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با تداوم جنبش آزادیخواهی که بسیاری از مردم معرتض 
آن را دیگر نه »اعرتاض« بلکه »انقالب« می دانند، نیروهایی 
در خارج کشور نیز از رصفا بازتاب صدای مردم فراتر رفته 
برای  قطعا  که  دیگر  کشورهای  با  پیوند  در  آنها  تالش  و 
تأثیرگذاری بر روند این انقالب به سود منافع خود همه چیز 

را رصد می کنند به حرکت درآمده اند.
بدون تعارف و رودربایستی، جز شاهزاده رضا پهلوی که 
شاخص ترین چهره ی آزادیخواه و مخالف جمهوری اسالمی 
است و از آغاز، رسیدن به حقوق و منافع ملت و مملکت 
را  داشته و همواره »مِن« خود  قرار  اهداف وی  در صدر 
از  دلیل  به همین  و  داده  قرار  اهداف  در خدمت همین 
سوی وی جای هیچ نگرانی نیست، افراد دیگر را که بدون 
پشتوانه های فکری و تجربی الزم، در یک مسیر کج و معوج، 
دارای بلندگوهایی شده اند که ممکن است آنها را هم نسبت 
اساس  بر  کند و هم  توهم  و نقش خود دچار  به جایگاه 
همین توهم وارد روندهای سیاسی شوند که بیش از آنکه 
به سود مردم و انقالب ملی ایران باشد، به سود خودشان و 
گروه و دولت های حامی آنها باشد، می بایست مرتب رصد 
کرد و در برابر هر سخن و گام کج آنها ایستاد! این یکی از 
درس های مهم انقالب ارتجاعی۵۷ است که هنوز به تاریخ 
سپرده نشده و منی توان از آن ابراز بی اطالعی کرد و یا ادعا 

منود که منی دانستیم!
اگر این شبکه های اجتامعی در آن زمان وجود می داشتند، 
یک  و  مهم  تفاوت  یک  شامل  نکته  دو  می شد  آسانی  به 
شباهت مهم را در آن انقالب و این انقالب تشخیص داد. 

البته با مراجعه به مطبوعات نیز ممکن است:
فعاالن  و  نیروها  برخی  رفتار  و  گفتار  در  شباهت اش 
سیاسی و مدنی است که یادآور امثال ابوالحسن بنی صدر 
افرادی  آنسوتر،  و  یزدی  ابراهیم  و  قطب زاده  صادق  و 
ابتکارند حتا اگر دم  مانند محمدجواد ظریف و معصومه 
از »آزادی« و »دمکراسی« و »حقوق برش« بزنند! صحبت 
بر رس درون مایه ی رفتاری است و نه ادعاهای زبانی! اینها 
معموال فعاالنی هستند که به نوعی بند ناف شان به تفکر 

سیاسی انقالب۵۷ وصل است. 
به  اسالمی  جمهوری  که  است  مردمی  با  اما  تفاوت اش 
مسیر،  این  در  و  رسید  قدرت  به  آنها  گُرده ی  بر  حال  هر 
به اصطالح »روشنفکران« نیز بلندگوهای آن بودند اگرچه 
شدند  بلعیده  ارتجاعی  انقالب  توسط  آنان  از  بسیاری 
بدون آنکه حذف شان سبب تأیید آنها در مسیری شود که 
به استقرار یک رژیم ضدایرانی و ضدبرشی انجامید! بلکه 

برعکس! ثابت شد که خطایی تاریخی مرتکب شدند!
امروز شواهد نشان می دهد اگر فعاالن سیاسی و مدنی 
هم خارج و هم داخل قادر نباشند خود را با انقالب کنونی 
که آشکارا و از رس تا پا آزادیخواهانه و ملی و یکپارچه و 
ترقیخواهانه و در تداوم انقالب مرشوطه و برای تکمیل آن 
و غلبه بر گسست انقالب مرشوعه و جمهوری اسالمی به 
میدان آمده، تطبیق دهند، در بهرتین حالت زودتر از آنچه 
فکر می کنند به پایان خواهند رسید. مخالفت و تهدید از 
الزاما به معنی حقانیت و درستی  سوی جمهوری اسالمی 
گفتار و رفتار این نوع فعاالن نیست! همه زیر ذره بین ملتی 
رنجدیده و سوگوار اما با عزم راسخ برای برقراری حاکمیت 
ملی خود قرار دارند و بهرت است قبل از هر حرف و  اقدامی، 
چندین بار به آن اندیشید. به ویژه وقتی کسی به آنان هیچ 
منایندگی نداده، حق ندارند درباره آنچه »تعامل« کنند که 

در حیطه ی اختیارات آنها  نیست!

انقالب ملّی ایران و رسکوِب ناکاماین انقالب، آن انقالب نیست!

در  مردم  و  شده  ماه  سومین  وارد  ایران  ملّی  انقالب 
بزرگرتین  دانشگاه،  و  خیابان  در  پایداری  با  کشور  رسارس 
رقم  را  اسالمی  جمهوری  علیه  اعرتاضات  طوالنی ترین  و 
زده اند. آنهم در حالی که حکومت رسکوب مردم را به شکل 
همه جانبه و با همه توان پیش برده اما نتوانسته است مردم 

را از ادامه مسیر آزادیخواهی منرصف یا منحرف کند.
 بر اساس آخرین آمار منترش شده تا شامگاه چهارشنبه 
دوم آذرماه ۱۴۰۱ مردم در ۱۵۷ شهر و دانشجویان در ۱۴۳ 
دانشگاه کشور در انقالب ملّی رشکت دارند و دست کم ۱۱۰۰ 
تظاهرات و تجمع در خیابان ها و دانشگاه ها برگزار شده 
است. چندین هفته ایستادگی مردم که با دست خالی و با 
»اراده« و »همبستگی ملی« حارض به عقب نشینی در برابر 
حکومت نیستند، جهان را به شگفتی واداشته است. روند 
مامشات غرب با جمهوری اسالمی که سال ها به عادت طرفین 
و بخشی از دیپلامسی خارجی کشورهای غربی تبدیل شده 
بود، در هفته های گذشته با اختالل جدی روبرو شده است.
شهروندان نیز در رسارس جهان با کمپین های مختلف در 
شبکه های اجتامعی، رشکت در تجمعات ایرانیان خارج کشور 
و انتشار تصاویر و ویدئوهای مردم معرتض، با انقالب ملّی 
ایران همراهی می کنند. مقامات ریز و درشت در جناحین 
مختلف جمهوری اسالمی نیز مستأصل شده با ترفندها و 
راهکارهای مختلف، از تهدید تا پیشنهاد رفراندوم یا تظاهر 
به مردمی بودن، به دنبال ختم اعرتاضات به نفع نظام و 
وابستگانش هستند. در آنسو اما ریزش ها در رژیم رسعت 
گرفته و شامر زیادی از هرنمندان، ورزشکاران و متخصصانی 
از برخوردهای  یا هراس  که پیشرت به دلیل منافع شخصی 
اعرتاضات مردم مرز مشخص داشتند و خواسته  با  امنیتی 
یا ناخواسته در کنار حکومت می ایستادند، به خیزش ملّی 

پیوسته اند.
اکنون برای همه شهروندان ایرانی دو گزینه مشخص وجود 
و  با مردم؛ هیچ حد وسط  یا  با جمهوری اسالمی  یا  دارد: 
تیم  وقتی  که  است  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  میانه ای 

ایران باشد،  اینکه تیم ملی  ایران ترجیح داد بجای  فوتبال 
در قامت تیم جمهوری اسالمی در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ 

حارض شود، با موج شدید انتقادهای مردم طرد شد.

رسکوب ناکام در برابر ایستادگی مردم 
با وجود گسرتدگی بی نظیر اعرتاضات خیابانی و تجمعات 
اسالمی  جمهوری  رسکوب  موتور  همچنان  اما  دانشجویی 
بطور مسلحانه و وحشیانه در کار است. گزارش های زیادی 
منترش  اسالمی  جمهوری  رسکوب  نیروی  در  ریزش  درباره 
بودن  محله محور  و  اعرتاضات  پراکندگی  و همچنین  شده 
آنها طی دو ماه و نیم گذشته به شدت انرژی مأموران را 
کاسته است. جمهوری اسالمی منی تواند با نیروهای محدود 
وفادار که بسیاری از آنها نیز دچار تردید شده اند که آیا کنار 
مردم باشند یا نظام در آستانه ی سقوط، همه اعرتاضات و 

تجمعات کشوری را در هم بشکند.
به  آبان   ۲۶ تا   ۲۴ روزهای  از  کشور  رسارس  در  ایرانیان 
رسارسی  اعرتاضات  جانباختگان  سالگرد  روز  سه  مدت 
ده ها  در  مردم  روز  این سه  در  داشتند.  گرامی  را  آبان۹۸ 
شهر تجمعات اعرتاضی برگزار کردند، بازاریان در شهرهای 
مختلف با اعتصاب کرکره مغازه های خود را پایین کشیدند 
و دانشجویان در محوطه دانشگاه ها  دست به اعتصاب و 
با شدت  آبان  سالگرد  اعرتاضات  در  زدند. رسکوب  تحصن 
بیشرتی نسبت به روزهای پیش ادامه پیدا کرد بطوری که 
تنها در ۲۶ آبان ۲۱ نفر در شهرهای مختلف کشته شدند و 
در ۲۵ آبان در اقدامی وحشیانه نیروهای جمهوری اسالمی 
جان  تن  از ۱۰  بیش  آن  که طی  بستند  رگبار  به  را  مردم 
باخته و ده ها تن زخمی شدند. حکومت گامن می کرد پس 
از رسکوب شدید در سالگرد آبان، با پایان سه روز اعرتاضات، 
مردم دست کم برای چند روز به خانه می روند و رسکوبگران 
و اتاق های فکر نهادهای امنیتی امکان تجدید قوا خواهند 
داشت اما از روز جمعه ۲۷ آبان اعرتاضات با هامن شدت در 

ده ها شهر ادامه پیدا کرد و روز شنبه دانشگاه های

==اقداماتـی ماننـد قطـع رابطـه رسـمی اروپا با جمهـوری اسـالمی و تصویب قطعنامه شـورای حقوق برش سـازمان 
ملـل و تشـکیل کمیته حقیقت یاب بسـیار ارزشـمند اسـت. مـردم ایـران همچنین نیازمند یـاری جامعـه جهانی برای 

انتقـال کم هزینه ی قدرت هسـتند.

تیتر اولتیتر اول سرمقالهسرمقاله
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و  شد  دانشجویی  گسرتده  تجمعات  صحنه  ایران        
بازاریان نیز در برخی شهرها اعتصاب خود را ادامه دادند.

رسخوردگی از کمرنگ شدن اعرتاضات، جمهوری اسالمی را 
چنان خشمگین کرد که به مردم معرتض در شهرهای غربی 
کرمانشاه  کردستان،  غربی،  آذربایجان  استان های  در  ایران 
و  ایالم وحشیانه حمله  کرد. رسکوب روزهای گذشته در 
رسکوب های  سنگین ترین  جمله  از  ایران  غربی  استان های 
مسلحانه در دو ماه و نیم گذشته بود. در این میان ادعای 
رهربی اعرتاضات از سوی برخی نیروهای سیاسی کُرد، در کنار 
تحلیل های انحرافی که برخی شبکه های ماهواره ای با رنگ 
تبلیغاتی در  ارائه می  دهند، خوراک  لعاب جدایی طلبی  و 
اختیار حکومت قرار داد تا آن را به خورد نیروهای وفادار و 
رسکوبگرش بدهد و وحشیانه به مردم این مناطق حمله کند.
اینهمه در حالیست که همزمان مردم معرتض در شهرهای 
مختلف با هوشیاری بر همبستگی ملّی تأکید می کنند و با 
شعارها، دیوارنویسی ها و برنهایی در حامیت از هموطنان 
کُرد، نشان می دهند که این خیزش آزادیخواهانه یک انقالب 
ملی و رسارسی است و مردم ایران در همه استان ها پشت و 
پناه هم هستند. چنین شعارهایی در اعرتاضات دانشجویان 
دانشگاه علوم  دانشجویان  برای منونه  و  داده شد  نیز رس 
پزشکی بوشهر در جنوب ایران شعار »از بوشهر تا کردستان، 

جانم فدای ایران« رس دادند.

»کودک کشی« ننگ ماندگار در تاریخچه جمهوری اسالمی
خربگزاری هرانا گزارش داده که از ۲۶ شهریور تا دوم آذرماه 
با رسکوب مسلحانه  ایران  ۴۴۰ شهروند معرتض در رسارس 
باختند.  جان  اسالمی  جمهوری  فرمان  تحت  نیروهای 
همچنین ۱۸ هزار و ۵۹ تن آمار بازداشتی های تأیید شده که 
در این میان مشخصات و هویت ۳۲۱۲ تن مشخص است. 
در میان بازداشت شدگان ۵۵۵ نفر دانشجویانی هستند که یا 
هنگام برگزاری تجمعات  یا در خارج از دانشگاه بازداشت و 

روانه زندان شده اند.
آمارها همچنین نشان می دهد ۶۱ کودک که کمرت از ۱۸ 
علیه جمهوری  انقالبی  ابتدای خیزش  از  داشتند  سال سن 
جمهوری  دیگر  بیان  به  باخته اند.  جان  کنون  تا  اسالمی 
اسالمی تقریبا هر روز یک کودک را در جریان اعرتاضات 
کشته است. از همین  رو عنوان »کودک کش« برای جمهوری 

اسالمی در شعارهای مردم تکرار می شود.
در این میان، سکوت معنادار یونیسف صندوق حامیت از 
کودکان سازمان ملل متحد با انتقادهایی روبرو شد و مهتاب 
کرامتی بازیگر سینام و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف که 
پیشرت گفته بود گزارش کودکان جانباخته و بازداشت شده را 
به یونیسف داده، اعالم کرد که از سمت خود در این سازمان 

کناره گیری کرده  است.
یکی دیگر از جنبه های رسکوب که جمهوری اسالمی در 
کار  به  اخیر  ملی  خیزش  در  ویژه  به  و  گذشته  سال های 
گرفته، حمله و آرایش نظامی- امنیتی به مراسم خاکسپاری 
در  می دهد  نشان  گزارش ها  است.  جانباختگان  یادبود  و 
متام مراسم  خاکسپاری و یادبود بر مزار جانباختگان انقالب 
ملّی، مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کرده و مراسم 
را به تشنج و حتی رسکوب مسلحانه کشانده اند. این موارد 
بطور عمومی اتفاق افتاده و در موارد پرشامر دیگری چون 
پیکر  امنیتی  مأموران  محمدی،  شهریار  و  شاکرمی  نیکا 
جانباختگان را از بیامرستان یا رسدخانه دزدیده و مخفیانه 
در مکانی غیر از مکان مورد نظر خانواده به خاک سپردند. 
رژیم  این  جنایت  صحنه های  تکان دهنده ترین  از  یکی 
کودک ۱۰  پیرفلک  کیان  نونهال  پیکر  نگهداری  به  مربوط 
ساله ی جانباخته در ایذه است که مادرش در خانه با یخ آن 

را محافظت کرد تا توسط رسکوبگران ربوده نشود!

»زندان کردن« ایران برای ایرانیان 
جمهوری اسالمی در حوزه قانونگذاری نیز به دنبال افزایش 
معرتض  مردم  ساخنت  محدود  و  رسکوب  قانونی  ابزارهای 
اسالمی  منایندگان  وقیحانه ی  درخواست  از  گذشته  است. 
برای اعدام معرتضان، شامری از آنها به دنبال تصویب طرحی 
هستند که بر اساس آن دانشجویان معرتض که از دید این 
برای  سال  ده  می شوند،  شناخته  »هنجارشکن«  منایندگان 

خروج از کشور ممنوع شوند!
از دید قانونگذاران حتی »فحاشی و توهین به مقدسات« 
از سوی دانشجویان مصداق »هنجارشکنی« است. جمهوری 
برای  بزرگی  زندان  به  تبدیل  را  ایران  می خواهد  اسالمی 
ایرانیانی کند که مالکان این آب و خاک هستند.  آنها با این 
ترفند می خواهند دانشجویان میهن دوست از هراس تصویب 
این طرح، کشور را ترک کنند تا دانشگاه در اختیار بسیجی ها 

و سهمیه ای های خود قرار بگیرد!
جمهوری اسالمی طی ۴۳ سال گذشته با انواع تباهکاری ها 
از کشور شده؛ در  ایرانیان  ناکارآمدی ها سبب مهاجرت  و 
روندی که بی سابقه بوده است، جمعیت دیاسپورای ایرانی 
حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می شود و بر اساس گزارش های 
منترش شده در ایران چند میلیون نفر از ساکنان کشور به 

دنبال راهی برای مهاجرت هستند.
نکته قابل توجه اینکه این مهاجرت ها لزوما به کشورهای 
توسعه یافته نیست و کشورهایی چون ترکیه، امارات، مالزی 
و گرجستان نیز به مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شده اند. 
حتی کشورهایی چون عراق که وضعیتی بهرت از ایران ندارند 
و تا همین چند وقت پیش درگیر جنگ و درگیری بودند، به 
محلی برای جذب رسمایه ایرانیان تبدیل شده اند. اکنون به 
نظر می رسد جمهوری اسالمی با قوانینی چون »ممنوعیت 
خروج ۱۰ ساله دانشجویان هنجارشکن«  گام های بلندتری 
برای زندان نگه داشنت ایران بر می دارد. مردم اما در مقابل 
این ترفند نیز متحد و همبسته می گویند: »رفنت چرا؟! مبان 

و پس  بگیر!«

غرب چگونه می تواند با مردم ایران همراه باشد
جمهوری اسالمی سال ها با پنهان کردن حقایق و پولپاشی 
و خرید آدم و رسانه تالش کرد از خود تصویری متفاوت با 
چهره پلیدش به جهان نشان دهد. برخی کشورهای غربی به 
ویژه در یک دهه گذشته و در رابطه با مذاکرات هسته ای، 
نهایت مامشات و حامیت را با جمهوری اسالمی داشته اند. 

که  و خیزشی  ایران  در  داخلی  تحوالت  به  توجه  با  اکنون 
جمهوری  علیه  متام عیار  انقالب  یک  به  نظر  هر  از  دیگر 
اسالمی و برای آزادی تبدیل شده، مردم خواهان فاصله گرفنت 

کشورهای غربی از نظام تباهکار اسالمی هستند.
به  بی سابقه  اقدامی  در  اروپا  پارملان  رابطه  همین  در 
ایران«  در  مرشوع  اعرتاضات  خشونت بار  »رسکوب  دلیل 
روابط رسمی خود را با مقامات جمهوری اسالمی قطع کرد. 
روبرتا متسوال رئیس پارملان اروپا اعالم کرد که هیئت ها و 
کمیته های پارملانی اروپا دیگر متاس مستقیمی با همتایان 
ایرانی خود نخواهند داشت و دعوت از مقامات ایرانی نیز 

باید رد شود.
از سوی دیگر شورای حقوق برش سازمان ملل متحد روز 
برای  ویژه ای  نشست  نوامرب   ۲۴ با  برابر  آذر   ۳ پنجشنبه 
ایران در مقّر اروپایی  رسیدگی به  وضعیت حقوق برش در 
این نهاد در ژنو برگزار کرد. در پایان این نشست یکروزه، منت 
قطعنامه پیشنهادی آملان و ایسلند با اکرثیت آرا، ۲۵ موافق 
و ۱۶ ممتنع و تنها ۶ مخالف، به تصویب رسید. در اولین 
واکنش به این رویداد که با کف زدن منایندگان بسیاری از 
کشورها از آن استقبال شد، خدیجه کریمی مناینده جمهوری 

اسالمی در این نهاد، این اقدام را »رشم آور« خواند.
تشکیل چنین کمیته ای به معنی بررسی رسکوب شهروندان 
معرتض، از کشتار با سالح جنگی تا آزار جسمی و جنسی 
دیگر  انواع  همچنین  و  بازداشتگاه،  و  زندان  در  روانی  و 
فشارهای روانی و قضایی مرسوم در جمهوری اسالمی است. 
این تصمیم بدون شک تأثیر مثبت روانی بر مردم معرتض در 
ایران و همچنین قربانیان و خانواده های جانباختگان دارد 
و چشم انداز روشنی در زمینه ی تحقق عدالت در ارتباط با 

جنایات حکومت اسالمی می گشاید.
نیازمند  ایران  مردم  که  گذاشت  ناگفته  نباید  اینهمه  با 
یاری جامعه جهانی برای انتقال کم هزینه ی قدرت هستند. 
آن  امنیتی  و  نظامی  موازی  نهادهای  و  اسالمی  جمهوری 
کنند.  واگذار  مردم  به  را  قدرت  سادگی  به  نیستند  حارض 
جامعه جهانی با پشتیبانی از جریان های دموکرات ملّی که 
پایگاه اجتامعی در کشور دارند و نه حامیت از گروه های 
رژیم،  خود  به  وابسته  نیروهای  یا  و  تروریستی  و  مسلح 
قدرت  یک  با  اسالمی  جمهوری  جایگزینی  به  می تواند 
دمکراتیک کمک شایان کند. این نه تنها به سود مردم ایران 
بلکه به سود منطقه و جهان خواهد بود و کشور را وارد دور 
دیگری از چرخه خشونت و بی ثباتی و نابسامانی نخواهد 

کرد.
روشنک آسرتکی
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منترش کرد و نیروهای جمهوری اسالمی مجبور شدند از دروغ 
و ادعای مضحک خود عقب نشینی کنند. حتی خربگزاری فارس 

ناچار شد اعالم کند که حمیدرضا بسیجی نبوده است.
و  ایران  واقعا  »حمیدرضا  که  افزوده  آگاه  منبع  این 
توسط  که  او  پیام  از  جدا  داشت.  دوست  را  شاهنشاهی 
شاهدخت نور پهلوی منترش شد، از مطالبی که حمیدرضا در 
اینستاگرامش منترش می کرد هم مشخص است که او چقدر 
میهن دوست و مرشوطه خواه بوده است. این موضوعی نبود 
که حمیدرضا پنهانش کند. او حتی پیش از آغاز اعرتاضات 
هم مخالف جمهوری اسالمی بود و این را همه دوستان و 

اطرافیانش می دانستند.«
او همچنین افزوده که »دوستان و بچه محل های حمیدرضا 
و  تجمع  در  خیابان  و  دانشگاه  در  او  با  هفته  که هشت 
تظاهرات بودند و او را می شناختند همگی به همراه اقوام 
و آشنایان حمیدرضا در مراسم خاکسپاری او رشکت کردند. 
نشان  هم  می دادند  او  اطرافیان  و  دوستان  که  شعارهایی 
می دهد که نه حمیدرضا و نه خانواده اش خط  و ربطی به 
وزارت  نقشه  که  خوشحالیم  واقعا  ما  و  ندارند  حکومت 
اطالعات برای بسیجی سازی از حمیدرضایی که از جمهوری 

اسالمی متنفر بود شکست خورده است.«
پیامی که حمیدرضا به شاهدخت نور پهلوی که از سوی 
این منبع نزدیک به حمیدرضا به آن اشاره شده به انگلیسی 
بوده که در آن نوشته بود: »نور بر تاریکی پیروز است ملکه 

قلب ها«.
شنبه  امروز  هم  »قدس«  شهر  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
در خونخواهی از هم دانشگاهی  خود، حمیدرضا روحی، در 
دانشگاه تجمع کردند و شعارهایی از جمله »بسیجی جیره خور 
آخرشه خوب بخور«، »این گل پرپرشده هدیه به میهن شده« 

و »هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه« رس دادند.

==یک منبع آگاه به کیهان لندن می گوید، مأموران امنیتی 
تا اعالم کند  پدر حمیدرضا روحی را زیر فشار قرار دادند 
پرسش بسیجی بوده و توسط معرتضان کشته شده؛ آنها حتی 
تهدید کردند که پیکر حمیدرضا را تحویل منی دهند اما پدرش 
زیر بار نرفت که درباره پرسش و به نفع جمهوری اسالمی 

دروغ بگوید.
==صدها شهروند با حضور در مراسم خاکسپاری حمیدرضا 
روحی شعارهایی چون »از خون جوانان وطن الله دمیده، 
عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟« و »این گل پر پر ماست، 

هدیه به میهن ماست« رس دادند.
==در مهاباد، تشییع پیکر کامل احمدپور با حضور گسرتده 

مردم و شعارهایی علیه جمهوری اسالمی برگزار شد.
==سجاد پیرفلک عموی کیان گفته که مادر کیان »به عنوان 
فردی كه دقيقا در صحنه حادثه حضور داشته در جمع هزاران 
نفر از مردم به صورت شفاف توضيح داد كه چه اتفاقی برای 

كيان، پدرش و كل خانواده افتاده است.«
==عموی کیان همچنین گفته است:  »مادر کیان معلم هرن 
است و نه تنها زن بسیار روشنفکر و آگاهی است بلکه همه 
وقت خود را رصف تربیت فرزندانش کرده بطوری که كيان 
رضورت حفاظت از محیط زیست را درک می کرد و در همین 
سن کارهای زیادی برای محيط زيست انجام می  داد، حقوق 
شهروندی را درک و رعايت می  كرد، به هرن عشق می  ورزيد، 
به فردیت و حریم خصوص افراد احرتام می گذاشت، و معرّف 
نسلی بود كه می  شد به آنها اميد داشت كه بتوانند ايران را 

آباد و آزاد کنند.«

روشنک آسرتکی – بر اساس گزارش نهادهای حقوق برشی 
بیش از ۴۰۰ معرتض در ایران طی دو ماه گذشته جان باخته اند. 
مراسم خاکسپاری جانباختگان بطور مکرر که گاهی در هر روز 
چندین جانباخته را در بر می گیرد به صحنه اعرتاض مردمی و 

شعار علیه جمهوری اسالمی تبدیل شده است.
در  )هرانا(  ایران  در  برش  حقوق  فعاالن  مجموعه  ارگان 
گزارشی اعالم کرده که شامر کشته شدگان اعرتاضات رسارسی 
ایران تا روز جمعه ۲۷ آبان به دست کم ۴۰۲ تن افزایش یافته 

است.
بنابر این گزارش، از ۲۶ شهریورماه و آغاز اعرتاضات رسارسی 
در ایران تا روز جمعه ۲۷ آبان ماه دست کم ۴۰۲ تن از مردم 
معرتض در جریان این اعرتاضات کشته شده اند که از این تعداد 
دست کم ۵۸ نفر کودک بوده و زیر هجده سال سن داشته اند.
همچنین تا پایان بیست و هفتم آبان ماه دست کم ۱۶ هزار 
و ۸۱۳ تن از معرتضان بازداشت شده اند و ۱۵۰ شهر ایران 
به  گزارش  این  است.  بوده  حکومتی  ضد  تظاهرات  صحنه 
بازداشت ۵۲۴ دانشجو اشاره شده و آمده است که دست کم 
۱۴۰ دانشگاه نیز در این مدت صحنه تجمع های اعرتاضی 

دانشجویان بوده است.
گزارش ارگان مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران نشان 
تا جمعه ۲۷  پنجشنبه ۲۶  از  روز  شبانه  یک  می دهد طی 
آبان ماه دست کم ۲۱ نفر در شهرهای مختلف ایران توسط 
رسکوب مأموران جمهوری اسالمی جان خود را از دست دادند.
تعدادی از جانباختگان روز جمعه و تعداد دیگری امروز 
شنبه ۲۸ آبان به خاک سپرده شدند. در تهران صبح شنبه پیکر 
جوان ۲۰ ساله حمیدرضا روحی که در شهرزیبا در تهران و با 

شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسالمی جان باخت، برگزار 
زهرا«   »بهشت  آرامستان  در  با حضور  شد. صدها شهروند 
شعارهایی چون »از خون جوانان وطن الله دمیده، عدالت 
کجایی؟ عدالت کجایی؟« و »این گل پر پر ماست، هدیه به 

میهن ماست« رس دادند.
لندن  کیهان  به  روحی  حمیدرضا  درباره  آگاه  منبع  یک 
می گوید »حمیدرضا دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 
شهر »قدس« بود و در شامگاه پنجشنبه ۲۶ آبان در خیابان 
رسو، بلوار آالله در شهرزیبا هدف گلوله مأموران جمهوری 
قرار گرفت و جان باخت. او با دوستانش به تظاهرات رفته 
بود. یک کوکتل مولوتف پرتاب کرد، آمد دومی را پرتاب کند 
که مأموران به سمت او و دوستانش شلیک کردند اما چون 
حمیدرضا جلوتر ایستاده بود، تیر به سینه اش اصابت کرد. 
وقاحت مأموران حکومتی در این حد است که می خواستند 
دوستانش  اما  بربند  بیامرستان  به  خودشان  را  حمیدرضا 
نگذاشتند و او را بیامرستان رساندند که متاسفانه جانش را 
از دست داد. دوستانش اینقدر عصبانی هستند که می گویند 
تقاص خون پاک و بی گناه حمیدرضا را از یک یک بسیجی های 

محل می گیرند.«
او به کیهان لندن گفت که پس از درگذشت حمیدرضا در 
بیامرستان، مأموران امنیتی پدر او را زیر فشار قرار دادند تا 
مصاحبه و اعالم کند که پرسش بسیجی بوده و توسط معرتضان 
کشته شده است. پدرش به شدت مخالفت کرد. مأموران حتی 
تهدید کردند که پیکر حمیدرضا را تحویل منی دهند اما پدرش 
زیر بار نرفت که درباره پرسش و به نفع جمهوری اسالمی 
دروغ بگوید. آنها تا روز جمعه هم پیکر حمیدرضا را تحویل 
ندادند و حتی رسانه های حکومتی او را بسیجی معرفی کردند 
اما اتفاقی که افتاد این بود که شاهدخت نور پهلوی پیامی 
را که پیش از این محمدرضا به او در اینستاگرام داده بود 

مراسم خاکسپاری جانباختگان با حضور مردم و شعار علیه نظام؛ 
شاهدخت نور پهلوی سناریوسازی جمهوری اسالمی را بر باد داد

استوری شاهدخت نور پهلوی درباره حمیدرضا و انتشار منت پیام اومراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی – تهران
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      مأموران امنیتی و بسیجی ها به دانشجویان معرتض 
دانشگاه آزاد شهر »قدس« حمله کردند و آنها را مورد رضب و 

جرح قرار داده و شامری را بازداشت کردند.
به  جانباختگان  خاکسپاری  مراسم  نیز  دیگر  شهرهای  در 
صحنه اعرتاض مردمی علیه جمهوری اسالمی تبدیل می شود.  
در مهاباد، تشییع پیکر کامل احمدپور با حضور گسرتده مردم 

و شعارهایی علیه جمهوری اسالمی برگزار شد.
همچنین سازمان حقوق برشی »هه نگاو« گزارش داده که 
پیکر  نگهداری  بیامرستان محل  به  با حمله  سپاه  نیروهای 
شهریار محمدی از کشته شدگان اعرتاضات بوکان، پیکر او را 

ربودند!
سپاه  نیروهای  از  نفر   ۵۰ از  بیش  گزارش  این  اساس  بر 
پیکر  و  برده  هجوم  بوکان  قلی پور  بیامرستان  به  پاسداران 
شهریار محمدی را ربوده و ساعت ۱۱ شب مخفیانه دفن 
به سوی  بیامرستان  داخل محوطه  در  نیروها  این  کرده اند. 
خانواده محمدی تیراندازی کرده و دست کم ۵ نفر را مجروح 

کرده اند.
فشار بر خانواده جانباختگان و اعرتاف گرفنت اجباری برای 
پیشربد سناریوهای جمهوری اسالمی علیه مردم همچنان ادامه 
دارد؛ این شیوه دروغ پردازی آنقدر نخ منا شده که افکار عمومی 
نه تنها مطلقا تأثیری از آن منی گیرند بلکه خشم و انزجار آنها 

نسبت به حکومت بیشرت می شود.
در پی افشاگری زینب موالیی راد مادر کیان پیرفلک کودک 
۹ ساله جانباخته در ایذه، درباره عوامل قتل پرسش، از روز 
با  توام  ایران حمله  جمعه رسانه ها و حامیان حکومت در 
که جمهوری  در حالی  کردند.  آغاز  او  به  را  افرتا  و  توهین 
اسالمی به رگبار بسته شدن شامری از شهروندان در اعرتاضات 
»تروریست «ها  کار  را  ایذه  در  آبان   ۲۵ چهارشنبه  شامگاه 
دانسته بود، ولی زینب موالیی  راد مادر کیان روز جمعه در 
مراسم تدفین پرسش به  رصاحت اعالم کرد که قتل پرسش 
کار  بلکه  »تروریست ها«،  کار  نه  همرسش  خوردن  تیر  و 
»لباس شخصی هایی« بوده که ماشین آنها را »به رگبار بستند«. 
البته رسانه های جمهوری اسالمی خود را موظف منی بینند در 
جایی که مأموران رسکوب و به قول مادر کیان »گاردی ها و 
لباس شخصی«ها صف کشیده بودند تا به مردم حمله کنند، 
»تروریست«ها چرا باید بجای این مأموران، به ماشین یک 
خانواده شلیک کنند! ضمن اینکه با بررسی گلوله های شلیک 

شده می توان دریافت مربوط به کدام نهاد بوده است!
نهادهای امنیتی روز جمعه ۲۷ آبان با فشار بر زینب موالیی  
او را وادار به اعرتاف اجباری و پس گرفنت حرف هایش  راد 
کردند اما همزمان سجاد پیرفلک عموی کیان در گفتگو با 
و  کرده  تأیید  را  کیان  مادر  »اعتامد«، صحبت های  روزنامه 
گفته که حرف های وی متام ابعاد پنهان موضوع را منایان کرد 
و واقعیت هامنی است که او در مراسم خاکسپاری کودکش 

گفت.
سجاد پیرفلک افزوده که مادر کیان »به عنوان فردی که 
دقیقا در صحنه حادثه حضور داشته در جمع هزاران نفر از 
مردم به صورت شفاف توضیح داد که چه اتفاقی برای کیان، 

پدرش و کل خانواده افتاده است.«
به گفته سجاد پیرفلک، هنگام شلیک ماموران به ماشین 
برادر سه ساله کیان و مادرش، زینب  این خانواده، رادین 
موالیی راد در صندلی سمت شاگرد نشسته بودند و تیرهای 
شلیک شده از سمت راننده به ماشین برخورد کرد و کیان 
او  پهلوی  به  تیرها  بود  نشسته  راننده  سمت  در  که  هم 

اصابت کرد.
عموی کیان افزود که »من فیلم های فاجعه را دیدم و متوجه 
شدم که روایت صحیح هامنی است که مادر کیان مطرح 
می کند. نه رادین و نه مادرش تیر نخوردند از سوی دیگر کیان 

فوت کرد و پدرش هم در بیامرستان است.«
سجاد پیرفلک تأکید کرده که مادر کیان معلم هرن است 
بلکه همه  است  آگاهی  و  روشنفکر  بسیار  زن  تنها  نه  و 
که  بطوری  کرده  فرزندانش  تربیت  رصف  را  خود  وقت 
می کرد  درک  را  زیست  محیط  از  حفاظت  رضورت  کیان 

و در همین سن کارهای زیادی برای محیط زیست انجام 
می  داد، حقوق شهروندی را درک و رعایت می  کرد، به هرن 
افراد احرتام  به فردیت و حریم خصوص  عشق می  ورزید، 
امید  آنها  به  می  شد  که  بود  نسلی  معرّف  و  می گذاشت، 

داشت که بتوانند ایران را آباد و آزاد کنند.

==یک منبع آگاه به کیهان لندن می گوید مدت دو هفته 
است که شکستگی خط C آب دریا و نشت سیستم خطوط 
لوله آب خنک کننده پرتوشیمی مبین باعث شده است که به 
پرتوشیمی های فاز یک منطقه ویژه انرژی عسلویه مثل پارس، 
پردیس، زاگرس، جم، نوری، آریاساسول که خوراک و یوتیلیتی 
خسارت  می کنند،  دریافت  انرژی  مبین  پرتوشیمی  از  را 
شدیدی وارد شود. وضعیت طوری شده که حتی خود واحد 

ASU پرتوشیمی مبین متوقف شده است.

پارس  تأسیسات  در  خرابکاری  مطلع،  منبع  یک  گفته  به 
جنوبی عسلویه در »خط آب دریا پرتوشیمی مبین« و »واحد 
دوم بخار پرتوشیمی دماوند« روند صادرات  گاز »اتان« از ایران 

را مختل کرده است.
در دهمین هفته از خیزش رسارسی در ایران در رشایطی که 
اعتصابات در واحدهای صنعتی ایران در حال گسرتش است 
یک منبع مطلع به کیهان لندن می گوید رشایط در مجتمع 
گاز پارس جنوبی عسلویه امنیتی است و نیروهای پاسدار و 
لباس شخصی به اسم حراست و بسیج عملکرد پرسنل را برای 

جلوگیری از اعتصاب یا خرابکاری رشافتمندانه رصد می کنند.
در هفته های اخیر برای توجیه رفت و آمد امنیتی ها به 
داخل تأسیسات، به بهانه  مراسم مذهبی از رسداران سپاه و 
مداحان و نوچه های آنها دعوت می کنند و پرسنل را با تهدید 

وادار می کنند تا در مراسم هایی از این دست رشکت کنند.
در ۷۰ روز گذشته فقط در یکی از پاالیشگاه ها در چهار 
نوبت از رسداران سپاه دعوت کردند تا برای پرسنل موعظه کنند.

برای  رسمی  پرسنل  از  آگاه، شامری  منبع  این  گفته ی  به 
در  مردم  از کشتار  بعد  اگرچه  نکردند  اعتصابات همراهی 
شهرهای کردنشین سه استان آذربایجان غربی و کردستان و 

کرمانشاه آنها هم به فکر اعتصاب افتاده اند.
بر اساس گفته های وی، در چند مورد که پرسنل اعتصاب غذا 
کردند با برخورد شدید و تهدید جلوی آن را گرفتند. مسئله برای 
حکومت فوق العاده حیاتی  ست زیرا بطور کل پاالیشگاه گازی 

گلوگاه نظام است به همین خاطر تأسیسات پاالیشگاهی پر از 
نیروهای امنیتی شده است. وی می افزاید، »واقعیت اینست 
که امثال مهدی ترابی ها ]فوتبالیست[ در صنعت هم هست 

که نیروی متخصص اند اما به سیستم رسسپردگی دارند.«
این منبع آگاه به کیهان لندن می گوید »مدت دو هفته 
است که شکستگی خط C آب دریا و نشت سیستم خطوط 
لوله آب خنک کننده پرتوشیمی مبین باعث شده است که به 
پرتوشیمی های فاز یک منطقه ویژه انرژی عسلویه مثل پارس، 
پردیس، زاگرس، جم، نوری، آریاساسول که خوراک و یوتیلیتی 
را از پرتوشیمی مبین انرژی دریافت می کنند، خسارت شدیدی 
 ASU وارد شود. وضعیت طوری شده که حتی خود واحد

پرتوشیمی مبین متوقف شده است.«
با توجه به اینکه در فصل رس سال به علت افزایش مرصف 
گاز، ایران با کمبود گاز مواجه می شود از آنجا که اتان خوراک 
اصلی پرتوشیمی های منطقه پارس جنوبی است حتا اگر تولید 
اتان در یک پاالیشگاه به هر دلیل کم شود رضبه سنگینی 
وارد می شود. به خاطر خرابکاری رشافتمندانه در »خط آب 
دریا پرتوشیمی مبین« و »واحد دوم بخار پرتوشیمی دماوند« 
صادرات اتان به شدت کاهش پیدا کرده و نزدیک صفر شده 

که روزانه بیش از ۵/۲ میلیون دالر به حکومت رضر می زند.
تعمیرات  نیست  وی همچنین می افزاید »هنوز مشخص 
در پرتوشیمی مبین بیرون چه زمانی طول می کشد اما چیزی 
که مشخص است پرتوشیمی هایی که فعالیت شان وابسته به 
دریافت گاز سوخت، آب کولینگ، بخار و هوا از پرتوشیمی 

مبین است از رسویس خارج شده اند.«
این منبع آگاه می گوید »در بعضی واحدها که حساس تر 
واحد  بسیج  و  حراست  همکاری  با  امنیتی  نیروهای  است 
مانیتورینگ پرسنل ایجاد کردند تا به عملکرد آنها و واحد 
مربوطه نظارت کنند. این واحد چراغ خاموش از یکی دو سال 
پیش کارش را رشوع کرده بود اما این دو ماه گذشته حسابی 
نفوذشان بیشرت شده است به خصوص بعد از این خرابی ها به 
شدت روی عملکرد مدیران و پرسنل بخش HSE نظارت دارند.«

گزارش اختصاصی؛ خرابکاری در تأسیسات پارس جنوبی عسلویه 
صادرات گاز »اتان« را مختل کرد

پرتوشیمی مبین در عسلویه
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مخالفان دموکراسی خواه جمهوری اسالمی در متامی سال های 
گذشته در ارتباط با سیاست های امتی رژیم گفته و نوشته اند 
و به اطالع سیاستمداران و رسانه های غربی نیز رسانده اند! با 
اینهمه غرب به مامشات و معامله بیشرت متایل داشته است 
تا اینکه خیزش رسارسی مردم ایران فعال آنها را مجبور کرده 

تا سیاست های خود را بر اساس واقعیات ایران تنظیم کنند.
پیش از این نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی در نشست خربی مشرتک با وزیر خارجه عامن گفته بود 
»آژانس اقدام غیرسازنده ای را انجام داد؛ در حالی که دو هفته 
پیش هیئتی متشکل از مقامات وزارت خارجه و سازمان انرژی 
امتی به وین سفر کردند و درباره همکاری نیرومندتر ایران و 
آژانس توافق کردند و دیدار سازنده ای با گروسی انجام دادند.«
وی افزود: »ولی در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و 
اعامل فشار حداکرثی و در تداوم سیاست به  شدت ریاکارانه 
این روزهای آمریکا، قطعنامه ای را علیه ایران روی میز گذاشته 
بار دیگر از آژانس سوء استفاده کردند، اقدام متقابل را انجام 

خواهیم داد.«
داخلی«  بر محیط  »تأثیرگذاری  از  امیرعبداللهیان  منظور 
چیزی جز خیزش رسارسی مردم علیه جمهوری اسالمی نیست. 
و  خودساخته  روایتی  در  مرتب  اسالمی  جمهوری  مقامات 
توطئه  نتیجه ی  مردم  اعرتاضات  می کنند  تأکید  متوهامنه 
اروپا و آمریکا و رشکای منطقه ای آنها علیه جمهوری اسالمی 
است! با اینهمه هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که یکصدا 
تصمیم بگیرند و بگویند آیا این فشارها در راستای »رسنگونی 
جمهوری اسالمی« است یا اینکه »اهرم فشار برای گرفنت امتیاز 

در معامله امتی« است!
مقامات جمهوری اسالمی بر این باورند که رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی همسو با غربی ها و تحت 
تأثیر ارسائیل به دنبال افزایش فشار و تشدید تحریم ها علیه 
رژیم است. تفسیر برخی اتاق های فکر جمهوری اسالمی نیز از 
همزمانی اعرتاضات و افزایش فشارهای بین املللی توطئه برای 
براندازی نظام همین است. آنها حتا ادعا می کنند با »جنگ 
ترکیبی« روبرو هستند که بخشی از آن مسلّح شدن مخالفان 
نظام است! اینهمه در حالیست که پس از خیزش رسارسی و 
تداوم اعرتاضات مردم، در سیاست  غربی ها چرخش به وجود 

==مقامات نظامی جمهوری اسالمی می گویند موشک هایی 
را آزمایش کرده اند که قابلیت حمل کالهک امتی را دارد!

==آملان، فرانسه و انگلیس در بیانیه ای مشرتک با حامیت 
از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسالمی از مقامات 
امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  با  فوری  خواسته اند  تهران 

همکاری کنند.
حکومتی  تحلیلگران  و  اسالمی  جمهوری  ==مقامات 
ایران  می گویند گزارش های آژانس و صدور قطعنامه علیه 
توطئه برای »براندازی نظام« است. آنها تهدید کرده اند اگر 
این مسیر »ریل گذاری« برای ارسال پرونده امتی به شورای 
امنیت باشد باید خلیج فارس را بست و از ان پی تی خارج شد.

جمهوری  امتی  انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی  ==محمد 
ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای  »برنامه های  اسالمی: 
مطابق قانون اقدام راهربدی مجلس پیش می رود و صدور 
قطعنامه های متعدد علیه ایران در پیشربد این برنامه ها خللی 

ایجاد نخواهد کرد.«
==سخنان مقامات جمهوری اسالمی عمدتا اعرتافاتی است 
در تأیید استدالل هایی که مخالفان دموکراسی خواه جمهوری 
اسالمی در متامی سال های گذشته در ارتباط با سیاست های 
و  سیاستمداران  اطالع  به  و  نوشته اند  و  گفته  رژیم  امتی 
رسانه های غربی نیز رسانده اند! با اینهمه غرب به مامشات و 
معامله بیشرت متایل داشته است تا اینکه خیزش رسارسی مردم 
ایران فعال آنها را مجبور کرده تا سیاست های خود را بر اساس 

واقعیات ایران تنظیم کنند.
سه دولت اروپایی )آملان، فرانسه و انگلیس( در بیانیه ای 
مشرتک با حامیت از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری 
اسالمی از مقامات تهران خواسته اند فوری با آژانس بین املللی 

انرژی امتی همکاری کنند.
تفاوت قطعنامه اخیر شورای حکام با قطعنامه های پیشین 
به  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  شورای  اینبار  که  بود  این 
جمهوری اسالمی »دستور« همکاری با آژانس برای تحقیقات 
در مورد علت وجود آثار اورانیوم غیرمجاز در سایت های اعالم 

نشده صادر کرد.
می گویند  اسالمی  جمهوری  نظامی  مقامات  همزمان 
موشک هایی را آزمایش کرده اند که قابلیت حمل کالهک امتی 

را دارد!
رئیس سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی می گوید صدور 
این قطعنامه در شورای حکام آژانس بین املللی انرژی امتی 
»مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکرثی است.«

محمد اسالمی روز یکشنبه ۲۹ آبان در یک سخرنانی در 
اصفهان گفت »خرب صدور قطعنامه را قبالً از مدیرکل آژانس 
شنیده بودیم اما به او گفتیم این اقدام کمکی به پیشربد امور 
نخواهد کرد… سه کشور اروپایی و آمریکا به استفاده از انواع 
ازجمله صدور قطعنامه و تحریم  روش های مختلف فشار 
عادت دارند و پرواضح است که اینگونه فشارها بی رسانجام 

خواهد بود.«
وی تأکید کرد »برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
مطابق قانون اقدام راهربدی مجلس پیش می رود و صدور 
قطعنامه های متعدد علیه ایران در پیشربد این برنامه ها خللی 

ایجاد نخواهد کرد.«
البته این سخنان عمدتا اعرتافاتی است در تأیید هرآنچه 

»ریل گذاری« غرب برای ارسال پرونده امتی جمهوری اسالمی به شورای امنیت؟! 
تحلیلگران حکومتی: این »جنگ ترکیبی« با هدف براندازی است!

بازدید علی خامنه ای از تجهیزات نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی

آمد وگرنه آنها همچنان دنبال معامله با رژیم بودند. رسکوب 
این اعرتاضات نیز نه تنها هیچ  کمکی به حکومت منی کند بلکه 
با  ابعادی که انقالب مردم ایران برای آزادی یافته، جمهوری 
اسالمی را بیش از پیش در منگنه و تحت فشار قرار می دهد.

در همین ارتباط روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران 
نظام  براندازی  برای  آمریکا  »راهربد  می نویسد  گزارشی  در 
جمهوری اسالمی راه اندازی جنگ ترکیبی است، اما اینبار نه 
تنها ابایی از بیان مداخله در امور ایران ندارند بلکه علناً از 
اوباش  و  ارشار  و  اسالمی  مخالفان جمهوری  تسلیح  راهربد 
داخلی برای مرشوعیت زدایی از نظام اسالمی ایران نیز سخن 

می گویند.«
یکسال و نیم قبل پیش از آغاز دور جدید مذاکرات جمهوری 
اسالمی با غرب، آنزمان که »دیپلامت های انقالبی« با توپ پُر 
آمده بودند تا »راه حاج قاسم را در دیپلامسی« ادامه دهند 
امیرعبداللهیان به غربی ها می گفت ۱۰ میلیارد دالر بدهید تا 
مذاکره کنیم حاال اما رویای اقتدار پوشالی آنها با انقالبی که 
مردم پس از قتل حکومتی مهسا امینی رقم زده اند، نقش  بر 

آب شده است.
در چنین رشایطی بار دیگر در جمهوری اسالمی موضوع 
اورانیوم« و  از NPT« و »افزایش سطح غنی سازی  »خروج 
»بسنت خلیج فارس« مطرح شده است. هرچند در یک دهه 
گذشته بارها جمهوری اسالمی این تهدیدات را آزموده و در 
نهایت چیزی جز انزوا و تهدید به دست نیاورده است. اکنون 
نیز در ضعیف ترین موقعیت خود، باز به هامن تهدیدات 
اوج  در  که  تهدیداتی  است.  شده  مشغول  کهنه  و  تکراری 
در  که  حاال  به  برسد  چه  نداشته اند  کاربردی  »اقتدار«ش 

آستانه ی سقوط است!
تحلیلگران وابسته به حکومت بر این باورند »ریل گذاری 
که در غرب در حال صورت گرفنت است در نهایت جمهوری 
اسالمی را به سمت سناریو شورای امنیت حرکت خواهد داد 
که ممکن است پرونده ایران در جلسه بعدی شورای حکام 
اگر توافقی بین ایران و آژانس صورت نگیرد، به  سوی شورای 
هشدار  نظام  دلسوز  تحلیلگران  این  کند.«  حرکت  امنیت 
می تواند  امنیت  شورای  به  ایران  پرونده  »ارسال  داده اند 

تنش آفرین تر باشد.«
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==خربگزاری هرانا در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده که 
جمعه  روز  تا  ایران  رسارسی  اعرتاضات  کشته شدگان  شامر 
بیست و هفتم آبان به دست کم ۴۰۲ تن افزایش یافته است.

==اعتصابات چه با انگیزه پرداخت های معوقه و چه با 
اعتصابات  با  همراهی  هر صورت  در  صنفی،  دالیل  دیگر 
رسارسی در حامیت از خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری 

اسالمی به شامر می رود.
==کشتار و رسکوب گسرتده مردم طی سه روز اعرتاضات 
دانشجو،  و  دانش آموز  چند  باخنت  جان  و  آبان  سالگرد 

اعتصابات آموزگاران و دانشجویان را تداوم بخشیده است.
کرده اند  اعالم  کشور  دانشگاه  ده ها  در  دانشجویان   ==
اعتصاب و اعرتاضات »جنبش دانشجویی« ادامه خواهد داشت.
==جوانان محالت ۲۰ شهر ایران در بیانیه ای مشرتک از روز 

۲۸ آبان تا ۳ آذر فراخوان اعرتاض و اعتصاب داده اند.
خیزش انقالبی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی وارد سومین 
ماه شده و اعرتاضات مردم و اعتصابات با گسرتدگی ادامه دارد. 
در مقابل جمهوری اسالمی بی رحامنه به رسکوب مسلحانه و 
کشتار مردم معرتض می پردازد و رسانه های حکومتی خواهان 

برخورد سنگین تر حکومت با شهروندان هستند.
خیزش انقالبی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی در حالی 
نهمین هفته را پشت رس می گذارد که حکومت طی روزهای 
گذشته و در حالی که مردم از ۲۴ تا ۲۶ آبان اعرتاضاتی سه 
روزه را به مناسبت سالگرد آبان برگزار کردند، رسکوب معرتضان 
را افزایش داده است. شامری از ایرانیان با رسکوب مسلحانه 
جمهوری اسالمی کشته و زخمی شده و شامری نیز بازداشت 
شدند. مردم نیز به دفاع مرشوع از خود پرداخته و در پی 
این دفاع، تعدادی از نیروهای حکومتی زخمی شده یا کشته 
شدند. خربگزاری های حکومتی شامر مأموران رسکوبگری را که 

کشته شده اند ۱۴ تن اعالم کرده اند.
نیز  )هرانا(  ایران  در  برش  حقوق  فعاالن  مجموعه  ارگان 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرده که شامر کشته شدگان  در 
اعرتاضات رسارسی ایران تا روز جمعه بیست و هفتم آبان به 
دست کم ۴۰۲ تن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 
۲۶ شهریور و آغاز اعرتاضات رسارسی در ایران تا روز جمعه ۲۷ 
آبان دست کم ۴۰۲ تن از مردم معرتض در جریان این اعرتاضات 
کشته شده اند که از این تعداد دست کم ۵۸ تن کودک بوده و 

زیر هجده سال سن داشته اند.
 ۸۱۳ و  هزار   ۱۶ دست کم  آبان ماه   ۲۷ پایان  تا  همچنین 
ایران صحنه  از معرتضان بازداشت شده اند و ۱۵۰ شهر  تن 

تظاهرات ضد حکومتی بوده است. در این گزارش همچنین به 
بازداشت ۵۲۴ دانشجو اشاره شده و آمده است که دست کم 
۱۴۰ دانشگاه نیز در این مدت صحنه تجمع های اعرتاضی 

دانشجویان بوده است.
رسکوب مردم بی دفاعی که با دست خالی دست به اعرتاض 
می زنند موجی از خشم عمومی را در پی داشته است. مردم 
از روز جمعه ۲۷ آبان اعرتاضات خود را در ده ها شهر ادامه 
دادند و فراخوان هایی برای ادامه اعرتاضات گسرتده در بازار، 

دانشگاه و خیابان منترش شده است.
اعتصاب ها در ایران دامنه وسیع تری پیدا کرده و در اقدامی 
بی سابقه بازیکنان تیم فوتبال »استقالل« )تاج( نیز اعتصاب 
کردند. بر اساس گزارش های منترش شده در رسانه های داخلی 
مترین تیم فوتبال »استقالل« بعد از دو هفته قرار بود روز 
گذشته دوباره از رس گرفته شود اما بازیکنان این تیم اعتصاب 
کردند و رس مترین حارض نشدند. این خرب به صورت رسمی از 

سوی باشگاه »استقالل« هم اعالم شد.
اعتصاب تیم تاج )استقالل تهران( اعتصاب مهمی به شامر 
می رود و به همین دلیل رسانه های حکومتی تالش کردند افکار 
عمومی را قانع کنند که این اعتصاب ارتباطی با خیزش انقالبی 
مردم علیه جمهوری اسالمی ندارد. خربگزاری تسنیم نزدیک 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی مدعی شده این اعتصاب 
به علت »عدم پرداخت مطالبات پیشین بازیکنان این تیم 
و پرداخت نشدن مبالغی که باید تا این مقطع از فصل به 

بازیکنان پرداخت می شد« صورت گرفته است.
این خربگزاری همچنین از دیدار علی فتح الله زاده مدیرعامل 
باشگاه تاج )استقالل تهران( با ریکاردو ساپینتو رسمربی این 
تیم در عرص روز جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ خرب داده است. تسنیم 
نوشته که »یکی از مسائل مطرح  شده در جلسه، موضوع 
عدم برگزاری مترین روز جمعه بود که فتح الله زاده در همین 
پیگیر  بازیکنان  »اینکه  استقالل گفت  به رسمربی  خصوص 
مسائل مالی خود باشند، حق طبیعی آنهاست و باشگاه هم 
وظیفه دارد مطالبات بازیکنان را پرداخت کند و از هیچ تالش 
و کوششی جهت حفظ آرامش و مترکز تیم دریغ نخواهد کرد« 
و بر همین اساس مدیرعامل باشگاه استقالل فردا در محل 

مترین تیم حضور خواهد یافت تا با بازیکنان گفتگو کند.«
این در حالیست که اعتصابات چه با انگیزه پرداخت های 
معوقه و چه با دیگر دالیل صنفی، در هر صورت همراهی 
با اعتصابات رسارسی در حامیت از خیزش انقالبی مردم علیه 

جمهوری اسالمی به شامر می رود.

نهمین هفته خیزش انقالبی
علیه جمهوری اسالمی؛

 انتخاب مردم: 

تداوم اعتصاب و اعرتاض 
در بازار، دانشگاه، 
مدرسه و خیابان؛ 

اعتصاب بازیکنان تیم 
فوتبال تاج

اعرتاضات  روز  سه  طی  مردم  گسرتده  رسکوب  و  کشتار 
سالگرد آبان و جان باخنت چند دانش آموز و دانشجو، اعتصابات 

آموزگاران و دانشجویان را تداوم بخشیده است.
با  ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هامهنگی  شورای 
صدور بیانیه ای خواستار اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و 
غیردولتی در روز یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ آبان شده است. در 
این بیانیه با اشاره به نام دانش آموزان جانباخته در اعرتاضات 
روزهای گذشته از جمله کیان پورفلک، آرتین رحامنی، سپهر 
این  علیه  معلامن  »ما  که  آمده  پابندی  دانیال  و  مقصودی 
کشتارهای جنایتکارانه فریاد می کشیم و اجازه نخواهیم داد 
رویای »رنگین کامنی کیان« به دست فراموشی سپرده شود. 
ما رنج ها و اشک های مادری که از ترس دزدیدن جنازه طفل 
ده  ساله اش مجبور بود تا صبح تن بی جانش را با »یخ « نوازش 
کند را تا آزادی و رهایی در حافظه ی بلند ظلم ستیزی مان زنده 

نگاه خواهیم داشت.«
کرده اند  اعالم  نیز  کشور  دانشگاه  ده ها  در  دانشجویان 
اعتصاب و اعرتاضات »جنبش دانشجویی« ادامه خواهد داشت.
تربیز،  دانشگاه هرن  دانشگاه علم و صنعت،  دانشجویان 
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  تربیز،  علوم  پزشکی  دانشگاه 
دانشگاه  شیراز،  دانشگاه  بابل،  »نوشیروانی«  دانشگاه 
خوارزمی، دانشگاه »سوره«، دانشکده نفت دانشگاه تهران، 
دانشگاه خواجه نصیرالدین از جمله دانشجویانی هستند که با 

صدور بیانیه هایی از ادامه اعتصاب خود خرب داده اند.
ویدئوها و گزارش ها نشان می دهد صبح امروز شنبه ۲۸ آبان 
۱۴۰۱ نیز بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف از جمله 
زاهدان و شاهین شهر اعتصاب خود را ادامه داده و از باز کردن 

مغازه ها خودداری کرده اند.
همچنین فراخوان هایی برای ادامه اعرتاضات مردم در خیابان 
نیز منترش شده است. جوانان محالت ۲۰ شهر ایران در بیانیه ای 
مشرتک از روز ۲۸ آبان تا ۳ آذر فراخوان اعرتاض و اعتصاب داده اند. 
این بیانیه از همه مدارس، دانشگاه ها، صنایع به ویژه صنعت 
نفت و پرتوشیمی و بازاریان، بجز داروخانه ها و فروشگاه های 
بپیوندند. رسارسی  اعتصابات  به  که  خواسته  غذایی،  مواد 
این بیانیه تأکید کرده که تا آزادی زندانیان سیاسی، جمع آوری 
نیروهای رسکوبگر از شهرها و روستاها و تحویل قدرت به 

مردم اعرتاضات و اعتصابات ادامه خواهد یافت.
این بیانیه افزوده است: »ما انتخاب کرده ایم که آزاد و با 
رشافت زندگی کنیم و در این راه استوار و مصمم تا پای جان 

ایستاده ایم.«
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روز حادثه هم آرتین به همراه چند تن دیگر از روستا به 
ایذه رفته بود که در رگبار تیراندازی علیه مردم توسط مأموران 
جمهوری اسالمی هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به 

بیامرستان جان باخت.
به گفته منبع آگاه، مأموران امنیتی به خانواده آرتین فشار 
آوردند که پیکر او را به عنوان »شهید« در تپه شهدای ایذه به 

خاک بسپارند اما خانواده قبول نکردند.

به نظر می رسد جمهوری اسالمی تالش داشته با به خاک 
سپردن پیکر جانباختگان چهارشنبه خونین در ایذه، این دروغ 
را که کشتار مردم توسط »تروریست ها« صورت گرفته به ثبت 
برساند! سناریویی که با هوشیاری خانواده ها از جمله خانواده 

رحامنی شکست خورد.
پیکر آرتین به روستای پیان منتقل و روی دست مردم هامن 
روستا تشییع شد. به گفته این منبع مطلع وقتی پیکر جوان و 
نونهال آرتین را از رسدخانه آوردند، مأموران جمهوری اسالمی 
روی پیکر او پرچم جمهوری اسالمی کشیده بودند اما مردم 

هامن اول این پرچم جعلی را برداشته و پاره  کردند.
تشییع پیکر آرتین از سوی ساکنان این روستا و با حضور 

==آرتین در دفرتچه یادداشت های روزانه اش نوشته بود: 
رشمنده ام مادر، می خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید 

جوانی ام را نبینی.
== مأموران امنیتی به خانواده آرتین فشار آوردند که پیکر 
او را به عنوان »شهید« در تپه شهدای ایذه به خاک بسپارند 

اما خانواده قبول نکردند.
==مأموران جمهوری اسالمی در روز خاکسپاری روی پیکر 
نونهال آرتین پرچم جمهوری اسالمی کشیده بودند اما مردم 

هامن اول این پرچم جعلی را برداشته و پاره کردند.

روشنک آسرتکی – آرتین رحامنی نوجوان جانباخته در ایذه 
اینستاگرام نوشته بود  از آخرین استوری هایش در  در یکی 
»حاملون خوب میشه یه روز؛ ولی شاید اون روز من نباشم، اگه 

تو بودی جای من بلند بخند از ته دل…«
آرتین رحامنی یکی از صدها نامی است که طی دو ماه 
گذشته به عنوان اسامی جانباختگان انقالب ملّی ایران ثبت 
شده است. او در شهرستان ایذه در استان خوزستان و در پی 
شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در شامگاه چهارشنبه ۲۵ 

آبان ۱۴۰۱ جان باخت.
در رسکوب مسلحانه مردم ایذه در شامگاه چهارشنبه ۲۵ 
آبان بیش از ۱۰ تن کشته و ده ها تن زخمی شدند و در این 
میان نام سه کودک، آرتین رحامنی، کیان پیرفلک و سپهر 
مقصودی گزارش شده است. جمهوری اسالمی تالش کرد این 
»داعش«  و  »تروریست ها«  گردن  به  را  مسلحانه  رسکوب 
خانواده های  جمله  از  مردم  که  شواهدی  اما  بیاندازد 
جانباختگان ارائه و تأیید کرده اند، این عملیات مرگبار آشکارا 
کردن  خاموش  برای  و  اسالمی  جمهوری  مأموران  سوی  از 
ایذه صورت گرفت. بیهوده نیست که  اعرتاضات مردم در 
سپاهی،  بسیجی  می زنند:  فریاد  خود  شعارهای  در  مردم 

داعش ما شامیین!
آرتین هم مانند بسیاری از نوجوانان و جوانان جانباخته در 
اعرتاضات، در شبکه های اجتامعی از دغدغه ها و آرزوهایش 
می نوشت. او در آخرین استوری اش در اینستاگرام نوشته بود 
»این رسزمین برام هیچ سودی نداشت، ولی میذارم رس، زمین 

براش«.
آرتین در پستی دیگر نوشت: »حاملون خوب میشه یه روز؛ 
ولی شاید اون روز من نباشم، اگه تو بودی جای من بلند بخند 

از ته دل…«
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده آرتین رحامنی در گفتگو 
با کیهان لندن گفته که آرتین رحامنی متولد سال ۱۳۸۴ و ۱۶ 
ساله بود. او محصل بود و همزمان بطور پاره وقت در یک 
مکانیکی هم کار می کرد. آرتین فرزند اول خانواده رحامنی 
بود و یک خواهر و یک برادر کوچکرت از خودش دارد. مادرش 

خانه دار است و پدرش شغل آزاد دارد.
این منبع آگاه نزدیک به خانواده آرتین گفته که پس از جان 
باخنت آرتین دفرتچه یادداشت های روزانه او را در کمدش پیدا 
کردند. او در آخرین برگ دفرتچه نوشته بود: »رشمنده ام مادر، 

می خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانی ام را نبینی.«
آرتین ساکن دهستان پیان در شامل غرب شهرستان ایذه در 
استان خوزستان و منطقه بختیاری نشین بود. دهستانی که 
شامر باالیی از ساکنان آن باسواد و به ایراندوستی معروف 
هستند. آرتین و تعداد دیگری از نوجوانان و جوانان دهستان 

پیان هر روز برای تظاهرات به ایذه می رفتند.

آرتین رحامنی نوجوان جانباخته در ایذه: 

حاملون خوب میشه یه روز، اگر من نبودم، تو جای من از ته دل بخند…

شامری از شهروندانی که از ایذه به این مراسم آمده بودند 
صورت گرفت و او در آرامستان روستا به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری آرتین با ساز و دهل بختیاری و نواخنت 
ترانه های حامسی این منطقه از جمله »دایه دایه وقت جنگه« 

برگزار شد.
در حالی که عوامل امنیتی جمهوری اسالمی تالش داشتند 
با برگزاری »مناز میّت«و پخش قرآن جنبه »شهیدسازی به نفع 
نظام« را پیش بربند، مردم از این اقدامات جلوگیری کردند و 

همگی شعار دادند: »بختیاری رسم مناز نداره!«
صدها رشکت کننده، این مراسم را به صحنه اعرتاضاتی علیه 
جمهوری اسالمی تبدیل کردند. شعارهای »مرگ بر دیکتاتور«، 
»مرگ بر خامنه ای« و »امسال سال خونه، سید علی رسنگونه« 

از جمله شعارهایی است که در این مراسم نیز رس داده شد.
در یکی از ویدئوهای منترش شده از مراسم آرتین، مادر او 
پشت بلندگو رفته و خطاب به حارضان می گوید: »مردم انتقام 
بچه م رو بگیرین« مردم در واکنش شعار »مرگ بر خامنه ای« 
رس می دهند و مادر آرتین شعار »زن زندگی آزادی، مرد میهن 
آبادی« را فریاد می کشد؛ شعاری که چند شب پیش از سوی 

آرتین در تظاهرات ایذه رس داده می شد.
جمهوری اسالمی در این انقالب ملی به درستی به حکومت 
»کودک کش« معروف شده است. مأموران امنیتی و انتظامی 
بدون هیچ مالحظه ای در رسکوب مسلحانه معرتضان، کودکان 

را نیز هدف گلوله قرار می دهند.
هرانا ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران اعالم 
کرد از ۲۶ شهریور تا ۲۹ آبان ۴۱۹ نفر در اعرتاضات ایران جان 
خود را از دست داده اند که ۶۰ نفر از آنها کمرت از ۱۸ سال 

سن داشته اند.
جمهوری اسالمی در بسیاری موارد تالش دارد جان باخنت 
کودکان را به علل مضحک و تکراری توجیه کند؛ نیکا شاکرمی، 
سارینا اسامعیل زاده و ارسا پناهی از جمله نوجوانان جانباخته 
در  کرده اند!  خودکشی  شد  ادعا  که  هستند  اعرتاضات  در 
توسط رسکوبگران  آنها  قتل  تا  می شود  تالش  دیگر  مواردی 
حوادثی مانند پرت شدن و یا حتا مرصف زیاد مواد مخدر 
عنوان شود! ترفندی که رسشت پلید این حکومت را بیش از 

پیش اثبات می کند.

استوریآرتینرحمانی

آرتینرحمانی
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فرمان  صدور  سال  صدمین   با  است  مصادف  امسال  
مرشوطیت ایران . اگر عمر حکومت مرشوطه در هفتاد و 
سه سالگی به آخر نرسیده بود جلساتی که اینجا و آنجا بدین 
مناسبت تشکیل شد، جشن سالگرد  به شامر می رفت ولی 
در فقدان مرشوطه،  این جلسات را مجلس یادبود آن مرحوم 

باید تلقی کرد.
   رفت از دارفنا مرشوطه       رحم الله علی مرشوطه

پنجاه سال پیش، به مناسبت پنجاهمین سال مرشوطیت، 
از  یکی  با  مصاحبه  در  داشتم  سال   ۲۲ زمان  آن  که  من 
دست اندرکاران انقالب مرشوطه،  مرحوم ابراهیم حکیمی 
»حکیم امللک« سئوالی را که هنوز هم مطرح است در میان 

گذاردم: آیا انقالب مرشوطیت ایران به هدف خود رسید؟
حکیم امللک آن زمان رئیس مجلس سنا بود. او در دوره اول 
و دوم مجلس شورای ملی عضویت داشت. بعد، بارها وزیر و 
سپس نخست وزیر و وزیر دربار شد. برای مصاحبه به منزل 
آن مرحوم در نیاوران رفتم. روی ایوانی، مرشف به یک باغ 
بزرگ و مصفا، مصاحبه انجام گرفت و حکیم امللک که به علت 
کرب سن گوشش سنگین شده بود با دقت به سئوال من توجه 
کرد و جواب داد کسانی که در عهد استبداد زندگی نکرده اند 
و از استبداد فقط اسمی شنیده اند چنین سئوالی برایشان پیش 
انقالب  می آید. من چون استبداد را دیده ام شک ندارم که 
برافکندن  انقالب  هدف  رسید.  خود  هدف  به  مرشوطیت 

استبداد بود و تشکیل حکومت مرشوطه.
من  نظر  به  ولی  است  محرتمی  عقیده  البته  عقیده  این 
قسمتی از حقیقت را بیان می کند. هدف انقالب، اگر منحرصا 
تبدیل حکومت استبدادی به حکومت پارملانی بوده باشد، 
بی گامن این هدف تحقق یافت بویژه بعد از غلبه مرشوطه بر 
استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه. این را هم باید پذیرفت 
ایران  که انقالب مرشوطه مسیر تجدد و تجددطلبی را در 
هموار کرد ولی آن دموکراسی اصیل و پایدار که می بایستی 
جامعه را از نظر پایبندی به قانون و قانومنداری یا به اصطالح 
امروزی قانومنندی، عمیقا متحول کند شکل نگرفت. دالئلش را، 

آن طور که به نظرم می رسد، عرض می کنم.
دوبار  از  پس  ایرانیان  بیداری  پیامد  مرشوطیت،  انقالب 
شکست در جنگهای ایران و روس بود. این شکست، دو قرارداد 
رشم آور گلستان و ترکامنچای و پرداخت غرامت سنگین را بر 
ایران تحمیل کرد و باعث جدایی بخشی از رسزمین ما شد اما 

دست کم این فایده را داشت که به بیداری ملی کمک کرد.
سه گروه، با سه طرز فکر متفاوت، در انقالب مرشوطیت 
و  رفته ها  فرنگ  گروه  کردند.  ایفا  را  اصلی  نقش  ایران 

تحصیلکردگان فرنگ. گروه قفقازیها و گروه علام.
گروه اول تشکیل می شد از محصلین اعزامی به فرنگ و 
ایرانیانی که به ماموریت در کشورهای مغرب زمین می رفتند. 
بر  روسیه  با  جنگ  در  ایران  بار  حقارت  شکست  که  اینها 
روح و فکرشان اثر گذاشته بود در دوران تحصیل، یا دوران 
مأموریتشان، با دنیای جدید آشنا می شدند و در می یافتند که 
ایران تا چه حد از عرص جدید عقب افتاده است. محصلین 
ایرانی که به فرنگ می رفتند عموما از ارشاف زادگان و اعیان 
زادگان بودند. آنها با افکار تازه به ایران باز می گشتند و این 

افکار را در محیط اطراف خود می پراکندند.
همین گونه افکار توسط جمعی از سفرا و وزرای مختار و 

ماموران دولت در کشورهای مغرب زمین به ایران می رسید.

نگاهی دوباره به انقالب مرشوطیت ایران)۱( *
احمد احـرار) کیهان لندن شامره ۱۱۳۸-۱۱۳۴ (  آذر تا دی ۱۳۸۵

اینها می دیدند و می پذیرفتند که پایه تحوالت و ترقیات در 
فرنگستان را تغییر روش مملکتداری و برقراری حکومت قانون 
تشکیل می دهد و آرزو داشتند در ایران هم چنین تحولی رخ 
دهد و نظام استبدادی برچیده و حکومت پارملانی برقرارشود.

مرحوم حکیم امللک از این طبقه بود. عمویش، میرزا محمود 
فرانسه  در  بود. خودش  دربار  وزیر  اول  امللک  خان حکیم 
ایران، پزشک  به  تحصیل کرد و طبیب شد و در مراجعت 
مخصوص مظفرالدین شاه  و از مالزمان وی بود اما افکارش 

البته با درباریانی از قبیل امیر بهادر فرق داشت.
جوابی که او به سئوال من داد جوابی  منطقی بود زیرا 
با صدور فرمان مرشوطیت، بخصوص پس از استبداد صغیر 
و غلبه مرشوطه خواهان برمستبدین، آرزوی این طبقه که 
خالصی ایران از حکومت استبددای و تاسیس حکومت پارملانی 

بود تحقق یافت.
گروه دومی که در انقالب مرشوطه نقش داشتند از انقالبیون 
روسیه الهام می گرفتند. در حقیقت، نسیم آزادی خواهی و 
تجدد طلبی، از دو سو به ایران وزیدن گرفت. همزمان، از اروپا 
و از قفقاز. از یک سو فرنگ رفته ها بودند که ذکرشان گذشت و 
منادی تحول به شیوۀ ماملک اروپا بودند. از سوی دیگر، افکار 

انقالبی از طریق قفقاز و انزلی به ایران نشت می کرد. 
جنبش انقالبی که از اواخر قرن نوزدهم در روسیه پدید 
آمده و در ابتدای قرن بیستم قوت گرفته بود و رسانجام در 
از  گروهی  منجر شد،  تزاری  رژیم  به رسنگونی  سال ۱۹۱۷ 
ایرانیان را که اکرثا مهاجران قفقازی بودند تحت تاثیر قرار 
داد و در انقالب مرشوطیت به میدان کشاند. اینان تندروهای 
انقالبی را تشکیل دادند. گروهی که نه از نظر طبقاتی با فرنگ 
رفته ها شباهت داشتند و نه از حیث آرمانی. تغییر بنیادی در 

نظام سیاسی و روابط طبقاتی خواست این گروه بود.
گروه سوم، »علام« بودند. روسای مذهبی که در توده های 
مردم نفوذ داشتند و اگر آنها به میدان منی آمدند قیام مردمی 
شکل منی گرفت و حکومت استبدادی تسلیم حرکت مرشوطه 

خواهی منی شد.
تغییر نظام حکومتی را می خواستند و نه  نه  اما  »علام« 

طالب تجدد و تفکر اروپایی بودند.
در دوره استبداد، روحانیت شیعه رقیب قدرت حکومتی 
با  که  علام  بود.  نظام  آن  »اپوزیسیون«  معنی  یک  به  و 
توده های مردم رابطه مستقیم داشتند، گذشته از مرجعیت 

از  نیز محسوب می شدند و  مذهبی، مرجع تظلامت مردم 
حدود و حقوق آنها در برابر مظامل حکمرانان دفاع می کردند. 
ملحوظ  قدرت  در  را  »علام«  سهم  زمان  هر  حکومتگران 
از حامیت آنها برخوردار می شدند و هرگاه جز  می داشتند 
این بود درگیری پیش می آمد. در انقالب مرشوطه، کاسنت از 
اقتدار حکومت و افزودن بر قدرت روحانیت، هدف اصلی 
علام بود. به همین سبب درآغاز انقالب، یعنی حرکت بازاریان 
علیه دولت عین الدوله، به دنبال چوب خوردن تجاّر قند، علام 
همگی با این حرکت همراه بودند اما به محض آن که مجلس 
تشکیل شد و صحبت از تدوین »نظامنانه« یا قانون  اساسی بر 
اساس قوانین اروپا به میان آمد بین آنها اختالف افتاد. گروهی 
در صف مرشوطه خواهان باقی ماندند و گروهی دیگر با 
مستبدین متفق شدند و بساط مرشوعه خواهی را در برابر 

مرشوطه طلبی علم کردند.
در کنار عواملی که از آن یادکردیم و مقدمات و موجبات 
انقالب مرشوطه را فراهم ساخت، عامل مهم دیگری را نباید 
از نظر دور داشت و آن وجود پادشاهی علیل املزاج، نرمخو 

و تاحدودی خداترس و رعیت دوست در رأس مملکت بود.
امکان  می کرد  سلطنت  شاه  نارصالدین  وقتی  تا  محققا 
تشکیل حکومت مرشوطه وجود نداشت، همچنان که محمد 
علی شاه نیز چون خلق و خوی مستبدانه داشت، با آن که به 
حفظ و حامیت حکومت مرشوطه سوگند خورده بود، آن را 
تاب نیاورد، مجلس را به توپ بست و مرشوطیت را تعطیل 

کرد و طریق استبداد پیش گرفت.
میرزا محمود خان احتشام السلطنه یکی از هامن درباریان 
و رجال دولتی است که در مأموریت فرنگ شیفته حکومت 
قانون و مجذوب ترقیات اروپا شده بود و در القاء این تفکر و 
برقراری حکومت مرشوطه نقش مهمی ایفا کرد و در مجلس 

اول مناینده  و سپس رئیس مجلس شد.
هنگامی که مظفرالدین شاه برای سومین بار به فرنگستان 
سفرکرد احتشام السلطنه وزیر مختار ایران در آملان بود. شاه او 
را از برلن به کنرتکسویل در فرانسه فرا می خواند و گفتگویی 
با وی دارد که احتشام السلطنه در خاطراتش رشح می دهد و 
برای آشنایی با خلق و خوی شاه و اوضاع و احوال روز سند 

بسیارخوبی است.
دنباله دارد

* سخرنانی درکانون فرهنگ ایرانـ  پاریس

رس در مجلس شورای ملی

زنرش
اب



صفحهشماره1855
جمعه 4 تا 10 آذر ماه 1401خورشیدی

1۳ 12

به تعبیر دكرت عباس میالنی، محاكمه امیر عباس هویدا آئینه 
متام منای اوضاع و احوالی بود كه خشنرتین موج برآمده از 
اعامق جامعه را قدرت داوری بیرحامنه بخشید و فرهیختگان 
فرو افتاده از مسند، بی آنكه فرصت دفاع داشته باشند قربانی 

این موج خشونت و نفرت شدند.
  )Persian Spheinx(هویدا معامی  كتاب  از  بخشی  در 
میالنی به ترسیم چهره و آرایش دادگاهی كه صادق خلخالی 
ریاست آن را بر عهده داشت و نخست وزیر پیشین بر كرسی 

اتهام نشسته بود، پرداخته است. 
هویدا را در تنها صندلی خالی اتاق نشاندند. با حالتی خموده 
در صندلی جای گرفت. رس در شانه فرو برد. دو دستش را، از 
رس استیصال، بی حركت بر زانوهایش ملاند. اما چند دقیقه بعد 
دوباره بر خود مسلط شد. همه عمر بر انعطاف و سازش 
شهرت داشت. می گفتند از این راه از هر مهلكه  ای جان سامل 
به در می تواند برد. دوران دراز صدارتش را هم به همین اصل 
تأویل می كردند. آیا او این بار نیز  می توانست با تكیه به 

همین فضایل جان خود را نجات دهد؟
آورده  اند،  اتاق  این  به  محاكمه  برای  را  او  فهمید  وقتی 
كار  از رشوع  پیش  اندكی راحت شد.  می خواست  خیالش 
دادگاه، فضای پر تنش و خشن اتاق را به نفع خود تغییر دهد. 
همه می دانستند كه او انسانی سخت مبادی آداب است. به 
رئیس دادگاه رو كرد و از نحوه لباس پوشیدنش پوزش طلبید. 
می گفت تنها لباسم همین است كه پوشیده ام. آنگاه به لحنی 
پر طنز اضافه كرد كه، »اینجا اسم من را همه می دانند« و 

از رئیس دادگاه اجازه خواست كه مقوایی را كه به گردنش 
آویخته بودند، از گردن بردارد. خلخالی موافقت كرد. یكی 
از روزنامه نگاران از فرصت استفاده جست و قبل از رشوع 
مراسم، از هویدا پرسید كه آیا نویسنده واقعی به سوی متدن 
بزرگ را می شناسد. كتاب البته به نام شاه چاپ شده بود،  اما 
همه می دانستندكه كار قلم او نیست. هویدا با احتیاطی كامل، 
زیر لب، جواب داد كه، »از قول من ننویسید، ولی به كمك 
شجاع الدین شفا نوشته شده بود.« البته آن روزنامه نگار هم 
فردا همین مطلب را از قول هویدا نقل كرد. هنوز گفتگوی 
كوتاه هویدا و روزنامه نگار پایان نگرفته بود كه كسی تالوت 
آیاتی از قرآن را آغازید. بسم الله الرحمن الرحیمی گفت و 
 آیه ای از قرآن خواند. دیگر انگار رسمی واجب بود كه همه 
مراسم رسمی را با تالوت آیاتی از قرآن بیاغازند. مسلامنان بر 
این قول  اند كه زبان خدا عربی است. هامنطور كه در قرون 
وسطی، زبان التین را تنها زبان مجاز كلیسا می دانستند. در 
كشورهای مسلامن هم آیات قرآن و ادعیه گونه گون را تنها به 
عربی می خوانند. البته انگار هیچ كار خدا خالی از رمز و راز 
نیست. آن شب هویدا را به عنوان »محارب با خدا« و »مفسد 
فی االرض« محاكمه می كردند،  اما در میان سیصد نفری كه در 
اتاق جمع بودند، قاعدتاً كمرت كسی عربی را به خوبی هویدا 

می دانست.
پس از تالوت آیاتی از قرآن، خلخالی آغاز به سخن كرد. او 
نیز نخست بسم الله الرحمن الرحیمی گفت و سپس اعالن 
كرد كه دادگاه رسمی است. البته وقتی واژه »دادگاه« را به 

با خصوصیاتی ویژه، در  زبان می آوریم، پدیده ای مشخص، 
ذهنامن نقش می بندد. فضایی به نظرمان می آید كه در آن 
جای هر كس ــ از رئیس دادگاه گرفته تا متهم و دادستان 
و وكیل مدافع و هیات منصفه و  حضار ــ تعیین و تفكیك 
شده است. می دانیم كه در چند و چون این فضا،  و جایگاه 
نسبی هر یك از افراد، حكمت و معنایی نهفته است. در یك 
سو، رئیس دادگاه می نشیند. جایگاهش معموال بر مصطبه ای 
است فراز دیگران. این فاصله، و این برتری، هر دو مناد بی 
طرفی و عدالت خداگونه رئیس دادگاه اند. به عالوه،  متهم 
و دادستان نیز هر دو، در فاصله ای مساوی، در مقابل رئیس 
جای می گیرند. این فاصله یكسان، این دوری مشابه، تصادفی 
نیست و از اهمیت منادین ویژه ای برخوردار است. در  آن 
این نكته مسترت است كه متهم و دادستان ، شاكی و متشاكی، 
هیچكدام به رئیس نزدیكرت نیستند. هیچكدام از امتیاز ویژه ای 
برخوردار نیستند. جمعیت حارض در دادگاه را نیز معموال از 
رئیس و از دادستان و از متهم و از هیات منصفه جدا و دور 
نگه  می دارند. در یك كالم،  فضای دادگاه فضایی است قدسی 

و مستقل از قیل و قال مردم.
اما در دادگاه خلخالی  ــ و در دیگر دادگاههای انقالب ــ 
دادستان و رئیس دادگاه و هیات نظار بر دادگاه همه پشت میز 
واحدی می نشستند. انگار همگی در صفی واحد و متحد قرار 
دارند. و متهم هم خصم مشرتك  آنان است و در صف مقابل 
جای دارد. به عالوه، هویدا را در صندلی كوچكی، درست در 

میان مردم و ساعد به ساعد آنان،  نشانده بودند.

معمایی به نام هویدا  )۱۱(

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

مندرجات كیفرخواست علیه هویدا طنینی از نفوذ 
اندیشه های حزب توده بود

چهره و آرایش دادگاه از نوعی اعالم بی قانونی  و خونخواهی هیجان زده 

حكایت می كرد

با  را  خود  كتاب  انگلیسی  منت  میالنی،  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  اطالق  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 قبال 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 

دادگاه خلخالیموضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد.

زنرش
اب
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آنچه در كیفرخواست نبود.
در نگاه اول، منت كیفرخواست از جهات گوناگونی جالب 
توجه بود. نخست آنكه مفاد آن به شكلی به راستی حیرت آور 
كلی بودندو در آنها كمرت جرم مشخص و اتهام شخصی رساغ 
می توان كرد. دیگر  اینكه گاه آنچه در كیفرخواست نیامده 
تاریخی  و  سیاسی  اهمیت  از  آن  برجسته  نكات  اندازه  به 
برخوردارند. می دانیم كه در متام دوران فعالیت سیاسی هویدا 
این شایعه رس زبانها بود كه او بهایی است. در عین حال 
می دانیم كه در آستانه انقالب، بسیاری از اسناد مهم مراكز 
بهایی در ایران به دست مقامات جمهوری اسالمی و فعالین 
تشكیالت حجتیه افتاد كه از دیرباز مبارزه با بهائیان را در 
رأس برنامه سازمان مخفی خود قرار داده بودند. به گامن من،  
اگر سندی در تائید وابستگی هویدا به مذهب بهائیت وجود 
كیفرخواست مبدل  از  به بخش مهمی  می داشت، بی شك 
می شد. سی سال بود كه روحانیون انتقاد از نفوذ بهائیت در 
دولت را به یكی از شعارهای اصلی خود تبدیل كرده بودند 
و از هر فرصتی برای تنقید این جنبه از كار رژیم شاه بهره 
می جستند. الجرم،  اگر در دادگاه شخصیت مهمی چون هویدا 
كوچكرتین سندی در اثبات وابستگی او به این گروه در دسرتس 
داشتند، قطعا ازكاربردش و تأكید بر آن، امتناع منی كردند. به 
عالوه، منت كیفرخواست در مورد فساد مالی شخص هویدا 
نیز سكوت كامل اختیار كرده بود. هویدا همواره در زندگی 
سیاسی خود به این نكته می بالیدكه دستش هرگز به رشوه و 

مال نامرشوع بیت املال آلوده نشده.
كیفرخواست دست كم از این جنبه ارزشمند بود كه نشان 

می داد غرور هویدا بی جا نبود.
و  زبان  نبود.  شعار  جز  چیزی  كیفرخواست،  اساس  ولی 
محتوای آن تركیبی بود التقاطی و شلخته از الفاظ و شعارهای 
اسالمی.  انقالب  نیروهای  شعارهای  و  ماركسیستی  و  چپی 
حمالت مكرر كیفرخواست به امریكا، زبان مشخص برخی 
از مواد آن )»گسرتش نفوذ امپریالیسم آمریكا و همدستان 
اروپایی... تبدیل ایران به بازار مرصف كاالهای خارجی... اخذ 
وام با نرخهای باال وگزاف... دسته بندی با توطئه گران در سنتو 
و  ناتو«( و باالخره سكوت كامل آن در مورد شوروی همه 

طنینی از نفوذ اندیشه های حزب توده می توانست بود.
كیفرخواست در اثبات جرائم و اتهامات هویدا به دو نوع 
شواهد و ادله اشاره می كند. از سویی به اقاریر خود متهم و 
زندانیان دیگر استناد می كند و از سویی دیگر به »مقامات 
شاكیان خصوصی«. اول این كه هرگز معلوم نیست كدام یك 
از اقاریر این »زندانیان دیگر« مورد استنادند. رشایط به دست 
آمدن این اقاریر، و میزان فشار روانی یا جسامنی در كسب آنها 

هم، هیچكدام محل اعتنای دادگاه نبود.
دوم اینكه اشاره كیفرخواست به كیفرخواست علی اصغر 
حاج سید جوادی نیز به علل متعدد محتاج تأمل و بررسی 
بیشرت است. اول از همه این كه »كیفرخواست« حاج سید 
اثبات  به  دادگاهی هم  نبود. در هیچ  قانونی  جوادی سند 
نرسیده بود. در واقع چیزی نبود جز یك اعالمیه سیاسی كه 
در خرداد ۱۳۵۶ به قلم آمده بود و تعداد محدودی از آن در 
تهران تكثیر و پخش شده بود. نگارش آن را می توان از نخستین 
عالیم احیای مجدد جنبش دموكراتیك در ایران دانست. به 
عالوه، حاج سید جوادی خود اذعان دارد كه مرادش از نوشنت 
این اعالم جرم، »در واقع حمله به شاه بود. اما در سال ۱۳۵۶ 
حمله مستقیم به شاه هنوز میرس نبود.« والجرم هویدا به 

عنوان بدیل شاه مورد حمله قرار گرفت. 

          در واقع در پس این ظاهر بی پیرایش دادگاه، در 
پس بی اعتنایی آن به مناسك و مراسم مألوف حقوقی، نوعی 
خشونت خطرناك، نوعی اعالم بی قانونی، نوعی خونخواهی 
هیجان زده توده ای به خشم آمده نهفته بود. از همه بدتر 
مـُنزل  وحی  چون  آشكارا  نیز  را  كیفرخواست  كه  بود  این 
می دانست. گویی حقانیت آن را خدا و تاریخ تضمین كرده اند. 
انگار نه انگار كه مفاد هركیفرخواست، چیزی جز مشتی اتهام 
نیست و كار دادگاه دقیقاً رسیدگی به چند و چون هر یك از 
اتهامات است. از گفتار و كردار خلخالی چنین بر می آمد كه 
او وظیفه خود را نه داوری در مورد صحت و سقم اتهامات 
كه رصفا مجازات متهم  می دانست. شاید به همین خاطر بود 
كه برای هویدا میزی كه برآن بتواند مدافعات خود را در برابر  
كیفر خواست صورت بندی كند، تدارك نكرده بودند. شاید در 
چند و چون فضای این دادگاه این اصل مهم و خطرناك مسترت 
بردار  دفاع  كیفرخواست  در  مندرج  اتهامات  اصوال  كه  بود 
نیستند، نه تنها گناه كه مجازات متهم هم از پیش تعیین شده 
است. شاید به همین خاطر بود كه هویدا نیز با بی اعتنایی 

كامل به منت كیفرخواست گوش می داد.
مفهوم تازه ای از عدالت

كیفرخواست علیه هویدا، سندی پر اهمیت بود. او باالترین 
مقام رژیم گذشته بود كه به دست رژیم اسالمی افتاده بود. 
و  ناكامیها  همزاد  نامش  بود.  قدرت  كانون  در  سال  پانزده 
دستاوردهای رژیم پهلوی شده بود. انقالب اسالمی با تكیه 
بر شعارهایی كلی به قدرت رسیده بود. رهربان انقالب هرگز 
جزئیات برنامه های احتاملی خود را رشح منی كردند. می گفتند 
است.  اجتامعی  دردهای  همه  درمان  سلطنت  برانداخنت 
می گفتند بحث در جزئیات را باید »به بعد از رفنت شاه« موكول 
كرد. حال  كه شاه رفته و انقالب به پیروزی رسیده بود، دادگاه 
هویدا فرصتی بود تا رهربان انقالب مرشوعیت خواستهای خود 
را به اثبات برسانند. به عالوه  نقض حقوق برش، دادگاههای 
نظامی و فرمایشی از مهمرتین شكایات مردم و مخالفان علیه 
رژیم سابق بود. انقالب ظفرمند اكنون می توانست با مثال و 
در عمل، مفهوم عدالت تازه ای را كه مرادش بود به جهانیان 
نشان دهد. می توانست گذشته را به پای میز محاكمه بكشاند 
و گوشه های تاریك تاریخ معارص را روشن كند. اما متاسفانه 
سودای قصاص عجوالنه و مكافات خونین بر علم و حلم چیره 
اقاریر  شد. در دادگاه هویدا،  نه از حقایق تاریخی تازه و 
شگفت انگیز نشانی بود و نه از درایت قضایی. به جای این 
همه،  مفهوم تازه ای از »عدالت « رخ منود كه خود را انقالبی 

می خواند و می دانست.
منت كیفرخواست چنین بود:

بر اساس كیفرخواست امیرعباس هویدا فرزند حبیب الله 
شامره شناسنامه ۳۵۴۲ صادره تهران متولد ۱۲۹۵ وزیر سابق 
دربار شاهنشاهی منقرض و نخست وزیر اسبق شاه سابق تبعه 

ایران متهم به:
۱ــ فساد در ارض.

۲ــ محاربه با خدا و نایب امام زمان علیه السالم.
تشكیل  با  كشور  استقالل  و  امنیت  علیه  بر  قیام  ۳ــ 
كابینه های دست نشانده امریكا و انگلیس در حامیت از منافع 

استعامرگران.
۴ــ اقدام بر ضد حاكمیت ملی، دخالت در انتخابات مجلس،  
عزل و نصب وزرا و فرماندهان به خواست سفارتخانه های خارجی.

به  اورانیوم  و  مس،   نفت،  زیرزمینی  منابع  واگذاری  ۵ــ 
بیگانگان.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دنبالهدارد

۶ــ گسرتش نفوذ امپریالیسم آمریكا و همدستان اروپایی 
درایران از طریق هدم منابع داخلی و تبدیل ایران به بازار 

مرصف كاالهای خارجی.
۷ــ پرداخت درآمدهای ملی حاصله از نفت به شاه، فرح و 
ماملك وابسته به غرب و سپس اخذ وام با نرخهای باال و گزاف 

و رشایط اسارت بار از امریكا و دول غرب.
۸ــ نابود ساخنت كشاورزی و از بین بردن جنگلها.

۹ــ رشكت مستقیم در فعالیتهای جاسوسی به نفع غرب و 
صهیونیسم.

۱۰ــ دسته بندی با توطئه گران در سنتو و ناتو برای رسكوبی 
ملتهای فلسطین و ویتنام و ایران.

۱۱ــ عضو فعال سازمان فراماسونری در لژ فروغی با توجه به 

اسناد موجود و اقرار شخص متهم.
۱۲ــ رشكت در اخافه و ارعاب مردم حق طلب همراه با 
كشتار و رضب و جرح آنا ن و محدود كردن آزادی آنها با 

توقیف روزنامه ها و اعامل سانسور مطبوعات و كتب.
۱۳ــ موسس  واولین دبیر كل حزب استبدادی »رستاخیزی 

ملت ایران.«
۱۴ ــ اشاعه فساد فرهنگی و اخالقی و رشكت مستقیم در 
تحكیم پایه های استعامر و ایجاد قضاوت كنسولی در مورد 

آمریكائیها.
۱۵ــ رشكت مستقیم در قاچاق هروئین در فرانسه در معیت 

حسنعلی منصور.
۱۶ــ گزارش خالف واقع با انتشار روزنامه های  دست نشانده 

و تعیین رسدبیران دست نشانده در رأس مطبوعات.
۱۷ــ نظر به صورت جلسات هیات دولت و شورای عالی 
اقتصاد و مقامات شاكیان خصوصی از جمله دكرت علی اصغر 
حاج سید جوادی و با توجه به اسناد به دست آمده از ساواك 
آزمون،  محمود  منوچهر  دكرت  شهادت  با  وزیری  نخست  و 
جعفریان، پرویز نیكخواه و اقاریر شخص متهم، چون وقوع 
جرایم مسلم است دادستان دادگاه انقالب اسالمی صدور حكم 

اعدام  و مصادره اموال شام را از پیشگاه دادگاه تقاضا دارد.

امیرعباس هویدا در دادگاه خلخالی
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تصویر تعدادی از کودکان جانباخته در انقالب ۱۴۰۱

==بازنرش این مطلب که ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ در آغاز جنبش 
موسوم به »سبز« منترش شد، از این نظر اهمیت دارد که 
جمهوری اسالمی در این هشت هفته که از خیزش رسارسی 
مردم و انقالب ملی ایران برای براندازی و ساقط کردن آن 

می گذرد، بار دیگر ثابت کرده نیامده است تا برود!
==و اما تحریم و بایکوت انتخابات فرمایشی که همواره 
زمین بازی جمهوری اسالمی بوده و مردم و رأی دهندگان 
در  بعد،  سال  چند  رسانجام  بودند،  سیاهی لشکر  فقط 
خرداد ۱۴۰۰، یکسال پیش از رفنت ایران به سوی انقالب 
 ،»۱۴۰۰ »انتخابات  پیروز  شد.  عملی  رسانجام  کنونی، 
مخالفان جمهوری اسالمی بودند. هامنها که اکنون انقالب 

آزادیخواهی را علیه جمهوری اسالمی پیش می برند. 
==نکته مهمی که در این مطلب ۱۳ سال پیش نیز بر آن 
تأکید شد اینست که پیروز »انتخابات ۸۸« نیز طرفداران 
تغییر بودند: »کسانی که جمهوری اسالمی را در کلیت آن 
به مثابه یک حکومت دینی و خودکامه که در آن آزادی 
احزاب و رسانه ها، آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل های 

بازنرش از سال ۸۸؛ 

اینها نیامده بودند 
که بروند؛ 

پس از ۱۳ سال 
بار دیگر ثابت شد 
اینها را فقط باید 

ساقط کرد!
صنفی و اجتامعی و آزادی های فردی رسکوب می شوند، رد 
می کنند. تغییری که آنها می خواهند، نه سبز است و نه 
سیاه. نه سفید است و نه رسخ، بلکه آبیست. رنگ عقل 
مدرن و عشق به میهن و به همنوع. رنگ آرامش و تعادل 

و همدردی. رنگ دمکراسی و لیربالیسم. رنگ امید.«
==اینها بارها با جنایات فجیع ثابت کرده اند نیامده اند 
جمله  از  تبهکاری  هیچ  از  دلیل  همین  به  و  بروند  که 

کودک کشی و جنگ افروزی پروایی ندارند.

که ۲۳ خرداد ۱۳۸۸  این مطلب  بازنرش  بقراط –  االهه 
در آغاز جنبش موسوم به »سبز« منترش شد، جنبشی که 
در  ویژه  به  را  معرتضان  و  منتقدان  از  جمعیتی  توانست 
پایتخت به خیابان بیاورد و فضای رکود و سکوت سیاسی و 
اجتامعی سه دهه و »دو بال نظام« را بشکند، از این نظر 
اهمیت دارد که جمهوری اسالمی در این هشت هفته که 
از خیزش رسارسی مردم و انقالب ملی ایران برای براندازی 
نیامده  کرده  ثابت  دیگر  بار  می گذرد،  آن  کردن  ساقط  و 

است تا برود!
عنوان اصلی این مطلب »اینها نیامده بودند که بروند؛ 
به سال ۱۹۳۹ خوش آمدید!« بود و هدف از اشاره به سال 
»۱۹۳۹« که در سپتامربش آملان نازی به لهستان حمله کرد 

و جنگ جهانی دوم را به راه انداخت، گستاخی و تشدید 
در  اسالمی  و گسرتش رشارت جمهوری  داخل  در  رسکوب 
به  هیتلری  رژیم  مانند  اسالمی  رژیم  البته  بود.  منطقه 
کشور همسایه حمله نکرد! اما اتفاقا از سال ۱۳۸۸ به بعد 
پاسداران  برون مرزی سپاه  بازوی  تقویت »سپاه قدس«  با 
انقالب اسالمی و تشکیل گروه های شبه نظامی و نیابتی به 
تأثیرگذاری در کشورهای منطقه به ویژه عراق و  نفوذ و 
لبنان پرداخت و آتش جنگ در سوریه را که دو سال بعد 
به راه افتاد در حامیت از حکومت بشار اسد شعله ور نگه 
داشت. اگر هیتلر هم نازیسم را نه منحرص به آملان و فقط 
ایدئولوژی حکومت اسالمی امری  »نژاد برتر« بلکه مانند 
به  بجای حمله  بسا  مرز می دانست، چه  بدون  و  جهانی 

لهستان و سپس لشکرکشی به همسایگان غربی

مهدی کروبی؛ ۲۲ خرداد ۸۸ علی اکرب رفسنجانی؛ ۲۲ خرداد ۸۸ علی خامنه ای؛ ۲۲ خرداد ۸۸

زنرش
اب
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نیابتی  و  شبه نظامی  گروه های  تشکیل  به  خود،      
می پرداخت تا نه »خاک« بلکه »سیاست« و دولت ها را به 

کشور خود ضمیمه کند!
به  ایامن  و  ادعا  با  اما  ایران  بر  حاکم  مذهبی  فاشیسم 
زمان  تا  که  است  آمده  آن جهانی  و  این جهانی  رسالت 
ایران  مردم  اگر  رو  همین  از  مباند!  »قیامت«  و  »ظهور«  
می خواهند از رّش آن خالص شوند، می بایست آن را با تکیه 
جامعه  پشتیبانی  جلب  و  رسارسی  و  ملی  همبستگی  بر 
جهانی و افکار عمومی دنیا به هر شکلی که ممکن است، 
ساقط کنند! اینها بارها با فجیع ترین جنایات ثابت کرده اند 
نیامده اند که بروند و به همین دلیل از هیچ تبهکاری از 

جمله کودک کشی و جنگ افروزی پروایی ندارند.
همواره  که  فرمایشی  انتخابات  بایکوت  و  تحریم  اما  و 
زمین بازی جمهوری اسالمی بوده و مردم و رأی دهندگان 
فقط سیاهی لشکر بودند، رسانجام چند سال بعد، در خرداد 
۱۴۰۰، یکسال پیش از رفنت ایران به سوی انقالب کنونی، 
مقام  در  باطله  آرای  شامر  بطوریکه  شد  عملی  رسانجام 
»دوم« پس از رئیسی قرار گرفت! آرای »قاضی مرگ« هم 
که بر  اساس اعرتاضات ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۴۰۰ و  خیزش 
پیروز  آمد!  دست  به  چگونه  است  معلوم  کامال  کنونی 
»انتخابات ۱۴۰۰«، مخالفان جمهوری اسالمی بودند. هامنها 
که اکنون انقالب آزادیخواهی را علیه جمهوری اسالمی پیش 

می برند.
نکته مهمی که در این مطلب ۱۳ سال پیش نیز بر آن 
تأکید شد اینست که پیروز »انتخابات ۸۸« نیز طرفداران 
تغییر بودند: »کسانی که جمهوری اسالمی را در کلیت آن 

به مثابه یک حکومت دینی و خودکامه که در آن آزادی 
احزاب و رسانه ها، آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل های 
صنفی و اجتامعی و آزادی های فردی رسکوب می شوند، رد 
نه  و  است  نه سبز  آنها می خواهند،  که  تغییری  می کنند. 
سیاه. نه سفید است و نه رسخ، بلکه آبیست. رنگ عقل 
مدرن و عشق به میهن و به همنوع. رنگ آرامش و تعادل و 
همدردی. رنگ دمکراسی و لیربالیسم. رنگ امید. رنگ مورد 
عالقه  اکرث آدم ها و رنگ غالب در جهان انتزاعی اینرتنت. 
جای این رنگ در این »انتخابات« خالی نبود. پرچمش در 
دست تحریم کنندگان و خواستاران تغییری بود که شعارش 
نامزدهای  به  شده  که  هم  منایشی  صورت  به  رسانجام 
فراموش  است کسانی  بله؛ ممکن  تحمیل شد.«  حکومتی 
کرده باشند. شعار نامزدهای جمهوری اسالمی در آن سال 

سال ها  آزادیخواهان  که  تغییری  این  نه  اما  بود!  »تغییر« 
برایش تالش کرده اند و مردم بر اساس تجربه به رضورت آن 
رسیده اند و چیزی جز سپردن جمهوری اسالمی به زباله دان 
تاریخ و جایگزینی آن با حاکمیت ملی در یک نظام مدرن 

و مرتقی متکی بر دمکراسی و حقوق برش نیست.
*****

۲۳ خرداد ۱۳۸۸ – از دو سال پیش به اینسو که برخی را 
تب رأی گیری مجلس شورای اسالمی فرا گرفته بود، هر بار 
و در هر فرصتی که پیش آمد، نوشتم اینها نیامده اند که با 
یک رأی گیری دیگر بروند و کسانی که ادعای دمکراسی و 
حقوق برش دارند، بهرت است وارد بازی ای نشوند که برای 
آنکه  نیست جز  اختیارشان  ابزاری در  آن هیچ  رشکت در 
به سیاهی لشکر رقبای خودی در حکومت اسالمی تبدیل 
شوند. آنها باید میداِن خود را در برابر حکومت بگشایند. 
سه هفته پیش نیز نوشتم الزم نیست ریاضیدان بود تا از 
همین حاال بتوان نتیجه آرایی را که با هر سطح از مشارکت، 
باید به نسبت سه در برابر یک تقسیم شود، پیش بینی کرد. 

امکان تقلب و دستکاری بجای خود.

توهم سبز
اینرتنت  انتزاعی  فضای  در  که  کسانی  ای  شام  حاال 
دوان  نیز  آخر  لحظات  در  که حتی  ذوق زده شدید  چنان 
از  تا  منودید  اعالم  را  خود  مشارکت  نفس زنان  و  دوان 
بار  که  کسانی  ای  شام  منانید،  عقب  پیروزمندان  قافله 
دیگر همزبان با رسدمداران جمهوری اسالمی، مردم را به 
تا  »مشارکت گسرتده« و »هرچه گسرتده تر« فرا خواندید 

شاید توهم سبز شام به واقعیت تبدیل شود، شام ای کسانی 
از  برخی  ندانستید، شور و شوق چند هزار جوان در  که 
را  سازمانیافته  »مردم«  جای  منی تواند  تهران  خیابان های 
بگیرد و تازه این را هم منی دانستید آیا هامن جوانان اصال 
در رأی گیری رشکت خواهند کرد یا نه و اگر آری، حتی وقتی 
رساپا »سبز« هم باشند، به چه کسی رأی خواهند داد! آری، 
شام یکبار دیگر آرای خود را به حساب نظام واریز کردید و 

شکست را به حساب خود نوشتید.
حال می توانید آن کمربند »سبز« را که روزی قدرت های 
جهانی به دور »خطر رسخ« می کشیدند تا به خیال خود 
مناطق زیر نفوذ خویش را حفظ کنند، آری، هامن کمربند 
»سبز« را یا با نگهداری دلسوزانه از جمهوری اسالمی، به 
دور دمکراسی و حقوق برش چنان سفت کنید تا ایران به 

زور هم که شده در الگوی »جهان اسالم« بگنجد )جهانی 
که ایران در آن تنهاترین است( و یا آن را پاره کرده و در 
راهی گام بگذارید که امروز دیگر روشن است، ولی کمرت 

کسی سی سال پیش آن را تشخیص داد.
برای  را  نیرویتان  اینکه  بجای  نبود  بهرت  آیا  امروز  و 
پیروزی  از  نشانی  که  بگذارید  افرادی  یا  فرد  از  پشتیبانی 
نداشتند )به دلیل هامن محاسبه ای که جهت درک اش نباید 
ریاضیدان بود( برای نزدیک شدن به افراد و احزابی تالش 
از  به مراتب  باید  قاعدتا  اهداف  ادعا و  می کردید که در 
امثال موسوی و کروبی و خامتی به شام نزدیکرت باشند؟! 
ولی چشم و ذهن تان چنان از توهم سبز کور شده بود که 
در سنجش نیروی خود و دیگران دچار اشتباهی نه مهلک، 

بلکه بیشرت مضحک شدید.

واقعیت سیاه
را  خود  انتشار  تازه  که  تهران  کیهان  پیش  سال  چهار 
بجای عرص به صبح انتقال داده بود، نیمه شِب ۴ تیرماه 
۸۴ و پیش از آنکه نتیجه رسمی رأی گیری اعالم شود تیرت 
بر  تیرت آن زمان  این  اهمیت  را متام کرد«.  کار  زد: »ملت 
خیلی ها پوشیده ماند. آنها ترجیح دادند درست مانند امروز 
خود را با »کودتا« و »تقلب« مشغول سازند و آنهایی که 
می بایست شاکی می بودند، به دلیل آنکه دستشان درست 
به  بردن  پناه  با  بود،  مشرتک  کاسه  یک  در  امروز  مانند 
زمان روی حرف خود  آن  اگر  پوشیدند.  آن چشم  از  خدا 
می ایستادند، چه بسا امروز در هامن چاهی که عمیق تر 

هم شده است، منی افتادند.

روز سه شنبه، ۱۹ خرداد ]۱۳۸۸[، درست سه روز پیش از 
رأی گیری، کیهان تهران تیرت زد: »ملت کار را متام می کند«. 
باز هم همه بیش از آن به واقعیت های خودساخته مشغول 
توجه  دادن است،  واقعا در حال روی  آنچه  به  بودند که 
کنند. در متام هفته های اخیر کیهان تهران پر بود از گزارش 
ها و تحلیل هایی که بر پیروزی بی چون و چرای احمدی 
نژاد آنهم بر اساس آمار و ارقام داللت داشت. رقبا نیز با 
آمار و ارقام نوید پیروزی خویش را می دادند. تا اینکه کیهان 
تهران امروز ۲۳ خرداد با این تیرت منترش شد: »ملت حرف 
آخر را زد!« چه کسی در این میان واقعیت را نسنجید و 
به توهم دچار آمد؟ واقعیت سیاه بر توهم سبز پیروز شد. 
سیاه و سبز اما هر دو رنگ های محبوب حکومت اسالمی 

هستند.

احمدی نژاد؛ ۲۲ خرداد ۸۸ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد؛ ۲۲ خرداد ۸۸ محمد خامتی؛ ۲۲ خرداد ۸۸
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رنگ شکست
بسیاری از مشارکت کنندگان هرگز و هنوز درک منی کنند 
انسانی که حذف شده، انسانی که حقوقش زیر پا نهاده 
می شود، انسانی که بارها در سی سال گذشته به قتل رسیده 
است، منی تواند به حذف کنندگان خود، به کسانی که حقوق 
وی را زیر پا می نهند و به قاتالن خود و نظامی که آنها از 

آن حامیت و تغذیه می کنند، رأی بدهد.
اینک شکست موسوی یکبار دیگر شکست »اصالحات« 
آنها را به منایش گذاشت. اگرچه پیروزی وی نیز بی تردید 
یک بار دیگر و به شکلی دیگر این شکست را منتها در یک 
روند چهار ساله به منایش می نهاد. روندی که در آن، پرچم 
سبز موسوی و پرچم عنکبوت نشان احمدی نژاد به وحدت 
می رسیدند تا بار دیگر چهره زننده ناسیونال اسالمیسم را به 

ایران و جهان عرضه  کنند.
رژیم  کاندیداهای  متامی  مشرتک  رنگ  »سبز«  درواقع 
است. رنگ موسوی و احمدی نژاد، و رنگ انقالب اسالمی 
رأی  رنگ،  این  با  می خواست  موسوی  است.  نظام اش  و 
طرفداران »اصالح طلبان« و »اصولگرایان« هر دو را درو کند. 
اینرتنت، رادیو و تلویزیون های فارسی زبان  انتزاعی  فضای 
با پشتیبانی دولت های خارجی و رسانه های غربی چیزی 
جز این منی گفتند. برخی خیابان های تهران نیز »سبز« شده 
بودند. ولی ایران، تهران نیست. ایران چند خیابان شهرهای 
بزرگ نیست. قطعا تهران و شهرهای بزرگ در رویدادهای 
تاریخی نقش تعیین کننده دارند. لیکن هنگامی که پای رأی 
به میان می آید، آنگاه چند میلیون در برابر چندین میلیون 

که  هامنگونه  ندید.  هم  را  این  سبز  توهم  می گیرد.  قرار 
شکسنت آرا را ندید.

توهم رسخ و سیاه
دیگر بهانه ای برای شکسنت کاسه و کوزه ها بر رس کسانی 
که از حق خود برای تحریم و بایکوت رأی گیری استفاده 
کردند، وجود ندارد. گذشته از آرای باطله که معلوم نیست 
تقلب  از  گذشته  و  است،  کرده  چه  آنها  با  کشور  وزارت 
دو  مدافعان  خود  گفته  به  حتی  که  دستکاری هایی  و 
فراتر  منی توانست  معینی  حد  از  »اصالح طلب«  کاندیدای 
برود، می توان گفت سطح مشارکت به چهار دلیل زیر به 

شدت باال رفت:
اینکه »اصالح طلبان« و پشتیبانان آنها در داخل و  یکی 

خارج کشور توانستند از ترس »بدتر« مخاطبان خود را به 
حرکت در بیاورند. بخشی از تقلبی که از آن سخن می رود، 
اگر در این سطح گسرتده صحت داشته باشد، با استفاده از 

همین آرا صورت گرفته است.
و  »اصولگرایان«  دلیل،  همین  به  اتفاقا  اینکه  دیگر 
طرفداران احمدی نژاد نیز با امکانات گسرتده دولتی و با 
تکیه بر تطمیعی که در طول چهار سال گذشته به ویژه در 
میان الیه های تنگدست جامعه صورت گرفت، توانستند از 
ترس آن یکی »بدتر«، هواداران خود را به حرکت در آورند.

دلیل سوم، آرای سفیدی است که برای رفنت احمدی نژاد 
به صندوق ها ریخته شد، بدون آنکه دارندگانشان بخواهند 
رأی خود را خرج نامزد دیگری بکنند. بخشی از آن تقلب 

می تواند این آرا را مورد استفاده قرار داده باشد.
دلیل چهارم که بیشرت گامن من است، اینکه بسیاری از 
اسالمی  جمهوری  رژیم  تغییر  خواهان  اساسا  که  کسانی 
هستند، از آنجا که احمدی نژاد را مناد نهایی و چهره واقعی 
جمهوری اسالمی می دانند، برای اینکه کار با موسوی درست 
ترجیح  نکشد،  سال  و هشت  سال  چهار  به  خامتی  مانند 
دادند بجای اینکه رقم تحریم را باال بربند، آن را با ادامه 
ریاست جمهوری احمدی نژاد که به نظر آنها تکلیف همه 
را معلوم خواهد کرد، تاخت بزنند. مشارکت آنها اگرچه به 
این میان  بازنده واقعی در  حساب نظام ریخته شد، ولی 
اگر  که  آنها هستند چرا  و مدافعان  هامنا »اصالح طلبان« 
این گامن واقعیت داشته باشد، حتی گروه سوم نیز به نتایج 
دلخواه رسید: احمدی نژاد ماند و آنها طی این »انتخابات« 
نامستقیم که توسط خود رژیم  به  مثابه یک نظرسنجی 

هزینه و سازماندهی شد، به میزان نیروی خود پی بردند و 
از سوی دیگر دریافتند که قدرت جابجایی آرا را دارند! آنها 
در عین حال، رژیم و نامزدهایی را که مدعی دفاع از حقوق 
مردم هستند در برابر چالشی قرار دادند که نشانه های آن 
چند ساعت پس از اعالم نتایج، در خیابان های تهران دیده 
و  دلیل  هیچ  که  است  گامن  یک  تنها  این  ولی  می شود. 
مدرکی برای آن وجود ندارد ولی با اینهمه باید به عنوان 
یک تاکتیک به آن اشاره شود، حتی اگر به صورت فردی به 
کار برده شده باشد. در غیر اینصورت، یعنی اگر آنطور که 
از جانب موسوی و کروبی ادعا می شود، اکرثیت به آنها رأی 
از وبسایت های »اصالح طلبان«  داده باشند )به قول یکی 
سی میلیون فقط به موسوی رأی داده اند که بیشرت شوخی 
با  اعرتاضاتی  شاهد  زودی  به  باید  پس  می رسد(  نظر  به 

وسعتی به مراتب بیش از آنچه اکنون در جریان است و 
آنهم در رسارس ایران در حامیت از موسوی باشیم. مگر آنکه 
دوباره آن »گامن« وارد میدان شود تا جریان را به مسیر 

مورد عالقه خود هدایت کند.
از سوی دیگر، به گفته خود »اصالح طلبان« دولت احمدی 
نژاد تا حدی می توانست تقلب کند ولی نه با این اختالف 
چشمگیر! آرای کروبی و رضایی که اساسا مضحک هستند. 
ولی اگر چنین تقلب وسیعی هم صورت گرفته باشد، در 
این صورت از کسانی که فراخوان به »مشارکت گسرتده« 
دادند باید پرسید چرا باید در انتخاباتی رشکت کرد که در 
آن تقلب ده پانزده میلیونی صورت می گیرد؟! یک احتامل 
این است که واقعا احمدی نژاد محبوب است!  البته  هم 
این احتامل اما درست مانند توهم سبز، توهم اصولگرایان 

است. توهم رسخ و سیاه است.

رنگ مشارکت
اسالمی »صدای  رهرب جمهوری  ماند.  فعال  نژاد  احمدی 
تغییر؟  کدام  ولی  است.  نشنیده  لحظه  این  تا  را  تغییر« 
بر  به شعارها و فضایی که در دو هفته گذشته  با توجه 
بخشی از تهران و چند شهر بزرگ تسلط داشت، این تغییر 
را می توان عمدتا چنین بیان کرد: رابطه با آمریکا، حجاب 
اختیاری، آزادی های فردی، و آبرو و رسبلندی ایران. اینهمه 
اما یعنی تازه بازگشت به سی سال پیش! یعنی به پیش از 
انقالب اسالمی، که تحقق آنها برای این نسل یک دستاورد 
باید خواسته نسل ما یعنی  بزرگ به شامر می رود! آنگاه 
یعنی  ما  و رسانه ها و خواسته مدرن  احزاب  کامل  آزادی 

دمکراسی و حقوق برش را بر آنها افزود تا از جایی که سی 
سال پیش در آن قرار داشتیم، گامی به جلو برداشته باشیم.
حاال آنها که خواهان »مشارکت گسرتده« در این رأی گیری 
شدند وظایف مهمی بر عهده دارند. آنها که می خواستند »بر 
رسنوشت خود تأثیر بگذارند« و »به وظیفه ملی«شان عمل 
کنند باید خود را بطور »گسرتده« علیه »کودتا« و »تقلب« 
سازماندهی کنند! باید از نامزدهای خود بخواهند در برابر 
»کودتا« و »تقلب« بایستند! آن نامزدی که قرار بود »تغییر« 
نوینی«  »فصل  بود  قرار  که  نامزدی  آن  کند،  برآورده  را 
بگشاید، حاال باید این توانایی و شهامت را داشته باشد که 
دست کم از حق خود دفاع کند تا بعد نوبت به دفاع از حق 
اینکه  درباره  را  رأی دهندگانش  باید  برسد.  رأی دهندگانش 

تصمیم درستی گرفتند که به او رأی دادند، قانع سازد.

کالیفرنیا؛ ۲۲ خرداد ۸۸ تهران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تهران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸
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حقوق  از  تا  شود  جمهور  رییس  نباید  حتام  آدم      
رأی دهندگانش و مطالبات آنها دفاع کند. موسوی و کروبی 
نقش  هامن  در  باید  و  می توانند  می گویند،  راست  اگر 
برای تحقق خواسته های کسانی که  قانونی«  »اپوزیسیون 
به آنها رأی دادند تالش کنند ]هیچکدام از اینها توسط این 

افراد انجام نشد/ ۳۰ آبان ۱۴۰۱[

رنگ »تحلیل مشخص«
این روزها رسانه های غربی برای میرحسین موسوی  در 
و زهراخانم رهنورد سنگ متام گذاشتند. تنها یک کارشناس 
پیش بینی  قاطعانه  را  نژاد  احمدی  پیروزی  که  بود  روسی 
و  بود  عیان  همه  برابر چشم  در  که  دلیلی  به  آنهم  کرد 
تنها توهم و خودفریبی سبب می شد که آن را نبینند. روز 
چهارشنبه ۲۰ خرداد »یوگنی ساتانوفسکی« رییس انستیتو 
خاور نزدیک گفت: »انتخابات شاید به دور دوم برسد ولی 
رییس جمهوری کنونی قطعا پیروز خواهد شد چرا که چهار 
سال قبل زمانی که هیچ منبع دولتی در اختیار نداشت، به 
ریاست قوه مجریه رسید. حاال که مقامات استان ها همه 
از نزدیکان وی هستند، رؤسای مؤسسات بزرگ و همچنین 
این درواقع هامن  او وفادارند!«  به  نیز  بلندپایه  مسئوالن 
بروند.  دیگری  رأی گیری  با  که  نیامدند  اینها  است:  حرف 
ولی حتی چپ های روسوفیل هم که به سنت طرفداری از 
شوروی پیشین، هنوز و همچنان برای روسیه غش می کنند، 

گفته این کارشناس روسی را نادیده گرفتند.
مشارکت کنندگان حاال دیگر منی توانند تقصیر را به گردن 
مشخص  »تحلیل  ادعای  با  آنها  بیندازند.  تحریم کنندگان 

فرا  گسرتده«  »مشارکت  به  را  همه  مشخص«  اوضاع  از 
این  در  هم  دادن  رأی  واجدان رشایط   اکرثیت  خواندند. 
رأی گیری رشکت کردند. ولی یا ظاهرا به حرف آنها گوش 
نکرده و به کاندیدای مورد نظر آنها رأی ندادند، یا آرایشان 
به حساب احمدی نژاد ریخته شد. پس کجا ماند نتیجه آن 
در  جایی  آمد  پیش  آنچه  تشخیص  چرا  مشخص؟!  تحلیل 

»تحلیل مشخص« شام نداشت؟!
آیا بهرت نبود شام مشارکت کنندگان، نیروی خود را روی 
پیشاپیش  نامزد  یک  از  اینکه  بجای  و  می گذاشتید  هم 
شکست خورده حامیت کنید، به مثابه بخش حذف شده 
از سیاست کشور، از حق موجودیت و فعالیت خود دفاع 
می کردید؟ برخی به کنار که شور »حسینی« آنها را نگرفت 
و بدون آنکه »موجی« شوند نکته شکست را درک کردند 

برخی  آخر  داد.  تشخیص  را  این  هم  روس  کارشناس  ولی 
به ما ایراد می گیرند که شام در خارج از کشور هستید و 
از ایران خرب ندارید! کارشناس روس که اصال ممکن است 
ایران را هرگز ندیده باشد! آیا شام مشارکت کنندگان که در 
بعضی موارد بیانیه های مشرتک هم دادید، می ترسیدید اگر 
به عنوان یک نیروی مستقل وارد عمل شوید، مردم به شام 
»اقتدا« نکنند؟ مگر حاال کردند؟! و یا مگر حاال آرایشان به 

حساب شام ریخته شد؟

رنگ تغییر
مدعیانی که مردم را به »مشارکت گسرتده« فرا خواندند 
چنان تا گلو در »انتخابات« فرو رفته بودند که بار دیگر 
برآمدن »معجزه هزاره سوم« را ندیدند. حال شام مشارکت 
کنندگان که نامزد مورد عالقه تان پیروز نشد، پارچه های سبز 
خود را به دولت احمدی نژاد دخیل ببندید و از او بخواهید 
خواسته های شام را برآورده سازد. این عمل کامال پذیرفتنی 
و مرشوع است. آنهم به یک دلیل کامال ساده و  منطقی: 
ممکن  اسالمی  جمهوری  در  خواسته ها  این  برآوردن  اگر 
اگر  کند!  برآورده  را  آنها  نژاد هم می تواند  احمدی  باشد، 
ممکن نباشد، پس میرحسین موسوی هم اگر پیروز می شد، 

منی توانست! درست هامنگونه که خامتی نتوانست!
فراموش نکنید شعار جمهوری اسالمی و رهربش »درود بر 
موسوی، رأی ما احمدی« بوده و هست. در این میان، نقش 
نامزدهای ریاست جمهوری درباره روشنگری درباره مسائل 
پشت پرده نظام به مراتب بیشرت و مؤثرتر از کسانی بود 
که به پشتیبانی از آنها به میدان »مشارکت گسرتده« آمدند. 

اینان تا کنون جز خاک در چشم مردم نپاشیده اند. آنهم در 
رشایطی که مخالفان و تحریم کنندگان و مدافعان دمکراسی 
و آزادی در یک رشایط کامال نابرابر و با کمرتین امکانات 
در برابر همه نگهداران جمهوری اسالمی قرار دارند که با 
تلویزیون های  و  رادیو  در  دولتی  بودجه های  از  استفاده 
خارجی در بوق و کرنای رژیم می دمند تا مردم را به اینکه 

جمهوری اسالمی رسنوشت  محتوم آنهاست عادت دهند.
پیروز این »انتخابات« اما طرفداران تغییر هستند. کسانی 
که جمهوری اسالمی را در کلیت آن به مثابه یک حکومت 
دینی و خودکامه که در آن آزادی احزاب و رسانه ها، آزادی 
و  اجتامعی  و  صنفی  تشکل های  آزادی  عقیده،  و  بیان 
آزادی های فردی رسکوب می شوند، رد می کنند. تغییری که 
آنها می خواهند، نه سبز است و نه سیاه. نه سفید است و نه 

رسخ، بلکه آبیست. رنگ عقل مدرن و عشق به میهن و به 
همنوع. رنگ آرامش و تعادل و همدردی. رنگ دمکراسی 
و لیربالیسم. رنگ امید. رنگ مورد عالقه  اکرث آدم ها و رنگ 
این  در  رنگ  این  جای  اینرتنت.  انتزاعی  جهان  در  غالب 
»انتخابات« خالی نبود. پرچمش در دست تحریم کنندگان 
به صورت  شعارش رسانجام  که  بود  تغییری  خواستاران  و 

منایشی هم که شده به نامزدهای حکومتی تحمیل شد.
اهمیت این انتخابات از یکسو در طرح این شعار و از 
سوی دیگر در این واقعیت بود که دولت کنونی نیامده بود 
که با یک رأی گیری دیگر برود. هامنگونه که نظامشان نیامد 
تا در یک رأی گیری، خود را به دست اصالح و تغییر بسپارد. 
تحریم کنندگان و مخالفان جمهوری اسالمی همواره آماده 
اعرتاض و نافرمانی مدنی بوده اند. شام مشارکت کنندگان که 
تحلیل های مشخص تان از اوضاع مشخص تا کنون هر بار 
به شکست انجامیده است، اگر اینبار تصمیم گرفتید دست 
به اعرتاض بزنید، نه برای موسوی و رفسنجانی و کروبی، 
بلکه برای کسب حقوقی که سی سال است توسط همینها 
از مردم ایران دریغ شده است، اعرتاض کنید. نگذارید شام 
را وسیله جنگ قدرت درون قبیله حاکم کنند و بعد روی 
یکدیگر را برادرانه ببوسند و بار دیگر بر گُرده مردم سوار 

شوند.
امروز این بزنگاه، تنگنای جمهوری اسالمی و اپوزیسیونش 
و  اسالمی  جمهوری  فرصت  آخرین  این  است.  دو  هر 
اپوزیسیونش هر دو است. آخرین فرصت جمهوری اسالمی، 
فرصت  آخرین  بشنوند.  را  تغییر«  »صدای  رهربانش  تا 
اپوزیسیون، تا بتواند یک همبستگی ملی را با فراگیرترین 

خواست های همگانی به مردم ارائه کند.
خود  ناکام  تحلیل های  در  مشارکت کنندگان،  شام 
بازنگری کنید. از خود و منافع گروهی خویش فراتر روید. 
ساده اندیش نباشید. دست خود را به سوی آنهایی دراز کنید 
که برای فرشدن دست های شام همواره آماده بوده اند و نه 
به سوی کسانی که دست های شام را همواره قطع کرده اند 
و از این پس نیز جز این نخواهند کرد. نکته اساسی تنگنا 
در اینجاست: رفنت احمدی نژاد به هامن اندازه بد می بود 
که ماندنش! تنها حضور سازمان یافته و هدایت شده مردم 
به سال  وگرنه  زند.  بر هم  را  معادالت حکومت  می تواند 

۱۹۳۹ خوش آمدید!
*این مطلب نخستین بار ۲۳خرداد۱۳۸۸/ ۱۳ژوئن ۲۰۰۹ در 

کیهان لندن منترش شد.

مأمور کنسولگری جمهوری اسالمی در لندن؛ ۲۲ خرداد ۸۸ نیویورک؛ ۲۲ خرداد ۸۸ لندن؛ ۲۲ خرداد ۸۸
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کنار گذاشته و روز  را  تعارف  امروز«  ==روزنامه »وطن 
دوشنبه ۳۰ آبان گزارش داده است آنچه در مهاباد علیه مردم 
بی دفاع و به شکل قتل عام اتفاق افتاد »عملیات پاکسازی« 
بود که »قرارگاه حمزه« نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
به  دادن  »پایان  برای  انتظامی  نیروی  مشارکت  با  اسالمی 

اغتشاشات« انجام داد!
از فاصله  امنیتی  نیروهای  تایمز«:  ==روزنامه »نیویورک 
اثر  بر  آنها  و چشامن  داده اند  قرار  را هدف  مردم  نزدیک 

اصابت گلوله های فلزی و پالستیکی نابینا شده است.
==روزنامه لوموند فرانسه: »رژیمی که جوانانش را می کُشد 
در حالی همچنان مطرح  پرسش  این  دارد؟  چه رسنوشتی 
است، که بیش از دو ماه است که در ایران خون جاری است. 
رژیم می داند چگونه رسکوب کند اما هیچ مرد یا زن ایرانی 
در عزم خود برای درهم شکسنت خفقان شک ندارد. تاکتیک 
ارعاب دیگر مؤثر نیست و موج خشم مردم بسیار قدرمتند 

به نظر می رسد.«
در ایران روزنامه »وطن امروز« تعارف را کنار گذاشت و روز 
دوشنبه ۳۰ آبان گزارش داد آنچه در مهاباد علیه مردم بی دفاع 
و به شکل قتل عام اتفاق افتاده، »عملیات پاکسازی« بود که 
»قرارگاه حمزه« نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با مشارکت نیروی انتظامی برای »پایان دادن به اغتشاشات« 

انجام داد!
با وجود این رسکوب خونین اعرتاضات در مهاباد یک روز 
بعد هم در این شهر و هم در سایر شهرها با ادامه تظاهرات 

وضعیت انقالبی همچنان تداوم پیدا کرد.

رسانه های حکومتی: در مهاباد »عملیات پاکسازی« انجام شد! 
لوموند فرانسه: رژیم ایران به سوی پرتگاه می َدود!

روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی به رسکوب صدها نفر 
از معرتضان در جریان خیزش رسارسی در ایران اشاره کرده و 
می نویسد نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک مردم را هدف قرار 
داده و چشامن آنها بر اثر اصابت گلوله های فلزی و پالستیکی 

نابینا شده است.
در  که  افرادی  از  دقیقی  آمار  شده  تأکید  گزارش  این  در 
با  تایمز  نیویورک  اما  ندارد.  نابینا شده اند وجود  اعرتاضات 
خانواده  اعضای  معرتضان،  شهادت  پزشکی،  شواهد  بررسی 
افراد مجروح و گزارش نهادهای حقوق برشی توانسته صدها 
مورد از قربانیانی را که چشمشان هدف گلوله قرار گرفته تأیید 

کند.

رژیم ایران به سوی پرتگاه می َدود
»رژیم  عنوان  با  گزارشی  در  »لوموند«  فرانسوی  روزنامه 
ایران به سوی پرتگاه می َدود« نوشت اعرتاضاتی که در دو ماه 
گذشته ایران را تکان داده ، بیانگر انبوهی از نارضایتی هاست، 

اما حکومت تنها به بقای خود فکر می کند.
در این گزارش آمده »رژیمی که جوانانش را می کُشد چه 
رسنوشتی دارد؟ این پرسش در حالی همچنان مطرح است، 
که بیش از دو ماه است که در ایران خون جاری است. رژیم 
می داند چگونه رسکوب کند اما هیچ مرد یا زن ایرانی در عزم 
خود برای درهم شکسنت خفقان شک ندارد. تاکتیک ارعاب 
دیگر مؤثر نیست و موج خشم مردم بسیار قدرمتند به نظر 

می رسد.«
لوموند در بخش دیگری می نویسد »رژیم علی خامنه ای 

ناتوان در مقابل این خشم،  فوری دست به زور و خشونت 
زد و در حالی که تنها دغدغه اش حفظ قدرت است و منی شد 
انتظار دیگری داشت اساسا در نظر نیز منی گیرد با این خشونت 
برای  به مردم تحمیل می شود. عزم خامنه ای  چه هزینه ای 
دستیابی به تسلیحات هسته ای، با وجود انکارش، به قیمت 
تحریم های سنگین بین املللی که جامعه ایران را ویران می کند، 

گواه دیگری بر اولویت های اوست.«
تحلیلگران می گویند جمهوری اسالمی که پس از چین و برمه 
به سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران جهان تبدیل شده است، 
اکنون تنها با تکیه بر زور و رسکوب توسط سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی قدرت را حفظ کرده است.
در پایان گزارش لوموند آمده این رژیم دیگر منی تواند مانند 
گذشته با ظاهر کرثت گرایی بین »اصالح طلبان« و »اصولگرایان« 
بازی کند. موج بزرگ اعرتاضات ناشی از نتایج تقلب احتاملی 
انتخابات ریاست  جمهوری ۲۰۰۹ توسط یکی از مقامات ارشد 
سابق جمهوری اسالمی، میرحسین موسوی، رهربی شد. حاال 
۱۲ سال بعد هرگونه توهم امکان اصالح طلبی از بین رفته و 

تظاهرکنندگان شعار می دهند: »مرگ بر جمهوری اسالمی!«
در حامیت از اعرتاضات مردم کردستان و آذربایجان غربی 
در سایر شهرها از جمله تربیز و بوشهر و تهران مردم دست 

به اعرتاض زدند.
رهرب جمهوری اسالمی یکشنبه ۲۹ آبان ماه در جمع شامری 
بحمدالله دشمن  این ساعت  »تا  از هوادارانش مدعی شد 
شکست خورده است!« وی همچنین اطمینان داد که »بساط 

اغتشاشگران جمع خواهد شد!«

اعتصاب در دانشگاه کردستان / ۲۹ آبان ۱۴۰۱
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پایان مجازات اعدام.
با تقدیم بهرتین احرتامات، نرسین ستوده.«

در این کنگره که سه شنبه ۲۴ آبان در برلین با حضور وزاری 
کشورهای اروپائی، آسیائی و آفریقائی آغاز به کار کرده بود، 
۱۵۰۰ نفر از ۱۲۶ کشور حضور داشتند که در چندین میزگرد، 
سخرنانی و کارگاه آموزشی رشکت کردند. در میزگردی که با 
عنوان »استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای اهداف سیاسی« 

امیری مقدم مدیر »سازمان  برگزار شد، محمود  اول  روز  در 
حقوق برش ایران« صحبت کرد. محمود امیری مقدم توضیح 
داد که چگونه جمهوری اسالمی از ابتدا تا امروز در رشایط 
سیاسی خاصی از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت 
در مردم استفاده می کند. مدیر »سازمان حقوق برش ایران« 
با  مذاکره  رسگرم  غرب  زمانی  هر  که  کرد  اشاره  همچنین 
جمهوری اسالمی است، مانند زمان مذاکرات برای دستیابی به 
توافق هسته ای، مقامات این کشور فرصت را مغتنم شمره و 
شامر اعدام ها مانند سال ۲۰۱۵ میالدی به صورت چشمگیری 

افزایش پیدا می کند.
در روز اول کنگره در میزگرد دیگری که با عنوان »مبارزه و 
ریسک مشرتک وکال و روزنامه نگاران به عنوان عوامل اصلی 
روزنامه نگار  غفوری  کامبیز  اعدام«،  مجازات  لغو  با  مبارزه 
به  صحبت هایش  در  غفوری  کامبیز  داشت.  حضور  ایرانی 
بازداشت روزنامه نگاران در دو ماه گذشته اشاره کرد. از هامن 
ابتدا تا امروز ۶۲ روزنامه نگار بازداشت شده اند، که ۱۴ نفر از 
آنها با وثیقه آزاد شدند، اگرچه یکی از آنها مجددا بازداشت 
نیلوفر حامدی  یادآوری کرد که  شده است. کامبیز غفوری 
روزنامه نگاری که خرب قتل مهسا )ژینا( امینی را پوشش می داد 
و الهه محمدی همکارش که از مراسم خاکسپاری وی گزارش 

تهیه کرد نیز هر دو در زندان هستند.
جاوید رحامن حقوقدان پاکستانی- بریتانیائی که از سال 

==هشتمین کنگره جهانی علیه اعدام که توسط سازمان 
فرانسوی »همه باهم علیه مجازات مرگ« در برلین برگزار شد، 
در مراسم پایانی خود در ظهر روز جمعه ۲۷ آبان با انتخاب 

نرسين ستوده برای دریافت جایزه بزرگ خود پایان یافت.
==در این کنگره منایندگان چندین سازمان حقوق برشی 
ایرانی  و جاويد رحامن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 
اسالمی  جمهوری  در  برش  حقوق  وضعیت  بررسی  جهت 

حضور داشتند.
==در جریان چهار روز این کنگره در میزگردهای مختلف 
در رابطه با وضعیت کنونی در ایران صحبت شد و دو میزگرد 
نیز با حضور منایندگان سازمان های حقوق برشی ایرانی مسائل 
ایران و وضیعت حقوق برش در جمهوری اسالمی و خطر 

صدور و اجرای احكام اعدام برای معرتضني نیز برگزار شد.

احمد رأفت – هشتمین کنگره جهانی علیه اعدام که توسط 
سازمان فرانسوی »همه باهم علیه مجازات مرگ« در برلین 
برگزار شد، در مراسم پایانی خود در ظهر روز جمعه ۲۷ آبان 
با انتخاب نرسین ستوده برای دریافت جایزه بزرگ خود پایان 
مدیر  و  بنیانگذار  امیری مقدم  محمود  را  جایزه  این  یافت. 
»سازمان حقوق برش ایران« به منایندگی از نرسین ستوده از 

کریستین توبیرا وزیر دادگسرتی سابق فرانسه دریافت کرد.
نرسین ستوده یکی از چهار کاندیدای دریافت این جایزه 
بود. این وکیل دادگسرتی و زندانی سیاسی که در این روزها 
در مرخصی استعالجی برس می برد، قبال از اعالم نام برنده این 
جایزه که در بزرگداشت روبرت بادینرت وزیر دادگسرتی فرانسه 
که مجازات اعدام را از قوانین کیفری این کشور اروپائی حذف 
کرد، نام او را بر آن گذاشته اند، پیامی برای رشکت کنندگان 
در این کنگره فرستاده بود. در این پیام که توسط محمود 

امیری مقدم خوانده شد، نرسین ستوده نوشته است:
»رییس محرتم کنگره جهانی علیه اعدام، اعضای گرامی، با 

تقدیم احرتام،
اینجانب طی روزهای اخیر مطلع شدم که یکی از چهار 
چه  هستم.  اعدام«  با  بین املللی»مبارزه  جایزه ی  کاندیدای 
تا در چنین روزهایی که احکام اعدام  فرصت خوبی است 
بر رس جوانان معرتض ما در ایران سایه انداخته است، صدای 
خود را به گوش همه ی جهانیان و به ویژه کنگره ی معترب شام 
برسانیم. من هنوز منی دانم افتخار کاندیداتوری با چه کسان 
دیگری نصیبم شده است، اما بدون شک همه ی آنها برای 
دریافت این جایزه شایسته تر از اینجانب هستند. از قضا من 
از آنها هم تقاضای کمک و یاری دارم و از رشکت کنندگان در 
این کنگره که قطعا به دلیل دغدغه هایی که برای آنها وجود 
داشته است، در این کنگره رشکت کرده اند، نیز یاری می طلبم.

من، نرسین ستوده، وکیل دادگسرتی و زندانی سیاسی در 
ایران از همه ی جهانیان و از این کنگره می خواهم در این 
باشند.  حق طلب  ایرانیان  گوش  و  چشم  سخت  روزهای 
روزهایی که ناعادالنه جوانانی را زیر حکم اعدام می برند که 
از حق قانونی خود برای رشکت در اعرتاضات »زن، زندگی، 

آزادی«، استفاده کرده اند.
بی شک تغییر رفتار حکومت با معرتضان و اجتناب اکید قوه 
قضاییه ازاعدام معرتضان، به لغو مجازات اعدام در آینده ی 

ایران کمک خواهد کرد.
این روزها، افکار عمومی در ایران، بیش از هر زمان دیگری 
به لغو مجازات اعدام و همسو با اهداف جامعه ی حقوق 
برشی جهانی برای تحقق زندگی مبتنی بر صلح، عدالت و 
قانون نزدیک تر شده است. از این رو از شام به عنوان نهاد 
مدنی معترب، می خواهیم به ما در استقرار صلح، عدالت و محو 
مجازات اعدام کمک کنید، باشد که حامیت و همراهی شام 
در رسانیدن فریادهای عدالتخواهی ایرانیان، آغازی باشد برای 

جایزه بزرگ هشتمین 
کنگره جهانی علیه 

اعدام به نرسین ستوده 
تعلق گرفت

امیری مقدم لوحه نرسین ستوده را ار وزیر سابق دادگسرتی فرانسه دریافت می کند

۲۰۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت 
این  دوم  روز  در  است،  اسالمی  جمهوری  در  برش  حقوق 
کنگره جهانی در میزگردی با عنوان »مجازات اعدام و عدم 
شفافیت« صحبت کرد و بر رضورت وادار ساخنت جمهوری 
اسالمی به شفافیت و مسئولیت پذیری مقامات ایران در زمنه 
نقض حقوق برش تأکید منود. جاوید رحامن معتقد است باید 
مکانیسمی را در چارچوب سازمان ملل به وجود آورد که در 
زمینه حقیقت یابی در موارد نقض حقوق برش در جمهوری 
اسالمی و شناسائی ناقضین حقوق برش در این نظام مؤثر 
باشد. چنین درخواستی در هفته های اخیر از سوی چندین 
نهاد و همچنین جمع آوری امضاهائی در چندین تومار مطرح 
شده و قرار است در دستور کار نشست ویژه شورای حقوق 
برش سازمان ملل متحد در مورد ایران که قرار است روز ۳ 
آذر در مقر اروپائی این نهاد بین املللی در ژنو برگزار شود، 

قرار گیرد.
یک  نیز  حارض  ایرانی  نهادهای  کنگره،  این  جریان  در 
نشست رسانه ای برگزار کردند. در دیدار با رسانه های حارض 
محمود  اعدام،  مجازات  علیه  جهانی  کنگره  هشتمین  در 
از  برومند  ایران«، رویا  از »سازمان حقوق برش  امیری مقدم 

»بنیاد عبدالرحمن برومند«، تیمور الیاسی از »سازمان حقوق 
برش کردستان«، رز ریشرت از ائتالف »Impact Iran« و رافائل 
شنوی حازان از سازمان فرانسوی »همه باهم علیه مجازات 
مرگ« رشته سخن را به دست گرفتند. در جریان این کنفرانس 
شعله پاکدامن مادر ریحانه جباری نیز سخنانی در رابطه با 
لزوم فشار بر جمهوری اسالمی برای جلوگیری از اجرای احکام 
اعدام معرتضین قیام مردمی کنونی گفت. ریحانه جباری در 
سن ۱۹ سالگی به اتهام قتل فردی که قصد تجاوز به وی داشت 

محاکمه و در ۳ آبان ۱۳۹۳ به جرم »قتل عمد«اعدام شد.
فعاالن  حضور  با  نشستی  نیز   »Impact Iran« ائتالف 
حرکت های مخالف مجازات مرگ دیگر کشورها برای آشنا 
ساخنت آنها با موقعیت کنونی در ایران برگزار کرد. در این 
ایرانی، جاوید رحامن  نهادهای  بر منایندگان  نشست عالوه 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق 
برش در جمهوری اسالمی حضور یافت و در این نشست نیز 
به پاسخگوئی در  لزوم مجبور ساخنت جمهوری اسالمی  بر 
رابطه با نقض مکرر و مداوم حقوق برش صحبت کرد. محمود 
امیری مقدم در این نشست تاکید را بر باال بردن هزینه سیاسی 
اعدام معرتضین گذاشت و گفت جمهوری اسالمی در صورتی 
که بطور جدی تحت فشار جامعه بین املللی قرار بگیرد چنانکه 
در چند مورد در گذشته نیز اتفاق افتاده است، مجبور به 

عقب نشینی خواهد شد.
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و اختالفات را باید به درستی خالق این نظریه روانشناختی 
نسبت  مردم  خشم  چرایی  و  علل  که  دانست  اجتامعی 
پرخاشگری«  و  »یأس  در  را  بر جامعه  حاکم  نظام های  به 
می کنند«]۱[  قیام  مردم  »چرا  کتاب  در  می کند.  جستجو 
به  نگاهی جهانی  »اقلیت های در معرض خطر:  با  همراه 
درگیری های قومی سیاسی«]۲[، »شورش سیاسی: علل، نتایج 
بیستم«]۴[،  قرن  اواخر  »انقالبات  و  جایگزین ها«]۳[،  و 
این بحث را برای خوانندگان خود باز می کند که گروه های 
هویتی که در نظام های سیاسی، خواه در سیاست بین امللل 
و خواه در سیاست های داخلی، مورد شناسایی قرار نگرفته 
از  ناشی  یاس  دلیل  به  است،  شده  خاموش  آنها  و صدای 
پا به عرصه پرخاشگری و سپس  این رسکوب هویتی خود 
این  ریشه های  می گذارند.   حاکم  نظام های  علیه  انقالب 
فرضیه را می توان در هامن کتاب کالسیک» چرا مردم قیام 
می کنند« جستجو کرد. با مرور بخش های اصلی این کتاب، 
مطالعه  برای  را  پرخاشگری  و  رسخوردگی  نظریه  می توان 
چرایی خشم مردم علیه استبداد دینی متوهم توضیح داده 
و تفسیر کرد. تد گور در این کتاب استدالل می کند که علت 
پایان رسیدن ظرفیت مردم برای  تحمل  اولیه و اصلی به 
خشونت و رسکوب نظام های حاکم، ناشی و برآمده از رشایط 
رسخوردگی- پرخاشگری است.  این رسخوردگی و یاس در 
ابتدای شکل گیری آن، که به سختی می تواند تعریف شود 
از چه زمانی آغاز شد و سپس شدت گرفت، رضورتا به قیام 
مردم منجر منی شود. اما هرگاه به اندازه کافی طوالنی این 
ناامیدی و یاس ادامه یابد، به گونه ای که به شدت و با همه 
ابعاد خود توسط مردم، و در روح و روان آنها احساس شود، 
اغلب خشم مردم و در نهایت قیام آنها نسبت به رشایط 

موجود را باعث می شود.
در حقیقت، پس از مدتی که احساسات و هیجانات ناشی 
اولیه که در آغاز دگرگونی های اساسی  انقالبیگری  از روح 
همه  بر  انحصاری  غلبه  سپس  و  افتاد،  اتفاق   ١۳۵۷ سال 
هرم های قدرت و منابع کشور، مردم به تودریج دریافتند 
که رژیم تحت هیچ رشایط مایل به بازیبنی در نگرش خود 
توهم  این  مشاهده  با  نیست.  مردم  و  جامعه  به  نسبت 
اقتدارگرایی، احساس شدید به حاشیه رانده شدن، رسکوب 
هویت ملی و فرهنگی، و فشارهای حاصل از نابرابری های 
نظام وار  تحمیلی از سوی رژیم، به تدریج احساس محرومیت 
از همه مواهب طبیعی زندگی و رسخوردگی حاصل بیش 
اتحادیه بدترین ها، در مردم شکل  از چهار دهه حکومت 
با ظلم و ستم همراه  یاس، همراه  و  ناامیدی  این  گرفت. 
با خودبزرگ بینی طبقه بی ریشه حاکم بر کشور، نارضایتی 

شدید، و سپس عصیان و انقالب توسط مردم را 

به  که  آن،  شکل گیری  ابتدای  در  یاس  و  ==رسخوردگی 
سختی می تواند تعریف شود از چه زمانی آغاز شد و سپس 
شدت گرفت، رضورتا به قیام مردم منجر منی شود. اما هرگاه 
به اندازه کافی طوالنی این ناامیدی و یاس ادامه یابد، به 
گونه ای که به شدت و با همه ابعاد خود توسط مردم، و 
در روح و روان آنها احساس شود، اغلب خشم مردم و در 
نهایت قیام آنها نسبت به رشایط موجود را باعث می شود.

مبارزه   و  رونقی  حسین  افتخار  به   – مسائلی  محمود 
اراده  به  احرتام  با  و  استبدادی  حکومت  علیه  او  بی امان 

استوار خانواده گرامی  و دردکشیده این آزادیخواه
طرح موضوع

مبارزات رهایی بخش مردم علیه حکومت جهل و استبداد 
شده  حساسی  مرحله  وارد  اولیه  مراحل  از  عبور  با  دینی 
بر  انقالبی متام عیار علیه رژیم مذهبی حاکم  آنرا  باید  که 
شئونات و رسنوشت کشور دانست. مردم با خشمی  عمیق  
نسبت به فریبکاری ها و فساد رژیم حاکم بر کشور که همه 
رسمایه های مادی و انسانی جامعه را به یغام برده است، با 
همه توان خویش پایان حکومت دینی را فریاد می زنند.  این 

فریاد شاید در همه تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.
به راستی چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ چه 
و  اعرتاض  فریاد  گیری  شکل  در  پیش زمینه هایی  و  عوامل 
انقالب مردم علیه حکومت دینی دخیل بوده اند؟ در حالی 
که در سال اول انقالب اسالمی، بخش بزرگی از مردم به سبب 
باورهای مذهبی خویش به حکومت  روحانیت شیعی اقبال 
شکل گیری  موجب  موضوعاتی  و  عوامل  چه  دادند،  نشان 
خطوط گسل میان مردم و حکومت دینی  شد؟ چرا مردم 
از  و  کرده  استبداد مذهبی سینه سپر  مقابل  در  همچنان 
اهدای جان خویش در راه رهاشدن از آن استبداد واهمه ای 
ندارند؟ چرا  مردم و به ویژه جوانان با همه قوای خود به 
میدان آمده اند تا حکومت مذهبی را از صحنه جامعه بیرون 
کنند؟  و با این پرسش تکرار می شود که به درستی چرا مردم 

تا این اندازه خشمگین هستند؟
این سلسله نوشتارها سه فرضیه را برای توضیح و چرایی 
آتش خشم مردم توضیح می دهد. در بخش اول نوشتار با 
نظریه  هستند؛  خشمگین  اندزه  این  تا  مردم  »چرا  عنوان 
که  گرفت  قرار  بحث  مورد  فرضیه  این  کهن«،  کینه های 
روحانیت شیعه از آغاز شکل گیری سازمانیافته خود، یعنی 
از زمانی که به نهادی اجتامعی تبدیل شد، همواره نوعی 
تنفر نسبت به نگرش عقالیی جامعه و مظاهر مدرن زندگی 
از خود نشان می داد. این تنفر با رسوخ به باورهای مذهبی 
مردمی  که به روحانیت اعتقاد داشتند، به قیامی  منجر شد 

انقالب اسالمی به خود گرفت. روحانیت شیعه  که عنوان 
از این اعتامد مردم نهایت استفاده را در جهت منافع خود 
برده و با به هرزگی کشاندن همه منابع ملی کشور، حضور 
استبدادی عقب مانده و جزمی  خود را بر همه زمینه های 
گذشته  و چهار سال  تجربه چهل  بخشد.  توسعه  مملکت 
نشان داد که حکومت روحانیت بجز تباهی و ویرانی برای 
کشور، دست اندازی به دیگر کشورهای منطقه، برافروخنت 
استقرار  و  جهان،  ملل  دیگر  با  دشمنی  و  اختالفات  آتش 
است.  نداشته  بر  در  دیگری  نتیجه  متامیت خواه  حکومتی 
را  دینی  استبدادی  حکومت  این  علیه  ایران  مردم  قیام 
می بایست در پناه خشم مردم نسبت به مالیان حاکم بر 

کشور توضیح داد.
اجتامعی  ناهنجاری های  فرضیه  نوشتار،  دوم  بخش  در 
به  دورکهایم  امیل  از  فرضیه  این  شد.  گذاشته  بررسی  به 
عاریت گرفته شد تا بتوان توضیح داد که به دلیل استقرار 
حکومت مذهبی بر جامعه، نظم عادی پیشن که آرام آرام 
در مسیر تکاملی خود روان بود، به یکباره فرو پاشیده و 
ناآگاه  مردمی   توده های  هیجانات  و  احساسی  فضای  در 
مذهبی  جامعه را به رشایط »ناهنجاری« کشاند.  در حالی 
خود  خرافی  مذهبی  باورهای  می کوشید  حاکم  نظام  که 
تحمیل(  یا  )و  تلقین  جامعه  به  الهیات  و   دین  نام  به  را 
مناید، و با وجود همه امکاناتی که برای توسعه این باورها 
به کار گرفت، هرگز نتوانست هنجارهای حقیقی مورد نیاز 
جامعه را  تأمین مناید. فضای رسخوردگی و ناامیدی ناشی از 
عدم وجود هنجارهایی که بتوانند نه تنها مردم را در مسیر 
هویت واقعی خود رهنمون سازند،  بلکه راه های توسعه و 
تعالی انسانی را در باالترین مراحل رشد و تکامل اجتامعی 
و انسانی باعث شوند،  موجبات خشمی  عمیق را در مردم 
به وجود آورد. در حقیقت، خشم مردم علیه حکومت دینی 
را می بایست در پرتو نیاز آنها به استقرار هنجارهایی توضیح 
داد که الزمه هویت انسانی آنان است. شعار »آخوند برو 
هویت  ادراک  برای  مردم  نیاز  این  از  روشنی  به  گمشو« 
انسانی خود رسچشمه می گیرد.  بنابراین، خشم موجود به 
دلیل وجود ناهنجاری های موجود است که در اثر جابجایی 
انسانی  ارزش های  استقرار  عدم  از  ناشی  خالء  و  ارزش ها 

فوران کرده است.
فرضیه سوم بر پایه نظریه یأس- پرخاشگری روانی قرار 
دارد که بر اساس آن علت اولیه و اصلی خشم مردم ناشی از 
ترکیبی از رسخوردگی و پرخاشگری است. این نظریه موضوع 

بحث در این نوشتار است.
ناامیدی- قیام به عنوان انگیزه طبیعی انسان

تد روبرت گور استاد آمریکایی مطالعات قیام های مردمی  

چرا مردم تا این 
اندازه خشمگین 
هستند؟ نظریه 
»ناامیدی- قیام«

ایران/ سوم آبان ۱۴۰۱
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      برانگیخت. در مقدمه ای که به مناسبت چهلمین 
سال انتشار این کتاب در چاپ اخیر این کتاب نوشته شده، 
شکل گیری و سیر تحوالتی که مردم را به قیام بر می انگیزد 
به اختصار توضیح داده شده است. هرچند که این کتاب 
یکی از منابع اولیه و کالسیک مطالعه رفتار مردم و چرایی 
انقالب آنهاست، اما می تواند برای درک چرایی انقالب مردم 
ایران علیه حکومت استبداد مذهبی مفید باشد. در اینجا آن 
مقدمه با تغییرات و توضیحاتی که می تواند در ادراک چرایی 

انقالب مردم مفید باشد ترشیح می شود.]۵[.
می شود  پیشنهاد  مردم  انقالب  چرایی  مطالعه  برای   •
از  افراد محروم،  نارضایتی  و  مردم  گروهی  بررسی هویت 
گسرتده  بیکاری  شده،  کشانده  فقر  به  گروه های  جمله 
جوانان، و نارضایتی گسرتده اعضای اقلیت های قومی، ملی 
و مذهبی آغاز کنید. البته این نوشتار محرومیت را به معنی 
به سلطه  یعنی احساس خشم عمیق نسبت  فراگیر کلمه 
انحصاری گروه حاکم بر همه منابع مادی، انسانی، فکری، و 

فرهنگی جامعه در نظر می گیرد.
• علل و چرایی نارضایتی و خشم مردم مردم را باید با در 
نظر گرفنت وضعیت و رفتار آنها نسبت به مظاملی  که توسط 
دولت استبدادی بر آنها تحمیل شده، درک کرد. بنابراین برای 
درک حقیقی چرایی خشم مردم باید به سخن و خواست آنها 
گوش فرا داد، نه آنچه دیگران )تحلیلگران مختلف و یا منابع 
خارجی( در مورد مردم می گویند. باید صدای مردم را شنید. 
این تنها راه برای درک رشایط مردم و فریاد انقالبی آنان علیه 

حکومت مذهبی است.
• باید این پرسش را فراراه اندیشه نقادانه خود قرار داد که 
چرا شکل گیری احساس نادیده گرفته شدن مردم، که ریشه 
نابرابری ها و بی عدالتی هاست، و آسیب های  اصلی همه 
هویتی عمیق بر آنها، همه اعضای جامعه را به اعرتاضات 
استبدادی  رژیم  برابر  در  انقالب  به  نهایت  در  و  گسرتده، 

اسالمی کشانده است.
رهربی  می خواهند  که  کسانی  انگیزه های  در  دقت   •
انقالب مردم را در دست گرفته و به ویژه می کوشند در میان 

افراد آسیب دیده جایگاهی داشته باشند.
• مطالعه انگیزه ها و راهربدهای دولت رسکوبگر در برخورد 
با مردم نیز می بایستی مورد توجه قرار گیرد. آیا سیاست های 
حکومت استعدادهای نهفته در قیام مردم را افزایش و یا 
کاهش می دهد؟ آیا اساسا، آنگونه که جریانات اصالح طلب 
پنجره های گفتگو  باز کردن  به  می گویند، حکومت متایلی 
با مردم و انجام اصالحاتی در ساختار نظام دارد؟ بی تردید 
پاسخ به این پرسش منفی است. نظام دینی ماهیتا و ذاتا 
منی تواند اصالح پذیر باشد. اصالحگری و تعامل در این نظام 

دینی به لحاظ منطقی جمع نقیضین]۶[ است.
رسیده،  لب  به  جان  مردم  قیام  چرایی  مطالعه  در   •
رساندن  پیروزی  به  در  را  آنها  می تواند  که  شیوه هایی  و 
موفقیت های  از  را  شواهدی  باید  رساند،  یاری  انقالبشان 
جنبش های اجتامعی و سیاسی، خط مشی و ایدئولوژی  آنها، 
و منونه هایی از اقدام سیاسی موفق جستجو کرد تا بتوان 
نارضایتی های گسرتده، قیام عمومی  مردم، بسیج نیروها، و 
انتخاب ها را در میان ساز و کارهای مختلف سیاسی نافذ و 

تأثیرگذار منود.
• تحلیل صحیحی از فشارها و محدودیت های بین املللی 
که می تواند بر نحوه واکنش حکومت اسالمی و اقدامات 

سیاسی آن تأثیرگذار باشد، اجتناب ناپذیر است.
• اینکه چگونه اقدامات سیاسی و واکنش های دولت بر 
گروه های درگیر تأثیر می گذارد، باید مورد توجه قرار گیرد. هر 
یک از طرفین، و گروه های سیاسی مرتبط با آنان، تا چه اندازه 
سود می برد یا رضر می کند نیز باید در کانون توجهات قرار گیرد.

تد روبرت گور فرضیه »محرومیت نسبی« را مبنای کار و 
مطالعه خود قرار داده و توضیح می دهد که اختالف بین 
آنچه مردم فکر می کنند سزاوار آن هستند، و آنچه واقعاً 
فکر می کنند می توانند به دست آورند، می بایست به کانون 
انقالب  تئوری های  برخالف  دقیقا  شود.  کشیده  توجهات 
که می کوشند رابطه میان رشایط پیشاانقالبی و شکل گیری 
انقالب را توضیح دهند، قیام مردم در این رشایط فرضیات 
نوع  این رشایط  در  در حقیقت،  اقتضا می کند.  را  دیگری 
علل  می تواند  اجتامعی  روانشناسی  ابعاد  از  مشخصی 
و چرایی قیام مردم را منایان سازد. علت طرح این فرضیه 
هم این است که در هر جامعه حتا جوامع دمکراتیک نیز 
امکان وقوع دارند. آنچه امکان وقوع قیام مردم را توضیح 
می دهد هامن حاالت روحی و روانشناختی اجتامعی ناشی 
از یاس و ناامیدی نسبت به نظام برای ایجاد اصالحات و یا 
تغییراتی در نگرش خود به مردم و جامعه است. درواقع، 
قیام در باورها و نگرش آنان نسبت به مفاهیم حیاتی زندگی 
رابطه مستقیم و گریزناپذیر دارد. به سخن دیگر منی توان 
اما  انقالبی فراگیر تصور کرد،  را در حالت و رشایط  مردم 
آن دگرگونی هایی را که در روح و احساسات آنها، و به ویژه 
در باورها و ارزش های مورد نظر آنان به وجود آمده است 
نادیده انگاشت. از این رو رابطه ای مستقیم میان باور مردم 
برای دگرگونی های بنیادین در بن و شالوده جامعه، که هامنا 
با اضمحالل نظام اسالمی میرس می  شود، و عزم و اراده ای که 
در آنان برای تغییر ایجاد شده، وجود دارد، به گونه ای که آن 

باورها حتی بر برنامه اقدام مردم پیشی می گیرد.
که  است  این  پرخاشگری  ناامیدی-  فرضیه  اصلی  گزاره 
هرچه ناامیدی مردم بیشرت باشد، میزان پرخاشگری آنها علیه 
منبع رسخوردگی و یاس بیشرت خواهد بود. این فرضیه مبنای 
انگیزشی الزم را برای اقدامات انقالبی فراهم می کند: هرچه 
شدت  و  درجه  باشد،  بیشرت  محرومیت  و  ناامیدی  شدت 

انقالب فزونی می یابد.]۷[
به  را  مردم  باشد،  بیشرت  ناامیدی  میزان  هرچه  بنابراین، 
واکنشی شدیدتر  علیه ناامیدکنندگان خود برمی انگیزد. این 
انگیزش در درون احساسات و متایالت طبیعی انسان برای 
تغییر در رشایط زندگی شکل گرفته، و سپس ذهنیت مردم 
برای شیوه ایجاد تغییر را آماده می سازد. در اینجاست که 
تردیدها و ترس ها فرو می ریزد و این باور به وجود می آید 
که قیام تنها ره پایان بخشیدن به رشایط موجود است. جالب 
برش  حقوق  گفتامن  با  بی ارتباط  تحلیل  شیوه  این  اینکه 
بین املللی نیز نیست. اعالمیه جهانی حقوق برش در مقدمه 
قیام مردم را به عنوان آخرین راهکار، یعنی بعد از اینکه 
همه درها از سوی حکومت بر روی مردم بسته می شود، 

مورد شناسایی قرار می دهد.
اعضای خانواده  کلیه  ذاتی  آنجا که شناسائی حیثیت  از 
برشی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و 

عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد،
از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق برش منتهی به 
عصیان  به  را  برشیت  روح  که  گردیده  وحشیانه ای  اعامل 
واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد برش در بیان و عقیده 
آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باال ترین آمال برش 

اعالم شده است،
با اجرای قانون  باید  را  انسانی  از آنجا که اساساً حقوق 
حامیت کرد تا برش به عنوان آخرین عالج بقیام بر ضد ظلم 

و فشار مجبور نگردد،
از این رو، شدت محرومیت از مواهب طبیعی یک زندگی 
عادی، که موجبات آسیب های انسانی و جسمی  را باعث 
می شود، انگیزش الزم برای قیام را فراهم می آورد. عالوه بر 
این، نسبت مشارکت مردم در قیام علیه حکومت جابر با 

ادراک آنان از آن محرومیت برقرار می شود. حال هرگاه این 
احساس محروم شدن از آستانه تحمل برای یک زندگی عادی 
فراتر رود، بخش های بزرگی از جامعه سیاسی خود را  به 
انقالب پیوند می بخشد. در حقیقت، انگیزش های مردم برای 
حرکت انقالبی برای براندازی رژیم از هام رشایط اجتامعی 
و سیاسی رسچشمه می گیرد که خود رژیم باعث و بانی آن 
است. در حالی که در اوایل عمر حکومتی خود، به دلیل 
آشکار نشدن ماهیت پلید خود، و همچنین باورهای سنتی 
مردم نسبت به دین، حکومت توانسته بود حامیت بخش 
عظیمی  از مردم را با خود داشته باشد، هرگز نتوانست این 
حامیت مردمی  را به گونه ای مستدام برای خود حفظ کند. 
متامیت خواهی برآمده از ذات اجتناب ناپذیر حکومت دینی، 
با همه وجود  مردم  و  ناامیدی کشاند  و  یاس  به  با  مردم 
تباهی ها،  اصلی  منبع  حکومت  این  که  دریافته اند  خود 
محرومیت ها، رضبات عمیق به احساس هویت انسانی و 
تاریخی، انزوای بین املللی، و دیگر مصائب می باشد. خشم 
دینداران،  حتی  و  مردم،  باورهای  رشایط  این  از  حاصل 
فراخواند. مردم  انقالبی  اقدامی   به  را  آنها  و  برانگیخت  را 
می دانند که باید از محرک های انقالبی پرهیز کنند، اما برای 
آنها راه حل دیگری بجز قیام علیه رشایط موجود باقی منانده 
است. بنابراین، اگر اموال وابستگان به رژیم را آتش می زنند، 
اگر عمیقا خشمگین هستند، و اگر از واژه هایی مانند فحش 
دادن استفاده می کنند، باید ریشه های آنرا در هامن خشم 

آنان نسبت به سیستم جستجو کرد.
اگر مردم در معرض محرک هایی قرار گیرند که منی توانند 
پیدا  ذاتی  کنند، متایل  غلبه  آن  بر  یا  اجتناب ورزند  آن  از 
می کنند که به منابع آنها رضبه وارد آورند. اینگونه اقدامات 
یا حتی  آنها را کاهش دهد و  ناامیدی  مردم ممکن است 
ندهد، اما به نظر می رسد که واکنش ذاتی رضایت بخشی 
برای آنها در قبال ناامیدی است. پاسخ های نوآورانه مردم 
به نوبه خود حتی شامل توسل به خشونت  ممکن است 

باشد.]۸[
بنابراین، و در همه حال، اوال رشایط انقالبی واکنشی طبیعی 
به یاس و ناامیدی و خشم حاصل از آن نسبت به فریب ها 
و تبهکاری های حکومت است؛  ثانیا استعداد انقالبی بودن 
جمعی با شدت و دامنه محرومیت و رسکوب های مستمر 
روشن تر،  عبارت  به  دارند.]۹[  مالزمه  یکدیگر  با  حکومت 
اگر بین آنچه مردم باور دارند سزاوار آن هستند، و آنچه 
وجود  توجهی  قابل  ناسازگاری  دارد،  قرار  آنها  اختیار  در 
و  امری طبیعی   آن  به  نسبت  واکنش مردم  باشد،  داشته 
غیر قابل اجتناب است. تد گور بر این باور است که حتی 
اگر این احتامل وجود داشته باشد که نیازهای اساسی آنها 
برآورده خواهد شد، بازهم وقوع قیام مردم اجتناب ناپذیر 
حاکمیت  مرشوعیت  مردم  باورهای  هامن  در  زیرا  است 
فروریخته است و هیچ امکان اصالح در آن وجود ندارد. این 
موضوع را می توان از زاویه دید تفاوت میان نیازهای عادی 
بررسی  نیز  آنها  اساسی هویتی  نیازهای  و  رفاهی مردم  و 
کرد. اگر حتی نیازهای عادی نیز با انجام اصالحاتی تامین 
شود، که البته در این رشایط امری محال است، هامن نیاز 
حیاتی مردم برای دریافت خویشنت مستقل انسانی خویش 
که الزمه شکل گیری هویتی آنان است، دست زدن به قیام 
علیه حکومت را ناگزیر می سازد.  در اینجا باز هامن رابطه 
میان یاس و ناامیدی از تغییر رشایط تا زمانی که این رژیم 
حکومت را در دست دارد، و رضورت قیام یکبار دیگر آشکار 
می شود. در نظر بگیریم که اساسا رسخوردگی مانند مانعی 
بر رس راه رفتار هدفمند باشد، در حالی که متایل به قیام 
رفتاری کامال طبیعی است که به دلیل آسیب های جدی که 

بر حیات مردم وارد شده است، خود را به منایش
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کوین مک کارتی

رهرب جمهوریخواهان در کنگره آمریکا:

 فرصت انقالب در ایران 
را از دست نخواهیم 
داد؛ کاربرد سناریوی 

فروپاشی شوروی برای 
جمهوری اسالمی؟!

کنگره  در  جمهوریخواهان  رهرب  مک کارتی  ==کوین 
آمریکا که از سوم ژانویه ۲۰۲۳ رئیس کنگره خواهد شد در 
یک سخرنانی در جمع یهودیان جمهوریخواه گفت »آخرین 
باری را به یاد می آوریم که بایدن با اوباما بر رس کار بود و 
اوباما جنبش سبز را از دست داد اما ما این انقالب در ایران 

را از دست نخواهیم داد«.
==فریدون مجلسی دیپلامت سابق جمهوری اسالمی از 
افرادیست که پیش بینی می کرد روی کار آمدن بایدن برای 
جمهوری اسالمی بهرت از پیروزی مجدد دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده است. وی حاال 
با اشاره به اینکه مذاکرات با جمهوری اسالمی به بن بست 
رسیده می گوید »فراموش نکنیم که راهربد اصلی غرب در 
مواجهه با شوروی سابق نیز همین بود. یعنی تا بدانجا این 
نظام سیاسی را به ضعف اقتصادی و فقر کشاندند که در 
نهایت به آستانه فروپاشی رسید و در پایان نیز سقوط کرد. 
این سناریو اکنون به نحوی همه جانبه علیه ایران هم فعال 

شده است«.
کوین مک کارتی سناتور جمهوریخواه یکشنبه ۲۰ نوامرب 
)۲۹ آبان( با حامیت از اعرتاضات مردم ایران با اشاره به اشتباه 
باراک اوباما در نادیده گرفنت اعرتاضات ضدحکومتی در ایران 
در سال ۸۸ گفت آمریکا اینبار قصد تکرار آن اشتباه را ندارد.

از  آمریکا که  مک کارتی رهرب جمهوریخواهان در کنگره 
سوم ژانویه ۲۰۲۳ رئیس کنگره خواهد شد در یک سخرنانی 
در جمع یهودیان جمهوریخواه گفت بایدن از لحظه ای که به 
قدرت رسید دنبال مذاکره با رژیم ایران بود ولی در مقابل، 

آنها چکار کردند؟
وی افزود: »عوامل جمهوری اسالمی وزیر خارجه و مشاور 
امنیت ملی پیشین ما را در خاک خودمان تهدید می کنند… 
آخرین باری را به یاد می آوریم که بایدن با اوباما بر رس کار 

بود و اوباما جنبش سبز را از دست داد.«
وی تاکید کرد: »ما این انقالب در ایران را از دست نخواهیم 
داد. من در حال و آینده در کنار هر کسی در داخل ایران که 
خواهان آزادی و حکومتی متفاوت باشد، خواهم ایستاد. آنها 

می خواهند اقتصادی بسازند در آینده ای مبتنی بر آزادی.«
با وجود  ماه  دو  از  پس  ایران  در  تداوم خیزش رسارسی 
رسکوب شدید و بازداشت صدها نفر از معرتضان ایران را به 
یکی از کانون های اصلی رویدادهای بین املللی تبدیل کرده 
است. وضعیت انقالبی در ایران حتا مذاکرات امتی را که یکی 
از اولویت های سیاست خارجی دولت بایدن بود تحت تأثیر 
قرار داد و مقامات کاخ سفید رسامً اعالم کردند مترکزشان 

روی اعرتاضات در ایران است نه ادامه مذاکرات.

طی دو ماه گذشته چندین بسته تحریمی علیه نهادهای 
رسکوبگر و مقام های جمهوری اسالمی که ماشین رسکوب 
را فرماندهی می کنند اعامل شد. پس از برگزاری انتخابات 
به دست  اکرثیت مجلس منایندگان  آمریکا  میاندوره ای در 
جمهوریخواهان افتاد که به نظر می رسد در تشدید فشارها 
علیه جمهوری اسالمی عزم شان از دموکرات ها جّدی تر است.

از  اسالمی  جمهوری  سابق  دیپلامت  مجلسی  فریدون 
افرادیست که پیش بینی می کرد روی کار آمدن بایدن برای 
ترامپ در  پیروزی مجدد دونالد  از  بهرت  اسالمی  جمهوری 
که  او  است.  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
حاال  است  برجام  احیای  و  آمریکا  با  مذاکره  حامیان  از 
غرب  که  باورم  این  بر  »من  می گوید:  تازه  اظهاراتی  در 

مدت هاست از مذاکره با ایران قطع امید کرده است.«
به  معامله  برای  دیپلامتیک  تالش های  است  معتقد  او 
ایجاد  و  تحریک  با  غربی  قدرت های  و  رسیده  بن بست 
تنش ها و درگیری های داخلی در ایران و یا تشدید اقدامات 
خرابکارانه به نحوی درگیری های فرسایشی برای ایران ایجاد 

خواهند کرد.
مجلسی در پایان هشدار داده »فراموش نکنیم که راهربد 
اصلی غرب در مواجهه با شوروی سابق نیز همین بود. یعنی 
فقر  و  اقتصادی  به ضعف  را  سیاسی  نظام  این  بدانجا  تا 
کشاندند که در نهایت به آستانه فروپاشی رسید و در پایان 
نیز سقوط کرد. این سناریو اکنون به نحوی همه جانبه علیه 

ایران هم فعال شده است.«
نفتالی بنت نخست وزیر پیشین ارسائیل در مصاحبه ای با 
نرشیه »تایمز« )۲۹ اکترب سال ۲۰۲۱( گفته بود که الگوی او 
برای مقابله با برنامه امتی ایران طرح »جنگ ستارگان« رونالد 
ریگان رئیس جمهوری آمریکا در دهه هشتاد میالدی است 

و ارسائیل قصد دارد »هزینه را برای رژیم ایران باال بربد«.
رژیم  یک  اسالمی  »جمهوری  بود  گفته  اینباره  در  بنت 
برای  آشامیدنی  آب  منی توانند  حتا  آنها  است.  پوسیده 
توسعه  در  را  خود  منابع  اما  کنند  تامین  خود  شهروندان 

هسته ای رسمایه گذاری می کنند.«
رونالد ریگان در سال ۱۹۸۳ طرحی به نام »ابتکار دفاع 
اسرتاتژیک« موسوم به »جنگ ستارگان« را به اجرا گذاشت. 
بخشی از این طرح ایجاد یک سپر دفاعی در برابر سالح های 
پرهزینه  اقدامات  اینکه  نتیجه  بود.  بالستیک  هسته ای 
شوروی برای رقابت نظامی با آمریکا به فلج شدن اقتصاد 
شوروی و فروپاشی آن منجر شد و به پایان جنگ رسد که با 
دو قطبی شدن جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته 

بود کمک کرد.

       می گذارد. متایل به پاسخ رسارس خشم آلود در هنگام 
ادامه حیات رشافتمندانه،  ناامیدی و احساس بن بست در 
بخشی از ساختار ذاتی روحی و احساسی انسان است که در 

اراده ای طبیعی برای قیام کردن متبلور می شود.
یک نتیجه گیری ساده

با  مرتبط  کارهای  و  ساز  و  پرخاشگری  ناامیدی-  نظریه 
محرومیت  احساس  میان  ناگسستنی  پیوندی  نظریه،  این 
هویتی  اساسی  ارزش های  شدن  گرفته  نادیده  تحمیلی، 
باور  با  برای یک زندگی عادی  انتظارات طبیعی  انسان، و 
داشنت به تغییر اساسی رشایط تحمیلی، برقرار می کند. این 
پیوند که ریشه های خود را در اعامق روح و روان انسان 
می دواند، انگیزشی الزم برای اقدام جمعی را فراهم می سازد 
استبدادی  حکومت های  علیه  مردم  قیام  در  آن  چهره  که 
منایان می شود. در این پیوند و شکل گیری انگیزش ها برای 
ایجاد تغییرات بنیادین، عنارص آگاه و هدفمند راه هر نوع 
توهمی  برای انجام اصالحات در سیستم را مسدود ساخته 
و آنرا با نیازهای واقعی مردم در ناسازگاری می بیند. تجربه 
چهل و چهارساله مردم ایران نشان داده است که آنها یاد 
گرفته اند چه چیزهایی در زندگی آنها ارزشمند است، و چه 
چیزها و یا باورهای کاذبی زندگی طبیعی آنها را مخدوش 
می سازد. در طی مدت زمانی تقریبا نیم قرنی که مذهبیون 
ارزش های مردم، و  و  بر شئونات  را  انحصاری خود  قدرت 
نیز امکانات ملک و مملکت گشوده اند،  این حقیقت برای 
مردم روشن شده است که با پیروی از مرام کاذب مذهب 
سیاسی آنها نوعی صغارت را برخود تحمیل منوده اند. نتیجه 
این رشایط چیزی بجز ناامیدی و یاس برای مردم در جهت 
واکنشی  در  است.  نبوده  عادی  زندگی  یک  از  برخورداری 
طبیعی به عوامل و منابع اینگونه ناامیدی است که موجبات 
از  این خشم  را فراهم آورده است.  خشم روزافزون مردم 
یکسو، و گوش ناشنوای متوهم حکومت دینی، ناگزیر مردم 
را به سوی قیامی  فراگیر سوق داده است. اگر این خشم با 
قدرت و پایداری باقی مباند، مردم با نبوغ و خالقیت های 
خود  سازوکارهای الزم برای به رسانجام رساندن قیام خود 
علیه حکومت استبدادی دینی را نیز فراهم می آورند. مردم 
حتی ممکن است یاد بگیرند که قیام علیه استبداد نه تنها 
رضوری، بلکه در ذات خود ارزشمند است. این ارزش انقالبی 
که ریشه های خود را در باورهای مردم دوانده است، هر 
روز عمیق تر و گسرتده تر می شود. نظام با بالهتی عجیب 
چشامن خود را بر روی واقعیات عریان جامعه فرو بسته 
و هر روز بر دامنه رسکوب مردم می افزاید. مردم نیز همه 
ترس ها و نگرانی های خود را  با خشمی  که هر روز بیشرت 
حیات  و  آزادی  راه  در  و  ساخته  جایگزین  می یابد،  فوران 
رشافتمندانه انسانی می کوشند. این راه برگشت ناپذیر است. 
خشم مردم را منی توان به خاموشی کشاند مگر زمانی که 

حکومت مذهبی برای همیشه از کشور رخت بربندد.

]۱[ Ted Robert Gurr, Why Men Rebel. Routledge, 1970
]۲[ Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global 
View of Ethnopolitical Conflicts. United States In-
stitute for Peace, 1993
]۳[ Ted Robert Gurr. Political Rebellion: Causes, 
Outcomes, and Alternatives. Routledge, 2015
]۴[ Ted Robert Gurr. Revolutions of the Late Twen-
tieth Century. Routledge, 2020
]۵[ Gurr, Why Men Rebel, p. xiv
]۶[ Principle of contradiction
]۷[ Why Men Rebel, p. 9
]۸[ Ibid., p. 23
]۹[ Ibid., p. 24
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هانا در بازداشتگاهی در شهر ارومیه به مدت ۲۴ ساعت 
آنجا  در  بازداشتی  زنان  تعداد  که  گفته  و  بوده  بازداشت 
بیش از پرسان جوان بوده؛ پرسان مورد رضب و جرح شدید 
مأموران قرار گرفتند اما زنان بازداشت شده که حدود ۳۰ تا ۴۰ 
نفر بودند، نه تنها رضب و جرح شدند بلکه مورد خشونت 
از دخرتان جوانی  گفته شامری  او  گرفتند.  قرار  نیز  جنسی 
منتقل شدند. دیگر شهرها  به  بود  تجاوز شده  آنها  به  که 
به گفته هانا بازداشتگاهی که او در آنجا نگهداری می شد 
شامل یک سالن بزرگ و چهار اتاق کوچک بوده که به عنوان 
اتاق بازجویی بودند اما مأموران دخرتان زیبا و جوان را انتخاب 
و آنها را برای آزار جنسی به این اتاق ها می بردند. سی ان ان با 
استفاده از توصیف های هانا از بازداشتگاه، گزارش داده که 

این مکان، بازداشتگاه پلیس در محله اسالم آباد ارومیه است.
هانا در حالی با احتامل بازداشت به تظاهرات رفته بود که 
پیشرت بارها شنیده بود که در زندان ها و بازداشتگاه ها با زنان 
برخوردهای بدی می شود. حتی یکی از همسایگان آنها که از 
مقامات ارشد زندان مهاباد بوده، به مادر هانا توصیه کرده 
بود که به هیچ وجه نگذارد دخرتانش به تظاهرات بروند و از 

خانه خارج شوند.
در بخش دیگری از این گزارش به آرمیتا عباسی دخرت جوان 
۲۰ ساله  ساکن کرج اشاره شده که از جمله قربانیان تجاوز در 
بازداشتگاه های جمهوری اسالمی است. این گزارش با اشاره به 
پرسینگ ابرو و موهای بلوند پالتینه آرمیتا نوشته که او کامال 

دارای مشخصات یک دخرت جوان »نسل زِد« است.
سی ان ان نوشته که بر اساس مدارکی که از بیامرستان »امام 
علی« در کرج درز کرده است، آرمیتا عباسی روز ۲۵ مهر به  
همراه افرسان لباس شخصی با حالی وخیم به این بیامرستان 
برده می شود در حالی که موهایش تراشیده، رسش بسته شده 

و به  شدت می لرزید.
خصوصی  پیام  رسویس  در  پزشکان  میان  »مکاملات 
اینستاگرام« از جمله اسنادی است که نشان می دهد به آرمیتا 
در زندان تجاوز و آسیب هایی به اعضای جنسی او وارد شده 

است و پزشکان با دیدن رشایط آرمیتا دچار وحشت شدند.
جمهوری  علیه  تندی  مواضع  بازداشت  از  پیش  آرمیتا 
کرده  منترش  اجتامعی  در شبکه های  در صفحاتش  اسالمی 
بود. جمهوری اسالمی اما مدعی شده که او یکی از »رهربان 
اغتشاشات« )اعرتاضات( بوده و پلیس »۱۰ کوکتل مولوتف« 
از آپارمتانش کشف کرده  است. سی ان ان احتامل داده که قوه 
قضاییه جمهوری اسالمی مجازات سختی  برای این دخرت ۲۰ 

ساله در نظر گرفته است.

مورد  تنها  نه  گفته  بازداشت شده  جوان  زنان  از  ==یکی 
خشونت جنسی قرار گرفته بلکه شاهد اعامل خشونت جنسی 

مأموران بر دیگر بازداشت شدگان نیز بوده است.
خصوصی  پیام  رسویس  در  پزشکان  میان  ==»مکاملات 
اینستاگرام« از جمله اسنادی است که نشان می دهد به آرمیتا 
عباسی که هم اکنون در زندان فردیس کرج نگهداری می شود، 
تجاوز و آسیب هایی به اعضای جنسی او وارد شده است و 

پزشکان با دیدن رشایط وی دچار وحشت شدند.
==سی ان ان تأکید کرده که »دسرتسی رسانه ها در داخل 
ایران به شدت محدود شده« و افزوده که مقامات جمهوری 
اسالمی هنوز به درخواست این شبکه برای اظهار نظر در 

موارد ادعا شده در این گزارش پاسخ نداده اند.
شبکه سی ان ان در گزارشی اعالم کرده که دخرتان و پرسان 
مورد  اسالمی  علیه جمهوری  ملی  خیزش  در  بازداشت شده 
قرار  »تجاوز«  مواردی  در  حتی  و  جنسی،  آزار  و  خشونت 
ماه  دو  طی  که  داده هایی  اساس  بر  گزارش  این  می گیرند. 
گذشته جمع آوری شده و به صورت یک گزارش تحقیقی منترش 

شده است.
شبکه سی ان ان روز دوشنبه ۲۱ نوامرب برابر با ۳۰ آبان ماه 
با انتشار گزارشی از خشونت و آزار جنسی و حتی تجاوز به 
شامری از دخرتان و پرسانی خرب داده که در اعرتاضات دو ماه 
اخیر در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به بازداشتگاه و 

زندان منتقل شدند.
از  تعدادی  »شهادت  که  است  آمده  گزارش  این  در 
بازداشت شدگان آزاد شده« و »منابع بیامرستانی« به عنوان 
مستندات برای تهیه آن مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد 
جمع آوری شده حاکی از ۱۱ مورد تجاوز جنسی در زندان ها یا 
بازداشتگاه ها به معرتضان است که سی ان ان اعالم کرده دست کم 
برای شش مورد از تجاوزها مستندات کافی در دست دارد.

از  گرفته  صورت  تجاوزهای  درباره  هولناک  گزارش  این 
شدید«  بسیار  »جراحات  باعث  که  کرده  روایت  تجاوزی 
شده و همچنین از تجاوز به یک پرسبچه خرب داده و تأکید 
کرده شامری از این تجاوزها توسط مأموران امنیتی حکومت 
فیلمربداری هم شده است. ضبط ویدئویی تجاوز به جوانان و 
نوجوانان، ابزاری در دست مأموران برای تهدید متهامن است.

یکی از موارد تجاوز که توسط سی ان ان راست آزمایی شده 
مربوط به یک پرس ۱۷ ساله است. همچنین یک زن جوان کُرد 
که در این گزارش با نام مستعار »هانا« از او یاد شده گفته نه تنها 
مورد خشونت جنسی قرار گرفته بلکه شاهد اعامل خشونت 
است. بوده  نیز  بازداشت شدگان  دیگر  بر  مأموران  جنسی 

گزارش تحقیقی و تکان دهنده ی 
سی ان ان؛ 

دخرتان و پرسان 
بازداشت شده در 
اعرتاضات مورد 

خشونت جنسی و حتی 
تجاوز قرار می گیرند

»حالش آنقدر بد بود که فکر کردیم رسطان داره«؛ »قلب 
دیوانم  داره  بدم  فراریش  منی تونستم  و  دیدمش  که  منی 
می کنه«؛ »مردان لباس شخصی ارصار داشتند که دکرت گزارش 
تجاوز را مربوط به قبل از دستگیری بنویسد« و »گند زده 
بودند. گند باال آوردند و منی دانند چگونه دوباره آن را جمع و 
جور کنند«، اینها از جمالتی است که از چت خصوصی پزشکان 
است. کرده  پیدا  درز  آرمیتا  درباره  علی«  »امام  بیامرستان 
یک منبع در بیامرستان »امام علی« صحت این اطالعات 
را در گفتگو با سی ان ان تأیید کرده و در حالی که نخواسته 
هویت اش در گزارش مشخص شود گفته زمانی که آرمیتا به 
بیامرستان منتقل شد، ماموران گفتند که به دلیل تجاوز مکرر، 

مقعدش خونریزی داشته است.
یکی از پزشکان در رسانه های اجتامعی گفت که پلیس از 
صحبت کارکنان بیامرستان با آرمیتا جلوگیری کرده است و 
گزارش بیامرستان از وضعیت پزشکی او مدام تغییر می کند. 
هنگامی که سی ان ان با بیامرستان »امام علی« متاس گرفت، 
یکی از کارکنان بیامرستان گفت که هیچ سابقه ای از او در این 

بیامرستان وجود ندارد.
را  آرمیتا  امنیتی  نیروهای  شده،  فاش  گزارش های  پایه  بر 
درست قبل از ورود خانواده اش برای مالقات با او از در عقب 
بیامرستان خارج کردند.جمهوری اسالمی مدعی است که آرمیتا 
عباسی هم اکنون در زندان فردیس کرج نگهداری می شود. 
سی ان ان تأکید کرده که نتوانسته با او یا اعضای خانواده اش 

برای اظهار نظر متاس برقرار کند.
در گزارش سی ان ان تأکید شده که از زمان آغاز اعرتاضات، 
حقوق زنان نیز در کانون بحث در میان نهادهای روحانیت 
ایران بوده است. برخی از روحانیون و سیاستمداران خواستار 
که  حالی  در  شده اند،  اجتامعی  سختگیرانه  قوانین  کاهش 
برخی دیگر زنان معرتض را »زنان پررسو صدا«یی می خوانند 
که رصفاً مهره ای هستند در توطئه ای که توسط دولت های 

غربی طراحی شده است.
در این گزارش تکان دهنده که به خشونت و آزار جنسی و 
تجاوز علیه معرتضان پرداخته، آمده که زینب سلیامنی دخرت 
قاسم سلیامنی در یکی از اظهارات معروف خود در تالش برای 
بدنام کردن زنان معرتض، زنان رشکت کننده در تظاهرات را 

متهم کرد که می خواهند »برهنه شوند«.
این گزارش همچنین تأکید کرده که »دسرتسی رسانه ها در 
مقامات  که  افزوده  و  به شدت محدود شده«  ایران  داخل 
جمهوری اسالمی هنوز به درخواست این شبکه برای اظهار 

نظر در موارد ادعا شده در این گزارش پاسخ نداده اند.
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دارند؛ تهران را منی توانند کنرتل کنند، اگر در تهران  ۵۰۰ هزار 
نفر به خیابان ها بریزند انقالب حتمی است. تصور کنید در متام 
محالت تهران این اتفاق بیفتد، یعنی انقالب! چون همه بیرون 
هستند و نیروهای رسکوب چون کم هستند منی توانند به همه 
جا بروند. استفاده مردم از کوکتل مولوتوف، توزیع شبنامه 
برای آگاه کردن مردم، نه حرف ها و شعارهای تکراری، بلکه با 
موضوعاتی نظیر اینکه چرا باید جمهوری اسالمی برود، دالیل 
مستند زیست محیطی، بحران آب را باید در شبنامه بنویسند، 
نه شعار! شعار را که خود مردم می دهند! منترش کردن اسامی 
آنها  برایشان هزینه دارد و باعث ریزش  مزدوران به شدت 
می شود. االن که سه استان کردنشین ایران شلوغ است اگر 
همه شهرها به خیابان بیایند حتی در حد ۵ درصد از مردم هر 
شهر، نیروها خسته می شوند، چون منی توانند طی االرض کنند 
و همه جا حضور داشته باشند. جمهوری اسالمی نیرو ندارد. 
بخشی از نیروهایش در روسیه هستند! اینها نیرو ندارند؛ مردم 
اگر بدانند جمهوری  تهران هنوز زخم خورده ی ۸۸ هستند، 
اسالمی نیرو ندارد و  نصف نیروهای رژیم در روسیه است 

بدون ترس به خیابان ها می آیند.
==ولی گفته می شود حکومت حشد الشعبی را به خدمت 

گرفته …
-بله، با اینهمه این نیروهای عراقی و لبنانی زیاد نیستند. 
جمهوری اسالمی منی تواند عراق و لبنان را خالی بگذارد و 
همه را به ایران گسیل کند! هم مقتدی صدر و هم حسن 
انقالب  ایران  مردم  که  می ترسند  کرده اند.  نرصالله وحشت 
کنند؛ آنها منی توانند عراق و لبنان را خالی بگذارند و همه 
نیروهای خود را به ایران گسیل کنند چون در لبنان و عراق 
هم انقالب خواهد شد. االن بهرتین زمان برای براندازیست؛ 
باید  انقالب، بی انقالب!  اوکراین فارغ شود، دیگر  از  روسیه 
مثل مردم سوریه آواره بشویم! دقت کنید به رفتار حکومت: 
سعی می کند بگوید ما با اسیران مهربان هستیم تا مردم را 
تحریک نکنند؛ از علم الهدی و این آخوندهای تندزبان مدام 
نقد می کنند که نگذارید اینها در مناز جمعه ها خطبه بخوانند،  

چون حرف هایی می زنند که مردم را بیشرت تحریک 

==برای درگیری نظامی »ابتدا سعی کردند از طریق ملتهب 
این نقشه را عملی کنند که موفق  یا اهواز  کردن زاهدان 
نشدند اما در اقلیم کردستان نفوذ دارند و با جنگ زرگری 

می خواهند حواس ها را به سمت جنگ مرزی بربند.«
==»اعرتاضات محله محور فرسایشی باعث خستگی نیروها 
تقریباً  همه  باشد  محله محور  اعرتاضات  وقتی  می شود، 
یکدیگر را می شناسند و هوای هم را دارند و هربار به هم 
شجاعت تزریق می کنند و تعدادشان بیشرت می شود. اینها 
از هیچ شهری وحشت ندارند، فقط از تهران وحشت دارند؛ 
تهران را منی توانند کنرتل کنند، اگر در تهران ۵۰۰ هزار نفر به 

خیابان ها بریزند انقالب حتمی است«.
==»االن که سه استان کردنشین ایران شلوغ است اگر همه 
شهرها به خیابان بیایند حتی در حد ۵ درصد از مردم هر 
شهر، نیروها خسته می شوند، چون منی توانند طی االرض کنند 

و همه جا حضور داشته باشند«.
==»دقت کنید به رفتار حکومت: سعی می کند بگوید ما با 
اسیران مهربان هستیم تا مردم را تحریک نکنند؛ از علم الهدی 
و این آخوندهای تندزبان مدام نقد می کنند که نگذارید اینها 
در مناز جمعه ها خطبه بخوانند،  چون حرف هایی می زنند 
که مردم را بیشرت تحریک می کنند. می خواهند مردم را کمرت 
از  پر  خیابان ها  اگر  چون  نشود  شلوغ تر  تا  کنند  تحریک 
جمعیت شود انقالب حتمی است. نیروهایشان هم ترسیده اند 
و هم خسته شده اند. االن بهرتین زمان برای براندازیست. من 
و برادرم را که هر دو درجه دار سپاه هستیم  هر شب به 

خیابان ها می برند. همه نیروها را خسته کرده اند.«
==»مردم تهران فراموش کردند که روی خطر فرونشست 
مجبور  آنوقت  بیفتد  اتفاق  که  بار  چند  هستند...  زمین 
می شوند به خیابان ها بروند. درواقع برانداز اصلی جمهوری 
اسالمی مردم نیستند، بحران آب و فرونشست زمین است. 
اما آن زمان دیگر خیلی دیر است، چون آن زمان ایران به 
شاخ آفریقا تبدیل شده!... مردمی که فعالً خوشحال از آزادی 
حجاب هستند و شکالت پخش می کنند، هنوز هیچ درکی از 

بحران اصلی ندارند!«
==»به شاهزاده پهلوی نگاه کنید چقدر زیرک و باهوش 
است. از هامن ابتدا رسیع اعالم کرد »انقالب ملی«. ایشان 
خیلی خوب به سیاست آگاه است، مردم داخل از این نظر 
آگاه هستند و همراه با »زن زندگی آزادی«، شعار »مرد میهن 

آبادی« هم می گویند.
خودش  حکومت  جیره خوارند،  سلربیتی ها  ==»همه 
می خواهد حجاب را آزاد کند. سلربیتی ها اغلب تحت فرمان 
از  هم  دستور  کرده اند؛  حجاب  کشف  اسالمی  جمهوری 
پوتین رسیده! بله، آزاد کردن حجاب در دستور کار آنهاست 

همینطور به استادیوم رفنت زنان«.

در  فعال  خانواده  یک  عضو  »علی«  نوردسرتوم-  فیروزه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که یک ماه پیش نیز در 
گفتگویی با کیهان لندن نسبت به کشتار مردم در شهرهای 
کُردنشین ایران هشدار داده بود. وی ضمن تأکید بر اهمیت 
این موضوع گفته بود، »به نیروهای خودشان لباس کُردهای 
کومله پوشانده اند که جنگ وحشتناکی در استان کردستان 
راه بیندازند، این نیروها سپاهی هستند و نه کومله، با عنوان 

گروه های تجزیه طلب می خواهند مردم کردستان را سالخی 
کنند. به این جنگ نیاز دارند تا بتوانند غائله اعرتاضات را 
بخوابانند، این خرب بسیار مهمی است و باید حتام اطالع رسانی 

شود.«
وی در یک گفتگوی تازه به کیهان لندن می گوید، »هدف 
جمهوری اسالمی این است که اقلیم کردستان را مستقیم وارد 

جنگ کند چون نظام به این جنگ نیاز دارد.«
این عضو درجه دار سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ادامه 
می گوید، »ابتدا سعی کردند از طریق ملتهب کردن زاهدان یا 
اهواز این نقشه را عملی کنند که موفق نشدند اما در اقلیم 
کردستان نفوذ دارند و با جنگ زرگری می خواهند حواس ها را 
به سمت جنگ مرزی بربند. از آنطرف هم با اردوغان هامهنگ 
هستند؛ انفجار استانبول هم کار ترکیه با همفکری جمهوری 
اسالمی بود؛ با یک تیر دو نشان زدند: هم علیه کردهای ترکیه 
بود و هم اقدامی برای نجات جمهوری اسالمی با حمله به 

شهرهای کردنشین ایران و اقلیم کردستان«.
این سپاهی معتقد است، »ارسائیل هم پشت پرده بازی 
می کند؛ هیچ کشوری خواهان رفنت جمهوری اسالمی نیست، 
حتی ارسائیل هم دست کم تا به رسمیت شناخنت رسمی جوالن 
در جنوب سوریه، خواهان این موضوع نیست. در گفتگوی 
قبلی در مورد قتل عام مردم در استان های کردنشین هشدار 
دادم. جمهوری اسالمی از اول برای رسکوب خونین این مناطق 
برنامه داشت؛ دنبال بهانه بود که آنها را به خاک و خون بکشد؛ 
االن هم یکبار دیگر هشدار می دهم که رژیم برای استان های 

غربی ایران هنوز برنامه دارد.«
==در مورد چگونگی گسرتش اعرتاضات به رسارس کشور چه 

دیدگاهی دارید؟
خستگی  باعث  فرسایشی  محله محور  اعرتاضات  -همین 
و  شجاع تر  هربار  اکباتان؛  به  کنید  دقت  می شود،  نیروها 
تعدادشان بیشرت می شود. وقتی اعرتاضات محله محور باشد 
همه تقریباً یکدیگر را می شناسند و هوای هم را دارند و هربار 
به هم شجاعت تزریق می کنند و تعدادشان بیشرت می شود. 
اینها از هیچ شهری وحشت ندارند، فقط از تهران وحشت 

گفتگوی اختصاصی با عضو درجه دار سپاه: 

مردم نه با »انقالب زنانه« بلکه با »انقالب مّلی« می توانند 
متام معادالت نظام و دنیا را بهم بزنند!

اعرتاضات رسارسی در ایران / تهران سپتامرب ۲۰۲۲
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      می کنند. می خواهند مردم را کمرت تحریک کنند تا 
شلوغ تر نشود چون اگر خیابان ها پر از جمعیت شود انقالب 
حتمی است. نیروهایشان هم ترسیده اند و هم خسته شده اند. 
االن بهرتین زمان برای براندازیست. من و برادرم را که هر دو 
درجه دار سپاه هستیم  هر شب به خیابان ها می برند. همه 

نیروها را خسته کرده اند.
==فکر می کنید چه شعارهایی به همدل کردن مردم در این 

خیزش کمک بیشرتی می کند؟
-به شاهزاده پهلوی نگاه کنید چقدر زیرک و باهوش است. 
از هامن ابتدا رسیع اعالم کرد »انقالب ملی«. ایشان خیلی 
این نظر آگاه  از  خوب به سیاست آگاه است، مردم داخل 
میهن  »مرد  شعار  آزادی«،  زندگی  »زن  با  و همراه  هستند 
آبادی« هم می گویند. هامنطور که گفتم غرب مایل به رفنت 
جمهوری اسالمی نیست؛ جمهوری اسالمی مجری پروژه غرب 
است. دقت کنید غربی ها منی گویند »انقالب ملی« یا »انقالب 
ایران« می گویند »انقالب زنان« و روی افرادی به عنوان مجری 

»پروژه انقالب زنانه« تبلیغ می کنند!
و  سلربیتی ها  با  برخورد  برای  برنامه ای  چه  ==حکومت 

کشف حجاب آنها دارد؟
-همه سلربیتی ها جیره خوارند، حکومت خودش می خواهد 
حجاب را آزاد کند. سلربیتی ها اغلب تحت فرمان جمهوری 
اسالمی کشف حجاب کرده اند؛ دستور هم از پوتین رسیده! 
بله، آزاد کردن حجاب در دستور کار آنهاست همینطور به 

استادیوم رفنت زنان.
پیوسنت  به  شام  کردیم  گفتگو  هم  با  که  قبل  ==دفعه 
جمهوری اسالمی ایران به پیامن شانگهای اشاره کردید. آیا 
این آزادی های اجتامعی می تواند ارتباطی به این پیامن نیز 

داشته باشد؟
-بله، قرار است اعضای شانگهای با هم یک دنیای موازی با 
غرب تشکیل بدهند. آن عکس رئیسی رس میز مرشوب خوری 
پوتین را دیده اید؟ انتشار آن عکس سهوی نبوده! قرار است در 
زمینه حجاب و استادیوم رفنت آزادی بدهند تا اعضای شانگهای 
حتی  بفرستند.  ایران  به  راحت  را  شهروندانشان  بتوانند 
حساب هایی مثل ویزا، مسرتکارت و جایگزینی روبل روسیه 
بجای دالر مطرح است تا مردم ایران هم بتوانند کارت هایی 
مثل مسرتکارت داشته باشند و از کشورهایی مثل چین، روسیه 

و هند خرید کنند.
==ولی در کنار این مسائل چگونه می توان بحران کم آبی و 

مسائل محیط زیست را حل کرد؟!
-ببینید، از اول هم هدف از روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
بوده!  خاورمیانه  کردن  نابود  هدف  نبوده!  کردن  حکومت 
جمهوری اسالمی مجری این پروژه است! متاسفانه مردم هنوز 
هم ناآگاه هستند و این دردناک است! در تهران اعرتاض شان 
شده شکالت پخش کردن! در حالی که این مردم می توانند متام 

معادالت دنیا را بهم بزنند.
==چگونه؟

-فقط تهران اگر به خیابان ها بروند کار متام است؛ حتی اگر 
هر محله به خیابان بیایند، یعنی انقالب؛ یعنی کار رژیم متام 
است؛ کشنت بچه ها هم عمدی هست تا وحشت ایجاد کنند، تا 
مردم به خیابان ها نیایند، چون نیرو برای جمع کردن اعرتاضات 
ندارند! خشک کردن رودخانه های جنوب ایران هم تعمدی و 
برای استخراج نفت توسط چین صورت گرفته. هدف روسیه 
هم بیابانی کردن ایران است تا بتواند کامال آن را تصاحب کند. 
اصال و ابدا برای حل مشکالت زیست محیطی و بحران های 
دیگر در ایران ایران برنامه ای وجود ندارد. اینها هدف شان فقط 

نابودی ایران است، برای آنها هرچه زودتر بهرت!
شده  مطرح  تازگی  به  که  کُرد  احزاب  با  گفتگو  ==آیا 
می تواند به گسرتش این خیزش در شهرهای کردنشین ایران که 

عمدتا در سه استان کشور پخش هستند کمک کند؟
-این احزاب فرقی منی کند مسلح یا غیرمسلح باشند؛ همین 
که اسم »احزاب« روی »مردم« می گذارند، توجیهی برای کشتار 
ناخواسته خط  یا  آنهایی که چنین می کنند خواسته  است! 
جمهوری اسالمی را پیش می برند. اگر بقیه شهرها به خیابان ها 
بیایند باالخص تهران، کشتار کردستان به پایان می رسد. در غیر 
اینصورت این مناطق را حامم خون می کنند تا ساکت شان کنند 
و این سکوت، کشور را تا چند سال در بر می گیرد. شهرهای 
کردنشین سال ها با مردم دیگر شهرهای ایران قهر بوده اند و 
تازه آشتی کرده اند. اگر اینبار هم قهر کنند، به سمت گروه های 
تجزیه طلبی که از قضا دست خود جمهوری اسالمی هستند 
می روند و به این شکل بیشرت کشته می دهند! نگاه کنید به 
مردم اهواز؛ اینها هم با بقیه مردم قهر کردند، چون وقتی 
رسکوب می شدند مردم شهرهای دیگر ساکت بودند. اینها همه 
کینه به وجود می آورد و تفرقه بین مردم ایجاد می کند. مردم ما 
تازه بعد از چهار دهه متحد شده اند و اگر به خیابان ها نیایند 

باز هم به گذشته سیاه قبل بر می گردیم.
==در مورد قرش خاکسرتی به خصوص آندسته که ساکن 
تهران هستند به نظر شام چکار باید کرد که اینها به خیابان 
بیایند؟ به نظر می رسد این قرش تا منافع شان به خطر نیفتد 

حرکتی منی کنند…
افتادن  خطر  به  دادید؛  را  خودتان  جواب  خودتان   …-
منافع! حدود دو میلیون و پانصد هزار کارمند دولت داریم که 
هرکدامشان خانواده ای دارند، یعنی این جمعیت همه وابسته 
اظهار  یا حتی یک  از دستگیری  به حکومت هستند؛ ترس 
نظر کوچک یا حتی کشته شدن یکی از اعضای خانواده شان 
می تواند کل خانواده را به خطر بیندازد و نان شان قطع شود. 
بیشرتین کارمندان دولت در تهران هستند که جمعیت زیادی 
از همین قرش خاکسرتی را تشکیل می دهند. عده  زیادی هم 
به هزار بدبختی توانستد در تهران کار پیدا کنند؛ آنها که در 
شهرستان ها به خیابان  می روند چون واقعا دیگر چیزی برای از 
دست دادن ندارند، اما کسی که از شهرستان به تهران آمده و 
متام روز کار می کند حارض نیست آن یک لقمه نان را از دست 
بدهد چون می داند حامیتی از باقی همشهری هایش منی بیند.
تشکیل  اصالح طلبان  هم  را  جمعیت  این  از  ==بخشی 

می دهند…
طور  اصالح طلب  تهران،  جمعیتی  بافت  از  بخشی  -بله، 
هستند و اگر دقت کنید در رای گیری ها، تهرانی ها بیشرتین 
است؛  بزرگی  معضل  اینهم  می دادند.  اصالحات  به  را  رای 
بافت جمعیتی ناهمگن که عامدانه توسط حکومت به وجود 
آمده تا نتوانند به راحتی متحد شوند مگر با منافع مشرتک؛ 
که سال ۸۸ دیدیم روی »رای من کو« متحد شدند و وقتی 
اعرتاضات به براندازی رسید به خانه هایشان رفتند. جمهوری 
اسالمی در هر حالتی در حال فروش نفت است و جیب اش 
خالی نیست و می تواند خرج مزدورانش را بدهد و می تواند از 
مالیاتی که از مردم می گیرد خرج کارمندان دولت اش را بدهد، 
یعنی همین هایی که در تهران اسم شان خاکسرتی هاست مانع 

براندازی هستند.
==البته موضوع باال بودن جمعیت و فرونشست زمین 
در تهران هم یک معضل بزرگ مردم است که انگار متوجه 

نیستند که چه خطری همیشه آنها را تهدید می کند…
-بله، مردم تهران فراموش کردند که روی خطر فرونشست 
زمین هستند؛ خطر فرونشست زمین در شهر تهران خیلی 
خطرناک تر از سایر شهرهاست به خاطر تراکم جمعیتی باال، 
چند بار که در تهران اتفاق بیفتد آنوقت مجبور می شوند به 
خیابان ها بروند. درواقع برانداز اصلی جمهوری اسالمی مردم 
نیستند، بحران آب و فرونشست زمین است. اما آن زمان دیگر 
خیلی دیر است، چون آن زمان ایران به شاخ آفریقا تبدیل 

شده!
رسانه ها اگه بر روی بحران آب و فرونشست زمین و بیابانی 
شدن ایران مترکز کنند، مردم آگاه می شوند، مردمی که فعالً 
خوشحال از آزادی حجاب هستند و شکالت پخش می کنند، 
اگر  تهران  مردم  ندارند!  اصلی  بحران  از  درکی  هیچ  هنوز 
زحمت بکشند و فصل مالیاتی که خرداد و تیر هست، مالیات 
ندهند حکومت بخش بزرگی از درآمدش را از دست می دهد. 
شام اگر به بودجه ۱۴۰۱ نگاه کنید متوجه می شوید که بخش 
قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات مردم هست، اگر همه 
تصمیم بگیرند مالیات ندهند، کسی به زندان منی افتد یا کشته 
منی شود، فقط جیب حکومت را خالی کرده اند و به این ترتیب 
حکومت منی تواند حقوق کارمندانش را بدهد، منی تواند هزینه 
بخش های  و  کارمندان  وقتی  بدهد،  را  مذهبی  بخش های 
می شوند  مجبور  نکنند،  دریافت  حقوق  و  بودجه  مذهبی 

بریزند به خیابان چون منافع شان به خطر افتاده…
از  بورس هم بخشی  ارتباط، رسمایه گذاری  ==در همین 

ترفند حکومت برای درآمدزایی بود…
و  گذاشت  کاله  مردم  حکومت رس  که  شاهدیم  -…بله، 
گفت بیاید در بورس رسمایه گذاری کنید، از پول خود مردم، 
بودجه اش را تامین کرد و حقوق کارمندانش را پرداخت کرد! 
مردم حتی اگر از خیابان می ترسند، می توانند با این کارهای 

ساده و بطور گسرتده، حکومت را فلج کنند.
است  دیکتاتوری  حکومت  یک  بقای  باعث  عامل  دو 
مرشوعیت و پول! جمهوری اسالمی مرشوعیت که دیگر ندارد 
اما فعال پول بخور و منیری دارد که بتواند جیب آدمکش هایش 
را پر کند تا بتواند وحشت ایجاد کنند. لطفا به جدول بودجه  
۴۰۱ نگاه کنید، ببینید که چه میزان از این بودجه از جیب 
مردم تامین شده! خود مردم دارند حکومتی را که علیه آن 
هستند، رسپا نگه می دارند، اگر شام رسانه ها در مورد تحریم 
براندازی  برای  بزرگی  بسیار  کار  بنویسید  مالیات  پرداخت 
کرده اید. بخشی از مالیات هم روزانه توسط مردم پرداخت 
اقالم  نخریدن  با  مردم  افزوده؛  ارزش  بر  مالیات  می شود، 
رضوری این مالیات را پرداخت منی کنند، از طرفی کاسبی های 
افتادن  اقالم غیررضوری رضر می کنند و به خاطر به خطر 
منافع شان مجبور می شوند به خیابان بروند.  به عکس این 

خرب نگاه کنید:
درآمد مالیات استانی دو برابر درآمد نفت است، یعنی از 
جیب مردم حکومت رسپاست! مردم مالیات ندهند که اعدام 
منی شوند، می شوند؟! ولی با این کار جیب حکومت را خالی 
کرده اند و دیگر پول ندارد خرج مزدور بدهد که مردم را بکشد. 
درواقع مردم خودشان پول گلوله هایی را که قرار است به قلب 
بچه هایشان بخورد بطور قانونی به اسم مالیات پیشاپیش به 
حساب حکومت واریز کرده اند. در این مورد، و در یک طنز 
تلخ، شبیه حکومت های اروپایی شدیم که از مالیات مردم رسپا 
هستند نه از نفت! فروش نفت کم است و حتی به قیمت 
جهانی هم منی توانند بفروشند، مفت می فروشند؛ حکومت از 
جیب مردم است که رسپاست! دقت کنید دائم می گویند باید 
قیمت ها جهانی شود، قیمت ها آزاد شود، سوبسیدها برداشته 
شود، مثل اروپا، به این شکل دولت دیگر نه تنها هزینه کمرتی 
مباند،  تا رسپا  مالیات می گیرد  بیشرت  از مردم  بلکه  می کند 
بنابراین مردم اگر مالیات ندهند حکومت سقوط می کند، به 

این شکل، مرشوعیت که ندارد، پول هم ندارد.
==معرتضان به لحاظ روش های تاکتیکی چگونه می توانند 

در خیابان ها بر رسکوبگران چیره شوند؟
استفاده  اما  باال دارند،  -از نظر نظامی رسکوبگران دست 
از کوکتل مولوتف می تواند برنامه های شان را بهم بزند، مثال 
وقتی یک گروه از براندازان جایی تجمع کردند، روبروی آنها 

موتوری ها هستند؛ کافیست نه از جلوی آنها، بلکه از
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محمد قامئی فر آسرتکی در بیامرستان گنجوی دزفول

گزارش اختصاصی کیهان لندن از جان باخنت 
فوتبالیست ۱۹ساله  در اعرتاضات دزفول

- شانزده تیر ساچمه ای به گردن و رس محمد اصابت کرد! 
دو تیر به مغزش آسیب رساند و یکی از ساچمه ها بین نخاع 

و مغزش گیر کرد و باعث فلج مغزی وی شد.
حسینی  حسین  و  بود  »استقالل«  تیم  عاشق  محمد   -
فوتبالیست مورد عالقه اش بود و یکی از آرزوهاش این بود 
که با او عکس یادگاری بگیرد و دروازه بان اول »استقالل« 

و تیم ملی شود.
در  آبان  سیزدهم  روز  صبح   ۴ ساعت  محمد  پیکر   -
محارصه چند وانت تویوتای نیروی انتظامی و دو پژو پارس 
علی«  »بهشت  آرامستان  به  اطالعات  وزرات  به  متعلق 

دزفول منتقل و در قطعه ۶ به خاک سپرده شد.
- به مادر محمد گفته بودند که اگر سکوت نکند پیکر 
فرزندش را می برند اهواز به خاک می سپارند و حتی برای 
تحویل پیکر این جوان ۱۹ ساله ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد 

خواسته بودند!

روشنک آسرتکی – محمد قامئی فر آسرتکی فوتبالیست ۱۹ 
این  است.  اخیر  جانباختگان خیزش  از  دزفول  ساکن  ساله 
جوان ورزشکار که در پی اصابت گلوله ساچمه ای به مغز و 
نخاع دچار آسیب شد و جان باخت، در تدابیر شدید امنیتی 

و شبانه به خاک سپرده شد.
با گذشت دو ماه از خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری 
از ۳۶۲  بیش  به  اثر رسکوب  بر  جانباختگان  اسالمی شامر 
نفر رسیده است. شامری از آنان که غالبا نوجوانان زیر ۱۸ 
روبرو  اسالمی  جمهوری  نخ منای  سناریوی  با  هستند  سال 
شدند. حکومت برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی و 
نهادهای بین املللی، با دالیل دروغین برای جان باخنت کودکان 
در اعرتاضات ادعاهای مضحک مطرح می کند و خانواده های 
سناریوهای  تا  می دهد  قرار  امنیتی  فشارهای  زیر  را  آنها 
که  جانباخته  کودکان  از  شامری  کنند.  تکرار  را  حکومتی 
تعداد آنها تا روز چهارشنبه ۲۵ آبان به ۵۶ تن رسیده مانند 
نیکا شاکرمی و سارینا اسامعیل زاده نوجوانان ۱۶ ساله در 
کیان  چون  دیگری  شامر  و  بودند  کرده  رشکت  اعرتاضات 
از خیابان عبور می کرده  به همراه پدرش  پیرفلک ۹ ساله 

         پشت رسشان یکی دو تا کوکتل روی رسشان خراب 
شود، این آسیب روانی زیادی دارد؛ کال استفاده از کوکتل برای 
آنها جزء موارد خطر دسته بندی شده است؛ همچنین جمعیت 
پراکنده در سطح یک منطقه؛ مثال اگر آریاشهر شلوغ است، 
این  به  بهبودی هم شلوغ شود.  ستارخان هم شلوغ شود، 
ترتیب منی توانند به کل آن منطقه رسیدگی کنند و از طرفی 
منی توانند گشت بسیج تهرانپارس را به ستارخان گسیل کنند، 
چون در آنجا خودشان آماده باش هستند و تا بخواهند برسند 
به ستارخان زمان زیادی می برد، از طرفی چون منی خواهند 
تجمعات ادامه داشته باشد مجبور می شوند مثال ستارخان را 
رسکوب کنند رسیع بروند به بهبودی از آنجا به آریاشهر بروند، 
این روند بسیار فرسایشی است و آنها را عصبی می کند، کال 
فراخوان  اگر هرشب  اذیت شان می کند.  تجمعات هر روزه 
بدهند اما ساعت و مکان خاص تعیین نکنند هم اینها دچار 
رسدرگمی می شوند و خسته شان می کند، یکی از اشتباهات 
براندازان این است که مثل سال ۸۸ مثالً قرار می گذارند در 
برای رسکوب  تجمع  راحت ترین  این  »امام حسین«!  میدان 
راحت تر  را  رسکوب  راه  و  هستند  جمع  یکجا  همه  است! 
می کند، کمرتین خستگی و آسیب برای رسکوبگر و بیشرتین 

خسارت و هزینه را برای براندازان به همراه دارد.
راهکاری  چه  موتورسوار  رسکوبگران  با  برخورد  ==برای 

پیشنهاد می دهید؟
در  که  شده  گفته  هم  اجتامعی  شبکه های  در  -بارها 
خیابان ها روغن سوخته بریزید، اینطور مواقع، زمین می خورند، 
عصبی می شوند، باعث خستگی و فرسایش نیروها می شود، 
وقتی با موتور حمله می کنند، براندازان فرار نکنند، راه برای 
موتوری ها باز کنند، و انتهای موتور را لگد بزنند. این کار به 
اندازه روغن سوخته امتیاز دارد؛ حمله همزمان به ماموری که 
در حال بازداشت یک معرتض است، به ماموران دلهره می دهد 
که مبادا خودش زیر دست و پا مبیرد. از نظر روانی هم باعث 
فرسایش می شود. گارد ویژه که وحشی تر هستند، عصبی تر 
هم هستند چون همیشه کمبود خواب دارند، دسرتسی به 
سکس را کم دارند، تحقیر می شوند. وقتی رهایشان می کنند 
در بین جمعیت رفتار خشن تری نشان می دهند، چون مردم 
را مقرص می دانند. اینها خسته هستند و با مثالً لگد زدن به 
موتورشان یا روغن ریخنت در خیابون، رسیع تر آسیب می بینند 
و دچار ریزش می شوند یا با هم درگیر می شوند، بین اینها 
ریزش زیاد است و به مردم هم کمک می کنند. توجه کنید: 
بیشرت از اینکه شام از ما برتسید ما از شام می ترسیم! چون 
شام هر لحظه ممکن است تعدادتان از ما خیلی بیشرت شود 
اما تعداد ما مشخص است و می دانیم که بیشرت منی شود! پس 
حتی یک نفر هم به جمعیت اضافه تر شود به نفع شام و 
به رضر ماست! طبیعتاً روشن کردن آتش و سنگر گرفنت یک 
تاکتیک جنگ خیابانی است و دست ما را برای رسکوب بسته تر 
می کند، شعارهای پرقدرت مثل »یا مرگ یا آزادی« »می کشم 
هر آنکه خواهرم کشت…« و از این دست، بار روانی منفی 
برای رسکوبگران دارد، چون با این شعارها داری می گویی که 
چیزی برای از دست دادن ندارم، پس منی ترسم و دست به هر 
کاری می زنم؛ اما در رسکوبگر چیزی برای از دست دادن داری 
که داری از آن دفاع میکنی! حتام دیدید که خودشان عربده 
می کشند به نرده ها باتوم می زنند و می گویند »حیدر حیدر« تا 
براندازان از نظر روانی کم بیاورند، این کار را باید براندازان هم 
انجام بدهند، صدای انتقام ایجاد کنند، نه لوس بازی های زن 
زندگی آزادی یا رقصیدن و دست زدن! تاثیر موسیقی انقالبی 
هم اصالً نباید دست کم گرفته شود. موسیقی که محتوایش 
آزادی یا مرگ باشد نه اندوه و کف و سوت! شام وقتی ورزش 
می کنید، اگر موسیقی گوش کنید پرقدرت تر عمل می کنید؛ نه 

آهنگ »یار دبستانی« بلکه آهنگ حامسی مثل  »ای ایران«!

گرفتند. قرار  اسالمی  جمهوری  مأموران  گلوله  هدف  که 
جوانان   ۱۴۰۱ انقالبی  خیزش  در  رشکت کنندگان  اکرث 
هستند و در این میان متولدین دهه هشتاد نقش پررنگی در 
اعرتاضات دارند. یکی از دهه هشتادی های جانباخته محمد 
قامئی فر آسرتکی ورزشکار و فوتبالیست ۱۹ ساله است که در 

دزفول با شلیک مستقیم مأموران جان باخت.
یکی از نزدیکان این جوان در گفتگو با کیهان لندن توضیح 
می دهد که محمد شامگاه ۳۰ مهرماه از خیابان »رشیعتی« 
دزفول عبور می کرده که تظاهرات مردم را می بیند و به مردم 

می پیوندد.
دوربین های  از  که  ویدئوهایی  اساس  »بر  می گوید  او 
 ۱۰ ساعت  از  دست کم  محمد  آمده  دست  به  مداربسته 
شب در تظاهرات خیابان »رشیعتی« حضور داشته و ساعت 
۱۰:۱۰ دقیقه شب از پشت مورد حمله نیروهای انتظامی 
جمهوری اسالمی قرار می گیرد و آنها با شات گان ساچمه ای، 
از فاصله نزدیک و از پشت به محمد شلیک می کنند. شانزده 
تیر ساچمه ای به گردن و رس محمد اصابت شده بود. دو تیر 
به مغزش آسیب رساند و یکی از ساچمه ها نیز بین نخاع و 

مغزش گیر کرد و باعث فلج مغزی محمد شد.«
می گوید:  ادامه  در  قامئی فر  محمد  به  نزدیک  فرد  این 
»وقتی به محمد شلیک می شود او بیهوش روی زمین می افتد 
اما از ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه که محمد مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته تا ساعت ۱۲ شب نیروهای جمهوری نگذاشتند او به 
بیامرستان منتقل شود و در نهایت وقتی در نیمه شب محمد 
را به بیامرستان گنجویان دزفول رساندیم قلب محمد هم 
را دوباره  او  قلبی  با شوک  توانستند  پزشکان  افتاد.  کار  از 
سی سی یو  بخش  در  کام  در  و  بیهوش  او  ولی  برگردانند 
بیامرستان گنجویان بسرتی شد. دکرت هامن روز اول به ما 
گفت که متأسفیم و کاری از دستامن بر منیاد و فقط دعا 
کنید. روز چهارم پنجم محمد متام کرده بود اما تا چند روز 
به ما نگفتند و می خواستند ما به تدریج رسد و ناامید شویم. 
ما یک هفته حتی نتوانستیم باالی رسش بریم و بعد از یک 
هفته با ارصار، چند نفر از اعضای خانواده توانستیم چند 

ثانیه باالی رسش در سی سی یو حارض بشیم. نهایتا

محمد قامئی فر آسرتکی
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        دو هفته بعد از اصابت گلوله به محمد، پزشکان 
درگذشت او را اعالم کردند.«

امنیتی  از جان باخنت محمد، فشارهای  او می گوید بعد 
روی خانواده و اطرافیان افزایش یافت و حتی »م.ر.ط« از 
اطرافیان محمد که رسهنگ است نیز در پی همین فشارهای 
متام  بودند،  داده  او  به  احتامال  که  وعده هایی  و  امنیتی 
تالشش را کرد که محمد را در سکوت و بی خربی به خاک 
بسپارند. در نهایت هم موفق شد و محمد ساعت ۴ صبح 

به خاک سپرده شد.
این منبع آگاه با بغض و حرست می گوید محمد از هامن 
بچگی آنقدر خو ش قلب و مهربان بود که انگار واقعا قرار 
این  بدهد.  را  زندگی اش  مردم  برای  و  شکل  این  به  بود 
آشنای خانواده به کیهان لندن می گوید که »محمد متولد 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ و ساکن خیابان فردوسی دزفول بود. 
فقط سه سال داشت که پدرش را از دست داد و مادرش او 
و خواهرش مرضیه را که ۲۰ ساله است  بزرگ کرد. محمد 
از  اطرافیان  بود.  و سختکوش  و درس خوان  باهوش  خیلی 
فوتبال شدند  در  او  استعداد عجیب  متوجه  هامن بچگی 
ثبت نام  فوتبال  مدرسه  در  را  او  سالگی   ۶-  ۵ از هامن  و 
کردند. مربی ها هم به استعداد زیاد او در فوتبال به ویژه 
دروازه بانی پی بردند و مسیر رشد او را فراهم کردند. محمد 
در تیم نونهاالن و در تیم امید دزفول بازی کرد و اخیرا هم 
انتخاب شده  تیم جندی شاپور دزفول  دروازه بان  عنوان  به 

بود.«
به گفته این منبع آگاه محمد عاشق تیم »استقالل« بود 
و حسین حسینی فوتبالیست مورد عالقه اش بود و یکی از 
آرزوهاش این بود که با او عکس یادگاری بگیرد و دروازه بان 

اول »استقالل« و تیم ملی شود.
به خانواده محمد گفته،  نزدیک  منبع  این  هامنطور که 
زیر  و  سکوت  در  جوان  ورزشکار  این  خاکسپاری  مراسم 
تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعاتی پس از خاکسپاری 
محمد، خواهرش مرضیه با لباس بختیاری بر مزار برادرش 

حارض شد و برای او مراسم حنابندان گرفت.
فرزند  عبداللهی  قدرت  که  می گویند  دزفول  شهروندان 
خانبابا که در شهرک مهاجرین خیابان گلچین ساکن است، 
رئیس کالنرتی یازده دزفول و یکی از مقامات امنیتی دزفول 
است که عملیات رسکوب و کشتار معرتضان در خیابان زیر 

نظر او انجام می شود.
روی  بر  معرتضان  باخنت  جان  از  پس  امنیتی  فشارهای 
حتی  خانواده ها  از  بسیاری  و  می یابد  ادامه  خانواده ها 
برای  یا  کنند  سوگواری  دارند  دوست  که  آنطور  منی توانند 
نیز  محمد  خانواده  بگیرند.  مراسم  جانباخته شان  فرزندان 
مادر  به  هستند.  امنیتی  سنگین  فشارهای  زیر  همچنان 
محمد که تنها پرسش را از دست داده گفته بودند که اگر 
سکوت نکند پیکر محمد را می برند اهواز به خاک می سپارند 
و حتی برای تحویل پیکر این جوان ۱۹ ساله ۲۰۰ میلیون 
تومان پول نقد خواسته بودند و در نهایت هم شبانه و در 

سکوت و تهدید امنیتی به خاک سپرده شد.
محمد  پیکر  محمد،  خانواده  به  نزدیک  منبع  گفته  به 
وانت  در محارصه چند  آبان  روز سیزدهم  ساعت ۴ صبح 
به  متعلق  پارس  پژو  اتومبیل  دو  و  انتظامی  نیروی  تویوتا 
وزرات اطالعات که هر کدام ۴ رسنشین داشتند، به آرامستان 
در  و  منتقل  تره بار  میدان  روبروی  دزفول  علی«  »بهشت 

قطعه ۶ به خاک سپرده شد.
خانواده  اعضای  نگذاشتند  حتی  می گوید  منبع  این 
محمد را به خاک بسپارند و به خواسته مأموران امنیتی دو 
افغانستانی به نام های عادل و نعیم که نگهبان آرامستان 

بودند پیکر محمد را به خاک سپردند.

کاربری به اسم »دانوب« می نویسد »در یک شب هم 
حوزه علمیه قم رو مردم آتیش زدن هم بیت خمینی در 
پرت  ایران  از  کردن شامرو  اراده  مردم  این  شهر خمین. 
برید. که  باید  نداره.  فایده  پا زدن  بیرون. دست و  کنن 

میرید.«
ویدیوهایی که از آتش زدن خانه خمینی آخوند مرتجع 
و مخالف حقوق زنان و اقلیت های مذهبی و رهرب انقالب 
از  نفر  صدها  که  می دهد  نشان  شده  منترش  اسالمی۵۷ 
اسم  حکومت  که  محل  این  گرفنت  آتش  از  پس  معرتضان 
هلهله  و  کف زنی  به  رشوع  بود،  گذاشته  آن  بر  »موزه« 
افکار عمومی  مثبت  واکنش های  با  که  رویدادی  کرده اند. 
مقایسه  با  توییرت  در  کاربری  جمله  از  است  شده  روبرو 
خمینی که به مرگ طبیعی ُمرد و همچنین خامنه ای با صدام 
که پس از رسنگونی به حکم دادگاه اعدام شد، نوشته است 
»صدام حسین ]دیکتاتور عراق[ حداقل در زادگاهش تکریت 

با احرتام دفن شد.«
دو ماه پس از آغاز خیزش رسارسی در ایران ده ها پایگاه 
بسیج، دفاتر امام جمعه و حوزه علمیه به آتش کشیده شده 
انزجار مردم  از خشم و  اقدامات ناشی  این  اما اوج  است 
علیه جمهوری اسالمی تا کنون در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان 
بوده است. در این دو روز حوزه علمیه »ایوانکی« در استان 
سمنان، پایگاه مقاومت بسیج جاده ساوه، دفرت امام جمعه 
تویرسکان، پایگاه بسیج کیانشهر تهران و تعداد دیگری از 

مراکز مشابه در زنجان، اراک و… به آتش کشیده شدند.
اعرتاض  و  اعتصاب  فراخوان  پایان  با  می شود  پیش بینی  
سه روزه که از ۲۴ تا ۲۶ آبان بود، اعرتاضات مردم با توجه به 
حجم خشونت نیروهای رسکوب که حتا کودکان نیز از آن در 
امان نیستند، از امروز ۲۷ آبان با شدت بیشرتی ادامه پیدا 
کند. هیچ شواهدی در دست نیست که مردم قصد سکوت 

و خاموش شدن داشته باشند.

==با اینکه از به آتش کشیدن حوزه علمیه قم و خانه  
بود  گذاشته  »موزه«  اسم  آن  بر  حکومت  که  خمینی 
ویدئوهای زیادی با صوت و شادی مردم منترش شده اما 
خربگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

آتش زدن خانه خمینی را تکذیب کرده است!
==کاربری در توییرن می نویسد »در یک شب هم حوزه 
علمیه قم رو مردم آتیش زدن هم بیت خمینی در شهر 
کنن  پرت  ایران  از  شامرو  کردن  اراده  مردم  این  خمین. 

بیرون. دست و پا زدن فایده نداره. باید برید. که میرید«.
==کاربر دیگری با مقایسه خمینی که به مرگ طبیعی ُمرد 
و همچنین خامنه ای با صدام که پس از رسنگونی به حکم 
]دیکتاتور  »صدام حسین  است  نوشته  شد،  اعدام  دادگاه 
عراق[ حداقل در زادگاهش تکریت با احرتام دفن شد...وای 

به خمینی و خامنه ای«.
==پیش بینی  می شود با پایان فراخوان اعتصاب و اعرتاض 
سه روزه که از ۲۴ تا ۲۶ آبان بود، اعرتاضات مردم با توجه به 
حجم خشونت نیروهای رسکوب که حتا کودکان نیز از آن در 
امان نیستند، از امروز ۲۷ آبان با شدت بیشرتی ادامه پیدا 
کند. هیچ شواهدی در دست نیست که مردم قصد سکوت 

و خاموش شدن داشته باشند.

در جریان خیزش رسارسی در ایران پنجشنبه شب ۲۶ آبان 
۱۴۰۱ دو رویداد مهم اتفاق افتاد که اولی مربوط به آتش 
و  بود  قمی ها  توسط  قم  علمیه  حوزه  از  بخشی  کشیدن 
دومی مربوط به آتش زدن خانه  روح الله خمینی بنیانگذار 

جمهوری اسالمی در خمین توسط خمینی ها.
با اینکه از هر دو رویداد ویدئوهای زیادی همراه با صوت 
و شادی مردم منترش شده اما خربگزاری تسنیم وابسته به 
را  خمینی  خانه  زدن  آتش  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

تکذیب کرده است!

واکنش ها به آتش زدن حوزه علمیه قم و خانه 
روح الله خمینی: صدام حسین حداقل در زادگاهش با 

احرتام دفن شد وای به روزگار خامنه ای!

آتش کشیدن بخشی از حوزه علمیه قم
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)تتا(  الکرتونیکی  تجارت  توسعه  همچنین رسپرست مرکز 
هم می گوید که تخمین زده می شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکرتونیک داشته باشند 

که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می شود.
بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس  کالهی  علیرضا 
ایران درباره محدودیت اینرتنت و تأثیر آن بر فعالیت های 
با جهان  فیلرتینگ  دلیل  به  ما  ارتباط  که  گفته  استارتاپی 
قطع شده است. به گفته علیرضا کالهی پیشرت نیز کسب و 
کارهای اینرتنتی به دلیل کرونا و محدودیت های تحریمی 
فیلرتینگ  و  اینرتنت  قطع  اما  بودند  روبرو  مشکالتی  با 
اکوسیستم  روی  منفی  اثرات  گذشته  ماه  دو  در  گسرتده 

استارتاپی کشور گذاشته است.
پاسخ  در  ایران  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
این پرسش که آیا درست است که ترکیه و امارات رشایط 
ویژه ای را فعاالن حوزه فناوری ایران گذاشته اند؟ گفته که 
ایرانی نیست، برای  »این رشایط جذاب تنها برای فعاالن 
همه است. در ضمن فقط ترکیه و امارات نیست. کانادا 

خیلی وقت است که ویزای استارتاپی می دهد.«
پیش از این گزارش هایی درباره امکانات و فرصت هایی 
کارآفرینان  برای  امارات،  و  ترکیه  ایران،  همسایه  دو  که 
است.  گرفته  نظر  در  فناوری  کسب وکارهای  صاحبان  و 
محدودیت های قانونی و وضعیت اسفبار اینرتنت در ایران 
رسمایه گذاری،  جذب  بسته های  این  شدن  جذاب  سبب 

برای فعاالن فناوری در ایران شده است.
ماندگاری  از  نشان  اسالمی  جمهوری  مقامات  اظهارات 
دارد.  واتس آپ  و  اینستاگرام  چون  پلتفرم هایی  فیلرت 
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور پیشرت در سخنانی 
و  جوانان  »انحراف«  عوامل  از  را  اینستاگرام  و  واتس اپ 
و  فیلرت  برای  تالش  به  و  کرد  ارزیابی  معرتض  نوجوانان 
محدودسازی بیشرت اینرتنت تأکید کرد. او گفت »کاش آن 

==خسارت قطع اینرتنت که در دو ماه گذشته به کسب  
وام  این  مبلغ  برابر   ۱۲ حدود  چیزی  شده  وارد  کارها  و 

است.
نیز  پیشرت  بازرگانی:  اتاق  صنعت  کمیسیون  ==رئیس 
کسب و کارهای اینرتنتی به دلیل کرونا و محدودیت های 
و  اینرتنت  قطع  اما  بودند  روبرو  مشکالتی  با  تحریمی 
روی  منفی  اثرات  گذشته  ماه  دو  در  گسرتده  فیلرتینگ 

اکوسیستم استارتاپی کشور گذاشته است.

ایران در سومین ماه قرار دارد و همچنان  انقالب ملی 
قطع و سانسور اینرتنت به عنوان یکی از ابزارهای رسکوب 
این  در  گرفته می شود.  کار  به  اسالمی  از سوی جمهوری 
مدت دست کم ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان به رشکت ها و 
کسب  و کارهای اینرتنتی وارد شده اما دولت تصمیم دارد 
را جربان  این خسارت  به خیال خودش،  ناچیز،  مبلغی  با 

کند!
قطع و اختالل و فیلرتینگ اپلیکشن های کسب و کار در 
اینرتنت که همزمان با خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری 
اسالمی آغاز شد، وارد سومین ماه شده است. در این مدت 
مادی   آسیب های  دچار  زیادی  اینرتنتی  کارهای  و  کسب  
و  واتس آپ  و  اینستاگرام  کردن  مسدود  یکسو  از  شدند. 
دیگر اپلیکیشن ها باعث آسیب فراوان به کسب  و کارهایی 
با  ارتباط  بازاریابی، فروش و  پلتفرم ها به  این  شد که در 
قطع  و  رسعت  کاهش  دیگر  سوی  از  و  بودند  مشرتیان 
مداوم اینرتنت متامی فعالیت های اقتصادی و اداری را که 

به اینرتنت وابسته هستند مختل کرد.
تیرماه  که  گزارشی  در  الکرتونیک  تجارت  توسعه  مرکز 
از  درصد   ۷۸ که  بود  کرده  اعالم  شد،  منترش   ۱۴۰۰ سال 
یا  کاال  ارائه  منظور  به  الکرتونیکی  تجارت  واحدهای 
خدمات خود عالوه بر وبسایت از شبکه های اجتامعی نیز 
استفاده می کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت 
به  موبایل  اپلیکیشن  از  وبسایت  بر  عالوه  الکرتونیکی 

منظور ارائه کاال یا خدمات خود بهره می برند.
این گزارش تأکید شده بود که »طبق نظرسنجی به  در 
عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه های اجتامعی 
و پیام رسان های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشرتین 
سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکرتونیکی دارا 
بوده است. پس از اینستاگرام، واتس آپ ۵۳ درصد، تلگرام 
پیام رسان رسوش  درصد،   ۸ فیسبوک  و  وبالگ   درصد،   ۴۳
 ۲ آی گپ  ۳درصد،  گپ  بله،  ایتا،  پیام رسان های  درصد،   ۵
درصد و سیگنال یک درصد در استفاده واحدهای تجارت 
الکرتونیکی از شبکه های اجتامعی و پیام رسان های مختلف 

نقش آفرینی کرده اند.«
اتاق بازرگانی و فعاالن حوزه اینرتنت معتقدند ۹ تا ۱۱ 
میلیون کسب و کار از طریق اینستاگرام و بطور مستقیم 
یا غیرمستقیم به درآمد داشتند و از گردش مالی ناشی از 
میلیارد  هزار   ۳۲ تا   ۱۸ ساالنه  برابر  ایران  در  پلتفرم  این 

تومان بوده است.
که  می دهد  نشان  صمت  وزارت  آمارهای  همچنین 
هزار   ۳۰۰ و  حداقل  هزار  ایران  الکرتونیک  تجارت 
که  و کسب وکارهایی  دارد  فروش  سال  در  تومان  میلیارد 
بودند.  عدد  این  درصد   ۳ از  کمرت  بودند،  اینستاگرام  در 

وام ناچیز و مضحک دولت به کسب  و کارهای اینرتنتی برای
 جربان خسارت قطع و سانسور اینرتنت!

زمان که مقام معظم رهربی بحث مقابله با تهاجم فرهنگی 
مورد  را  اطالعات  ملی  شبکه  ایجاد  و  مجازی  فضای  در 
تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم!« وی مدعی شد که 
عدم توجه به خواسته خامنه ای برای محدودسازی بیشرت 
و  واتساپ  در  که  رسانده  اینجا  به  را  ما  »امروز  اینرتنت 
اینستاگرام شاهد برگزاری کالس هایی برای جرم و جنایت، 

بی عفتی و هرزگی باشیم.«
اینهمه در حالیست که نت بالکس چند روز بعد از آغاز 
قطع  که  کرد  اعالم  انقالبی،  خیزش  پی  در  اینرتنتی  قطع 
معادل  دالر  میلیون  نیم  و  یک  ساعتی  ایران  در  اینرتنت 
می کند.  وارد  کشور  به  اقتصادی  زیان  تومان  میلیارد   ۴۵
یعنی به طور میانگین روزانه هزار میلیارد تومان خسارت 
 ۶۰ در  تنها  دیگر  بیان  به  می شود.  وارد  کسب وکارها  به 
حدود  احتامال  گذشته،  هفته  تا  و  اعرتاضات  اول  از  روز 
۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کسب وکارهای اینرتنتی 

وارد شده است.
قطع اینرتنت در ایران با گذشت ۹ هفته از انقالب مردمی 
با  همزمان  و  گذشته  روزهای  طی  دارد.  ادامه  همچنان 
رسکوب شدید و مسلحانه مردم معرتض در شهرهای غربی 
کشور از جمله مهاباد، قطع رسارسی اینرتنت در این مناطق 

گزارش شد.
از  گزارش هایی  گذشته  شب  از  بالکس  نت  همچنین 
اختالل در اینرتنت و قطع اینرتنت موبایل داده است. این 
سازمان غیردولتی اعالم کرده که داده های ترافیک اینرتنت 
در  کاربران  از  بسیاری  موبایل  اینرتنت  که  نشان می دهد 

ایران قطع شده است.
نت بالکس در توئیت دیگری اعالم کرده قطع سه ساعت 
بازی  با  ایران همزمان  موبایل در رسارس  اینرتنت  نیمه  و 
تیم فوتبال ایران و انگلیس در جام جهانی قطر و درست 

هنگامی صورت گرفت که تیم فوتبال ایران از
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==علیرضا بیگی مناینده تربیز به روزنامه »اعتامد« گفته 
»این روز ها حجم کشته شدگان در کشور باالست و کسی 
نیست که توضیح بدهد چه کسانی این مردم را کشته، به آنها 

شلیک کرده و خانواده ها را عزادار می کنند«.
==رسدار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی 
هشدار داده »دشمن آخرین ذخایر خود را به کار گرفته است و 
می خواهد با خیالی باطل میان نظام و مردم فاصله ایجاد کند«.

رئیس  استعفای  بوکس،  فدراسیون  رئیس  ==پناهندگی 
بورس، عزل شهردار ساری و ابهر، عزل رئیس پلیس زاهدان، 
عزل استاندار تهران، استعفای مجریان صداوسیامی حکومت 
و آخرین مورد استعفای رسدار پاسدار رستم قاسمی فاسد 
وزیر راه و شهرسازی به بهانه »بیامری« رویدادهایی ست که 
اخیراً اتفاق افتاده و محتمل است با افزایش فشارهای خارجی 

وضعیت رژیم وخیم تر شود.

با وجود شدت گرفنت رسکوب مردم توسط جمهوری اسالمی 
 اما نه تنها پس از دو ماه هیچ نشانی از خاموش شدن خیزش 
رسارسی وجود ندارد بلکه عالوه بر اعرتاض ها و تجمعات خیابانی، 
گروه های مختلف از جمله رانندگان کامیون، کارگران پرتوشیمی 
و ماشین سازی ها نیز در حال پیوسنت به اعتصابات هستند.

تداوم وضعیت انقالبی در رشایطی است که علی خامنه ای 
این  بساط  که  داد  وعده  هوادارانش  به   ۱۴۰۱ آبان   ۲۸
»رشارت ها به زودی جمع خواهد شد.« وی مدعی شد »آنهایی 
که کف خیابان اند حقیرتر از آن  هستند که به به نظام رضبه 
بزنند!« خامنه ای تأکید کرد »تا این ساعت بحمدالله دشمن 

شکست خورده است.«
این در حالیست که علیرضا بیگی مناینده تربیز به روزنامه 
کشور  در  کشته شدگان  حجم  روز ها  »این  گفته  »اعتامد« 
باالست و کسی نیست که توضیح بدهد چه کسانی این مردم 
را کشته، به آنها شلیک کرده و خانواده ها را عزادار می کنند.«

رسدار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی 
هشدار داده »دشمن آخرین ذخایر خود را به کار گرفته است و 
می خواهد با خیالی باطل میان نظام و مردم فاصله ایجاد کند.«

مقامات جمهوری اسالمی مدام ارصار دارند که بگوید اوضاع 
را تحت کنرتل درآورده اند و اعرتاضات متوقف شده است. 

با تداوم خیزش انقالبی، ریزش  و استعفای مقامات 
و مسئوالن در حکومت رسعت می گیرد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه رژیم می گوید: »دشمن 
از عدم همراهی مردم ایران اسالمی خشمگین است، دشمن از 
شکست اعتصابات خوانده شده عصبانی است. برنامه دشمن 
این بود که عموم جامعه را با شبهات پی  در پی و با جنگ های 
ترکیبی به صحنه بیاورد و از ظرفیت مردم برای اعرتاض به 

برخی نهادها استفاده کند اما موفق نشد.«
اما واقعیت آن است که نه تنها شدت بخشیدن به رسکوب ها 
و لشکرکشی به شهرها با دوشکا و ادوات زرهی نتیجه نداد 
بلکه با تداوم اعرتاضات ریزش ها در بدنه نظام رسعت گرفته 
رئیس  استعفای  بوکس،  فدراسیون  رئیس  پناهندگی  است. 
بورس، عزل شهردار ساری و ابهر، عزل رئیس پلیس زاهدان، 
عزل استاندار تهران، استعفای مجریان صداوسیامی حکومت 
پاسدار رستم قاسمی فاسد  استعفای رسدار  و آخرین مورد 
وزیر راه و شهرسازی به بهانه »بیامری« رویدادهایی ست که 
اخیراً اتفاق افتاده و محتمل است با افزایش فشارهای خارجی 

وضعیت رژیم وخیم تر شود.
در این میان، پارملان اروپا ضمن اعالم مخالفت با صدور احکام 
اعدام و رسکوب خشن اعرتاضات در ایران دوشنبه ۲۱ نوامرب )۳۰ 
آبان ماه( اعالم کرد تا اطالع ثانوی اعضای هیأت ها و کمیته های 
بود. نخواهند  مستقیم  متاس  در  ایران  مقامات  با  پارملانی 
همزمان پایگاه خربی »آفتاب« نتایج یک گزارش پژوهشی را 
منترش کرده که در آن آمده »برخالف اعرتاض های دهه محوِر 
پیشین، ویژگی جنبش های اخیر به این رشح است: به نظر 
قرارند:  این  از  اعرتاض ها  جدید  دوره  ویژگی های  می رسد 
کرثت گرا، کالن گرا، سایربپایه، غیرنهادینه، فرشده در زمان وقوع 
اعرتاض ها، انتشار رسیع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبود 
نقش رهربی، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حامیت 
و  اجتامعی-سیاسی  مختلف  گروه های  و  الیه ها  حداکرثی 
پشتیبانی حداکرثی از سوی مخالفان سیاسی جمهوری اسالمی 

در خارج از کشور.«
در بخشی از این گزارش تأکید شده »در دوره جدید، برخالف 
قسمت دهه محوری دسته اول، جزر و مد های اعرتاضی در 
فواصلی دو یا سه ساله تکرار شده اند و ممکن است در آینده 
در  امکان  این  برسد.  ماه  سه  تا  دو  به  فواصل  این  نزدیک 
ناآرامی های جدید در شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ بسیار بارزتر است.«

بازی  ابتدای  در  اسالمی  جمهوری  رسود  خواندن      
خودداری کرد.

حاال دولت اعالم کرده که برای جربان خسارت کسب و 
کارها می خواهد رقم ۵ هزار میلیارد تومان را در قالب وام در 
اختیار کسب و کارها قرار دهد. این در حالیست که خسارت 
قطعی اینرتنت که در دو ماه گذشته به کسب وکارها وارد 

شده چیزی حدود ۱۲ برابر مبلغ این وام است.
اینرتنتی  در حوزه کسب وکارهای  فعاالن  دیگر  از سوی 
و  اداری  حوزه های  دیگر  مانند  نیز  حوزه  این  می گویند 
اقتصادی کشور به شدت درگیر رانت و رابطه است و به 
همین دلیل منی توان امیدوار بود که حتی اگر واقعا چنین 
رقمی برای ارائه وام به کسب وکارها وجود داشته باشند، 

وام به صورت عادالنه به کسب وکارها داده شود.
بانک مرکزی،  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  داده های  طبق 
بانکی  تسهیالت  و  مالی  منابع  به  هم  بزرگ  رشکت های 
از  برخورداری  به واسطه  هم  و  دارند  بهرتی  دسرتسی 
را متحمل   از مقیاس، هزینه های کمرتی  ناشی  رصفه های 
می شوند. از سوی دیگر این رشکت ها به بازارهای صادراتی 
دسرتسی بیشرتی داشته و همچنین به دلیل دارا بودن رانت 
بیشرت، تاثیرگذاری بیشرتی بر فضای صنعتی کشور دارند.
و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  عیسی 
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، روز سه شنبه 
۱۰ آبان طرح حامیت از کسب و کار های اقتصاد دیجیتال 

کشور را رومنایی کردند.
به گزارش دولت، این طرح به منظور حامیت از کسب 
به  اقدام  داخلی  سکو های  در  که  اینرتنتی  کار های  و 
فعالیت می کنند بعد از برگزاری جلسات فرشده ی بررسی 
و هامهنگی میان نهاد های اجرایی، چون وزارت ارتباطات، 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه 
و بودجه، صداوسیام و بانک مرکزی و در نهایت تصویب 
شنبه(  )سه  امروز  دیجیتال،  اقتصاد  ویژه  کارگروه  در 

رومنایی شد.
برخورداری از معافیت ها و تسهیالت مالیاتی، عدم نیاز 
به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم های 
مشمول و سازمان صدا و سیام برای بازیابی شبکه مشرتیان 
کسب و کارها، تسهیالت بانکی، امکان استفاده از اکانت 
و  بانک ها  اعتبارسنجی  در  داخلی  سکو های  در  افراد 
پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از 
جمله تسهیالتی است که برای کسب و کار های فعال در 

سکو های مشمول در نظر گرفته شده است.
با وجود خسارت گسرتده کسب و کارهای اینرتنتی طی 
یک ماه و نیم گذشته اما در این بسته حامیتی از پرداخت 

خسارت به این کسب  و کارها صحبتی نشده است.
وزارت  کار  و  کسب   خدمات  دفرت  مدیرکل  اینهمه  با 
حامیتی  تصمیامت  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قطع  از  شده  مترضر  کسب وکارهای  برای  وزارتخانه  این 
بسته  تومان  میلیارد  هزار  است  »قرار  که  گفته  اینرتنت 
تبلیغات  بسته  میلیارد  هزار  و  صداوسیام  ویژه  تبلیغات 
از کسب وکارهای  برای حامیت  اجتامعی  شبکه های  ویژه 

مترضر از قطعی اینرتنت اختصاص دهیم.«
صداوسیامی جمهوری اسالمی در حالی قرار است یک 
حامیت  اسم  به  تومانی«  میلیارد   ۱۰۰۰ بودجه  »ردیف 
این  تبلیغات  تا  اینرتنتی دریافت کند  از کسب و کارهای 
کارهای  و  کسب  اکرث  که  کند  پخش  را  کارها  و  کسب 
نابود شده در این مدت جزو رشایط سفت و سختی که 
و  نیستند  گرفته  نظر  در  تبلیغات  پخش  برای  صداوسیام 
رانت و رابطه ای هم ندارند که با پارتی بازی در فهرست 

کسب و کارهای »خودی« قرار بگیرند!

تظاهرات در شهرهای غربی ایران
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==در فاصله ۲۶ شهریور تا ۲۹ آبان ۴۱۹ نفر در اعرتاضات 
ایران جان خود را از دست داده اند که ۶۰ نفر از آنها کمرت 
از ۱۸ سال سن داشتند و بر اساس تعاریف بین املللی کودک 

به شامر می روند.
از  »حامیت  رسالتش  است  مدعی  یونیسف  ==سازمان 
حقوق، جان و آینده کودکان« است اما ظاهرا دفرت ایران 
این سازمان در برابر جان و حیات کودکان ایرانی »بی طرف« 

است!
==سناریوسازی جمهوری اسالمی علیه کودکان جانباخته 
با شدت بیشرتی ادامه دارد و پیش بینی می شود تالش برای 
دروغ پردازی و فرافکنی درباره کودکان و نوجوانانی که جان 
باخته اند برای جلوگیری از پاسخگو شدن مقامات جمهوری 

اسالمی در مجامع بین املللی صورت می گیرد. 

همزمان با روز جهانی کودک در بیستم نوامرب، خرب جان 
باخنت بیش از ۶۰ کودک ایرانی در خیزش انقالبی ایران یکی 
»کودک کشی«  است.  کودکان  حوزه  در  اخبار  مهمرتین  از 
جمهوری اسالمی به دیگر ویژگی ها و صفات این نظام تباه 

و ویرانگر افزوده شده است.
بیستم نوامرب برابر ۲۹ آبان از سوی سازمان ملل متحد با 
به عنوان روز جهانی کودک  ترویج حقوق کودکان  هدف 
شناخته می شود. شعار امسال روز جهانی کودک این است 
که هر کودکی که به هر جامعه یا ملیتی تعلق داشته باشد 
در  تبعیض  و هرگونه  باشد  برخوردار  برابر  از حقوق  باید 
این  تحقق  اولیه  مبانی  شود.  ریشه کن  باید  کودکان  میان 
شعار »برقراری صلح« و »رفع هرگونه تعصب« اعالم شده 
و در عین حال، سازمان ملل متحد تاکید کرده که در جریان 
هر رشایط ناگواری حتی وقوع جنگ، نباید کودکان دچار 

رنج و عذاب شوند.
انقالبی  ایران رشایط  این روز در حالی فرارسیده که در 
حکمفرماست و جمهوری اسالمی در رسکوب مردم معرتض 
و  نیست  قائل  کودک  و  مرد  زن،  میان  تفکیکی  ایران  در 
مأموران مجهز به انواع سالح رسد چون باتوم و سالح گرم 
خیابان  در  معرتض  مردم  کشتار  به  بی رحامنه  جنگی،  و 
امنیتی  جّو  و  سانسورها  به  توجه  با  هرچند  می پردازند. 
شدید در ایران آمار دقیق قربانیان رسکوب های خشونت بار 
هنوز مشخص نیست اما سازمان های حقوق  برشی با استناد 
منترش  را  قربانیان  آمار  شده  راست آزمایی  گزارش های  به 

می کنند.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی ارگان خربی 
مجموعه فعاالن حقوق برش )هرانا( در فاصله ۲۶ شهریور 
تا ۲۹ آبان ۴۱۹ نفر در اعرتاضات ایران جان خود را از دست 
داده اند که ۶۰ نفر از آنها کمرت از ۱۸ سال سن داشتند و بر 

اساس تعاریف بین املللی کودک به شامر می روند.
این گزارش تعداد بازداشت شدگان را هم تا پایان ۲۸ آبان 
۱۷۴۵۱ نفر اعالم کرد و افزود از این تعداد هویت ۳۰۲۴ تن 

مشخص شده است.
شامر زیاد و کم سابقه کودکان جانباخته طی دو ماه گذشته 
شعارهایی چون »مرگ بر حکومت بچه کش« و »»مرگ بر 
خامنه ای بچه کش« را به فهرست شعارهای معرتضان افزوده 
از  این کودکان  از  باخنت تعدادی  این میان جان  است. در 
با  پیرفلک  کیان  نیکا شاکرمی، سارینا اسامعیل زاده،  جمله 
و جهان  ایران  عمومی  افکار  از سوی  واکنش های گسرتده  

روبرو شده است.
نیکا شاکرمی و سارینا اسامعیل زاده نوجوانان ۱۶ ساله در 
اعرتاضات در تهران و کرج جان باختند اما جمهوری اسالمی 
با ساخت مستندهایی کامال دروغ علت قتل این نوجوانان 
را »سقوط از ارتفاع« با انگیزه »خودکشی« عنوان کرد. ارسا 
پناهی ۱۵ ساله دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل نیز در پی 
حمله مأموران انتظامی و لباس شخصی جمهوری اسالمی به 
دانش آموزان به دلیل شعارهای آنها علیه نظام، با رضبات 
باتوم جان باخت. جمهوری اسالمی مدعی شد ارسا پناهی 
که به تازگی پدرش را از دست داده بود به دلیل افرسدگی 
خودکشی کرده است. مقامات امنیتی اردبیل از برادر نوجوان 
ارسا نیز »اعرتاف اجباری« گرفتند و ساعاتی پس از پخش این 
اعرتافات نادرست از تلویزیون، برادر ارسا هم خودکشی کرد 

و راهی سی سی یو بیامرستان شد.
در  آبان   ۲۵ هم  ساله   ۱۰ نخبه  کودک  پیرفلک  کیان 
اعرتاضات مردمی ایذه در پی به رگبار بسته شدن معرتضان 
توسط مأموران حکومتی جان باخت. کیان به همراه پدر، 
مادر و برادر سه ساله اش در اتومبیل بود و در پی برخورد 
گلوله به سمت راننده ی اتومبیل، پدرش که رانندگی می کرد 
و کیان که پشت رس پدرش نشسته بود تیر خوردند؛ کیان 
کشته شد و پدرش همچنان در بیامرستان در رشایط وخیم 
برس می برد. در چهارشنبه خونین ایذه، دو کودک دیگر به 

نام سپهر مقصودی و آرتین رحامنی نیز جان باختند.
یونیسف صندوق حامیت از کودکان سازمان ملل متحد 
جهانی  روز  آستانه  در  و  پیرفلک  کیان  کشته شدن  از  پس 
کودک در گزارشی به خشونت علیه کودکان در خاورمیانه 
گزارش های  از  را  خود  نگرانی  یونیسف  پرداخت.  ایران  و 
مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در 
ناآرامی های  ایران مطرح و اعالم کرد حدود ۵۰ کودک در 
رسارسی در ایران جان خود را از دست داده اند. یونیسف 
ترصیح کرده است »آخرین مورد از چنین تلفات وحشتناکی، 
کیان ۱۰ ساله بود که در حالی  که با خانواده اش در اتومبیل 
بود به رضب گلوله کشته شد.« این سازمان بین املللی تأکید 

کرده است: »این وحشتناک است و باید متوقف شود.«
اینهمه در حالیست که سناریوسازی جمهوری اسالمی علیه 
کودکان جانباخته با شدت بیشرتی ادامه دارد و پیش بینی 
می شود تالش برای دروغ پردازی و فرافکنی درباره کودکان 
پاسخگو  از  برای جلوگیری  باخته اند  نوجوانانی که جان  و 
شدن مقامات جمهوری اسالمی در مجامع بین املللی صورت 

می گیرد.
از سوی دیگر به نظر می رسد ساختار رانتی و شبکه های 
مافیایی فعال در ایران که در میان سازمان های غیردولتی 
وابسته به حکومت هم رخنه کرده اند، توانسته اند روابطی را 

در دفرت یونیسف در ایران ایجاد کنند که همچنان 

کودکان جانباخته در انقالب ۱۴۰۱؛ مرگ بر حکومت کودک کش!

تصویر تعدادی از کودکان جانباخته در انقالب ۱۴۰۱
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      در برابر جنایت جمهوری اسالمی در »کودک کشی« 
سکوت کنند!

دفرت یونیسف در ایران مدعی است که نهادی »غیرسیاسی« 
و »بی طرف« است و بر پایه همین ادعا تا کنون موضعی در 
قبال پدیده »کودک کشی« جمهوری اسالمی نگرفته است. 
مضحک تر آنکه این سازمان مدعی است رسالتش »حامیت 
از حقوق، جان و آینده کودکان« است اما ظاهرا در برابر 

جان و حیات کودکان ایرانی »بی طرف« است!
با اعرتاضات  اما کودک کشی جمهوری اسالمی  در مقابل 
افراد و سازمان ها روبرو شده است. مهتاب کرامتی بازیگر و 
سفیر حسن نیت یونیسف با انتشار عکس نوجوانانی که در 
اعرتاضات ۱۴۰۱ کشته شده اند، نوشت »من هم در جریان 
و  شدن  زخمی  و  کشته  به  مربوط  دلخراش  گزارش های 
همچنین بازداشت تعدادی از کودکان ونوجوانان در اعرتاضات 
و استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال برای مقابله با معرتضان 
کودکان  صندوق  مقام های  با  را  موارد  این  متامی  هستم. 
سازمان ملل در ایران مطرح کرده ام و در این زمینه پیگیرم«.

هنگامه قاضیانی بازیگر تئاتر و سینام با انتشار ویدئویی 
بچه های  به  ظلم  »از  نوشت:  خود،  اینستاگرام  در صفحه 
فلسطین گفتین؟ اما بنام حکومت بچه کش نامتان در تاریخ 
خون  کشتید،  جوان  و  نوجوان  و  کودک  چقدر  شد.  ثبت 
تاریخی تون«.  کریه  چهره  نامتون،  از  بیزارم  نیست.  کافی 
واکنش های هنگامه قاضیانی به رسکوب مردم و همراهی اش 
روز  در  او  بازداشت  سبب  جمهوری  علیه  ملی  خیزش  با 

یکشنبه ۲۹ آبان همزمان با روز جهانی کودک شد.
پست  چند  انتشار  با  هالیودد  ستاره  جولی  آنجلینا 
اینستاگرامی از اعرتاضات مردم ایران حامیت کرد. او در متنی 
که منترش کرده از نقض حقوق برش در ایران انتقاد کرده و 
درباره رسکوب معرتضان کم سن و سال نوشته »کودکان باید 

حق محافظت در مقابل هر نوع آسیبی را داشته باشند.«
انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه ای با بیان اینکه 
کشته  شدن کیان پیرفلک و ده ها کودک و نوجوان حجت را 
بر آنان متام کرده، اعالم کرد: »از این پس در واقعیت زندگی 
و کار خواهیم کرد و جایی خواهیم ایستاد که مردم عزیز 
»خط قرمزهای  به  انجمن  این  بیانیه  ایستاده اند.«در  ایران 
به »منع موضوعاتی  از جمله  فراوان« حکومت در سینام 
از قبیل کودک کشی« اشاره شده و آمده این هامن است که 
»امروز در عین ناباوری به هولناک ترین و عریان ترین شکل 
نه در فیلم ها که در کوچه و خیابان های شهرمان می بینیم.«
انجمن فیلم کوتاه در بخش دیگری از بیانیه خود خطاب 
به جمهوری اسالمی چنین نوشته است: »وقتی شام برای 
خواست ملت حارض نیستید حتی یک قدم به عقب بردارید، 
ما گامی به پیش برمی داریم تا بگوییم از این پس در واقعیت 
زندگی و کار خواهیم کرد. ما جایی خواهیم ایستاد که مردم 

عزیز ایران ایستاده اند.«
هم  تباهی  رسانه های  و  روزنامه نگاران  میان  این  در 
آرمان های  و  اسالمی  جمهوری  کنار  در  هنوز  که  هستند 
ضدانسانی اش ایستاده و به ماله کشی مشغول اند. روزنامه 
شامره  در  اسالمی  جمهوری  دولت  رسمی  ارگان  »ایران« 
روز یکشنبه خود همزمان با فرارسیدن روز جهانی کودک 
در ستون صفحه نخست این روزنامه نوشت: »کودک  کشی 
آمده  منت خرب  در  اشغالی«!  در رسزمین های  سیستامتیک 
اداره خاورمیانه  است: »بر  اساس جدیدترین آمارهایی که 
سازمان ملل منترش کرده است، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان 
ماه اکترب ۴۷ کودک فلسطینی در حمالت نظامیان ارسائیل 
و شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسیده اند.« این در 
حالیست که جمهوری اسالمی در زمانی به مراتب کوتاه تر 

بیشرت از اینها در خاک خود  ایران کودک کشته است!

==رهرب جمهوری اسالمی در جمع شامری از هوادارنش 
گفته »عده ای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند در 
نظام اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست!« او مدعی شد »تا 

این ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است!«
==او در ارتباط  با تداوم اعرتاضات مردم بطور تلویحی در 
هذیاناتی که میل به انکار واقعیت دارد گفت: »صحنه گردانان 
اصلی اغتشاشات نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند حاال 
خسته  را  مسئوالن  و  دستگاه  تا  کنند  رشارت  می خواهند 
کنند اما اشتباه می کنند و مردم از آنها متنفرتر می شوند!« 
خامنه ای منی خواهد بپذیرد آنها که در خیابان هستند، آنها 
که او »صحنه گردانان« می نامد، خود مردم هستند! این مردم 
هستند که با خشم و انزجار علیه جمهوری اسالمی که وی 

دومین رهربش است شعار می دهند.
دو ماه بعد از آغاز خیزش رسارسی در ایران رهرب جمهوری 
اسالمی در دروغی آشکار مدعی شد مردم در نظام اسالمی 
»حق انتخاب دارند!« وی همزمان همین مردم را که از جمله 
به دلیل نداشنت حق انتخاب علیه جمهوری اسالمی اعرتاض 
می کنند »مزدوران حقیر« خواند و برای سومین بار طی دو ماه 

گذشته ادعا کرد بساط رشارت جمع خواهند شد.
علی خامنه ای روز شنبه ۲۸ آبان ماه در دیدار با حامیانش از 
اصفهان در حالی که گویی از اوضاع کشور هیچ خربی ندارد 
گفت، »تا این ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است 
اما هر روز کید و مکری دارد و با شکست امروز، ممکن است 

رساغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود.«
بار  این سخرنانی دست کم ۲۰  رهرب جمهوری اسالمی در 
کلمه »دشمن« را تکرار کرد در سخنانی عجیب و غریب گفت: 
»عده ای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب می گویند در نظام 
اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست در حالی که بیان همین 
سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن دولت هایی که از 
نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق 

انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است!«
او با اشاره به اینکه »هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار 
نظام است« گفت که »دشمن شبکه های ماهواره ای، فضای 
مجازی و تلویزیون های مزدور را برای از بین بردن امید به کار 
گرفته و تالش دارد تا عالوه بر مردم و جوانان، حتا مسئوالن 
نیز امید خود را از دست بدهند.« خامنه ای توضیح نداد با این 
اوضاعی که جمهوری اسالمی برای مردم و مملکت به وجود 

آورده از کدام »امید« سخن می گوید!
خامنه ای تأکید کرد: »متأسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم 
دارد که آنها هم تالش دارند با استفاده از روزنامه ها و فضای 

مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند.«
رهرب جمهوری اسالمی که سی و سه سال است بر مسند 
والیت فقیه و رهربی نظام تکیه زده و ۴۳ هم از نظام تحت 

گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  می گذرد،  وی  رهربی 
اما  شد  خواهد  حل  انشاءالله  که  داریم  اقتصادی  »مشکل 
در بخش های دیگر در حال پیرشفت هستیم اما دشمن و 
امتداد داخلی آن، این پیرشفت ها را کتامن و یا کوچک منایی 
می کنند.« در  این مورد نیز وی توضیح نداد منظورش کدام 
»پیرشفت ها«ست که مردم آن را منی بینند و برای یک زندگی 

عادی دست به اعرتاض می زنند!
خیزش  درباره  خامنه ای  علی  امروز  صحبت های  عمده 
ایران بود و مدام در حرف هایش به  رسارسی و مردمی در 
هواداران نظام دلگرمی و امید می داد که اینبار هم نظام جان 
سامل به در خواهد برد! چه بسا به گوش او نیز رسیده باشد که 
مردم و نسل های جوان در رسارس کشور در شعارهای خیابانی 

یا شعارنویسی  چه چیزهایی نثار او می کنند.
او در ارتباط  با تداوم اعرتاضات مردم بطور تلویحی در 
هذیاناتی که میل به انکار واقعیت دارد گفت: »صحنه گردانان 
اصلی اغتشاشات نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند حاال 
می خواهند رشارت کنند تا دستگاه و مسئوالن را خسته کنند 
اما اشتباه می کنند و مردم از آنها متنفرتر می شوند!« خامنه ای 
او  که  آنها  هستند،  خیابان  در  که  آنها  بپذیرد  منی خواهد 
»صحنه گردانان« می نامد، خود مردم هستند! این مردم هستند 
که با خشم و انزجار علیه جمهوری اسالمی که وی دومین 

رهربش است شعار می دهند.
خامنه ای به موضوع اعتصابات نیز اشاره و تالش کرد آن را 
بی اهمیت و علیه مردم جلوه دهد: »حاال اوالً حوادثی از این 
قبیل برای مردم مشکل درست می کند دکان را باید ببندی یا 
ماشین را نگه داری! جنایت هایی انجام می دهند و تخریب 
می کنند اما بسیار حقیرتر از آن هستند که به نظام رضبه 

بزنند؛ بساط رشارت جمع خواهد شد.«
خامنه ای ژست عدالت و التفات نیز گرفت و از نیروهای 
و  »صحنه گردانان«  بین  خواست  قضائیه  قوه  و  امنیتی 
پول  که  افرادی  و  جنایت  عامالن  بین  و  »فریب خوردگان« 
گرفته اند تفکیک قائل شوند! او به این واقعیت اشاره نکرد 
که مأموران رسکوب که به رهربی وی به مردم شلیک می کنند 
از هیچکدام  از شلیک  پیش  را در خیابان می کُشند  آنها  و 
منی پرسند طبق تئوری توطئه و بیامرگونه ی رهربشان کدامیک 
»فریب« خورده و کدامیک »صحنه« می گردانند! با اینهمه 
خامنه ای در این ارتباط نیز به توهامت خود ادامه داد و گفت: 
»این افراد یکجور نیستند. کسی را که بی توجه به خواست 
حقیقی دشمن، با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما 
جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد چه غیردانشجو، باید 
متنبّه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا 
این حرکت موجب پیرشفت کشور است یا ضّد آن، او را به 
فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن همصدایی نکند!«

خامنه ای منی خواهد 
بپذیرد این مردم هستند 

که در خیابان ها با 
خشم و انزجار علیه 

او و جمهوری اسالمی 
شعار می دهند

علی خامنه ای ۲۸ آبان ۱۴۰۱
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دروغ  به  معرتضان  با  برخورد  در  امنیتی  ضعف  و  ناتوانی 
هفته های  در  مدام  اساس  همین  بر  می کنند.  روایت سازی 
اخیر تکرار شده که »نیروهای امنیتی باید مامشات و مدارا 
از جمله  مدارک  و  اسناد  بگذارند!«  کنار  را  اغتشاشگران  را 
ویدئوهای منترششده اما هیچ نشانی از »مدارا« و »مامشات« 

رسکوبگران با مردم ندارد!
از روز ۲۴ تا ۲۶ آبان تعداد تلفات نیروهای امنیتی بطور 
قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرد. دست کم ۲۰ تا ۲۲ نفر از 
رسکوبگران در زد و خوردهای خیابانی کشته شدند. یکی از 
آنها رسهنگ پاسدار نادر بایرامی مسئول سازمان اطالعات سپاه 
)ساس( شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است. آمار نشان 
می دهد خطرناک ترین استان ها برای نیروهای رسکوبگر گیالن، 

کردستان، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان هستند.
که  است  روایت  این  پمپاژ  حکومت  دیگر  دروغ پردازی 
»نیروهای امنیتی سالح جنگی ندارند و فقط بعضی از آنها 
از  زیادی  شامر  اما  می کنند.«  استفاده  پینت بال  اسلحه  از 
شده اند.  کشته  جنگی  تیرهای  اصابت  اثر  در  جانباختگان 
نشان  که  شده  ثبت  اخیر  دوماه  در  زیادی  ویدئوهای 
می دهند نیروهای رسکوبگر انواع اسلحه شامل شاتگان، کلت  
و کالشنیکف دارند و مستقیم به مردم شلیک می کنند. در 
شهرهای مختلف مردم صدها پوکه فشنگ متعلق به سالح های 
جنگی سازمانی برجای مانده از شلیک نیروهای امنیتی در 

خیابان پیدا کرده اند.
تغییر شیوه مقاومت شهری مردم در مقابل رسکوبگران بر 
اساس »خیزش محله محور« به اضافه انگیزه باالی معرتضان 
را  اسالمی  جمهوری  رسکوب  سازمان  خیزش،  ادامه  برای 
مختل و زمینگیر کرده است. در بعضی از استان ها که تلفات 
نیروهای امنیتی باالتر از سایر استان هاست نه فقط هیبت 
سازمان رسکوب فرو ریخته بلکه واکنش های میدانی مردم به 

==تعداد تلفات نیروهای امنیتی )انتظامی، سپاه و بسیج( 
که در جریان رسکوب اعرتاضات کشته شده اند به حدود ۸۰ 

نفر رسیده است.
امنیتی و زمینگیر شدن  ==تعداد تلفات باالی نیروهای 
جریان های  مردم،  خیزش  تداوم  با  همراه  رسکوب  ماشین 
سیاسی حکومت را بطور جّدی نگران کرده است. آنها برای 
الپوشانی ناتوانی و ضعف امنیتی در برخورد با معرتضان به 

دروغ روایت سازی می کنند.
روایت  این  پمپاژ  حکومت  دروغ پردازی های  از  ==یکی 
است که »نیروهای امنیتی سالح جنگی ندارند و فقط بعضی 
از آنها از اسلحه پینت بال استفاده می کنند.« اما شامر زیادی 

از جانباختگان در اثر اصابت تیرهای جنگی کشته شدند.

دو ماه پس از آغاز خیزش رسارسی در ایران تعداد تلفات 
نیروهای امنیتی شامل انتظامی، سپاه و بسیج که در جریان 
رسیده  نفر  حدود ۸۰  به  شده اند  کشته  اعرتاضات  رسکوب 

است.
آمار دقیقی از تعداد مجروحان و زخمی ها در بین نیروهای 
رسکوبگر موجود نیست و روایت ها متفاوت است. بر اساس 
تعداد مجروحان  آبان ماه  تا ۱۸  امنیتی  ارشد  مقامات  اعالم 
اما به نظر  انتظامی به دو هزار نفر رسیده بود  در نیروی 
می رسد این آمار بیشرت از اینها باشد. ضمن اینکه عالوه بر 
تلفات فیزیکی گزارش های غیررسمی در مورد »ترک و فرار از 

خدمت« و ریزش نیروها نیز وجود دارد.
تغییر شیوه ایستادگی و مقاومت مردم در مقابل نیروهای 
امنیتی در جریان هجوم خیابانی رسکوبگران علیه معرتضان 
و  امنیتی  نیروهای  باالی  تلفات  تعداد  است.  آشکار  کامالً 
سیاسی  جریان های  خیزش  تداوم  با  شدن رسکوب  زمینگیر 
حکومت را بطور جّدی نگران کرده است. آنها برای الپوشانی 

»عدم استفاده از سالح جنگی« دروغ است:
 رسکوب ها بی نتیجه بوده و مقامات حقیقت را پنهان و انکار می کنند

توحش نیروهای رسکوبگر به حدی شدید است که در ساختار 
یگان های رسکوبگر شکاف افتاده است.

حسین رشیعتمداری مدیرمسئول تبهکار روزنامه بدنام و 
منفور »کیهان تهران« که یک هفته پیش از این از نیروهای 
امنیتی پرسیده بود »چرا از تیر جنگی برای مهار اغتشاشات 
استفاده منی کنید« در مصاحبه با خربگزاری فارس وابسته به 
سپاه پاسداران گفته »کاش مسئوالن و سیاست گذاران نظامی و 
امنیتی به این دو سؤال پاسخ می دادند؛ اول آنکه در مقابله با 
آشوب ها از کدام الگو و مدل رایج در جهان پیروی می کنند؟! 
و اگر الگوی خاص خود را دارند، این الگوی خاص از کدام باور 
دینی و داشته های ملی و تجربی اتخاذ و استخراج شده است؟!«
روزنامه »جام جم« وابسته به صداوسیامی جمهوری اسالمی 
)نهادی که بودجه آن از جیب همین مردمی است که در 
خیابان اعرتاض می کنند و کشته می شوند( از مسئوالن امنیتی 
پرسیده »مامشات تا کی؟!« این روزنامه با اشاره به تلفات باالی 
نیروهای امنیتی از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در گزارش خود به »لخت 
کردن« نیروهای بسیج و نیروی انتظامی توسط مردم برای 

گوشاملی آنها نیز اشاره کرده است.
در همین ارتباط چندین گروه بسیجی نیز در نامه به مقام 
لشکری و کشوری فرض را بر مامشات و تسامح دستگاه امنیتی 
جمهوری اسالمی با معرتضان گذاشته اند و خواستار تشدید 
برخوردها هستند! این در حالیست که خودشان در رسکوب ها 
حضور دارند و می بینند که نیروهای حکومت چگونه وحشیانه 
مردم را مورد حمله قرار می دهند. در دوماه گذشته دست کم 
۴۰۲ نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند اما 
حتا در یک مورد حکومت مسئولیت به عهده نگرفته و با 
ادعاهای عجیب و مضحک می گوید مردم توسط داعشی ها و 
تجزیه طلبان و تروریست ها کشته شدند و یا خودکشی کرده و 

مواد مخدر مرصف کرده اند!
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تجزیه طلب« با ماشین های زرهی سنگین وارد برخی محالت 
این شهر نسبتا کوچک ۱۶۵هزار نفری شدند.

همزمان با ورود نیروهای رسکوبگر برق اغلب مناطق شهر 
قطع شد. قطع برق در شهرهای منطقه طی شب های گذشته 
نیز وجود داشته است. فضا بسیار ملتهب و رشایطی که به این 
شهر با شلیک مداوم توسط نیروهای رسکوب و رژه ی نظامی 
تحمیل شده بود بیش از هر چیز یک جنگ به شدت نابرابر 
را تداعی می کرد. تا نیمه های شب صدای تیراندازی و رگبار 
مسلسل به گوش می رسید و فریاد مردم بود که شنیده می شد. 
بر اساس گزارش های مردمی، رسکوبگران کور و بی هدف به 
سوی خانه های مردم تیراندازی می کردند تا هم ترس خود را 

بپوشانند و هم فضای رعب و وحشت بر شهر حاکم کنند.
تحریف  با  پاسداران  سپاه  به  وابسته  تسنیم  خربگزاری 
محله های  داد  گزارش  متام عیار  دروغگویی  و  واقعیت 
»اصحاب سفید« و »پشت تب«  طی دو ماه گذشته جوالنگاه 
اما  بود  شده  تروریستی«  »تیم های  و  »اغتشاشگران« 
اقدام به فرار  »آشوبگران« وقتی اوضاع را مساعد ندیدند 

کردند و در برخی منازل در این منطقه مخفی شدند.
»لیدر  اینکه  اتهام  به  مردم  از  شامری  که  حالی  در 
تسنیم مدعی شده  بازداشت شده اند،  آشوبگران« هستند 

»در این عملیات هیچکسی کشته و مجروح نشده است. «
را  پاسداران  سپاه  اخبار  که  غیررسمی  کانال های  بعضی 
پاکسازی« در مهاباد  پوشش می دهند نوشته اند »عملیات 

صورت گرفته است!
این عملیات نظامی ساعاتی پس از سخرنانی علی خامنه ای 
رهرب جمهوری اسالمی آغاز شد که به هواداران جمهوری 
وی  می شود!«  »بساط رشارت جمع  داد:  اطمینان  اسالمی 
حتا با توهین به مردم معرتض که سال  هاست فریاد می زنند 
رژیمی را که وی دومین رهرب آن است منی خواهند گفت 

==در شهر مهاباد شنبه شب ۲۸ آبان ماه عمال حکومت 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  شد  برقرار  نظامی 
نیروهای ویژه پلیس »نوپو« به بهانه مقابله با »گروه های 
مسلح کُرد تجزیه طلب« با ماشین های زرهی سنگین وارد 

بعضی محالت شدند.
==فضا بسیار ملتهب و رشایطی که به این شهر با شلیک 
مداوم توسط نیروهای رسکوب و رژه ی نظامی تحمیل شده 
بود بیش از هر چیز یک جنگ به شدت نابرابر را تداعی 
می کرد. تا نیمه های شب صدای تیراندازی و رگبار مسلسل 
به گوش می رسید و فریاد مردم بود که شنیده می شد. بر 
به  و بی هدف  گزارش های مردمی، رسکوبگران کور  اساس 
سوی خانه های مردم تیراندازی می کردند تا هم ترس خود را 
بپوشانند و هم فضای رعب و وحشت بر شهر حاکم کنند.

==بعضی کانال های غیررسمی که اخبار سپاه را پوشش 
می دهند نوشته اند »عملیات پاکسازی« در مهاباد صورت 

گرفته است!
==وضعیت مهاباد در استان آذربایجان غربی در حالی 
ملتهب  همچنان  نیز  آبان ماه   ۲۹ یکشنبه  امروز  صبح 
است و صدای شعار مردم و درگیری ها به گوش می رسد 
و  برای حامیت  فراخوان های مردمی  از هامن دیشب  که 
همبستگی با مهاباد و مردم بطور گسرتده پخش شده است. 
از صبح زود  و  تیراندازی در مهاباد قطع منی شود  صدای 
هلی کوپرتهای نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران باالی شهر 
در پروازند. با اینهمه رسکوب مردم تا کنون جواب نداده و 
انتظار می رود امروز نیز هزاران تن در شهرهای مختلف 
برای آزادی و علیه جمهوری اسالمی به خیابان ها بیایند.
حکومت  عمال  آبان ماه   ۲۸ شب  شنبه  مهاباد  شهر  در 
نظامی برقرار شد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای 
ویژه پلیس »نوپو« به بهانه مقابله با »گروه های مسلح کُرد 

مهاباد؛ادامه مقاومت و همبستگی رسارسی مردم در برابر رسکوبگران با 
وجود تحمیل رشایط جنگی توسط جمهوری اسالمی

»آنهایی که در خیابان هستند حقیرتر از آنند که به نظام 
لطمه بزنند!« شامری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از 
جمله محمدعلی جعفری نیز گفته بودند »مامشات بس است 
و باید هرچه رسیع تر با برخورد قاطع این بساط جمع شود.«

این عملیات نظامی در حالی صورت گرفت که دو روز 
پیش از آن ادعا شده بود »اغتشاشات کور در مهاباد پایان 
یافت!« اما پس از دو ماه مقاومت مانند متام شهرهای دیگر 
اعرتاضات  و  یافت  گسرتش  شهر  این  در  اعتصابات  ایران، 
خیابانی تا جایی ادامه پیدا کرد که در ساعاتی از شبانه روز 

تقریباً اغلب محالت شهر در دست مردم بود.
شاهدان عینی می گویند نیروهای امنیتی شب گذشته به 
سمت خانه ها و پنجره های منازل مسکونی تیراندازی کور 
را به هامنسو  می کردند. هرجا صدایی می شنیدند اسلحه 

می گرفتند و ماشه را می چکاندند.
منزل  چند  »اغتشاشاگران«  شده  مدعی  فارس  خربگزاری 
مسکونی مردم را به آتش کشیدند و آنها را غارت کردند اما 
واقعیت آن است که مردم به خانه های پاسداران و رسکوبگران 
جانباختگان  یا  و  بازداشتی ها  تعداد  هنوز  بردند.  هجوم 
نیست. مشخص  گذشته  شب  درگیری های  احتاملی 

حالی  در  غربی  آذربایجان  استان  در  مهاباد  وضعیت 
ملتهب  همچنان  نیز  آبان ماه   ۲۹ یکشنبه  امروز  صبح 
می رسد  گوش  به  درگیری ها  و  مردم  شعار  صدای  و  است 
و  حامیت  برای  مردمی  فراخوان های  دیشب  هامن  از  که 
همبستگی با مهاباد و مردم بطور گسرتده پخش شده است. 
زود  صبح  از  و  منی شود  قطع  مهاباد  در  تیراندازی  صدای 
هلی کوپرتهای نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران باالی شهر 
در پروازند. با اینهمه رسکوب مردم تا کنون جواب نداده و 
مختلف  شهرهای  در  تن  هزاران  نیز  امروز  می رود  انتظار 
بیایند. خیابان ها  به  اسالمی  جمهوری  علیه  و  آزادی  برای 

وضعیت مهاباد ۲۸ و ۲۹ آبان ماه
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کامل اعضای »ساپو« می شد دست پیدا کرده بود که گامن 
برده می شود او و برادرش پیام، به رابط خود در »گ-آر-یو« 

تحویل داده اند.
هر دو برادر مقادیر زیادی طال و دالر آمریکایی دریافت 
کرده بودند که با همرس پیامن به کرون سوئد تبدیل کرده و 
در حساب های بانکی خود ذخیره کردند. یکی از نشانه هایی 
که شک مقامات اطالعاتی سوئد را برانگیخت این بود که 
این خانواده در خریدهای روزانه خود همیشه از پول نقد 
استفاده می کردند، کاری که در سوئد و یا دیگر کشورهای 
دو  این  ارتباطات  می شود.  دیده  کمرت  روزها  این  پیرشفته 
برادر، جزئیاتی از متاس آنها را با فردی به نام »راسکی« برمال 
می سازد و اینکه آنها قصد ترک سوئد و گریخنت به کانادا 

را داشتند.
سوئد،  امنیتی  نیروهای  توسط  پیامن  منزل  تفتیش  با 
مقادیر زیادی از مدارک طبقه بندی شده به دست آمد. آنها 
تعدادی حافظه کامپیوتر و دیگر دستگاه های الکرتونیک را 
نیز ضبط کردند. عملیات تیم شکارچیان امنیتی سوئد آنقدر 
موفقیت آمیز بود که هیچیک از دو برادر حتا خوابش را هم 
منی دیدند که اینطور غافلگیر شوند. اگرچه پیامن تالش کرد تا 
یکی از حافظه ها را که در خانه اش نگهداری می کرد پیش از 
دستگیری نابود کند اما موفق به این کار نشد. برنامه گریخنت 

به کانادا هم منتفی شد.
مرکز  در  راهربدی  مشاوران  از  یکی  رانزتورپ  ماگنوس 
زمینه  همین  در  سوئد  پدافند  دانشگاه  اجتامعی  امنیت 
اظهار داشت: »اطالعاتی که ما فکر می کنیم این دو برادر 
به دست روس ها رسانده اند، بسیار حساس هستند و واگذار 
خود  خودی  به  روس ها،  به  »ساپو«  کارکنان  لیست  کردن 
موضوع بسیار پر اهمیتی است. این اولین قدم برای روس ها 
در شناسایی افرادی محسوب می شود که آنها می توانستند 

پتانسیل جاسوسی برای روسیه را در آنها بسنجند.«
روشن  هنوز  ماجرا  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نقش 
نشده است. اما ِپر تونهومل یکی از مشاوران ارشد دانشگاه 
پدافند سوئد که کارشناس علوم اطالعاتی و جاسوسی است 
روسیه  و  ایران  که  »ما خوب می دانیم  است:  داشته  اظهار 
داده های  بدل  و  رد  و  دارند  هم  با  نزدیکی  همکاری های 
اطالعاتی هم یکی از کارهای تیمی این دو کشور است. در 
ایاالت متحده  موضوع عملیات اطالعاتی و جاسوسی، حتا 
آمریکا هم به دوستان خود تکیه می کند.« برای منونه، زمانی 

که جمهوری اسالمی به ارتباطات محرمانه سازمان سیا 

==این دو برادر، پیامن و پیام کیا، آنقدرها هم که فکر 
سوئد،  امنیتی  رسویس  که  چرا  نبودند  زرنگ  می کردند 
داشت.  نظر  زیر  طوالنی  مدت   برای  را  دو  هر  »ساپو«، 
پیشرت، و از سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، »ساپو« دریافته بود 
که خربچین های نفوذی در میان آنها مشغول به کار هستند. 
تا اینکه در سال ۲۰۱۷، آنها رد پای خربچین ها را تا پیامن 

کیا گرفتند.
==هر دو برادر با فروش اطالعات به روسیه مقادیر زیادی 
طال و دالر آمریکایی دریافت کرده بودند که با همرس پیامن 
به کرون سوئد تبدیل کرده و در حساب های بانکی خود 
ذخیره کردند. یکی از نشانه هایی که شک مقامات اطالعاتی 
سوئد را برانگیخت این بود که این خانواده در خریدهای 
روزانه خود همیشه از پول نقد استفاده می کردند، کاری که 
در سوئد و یا دیگر کشورهای پیرشفته این روزها کمرت دیده 
می شود. ارتباطات این دو برادر، جزئیاتی از متاس آنها را با 
فردی به نام »راسکی« برمال می سازد و اینکه آنها قصد ترک 

سوئد و گریخنت به کانادا را داشتند.
==نقش جمهوری اسالمی ایران در این ماجرا هنوز روشن 
نشده است. در حالی که این احتامل می رود که روسیه به 
خاطر ایرانی بودن این دو برادر آنها را به جاسوسی برای 
که  نظر می رسد  به  اما  باشد،  کار گامشته  به  منافع خود 

انگیزه اصلی این دو برادر، طمع مالی بوده است.

را  مظنونی  گذشته شخص  ماه  در  نروژ  امنیتی  مقامات 
که تحت پوشش یک فرد دانشگاهِی برزیلی برای رسویس 
اطالعاتی نظامی روسیه مشغول به جاسوسی بود دستگیر 
کردند. اما پیشرت رسوایی بزرگرتی از نفوذ جاسوسان روسیه 

در کشورهای اسکاندیناوی دامن سوئد را گرفته بود.
دو برادر ایرانی که یکی از آنها مأمور رسویس اطالعاتی 
کشور  این  در  گذشته  سال  جاسوسی  اتهام  به  بود،  سوئد 
دستگیر شدند و در زندان برس می برند. گامن می رود که 
جاسوسی این دو برادر، به احتامل زیاد صدمات جّدی بر 
این موضوع  امنیتی کشور سوئد  وارد آورده باشد.  مسائل 
امنیتی و اطالعاتی برخی  امور  نشانگر مسائلی خطیر در 
ساده ی  نسبتاً  گرفنت  کار  به  می رود:  شامر  به  کشورها  از 
دستگاه های امنیتی برخی از کشورهای آزاد و متحدان آنها 

از میان افرادی که در کشورهای متخاصم به دنیا آمده اند.
شامر  به  سوئد  در  موفق  فردی  ساله،   ۴۲ کیا،  پیامن 
از  در سال ۱۹۸۰ پس  او  برادر جوان تر  و  پیامن  می رفت. 

فرار از ایران به همراه خانواده وارد سوئد شده و تابعیت 
این کشور را در سال ۱۹۹۴ کسب کردند. او لیسانس و فوق 
لیسانس خود را از دانشگاه اوپساال دریافت کرد و به عنوان 
مأمور تحقیقاتی در اداره گمرک سوئد مشغول به کار شد. 
فقط چند ماه بیشرت از استخدام او در این اداره نگذشته 
 )SÄPO( »بود، که به استخدام رسویس امنیتی سوئد »ساپو
دارد.  عهده  بر  نیز  ضداطالعاتی  فعالیت های  که  درآمد 
پس از گذشت سه سال و نیم خدمت در رسویس امنیتی 
سوئد، کیا در سال ۲۰۱۱ به رسویس اطالعاتی نظامی سوئد، 
»موست« )MUST( که وظایف اطالعاتی برون مرزی را نیز 
بر عهده دارد راه یافت. طبق گزارش های رسانه های سوئدی، 
گامن زده می شود که پیامن کیا حتا در بخشی از »کا-اس-
از زیرمجموعه های جاسوسی برون مرزی  آی« )KSI( یکی 
»موست« که شدیداً محرمانه ارزیابی می شود نیز فعالیت 

داشته است.
پیامن  »موست«،  در  کار  از رشوع  پس  کوتاه  مدتی  اما 
که برادر بزرگرت باشد، رشوع به کار جاسوسی برای »گ-آر-
یو« )GRU(، اداره اطالعات ارتش روسیه کرد. فعالیت های 
جاسوسی او برای »گ-آر-یو« در متام مدتی که او در خدمت 
»موست« و زمانی که نقش تازه ای به او در »ساپو« داده 
مقام  به  دسامرب ۲۰۱۵  در  که  زمانی  در  حتا  و  بود،  شده 
افرس ارشد امنیتی در آژانس مواد خوراکی سوئد ارتقاء پیدا 
کرد، ادامه داشت. پس از مدتی، به نظر می رسد که او پیام، 
برادر کوچکرت خو را نیز به استخدام خود در آورد؛ وی نیز 
متهم به همکاری با فعل و انفعاالت تدارکاتِی کیا در سازمان 

»گ-آر-یو« است.
زرنگ  می کردند  فکر  که  هم  آنقدرها  برادر  دو  این  اما 
نبودند چرا که رسویس امنیتی سوئد، »ساپو«، هر دو را برای 
مدت  طوالنی زیر نظر داشت. پیشرت، و از سال های ۲۰۱۵ 
در  نفوذی  که خربچین های  بود  دریافته  »ساپو«  و ۲۰۱۶، 
میان آنها مشغول به کار هستند. تا اینکه در سال ۲۰۱۷، 
شکارچیان  گرفتند.  کیا  پیامن  تا  را  پای خربچین ها  رد  آنها 
خربچین ها، برای ۵ سال هر دو برادر را تحت نظر داشتند و 
احتامالً از آنجا که اتهام ارتکاب فعل و انفعاالت غیرقانونی 
با داده های کمرت حساس در ارتباط با آژانس مواد خوراکی 
سوئد می توانست ارزش تشکیل پرونده ای  علیه دو برادر 
را توجیه کند، سال گذشته این دو برادر را دستگیر کردند. 
که  »ساپو«  و  »موست«  مدارک  از  زیادی  شامر  به  پیامن 
در حیطه مسئولیت های او قرار منی گرفتند و شامل لیست 

نگاهی به پرونده 

برادران ایرانی تبار 

سوئدی که برای 

روسیه جاسوسی 

می کردند
پیامن کیا / مقر »GRU« در روسیه
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تابعیت  داشنت  با  سیا  پیشین سازمان  مأموران  از  یکی  لی 
شهروندی ایاالت متحده آمریکا، متهم به در مخاطره قرار 
دادن چیدمان های راهربدی ایاالت متحده در چین شد و پس 
از اقرار به جاسوسی برای چینی ها به ۱۹ سال زندان محکوم 
گشت. اما سهل انگاری های اینرتنتی سیا نیز نقش بارزی در 

این مورد داشت.
تونهومل معتقد است: »امنیت صد درصدی وجود ندارد. 
خودداری از به کار گرفنت روس ها، چینی ها و ایرانی ها نکات 
متاس هایی  و  مهارت   از  آنان  که  چرا  دارد؛  را  خود  منفی 
برخوردارند که به آنها نیاز هست. اما در عین حال، همراه با 
مخاطرات درونی نیز هست که می بایست به آنها آگاه بود.«
برادران کیا با حکم ۲۵ ساله زندان روبرو هستند. با آنکه 
اما  اثبات رسانده،  متامی شواهد و مدارک، جرم آنها را به 
آنها متامی اتهامات را رد کرده اند. محاکمه  این دو برادر به 
یادآوری  را  ِبرگلینگ  استیگ  جریان  سوئدی ها  از  بسیاری 
می کند. او یکی از افرسان نظامی ارتش سوئد بود که برای 
 ،۱۹۷۹ سال  در  او  دستگیری  و  می کرد  جاسوسی  »ساپو« 
بزرگرتین رسوایی جاسوسی برای شوروی در سوئد بود. او به 
حبس طوالنی محکوم شد اما در یک مرخصی برای دیدار با 
همرس خود موفق به فرار شد و به مسکو رفت؛ جایی که 
مقصد متام خربچین ها در غرب بود. برادران کیا هم قصد 
ترک سوئد را داشتند اما نه به روسیه بلکه به کانادا! حاال 

اما به احتامل زیاد مسیر هر دو به زندان ختم خواهد شد.

*منبع: فارین پالیسی
*ترجمه و تنظیم: داریوش افشار

        دست پیدا کردند، آن را در اختیار چینی ها قرار دادند. 
اعضای اتحادیه اطالعاتی ۵ کشور انگلیسی زبان، »فایو آیز« 
بریتانیا،  آمریکا،  متحده  ایاالت  شامل  که   ،)Five Eyes(
همکاری های  بیشرتین  می شود،  نیوزلند  و  کانادا  اسرتالیا، 

اطالعاتی را با یکدیگر دارند.
اطالعاتی  دستگاه های  پیشرت  که  می کند  اشاره  تونهومل 
سوئد از استخدام افرادی که در کشورهای متخاصم به دنیا 
آمده باشند خودداری می کرد. به این دلیل که این مأموران 
قابلیت به کار گرفته شدن توسط کشور خود یا متحدان آنها 
را نیز دارند. چند کشور دیگر در همسایگی سوئد هنوز به 
این اصل پایبند هستند، اما در طول چند سال گذشته، سوئد 
بی   نرمش مخاطرات  این  گرفت.  پیش  در  نرم تری  رویکرد 
چون و چرایی در بر دارد. وی اضافه می کند: »موضوع این 
نیست کسانی که در دیگر کشورها به دنیا آمده اند، قابل 
دولت های  توسط  آنها  آسیب پذیری  بلکه  نیستند.  اعتامد 
خودی در مقابل به کار گرفنت آنها برای همکاری با توسل 
بسیار  در کشور خود،  افراد  این  خانواده های  بر  فشار  به 

محتمل است.«
در حالی که این امکان هست که روسیه به خاطر ایرانی 
بودن این دو برادر آنها را به جاسوسی برای منافع خود به 
کار گامشته باشد، اما به نظر می رسد که انگیزه اصلی این دو 
برادر، طمع مالی بوده است؛ هامنطور که چنین انگیزه ای 

در مورد خربچین های بومی نیز صدق می کند.
به هر روی، چنین رویدادی یک بیدارباش جّدی به شامر 
دریچه ای  هر  از  روس ها  که  می دهد  نشان  این  می رود. 
برای نفوذ در امر جاسوسی بهره می گیرند. این واقعیت که 

کشورهای اروپایی در این روزها محل اقامت شامر بسیاری 
از افراد دیگر کشورها در مقایسه با یکی دو دهه پیش شده 
است، دسرتسی به یک اندوخته بزرگرتی از نیروی انسانی را 
که می تواند از سوی روسیه و چین به کار گرفته شوند، بیشرت 
می کند. به ویژه اگر این افراد از کشورهایی باشند که روابط 

نزدیکی با هر یک از این دو کشور داشته باشند.
»گ-آر- با  همکاری  اتهام  به  که  جیاماریا  آسیس  خوزه 

یو«  در نروژ دستگیر شد، به کارهای آکادمیک در دانشگاه 
در  تهاجم  با  رابطه  در  او  تحقیقات  بود.  کالگری مشغول 
فاصله ی  در  یعنی   ،)Gray Zone( خاکسرتی”  »دوران 
زمانی میان صلح و یک جنگ احتاملی، بسرت خوبی را برای 
دسرتسی به اقشار گوناگون نروژی، و حتا فراتر از آن، زیر 

چرت پژوهش های دانشگاهی فراهم می کرد.
نکته در اینجاست که چنین گروه هایی دقیقاً دارای هامن 
ویژگی های گویشی و پشتوانه های فرهنگی مورد نیاز هستند 
آمریکایی های  منونه،  برای  مٔوثرند.  جاسوسی  کار  در  که 
آملانی تبار خدمات بی شامری را در دوران جنگ جهانی دّوم 
به دستگاه های اطالعاتی متفقین ارائه دادند. یا ارسائیل از 
خارجی هایی که تابعیت این کشور را می پذیرند، بهره های 

اطالعاتی بسیار به دست می آورد.
چگونگی بهره برداری از افراد غیربومی که استعداد جذب 
شدن به دستگاه های اطالعاتی آمریکا را دارند دقیقاً مشخص 
نیست و جای بحث و گفتگو دارد. آمریکایی های چینی تبار 
اغلب با موانعی در کسب مقام های حساس روبرو می شوند 
که به نظر برخی، بیشرت به تبعیض نژادی مربوط است تا 
به اعتامد و  اطمینان به وفاداری آنها. جری چون شینگ 

در جوانرود مردم با دست خالی با سنگ مقابل نیروهای 
امنیتی مسلح ایستادگی کردند

==براساس گزارش های اولیه تا حوالی ساعت ۱۴:۰۰ به وقت 
ایران دست کم ۱۱ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

بیامرستان   و  اورژانس  می گویند  عینی  ==شاهدان 
با  و  از جانباختگان و زخمی هاست  پر  جوانرود و حومه 

کمبود خون مواجه اند.
==حقوق برش کردستان به نقل از شاهدان عینی نوشت: 
»نیروهای سپاه پاسداران در برخی از نقاط شهر با دوشکا 

مردم را هدف قرار دادند«.
==جالل محمود زاده مناینده مهاباد در مجلس می گوید 
تا کنون ۱۱ نفر در مهاباد کشته  شده اند. او خواستار اعزام 
در  مردم  از  دلجویی  برای  خامنه ای  علی  از سوی  هیاتی 
مناطق کردنشین شده! در حالی که خود خامنه ای به عنوان 

فرمانده کل قوا دستور رسکوب خونین مردم را داده است!
روز  انتظامی  نیروی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
دوشنبه ۳۰ آبان ماه )۲۱ نوامرب( به رسکوب خونین مردم در 
شهرهای کردنشین استان های مختلف کشور ادامه داده و 

رسکوب خونین 
شهروندان در 

جوانرود و پیرانشهر؛ 
مردم با دست خالی 

ایستادگی می کنند
مردم معرتض در جوانرود کرمانشاه را به رگبار گلوله بستند. 
بر اساس گزارش های اولیه تا حوالی ساعت ۱۴:۰۰ به وقت 
ایران دست کم ۱۱ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر در این شهر 

زخمی شده اند.
در جوانرود مردم با دست خالی با سنگ مقابل نیروهای 

امنیتی مسلح ایستادگی کردند
شاهدان عینی می گویند اورژانس و بیامرستان جوانرود و حومه 
پر از جانباختگان و زخمی هاست و با کمبود خون مواجه اند.

پاسداران دست روی ماشه مستقیم به سمت مردم شلیک 
عینی  شاهدان  از  نقل  به  کردستان  برش  حقوق  کرده اند. 
نقاط  از  برخی  پاسداران در  »نیروهای سپاه  نوشته است: 

شهر با دوشکا مردم را هدف قرار دادند.«
شبکه های  در  جوانرود  وضعیت  از  که  ویدئوهایی  در 
اجتامعی منترش شده صدای ممتد رگبار از هر گوشه شهر 
به گوش می رسد و در پیاده روها و کنار خیابان ها شهروندان 

کشته و زخمی روی زمین افتاده اند.

اعرتاضات در جوانرود واقع در استان کرمانشاه از مراسم 
که  ساله   ۱۶ ویسی  بهاالدین  و  کاکایی  عرفان  خاکسپاری 
امنیتی کشته شدند آغاز  نیروهای  با شلیک  یکشنبه شب 
آرامستان  به  دوشنبه  مردم شهر صبح  از  نفر  شد. هزاران 
»حاج ابراهیم« رفتند و شعار »مرگ بر خامنه ای« رس دادند.
در پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی نیز صدها 
از  از مردم روز دوشنبه در مراسم خاکسپاری شامری  نفر 
علیه  و  کردند  رشکت  قبل  شب  اعرتاضات  جانباختگان 
در  و زخمی ها  تلفات  تعداد  دادند. هنوز  حکومت شعار 

پیرانشهر مشخص نیست.
در یک هفته گذشته وضعیت در شهرهای غرب کشور 
حالت جنگی گرفته و نیروهای رسکوبگر با  تجهیزات سنگین 
به این مناطق برای مقابله با مردم بی دفاع و دست خالی اعزام 
شده اند. جالل محمود زاده مناینده مهاباد واقع در آذربایجان 
غربی در مجلس شورای اسالمی می گوید تا کنون ۱۱ نفر 
در مهاباد کشته  شده اند. او خواستار اعزام هیاتی از سوی 
علی خامنه ای برای دلجویی از مردم در مناطق کردنشین 
شده است! این درحالیست که علی خامنه ای فرمانده کل 
می کند! صادر  خودش  را  مردم  رسکوب  فرمان  و  قواست 
در این مدت چهره های رسشناس و فعاالن سیاسی برای 
فراخوان های  غربی  آذربایجان  و  کردستان  مردم  به  کمک 

متعددی داده اند.
با  همزمان  ایران  کردنشین  شهرهای  در  خونین  رسکوب 
حمله موشکی سپاه پاسداران به مقّر احزاب ُکرد در اقلیم 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  است.  عراق  کردستان 
حالی در هفته های گذشته چند بار به کردستان عراق حمله 
نظامی کرده که اسامعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس وابسته 
کرده  نظامی  به حمله  تهدید  را  عراق  پاسداران کشور  به 
است. برخی تحلیلگران معتقدند این احتامل که جمهوری 
اسالمی برای نجات خود دست به جنگ افروزی در منطقه 

بزند وجود دارد.
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دردمندی را به درد می آورد.«
همین گزارش بی پرده، اگرچه به قاتالن کیان پیرفلک که 
مأموران جمهوری اسالمی بوده اند اشاره نکرده اما درست 
در روزهایی که افکار عمومی در رسارس ایران و حتی جهان 
در خشم و بهت از کودک کشی جمهوری اسالمی فرو رفته 
برای اینکه ماشین سانسور حکومت این روزنامه پرخواننده 

را توقیف کند کافی بود.
این در حالیست که برخی از رسانه ها نوشته اند احتامل دارد 
علت توقیف روزنامه جهان صنعت، انتشار مطلبی به قلم صادق 
زیباکالم فعال اصالح طلب درباره کیان پیرفلک بوده باشد.
را  کیان  کسی  »چه  عنوان  با  زیباکالم  صادق  یادداشت 
کُشت؟« همزمان با گزارش این روزنامه با عنوان »برای کیان 

و قایق کوچکش« منترش شده بود.
که  بود  نوشته  یادداشت  این  ابتدای  در  زیباکالم  صادق 
»کشته شدن »کیان پیرفلک« رخداد بسیار تلخ و غم انگیزی 
تصاویر  می آورد.  انسانی  هر  چشامن  به  اشک  که  است 
اجتامعی  شبکه های  در  پرس  این  از  که  کننده ای  ناراحت 
است.  آورده  درد  به  را  ایرانی ها  قلب  است،  شده  منترش 
قاطع  سخنان  است،  عجیب  میان  این  در  که  موضوعی 
آقای  و  فرماندار  استاندار،  مانند  مسئوالنی  و  حاکمیت 
بر  آنها  است.  ایذه  وقایع  بودن  تروریستی  درباره  مخرب 
داعش  بستند،  رگبار  به  را  مردم  که  افرادی  عقیده اند  این 
و یا منافقین بودند. حتی آقای محس رضایی از دستگیری 
تعدادی از تروریست ها در مرز ماکو خرب داده است. این در 
حالی است که روایت مادر کیان با گفته های مسووالن کامال 
متفاوت است. به نظرم گفته های مادر کیان منطقی تر است. 
بنده اگر پلیسی بودم که دنبال اصل ماجرا و قاتل می گشتم 

حتام سخنان مادر کیان را باور می کردم.«
صادق زیباکالم اصالح طلب که نقش »پلیس خوب« را در 
کنار حکومت بازی می کند افزوده که »اعتامد مردم نسبت به 
چگونگی اخبار دولتی به اندازه ای سلب شده که اگر دولت 
ساعت ۱۲ ظهر اعالم کند خورشید در آسامن است، مردم 

در  آبان ۱۴۰۱  روز شنبه ۲۸  ==روزنامه جهان صنعت 
مطلبی با عنوان » برای کیان و قایق کوچکش؛ روایتی از جان 
باخنت کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله ای که شامگاه چهارشنبه 
کرد. منترش  باخت  جان  و  خورد  تیر  ایذه  در  آبان   ۲۵

==خربگزاری میزان نوشته که نشست فوق العاده امروز 
از مصوبات  به سبب تخلف  بر مطبوعات  هیات نظارت 
شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات، این روزنامه 

را توقیف کرده و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.
==صادق زیباکالم اصالح طلب که نقش »پلیس خوب« را 
در کنار حکومت بازی می کند، همزمان در همین روزنامه 
با اشاره به ارصار مقامات بر اینکه کیان توسط تروریست ها 
کیان  مادر  گفته های  نظرم  »به  که  نوشته  شده،  کشته 
منطقی تر است. بنده اگر پلیسی بودم که دنبال اصل ماجرا 
و قاتل می گشتم حتام سخنان مادر کیان را باور می کردم.«

روز  صنعت«  »جهان  پرخواننده  و  اقتصادی  روزنامه 
روزنامه  این  توقیف  شد.  توقیف   ۱۴۰۱ آبان   ۳۰ دوشنبه 
توسط هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل انتشار مطلبی 
هفته  اعرتاضات  در  جانباخته  کودک  پیرفلک  کیان  درباره 

گذشته ایذه عنوان شده است.
خربگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعالم کرد روزنامه 
»جهان صنعت« در نشست فوق العاده امروز هیات نظارت 
عالی  شورای  مصوبات  از  »تخلف  سبب  به  مطبوعات  بر 
امنیت ملی و حدود مطبوعات«، توقیف و پرونده آن به 

مرجع قضایی ارجاع شد.
روزنامه جهان صنعت روز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در مطلبی 
با عنوان » برای کیان و قایق کوچکش؛ روایتی از جان باخنت 
پیرفلک کودک ۱۰ ساله ای که شامگاه چهارشنبه ۲۵  کیان 

آبان در ایذه تیر خورد و جان باخت منترش کرد.
در این مطلب آمده بود »به نام خدای رنگین کامن؛ این 
سخنان کیان پیرفلک ۱۰ساله ابتدای فیلمی درباره ساخت 
قایق خود است. شب ۲۵ آبان در ایذه تا کنون صبح نشده 
است. هوا که در شهر ایذه تاریک شد خودروی معرتضان در 
خیابان رشوع به بوق زدن ممتد کردند. بوق ها ادامه داشت 

و عده ای رشوع به شعار دادن کردند.«
ادامه  شعار  و  »بوق  که  شده  نوشته  گزارش  ادامه  در 
داشت که پلیس و ماموران امنیتی به شهر آمدند. ناآرامی 
چند ساعتی طول کشید. صدای تیراندازی فضای شهر را فرا 
گرفته بود. در این میانه خربی ناگوار در شهر پیچید و خیلی 
اخبار قرار گرفت.  این خرب خونین و مرگبار در صدر  زود 
نام  به  بود. کودکی ۱۰ ساله  باخته  کودکی ۱۰ ساله جان 
»کیان پیرفلک« با اصابت گلوله به بدنش جان باخته بود. 
کیان پیرفلک، نابغه رباتیک بود. فیلمی که پس از مرگ کیان 
در شبکه های اجتامعی و رسانه ها منترش شد، نشان می دهد 
که این کودک باهوش چه قایق متبحرانه ای ساخته است. 
ایران و  و  آینده ساز در ۱۰ سالگی بی جان شد  یعنی یک 

میلیون ها انسان عزادار شدند.«
این گزارش افزوده بود که »بیست وششم آبان با انتشار 
او  عریان  بدن  کنار  که  ساله   ۱۰ پرسی  بی جان  تصویر 
تکه های یخ منایان بود، همگان را در بهت و ناباوری فرو 
برد. نگهداری جسد بی جان او در خانه با یخ توسط خانواده 
خود یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی بود که دل هر 

توقیف روزنامه »جهان صنعت« به دلیل انتشار مطلبی 
درباره کودک جانباخته در اعرتاضات ایذه

این سخن را چندان باور منی کنند. سخنان راست مسئوالن 
حکومت نیز از جانب مردم خریدار ندارد. چنین موضوعی 
بسیار غم انگیز و هولناک است. البته عدم اعتامد به دولت ها 
در متامی کشورها وجود دارد، اما در بیشرت کشورها تنها ۳۰ 
درصد مردم چنین اخبار رسمی را باور منی کنند. اما در ایران 
در  ندارند.  اعتامد  رسمی  اخبار  به  مردم  درصد  تقریبا ۸۰ 
نتیجه ما به دور یک دایره باطل حرکت می کنیم، که اتفاقا با 
توجه به رشایط حساس کنونی از این دست رویدادها را در 

روزهای آتی بیشرت شاهد خواهیم بود.«
موج  میان  در  هرچند  صنعت  جهان  روزنامه  توقیف 
گسرتده رسکوب های مسلحانه، قضایی و امنیتی مردم شاید 
چندان عجیب و غریب و حتا با اهمیت نیز نباشد، اما نشان 
می دهد جمهوری اسالمی چنان مستأصل است و خود را در 
خطر سقوط می بیند که حتی مطالب رسانه های حکومتی و 

افراد خودی را نیز بر منی تابد!
کیان پیرفلک کودک نخبه ۱۰ ساله  ۲۵ آبان در اعرتاضات 
توسط  بسته شدن معرتضان  رگبار  به  پی  در  ایذه  مردمی 
مأموران حکومتی جان باخت. کیان به همراه پدر، مادر و 
برادر سه ساله اش در اتومبیل بود و در پی برخورد گلوله به 
سمت راننده ی اتومبیل، پدرش که رانندگی می کرد و کیان 
کیان کشته  تیر خوردند؛  بود  پدرش نشسته  که پشت رس 
شد و پدرش همچنان در بیامرستان در رشایط وخیم برس 
می برد. در چهارشنبه خونین ایذه، دو کودک دیگر به نام 

سپهر مقصودی و آرتین رحامنی نیز جان باختند.
پیرفلک  کیان  مادر  راد  موالیی  زینب  افشاگری  پی  در 
کودک ۹ ساله جانباخته در ایذه، درباره عوامل قتل پرسش، 
ایران حمله  از روز جمعه رسانه ها و حامیان حکومت در 
با توهین و افرتا علیه او را آغاز کردند. در حالی که  توام 
جمهوری اسالمی به رگبار بسته شدن شامری از شهروندان 
کار  را  ایذه  در  آبان   ۲۵ چهارشنبه  شامگاه  اعرتاضات  در 
»تروریست «ها دانسته بود، ولی زینب موالیی  راد مادر کیان 

روز جمعه در مراسم تدفین پرسش به  رصاحت اعالم
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از  بغداد  به  خود  سفر  در  قدس«  »سپاه  ==فرمانده 
مقامات عراقی دو خواسته داشت: خلع سالح پایگاه های 
گروه های کُرد مخالف جمهوری اسالمی در شامل عراق و 
جلوگیری ارتش عراق از ورود شبه نظامیان کُرد به خاک ایران.
هشدار  که  نیست  مشخص  می نویسد  ==سی ان ان 
حکومت ایران چقدر جدی است، اما به هر حال برای بغداد 

مشکل آفرین است.
خاورمیانه  مؤسسه  ارشد  کارشناس  اسلیم  ==راندا 
می گوید: »رژیم ایران دچار پارانویا است. آنها قاطعانه بر 
این باورند که موساد از خاک کردستان و از طریق گروه های 
مخالف کُرد برای ارسال سالح و چریک به مناطق کردنشین 

ایران استفاده می کند«.
==اینکه جمهوری اسالمی برای منحرف کردن توجهات 
از خیزش رسارسی در ایران و برای »حفظ نظام« در رشایط 
یک  انداخنت  راه  به  دست  حکومت«  »نجات  و  بحرانی 
درگیری نظامی و جنگ منطقه ای بزند هم قابل تصور و 
هم محتمل است. جمهوری اسالمی طی جنگ هشت ساله 
رشوع  آن  آمدن  کار  روی  با  بالفاصله  تقریبا  که  عراق  با 
شد، هم توانست همه مخالفان را قلع و قمع کند و هم 

پایه های خود را مستحکم مناید.

به گفته چند مقام عراقی و کُردی اسامعیل قاآنی فرمانده 
جریان  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروهای 
سفرش به بغداد مقامات عراق را تهدید کرده است که اگر 
ارتش این کشور گروه های کُرد مسلح مستقر نزدیک مرز 
ایران را خلع سالح نکند، جمهوری اسالمی دست به عملیات 

نظامی زمینی در شامل عراق می زند.
آبان ماه(   ۲۷( نوامرب  که سی ان ان جمعه ۱۹  گزارشی  در 
منترش کرد آمده اگر تهدید به چنین حمله ای عملی شود 
اقدامی بی سابقه خواهد بود. جمهوری اسالمی بدون ارائه 
هیچ مدرکی ادعا می کند ناآرامی های داخلی ایران توطئه 
این  مقرصان  از  یکی  را  کُرد  گروه های  و  است  خارجی 

اعرتاضات می خواند.
مقامات رژیم ایران مدعی شده اند اعرتاضات ضدحکومتی 
به تحریک گروه های کُرد انجام شده و آنها اسلحه قاچاق 
وارد ایران می کنند اما مقامات اقلیم کردستان عراق چنین 

ادعایی را رد می کنند.
اندازه  تا چه  ایران  مشخص نیست که هشدار حکومت 
جدی است اما به هر حال برای بغداد مشکل آفرین است. 
هرچند سی ان ان می نویسد این اولین بار است که مقامات 
جمهوری اسالمی پس از ماه ها تنش برون مرزی و درخواست 
از عراق برای خلع سالح گروه های مخالف فعال در داخل 
خاک خود، به رصاحت تهدید به عملیات زمینی کرده اند اما بر 
اساس شواهد موجود این تهدیدات قبالً هم تکرار شده بود.
اعرتاضات  آغاز  از  پس  ماه  دو  می نویسد  سی ان ان  
ضدحکومتی در ایران در حالی که خواسته مردم رسنگونی 
حکومت مالهاست هزاران نفر دستگیر و صدها نفر کشته 
شده اند. مقامات جمهوری اسالمی از گلوله جنگی برای کنرتل 
خیابان ها استفاده می کنند .با اینهمه هیچ نشانه ای از فروکش 
کردن اعرتاضات مردم علیه حکومت اسالمی وجود ندارد.
اسامعیل قاآنی در سفری که سی ان ان درباره آن نوشته است 
با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و فرماندهان و 

اسامعیل قاآنی عراق را تهدید به حمله زمینی کرد؛ 
تالش جمهوری اسالمی برای راه  انداخنت جنگ؟!

به جمهوری اسالمی  رهربان چند گروه شبه نظامی نزدیک 
دو  عراقی  مقامات  از  او  خواسته های  است.  کرده  دیدار 
محور داشت: خلع سالح پایگاه های گروه های کُرد مخالف 
جمهوری اسالمی در شامل عراق و جلوگیری ارتش عراق از 

ورود شبه نظامیان کُرد به خاک ایران.
به گفته دو شخصیت سیاسی شیعه، دو مقام شبه نظامی 
و یک مقام ارشد کرد، قاآنی به همتایان عراقی خود گفته 
است که اگر بغداد این خواسته ها را برآورده نکند، جمهوری 
اسالمی ایران با نیروی زمینی عملیات نظامی انجام می دهد 

و به مبباران پایگاه های مخالفان نیز ادامه خواهد داد.
ارشد مؤسسه خاورمیانه می گوید:  کارشناس  اسلیم  راندا 
»رژیم ایران دچار پارانویا است. آنها قاطعانه بر این باورند 
که موساد از خاک کردستان و از طریق گروه های مخالف 
کُرد برای ارسال سالح و چریک به مناطق کردنشین ایران 

استفاده می کند.«
از  توجهات  کردن  منحرف  برای  اسالمی  جمهوری  اینکه 
در رشایط  نظام«  برای »حفظ  و  ایران  در  خیزش رسارسی 
یک  انداخنت  راه  به  دست  حکومت«  »نجات  و  بحرانی 
قابل تصور و  بزند هم  درگیری نظامی و جنگ منطقه ای 
هم محتمل است. جمهوری اسالمی طی جنگ هشت ساله 
با عراق که تقریبا بالفاصله با روی کار آمدن آن رشوع شد، 
هم توانست همه مخالفان را قلع و قمع کند و هم پایه های 

خود را مستحکم مناید.
مقامات عربستان سعودی دو هفته پیش از این اعالم کرده 
بودند که جمهوری اسالمی آماده انجام حمالتی به تأسیسات 
نفتی این کشور و اربیل عراق است تا توجهات بین املللی را 

از اعرتاض داخلی منحرف کند.
در  سفید  کاخ  ملی  امنیت  کربی سخنگوی شورای  جان 
واکنش به تهدیدات جمهوری اسالمی گفته بود »ما از طریق 
کانال های نظامی و اطالعاتی با عربستان سعودی بطور دائم 
در متاس هستیم و در دفاع از منافع و رشکای خود در منطقه 

تردید نخواهیم کرد.«

       کرد که قتل پرسش و تیر خوردن همرسش نه کار 
که  بوده  »لباس شخصی هایی«  کار  بلکه  »تروریست ها«، 
ماشین آنها را »به رگبار بستند«. البته رسانه های جمهوری 
مأموران  که  جایی  در  منی بینند  موظف  را  خود  اسالمی 
رسکوب و به قول مادر کیان »گاردی ها و لباس شخصی«ها 
صف کشیده بودند تا به مردم حمله کنند، »تروریست«ها 

چرا باید بجای این مأموران، به ماشین یک خانواده شلیک 
کنند! ضمن اینکه با بررسی گلوله های شلیک شده می توان 

دریافت مربوط به کدام نهاد بوده است!
زینب  بر  فشار  با  آبان   ۲۷ جمعه  روز  امنیتی  نهادهای 
گرفنت  پس  و  اجباری  اعرتاف  به  وادار  را  او  راد  موالیی  
حرف هایش کردند اما همزمان سجاد پیرفلک عموی کیان در 
گفتگو با روزنامه »اعتامد«، صحبت های مادر کیان را تأیید 
کرده و گفته که حرف های وی متام ابعاد پنهان موضوع را 
منایان کرد و واقعیت هامن است که او در مراسم خاکسپاری 

کودکش گفت.
سجاد پیرفلک افزوده که مادر کیان »به عنوان فردی که 
دقیقا در صحنه حادثه حضور داشته در جمع هزاران نفر از 
مردم به صورت شفاف توضیح داد که چه اتفاقی برای کیان، 

پدرش و کل خانواده افتاده است.«
به گفته سجاد پیرفلک، هنگام شلیک ماموران به ماشین این 
خانواده، رادین برادر سه ساله کیان و مادرش، زینب موالیی راد 
در صندلی سمت شاگرد نشسته بودند و تیرهای شلیک شده 
از سمت راننده به ماشین برخورد کرد و کیان هم که در سمت 

راننده نشسته بود تیرها به پهلوی او اصابت کرد.
و  دیدم  را  فاجعه  فیلم های  »من  که  افزود  کیان  عموی 
متوجه شدم که روایت صحیح هامنی است که مادر کیان 
مطرح می کند. نه رادین و نه مادرش تیر نخوردند از سوی 

دیگر کیان فوت کرد و پدرش هم در بیامرستان است.«
سجاد پیرفلک تأکید کرده که مادر کیان معلم هرن است 
همه  بلکه  است  آگاهی  و  روشنفکر  بسیار  زن  تنها  نه  و 
که  بطوری  کرده  فرزندانش  تربیت  رصف  را  خود  وقت 
می کرد  درک  را  زیست  محیط  از  حفاظت  رضورت  کیان 
و در همین سن کارهای زیادی برای محیط زیست انجام 
می  داد، حقوق شهروندی را درک و رعایت می  کرد، به هرن 
افراد احرتام  عشق می  ورزید، به فردیت و حریم خصوص 
امید  آنها  به  می  شد  که  بود  نسلی  معرّف  و  می گذاشت، 

داشت که بتوانند ایران را آباد و آزاد کنند.

اسامعیل قاآنیکیان پیرفلک
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دوربین دور شد!
از سوی دیگر، متاشاگرانی که بسیاری از آنها با پرچم ملی 
»زن  شعارهای  با  تی رشت هایی  همچنین  و  شیروخورشید 
زندگی آزادی« و »چو ایران نباشد تن من مباد« و…  در 
ورزشگاه »خلیفه« حضور داشتند، پس از آنکه تیم جمهوری 
اسالمی گل سوم را دریافت کرد شعار »بی رشف بی رشف« 

رس دادند.
در دقیقه ۲۲ مسابقه طبق قرار قبلی متاشاگران، نام »مهسا 
امینی« در ورزشگاه طنین افکند. مهسا در ۲۲ سالگی بر اثر 
رضب و جرح مأموران گشت ارشاد اسالمی و پلیس امنیت 

اخالقی هنگامی که در بازداشت آنها بود، کشته شد.

در طول این مسابقه دو سه بار علی کریمی ستاره پیشین 
تیم ملّی فوتبال نیز تشویق شد. او یکی از حامیان رسشناس 

خیزش رسارسی در ایران و انقالب مردم است.
در دقیقه ۵۲ مسابقه، متاشاگران شعار »ترابی بی رشف« 
رس دادند. مهدی ترابی از بازیکنان طرفدار علی خامنه ای 

است.
در این مسابقه مهدی طارمی دو گل به مثر رساند که یکی 
از آنها از روی نقطه پنالتی بود. رسدار آزمون نیز که مواضعی 

در دفاع از مردم داشته، یک توپ را به تیر دروازه کوبید.

رسود  همخوانی  از  مسابقه  آغاز  از  پیش  ==بازیکنان 
جمهوری اسالمی خودداری کردند.

==بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلیس به نشان احرتام به 
یاد جانباختگان خیزش ضدحکومتی در ایران و انقالب مردم 

در ابتدای مسابقه زانو زدند.
==بعضی از متاشاگران با پرچم شیر و خورشید ایران به 
استادیوم رفته بودند. در بعضی دقایق بازی متاشاگران با 

شعار »بی رشف بی رشف« بازیکنان را خطاب قرار دادند.
==بعد از دریافت شش گل از انگلیس کارلوس کیروش 
گفت »هنوز چیزی متام نشده و ما دو بازی دیگر در جام 
جهانی داریم و تالش می کنیم که با موفقیت آنها را پشت 

رس بگذاریم«.

که  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  رقابت های  دومین شب  در 
تیم  شد  برگزار  »خلیفه«  استادیوم  در  نوامرب   ۲۱ دوشنبه 
فوتبال جمهوری اسالمی که مردم می گویند »تیم ملی ایران« 
با  می نامند  »ماّل«  تیم  »ملّی«  تیم  بجای  را  آن  و  نیست 

نتیجه ی شش بر دو مغلوب تیم ملی فوتبال انگلستان شد.
منت  از  آن  حواشی  که  شد  برگزار  حالی  در  دیدار  این 
با خیزش رسارسی در  بود زیرا همزمان  مسابقه حساس تر 
ملّی  بازیکنان رسشناس در رده   داشتند  انتظار  ایران مردم 
صدای آنها باشند اما تقریباً اغلب شان ترجیح دادند ساکت 
مبانند و حتا بجای پشتیبانی از مردم پیش از سفر به قطر 
در دیدار با ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« به نشان احرتام 
تا کمر خم شدند و به او تعظیم کردند و یا طلب پول و 
دستمزد بیشرت برای بازیکنان تیم منودند همه اینها باعث 
شد که مردم از رفتار آنها به شدت خشمگین و منزجر شوند.
با مچ بندهای  البته پیش از رشوع این مسابقه بازیکنان 

مشکی حلقه اتحاد تشکیل دادند.
بعد هم  پیش از آغاز مسابقه از همخوانی رسود جمهوری 

اسالمی خودداری کردند.
نشان  به  انگلیس  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  عوض،  در 
احرتام و به یاد جانباختگان خیزش ضدحکومتی مردم ایران 

در ابتدای مسابقه زانو زدند.
در دقایق نخست مسابقه، بیرانوند و حسینی در محوطه 
آنقدر  بیرانوند  بینی  به  برخورد کردند. رضبه  بهم  جریمه 
شدید بود که باعث خونریزی شدید شد و او نتوانست به 
بازی ادامه دهد. فضای سیاسی به گونه ایست که کم نیستند 
کسانی که این برخورد را عمدی می دانند تا از بازی و جلوی 

شکست سنگین 
تیم »غیرملّی« در 
مقابل انگلیس؛ 

یحیی گل محمدی: 

هم بازی را باختید 
هم رشف را!

حلقه اتحاد بازیکنان با مچ بند مشکی در رسانه های حکومتی سانسور شد

در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  رسمربی  گل محمدی  یحیی 
توییتی خطاب به بازیکنان نوشت: »شام هم بازی را باختید 

هم رشافت را… به راستی رشافت تان را چند فروختید؟«
در  ایران  فوتبال  تاریخ  نتیجه سنگین ترین شکست  این 
جام های جهانی بود. با اینهمه کارلوس کیروش پس از پایان 
مسابقه به روش همیشگی تیم هایی که شکست می خورند 
به خربنگاران گفت: »ما با آخرین توان جنگیدیم و شجاع 
بودیم. آنچه در توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم… 
هنوز چیزی متام نشده و ما دو بازی دیگر در جام جهانی 
رس  پشت  را  آنها  موفقیت  با  که  می کنیم  تالش  و  داریم 

بگذاریم.«

این  به  خطاب  توئیتی  در  دیروز  پهلوی  رضا  شاهزاده 
بود Lاینک فرصت دارید صدای مردم تان  بازیکنان نوشته 
باشید و نشان دهید که تیم ملی ایران هستید و نه تیم رژیم 

جنایتکار و کودک کش جمهوری اسالمی.«
وی  امروز نیز در توئیتی با اشاره به سانسور در صداوسیامی 
جمهوری اسالمی که مردم آنرا نیز غیرملّی دانسته و »رسانه 
که  است  واقعی  ایران  »این  نوشت:  می خوانند  میلی« 
دوربین های تحت کنرتل قطر سانسور می کنند، و بجای آن، 

فقط زنان باحجاب طرفدار رژیم را نشان می دهند.«

شعار زن زندگی آزادی در استادیوم »خلیفه« قطر
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است.
هفته  چند  داروسازان  انجمن  رییس  نایب  فاطمی  علی 
پیش از نایاب شدن برخی داروهای ساده به ویژه داروهای 
»رشبت  گفت:  او  داد.  خرب  داروخانه ها  در  کودکان 
تب  برای  بروفن  و  استامینوفن  رشبت  دیفن هیدرامین، 
بچه ها و شیاف استامینوفن برای کودکانی و نوزادان که باید 
استامینوفن را به صورت شیاف استفاده کنند در داروخانه ها 

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

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

عبدالحسین روح االمینی عضو کمیسیون 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  نیک  بین  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.«
کمبود دارو این روزها جدی تر شده بطوری که امیرحسین 
اورندی معاون درمان مجتمع بیامرستانی »خمینی« درباره 

==سازمان غذا و دارو، دستور ریکال )جمع آوری عرضه از 
بازار( برخی از سوسپانسیون های خوراکی کوآموکسی کالو 

را صادر کرد.
این محموله بدون گذراندن  ==مشخص نیست واردات 
ترشیفات گمرکی واقعا به خاطر »کمبود دارو« بوده یا وزیر 
بهداشت با اعامل نفوذ برای رشکت واردکننده رانت ایجاد 

منوده تا محموله داروی تقلبی را وارد کند!
با  و  تابستان  اواخر  از  دارویی  اقالم  برخی  ==کمبود 
شیوع آنفوالنزا و کمیاب شدن آنتی  بیوتیک های کودکان 
و همچنین برخی از ُمسکن  ها آغاز شد و تا کنون به صدها 

قلم دارویی رسیده است. 

جمهوری  بهداشت  وزیر  دستور  به  که  دارویی  محموله 
شد،  کشور  وارد  گمرکی  ترشیفات  گذراندن  بدون  اسالمی 
اکنون تقلبی از آب درآمده و دستور جمع آوری آن از بازار 

صادر شده است.
سازمان غذا و دارو، دستور »ریکال« )جمع آوری عرضه از 
بازار( برخی از »سوسپانسیون «های خوراکی کوآموکسی کالو 

را صادر کرد.
بر اساس نامه ای که پیکانپور مدیرکل امور داروی سازمان 
غذا و دارو به یکی از رشکت های واردکننده سوسپانسیون 
آنتی بیوتیک نوشته شده، داروی کوآموکسی کالو  خوراکی 
با برند MAGAMOX CV-DUO با شامره رسی ساخت 
MFH۰۵۵۵ که به صورت فوریتی وارد کشور شده است از 

لحاظ آزمون تعیین ماده موثره، غیرقابل قبول بوده است.
بهرام  که  دارد  اشاره  آنتی بیوتیکی  محموله  به  خرب  این 
عین اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسالمی روز هفتم آبان با 
حضور در فرودگاه از آن رومنایی کرد و گفت این محموله از 
هند رسیده و با توجه به کمبود شدید آنتی بیوتیک در کشور 
با دستور او بدون ترشیفات گمرکی و کنرتل های قانونی وارد 

کشور شده است!
و  سه  شامل  دارو  محموله  تن   ۵۰ شامل  محموله  این 
اطفال،  بیوتیک  آنتی  انواع سوسپانسیون  میلیون عدد  نیم 
آموکسی سیلین، کوآموکسی کالو، سفکسیم، سفالکسین و 

آزیرتومایسین بود.
دکرت محمد پیکانپور مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 
گفته  آنتی بیوتیک  داروهای  جمع آوری  علت  توضیح  در 
که دارو های وارداتی هم مانند دارو های داخلی به لحاظ 
اندازه گیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و 

کنرتل کیفی می شوند.
اینکه  بر  تأکید  با  دارو  و  غذا  سازمان  داروی  مدیرکل 
محصوالت  کیفی  اصول  حفظ  در  دارو  و  غذا  »سازمان 
کمرتین مسامحه ای را منی پذیرد« گفته که در بررسی های 
صورت گرفته دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کالو 
ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده مؤثره نسبت 
به دامنه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و 

به همین دلیل جمع آوری شد.
بهداشت  وزیر  عین اللهی  بهرام  دستور  نیست  مشخص 
برای واردات محموله داروی کوآموکسی  جمهوری اسالمی 
کالو بدون گذراندن ترشیفات گمرکی واقعا به خاطر »کمبود 
دارو در کشور« بوده یا قرار بود وزیر بهداشت با اعامل نفوذ 
با خیال  تا  ایجاد مناید  برای رشکت وارد کننده رانت  خود 

راحت محموله داروی تقلبی را وارد کشور کند!
کمبود اقالم دارویی از مدت ها پیش خربساز شده و بیامران 
را با مشکالت و حتی تهدید جانی روبرو کرده است. کمبود 
برخی اقالم دارویی از اواخر تابستان و با شیوع آنفوالنزا و 
کمیاب شدن آنتی  بیوتیک های کودکان و همچنین برخی 
ُمسکن  ها آغاز شد و تا کنون به صدها قلم دارویی رسیده 

محموله وارداتی 
دارو با وساطت وزیر 
بهداشت، »تقلبی« از 

آب درآمد!

در  که  گفته  بیامرستان ها  در  بیهوشی  داروهای  وضعیت 
وضعیت  و  داریم  کمبودهایی  بیهوشی،  داروهای  زمینه 
ذخایر دارویی مان در زمینه داروهای بیهوشی به نحوی است 

که هر روز دارو را در حد نیاز هامن روز می رسانیم.
رسم  کمبود  بحث  »در  که  افزوده  اورندی  امیرحسین 
که طی هفته های اخیر ایجاد شد، ما تا مرز کنسل کردن 
عمل های جراحی پیش رفتیم و داروخانه ما اعالم کرد که ما 
نقدی هم حارضیم رسم بخریم، اما رسم نبود. باید توجه کرد 
اتفاقی که اخیرا رخ داده،   ماحصل رشایطی است که جزو 
ذات بازار است؛ به این معنی که قیمت متام شده دارو و 

رسم و … یک عددی است.«
همچنین ایزوفلوران، پروپوفول، سووفلوران و کتامین از 
جمله داروهای بیهوشی مورد استفاده در ایران هستند که 
حاال با کمبود جدی روبرو شده و به گفنه امیرحسین اورندی 
بخش  های  بزرگرتین  از  یکی  که  »خمینی«  بیامرستان  در 
جراحی در پایتخت را دارد این داروها »به صورت روزانه 
و لب به لب تامین و تالش می شود که هیچ عمل جراحی 

کنسل نشود.«
برخی گزارش ها نشان می دهد کمبود دارو از جمله داروی 
بیهوشی در بیامرستان ها، همراهان بیامر را برای تهیه دارو 

رسگرداِن داروخانه های سطح شهر می کند.
گفته  دارو  و  غذا  سازمان  داروی  مدیرکل  میان  این  در 
اندازه کافی تأمین شده  این اقالم دارویی به  از  که برخی 
اما باز هم بیامرستان ها با کمبود روبرو هستند: »تنها در 
و  تامین  ماه  مهر  برابر  سه  آبان ماه  در  ایزوفلوران  داروی 
البته به صورت کنرتل شده، توزیع شده و » پروپوفول« هم 
در مهرماه به اندازه نیاز سه ماه کشور تامین و به صورت 

دوره ای در مراکز درمانی توزیع می شود.«
جدا از مافیای قاچاق دارو از کشور که سال هاست دارو را 
با ارز دولتی وارد و بعد به صورت قاچاق و با قیمت آزاد به 
خارج صادر می کند، گزارش هایی هم از صادرات »رسمی« 
دارو از ایران به روسیه با وجود کمبود شدید داخل منترش 

شده است.
علیرضا پیامن پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد 
است که »بازار داروی روسیه 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 به تازگی از صادرات دارو به روسیه خرب داده 
بود. به گفته او ، سال گذشته ارزش صادرات داروهای ایرانی 
به روسیه حدود ۵/٧ میلیون دالر بود  و تالش خواهد شد تا 

امسال این مقدار افزایش پیدا کند.
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 
است.  صادراتی  داروهای  این  از  قلم  دو  هفت«  »فاکتور 
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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در طول دو ماه گذشته بارها با مردم ابراز همراهی کردند.
سهراب پورناظری و علی قمرصی از نوازندگان شناخته شده 
محمدرضا  ساخته  »سپیده«  قطعه  از  جدیدی  اجرای  ایران 
لطفی را ارائه داده و آنرا به معرتضان در ایران تقدیم کرده اند.
شبکه های  در  اثر  این  انتشار  با  همراه  هرنمند،  دو  این 
اجتامعی نوشته اند: »در این هنگامه  پر نشیب و فراز میهن 
چاره هامن دیدیم که در راه رسافرازی ایران، پیوند را از رس 
گرفته و هم پیامن با شام مردم فرهمند بکوبیم بر طبل اتحاد 
و یکپارچگی رسزمین. بازگشت به این رسود میهنی رسآغازی 
خواهد بود برای خوانش دوباره  آهنگ اتحاد که هامنا اتحاد 

رمز پیروزیست.«
همراهی با مردم و حامیت از انقالب ملّی علیه جمهوری 
اسالمی برای بسیاری از هرنمندان و ورزشکاران با هزینه های 
قضایی همراه بوده است. جدا از بازداشت هرنمندان، شامری 

از آنها ممنوع الکار، ممنوع الخروج و احضار شدند.
ورزشکاران زیادی نیز طی دو ماه گذشته با انقالب مردمی در 
ایران اعالم حامیت کردند و زیر فشارهای امنیتی قرار گرفتند. 
در یکی از تازه ترین موارد، یحیی گل محمدی و کریم باقری 
طبق تصمیم کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس به پرداخت 
جریمه محکوم شدند. یحیی گل محمدی رسمربی پرسپولیس 
پس از دیدار بازیکنان تیم ملی با ابراهیم رئیسی در آستانه 
سفر به دوحه و حضور در جام جهانی، با انتشار پستی در 
اینستاگرام از سکوت ملی پوشان به شدت انتقاد کرده و نوشته 

بود: »توی درس معرفت منیشه بیشرت از صفر به شام داد.«
او همچنین پس از کشته شدن کیان پیرفلک کودک ۹ ساله 
نیز با انتشار یک استوری با تصویر کیان به مردم ایذه تسلیت 

گفته بود.
اینهمه در حالیست که به نظر می رسد جمهوری اسالمی به 
شدت از ایجاد همبستگی مردمی هرنمندان و ورزشکارانی که 
سال ها تالش شده بود آلوده ی رانت و فساد ساختاری نظام 
شوند، به شدت خشمگین است. روزنامه حکومتی جام جم 

==هنگامه قاضیانی با انتشار ویدئوی بدون حجابش در 
اینستاگرام نوشت: شاید این آخرین پست من باشد. از این 
لحظه به بعد، هراتفاقی برایم بیفتد، بدانید که من تا آخرین 

نفس کنار مردم ایران هستم.
==هفته گذشته »خانه سینام« از بازداشت و احضار دست کم 
صد سینامگر به دادرسا طی دو ماه گذشته خرب داده بود.

هنگامه قاضیانی بازیگر سینام و تلویزیون ساعاتی پس از 
انتشار ویدئویی بدون حجاب در خیابان های ایران بازداشت 
شد. شامر زیادی از سینامگران نیز در هفته های گذشته احضار، 
ممنوع الخروج و ممنوع الکار شدند. مژگان ایالنلو مستندساز 
و کتایون ریاحی بازیگر نیز همچنان در بازداشت برس می برند.
خربگزاری ایرنا ظهر یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ با انتشار خرب 
»حامیت  را  او  بازداشت  علت  قاضیانی  هنگامه  بازداشت 
با  »ارتباط  و  اغتشاشات«  به  زدن  »دامن  آشوبگری ها«،  از 

رسانه های معاند و ضدانقالب« عنوان کرده است.
هنگامه قاضیانی غروب شنبه و ساعتی پس از اعالم این خرب 
که او به دادرسا احضار شده، با انتشار ویدیویی در خیابان های 

ایران »حجاب اجباری« از رس برداشت.
او با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: »شاید این 
آخرین پست من باشد. از این لحظه به بعد، هراتفاقی برایم 

بیفتد، بدانید که من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم.«
این بازیگر سینام طی دو ماه گذشته بارها در اینستاگرامش 

از خیزش اعرتاضی مردم حامیت کرده بود.
قاضیانی  هنگامه  بازداشت  خرب  انتشار  با  ایرنا  خربگزاری 
نوشته که »به دنبال حامیت برخی از سلربیتی ها و هرنمندان 
از آشوبگری ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی 
افراد طی  این  از  تعدادی  قضایی  با حکم  کشور،  در  اخیر 

روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتامعی منع شده اند.«
خربگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز شنبه ۲۸ آبان ماه اعالم کرده بود شامری از هرنمندان و 
سلربیتی ها به دلیل »اظهار نظرهای بدون استناد در مورد 
وقایع اخیر« و »انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حامیت 

از اغتشاشات خیابانی« احضار شده اند.
به گزارش این خربگزاری، پنج نفر از چهره های سینامیی جهت 
پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیرمستند و تحریک آمیز به 
دادرسا احضار شدند؛ این افراد الناز شاکردوست، میرتا حجار، 
باران کوثری، سیام تیرانداز و هنگامه قاضیانی هستند و سه 
فرد دیگر نیز باید طی روزهای آتی به مقامات قضایی در مورد 

مطالب »غیرواقعی« مطرح شده پاسخگو  باشند.
در این گزارش آمده که طی روزهای گذشته از این افراد 
درباره  مطرح شده  تحریک آمیز  ادعاهای  صحت  مورد  در 
اغتشاشات مستندات و ادله خواسته شده است که با گذشت 
چند روز تا کنون هیچ مستند و دلیلی ارائه نشده است و در 
نتیجه این افراد جهت توضیح در خصوص مطالبی که منترش 

کرده اند به دادرسا احضار شده اند.
از ابتدای خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری اسالمی که از 
روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ و در اعرتاض به قتل حکومتی مهسا 
امینی دخرت ۲۲ ساله ای که به دلیل رضب وجرح مأموران گشت 
ارشاد جان باخت، مردم در بیش از ۱۵۰ شهر ایران اعرتاضات 
و  دانشجویان  داده اند.  ادامه  مستمر  بطور  را  گسرتده ای 
بازاریان نیز به این اعرتاضات پیوسته اند و با اعتصاب و تجمع 

با انقالب ملّی ایران همراه شده اند.
بر اساس آخرین گزارش های حقوق برشی بیش از ۴۰۰ نفر 
در هشت هفته نخست انقالب ایران کشته شده اند؛ بیش از 

۱۵ هزار نفر بازداشت و هزاران نفر زخمی شدند.
بسیاری از هرنمندان، ورزشکاران و چهر ه های معروفی که پیش 
از این چندان توجه و حامیتی از اعرتاضات مردمی نشان منی دادند، 

ادامه همراهی هرنمندان و 
ورزشکاران با انقالب ایران؛

 هنگامه قاضیانی 
بازداشت شد

هنگامه قاضیانی کشف حجاب کرد

روز گذشته هرنمندان و ورزشکارانی را که از اعرتاضات مردمی 
نوشت  و  خواند  سخیف«  »سلربیتی های  می کنند،  حامیت 
این افراد روحیه و اعتامد به نفس جامعه را تحت  تاثیر قرار 

داده اند و نباید گول آنان را خورد.
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 
طباطبایی،  بهنوش  غنی زاده،  هامیون  شادمان،  علی  کرمی، 
طناز طباطبایی، پانته آ بهرام، نازنین بیاتی، احمد مهرانفر، سحر 
دولتشاهی با انتشار ویدئو و یا عباراتی در شبکه های اجتامعی 

حامیت خود را از مردم معرتض ایران نشان داده اند.
همچنین مهرماه امسال شامری از سینامگران داخل و خارج 
کشور از جمله بهرام بیضایی، بهمن قبادی، پرویز کیمیاوی، 
مژده  امیرابراهیمی،  زهرا  کاهانی،  عبدالرضا  عباسی،  علی 
شمسایی، منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، در یک 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« دانستند 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 از 
سال ها دروغ، دزدی، فساد، رسکوب، تجاوز و سانسور، 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 
یادآوری می کنیم این تفنگ ها با رسمایه ی این مردم برای دفاع 
از خودشان در اختیارشان قرار گرفته، اسلحه به سمت مردم و 

جوانان ایران نگیرید. به آغوش ملت باز گردید.«
هفته گذشته »خانه سینام« از بازداشت و احضار دست کم 
صد سینامگر به دادرسا طی دو ماه گذشته خرب داد. خانه سینام 
فهرستی صد نفره از سینامگران و هرنمندان موسیقی و تئاتر 
تهیه کرده که در چند ماه اخیر بازداشت یا ممنوع الخروج 
شده اند. برای رسیدگی به پرونده این هرنمندان، کمیته حامیت 
حقوقی و قضایی از سینامگران در خانه سینام با همکاری خانه 

تئاتر و موسیقی تشکیل شده است.
خانه سینام افزوده بود که اکرث بازیگران مشهور و کارگردان ها 
دچار ممنوعیت کار شده اند و قرارداد عده ای هم فسخ شده 
است. اعضای این کمیته برای حفظ حقوق بازداشت شدگان 
انتشار اسامی آنان خودداری کرده اند، اما اعالم شده که  از 
مژگان ایالنلو مستندساز و کتایون ریاحی بازیگر، از هرنمندانی 

هستند که در بازداشت به رس می برند.
اینهمه در حالیست که پیش از آغاز اعرتاضات رسارسی و 
در امرداد امسال محمد خزاعی رئیس سازمان سینامیی وزارت 
ارشاد اسالمی از تهیه فهرستی از سینامگران ایران خرب داد که 
قرار است به   دالیل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود 

منع شوند.
ارشاد   و  فرهنگ  وزیر  اسامعیلی  محمدمهدی  همزمان 
تهیه فهرست  برای  ایران  اقدام سازمان سینامیی  از  اسالمی 
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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با دست خالی علیه یک رژیم جنایتکار و تباه می جنگند.
کیان پیرفلک کودک ۹ ساله  ای است که آرزوی مخرتع شدن 
داشت اما  چهارشنبه ۲۵ آبان در ایذه به دست نیروهای 
امنیتی کشته شد. حکومت تالش زیادی کرد با خونشویی 
از قتل کیان از نیروهای خود سلب مسئولیت کند اما در 
ویدئویی که منترش شده یکی از نزدیکان او درباره نحوه 

کشته شدن وی توضیح می دهد.
پیرفلک  کیان  می گوید،  است  مرد  یک  که  صدا  صاحب 

از  از خیابان بود که  سوار بر ماشین پدرش در حال عبور 
چهار طرف مورد اصابت »گلوله نیروهای امنیتی جمهوری 

اسالمی« قرار می گیرند و کودک کشته می شود.
در مراسم خاکسپاری پیکر کیان نیز مردم شعار می دادند: 

»خامنه ای ضحاک، می کِشیمت زیر خاک«.
صدها نفر از حارضین در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک 

از  شامری  حسین پور  آزاد  خاکسپاری  مراسم  ==در 
شهروندان به یاد او »کبوتر صلح« آزاد کردند و محل جان 

باخنت وی را گلباران کردند.
==حکومت تالش زیادی کرد با خونشویی در قتل کیان 
پیرفلک از نیروهای خود سلب مسئولیت کند اما ویدئویی 
منترش شد که یکی از نزدیکان او درباره نحوه کشته شدنش 
توضیح داده و می گوید که مأموران به ماشین آنها شلیک 

کردند.
==در مراسم خاکسپاری پیکر کیان مردم شعار می دادند: 
آنها همچنین  »خامنه ای ضحاک، می ِکشیمت زیر خاک«. 

شعار دادند: »بختیاری رسم مناز نداره!«
در  »سقوط  را  حقی  ایالر  قتل  بی رشمی  با  ==حکومت 
گودال« اعالم کرده اما بر اساس گزارش منابع محلی آیالر 
با اعرتاضات از هجوم نیروهای رسکوبگر به یک  همزمان 
ساختامن پناه برده و توسط نیروهای امنیتی به پایین پرتاب 
شد و به علت فرو رفنت میلگرد در بدنش جان باخت. در 
تربیز جوان دیگری به نام علی عراقی نیز هدف گلوله قرار 

گرفت و کشته شد.

در مهاباد، ایذه و تربیز جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ هزاران نفر 
از مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آزاد حسین پور، 
کیان پیرفلک و آیالر حقی رشکت کردند و علیه حکومت 

شعار رس دادند.
جریان  در  حسین پور  آزاد  آبان،   ۲۶ پنجشنبه  شامگاه 
اعرتاضات رسارسی مردم مهاباد هدف گلوله مأموران امنیتی 
قرار گرفت و جان خود را از دست داد. مردم اطراف مزار 
او شعار می دادند: »امسال سال خونه، سیدعلی رسنگونه« و 

»کُرد بلوچ آذری، آزادی برابری«.
در  که  حالیست  در  مهابادی  شهروند  این  شدن  کشته 
از  نفر  آبان ماه دست کم هفت  جریان خیزش رسارسی ۲۶ 
شهروندان در شهرهای بوکان، سنندج و سقز توسط مأموران 

مسلح جمهوری اسالمی به قتل رسیدند.
در مراسم خاکسپاری آزاد حسین پور شامری از شهروندان 
به یاد او »کبوتر صلح« آزاد کرده و آنها را در آسامن به پرواز 
درآوردند تا نشانه دیگری از مبارزات مدنی مردمی باشد که 

تشییع پیکر 
»آزاد«، »کیان« 
و »آیالر« در 
مهاباد، ایذه و 

تربیز: 
خامنه ای ضحاک، 
می ِکشیمت زیر 

خاک!
همچنین شعار می دادند: »بختیاری رسم مناز نداره!«

کشته شدن کیان کوچک و باهوش و پر از آرزو و رویا 
خشم و نفرت مردم از حکومت را بیشرت کرده به ویژه آنکه 
که  منترش شده  اجتامعی  شبکه های  در  او  از  ویدئوهایی 
نشان می دهد این کودک شیرین و فعال چگونه از آرزوها 
و امیدهای خود سخن می گوید. از کاشنت درخت تا کشیدن 
نقاشی و درست کردن کاردستی. در یکی از ویدیوهایی که 
از کیان منترش شده او برای معرفی یکی از کاردستی هایش 
کامن« رشوع  رنگین  خدای  نام  »به  عبارت  با  را  جمالتش 
می کند. عبارتی که به رسعت ترجیع بند نوشته های مبارزان 

و آزادیخواهان برای یاد و بزرگداشت او شد.
سومین مراسم خاکسپاری مربوط به آیالر حقی دانشجوی 
پزشکی اهل تربیز است که در جریان اعرتاضات این شهر 
جان  علت  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  شد.  کشته 
باخنت او را نیز با کامل بی رشمی و وقاحت »سقوط در محل 

گود برداری« اعالم کرده است!
آذربایجان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  محمودی  ابراهیم 
افتادن در  این دانشجو در »حادثه  رشقی مدعی شده که 

محل گود برداری جنب برج شهران تربیز« جان باخته است.
محمودی این ادعا را مطرح کرد که آیالر »از یک دستگاه 
خودرو سواری در جلوی پارکینگ ساختامن پیاده شده و پس 

از دقایقی حادثه برای وی رخ داده است!«
این در حالیست که بر اساس گزارش منابع محلی آیالر 
حقی که از هجوم رسکوبگران به یک ساختامن پناه برده بود 
توسط نیروهای امنیتی به پایین پرتاب شد و به علت فرو 
رفنت میلگرد در بدنش جان باخت. در تربیز جوان دیگری 
به نام علی عراقی نیز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

مأموران  نیز  آیالر حقی  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم  در 
امنیتی به مردم و عزاداران حمله کردند و آنها را مورد رضب 

و جرح قرار دادند.
تعداد جانباختگان اعرتاضات ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه هنوز دقیق 
مشخص نیست اما منابع غیررسمی نام دست کم ۱۵ نفر را  
اعالم کرده اند. حکومت مسئولیت هیچکدام از کشته شدگان 
را به عهده منی گیرد  و با وجود شواهد و مدارک غیرقابل 
انکار مرتب ادعا می کند نیروهای امنیتی بدون سالح هستند!
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جمهوری  علیه  مردم  با  همصدا  و  پیوسته  گذشته  ماه  دو 
اسالمی موضع گرفته اند.

ادامه  روز  سه  برای  موفقیت  با  حالی  در  بازار  اعتصاب 
پیدا کرد که بسنت هر ساعت مغازه در رشایط رکود تورمی 
شدید، زیان گسرتده ای به صاحبان کسب و کار وارد می کند 
و با کاهش درآمدها، احتامل کاهش موجودی حساب بانکی 
و برگشت خوردن چک ها وجود دارد. با اینهمه بازاریان این 
با احضار و  امنیتی که  کنار هزینه های  را در  هزینه مادی 
تشکیل پرونده در اماکن و نهادهای قضایی ایجاد می شود، 
با مردم معرتض در خیابان همصدا شدند.   به جان خریده 
اعتصاب بازاریان در سه روز گذشته بزرگرتین اعتصاب کسبه 

در چهار دهه گذشته بوده است.
اداره اماکن استان تهران نیز روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به 
اتحادیه اصناف و کسبه این استان دستور داده بود که طی 
روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان »موظف« هستند که فعالیت عادی 
داشته و محل کسب و کار خود را دایر نگه دارند. در این نامه 
آمده بود که »هرگونه انبارگردانی و تغییر دکوراسیون بعد از 

این سه روز مجاز است.«
در این نامه تهدیدآمیز نوشته شده بود که بسنت مغازه ها 
به پیروی از »فراخوان ضد انقالب« سبب مجرم شناخته شدن 

کسبه و توقیف و ابطال پروانه کسب آن خواهد شد.
اعرتاضات مردم در خیابان ها هم در روز پنجشنبه ۲۶ آبان 
همچون دو روز گذشته با گسرتدگی و پایداری ادامه پیدا کرد. 
مردم ایران در بیش از ۱۵۰ شهر طی سه روز اعرتاضات خیابانی 
را ادامه دادند. برخی شهرها چون خوی، خمین و بندر خمیر 
برای نخستین بار طی دو ماه گذشته در اعرتاضات سه روزه 

سالگرد آبان شاهد اعرتاضات گسرتده مردم در خیابان ها بود.
شهرهای تهران، شیراز، مشهد، خمین، رشت، بندر انزلی، 
ماهشهر، اهواز، ایذه، آبدانان، پردیس، کرج، سنندج، گناوه، 
بهشهر،  اشنویه،  بانه،  سقز،  مهاباد،  سنندج،  کرمانشاه، 
فوالدشهر، الهیجان، بوکان، مبارکه، ویالشهر، دورود، شهرری، 
از  خوی، نی ریز، خمین، ماسال، اصفهان، آستارا و شاهرود 
جمله ده  ها شهری هستند که مردم به خیابان آمدند و انقالب 

علیه جمهوری اسالمی را پیش بردند.
در پایتخت مردم در بیش از ۱۵ خیابان و محله مختلف 
تظاهرات و تجمع همزمان برگزار کردند. پونک، گیشا، اکباتان، 
آریاشهر،  غرب،  شهرک  فردوس،  بلوار  شهر،  تئاتر  صادقیه، 
تهرانرس، سعادت آباد، جنت آباد، شهرزیبا، فالح و نارمک از 

مناطقی بودند که مردم تجمع و تظاهرات کردند.
در اصفهان کشاورزان معرتض با شعارهایی چون »رئیسی 
بی عرضه، برگرد برو به حوزه« و »مرگ بر این دولت مردم 

فریب« تظاهرات کرده و به مردم معرتض پیوستند.
همچنین در کنار شعارهایی که طی دو ماه گذشته مردم 
رس داده اند، برخی شعارهای جدید هم به مجموعه شعارهای 
انقالبی و ضدحکومتی مردم افزوده شده است؛ از جمله شعار 
»چه با حجاب، چه بی حجاب، میریم به سوی انقالب« که از 

سوی شهروندان در تهرانرس رس داده شد.

==بازاریان هزینه مادی را در کنار هزینه های امنیتی که با 
احضار و تشکیل پرونده در اماکن و نهادهای قضایی ایجاد 
می شود، به جان خریده با مردم معرتض در خیابان همصدا 

شدند.
چون  شعارهایی  با  معرتض  کشاورزان  اصفهان  ==در 
»رئیسی بی عرضه، برگرد برو به حوزه« و »مرگ بر این دولت 

مردم فریب« تظاهرات کرده و به مردم معرتض پیوستند.
== در برخی شهرها که نیروهای رسکوبگر به مردم هجوم 
آوردند، مردم نیز با دست خالی و سنگ به دفاع مرشوع از 

خود پرداختند.
ماه گذشته مردم رس  کنار شعارهایی که طی دو  ==در 
داده اند، شعارهای جدید هم به مجموعه شعارهای انقالبی 
و ضدحکومتی مردم افزوده شده است؛ از جمله: »چه با 

حجاب، چه بی حجاب، میریم به سوی انقالب«
سه  اعرتاضات  پایان  با  می شود  پیش بینی  ==همچنین 
روزه ی سالگرد آبان، خیزش انقالبی علیه جمهوری اسالمی در 
روزهای آینده نیز با شدت و گسرتدگی سه روز گذشته ادامه 

پیدا کند.
اعتصابات و اعرتاضات مردم ایران علیه جمهوری در پاسخ 
به فراخوان اعرتاضات سه روزه ی سالگرد آبان، در سومین روز 
گسرتده تر شد. بازاریان در ده ها شهر اعتصاب کردند و شهروندان 
دادند. شعار  اسالمی  جمهوری  علیه  خیابان ها  در  معرتض 

اعتصاب بازاریان روز پنجشنبه ۲۶ آبان نیز برای سومین 
روز پیاپی ادامه پیدا کرد و کسبه در ده ها شهر کشور کرکره 

مغازه ها را پایین کشیدند و کسب وکار خود را تعطیل کردند.
بر اساس ویدئوهای منترش شده در شبکه های اجتامعی 
بازاریان در شهرهایی در رسارس کشور اعتصاب کردند. تهران، 
قزوین، کرمان، تربیز، بهبهان، مشهد،  کنگاور، شیراز، شهرکرد، 
بابل،  سنندج،  صومعه رسا،  اصفهان،  ذهاب،  رسپل  اراک، 
مرودشت،  نجف آباد، بجنورد، کرمانشاه، ایالم، گرگان از جمله 
شهرهایی بودند که ویدئوهای اعتصاب بازاریان در آنها منترش 

شده است.
در پایتخت بازار بزرگ، بازار مبل دالوران، بازار آهن فروشان، 
الله زار، منوچهری، خیابان فلسطین و خیابان انقالب از جمله 
بازارهای سنتی هستند که اکرث مغازه ها روز پنجشنبه ۲۶ آبان 
مانند دو روز پیشرت تعطیل بود. روز پنجشنبه همچنین شامر 
دیگری از بازاریان در نقاط دیگر تهران از جمله در خیابان 
تجاری  مجتمع  و  رشیعتی  خیابان  میرداماد،  خیابان  ویال، 

شانزه لیزه نیز به اعتصاب پیوستند.
اعتصابات در شهرهای بزرگ دیگری چون تربیز، اصفهان، 
اراک، شیراز و مشهد، و همچنین شهرهایی چون گناوه، سقز، 
سنندج، شهرکرد، ایذه، شاهین شهر، فوالد شهر نیز مانند دو روز 

نخست اعرتاضات سالگرد آبان ادامه پیدا کرد.
تالش نهادهای امنیتی و بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
برای انتشار خربهایی درباره »عادی« بودن فعالیت بازاریان 
شکست خورد و صدها ویدئو از اعتصابات در روزهای بیست 
و چهارم تا بیست و ششم آبان نشان داد بازاریان به اعرتاضات 

سومین روز از سالگرد آبان؛ ایران یکپارچه علیه حکومت کودک کش

»هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه«، »زن زندگی آزادی، 
مرد میهن آبادی«، »امسال سال خونه، سیدعلی رسنگونه«، 
بر  »مرگ  و  بشه«  گم  باید  آخوند  فشفشه،  تانک  »توپ 

دیکتاتور« از دیگر شعارهای مردم بود.
همچنین در برخی شهرها که نیروهای رسکوبگر به مردم 
دفاع  به  سنگ  و  خالی  دست  با  نیز  مردم  آوردند،  هجوم 
مرشوع از خود پرداختند. در این میان برخی پایگاه های بسیج 
یا ساختامن های حکومتی از سوی شهروندان مورد حمله قرار 
گرفت.  در بوکان، ساختامن اداره تعزیرات به آتش کشیده شد. 
این حادثه پس از آن رخ داد که نیروهای رسکوبگر حکومت با 
شلیک شات گان ساچمه ای و گاز اشک آور به مردم سوگواری 
کشته شدگان  از  مجاور،  ساالر  پیکر  تشییع  مراسم  در  که 
اعرتاضات روز چهارشنبه رشکت کرده بودند حمله و شامری از 

شهروندان را مجروح کردند.
ساالر مجاور، جوان ۳۰ ساله اهل بوکان، در جریان اعرتاضات 
شامگاه ۲۵ آبان این شهر، از ناحیه رس هدف گلوله نیروهای 

رسکوب گر حکومت قرار گرفت و کشته شد.
کشته شدگان  از  حسن زاده،  محمد  پیکر  تشییع  مراسم 
اعرتاضات روز چهارشنبه در بوکان نیز با حضور جمعیتی از 

مردم برگزار شد.
بیگلری که روز  نیز مراسم خاکسپاری عیسی  در سنندج 
چهارشنبه توسط مأموران مسلح جمهوری اسالمی و به دلیل 
اصابت گلوله جانباخته بود برگزار شد. در شهر اصفهان نیز 
مراسم چهلم احمد شکراللهی از جانباختگان اعرتاضات اخیر 
برگزار شد. مردم در این مراسم شعارهایی از جمله »زن زندگی 

آزادی، مرد میهن آبادی« و »مرگ بر دیکتاتور« رس دادند.
همچنین در شهر خمین نیز خانه خمینی آخوند مرتجع و 
رهرب انقالب اسالمی که به عنوان »موزه خمینی« نامگذاری 

شده بود توسط شهروندان به آتش کشیده شد.
محله محور بودن اعرتاضات در شهرهای بزرگ توان نیروهای 
رسکوب را کاسته و آنها را خسته کرده است. برخی ویدئوها 
و گزارش ها حکایت از اختالف نیروهای رسکوبگر و درگیری 
آنها با یکدیگر در پی دو ماه مأموریت شبانه روزی مداوم و 
همچنین استیصال و پشیامنی از رسکوب مسلحانه هموطنان 
است. در یکی از ویدئوهای منترش شده از اعرتاضات بهشهر 
فرمانده یگان ضدشورش به نیروهایش می گوید که »کنار هم 
باشید، از هم جدا نشید«. این جمالت گویای هراس فرمانده از 
مترد نیروها از دستور رسکوب، ریزش احتاملی آنها، و همچنین 

رسکوب نیروهای رسکوبگر در روند دفاع مرشوع مردم است.
سه روز اعرتاضات سالگرد آبان و رسکوب شدید مردم در 
فرمان  تحت  نیروهای  از  عمومی  انزجار  مختلف  شهرهای 
جمهوری اسالمی را بیش از گذشته کرده و واکنش های مردم 
و چهره های شناخته شده ای چون هرنمندان علیه رسکوبگران، 
احتامل ریزش این نیروها در روزهای آینده را افزایش داده 
است. همچنین پیش بینی می شود با پایان اعرتاضات سه روزه ی 
سالگرد آبان، خیزش انقالبی علیه جمهوری اسالمی در روزهای 
آینده نیز با شدت و گسرتدگی سه روز گذشته ادامه پیدا کند.
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و  نویسندگان  از  برخی  برای  از صدور حکم  گزارش  این 
مرتجامن نیز خرب داده است. امیرحسین بریامنی نویسنده 
و روزنامه نگار که ۷ مهرماه در تهران بازداشت و به زندان 
سال   ۵ به  وکیل  حضور  بدون  بود،  شده  منتقل  فشافویه 
حبس تعزیری محکوم شده است. آتفه چهارمحالیان شاعر 
و عضو کانون نویسندگان ایران که ۱۱ مهرماه بازداشت و 
به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، به تازگی به بند 
عمومی منتقل شده است. محسن زهتابی نویسنده که ۳۰ 
شهریور در شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده 
می برد. محمود طراوت روی،  زندان برس  در  بود، همچنان 
پیگیری وضعیت  آبان هنگام  شاعر و وکیل دادگسرتی ۱۰ 

بازداشت شدگان در دادرسای شیراز بازداشت شد.
همچنین »مژگان کاوسی، مرتجم و  زندانی سیاسی سابق 
که ۱ مهرماه در نوشهر بازداشت شده بود، پس از ۳۵ روز 
در  نوشهر،  در  بازداشتگاهی  در  انفرادی  سلول  در  حبس 
منتقل شد.  )تنکابن(  زندان شهسوار  به  ماه  آبان  تاریخ ۵ 
نصیبه نامی شاعر که روز ۲۸ مهر در گچساران بازداشت 
و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، در مدت بازداشت 
شکنجه شد و با وضعیت وخیم جسامنی به زندان یاسوج 
منتقل شد. سعید هلیچی شاعر، نویسنده و مرتجم که ۲۷ 
محبوس  سپیدار  زندان  در  بازداشت شد  اهواز  در  مهرماه 
است. ماندانا صادقی شاعر و روزنامه نگار و رضا محمدی 

شاعر و نویسنده ۲۷ مهرماه در آبادان بازداشت شدند.
علیرضا ایزدی نویسنده و کارگردان تئاتر در تهران بازداشت 
تهران  نویسنده و مرتجم که ۲۸ مهر در  امانی  بهناز  شد. 
بنفشه  شد.  منتقل  قرچک  زندان  به  بود،  شده  بازداشت 

کاملی شاعر دوم مهرماه در یزد بازداشت شد.
یوسف گرامی پور شاعر و فعال کارگری، ۶ آبان بازداشت 
شد.  بازداشت  آبان   ۸ شاعر  انصاری  وثوق  ارغوان  شد. 
امیرحسین آتش شاعر و دانشجوی دانشگاه خیام مشهد در 
تاریخ ۳۰ مهر ماه بازداشت شد. آرش رمضانی نویسنده یکم 

آبان در مشهد بازداشت شد.
وحشیانه  و  مسلحانه  رسکوب  و  گسرتده  بازداشت های 
افکار عمومی  از سوی  با واکنش های زیادی  مردم معرتض 
از  هفته  نخستین  در  است.  شده  روبرو  جهان  و  ایران 
سومین ماه انقالب ملی ایران، ۲۵۰ مرتجم ایرانی با صدور 
بیانیه ای مشرتک با انقالب مردم ایران اعالم همبستگی کرده 
و نوشتند: »در برابر همه تبعیض ها و ممنوعیت هایی که 
زندگی را در این کشور به بقای رصف در اردوگاه های کار 

اجباری شبیه کرده است می ایستیم.«
امضاکنندگان این بیانیه نوشته اند که »ما مرتجامن هامنند 
دیگر شهروندان ایران و جهان نام رمزگونه ژینا )مهسا(  امینی 

فعاالن  درباره  گزارشی  در  ایران  نویسندگان  ==کانون 
فرهنگی بازداشت شده نوشته که از قتل مهسا )ژینا( امینی 
تا امروز تعداد زیادی از نویسندگان نیز پس از بازداشت و 

تحمل بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند.
==در سومین ماه انقالب ملی ایران، ۲۵۰ مرتجم ایرانی با 
صدور بیانیه ای با انقالب مردم ایران اعالم همبستگی کرده 
و نوشتند »در برابر همه تبعیض ها و ممنوعیت هایی که 
زندگی را در این کشور به بقای رصف در اردوگاه های کار 

اجباری شبیه کرده است می ایستیم.«
کارگری  اتحادیه های  بین املللی  کنفدراسیون  ==کنگره 
علیه  قطعنامه ای  است  جهانی  کنفدراسیون   بزرگرتین  که 
جمهوری اسالمی و در محکومیت سیاست های رسکوبگرانه 
نظام صادر و با مردم آزادیخواه ایران اعالم همبستگی کرد. 

در سومین ماه از انقالب ملی ایران علیه جمهوری اسالمی، 
وکال،  برای  پرونده سازی  و  احضار  گسرتده،  بازداشت های 
آموزگاران، نویسندگان، هرنمندان و ورزشکاران ادامه دارد. 
بر اساس گزارش کانون نویسندگان ایران، طی دو ماه گذشته 
نیز  شامری  و  شده  بازداشت  نویسندگان  از  زیادی  تعداد 

احضار و بازجویی شدند.
از آغاز خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری اسالمی که از 
۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا )ژینا( امینی 
توسط مأموران گشت ارشاد اسالمی آغاز شد، بازداشت های 

سازمانیافته نیز ادامه یافته است.
مقامات امنیتی و انتظامی نه تنها بیش از ۱۵ هزار تن از 
معرتضان را در دو ماه نخست خیزش انقالب ملی در خیابان 
بازداشت کردند بلکه ده ها تن از وکالی دادگسرتی و فعاالن 
فرهنگی و هرنی و ورزشکار را به زندان انداختند. شامری از 
این افراد پس از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی، با سپردن 
وثیقه آزاد شدند و شامری دیگر همچنان در زندان هستند.

انتشار گزارشی درباره فعاالن  با  ایران  کانون نویسندگان 
فرهنگی بازداشت شده نوشته که از قتل مهسا )ژینا( امینی 
بازداشت  از  نیز پس  نویسندگان  از  زیادی  تعداد  امروز  تا 
سیدنوید  شدند.  آزاد  وثیقه  قرار  با  بازجویی  تحمل  و 
سیدعلی اکرب نویسنده و مرتجم، کرم الله سلیامنی نویسنده، 
منایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، منصوره موسوی نویسنده 
و پژوهشگر مطالعات زنان، شیالن کردستانی مرتجم، بیان 
عزیزی شاعر و پژوهشگر حقوق برش، مونا برزویی شاعر 
و ترانه رسا، بهروز یاسمی شاعر و منتقد ادبی از جمله  این 
از  بسیاری  اخیر،  بازداشت های  بر  عالوه  نویسندگان اند. 
نویسندگان نیز در سه ماه گذشته احضار، بازجویی و تهدید 

شده اند.

واکنش ها به رسکوب 
مردم معرتض و بازداشت 
سازمانیافته چهره های 

فرهنگی و هرنی؛ 
پشتیبانی های جهانی 

ادامه دارد
تظاهرات ضدحکومتی در تهران – مهرماه ۱۴۰۱

زندانی  به   خون خفته  و  کودکان  و  مردان  و  زنان  دیگر  و 
این جنبش را، در رستارس کشور، بارها با خود و با دیگران 
زندگی،  »زن،  دوران ساز  و  جهانگیر  شعار  تکرارکرده ایم؛ 
شنیده ایم،  است  رسزمین  این  آینده  طلیعه  که  را  آزادی« 

گفته ایم، و به هر زبانی که می دانیم تکرار کرده ایم.«
اقدامات  برابر  در  اینکه  بیان  با  بیانیه  امضاکنندگان 
افزودند  نیست«،  ممکن  ایستادگی  جز  »کاری  حکومت 
آزادیخواه  کنار جوانان  ایستادن در  از  را  آنها  »هیچ چیز« 

جدا نخواهد کرد.
مرتجامن ایرانی تأکید کردند که »هامن سدهایی که کارشان 
قطع ارتباط شهروندان ایران با یکدیگر و با جهان بوده است، 
سال ها بین منت ها و شهروندان قرار داشته«، و افزودند: »این 
سدها نتوانست مانع رسیدن منت ها به شهروندان ایران شود 
و اکنون نیز نخواهد توانست مانع رسیدن صدای آزادیخواه  

ایشان- این نویسندگان آزادیخواه- به جهان شود.«
را، که  امروز کتاب هایی  از  پیامن بسته اند  این مرتجامن 
»این سدها«  مانع انتشارشان شده اند، از هر راهی که بتوانند 

بدون سانسور به دست شهروندان برسانند.
لی ال  احمدی،  بابک   ، حبیبی  رسوش  آشوری،  داریوش 
سازگار، نازی عظیام، خشایار دیهیمی، عباس میالنی، مراد 
فرهادپور و ع. پاشایی از جمله امضاکنندکان بیانیه هستند. 
این بیانیه به چند زبان از جمله انگیسی، آملانی، فرانسوی و 

ایتالیایی نیز منترش شده است.
اتحادیه های  بین املللی  کنفدراسیون  کنگره  همچنین 
تشکل  از  ۳۰۰  مناینده  از هزار  بیش  با رشکت  که  کارگری 
رسارسی اتحادیه ای از ۱۳۰ کشور جهان، که ۲۰۰ میلیون 
منایندگی  کنفدراسیون جهانی  بزرگرتین  عنوان  به  را  عضو 
می کند، به اتفاق  آرا قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی و در 
محکومیت سیاست های رسکوبگرانه نظام صادر و با مردم 

آزادیخواه ایران اعالم همبستگی کرد.
جدید رسکوب  موج  »آخرین  که  آمده  قطعنامه  این  در 
حاکمیت در تدوام نقض سیستامتیک حقوق اساسی مردم 
حق  و  تشکل ها  آزادی  برای  آنها  حقوق  جمله  از  ایران 
تشکل یابی و همچنین آزادی بیان صورت گرفته است. ایران 
برای  جهان  کشورهای  بدترین  از  یکی  عنوان  به  همواره 
حقوق کارگران در شاخص حقوق جهانی کنفدراسیون بین 
املللی اتحادیه های کارگری ITUC رتبه بندی می شود. اعضای 
چندین تشکل صنفی فقط به دلیل مبارزه برای دستیابی به 
حقوق اساسی و نیز ارتقاء حقوق کارگران، در حال گذراندن 

احکام طوالنی مدت در زندان هستند.«
این قطعنامه تأکید کرده که »کنگره کنفدراسیون بین املللی 
اتحادیه های کارگری خواهان آزادی فعالین صنفی و کارگری 
قوانین  آشکار  نقض  با  که  است  افرادی  همه  و  زندانی 

بین املللی بازداشت و زندانی شده اند.«
کارگری  اتحادیه های  بین املللی  کنفدراسیون  کنگره 
همچنین از جمهوری اسالمی خواسته به خشونت خود علیه 
زنان و دخرتان پایان دهند و از آنها می خواهد به حقوق 
زنان، دخرتان و همه ایرانیان در خصوص آزادی تجمع، آزادی 

بیان، استقالل بدنی و امنیت فردی احرتام بگذارد.
ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران )هرانا( 
 ۲۶ از  کرده  اعالم  شده،  روزرسانی  به  آمار  تازه ترین  در 
شهریور تا ۲۹ آبان ۴۱۹ نفر در اعرتاضات ایران جان خود 
را از دست داده اند که ۶۰ نفر از آنها کمرت از ۱۸ سال سن 

داشتند.
خربگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم تا پایان ۲۸ 
آبان ۱۷۴۵۱ نفر اعالم کرد و افزود از این تعداد هویت ۳۰۲۴ 
تن مشخص شده است و در این میان ۵۴۰ دانشجو بازداشت 

شده اند.
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پشیامنند  انقالب۵۷  از  کرده اند  اعالم  به رصاحت  بعد  به 
و جمهوری اسالمی را منی خواهند! اگر این نظام به راستی 
نیز با مردم مامشات کند، باز هم مردم آن را به تجربه و بر 
اساس ناکارآمدی و تخریب و فساد و غارت و جنایات ۴۳ 

ساله اش منی خواهند زیرا حکومت و حاکمیت آنها نیست!
بیش از دو ماه از آغاز خیزش رسارسی در ایران گذشته است 
»بساط  کرده  ادعا  اسالمی  رهرب جمهوری  آنکه  وجود  با  و 
رشارت ها جمع می شود« اما هیچ نشانه ای از اینکه مردم قصد 
عقب نشینی داشته باشند وجود ندارد و تظاهرات اعرتاضی  و 

ایستادگی مردم در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
مقامات  و  حکومت  حامیان  از  بخشی  میان،  این  در 
سیاسی و نظامی از جمله مشاور علی خامنه ای به نیروهای 
نظامی و رسکوبگران ایراد گرفته اند که برای خاموش کردند 
اعرتاضات ضعیف عمل می کنند! در حالی که آنها از کشنت 

حتا کودکان نیز ابایی ندارند.
پارملانی  امور  معاون  محمد حسینی  چنین رشایطی،  در 
دولت »قاضی مرگ« مدعی شده بسیج، سپاه پاسداران و 
نیروی انتظامی »خویشتنداری کرده اند!« وی نیز رجز خوانده 
که »هر زمان اراده کنیم به غائله اغتشاشات پایان می دهیم!«

مقامات ارشد جمهوری اسالمی در حالی با دروغ و بی رشمی 
برخورد  تسامح«  و  به »مامشات  با معرتضان  ادعا می کنند 
می کنند که طی ۱۰ هفته گذشته حدود ۴۲۰ نفر از مردم قربانی 
رسکوب ها و صدها نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت شده اند 
و قوه قضائیه مرتب تهدید به صدور حکم اعدام می کند!
منت  مردم  رس  بر  نیز  حکومت  مقامات  از  شامری 
تَق  تَق  خوردن  آب  مثل  را  شام  می توانیم  که  می گذارند 

بکشیم اما منی کُشیم!
رسکوبگر  ارگان های  فرماندهان  که  حالیست  در  اینهمه 
متناقض صحبت می کنند. رؤسای نیروی انتظامی برای اینکه 
»خدمت« خود را به نظام ثابت کنند مرتب می گویند »هیچ 

ماه  دو  طی  رسارسی  خیزش  در  جانباختگان  ==شامر 
اینهمه محمد  با  است  نفر رسیده  به حدود ۴۲۰  گذشته 
حسینی معاون امور پارملانی دولت »قاضی مرگ« مدعی 
شده بسیج، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی »خویشتنداری 
کرده اند!« وی نیز رجز خوانده که »هر زمان اراده کنیم به 

غائله اغتشاشات پایان می دهیم!«
اشاره  با  خامنه ای  علی  مشاور  رحیم صفوی  ==یحیی 
»ضعف های نیروهای نظامی« گفته »انتظار داریم نیروهای 
مسلح که بسیج و سپاه بازوان قدرمتند آن هستند، اجازه 

ندهند این حوادث به  طول بیانجامد«.
==رؤسای نیروی انتظامی برای اینکه »خدمت« خود را 
به نظام ثابت کنند مرتب می گویند »هیچ مامشاتی در کار 
نیست!« مقامات دیگر اما ضعف و زمینگیر شدن ماشین 
رسکوب در برابر اعرتاضات و استقامت مردم را مرتب به 

عنوان »مامشات«  و »مدارا« تبلیغ می کنند!
==اما این ضعف و تناقض از کجاست؟ آیا نظام کمبود 
سالح دارد که منی تواند به هر یک از افراد رسکوبگرش اسلحه 
بدهد؟ آیا از کشتار بیشرت رشم دارد و دلش به حال مردم 
می سوزد و »مدارا« می کند؟ علت زمینگیر شدن نیروهای 

رسکوب در کجاست؟!
==حسین طائب می گوید »در جنگ ترکیبی دشمن بنا دارد 
هم جسم و هم روح افراد را درگیر کنند... برخی می گویند 
چرا مامشات و تحمل می کنی؟... دشمن بنا دارد خشم را 
تبدیل به جمعیت بیشرت کند، ما باید جلوی این را بگیریم!«

==در آنچه طائب می گوید بخشی از حقیقت وجود دارد 
اما نه همه ی حقیقت! اینکه طی هفته های اخیر در هر 
شهری که شهروندان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند... 
یافت،  بازتاب  تکثیر شد و در شعارشان هم  خشم مردم 
حقیقت دارد: هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه! بخش 
دیگر حقیقت اما این است که مردم دست کم از دی ۹۶ 

انتقاد یحیی رحیم صفوی به ضعف نیروهای نظامی در رسکوب مردم بی دفاع! 
حسین طائب: بیشرت از این بُکشیم جمعیت  شان بیشرت می شود!

مامشاتی در کار نیست!« مقامات دیگر اما ضعف و زمینگیر 
شدن ماشین رسکوب در برابر اعرتاضات و استقامت مردم 
را مرتب به عنوان »مامشات«  و »مدارا« تبلیغ می کنند! با 
برخی مقامات رژیم که خودشان  اینهمه می توان دید که 
سوابق سیاه ضدمردمی و جنایتکارانه دارند به شدت نگران 
شده اند و عین رهربشان علی خامنه ای می خواهند هرچه 

زودتر »بساط« اعرتاضات »جمع« شود!
در همین ارتباط، یحیی رحیم صفوی مشاور علی خامنه ای 
گفته »انتظار داریم نیروهای مسلح که بسیج و سپاه بازوان 
طول  به   حوادث  این  ندهند  اجازه  هستند،  آن  قدرمتند 
داریم  ضعف هایی  »ما  گفته  رصاحت  به  او  بیانجامد!« 
که اینها در نیروهای مسلح کمرت است و باید ضعف ها را 

برطرف کنیم.«
این سخنان در رشایطی گفته می شود که همه می دانند 
نیز  قوا  فرمانده کل  اسالمی  علی خامنه ای رهرب جمهوری 
هست و دستور کشتار به باالترین رده های نظامی توسط وی 
صادر می شود. سخنان رحیم صفوی مشاور فرمانده کل قوا 
به روشنی نشان می دهد آنهایی که در رأس امور نشسته اند 
برای فرار از خطر رسنگونی و سقوط، خواستار تشدید کشتار 
و تحمیل زور بیشرت علیه مردم هستند و به این میزان جنایت 
که ۴۳ سال حکومت آنها را رس پا نگه داشته راضی نیستند!

اما این ضعف و تناقض از کجاست؟ آیا نظام کمبود سالح دارد 
که منی تواند به هر یک از افراد رسکوبگرش اسلحه بدهد؟ آیا از 
کشتار بیشرت رشم دارد و دلش به حال مردم می سوزد و »مدارا« 
می کند؟ علت زمینگیر شدن نیروهای رسکوب در کجاست؟!

سپاه  اطالعات  سازمان  پیشین  رئیس  طائب  حسین 
پاسداران انقالب اسالمی )ساس( که دو سه هفته ای است 
خیلی فعال شده علت این را که چرا نظام متام ظرفیت خود 
را جهت کشتار مردم به کار منی گیرد، برای بسیجی ها ترشیح 

کرده است.

AFP :تظاهرات ضدحکومتی در تهران؛ منبع
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        طائب گفته »در جنگ ترکیبی دشمن بنا دارد هم 
جسم و هم روح افراد را درگیر کنند… مقابله هم جسمی و 
هم روحی است اما در حوزه  روح می خواهند فراگیری و سهم 
بیشرتی در افکار عمومی داشته باشند. مقابله با این جنگ 
باید جسمی و روحی باشد. برخی می گویند چرا مامشات 
می دهیم،  هزینه  می کنیم،  تحمل  ما  می کنی؟  تحمل  و 

اما بنا داریم تفکیک ایجاد کنیم. دشمن بنا دارد خشم را 
تبدیل به جمعیت بیشرت کند، ما باید جلوی این را بگیریم!«
درواقع طائب اعرتاف می کند بیشرت شدن مقابله جسمی 
یا کشتار بیشرت مردم، برابر است با افزایش خشم در روح و 
روان جامعه و تبدیل شدن آن به جمعیت بیشرت مخالفان! 
در آنچه طائب می گوید بخشی از حقیقت وجود دارد اما 
نه همه ی حقیقت! اینکه طی هفته های اخیر در هر شهری 
که شهروندان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، هزاران 
نفر در مراسم تشییع و تدفین آنها رشکت کرده و خشم آنها 
از حکومت تکثیر شد و در شعار مردم هم بازتاب یافت، 

حقیقت دارد: هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه!
بخش دیگر حقیقت اما این است که مردم دست کم از دی 
۹۶ به بعد به رصاحت اعالم کرده اند از انقالب۵۷ پشیامنند و 
جمهوری اسالمی را منی خواهند! اگر این نظام به راستی نیز با 
مردم مامشات کند، باز هم مردم آن را به تجربه و بر اساس 
ناکارآمدی و تخریب و فساد و غارت و جنایات ۴۳ ساله اش 
منی خواهند زیرا حکومت و حاکمیت آنها نیست! به همین 
دلیل است که قدرت متمرکز در رهربی رژیم و فرمانده کل قوا 
شمشیر را از رو بسته و با گسیل نیرو و تجهیزات نظامی به درون 
اعرتاضات مردم می خواهد آن را به هر قیمتی »جمع« کند  !
بعید است طائب که اکنون مشاور عالی فرمانده کل سپاه 
وی  نداند.  را  موضوع  این  است  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اگرچه با لفاظی  ترس نظام از کشتار بیشرت را به حساب 
»راهربد علی خامنه ای« نوشت اما وقتی به بچه هیأتی ها 
توصیه می کند که »جهاد تبیین« انجام دهند و به شبهه ها 
پاسخ داده و درواقع کشتار مردم را توجیه کنند، همزمان به 
این حقیقت نیز اعرتاف می کند که بدون توجیه و »جهاد 
تبیین« حتا بسیجی ها و پاسدارها را هم منی توان برای کشنت 
مردم به خیابان ها فرستاد! آنها نیز به توجیه و »تبیین« نیاز 

دارند و نظاِم درمانده چیزی در چنته ندارد!

==آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان با حضور در نشست 
حقوق  برش سازمان ملل در ژنو که پنجشنبه )۳ آذر( برگزار 
می شود درباره رضورت تصویب قطعنامه ای علیه جمهوری 

اسالمی سخرنانی می کند.
==در پیش نویس قطعنامه ای که آملان ارائه داده خشونت ها 
علیه مردم توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی محکوم 
شده و از حکومت ایران می خواهد به رعایت حقوق برش 
به ویژه در مورد زنان پایبند باشد. عالوه بر این قرار است 
شود. آغاز  ایران  رویدادهای  درباره  مستقلی  تحقیقات 

همزمان با دهمین هفته از آغاز خیزش انقالبی در ایران 
آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان با حضور در نشست اضطراری 
حقوق  برش سازمان ملل در ژنو درباره وضعیت وخیم حقوق 

برش در ایران سخرنانی می کند.
محور سخرنانی بربوک رضورت تصویب قطعنامه ای علیه 
جمهوری اسالمی به دلیل رسکوب اعرتاضات و کشتار مردم 
است و از رژیم خواسته می شود هرچه رسیع تر رسکوب و 

خشونت علیه مردم را متوقف کند.
خارجه  وزیر  آذر(   ۳( نوامرب   ۲۴ اشپیگل  گزارش  به 
که  دهد  ارائه  را  قطعنامه ای  پیش نویس  دارد  قصد  آملان 
جمهوری  امنیتی  نیروهای  توسط  مردم  علیه  خشونت ها 
اسالمی را محکوم می کند و از حکومت ایران می خواهد به 
رعایت حقوق برش به ویژه در مورد زنان پایبند باشد. عالوه 
بر این قرار است تحقیقات مستقلی درباره رویدادهای ایران 

آغاز شود.
جمع  رسکوب ها  از  شواهدی  باید  می گویند  آگاه  منابع 
بتوانند در مراحل رسیدگی قضایی به  آوری شود که بعداً 
پرونده کسانی که علیه مردم دست به خشونت زده اند یا 

عامل آن بوده اند استفاده شود.
پیش نویس این قطعنامه بعد از ظهر پنجشنبه سوم آذر 

برابر با ۲۴ نوامرب رأی گیری خواهد شد.
دیپلامت های جمهوری اسالمی برای جلوگیری از برگزاری 
نیز  ناکام ماندند. حاال  اما  این نشست بسیار تالش کردند 
گفته می شود که برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورای 
حقوق برش سازمان ملل جهت رد این قطعنامه به شدت در 

اقدام وزیر خارجه آملان برای صدور قطعنامه علیه 
جمهوری اسالمی به دلیل رسکوب مردم

تالش هستند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
و  فرانسه  آملان،  آمریکا،  که  گفت  چهارشنبه  روز  اسالمی 

انگلیس در امور داخلی ایران دخالت می کنند.
خدیجه کریمی مناینده جمهوری اسالمی نیز مانند دیگر 
مقامات رژیم با خرج کردن از کیسه ی »مردم« و »کشور 
غربی  کشورهای  مداخله  رغم  »به  گفته  ایران«  بزرگ 
کشور بزرگ ایران یکبار دیگر دشمنانش را ناامید کرد و در 
راهپیامیی میلیون ها نفر در حامیت از حکومت آن را دیدیم. 
این کشورهایی که خود را قهرمان حقوق برش می دانند جان 
مردم ایران را با تحریم ها به خطر انداخته اند.« این ادعاها 
در حالیست که مردم ایران سال هاست با از دست دادن جان 
خود توسط رسکوبگران حکومت، فریاد می زنند که جمهوری 
اسالمی را منی خواهند و خواهان نابودی و رسنگونی آن هستند.
ایران  در  حکومتی  رسانه های  و  مقامات  میان،  این  در 
از  حامیت  »تداوم  برای  آمریکا  و  آملان  دولت  می گویند 
آشوبگران« هامهنگ عمل می کنند.« اشاره آنها به صدور 
قطعنامه در شورای حکام آژانس بین املللی انرژی امتی علیه 
برنامه های امتی جمهوری اسالمی و فشارهای بین املللی و 
پهپاد  ارسال  و همچنین  مردم  به خاطر رسکوب  تحریم ها 
به روسیه است. وزارت خارجه جمهوری اسالمی ادعا کرده 
صدور این قطعنامه با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است.
از سوی دیگر، دولت آمریکا چهارشنبه ۲۳ نوامرب سه مقام 
در رسکوب  مشارکت  دلیل  به  را  اسالمی   جمهوری  دیگر 
آمریکا  خارجه  وزارت  کرد.  تحریم  مساملت جو  معرتضان 
آمبوالنس توسط  از  استفاده« حکومت  از »سوء  همچنین 
مأموران جمهوری اسالمی و بازداشت معرتضان با آن و انتقال 
آنها توسط رسکوبگران انتقاد کرده و این شیوه را نشانه ترس 

رهربان جمهوری اسالمی از شهروندان دانسته است.
رسهنگ  آمریکا  خزانه داری  وزارت  ارتباط،  همین  در 
حسن عسگری از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و فرماندار کنونی سنندج، رسهنگ علیرضا مرادی فرمانده 
نیروی انتظامی سنندج و رستیپ محمدتقی اصانلو فرمانده 
قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شامل 
تحریم ها  فهرست  در  را  )قرارگاه حمزه سیدالشهدا(  غرب 

قرار داده است.

تظاهرات در شهرهای غربی ایران

حسین طائب
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حضور داشتند. برخی منابع غیررسمی می گوید حمیدرضا 
جالیی پور هم در این دیدارها حضور داشته است.

راد  شکوری  علی  نوشته  نیوز«  »اقتصاد  آنچه  طبق 
سخنگوی »جبهه اصالحات« به تحلیل از وقایع پرداخته و 
و  شده  معرتضان  با  برخوردهای خشن  از  پرهیز  خواستار 
در مورد به کار گرفنت نیروهای لباس شخصی هشدار داده 
و  قانونی  باید  معرتضان  با  »برخورد  کرده  تأکید  او  است. 

دموکراتیک باشد نه خشن!«
یک منبع مطلع به کیهان لندن می گوید، »در این جلسه 
کار اصالح طلبان امتیازگیری از حکومت بود… محور بحث 
راهکار  بود…  بحران  از  عبور  برای  نظام  به  کمک  هم 
اول شان آزاد کردن مصطفی تاجزاده از زندان و رفع حرص 
ظرفیت  خامتی  محمد  کردند  ادعا  آنها  کروبی!  و  موسوی 
جمع کردن اوضاع را دارد و از شمخانی و اژه ای خواستند به 

خامتی میدان دهند.«
همزمان گزارش شد فاطمه رفسنجانی دخرت اکرب هاشمی 
جلسه  خامنه ای  علی  پرس  خامنه ای  مجتبی  با  رفسنجانی 
داشته است. بعد از چند روز تکذیب در نهایت پایگاه خربی 
وابسته به خانواده رفسنجانی مجبور شد این خرب را تأیید 
کند اما ادعا کرد »بیشرت نقل قول ها و موضوعات در مورد 

جزییات این دیدار خالف واقع و کذب است!«
نشست اصالح طلبان که خود را در راه آرمان های خمینی 
می دانند با پرس خامنه ای و شمخانی و اژه ای یعنی دو نفر 
از عوامل اصلی رسکوب ها و بازداشت ها در رشایطی صورت 
می گیرد که در خیابان ها مردم نظر و هدف خود را با صدای 
بلند فریاد زده اند: »خامنه ای خمینی دیگره، این یکی از اون 

یکی ک…تره«
افتاده  گیر  رسنوشت سازی  تنگنای  در  اسالمی  جمهوری 
و روشن است که اصالح طلبان را که سوپاپ های اطمینان 
همیشگی نظام و بال دوم آن هستند به کمک گرفته است. 
انقالب  پاسداران  سپاه  داخلی  نرشیه  صادق«  »صبح  حتا 
بود  گفته  اخیراً  به مواضع خامتی که  اشاره  با  نیز  اسالمی 

این  »در  می گوید،  لندن  کیهان  به  مطلع  منبع  ==یک 
جلسه کار اصالح طلبان امتیازگیری از حکومت بود… محور 
بحث هم کمک به نظام برای عبور از بحران بود… راهکار 
اول شان آزادکردن مصطفی تاجزاده از زندان و رفع حرص 
ادعا کردند محمد خامتی ظرفیت  آنها  موسوی و کروبی! 
جمع کردن اوضاع را دارد و از شمخانی و اژه ای خواستند به 

خامتی میدان دهند«.
آرمان های  راه  در  را  خود  که  اصالح طلبان  ==نشست 
خمینی می دانند با پرس خامنه ای و شمخانی و اژه ای، یعنی 
دو نفر از عوامل اصلی رسکوب ها و بازداشت ها، در رشایطی 
صورت می گیرد که در خیابان ها مردم نظر و هدف خود را 
با صدای بلند فریاد زده اند: »خامنه ای خمینی دیگره، این 

یکی از اون یکی ک…تره«
بیشرت  که  گزارشی  در  ژورنال«  »وال اسرتیت  ==روزنامه 
شبیه رپرتاژ آگهی است نوشته علی شمخانی از منایندگان 
خانواده خمینی و رفسنجانی درخواست کرده صحبت کنند 

تا اعرتاض ها فروکش کند اما آنها نپذیرفتند!

در اوج رسکوب ها در رشایطی که ۱۰ هفته پس از آغاز 
خیزش انقالبی شامر جانباختگان به بیش از ۴۱۰ نفر رسیده 
ارشد  مقامات  با  دیدار  در  اصالح طلبان  از  شامری  است 
امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی راهکارهایی برای خاموش 

کردن اعرتاضات و نجات حکومت از بحران ارائه داده اند.
خربگزاری »برنا« روز دوشنبه ۳۰ آبان خربی درباره نشست 
به  موسوم  تشکیالتی  اعضای  از  اصالح طلبان  از  شامری 
»جبهه اصالحات« با علی شمخانی دبیر شورای  عالی امنیت 
رئیس  محسنی اژه ای  غالمحسین  و  اسالمی  جمهوری  ملی 
قوه قضائیه جمهوری اسالمی منترش کرده بود. جزئیات آن 
دیدار مشخص نبود اما اشاره شد مربوط به وضعیت بحرانی 

حکومت و تداوم خیزش انقالبی در ایران است.
علی  مرعشی،  سیدحسین  نبوی،  بهزاد  نشست  این  در 
صادقی  محمود  و  باقری  علی  راکعی،  فاطمه  شکوری راد، 

چراغ سبز مجبتی خامنه ای و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اصالح طلبان با 
خیال نجات نظام!

را  مواضع  این  ممکن«  نه  و  است  مطلوب  نه  »براندازی 
و  برشمرده  براندازان«  و  »دشمن  »مرزبندی«  با  مصداق 
خواستار به میدان آمدن خامتی برای »ایجاد زمینه گفتگو« 

شده است!
دیدارهای اصالح طلبان با عوامل نظام واکنش های مختلفی 
در پی داشت. کاربری می نویسد »حکومت دست به دامن 

بیت رفسنجانی و بیت خمینی و اصالح طلبان شده است.«
در  ریزش ها  مردم،  انقالبی  خیزش  تداوم  با  همزمان 
حکومت نیز رسعت گرفته است. محمد رسافراز رئیس سابق 
صداوسیامی جمهوری اسالمی در توییتی خطاب به نیروهای 
امنیتی نوشته: »مأموران حکومتی که مردم بی سالح و زنان 
و کودکان بی دفاع را می کشند و آمرانی که فرمان می دهند، 
قاتل هستند. آنها هم در این دنیا و هم در دادگاه عدل الهی 

به سزای عملشان خواهند رسید.«
در دو ماه گذشته رهربان غرب در بیانیه  های مختلف با 
از  کردند  اعالم  ایران  در  اعرتاضات  رسکوب  کردن  محکوم 
»آرمان اساسی مردم ایران« برای دستیابی به امنیت انسانی 

و حقوق برش پشتیبانی خواهند کرد.
گزارشی  در  ژورنال«  »وال اسرتیت  روزنامه  میان،  این  در 
که بیشرت شبیه رپرتاژ آگهی است نوشته علی شمخانی از 
کرده   درخواست  رفسنجانی  و  خمینی  خانواده  منایندگان 

صحبت کنند تا اعرتاض ها فروکش کند اما آنها نپذیرفتند.
در گزارش وال اسرتیت ژورنال آمده است شمخانی در این 
جلسه از پابرجایی جمهوری اسالمی ابراز اطمینان کرده و 
گفته است بر اساس اطالعاتی که به دستش رسیده، آمریکا 
در پی تغییر رژیم در ایران نیست. او به خانواده خمینی 
به  کنند  درخواست  معرتضان  از  اگر  گفته  رفسنجانی  و 
پایان دهند، می شود اصالحات و آزادی های مد  اعرتاض ها 

نظر اصالح طلبان را اعامل کرد.
این ادعای »وال اسرتیت ژورنال«  در حالیست که هر دو 
خانواده به عنوان بنیانگذاران جمهوری اسالمی و غارتگران 

کشور وقاتالن مردم، طرد شده و منفور هستند!

از دیدارهای گذشته اصالح طلبان با محمد خامتی رئیس دولت موشوم به »اصالحات«
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اظهارنظر منی کردند، انتقادهای زیادی به حکومت کرده و با 
مردم همراهی کرده اند. برخی سینامگران زن نیز در اقدامی 
بی سابقه حجاب خود را برداشتند و تصاویر و ویدئوهای 

خود را منترش کردند.
اسالمی  جمهوری  قضایی  و  امنیتی  نهادهای  مقابل،  در 
اقدام به احضار، تهدید، ممنوع الخروج کردن و بازداشت 
هنگامه  و  مستندساز  ایالنلو  مژگان  کردند.  سینامگران 
افراد  جمله  از  سینام  بازیگران  ریاحی  کتایون  و  قاضیانی 

بازداشت شده طی هفته های گذشته هستند.
هفته گذشته نیز خانه سینام از بازداشت و احضار دست کم 
صد سینامگر به دادرسا طی دو ماه گذشته خرب داده بود. خانه 
سینام فهرستی صد نفره از سینامگران و هرنمندان موسیقی 
و تئاتر تهیه کرده که در چند ماه اخیر بازداشت یا ممنوع 
هرنمندان،  این  پرونده  به  رسیدگی  برای  شده اند.  الخروج 
خانه  در  سینامگران  از  قضایی  و  حقوقی  حامیت  کمیته 
سینام با همکاری خانه تئاتر و موسیقی تشکیل شده است.
پاسداران  سپاه  به  نزدیک  فارس  خربگزاری  گذشته  روز 
انقالب اسالمی در گزارشی از لزوم »حجامت« در سینامی 
ایران نوشت و افزود: »از زمان اغتشاشات تا کنون پویش های 
برای  فارس  خربگزاری  من  فارس  سامانه  در  هم  متعددی 
مقابله و برخورد با دروغگویی  سلربیتی ها ثبت شده است. 
در پاسخ به درخواست مردم نیز بسیاری از مسئولین، از قوه 
قضائیه خواستند تا بدون مامشات با دروغگویی ها و انتشار 
اخبار تحریک آمیز برخورد کند.« رسانه های جمهوری اسالمی 

و مقاماتش خود را »مردم« قلمداد می کنند!
این خربگزاری با نام بردن از پنج بازیگر زن سینام، الناز 
و  تیرانداز  سیام  کوثری،  باران  حجار،  میرتا  شاکردوست، 
هنگامه قاضیانی نوشت که »برخورد قضایی با این مسئله 
اولین  در  ارشاد  وزیر  نیست.  کافی  اما  است  الزم  حتام 
روزهای اغتشاشات در واکنش به برخی اقدامات سلربیتی ها 
اهالی فرهنگ و هرن هستیم  ما در خدمت متامی  گفت: 
و چرت دولت و نظام همه اهالی فرهنگ و هرن را در بر 
می گیرد مگر کسانی که خودشان مرص هستند که زیر این 

چرت نباشند.«
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسامعیلی  مهدی  محمد 
نیز در واکنش به بیانیه تهدیدآمیز خانه سینام که همواره 
بیانیه  »این  که  گفته  است  بوده  کنار حکومت  در  نهادی 
تحلیل درستی از اتفاقات نیست. تالش ما بر این است که 
با هر  ما  برگردد.  به حالت عادی  وضعیت فرهنگ و هرن 
شود  منجر  تنش  افزایش  یا  دوقطبی سازی  به  که  اقدامی 
مخالفیم.« وی ادامه داد: »از هیات مدیره خانه سینام که 
بیانیه صادر کردند می خواهیم به وظیفه صنفی و حرفه ای 

==خانه سینام که همواره کنار حکومت بوده است تهدید 
کرده که از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب 
تلویزیونی  و  سینامیی  پروژه های  با  همکاری  از  زده، 

خودداری کرده و در برابر سازمان سینامیی تحصن کنند.
و  ممنوع الخروجی  بازداشت،  تهدید،  وجود  ==با 
و  هرنمندان  حامیت های  اما  سینامگران،  ممنوع الکاری 

بازیگران از انقالب ملّی ایران ادامه دارد.
==فرهاد فخربخش و داوود عابدی از مجریان صداوسیامی 
رژیم از استعفای خود از این سازمان حکومتی خرب داده اند.

اسالمی،  جمهوری  علیه  ملّی  انقالب  ماه  سومین  در 
ریزش در میان سلربیتی ها و هرنمندان افزایش یافته است. 
در همین حال فشارهای امنیتی و قضایی سبب بازداشت 
شامری از هرنمندان شده و حتا خانه سینام هم تهدید کرده 
که اگر سینامگران بازداشت شده آزاد نشوند، اعضای خانه 

سینام تحصن خواهند کرد.
خانه سینامی ایران که پیشرت از تشکیل پرونده، بازداشت یا 
ممنوع الخروج شدن دست کم ۱۰۰ سینامگر از ابتدای خیزش 
ملی علیه جمهوری اسالمی تا کنون خرب داده بود، در بیانیه ای 
تهدید کرده که »در اعرتاض به ادامه خشونت ها علیه مردم 
ایران و به دلیل احضار و بازداشت پی  در پی اعضای خود 
هشدار می دهد در صورتی که تهدیدها و بازداشت ها پایان 
اعضای  از  آزاد نشوند،  بازداشت شده  نیافته و سینامگران 
خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با 
پروژه های سینامیی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر 

سازمان سینامیی تحصن کنند.«
وجود  با  گذشته  روز  چند  در  که  آمده  بیانیه  این  در 
رایزنی های خانه سینام و اعالم پیگیری سازمان سینامیی برای 
آزادی سینامگران نه تنها نتیجه ای به دست نیامد بلکه منجر 
به احضارها و بازداشت های جدیدی هم شد. خانه سینام 
اتهام هایی نظیر »اقدام علیه امنیت ملی«، »تشویش اذهان 
عمومی«، »نرش اکاذیب« و »همراهی با رسانه های بیگانه« 
دانسته  غیرواقعی  می شود   منتسب  سینامگران  به  که  را 
را  کارنابلد  مدیران  تاوان  تنها  »سینامگران  است  معتقد  و 
می دهند که در این سال ها امکان گفتگو و مکامله واقعی 
و  نیست  هرنمند  جای  زندان  نکرده اند.  ایجاد  را  مردم  با 

هیچکس به دلیل ابراز عقیده نباید در زندان مباند.«
ورزشکاران  هرنمندان،  از  شامری  گذشته  هفته های  در 
مردم  انقالبی  خیزش  از  حامیت  به  مشهور  چهره های  و 
دلیل  به  کنون  تا  که  سینامگران  میان  این  در  پیوستند. 
امنیت  حفظ  برای  مواردی  در  و  امنیتی  شدید  فشارهای 
شغلی، از اظهار نظر شفاف درباره اعرتاضات گذشته مردم 

ادامه رسکوب و تهدید 
هرنمندانی که به مردم 

پیوسته اند؛ »خانه سینام« 
هم تهدید به »اعتصاب« 

و »تحصن« کرد

خود عمل کنند و به ما کمک کنند تا مسائل خامته یابد. 
استفاده از لحن های غیردوستانه کمکی منی کند جز اینکه 

تنش ها افزوده می شود.«
اینهمه در حالیست که حامیت سینامگران از انقالب ملّی 
ایران ادامه دارد. الهام پاوه نژاد بازیگر سینام و تأتر با انتشار 
ویدئویی در حساب کاربری خود در اینستاگرم به مرگ کیان 
پیرفلک کودک ۱۰-۹ ساله واکنش نشان داد و با مردم ابراز 
همدلی کرد. او که در این ویدئو بدون حجاب اجباری بر 
رس یک مزار نشسته گفت که »به نام خداوند رنگین کامن، 
اتهام  به  بازداشت  با حکم  از ظهر شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۱، 
تحریک اذهان عمومی و دعوت به اغتشاش، ُمهر به این 
پنجره کوچک خورد تا باعث تشویش اذهان عمومی نباشم 
اما اینک، طنین فریاد مادران و پدران دلسوخته و داغدار و 

آتش قلبم، این مهر را شکست.«
چند روز پیشرت نیز افسانه بایگان بازیگر سینام و تلویزیون 
با انتشار تصویری در حساب کاربری خود در اینستاگرم، به 
جمع هرنمندانی پیوست که در روزهای اخیر حجاب اجباری 
از رس برداشتند. او در توضیح این عکس، شعری نوشته که 
بخشی از آن می گوید »خدایا خسته از این عمر و تکرارم، 
خداوندا از اینک من همه عصیان و طغیانم« و در بخش 

دیگری می افزاید »من از زندان گریزانم.«
سحر مصیّبی تهیه کننده و کارگردان نیز با انتشار تصویر 
بی حجاب خود خود در اینستاگرام نوشت: »امروز آزاد شدم. 
این آزادی را مدیون مردم رسزمینم هستم. مدیون خون های 
ریخته شده… خون مهسا و ندا و نیکا و نوید و ستار و کیان 
و مدیون مادران داغدیده، عزیزان در حبس و زنان و مردان 

دلیر کشورم.«
او در ادامه نوشت:  »من سحر مصیبی رس تعظیم فرود 
می آورم و اگر امروز به زن بودن و ایرانی بودنم افتخار می کنم 
به خاطر شامست. به نام زن زندگی آزادی. شاید در این راه 
اگر با هم مبانیم… وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانیم«.
پستی  انتشار  با  نیز  سینام  بازیگر  محمدزاده  نوید 
حرمت  »به  مورد  این  در  که  نوشت  اینستاگرامش  در 
چیزی  داده اند،  دست  از  را  عزیزان شان  که  خانواده هایی 
بوده؛ مسیر یکطرفه  ابتدا روشن  از  تکلیف  نگفتم، وگرنه 

است، طرف مردم؛ جایی که بهش تعلق دارم«.
مسعود  فرهادی،  اصغر  ریاحی،  کتایون  تهرانی،  هدیه  
کیمیایی، مریم بوبانی، حامد بهداد، رسوش صحت، هومن 
سیدی، مهران مدیری، پارسا پیروزفر، شهاب حسینی، عادل 
ایزدیار،  پریناز  کوثری،  باران  جوان،  رامبد  فردوسی پور، 
بهنوش  غنی زاده،  هامیون  شادمان،  علی  کرمی،  احسان 
طباطبایی، طناز طباطبایی، پانته آ بهرام، نازنین بیاتی، احمد 
هستند  سینامگرانی  دیگر  از  دولتشاهی  سحر  مهرانفر، 
یا عباراتی در  انتشار ویدئو و  با  که در هفته های گذشته 
شبکه های اجتامعی حامیت خود را از مردم معرتض ایران 

نشان داده اند.
از سوی دیگر ریزش ها به صداوسیامی جمهوری اسالمی 
نیز رسیده است. فرهاد فخربخش و داوود عابدی از مجریان 
سازمان  این  از  خود  استعفای  از  حکومت  صداوسیامی 

حکومتی خرب داده اند.
تلویزیون  از  خرب  شبکه  ورزشی  مجری  عابدی  داوود 
نقش  روز ها منی توانم  »این  که  نوشت  و  کرد  خداحافظی 

مجرى خوشحال و پرانرژى را ایفا کنم.«
فرهاد فخربخش دیگر مجری صداوسیامی نظام نیز روز 
یکشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود نوشته 
دلی  و  آرام  نیازمند ذهنی  فعالیت های هرنی  و  »اجرا  که 
خوش است« که اکنون »نه در جامعه و نه در خود من« 

وجود ندارد.



صفحهشماره1855
جمعه 4 تا 10 آذر ماه 1401خورشیدی

4۹ 48

ناروای  اتهام  راحت می تواند  اینقدر  کردم،  را  کار  این  من 
خود را پیش بربد؟«

دستور  اسالمی  جمهوری  به  حکام  شورای  قطعنامه  در 
داده شده فوری در مورد علت آثار اورانیوم کشف شده در 
تأسیسات مخفی پاسخگو باشد و برای روشن شدن مسئله با 

بازرسان آژانس همکاری کند.
محمد اسالمی آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی در سایت فردو 
قم و گازدهی به سانرتیفیوژهای پیرشفته را که نقض برجام 
است واکنش به صدور قطعنامه اعالم کرد و گفت: »قبالً 
اعالم کرده بودیم اگر قطعنامه ای صادر شود به آن واکنش 
نشان می دهیم، از این روز با حضور بازرسان آژانس برخی 
اقدامات هسته ای انجام شد از جمله گازدهی به زنجیره های 
جدید در نطنز و رشوع تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو.«

ادعای اسالمی در مورد اینکه تأسیسات امتی »گاوداری« 
است یادآور ادعاهای محمدجواد ظریف و عباس عراقچی 
است که می خندیدند و  ادعا می کردند انبار مواد رادیواکتیو 
تورقوزآباد  در  امتی  فعالیت های  با  مرتبط  تجهیزات  و 

»قالیشویی« است!
کیهان لندن امرداد ۱۴۰۱ در گزارشی به نقل از منابع آگاه 
نوشت که در پروژه های »لویزان«، »پارچین« و »شورآباد« 
نیز عین قالیشویی معروف تورقوزآباد، حکومت در پوشش 
»مدرسه« و »دامداری« برنامه های امتی خود را پیش می برد. 
آژانس  که  است  کرده  اعالم  امتی  انرژی  رئیس  خود  حاال 
بین املللی انرژی امتی روی سایت هایی انگشت گذاشته که 
»آهن  دپوی  محل  و  »گاوداری«  اسالمی  محمد  ادعای  به 

قراضه« است!
پیش از این رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی 
امتی هشدار داد جمهوری اسالمی برای ساخت چند مبب 

امتی، به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در اختیار دارد.

آژانس  اسالمی:  جمهوری  امتی  انرژی  سازمان  ==رئیس 
ادعا می کند یک »گاوداری« و انبار دپوی آهن قراضه سایت 

مخفی امتی است!
==محمد اسالمی آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی در سایت 
فردو قم و گازدهی به سانرتیفیوژهای پیرشفته را که نقض 
برجام است واکنش به صدور قطعنامه اعالم کرد و گفت: 
»قبالً اعالم کرده بودیم اگر قطعنامه ای صادر شود به آن 

واکنش نشان می دهیم.«
==کیهان لندن امرداد ۱۴۰۱ در گزارشی به نقل از منابع 
و  »پارچین«  »لویزان«،  پروژه های  در  که  نوشت  آگاه 
»شورآباد« نیز عین قالیشویی معروف تورقوزآباد، حکومت 
در پوشش »مدرسه« و »دامداری« برنامه های امتی خود را 
پیش می برد! حاال خود رئیس انرژی امتی اعالم کرده است 
که آژانس بین املللی انرژی امتی روی سایت هایی انگشت 
محل  و  »گاوداری«  اسالمی  محمد  ادعای  به  که  گذاشته 

دپوی »آهن قراضه« است!

رئیس سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی با تکرار ادعای 
»صلح آمیز بودن برنامه های ایران« مدعی شده  سایت های 
اعالم نشده ای که آژانس دست روی آنها گذاشته »گاوداری« 

و محل دپوی »آهن قراضه« است!
به  اشاره  با  محمد اسالمی دوم آذرماه در یک سخرنانی 
»ما  گفت  اسالمی  جمهوری  علیه  حکام  شورای  قطعنامه 
اعالم  سایت  ایران  بگویند  بیایند  آنها  بپذیریم  منی توانیم 
نشده دارد. جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن 
چرا  باشد؟  هسته ای  سایت  می تواند  چطور  می فروشند، 
موارد اتهامی که تولیدکننده آنها یک جریان تروریستی است 
و در کشور ما اقدام به ترور دانشمندان ما کرده و انفجار و 
خرابکاری هسته ای انجام داده و با صدای بلند هم می گوید، 

»قالیشویی« تورقوزآباد که انبار امتی از آب درآمد؛ 
»گاوداری« شورآباد چطور؟!

منای نزدیک از انبار امتی جمهوری اسالمی در منطقه تورقوزآباد و مرکزی که آرشیو امتی به رسقت رفته توسط ارسائیل آنجا قرار داشت

==وریا غفوری بازیکن تیم فوالد خوزستان روز پنجشنبه 
سوم آذرماه به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و 

تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.
سیستان  در  ایرانشهر  شهرستان  در  امنیتی  ==نیروهای 
و بلوچستان با همکاری مدیر دبستان دخرتانه »شاهد« ۹ 

دانش آموز این مدرسه را بازداشت کردند.
==رئیس کل دادگسرتی اصفهان نیز اعالم کرده که ۹ تن 
از بازداشت شدگان اعرتاضات در این شهر به »محاربه« متهم 

شدند.
==فریده مرادخانی فعال مدنی و خواهرزاده علی خامنه ای 
که از منتقدان جمهوری اسالمی است، روز چهارشنبه دوم 

آبان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
==شامر دانشجویان بازداشت شده نیز به ۵۵۵ نفر رسیده 
بیانیه های  است و در روزهای گذشته اساتید دانشگاه در 
مختلفی خواستار آزادی دانشجویان و پایان رسکوب و فضای 

امنیتی در دانشگاه ها شدند.

ابزارهای  مهمرتین  از  یکی  عنوان  به  معرتضان  بازداشت 
از  آمارها  دارد.  ادامه  ملّی  انقالب  ماه  سومین  در  رسکوب 
بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر در ۹ هفته گذشته حکایت دارد. 
در این میان برخی از بازداشت شدگان در دادگاه با اتهامات 
سنگین »محاربه« و »فساد فی االرض« روبرو شدند که خطر 

صدور حکم اعدام علیه آنها را در پی دارد.
خربگزاری هرانا در آخرین آمارهای به روز شده خرب داده که 
تا روز دوم آذرماه ۱۸ هزار و ۵۹ معرتض در شهرهای مختلف 
بازداشت شدند. هویت ۳۲۱۲ تن مشخص شده که ۵۵۵ تن 
است  مواردی  به  آمار مربوط  این  دانشجو هستند.  آنها  از 
که گزارش شده و با توجه به اینکه همچنان شامر زیادی از 
بازداشت ها گزارش نشده، آمار بازداشت شدگان بیش از این 

تعداد باشد.
در یکی از آخرین بازداشت ها وریا غفوری بازیکن تیم فوالد 
خوزستان روز پنجشنبه سوم آذرماه به اتهام توهین و تخریب 

تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.
بازداشت های گسرتده شامل حال کودکان زیر ۱۸ سال هم 
می شود؛ نیروهای امنیتی در شهرستان ایرانشهر در سیستان 
با همکاری مدیر دبستان دخرتانه »شاهد« ۹  و بلوچستان 

دانش آموز این مدرسه را بازداشت کردند.
از  تن   ۹ دادن  شعار  از  »پس  که  گفته اند  آگاه  منابع 
دانش آموزان، خانم سجادی مدیر مدرسه مذکور، آنها را در یک 
کالس حبس کرده و با متاس با اداره اطالعات، برای بازداشت 
آنها اقدام کرده است. نیروهای اطالعات با متاس خانم سجادی 
به مدرسه شاهد آمده و متام این دانش آموزان را بازداشت 

کرده اند.«
در استان خوزستان نیز شهرستان ایذه از جمله کانون های 

بازداشت معرتضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری

بیش از ۱۸ هزار 
معرتض بازداشت 

شدند؛ وریا غفوری و 
فریده مرادخانی در 
میان بازداشت شدگان!
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به  که  ابان   ۲۵ چهارشنبه  شامگاه  است.  اسالمی        
»چهارشنبه خونین ایذه« معروف شد، ده ها شهروند توسط 
نفر  از ۱۰  بیش  و  بسته شدند  رگبار  به  مأموران حکومتی 
دادگسرتی  کل  رئیس  شدند.  زخمی  تن  ده ها  و  جانباختند 
خوزستان از شناسایی و بازداشت ۶۱ متهم مرتبط با اعرتاضات 
»چهارشنبه خونین ایذه« خرب داده است. به گفته علی دهقانی 
»تا کنون ۶۱ متهم شناسایی و دستگیر شدند که ۵۴ نفر آنان با 

قرار بازداشت موقت در بازداشت هستند«.
یک منبع آگاه به کیهان لندن می گوید که »از چهارشنبه ۲۵ ام 
تا االن جّو شهر ایذه و بخش ها و روستاهای اطراف این شهر 
به شدت امنیتی است. نیروهای حکومتی به دنبال بازداشت 
خاکسپاری  مراسم  یا  اعرتاضات  در  که  هستند  شهروندانی 
جانباختگان حضور داشتند. حتی برای جلوگیری از شکل گیری 

هرگونه تجمعی از پهپاد استفاده می کنند.«
این منبع آگاه افزوده که »جوانان را در محل کارشان یا حتی 
در شهرهای دیگر بازداشت می کنند و به بازداشتگاه های ایذه 
می آورند. از جمله سه جوان در اهواز را بازداشت کرده اند 
اعرتاضات  در  و  بودند  ایذه  در  گذشته  چهارشنبه  روز  که 
خیابانی رشکت داشتند. جو شهر خیلی امنیتی است و حتی 
در دبیرستانها بچه ها را تهدید می کنند که در خیابان اعرتاضات 
لباس  و  انتظامی  نیروهای  تعداد  کنند.  رشکت  نباید  شد، 
شخصی هایی که با موتور در خیابان های اصلی می چرخند هم 

خیلی زیاد شده است.«
اعالم  نیز  اصفهان  دادگسرتی  کل  رئیس  جعفری  اسدالله 
کرده که ۹ تن از بازداشت شدگان اعرتاضات در این شهر به 
»محاربه« متهم شدند. او گفته که »کیفرخواست این افراد به 
رسعت صادر  و به مراحل پرونده رسیدگی خواهد شد؛ اتهام 

 این متهامن  محاربه افساد فی االرض است. این افراد به صورت 
شبکه ای و باندی  دست به این جنایت زدند. سه  نفر از این 

تروریست ها  قصد فرار از کشور را داشتند.«
افزوده که »تا روز گذشته،  رئیس کل دادگسرتی اصفهان 
کیفرخواست ۵۱۲ نفر از متهامن اغتشاشات اخیر صادر شده 
که ۵۳ مورد از آنان منجر به صدور رای شده است که این 
رای در دادگاه بدوی صادر شده و امکان اعرتاض وجود دارد.«

امروز  صبح  نیز  بازداشت شدگان  از  شامری  خانواده های 
اوین خواهان  زندان  مقابل  تجمع  با  آذرماه  پنحشنبه سوم 

آزادی عزیزان خود شدند.
همچنین مسعود ستایشی  سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 
۴۰ تبعه دیگر کشورها در اعرتضات دو ماه و نیم گذشته خرب 
داده و گفته که »۴۰ نفر از اتباع خارجی که در اغتشاشات 
اخیر دخیل بودند و بعضاً در کف خیابان هم حضور داشتند، 

دستگیر شدند و مطابق قوانین داخلی کشور با آنها برخورد 
خواهد شد.«

دامنه بازداشت ها و احضارها از سوی جمهوری اسالمی به 
حدی گسرتده شده که حتی شامل مقامات کنونی کشور نیز 
می شود. جالل محمودزاده مناینده مهاباد در مجلس شورای 
اسالمی از شکایت قوه قضائیه از خود به دلیل حامیت از 

»مردم داغدیده« شهرهای کُردنشین خرب داد.
جالل محمودزاده با تأکید بر اینکه در کنار »مردم با رشف« 
می ماند گفته که در منت شکایت از او از جمله اتهام »نرش 

اکاذیب و تشویش اذهان عمومی« عنوان شده است.
در این منت آمده اقدامات او موجب ایجاد این تصور شده 
که »جنایتی در مورد مهسا امینی رخ داده و مسئوالن اهتاممی 
درباره برای شفاف سازی موضوع ندارند« و همین اقدامات 
و  احساسات عمومی  در جریحه دار شدن  »تاثیر مسقیمی 

گسرتش دامنه تجمعات غیر قانونی« داشته است.
جالل محمودزاده در دو ماه و نیم گذشته هم بارها در 
صفحاتش در شبکه های اجتامعی  از مردم حامیت کرده و هم  
۳۰ آبان در گفتگو با روزنامه »اعتامد« از کشته شدن دست کم 
۱۱ نفر در مهاباد طی اعرتاضات رسارسی خرب داده و گفته بود 
که در روزهای گذشته »نیروهای امنیتی در مناطق مختلف 
شهر مستقر شده و برخی از آنها به پنجره های خانه های مردم، 

مغازه ها و ساختامن های مردم شلیک کرده اند«.
همچنین فریده مرادخانی فعال مدنی و خواهرزاده علی 

خامنه ای که از منتقدان جمهوری اسالمی است، روز چهارشنبه 
دوم آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین 

منتقل شد.
یک منبع مطلع درباره بازداشت و محکومیت فریده مرادخانی 
به هرانا گفته که »او در هنگام مراجعه به دادرسای اوین جهت 
اجرای حکم حبس اش بازداشت و به زندان منتقل شده است.«
فریده مرادخانی پیشرت در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ در مسیر 
تهران  اطالعات  وزارت  ماموران  توسط  منزل  به  بازگشت 
بازداشت و بعد در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

درباره وضعیت برخی بازداشت  شدگان نیز نگرانی هایی وجود 
دارد. نزدیکان توماج صالحی خواننده رپ که اوایل آبان بازداشت 
شده بود از صدور حکم »محاربه« برای این هرنمند ابراز نگرده 
کرده و می گویند که مسئوالن قضایی برای این هرنمند معرتض 
وکیل تسخیری تعیین کرده  و وکیل انتخابی را نپذیرفته اند.

شامر دانشجویان بازداشت شده نیز به ۵۵۵ نفر رسیده است 
و در روزهای گذشته اساتید دانشگاه در بیانیه های مختلفی 
خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان رسکوب و فضای 
»چمران«  دانشگاه  اساتید  شدند.  دانشگاه ها  در  امنیتی 
بازداشتی،  دانشجویان  آزادی  خواستار  بیانیه ای  در  اهواز 
رفع ممنوع الورودی دانشجویان، عدم برخورد خشن و ورود 
نیروهای امنیتی به دانشگاه شدند. اساتید و کارمندان دانشگاه 
کردستان در سنندج نیز اعالم کردند تا همه دستگیرشدگان این 

دانشگاه آزاد نشوند تحصن خواهند کرد.

وریا غفوری فریده مرادخانی توماج صالحی
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