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تاریخ ثابت کرده است حکومت عقیده در بهرتین حالت 
یعنی سکون و رکود و در بدترین حالت که معموال نیز اتفاق 
می افتد یعنی ویرانی! فرقی هم منی کند این عقیده زمینی یا 

آسامنی، مذهبی یا غیرمذهبی، چپ یا راست باشد!
اگر قرون وسطا مثال تاریخی و بارز حاکمیت عقیده ی 
به  منحرص  منونه ی  ایران  در  اسالمی  کلیساست، جمهوری 
فرد حاکمیت مذهب شیعه است. هیچ حکومت فرقه ای و 
مذهب زده ای مانند عربستان سعودی و جمهوری اسالمی 
پاکستان و یا حتا طالبان، ساختار هزارتوی مافیایی جمهوری 

برای  تبلیغاتی رصفا  و  موازی  نهادهای  انواع  با  را  اسالمی 
اداره ی کشور بر اساس عقیده  ندارد! عقیده ای که برخالف 
ایدئولوژی های زمینی، »آخرزمانی« است و رسالت خود را 
در نابودی این جهان می بیند! اگرچه  زمامداران جمهوری 
اسالمی و فک و فامیل شان، از بهرتین و بیشرتین موهبت های 

این جهانی برخوردارند.
جمهوری اسالمی با عقیده توانست کشور را ویران کند! 
تفاوت  با عقیده ممکن نیست! یک  اما  آبادانی  ساخنت و 
بزرگ انقالب ۵۷ و انقالب کنونی نیز در همین نکته است. 
خمینی کشوری آباد و ثرومتند و رو به توسعه و پیرشفت را 
تحویل گرفت و با عقیده تخریب کرد. وارثانش آن را ویران 
و غارت شده به نسل های  جوان ایران تحویل می دهند. متام 
امید و خوش بینی نیز به  همین جوانان است که دریافته اند 
هیچ چیز را با »عقیده« منی توان اداره کرد! از همین رواین  
تصور کامال واقعی است که بسیاری از مغزها و مهارت های 
فراری که به خاطر جمهوری اسالمی کشور را  ترک کرده اند، 
و  مغزها  با  و  گردند  باز  به کشور  رژیم،  این  با رسنگونی 
مهارت های موجود که تحمیالت کنونی راه ابتکار و نوآوری 
و رشد و ترقی را بر آنها بسته، کشور را در همه عرصه ها بر 

اساس ساز و کارهای دمکراتیک مدیریت کنند.
جمهوری اسالمی تجربه ای را به چند نسل ایران تحمیل 
سال  سالیان  تا  آن،  از  پس  بود  امیدوار  می توان  که  کرده، 
و  سیاست  عرصه  از  ایدئولوژیک  و  مذهبی  »عقیده« 

مدیریت کشور اعم از ُخرد و کالن، دور خواهد  ماند. 
از  که  بود  این  اسالمی  جمهوری  محتوم  رسنوشت 
پسامندهای تاریخ و عمق افکار ضدبرشی فردی مانند خمینی 
رس برآورد و در گرداب فکری فسیل های درمانده و فرتوتی 
شود.  مضمحل  مشابهانشان  و  رئیسی  و  خامنه ای  مانند 
اما نکته ای که به شدت ذهن را به خود مشغول می کند 
اینست که چگونه می توان بدون دانش و مهارت در هیچ کاری 
و بر اساس عقاید قرون وسطایی چهل و اندی سال جامعه ای 
پویا را زیر سلطه ی خود نگه داشت! واقعی ترین پاسخی که 
به فکر می رسد این است: از یکسو ثروت و بنیه ی اقتصادی 
کشور که در انحصار این حکومت قرار گرفت تا گروه های 
مافیایی و نیابتی و تروریسم خود را پروار کند و از سوی دیگر 
رسکوب وحشیانه! وگرنه دانش و مهارت سال ها پیش خود را 
از یوغ یکی از واپسامنده ترین عقاید برشی رها ساخته بود.

مدیریت موضوع دانش و 
از میداِن پیروزی در برلین تا مهارت است نه عقیده!

پیروزِی میدان  در ایران

مهسا  خاکسپاری  از  پس  که  ایران  مردم  خیزش رسارسی 
)ژینا( امینی از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد، با گسرتدگی و 
عزم راسخ  و حامیت فراگیر از رسارس جهان، ششمین هفته 
را پشت رس می گذارد. نام مهسا امینی جهانی و به اسم رمز 
انقالب ملی ایران برای آزادی و آبادی و دادخواهی تبدیل 

شده است. 
»حجاب  خاطر  به  شهریورماه   ۲۲ که  جوانی  زن  مهسا، 
اجباری« دستگیر شد و با خشونت گشت ارشاد اسالمی و به 
اصطالح پلیس امنیت اخالقی به کُام رفت و سه روز بعد در 
۲۵ شهریور جان باخت اما همزمان روح زندگی در جنبش 

آزادیخواهانه ی ایرانیان علیه حکومت مستبد دینی دمید.
در این میان، ایرانیان خارج کشور که تالش های ۴۳ ساله ی 
آنان بخشی انکارناپذیر از مبارزه و استقامت علیه جمهوری 
اسالمی را تشکیل می دهد، این روزها می توانند مهم ترین 

نقش دوران فعالیت خود را بازی کنند.

ضدانقالِب انقالبی
ایرانیان خارج کشور را   جمهوری اسالمی از هامن آغاز 
»ضدانقالب« نامید چون نخستین تبعیدیان و مهاجران که 
مجبور به ترک میهن خود شدند قاعدتا نه مدافعان چپ و 
راست و مذهبی و ملی و ملی- مذهبی جمهوری اسالمی، 
مدافعان  یا  و  پهلوی  مقامات حکومت  خانواده های  بلکه 
پهلوی ها و یا کسانی بودند که اگر هم انتقاداتی به حکومت 
پیشین داشتند اما با خمینی و یک نظام مذهبی و فرقه ای 

هم هرگز موافق نبودند.
بعدها در طول دهه شصت که گروه های مختلف مدافع 
روح الله خمینی و انقالب۵۷ نه تنها سهمی از سفره ی انقالب 
نیافته بلکه حلقه به حلقه از آن رانده و قلع و قمع شدند، 
بر شامر »ضدانقالب« افزوده شد بدون آنکه بخشی از این 

ضدانقالب مخالف انقالب ۵۷ باشد!
نخستین صفوف ضدانقالب نیز بر اساس همین نکته از 
یکدیگر تفکیک می شوند: ضدانقالبی که مخالف گسست 
۵۷ اعم از انقالب و جمهوری اسالمی است. و ضدانقالبی 

که در مخالفت با پادشاهی و پهلوی، موافق انقالب۵۷ است 
و از اینکه سهمی از قدرت نیافته، مخالف جمهوری اسالمی 

است! 
و  مذهبی  ملّیون  شامل  عمدتا  جریان  این  از  بخشی 
غیرمذهبی و چپگرایان، پس از روی کار آمدن حجت  االسالم 
مهم ترین  که  »اصالحات«  امنیتی  پروژه  در  خامتی  محمد 
هدف اش حفظ نظام از طریق بازتوزیع قدرت و غنیمت های 
سفره انقالب بین خودی ها بود، به طرف حکومت غلتیده 
و در عمل به بازیچه  و بازوی آگاهانه و ناآگاهانه ی آن در 

داخل و خارج کشور تبدیل شدند.

اصالحطلبان انقالبی
هنوز صحبت ما بر رس نسل  فکری سی و چهل خورشیدی 
است! هامنها که از یکسو بند ناف شان به ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ 
و از سوی دیگر به غائله ارتجاعی و ضد زن ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
وصل است و با قرار گرفنت در کنار رهرب واپسگرا و ضدایرانی 
و ضدبرش در رأس ارتجاعی ترین انقالب جهان، با پشتیبانی 
کشورهای غربی و دمکراسی ها، گسستی را در تاریخ معارص 
ایران رقم زدند که پیامدهای آن گریبان منطقه و غرب را 

نیز گرفت. 
حلقه ی اول انقالب و جمهوری اسالمی که به دور خمینی 
شکل گرفت، همین ها بودند که برخی در پیوند نسبی و 
را  رژیم  مافیایی  خانواده  چند  بعدا  برخی  و  قبلی  سببی 
تشکیل داده و بیشرتین سهم ها را از قدرت و سفره انقالب 
بردند و بقیه یا منکوب شده و از کشور رانده و حتا اعدام و 

یا در ترورها و مبب گذاری ها رسبه نیست شدند.
حلقه ی بعدی، پس از مرگ خمینی اما با حفظ اتصال با 
خانواده ی وی شکل گرفت. خانواده های مافیایی و تودرتوی 
و  خامنه ای  و  رفسنجانی  مافیای  کنار  در  شیعه  مراجع 
الریجانی و مشابهانی که همواره اشرتاک منافع داشته اند 

حتا اگر افرادی از یکدیگر را رس به نیست کنند!
نسل چهل و پنجاه و همین حلقه است که در دهه شصت 

به امنیتی ترین شکل ممکن پرورش می یابد تا بسرت 

سرمقالهسرمقاله

==جمهلوری اسلالمی در حاللی روی عواملل خلود در خارج کشلور رسمایه گلذاری کرد که »ضدانقلالب انقالبی« علیه 
خلودش در داخل کشلور در حال رشلد و پلرورش بود!

تیتر اولتیتر اول
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        توهم و فریب اصالحات را برای دهه هفتاد و هشتاد 
فراهم  کند.

 با  اصالحات »سفره انقالب« همچنان برای خودی های 
و  محافظه کار  و  میانه رو  و  کندرو  و  تندرو  شامل  نظام 
اصولگرا و اصالحطلب و عدالتخواه و تحولخواه و... باز ماند. 
بازیگرانی که با ظاهر شدن در نقش های متفاوت، وظیفه ای 

جز حفظ »صحنه« و تداوم نظام نداشته اند!
و  سکون  اگرچه   ۸۸ سال  اعرتاضات  و  سبز«  »جنبش 
را  ساله  هشت  جنگ  از  پس  ساله ی  بیست  خمودی 
خارج  در  را  سیاسی  منایش  صحنه  همزمان  اما  شکست، 
از اصالحات،  تا قبل  اگر  از پیش گسرتش داد.  کشور بیش 
خارج  در  اسالمی  جمهوری  مخالف  انقالبی«  »ضدانقالب 
کشور صحنه گردان »اپوزیسیون« بود، حکومت با پولپاشی 
و هزینه های کالن و همچنین استقبال دولت ها و رسانه های 
صادراتی ها،  با  را  فضایی  چنان  توانست  غربی  کشورهای 
از  کشور،  خارج   بر  تحلیلگران  اصطالح  به  و  البیگران 
ایران جز  انگار در  دانشگاه ها تا رسانه ها، تحمیل کند که 
جمهوری اسالمی ممکن نیست و جز دو جناح رژیم، هیچ 

صدایی در داخل و خارج وجود ندارد!
»خندق نظام« تا اروپا و آمریکا و کانادا کنده شد بدون 
به یک  را که  ایرانگرایی  و  آزادیخواهی  بتواند گوهر  آنکه 
سازد:  نابود  و  آلوده  داشت،  راسخ  اطمینان  حقیقت 
رقم  را  آن  اسالمی که رسنوشت  نظام جمهوری  ناکارآمدی 

خواهد زد و رسانجام زمانش خواهد رسید.

رشد ضدانقالب انقالبی در داخل کشور: دهه هشتادی ها!
خارج  در  خود  عوامل  روی  حالی  در  اسالمی  جمهوری 
علیه  انقالبی«  »ضدانقالب  که  کرد  رسمایه گذاری  کشور 

خودش در داخل کشور در حال رشد و پرورش بود! 
حکومت فکر می کرد با دستکاری در خارج کشور و پخش 
نظرات همسو از برخی رسانه ها می تواند ایرانیان آزادیخواه 
خارج کشور را از میدان به در کند! اما وقتی چهار دهه با 
آنهمه دستگاه تبلیغاتی از رادیو و تلویزیون و کتاب های به 
اصطالح درسی و بلندگوهای مساجد و برن و بیلبورد بر در و 
دیوار و پل های شهرها، نتیجه ی عکس به بار آورده، چطور 
حضور چند نفر در چند رسانه می تواند به سود حکومت 

عمل کند؟! 
بر  خود  البیگران  با  شد  موفق  اسالمی  جمهوری  البته 
سیاست کشورهای غربی تأثیر بگذارد و ایرانیان خارج کشور 
را نیز از هم منشعب کند؛ اما نه تنها نتوانست ضدانقالب 
انقالبی را از میان بردارد بلکه در داخل نیز به تدریج توسط 
مردمی احاطه  شد که هامن خندق معروف آنها را از نظام 
دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب  معروف  شعار  می کرد!  جدا 
متومه ماجرا« در اعرتاضات دی ۹۶ اعالم رصیح و تاریخی 

این جدایی بود. 
پس از به خاک سپردن نسل های فکری سی و چهل، باید 
و  پنجاه  فکری  زنجیرهای  نه  که  می آمد  میدان  به  نسلی 
شصت را داشت و نه توهم اصالحات دهه هفتاد را! هامن 
جمهوری  فرتوت  و  درمانده  رهرب  که  هشتادی هایی  دهه 
اسالمی فکر می کرد برایش صف می کشند و »سالم فرمانده« 

می خوانند!
همزمان خارج کشور نیز پوست انداخته و نسل های جدید 
اگر در داخل  تفاوت که  این  با  به میدان فرستاد.  را  خود 
ایران، دهه هشتادی ها متام قد و یکپارچه از رسارس ایران در 
برابر انقالب اسالمی و زمامداران حکومت و همه جناحین  
و نیروهای رسکوبگر و خونریزش نربد می کنند، ایرانیان خارج 
کشور می بایست برای تقویت آن یکپارچگی در داخل، با 
تجزیه طلبان  و  صادراتی ها  و  اسالمی  انقالب  پسامندهای 

غیره  و  قومی  و  جنسیتی  هویت طلب  چپگرایان  انواع  و 
پروژه های  برای  بین خودشان  از دعواهای  نظر  که، رصف 
همبستگی  و  هم صدایی  روی  به  چشم شان  درآمدزا، 
نسل های جوان در داخل کشور بسته است، مبارزه و آنها 
را منزوی کنند. »ایرانیان خارج  کشور« باید به این جریانات 

را  آن  معرتضان  خود  که  ایران  مردم  خیزش  که  بفهامنند 
اجباری و نقض  نه فقط علیه حجاب  »انقالب« می نامند، 
حقوق زنان و کودکان و اقوام و پیروان مذاهب گوناگون و 
دگرباشان جنسی، نه برای دادخواهی فقط جنایت آبان ۹۸ 
و یا جنایت پرواز ۷۵۲ و دهه شصت، و نه حتا فقط همه 
جنایت های سال های گذشته تا سینام رکس آبادان و در کنار 
اقتصاد و محیط زیست و تخریب فرهنگ و  نابودی  آنها 
اینهاست:  بلکه علیه مسبِب همه  آموزش و روان جامعه، 
نظام جمهوری اسالمی! هامن نظامی که نخستین ایرانیان 
خارج کشور پس از انقالب را »ضدانقالب« نامید و اکنون در 
داخل نیز با آن که فریاد می زند »فتنه ۵۷ عامل هر فالکت« 

احاطه شده است!
نسلی که »مرجع« و »رهرب« منی خواهد!

تجربه  به  نسل ها  همه  از  مردم  را  فالکت  منشاء 
فهمیده اند. آنها وقتی در مدرسه و دانشگاه و خیابان و بازار 
و کارخانه و اداره با یکدیگر شعار برای آزادی و آبادی و علیه 
جمهوری اسالمی رس می دهند و حتا جان خود را در این 
مبارزه بر کف گرفته اند، درباره تعلقات اجتامعی و سیاسی 
خود منی پرسند! این تعلقات در مبارزه با استبداد مذهبی و 
حکومتی که همه را از دم تیغ گذرانده، نقشی بازی منی کند. 
بلکه مربوط به آینده است تا هر شهروندی که این روزها 
به میدان مبارزه آمده پس از پیروزی نیز این میدان را ترک 
نکند و برای تأمین حقوق متامی تعلقات اجتامعی اش در 
آزادی و امنیت تالش کند و مطمنئ باشد در هیچ رشایطی و 
هرگز به عنوان »اقلیت«، حقوق اش توسط »اکرثیت« زیر پا 

گذاشته نخواهد شد. 
اگر گروه اندکی در خارج کشور با وجود سال ها زندگی 
درک  را  نکته  این  جهان،  دمکراسی های  پیرشفته ترین  در 
می دهد  نشان  اتفاقا  اما  ایران  جوان  جامعه ی  نکرده اند، 
که نه با همراهی در رأی گیری های جمهوری اسالمی بلکه 
در مبارزه با این رژیم »مترین دمکراسی« کرده و می داند 
ایران  برای همه جا دارد و بجای تکروی و فرقه گرایی، امروز 
دوشادوش، دست در دست و پا به پای هم در حال رقم زدن 
آینده ی ایران است. چنین مردمی نه »مرجع« نه »رهرب« و نه 
کسانی را می خواهند که به آنها امر و نهی کند! آنها از همه 

نظر یاری و پشتیبانی و پشتگرمی می خواهند و نقش خارج 
کشور نیز چیزی جز این نبوده است. حتا در سال هایی که 
داخل در سکوت و یا هیجانات تصنعی ساخته شده توسط 
جناحین نظام به ویژه اصالحطلبان برس می برد، همواره  ضد 
انقالب۵۷ در خارج کشور بود که چون ندای »کاساندارا« به 
آنها هشدار می داد: »فریب نخورید! وارد بازی   در زمینی 

نشوید که جمهوری اسالمی صحنه گردان آنست!« 
در  اصلی  نیروی  به  اخیر  سال های  در  ضدانقالب  این 
جمهوری  هراس  و  شده  تبدیل  کشور  خارج  و  داخل 
اسالمی و عواملش به همراه طرفداران انقالب ۵۷ از همین 
باید  اما  واقعیت است. جمهوری اسالمی که رفتنی است، 
و  آزادی  طرفدار  ایرانگرایان  داد:  اطمینان  »دلواپسان«  به 
آبادی کشور با مخالفان سیاسی خود هیچ مشکلی ندارند و 
آنها را دشمن خود منی دانند و مبارزه با جمهوری اسالمی و 
آزادی و آبادی کشور همواره برای آنها در اولویت قرار داشته 
است و به همین عنوان نیز شناخته شده اند. در سال های 
سکوت نیز آنها از جمله شاهزاده رضا پهلوی بودند که برای 
آزادی و دادخواهی در ارتباط با دولت ها و سیاستمداران 
غربی و نهادهای بین املللی تالش می کردند. نخستین شواهد 
روشنگرانه در مورد جنایت علیه برشیت توسط جمهوری 
اسالمی و رهربش علی خامنه ای در ماه مه ۲۰۱۲ از سوی 
شاهزاده رضا پهلوی به چند تن از منایندگان پارملان اروپا در 

برلین ارائه شد.

از این پیروزی تا آن پیروزی
و اما بزرگرتین تظاهرات ایرانیان خارج کشور تا کنون که 
روز ۲۲ اکترب ۲۰۲۲ / ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ در میدان پیروزی 
برلین پایتخت آملان برگزار شد، اگرچه شکوه و یکپارچگی 
آنرا  که حواشی  گذاشت  منایش  به  را  و مساملتی  و شادی 
کمرنگ می کند، با اینهمه باید به دلیل همین نقش پشتیبانی 
خارج کشور از مبارزات مردم ایران، به این حواشی اشاره 
کرد تا افراد و گروه هایی که احتامال دچار توهم نسبت به 
رویدادهای کنونی ایران هستند، آن را با تکروی و فرقه گرایی 

آلوده نکنند.
کرد:  اشاره  عامل  سه  به  می توان  رابطه  همین  در 

فراخوان دهندگان، اجراکنندگان، رشکت کنندگان.
نخست، این تجمع نیز پس از فراخوان اول اکترب در ده ها 
شهر رسارس جهان از سوی »انجمن خانواده های جانباختگان 
پرواز پی اس ۷۵۲« مستقر در کانادا اعالم شد. روشن است 
با  هامهنگی  و  ارتباط  در  می تواند  فقط  انجمن  این  که 
را  گردهامیی هایی  چنین  مربوطه  شهرهای  ساکن  ایرانیان 

برگزار کند. 
 بنابراین، دوم، نقش گروه برگزارکننده در هر شهر مهم است: 
واقعیت های  و   ایران  رویدادهای  کیفیت  با  اندازه  تا چه 

اجتامعی کشور آشناست؟
گروهی  تعلقات  و  سیاسی  عقاید  دربند  اندازه  چه  تا 

خودش است؟!
که  دارد  را  آن  ظرفیت  است،  راست  یا  چپ  اگر  آیا 
کند؟!  تحمل  و  ببیند  را  ایران  جامعه  رنگارنگی  و   تنوع 
اگر یک گروه مدنی مربوط به حقوق زنان است آیا تجربه 
و شناخت درباره همه گرایش های مختلف سیاسی ایرانیان 
)فمینیسم  دارد؟!  می افتد  اتفاق  ایران  در  واقعا  آنچه  و 
بر  در  نباشد  مردان  تن  به  رس  می خواهند  که  را  زنانی 
جنسیتی!(  حقوق  برابری  مدافع  مردان  و  زنان  تا   می گیرد 
اگر از فعاالن برابری حقوقی گرایش های جنسیتی هستند، آیا 
نسبت این موضوع را به عنوان یکی از حقوق شهروندی با 
مجموعه ی حقوقی که در ایران توسط جمهوری اسالمی زیر پا 

گذاشته می شود، می شناسند و درک می کنند؟! و... 
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رژیم را عاصی کرده، ویژگی نسل متعلق به جهان ارتباطات 
است؛ نسلی که مهارت های مدیریت غیرمتمرکز را آموخته 
است و ارصاری و حتی نیازی به رهربی فردی و متمرکز ندارد. 
خوشحامل که تاکید من در سال های اخیر برای جانشین کردن 
فردمحوری با سیستم محوری در صحنه سیاسی ایران از سوی 

شام پذیرفته شد و در مسیر عملی شدن قرار دارد.
==دولِت موقت جایگزین، پیش از هر چیزی، باید حقانیت 
و مقبولیت داشته باشد؛ به ویژه از سوی شام نسل امروز که 
با جنبش انقالبی خود، پایه های رژیم را به لرزه در آورده اید. 
همچنین، دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری 
بنای  سنگ  توانست  نخواهد  وگرنه  دهد،  نشان  را  تکرثگرا 

دموکراسی ایران را تراز بگذارد.
== ایران، این مرز پرگهر، دوباره رسافراز و معترب خواهد 
شد، و در سایه پرچم ملی مان افتخار خواهد آفرید. پیروزی 

در گرو استقامت و تداوم اتحاد ماست.
شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ برابر 
با ۲۰ اکترب ۲۰۲۲ در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگنت 
دی سی  در سخنانی به وضعیت انقالب کنونی ملت ایران که 
وی نسل های جوان را پیشتاز با شهامت آن دانست، پرداخت 
دولت موقت  و همچنین  یاری  به صندوق های  اشاره  با  و 
جایگزین، نظرات خود را در این زمینه بیان داشت و سپس به 
پرسش های خربنگاران پاسخ گفت. منت کامل سخنان شاهزاده 

رضا پهلوی را در ادامه می خوانید.
درود بر همت شام دخرتان و پرسان، زنان و مردان میهن 
عزیزمان ایران که با اتحادی بی نظیر، و جنبشی شجاعانه و 

آگاهانه، جهانی را به حیرت انداختید و به حرکت در آوردید.
طنین انقالب شام، امروز تحسین جهانیان را برانگیخته است. 
از سیاستمداران و مشاهیر دنیای هرن و ورزش، تا نویسندگان 
و دانشمندان و سایر شخصیت های بنام جهان، به پشتیبانی از 

شام برخاسته اند.
در دوران مدرن، هیچگاه، جامعه جهانی چنین

==شام در بیش از یک ماه گذشته، اراده خود را نه تنها بر 
خیابان های ایران، که بر اتاق های تصمیم گیری و سیاستگذاری 
داده اید که هیچ  در رسارس جهان، حاکم کرده اید و نشان 
دولتی هرگز منی تواند رسنوشت ایران را بر خالف خواست 

ملت ایران تعیین کند.
==جنبش شام ماشین پروپاگاندا و روایت سازی رژیم را نیز 
زمین گیر کرد. اتحاد رسارسی شام هم میهنان، نقشه رژیم را که 
کارش شکاف و نفاق افکنی در صفوف  مردم است، بر هم زد.
==با هراس افکنی در مورد خطر تجزیه، انگشت اتهام شان 
اما، در  بردند. شام  بلوچ مان  کُرد و  به سوی هم میهنان  را 
چهارگوشه ایران بانگ اتحاد رس دادید و فریاد زدید: سنندج، 
زاهدان، چشم و چراغ ایران. رسود »ِژن ژیان آزادی« را از 
کردستان به رسارس ایران بردید، و نام و تصویر ژینا را سمبل 
انقالب خود کردید. و در یک کالم، به شعار »جانم فدای 

ایران« در عمل، معنا بخشیدید.
==امروز، هر کس، به هر شکلی، در صفوف متحد مردم 
و  می افزاید  اسالمی  جمهوری  عمر  به  تنها  بیفکند،  نفاق 
خواسته یا ناخواسته کمک می کند که این رژیم خون ریز و 

متوحش، جان های بیشرتی را بگیرد.
== اگرچه مسئولیت اصلی جنایات رژیم با آمران و عامالن 
آن است، اما همه شام که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه 
شام ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جان شان 
بپیوندید،  مردم تان  به  آشکارا  منی توانید  هنوز  اگر  باشید. 
دست کم مسئولیت دارید تا دستگاه رسکوب رژیم را مختل 
و فلج کنید. این وظیفه ملی، میهنی و انسانی شامست. به 
سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر، حساب خود 

را از رژیم وامانده و رهرب درمانده اش جدا سازید.
== آنها که به من خرده گرفتند و گفتند ملت منی تواند 
ایجاد  در  شام  عملکرد  اکنون،  کند،  مدیریت  را  خودش 
تحسین  را  وحدت آور  شعارهای  و  همبستگی  هامهنگی، 
می کنند. توان مدیریت غیر متمرکز شام که نیروهای رسکوب 

شاهزاده رضا پهلوی:

دولت موقت جایگزین باید نشانگر تنوع طیفی و 
همکاری تکرثگرا بوده و نزد نسل امروز محبوبیت و 

مقبولیت داشته باشد

        چرا این پرسش ها و این هامهنگی مهم است؟ چون 
مردم  اعرتاضات  از  پشتیبانی  در  تظاهراتی  است  قرار  اگر 
صورت بگیرد که دادخواهی خانواده های جانباختگان پرواز 
پی اس ۷۵۲ نیز یکی از موضوعات آن است، باید به این نکات 
توجه داشت. در میان کسانی که در تظاهرات ۲۲ اکترب برلین 
رشکت کردند کم نبودند کسانی که نام »انجمن خانواده های 
جانباختگان پرواز پی اس ۷۵۲ و سخنگوی آن را نشنیده بودند 
چه برسد به گروه برگزارکننده! به ویژه شامر چنین افرادی در 
میان نسل های جدید ایرانی و ایرانی تبار که در رشایط ویژه به 
رویدادهای ایران توجه نشان می دهند، بسیار است. آنها برای 
حامیت از آزادی در ایران در این راهپیامیی رشکت کردند. 
خارج کشور نیز عین مردم در ایران برای »فقط« آبان ۹۸ یا 
جنایت پی اس ۷۵۲ و یا دیگر جنایات و تخریب های رژیم به 
خیابان منی رود! به همین دلیل معرتضان در ایران این شعار 
پرمعنی را رس دادند: مهسا/ ژینا اسم رمز ماست! اگر فردی 
و یا گروهی این اسم رمز مشرتک را درک منی کند، بهرت است 
مسئولیت برگزاری هیچ تجمعی را برای »همگان« بر عهده 
و   ایرانیان  وسیع   طیف  پشتیبانی  و  اعتامد  به  زیرا  نگیرد 

ایرانی تباران، و البته بیشرت از همه به خودش رضبه می زند!
و سوم، مهم ترین عامل این تظاهرات )و هر تجمع دیگری( 
رشکت کنندگان هستند! پیشاپیش معلوم بود که برای جمعیتی 
که خود فراخوان دهندگان و برگزارکنندگان آن را تا پنجاه هزار 
نفر تخمین می زدند، و در عمل بین هشتادهزار تا صدهزار 
نفر بودند، منی توان »گشت ارشاد« و »امر به معروف و نهی 
از منکر« راه انداخت! این جمعیت حتا اگر فقط چند ماه 
هم در دمکراسی ها ساکن بوده باشند، با قوانین و مقررات 
این کشورها آشنا هستند؛ رفتار با پلیس را آنها بهرت می دانند تا 
اتفاقا چپ ها و فمینیست های افراطی که برای جنجال و رفنت 
به صدر خربها عمدا با پلیس درگیر می شوند! بنابراین درس 
اخالق دادن به رشکت کنندگان که  با هم درگیر نشوید! دعوا 
نکنید! فحاشی نکنید! احرتام یکدیگر را داشته باشید و... بیانگر 
عدم شناخت برگزارکنندگان از جمعیتی است که برای  ابراز 
همبستگی با مردمی به برلین و این تظاهرات می آمد که از 
یکسو هر روز با خطر از دست دادن جان خود روبرو هستند 
و از سوی دیگر، زن و مرد، هر ناسزای بسزایی را نثار جمهوری 

اسالمی و خامنه ای و سپاه پاسدارانش می کنند! 
در پایان یک نکته را به دلیل اهمیت نقش ایرانیان خارج 
کشور و راهپیامیی ۲۲ اکترب برلین نباید ناگفته گذاشت و 
آن رسانه های »فارسی زبان« به اصطالح پرمخاطب است که 

بیشرتین دشنام ها را نیز از این مخاطبان می شنوند! 
پرچم های  موج  از  دوربین  چرخاندن  با  کردید  فکر  آیا 
می کند؟!  تغییر  واقعیت  شیروخورشید،   برافراشته ی 
آیا فریاد »کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران«، از سنندج 
 تا تهران، از برلین تا تهران، جانم فدای ایران را نشنیدید؟! 
آن  روی  شام  دوربین  که  خورشیدی  آن  منی بینید  آیا 
ایراِن  تاریخی  و  ملی  پرچم  شیر  پشت  بر  کرده،  زوم 
فقط  نه  که  پرچمی  می درخشد؟!  متحد  و  یکپارچه 
پیروزی  با  بلکه  برلین،  پیروزی  میدان  تظاهرات  در 
آمد.  درخواهد  اهتزاز  به  ایران  میدان های  در   مردم 
آیا درک منی کنید که هر کدام از این تظاهرات عین شعارهای 
مردم در داخل کشور منایش گرایش هایی است که روزی در 

یک همه پرسی به رأی تبدیل خواهد شد؟! 
با  آملان  پایتخت  در  ایرانیان خارج کشور  انبوه  جمعیت 
شعور و آگاهی و درایت و صبوری و مساملت و احرتام و 
بزرگی خود ثابت کرد که »ضدانقالِب« آزادیخواه از داخل و 
خارج جمهوری اسالمی را احاطه کرده و تا این انقالب ملی 

را به مثر نرساند، از پای منی نشیند.
االهه بقراط
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        پشتیبانی از جنبشی مردمی در مقابل استبداد نشان 
نداده است؛ نه از مردم روسیه در آزادی از کمونیسم، نه در 
بهار عربی، و نه در هیچ انقالب دموکراتیِک سده پیش ندیدیم 
که متام منایندگان پارملان فرانسه با احرتام به پا خیزند؛ و در 

پارملان اروپا و مجلس منایندگان آملان، نطق های آتشین کنند.
و این، از نتایج اولیه همبستگی و اتحاد شامست که حتی 
دولت آمریکا چنین چرخش رسیعی در مواضع خود نسبت به 

ایران داشته است.
شام در بیش از یک ماه گذشته، اراده خود را نه تنها بر 
خیابان های ایران، که بر اتاق های تصمیم گیری و سیاستگذاری 
در رسارس جهان، حاکم کرده اید و نشان داده اید که هیچ دولتی 
هرگز منی تواند رسنوشت ایران را بر خالف خواست ملت ایران 

تعیین کند.
بی نهایت برای من شیرین است که می بینم آن اتحادی که 
برای چند دهه  بر لزوم شکل گیری آن تاکید کردم، امروز به 

وجود آمده و در حال میوه  دادن است.
جنبش شام ماشین پروپاگاندا و روایت سازی رژیم را نیز 
زمین گیر کرد. اتحاد رسارسی شام هم میهنان، نقشه رژیم را که 
کارش شکاف و نفاق افکنی در صفوف  مردم است، بر هم زد.

می خواستند زن برده مرد باشد، اما شام زنان با پشتیبانی 
همرسان و برادران و پدران و پرسان خود، اولین انقالب زنان 

در تاریخ را رقم زدید.
جوانان  نباشیم  ما  اگر  می گفتند  طبقاتی  هراس افکنی  با 
فرودست، خانه ثرومتندان را غارت خواهند کرد. اما دیدیم که 
شهروندان دلسوز، دِر منازل شان را برای پناه دادن به هامن 
این چامق و مسلسل های رژیم بود که  باز کردند.  جوانان 
اتومبیل و در و دیوار خانه مردم را  تخریب کرد و نیروهای به 
اصطالح امنیتی، و درواقع ضدامنیتی بودند که به دارایی های 

مردم آسیب زدند.
گفتند اگر ما برویم، ایران، سوریه می شود؛ اما شام ملت 
پناه  و  پشت  همه  که  دادید  نشان  ایران  در رسارس  متحد 
یکدیگرید، و روشن ساختید که با متام تنوعات تباری، زبانی، 

جنسیتی، عقیدتی و آیینی، ملتی یکپارچه اید.
با هراس افکنی در مورد خطر تجزیه، انگشت اتهام شان را به 
سوی هم میهنان کُرد و بلوچ مان بردند. شام اما، در چهارگوشه 
ایران بانگ اتحاد رس دادید و فریاد زدید: سنندج، زاهدان، 
چشم و چراغ ایران. رسود »ژِن ژیان آزادی« را از کردستان به 
رسارس ایران بردید، و نام و تصویر ژینا را سمبل انقالب خود 
کردید. و در یک کالم، به شعار »جانم فدای ایران« در عمل، 

معنا بخشیدید.
با هدف شوم تحریک به جنگ مسلحانه، زاهدان و سنندج 
و سقز و بوکان و مریوان را به مسلسل بستند و با موشک و 
پهپاد به دفاتر احزاب کرد در آن سوی مرزها حمله کردند. 
مصاف متحد همه ایرانیان که اینک در مقابل جنایات رژیم، 
تبدیل به پیکری واحد، و درختی تنومند شده اند، این حربه را 

نیز ناکام گذاشت.
جمهوری اسالمی از روز نخست، همه نیروی خود را به کار 
گرفت تا میان ایرانیان خارج و داخل اختالف بیندازد و هر 
کوششی در خارج برای پشتیبانی از خواست هم میهنان در 
داخل را زیر سوال بربد و تخطئه کند. شام اما نشان دادید که 
اثرگذاری ایرانیان خارج بر سیاست بین املللی یکی از ستون های 

حامیت از جنبش در داخل کشور است.
صدها هزار ایرانی در بیش از ۱۵۰ شهر در رسارس جهان با 
اتحادی بی نظیر به خیابان ها آمدید و تاثیرات بزرگی در تغییر 
مواضع و سیاست های دولت های خارجی نسبت به انقالب 
ملی ایران گذاشتید. تظاهرات ۵۰هزار نفری ایرانیان در تورنتو، 
و تظاهرات در دیگر شهرهای کانادا بود که منجر به تصمیم 
دولت این کشور برای تحریم ۱۰ هزار نیروی رسکوبگر رژیم 

شد؛ اتفاقی که در تاریخ کانادا بی سابقه است.
اما این پیروزی های اولیه نباید ما را متوقف کند. بلکه باید 

سکویی شود تا تالش ها برای بایکوت و انزوای جهانی
       رژیم، و حامیت حداکرثی از انقالب ملت ایران را 
با قدرت بیشرت ادامه دهیم، و یکصدا خواهان اخراج سفرا و 
دیپلامت های جمهوری اسالمی، و تعیین منایندگان ویژه برای 
گفتگو با ملت ایران به جای مذاکرات بی نتیجه با رژیم شویم.

اینها خواسته هایی است که به ویژه در دیدارها و گفتگوهایی 
که در یک ماه گذشته با سیاست گذاران و قانون گذاران داشته ام، 

بر آنها تاکید کرده ام.
در کنار آن، ایجاد صندوق هایی برای پشتیبانی از اعرتاضات و 
اعتصابات و تامین آزادی ارتباطات، از دیگر راه های حامیت از 
مردم ایران است که شخصا سالها برای ایجاد آن رایزنی کرده ام. 
امروز می توانم به شام اعالم کنم که تعدادی از این صندوق ها 
در مراحل پایانی راه اندازی است و موسسان و گردانندگان آنها 
هم اکنون در تالشند تا برخی موانع قانونی باقیامنده به ویژه 

برای ارسال کمک ها به ایران را هرچه زودتر برطرف کنند.
در همین رابطه، باید به تکنولوژی اینرتنت ماهواره ای مانند 
استارلینک اشاره کرد که هم اکنون تعدادی از ترمینال های آن 
در ایران فعال شده است و کمکی مهم به هم میهنان در حفظ 
ارتباط شان با یکدیگر و دنیای خارج خواهد بود. اینرتنت آزاد 
غیردولتی، نه فقط برای پیروزی اعرتاضات امروز بلکه برای 
آینده ایران نیز دارای اهمیت است تا هیچ حکومتی هرگز 
نتواند آزادی را که به قیمت خون جوانان ایران به دست آمده، 

با قطع ارتباطات پایامل کند.
در اینجا می خواهم تاکید کنم که امروز، هر کس، به هر 
به عمر  تنها  بیفکند،  نفاق  شکلی، در صفوف متحد مردم 
جمهوری اسالمی می افزاید و خواسته یا ناخواسته کمک می کند 
که این رژیم خون ریز و متوحش، جان های بیشرتی را بگیرد.

ملل  سازمان  دبیرکل  از  میالدی،  جاری  ماه  آغاز  در  من 
درخواست کردم تا از ایجاد یک کمیسیون تحقیق در شورای 
و  اسالمی،  به جنایات جمهوری  رسیدگی  برای  حقوق برش 
شناسایی و پاسخگو کردن مرتکبان جنایت در ایران پشتیبانی 
کند. چنین کمیسیونی می بایست تا زمان تثبیت دموکراسی 

قائم به حقوق برش در ایران فعال و موثر باقی مباند.
هم چنین در نامه دیگری که روز گذشته به مدیر اجرایی 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( ارسال کردم، از این 
نهاد زیر نظر سازمان ملل خواستم تا تحقیقات ویژه ای را در 
خصوص کشتار کودکان و رسکوب دانش آموزان در ایران انجام 
دهد. آنچه در اردبیل و شهرهای دیگر ایران رخ داد، مصداق 
جنایت علیه برشیت و کودک آزاری سیستامتیک است و آمران 

و عامالن آن باید مسئول شناخته و پاسخگو شوند.
اگرچه مسئولیت اصلی جنایات رژیم با آمران و عامالن آن 
است، اما همه شام که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه 
شام ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جان شان 
بپیوندید،  مردم تان  به  آشکارا  منی توانید  هنوز  اگر  باشید. 
دست کم مسئولیت دارید تا دستگاه رسکوب رژیم را مختل 
و فلج کنید. این وظیفه ملی، میهنی و انسانی شامست. به 
سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر، حساب خود 

را از رژیم وامانده و رهرب درمانده اش جدا سازید.
هم میهنانم،

شام به این نتیجه رسیده اید که ذهنیت قرون وسطایی رژیم، 
سازگار با حکمرانی در قرن بیست و یکم نیست. حکومتی 
فاسد و بی کفایت، برای مشکالت طاقت فرسای شام که خود 

موجب آن بوده، هیچ راه حلی ندارد.
اما آلرتناتیو این رژیم چیست؟

در کنفرانس خربی روز ۱۳ خرداد امسال، گفتم که بزرگرتین 
اپوزیسیون و آلرتناتیو جمهوری اسالمی شام ملت ایران هستید.  

آنها که به من خرده گرفتند و گفتند ملت منی تواند خودش 
ایجاد هامهنگی،  در  اکنون، عملکرد شام  کند،  را مدیریت 
همبستگی و شعارهای وحدت آور را تحسین می کنند. توان 
مدیریت غیر متمرکز شام که نیروهای رسکوب رژیم را عاصی 
کرده، ویژگی نسل متعلق به جهان ارتباطات است؛ نسلی که 
مهارت های مدیریت غیرمتمرکز را آموخته است و ارصاری 
و حتی نیازی به رهربی فردی و متمرکز ندارد. خوشحامل که 
تاکید من در سال های اخیر برای جانشین کردن فردمحوری با 
سیستم محوری در صحنه سیاسی ایران از سوی شام پذیرفته 
شد و در مسیر عملی شدن قرار دارد. امیدوارم، این روند که در 
فاز کنونی شاهد رشد آن هستیم، در آینده دموکراتیک ایران 

تثبیت و به طور کامل اجرایی شود.
روزی می رسد که پیکان قدرت از دست رژیم خارج خواهد 
شد و از هم اکنون باید برای آن آماده باشیم. روشن است که 
دولِت موقت جایگزین، پیش از هر چیزی، باید حقانیت و 
مقبولیت داشته باشد؛ به ویژه از سوی شام نسل امروز که 

با جنبش انقالبی خود، پایه های رژیم را به لرزه در آورده اید.
همچنین، دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری 
بنای  سنگ  توانست  نخواهد  وگرنه  دهد،  نشان  را  تکرثگرا 

دموکراسی ایران را تراز بگذارد.
دولت موقت ایران با بهره گیری از مجموعه ای از تجربیات 
و کفایت های الزم باید بتواند این ماموریت ها و وظایف را به 

انجام برساند:
• جلب اعتامد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور

• وضع قانون و عدالت انتقالی
• تضمین آزادی ها و حقوق مردم

• حل مسائل و مشکالت فوری معیشتی مردم
• تنظیم سیاست خارجی الزم برای تامین منافع ملی ایران

• برگزاری همه پرسی تعیین شکل حکومت دموکراتیک و 
سکوالر آینده

از  که  نیروی دموکراسی خواهی  است که هر  قابل تصور 
فرایند تشکیل دولت موقت کنار گذاشته شود، انتخابات برای 
را  از قانون مصوب آن  مجلس موسسان و دولت برخاسته 
آزاد و منصفانه نخواهد دانست. بنابراین دولت موقت باید 
برآمده از افراد و تشکل های سیاسی باشد که توان همکاری با 
یکدیگر را دارند؛ نه آنان که پیشاپیش با حق مشارکت دیگران 
مخالفند و قصد دارند با پیشدستی، مانع مشارکت دموکراتیک 

و مساوی شهروندان شوند.
وجدانم حق گفنت این باید را می دهد؛ چون هرگز طالب 
قدرت و هیچ مقام سیاسی نبوده ام، نیستم و نخواهم بود؛ و 
چون، در انتخابات آینده، مبلغ و حامی هیچ حزب و سازمان، 
و یا شکل حکومت در مقابل دیگری نخواهم بود. اگر بودم، 
حق داشتید هرچه را می گویم، حمل بر منافع سیاسی شخصی 
بدانید. همه تئوری ها و اشکال حکومت دموکراتیک برای من 
پیروزی حاکمیت مردم  دارد،  اهمیت  برایم  آنچه  محرتمند. 

است.
پس از ۴۳سال تحقیر، رسکوب و فقر، امروز به همت و 
همبستگی جوانان و نوجوانان کشورمان، همه جان تازه ای 
گرفته ایم. تردید ندارم که در پرتو حاکمیت مردم، رسمایه های 
استثنایی انسانی و طبیعی کشور ما، آینده ای درخشان را برای 
ایران نوید می دهند. ایران، این مرز پرگهر، دوباره رسافراز و 
معترب خواهد شد، و در سایه پرچم ملی مان افتخار خواهد 

آفرید.
پیروزی در گرو استقامت و تداوم اتحاد ماست.

پاینده ایران
رضا پهلوی

پنجشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱
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شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی ۲۰ اکترب ۲۰۲۲/ 
۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ در پاسخ به پرسش کیهان لندن مبنی بر اینکه 
»شام به درستی اعتصابات رسارسی را تکمیل کننده تظاهرات 
اعتصاب  از  حامیت  جهت  تدارکاتی  آیا  دانسته اید.  مردم 
کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده 
است؟« تأکید کرد که این موضوع قطعا یکی از اولویت هاست 

که برای آن تالش شده و می شود. 
شاهزاده رضا پهلوی سپس بار دیگر نکاتی را در ارتباط با 
همبستگی و اتحاد از جمله بین نسل های مختلف و رضورت 
داد که  اطمینان  پایان  بیان داشت و در  مبارزات  از  حامیت 
آینده ایران روشن و مثبت است و همیشه نور بر تاریکی پیروز 

می شود.

شاهزاده رضا پهلوی: 

کمک به اعتصاب کنندگان یکی از اولویت هاست

از زنجیر ظلم  پیروزی و رهایی  انتظار روز  - همه ما در 
و ستم دیکتاتوری مذهبی هستیم. روزی که زنان و دخرتان 
ایران، با امنیت و آزادی زندگی کنند و در کشور خود غریب 
نباشند، و هیچ ایرانی تبعیدی در کشور غریب به خاک سپرده 

نشود.
چهارشنبه چهارم آبان، چله انقالب ملی ایران است. چهلم 
قتل ظاملانه دخرتی جوان که در خاک خود غریبانه کشته شد و 

اینک نامش رمز انقالب ماست: ژینا امینی، دخرت ایران.
چهارم آبان برای من معنای دیگری نیز دارد: زادروز پدرم که 
پس از رنج فراوان، در خاک غریب و با اندوهی عمیق به خاک 
سپرده شد. خفنت در خاک غریب، پس از آن بهمن شوم، به 

رسنوشت ناخواسته بسیاری از ایرانیان تبعیدی بدل شد.
همه ما در انتظار روز پیروزی و رهایی از زنجیر ظلم و ستم 
دیکتاتوری مذهبی هستیم. روزی که زنان و دخرتان ایران، با 
امنیت و آزادی زندگی کنند و در کشور خود غریب نباشند، 

و هیچ ایرانی تبعیدی در کشور غریب به خاک سپرده نشود.
و  اعرتاضات  گسرتش  و  تداوم  با  همبستگی،  و  پایداری  با 
اعتصابات، آن روز نزدیک است؛ نزدیکرت از آنچه دشمنان مردم 

گامن می برند.

پاینده ایران
رضا پهلوی 

شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت »چلّه انقالب ملی ایران«: 
آن روز نزدیکرت از آنست که دشمنان مردم گامن می کنند!

و  بسیجی ها  پاسداران،  ارتشیان،  مسلح،  نیروهای  ==به 
این  که  می کنم  یادآوری  بار  چندمین  برای  لباس شخصی ها 
جوانان نازنین مانند فرزندان، خواهران و برادران شام هستند. 
تا کنون از خود پرسیده اید بهرت نیست که بجای کشنت  و 

بازداشت و شکنجه ی آنان، به مبارزه راه آزادی بپیوندید؟
== به عنوان یک مادر به متام مادران داغدار از صمیم قلب و با متام 
وجودم تسلیت می گویم و برایشان آرزوی صرب و شکیبایی دارم.

با اندوه فراوان و درد بسیار هر روز می شنوم یا در فضای 
مجازی می بینم که دانش آموزان و حتا کودکان دبستان آماج 

گلوله قرار می گیرند و حتا جان خود را از دست می دهند.
به آنان که به این تبهکاری و بی رحمی دستان خود را به 
خون این نوجوانان آلوده می کنند آیا می توان نام انسان و 

هم میهن بر آنها نهاد؟
و  بسیجی ها  پاسداران،  ارتشیان،  مسلح،  نیروهای  به 
این  که  می کنم  یادآوری  بار  چندمین  برای  لباس شخصی ها 
جوانان نازنین مانند فرزندان، خواهران و برادران شام هستند.

تا کنون از خود پرسیده اید بهرت نیست که بجای کشنت  و 
بازداشت و شکنجه ی آنان، به مبارزه راه آزادی بپیوندید؟

به عنوان یک مادر به متام مادران داغدار از صمیم قلب 
و با متام وجودم تسلیت می گویم و برایشان آرزوی صرب و 

شکیبایی دارم.
نام این کودکان و نوجوانان در تاریخ ایران ثبت می شود و 
موجب رسشکستگی فرزندان و خویشاوندان رسکوبگران در 

آینده خواهد شد.
به امید پیروزی نور بر تاریکی

۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

شهبانو فرح پهلوی به رسکوبگران:

 نام  این کودکان و 
نوجوانان می ماند و 
موجب رسشکستگی 
فرزندان شام خواهد 

شد!
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==پلیس آملان اعالم کرد که بیش از ۸۰ هزار نفر در برلین 
تظاهرات رشکت کردند.

==میدان »پیروزی« برلین و خیابان های اطراف آن مملو 
از جمعیتی بود که اغلب آنها پرچم میلی شیروخورشید در 

دست  داشتند.
==ویژگی تظاهرات بزرگ برلین همزمانی آن با تظاهرات 
دزفول،  تهران،  سنندج،  شهرهای  در  ایران  داخل  گسرتده 
بندرلنگه، مهاباد، اصفهان، اراک، رشت، سقز، بوکان و حتا 
شهرستان های کوچکی مثل بندر کنگ در استان هرمزگان 

بود.
خانواده های  انجمن  »سخنگوی  اسامعیلیون  ==حامد 
سخرنانی  گردهامیی  این  در  که   »۷۵۲ پرواز  جانباختگان 
کرد در متنی با اشاره به جمله معروف »ما رؤیایی داریم« 
از نطق مشهور مارتین لوترکینگ تأکید کرد »رؤیای ما با 

رسنگونی جمهوری اسالمی محقق می شود«.
==روزنامه دولتی »ایران« گزارش داده »ضدانقالب حتا 
نتوانست جمعیتی را دور خود جمع کند که این جمعیت 

بتواند میدان اصلی برگزاری تجمع را پر کند«.

 ۳۰ شنبه  روز  در  ایران  در  اعرتاضات  ادامه  با  همزمان 
در  ایرانیان  از  نفر  هزاران  اکترب ۲۰۲۲  با ۲۲  برابر  مهرماه 
مخالفت با جمهوری اسالمی ایران و در حامیت از خیزش 

رسارسی مردم داخل کشور در برلین تظاهرات کردند.
میدان »پیروزی« برلین و خیابان های اطراف آن مملو از 
در  شیروخورشید  ملی  پرچم  آنها  اغلب  که  بود  جمعیتی 
دست شان بود. پلیس آملان اعالم کرد که بیش از ۸۰ هزار 
نفر در این تظاهرات که با شور و در عین حال آرامش برگزار 
شد رشکت کردند. هزاران نفر از شهروندانی که به تظاهرات 
آمده بودند مقیم شهرهای دیگر آملان بودند یا از دامنارک، 
به  را  و سایر کشورها خود  فرانسه، سوئیس، هلند  سوئد، 

پایتخت برلین رسانده بودند.

»پیروزی«  میدان  اطراف  خیابان های  در  اتوبوس  ده ها 
به شهرها  را  نیمه های شب مسافران  تا  و  بود  پارک شده 
و کشورهای مبداء باز می گرداندند. ده ها تن از شهروندان 
خارجی نیز برای حامیت از مردم ایران به میدان »پیروزی« 
بر  مرتب  امدادی  از جمله  دو هلی کوپرت  آمدند. همزمان 
زیادی  تعداد  می کردند.  پرواز  تظاهرات  محدوده ی  فراز 
خربنگار از رسانه های بین املللی در محل حضور داشتند تا 
آن  درباره  و  کشیده  تصویر  به  را  تاریخی  گردهامیی  این 

گزارش بدهند.
شبکه تلویزیونی ایالتی/ دولتی برلین همزمان درباره این  
تظاهرات در شبکه های اجتامعی خود عکس و خرب منترش 

می کرد.
همچنین ایرانیان در وین، لس آنجلس و واشنگنت نیز برای 

حامیت از مردم داخل ایران تظاهرات برگزار کردند.
با  برلین همزمان  از جمله در  این تظاهرات همبستگی 
ایران در شهرهای سنندج، تهران،  تظاهرات گسرتده داخل 
دزفول، بندرلنگه، مهاباد، اصفهان، اراک، رشت، سقز، بوکان 
استان  در  کنگ  بندر  مثل  کوچکی  شهرستان های  حتا  و 

هرمزگان بود که وارد پنجمین هفته خود شده است.
ابی سی نیوز گزارش داد ایرانی هایی که در تظاهرات برلین 
حضور داشتند با نشانه ها و شعارهای خود از جامعه جهانی 
و غربی ها خواستند از هرگونه معامله با جمهوری اسالمی 

خودداری کنند.
خانواده های  »انجمن  سخنگوی  اسامعیلیون  حامد 
تظاهرات  این  که دعوت کننده ای  پرواز ۷۵۲«  جانباختگان 
بود در این گردهامیی بزرگ سخرنانی کرد در متنی با اشاره 
به جمله معروف »ما رؤیایی داریم« از نطق مشهور مارتین 
لوترکینگ، تأکید کرد »رؤیای ما با رسنگونی جمهوری اسالمی 
هرگونه  از  خواست  غربی ها  از  نیز  او  می شود.«  محقق 
معامله با جمهوری اسالمی خودداری کنند و سفرای خود 
مناینده های جمهوری  و  و سفیران  بخوانند  فرا  ایران  از  را 

حضور تاریخی بیش از ۸۰ هزار تن در تظاهرات بزرگ برلین؛ 
جمهوری اسالمی: جمعیت براندازان آنقدر کم بود که میدان اصلی پُر نشد!

اسالمی را از کشورهایشان اخراج کنند.
اسامعیلیون همچنین تأکید کرد »در رؤیای ما به عنوان 
کشنت  برای  که  منی دهد  سالح  روسیه  به  کسی  ایرانی، 
را  اقلیت ها  ما،  رویای  در  کند.  استفاده  آن  از  اوکراینی ها 
زندان  در  مدنی  فعاالن  و  سینامگران  و  منی کنند  رسکوب 
زندان  به  را  خربنگاری  منی  کند  جرأت  کسی  نیستند… 

بفرستد.«
در این میان، خربگزاری دولتی »ایرنا« حضور ۸۰ تا ۱۰۰ 
هزار نفر از مخالفان جمهوری اسالمی در تظاهرات برلین 
را »اعرتاضات اجاره ای اروپا« علیه جمهوری اسالمی خواند 
و در دروغی عجیب که که در برابر چشم همه آشکار است 
قافیه  این فراخوان »ضدانقالب  از  استقبال  با عدم  نوشت 

را باخت!«

القای رسانه های  ایرنا همچنین آمده »به رغم  در گزارش 
معاند فارسی زبان درباره مشارکت گسرتده تجمع ضدانقالب 
در اروپا، اما عدم استقبال ایرانیان، حضور عنارص اجاره ای و 
تحرکات گروه های تجزیه طلب نشانگر شکست مفتضحانه 

پروژه دشمنان ایران اسالمی است!«
میدان  از  تصویری  انتشار  با  نیز  »ایران«  دولتی  روزنامه 
که  تجمع  آغاز  از  پیش  برلین سه چهار ساعت  »پیروزی« 
تظاهرات هنوز آغاز نشده بود، گزارش داد »برنامه ریزی های 
یک  برپایی  برای  کالن  هزینه کردهای  و  براندازان  گسرتده 
بدل  متام عیار  به یک شکست  برلین،  در  منایش ضدایرانی 

شد!«
در این گزارش با عنوان » فروریخنت دیوار توهم در برلین« 
آمده »ضدانقالب حتا نتوانست جمعیتی را دور خود جمع 
کند که این جمعیت بتواند میدان اصلی برگزاری تجمع را پر 
کند. هرچند در پوشش خربی این تجمع تالش شد جمعیت 
زیاد نشان داده شود، اما تصاویر به اندازه کافی گویای یک 

شکست متام عیار است!«

تظاهرات تاریخی ایرانی ها در میدان »پیروزی« برلین / ۲۲ اکترب ۲۰۲۲ )۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱(



منی شود… در عراق دیدید که  چگونه زنان مسیحی و ایزدی 
را به فروش بردند؟ اگر این امنیت برای ایران نبود شام را هم 

به فروش می گذارند!«
واکنش معاون هامهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مناز جمعه تربیز نشان از هراس و احساس 
خطر جمهوری اسالمی از تظاهرات بزرگی بود که مردم تربیز 
شب گذشته همزمان با زادروز ستارخان در این شهر برگزار 
کنفرانس  با  همزمان  اعرتاضات  این  آنکه  ویژه  به  کردند. 

ایران  پهلوی درباره خیزش ملی مردم  خربی شاهزاده رضا 
جریان داشت.

همزمان در تهران در خیابان »ولیعرص« )ولیعهد( دخرتان 
و پرسان جوان به خیابان آمدند؛ در شهرک اکباتان معرتضان 
شعارهای  با  و  آمده  بیرون  متوالی  شب  چهارمین  برای 
ضدحکومتی تظاهرات کردند. همچنین برخی خربها از آتش  

گرفنت پاسگاه ۱۴ حصارک کرج حکایت دارد.
شهروندان در تهران شب گذشته نیز مانند شب های پیش 
دادند. شعارهای  پنجره ها شعارهای شبانه رس  و  بام ها  از 
»مرگ بر دیکتاتور« و »جمهوری اسالمی منیخوایم« از جمله 
اصلی ترین شعارها در »صادقیه« )آریاشهر(، پونک، دیباجی 

و گیشا بود.
در رشت نیز در میدان شهرداری، میدان گاز و میدان مادر 
با  حکومتی  مأموران  و  گرفت  شکل  گسرتده ای  تجمعات 

شلیک گاز اشک آور و باتوم به رسکوب معرتضان پرداختند.
در اصفهان، سنندج، مهاباد و پیرانشهر نیز معرتضان بار 
دیگر به خیابان ها آمده و آتش روشن کردند. معرتضان در 
پاسخ به رسکوب نیروهای حکومتی در سنندج یک پایگاه 

بسیج را به آتش کشیدند.
از  پس  مهرماه،   ۲۹ جمعه  امروز  زاهدان  معرتض  مردم 
علیه  و  آمدند  خیابان ها  به  دیگر  بار  منازجمعه،  برگزاری 
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مناسبت  به  فراخوانی  به  پاسخ  در  مردم  تربیز  در   ==
سالروز تولد ستارخان، قهرمان ملی ایران و رسدار مرشوطه، 

به خیابان ها آمدند.
کاهش  و  موبایل  اینرتنت  قطع  با  اسالمی  ==جمهوری 
شدید رسعت آپلود در اینرتنت های خانگی در پی خاموش 
کردن اخبار مربوط به تجمعات و تظاهرات مردم در شب 

گذشته بود.
==مسعود پزشکیان فعال اصالح طلب و مناینده پیشین 
تربیز در مجلس شورای اسالمی شب گذشته در حالی که از 
مسجدی در این شهر در حال خروج بود توسط معرتضان 

شناسایی و مورد رضب و جرح قرار گرفت.
==شعارهای »از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران« و 
اعرتاضات  در  که  است  شعارهایی  از  بسیجی«  بر  »مرگ 

امروز ظهر زاهدان رس داده شد.
جریان  در  نفر  هزاران  گفته  مجلس  مناینده  ==یک 
اعرتاضات در تهران بازداشت شدند که حدود ۲۰۰ نفر از 
بازداشت شدگان دانش آموز ]کودکان زیر ۱۸ سال[، ۲۰۰  تن 

دانشجو و ۳۶۰ تن زن بوده اند.
آمریکا،  جمله  از  کشور   ۱۴ اتباع  فارس:  ==خربگزاری 
در  افغانستان  و  انگلستان  فرانسه،  اتریش،  روسیه، 
شامر  که  شده اند  بازداشت  کشور  در  اخیر  آشوب های 

بازداشت شدگان افغانستانی از همه بیشرت است.

ادامه  ایران  در  نیز  گذشته  شامگاه  مردم   اعرتاضات 
یافت. صبح امروز هم شهروندان در زاهدان با شعار مرگ 
به خیابان آمدند. تربیز شب گذشته همزمان  بر دیکتاتور 
بزرگرتین  شاهد  مرشوطه،  ملی  رسدار  ستارخان  زادروز  با 

اعرتاضات طی پنج هفته گذشته بود.
خیزش ملی مردم در پایان پنجمین هفته، شامگاه پنجشنبه 
۲۸ مهرماه در چند شهر ایران از جمله شهرهای تربیز، تهران، 
اسالمی  جمهوری  یافت.  ادامه  مهاباد  و  رشت  اصفهان، 
در  آپلود  شدید رسعت  کاهش  و  موبایل  اینرتنت  قطع  با 
اینرتنت های خانگی در پی خاموش کردن اخبار مربوط به 

تجمعات و تظاهرات مردم در شب گذشته بود.
در تربیز پیشرت فراخوانی با حامیت مرشوطه خواهان به 
مناسبت سالروز تولد ستارخان، قهرمان ملی ایران و رسدار 
از شهروندان خواسته شده بود که به  مرشوطه، منترش و 
همین مناسبت از عرص روز پنجشنبه در خیابان ها حارض و 

اعرتاضات را ادامه دهند.
مورد  و  آغاز  شهر  نقطه  چند  در  تربیز  در  مردم  تجمع 
رسکوب نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی قرار 
گرفت و در نهایت به درگیری شدید میان مردمی که خیابان 
خیابان  شد.  حکومتی  نیروهای  و  بودند  کرده  تسخیر  را 
شهناز، سه راه امین، میدان ساعت و ارک و مقابل استانداری 

از محل های تجمع مردم بود.
مسعود پزشکیان فعال اصالح طلب و مناینده پیشین تربیز 
در مجلس شورای اسالمی نیز شب گذشته در حالی که از 
مسجدی در این شهر در حال خروج بود توسط معرتضان 
گفته  به  گرفت.  قرار  جرح  و  مورد رضب  و  شد  شناسایی 
برخی منابع علت حمله به این فعال اصالح طلب این بوده 
برگزار  آن  در  ترحیم  مجلس  که  مسجدی  بلندگوی  از  که 
می شد، نام مسعود پزشکیان به عنوان »مناینده مردم« برده 

شد و همین موضوع سبب واکنش علیه او شد.
هامهنگ کننده  معاون  پورجمشیدیان  اکرب  علی  رسدار 
پس  ساعاتی  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
از تظاهرات گسرتده مردم در تربیز  در حاشیه مناز جمعه 
امروز گفت: »آنهایی که در خیابان رورسی از رس می کنند 
بدانند با چهار تا در آوردن رورسی خدشه ای به انقالب وارد 

تداوم اعرتاضات 
همزمان با زادروز 
»رسدار ملی« و 
کنفرانس خربی 

شاهزاده رضا پهلوی

مردم  تجمع  کردند.  تظاهرات  اسالمی  جمهوری  حکومت 
زاهدان پس از مناز جمعه ۸ مهرماه با به رگبار بسنت مردم 
توسط نیروهای بسیجی و سپاهی به خاک و خون کشیده و 

به »جمعه خونین« معروف شد.
شعارهای »از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران« و »مرگ 
بر بسیجی« از شعارهایی است که در اعرتاضات امروز ظهر 

زاهدان رس داده شد.
سخرنانی  یک  در  پهلوی  رضا  شاهزاده  پیش،  یکروز 
اتهام  به  مرزی  مناطق  در  معرتضان  رسکوب  به  اشاره  با 
تجزیه  موضع  با  »می خواستند  بود:  گفته  »تجزیه طلبی«، 
ایران شام را برتسانند اما شام در متام ایران شعار »سنندج 

زاهدان چشم و چراغ ایران« رس دادید.«
مقامات جمهوری اسالمی که برای تفرقه افکنی میان مردم 
میزان  خورده اند،  شکست  مختلف  شهرهای  در  معرتض 
رسکوب و بازداشت ها را افزایش داده اند. شورای هامهنگی 
تشکل های صنفی از بازداشت ۲۹ دخرت دانش آموز دبیرستان 
»بیان« مهاباد خرب داده و نوشته که »در پی اعرتاض دخرتان 
دانش آموز در دبیرستان »بیان« مهاباد، مدیر این دبیرستان 
امنیتی متاس  مأموران  با  عیسوی  نام سلطان  به  خصوصی 
گرفته، همزمان با قفل کردن درب مدرسه و زندانی کردن 
دخرت   ۲۹ تعداد  مأموران  رسیدن  تا  آن  در  دانش آموزان 

دانش آموز را به آن ها تحویل داده است.«
خربگزاری هرانا نیز از در گزارشی شامر بازداشت شدگان 
نفر  و ۵۱۶  را ۱۲ هزار  پنج هفته گذشته  در  ملی  خیزش 
برآورد کرده است که ۲۰۵ تن از آنها دانشجو هستند. هرانا 
گزارش داده تا کنون ۲۴۴ معرتض کشته شده اند که ۳۲ نفر 

از آنان کودک هستند.
احمد علیرضا بیگی مناینده مجلس شورای اسالمی نیز اعالم 
کرده که هزاران نفر در اعرتاضات استان تهران در پنج هفته 
بزرگ  زندان  به  زندانی  و ۳۰۰۰  بازداشت شده اند  گذشته 
تهران )فشافویه( منتقل شدند. او همچنین گفته حدود ۲۰۰ 
از بازداشت شدگان استان تهران دانش آموزان ]کودکان  نفر 

زیر ۱۸ سال[، ۲۰۰  تن دانشجو و ۳۶۰ تن زن بوده اند.
حکومتی،  رسکوب های  و  بازداشت ها  موج  ادامه  با 
خربگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
در گزارشی نوشت: »اتباع ۱۴ کشور از جمله آمریکا، روسیه، 
اتریش، فرانسه، انگلستان و افغانستان در آشوب های اخیر 
در کشور بازداشت شده اند که از این میان اتباع افغانستانی 

بیشرتین فراوانی را در میان دستگیرشده ها دارند.«
علیه  ملی  خیزش  نتوانسته  اما  رسکوب ها  و  بازداشت 
محالت  »جوانان  گروه  کند.  متوقف  را  اسالمی  جمهوری 
ایران  شهرهای  متام  و  تهران  محالت  شهروندان  از  تهران« 
خواست در روز شنبه ۳۰ مهر ماه از ساعت ۱۱ صبح در 
محالت اطراف بازار و دانشگاه ها و از ساعت ۱۵ در محالت 
هامهنگی  شورای  همزمان  کنند.  تجمع  کشور  مختلف 
عمومی  عزای  روز  سه  ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 

اعالم کرد.
گروه »جوانان محالت تهران« هم با اشاره به چهلمین روز 
قتل مهسا امینی از مردم خواست روزهای شنبه و چهارشنبه 
پیش  رو به نام »ژینا و متام شهیدان راه آزادی« به خیاباهای 
تهران و متام شهرها آمده و فریاد بزنند »جمهوری اسالمی، 

منیخوایم منیخوایم.«
شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نیز 
اعالم کرده که »به دادخواهی از خون های به ناحق ریخته 
عدالت خواهان خصوصا قتل فجیع دانش آموزان ایران زمین 
روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهر را عزای 
آبان ماه  اول و دوم  اعالم می کند« و در روزهای  عمومی 

دست به تحصن در مدارس می زند.
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شدید  جنگ  با  عثامنی  و  ایران  جنگهای  از  دوره  این 
تبلیغاتی توأم بود. به عبارت دیگر، طرفین از حربۀ تبلیغات 
برای پیشربد مقاصد نظامی استفاده می کردند. تبلیغات اما 
بر حسب تغییر اوضاع و مقتضیات زمان، نسبت به گذشته 

صورت معکوس پیدا کرده بود.
پیش از آن، پادشاهان صفوی به عنوان مدافعان آئین تشیع 
و با تحریک تعصبات شیعیگری به مقابله با سالطین عثامنی 
به کشتار و  را  برمی خاستند و »باب عالی« دولت صفوی 
آزار اهل تسنن متهم می کرد و داعیۀ برچیدن »عالی قاپو« و 
رهانیدن سنیان از جور و ظلم شیعیان را داشت. این زمان، 
سلطان عثامنی برای جلب حامیت ایرانیان، شهرت می داد 
که هدفش برافکندن حکومت یاغیان و بازگرداندن تخت و 

تاج اجدادی به شاه سلطان حسین صفوی است.
نبودند مردمانی که چنین آرزویی داشتند.  ایران کم  در 
شایعاتی را هم عوامل عثامنی پراکنده بودند که شاه سلطان 
حسین از »باب عالی« کمک خواسته و سلطان عثامنی طبق 
درخواست او وارد جنگ با افغانها شده است. ارشف، از بیم 
آن که مبادا این شایعات در ایران اثر بگذارد و ایرانیان را 
علیه حکومت افغانها برانگیزد، تصمیم به قتل شاه سلطان 

حسین گرفت.
تا این زمان، ارشف افغان نسبت به شاه سلطان حسین 
رفتاری موقرانه داشت. محض آن که خود را پادشاهی عادل 
و جوامنرد نشان دهد و در دل ایرانیان راه پیدا کند، پادشاه 
و  دیدار می کرد  او  از  گهگاه  و  را حرمت می نهاد  مخلوع 
با  بر رس سفره می نشست. شاه سلطان حسین هم  او  با 
وجود متام مصائبی که متحمل شده بود بردبارانه به زندگی 
ادامه می داد و همۀ این وقایع را حکم تقدیر و مشیت الهی 

می دانست.
)ارشف  واالجاه  »آن  می نویسد  رستم التواریخ  مؤلف 
افغان( چون مرد پختۀ صحیح املزاج هوشمند بسیار زیرک 
)شاه  جمشیدنشان  سلطان  روزی  بود،  انصاف  و  عدل  با 
سلطان حسین(، و همۀ علام و فضال و اعزّه و ارشاف و اعیان 
و اکابر و صنادید و رؤسای اهل تشیع و تسنن را به مهامنی 
طلب فرمود و بر صدر مجلس، سلطان جمشیدنشان را بر 
مسند مرواریددوخته برنشانیدند و متکای  مرصع به جواهر 
رنگارنگ و مکلل به لئالی درخشان را بر پشت آن شهنشاه 
واالجاه نهادند و سفرۀ ضیافت گسرتدند و خوانهای پر ناز و 
نعمت، به ترتیب در میان نهادند و مشغول به اکل گردیدند. 
سلطان جمشیدنشان به خوردن فرنی مشغول شد و رس باال 
منود و فرمود ای ارشف سلطان، از این فرنی بخور و ببین چه 

طعم از آن محسوس می شود.
معظم الیه از آن خورد و عرض منود قربانت گردم، نفهمیدم 
که غیر از شیر و شکر و نشاسته چیز دیگری در آن باشد. 

سلطان جمشیدنشان فرمود عنرب اشهب در آن کرده اند.
ارشف سلطان عرض منود که صد هزار آفرین بر ذهن  و 
ذکاء و جمعیت حواس قبلۀ عامل و اولواالمر معظم باد، که 
با این همه آفات و عاهات و بلیّات و سوانح و عوارض و 
حوادث ناخوش که به آن یگانه شهنشاه مطاع و آن اولواالمر 
الزم االتّباع روی داده، هنوز طعم فرنی را خوب درک و فهم 
می منائید. بندۀ کمرتین، مشاعرم برجا منی باشد. فرمود چرا؟ 
عرض منود به سبب این که منی دانم در این حدود، مآل کار ما 
چگونه خواهد بود. خود را در دریای فتنه و فساد غوطه ور 
می بینم و این آسامن شعبده باز ما را فریب داده و ریشخند 
منوده و دم شیری در دست ما داده و آخر کار ما به خواری و 
زاری و فالکت خواهد انجامید. توکلت علی الله، الحکم للّه.
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کالبدشکافی یک طغیان )۲۳(

) کیهان لندن شامره ۱۱۲۵-۱۱۰۰ (

 فروردین تا مهر ۱۳۸۵

احمد احـرار

بود  پهلویش نشسته  به گوش شخصی که در  و آهسته 
گفت تا آسامن به گردش آمده چنین بیعاری مخلوق نشده 
که با این ناخوشیها و بدیهایی که به وی روی داده هنوز 

طعم فرنی را درک و فهم می کند«.
با گذشت زمان و تحول اوضاع، ارشف افغان تشخیص داد 
که زنده نگهداشنت شاه سلطانحسین دیگر به مصلحت او 
نیست. سه تن را مأمور کرد که به اصفهان رفته رس پادشاه 

مخلوع را برای او بیاورند.
یکی از آنها، فرهاد، مهرت پیشین شاه سلطان حسین بود که 
اینک در خدمت ارشف قرار داشت. فرهاد به اتفاق دو تن 
دیگر که افغان بودند از اردوگاه ارشف به اصفهان تاختند و 

با رس بریدۀ شاه سلطان حسین بازگشتند.
»مال  می کند:  روایت  چنین  را  واقعه  رستم التواریخ، 
زعفران حکم منود که آن شاه ایرانپناه دین پرور را در عرصۀ 
چهلستون آوردند و بر روی مسند، با عزت و احرتام نشاندند. 

فرمود سجاده اش را آوردند و مشغول به مناز گزاردن شد.
مال زعفران به هر کس از اهل سنت حکم منود که آن ذات 
پاک خجسته صفات مقدس را به درجه شهادت برساند، قبول 
نکرد. تا آن که غالم منک بحرام حرامزاده ای که از طفولیت با 
سلطان جمشیدنشان همبازی و منک پروردۀ او بود و گوشت 
و پوست و استخوانش پرورش از ناز و نعمت او یافته بود، 
این فعل قبیح شنیع را اختیار منود و متعهد قتلش گردید 
و بر رس سجاده، رس مبارکش را در وقت سجود با خنجر 
بیداد از تن جدا کرد و آن شاه مظلوم بی کس را به درجۀ 

شهادت رساند«. ارشف، رس بریدۀ شاه سلطان حسین را نزد 
فرمانده سپاه عثامنی فرستاد و پیام داد که اینک رسی که 

می خواستید بر آن تاج بگذارید!
فرمانده عساکر عثامنی از این اقدام ارشف حیرتزده شد. 
باقی است  تأثر در مردم اصفهان  تا حالت  تصمیم گرفت 
محک  و  خرب  کسب  منظور  به  کند.  آغاز  را  نهائی  حملۀ 
ینی چری  و چهار هزار  دو هزار سوار  نیروی دشمن،  زدن 
)تفنگچی( را پیشاپیش به سوی اردوگاه ارشف فرستاد. این 
سپاه ششهزارنفری که توسط راهنامیانی ناآشنا با راهها و 
پیچ و خمهای محل هدایت می شد، در نیم فرسنگی اردوگاه 

ارشف به دام افتاد و سپاهیان قتل عام شدند.
و  ترکان  برای  بزرگ  شکستی  که  رویداد  این  دنبال  به 
پیروزی چشمگیری برای افغانان بود، ارشف دست به یک 
حملۀ سیاسی ـ تبلیغاتی زد. چهار تن از مالیان سالخوره را 
جامۀ سفارت پوشاند و با پیامی نزد رسدار عثامنی فرستاد. 
نگهبانی  خطوط  از  نداشتند،  خود  با  سالحی  که  مالیان، 
رسیدند.  سپاه  به حضور رسدار  و  گذشتند  عثامنی  قشون 
آنگاه، در برابر همگان زبان به سخن گشودند و چهار یار 
)ابوبکر، عمر، عثامن، علی( را ثنا گفتند و افزودند که ارشف، 
از آن جهت ما را به سفارت نزد شام فرستاده  پادشاه ما، 
است تا شام را از جنگیدن با مسلامنان همکیشتان که بر 
طبق فریضۀ مذهبی، با رافضیان جنگیده و تخت و تاجشان 
را رسنگون ساخته اند، برحذر دارد. سلطان ارشف متعجب 
است که عثامنیها چرا با همکیشان خود دشمنی می کنند 
و با شیعیان و گربان و مسیحیان متفق شده اند. حال آن که 
او پیرو مذهب سنت و جامعت و از ساللۀ قریش است و 
سلطنت در مملکت اسالم حقاً به وی می رسد. اگر شام که 
از سلطان عثامنی فرمان گرفته اید و منایندگی دارید، به این 
پیام گوش مسپارید و همچنان بر رس جنگ باشید و افغانان 
را مجبور کنید که به روی برادران سنی خود شمشیر بکشند، 
از این پس هر خونی ریخته شود شام مسؤول آنید و در روز 

جزا باید جوابگو باشید.
رسدار ترک دریافت که این سخنان در سپاهیان تأثیر کرده 
است. پاسخ داد: مسلامنان منی توانند در یک زمان دارای دو 
خلیفه باشند و چون سلطان عثامنی وارث خلفاست ارشف 
باید خالفت او را به رسمیت بشناسد واالّ ما به رضب شمشیر 

او را وادار به اطاعت خواهیم کرد.
در همین حال، بانگ اذان در فضا طنین افکند و از مناز 
ظهر خرب داد. مالهای افغان بی آن که سخنان رسدار ترک را 
پاسخ دهند، برخاستند و دست بسته، به آئین اهل تسنن، 
در کنار ترکان به مناز ایستادند. در پایان مناز نیز به صدای 
بلند از درگاه خدا خواستار شدند که بر عقل و خرد برادران 
ترکشان بیفزاید و چشم آنان را به حقیقت باز کند و فروغ 

مهر و محبت نسبت به همکیشان بر دل ایشان بتاباند.
او  بازگشت سفیران  از  افتاد. چیزی  کارگر  نیرنگ ارشف 
نگذشته بود که بانگ »امّنا  املؤمنون اخوه« در اردوگاه ترکان 
برخاست و کُردان و جامعتی دیگر از لشکریان بار و بنۀ خود 

را برداشتند و به والیات خود بازگشتند.
فرمانده ترکان با هفتاد هزار مرد جنگی دست به حمله زد. 
جنگ در سپیده دم با شلیک ده گلولۀ توپ از جانب سپاه 
ترک آغاز شد. ارشف در حالی که به رسم پادشاهان هند بر 
فیلی نشسته بود با شانزده هزار سوار و هفده هزار پیاده که 
دوازده هزار تن از آنان افغانی و دارای زره و جوشن بودند 
به مقابله برخاست. با آن که ترکان سه بار با دلیری اقدام 
به حمله کردند، هر سه بار حمالت آنان دفع شد و حوالی 
عرص، در حالی که سه هزار سپاهی از دست داده بودند، 

نومیدانه عقب نشستند.
در شامره آینده: جنگاوری به نام نادر

شاه سلطان حسین

قتل شاه سلطان حسین

ابزنرش



زندگی  وقت،  رصف  سال  شش  با  میالنی،  عباس  دكرت 
عنوان  با  كتابی  در  پایان  تا  آغاز  از  را  هویدا  امیرعباس 

Persian Spheinx مورد بررسی قرار داده است.
بازداشت هویدا در سال ۱۳۵۷ از جمله مسائلی است كه 
كتاب بدان می پردازد. چرا هویدا بازداشت شد؟ چه كسانی 
با  كه  جلسه ای  در  می ورزیدند؟  ارصار  او  بازداشت  برای 

حضور شاه و شهبانو تشكیل شده بود چه گذشت؟
پاسخ این سئواالت را در زیر می خوانید.

به گامن من علل مهم و پیچیده ای به این تصمیم مهم 
تأویل  علت  یك  و  عامل  یك  به  را  آن  و منی توان  انجامید 
به  بارها  او  بود.  مادرهویدا  مسأله  همه،  از  مهمرت  كرد. 
انگلیس  سفیر  ــ  پارسونز  آنتونی  جمله  از  مختلف  افراد 
در ایران ــ گفته بود كه به خاطر مادرش منی تواند ایران را 
ترك كند. می گفت افرسامللوك سخت بیامر است و حارض 
به سفر نیست و درعین حال اضافه می كرد كه مادرش را 
هرگز تنها نخواهد گذاشت. به عالوه، هویدا  از زندگی در 
تبعید هم نفرت داشت. درسال ۱۳۳۶، پس از بازگشت به 
ایران، بارها به دوستان و خویشاوندانش گفته بود كه دیگر 
هرگز ایران را ترك نخواهد گفت. به عالوه، مسأله عالقه و 
به شاه هم مهم بود. هویدا یقین داشت  وفاداری هویدا 
كه دوران دودمان پهلوی هنوز به رسنیامده؛ معتقد بود در 
پس تظاهرات به ظاهر خودانگیخته مردم »سناریویی« در 
كار است. می خواست درایران مباند و پایان سناریو را ببیند 
و باالخره واپسین عاملی كه به ماندن هویدا در ایران كمك 
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كرد توصیه های همرس سابقش لیال امامی بود. لیال پست 
سفارت را »دون شأن« هویدا می دانست. می گفت نوعی 
»باج سبیل« است. توصیه می كرد كه به جای پذیرفنت این 
پست ناقابل،  باید به آرزوی دیرینه اش جامه تحقق بپوشاند 
و یك كتابفروشی به راه بیندازد. دراین گفتگوها، حتی نامی 
این كتابفروشی خیالی برگزیدند. قرار بود آن را  هم برای 

»كتابفروشی پرزیدنت« بخوانند.
نخستین  بلژیك  در  ایران  سفارت  درباره  شاه  پیشنهاد 
فرصت فرار هویدا نبود. تحوالت بعدی نشان داد كه واپسین 
فرصتش هم نبود. در خرداد ۱۳۵۷، یكی از دوستان فرانسوی 
هویدا به نام كلود دوپرون كه با مراكز قدرت در فرانسه 
پیوندی تنگاتنگ داشت به ایران سفر كرد. برای هویدا پیامی 
ازطرف شابان داملاس داشت كه در آن روزها، رئیس مجلس 
فرانسه بود. مضمون پیام ساده بود: »ما می دانیم كه اوضاع 
ایران رو به وخامت دارد. به  زودی وضع به مراتب بدتر 
ازقبل خواهد شد. توصیه می كنیم به بهانه معالجه پزشكی 
ایران را ترك كنی. وقتی به پاریس رسیدی، در بیامرستانی 
بسرتی ات خواهیم كرد و سپس متهیدات الزم برای اقامت در 

فرانسه را فراهم خواهیم آورد«
دوپرون می گفت روزی كه به تهران رسید، بالفاصله به 
دیدن هویدا رفت كه كامكان در وزارت دربار بود. می گفت 
شب را با بحث درباره رسنوشت ایران ورضورت خروج هویدا 
از مملكت به صبح رساندیم. می گفت هرچه می توانستم 
كردم تا هویدا را به ترك ایران متقاعد كنم. اما هویدا قانع 
نشد. ماندنش را به دو دلیل اصلی رضوری می دانست. دلیل 

ایران. هویدا  دوم رشایط سیاسی  دلیل  و  بود  مادرش  اول 
می گفت: »اوضاع مملكت نابسامان است. شاه هم دیگرتوان 
تصمیم گیری ندارد. باید دراین جا مبانم«. دوپرون می گفت: 
»هویدا به نظر من در مورد آنچه در ایران در انتظارش بود 

توهم داشت.«
نخست  آغاز  با  كه  هویدا،  بازداشت  شایعه  حال،  درهر 
داغرت  روز  هر  بود،  كرده  پیدا  رواج  امامی  رشیف  وزیری 
می شد.حقیقت این بود كه چند روزی پس از انتصابش به 
شاه  كه  جلسه ای  در  امامی  رشیف  وزیری،  نخست  مقام 
كه:  بود  گفته  ترصیح  به  حضورداشتند،  درآن  نیز  ملكه  و 
»برای نجات مملكت به تصمیامت قاطع نیازمندیم.« درآن 
جلسه، همه می دانستند و می پذیرفتند كه فساد مالی یكی 
از شكایات اصلی و ازعلل عمده نارضایتی های مردم است. 
امامی، رشكت كنندگان دیگر  سوای شاه و ملكه و رشیف 
اویسی،  باهری،  نهاوندی،  آزمون،  از  بودند  عبارت  جلسه 
صمدیانپور،گنجی،  قطبی و مقدم. در این میان چند  نفر 
از جمله آزمون و نهاوندی و باهری، تاكید داشتند كه، »باید 
همه كسانی را كه در فساد نقش مهمی داشتند به شدت 
مجازات كرد.« گرچه نام هویدا هرگز به زبان نیامد، اما انگار 
برهمه روشن بود كه مراد از این حكم كلی هویدا است. در 
عین حال این نكته را نیز باید درنظر داشت كه درآن روزها، 
بسیاری از مشاوران شاه از وضع واقعی مملكت بی خرببودند 
و چه بسا كه درعوامل خیالی خود سیرمی كردند. مصداق این 
نوع خیالپردازیهای خام و بی اساس را می توان در پیشنهادات 

آزمون رساغ كرد. می گفت: »مردم انقالب می خواهند...

معمایي به نام هویدا  )۷(

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

بازداشت هویدا ؛ 
چرا شاه چنان تصمیمی گرفت؟

سفیر انگلیس و رئیس مجلس فرانسه به هویدا توصیه كردند از ایران خارج شود
همرسسابق هویدا پست سفارت را كه شاه به هویدا پیشنهادكرده بود باج سبیل 

می دانست و با او درباره تاسیس یك كتابفروشی مذاكره 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 

موضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد.

امیرعباس هویدا و لیال امامی در خانه مادر هویدا

ابزنرش



        شاهنشاه هم باید خود رهربی این انقالب را دردست 
و  داد  باید دادگاههای صحرایی تشكیل  گیرند.« می گفت: 
منادیان فساد را به شدت، و طورعلنی، در مالءعام مجازات 
كرد.« مذاكرات این گروه آن شب به جایی نرسید. جلسه با 
این عبارت شاه به پایان رسید كه، »در این مورد فكر خواهیم 

كرد.«
البته اگر روایت خود هویدا را ازچند و چون بازداشتش 
این  بیفزائیم كه سوای كسانی كه در  باید  آنگاه  بپذیریم، 
بازداشت  درپی  نیز  دیگری  كسان  داشتند،  رشكت  جلسه 
هویدا بودند. به گفته هویدا، بیش از هركس اردشیر زاهدی 
و طرفدارانش در این زمینه فعالیت می كردند. می خواستند 
از هویدا به عنوان قربانی استفاده كنند. او را مقرص اصلی 
با مجازاتش  و  را بررسش بشكنند  بدانند و كاسه كوزه ها 
خشم مردم را فرو بنشانند. كسان دیگری هم هستند كه 
هویدا  دربازداشت  موثری  و  مهم  نقش  زاهدی  معتقدند 
از دوستان  كه خود  آقایان،  برای منونه، شاهین  كرد.  بازی 
نزدیك هویدا بود، می گفت، وقتی درآستانه انقالب، ایران را 
با هواپیام ترك می كرد، برحسب تصادف، اردشیر زاهدی در 
صندلی كنار او نشسته بود. »آقایان« مدعی است كه زاهدی 
آن روز خوشحال می منود. می گفت: »باالخره اعلیحرضت را 
متقاعد كردم كه این هویدای مادر سگ را بازداشت كند.« 
زاهدی منكر این نیست كه درآن  پرواز بود. در عین حال 
ولی  كرد.  صحبت  هم  آقایان  با  سفر،  طول  در  می گفت 
كه  بود  این  زدم  درهواپیام  كه  »حرفی  گفت:  می  زاهدی 
دیوار  كنار  را  آقایان  مثل  مادرقحبه هایی  باید  اعلیحرضت 
ردیف كنند  و مملكت را از رش وجودشان خالص كنند.« به 
عالوه تاكید می كرد كه، »من برای مادر امیر احرتام زیادی 
قائل بودم. یك بار حتی برای دیدار به منزلش رفتم. ممكن 
نیست به او فحش داده باشم.« معلوم نیست  كدام یك از 

این دو روایت به حقیقت نزدیكرتند.
شاه تا مدتی در مقابل تالشهایی كه برای بازداشت هویدا 
صورت می گرفت مقاومت كرد. دست كم به دو نفر مختلف 
پهلوی  رژیم  محاكمه  درحكم  هویدا  بازداشت  بود  گفته 
است. حتی در روز پیش از بازداشت هویدا، شاه به سفیر 
انگلستان درایران اطمینان خاطر داد كه، »هویدا را بازداشت 
نخواهندكرد، تكرار می كنم، نخواهندكرد.« ولی دو روز بعد، 
همین سفیر خرب بازداشت هویدا را از رادیوی ایران شنید. 
جالب اینجاست كه سفیر انگلیس ظاهراً وعده های اطمینان 
بخش شاه را باورنكرده بود و هامن شب، پس از بازگشت 
از كاخ سلطنتی به هویدا زنگ زد و از خطر قریب الوقوع 
بازداشتش سخن گفت و توصیه كرد كه هرچه زودتر از ایران 
فراركند.  اما هویدا به پند این دوستش هم اعتنائی نكرد. 
در روزی كه شاه به پارسونز قول داد كه هویدا بازداشت 
نخواهد شد، با دونفر دیگر نیز دراین باره صحبت كرد. هردو 
از دوستان هویدا و هردو نگران حالش بودند. اولی عبدالله 
انتظام بود و دومی مهدی سمیعی. شاه به هردو قول داد 
كه بازداشت هویدا اصال مطرح نیست. می دانیم كه هویدا 
با این دونفر درمتاس نزدیك بود، و الجرم می توان فرض كرد 
كه او نویدهای امید بخش شاه را ازطریق این دو دوست 

شنیده بود.

در فكرتاسیس حزب
درست هامن روزهایی كه شاه با وسوسه بازداشت هویدا 
دست و پنجه نرم می كرد، هویدا، به غلط گامن داشت كه 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

به حامیت خلل ناپذیر شاه مستظهر است و ناچار، بی خیال 
حزب  یك  ایجاد  فكر  به  می كرد،  تهدیدش  كه  ازخطری 
سلطنت طلب میانه روی جدید افتاد. چند و چون این تالش 
را در یكی از گزارشهای سفارت آمریكا رساغ می توان گرفت و 
می بینیم كه، »هویدا و برخی از همكاران سیاسی اش مشغول 
بی  بودند. هویدا  نوین  ایران  احیای حزب  درباره  بحث... 
شك از حامیت شامری از سیاستمداران سطوح پائینرت  ایران 
برخوردار است. این گروه با یك مسأله اصلی روبرو است. 
آنها منی دانند كه آیا تاچه حد مشاغل سیاسی پیش هویدا 
دامن سیاسی اش را لكه دار كرده است. دست كم یكی از 
روزنامه نگاران ایرانی ادعا كرده كه هویدا به زودی وارد گود 
سیاست خواهد شد. درعین حال، این شایعه هم رس زبانها 

است كه به زودی او را نیز مانند برخی از وزرای سابق و به 
اتهامی مشابه، بازداشت خواهند كرد.« این گرازش را سالیوان 
نوشته بود. برای »حسن ختام« نوشته اش را با »یادداشتی 
فكاهی« به پایان رساند. می گفت: »سیاستمدارانی كه این 
روزها جامی برازنده رشاب تازه سیاسی خود می جویند... در 
عین حال دائم هم گوشه چشمی به شاه دارند؛ می خواهند 
كه  كنند  پیدا  اطمینان  ملوكانه  لبخندی  اعتبار  به  شاید 

فعالیتهایشان مورد حامیت شاه هم هست.«
پشت  هویدا  بازداشت  طرفدار  نیروهای  میان،  دراین 
در هفدهم  بودند. رسانجام  فعالیت  پرده سخت مشغول 
جلسه ای  به  را  مشاورانش  از  چند  تنی  شاه   ۱۳۵۷ آبان 
پیراسته، جواد  احضاركرد. ملكه هم حضور داشت. مهدی 
شهرستانی، هوشنگ نهاوندی، رضا قطبی، حسن پاكروان و 
علیقلی اردالن )كه تازه به وزارت  دربار منصوب شده بود( 
نیز درجلسه رشكت داشتند. جلسه با بحثی اجاملی درباره 
فعالیتهای  آغاز شد. سپس  پهلوی  بنیاد  تشكیالت  نوسازی 
از  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  سلطنت  خاندان  اقتصادی 
رضورت شفافیت هرچه بیشرت دراین زمینه صحبت شد. قرار 
شد این فعالیتها از این پس حتی االمكان علنی باشد و مورد 
بازبینی مردم قرارگیرند. این مباحث هیچ كدام وقت چندانی 
نگرفت.  شاه ناگهان دستور جلسه را تغییر داد. می گفت 

مدتی است برخی مشاورانش، به خصوص فرماندهان ارتش، 
خواستار بازداشت هویدا شده اند. آنگاه از جمع خواست كه 

دراین باره بحث و رای زنی كنند.
گرم صحبت بودند كه تلفن زنگ زد و شاه گوشی تلفن 
را برداشت. برای چند لحظه سكوت برقرارشد و شاه حرفی 
منی زد و فقط گوش می داد. سپس، بی مقدمه گفت: »اتفاقا 
این جا جمع اند و درباره همین موضوع صحبت  گروهی 
البته  نبود.  معلوم  زده  زنگ  كه  كسی  هویت  می كنند.« 
بعضی ازكسانی كه در جلسه حضور داشتند بعد ها به این 
نتیجه رسیدند كه ناشناسی كه با شاه صحبت می كرد اویسی 
بود. پس ازچند لحظه سكوت، شاه در حالی كه لبخند تلخی 
برگوشه لبانش نقش بسته بود دستش را روی بلند گوی تلفن 
گذاشت و گفت: »او هم فكر می كند كه بازداشت هویدا از 

شام شب واجبرت است.«
مشاورانش  از  شاه  تلفنی،  گفتگوی  این  از  بعد  دقایقی 
خواست كه هریك در مورد پیشنهاد بازداشت هویدا نظر 
خود را اعالم كنند. هنوز به یقین و دقت منی دانیم كه یك یك 
افراد چه رأی و نظری دادند. پیراسته كه كامكان معتقد است 
رأیش به بازداشت هویدا، در چهار چوب رشایط آن زمان، 
تصمیمی معقول و منطقی بود، می گفت: »هیچ كس در آن 
اتاق به پیشنهاد بازداشت هویدا رأی مخالف نداد. شاه در 
واقع طوری حرف می زد كه معلوم بود تصمیمش را از پیش 
درباره بازداشت هویدا گرفته. فكر می كنم حتی آن تلفن هم 
به دستور خود شاه بود. می خواست از این طریق به افراد 

حارض در جلسه قوت قلب بدهد.«
در روایت نهاوندی از جلسه نیز كسی با بازداشت هویدا 
مخالفت نكرد. در این روایت نكته جالب دیگری نیز یافتنی 
است. نهاوندی به لحنی كه خالی از غرور هم نیست، مدعی 
است وقتی بازداشت هویدا قطعی شد، او به شاه پیشنهاد 
كرد كه اوال خود شاه، از طریق تلفن، هویدا را ازاین تصمیم 
مطلع كند و دوم این كه حتام برای بازداشت نخست وزیر 

سابق از امیران ارتش استفاده كنند!
پس از پایان رأی گیری وقتی بازداشت هویدا محتوم شد، 
شاه به ملكه روكرد واز اوخواست كه با هویدا تلفنی متاس 
بگیرد  و خرببازداشتش را  با او در میان بگذارد. ملكه با 
عصبانیت این پیشنهاد را رد كرد. می گفت حارض نیست بار 
این مكامله را بردوش بكشد. گویا مشاجره ای تند میان شاه 
و ملكه درگرفت. شاه بالفاصله دیگران را از اتاق بیرون كرد 
و گفتگو را درخلوت ادامه داد. آنچه درآن لحظات میانشان 

گذشت روشن نیست.
البته هویدا حتی پیش از گفتگوی تلفنی با شاه، نشانه هایی 
در دست داشت كه شاه به فكر بازداشت او افتاده است. 
نخستین نشان مستقیم این دگرگونی در فكر شاه در دیداری 
با رضا قطبی به دستش آمد. سه هفته پیش از جلسه ای كه 
درآن رسنوشت هویدا رسانجام  قطعی شد، شبی در منزل 
دكرت فرشته انشاء، رضا قطبی به هویدا روكرد و گفت شاید 
تنها راه خروج از بحران و بن بست كنونی » تشكیل تریبونی 
دفاع  خود  گذشته  از  بتوانند  رژیم  رهربان  درآن  كه  است 
كنند و به پرسشهایی كه درمورد سوابقشان در اذهان مردم 
است پاسخ گویند.« هویدا، در حالی كه درمتام مدت پیپش 
را دردهان داشت، به دقت به گفته های قطبی گوش داد. 
حرف قطبی متام شد و هویدا جوابی نداد. از رس بی تفاوتی، 

شانه هایش را باال انداخت و سكوت معناداری اختیار كرد.
دنبالهدارد

جعفر رشیف امامی
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استفاده از کودکان به عنوان نیروی رسکوب توسط جمهوری اسالمی

کمیسیون  عضو  و  تربیز  مناینده  علیرضابیگی  ==احمد 
اینکه  با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای 
دانش آموزان بازداشتی در چه رشایطی نگهداری می شوند 
اظهار بی اطالعی کرده و به »رویداد ۲۴« گفته است: »ما 
خودمان هم به عنوان مناینده مجلس نه تنها از وضعیت 
دانش آموز ها بلکه سایر بازداشت شده ها بی اطالع هستیم. 
من عضو کمیسیون امور داخلی کشور هستم و پیگیری این 
موارد جزو وظایف بنده است، اما متاسفانه ما هم هیچ 

خربی نداریم.«
انقالب  پاسداران  سپاه  به  متعلق  »فارس«  ==خربگزاری 
اسالمی دیروز اعالم کرد، ۸/۴۱ درصد از بازداشت شدگان 
از  درصد   ۲/۴۸ همچنین  دارند.  سن  سال   ۲۰ از  کمرت 

بازداشتی ها در سنین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند.

خدمت  به  یکطرف،  از  دانش آموزان  بازداشت  و  کشتار 
گرفنت کودکان و نوجوانان در دستگاه رسکوب ازجمله بسیج 
از طرف دیگر، نگرانی های مضاعفی در  جمهوری اسالمی 
آورده  وجود  به  خارجی  و  داخلی  برشی  حقوق  نهادهای 

است.
در طول بیش از یکامه اعرتاضات رسارسی مردم ایران نیز 
کودکان و نوجوانان از جمله قرشهای آسیب پذیری هستند 
از آنها سوء  که حکومت بدون توجه به وجدان و اخالق، 
استفاده کرده و به خدمت نیروهای رسکوب درآورده یا آنها 
را بازداشت کرده و کشته است! اتفاقی که اکنون توسط یکی 

از مقامات نظام تایید شده است.
کمیسیون  عضو  و  تربیز  مناینده  علیرضابیگی  احمد 
اینکه  با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای 
بازداشتی در چه رشایطی نگهداری می شوند  دانش آموزان 
اظهار بی اطالعی کرده و به »رویداد ۲۴« گفته است: »ما 
خودمان هم به عنوان مناینده مجلس نه تنها از وضعیت 
دانش آموز ها بلکه سایر بازداشت شده ها بی اطالع هستیم. 
من عضو کمیسیون امور داخلی کشور هستم و پیگیری این 
ما هم هیچ  متاسفانه  اما  است،  بنده  موارد جزو وظایف 

خربی نداریم.«

تأیید سوء استفاده از کودکان به عنوان ابزار رسکوب؛
 ۴۱درصد بازداشت شدگان نیز زیر ۲۰ سال دارند

بازداشت شده های  وضعیت  پیگیری  خصوص  در  وی 
اعرتاضات اخیر تاکید کرده که نه از جانب مجلس و نه قوه  

قضاییه همراهی  صورت نپذیرفته است.
علیرضابیگی همچنین حضور کودکان زیر سن قانونی در 
میان نیروهای رسکوبگر را تایید کرد و توضیح داد: »کودکانی 
که برای مقابله با معرتضان به خیابان آورده شده اند، قطعا 
است  ممکن  باشند.  ویژه  یگان  نیرو های  جزو  منی توانند 
تابع  آنها  چون  باشند؛  آورده  خیابان  به  را  کودکان  بسیج، 

قوانین و مقررات سازمانی یگان ویژه نیستند.«
با  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  عضو 
بسیج،  اصلی  اسالمی، شاکله  انقالب  اینکه »در طول  بیان 
دانش آموزان بودند و بیشرتین شهدا را هم از همین قرش 
داشتیم« افزود: »بسیج موضوع متفاوتی  است که با شاکله 

یگان ویژه کامال فرق دارد.«
وی در توضیح نگاه ایدئولوژیک نیروهای بسیج حسین 
 ۱۳ در  حکومت  ادعای  طبق  که  آورده  مثال  را  فهمیده 
سالگی نارنجک بسته و زیر تانک دشمن رفته است. او در 
اینباره گفته است: »کسانی  که این کودکان را برای مقابله با 
معرتضان به خیابان می آوردند، نگاهی همچون زمان جنگ 
با صدام و در مخاطره بودن کشور دارند و به همین دلیل از 

آنها استفاده می کنند.«
رسکوب  برای  قانونی  سن  زیر  کودکان  حضور  تایید 
شهروندان موضوعی است که بسیاری از خانواده ها را نیز 
نگران کرده است. چرا که بسیاری از معرتضان از نسل جدید 
هستند و والدین بسیاری بیم دارند که در محیط مدارس و 
بیرون از خانه بین فرزندان شان که مخالف جمهوری اسالمی 
هستند با همکالسی هایی که به دلیل شستشوی مغزی همه 

را دشمن می بینند، درگیری ایجاد شود.
خربگزاری »فارس« متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از بازداشت شدگان کمرت از  دیروز اعالم کرد، ۸/۴۱ درصد 
۲۰ سال سن دارند. همچنین ۲/۴۸ درصد از بازداشتی ها در 

سنین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند.
بر این مبنا، ۱۰ درصد بازداشت شدگان باالی ۳۵ سال سن 
کارمندان  برخی  دستگیرشدگان  میان  در  همچنین  دارند. 

دستگاه های دولت نیز دیده می شوند که آمار آنها نیز حدود 
بازداشت شده ها تخمین زده شده  از کل جمعیت  ۲ درصد 

است.
راوینا شمدسانی سخنگوی این دفرت در ژنو اعالم کرده که 
طبق گزارش ها ۲۳ کودک کشته و بسیاری زخمی شده اند. 
ضمن اینکه ادامه استفاده از زور غیررضوری و نامتناسب 

علیه معرتضان باید متوقف شود.
شامر کشته شدگان به گفته خربگزاری »هرانا« بیشرت است 
و از ۲۶ شهریور تا ۲۶ مهر شامر کودکان جانباخته به ۳۲ نفر 

افزایش یافته است.
به دنبال این اتفاقات شورای هامهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان خواستار دو روز تحصن در واکنش به کشتار و 
جمهوری  توسط  نوجوانان  و  کودکان  گسرتده  بازداشت 
صنفی  تشکل های  هامهنگی  شورای  است.  شده  اسالمی 
پنجشنبه، جمعه  این روزهای  از  پیش  که  ایران  فرهنگیان 
است:  نوشته  بود  کرده  اعالم  عمومی  عزای  را  شنبه  و 
آبان  برای روز یکشنبه ۱ و دوشنبه  ۲  »شورای هامهنگی 
تحصن اعالم می کند. ما معلامن در این دو روز در مدارس 
حارض می شویم، اما از حضور در کالس های درس خود داری 

می کنیم.«
کشتار  ایران  در  امنیتی  نظام  مسئوالن  اینکه  رغم  علی 
نوجوانان و کودکان توسط ماموران خود را به دالیل واهی 
از ارتفاع و گاز گرفنت سگ نسبت  مثل خودکشی، سقوط 
می دهند، جان هزاران کودک و نوجوان ایرانی که در مدارس 
و خیابان ها به ابراز مخالفت با جمهوری اسالمی پرداخته اند، 
در خطر است و هر روز بر تعداد کودکان دستگیر و یا کشته 

شده افزوده می شود.
صورت  به  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  نیز  گزارش هایی 
مسئوالن  توسط  دانش آموزان  درسی  کتاب های  روزانه 
مدارس بازبینی می شود تا مبادا تصویر رسان حکومت، علی 

خامنه ای و روح الله خمینی را پاره نکرده باشند.
کسی  بر  روزها  این  حکومتی  مقامات  نامتام  دروغ های 
و  آموزش  وزیر  وقتی  خاطر  همین  به  و  نیست  پوشیده 

پرورش ایران هفته گذشته اعالم کرد که »دانش آموزی
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      در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت شدند 
برای بحث اصالح و تربیت است که در مرکز روانشناسی 

هستند«، باعث تعجب و شگفتگی مردم نشد.
اما انتشار ویدئوهایی مربوط به کودکان کشته شده مثل 
فیلم پدر ابوالفضل آدینه زاده نوجوان ۱۶ ساله ای که با ۲۴ 
گلوله ساچمه ای جانش را از دست داد و یا اعرتافات غیرقابل 
شدت  به  و…  نجفی  حدیث  پناهی،  ارسا  بستگان  باور 

موجب هراس از تامین امنیت کودکان شده است.
عالی  کمیساری  کودکان،  حقوق  از  حامیت  انجمن 
حقوق برش، سازمان عفو بین امللل، یونیسف و بسیاری از 
شخصیت های تاثیرگذار در ایران و جهان نسبت به فاجعه 
کشتار کودکان توسط حکومت جمهوری اسالمی ابراز نگرانی 
کرده اند. اگرچه فشارهای حکومتی باعث شده بسیاری از 
آزادانه  بیان حقیقت  در  نتوانند  کودکان  این  خانواده های 
عمل کنند اما معدود چهره هایی چون علی دایی در مقابله 
با متامی تهدیدها ایستاده و موضع قاطع خود را در دفاع از 

مردم و کودکان جان باخته اعالم کرده اند.
تازگی کمیته حقوق کودک  به  نیز  بین املللی  در مجامع 
سازمان ملل با اشاره به اینکه دانش آموزان در ایران هدف 
تیراندازی قرار گرفته و دستگیر و شکنجه شده اند، خواستار 
پایان خشونت علیه کودکان از سوی مقامات ایران شد و بر 
تاکید  برای رشکت در تظاهرات مساملت آمیز  حق کودکان 

کرد.
میان  در  را  ۱۱ساله  کودک  یک  شدن  کشته  کمیته،  این 
تظاهرکنندگان تایید کرده و نوشته به گفته منابع قابل اعتامد 
برخی کودکان با شلیک مستقیم گلوله جنگی مورد حمله 
قرار گرفته اند و برخی دیگر در اثر رضب و شتم جانشان را 

از دست داده اند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرده که بسیاری از خانواده ها گزارش داده اند که با وجود از 
دست دادن کودک شان، از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار 
قرار گرفته اند تا مرگ فرزند خود را خودکشی اعالم کرده و 

اعرتافات دروغین بکنند.
گزارش هایی  و  مدارس  در  دانش آموزان  بازداشت  مسئله 
درباره شکنجه آنها از دیگر مواردیست که در این بیانیه درج 
شده و کمیته نسبت به آن به شدت ابراز نگرانی کرده است.
کمیته کودک سازمان ملل در ادامه آورده که گزارش هایی 
درباره »اخراج تالفی جویانه« دانش آموزان از مدارس دریافت 
کرده است. این کمیته با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک 
که ایران نیز آن را امضا کرده ترصیح کرده که اولین الزام این 

کنوانسیون، حق حیات کودکان در هر رشایطی است.
و  بیان  آزادی  برای  کودکان  حق  بر  تاکید  با  کمیته  این 
اعرتاضات مساملت آمیز و از مقامات ایران خواسته تا به این 
حقوق احرتام بگذارند. ضمن اینکه بر »حق شنیده شدن« 
برای کودکان تاکید کرده و نوشته این حق نباید با استفاده از 

زور در هر سطحی از بین برود.
ملل  سازمان  کودک  کمیته  اعضای  بیانیه  این  استناد  به 
کودکان  حقوق  نقض  هرگونه  درباره  تحقیقات  خواستار 
»توسط مقامات ذیصالح، مستقل و بی طرف« با هدف پیگرد 
قانونی هر کسی که مسئول تشخیص داده شود، شده اند. 
همچنین اشاره کرده که به مشاهده دقیق وضعیت ایران 
ادامه می دهد و در همکاری با سایر نهادهای حقوق برشی 
برای پایان دادن به نقض گسرتده حقوق کودکان در ایران 

تالش می کند.
نگرانی  ابراز  با  نیز  ملل متحد  دفرت حقوق برش سازمان 
با  ایران  امنیتی  مأموران  خشونت آمیز  برخورد  از  عمیق 
معرتضان خواستار پایان بخشیدن به خشونت دولتی به  ویژه 

علیه کودکان و نوجوانان ایران شده است.

==»باید توجه جهان را به رژیمى كه مردم خود را در 
خیابان ها قتل عام مى كند و به كشنت  اوكراینى هاى بی گناه 

به دست روس ها كمك مى كند، جلب كنیم.«

دونتسک«  »شاختار  باشگاه  مدیرعامل  پالکین  رسگئی 
بین املللی  فدراسیون  از  نامه  اى رسگشاده  ارسال  با  اوکراین 
فوتبال جهان »فیفا« خواست جمهوری اسالمی از رقابت های 

جام جهانی ٢٠٢ قطر حذف و اوکراین را جایگزین آن کند.
در منت این نامه که ظهر دوشنبه ٢۴ اکترب در وبسایت این 
باشگاه  منترش شده، آمده است: »اوکراین می بایست در 
جام جهانی ٢٠٢٢ قطر رشکت کند، زیرا جمهورى اسالمى 
در  اوکراین  ندارد.  را  رقابت  هایى  چنین  در  حضور  لیاقت 
ارائه  با  پا به مسابقات پلی آف گذاشت و  نابرابری  رشایط 
جهانی  جام  در  حضور  شایسته  کرد  ثابت  شجاعانه  بازی   

است.«
فوتبال  باشگاه  توسط  ایران  تیم  درخواست حذف  دلیل 
پهپاد  اسالمی  که جمهوری  است  این  دونتسک«  »شاختار 

برای حمله به اوکراین به روسیه ارسال می  کند.
رسگئی پالکین در ادامه نامه خود نوشته است: »در حالی  
که رهرب جمهوری اسالمی از متاشای بازی تیم  ایران در جام 
جهانی قطر لذت خواهد برد، مردم بی گناه اوکراین توسط 

پهپادها و موشک های ایرانی کشته خواهند شد.«
مدیرعامل باشگاه »شاختار دونتسک« با اشاره به اینکه 
تصمیم  جهانی،  جام  از  ایران  اسالمی  جمهوری  حذف 
عادالنه  اى خواهد بود، افزوده: »باید توجه متام جهان را به 
و  عام مى کند  قتل   در خیابان ها  را  مردم خود  که  رژیمی 
به کشنت اوکراینی ها توسط روس ها کمک می  مناید، جلب 

کنیم.«
او در پایان اضافه کرده که تا کنون تقریبا ٢۵٠ پهپاد که 
از سوی جمهوری اسالمی در اختیار روسیه قرار گرفته به 

شهرهای اوکراین حمله کرده اند.
جام جهانی ٢٠٢٢ قطر قرار است کمرت از یک ماه دیگر 
آغاز شود و اکوادور در بازی افتتاحیه در ٢٠ نوامرب با میزبان 

این رقابت ها  دیدار خواهد کرد.
فوتبالیست های  از  جمعی  پیش،  هفته  است،  گفتنى 
بین املللی  فدراسیون  به  نامه  اى  ارسال  با  ایرانی،  برجسته 
فوتبال »فیفا« خواستار محرومیت تیم ایران از جام جهانی 
جمهوری  توسط  ایرانی  معرتضان  رسکوب  دلیل  به  قطر 

اسالمی شدند.
به گزارش خربگزاری »سی ان ان«، موسسه حقوقی اسپانیایی 

به منایندگی  اکترب  »روئیز هوئرتا و کرسپو«، چهارشنبه ١٩ 
این  ایران  از چهره های ورزشی پیشین و فعلی  از گروهی 
نامه را به فیفا فرستاده و خواسته فدراسیون فوتبال ایران از 
عضویت در فیفا تعلیق و تیم ملی این کشور از جام جهانی 

قطر محروم شود.
علی  همچون  برجسته ای  فوتبالیست های  را  نامه  این 
کریمی بازیکن سابق تیم های پرسپولیس و بایرن مونیخ و 
بازیکن  کیا  مهدوی   مهدی  ایران،  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان 
ملی  تیم  کاپیتان  و  و هامبورگ  پرسپولیس  تیم های  سابق 
و  )تاج(  »استقالل«  سابق  بازیکن  پوالدی  مهرداد  ایران، 
پرسپولیس و بهشاد یاورزاده بازیکن سابق »استقالل« امضا 

کرده اند.
بیانیه مطبوعاتی که همراه این نامه منترش شده است، 
جمهوری  فوتبال  فدراسیون  اقدامات  که  می کند  تاکید 
اسالمی، »آیین نامه ها و مقررات« فیفا را نقض می کند، و 
بنابراین فدراسیون بین املللی فوتبال موظف است ترتیب اثر 

داده و عضویت این فدراسیون را تعلیق کند.
ایران  بیانیه آمده: »خشونت و وحشیگرى رژیم  این  در 
نسبت به مردم این کشور به اوج خود رسیده است، بطورى  
که الزم است دنیای فوتبال به این جنایات واکنش روشن و 

جدی نشان دهد.«
از درگیر کردن  فیفا  تاریخی  بیانیه، پرهیز  این  بر اساس 
خود در درگیری های سیاسی معموال تا آنجایی قابل تحمل 
بوده که این مشکالت مستقیام به حوزه فوتبال رسریز نکرده 
باشند. اما این مسئله در مورد ایران صادق نیست، که فوتبال 
کامال گرفتار سیاست گردیده و به »مکانی ناامن« برای همه 

تبدیل گشته است.
به گفته این فوتبالیست های مشهور و محبوب، »زنان در 
به  طرز  استادیوم ها منع شده  و  به  از ورود  پیوسته  ایران 
سیستامتیک از اکوسیستم فوتبال ایران محروم مانده اند و 
اینها همه عمیقا با ارزش ها و اساسنامه های فیفا در تضاد 

قرار دارد.«
به  نظر می  رسد که موضوع حذف تیم  ایران از جام جهانی 
وارد مرحله جدیدی از روند حقوقی شده و باید منتظر ماند 
و دید که باالترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان چه واکنشی 

در روزهای آینده از خود نشان خواهد داد.
جام جهانی ٢٠٢٢ قرار است از ٢٠ نوامرب تا ١٨ دسامرب در 
قطر برگزار شود. بر اساس قرعه  کىش، تیم ایران قرار است در 
اولین مسابقه به مصاف انگلیس برود و در دیدارهای دوم و 

سوم به  ترتیب برابر تیم های ولز و آمریکا بازى کند.

درخواست باشگاه 

فوتبال اوکراین از 

»فیفا«: 

جمهوری اسالمی ایران 

را از جام جهاىن حذف 

کنید!



که  اسالمی مدت هاست  ==داریوش هامیون: جمهوری 
آنچه  و  شده  بی اعتبار  کلی  به  و  ندارد  هیچ مرشوعیتی 
نگاهش داشته زور رصف و زور برهنه است و بس. رژیم 
آینده هم برخالف تصور بسیاری ایرانی ها و خارجی ها، به 
هیچ وجه جنبه اسالمی و منی دانم میانه رو و ادامه انقالب 
انقالب رشکت کردند، ولی خب  و توسط عنارصی که در 
یک آب شسته تر از بقیه انقالبیون هستند، رهربی نخواهد 
شد. اگر انقالب بی اعتبار شده، هر که با این انقالب رس و 
کار داشته، بی اعتبار شده است. کسانی که نامشان با این 
انقالب درآمیخته، بسیار مشکل است که بار دیگر بتوانند 
وارد صحنه بشوند و وارث این انقالب بشوند. وارث انقالب، 
ضدانقالب خواهد بود و بس و در این هیچ شکی نیست. 
حاال این ضدانقالب هر رنگی ممکن است داشته باشد، ولی 
ادامه حکومت عنارصی که به انقالب کمک کردند، تحت 

عنوان تازه، به نظر من غیرممکن است.
==زیبایی و نیکی همیشه به پیروزی منی رسند. متأسفانه 
ما در دل افسانه ها زیست منی کنیم که همیشه »نور« بر 
هفت  و  پنجاه  همچون  نور  گاهی  بشود.  پیروز  تاریکی 
الله  آیت  بود!  نور  انفجار  ما  )انقالب  می شود!  منفجر 
و  آگاهی  خیابان های  امروز،  خیابان های  پس  خمینی( 
دانایی، خون های جوانی که از قانون کهن پیروی منی كنند 
از  هرگز  جوان  خون  شکسپیر:  ویلیام  از  است  )جمله ای 
قانون کهن پیروی منی كند( نیاز به مراقبت دارند. مراقبتی 
جز  که  آنها  از  دور  شیطانی.  فکرهای  از  دور  دلسوزانه. 
محلل های  از  دور  به  منی شناسند.  چیزی  قدرت  شهوت 
که  کسانی  از  دور  به  بی اعتقادشان.  رسبازان  و  سیاسی 
خون پاک بر زمین ریخته را موجی می بینند که باید بر آن 
بنشینند و از شانه های جمهور برسند به صندلی ای که پیش 
از این از نشیمنگاه رئیسی، روحانی، احمدی نژاد، خامتی، 
رفسنجانی، خامنه ای ، رجایی و بنی صدر گرم شده و بویناك 

است.

حامد احمدی – امروز  انگار هامن دیروز است. واژه به 
واژه. منا به منا. جهل همچون پرندگان ابابیلی پر می گشاید و 

پاکی، پاکی رویای آزادی، جراحت برمی دارد.
امید. آگاهی، وارونه ۵۷، امروز  اما نور هم هست. نور 
دخمه  انتهای  و  پرده  پس  جهل  و  است  خیابان  صاحب 

نشسته است.
محلل های سیاسی اما می خواهند این موج را به اختیار 
دربیاورند. محلل های سیاسی؟ آنها  کیستند؟ برای گریز از 
مبهم گویی، به دیروز سفر می کنیم. به برزخ پنجاه و هفت. 

به لب پرتگاه جهنمی چهل و سه ساله.
مهشید امیرشاهی روایت می کند: »کرامات و شجاعت هایی 
بود.  غریب  و  عجیب  که  دادند  نسبت  )خمینی(  او  به 
از هیچ فیلسوف  حرف هایی در دهانش گذاشتند که من 
دیگری تا آن زمان نشنیده بودم. ]…[ با کامل تاسف بیشرت 
کسانی که در آن دوره خاص با من متاس داشتند، یک حالت 

جذبه عجیب و غریبی به خمینی نشان می دادند.«) ۱(
دوران  رسعت.  زمانه  است.  دیجیتال  عرص  البته  حاال 
 share و like قهرمان های هشتگی که در یک ثانیه به یاری
رشد می کنند و پس از توفان توئیرتی )توفان پرندگان جهل( 
که  می دانید  می شوند.(   Delete( می شوند.  ناپدید  رسیع 
محلل باِر موقت دارد. یعنی واسطه؛ که وظیفه ای موقت 
دارد. بر اساس قوانین اسالمی زن سه طالقه شده، منی تواند 

انقالِب ضدانقالب؛ صداهایی از دِل تاریخ
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دوباره با همرس پیشین خود ازدواج کند. پس مردی موقت 
او را عقد می کند، سپس طالق می دهد و از این راه او را در 
اختیار شوهر قبلی قرار می دهد. همچون مسئوالن دولت 
میوه  فاصل دو دوره طالبان! محلل ها،  افغانستان در حد 
دوران بی ایامنی هستند. هوس بازی با سیاست و مردم. فرو 
نشاندن شهوت با چند عکس و ژست و سخرنانی. و حتام 

ثروت اندوخنت.
دوباره فلش بک. اینبار فریدون آو است که جامعه پنجاه 
بازیگر درجه  »ایرانی یک  به تصویر می کشد:  را  و هفتی 
شانزده است. متام اداهایش یک تعزیه دوزاری است. برای 
اینکه ایرانی ده دقیقه منی تواند حرفش را یکجور نگه دارد. 
حرفش را در ده دقیقه، ده بار عوض می کند. من اصال ایامن 

ندارم که ایرانی می تواند ایامن داشته باشد.«)۲(
بی ایامن، یا آن را که اعتقادی نیست، رسباز جهل است. 
اجاره ای است و هر ساعت، هر دقیقه  مهره دروغ سازها. 
حرفی تازه می زند. حرفی در قالب و قامت تحلیل. در این 
روز  اجتامعی،  شبکه های  وسط  تریبون،  آن  پشت  رسانه، 
به روز، تغییر می کند و کسی دیگر می شود. چون از خود 
اعتقادی ندارد. چون فرمانش دست خودش نیست. اینهم چه 
دردانگیز که داستانی امروزی نیست. باز دیروز؛ روایت هام 
ناطق: »ما رشوع کردیم از متام فعالیت های سیاسی فدائیان 
حامیت کردیم. )…( اگر بخواهم راستش را بگویم نوکرهای 
سازمان فدائی شدیم، کلفت های سازمان فدائی شدیم. بدون 
اینکه بخواهیم به خودمان برسیم. بدون اینکه بها بدهیم 
به آزادی خودمان. )…( ما که این سازمان را درست کردیم 
باید فرهنگ خود فدائیان راجع به زن را درست می کردیم. 
مردها  خانه شان،  می رفتی  که  وقتی  فدائی  بچه های  خود 
با همدیگر می نشستند و زن ها چائی می آوردند و حرف 
لنین می زدند. می خواهم بگویم مسئله ما حتی در سازمان 
فدائی چپ بی دین هم فرهنگ بود. ما به خطا این سازمان 
را درست کردیم و بعد خب من جزو رهربانش بودم. بعد از 
دو سال با اینکه رفته رفته آمدم کنار، اما اعالمیه ها را بیشرت 
من  نوشتم، شعارها را بیشرت من درست کردم )…( خالصه 
باز هدف این جمهوری اسالمی بود و متام سخرنانی ها را من 
می کردم در دانشگاه ها )…( خیلی دیگر خودم را سوزاندم، 

بی خود و بی جهت خودم را انداختم وسط؛ واقعاً مثل یک 
زن فاحشه. واقعاً بی جهت خودم را انداختم وسط فحشای 
سیاسی. من از این بچه های فدائی، فدائی تر و پاک تر ندیدم 
که به خاطر این آرمان شان و به خاطر مردم ایران صد بار 
حارض بودند بروند مبیرند )…( واقعاً یادشان برای من گرامی 
از سازمان  انتقاد منی کنم  است. به خاطر آنهاست که من 
های چپی. وگرنه االن پرچم برداشته بودم علیه شان که چه 

خیانت هایی که نکردند.«)۳(
نظام  لزوماً  نه  بود،  جنگ  در  پهلوی  با  هفتی  و  پنجاه 
پادشاهی. چه بسا اگر هنوز قاجار حکمرانی می کرد، لشکری 
از انسان های تحصیلکرده و اروپادیده نداشتیم که پشت رس 
مال و آیت الله صف بکشند. نربد شاه و پنجاه و هفتی ها به 
تعبیری از نادر نادرپور، جنگ سنت و تجدد بود. پادشاهان 
پهلوی پیگیر مدرنیته و مدرنیزاسیون بودند. ساخت راه آهن 
و جاده و ساختامن. افتتاح دانشگاه و مراکز فرهنگی و علمی. 
از ایرانیکای استاد یارشاطر تا کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، از دانشگاه تهران تا تلویزیون ملی ایران، خواست 
و رویا، مدرن شدن ایران بود. ایرانی صاحب دانش و فرهنگ. 
کردند  و رشد  بالیدند  رویا،  و  بسرت  این  در  که  اما هامنها 
و رد و رنگی از دنیای بیرون را دیدند و چیزکی فهمیدند، 
یک چیز را متوجه نشدند. این حرف های داریوش شایگان 
است: »چلنج آنها ) روشنفکران( فقط با سیستم شاه بود. 
هنوز هم که هنوز است خیلی هایشان فکر می کنند، شاه 
زنده است. مخاطب فقط سیستم شاه بود و ما روشنفکران 
سیستم  این  از  جزئی  ما  که  نشدیم  متوجه  را  چیزی  یک 
هستیم. اپوزیسیون ایران جزئی از سیستم رژیم شاهنشاهی 
است. اگر این سیستم فرو بریزد، ما اصالً جایی نداریم دیگر. 
چنانچه بعد از اینکه رژیم فرو ریخت، روشنفکرهای ایرانی 
اصالً دیگر جایی نداشتند. چون رژیم جدید اینها را اصالً به 
جد منی گرفت. رژیم سابق اینها را به جد می گرفت ؛ یا سعی 
می کرد تطمیع شان کند یا تهدیدشان کند. توجه کنید که 
بیشرت اینها با سیستم همکاری می کردند . یا خیلی هاشان 
سعی می کردند که پرووکاسیون )تحریک( کنند که رژیم اینها 
را یک گوشاملی بکند، بعد معروف بشوند. هیرو )قهرمان( 

شوند. همه می خواستند یکجور     قهرمان بشوند. 



       مثالً از صمد بهرنگی الکی قهرمان می ساختند. حاال 
کشته.  ساواک  را  قهرمان  آن  شد،  غرق  آب  توی  افتاد  اگر 
باید پشتش یک  نبود که طبیعی مبیرد! همیشه  هیچکس 
توطئه ای می بود. این نوع تفکری بود که سیستم همه جا 

هست، همه جا شبکه دارد، مواظب همه است.)۴(
در آن سال که همچون نقطه ای تاریک به خندقی بزرگ 
از جهل انجامید، دانایی در دهان های گمنام بود. در دهان 
زن ساملند و بی عنوان )عنوان روشنفکر و کارشناس و غیره( 
که فریاد می زد و گریه می کرد که: »این عاممه به رسها ما 
را بیچاره می کنند ؛ من شاه می خواهم!« یا در دهان ترسیده 
دخرتی جوان که میان امید و ترس، شعار می داد: »بختیار 
شعار:  غریو  میان  این صداها،  متام  اما  دار!«  نگه  سنگرتو 
با هم متحد می شویم،  اتحاد؛ ای ملت! ما  اتحاد،  »اتحاد، 
بر  درود  درود…  درود،  درود،  استعامر؛  ریشه  برکَنیم  تا 
خمینی!«  که رسید به: »حزب فقط حزب الله، رهرب فقط 
روح الله«؛ و همگی دفن شدند. اما حاال در این گذر دشوار، 
خیابان را صدایی دیگر است. خیابان فریاد می زند: »فتنه 
پنجاه و هفت، عامل هر فالکت«. نیازی به تعبیر و تحلیل 
نیست. چند کلمه در نهایت سادگی کنار هم نشسته اند و 
یک تصویر از امروز ساخته اند که بسیار روشن است. خیابان 
رسچشمه اش  می شناسیم،  فالکت  از  آنچه  هر  می گوید 
داریوش  انگار طنین صدای  و  و هفت می رسد.  پنجاه  به 
هامیون است که از دل تاریخ بیرون می آید. در روزهایی که 

فقط چهار سال از فتنه گذشته بود:
»جمهوری اسالمی مدت هاست که هیچ مرشوعیتی ندارد 
و به کلی بی اعتبار شده و آنچه نگاهش داشته زور رصف 
و زور برهنه است و بس. رژیم آینده هم برخالف تصور 
بسیاری ایرانی ها و خارجی ها، به هیچ وجه جنبه اسالمی 
و منی دانم میانه رو و ادامه انقالب و توسط عنارصی که در 
بقیه  از  انقالب رشکت کردند، ولی خب یک آب شسته تر 
انقالبیون هستند، رهربی نخواهد شد. اگر انقالب بی اعتبار 
شده، هر که با این انقالب رس و کار داشته، بی اعتبار شده 
است. )…( کسانی که نامشان با این انقالب درآمیخته، بسیار 
مشکل است که بار دیگر بتوانند وارد صحنه بشوند و وارث 
این انقالب بشوند. وارث انقالب، ضدانقالب خواهد بود و 
بس و در این هیچ شکی نیست. حاال این ضدانقالب هر 
رنگی ممکن است داشته باشد، ولی ادامه حکومت عنارصی 
که به انقالب کمک کردند، تحت عنوان تازه، به نظر من 

غیرممکن است.«) ۵(
متأسفانه  منی رسند.  پیروزی  به  همیشه  نیکی  و  زیبایی 
ما در دل افسانه ها زیست منی کنیم که همیشه »نور« بر 
هفت  و  پنجاه  همچون  نور  گاهی  بشود.  پیروز  تاریکی 
الله  آیت  بود!  نور  انفجار  ما  )انقالب  می شود!  منفجر 
خمینی( پس خیابان های امروز، خیابان های آگاهی و دانایی، 
خون های جوانی که از قانون کهن پیروی منی کنند )جمله ای 
قانون کهن  از  از ویلیام شکسپیر: خون جوان هرگز  است 
مراقبتی دلسوزانه.  دارند.  مراقبت  به  نیاز  پیروی منی کند( 
دور از فکرهای شیطانی. دور از آنها که جز شهوت قدرت 
چیزی منی شناسند. به دور از محلل های سیاسی و رسبازان 
بی اعتقادشان. به دور از کسانی که خون پاک بر زمین ریخته 
شانه های  از  و  بنشینند  آن  بر  باید  که  می بینند  را موجی 
نشیمنگاه  از  این  از  پیش  که  به صندلی ای  برسند  جمهور 
رئیسی، روحانی، احمدی نژاد، خامتی، رفسنجانی، خامنه ای ، 

رجایی و بنی صدر گرم شده و بویناک است.
در  اما  می رود.  اعتصابات  سمت  به  ایران  در  اعرتاضات 
خارج مرزها هم باید کاری کرد. یکی از آن کارها: آنها که 
می پندارند در گذشته خطا کرده اند و حاال صادقانه پشیامن 
هستند، اعالم بازنشستگی کنند. منظور این است که رخت 
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رسکوبگران حکومت در خیابان ها

و لباس کارشناسی و تحلیلگری را برای همیشه از تن بیرون 
بیاورند. یا انعکاس بی کم و کاست صدای خیابان باشند یا 
به صورت عریان و روشن لباسی دیگر، لباس مردان و زنان 
سیاسی بر تن کنند که می خواهند برای رسیدن به قدرت 
روشن  کامالً  صحنه  که  است  اینصورت  در  فقط  بجنگند. 
آزادیخواه،  و  روشنفکر  رخت  در  کسی  دیگر  شد.  خواهد 
دست به خیانت منی زند. دیگر نباید سال ها منتظر مبانیم 
از زبان هام ناطق بشنویم که: »خودم کردم که لعنت  تا 
بر خودم باد!« )کیهان لندن، شامره ۹۴۴، ۷ اسفند ۱۳۸۱( 
یا صدای داریوش شایگان در گوش مان بپیچد که: »نسل ما 
بیداران  نامه  صدا، شامره ی ۱۴۸(. صدای  گند زد!« )هفته 
را باید در روشنی شنید. این تنها راهی است که به لحظه 
وگرنه  می شود.  ختم  تاریکی  بر  »نور«  پیروزی  تاریخی 
باقی چیزی نیست جز دسیسه های رهربان قدرت طلب که 

از خون های جوان مست می شوند ؛ همچون رهرب فعلی، 
سیدعلی خامنه ای.
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حشمت الله  اوین،  زندان  مسئول  فرزادی  ==هدایت 
حیات الغیب مدیرکل زندان های استان تهران، محمد کاظمی 
رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عباس 

نیل فروشان جانشین فرماندهی عملیات سپاه تحریم شدند.
مجتبی  سید  آمریکا  خارجه  وزارت  اعالم  اساس  ==بر 
مصطفوی و فرزین کریمی دو عضو وزارت اطالعات که از 
بنیانگذاران آکادمی راوین سامانه گسرت سحاب پرداز هستند 
در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. این دو رشکت به رژیم ایران 
در محدود کردن دسرتسی شهروندان به شبکه های اجتامعی 

کمک می کنند.
وزارت خزانه داری و وزارت خارجه ایاالت متحده در حامیت 
از خیزش رسارسی مردم ایران و مجازات رسکوبگران و عامالن 
نقض حقوق برش در اقدامی مشرتک ۱۴ شخص و سه نهاد 

جمهوری اسالمی را تحریم کرد.
بر اساس تحریم هایی که ۲۶ اکترب )۴ آبان ماه( اعالم  شد، 
زندان بوشهر، آکادمی راوین و رشکت سامانه گسرت سحاب 
پرداز سه نهادی هستند که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم  شامل 
مقاماتی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مسئوالن زندان های 
استانی و همچنین دو نهاد است که متهم به »تالش برای مختل 

کردن آزادی دیجیتال« در ایران هستند.
اوین،  زندان  مسئول  فرزادی  هدایت  اساس  همین  بر 

تهران،  استان  زندان های  مدیرکل  حیات الغیب  حشمت الله 
محمد کاظمی رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و عباس نیل فروشان جانشین فرماندهی عملیات سپاه 

تحریم شدند.
بر اساس اعالم وزارت خارجه آمریکا سید مجتبی مصطفوی 
و فرزین کریمی دو عضو وزارت اطالعات که از بنیانگذاران 
در  نیز  هستند  پرداز  سحاب  گسرت  سامانه  راوین  آکادمی 
فهرست تحریم ها قرار گرفتند. این دو رشکت به رژیم ایران 
در محدود کردن دسرتسی شهروندان به شبکه های اجتامعی 

کمک می کنند.
رسدار محمدرضا میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان نیز به اتهام نقض فاحش حقوق برش و رسکوب مردم 

در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت.
مدرس  حسین  آمریکا،  خزانه داری  وزارت  گزارش  بر  بنا 
شفاهی  احمد  و  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  خیابانی 
فرمانده سپاه »سلامن« در این استان نیز به دلیل کشتار حدود 
۱۰۰ نفر از منازگزاران و معرتضان بلوچ در روز جمعه خونین 
زاهدان )هشتم مهرماه ۱۴۰۱(  و نقض گسرتده حقوق  برش 

مردم بلوچ تحریم شده اند.
مراد فتحی مدیرکل زندان های کردستان، حیدر پسندیده 
رئیس زندان سنندج و مرتضی پیری رئیس زندان زاهدان نیز در 

فهرست تحریم های ایاالت متحده قرار گرفتند.

آمریکا ۱۳ فرد و ۳ نهاد دیگر جمهوری اسالمی را به دلیل 

نقض حقوق برش و رسکوب اعرتاضات در ایران تحریم کرد
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==فراخوان راهپیامیی ۲۲ اکترب برلین به دلیل خیزش رسارسی 
مردم ایران از سوی ایرانیان خارج کشور برای پشتیبانی از این 

اعرتاضات مورد استقبال گسرتده قرار گرفت.
==پس از راهپیامیی که از میدان »پیروزی« آغاز و ساعاتی 
با شعار و رسود و موسیقی به طول انجامید، حامد اسامعیلیون 
به زبان انگلیسی و فارسی با به عاریت گرفنت عبارت معروف » 
من هم رؤیایی دارم« از مارتین لوترکینگ فعال حقوق شهروندی 

آمریکا سخنانی ایراد کرد.
==این راهپیامیی با وجود مناقشه بر رس تکروی  و  انحصارطلبی 
ایدئولوژیک گروه برگزارکننده مستقر در برلین و امر و نهی هایی 
که پیش از برگزاری اعالم کردند و البته به دلیل انبوه جمعیت 
قابل اجرا نبود و همچنین رفتار گزینشی آن از جمله در مورد 
سخرنانانی که هم تعدادشان زیاد بود و هم برای چنین جمعیت 
با رشکت خودجوش  ندارد،  آنها کاربردی  اساسا سخنان  انبوهی 
و پرشور ده ها هزار ایرانی از شهرها و کشورهای مختلف اروپا 
که میدان »پیروزی« پایتخت آملان را با پرچم های ملی ایران به 

حرکت درآوردند، در صلح و آرامش برگزار شد.
پی اس  پرواز  جانباختگان  خانواده های  »انجمن  ==سخنگوی 
۷۵۲« با تأکید بر اینکه »جمهوری اسالمی برابر با ایران نیست« 
با  فقط  رؤیا  این  و  داریم  رؤیایی  ما  »همه ی  گفت:  جمله  از 
سقوط جمهوری اسالمی تحقق می یابد!« وی از دولت های غربی 
خواست که از مذاکره با جمهوری اسالمی دست بردارند و سفیران 

آن را اخراج کنند.
حامد اسامعیلیون سخنگوی »انجمن خانواده های جانباختگان 
پرواز پی اس ۷۵۲« که در فاجعه ی شلیک موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به هواپیامی مسافربری »اوکراین اینرتنشنال« در 
سحرگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ همرس و دخرتک خود را از دست داد، 
چندی پیش فراخوان تظاهراتی را در برلین اعالم کرد که به بزرگرتین 
راهپیامیی ایرانیان خارج کشور در تاریخ اعرتاضات سیاسی هم 
ایران و هم جامعه تبعیدیان و مهاجران آملان تبدیل شد. فراخوانی 
که به دلیل خیزش رسارسی مردم ایران از سوی ایرانیان خارج کشور 
برای پشتیبانی از این اعرتاضات مورد استقبال گسرتده قرار گرفت.
پس از راهپیامیی که از میدان »پیروزی« آغاز و ساعاتی با شعار 
و رسود و موسیقی به طول انجامید، اسامعیلیون در سخنانی به 
زبان انگلیسی و فارسی با به عاریت گرفنت عبارت معروف » من 
شهروندی  حقوق  فعال  لوترکینگ  مارتین  از  دارم«  رؤیایی  هم 

سخنگوی  اسامعیلیون  حامد 
خانواده های  »انجمن 

پی اس۷۵۲«  پرواز  جانباختگان 
غربی:  دولت های  به 

مرتقی ترین انقالب 

تاریخ خاورمیانه را 

ارج بگذارید!
آزادیخواهان  رؤیای  از  پنجاه و شصت میالدی،  آمریکا در دهه 
ایران و مخالفان جمهوری اسالمی گفت و سپس با تأکید بر تفاوت 
»ایران« و »جمهوری اسالمی« و رضورت سقوط حکومت اسالمی 
در ایران عنوان نظامی که مانع تحقق این رؤیاست، با خطاب قرار 
دادن دولتمندان و سیاستمداران غربی گفت: »مرتقی ترین انقالب 
تاریخ خاورمیانه را ارج بگذارید و فراموش نکنید: ما مردم ایران 
همکاران با جنایتکاران جمهوری اسالمی را نه فراموش می کنیم و 

نه می بخشیم!«
بیشرت نکات این سخنان مورد استقبال جمعیتی که شامر آنها تا 

۱۰۰هزار تن تخمین زده می شود، قرار گرفت.
و   تکروی   بر رس  مناقشه  وجود  با  برلین  اکترب   ۲۲ راهپیامیی 
و  برلین  در  مستقر  برگزارکننده  گروه  ایدئولوژیک  انحصارطلبی 
امر و نهی هایی که پیش از برگزاری اعالم کردند و البته به دلیل 
از  نبود و همچنین رفتار گزینشی آن  اجرا  قابل  انبوه جمعیت 
جمله در مورد سخرنانانی که هم تعدادشان زیاد بود و هم برای 
چنین جمعیت انبوهی اساسا سخنان آنها کاربردی ندارد، با رشکت 
کشورهای  و  شهرها  از  ایرانی  هزار  ده ها  پرشور  و  خودجوش 
مختلف اروپا که میدان »پیروزی« پایتخت آملان را با پرچم های 
شد.  برگزار  آرامش  و  صلح  در  درآوردند،  حرکت  به  ایران  ملی 
نه  آن  هدف  که  داخل  و  خارج  ایرانیان  همبستگی  از  منایشی 
پشتیبانی از این یا آن فرد و گروه بلکه حامیت بی چون و چرا از 
مردم ایران و اعرتاضات هدفمندی بوده است که خود معرتضان 

آن را »انقالب« می نامند.
منت کامل سخنان فارسی حامد اسامعیلیون سخنگوی »انجمن 
خانواده های جانباختگان پرواز پی اس ۷۵۲« را در زیر می  خوانید.

»همه ی ما رؤیایی داریم!
در  این رؤیا زندانیان در سه دقیقه محاکمه و سپس اعدام منی شوند؛
در این رؤیا دژخیامن تسمه به گردن نویسنده و شاعر منی اندازند|

در این رؤیا  کسی جرأت منی کند اقلیت ها را رسکوب کند؛
کسی جرأت منی کند کارگری را به جرم نوشنت یا اعتصاب زندانی 

کند و زیر شکنجه بُکشد؛
در این رؤیا معلامن و کارگران و سینامگران و فعاالن مدنی در 

زندان نیستند؛
در این رؤیا کسی را یارای آن نیست که به هواپیامی مسافربری 
شلیک کند، خربنگاری را بدزدد و یا هزاران هزار نفر را در خیابان 

به گلوله ببندد؛

در این رؤیا باد در گیسوان زنان خواهد وزید؛
در این رؤیا کودکان ایدئولوژی های قرون وسطایی منی آموزند؛

در این رؤیا کسی به مدارس دخرتانه حمله منی کند؛
کسی بچه های مردم را از بلندی پرت منی کند؛

رسشان را به جدول منی زند؛
از پشت به آنها شلیک منی کند؛

در این رؤیا کشورهای همسایه روی آرامش می بینند؛
در سوریه و لبنان و عراق مدام بلوا و آشوب نیست؛

کسی به پوتین اسلحه منی دهد تا اوکراینی ها را بُکشد؛ 
و در این رؤیا نفت نه مصیبت که نعمت است!

ایرانی بودن نه مایه اندوه که غنیمت است!
و در این رؤیا، خون، خون، دریای خون بین آدم ها جاری نیست.

با سقوط جمهوری  این رؤیا فقط  همه ی ما رؤیایی داریم و 
اسالمی تحقق می یابد!

این رؤیا با رسنگونی امپراتوری ترس و جنایت علی خامنه ای 
تعبیر می شود.

روی ما با دولت های غربی ست.
اینجا که بسیار دورتر از هموطنامنان که در محارصه آدمکش ها 

هستند راهپیامیی می کنیم به سیاستمداران غربی می گوییم:
جمهوری  بردارید!  دست  اسالمی  جمهوری  با  مذاکره  ۱-از 

اسالمی برابر با ایران نیست.
۲-سفرای جمهوری اسالمی را از کشور خود اخراج کنید!

۳-با نوکیسه های جمهوری  اسالمی هامن کاری را بکنید که با 
نوکیسگان پوتین کردید! اموالشان را ضبط کنید و نگذارید خون 

مردم بی گناه ایران را مبکند.
کسی از شام نخواست وارد جنگ شوید؛ کسی از شام نخواست 

مردم ایران را تحریم کنید!
درخواست ما برای تحریم هدفمند مقامات جمهوری اسالمی 
و  خونشویی  عوامل  اخراج  و  تحریم  برای  ما  درخواست  است. 
پیام  ارسال  ما  است. درخواست  اسالمی  برای جمهوری  البیگری 
سیاسی محکمی به رژیم جمهوری اسالمی است تا نشان دهید به 

انقالب جوانان شجاع و جسور ایرانی ایامن آورده اید.
مرتقی ترین انقالب تاریخ خاورمیانه را ارج بگذارید و فراموش 
نکنید: ما مردم ایران همکاران با جنایتکاران جمهوری اسالمی را نه 

فراموش می کنیم و نه می بخشیم!
زن زندگی آزادی«
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گسرتده  رسکوب  گفته  او  بود.  کرده  جلوگیری  خیابانی 
عدم  اوکراینی،  هواپیامی  رسنگونی   ،۹۸ آبان  اعرتاضات 
واردات واکسن، در کنار مشکالت اقتصادی و بحران معیشتی 
همگی از مسائل زمینه ساز پتانسیل اعرتاضاتی شده که امروز 

در خیابان های ایران در جریان است.
اگر  حتی  است  معتقد  اجتامعی  مسائل  پژوهشگر  این 
جمعیتی که در خیابان است نسبت به جمعیت کل کشور 
رقم کمی باشد اما شاخص های دیگری نشان می دهد میزان 
او  است.  زیاد  اعرتاضات  به  آن  نارضایتی جامعه و کشش 
از  »برای« رشوین حاجی پور که در کمرت  ترانه  یادآوری  با 
۴۸ ساعت بیش از ۴۰ میلیون بار در اینستاگرام دیده شد 
گفته »فرض کنید که ۱۰ میلیون آن ایرانیان خارج از کشور 
بوده اند. در رشایطی که اینستاگرام فیلرت و دسرتسی به آن 
دشوارتر از قبل بوده و طبق نظرسنجی ایسپا کال ۵۰درصد 
از ایرانیان در اینستاگرام هستند، اگر فرض کنید ۸۵ میلیون 
جمعیت داریم حدود ۴۲میلیون نفر آن در اینستاگرام حضور 
دارند، ۳۰میلیون از این افراد در داخل کشور این آهنگ را 
از نظر رسعت  بزرگی است. یعنی هم  شنیده اند که عدد 
آنرا شنیده اند،  از نظر حجم و تعدادی که  گسرتش و هم 

بی سابقه است.«
او با اشاره به هشتگ های فضای مجازی و شعارهای مردم 
در خیابان افزوده که »به نظر من این جنبش اجتامعی را باید 
در دو سطح تحلیل کرد؛ یک سطح از این جنبش اعرتاض به 
وضع موجود و سیاست های حاکم بر حوزه های فرهنگی، 

اعرتاضات مردم  ==در رشایطی که در سال های گذشته 
به صورت سازمانیافته از سوی حکومت سانسور می شد و 
انتشار  به  تنها  رسانه های داخلی درباره آن منی نوشتند و 
اینبار  اما  گزارش های دروغ و دستکاری شده می پرداختند 
و  داخل  در  آن  بازتاب  و  مردم  رسارسی  اعرتاضات  دامنه 
خارج کشور به گونه ایست که حتی دستگاه تبلیغاتی رژیم 
از  با سکوت و سفسطه رد شد.  آن  کنار  از  نیز منی تواند 
همین رو در روزهای گذشته دامنه گفتگو و ارائه تحلیل 
وابسته  و  داخلی  رسانه های  در  اعرتاضات  این  درباره 
حکومت نیز به جریان افتاده است. این موضوع در عین 
حال می تواند نشان از جدی گرفنت اعرتاضات مردم توسط 
برخی زمامداران و احتامل تحوالت زیربنایی سیاسی از دید 

سیاست گذاران حکومتی باشد.

خیزش ملی مردم در پنج هفته گذشته با وجود رسکوب 
مردم  پایداری  و  یافته  ادامه  خیابان  در  معرتضان  گسرتده 
سبب شده پژوهشگران داخلی و حتی چهره های اصولگرا 
از  اسالمی  برون رفت جمهوری  راه  تا  قلم شوند  به  دست 

مسیر سقوط را توضیح دهند.
به  مردم  اعرتاضات  گذشته  سال های  در  که  در رشایطی 
و  می شد  سانسور  حکومت  سوی  از  سازمانیافته  صورت 
انتشار  به  تنها  و  منی نوشتند  آن  درباره  داخلی  رسانه های 
اینبار  اما  می پرداختند  دستکاری شده  و  دروغ  گزارش های 
دامنه اعرتاضات رسارسی مردم و بازتاب آن در داخل و خارج 
نیز  تبلیغاتی رژیم  به گونه ایست که حتی دستگاه  کشور 
منی تواند از کنار آن با سکوت و سفسطه رد شد. از همین 
ارائه تحلیل درباره  رو در روزهای گذشته دامنه گفتگو و 
این اعرتاضات در رسانه های داخلی و وابسته حکومت نیز 
به جریان افتاده است. این موضوع در عین حال می تواند 
نشان از جدی گرفنت اعرتاضات مردم توسط برخی زمامداران 
و احتامل تحوالت زیربنایی سیاسی از دید سیاست گذاران 

حکومتی باشد.
خربگزاری ایسنا نتایج یک پژوهش دانشکده علوم سیاسی 
ایران  در  اخیر  سال های  اعرتاضات  درباره  شیراز  دانشگاه 
منترش  را   ۱۴۰۰ تا   ۱۳۹۶ سال های  اعرتاضات  به  مربوط 
کرده که در آن تأکید شده »در صورت عدم پاسخگویی به 
اعرتاضات،  نادیده گرفنت زمینه های اصلی  مطالبات مردم و 
مشخص نیست که امواج بعدی اعرتاضات در سطوح قبلی 

باقی مبانند.«
»دوباره  بودند:  کرده  پیش بینی  تحقیق  این  پژوهشگران 
یک جرقه کافی است تا همه معرتضان با نگرش ها و اهداف 

متعدد و متنوع به خیابان ها بریزند.«
علوم  استاد  یک  شیراز،  دانشگاه  تحقیق  نویسندگان 
سیاسی و یک دانشجوی دکرتای علوم سیاسی این دانشگاه، 
نتیجه گرفتند که سه عامل »فقر و نابرابری های اجتامعی 
و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه، تغییر سبک زندگی 
ارتباطات،  مردم جامعه به واسطه جهانی شدن و گسرتش 
و بی اعتامدی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی 
دولتی« از عوامل اصلی اعرتاضات صورت گرفته در این بازه 

چهارساله است.
این دو نویسنده تأکید کردند: »این اعرتاض ها به لحاظ 
ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهرب، 
تشکل های  به  بی اعتامدی  مبارزاتی،  تاکتیک  در  نوآوری 
با  افقی  ارتباطات  زنجیروار،  و  مستمر  مدنی،  و  صنفی 

اعرتاض های مشابه و… بوده اند.«
همچنین محمد رهربی پژوهشگر مسائل اجتامعی نیز در 
گفتگو با وبسایت جامران گفته پتانسیل خشم و تظاهرات 
در میان مردم وجود داشته اما شیوع کرونا از بروز تجمعات 

مسیر سقوط نظام 
با خیزش ملی مردم؛ 
واقعیتی که برخی 

تحلیلگران جمهوری 
اسالمی نیز آن را جدی و 
»تهدید« ارزیابی می کنند

خواهان  که  دیگری  سطح  و  است  سیاسی  و  اقتصادی 
تغییرات بنیادین در جامعه ایران و نظام سیاسی ایران است. 
در شعارهایی که در خیابان داده می شود و هشتگ هایی 
که در شبکه های اجتامعی زده می شود، هر دو سطح دیده 

می شود.«
محمد رهربی البته فعالیت گسرتده لشکر سایربی حکومت 
اعم از اصالح طلب و اصولگرا در قالب »جهاد تبیین« برای 
تحلیل  در  را  عمومی  افکار  به  جهت دهی  و  نظام  حفظ 
در  این  است.  نگرفته  نظر  در  مجازی  فضای  هشتگ های 
تغییر  بر  همگی  خیابان  در  مردم  شعارهای  که  حالیست 
بنیادین ساختار سیاسی و عبور از جمهوری اسالمی تأکید 

دارد.
که  افزوده  همچنین  اجتامعی  مسائل  پژوهشگر  این 
حاکمیت  برای  توأمان  وضعیت  این  که  گفت  »می توان 
زیادی  عده  اینکه  معنای  است.  تهدید  و هم  فرصت  هم 
این است که حاکمیت همچنان  نیامده اند  به خیابان  هم 
فرصت دارد که با مردم گفتگو کند تا در گفتگوی جامعه 
با حاکمیت مطالبات مردم تأمین شده و اعرتاضات فروکش 
کند. اما وجه تهدیدآمیز آن این است که اگر همچنان این 
از  پاسخی  کند  احساس  جامعه  و  مباند  بی پاسخ  مطالبات 
حاکمیت منی گیرد و فقط با تهدید و رسکوب روبرو می شود، 
ممکن است در آینده مثال یک سال یا دو سال دیگر واکنش 
متفاوتی داشته باشد.« البته به پیشنهاد این پژوهشگر که به 
نظر می رسد دلسوز نظام است قبال چند بار در دوره هم 
اصالح طلبان و هم اصولگرایان عمل شده و چون »مطالبات« 
نتیجه  در  مانده،  »بی پاسخ«  نظام  جناحین  همه  سوی  از 
»وجه تهدیدآمیز« منایان شده. او اما این مرحله را نادیده 
گرفته و فرا رسیدن »وجه تهدید« را به  یک دوره دیگر پس 

از وعده و وعیدهای غیرعملی موکول کرده است!
عامد افروغ جامعه شناس، فعال اصولگرا و مناینده سابق 
مقامات  به  در مطلبی خطاب  نیز  اسالمی  مجلس شورای 
ارشد حاکمیت نوشته که »توجه به اعرتاضات عقب نشینی 

نیست«.
اگر  می کند  فکر  رسمی  »قدرت  که  نوشته  افروغ  عامد 
نوعی  کنند،  توجه  حرف ها  این  به  و  اعرتاضات  این  به 
عقب نشینی به حساب می آید. کدام عقب نشینی؟ سیستمی 
که توجه به تغییر نداشته باشد، توجه به قدرت اجتامعی و 
قدرت مدنی و خواسته های آنها نداشته باشد، محکوم به 

شکست است.«
او همچنین به قتل حکومتی مهسا امینی به دست مأموران 
دروغ  روایت  تکرار  با  و  کرده  اشاره  اسالمی  ارشاد  گشت 
حکومت که جان باخنت این دخرت جوان را در پی شوک و 
سکته قلبی در رشایط بیامری زمینه ای اعالم و رضب و جرح 
وی را انکار کرده است، نوشته »انگار  نه  انگار پلیس مسئول 
این قضیه است و باید عذرخواهی کند. انگار  نه  انگار… 
اصال نیاز به تحقیق نداشت و نیاز به کمیته نداشت؟ همین 
که به خامنی شوک روانی وارد شده و این شوک روانی باعث 
بیامری ای  با هر  و  پیشینه ای  با هر  و  دلیلی  به هر  شده 
اینگونه فوت  کند، مقرصش باید عذرخواهی می کرد. نکرد!«

و  سیاسی  چهره های  تحلیلگران،  می دهد  نشان  اینهمه 
جمهوری  سقوط  مسیر  نیز  ایران  در  حکومتی  رسانه های 
اسالمی در پی خیزش ملی مردم را که از ۲۶ شهریور امسال 
با قتل حکومتی مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد 
البته  و  واقعیت جدی  عنوان یک  به  اسالمی رشوع شده، 
می کنند  تالش  و  گرفته  جدی  نظام،   برای  »تهدیدآمیز« 
رهنمودهایی برای انحراف از این مسیر مطرح کنند ضمن 
اینکه به نظر می رسد برخی از آنان می دانند که این مسیر 

بازگشت ناپذیر است.
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طریق مشاهده، آزمایش، و تجربه عینی و از طریق ارتباط 
این  با واقعیت های اجتامعی و سیاسی حاصل شود. برای 
منظور روح علمی  باید بر این توسعه فهم انسانی حاکم گردد 
تا بتواند به دور از محدودیت های انتزاعی آیینی و جمود در 
باورهای راه را برای رهایی هموار مناید. بنابراین روشنگری 
فکری به عنوان راهگشای رهایی انسان برای توسعه قوای 
انسانی و توسعه همه جانبه، شیوه و اسلوب عقالنیت و 
خردمندی را برمی انگیزد. نکته قابل توجه اینکه روشنگری 
می تواند حتی خود باورهای مذهبی را نیز از جمود و تصلب 
و  تجربی  در ساختاری  آنرا  و  نهادین رها ساخته  و  آیینی 
قابل درک عقالنی برای مردم توضیح دهد. کانت به عنوان 
برجسته ترین متفکر عرص روشنگری، عقالنیت / خرد را در 
کاربرد اجتامعی آن و اراده ای مصمم برای رهایی از جهالت 

و عدم بلوغ خودتحمیلی توضیح می دهد.
باید یادآوری منود که نوآوری کانت در تعریف روشنگری 
در همین تجربه عقالنی انسان قرار داشت. بنابراین نباید 
روشنگری را با علم گرایی رصف یکسان دانست و یا اینکه 
کنار گذاشنت اعتقادات مذهبی را حجتی برای رشوع عرص 
روشنگری تلقی منود. روشنگری در اندیشه انسانی و عزم 
او برای استفاده عمومی  از قوه عقالنی خویش قرار دارد. 
به سخن بهرت، این علم و کنار گذاشنت اندیشه های سنتی 
روشنگری  بلکه  است.  روشنگری  عرص  آغازگر  که  نیست 
قوه ی عقالنی و تجربه اجتامعی آن موجب به سؤال کشیدن 
جزم های مذهبی و روش علمی  است. دقیقاً این دگرگونی 
در اندیشه های عرص روشنگری است که می تواند راه را برای 
برخورداری عینی از آزادی اراده و تأمین لیربال دموکراسی 
اراده  نیز  این دگرگونی  و محرکه  اصلی  قوه  مناید.  تسهیل 
خود انسان است. روشنگری فرآیندی است که درک انسانی 
از خویش و جهان را خردمندانه می سازد. به منزله رشایط 
و یا حالتی در نگرش انسان به جهان است که طی آن فرد 
خود را به عنوان حاکم مستقل اندیشه عقالنی خویش و 
به کنار نهادن عدم بلوغ و تسلیم به سنت های غیرعقالنی 
متعهد می سازد. روشنگری به این عبارت دربرگیرنده تالشی 
برای خردمندسازی فهم انسانیست و به همین دلیل باید 
یا  اقتدارگرایانه، و  رازگونه،  برابر فهم های  را در  روشنگری 
افسانه ای تعبیر منود. بنابراین به منزله نوری است که امکان 
بروز توهم را زائل ساخته و مسیر زندگی را در اختیار خود 

انسان قرار می  دهد.
هرگاه انسان تصمیم بگیرد ادارک خویش از خود و جهان 
از ناصحیح  را روشن و شفاف کند، امکان سنجش صحیح 
انسان اجازه می دهد  برایش فراهم می شود. روشنگری به 
تا رسارس زندگی خویش و دیگران را در پرتو نقد عقالنی و 

روشن شده توضیح دهد. بنابراین عقالنیت روشنگر 

==قیام مردم آشکارا ظهور اراده ای روشن برای خروج از 
اسارت اندیشه به عنوان رشط الزم برای استقرار خرد جمعی 
به عنوان راهنامی امور اجتامعی، سیاسی، و اقتصادی و یا 

فرهنگی را نشان می دهد.
==امانوئل کانت با بیان اینکه »روشنگری هامنا خروج 
انسان از عدم بلوغ خودتحمیلی خود اوست«، می آموزد که 
انسان این توانایی را برای شناخت و فهمیدن قوای خویش 
و رابطه آن با محیط پیرامونی دارد. اما به دلیل فقدان عزم 
راسخ و شهامت برای استفاده از آن قوای عقالی انسانی 
نوعی عدم بلوغ را به خود تحمیل می کند. بنابراین عدم 
امکان برخورداری از آزادی در خود انسان و اندیشه او قرار 
دارد. در حقیقت حتی آزادی های مدنی و سیاسی به عنوان 
تضمین حقوقی  حق افراد برای آزادی تا زمانی قابل اجرا 
نادانی  بر  قابلیت غلبه  فرد  کارگر است که درون خود  و 
و غفلت نسبت به برخورداری از آزادی به وجود آید. این 
امکان هنگامی  عملی می شود که موانع بر رس راه آزادی در 
اندیشه و جهان بینی مرتفع شوند تا فرد دریابد که به عنوان 
و  بر رسنوشت خویش است  عامل مستقل عقالنی حاکم 
می تواند این حاکمیت را سنگ بنای حیات اجتامعی خود 

قرار دهد.

محمود مسائلی – در نوشتار پیشین با عنوان »برجسته ترین 
ویژگی قیام مردم در مقابله با استبداد مذهبی« توضیح داده 
شد که قیام مردم ایران علیه حکومت مذهبی را می بایست 
به عنوان اراده ای تاریخی توسط مردم برای خروج از عدم 
بلوغ خود تحمیلی در نظر داشته و تحلیل کرد. بحث اصلی 
این بود که قیام مردم نشانه ای روشن از نوعی انقالبی فکری 
در باورهای آنان است. این قیام چشم اندازی نوین در برابر 
آینده ایران، و حتی فراتر از آن یعنی در منطقه، باز گشوده 
هرنوع  از  را  اندیشه  ساحت  همیشه  برای  می خواهد  و 
مذهب سیاسی رها سازد. درواقع، قیام مردم نشانه آشکار 
مردم  اندیشه های  و  باور  در  رهایی بخش  فرآیندیی  رشوع 
برای درک معنی نوینی از مفهوم حیات بر اساس آزادی های 

اساسی، حقوق برش، و معیارهای دمکراتیک می باشد.
در  است،  تکوین  و  در حال وقوع  امروز  ایران  در  آنچه 
حقیقت بسیار شبیه با رشایطی است که در قرون هفدهم و 
هجدهم در اروپای آنزمان اتفاق افتاد. مقایسه این تحوالت 
می تواند به درک ماهیت و ویژگی برجسته کمک شایانی 
داشته باشد. برای توضیح این شباهت ها به اختصار چهار 
مورد از مختصات تحوالت مورد نظر را بیان داشته و سپس 
تحمیلی  خود  بلوغ  عدم  از  خروج  بر  مبتنی  بحث  اصل 

ترشیح خواهد شد.
برای  روشن  اراده ای  ظهور  آشکارا  مردم  قیام  اینکه  اول 

خروج از اسارت اندیشه به عنوان رشط الزم برای استقرار 
امور اجتامعی، سیاسی، و  به عنوان راهنامی  خرد جمعی 

اقتصادی و یا فرهنگی را نشان می دهد.
مصمم  اراده ای  از  نشان  مردم  قیام  اینکه  مورد  دومین 
از حضور شوم خویش در عرصه  راندن مذهب  برای پس 
نتیجه  این  به  عمومی  است. در حقیقت، مردم ستمدیده 
استقرار  برای  تالش  در  آنها  نجات  راه  تنها  که  رسیده اند 
سکوالریزم است. برای استقرار سکوالریزم اندیشه های مردم 
باید روشنگر شود. روشنگری آغازی بر پایان حضور مذهب 

و سلطه آن بر باورها و اراده مردم است.
سومین و شاید مهمرتین ویژگی را باید در درک عمیق این 
حقیقت دانست که راه توسعه همه جانبه جامعه و رسیدن 
به آستانه رهایی تنها به اراده آزاد و تعالی ظرفیت اندیشه 
انسان وابسته است. آزادی منی تواند بدون ایامن به ظرفیت 
فکری و اندیشه انسان و تالش برای تعالی آن به عرصه های 

حیات اجتامعی و سیاسی راه یافته و استقرار پیدا کند.
این است که رشط رضوری برقراری  چهارمین نکته مهم 
جامعه آزاد و دمکراتیک در اراده مردم برای رهایی خویش 
از اسارت در عدم بلوغ خودتحمیلی قرار دارد. درواقع هر 
نوع تصوری از مفاهیم متعالی آزادی های اساسی، حقوق 
ذاتی، حق تعیین رسنوشت، تساهل و مدارا، شناسایی برابری 
تفاوت های هویتی و فرهنگی، و دمکراسی، منوط به رهایی 
اندیشه و باور هاست. آزادی فقط در جامعه آزاد امکانپذیر 

است، و جامعه آزاد مولود آزادی اندیشه است.

رهایی اندیشه از اسارت خودتحمیلی
»روشنگری  عنوان  با  کانت  امانوئل  برجسته  نوشتار 
توضیح رشایط  برای  خوبی  راهنامی   )۱٧٨۴( چیست«]۱[ 
ایران امروز است. کانت به درستی با این فراز رشوع می کند 
تاریخی  ستم  و  رنج  الگوهای  همه  از  نجات  راه  تنها  که 
فهم  برای  خرد  و  عقالنی  اندیشه  گرفنت  کار  به  انسان ها 

خویش و جامعه است:
»روشنگری هامنا خروج انسان از عدم بلوغ خودتحمیلی 
خویش است. یعنی ناتوانی از به کار گرفنت ظرفیت فهمیدن 
خود بدون راهنامیی دیگران. این عدم بلوغ خودتحمیلی نه 
در سفیه بودن فرد، بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کار 
گرفنت فهم خود است. بنابراین، شعار روشنگری این است: 

»شهامت داشته باش و فهم خود را به کار گیر!«
پیام اصلی این فراز این است که اشکال مختلف تأسیس 
اندیشه  قدرت  در  روشنگری  به  انسانی  استقرار جامعه  و 
و فهم انسانی وابسته است و همین روشنگری رشط الزم 
به  بخشیدن  پایان  و  پیرشفت  مسیر  در  تردید  غیرقابل  و 
از  می بایست  انسانی  فهم  این  است.  انسان ها  رنج های 

آغازی بر 

خروج از 

عدم بلوغ 

خودتحمیلی
                                                             امانوئل کانت
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       دربرگیرنده مسئولیت اخالقی و تعهدات اجتامعی 
برای خوب بودن و فرا خواندن به خیر عمومی  است. در 
عین حال روشنگر شدن از روی اراده آزاد و فهم روشنگرانه 
یا  و  خوب  درباره  قضاوت  و  مسئولیت  پذیری  معیار  تنها 
عاملیت  این  دلیل  همین  به  است.  عمل  بودن  نکوهیده 
مستقل انسانی است که بر مبنای هر نوع کنش و واکنش، 
حق و تکلیف، آزادی و یا اجبار، و در نهایت معیار سنجش 

سالمت اجتامعی است.
آزاد  اراده  با  انسان  که  است  این  روشنگری  مرکزی  پیام 
خویش می تواند به شناخت صحیح نه تنها هویت انسانی، 
بلکه درک صحیح رشایط اجتامعی خویش دست یابد. یعنی 
اینگونه شناخت ماهیتی ساختاری دارد و توسط قوه ی تفکر 
نوآوری  او شکل می گیرد.  ادراک عقالنی  و  فهم  توسعه  و 
بی نظیر این نگرش این است که انسان با اراده آزاد خویش 
به شناخت صحیح جامعه  قادر  تفکر  توسعه  از طریق  و 
را  فرد  است  روشنگری  اصلی  پیام  که  آزادی  این  می شود. 
در مسیر حرکت درست و عاری از تصمیم خطاگونه قرار 
می دهد. بنابراین انسان منبع شناخت و موضوع شناخت 
و نیز اعامل آن در محیط پیرامونی خود فراتر از خویشنت 
خویش است. علم و دانش و توسعه انسانی و پیرشفت ها 
از این ظرفیت انسانی برای تفکر کردن و ساخنت جهان وی 

رسچشمه می گیرند.
امانوئل کانت با بیان اینکه »روشنگری هامنا خروج انسان 
از عدم بلوغ خودتحمیلی خود اوست«، می آموزد که انسان 
این توانایی را برای شناخت و فهمیدن قوای خویش و رابطه 
آن با محیط پیرامونی دارد. اما به دلیل فقدان عزم راسخ 
انسانی نوعی  از آن قوای عقالی  و شهامت برای استفاده 
عدم بلوغ را به خود تحمیل می کند. بنابراین عدم امکان 
برخورداری از آزادی در خود انسان و اندیشه او قرار دارد. 
عنوان  به  سیاسی  و  مدنی  آزادی های  حتی  حقیقت  در 
تضمین حقوقی  حق افراد برای آزادی تا زمانی قابل اجرا 
نادانی  بر  غلبه  قابلیت  فرد  درون خود  که  است  کارگر  و 
و غفلت نسبت به برخورداری از آزادی به وجود آید. این 
امکان هنگامی  عملی می شود که موانع بر رس راه آزادی 
در اندیشه و جهان بینی مرتفع شوند تا فرد دریابد که به 
عنوان عامل مستقل عقالنی حاکم بر رسنوشت خویش است 
و می تواند این حاکمیت را سنگ بنای حیات اجتامعی خود 
قرار دهد. به همین دلیل ناآگاهی و غفلت به موانع درونی 
آزادی و استقالل رأی زیانبارترین و ننگین ترین ابعاد رشایط 
زندگی است که طی آن فرد خود را قربانی عدم دقت به 

ظرفیت عقالیی خود می سازد.
در حقیقت عدم بلوغ خودتحمیلی اعالن مرگ خودساخته 
هویت انسانی و تسلیم شدن به نیروهایی است که در طول 
انسان، هستی  اندیشه  با سلب  کوشیده اند  تاریخ همواره 
بلوغ عقلی زنگ  قرار دهند. عدم  را تحت کنرتل خود  او 
پایان اندیشه و به بطالن کشیدن قوه تفکر انسانی و معادل 
با پایان هویت انسانی است که توسط برخی از انسان ها 
به خودشان تحمیل می شود. هامنگونه که کانت در فراز 
نخست مقاله خود توضیح می دهد، فقدان آزادی با اراده 
ناخودآگاه فرد ایجاد می شود در نتیجه او را کورکورانه به 
نیروهای  هامن  دیگران  این  وامی دارد.  دیگران  از  اطاعت 
ناپیدایی هستند که از طریق عقاید غیرعقالنی اراده و فهم 
خویش از جهان را به دیگران تحمیل می کنند. به عنوان مثال 
اعتقادات خشک مذهبی و جزم گرایی ابزارهای سلطه گروه 
خاصی در جامعه بر اندیشه های مردم است. این سلطه بر 
آزادی  و  یعنی صاحب حق  دارد،  ناپیدا  عقالنیت چهره ای 
به سختی می تواند بفهمد که اصالً چرا باید استقالل فکری 
خود را در جریان زندگی به کار گیرد. هرگاه آگاهی نسبت 

در  انسان  فراهم شود، ظرفیت عقالنی  بلوغ  این عدم  به 
تصمیم گیری مستقل متبلور شده و او را از همه موانع بر 
رس راه آزادی، توسعه قوای انسانی، و رشد و شکوفایی از 
میان بر می دارد. به همین سبب غلبه بر عدم بلوغ فکری 
خودتحمیلی گام آغازین پایان بخشیدن به رنج های تاریخی 

و رشوعی برای تأمین سعادت فرد و جامعه است.
پیامی که از این ترسیم مفهوم آزادی مستفاد می شود این 
است که آزادی عصاره ذاتی انسانی است. از آنجا که انسان 
می تواند به واسطه قوه تفکر به شناخت و دانش خویش و 
محیط پیرامونی خود دست یابد، بنا بر رسشت خویش آزاد 
و صاحب اختیار است. همین ویژگی ماهوی انسان بودن 
است که کرامت ذاتی و ارزش انسانی غیرقابل اجتناب او را 
میرس می سازد. اعالمیه جهانی حقوق برش بر پایه این مفهوم 
به روشنی  ماده یک  در  و  است  آمده  به وجود  انسان  از 
ترصیح می دارد که همه انسان ها آزاد به دنیا آمده اند. یعنی 
بدون  دارد.  مالزمه  آزادی  با  انسان  وجودی  هستی  اینکه 
امکان برخورداری از این آزادی مفهوم انسان بودن، و حیات 
او منی تواند معنا پیدا کند. بنابراین آزادی چیزی نیست که 
انسان  او گرفته شود. آزادی همزاد  از  یا  اعطا و  به کسی 
است و هرگاه دیگران بخواهند این گوهر آفرینش را از او 

بستانند، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه تحت سلطه گرفنت 
فهم انسان ها از خویشنت خویش و ارزش واالی آزاد بودن 
متامیت خواه  و  استبدادی  حکومت های  است.  اندیشه  در 
می توانند آزادی انسان ها در تصمیم گیری را مخدوش سازند، 
ولی اراده و توان آزادیخواه آنها را منی توانند مسّخر منایند. 
دیر یا زود مردم علیه حاکم ظامل بپا می خیزند چرا که دشمن 
تحت  و  مردم،  بر  غلبه  برای  می شناسند.  را  خود  انسانی 
کنرتل گرفنت افکار و اندیشه های آنان، ستمگران می  کوشند 
جهان بینی مردم را از طریق جزم های غیرقابل اثبات، خرافه ها، 
و باورهای غیرحقیقی تحت کنرتل گیرند. در این رشایط فرد 
قادر به شناخت دشمن نیست چرا که باوری کاذب در او 
به وجود آمده که طبق آن چاه را از راه تشخیص منی دهد.
درستی  به  هنوز  استدالل  وضوح  و  روشنی  وجود  با 
معلوم نیست چرا مردم به دام عدم بلوغ خودتحمیلی فرو 
می افتند. انسان ها می دانند که می توانند بر موانع طبیعی 
بر رس راه آزادی غلبه کنند. ولی چرا منی توانند موانع درونی 
که آنها را فاقد اختیار آزاد و مستقل می سازد از درون اراده 
عرص  در  که  فکوری  انسان  چرا  سازند؟  ریشه کن  خویش 
اجتامعی  مراتب  سلطه  دام  از  خویش  فرهیختگی  نوزایی 
به درک عمق  قادر  یابد، هنوز  رهایی  توانسته  استبداد  و 
معنای فرهیختگی نیست و به آسانی خود را تسلیم باورهای 

دیگران می سازد؟ در حالی که عدم بلوغ عامل اصلی پایامل 
شدن حقوق و آزادی های بنیادین و به تبع آن همه حیات 
باکرامت انسان است و این عامل صدمات جربان ناپذیری را 
به فرد و دیگران وارد می سازد، واقعاً چرا اراده الزم برای غلبه 
بر غفلت و صغارت خودتحمیلی به وجود منی آید؟ پاسخ 
کانت بسیار ساده به نظر می رسد. تنبلی و بزدلی دالیلی 
هستند بر اینکه چرا بخش بزرگی از مردم، زمانی طوالنی 
پس از آنکه طبیعت آنان را  به بلوغ جسمی  رسانده و از 
یوغ قیمومیت دیگران رها ساخته است، همچنان با خرسندی 
همین  به  و  می مانند؛  باقی  بلوغ  عدم  در  عمر  همه  در 
دلیل برای دیگران آسان است که خود را قیم آنها سازند.

تنبلی و زبونی علل ریشه ای فاقد اراده بودن و تسلیم در 
برابر دیگران است. فهمیدن اراده آزاد مستلزم کار، کوشش 
و تالش مداوم است، ولی اغلب مردم ترجیح می دهد که 
خود را به زحمت نیندازند. عمدتاً نیز به دلیل هامن سلطه 
بر باورهای آنها، جسارت الزم برای تحقیق و تفکر درباره 
عدم برخورداری از آزادی های خود را ندارند. اینها به واسطه 
تصور نادرست خویش از حق آزادی برای بیان هویت انسانی 
خویش، خود را محروم ساخته اند. اینان به دلیل زبونی برای 
تأمل کردن در خصوص خرافه ها و باورهای نادرست نه تنها 
بی اختیار و تحت فرمان دیگران، بلکه هستی نفرین شده 
برای خود رقم زده اند. به همین دلیل دیگران به راحتی کنرتل 
زندگی آنان را در دست گرفته و بر اندیشه آنان حکمرانی 

می کنند.
را توجیه  آنها  زبونی ویژگی شخصیت کاذب و دروغین 
قابل  و  مسئول  رسدرگمی   این  برای  کسی  چه  می کند. 
مؤاخذه است؟ به نظر کانت خود فرد باید مورد مؤاخذه 
قرار گیرد. همه مردم دارای توان عقالنی تفکر و استقالل در 
تصمیم گیری هستند، ولی با فرو افتادن به اوهام، خود را از 
استقالل عقالنی و خردمندانه محروم می سازند. پس باید به 
درون خویش بازگشت تا بتوان کلید رهایی را پیدا منود. دو 
نکته کلیدی در فراز اول و فراز دوم مقاله می تواند معامی 

اسیر بودن در اوهام و خرافه ها را توضیح دهد:

فقدان عزم و اراده یعنی تنبلی
فقدان شجاعت، یعنی زبونی و ترس از پرسش کردن، نقد 

کردن خود و دیگران
به همین دلیل دیگران به آسانی می توانند خود را قیم 
و ولی دیگران ساخته و اراده رهروان و مریدان خویش را 
تحت سلطه گیرند. بنابراین: »خیلی آسان است که نابالغ 
باقی ماند.« زبونی و ترس برای پرسش از باورهایی که حتی 
ممکن در درون باورمندان غیرعقالیی به نظر برسند، همراه 
و  بی ارادگی  عقوبت،  از  ترس  یا  و  آن جهانی  وعیدهای  با 
زبونی را با اعتقادات مذهبی می آمیزد و فرد را تحت فرمان 
رهرب و ولی قرار می دهد. دامنه عدم بلوغ تا آنجا توسعه 
امری خیر، عین حقیقت، و  از رهربی  اطاعت  می یابد که 

کاری ثواب در اجرای فرمان الهی تلقی می شود.
تا  باشد  الزم  شجاعت  و  تصمیم  فاقد  انسانی  اراده  اگر 
پرسش اساسی را در تبادل باورهای از پیش به ارث رسیده 
و تحمیلی مطرح سازد، و اگر اراده فاقد روح استقالل فکر 
و عاملیت مستقل باشد، تنبلی و زبونی را به ردای تقدسات 
آراسته، و فرد را به راحتی و به سادگی مطیع فرمان موال و 
رهرب می سازد. به همین دلیل کانت توضیح می دهد که »عدم 
بلوغ )فکری( به معنی ناتوانی در استفاده از فهم عقالنی 
خویش بدون داشنت راهنامیی از سوی دیگران است.« آنچه  
اتفاق می افتد این است که دیگران انسان بی اختیار را در 
با باورهای  مسیر اهداف سلطه گرایانه خود هدایت کرده، 

غیرعقالنی دستکاری کرده و یا حتی او را به موجودی

دکرت محمود مسائلی
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آنتونی بلینکن: 

هیچ چشم اندازی برای »توافق امتی« وجود ندارد؛ مذاکرات 
دولت آمریکا با ایالن ماسک برای ارائه اینرتنت به ایران

==وزیر خارجه آمریکا: درحال حارض چشامن جهان به 
روی اعرتاضات در ایران و شجاعت فوق العاده جوانان ایران 

به خصوص زنان متمرکز است.
منایندگان  مجلس  جمهوریخواه  عضو  بنکس  ==جیم 
آمریکا طرحی را به نام »قانون مهسا امینی« معرفی کرد 
و  اسالمی  جمهوری  رهرب  خامنه ای  علی  آن  اساس  بر  که 
اطرافیان نزدیک به او به اتهام جنایات گسرتده علیه حقوق 

برشی تحریم خواهند شد.
==هدف این طرح تدوین دستورات اجرایی دولت ترامپ 
علیه علی خامنه ای و منصوبان او به عنوان قانون است. 
هنوز هیچکدام از منایندگان دموکرات از این طرح حامیت 

نکرده اند.
بایدن به سی ان ان گفت: »ما  ==یک مقام ارشد دولت 
پایامن را روی پدال گاز گذاشته ایم تا هر کاری که ممکن 

است برای حامیت از آرمان های مردم ایران انجام دهیم«.

در ادامه حامیت های بین املللی از خیزش رسارسی در ایران 
)۲۹ مهرماه( در یک  اکترب  آمریکا جمعه ۲۱  وزیر خارجه 
کنفرانس مطبوعاتی با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه 
گفت: »در حال حارض چشامن جهان به روی اعرتاضات در 
زنان  به خصوص  ایران  ایران و شجاعت فوق العاده جوانان 

متمرکز است.«
بلینکن درباره انتقال پهپادهای جمهوری اسالمی به روسیه 
که علیه اوکراین استفاده می شود گفت: »ما در نقل و انتقال 
تسلیحاتی هر کجا که این پهپادها را که ایران به روسیه داده 
و هر سیستمی را که ایران ممکن است درگیر آن باشد ببینیم 
توقیف می کنیم و این را در هامهنگی با سایر کشورها انجام 
و  می دهیم  انجام  روزمره  که  است  تالشی  این  می دهیم. 
سابقه اش هم به گذشته برمی گردد. ما مصمم هستیم تا علیه 

این اقدام بایستیم.«
وزیر خارجه آمریکا هرچند گفت برجام بهرتین راه برای 
مقابله با دستیابی جمهوری اسالمی به سالح امتی  است اما 

تأکید کرد: »در حال حارض هیچ چشم اندازی برای توافق امتی 
وجود ندارد. به این دلیل که ایران مدام مسائل بی ارتباط به 
برجام را در مذاکرات مطرح می کند. تا زمانی که ایران بدین 

شکل رفتار می کند، رسیدن به توافق ممکن نیست.«
کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه نیز به تحریم های این 
هفته اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت: 
»در این هفته تحریم ها علیه ایران به  دلیل تحویل تجهیزات 
در  می شوند  استفاده  اوکراین  علیه  که  روسیه  به  نظامی 
نظر  در  ایران  رژیم  علیه  سطحی سیاسی در روز دوشنبه 
گرفته شد و روز گذشته هم نهایی و از امروز ]جمعه ۲۱ 

اکترب[ اجرایی شدند.«
عضو  بنکس  جیم  بیکن«  فری  »واشنگنت  گزارش  به 
نام  به  را  طرحی  آمریکا  منایندگان  مجلس  جمهوریخواه 
علی  آن  اساس  بر  که  کرده  معرفی  امینی«  مهسا  »قانون 
خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی و اطرافیان نزدیک به او به 
اتهام جنایات گسرتده علیه حقوق برشی تحریم خواهند شد. 
هدف این طرح تدوین دستورات اجرایی دولت ترامپ علیه 
علی خامنه ای و منصوبان او به عنوان قانون است. هنوز 
هیچکدام از منایندگان دموکرات از این طرح حامیت نکرده اند.

جیم بنکس در اینباره گفته »اینکه دموکرات ها از این طرح 
حامیت نکرده اند ناامید کننده است، اما وقتی ما اکرثیت 

هستیم، جمهوریخواهان را از انجام این کار باز منی دارد.«
آمریکا  دولت  گفته اند  به سی ان ان  آمریکایی  مقام  چند 
ایالن  با  استارلینک  ماهواره ای  اینرتنت  خدمات  ارائه  برای 

ماسک مالک رشکت اسپیس ایکس وارد مذاکره شده است.
یک مقام ارشد دولت بایدن به سی ان ان گفت: »ما پایامن 
را روی پدال گاز گذاشته ایم تا هر کاری که ممکن است برای 
حامیت از آرمان های مردم ایران انجام دهیم… این سیاست 
ما است… آنچه در ایران آغاز شده واقعاً یک جنبش ایرانی 
است که توسط دخرتان جوان رهربی می شود و به بخش های 
دیگر جامعه رسایت می کند و ما به هیچ وجه منی خواهیم 

حرکت آنها را در سایه قرار دهیم.«

       بی رحم تبدیل می سازند که زیر عنوان باور، ایامن، 
ثواب، و تقوی هستی دیگران را به سادگی انکار کرده و حتی 
جنایات سهمگینی مرتکب می شوند. این راهنامیان که خود 
را ولِی فرد تنبل و زبون برای اندیشه کردن قرار می دهند، 
هیچگاه به حرمت و کرامت انسانی توجه نداشته و فقط 
باورهای جزمی  خود را معیار سنجش و قضاوت در مقابل 
دیگران می دانند. به همین دلیل، مذهب همواره دگراندیشان 
را به کفر و الحاد متهم ساخته، و مستبدان خودکامه رشیک 
آنان نیز زیر عنوان امنیت جامعه آزادیخواهان، یعنی آنانی 
را که می خواهند زبونی را کنار گذاشته و بلوغ فکری خود را 

شکوفا سازند، از میان برمی دارند.
راه رهایی چیست؟ پاسخ بی تردید در شجاعت و تصمیم 
راسخ در برابر تنبلی و زبونی قرار دارد. ولی بدون استفاده 
از قوه تفکر و عقالنیت در فضای عمومی  اساساً برخورداری 
از آزادی منی تواند معنای واقعی خود را افاده کند و به این 
ترتیب شجاعت و عزم راسخ باید جلوه های اجتامعی داشته 
باشد. برای استفاده عمومی  از عقالنیت در حوزه عمومی  
یعنی  است.  اجتناب  غیرقابل  اجتامعی  کنش  )اجتامعی( 
انسانی خویش  اینکه فرد برای دریافت و تحقق عاملیت 
اجتامعی  کنش  از طریق  و  در صحنه عمومی   را  آن  باید 
قابل حصول بداند. به عبارت بهرت برخورداری از اراده آزاد 
صحنه  از  را  خود  که  فردی  برای  مستقل  تصمیم گیری  و 
مراودات اجتامعی جدا ساخته است، منی تواند معنا داشته 
کتاب،  و  حساب  رعایت  گوشه گیری،  خرم اندیشی،  باشد. 
و  اجتامعی  نیازهای  قبال  در  بودن  خاموش  عبارتی  به  و 
بخشد  تحقق  را  انسانی  عاملیت  منی تواند،  عمومی   خیر 
مگر اینکه مردم آزادی های اساسی خود را به عنوان عوامل 
عقالیی انسانی در استفاده از شیوه  تفکر خویش در جامعه 
تعریف و تأمین منایند. این امر باعث می  شود تا عقالنیت 
محدودیت های  از  و  گرفته  خود  به  اجتامعی  ماهیتی 
طریق  این  به  حقیقت،  در  کند.  عبور  واژه  فردگرایانه 
عقالنیت فردی به عقالنیت به لحاظ اجتامعی ساخته شده 
اجتامعی می شود. فرد باید دریابد که تنها راه نجات رها 
شدن از همه محدودیت های خودتحمیلی، برخورداری از 

موهبت آزادی است.
ایران  رشایط  می توان  ساده  نتیجه گیری  یک  عنوان  به 
امروز را مانند رشوع عرص روشنگری، در شکل گیری اراده ای 
خودتحمیلی  صغارت  از  خروج  برای  مردم  توسط  مصمم 
آنان تحمیل منوده  باور  و  بر ذهن  نهاد رسمی مذهب  که 
است دانست. شعارهای قیام مردم در کوچه و خیابان نشان 
است. جامعه  فرا رسیده  اندیشه  می دهد که عرص رهایی 
دارد راه خود را برای رسیدن به رشایطی آماده می سازد که 
بر اساس اراده آزاد انسانی تعریف و استوار می گردد. این 
جایگاهی  هیچ  رهایی بخش خویش  ماهیت  در  روشنگری 
باقی  فاسد  و  فریبکار  ذاتا  سیاسی  مذهب  مداخله  برای 
دینی  استبداد  سلطه  سال  و چهار  تجربه چهل  منی گذارد. 
نشان داده است که راهی بجز روشنگری اندیشه و به کار 
گرفنت خرد جمعی برای طراحی روابط اجتامعی باقی منانده 
و مذهب باید برای همیشه از حیطه عمومی  به خارج رانده 

شود. این نوید به خوبی از شعارهای مردم مشهود است.

این  برشی  حقوق  اندیشه های  بیشرت  مطالعه  *برای 
بین املللی  اندیشکده  وبسایت  به  کنید  نگاه  نویسنده 
نظریه های بدیل و یا کانال تلگرامی  این نویسنده با عنوان 

»اندیشه های حقوق برشی: دکرت محمود مسائلی…«

]۱[ Immanuel Kant, I. )۱۷۸۴(. What is 
Enlightenment
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مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه 
تروریسم )CFT( نیز با اختالف نظر شدید میان مقامات 
انتظار  نیز در  این الیحه  جمهوری اسالمی روبرو بوده و 

تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به خروج  لوایح FATF که  پذیرش همه  تصمیم درباره 
ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات 
مالی و بانکی با دیگر کشورهاست در دست علی خامنه ای 
در  قدرت  اصلی  جریان  و  اسالمی  جمهوری  رهرب  است. 
جمهوری اسالمی با پذیرش این لوایح به ویژه کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی و پالرمو مخالف هستند. بدون شک 
بسته شدن دست جمهوری  معنای  به  الیحه  این  پذیرش 
در  ایدئولوژیک  تروریستی-  اهداف  پیشربد  در  اسالمی 

منطقه و جهان خواهد بود.
 ،FATF در آنسو اما قرار داشنت ایران در فهرست سیاه
تحریم ها،  همه  لغو  و  هسته ای  توافق  صورت  در  حتی 
ایران  خارجی  تجارت  راه  رس  بر  زیادی  محدودیت های 
باقی خواهد گذاشت. کارشناسان زیادی در اینباره هشدار 
اتاق  از جمله مهراد عباد عضو هیئت منایندگی  داده اند؛ 
بازرگانی تهران اسفندماه گذشته گفته بود که »اگر نتوانیم 
وارد FATF شویم، منی توانیم جذب رسمایه گذاری خارجی 
داشته بشیم. برای انتقال پول در سطح بین املللی، باز کردن 
LC و فاینانس ما حتام نیاز داریم که به FATF بپیوندیم. 
ایران شوند  وارد  بخواهند  اگر رسمایه گذاران خارجی هم 

موضوع شفافیت برایشان حائز اهمیت است.«
قرار گرفنت  با  برای کشورها  ایجاد شده  محدودیت های 
مالی  اقدام  ویژه  گروه  خاکسرتی  و  سیاه  فهرست  در 
سبب تالش آنها برای ایجاد شفافیت مالی و خروج از این 
در  پیشرت  نیکاراگوئه  و  پاکستان  است.  شده  فهرست ها 
فهرست کشورهای »خاکسرتی« این گروه قرار داشتند که 
بر اساس بیانیه جدید این دو کشور از فهرست خاکسرتی 

خارج شده اند.

موظف  را  کشورها  همه  مالی  اقدام  ویژه  ==گروه 
کرده که تدابیر ویژه ای را برای ایمن نگه داشنت سیستم  
تأمین  و  پولشویی  در  احتاملی  مشارکت  از  خود  بانکی 
بانکی  نظام  و  انتقاالت  و  نقل  از طریق  تروریسم  مالی 

کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند.
گروه های  از  حامیت  دلیل  به  اسالمی  ==جمهوری 
تروریستی چون حزب الله لبنان و پولشویی برای پیشربد 
به  و جهان، حارض  منطقه  در  نظام  ایدئولوژیک  اهداف 
تصویب لوایح FATF نشده و سال هاست اقتصاد ایران را 

در بن بست قرار داده است.

گروه ویژه اقدام مالی )FATF( حضور ایران در فهرست 
ایران، کره شاملی و میامنار  را متدید کرد.  این گروه  سیاه 
قرار  سیاه  فهرست  در  که  هستند  جهان  کشورهای  تنها 
دارند. جمهوری اسالمی به دلیل حامیت مالی از تروریسم 
را  گروه  این  لوایح  گروه ها همه  این  نفع  به  پولشویی  و 

تصویب نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعالم کرد که حضور 
و  متدید  سیاه  فهرست  در  کره شاملی  و  ایران  کشورهای 

میامنار نیز به این فهرست افزوده شده است.
بیانیه اخیر خود همه کشورها را موظف  این گروه در 
کرده که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه ای را برای ایمن 
در  احتاملی  مشارکت  از  خود  بانکی  سیستم   داشنت  نگه 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقاالت 
و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، 

انجام دهند.
گروه ویژه اقدام مالی با تأکید بر اینکه » ایران تا زمان 
پول شویی  سیاه  فهرست  در  اقدام«  »برنامه  طرح  تکمیل 
باقی خواهد ماند« گفته که اگر جمهوری اسالمی دو الیحه 
پالرمو و CFT را تصویب کند آماده بررسی این اقدام و 

تصمیم گیری درباره گام های بعدی خواهد بود.
ایران پس از برجام به فهرست خاکسرتی منتقل شد تا در 
الزم  اصالحات  و  توصیه ها  اسالمی  فرصت، جمهوری  این 
از  جلوگیری  برای  بانکی اش  سیستم  ایمنی  تضمین  برای 
پولشویی و حامیت از تروریسم را اجرایی کند. جمهوری 
اسالمی به دلیل حامیت از گروه های تروریستی چون حزب 
ایدئولوژیک  اهداف  پیشربد  برای  پولشویی  و  لبنان  الله 
 FATF نظام در منطقه و جهان، حارض به تصویب لوایح
نشده و سال هاست اقتصاد ایران را در بن بست قرار داده 

است.
به  که   )FATF(مالی اقدام  ویژه  گروه  به  مربوط  لوایح 
عنوان لوایح چهارگانه نیز شناخته می شوند شامل »الیحه 
با جرائم سازمان یافته  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  پیوسنت 
فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو«، »الیحه الحاق ایران 
 ،»)CFT( تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به 
»الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی« و »الیحه اصالح 

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم« هستند.
جمهوری اسالمی پس از چند سال کشمکش و تأخیر، تنها 
پالرمو هم تصویب مجلس  پذیرفته و الیحه  را  دو الیحه 
شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع 
است.  مانده  معلق  و  کرده  گیر  نظام  مصلحت  تشخیص 

خسارت های جمهوری اسالمی به اقتصاد کشور: 
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

 )FATF( مالی  اقدام  ویژه  گروه  رئیس  کومار  تی راجا 
روز جمعه در پایان نشست دو روزه این نهاد در پاریس 
در یک کنفرانس خربی درباره خروج پاکستان از فهرست 
خاکسرتی این گروه گفت که »در دو برنامه اقدام جداگانه 
در مجموع ۳۴ مورد اقدام را برای رفع نقص در نظام های 
را  تروریسم  مالی  تأمین  با  مبارزه  و  پولشویی  با  مبارزه 

تکمیل کرده است.«
در نشستی در ماه ژوئن، این نهاد گفته بود که پس از 
این  است  این مورد ممکن  در  پاکستان  پیرشفت  ارزیابی 

کشور را از فهرست خاکسرتی خود خارج کند.
خود  توئیرت  در  پاکستان  وزیر  نخست  رشیف  شهباز 
نوشت: »خروج پاکستان از فهرست خاکسرتی گروه ویژه 
اقدام مالی، نشان دهنده تالش های مصمم و پایدار ما در 

طول سال هاست.«
توسط   ۱۹۸۹ سال  در   )FATF( مالی  اقدام  ویژه  گروه 
گروه جی ۱۰ تاسیس شد و مسئولیت آن این است که در 
بعد جهانی استانداردهای برابری تعریف شود تا بتوان در 
برای  پیشنهاد   ۴۰ گروه  این  کنند.  مبارزه  پولشویی  برابر 
تعریف کرده است که هر چند جزو  پولشویی  با  مبارزه 
آنها  اجرای  به  ملزم  کشورها  که  نیستند  جهانی  قوانین 
با  باشند اما قدرت این گروه و اراده جهانی برای مبارزه 
پولشویی، سبب پذیرش این پیشنهادان و مفاد شده است. 
این گروه ویژه دو لیست خاکسرتی و سیاه تشکیل داده 
وکشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند محدودیت هایی 

را از جانب کشورهای عضو FATF متحمل خواهند شد.
به عنوان مثال اگر یک کشور بخواهد با کشور دیگری 
دهد،  انجام  پولی  مبادله  دارد  قرار  سیاه  لیست  در  که 
می بایست مطالعه عمیق و دقیق تری را در رابطه با کشور 
قرار  یعنی  اتفاق  این  دلیل  به همین  انجام دهد.  مقصد 
داشنت در لیست سیاه و خاکسرتی FATF هزینه انتقال را 

بسیار باال می برد.
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درصد بیشرت از سال گذشته است!«
شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیامری های واگیر وزارت 
بهداشت گفته است: »بروز موج آنفوالنزا در ایران و نیمکره 
بیامری هایی  است.  داده  رخ  زودتر  ماه  یک  زمین  شاملی 
مانند رسماخوردگی و آنفوالنزا معموال در مدارس به دلیل 
ازدحام زیاد دانش آموزان در یک محیط شیوع پیدا می کند و 
سپس بزرگساالن احتامال از طریق فرزندانشان به این بیامری 

مبتال می شوند.«
روز  ظهر  از  بعد  سیزدهم  دولت  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
دستور  بار  دومین   برای  دولت  هیئت  جلسه  در  یکشنبه 
منایشی به تامین رسیع اقالم دارویی مورد نیاز مردم داد و 
گفت که دلیل قصور احتاملی را بطور دقیق پیگیری کرده و 
با هر فرد یا مجموعه ای که در این زمینه کوتاهی داشته به 

شکل مناسب برخورد شود!
علیرغم متامی این ادعاها کمبود دارو و رسم در استان های 
کشور به جایی رسیده که مجلس انقالبی نیز در این موضوع 
کمیسیون  رئیس  شهریاری  است. حسینعلی  کرده  مداخله 
مسن  افراد  و  کودکان  افزایش  درباره  هشدار  با  بهداشت 
مبتال به آنفوالنزا گفته است: »با کمبود رسم و آنتی بیوتیک 

به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان کشور روبرو هستیم.«
استان های  اقتصاد«،  »دنیای  وبسایت  تحقیقات  طبق 
اصفهان و اهواز، اراک، خرم آباد و مناطق جنوبی ایران با کمبود 
جدی دارو روبرو هستند. دکرت امیر امیریان به این رسانه 
گفته است، »مشکل اصلی کمبود آنتی بیوتیک است که با 
روند فعلی، ظرف یک هفته آتی رشایط بحرانی خواهد شد.«

طبق آنچه شهریاری مناینده مجلس شورای اسالمی اشاره 
اختیار  در  کشور  داروی  تولید  درصد   ۷۰ تا   ۶۰« کرده، 
وظیفه  اگرچه  و  است  شبه دولتی  بنگاه های  و  رشکت ها 
به  مجلس  اما  است  خطر  اعالم  و  تذکر  پیگیری،  مجلس 

تنهایی تصمیم گیرنده نیست.«
شهریاری معتقد است: »با دستورهای کاغذی این مشکل 
حل منی شود و اگر در این رابطه تدبیر و فکر عاجلی نشود 
افزایش نارضایتی ها را به دنبال دارد و مشکل کمبود دارو 

نباید به مشکالت فعلی کشور افزوده شود.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین بیان کرد که 
خانواده شهدا و جانبازان نیز به علت بدهی های بنیاد شهید 
به بیمه دی با مشکل تامین دارو مواجه هستند در حالی 
که مجلس برای این مهم بودجه پیش بینی کرده است و به 
نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن این مشکالت وجود 

ندارد.

==آنگونه که رسانه های داخلی نوشته اند، »اگر نسخه ای 
شامل رشبت های آنتی بیوتیک از آموکسی سیلین، سفکسین، 
اطفال  تب  ضد  رشبت های  مرتونیدازول،  آزیرتومایسین، 
اطفال،  استامینوفن  شیاف  بروفن،  استامینوفن،  مانند 
آمپول های  اطفال،  آنتی بیوتیک  رشبت  آموکسی کالوها، 
تزریقی مانند سفازولین و ب کمپلکس یا رسم در دست 
دارید، کفش آهنی بپوشید و داروخانه به داروخانه رساغ 
بگیرید، بلکه در داروخانه های منتخب وزارت بهداشت پیدا 

کنید«.
با  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری  ==حسینعلی 
به  مبتال  مسن  افراد  و  کودکان  افزایش  درباره  هشدار 
آنفوالنزا گفته است: »با کمبود رسم و آنتی بیوتیک به ویژه 

برای کودکان در ۳۰ استان کشور روبرو هستیم.«
==شهریاری مناینده مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که 
۶۰ تا ۷۰ درصد تولید داروی کشور در اختیار رشکت ها و 
بنگاه های شبه دولتی است و اگرچه وظیفه مجلس پیگیری، 
تذکر و اعالم خطر است اما مجلس به تنهایی تصمیم گیرنده 

نیست.
==مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان خراسان رضوی: 
آنتی  انواع  و  آزیرتومایسین  سالبوتامول،  اسپری  اکنون 
تولید  داروخانه ها  در  قطره چکانی  صورت  به  بیوتیک ها 

می شود و تهیه آن برای مردم با مشکالتی مواجه است.

سازمان غذا و دارو در حالی می گوید تولید داخلی رسم 
ماهانه تا ۱۵ میلیون است که کمبود دارو و رسم در ایران 
مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو  که  شده  تشدید  چنان 
شورای اسالمی اعالم کرده است در ۳۰ استان کمبود رسم و 

دارو وجود دارد.
در سال های اخیر به دلیل سوء مدیریت ها و فساد گسرتده 
از  بسیاری  دارو،  بازار  در  مافیایی  دستگاه های  اقتصادی 
تامین دارو و روند درمان  به بیامرهای خاص در  مبتالیان 
می رسد  نظر  به  اکنون  ولی  شدند  اساسی  دچار مشکالت 
به  مبتالیان  حارض  حال  در  و  شده  فراگیرتر  معضل  این 
ابتدایی ترین  تامین  در  نیز  ساده تر  و  شایع تر  بیامری های 
داروها مانند رسم و آنتی بیوتیک با مشکالت اساسی روبرو 

هستند.
نسخه ای  »اگر  نوشته اند،  داخلی  رسانه های  که  آنگونه 
شامل رشبت های آنتی بیوتیک از آموکسی سیلین، سفکسین، 
اطفال  تب  ضد  رشبت های  مرتونیدازول،  آزیرتومایسین، 
اطفال،  استامینوفن  شیاف  بروفن،  استامینوفن،  مانند 

آمپول های  اطفال،  آنتی بیوتیک  رشبت  آموکسی کالوها، 
یا رسم در دست  مانند سفازولین و ب کمپلکس  تزریقی 
دارید، کفش آهنی بپوشید و داروخانه به داروخانه رساغ 
بگیرید، بلکه در داروخانه های منتخب وزارت بهداشت پیدا 

کنید.«
بر این مبنا، »پدری از اقدسیه تهران، در مالرد نسخه اش را 
پیچید یا آقایی که از بروجرد تا تهران آمده بود به دنبال چند 
قلم آنتی بیوتیک؛ داروهایی که زمانی ساده به نظر می رسید 
و شاید بی نسخه هم امکان دریافت آن بود، حاال محدود و 

کمیاب و نایاب شده است«!
این درحالیست که یک هفته از وعده های وزیر بهداشت 
که گفته بود با تحویل رسم و آنتی بیوتیک به داروخانه ها 
کمبود این دو محصول رفع خواهد شد، می گذرد و اکنون 
این وزارتخانه بار دیگر مدعی شده ماهانه ۵/۲ میلیون عدد 

رسم وارد می شود.
این ادعا در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش های 
میدانی با شیوع آنفوالنزا و گسرتش ویروس های فصلی، در 
شهرهای مختلف، داروهایی چون آنتی بیوتیک و رسم به 
شدت نایاب شده و یا با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود 

به فروش می رسد.
شامری از کاربران شبکه های اجتامعی در توضیح وضعیت 
بیامرستان های شهر مراجعه   به  تهیه دارو  برای  نوشته اند، 
کرده اند و هیچکدام یک رشبت ساده آنتی بیوتیک کودکان 
مجبور  دارو  کمبود  در  می نویسند  نیز  برخی  نداشتند.  را 
شده اند با آب جوش رسفه های کودکانشان را التیام ببخشند.

سجاد اسامعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در این 
رابطه گفته است که ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون عدد رسم در 
کشور از واردات ماهانه ۵/۲ میلیون عدد رسم تامین می شود 
عهده  به  داروها،  تجویز  الگوی  بر  نظارت  مسئولیت  اما 

معاونت درمان است.
به گفته اسامعیلی، کمبود رسم در هفته جاری به حداقل 
رسیده و تأمین رسم های تزریقی هم از طریق واردات و هم 

از راه تولید داخل در حال انجام است.
ادعا  این  با  رابطه  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  مشاور 
توضیح داد: »در هر هفته بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار عدد رسم 
ماهانه  بنابراین  و  می شود  تأمین  واردات  طریق  از  فقط 
میلیون و ۵۰۰ هزار عدد رسم وارد می شود.  به ۲  نزدیک 
همچنین ماهانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون عدد رسم نیز از طریق 
تولید داخل تأمین می شود و در مجموع ماهانه حدود ۱۷ تا 
۱۸ میلیون عدد رسم در کشور تأمین می شود که این آمار ۴۰ 

تأیید رسمی کمبود 
رسم و دارو در ۳۰ 
استان ایران؛ مردم 
می گویند داروهای 

ابتدایی برای 
کودکانشان وجود 

ندارد
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انجمن داروسازان خراسان          مدیر روابط عمومی 
رضوی نیز کاهش تولید برخی رشکت های دارویی را دلیل 
عنوان  کودکان  آنتی بیوتیک  مانند  داروها  از  برخی  کمبود 

کرده است.
افزایش  مجوز  عدم  دلیل   به  نارصی  نازی  گفته  به 
داروها  از  گروه  این  تولید  آنتی بیوتیک،  داروهای  قیمت 
از  بسیاری  و  نیست  رصفه  به  مقرون  تولیدکنندگان  برای 
رشکت های تولیدکننده دارو حدود چند ماه است که تولید 

آنتی بیوتیک ها را متوقف کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حارض بیشرت داروخانه های 
کودکان  ویژه  بیوتیک  آنتی  داروهای  کمبود  با  مشهد 
از داروها  این گروه  از  مواجه هستند، می گوید: »بسیاری 
به دلیل عدم اجازه دولت برای افزایش قیمت، حتی هزینه 
برای چرخه  را  مشکالتی  و  منی دهد  پوشش  را  بسته بندی 

تولید، توزیع و پخش ایجاد کرده است.«
رضوی  خراسان  داروسازان  انجمن  عمومی  روابط  مدیر 
بیان کرد که اکنون اسپری سالبوتامول، آزیرتومایسین و انواع 
آنتی بیوتیک ها به صورت قطره چکانی در داروخانه ها تولید 

می شود و تهیه آن برای مردم با مشکالتی مواجه است.
اعتقاد وی »سبد فروشی« معضل جدید داروخانه ها  به 
شده و با توجه به کمبود برخی اقالم دارویی، داروخانه ها 
مجبور هستند برای دریافت داروهای پر متقاضی، برخی از 
داروهای کم مرصف و مکمل ها را به ناچار تولیدکنندگان 
خریداری کنند و به اصطالح خرید سبد فروشی داشته باشند.
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران کمبود 
دارو را به قطع و محدودسازی اینرتنت در ارتباط دانسته 
و گفته که این روند »از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا 
تولید فوالد و نساجی در این رشایط دچار مشکل شده اند.«

او افزود: »اینکه فکر کنیم قطع شدن اینرتنت و فیلرت طیف 
وسیعی از سایت ها، برنامه ها و پلتفرم ها فقط به محدود 

شدن کسب وکارهای کوچک می شود، ساده انگارانه است.«
از  »خارج  می گوید،  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
سفارش،  ثبت  لجستیک،  مانند  موضوعاتی  هم  کارخانه 
بازاریابی و برنامه های مالی و ارزی بر پایه اینرتنت هستند و 
با این رشایط شاهد کاهش فروش، کاهش سود و به دنبال آن 

اثرگذاری این روند بر روی اشتغال خواهیم بود.«
ولی  اکتور  داروسازی  مدیرعامل  مستوفی  کریمی  رضا 
کمبود نقدینگی، کمبود و گرانی مواد اولیه را موانع تولید 
بودن  زیان ده  اول  درجه  »در  است:  گفته  و  کرده  عنوان 
تولید برخی از داروها مهمرتین مانع تولید است، بر اساس 
طرح دارویار قیمت برخی از داروها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد 
گران شد و ارز ترجیحی کامال برداشته شد، این بدین معنی 
است که ما مواد اولیه را با ارز نیامیی می خریم که شش 
تا هفت برابر ارز ترجیحی است؛ همین موضوع موجب 
اما  و،  شود  برابر  شش  اولیه  مواد  قیمت  که  است  شده 
کند.  پیدا  افزایش  برابر  تا دو   ۱.۵ نهایت  در  دارو  قیمت 
داروها  از  بسیاری  تا  تناسب موجب شد  این  عدم وجود 
زیان ده شده و رشکت ها دیگر متایلی به تولید آنها نداشته 

باشند«.
خاطر  به  تولیدی  رشکت های  از  بسیاری  وی  اعتقاد  به 
اینکه بتوانند بدهی های خود را تسویه کرده و از آنسو چرخ 
تولید آنها نخوابد با همین قیمت، داروهای تولیدی خود را 
می فروشند اما این مسئله در آینده قابل ادامه دادن نیست.
از آنجا که مطابق معمول پس از رسانه ای شدن یک طرح 
جدید از سوی دولت، تبعاتش دامنگیر مردم می شود، به نظر 
می رسد »دارویار« نه تنها از مشکالت مردم کم نکرده بلکه 
تامین داروهای بسیار رایج و ارزان را نیز به معضلی جدی 

تبدیل کرده است.

این  در  نفر   ۱۵ دست کم  می گویند  منابع  برخی   ==
تیراندازی ها کشته شدند. شبکه خرب صداوسیامی رژیم در 
زیرنویس اعالم کرد تعداد زخمی ها به ۴۰ نفر رسیده. ادعا 

شده سه فرد مسلح بازداشت شدند.
==حمله به زائران در شاهچراغ ساعاتی پس از ریزش بخش 

دیگری از ساختامن مرتوپل در آبادان اتفاق افتاد.
این  عامل  توییتی  در  سیاسی  فعال  کاظمی  ==مسعود 
نوشت  و  دانست  اسالمی«  »جمهوری  را  تروریستی  اقدام 
حرکات  و  افتاده  خطر  به  اسالمی  جمهوری  »موجودیت 

ساختگی و ایذایی حکومت بیشرت شده.
==فریربز کرمی  زند افرس سابق نیروی انتظامی از مخالفان 
جمهوری اسالمی در توییتی این اقدام تروریستی را مرتبط با 
ترفند جمهوری اسالمی برای »ایجاد کانون های خربی جدید« 

و »عملیات جنگ روانی« دانست.

عرص چهارشنبه چهارم آبان ماه در شیراز چند فرد مسلح 
در حمله ای مشکوک به زائران در شاهچراغ به سوی مردم 

تیراندازی کردند.
خربگزاری  فارس گزارش داد در این حمله ۱۳ نفر کشته و 
۱۰ نفر زخمی شدند. مهاجمین سالح کالشنیکوف در دست 

داشتند.
این  در  نفر   ۱۵ دست کم  می گویند  منابع  برخی  اما 
تیراندازی ها کشته شدند. شبکه خرب صداوسیامی رژیم در 
زیرنویس اعالم کرد تعداد زخمی ها به ۴۰ نفر رسیده است. 
همزمان ادعا شده سه فرد مسلح بازداشت شدند. اما برخی 
منابع گزارش دادند دو نفر بازداشت و یک نفر فرار کرده است.
حمله به زائران در شاهچراغ ساعاتی پس از ریزش بخش 

دیگری از ساختامن مرتوپل در آبادان اتفاق افتاد.
وقوع این حادثه در حالیست که ورود به همه اماکن زیارتی 
و حرم ها در ایران به ویژه آنها که مهم و پرمراجعه هستند، با 
بازدید بدنی همراه است. مشخص نیست مهاجامن چطور با 

کالشنیکوف از بازرسی بدنی عبور کرده اند!

بر اساس تجربه و سوابق جمهوری اسالمی در انجام اقدامات 
مشابه و نسبت دادن آن به گروه های مخالف، این اقدام نیز با 
واکنش مردم و فعاالن سیاسی مواجه شده است. آنها می گویند 
چنین عملیاتی در میانه ی اعرتاضات مردم و همزمانی با چهارم 
آبان که چهلم مهسا امینی است، از سوی جمهوری اسالمی 
هم برای تأثیر گذاشنت بر خیزش رسارسی و هم احتامال قلع و 
قمع مخالفان به ویژه آنهاییست که در زندان ها اسیر هستند.

مسعود کاظمی فعال سیاسی در توییتی عامل این اقدام 
است  نوشته  و  دانسته  اسالمی«  »جمهوری  را  تروریستی 
حرکات  و  افتاده  خطر  به  اسالمی  جمهوری  »موجودیت 
اسالمی  بیشرت شده. جمهوری  ایذایی حکومت  و  ساختگی 
برای ماندن از هیچ جنایتی حذر منی کند. اول مرتوپل و حاال 

شاهچراغ شیراز.«
مخالفان  از  انتظامی  نیروی  سابق  افرس  کرمی زند  فریربز 
جمهوری اسالمی نیز در توییتی این اقدام تروریستی را مرتبط 
با ترفند جمهوری اسالمی برای »ایجاد کانون های خربی جدید« 

و »عملیات جنگ روانی« دانست.
مختلفی  روش های  کالسیک،  اولویت بندی های  اساس  بر 
سپر  »ایجاد  و  اعرتاضات  مهار  جهت  روانی  عملیات  برای 
یا مردم وجود دارد.  با قربانی کردن عوامل خودی و   بال« 
و  اسالمی  جمهوری  ترفندهای  از  همواره  اقداماتی  چنین 
حکومت های مشابه بوده است از جمله در مورد مبب گذاری 
حرم امام هشتم شیعیان در مشهد )۳۰ خرداد ۷۳( که در آن 
ده ها تن کشته و زخمی شدند، گفته می شود که خود رژیم 

آن را مرتکب شد.
با آغاز خیزش رسارسی مردم ایران از ۲۶ شهریورماه، مقامات 
که  می شوند  مدعی  مدام  معمول  طبق  اسالمی  جمهوری 
»تجزیه طلبان« و »معاندین« به دنبال براندازی نظام و تجزیه 
ایران و ناامن  کردن کشورند. حال آنکه آنها که به خیابان ها 
می روند و فریاد آزادی رس می دهند و اعالم می کنند که جمهوری 
اسالمی را منی خواهند کسانی جز مردم عادی کشور نیستند 
که جان شان از این حکومت غیرعادی به لب رسیده است.

حرم شاهچراغ شیراز

تیراندازی مرگبار در شاهچراغ شیراز با ده ها کشته و 
زخمی؛ سناریوی خونین نهادهای امنیتی جمهوری 

اسالمی برای جنگ روانی!
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محافظت  خشونت  مقابل  در  آنها  صدای  و  کودکان  از 
کنیم؛ در یک ماه گذشته اسفناک ترین اتفاق ها برای کودکان 
کشورمان رقم خورده است و حدود سی کودک دو تا هجده 
و  کشته  متام  خشونت  با  خیابانی  اعرتاض های  در  ساله 
تعداد زیادی نیز مجروح، مصدوم و دستگیر شدند. با ابراز 
نگرانی از این رشایط که گریبانگیر کودکان و نوجوانان عزیز 
کشورمان شده، هرگونه اعامل خشونت علیه دانش آموزان، 
ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به  محیط مدرسه، دستگیری 
و زندانی و تهدید و ارعاب کودکان را در مدارس و خیابان که 
مصداق بارز کودک آزاری و قابل پیگیری و شکایت از سوی 
والدین و مدعی العموم می باشد، محکوم کرده و خواهان 

پایان دادن به این رویه خشونت بار هستیم….
کانون صنفی معلامن ایران )تهران(: در یک ماه گذشته 
خورده  رقم  کشورمان  کودکان  برای  اتفاق ها  اسفناک ترین 

است.
تا  دو  کودک  سی  حدود  متعدد،  گزارش های  اساس  بر 
هجده ساله در اعرتاض های خیابانی با خشونت متام کشته 
شده و تعداد زیادی نیز مجروح، مصدوم و دستگیر شدند. 
در این میان، متاسفانه مدارس هم از خشونت ها در امان 
منانده اند؛ مکانی که در همه جای دنیا حتی در جنگ ها و 
جنبش ها جزو امن ترین مکان ها به شامر می آید و تامین 
امنیت آن جزو بدیهی ترین وظایف حکومت هاست، توسط 
ندارد،  را  به مدارس  نیز حق ورود  قانون  که طبق  ارگانی 
مورد هجوم واقع شده و به یکی از ناامن ترین مکان ها برای 
در مدارس دستگیر  و کودکانی  است  تبدیل شده   کودکان 
در  متاسفانه  و  گرفته   قرار  یا مورد رضب و جرح  شده اند 
مواردی هم کشته شده اند. برخی مسئوالن نشان داده اند 
که کمرتین صالحیتی برای آموزش به کودکان و مراقبت از 
آنها ندارند. آنهایی که خود به تشدید این فشار و نا امنی در 
مدارس کمک کرده اند و البته برخی نیز متعهدانه وظیفه 
حد  تا  و  داده اند  انجام  کودکان  قبال  در  را  خود  حرفه ای 
را  خود  رنج  و  کرده اند   مراقبت  مردم  امانت های  از  توان 
اما مهمرتین متولی  انتخاب کرده اند  به جای رنج کودکان 
آموزش و دانایی کودکان کشور، یعنی وزیر آموزش و پرورش 
در موضعی بسیار عجیب و خالف اصول انسانی و حقوق 
کودک، از حمله به مدارس حامیت کرد و در واقع با این کار، 
مدرسه را که مهمرتین پناه اجتامعی کودکان بعد از خانواده 
است، فروریخت. نهادی که قرار بود زمینه های رشد کودکان 
آموزش های  زمینه  آزادی خواهی،  و  حق طلبی  از  دفاع  در 
مرتبط با صلح و مدارا را فراهم کند، با تهدید و تحقیر و 
ایجاد رعب و وحشت، سعی در مطیع کردن همراه با زور و 

بیانیه جمعی از 
تشکل های حامی 

کودکان درباره رسکوب 
و کشتار کودکان 
توسط جمهوری 

اسالمی
اجبارکودکان را داشته است.

اکنون کوکامنان بی پناه مانده اند و وضعیت روحی و روانی 
و  وزیری  چنین  به  که  وضعیتی  در  است.  نامساعد  آنها 
نهادهای مرتبط برای حامیت از دانش آموزان امیدی نیست، 
اقداماتی حامیتی و مطالبه گرانه در  الزم است همگی در 
ایجاد فضایی امن برای آنان تالشی جمعی داشته و انتظار آن 
است که با حامیت حداکرثی و گسرتده از کودکان، رعایت 
حقوق حداقلی آنان مانند حق داشنت عقیده، نظر و حق 
برپایی اجتامعات مساملت آمیز و… که هم در مفاد قانون 
اساسی و هم در پیامن نامه جهانی حقوق کودکان درج شده 

است، را مورد تاکید قرار بدهیم.
موارد زیر از جمله اقداماتی است که در این زمینه توصیه 

می شود:
نهادهای   به خانواده ها و همچنین  فعلی  ۱- در رشایط 
مدنی حامی کودکان توصیه می شود به منظور ایجاد فضایی 
امن برای فرزندانشان و ابراز آزادانه عقاید آنان تالش کنند، 
با مدارس بیشرت در ارتباط باشند، وظایف مسئوالن مدارس و 
همچنین انجمن های اولیا و مربیان مدارس را برای حامیت 
از دانش آموزان در محیط مدرسه و به رسمیت شناخنت حق 
انتقاد و اظهارنظر دانش آموزان را به آنان یادآور شده و زمینه 

امنیت فرزندان را در مواقع خطر و بحران فراهم آورند.
خوشبختانه  که  دلسوز  و  آگاه  آموزگاران  و  معلامن   -۲
تعدادشان هم زیاد است، در کالس های درس زمینه گفتگو، 
همراهی و همدلی با کودکان و نوجوانان را فراهم کنند. 
دانش آموزان نیاز دارند حرف بزنند و شنوایی توام با مهربانی 

معلامِن همراه به آنان امید و آرامش خواهد داد.
۳ – از وکالی دلسوز و مردمی تقاضا داریم بیش از گذشته 
کانون های  و  زندان  در  آنان  فرزندان  که  خانواده هایی  با 
اصالح و تربیت در حبس هستند، همدلی و همراهی مجدانه 
کنند. تالش  بچه ها  رسیعرت  چه  هر  آزادی  برای  و  داشته 

حامی  که  مدارسی  مسئوالن  و  مدیران  چنانچه   –  ۴
رویه های خشونت بار هستند، همچنان به ادامه روش های 
قبلی پافشاری کنند، که طبیعتا به احساس ناامنی و ترس 
که  می شود  توصیه  می زند،  دامن  خانواده ها  و  کودکان 
ان  از  فرزندان  جابجایی  به  نسبت  رسیعرت  هرچه  والدین 
مدارس به مدارسی امن تر اقدام یا بطور موقت از حضور 
کودکان در اینگونه مدارس خودداری کنند، چرا که حضور 
توام با ترس در مدارس، آسیب بیشرت و بلندمدت تری برای 

کودکان درپی خواهد داشت.
علیرغم  که  کودک  حقوق  ملی  مرجع  خصوص  در   -۵
مخالفت همیشگی نهادهای مدنی، خود را نهاد دولتی ناظر 

بر اجرای مفاد پیامن نامه جهانی حقوق کودک در کشور 
می دانست، سکوت وهم انگیز مرجع تاکنون در وقایع اخیر 
و عدم حامیت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده، ناکارآمدی 
آن سازمان را در مسئولیت خطیری که برای خود تعریف 

کرده بود، بیش از پیش آشکار ساخت.
۶- ما انجمن های حامی کودکان بر اساس پیامن نامه جهانی 
حقوق کودک که همواره پایبندی خود به آن را اعالم کرده 
و چراغ راه فعالیت های خود قرار داده ایم، همه اقدامات 

روزهای اخیر را خالف اصول پیامن نامه می دانیم.
و  کودکان  گریبانگیر  که  رشایطی  از  نگرانی  ابراز  ضمن 
نوجوانان عزیز کشورمان شده است، هرگونه اعامل خشونت 
به  انتطامی  و  امنیتی  نهادهای  ورود  دانش آموزان،  علیه 
محیط مدرسه، دستگیری و زندانی و تهدید و ارعاب آنان 
چه در مدارس و چه در خیابان را که همه این موارد مصداق 
بارز کودک آزاری و قابل پیگیری و شکایت از سوی والدین 
پایان  خواهان  و  کرده  محکوم  می باشد،  مدعی العموم  و 
می کنیم  تاکید  و  هستیم  خشونت بار  رویه  این  به  دادن 
به آغوش  دانش آموزاِن گرفتار هر چه رسیعرتآزاد شده و 

خانواده های خود برگردند.
هیئت موسس )سوم( شبکه یاری کودکان کار

اسامی تشکل های امضا کننده به ترتیب حروف الفبا؛
۱- انجمن برای کودکان

۲- انجمن پژوهش های آموزشی پویا
۳- انجمن حامیت از حقوق کودکان

۴- انجمن درخت کوچک زندگی ) قزوین(
۵- انجمن دوستداران کودک پویش

۶- انجمن فرهنگی، پژوهشی پرنده درخت کوچک
۷- انجمن یاری کودکان کار

۸- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۹- قشم، جزیره ای برای کودکان
۱۰- گروه تالشگران یاری همدل

اجتامعی  اعتیاد و آسیب های  از  پیشگیری  ۱۱- موسسه 
انسان، دشواری وظیفه

۱۲-،موسسه فرهنگی اجتامعی کیانا
۱۳- موسسه توامنندسازی مهر و ماه

۱۴- موسسه توامنندسازی ندای ماندگار
۱۵- موسسه توسعه و توان افزایی کنشگران اجتامعی) فرزانه(
۱۶- موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر) شکوفا(

۱۷- موسسه نوید زندگی کوشا
۱۸ – موسسه یاریگران کودکان کار پویا

اول آبان ۱۴۰۱
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به ایران رفت و از آن روز دیگر اطالعی از وی در دست 
نیست. بنا بر اطالعاتی که کیهان لندن توانسته به دست 
آورد، او قرار بود در مریوان با آشنایی مالقات کند، ولی 
گویا هرگز قدم به این شهر نگذاشته است. سانتیاگو قرار 
بود پس از آن پیاده راهی تهران و از آنجا به بندر غباش 
برود تا با کشتی راهی قطر شود. هدف او که یازده ماه 
پیش پیاده از آلکاال د هنارس راه افتاده بود، این بود که 
می خواست در اولین بازی تیم ملی اسپانیا با کوستاریکا در 

۲۳ نوامرب حضور پیدا کند.
در یازده ماه گذشته این چرتباز سابق از ۱۵ کشور عبور 
کرده و هرگز با مشکلی برخورد نکرده بود و در متاس دائم 
با خانواده اش بود و مرتب نیز گزارش های این سفر طوالنی 
و پیاده روی های خود را در حساب اینستاگرامی اش منترش 
می کرده است. در سال ۲۰۱۹ نیز سانتیاگو با دوچرخه از 

==سانتیاگو روز اول اکترب ۲۰۲۱ از اقلیم کردستان عراق 
به ایران رفت و از آن روز دیگر اطالعی از وی در دست 
نیست. بنا بر اطالعاتی که کیهان لندن توانسته به دست 
آورد، او قرار بود در مریوان با آشنایی مالقات کند، ولی 

گویا هرگز قدم به این شهر نگذاشته است.
به پرسش کیهان  پاسخ  تهران در  اسپانیا در  ==سفارت 
لندن می گوید با وجود متاس های مكرر با وزارت خارجه و 
دیگر مقامات جمهوری اسالمی نتوانسته است هیچگونه 
اطالعاتی در رابطه با اتفاقی که ممکن است برای سانتیاگو 

سانچز کوخدور روی داده باشد، به دست آورد.
که  است  هفته  سه  »ما  می گوید:  سانتیاگو  مادر   ==
خواب نداریم و هم من و هم همرسم متام مدت گریه 
می کنیم. پرس من به ده ها کشور در سال های اخیر سفر 
کرده و هرگز مشکلی برایش پیش نیامده است... نکند او 

را نیز مانند دیگر گردشگران خارجی دستگیر کرده اند؟!«

 ۴ چهارشنبه  گذشته،  روز  که  زندانی  دو  تکمیلی:  خرب 
شدند  آزاد  سنندج  اطالعات  اداره  بازداشتگاه  از  آبان، 
گردشگر  که  گفتند  کردستان«  برش  »حقوق  شبکه  به 
اسپانیائی، سانتیاگو سانچز کوخدور را در این بازداشتگاه 
دیده اند. یک منبع خربی دیگر به کیهان لندن می گوید که 
گویا این شهروند اسپانیایی را دو هفته پیش در آرامستان 
سقز بازداشت کردند. بنا بر خربی که کیهان لندن منی تواند 
گویا سانتیاگو سانچز کوخدور  کند،  تکذیب  یا  تائید  آنرا 
برای ادای احرتام به مهسا )ژینا( امینی به این آرامستان 
توسط  محل  این  از  خروج  از  پس  بالفاصله  و  بود  رفته 
چند لباس شخصی بازداشت و به اطالعات سنندج منتقل 

شده است.
 Santiago( کوخدور  ساندز  سانتیاگو   – رأفت  احمد 
Sanchez Cogedor(یک افرس چرتباز سابق ارتش اسپانیا 
 Alcala de( آلکاال د هنارس  از  پیش  ماه  یازده  است که 
Henares( در ۳۱ کیلومرتی کادرید پیاده به راه افتاد تا در 

جام جهانی قطر حضور پیدا کند.
عراق  کردستان  اقلیم  از   ۲۰۲۱ اکترب  اول  روز  سانتیاگو 

ناپدید شدن یک نظامی سابق اسپانیا در ایران

تا در  بود  آلکاال د هنارس راهی جده در عربستان شده 
برگزار شد،  این شهر  در  که  اسپانیت  کاپ«  فینال »سوار 
رشکت کند. مسابقه ای که با پیروزی تیم محبوب او رئال 

مادرید به پایان رسید.
سفارت اسپانیا در تهران در پاسخ به پرسش کیهان لندن 
و  خارجه  وزارت  با  مکرر  متاس های  وجود  با  می گوید 
دیگر مقامات جمهوری اسالمی نتوانسته است هیچگونه 
اطالعاتی در رابطه با اتفاقی که ممکن است برای سانتیاگو 

سانچز کوخدور روی داده باشد، به دست آورد.
نزدیک  دوستان  از  یکی   )Miguel Berg( برگ  میگل 
سانتیاگو که تا دو روز قبل از ناپدید شدنش با وی در متاس 
بوده به کیهان لندن می گوید »وقتی با او از تظاهرات ها 
در ایران و رشایط غیرعادی این کشور گفتم، اصال نگران 
نبود و تنها نگرانی اش وضعیت بد اینرتنت بود و می گفت 
راهی  باالخره  نباشید  نگران  شد  دیر  متاس  در  گاهی  اگر 

برای متاس پیدا خواهم کرد.«
نیز  خاطر  همین  »به  می افزاید  ادامه  در  برگ  میگل 
گذشت  با  ولی  نبودیم  نگران  زیاد  اول  هفته  دو  در  ما 
که  نیز مدت هاست  او  تلفن  اینکه  به  توجه  با  و  روزها 
خاموش است، نگران شدیم و مسئله را با وزارت خارجه 
خوشبین  برگ  میگل  البته  گذاشتیم.«  میان  در  اسپانیا 
می رسند  فوری  باد  مثل  بد  »خربهای  می گوید  و  است 
نیست  خربی  هیچ  می گوید  که  داریم  رضب املثلی  ما  و 

خودش خرب خوبی است.«
آخرین پست اینستاگرامی سانتیاگو نیز مربوط به اول اکترب 
در اقلیم کردستان است. وی در این پست از جمله با اشاره 
به موقعیت جغرافیایی که در آن عکس گرفته، نوشته است: 
بعدی،  از کشور  مرا  عراق، کوهی  روستای شامل  »آخرین 
ایران، جدا می کند تا پس از آآن به قطر برسم. جمعه است 
اشاره  نیز  خانواده ای  به  وی  است…«  تعطیل  جا  و همه 
کرده که در ایران منتظر او هستند: »قصد داشتم برای چادر 
زدن به کوه بروم و وقت زیادی نداشتم… به رسعت به راه 

افتادم تا به کوه برسم و شب را قبل از ورود به ایران

سانتیاگو ساندز کوخدور در اقلیم کردستان



دیگر  با  آبادان  پاالیشگاه  همزمان  کنید  ==»تصور 
پاالیشگاه های کشور که وظیفه اصلی شان تامین خوراک 
سوخت کشور است بتوانند با یک هامهنگی اعتصاب خود 
سوخت  از  بخشی  آبادان  پاالیشگاه  مثالً  کنند.  رشوع  را 
مرکز را تامین می کند که اگر یک روز از کار بیفتد عمالً 
زنجیره انتقال را از کار می اندازد؛ یعنی متام ماشین هایی 
که آنجا منتظر بارگیری هستند خودبخود برای چرخه تولید 
هیچوقت  هم  ذخیره  مخازن  باشند؛  منتظر  باید  بعدی 
مخازن  بیشرت  تقریبا  چون  نیست  تولید  میزان  جوابگوی 
ذخیره همیشه پر هستند اما در رشایطی نظیر اعرتاضات 
صدمات  از  پاالیشگاه  حفظ  و  امنیت  خاطر  به  کنونی 
بیرونی بر تخلیه و خالی نگهداشنت مخازن مترکز می کنند 
یعنی بیشرت انتقال سوخت تولیدی را از طریق خط انتقال 
یا تانکرها ترجیح می دهند که بالفاصله از پاالیشگاه خارج 

شود تا اینکه بخواهند در جایی ذخیره داشته باشند.«
همسو  و  است  دولتی  آهن  راه  از  اعظمی  ==»بخش 
و  همت  اعتصابات  فراخوان های  با  دولتی  بخش  کردن 
حامیت ویژه  ای را می طلبد که از نظر من شاید از طرف 

شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر باشد.«

طی  ایران  در  رسارسی  اعتصاب  نوردسرتوم-  فیروزه 
جمهوری  اینهمه  با  است.  یافته  گسرتش  گذشته  روزهای 
و  تهدید  با  تا  گرفته  کار  به  را  خود  تالش  همه  اسالمی 
وحشت آفرینی و احضار کارگران از رسارسی شدن اعتصابات 
جلوگیری کند. در روزهای گذشته صدها کارگر شاغل در 

پروژه های نفتی نیز دست به اعتصاب زده اند.
پرتوشیمی  صنعت  تجربه  با  کارشناسان  از  یکی  ح  م- 
هامهنگ  اعتصابات  رضورت  بر  جنوبی  پارس  در  فعال 
می گوید:  لندن  کیهان  به  و  می کند  تاکید  بخش  این  در 
»بخش پرتوشیمی منی تواند تاثیرگذاری آنی خود را داشته 
که  دیگریست  صنایع  زیرمجموعه  بخش  این  چون  باشد 
در صنایع پایین دستی قرار دارند، از همین رو تاثیر آنی 
اما در بخش باالدستی یعنی نفت و گاز  نخواهد داشت. 
و  سوخت گیری  نحوه  در  حتی  می توان  را  مستقیم  تاثیر 

سوخت رسانی نیز دید.«
و  نفت  بخش  در  کلیدی  نکته  اولین  شام  نظر  -به 

اعتصابات پاالیشگاه های نفتی چیست؟
انتقال سوخت  و  بارگیری  امکان  خالی،  ذخیره  -مخازن 
به جایگاه های سوخت سطح کشور  نفتی  فرآورده های  و 
و  نفت  بخش  در  نکته  اولین  این موضوع  قطع می شود. 
اعتصابات پاالیشگاه های نفتی است. در حال حارض تعداد 
زیادی پاالیشگاه نظیر پاالیشگاه تهران، شیراز، ستاره خلیج 
فارس و تربیز بخش اعظمی از سوخت کشور را تامین و 
ارسال می  کنند. عالوه براین بخشی از کمبود سوخت در 
نقاط دیگر، توسط انتقال از طریق تانکرهای نفتی انجام 
هم  نقل  و  حمل  زنجیره  در  اعتصابات  بنابراین  می شود. 
موضوع دیگریست که می تواند به این مقوله پیوند بخورد. 
از نظر من » زنجیره اعتصابات« نکته  ای است که می بایست 
رخ  زنجیره  ای  شکل  به  اعتصابات  اگر  یعنی  شود،  ایجاد 

گفتگوی کیهان لندن با یک کارشناس صنعت 
پرتوشیمی: رضورت ایجاد کمیته هامهنگی برای 

اتصال حلقه  مفقوده بین اعتصابات

ندهد یک حلقه مفقوده خواهیم داشت که باعث می شود 
نتیجه مورد نظر از اعتصابات به دست نیاید.
-منظورتان دقیقا از حلقه مفقوده چیست؟

-در حال حارض یک حلقه مفقوده یعنی عدم هامهنگی 
بین اعتصابات داریم، البته بدون تردید هر بخش حتی اگر 
اثربخشی بدون  این  اما  به تنهایی قدم بردارد موثر است 
پشتوانه واحدهای دیگر و بدون تشکیل زنجیره اعتصابات 
تقدم  شناخت  رضورت  شد.  خواهد  فرسایشی  صورت  به 
و تأخر و حتی تشکیل کمیته هامهنگی اعتصابات جهت 
ایجاد  و  اعتصاب کنندگان  انرژی  رفنت  هدر  از  جلوگیری 
انگیزه و رغبت در شاغلین دیگر واحدها رضوریست؛ در 
انقالب ۵۷ نیز این کمیته تشکیل شد و وظیفه آن دقیقا به 

همین شکل بود.
-اعتصاب پاالیشگاه های نفت چقدر تاثیرگذار است؟

می توانند  را  تاثیرگذاری  بیشرتین  نفت  -پاالیشگاه های 
داشته باشند، چون همین نیروهای رسکوب برای جابجایی 
نیاز به سوخت دارند؛ بیشرت وسایل حمل و نقل به سوخت 
و  بنزین  روزانه  دارند؛ چرخه مرصفی  نیاز  دیزل  یا  بنزین 
به  از مبدأ  گازوئیل در کشور مدام در حال گردش است؛ 
وقتی  نفتکش؛  تانکرهای  یا  انتقال  خطوط  توسط  مقصد 
اعتصابات در پاالیشگاه ها به صورت همزمان صورت بگیرد 
به خاطر عدم تولید کافی در چرخه سوخت مرصفی کشور 
می کنیم  تولید  هرآنچه  چون  کند  ایجاد  شوک  می تواند 
بعضاً شاید به اندازه کافی هم نباشد اما پاالیشگاهی که 
۲۴ ساعته فعال است، اگر یک شیفت کاری متوقف شود 
اگر  می کند؛  کم  را  تولید  حجم  سوم  یک  میانگین  بطور 
سه شیفت کاری اعتصاب باشد متام تولید متوقف خواهد 
دیگر  با  آبادان  پاالیشگاه  همزمان  کنید  تصور  حاال  شد. 
خوراک  تامین  اصلی شان  وظیفه  که  کشور  پاالیشگاه های 
سوخت کشور است بتوانند با یک هامهنگی اعتصاب خود 
را رشوع کنند. مثالً پاالیشگاه آبادان بخشی از سوخت مرکز 
را تامین می کند که اگر یک روز از کار بیفتد عمالً زنجیره 
انتقال را از کار می اندازد؛ یعنی متام ماشین هایی که آنجا 
منتظر بارگیری هستند خودبخود برای چرخه تولید بعدی 
باید منتظر باشند؛ مخازن ذخیره هم هیچوقت جوابگوی 
میزان تولید نیست چون تقریبا بیشرت مخازن ذخیره همیشه 
پر هستند اما در رشایطی نظیر اعرتاضات کنونی به خاطر 
و  تخلیه  بر  بیرونی  از صدمات  پاالیشگاه  امنیت و حفظ 
انتقال  خالی نگهداشنت مخازن مترکز می کنند یعنی بیشرت 
سوخت تولیدی را از طریق خط انتقال یا تانکرها ترجیح 
اینکه  تا  شود  خارج  پاالیشگاه  از  بالفاصله  که  می دهند 

بخواهند در جایی ذخیره داشته باشند.
بر  تاثیراتی  داشنت مخازن چه  نگه  و خالی  تخلیه  -این 

حوزه انتقال خواهد گذاشت؟
-نگه داشنت یا پر نگه داشنت مخازن، خطرات و حمله بعدی 
را به همراه خواهد داشت. در این رشایط چنین ریسکی برای 
مسئوالن معقول نیست یا حداقل از ترس هم که شده ترجیح 
می دهند این اتفاق نیفتد. اخباری که از پاالیشگاه آبادان دارم 

این خرب را تایید می کند که بر اساس پروتکل های
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        در آنجا بگذرانم؛ 
جایی که خانواده ای وقتی از سفرم مطلع شدند، خواستند 
که یک روز را  با هم بگذرانیم!« از آن زمان هیچ خربی از 

این شهروند اسپانیایی در دست نیست.
سلیا کوخدور )Celia Cogedor( مادر سانتیاگو با ارصار 
و تنها به این خاطر که به عنوان یک خربنگار ایرانی با او 
متاس گرفتم پذیرفت چند لحظه ای صحبت کند. سلیا در 

متام مدت این گفتگوی تلفنی بسیار کوتاه گریه می کرد و 
می پرسید »چرا دولت شام )منظور جمهوری اسالمی است( 
با دولت ما همکاری منی کند و منی گوید چه بر رس پرسم 
آمده؟! ما سه هفته است که خواب نداریم و هم من و 
ده ها  به  من  پرس  می کنیم.  گریه  مدت  متام  هم همرسم 
کشور در سال های اخیر سفر کرده و هرگز مشکلی برایش 
»سانتیاگو  می گوید  ادامه  در  سلیا  است.«  نیامده  پیش 
هر دو روز یکبار با ما اگرچه کوتاه متاس می گرفت و از 
که  است  ماه  یک  تقریبا  حاال  می داد.  خرب  خودش  حال 
اینستاگرانش  در  نیز  را  مطلبی  هیچ  و  بی خربیم  او  از 
»شام  کرد  تکرار  باز  سلیا  نیز  خامته  در  است.«  نگذاشته 
که ایرانی هستی از هرکی می توانی بپرس چه بر رس پرسم 
آمده است. نکند او را نیز مانند دیگر گردشگران خارجی 

دستگیر کرده اند؟!«
سانچز  سانتیاگو  شدن  »ناپدید«  خرب  با  همزمان 
جهانگرد  دو  اسالمی  جمهری  که  رسید  خرب  کوخدور، 
بازداشت  ایران در  پیش در  ماه  از چند  را که  نیوزلندی 
دارند.  را  ایران  از  اجازه خروج  آنها  و  کرده  آزاد  بودند، 
تافر ریچ وایت و بریجیت تاک وری، دو فعال تاثیرگذار در 
ترکیه  از  پیش  هفته   ۱۶ که  اجتامعی هستند  شبکه های 
به ایران سفر کرده بودند. در حال حارض بجز شهروندان 
 ۲۷ دست کم  هستند،  نیز  دوم  تابعیت  دارای  که  ایرانی 
در  و  بازداشت شده  واهی  اتهامات  به  اروپایی  شهروند 
زندان های جمهوری اسالمی نگهداری می شوند. برخی از 
پاری  ژاک  و   )Cécile Kohler( کولر  سسیل  مانند  آنها 
مجبور  تازگی  به  فرانسوی   زوج  یک   )Jacques Paris(
به اعرتافات اجباری تلویزیونی نیز شده اند. به آنها طبق 
معمول اتهام جاسوسی زده شده است. در این اعرتافات 
و  داده  شهادت  خود  علیه  فرانسوی  دو  این  اجباری،  
گفته اند که مأمور اطالعاتی فرانسه هستند و برای ایجاد 

رشایط »انقالب« به ایران سفر کردند.

سانتیاگو ساندز کوخدور لحظاتی قبل از ورود
 به خاک ایران



پرتوشیمی دهلران

       امنیتی اکرث مخازن روی ظرفیت ۲۵ تا ۳۰ درصد 
نگهداری می شوند یعنی ظرفیت کامل ندارند. یک مقداری 
از تاخیر در بارگیری سوخت توسط تانکرها به دلیل همین 
مسئله است که باید پاالیش انجام شده، سوخت به مخازن 
رفته و بالفاصله از مخازن بارگیری شود. حداکرث نگهداری 
را روی ۲۵ تا ۳۰ درصد نگه داشته  اند که این مسئله تاثیر 
یک  به  مخازن  باید  دارد.  سوخت  بارگیری  در  مستقیم 
سطحی از ظرفیت برسند که کامیون ها آماده بارگیری شوند، 
این مسئله است، بخشی هم  این وقفه حاصل  از  بخشی 
به دلیل اعتصابات می تواند باشد که من تایید یا تکذیب 
منی کنم. اما رضورت و اولویت ما در بخش اعتصابات اول 
باید پاالیشگاه ها باشد که بخش اعظمی از سوخت کشور را 
تولید می کنند که توقف تولید در آنها به معنی عدم تولید 

سوخت به میزان نیاز و عدم توزیع در سطح کشور است.
-و این توقف تولید بر حوزه حمل و نقل عمومی تاثیر 

می گذارد…
-…بله؛ این مسئله تبعاتی برای مردم عادی هم دارد ولی 

هامنطور که می دانیم این خیزش برای همه کسانی که در 
سمت درست تاریخ ایستاده  اند فقط رضرهای کوتاه مدت 
خواهد داشت. ممکن است بنزین نداشته باشیم یا فعالیت 
و شخصی  نقل عمومی  و  متوقف شود. حمل  اتوبوس ها 
دچار مشکل شود، اما هیچ انقالب و خیزشی بدون چنین 
زیان هایی برای جامعه نبوده و نخواهد بود تا بتوانند سود 

بلندمدت خود را تأمین کنند.
-پس به موازات اعتصابات در پاالیشگاه ها، اعتصاب در 
حوزه حمل و نقل سوخت و جایگاه داران هم رضوریست…
پاالیشگاه ها  بخش  در  اعتصابات  موازات  به  -مسلامً 
اعتصابات در بخش حمل و نقل سوخت و جایگاه داران هم 
رضوریست که البته این امر در پی اعتصاب پاالیشگاه ها به 
خودی خود صورت خواهد پذیرفت اما هامهنگی و انجام 

آن باعث ترسیع در به دست آوردن نتیجه خواهد شد.
از  اعظمی  بخش  که  ریلی  نقل  و  شبکه حمل  در  -اما 
امری  اعتصاب  موضوع  می کند  منتقل  را  کشور  سوخت 

پیچیده نیست؟
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-شبکه حمل و نقل کشوری شامل سوخت راه آهن است 
جابجا  آهن  راه  توسط  سوخت  این  از  اعظمی  بخش  که 
امکان  که  کشور  شاملی  مناطق  برای  به خصوص  می شود 
اعتصاب در این بخش ضعیف است چون همچنان بخش 
بخش  کردن  همسو  و  است  دولتی  آهن  راه  از  اعظمی 
دولتی با فراخوان های اعتصابات همت و حامیت ویژه  ای 
چون  شخصی  طرف  از  شاید  من  نظر  از  که  می طلبد  را 

شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر باشد.
-در مورد توقف کار پاالیشگاه های گاز نظر شام چیست؟

آنی  نتیجه  گاز  و  نفت  بخش  دو  در  اعتصاب  -حاصل 
به  منجر  گازی  پاالیشگاه های  کار  توقف  داشت.  خواهد 
عدم تولید و ارسال گاز به نیروگاه های برق نیز خواهد شد. 
کار می کنند؛  گاز  با  نیروگاه های کشور  از  بخش عمده  ای 
منونه نیروگاه های سیکل ترکیبی زیاد داریم که بخشی با 
گاز و بخشی از حاصل تولید انرژی از سیلوهایی است که 
آب در آنها جریان دارد فعالیت می کنند. تاثیر اعتصابات 
منود  کشور  از  عمده  ای  بخش  در  گازی  پاالیشگاه های 

آتی خواهد داشت. نیروگاه های سیکل ترکیبی که در این 
باشند  فعال  منی توانند  آبی  بخش  در  شده  ایجاد  مناطق 
چون عمالً آبی برای راه اندازی سیستم وجود ندارد. برای 
منونه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در کیلومرت ۳۷ جاده نایین 
به یزد که بخش آبی آن غیرفعال است و اگر بخش گازی 
برق  تولید  از چرخه  نشود عمال  پشتیبانی  گاز  توسط  آن 

خارج می شود.
نیروگاه  مثل  هست  تهران  در  مختلفی  نیروگاه های 
»رجایی« که سیکل ترکیبی و گازی است که معضل عدم 
به  آن مازوت می سوزانند که  بجای  و  دارند  را  گاز  تامین 
نوعی ارزان تر هم هست. در نتیجه توقف تولید و اعتصاب 
در پاالیشگاه های نفت و گاز چرخه بزرگی را شامل می شود 
که نه تنها در بخش های پایین دستی مثل نیروگاه های گازی 
تاثیر  کار می کنند  گاز  نیروی  با  برقی که  تولید  و  حرارتی 
می گذارد بلکه بسیاری از صنایع و واحدهای دیگر را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
تاثیراتی در  اعتصاب در صنعت پرتوشیمی چه  -رشوع 

صنایع پایین دستی نفت و گاز خواهد گذاشت؟
پاالیشگاه های  از  تولیدی  گاز  از  پرتوشیمی ها  -خوراک 
پارس  گازی در  پاالیشگاه های  تامین می شود، وقتی  گازی 
جنوبی متوقف شوند عمال خوراک تولیدی برای واحدهای 
پایین دستی نخواهند داشت یعنی بخش اعظمی از خوراک 
از  شده  حاصل  گاز  جنوبی،  پارس  پاالیشگاه های  اولیه 
پاالیشگاه ها است که بخشی از آن در حال ساخت و بخشی 
اعظمی در حال بهره برداری است. پس با احتساب اعتصاب 
به  هنگفتی  رضر  می توانیم  موثر  تولیدی  واحد  یک  در 
واحدهای پایین دستی بزنیم؛ عمال پرتوشیمی ها بدون تولید 
در بخش گاز خود به خود مشمول این اعتصاب و توقف 
از  و  نشده  تامین  آنها  ورودی  خوراک  چون  شد  خواهند 
چرخه تولید خارج می شوند. بسیاری از پرتوشیمی هایی که 
در پارس جنوبی در حال کار هستند اغلب بر پایه اتیلن و 
مشتقات اتیلن کار می کنند. از پرتوشیمی جم گرفته تا آریا 
ساسول، پارس شاملی، مروارید و دیگر پرتوشیمی های فعال. 
پرتوشیمی برزویه )یوتیلیتی( که وظیفه تامین خوراک دیگر 

افتادن،  کار  از  صورت  در  دارد،  را  پرتوشیمی  واحدهای 
واحدهای زیرمجموعه را از چرخه تولید خارج خواهد کرد. 
پس با تکان دادن یک مهره مناسب می توان چند مهره دیگر 

به دست آورد و آنها را به اعتصاب اجباری سوق داد.
-پس عمالً وقتی بخش های باالدستی وارد اعتصاب جدی 
شوند، واحدهای پرتوشیمی و صنایع پایین دستی به اجبار 
متوقف می شوند و همین مهم ترین تأثیر این حرکت است…

-بله، اعتصاب در بخش نفت و گاز حرکت کوچکی نیست 
باید به صورت جدی و رسمی پیگیری شود و باید از کسانی 
صحبت های  کنیم.  حامیت  کنند  پشتیبانی  می توانند  که 
اخیر شاهزاده دلگرمی بود برای کسانی که قصد اعتصاب 
دارند اما باید یک نهاد هامهنگ کننده برای اتصال حلقه 
کردن  یکپارچه  برای  کرد  ایجاد  اعتصابات  بین  مفقوده 
صدای اعتصابات و پشتیبانی فکری یا مالی. رضورت تشکیل 
کمیته  ای برای هامهنگی اعتصابات به شدت احساس شده 
و حتی کمبود آن اعتصاب کنندگان را دچار دلرسدی خواهد 

کرد.
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آبان در یک جلسه کاری گفته »خرب دارم که برخی مدیران 
و  می افتد  اتفاقی  چه  آینده  که  کردند  تحلیل  و  نشستند 
خواهد افتاد؛ همه اعم از اصالح طلب و اصولگرا گوش ها 
را باز کنند تا اگر کسی تصورش این است اتفاقی برای ایران 
بیفتد بداند دشمن اول از همه با او کار دارد و تصور نکند با 
او کاری ندارد بلکه قبل از همه او را باالی دار می فرستند.«

علیرضا عباسی مناینده کرج در مجلس شورای اسالمی درباره 
خیزش رسارسی ضدحکومت گفته »دشمن در صدد حذف 
از  را  بوده و دولت ها  رهربی است چرا که محور وحدت 
بزنگاه های حساس نجات داده است.« او همچنین ادعا کرد 
»بر اساس شاخص گرسنگی، اسپانیا و انگلیس از نظر فقر 

وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.«
با وجود رسکوب ها و تهدید مردم از سوی نهادهای امنیتی 
اعرتاضات در ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه ۳۰ مهرماه 
با وجود اینکه مقامات امنیتی حکومت ادعا کرده بودند که 
اعرتاضات آرام شده و تحت کنرتل در آمده مردم در چند شهر 
به خیابان ها آمدند و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسالمی 

شعار رسدادند.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی ادعا می کند »اعرتاضات حوادثی هستند که 
اروپا و آمریکا در ایران ایجاد کردند تا شاید ما کوتاه بیاییم 

و هرچه خواستند در برجام امضاء کنیم!«
اعرتاضات  مدام  که  اسالمی  جمهوری  مقامات  از  یکی 
ضدحکومتی در ایران را به دولت های خارجی ربط می دهد 
محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده امتی و پرس پزشک 
تصمیم  به  واکنش  در  او  است.  خامنه ای   علی  مخصوص 
مقامات آمریکا برای تقویت و پشتیبانی از صدای مردم ایران 
با خیالپردازی گفته »به خیالپردازی ادامه دهید اما ایران در 
حال رشد است! تأمین مالی اغتشاشات و تروریسم همزمان با 
اعرتاضات مردمی در پایتخت های غربی بی فایده است. اینجا 
ایران ۱۹۵۳ ]اشاره به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲[ نیست!«
با  جامعه شناس  موسوی چلک  سیدحسن  میان،  این  در 
دلسوزی به حکومت توصیه کرده »نباید معرتضان را تحقیر 
کرد تا خشم آنان دوچندان شود.« وی تأکید کرده »جنس 
معرتضان  و  است  زندگی  سبک  نوع  از  و  بدیع  اعرتاضات 

اعزام  و  اسالمی  جمهوری  توسط  پولپاشی  ==سال ها 
ویژه  به  غربی  کشورهای  در  البیگران  تأمین  و  صادراتی 
هوا  به  و  دود شد  ایران  مردم  با خیزش رسارسی  آمریکا، 
رفت! اگرچه آنها به فعالیت خود ادامه می دهند و از هر 
راهی تالش می کنند تا بر موج اعرتاضات مردم سوار شده 
و تا جایی که ممکن است نظام »جمهوری اسالمی« را از 
و  اجباری«  »حجاب  لغو  با  اگر  حتا  دهند  نجات  سقوط 
یا آنطور که مناینده کرج در مجلس شورای اسالمی گفته 
»حذف رهربی« و »والیت فقیه« و نیز پسوند »اسالمی« 
نظام  یک  اسالمی  جمهوری  نظام  اینکه  از  غافل  باشد! 
خشک و بسته  و البته موریانه خورده است که دست زدن 

به هر بخشی از آن سبب فرو ریخنت اش می شود.
پرس  و  امتی  کننده  مذاکره  تیم  مشاور  مرندی  ==محمد 
تصمیم  به  واکنش  در  خامنه ای   علی  مخصوص  پزشک 
صدای  از  پشتیبانی  و  تقویت  برای  آمریکا  مقامات 
»به  است  گفته  خیالپردازی  با  ایران  مردم  آزادیخواهی 
خیالپردازی ادامه دهید اما ایران در حال رشد است! تأمین 
مالی اغتشاشات و تروریسم همزمان با اعرتاضات مردمی 

در پایتخت های غربی بی فایده است!«
به  دلسوزی  با  جامعه شناس  موسوی چلک  ==سیدحسن 
حکومت توصیه کرده »نباید معرتضان را تحقیر کرد تا خشم 

آنان دوچندان شود.«
==در واکنش به برگزاری تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین 
روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
براندازان  با  همراهی  و  آشکار  مداخله  به  را  آملان  کشور 
اقدام بی پاسخ نخواهد ماند و  این  متهم  و تهدید کرده 

برای آملانی ها گران متام خواهد شد!
==فیاض زاهد فعال سیاسی اصالح طلب به نظام هشدار 
داده »جامعه جوان از ما گذر کرده؛ دوره ما متام شده است«.
شش هفته پس از آغاز خیزش رسارسی در ایران علی بهادری 
جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسالمی در بیامری توهمی 
که زمامداران رژیم به آن مبتالیند می گوید »کشور بیشرت از 
یک ماه درگیری حوادثی شده که عملیات برنامه ریزی شده 

دشمن است.«
اول  مازندران  استاندار  حسینی پور  سیدمحمود  همچنین 

هشدار استاندار مازندران خطاب به مسئوالن نظام:
 اتفاقی بیفتد اصالح طلب و اصولگرا را با هم باالی دار می فرستند!

تظاهرات ضدحکومتی در ایران مهرماه ۱۴۰۱

هدف مشخصی برای ماندن در خیابان پیدا کرده اند.«
و  اسالمی  جمهوری  برای  آنچه  که  حالیست  در  اینهمه 
هواداران آن بسیار گران متام شده، پشتیبانی گسرتده ایرانیان 
از  اروپایی ها  ویژه  به  غربی  ارشد  مقامات  و  خارج کشور 
توسط  پولپاشی  سال ها  است.  مردم  آزادیخواهی  صدای 
در  البیگران  تأمین  و  صادراتی  اعزام  و  اسالمی  جمهوری 
مردم  خیزش رسارسی  با  آمریکا،  ویژه  به  غربی  کشورهای 
ایران دود شد و به هوا رفت! اگرچه آنها به فعالیت خود 
موج  بر  تا  می کنند  تالش  راهی  هر  از  و  می دهند  ادامه 
اعرتاضات مردم سوار شده و تا جایی که ممکن است نظام 
»جمهوری اسالمی« را از سقوط نجات دهند حتا اگر با لغو 
مجلس  در  کرج  مناینده  که  آنطور  یا  و  اجباری«  »حجاب 
شورای اسالمی گفته »حذف رهربی« و »والیت فقیه« و نیز 
پسوند »اسالمی« باشد! غافل از اینکه نظام جمهوری اسالمی 
البته موریانه خورده است که  و  بسته   نظام خشک و  یک 
دست زدن به هر بخشی از آن سبب فرو ریخنت اش می شود.

در کنار واکنش های بیامرگونه  و دروغ پردازی هایی که درباره 
رسانه های  در  برلین  مهر   ۳۰ اکترب/   ۲۲ عظیم  راهپیامیی 
»جوان«  روزنامه  شده،  منترش  کنون  تا  اسالمی  جمهوری 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز کشور آملان را 
براندازان متهم  و تهدید  با  به مداخله آشکار و همراهی 
کرده این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند و برای آملانی ها گران 

متام خواهد شد!
پیش از آن منابع امنیتی جمهوری اسالمی سفارت آملان در 
تهران را متهم کرده بودند که »بطور خاص« در هدایت و 
سازماندهی آشوب ها نقش دارد و اقداماتی نیز برای تحریک 

اوباش علیه جمهوری اسالمی انجام داده است!
شامری از مقامات ارشد نظام در ارتباط با اعرتاضات مردم در 
حالی باور دارند »رّش شیاطین در فتنه دفع شده« و جمهوری 
به  مجبورند  خودی ها  برخی  که  کرده  پیدا  نجات  اسالمی 
واقعیت ها بطور علنی اعرتاف کنند. چنانکه فرمانده سپاه 
متام  ترکیبی  جنگ  یک  در  »دشمنان  است  گفته  سمنان 
ظرفیت های خود را به صحنه آورده اند.« فیاض زاهد فعال 
سیاسی اصالح طلب نیز به نظام هشدار داده »جامعه جوان 

از ما گذر کرده؛ دوره ما متام شده است.«
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ویژه  نیروهای  در  تلفات  تعداد  اعرتاضات  آغاز  ==از 
پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و همچنین لباس شخصی ها 
به ۴۰ نفر رسیده است. گزارش شده رضا خانی چگنی عضو 
تیپ ۵۷ سپاه لرستان هنگام مأموریت در شامل غربی ایران 

بر اثر »اصابت صاعقه« کشته شده است!
==سارا فالحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی درباره حق تیراندازی مأموران گفته در اعرتاضات 
مقامات  و  نداشت  را  سالح  از  استفاده  حق  پلیس  اخیر 
مسئول به نیروی انتظامی گفته بودند »حتی املقدور و تا 
جایی که می توانید خودتان شهید شوید، اما به مردم کشته 

تحمیل نشود!«
==ریزش و کمبود نیرو به حدی رسیده که حکومت برای 
را  و طلبه هایش  آخوندها  اعرتاضات مجبور شده  رسکوب 
به میدان بیاورد و در »تیپ ۸۳ جعفر صادق« برای آنها 
آموزش رزمی و آمادگی جسامنی برگزار شده است. فرمانده 
این تیپ گفته انقالب مدافعانی از جنس روحانی و طلبه 
آموزش دیده دارد و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از 

ولی امر مسلمین دفاع خواهد کرد!«

چهل روز از آغاز خیزش رسارسی در ایران می گذرد و با 
وجود همه تهدیدات و رسکوب ها اعرتاضات مردم همچنان 
نیروهای  تلفات  شامر  افزایش  بر  عالوه  اخیراً  دارد.  ادامه 
پیدا کرده و  افزایش  نیز  رسکوبگر، مرگ مشکوک بین آنها 
کمبود نیروی رسکوب باعث شده تا حکومت آخوندهایش 

را به میدان بیاورد!
نیروهای  ریزش  روبروست  آن  با  اسالمی  آنچه جمهوری 
رسکوبگر و موازی با آن تلفات سنگین نیروهاست. برآوردها 
نشان می دهد از آغاز اعرتاضات تعداد تلفات در نیروهای 
لباس  همچنین  و  پاسداران  سپاه  بسیج،  پلیس،  ویژه 
شخصی ها به ۴۰ نفر رسیده است. آخرین مورد آن کشته 
مرگ  بود.  تیراندازی  اثر  بر  زاهدان  در  سپاهی  دو  شدن 
بطور عجیبی  نیز  انتظامی  نیروی  و  پرسنل سپاه  مشکوک 

افزایش پیدا کرده است.

در ارتباط با مرگ رضا خانی چگنی عضو تیپ ۵۷ سپاه 
بر  ایران  مأموریت در شاملغربی  اعالم شد هنگام  لرستان 
اثر »اصابت صاعقه« کشته شده است! استوار ولی زاده از 
پرنسل نیروی انتظامی در شهرستان گلوگاه بهشهر )استان 
مازنداران( نیز در یک انفجار داخل منزلش کشته شد. گزارش 
شد علت این انفجار خودکشی وی از طریق بازکردن شیر گاز 

و انفجار ناشی از آن بوده است!
در روزهای اخیر به پرسنل نیروی انتظامی ابالغ شده »با 
توجه به حمله معاندان و ضدانقالب به نیروی انتظامی و 
نیروهای امنیتی و سپاه در ساعات غیرخدمت مراقب باشند 

و هرگونه اتفاق مشابه را اطالع رسانی کنند.
در یکی از موارد یکی از پرسنل پلیس هنگام پیاده شدن 
از اتومبیل شخصی خود بعد از پایان یک مأموریت پیش از 

آنکه به پارکینگ برسد مجروح شده است.
ملی مجلس شورای  امنیت  کمیسیون  سارا فالحی عضو 
اسالمی درباره حق تیراندازی ماموران در رسکوب اعرتاضات 
به خربگزاری ایسنا گفته است در اعرتاضات اخیر پلیس حق 
نیروی  به  مسئول  مقامات  و  نداشت  را  سالح  از  استفاده 
انتظامی گفته بودند »حتی املقدور و تا جایی که می توانید 
نشود!«  تحمیل  کشته  مردم  به  اما  شوید،  شهید  خودتان 
این ادعا در حالیست که شامر زیادی از معرتضان از جمله 
قتل  به  نیروهای رسکوبگر  مستقیم  شلیک  اثر  بر  کودکان 

رسیده اند.
جمهوری اسالمی نه فقط بین مردم کوچه و بازار بلکه در 
بین نخبگان و گروه های تأثیرگذار از جمله دانشجویان با 
مخالفت های شدید روبروست. علی خرضیان مناینده تهران 
در مجلس شورای اسالمی هشدار داده »سکوت گروه های 
مرجع اجتامعی در مقابل وقایع منجر به متالطم تر شدن 
جامعه می شود!« اگرچه »گروه های مرجع اجتامعی« مورد 
نظر این فرد اساسا برای جامعه جوان ایران نه تنها از هیچ 
نظر »مرجع« به شامر منی روند بلکه به نظر می رسد رشد 
ذهنی جوانان کشور به اندازه ای رسیده که به »مرجع« و 
کسانی که خود را در چنین جایگاهی می بینند، اعتنا و نیازی 

مرگ مشکوک شامری از پرسنل سپاه و نیروی انتظامی؛ آموزش رزمی سه روزه 
به آخوندها برای »دفاع از انقالب اسالمی« در برابر مردم!

ندارند!
در این میان، کمبود نیروی رسکوبگر باعث شده نهادهای 
دولتی  ارگان های  و  نهادها  رساغ  عضوگیری  برای  امنیتی 
بروند. گزارش  شده در روزهای اخیر بسیج بانک ها در تهران 
و حومه به بعضی شعب بانک های دولتی مراجعه کردند و 
از پرسنلی که سابقه خدمت رسبازی دارند یا کار با اسلحه 
را بلدند خواسته اند به عنوان نیروی داوطلب به »یگان های 
مردم  از  آنها  کنند!  کمک  اغتشاشات«  با  مقابله  مردمی 
برابر مردم که خانواده و خویشاوندان  می خواهند که در 

خودشان نیز در میان آنها هستند، بایستند!
به  حکومت  که  رسیده  حدی  به  نیرو  کمبود  و  ریزش 
رساغ آخوندها و طلبه هایش رفته و آنها را به میدان آورده 
است. مسئله اما این است که این گروه دست شان به کاری 
نرفته چه برسد به اینکه بخواهند مانند پرسنل انتظامی و 
نظامی عمل کنند! در ایران اغلب کسانی که وارد حوزه های 
علمیه می شوند از خدمت رسبازی معاف شده اند. بنابراین 
نه آموزش رزم دیده اند و نه فیزیک مناسبی برای مقابله با 

اعرتاضات دارند.
خربگزاری »حوزه« دوم آبان گزارش داد که برای چند یگان 
از آخوندها دوره مترین رزمی و آمادگی جسامنی برگزار شده 

است.
رزمایش  حاشیه  در  صادق«  جعفر   ۸۳ »تیپ  فرمانده 
حوزوی ها با اشاره به اینکه اردوی رزمی سه روزه است گفته 
»ما اینجا جمع شدیم با صدای رسا و محکم به همه منافقان 
انقالب  و  اسالم  که  کنیم  اعالم  خارجی  دشمنان  و  داخلی 
مدافعانی از جنس روحانی و طلبه آموزش دیده دارد و تا 
آخرین نفس و آخرین قطره خون با همه توان از ولی امر 

مسلمین و منویات ایشان دفاع خواهد کرد!«
انقالب  پاسداران  سپاه  در  خامنه ای  علی  مناینده  معاون 
اسالمی نیز در سخنانی خطاب به گردان های رزمی آخوندها 
در این اردو با اشاره به »تالش دشمنان نظام برای براندازی« 
گفته »فتنه جدید وقتی راه افتاد که نظام رشوع به جراحی 

اقتصادی کرد تا دست الشخورها از بیت املال کوتاه شود.«

یگان آخوندها در محل آموزش رزمیآخوندهایی با اضافه وزن  در یک اردوی سه روزه برای دفاع از انقالب اسالمی در برابر مردم آماده می شوند
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اساس الگوی مبارزاتی »خیزش  محله محور« هر یک به روش 
خود به مقابله با مأموران رسکوبگر اقدام می کنند.

اوایل مهرماه با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف ایران 
تهران  رسول الله  محمد  »سپاه  فرمانده  حسن زاده  رسدار 
فاتحه  شود،  خیابان  وارد  سپاه  اگر  بود  کرده  ادعا  بزرگ« 
متامی معرتضان خوانده می شود! اما واقعیت آن است که 
نیروهای رسکوبگر اعم از سپاه و نیروی انتظامی و بسیج 
دستور  اعرتاضات  روز  نخستین  از  و…  لباس شخصی  و 
معرتضان  و  بود  بی فایده  اما رسکوب ها  گرفتند  »برخورد« 

شب و روز به خیابان ها آمدند!
بحران  یک  وارد  که  است  این  اسالمی  جمهوری  مشکل 
اعرتاضات  به  محدود  فقط  که  شده  چندالیه  و  پیچیده  
توانسته  که  روبروست  انقالبی  با  نظام  نیست.  خیابانی 
حامیت های بین املللی را به خود جلب کند. در دو سه هفته 
اروپا و آمریکا و  از سوی  از تحریم ها  گذشته مجموعه ای 
کانادا یکی پس از دیگری علیه نهادها و مقامات جمهوری 
اسالمی به اجرا درآمده است. خیزش رسارسی و انقالب مردم 
ایران نه فقط بر رضبات مالی علیه بنگاه های اقتصادی و 
را که  بلکه بساط مذاکرات امتی  تأثیر گذاشته  مالی رژیم 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  اولویت  اصلی ترین 
برای لغو تحریم ها بوده برچیده و غربی ها »معامله امتی« را 

از روی میز برداشته اند.
روس ها  پیام  اسالمی  جمهوری  برای  زمان  بدترین  در 
کنستانتین  آورد.  وارد  نظام  بر  سنگینی  روحی  رضبه  نیز 
به  روسیه  انرژی  ملی  امنیت  صندوق  مدیر  سیمونوف 
رصاحت اعرتاف کرد »ایران تحت تحریم ها باقی می ماند و 
این تحریم ها سخت تر نیز می شود که اگر بخواهم صادقانه 
بگویم، این خرب خوبی برای ماست!« روس  ها هامنطور که 
جمهوری اسالمی را به باتالق جنگ سوریه فرو بردند، پای 
آن را به جنگ با اوکراین نیز کشاندند. رژیم ایران به خاطر 
ارسال پهپاد به روسیه و استفاده از آنها در جنگ اوکراین نیز 

تحت تحریم قرار گرفته است.
دست  آن  با  اسالمی  جمهوری  که  دیگری  جّدی  مسئله 
و پنجه نرم می کند »حمالت سایربی« است که ارگان ها و 
نهادهای اسرتاتژیک نظام را سخت گرفتار می کند. یکی از 
تازه ترین حمالت سایربی، هک ایمیل های سازمان انرژی امتی 

==فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مصاحبه با شبکه »العامل« گفته »اغتشاشات اخیر خطری 

برای جمهوری اسالمی نداشت!«
یا  تاکتیکی«  »هسته های  شهرها  از  بسیاری  ==در 
»اعرتاضات برق آسا« مبارزه تشکیل شده و در هر منطقه 
جوانان براساس الگوی مبارزاتی »خیزش  محله محور« هر یک 
با روش خود به مقابله با مأموران رسکوبگر اقدام می کنند.

انرژی روسیه به رصاحت  امنیت ملی  ==مدیر صندوق 
اعرتاف کرده است »ایران تحت تحریم ها باقی می ماند و 
این تحریم ها سخت تر نیز می شود که اگر بخواهم صادقانه 

بگویم، این خرب خوبی برای ماست!«
==مسئله جّدی دیگری که جمهوری اسالمی با آن دست 
و پنجه نرم می کند »حمالت سایربی« است که ارگان ها و 

نهادهای اسرتاتژیک نظام را به شدت درگیر کرده است.
»جنگ  یک  رسارسی   خیزش  اسالمی  جمهوری  ==برای 
ترکیبی« ارزیابی می شود زیرا پروژه های سیاسی آن را مختل 
کرده و کل ساختار نظام، اعم از سیاسی و امنیتی، را به 

بحرانی شدید دچار کرده است.

سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا  رسدار 
پاسداران انقالب اسالمی در مصاحبه با شبکه »العامل« گفته 
»اغتشاشات اخیر خطری برای جمهوری اسالمی نداشت.« 
اما این اظهارات نه تنها با هشدار سیدمحمود حسینی پور 
استاندار مازندران در مورد اعرتاضات در تناقض کامل قرار 
دارد بلکه با واقعیت رسکوب از سوی رژیم که همچنان علیه 

مردم ادامه دارد نیز همخوانی ندارد!
استاندار مازندران با اشاره به ادامه تظاهرات به کارگزاران 
اگر  بدانند  همه  اصالح طلب  و  »اصولگرا  بود  گفته  نظام 

اتفاقی بیفتد همه را باالی دار می فرستند.«
پنجمین هفته از خیزش رسارسی در ایران جای خود را به 
هفته ی ششم می سپارد و هرچند بعضی مقامات حکومتی 
مدعی اند اوضاع تحت کنرتل است اما حتا منابع نظام نیز 
گزارش می دهند که اعرتاضاتی که خود مردم آن را انقالب 

می خوانند همچنان ادامه دارد.
در بسیاری از شهرها »هسته های تاکتیکی« یا »اعرتاضات 
بر  منطقه جوانان  در هر  و  تشکیل شده  مبارزه  برق آسا« 

چرا جمهوری 
اسالمی خیزش 

رسارسی را 
یک »جنگ 

ترکیبی« 
ارزیابی 
می کند؟

و افشای اسنادی از برنامه های امتی جمهوری اسالمی است. 
گروه هکری به نام »بلک ریوارد« با حمله به رشکت مادر 
نیروگاه هسته ای بوشهر عکس ها و نقشه هایی از تأسیسات 
رشکت های  و  بوشهر  نیروگاه  میان  قراردادهای  هسته ای، 
دیگر، فیش های پرداخت و اسناد مربوط به ارزیابی ایمنی 

تأسیسات را افشا کرده است.
اینهمه در حالیست که تداوم اعرتاضات و استقامت مردم 
و  اعتصاب  همچنین  و  تظاهرات  شکل  به  خیابان ها  در 
تحصن گام به گام زمام امور را از دست نهادها و ارگان های 
اوضاع  کنرتل  می گذرد  چه  هر  و  می کند  خارج  حکومتی 
برای رژیم سخت و سخت تر می شود. در یک ماه گذشته 
رسان قوه نظام دست کم سه بار نشست فوری برگزار کردند. 
حکومت در الیه های مختلف با مردم درگیر است. از مدارس 
و دانشگاه گرفته تا کارگران صنایع بزرگ. جلسه رسان سه 
قوه نیز مربوط به گسرتش اعتصابات در بخش صنعتی بود.

یک  با  اسالمی  جمهوری  حکومتی،  مقامات  گفته ی  به 
»جنگ ترکیبی« روبروست که هدف آن »براندازی نظام« 
براندازی  دارند  ارصار  مدام  آنها  که  توضیح  این  با  است 
تبلیغات هدفمند  با  نظام جمهوری اسالمی را به دروغ و 
مساوی با »تجزیه کشور« و »سوریه ای شدن ایران« قلمداد 
کنند. آنها  این روایت های دروغ را مدام با هدف نگه داشنت 
حامیان خود پشت نظام تکرار می کنند حال آنکه آنچه در 
هفته های اخیر در ایران به منایش درآمده جز همبستگی 
ملی نیست! از »سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران« تا این 
صدای بلند ایران از رسارس کشور و جهان: جانم فدای ایران! 
معرتضان با هشیاری نسبت به تبلیغات دروغ رژیم چه در 
داخل و چه در خارج کشور مدام در شعارها و سخنان شان 
از متامیت ارضی ایران و یکپارچگی مردم و همبستگی ملی 

دفاع می کنند.
برای جمهوری اسالمی خیزش رسارسی  یک »جنگ ترکیبی« 
ارزیابی می شود زیرا پروژه های سیاسی آن را مختل کرده و 
بحرانی  به  را  امنیتی،  و  از سیاسی  اعم  نظام،  کل ساختار 
شدید دچار کرده است بطوری که با انواع نیروهای موازی 
و تجهیزات رسکوب اما در خاموش کردن اعرتاضات درمانده 
که  رشایطی  چنین  با  هرگز  اسالمی  جمهوری  است.  شده 
می رود تا آخرین روزهای آن را رقم بزند روبرو نبوده است.

اعرتاضات ضدحکومتی در ایران؛ شهریور ۱۴۰۱
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بر  شده  اعامل  محدودیت های  بابت  نگرانی  ==»ضمن 
کشور  در  اینرتنت  آینده  فضا،  شدن  امنیتی تر  و  اینرتنت 
چندان قابل پیش بینی نیست و برخی برخوردها به خصوص 
در ماه های اخیر ما را در درستی راهی که در پیش گرفته 
بودیم و توانایی خود در حفاظت از حقوق کاربران به شک 

انداخته است.«
==این نقشه و مسیریاب در پاییز سال ۹۷ کار خود را به 
صورت آزمایشی رشوع کرد و با بیش از ۱۰ میلیون کاربر از 
موفق ترین استارت اپ های خالق بخش خصوصی در ایران 

به شامر می رفت.

فعالیت  کردن  محدود  از  هزاردستان  رشکت های  گروه 
یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های خود و احتامل تعطیلی 
آن تا پایان امسال خرب داده است. اپلیکیشن »بلد« پلتفرم 
مسیریابی فعال در ایران با بیش از ۱۰ میلیون کاربر است 
که مالکان آن اعالم کرده اند به دلیل »امنیتی شدن فضا« 
و »برخی برخوردها« تردید دارند بتوانند از حقوق کاربران 

حفاظت کنند.
گروه رشکت های هزاردستان صبح امروز سه شنبه سوم آبان 
با صدور بیانیه ای که منت آن در حساب لینکدین این رشکت 
افق روشنی برای خروج  منترش شده، اعالم کرده که هیچ 
رسمایه گذاران از کسب وکارهای بالغ تر اینرتنتی وجود ندارد 
و این امید را برای آنها که سال های سال تا رسیدن به مرحله 

خروج فاصله دارند از بین برده است.
در این بیانیه از سوی گروه رشکت های هزاردستان منترش 
شده، به صورت مشخص میزان تعدیل نیروها اعالم نشده؛ 
همکارانش  از  نفر  ده ها  با  این رشکت  که  شده  گفته  اما 

خداحافظی می کند.
در این بیانیه دلیل اصلی این تصمیم مشکالت در جذب 
رسمایه گذاری عنوان شده است. در این مورد در بیانیه آمده 
فضای  در  رسمایه  جذب  راه های  که  »مدت هاست  است: 
استارتاپی و بخش خصوصی کشور بسته مانده و ادامه دادن 
کسب وکارهایی که بازگشت رسمایه در بلندمدت را هدف 
خود قرار داده بودند و امکان رسیدن به نقطه رسبه رس در 
کوتاه مدت را ندارند، سخت تر شده است. همچنان هیچ افق 
روشنی برای خروج رسمایه گذاران از کسب وکارهای بالغ تر 
اینرتنتی وجود ندارد و این امید را برای آنها که سال های سال 

تا رسیدن به مرحله خروج فاصله دارند از بین برده است.«
را  اینرتنتی  محدودیت های  هزاردستان  گروه  همچنین 
هم در این تصمیم دخیل دانسته است. در این زمینه در 
بیانیه نوشته شده است: »از طرف دیگر ضمن نگرانی بابت 
شدن  امنیتی تر  و  اینرتنت  بر  شده  اعامل  محدودیت های 
فضا، آینده اینرتنت در کشور چندان قابل پیش بینی نیست 
را در  ما  اخیر  به خصوص در ماه های  و برخی برخوردها 
درستی راهی که در پیش گرفته بودیم و توانایی خود در 

حفاظت از حقوق کاربران به شک انداخته است.«
در پایان این بیانیه هزاردستان از احتامل پایان کار بلد هم 
خرب داده است. هزاردستان در این زمینه توضیح داده که 
ارائه خدمت توسط نقشه و مسیریاب بلد به کاربرانش را 
تا پایان سال جاری تضمین می کند و در عین حال به زودی 
میلیون ها  برای  آن  تبعات  و  محصول  این  آینده  مورد  در 
کاربری که متام این سال ها به آن اعتامد کرده اند اطالع رسانی 

دقیق تر انجام خواهد داد.
از  بعد  که  بود  بومی  مسیریاب های  جمله  از  »بلد« 
خارجی  مسیریاب های  به  دسرتسی  روی  محدودیت ها 
کاربران  خوب  استقبال  با  توانست  ویز  جمله  از  معروف 

داخلی روبرو شود.
پاییز سال ۹۷ کار خود را به  این نقشه و مسیریاب در 
صورت آزمایشی رشوع کرد و در نهایت در زمستان هامن 
به  هزاردستان  گروه  مدیران  حضور  با  برنامه ای  در  سال 
 ۱۰ از  بیش  با  اپلیکیشن  این  شد.  معرفی  رسمی  صورت 
بخش  خالق  استارت اپ های  موفق ترین  از  کاربر  میلیون 

خصوصی در ایران به شامر می رفت.
»بلد« در طول نزدیک به ۵ سال گذشته توانسته بود با 
اضافه کردن قابلیت های مختلف مانند دستیار صوتی، طرح 
امکان  بنزین ها،  ترافیک، وضعیت سوخت رسانی در پمپ 
مسیریابی  از  استفاده  با  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
ترکیبی، اطالع از گسرتش شبکه مرتو، استفاده از اعالن های 
حین رانندگی برای دوربین کنرتل رسعت، پلیس، رسعت گیر، 
اضافه کردن کسب  وکار شخصی و مکان های ثبت نشده، 
از  بسیاری  استقبال  مورد  اینرتنتی و…  تاکسی  درخواست 

کاربران و رانندگان تاکسی های اینرتنتی قراربگیرد.
همچنین این نقشه و مسیریاب در دوران همگیری کرونا 
نیز به کاهش رفت وآمدهای شهری کمک کرده بود. اقدامات 
بلد در زمان کرونا شامل منایش محدودیت های تردد، مناطق 
پرتردد، رنگ بندی شهرها، میانرب و لیست های قابل فیلرت برای 
مراکز واکسیناسیون و اطالعات کامل در خصوص هر مرکز بود.
در  اینرتنت  در  اختالل  و  قطع  که  حالیست  در  اینهمه 
هفته های گذشته نیز زیان گسرتده ای به کسب و کارهای 

آنالین وارد کردند.
بر اساس آمارهای اعالمی بیش از ۱۱ میلیون نفر از طریق 
شبکه های مجازی کسب درآمد میکنند، از این میزان حدود 

تعطیلی یک اپلیکیشن مسیریاب در ایران؛ با توجه به فضای امنیتی درباره 

»حفاظت از حقوق کاربران« تردید داریم

۹ میلیون تن یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال 
کسب درآمد هستند که با قطعی اینرتنت و مسدود شدن 

شبکه های اجتامعی متامی آنها مترضر شدند.
مربوط  گزارش های  و  اطالعات  که  »دیجیتو«  وبسایت 
را  ایران  الکرتونیک  تجارت  و  آنالین  کارهای  و  کسب  به 
پوشش می دهد در گزارشی اعالم کرده که اختالالت اخیر 
اینرتنت و مسدودسازی ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به 
کسب وکارها خسارت وارد کرده و ادامه آن می تواند کشور را 

با چالش بزرگ بیکاری روبرو کند.
حرف های  گذشته  ماه  یک  طی  که  است  حالی  در  این 
متناقضی درباره ادامه این محدودیت ها زده شده و برخی 
رفع  برای  محالی  ارتباطات، رشط  وزیر  جمله  از  مسئوالن 
فیلرت اینستاگرام و واتس اپ گذاشته اند. مدیران پلتفرم هایی 
چون زرین پال، پادرو، جریان، ایسمینار، آیتول، همراه کارت 
این  ادامه  اثرات مخرب  با دیجیاتو،  و بقراط در گفت وگو 
وضعیت را گوش زد کردند تا قبل از آنکه دیر شود، جلوی 
سونامی تعدیل، بیکاری و تعطیلی کسب وکارها گرفته شود.

همچنین قطع اینرتنت و  مسدود شدن شبکه های اجتامعی 
گردشگری  الکرتونیک  جامعه  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
از ۶۵ درصد کسب  ایران سبب رضر و خسارت به »بیش 
فروش خدمات  سامانه های  و  گردشگری  آنالین  کارهای  و 

گردشگری شده است.«
تقی حسین زاده دبیر جامعه گردشگری الکرتونیک گفته که 
»بیش از ۸۰ درصد مردم پیش از سفر به جستجوی اطالعات 
مقصد سفر خود و بررسی قیمت های مختلف تور ،بلیت و 
هتل در فضای اینرتنت می پردازند، این ظرفیت مورد توجه 
بسیاری از فعاالن حوزه گردشگری است و هزینه های زیادی 
را برای جستجوهای اینرتنتی انجام می دهند؛ با مسدود شدن 
جستجوگر گوگل بسیاری از جستجوها از بین رفت و تقاضای 

سفر نیز کاهش پیدا کرد.«



پیگیری وضعیت افراد بیشرتی اطالعات کسب کنند.
بنابراین جلسه ای با حضور مقصود نعیمی  ذاکر مدیرعامل 
مدیرعامل خانه موسیقی،  نوربخش  تئاتر، حمیدرضا  خانه 
رضا  موسیقی،  خانه  اجرایی  معاون  عاطفی  حمیدرضا 
هرنکار  هوشمند  و  محرضی  آرام  ذهنی،  سعید  دادویی، 
اسعدیان، علی  تئاتر، هامیون  نفره خانه  کارگروه چهار  از 
دهکردی، علیرضا حسینی و مهدی کوهیان از خانه سینام 

تشکیل شد.
نتیجه تشکیل این کارگروه هم تا کنون این بوده که اسامی 

هرنمندان دربند، منترش نشود.
است:  گفته  تصمیم  این  با  رابطه  در  هرنکار  هوشمند 
»کارگروه تشکیل شده توصیه منی کند اکنون اقدام به انتشار 
اینسو  در  که  نام هایی  از  برخی  اینکه  اسامی شود. ضمن 
و آنسو و از جمله استوری های اینستاگرام برخی دوستان 
عنوان  به   اما  شده اند  احضار  مثال  عنوان  به   شده  منترش 
پاره ای موارد  نام شان در  یاد شده و ذکر  آنها  از  بازداشتی 
موجب ایجاد دردرس برای شان شده و حساسیت بیشرتی در 

موردشان به وجود آورده است.«
دوران،  این  در  که  کسانی  »می دانیم  اینکه  بیان  با  وی 
بازداشت موقت را تجربه کرده اند ممکن است پرونده شان 
در آینده نزدیک وارد سیر قضایی شود، مدعی شد که »این 
نیاز به کمک های حقوقی داشته باشند، تالش  افراد وقتی 
می کنیم با حضور وکالیی که چه رایگان، چه با اخذ هزینه 

وکالت آنها را می پذیرند بار دیگر در کنارشان باشیم.«
هرچند به گفته هرنکار، »این وکال رصفا می توانند در زمینه 
مشکالت مالی مشاوره حقوقی دهند و در مورد هرنمندان 
بازداشت  شده تالش بر این است که از کمک های داوطلبانه 
دیگر وکال استفاده کرده و در نهایت اگر الزم باشد با این 

وکال نیز وارد گفت و گو می شوند.«
خود  برای  وظیفه  عنوان  به  کارگروه  این  کنون  تا  آنچه 
مورد  در  اطالعات  سقم  و  صحت  بررسی  کرده  تعریف 
نام های بازداشتی، راست آزمایی موقعیت فرد بازداشت شده، 
پیگیری امور اداری در صورت نیاز و در برخی مواقع )که 

هنوز پیش نیامده( تامین وثیقه است.
هرنکار درباره میزان نفوذ این کارگروه ها نیز می گوید: »رایزنی 
با نهادهای مرتبط از جمله قوه قضائیه و سازمان زندان ها، کار 
دیگری است که ما انجام می دهیم و تالش می کنیم دست کم 
نوبت این افراد برای رسیدگی مشخص شود. ما قدرت اجرایی 

نداریم اما شاید بتوانیم توصیه هایی کنیم.«

==سحر زکریا بازیگر در تازه ترین پست اینستاگرامی  خود 
نوشته است: »نیمی از همکاران من گم شده اند. نگرانشانم. 
می خوام نام شان را در صفحه گمشدگان ارائه دهم. این 
روزها کجایند؟ مردم همه به خاطرشان می ماند چه کردید. 

سلربیتی های متشخص!«
در  آبان  اول  روز  فیلمسازان  و  هرنمندان  از  ==شامری 
پایانی  مراسم  با  همزمان  ایران  هرنمندان  خانه  مقابل 
جشنواره فیلم کوتاه تهران دست به اعرتاض زدند. تصاویر 
است  شده  منترش  اعرتاض  این  از  محدودی  عکس های  و 
ولی یک ویدئو نشان می دهد که پایکوبان دور حوضچه ی 
خانه هرنمندان حرکت می کنند. آنها تابلوهای »زن، زندگی، 
آزادی« در دست داشتند و شعار »ژن، ژیان، آزادی« رس 
این  در  شناخته شده  فیلمسازان  از  چهره ای  می دادند. 

جمعیت دیده منی شود.

ایران،  رسارس  در  مردمی  اعرتاضات  ششم  هفته  آغاز  با 
بسیاری از هرنمندان مستقل، جوان و حامی مردم در سینام 
و تئاتر بازداشت شده اند و از وضعیت آنان اطالع دقیقی 
وجود ندارد. هیچیک از نهادهای رسمی مرتبط با هرنمندان 
نه تنها هیچگونه حامیت مفیدی برای آزادی این گروه انجام 
نداده اند، بلکه خواهان پنهان ماندن اسامی زندانی ها نیز 

هستند!
با  کنون  تا  مختلف  شاخه های  در  بسیاری  هرنمندان 
اعرتاضات مردمی همراهی کرده اند. برخی از آنها با واکنش 
روش های  با  دیگر  برخی  و  مجازی  فضای  در  دادن  نشان 
حکومت  از  را  خود  نارضایتی  کردند  سعی  هرنی  خالقانه 
جمهوری اسالمی نشان دهند. اتفاقی که موجب تهدیدهای 
متعدد، بازداشت و تحمل فشارهای مضاعف علیه آنها شده 

است.

سحر زکریا: نیمی از همکارانم گم شده اند
دستگاه های  از  که  شناخته شده  چهره های  بین،  این  در 
حکومت تغذیه می شوند، عمال در اعرتاضات سکوت کرده اند 
و هفته هاست که از پهنه شبکه های اجتامعی محو شده اند 
افرادی چون  آنها نیست؛ مسئله ای که اعرتاض  از  و خربی 
سحر زکریا بازیگر را به دنبال داشته است. او در تازه ترین 
از همکاران  »نیمی  است:  نوشته  اینستاگرامی  خود  پست 
در صفحه  را  نام شان  میخوام  نگرانشانم.  گم شده اند.  من 
به  همه  مردم  کجایند؟  روزها  این  دهم.  ارائه  گمشدگان 

خاطرشان می ماند چه کردید. سلربیتی های متشخص!«

اعرتاض جمعی از هرنمندان در »خانه هرنمندان«
شامری از هرنمندان و فیلمسازان روز اول آبان در مقابل 
خانه هرنمندان ایران همزمان با مراسم پایانی جشنواره فیلم 
و عکس های  تصاویر  زدند.  اعرتاض  به  تهران دست  کوتاه 
محدودی از این اعرتاض منترش شده ولی یک ویدئو نشان 
می دهد که پایکوبان دور حوضچه ی خانه هرنمندان حرکت 
دست  در  آزادی«  زندگی،  »زن،  تابلوهای  آنها  می کنند. 
داشته و شعار »ژن، ژیان، آزادی« رس می دادند. چهره ای از 

فیلمسازان شناخته شده در این جمعیت دیده منی شود.
پایانی  مراسم  دیروز  شامگاه  اعرتاض ها،  همه  وجود  با 
این جشنواره برگزار شد. رسول صدر عاملی کارگردان سینام 
»امیدوارم  که  گفت  عجیب  سخنانی  در  آن  حامیان  از  و 
کرده  سپری  را  دوره خود  نهمین  و  که سی   این جشنواره 
است، هرگز تضعیف نشود و هر کس آن را تضعیف کند 
به سینامی ایران که می تواند بر فراز سینامی جهان بایستد، 

لطمه زده است!«
این سخنان با انتقاد منتقدان سینام و اهالی سینام روبرو 
شد. آنها در صفحات خود در شبکه های اجتامعی نوشتند: 

این سخنان را »فراموش منی کنیم«.

تشکیل کارگروه پیگیر شناسایی هرنمندان بازداشتی
به لحاظ تشکل صنفی هم بر اساس گزارشی که روزنامه 
تئاتر«  »خانه  می رسد  نظر  به  کرده  منترش  »هم میهن« 
در حامیت از معرتضان وارد عمل شده و از سایر اصناف 
خواسته است تا با تشکیل یک مجمع واحد، پیگیر شناسایی 

و امور مربوط به هرنمندان بازداشت شده باشند.
دادویی،  رضا  هرنکار،  هوشمند  ابتدا  گزارش،  این  طبق 
سعید ذهنی و آرام محرضی از »خانه تئاتر« تصمیم گرفتند 
از  برخی  وضعیت  و  دهند  تشکیل  نفره  چهار  کارگروهی 
اعضای بازداشت شده »خانه تئاتر« را پیگیری کنند اما در 
جمع آوری اطالعات هرچه جلوتر رفتند متوجه شدند بسیاری 
از تئاتری هایی که عضو خانه نیستند و چه بسا بسیاری دیگر 
از هرنمندان در حوزه های مختلف نیز بازداشت شده اند که 

صدایشان به گوش کسی نرسیده است.
چهار  کارگروه  این  بر  عالوه  شد  قرار  دلیل  همین  به 
تئاتر«، »خانه  با همکاری »خانه  بزرگرت  نفره یک کارگروه 
موسیقی« و خانه سینام نیز شکل بگیرد تا جهت شناسایی و 

تالش برای پنهانکاری 

در اعالم نام هرنمندان 

زندانی؛ آیا باید برای 

هرنمندانی که خربی 

از آنها نیست »آگهی 

گمشده« داد؟!
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اعالم آمار نامعترب از بازداشت شدگان 
بازداشت  آمار هرنمندان  با  رابطه  در  کارگروه  این عضو 
آزادشدگان  بازداشتی ها و  آمار  اینکه  به  اشاره  با  نیز  شده 
دائم در حال تغییر است، افزود: »تا تاریخ اول آبان اسامی 

۱۳ نفر به عنوان بازداشتی ثبت شده است.«
این در حالیست که نام هایی که پیشرت توسط برخی از 

هرنمندان جمع آوری شده بود، بیش از این تعداد است.
به گفته او، اگرچه وزیر ارشاد اسالمی و معاون هرنی اش، 
محمود ساالری در مورد پیگیری رشایط این افراد قول مساعد 
داده اند، ولی موردی مشاهده نشده که کاری صورت دهند.
هیچ  کنون  تا  کارگروه ها  این  است  مشخص  که  آنطور 
کار موثری در خصوص رشایط هرنمندان بازداشتی از پیش 
نربده اند اما افرادی در فضای مجازی و سایر رسانه ها بطور 

پراکنده وضعیت برخی از هرنمندان را ترشیح کرده اند.

بی اطالعی نگران کننده از وضعیت هرنمندان بازداشتی با 
اسامی ناآشنا

فریناز رصاف، الهه بایرامیان و سیاوش خادم حسینی سه 
هرنمند تئاتر هستند که بنابر اعالم وبسایت »حقوق برش 
ایران« در آخرین روزهای مهرماه دستگیر شدند. آرش  در 
رمضانی، نویسنده و صاحب کافه »کتاب مشهد« هم اول 
آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در مشهد 

دستگیر شد.
پیش از آنهم خرب دستگیری آترین آذرفر، گرافیست اهل 
سنندج در روز ۲۷ مهرماه منترش شد. او جزو هرنمندانی 
منترش  وی  از  اطالعاتی  هیچ  دستگیری  از  پس  که  است 
می برد.  برس  رشایطی  چه  در  نیست  مشخص  و  نشده 
محمود شهریاری مجری سابق تلویزیون نیز که در اولین 
قرار  مشابه  رشایط  در  شد  بازداشت  اعرتاضات  روزهای 

دارد.
تئاتر هم در  گالب آدینه بازیگر و کارگردان پیشکسوت 
مدیر  عموزاده،  علی  دستگیری  از  اینستاگرام خود  صفحه 

صحنه و دستیار کارگردان در تئاتر ایران خرب داده بود.
شهید  )فرزند  ارکسرت  رهرب  و  آهنگساز  میرزایی  محمود 
علی میرزایی( نیز دو هفته پیش دستگیر شده و در زندان 

فشافویه برس می برد.
پس از بازداشت نیک یوسفی تدوینگر و فیلمساز، مژگان 
اینانلو، عکاس و مستندساز که اقدام به انتشار عکس های 
بدون حجاب خود در فضاهای شهری تهران کرده بود هم  

۲۵ مهر ماه بازداشت شد.
مهرداد ربیعی از اراک، آزاده دهقان از تهران، رضا عبدالهی 
از تهران، کرم سلیامنی  از تربیز، مجتبی اسد پور  پیرعلی لو 
از جوانرود دیگر اسامی هرنمندان  از گچرس، عزیز ویسی 
نام شان در رسانه ها ذکر شده  بازداشت شده هستند که 

است.
به  نیز  ریاحی  کتایون  نام  میان چهره های شناخته شده 
او در دست  از وضعیت  چشم می خورد که هیچ اطالعی 
نیست. این بازیگر که رورسی از رس برداشت و به وضعیت 
یورش  انتشار  از  پس  کرد،  اعرتاض  زنان  و رسکوب  موجود 
مأموران امنیتی به خانه اش و فرار او، هنوز هیچ اطالعاتی 

درباره وضعیت او منترش نشده است.
در میان چهره هایی که به واسطه فضای مجازی شناخته 
شده اند نام آیدا راستی خواننده بهایی نیز به چشم می خورد 
که گفته شده حتی از حق داشنت وکیل نیز محروم است. 
چنین  نیست  مشخص  اساسا  که  حالیست  در  اینهمه 
کارگروه های حکومتی دغدغه پیگیری وضعیت این افراد را 

داشته باشند یا نه!
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موضع گیری مالی گفت »واضح است که معرتضان در ایران 
فقط برای احرتام به کرامت و حقوق برش از سوی دولت شان 
تظاهرات منی کنند. آنان می گویند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر 

جمهوری اسالمی.«
که مردم  کرد  تاکید  فعال مدنی همچنین  و  این هرنمند 
حکومت  پایان  خواهان  آنها  منی خواهند،  »اصالحات  ایران 

مذهبی اند. به همین سادگی.«
مسیح علینژاد فعال حقوق زنان نیز در واکنش به مواضع 
مالی در توییتی نوشت او »خواسته های میلیون ها معرتض 
ایرانی را تحریف کرد و بر صورت مردم ایران سیلی زد.« او 
از دولت آمریکا خواست رابرت مالی را اخراج کند و با همین 
هدف کارزار اخراج مالی را راه اندازی کرد. علینژاد همچنین 
گفت »زمان  کنار رفنت مالی است. او با ارائه نادرست از اقدام 
به جایگاه دولت  برای کنار زدن جمهوری اسالمی،  ایرانیان 

آمریکا در بین مردم ایران آسیب می زند.«
علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی نیز در توییتی نوشت 
»متام تالش رابرت مالی این است که رشایط را برای از رسگیری 
دوباره مذاکرات غرب با جمهوری اسالمی فراهم کند.« او تأکید 
کرد »ما نیازمند یک کارزار میلیونی هستیم تا آمریکا با کنار 
گذاشنت رابرت مالی، انقالب مردم ایران را به رسمیت بشناسد.«

روشن است اینکه رابرت مالی مجبور شد اشتباه خود را 
بپذیرد حاصل موجی است که ایرانیان در داخل و خارج به 
پشتوانه مردم و در حامیت از اعرتاضات آنان ایجاد کرده اند. 
اینکه یک مقام رسمی وزارت خارجه  آمریکا مجبور شود در 
کمرت از چند ساعت به اشتباه خود اعرتاف کند و بگوید که از 
کلامت درستی استفاده نکرده، چیزی نیست که هر روز اتفاق 
بیفتد. رابرت مالی در سال های اخیر روی مذاکره با جمهوری 
اسالمی با هدف معامله امتی مترکز داشت آنهم در حالی که 
مخالفان آزادیخواه جمهوری اسالمی مدام هشدار می دادند 
معامله با مالها میلیاردها دالر پول به جیب آنها رسازیر می کند 
که رصف رسکوب مردم در داخل ایران و تقویت گروه های 

نیابتی و گسرتش تروریسم در منطقه و جهان می شود.
حاال که خود مقامات دولت آمریکا و رئیس رابرت مالی، 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایاالت متحده، اعالم کرده 
توافق امتی در اولویت این کشور نیست و مترکزها بر روی 
اعرتاضات مردم ایران است، باز هم مالی که به نظر می رسد 
غرق در هامن سیاست سابق است، حواسش را جمع نکرد 
تا کلامتی را برای توصیف مبارزات مردم ایران استفاده کند 

که بوی مامشات و »درخواست« از  جمهوری اسالمی ندهد!

==حاال که خود مقامات دولت آمریکا و رئیس رابرت مالی، 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایاالت متحده، اعالم کرده 
توافق امتی در اولویت این کشور نیست و مترکزها بر روی 
اعرتاضات مردم ایران است، باز هم مالی که به نظر می رسد 
غرق در هامن سیاست سابق است، حواسش را جمع نکرد تا 
کلامتی را برای توصیف مبارزات مردم ایران استفاده کند که 

بوی مامشات و »درخواست« از  جمهوری اسالمی ندهد! 
جمهوری  از  ایران  مردم  شده  مدعی  که  مالی  ==رابرت 
به کرامت خود و رعایت حقوق  اسالمی »خواستار احرتام 
برش هستند« به تلویزیون »ایران  اینرتنشنال« گفت: »پذیرش 

اشتباهات مهم است... از کلامت درستی استفاده نکردم!«
==نازنین بنیادی بازیگر ایرانی -  بریتانیایی در واکنش به 
سخنان مالی گفت که مردم »مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر 

جمهوری اسالمی« می گویند.
==مسیح علینژاد فعال حقوق زنان نیز در توییتی نوشت 
او »خواسته های میلیون ها معرتض ایرانی را تحریف کرد و بر 

صورت مردم ایران سیلی زد«.

ایران در  امور  مالی مسئول  رابرت  مواضع مامشاتگرانه ی 
مردم  خیزش  مورد  در  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
ایران علیه جمهوری اسالمی که خود معرتضان در کشور آن را 

»انقالب« می خوانند، برای او دردرس شده است.
رابرت مالی پیش از این با اشاره به تظاهرات گسرتده ایرانیان 
در شهر برلین، بسیاری از شهرهای آمریکا و چندین شهر دیگر 
جهان در توییتی نوشت »راهپیامیان حامیت خود را از مردم ایران 
نشان می دهند، مردمی که با تظاهرات مساملت آمیز از دولت 
خواستار احرتام به کرامت خود و رعایت حقوق برش هستند.«
این توییت انتقادات زیادی در پی داشت زیرا به اسم تأکید 
بر »رعایت حقوق برش« و »احرتام به کرامت انسانی« خواسته 
اصلی مردم ایران را که »رسنگونی رژیم جمهوری اسالمی« 
این حکومت  از  را به »خواست«  نادیده گرفته و آن  است 

کاهش داده است.
با باال گرفنت انتقادات علیه رابرت مالی، وی به تلویزیون 
»ایران  اینرتنشنال« مستقر در لندن گفت: »پذیرش اشتباهات 
مهم است. در این توییت از کلامت درستی استفاده نکردم!« 
و  شعارها  در  را  خود  اهداف  مردم  که  حالی  در  مالی 
دیوارنویسی ها و  ویدئوهای خود با صدای بلند فریاد زده و 
تکرار می کنند، تأکید کرد که »من و دولت آمریکا این وظیفه را 
نداریم که بگوییم تظاهرات کنندگان در ایران چه می خواهند 

و خواسته هایشان چیست!«
وی افزود: »کاری که ما می توانیم بکنیم این است که با 
حداکرث قوا از حقوق بنیادین مردم ایران دفاع کنیم. با حداکرث 

توامنان و با بیشرتین رشکای ممکن.«
این دیپلامت آمریکایی که همواره برای به رسانجام رسیدن 
معامله امتی آمریکا با رژیم اسالمی در ایران تالش کرده، در 
رشایط کنونی رسوا کردن و تحریم  مسئوالن رسکوب وحشیانه 
در ایران را یکی دیگر از وظایف دولت آمریکا در این زمینه 
دانسته و افزوده است سومین کار دیگر دولت واشنگنت در 
حامیت از مردم معرتض ایران، کمک به فرار از موانع حکومت 
در دسرتسی به اینرتنت است، تا مردم ایران بتوانند با یکدیگر و 

با مردم جهان بهرت صحبت کنند.
نازنین بنیادی بازیگر ایرانی -  بریتانیایی در واکنش به این 

کارزار درخواست از دولت بایدن برای اخراج رابرت مالی 

به علت تحریف انقالب ملی ایران علیه جمهوری اسالمی

تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین ۲۲ اکترب ۲۰۲۲
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فرزند  را  او  اجتامعی  شبکه های  در  شده  منترش  خربهای 
یکی از پزشکان باسابقه شهر اراک معرفی کردند. بر اساس 
این گزارش ها سینا بر اثر رضبات باتوم مأموران حکومتی در 
اراک و در مقابل چشم مغازه داران و مردم کشته شده اما 
هم مغازه داران و هم خانواده او به شدت زیر فشار امنیتی 

قرار دارند تا علت درگذشت او را »خودکشی« اعالم کنند.
از  نقل  به  ایران هم در خربی  در  وبسایت های حکومتی 
گزارش  »طبق  که  شدند  مدعی  سینا«  دوستان  از  »یکی 
پیکر  بر  آثار رضبه و جراحت  قانونی« هیچگونه  پزشکی 
»این  که  افزوده  گزارش ها  این  است.  نشده  وی مشاهده 
جوان به صورت طبیعی و احتامال بر اثر سکته جان خود 
اساس  بر  اراک  دادستان  گفته  و  است  داده  دست  از  را 
آزمایش های اخذ شده از جسد، تست های مولتی دراگ از 
نظر آمفتامین و متا آمفتامین و مرفین مثبت بوده است.«

نگین عبداملالکی ۲۱ ساله در همدان نیز ۲۰ مهرماه بر اثر 
اصابت رضبات باتوم در اعرتاضات این شهر جان خود را از 
دست داد اما روز گذشته، دوشنبه دوم مهرماه، خربگزاری 
مهر در خربی دروغ اعالم کرد که نگین به دلیل مسمومیت 
ناشی از مرصف مرشوبات الکلی جان خود را از دست داده 

است.
همدان  دادستان  سلیمی  رسول  از  نقل  به  مهر  خربگزاری 
اعالم کرده که »فوت مرحومه عبدامللکی بر اثر مسمومیت 
با الکل بوده که خرب آن نیز اوایل هفته گذشته در رسانه ها 

و خربگزاری های معترب منترش شد.«
دادستان همدان همچنین مدعی شده که »برابر با گزارش 
معاینه جسد پزشکی قانونی؛ هیچگونه آثاری از رضب و جرح 
و یا شکستگی در بدن آن مرحومه مشهود و ملموس نیست.«
سومین سناریوی دروغ جمهوری اسالمی درباره جانباختگان 
است.  تهران  در  ساله   ۱۷ مقامی  قائم  آرنیکا  به  مربوط 
آرنیکا، دخرت نوجوان که در اعرتاضات مردمی تهران رشکت 
کرده بود، روز یکشنبه ۲۴ مهر بر اثر رضبات باتوم ماموران 
رژیم به پشت رسش، به کام رفت و روز شنبه ۳۰ مهر در 

==مراسم خاکسپاری سینا مالیری روز دوشنبه دوم آبان 
این  در  رشکت کنندگان  و  خانواده  شد.  برگزار  اراک  در 
مراسم شعارهایی چون »این گل پرپر شده هدیه به میهن 

شده« و »مظلوم سینا مظلوم سینا« رس دادند.
تهران  مردمی  اعرتاضات  در  که  نوجوان  دخرت  ==آرنیکا   
رشکت کرده بود، روز یکشنبه ۲۴ مهر بر اثر رضبات باتوم 
ماموران رژیم به پشت رسش، به کام رفت و روز شنبه ۳۰ 

مهر در بیامرستان ارتش تهران جان خود را از دست داد.
==نگین عبداملالکی ۲۱ ساله در همدان نیز ۲۰ مهرماه بر 
اثر اصابت رضبات باتوم در اعرتاضات این شهر جان خود 

را از دست داد.
جانباختگان  درباره  اسالمی  جمهوری  سناریوسازی 
پیشرت  که  حالی  در  دارد.  ادامه  همچنان  رسارسی  خیزش 
»خودکشی« به دروغ علت درگذشت چند جانباخته عنوان 
شده بود حاال مرصف مواد مخدر و مرشوبات الکلی هم 
به فهرست دروغ پردازی های بی رشمانه ی جمهوری اسالمی 

افزوده شده است!
در روزهای گذشته مقامات و رسانه های حکومتی خربهای 
جانباختگان  از  تن  سه  درگذشت  علت  درباره  دروغینی 
خیزش ملی منترش کردند. آنها ادعا کردند سینا مالیری در 
اراک به علت مرصف مواد مخدر، نگین عبداملالکی به علت 
مرصف مرشوبات الکلی و مسمومیت، و آرنیکا قائم مقامی 
در تهران نیز عین نیکا شاکرمی و سارینا  اسامعیل زاده به 
علت پریدن از ارتفاع با هدف خودکشی جانش را از دست 

داده است!
که  اطالعاتی  اساس  بر  که  اراک  شهر  ساکن  مالیری  سینا 
در شبکه های اجتامعی منترش شده ۳۱ یا ۳۴، و دانشجوی 
پزشکی بوده ۳۰ مهرماه بر اثر رضبات باتوم مأموران جان 
دوشنبه  روز  مالیری  سینا  خاکسپاری  مراسم  است.  باخته 
دوم آبان در اراک برگزار شد. خانواده و رشکت کنندگان در 
این مراسم شعارهایی چون »این گل پرپر شده هدیه به 

میهن شده« و »مظلوم سینا مظلوم سینا« رس دادند.

ادامه سناریوسازی نخ منا درباره جانباختگان خیزش ملی مردم ایران

سینا مالیری، آرنیکا قائم مقامی، نگین عبداملالکی

بیامرستان ارتش تهران جان خود را از دست داد.
خربگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران به اشاره به مرگ 
آرنیکا قائم مقامی نوشت: »بررسی های اولیه نشان می دهد 
این دخرت جوان ۱۰ روز قبل از پنجره اتاق  خواب، خود به 
در  او  شد  مدعی  این خربگزاری  است.  کرده  پرتاب  پایین 

تجمعات اعرتاضی حضور نداشته است.«
سناریوسازی جمهوری اسالمی درباره جانباختگان در حالی 
که به شدت نخ منا شده و افکار عمومی این ادعاها را باور 
منی کند اما جمهوری اسالمی با ارصار به دروغ پراکنی های 
ادامه دهد. پیشرت درباره چند  شنیع  و بی رشمانه ی خود 
از جمله سارینا  بودند  زیر ۱۸ سال  که  کودکان جانباخته 
اسامعیل زاده و نیکا شاکرمی نیز دروغ  خودکشی را با پرتاب 
دستگاه  ارصار  بودند.  کرده  مطرح  بلندی  از  خود  کردن 
این  به  خودکشی  نوع  این  بر  اسالمی  جمهوری  تبلیغاتی 
دلیل است که فکر می کنند می توانند با این ترفند آثار رضب 

و جرح بر پیکر جانباختگان را توجیه کنند!
سازمان حقوق برش ایران هفته گذشته شامر کشته شدگان 
از جمله ۲۷ کودک،  اخیر را دست کم ۲۱۵ تن،  اعرتاضات 
در  کودکان  و رسکوب خشونت بار  حمله  بود.  کرده  اعالم 
مدارس، خشم عمومی را در بسیاری از شهرها برانگیخته 

است.
خصوص  این  در  سازمان  این  مدیر  مقدم  امیری  محمود 
و  کودکان  حتی  که  حکومت  بی پروای  »خشونت  گفت: 
زندانیان را نیز هدف قرار می دهد، همراه با روایت دروغین 
مقامات جمهوری اسالمی، نیاز فوری به ورود جامعه جهانی 
و تشکیل مکانیزم پاسخگویی آمران و عامالن جنایت ها و 
تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل را بیش از پیش 

کرده است.«
»گزارش های  از  یونیسف  مدیرکل  راسل  کاترین  نیز  پیشرت 
مستمر درباره کشته و زخمی و بازداشت شدن کودکان و 
نوجوانان در ناآرامی های عمومی فعلی در ایران به شدت« 

ابراز نگرانی کرد.
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==قاسم سلیامنی در وصیتنامه اش خطاب به کرمانی ها 
نوشته بود: »دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت مباند!«
و  مونتاژ  کارخانه  اسالمی  جمهوری  برای  ==کرمان 
»شبیه سازی« مکتب سلیامنی بود. جایی که قرار بود الگوی 
ایرانی- اسالمی از خط مشی »حاج قاسم« برای جامعه عرضه 

شود.
برن  اخیر  اعرتاضات  اول  روزهای  هامن  از  کرمان  ==در 
سلیامنی را پاره می کنند و در دانشگاه های کرمان تندترین 
شعارها علیه خامنه ای رس داده می شود از جمله »امسال سال 

خونه، سیدعلی رسنگونه«.
==محمدرضا پورابراهیمی مناینده کرمان در مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به اعرتاضات گسرتده در این شهر و سایر 
نقاط ایران گفت »کسانی که اعرتاض دارند باید ببینند آب 
به آسیاب چه کسی می ریزند و از مطالبات آنان چه سوء 

استفاده می شود«.
==در روزهای اخیر دانش آموزان و دانشجویان دخرت در 
این مسئله  کردند.  کرمان کشف حجاب  در  دانشگاه  چند 
آنقدر برای مسئوالن استانی سنگین بود که مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمان در مورد آن با فرماندهان سپاه »ثارالله« 
و نیروی انتظامی استان نشست ویژه برگزار کرد و از لزوم 

»اقناع فکری برای دانش آموزان برای رعایت حجاب« گفت.

خیزش رسارسی در ایران شهر به شهر ویژگی  و اهمیت خود 
را دارد. برای حکومت اعرتاضات در بعضی مناطق خیلی گران 
متام می شود. یکی از آنها کرمان است. شهری که مقامات و 
رسانه های حکومتی در موردش دچار این توهم اند که گویا 
»دیار حاج قاسم« است و از »والیات« ایران است که انگار 
شش دانگ آن در اختیار انقالب اسالمی و مریدان »مکتب 

سلیامنی« است!
از آغاز خیزش رسارسی اخیر در ایران از ۲۶ شهریورماه تا 
چهارشنبه ۴ آبان که به چلّه انقالب ملی شناخته می شود و  
یکی از نقاط عطف این اعرتاضات شده، مردم کرمان بیش 
از همیشه در میدان حضور یافتند و تندترین شعارها را علیه 
جمهوری اسالمی و علی خامنه ای و سپاهی ها رس داده اند. 
در هفته های گذشته ویدئوهای زیادی منترش شد که نشان 
می دهند کرمانی ها چطور برنها و مجسمه های سلیامنی را به 

آتش می کشند.
 ۳۰ کرمان  جوانان  رسارسی  اعرتاضات  آغاز  هامن  در 

شهریورماه برن سلیامنی را در »زادگاه« وی پاره کردند!
آنهم در حالی که قاسم سلیامنی در وصیتنامه خود از مردم 
کرمان خواسته بود »در خط والیت و دفاع از اسالم ایستادگی 
کنند.« او خطاب به کرمانی ها نوشته بود: »دوست دارم کرمان 
همیشه و تا آخر با والیت مباند. این والیت، والیت علی بن 
ابی طالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است، دور آن 
بگردید. با همه شام هستم. می دانید در زندگی به انسانیت و 
عاطفه ها و فطرت ها بیشرت از رنگ های سیاسی توجه کردم. 
خطاب من به همه شام است که مرا از خود می دانید، برادر 

خود و فرزند خود می دانید.«
در دانشگاه های کرمان روز چهارشنبه تندترین شعارها علیه 
خامنه ای رس داده شد از جمله »امسال سال خونه، سیدعلی 

رسنگونه.«

همچنین هلهله دانشجویان دانشگاه »باهرن« کرمان بعد از 
پایین آوردن تابلو بسیج در روز چهارشنبه بازتاب زیادی پیدا 

کرده است!
در مجلس شورای  کرمان  مناینده  پورابراهیمی  محمدرضا 
اسالمی پنجشنبه ۵ آبان در واکنش به اعرتاضات گسرتده در این 
شهر و سایر نقاط ایران گفته است »کسانی که اعرتاض دارند 
باید ببینند آب به آسیاب چه کسی می ریزند و از مطالبات 
نیست  »شکی  افزود  وی  می شود.«  استفاده  سوء  چه  آنان 
اغتشاشات عقبه جریان مواجهه با ایران و اصل نظام اسالمی 

در منطقه است.«
در روزهای اخیر دانش آموزان و دانشجویان دخرت در چند 
دانشگاه در کرمان کشف حجاب کردند. این مسئله آنقدر 
برای مسئوالن استانی گران متام شد که مدیر کل آموزش و 
پرورش استان کرمان در مورد آن با فرماندهان سپاه »ثارالله« 
و نیروی انتظامی استان نشست ویژه برگزار کرد و از لزوم 
»اقناع فکری برای دانش آموزان برای رعایت حجاب« گفت. 
البته نتیجه این جلسه منی توانست چیزی جز توصیه و دستور 

به تشدید رسکوب باشد.
نیز طی روزهای اخیر  اینهمه در حالیست که در کرمان 
لباس شخصی ها در مواردی معرتضان را ربودند و به مکان های 

نامعلوم منتقل کردند.
در جریان اعرتاضات روز چهارشنبه ۴ آبان صدها شهروند 
در خیابان های کرمان بر اساس الگوی مبارزاتی »محله محور« 
دست به اعرتاض زدند. آنها با ایجاد ترافیک و راه بندان به 
سپس  و  کردند  کمک  اعرتاضات  اولیه  هسته های  تشکیل 
معرتضان شعارهای ضدحکومتی رس دادند. این در حالیست 
ادعا  بسیج  ارشد  فرماندهان  از  معروفی  حسین  رسدار  که 

می کند »مکتب حاج قاسم روز به روز پررنگ تر می شو د!«
بسیج دانشجویی دانشگاه کرمان نیز تالش زیادی کرد دخرتان 
و پرسان را در سلف غذاخوری از هم جدا کند. اما دانشجویان 
نوشتند:  خود  دانشگاه  غذاخوری  ستون های  از  یکی  روی 

»ناهار مختلط بعدی رو برای ختم سیدعلی می خوریم.«
وضعیت امنیتی کرمان برای جمهوری اسالمی آنقدر مهم 

است که روز چهارم آبان حسین طائب رئیس پیشین سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای توجیه فرهنگیان 
نظام  تبیین وضعیت  و  فتنه«  برابر  در  »مقاومت  در مورد 
به آنجا رفت و برایشان سخرنانی کرد. با این حال نه فقط 
فرهنگیان بلکه بازاری ها نیز همراه با سایر اقشار دست به 

اعتصاب زدند و به اعرتاضات پیوستند.
در این میان، رسدارعبدالرضا ناظری فرمانده نیروی انتظامی 
کرمان مدعی شد روز چهارشنبه »در هیچ جای استان کرمان 
خالء امنیتی نداشتیم!« اما دادستان کرمان با تأیید برگزاری 
اعرتاضات در شهر تهدید کرده »دستگاه قضایی با قدرت با 

عوامل اصلی اغتشاشات برخورد خواهد کرد.«
کرمان برای جمهوری اسالمی کارخانه مونتاژ و »شبیه سازی« 
)کلون( مکتب سلیامنی به شامر می رفت! جایی که قرار بود 
الگوی ایرانی- اسالمی از خط مشی »حاج قاسم« برای جامعه 

عرضه شود.
یک فعال سیاسی کرمانی به کیهان لندن می گوید: »جمهوری 
اسالمی در دو سال گذشته خیلی تبلیغ کرد تا جا بیندازد که 
کرمان دیار کریامن و خاستگاه مکتب مقاومت است. در شهر 
با هر آنچه الگوی تاریخی و باستانی ایرانی بود مقابله می کنند. 
حتا بدتر رس ستیز دارند. کرمان را با تاریخ آن و شاپور و بهرام 
می شناسند. دورانی که سلطنت دست پادشاهان پرقدرت بود 
و ایران اقتدار فرهنگی و سیاسی داشت. تاریخ کرمان پُر از 
رسدارانی ایرانی  است که مناد دالوری و شجاعت اند. همین 
زمینه ی تاریخی نیز باعث شد بخواهند از سلیامنی به دروغ 
خودشان  اسالمی  اهداف  خدمت  در  اما  ملّی  رسدار  یک 
برتاشند. حاال اما حکومت با این اعرتاضات و وضعیت خشم 
و انزجار که در این شهر موج می زند باید بفهمد که مکتب 
جعلی ساخنت چیزی جز ورشکستگی سیاسی و فکری نیست.«

و  بهرام ها  »امروز  می گوید:  ادامه  در  سیاسی  فعال  این 
شاپورها همین دخرتان و پرسانی هستند که می خروشند. بیخ 
گوش  پایگاه های بسیج و هیات ها ایستاده اند اما منی ترسند. این 
جوانان علیه کسانی شعار می دهند که آزادی آنها را ربوده است. 
آنها حال شان از سلیامنی و همدانی و سپاه بهم می خورد!«

چرا خیزش  مردم در کرمان اهمیت ویژه دارد؟ »رسداران ملّی کرمان 
جوانانی هستند که حالشان از سپاه و قاسم سلیامنی بهم می خورد!«

تظاهرات دانشجویان در کرمان چهارم آبان ۱۴۰۱
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سپاسگزاری کرد و نوشت: »دست تک تک شام عزیزان که 
معنای انسانیت را جاودانه ساختید می بوسیم و به دلگرمی 

بودن تان می مانیم تا بهاران روشن فردا.«
نیز  امینی(  )مهسا  ژینا  به دخرتش  افتخاری، خطاب  مژگان 
نوشته است: »تو رفتی و ناگهان هزار پنجره از هزار سوی 
عامل باز شد… کاش بودی و می دیدی جهانی به نامت نامدار 
نام ژینا شد« و »اگر امروز رسپاییم، اگر امروز رمق حرف زدن 

داریم، از لربیزی دنیایی به همدلی و همراهی با ما بود.«
او در این پیام اضافه کرده است: »ما خوشبخت و خوشوقت 
بودیم که غم مان را با متام مردم دنیا قسمت کنیم، که زیر بار 

این آوار غم دودمان ژینا دود نشود.«
مادر مهسا همچنین خطاب به دخرتش که به دخرت متام ایران 
تبدیل شد، نوشته است: »تو نبودی که ببینی ملتی از هر قوم 
و دیار به نام ایران به پای دلداری دخرتشان ژینا، دلدار دل 

داغدارمان شد.«
در روزهای گذشته برای برگزاری مراسم چهلم مهسا امینی در 
شهرهای مختلف بیانیه ها و فراخوان های بسیاری منترش شد. 
در این بیانیه ها از بازاریان نیز خواسته شده بود مغازه های خود 
را تعطیل کنند و مردم هم به خیابان فرا خوانده شده بودند.
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به چهلمین روز قتل مهسا امینی، 
دیروز در بیانیه ای این روز را »چله انقالب ملی ایران« خوانده 
از  رهایی  و  پیروزی  روز  انتظار  در  ما  »همه  که  نوشت  و 
زنجیر ظلم و ستم دیکتاتوری مذهبی هستیم. با پایداری و 
همبستگی، با تداوم و گسرتش اعرتاضات و اعتصابات، آن روز 

نزدیک است.«
چهارشنبه  صبح  از  نیز  ایران  مختلف  شهرهای  در  مردم 
تجمعاتی برگزار کردند که تا زمان تنظیم این گزارش در عرص 
امروز همچنان بر شامر معرتضان در خیابان ها افزوده می شود 

و اعرتاضات در خیابان ها رو به افزایش است.
بازاریان در  از  زیادی  نیز بخش  ایران  در شهرهای مختلف 
چهلمین روز درگذشت مهسا امینی مغازه  های خود را بستند و 

دست به اعتصاب زدند.

جمهوری  به  دیگری  روشن  پیام  اما  آبان ۱۴۰۱  ==چهارم 
اسالمی و زمامدارانش ارسال کرد: ما شام را منی خواهیم!

- هزاران نفر از شهروندان سقز و شهرهای اطراف با حضور در 
آرامستان آیچی، تصاویر با شکوهی از همبستگی و همراهی 

مردم در برابر جمهوری اسالمی به منایش گذاشتند.
==رشکت کنندگان در مراسم چهلم مهسا شعارهایی از جمله 
»مرگ بر دیکتاتور« و »از کردستان تا تهران جانم فدای ایران«، 
مهسا  همه  »ما  و  رسنگونه«  سیدعلی  خونه،  سال  امسال 

هستیم، بجنگ تا بجنگیم« رس دادند.
==در تهران کسبه پاساژ عالالدین، کسبه خیابان دالوران، 
کسبه الله زار، کارکنان پاالیشگاه تهران، کسبه خیابان ایرانشهر، 

و تاالر بورس اعتصاب کرده اند.
نظام  دندانپزشکان مقابل سازمان  و  پزشکان  از  ==شامری 
پزشکی تجمع کردند اما نیروهای امنیتی به سمت آنها گاز 
صدای  گزارش ها  برخی  اساس  بر  و  کرده  شلیک  اشک آور 

شلیک گلوله نیز به گوش رسیده است.
==سقز، سنندج، مریوان، کرج، شاهین شهر، اصفهان، تهران 
از جمله شهرهایی هستند که مردم بعد از ظهر به خیابان 
آمده و با آتش زدن سطل آشغال و بسنت خیابان تظاهرات را 

آغاز کرده اند که همچنان ادامه دارد.
==همچنین در ده ها دانشگاه دانشجویان تجمع کرده و علیه 
آبان من، ۱۵۰۰  جمهوری اسالمی شعارهایی چون »کشته 
نفر«، »توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه«، »زن زندگی 
آزادی، مرد میهن آبادی«، »زن آزاده منم، هیز تویی! هرزه 

تویی!«، »مهسای پرپرشده هدیه به میهن شده« رس دادند.

شهرهای  امینی،  مهسا  درگذشت  روز  چهلمین  با  همزمان 
بازاریان،  مردم،  تجمع  و  تظاهرات  صحنه  ایران  مختلف 
دانشجویان و دانش آموزان بود. هزاران نفر با حضور در سقز 

و آرامگاه مهسا در مراسم چهلم او رشکت کردند.
مراسم چهلم مهسا امینی دحرت ۲۲ ساله که شهریورماه بر اثر 
رضب و جرح گشت ارشاد اسالمی جان باخت، بامداد امروز 
چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ در آرامستان آیچی سقز برگزار 
شد. هزاران نفر از شهروندان سقز و شهرهای اطراف با حضور 
در آرامستان، تصاویر با شکوهی از همبستگی و همراهی 

مردم در برابر جمهوری اسالمی را به منایش گذاشتند.
برخی گزارش ها حاکی از آنست که نیروهای امنیتی و انتظامی 
پس از رویارویی با جمعیت انبوهی که به سوی این آرامستان 
می رفت، برای جلوگیری از حضور مردم در آرامستان آیچی، 
مسیرهای اصلی را بستند ولی مردم با پای پیاده و از مسیرهای 
فرعی خودشان را به مزار دخرت ایران رساندند. حتا خربگزاری 
حکومتی »ایسنا« جمعیت رشکت کنندگان در مراسم چهلم 

مهسا امینی را بیش از ۱۰ هزار نفر برآورد کرده است.
رشکت کنندگان در این مراسم شعارهایی از جمله »مرگ بر 
دیکتاتور« و »از کردستان تا تهران جانم فدای ایران«، امسال 
سال خونه، سیدعلی رسنگونه« و »ما همه مهسا هستیم، 

بجنگ تا بجنگیم« رس دادند.
پیش از این با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی، خانواده مهسا 
امینی اعالم کردند روز چهارشنبه بر رس مزار او در آرامستان 

آیچی سقز حارض می شوند.
مژگان افتخاری مادر مهسا )ژینا( امینی همزمان با چهلمین 
روز کشته شدن دخرتش در یادداشتی در اینستاگرام از مردم 

پیام روشن چلّه ی مهسا دخرت ایران و اعرتاضات چهارم آبان در رسارس کشور: 
جمهوری اسالمی منیخوایم منیخوایم!

حرکت هزاران نفر با پای پیاده به سوی آرامستان آیچی سقز / چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱

در تهران کسبه پاساژ عالالدین، کسبه خیابان دالوران، کسبه 
الله زار، کارکنان پاالیشگاه تهران، کسبه خیابان ایرانشهر، و تاالر 
بورس اعتصاب کرده اند. همچنین گزارش هایی از اعتصاب تاالر 
بورس اصفهان، بازار کرمان، کسبه رشت، کارکنان فوالد بوتیا 
بازار موبایل اصفهان، سنندج،  اراک،  اعتصاب کسبه  کرمان، 

شیراز، و مهاباد منترش شده است.
همچنین شامری از پزشکان و دندانپزشکان مقابل سازمان نظام 
پزشکی در خیابان امیرآباد تهران تجمع کردند اما نیروهای 
امنیتی به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کرده و بر اساس 
برخی گزارش ها صدای شلیک گلوله نیز به گوش رسیده است. 
در خیابان امیرآباد تهران معرتضان شعار »مرگ بر دیکتاتور« و 

»نرتسید نرتسید ما همه با هم هستیم« می دهند.
تجمع دیگری در خیابان ایرانشهر در مقابل خانه هرنمندان 
تهران شکل گرفت که توسط مأموران حکومتی رسکوب شد. 
بهمن دارالشفایی نویسنده و مرتجم در یک رشته توییت رشح 
داده که امروز ساعت ۱۱ اهالی سینام مقابل خانه هرنمندان 
با شلیک  بودند که  تهران تجمع کرده  ایرانشهر  در خیابان 
گلوله ساچمه ای و گاز اشک آور مجبور به ترک محل به سمت 
میدان فردوسی و کریمخان شده اند. در خیابان ایرانشهر مردم 
سطل های زباله را آتش زده و فریاد زدند: »داد بزن، داد بزن، 

حقتو فریاد بزن«.
در شهر سقز زادگاه مهسا امینی نیز تجمع مردم از ظهر امروز 
آغاز شد. ویدئوهای منترش شده در شبکه های اجتامعی از به 
آتش کشیده شدن کانکس نیروی انتظامی بر روی پل »قََوخ« 
در سقز حکایت دارد. این پل در ورودی شهر سقز از سمت 
سنندج قرار دارد. در میدان گاراژ سقز هم دود آتش و بسنت 
خیابان ها توسط معرتضان قابل مشاهده است. بعالوه، صدای 

تیراندازی و شلیک گلوله هم در ویدئوها شنیده می شود.
سنندج، مریوان، کرج، شاهین شهر، اصفهان، تهران از جمله 
شهرهایی هستند که مردم از بعد از ظهر چهارشنبه به خیابان 
آمده و با آتش زدن سطل آشغال و بسنت خیابان تظاهرات را 

آغاز کرده اند که همچنان ادامه دارد. در الله زار تهران
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          نیز از ظهر چهارشنبه بازاریان پس از اعتصاب و بسنت 
مغازه ها، تجمع و تظاهرات کردند و درگیری شدیدی میان 

مأموران حکومتی و مردم در جریان است.
دانشجویان  ایران  رسارس  در  دانشگاه  ده ها  در  همچنین 
تجمع کرده و علیه جمهوری اسالمی شعار دادند. اعرتاضات 
دانشجویی در دانشگاه های تهران دانشکده زبان و ادبیات، 
دانشکده کشاورزی و دانشکده فنی، دانشگاه ملی )بهشتی(، 
مدرسه عالی دخرتان )الزهرا(، آزاد سوهانک، علم و فرهنگ، 
آزاد اهواز، کرمان، آزاد همدان، »نوشیروانی« بابل، آزاد یزد، 
علوم پزشکی زاهدان، »محقق اردبیلی«، دانشگاه تربیز، آزاد 
بروجرد، آزاد واحد شامل تهران، دانشگاه »باهرن« کرمان، آزاد 
شیراز، سبزوار، هرن و معامری پارس، آزاد اراک، دانشگاه یزد، 
آزاد نجف آباد، آزاد کرج، علوم و تحقیقات تهران، و بوعلی 

همدان جریان داشته است.
»کشته آبان من، ۱۵۰۰ نفر«، »توپ تانک فشفشه، آخوند باید 
گم بشه«، »زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی«، »زن آزاده 
منم، هیز تویی! هرزه تویی!«، »مهسای پرپرشده هدیه به 
میهن شده«، »مرگ بر دیکتاتور«، »خس و خاشاک تویی الیق 
این فاک تویی«، »بسیجی جیره خور آخرشه خوب بخور!« از 

جمله شعارهای دانشجویان در دانشگاه های کشور بود.
دانشجویان  تجمع  جریان  در  همدان  بوعلی  دانشگاه  در 
دانشکده پزشکی، بسیج به دانشجویان دخرتی که رورسی بر 
رس نداشته اند حمله کرد. تا کنون یک دانشجو نیز بازداشت 
شده است. ویدئویی نیز از شلیک گلوله ساچمه ای به سمت 
دانشجویان در پردیس شاملی دانشگاه تهران منترش شده است.
دانشجو  صدها  که  حالی  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در 
تجمع کرده و یکصدا علیه جمهوری اسالمی شعار می دادند 
نیروهای بسیجی و حراست به دانشجویان دخرت توهین کردند 
و دانشجویان در پاسخ شعار دادند: »زن آزاده منم، هیز تویی! 

هرزه تویی!«
در دانشگاه آزاد نجف آباد نیز دانشجویان در محوطه دانشگاه 
تجمع کرده بودند که نیروهای حراست اتوبوس های دانشگاه 
را به سوی تجمع کنندگان هدایت کردند تا امکان ادامه تجمع 
برای دانشجویان وجود نداشته باشد. دانشجویان با نشان دادن 
انگشت وسط به سمت نیروهای حراست و بسیج دانشگاه 
این فاک تویی!«  شعار دادند »خس و خاشاک تویی، الیق 
ایستادگی آنها در محوطه سبب عقب رفنت اتوبوس بسیجی ها 

و حراستی ها شد.
کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز گزارش داد که در 
داخل دانشکده فنی دانشگاه تهران در امیرآباد گاز اشک آور 
مستقر  امنیتی  نیروهای  دانشکده،  مقابل  و  شده  شلیک 

شده اند.
به درون مدارس  امروز هچنین درباره شلیک گاز اشک آور 
نیز گزارش هایی منترش شد؛ در دبیرستان دخرتانه فرزانگان در 
امیرآباد نیروهای انتظامی به حیاط مدرسه گاز اشک آور شلیک 
و دانش آموزان به سالن مدرسه پناه بردند و شعار »مرگ بر 

دیکتاتور« رس دادند.
روز چهارشنبه اینرتنت در اکرث شهرهای کشور با کاهش شدید 
رسعت روبرو و در شهر سقز به دلیل »مالحظات امنیتی«  
بطور کامل قطع شد. با اینهمه صدها ویدئو از مراسم چله 
مهسا  امینی و اعرتاضات و تظاهرات ضد جمهوری اسالمی 

در رسارس کشور در شبکه های اجتامعی منترش شده است.
قابل توجه اینکه پیش از این مدارس و دانشگاه های استان 
بهانه شیوع  به  اردبیل  استان  مدارس  و همچنین  کردستان 
»آنفوالنزا« در روز چهارشنبه چهارم آبان تعطیل اعالم شده 
از تجمع دانش آموزان و دانشجویان جلوگیری شود.  تا  بود 
چهارم آبان ۱۴۰۱ اما پیام روشن دیگری به جمهوری اسالمی و 

زمامدارانش ارسال کرد: ما شام را منی خواهیم!

حامیت  تالفی  به  اسالمی  جمهوری  خارجه  ==وزارت 
اروپایی ها از خیزش مردم ایران شامری از نهادها و مقامات 
سیاسی و رسانه ای اروپا را تحریم کرده است. این تحریم ها 
شامل شبکه »دویچه وله« فارسی آملان، بخش فارسی رادیو 
فرانسه، دو مسئول در روزنامه »بیلد« آملان، چهار مناینده 
چند  و  عدالت  جستجوی  بین املللی  کمیته  اروپا،  پارملان 

سازمان فرد دیگر است.
==باب بلکمن از اعضای مجلس عوام با حامیت از خیزش 
رسارسی در ایران از وزیر مشاور در امور خارجی پرسید »ما 
باید شدیدترین محکومیت را برای این کشتارها صادر کنیم و 
برای این کار آیا درست نیست که سفیر خود را از تهران فرا 
بخوانیم و حتا به فکر بسنت سفارت خود در ایران باشیم تا 

به ایران نشان دهیم که این اقدامات غیرقابل قبول است«.
==باب استوارت مناینده پارملان بریتانیا می گوید »شایعات 
اول جمهوری  تراز  قابل توجهی« شنیده شده که مقامات 
اسالمی تالش می کنند لندن را به »پناهگاه امن« خود تبدیل 

و پاسپورت بریتانیایی  دریافت کنند.
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  عمویی  ==ابوالفضل 
مجلس شورای اسالمی گفته »تحریم های غرب علیه جمهوری 
اثربخش نیست چرا که مقامات و مسئوالن  اسالمی حتامً 

کشور اموال و برنامه ای در اروپا ندارند«.

خیزش  از  اروپایی ها  حامیت  تالفی  به  اسالمی  جمهوری 
رسارسی در ایران و در واکنش به تحریم شامری از مقامات 
تحریم  را  اروپایی  نهاد  و  فرد  تعدادی  نهادهای خودش،  و 
کرد! معلوم نیست این افراد و نهادها چه سودی از این رژیم 

می برده اند که حاال با این تحریم، زیانی به آنها وارد شود!
چهارم  که  بیانیه ای  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
»تحریک  را  اروپایی ها  تحریم  علت  کرد  صادر  آبان ماه 
»ترویج  و  ایران«  داخلی  امور  در  »دخالت  اغتشاشات«، 

تروریسم و خشونت« دانسته است!
شبکه »دویچه وله« فارسی آملان، بخش فارسی رادیو فرانسه، 
دو مسئول در روزنامه »بیلد« آملان، چهار مناینده پارملان اروپا، 
کمیته بین املللی جستجوی عدالت و چند سازمان فرد دیگر 

مورد تحریم جمهوری اسالمی قرار گرفته اند!
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسالمی پیش از 
این به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته 
بود برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه از اغتشاشات در 

ایران حامیت کردند.
اینهمه در حالیست که پابپای تداوم و گسرتش اعرتاضات 

مردم ایران، تحریم ها علیه جمهوری اسالمی نیز رو به افزایش 
است. پارملان انگلیس اعالم کرد که در حال بررسی »اقدامات 
بسیار قوی« علیه جمهوری اسالمی به خاطر رسکوب اعرتاضات 
در ایران است که شامل تحریم چند مقام و نهاد حکومتی از 

جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی می شود.
منایندگان پارملان انگلیس اعالم کردند که در جریان رسکوب 
اعرتاضات در ایران نیروهای امنیتی به سمت معرتضان گلوله 

جنگی و ساچمه ای شلیک کردند.
»شایعات  می گوید  بریتانیا  پارملان  مناینده  استوارت  باب 
جمهوری  اول  تراز  مقامات  که  شده  شنیده  توجهی«  قابل 
اسالمی تالش می کنند لندن را به »پناهگاه امن« خود تبدیل و 

پاسپورت بریتانیایی  دریافت کنند.
جیلیان کیگان معاون وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به این 
مناینده گفته »بدیهی است که ما قانون خود را اینجا در بریتانیا 
داریم، اما در رابطه با شایعاتی که او در مورد پاسپورت شنیده، 

من آنها را نشنیده ام، اما مطمئنا آن را بررسی خواهیم کرد.«
آلیسیا کرنز رئیس محافظه کار کمیته روابط خارجی مجلس 
بریتانیا از دولت این کشور خواست تا سپاه پاسداران انقالب 
ایران می بینیم،  در  »آنچه  او گفت:  کند.  تحریم  را  اسالمی 
ایران  از  زن کُشی سازماندهی شده دولتی است و در خارج 
نیز حکومت به صورت فزاینده از دولت های تروریستی و 

سازمان های تروریستی حامیت می کند.«
همچنین یکی از مسائلی که در جلسه منایندگان پارملان 
بریتانیا مطرح شد بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران است.

از خیزش  با حامیت  اعضای مجلس عوام  از  بلکمن  باب 
رسارسی در ایران از وزیر مشاور در امور خارجی پرسید »ما 
باید شدیدترین محکومیت را برای این کشتارها صادر کنیم و 
برای این کار آیا درست نیست که سفیر خود را از تهران فرا 
بخوانیم و حتا به فکر بسنت سفارت خود در ایران باشیم تا 

به ایران نشان دهیم که این اقدامات غیرقابل قبول است؟!«
از  اسالمی  اصلی مخالفان جمهوری  از خواسته های  یکی 
کشورهای غربی اخراج سفرا و منایندگان جمهوری اسالمی و 
همچنین بسنت سفارتخانه های دولت های اروپایی در تهران 

است.
در این میان، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت 
علیه  غرب  »تحریم های  گفته  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
و  نیست چرا که مقامات  اثربخش  اسالمی حتامً  جمهوری 
مسئوالن کشور اموال و برنامه ای در اروپا ندارند. اما این رفتار 
آنها ذهنیت منفی در نزد مقامات کشورمان نسبت به اروپا 

ایجاد می کند!«

تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج کشور در برلین ۲۲ اکترب ۲۰۲۲

جمهوری اسالمی که 

گفته می شود مقاماتش 

به دنبال پاسپورت 

انگلیسی هستند، چند 

مقام و نهاد اروپایی را 

تحریم کرد!
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ایران  در  زنان«  به  کمک  »برای  می تواند  بیشرتی  کارهای 
انجام دهد!

کاخ سفید اعالم کرده »این گروه درباره نقش محوری زنان 
علیه خشونت  که  ایرانیان  متنوع  ائتالف  بسیج  در  ایرانی 
ابزارهای  درباره  و  کرده  صحبت  می کنند  اعرتاض  دولت 
حامیت  برای  متحده  ایاالت  که  اقتصادی  و  دیپلامتیک 
دنبال  ایران  کردن حکومت  پاسخگو  و  ایرانی  از معرتضان 

می کند، بحث کرده اند.«
هرچند مقامات آمریکایی اعالم کرده اند مذاکرات امتی با 
جمهوری اسالمی دیگر در اولویت قرار ندارد و روی اعرتاضات 
ضدحکومتی در ایران متمرکز شده اند و صحبت از بررسی 
کانال هایی برای تقویت صدای مردم و حامیت از مخالفان 
جمهوری اسالمی است اما همچنان مقامات دولت بایدن از 
ایران که رسنگونی  اشاره مستقیم به خواست اصلی مردم 
جمهوری اسالمی و »تغییر رژیم« است خودداری می کنند 
و اعرتاضات را رصفا »علیه حجاب اجباری« معرفی می کنند.

وزارت  در  ایران  امور  مالی مسئول  رابرت  میان،  این  در 
در  ایرانیان  بزرگ  راهپیامیی  به  واکنش  در  آمریکا  خارجه 
و  واشنگنت  در  »تظاهرکنندگان  نوشت:  توئیتی  در  برلین، 
شهرهای رسارس جهان حامیت خود را از مردم ایران نشان 
آمیز  به تظاهرات مساملت  می دهند، مردمی که همچنان 
ادامه می دهند تا دولت شان به کرامت و حقوق انسانی آنها 

احرتام بگذارد!«
روشن است که این توییت بالفاصله با انتقادات زیادی از 
سوی ایرانیان روبرو شد. ایرانی ها به مالی گوشزد می کنند 
و معرتضان  مخالفان  و  است  مالیان  رژیم  علیه  تظاهرات 
خواستار »رسنگونی جمهوری اسالمی هستند«. آنها بر اساس 
هدف  است،  پیام  آخرین  »این  جمله  از  مردم  شعارهای 
آنچه  از  ایران  جامعه  که  می کنند  تأکید  است«  نظام  کل 
آمریکایی ها خواهش و »درخواست برای کرامت انسانی« و 

»لغو حجاب اجباری« جا می زنند بسیار فراتر است.
پیش از این رابرت مالی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه 
آیا دولت بایدن از تغییر رژیم در تهران حامیت خواهد کرد 
یا نه به سی ان ان گفته بود: »سیاست ما تغییر رژیم در ایران 

بدون  آمریکا  کنگره  به  وابسته  ==پایگاه خربی »هیل« 
اشاره به اینکه خواسته اصلی مردم در این خیزش همگانی 
که معرتضان آن را »انقالب« می نامند، چیزی جز »رسنگونی 
جمهوری اسالمی« و جایگزینی حکومتی منتخب و مبتنی 
بر دمکراسی و حقوق برش نیست، از دیداری خرب داده است 
که در میانه ی »اعرتاض زنان به حجاب اجباری« برگزار شد!

چه  فعاالن  این  نکرده اند  اشاره  آمریکا  دولتی  -منابع 
کسانی و وابسته به کدام گروه یا جریان فکری هستند اما 
اعالم شده است که جنیفر کالین  دستیار بایدن و مدیر 
شورای سیاست گذاری جنسیتی و یکی از مقامات شورای 
امنیت ملی آمریکا، با این فعاالن دیدار کرده تا بداند دولت 
چه کارهای بیشرتی می تواند »برای کمک به زنان« در ایران 

انجام دهد!
خارجه  وزارت  در  ایران  امور  مسئول  مالی  ==رابرت 
برلین،  در  ایرانیان  بزرگ  راهپیامیی  به  واکنش  در  آمریکا 
در توئیتی نوشت: »تظاهرکنندگان در واشنگنت و شهرهای 
رسارس جهان حامیت خود را از مردم ایران نشان می دهند، 
ادامه  آمیز  مساملت  تظاهرات  به  همچنان  که  مردمی 
آنها  انسانی  حقوق  و  کرامت  به  دولت شان  تا  می دهند 
با  بالفاصله  توییت  این  که  است  روشن  بگذارد!«  احرتام 
به  ایرانی ها  روبرو شد.  ایرانیان  از سوی  زیادی  انتقادات 
مالی گوشزد می کنند تظاهرات علیه رژیم مالیان است و 
مخالفان و معرتضان خواستار »رسنگونی جمهوری اسالمی 
هستند«. آنها بر اساس شعارهای مردم از جمله »این آخرین 
پیام است، هدف کل نظام است« تأکید می کنند که جامعه 
برای  »درخواست  و  خواهش  آمریکایی ها  آنچه  از  ایران 
کرامت انسانی« و »لغو حجاب اجباری« جا می زنند بسیار 

فراتر است.
اکترب،  دیدار جمعه ۲۱  درباره  کاخ سفید  ==پنهانکاری 
یکروز پیش از بزرگرتین تظاهرات ایرانیان خارج کشور علیه 
کلیت نظام جمهوری اسالمی، در حالیست که یک هفته 
بلینکن  آنتونتی  جمله  از  آمریکایی  مقامات  این  از  پیش 
وزیر خارجه آمریکا با برخی فعاالن ایرانی دیدار و گفتگو 
داشتند و نام آنها از جمله نازنین بنیادی و رویا حکاکیان 

نیز منترش شد.
پنج هفته پس از آغاز خیزش رسارسی در ایران کاخ سفید 
اعالم کرده است که مقامات دولت جو بایدن جمعه ۲۱ اکترب 

)۲۹ مهرماه( با تعدادی از »فعاالن ایرانی« دیدار کرده اند.
پایگاه خربی »هیل« وابسته به کنگره آمریکا بدون اشاره 
که  این خیزش همگانی  در  مردم  اصلی  اینکه خواسته  به 
»رسنگونی  جز  چیزی  می نامند،  »انقالب«  را  آن  معرتضان 
جمهوری اسالمی« و جایگزینی حکومتی منتخب و مبتنی بر 
دمکراسی و حقوق برش نیست، نوشته این دیدار در میانه ی 

اعرتاض زنان به حجاب اجباری برگزار شد!
بطور کلی سیاستمداران غربی و رسانه های اروپا و آمریکا 
ارصار عجیبی دارند که اعرتاضات رسارسی مردم ایران را به 

»حجاب اجباری« محدود کنند!
منابع دولتی آمریکا اشاره نکرده اند این فعاالن چه کسانی 
اما اعالم  یا جریان فکری هستند  به کدام گروه  و وابسته 
شده است که جنیفر کالین  دستیار بایدن و مدیر شورای 
امنیت  مقامات شورای  از  یکی  و  سیاست گذاری جنسیتی 
ملی آمریکا، با این فعاالن دیدار کرده تا بداند دولت چه 

اعرتاضات مردم ایران فراتر از حجاب اجباریست! مقامات دولت بایدن و شورای 
امنیت ملی آمریکا با چه کسانی به اسم »فعاالن ایرانی« دیدار کرده اند؟!

تظاهرات در تهران / مهرماه ۱۴۰۱

نیست.« این در حالی که پرسش مربوط به »حامیت« از 
تغییر رژیم در ایران است که مردم در حال انجام آن هستند 

و نه آنکه آمریکا بخواهد رژیم را تغییر دهد!
اینهمه در حالیست که به تازگی از باراک اوباما گرفته تا 
چند مقام دولت بایدن تأکید کردند عدم حامیت از اعرتاضات 
ایران در سال ۱۳۸۸ اشتباه بزرگی بود که وی مرتکب شد و 

دولت بایدن منی خواهد آن اشتباه را دوباره تکرار کند.
با ادامه خیزش رسارسی در ایران و حامیت های گسرتده 
بین املللی، افراد صادراتی و وابسته به رژیم و البیگران آن 
در خارج کشور که نه تنها کمرتین توجهی از سوی مردم 
داخل ایران به آنها منی شود بلکه انزجار خود را از آنها اعالم 
می کنند، به تالش افتاده اند از طریق روابط پشت پرده و 
زد و بند به مقامات آمریکایی نزدیک شوند تا دست کم با 
سوار شدن بر موج اعرتاضات از مزایای فاند و بودجه های 
بادآورده به هر مقدار که شد به جیب بزنند و هم بتوانند با 
تأثیرگذاری بر سیاست خارجی کشورهای غربی، انقالب ملی 
مردم ایران را به سود جمهوری اسالمی و خودشان منحرف 

و ناکام کنند.
دیدار با مقامات بین املللی برای جلب حامیت و پشتیبانی 
جمهوری  آزادیخواه  مخالفان  صدای  تقویت  جهت  آنها 
ایران، آنهم بطور علنی و شفاف، بسیار  اسالمی در داخل 
رضورت دارد. اما وقتی افرادی بی رس و صدا و غیرعلنی با 
مقامات غربی دیدار می کنند و این دولت ها نیز از آنها فقط 
به اسم »فعاالن ایرانی« نام می برند، می بایست که نسبت 
به آن مشکوک بود و از همه آنها خواست افراد این دیدارها 
و مضامین این گفتگوها را بطور شفاف و علنی اعالم کنند. 
وگرنه زدوبندهای پشت پرده کاریست که سال ها »نایاک« 

البی بدنام و منفور رژیم انجام می داده است.
پنهانکاری کاخ سفید درباره دیدار جمعه ۲۱ اکترب، یکروز 
پیش از بزرگرتین تظاهرات ایرانیان خارج کشور علیه کلیّت 
نظام جمهوری اسالمی، در حالیست که یک هفته پیش از 
این مقامات آمریکایی از جمله آنتونتی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا با برخی فعاالن ایرانی دیدار و گفتگو داشتند و نام 

آنها از جمله نازنین بنیادی و رویا حکاکیان نیز منترش شد.
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همچنین دانشجویان و دانش آموزان مدارس که در چندین 
شهر از صبح در محوطه مراکز آموزشی تحصن کرده بودند 
به خیابان ها آمدند و دست به اعرتاض زدند و مردم نیز به 
آنها پیوستند. این موج به بیش از ۲۰۰ شهر رسید و با تعطیل 
شدن ادارات و سازمان ها به جمعیت اضافه شد. اعرتاضات 
»چله انقالب ملی ایران« که تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد 

از متام اعرتاضات در چهل شب گذشته گسرتده تر بود.
  تیم های ۵ تا ۱۰ نفره ترافیک سنگین ایجاد کردند

پراکندگی اعرتاضات و محله محور بودن آن رسکوب را برای 
نیروهای امنیتی دشوار کرد. ترافیک عاملی شد که جابجایی 
خربگزاری  شود.  سخت  بسیجی ها  و  پلیس  ویژه  نیروهای 
دولتی ایرنا در گزارشی به رشح اعرتاضات چهارشنبه پرداخته 
و نوشته است »عنارص معاند در قالب تیم های ۵ تا ۱۰ نفره 
با تخریب و آتش زدن  افراد،  با شعاردهی برخی  همزمان 
اموال عمومی به ویژه مخازن زباله، منطقه را دچار هرج و 

مرج و با ایجاد بار ترافیکی تصنعی، عبور و مرور عموم مردم 
را با اخالل مواجه می کردند.«

امنیت مختل شد!
خربگزاری »مهر« وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی نیز 
در مورد اعرتاضات تهران گزارش داد »اغتشاشگران اقدام به 
با  و  بودند  کرده  انقالب  خیابان  در  میله های حائل  کندن 
آتش زدن سطل های زباله اقدام به راه اندازی ترافیک سنگین 
کردند و شعارهای هنجارشکنانه رسدادند.« در این گزارش 
گروه های  قالب  در  فریب خورده  »عده ای  آمده  همچنین 
چند ده نفره تالش کردند تا در معابر و محالت آشوب هایی 
به پا کنند و نظم و امنیت را در شهر تهران برای ساعتی 
مختل کنند.« در سایر شهرهای ایران نیز وضعیت به همین 

صورت بود.
سپاه  اطالعات  سازمان  پیشین  رئیس  طائب  حسین 
گفت  اعرتاضات  درباره  )ساس(  اسالمی  انقالب  پاسداران 
آمریکایی ها به دنبال »ایجاد دوگانگی حجاب و بی حجاب و 
مسائل صنفی و معیشتی هستند تا مشکالتی را ایجاد کنند 

و از دانشگاه ها رشوع کردند.«

اعرتاضات  رشح  به  گزارشی  در  ایرنا  دولتی  -خربگزاری 
قالب  در  معاند  »عنارص  نوشت  و  پرداخت  چهارشنبه 
افراد،  با شعاردهی برخی  نفره همزمان  تا ۱۰  تیم های ۵ 
با تخریب و آتش زدن اموال عمومی به ویژه مخازن زباله، 
منطقه را دچار هرج و مرج و با ایجاد بار ترافیکی تصنعی، 

عبور و مرور عموم مردم را با اخالل مواجه می کردند«.
داد  گزارش  تهران  اعرتاضات  مورد  در  »مهر«  -خربگزاری 
خیابان  در  حائل  میله های  کندن  به  اقدام  »اغتشاشگران 
انقالب کرده بودند و با آتش زدن سطل های زباله اقدام به 
راه اندازی ترافیک سنگین کردند و شعارهای هنجارشکنانه 

رسدادند«.
-دکرت حسین کرمانی پور رئیس بخش اورژانس بیامرستان 
»سینا« تهران در میدان حسن آباد با انتشار تصویری از پوکه 
»یادشان  نوشت  توییتی  در  اشک آور  گاز  یک  ]کپسول[ 
ندادند که در آهنین ترین حکومت ها هم گاز اشک آور را 

داخل بیامرستان آن هم در فضای بسته منی زنند! اما اینها 
زدند! مباند برای تاریخ«.

اراذل  و  »اوباش  داد  گزارش  تهران  کیهان  ==روزنامه 
برخی  در  راهبندان  ایجاد  با  داشتند  ماموریت  اجیرشده 
معابر نزدیک به بازار ها و ارعاب و تهدید کسبه، آنها را 
وادار به بسنت مغازه ها کنند و سپس اینگونه القا شود که 

بازاریان و کسبه با اغتشاشگران همراه شده اند«.
ادعا کرد  ==روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران 
با وجود فراخوان برای اغتشاش ضدانقالب ناکام بود و روز 

آرامی سپری شد!

با  مصادف  آبان   ۴ چهارشنبه  ایران  در  رسارسی  خیزش  
چهلمین روز قتل مهسا امینی تقویم ساز بود. اعرتاضات از 
امنیتی و حضور  با وجود رشایط  سقز آغاز شد. جایی که 
از مردم  قابل توجهی  نیروهای  رسکوبگر جمعیت  گسرتده 
به سمت مزار مهسا حرکت کردند و در  پیاده  از هر سو 
آرامستان »آیچی« علیه حکومت و علی خامنه ای  اطراف 

شعار رس دادند.

گوشه ای از آنچه در »چلّه انقالب« گذشت: کشف حجاب زنان در مقابل »خانه 
هرنمندان«؛ پیوسنت بازاریان به خیزش  ملّی

خیزش محله ور الگوی مبارزاتی در اغلب شهرهای ایران است

گاز  امنیتی  نیروهای  متعدد  موارد  در  چهارشنبه  روز 
اشک آور حتا به سوی به پنجره منازل و پشت بام و حیاط 
از  پرتاب کردند. مدارسی که حتا خربی  خانه ها و مدارس 

اعرتاض در آنها نبود و دانش آموزان در کالس بودند!
مأموران برای ایجاد رعب و وحشت و البته از روی ترس، 
اشک آور  گاز  نیز  کلینیک  چند  و  بیامرستان ها  داخل  به 
پرتاب کردند. دکرت حسین کرمانی پور رئیس بخش اورژانس 
انتشار  با  حسن آباد  میدان  در  تهران  »سینا«  بیامرستان 
توییتی  در  اشک آور  گاز  یک  ]کپسول[  پوکه  از  تصویری 
حکومت ها  آهنین ترین  در  که  ندادند  »یادشان  نوشت 
هم گاز اشک آور را داخل بیامرستان آنهم در فضای بسته 

منی زنند! اما اینها زدند! مباند برای تاریخ«.
در جریان اعرتاضات چهارشنبه چهارم آبان بازاریان نقش 
ویژه داشتند. اغلب کسبه با تعطیل کردن مغازه ها و پاساژها 
به مردم پیوستند. روز چهارشنبه نه فقط بازاریان در تهران 

از  و شامری  و مشهد  اراک  تربیز،  اصفهان،  بازارهای  بلکه 
شهرهای غربی نیز به اعرتاضات پیوستند.

اعرتاضات  به  گزارشی  در  تهران«  »کیهان  بدنام  روزنامه 
بازاریان اشاره کرده و می نویسد »شکست گسرتده آمریکا 
پروژه  با  مردم  کردن  در همراه  آنها  مزدوران  و  ارسائیل  و 
اغتشاش، موجب ورود طراحان سناریو به فاز حمله به بازار 

و تولید شده است.«
در این گزارش همچنین آمده »اوباش و اراذل اجیرشده 
ماموریت داشتند با ایجاد راهبندان در برخی معابر نزدیک 
بازار ها و ارعاب و تهدید کسبه، آنها را وادار به بسنت  به 
مغازه ها کنند و سپس اینگونه القا شود که بازاریان و کسبه 

با اغتشاشگران همراه شده اند.«
چهارشنبه  که  داد  گزارش  نیز  »ایران«  دولتی  روزنامه 
جمعیت ۷۰ نفره ای از زنان در مقابل خانه هرنمندان اقدام 

به کشف حجاب کردند.
با اینهمه روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اغتشاش  برای  فراخوان  وجود  با  است  کرده  ادعا  اسالمی 

ضدانقالب ناکام بود و روز آرامی سپری شد!

کپسول های گاز اشک آور که نیروهای امنیتی داخل منازل و 
مغازه ها پرتاب کردند
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