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مقایسه ی ایرنوزها با تجارب تاریخ معارص ایران امریست 
که از آن گریزی نیست. گاه تداعی هایی به ذهن می رسد که 
با تأمل در آنها می توان رشته های پیوند بین امروز و دیروز 

را دریافت.
با »عاممه پرانی« که توسط جوانان شکل گرفته، بالفاصله 
اهداف انقالب مرشوطه و شعار »آزادی و تجدد« و سپس 
تالش پهلوی ها برای راندن مالیان به کنج حجره ها و انجام 
امور معنوی که ادعای آن را نیز دارند، تداعی می شود. تالشی 

که با توجه به نفوذ سیزده قرن تا عمق جامعه آسان نبود و 
انقالب مرشوعه و ارتجاعی ۵۷ نیز آن را اثبات کرد. با اینهمه 
مرشوطه و سپس پهلوی بذر آزادی و مدرنیته را در بطن 
جامعه کاشتند تا سال ها بعد که نسل های دیگری برای حقوق 
کنند.  تغذیه  ریشه  از هامن  بتوانند  می کنند  مبارزه  خود 
مضامین ترقی خواهانه ی مرشوطه و پهلوی در اعرتاضات 
یک دهه اخیر به روشنی به چشم می خورد که حقوق زنان و 
کشف حجاب یکی از بارزترین آنهاست. نقش دستاوردهای 
تاریخ معارص ایران در خیزش کنونی، جز جمهوری اسالمی 
منی بایست سبب نگرانی نیروهای دیگر شود چرا که این نقش، 
بسرت منطقی عبور از حکومت اسالمی و غلبه بر گسستی 
است که این حکومت در حرکت جامعه به وجود آورده است. 
در این میان، »عاممه پرانی« فقط یک حرکت شوخ و شنگ 
و بامزه نیست بلکه یک اقدام سیاسی و اجتامعی و مقابله 
با  تفکریست که زیر عاممه قرار دارد! هامن تفکر »هیچ« 
معروف که در بهمن ۵۷ بر ایران نازل شد و ملت و مملکت 

را در داخل و خارج به »هیچ« تبدیل کرد!
تداعی دیگر در ایرنوزها به چهره های سال ۵۷ برمی گردد؛ 
و   مستقیم  یا  و  رسیدند  قدرت  به  یا  که  کسانی  هامن 
غیرمستقیم حامی جمهوری اسالمی شدند. چهره هایی که 
هیچ شباهتی به معرتضان امروز ندارند! عزت الله رضغامی 
وزیر »میراث فرهنگی و گردشگری« به تازگی از قول یک 
بازجو گفته است:  »من یک عمر بازجویی کردم از آدم های 
درشت سیاسی بازجویی کردم و این چند روز چند صد نفر 
از افراد بازجویی کردم و این سخت ترین بازجویی من بود، 
زیرا نه من می فهمم آ نها چه می گویند و نه آنها می فهمد 
من چه می گویم!« در این اعرتاف، حقیقتی هست که در 
»عاممه پرانی« نیز نهفته است: »هیچ« از درک همه چیز 

عاجز است! 
صحبت بر رس این یا آن آخوند و یا خود عاممه نیست! 
بلکه بر رس حکومتی است که عاممه به رسها و آخوندهای 
کرده اند.  بنا  ایران  جوانان  و  مردم  خون  بر  آغاز  از  مکال 
این  با  عاممه پرانی یک حرکت منادین برای تعیین تکلیف 
جامعت است تا آنچه را مرشوطه و پهلوی به دلیل مقاومت 
ارتجاعی، نه فقط در حوزه های علمیه و حجره ها، بلکه در 
به  مردم  توسط خود  اینبار  بربند،  پیش  نتوانستند  جامعه، 

رسانجام برسد. 

کارتون از اسد بیناخواهی

موج بیداری ملی از آبان ۹۸ تا آبان ۴۰۱امروز و تداعی های دیروز

»روز انتقام نزدیکه؛ همه ی مادرای آبان میشیم کابوستون. 
شام خودتون هم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان 
ادامه داره...« اینها جمالتی است که محبوبه رضایی مادر 
آبان۹۸  رسارسی  اعرتاضات  جانباختگان  از  قلی پور  پژمان 
در  فرزندش  باخنت  جان  سالگرد  دومین  در  پیش  یکسال 

ویدئویی کوتاه گفت.
اعرتاضات رسارسی  به سومین سالگرد  در حالی  ایرنوزها 
آبان۹۸ می رسیم که خیزش ملی مردم علیه جمهوری اسالمی 
ثابت کرده است »آبان ادامه دارد...« و »روز انتقام« نزدیک 

شده است.
سه سال گذشت اما آبان نگذشت!

هفته ی پیش رو سالگرد اعرتاضات رسارسی آبان۹۸ است 
که از نیمه شب ۲۳ آبان در پی گران کردن ناگهانی قیمت 
بنزین آغاز و به رسعت در رسارس ایران به قیام مردم علیه 

جمهوری اسالمی تبدیل شد.
گرانی یک شبه بنزین به راستی بر آتش خشم مردم بنزین 
ریخت تا ظرفیت نهفته ی انزجار و نارضایتی مردم از رشایط 
موجود در قالب تظاهرات و تجمعات رسارسی با شعارهایی 
که اصل و بنیان جمهوری اسالمی را نشانه گرفته بود در برابر 

چشم همگان به منایش درآید.
زیر  سال ها  که  جامعه  متوسط  و  تنگدست  طبقه  برای 
ناکارآمدِی  و  تورمی  رکود  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای 
مدیریتی جمهوری اسالمی قرار داشتند، افزایش قیمت بنزین 
به معنای موج تازه ای از گرانی و بیش از پیش به زیر خط 
فقر رانده شدن خانوارهای ایرانی بود. تحلیلگران حکومتی 
دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی را متهم می کردند 
که اگر بنزین گران منی شد اعرتاضاتی با این ابعاد رخ منی داد. 
گذشته از اینکه مسئولیت تصمیم برای گرانی بنزین بر عهده 
هر سه قوه و رهربی جمهوری اسالمی بود اما واقعیت این 
است که این گرانی تنها یک جرقه بر آتش زیر خاکسرت خشم 

و نارضایتی مردم بود! شعارهای مردم در اعرتاضات آبان ۹۸ 
نیز نه علیه گرانی بنزین بلکه در تقابل با کل نظام جمهوری 
اسالمی بود؛ نظامی که مردم آن را به درستی مسبب و علت 

مشکالت خود می دانند.
آبان۹۸ دارای پیشینه است

خیزش ملی ایرانیان در سال های گذشته همواره مسیر رو 
به گسرتش و تکامل را طی کرده است.

تجمع  با  آبان سال ۱۳۹۵  در  این خیزش  تبلور  نخستین 
چند هزار نفری پاسارگاد همزمان با روز کوروش بزرگ شکل 
گرفت. حرکتی که سال ها تالش گروه ها و جریانات مختلف 
ملی و مخالف با جمهوری اسالمی آن را رقم زد و رژیم را 
به شدت غافلگیر کرد. شعارهای مردم در این تجمع بزرگ و 
بی سابقه چون »ایران کشور ماست، کوروش پدر ماست« و 
»نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران« بطور مستقیم رسشت 
نشان  و  می گرفت  نشانه  را  نظام  ایدئولوژیک  ماهیت  و 
می داد موجی از بیداری ملی در برابر حکومت اسالمی و 
جهان وطنی یا به عبارت بهرت، بی وطن، برای بپا خاسنت در 

تالطم است.
این موِج اگرچه در سال های بعد با قرنطینه کردن پاسارگاد 
در هفتم آبان، در یک محل و یک روز، مهار شد، اما به همه 

روزها و همه نقاط کشور گسرتش یافت!
به  قاطعانه تر  شعارهایی  با   ۹۶ دی ماه  در  ملی  خیزش 
مردمو  کردین؛  پله  »اسالمو  مانند  شعارهایی  آمد.  میدان 
ذله کردین« و »رضاشاه روحت شاد« مرز روشن معرتضان 
شعار  کرد.  مشخص  را  جناحین اش  و  اسالمی  جمهوری  با 
اساسی و تعیین کننده ی »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه متومه 
ماجرا« نیز در اعرتاضات رسارسی دی۹۶ از سوی دانشجویان 
تهران رس داده شد. شعاری که نشان می داد  در دانشگاه 
از سلطه ی اصالح طلبان و  نیز خود را   جنبش دانشجویی 

منافع آنها رها می سازد.

==سلومین سلالگرد اعرتاضلات رسارسی آبلان۹۸ در حاللی فلرا می رسلد که خیزش ملی ملردم علیه جمهوری اسلامی 
ثابلت کرده اسلت »آبان ادامله دارد...« 

تیتر اولتیتر اول سرمقالهسرمقاله
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       طی دو سال پس از آن که اعرتاضات پراکنده در 
داشت،  ادامه   ۹۷ تابستان  در  جمله  از  مختلف  شهرهای 
اعرتاضات آبان۹۸ که بر همین بسرت شکل گرفت، خود به 
نقطه عطف دیگری در اعرتاضات ملی تبدیل شد. جمهوری 
اسالمی این خیزش را نیز به شدت رسکوب کرد و ناخواسته 
قطع  تبدیل ساخت.  علیه خویش  دیگری  نیروی  به  را  آن 
رسارسی اینرتنت طی چند روز که در آن شهروندان معرتض 
قتل عام شدند، در تاریخچه تبهکاری ها و جنایات حکومت 
اسالمی به عنوان یکی از ابزاررسکوب ثبت شد. آمار دقیقی 
از شامر بازداشت شدگان و جانباختگان این اعرتاضات در 
دست نیست اما منابع حقوق برشی بر اساس مستندات و 
تحقیقات، تعداد جانباختگان را تا ۱۵۰۰ نفر اعالم کرده اند. 
همچنین اظهارات منابع حکومتی نشان می دهد دست کم 
اعرتاضات  هفته  سه  طی  ایران  استان   ۲۲ در  نفر   ۸۶۰۰
جمهوری  رهرب  خامنه ای  علی  شدند.  بازداشت  آبان۹۸ 
اسالمی در روزهای آغازین این اعرتاضات به مقامات ارشد 
امنیتی و دولتی دستور داد برای متوقف کردن اعرتاض ها 
از چهره های  بسیاری  انجام دهند.  است«  کاری الزم  »هر 
اصالح طلب نیز خواستار »جمع شدن« اعرتاضات و برخورد 
جدی حکومت با مردمی شدند که از دید آنها »اغتشاشگر« 

و »ویرانی طلب« بودند!
آبان۹۸ دادخواهی را با آزادیخواهی گره زد

ایستادگی خانواده های جانباختگان این اعرتاضات که به 
از  »خانواده های دادخواه آبان« معروف شدند یکی دیگر 
عنارص مهم این اعرتاضات است. خانواده های دادخواه در 
سه سال گذشته در برابر همه فشارهای امنیتی و قضایی 
ایستادگی کردند و با برگزاری مراسم  و انتشار پیام  یک پرسش 
روشن را مطرح کردند: به کدامین گناه جان فرزندان ما را 
گرفتید؟! پرسشی که جمهوری اسالمی و وابستگانش هیچ 

پاسخی برای آن ندارند.
دادخواهان آبان توانستند »رسکوب« را به »هزینه« غیرقابل 
دادخواهانی  کنند.  تبدیل  اسالمی  جمهوری  برای  جربان 

ناهید  آنان چون منوچهر بختیاری،  از  ایرنوزها شامری  که 
شیرپیشه و رضا سلامنزاده در زندان هستند و شامر دیگر 
چون محبوبه رضایی در حرص خانگی برس می برند، نشان 
بر  اثری  زندان  و  بازداشت  و  کشتار  و  رسکوب  که  دادند 
مردمی  منی تواند  و  ندارد  آنان  دادخواهی  و  حق خواهی 
براند.  به عقب  بیداری ملی همراه شده اند  با موج  که  را 

دادخواهی بدون آزادی ممکن نیست!
ایستادگی خانواده های دادخواه آبان زیر رسکوب سنگین 
حکومت که آنها را حتا از رفنت به مزار عزیزانشان و برگزاری 
مراسم سوگ و یادبود محروم می کند، حاال به الگوی مبارزه 
ایستادگی  این  است.  شده  تبدیل  آزادی  و  عدالت   برای 
همچنین سناریوهای جمهوری اسالمی درباره جانباختگان و 
اعرتافات اجباری از بازماندگان را به سناریوهای نخ منا و رسوا 

تبدیل کرده که کمرت کسی آنها را باورمی کند.
کارزار »نه به جمهوری اسالمی« و تحریم انتخابات منایشی 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی دیگر از پیروزی های مردم علیه 
جمهوری اسالمی بود. این  تحریم  آرای اصالح طلبان را که 
پایگاه اجتامعی بیشرتی در مقایسه با جناح رقیب داشتند، به 
کمرت از آرای باطله کاهش داد و آنها را به »سه درصدی ها« 
معروف کرد. خانواده های دادخواه آبان در کنار گروه های 
در  موثری  نقش  اسالمی  جمهوری  آزادیخواه  چهره های  و 
محمد  پدر  منونه  برای  داشتند.  منایشی  انتخابات  تحریم 
شناسنامه  ویدیویی  انتشار  با  آبان  جانباختگان  از  طاهری 
خود و فرزندش را نشان داد و گفت که در انتخابات پیشین 
رشکت کرده، اما حکومت شناسنامه پرسش را باطل کرد. او 
تأکید کرد که رأی  او در این انتخابات »رسنگونی این رژیم 

جنایتکار« است.
انقاب کنونی تداوم خیزش آبان۹۸ است

موج بیداری ملی ایرانیان طی سال های گذشته مسیری پرفراز 
و نشیب اما رو به سوی موفقیت را پشت رس گذاشته و اکنون 
در اعرتاضاتی که از اواخر شهریور امسال در پی قتل حکومتی 
مهسا امینی آغاز شده، وارد مراحل رسنوشت ساز شده است.

جان باخنت ژینا / مهسای ۲۲ ساله  بر اثر رضب و جرح 
را  مردم  دیگر  بار  توانست  اسالمی  ارشاد  گشت  مأموران 
نظام  برابر  در  تا  بیاورد  خیابان  به  همیشه  از  گسرتده تر 

رسکوب و گلوله و کشتار بایستند. 
مردمی که قتل حکومتی مهسا امینی برای آنها به مناد بیش 
از چهار دهه قتل عام کرامت انسانی و غرور شهروندی آنها 
تبدیل شده، هشت هفته است در رسارس کشور به میدان 
می آیند تا  خانه و میهن خود را از وجود پلید دشمن مشرتک 

و متجاوز پاک کنند.  
امینی  با شعار »زن زندگی آزادی« که مهسا  ایران  مردم 
به بهای جان خود آن را جهانی کرده است، به دنبال پس 
بربادرفته  ی خود هستند.  انسانیت، زندگی و آزادی  گرفنت 
آنها جداسازی ها و آپارتاید سازمانیافته ی جمهوری اسالمی 
رو  از همین  و  تجربه کرده اند  با جسم و جان خویش  را 
بالفاصله در ابتکاری کم نظیر، زن را با مرد، زندگی را با میهن 
و آزادی را با آبادی تکمیل کردند. آنها می دانند که شعار 
»زن  زندگی آزادی« در کنار مردان و در میهن مشرتک و 
آباد تحقق می یابد. همین نگاه همبسته و تکمیلی است 
که یکپارچگی مردم را در خیزش آزادیخواهی آنان به منایش 

گذاشته است.
می کوشد  مذبوحانه  اسالمی  جمهوری  میان،  این  در 
»جمعیت خاکسرتی« را از تجزیه کشور و سوریه ای شدن 
ایران برتساند و در این میان برخی گروه های تجزیه طلب و 
رسانه های حامی آنها نیز به سیاست تفرقه افکنانه ی حکومت 
اما در آذربایجان شعار »آذربایجان  یاری می رسانند. مردم 
بیدار است، پناه کردستان است« رس می دهند؛  درمشهد و 
شیراز و اصفهان »زاهدان، کردستان، چشم و چراغ ایران« 
فریاد می زنند، در تهران رسود »از زاهدان تا تهران، جانم 
فدای ایران« می خوانند و همزمان در مراسم نرسین قادری 
اعالم  بلند  صدای  با  مریوان  در  اعرتاضات  جانباختگان  از 

می کنند »ژن ژیان ئازادی، مرد میهن آبادی!«
 روشنک آسرتکی
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که  است  مسائلی  مسلم  قدر  بکند،  پیدا  اساسی  تغییرات 
ممکن است در فردای فروپاشی پیش بیاید و در این مورد 
جا دارد رسیع تر فکر بشود و خوب  است که با کسانی در 
داخل کشور به همین فعالیت ها مشغول هستند، هامهنگ 
بشود.« شاهزاده رضا پهلوی در پایان سخنان کوتاه خود ابراز 
امیدواری کرد که ایرانیان از پروژه ققنوس ایران پشتیبانی کنند 

تا این اندیشکده بهرت و مؤثرتر فعالیت خود را پیش بربد.

مهم ترین  شدند  مطرح  کنفرانس  این  در  که  مباحثی 
موضوعات حیاتی ایران را که طی چهار دهه گذشته مورد 
بی اعتنایی و غارت و تخریب از سوی حکومت قرار گرفته  در 
مرکز توجه قرار دادند. از مشکالت آب و انرژی و کشاورزی 
و اقتصاد تا ساخت و ساز شهری و سالمت روان جامعه و 
آزادی بیان و رسانه. سخرنانان این کنفرانس را دانشمندان و 

کارشناسان ایرانی و غیرایرانی تشکیل می دادند از جمله

==کنفرانس سان دیگو قرار بود در پاییز ۲۰۲۱ برگزار شود 
اما به دلیل پاندمی کووید۱۹ که همه فعالیت های اجتامعی 

را تقریبا در رسارس جهان مختل کرد، به تعویق افتاد.
این کنفرانس مطرح شدند مهم ترین  ==مباحثی که در 
موضوعات حیاتی ایران را که طی چهار دهه گذشته مورد 
بی اعتنایی و غارت و تخریب از سوی حکومت قرار گرفته  در 
مرکز توجه قرار دادند. از مشکات آب و انرژی و کشاورزی 
و اقتصاد تا ساخت و ساز شهری و سامت روان جامعه و 
آزادی بیان و رسانه. سخرنانان این کنفرانس را دانشمندان و 
کارشناسان ایرانی و غیرایرانی تشکیل می دادند از جمله دکرت 
ادوارد واین برنده جایزه نوبل به یکی از مهم ترین مسائل نه 

تنها ایران بلکه جهان، یعنی انرژی، پرداخت.
این  به  ویدئویی  پیام  یک  در  پهلوی  رضا  ==شاهزاده 
کرد  تأکید  آینده  درباره  ایران  مردم  نگرانی   بر  کنفرانس 
كه  از هم ميهنان مى پرسند  بسيارى  كه  و گفت: »پرسىش 
نقشه ى راه به سمت آينده چيست و چه می تواند باشد؟ 
ما به همني دليل گروه ققنوس را تشكيل داديم تا بتوانند به 
مشکاتی که کشور با آنها مواجه است بپردازند. از بحران آب 

و محيط زيست تا بهداشت و اقتصاد و...

در  ایران«  ققنوس  »پروژه  اندیشکده  روزه  دو  کنفرانس 
روزهای شنبه و یکشنبه گذشته ۲۹ و ۳۰ اکترب )۷ و ۸ آبان( 

در دانشگاه سان دیگو کالیفرنیا برگزار شد.
»پروژه ققنوس ایران« که یک اندیشکده برای بررسی مسائل 
و مشکالت ایران در عرصه های مختلف و ارائه راهکارهای 
علمی و عملی برای حل آنها در ایران آزاد و بدون جمهوری 
اسالمی است، با پیشینه ای چندین ساله در سوم اسفند ۱۳۹۷ 
)۲۲ فوریه ۲۰۱۹( در واشنگنت دی سی با حضور مبتکر خود، 

شاهزاده رضا پهلوی، اعالم موجودیت کرد.
کنفرانس سان دیگو قرار بود در پاییز ۲۰۲۱ برگزار شود اما 
به دلیل پاندمی کووید۱۹ که همه فعالیت های اجتامعی را 

تقریبا در رسارس جهان مختل کرد، به تعویق افتاد.
برگزاری این کنفرانس امسال نیز با رویدادهای مهم ایران 
و اعرتاضات و خیزش آزادیخواهی مردم همزمان شد بطوری 
که  ققنوس به عنوان پروژه ای که با شعار »توانا بود هر که 
دانا بود« دانش را در خدمت مردم می خواهد، منی توانست 
نسبت به آن واکنشی نشان ندهد به ویژه آنکه عنوان آن نیز 
»راهکارهایی برای یک آینده روشن« بود. آینده ای که بدون 
عزم راسخ مردم برای سپردن نظام تاریک و بدخیم جمهوری 

اسالمی به تاریخ ممکن نیست.
در همین رابطه دکرت فرداد فروزان یکی از بنیانگذاران این 
اندیشکده خوشامد به مهامنان و رشکت کنندگان را در همین 
ارتباط و »به نام نامی ایرانزمین« و رسوده ی فردوسی بزرگ 
درباره دانش و دانایی و توانایی و اعرتاضات مردم آغاز کرد. 
دکرت فروزان از جمله گفت: »برنامه این کنفرانس از چندین 
ماه پیش در دست تهیه بوده است اما تقدیر بر آن بود که 
در  و یکصدا  قیامی خودجوش  با  کنفرانس مهم  این  اجرای 
میهن بزرگامن ایران هم هنگام شود.« وی افزود »منی شود از 
رشایط کنونی هم میهنامنان صحبتی نکرد. بیش از ۴ دهه از 
ورود رژیم قهقهرایی می گذرد که می خواهد در قرن بیست 
و یکم با زور گلوله  بر متام جوانب زندگی ایرانیان از باورها 
و اعتقادات دینی تا پوشیدن لباس تا خوردن غذا و آشامیدن 

نه  را  انسان ها  آزادی  معنای  واقعا  باشد.  داشته  دخالت 
می فهمند و  قابلیت درکش را دارند. اگر می فهمیدند باور به 
احرتام گذاشنت به آن آزادی را ندارند چون مغایر است با طرز 

فکر ناقص شان.«
که  جوانی  جان های  به  اشاره  با  ادامه  در  فروزان   دکرت 
است  ستانده  وحشیگری  و  خشونت  با  اسالمی  جمهوری 
افزود: »برای نشان دادن تار مویی، بهار زندگی مهساها و به 
بهانه های دیگر، حدیث ها، نیکاها، غزاله ها، نداها، سهراب ها 
و… را به خزان مرگبار می رسانند و بستان رسشاد و پرامید 
نوباوگان را با خون گرم شان آبیاری می کنند. باشد تا به گفته 
عارف، از خون این نونهاالن وطن الله ها بروید که آنها بر 
پیکر و جهان این واپسگرایان و این ایران ستیزان، آذری افکند 
تا بنیان اندیشه های اهریمنی از رسزمین کهن ما از ریشه 
کنده شود.« وی در پایان با اعالم یک دقیقه سکوت به احرتام 
جانباختگان راه آزادی ایران، سخنان خود را چنین پایان داد: 
نسل های  که حاصلش  پربار  و  تنومند  »دانش درختی ست 
بهرتین  و  بزرگرتین  دانش  می گرداند.  بهره مند  را  آینده 
ابزاریست که برای دفاع در برابر جهالت و واپسگرایی به کار 
می رود تا اینکه میهن مان دوباره به سوی آینده ای روشن و 

مرتقی که شایسته ایران و ایرانیست، گام بردارد.«
شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام ویدئویی به این کنفرانس 
بر نگرانی  مردم ایران درباره آینده تأکید کرد و گفت: »پرسىش 
که بسیارى از هم میهنان مى پرسند که نقشه ى راه به سمت 
آینده چیست و چه می تواند باشد؟ ما به همین دلیل گروه 
تا بتوانند به مشکالتی که کشور  ققنوس را تشکیل دادیم 
با آنها مواجه است بپردازند. از بحران آب و محیط زیست 
تا بهداشت و اقتصاد و… طبیعی است که راهکارهای این 
اندیشکده برای آینده است و ممکن است کار دولت های 

آینده را آسانرت بکند.«
که  زمانی  »البته  افزود:  همچنین  پهلوی  رضا  شاهزاده 
ققنوس تشکیل شد با یک دید بلندمدت به این مسائل نگاه 
اکنون  پیش بینی  منی شد.  ما  امروز کشور  می کرد و رشایط 
اما در حالی که رشایط سیاسی کشور ممکن است  هر آن 

کنفرانس اندیشکده »پروژه ققنوس ایران« در سان دیگو؛ 
راهکارهایی برای یک آینده روشن همزمان با خیزش آزادیخواهی مردم

از راست: دکرت اسامعیل فاحی، دکرت علی محسنی، دکرت امیر حمیدی

دکرت فرخ زندی
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              دکرت ادوارد واین برنده جایزه نوبل به یکی از مهم ترین 
پرداخت. انرژی،  یعنی  جهان،  بلکه  ایران  تنها  نه  مسائل 
همچنین دکرت آرماند ارشف زاده مدیر هیئت هامهنگی و 
عضو کمیته اجرایی ققنوس به موضوع اساسی که در ایران 
امروز کمبود آن به شدت در همه زمینه ها تأثیرات مخرب 
گذاشته است پرداخت: برنامه ریزی جامع بر اساس فرآیند 

سیستم های تفکری. دکرت ارشف زاده در سخنان خود تأکید 
کرد که »پیاده سازی این سیستم برای تغییرات اجتامعی بر 
توسط  برش  حقوق  شده ی  شناخته  چارچوب های  اساس 
سازمان ملل طراحی شده و تنها زمانی که سیستم حکومتی 
آزاد و غیرایدئولوژیک بر کشور حاکم باشد، قابل اجرا خواهد 

بود.«
دکرت ارشف زاده مدیر اجرایی ققنوس تأکید کرد »با توجه 

به ایده تشکیل دولت موقت، آنچه امروز اینجا بیان مى کنم، 
است.  اسالمى  جمهورى  از  پس  اول  روز   ٣٠ ریزى  برنامه 
مردم ایران مى خواهند از جمهوری اسالمی رد بشوند و این 
برنامه ى جامع بر اساس نیاز امروز ایران و بر اساس تفکر و 

اندیشه ارائه شده و براى یک جامعه ى آزاد است.«
دکرت موتی هریدیم دانشمند ایرانی تبار از انستیتو تکنولوژی 
خولون در ارساییل از راه های کم هزینه تر و نوآوری در انتقال 

نیرو سخن گفت. وی با اشاره به اینکه این نوآوری به شارژ 
کردن رسیع اتومبیل های الکرتونیک در سفر و بین راه در 
جاده ها نیز کمک خواهد کرد، ابراز امیدواری منود که دو 
کشور ایران و ارسائیل در آینده  ی نزدیک بتوانند در زمینه های 

دانش و پژوهش همکاری های نزدیک داشته باشند.
دکرت  کشور،  مشکالت  مهم ترین  از  دیگر  یکی  مورد  در 

اسامعیل فالحی با طرح بحران آب و رودخانه های ایران که 
حیات ایران به آنها وابسته است تأکید کرد که می بایست 
با به وجود آمدن رشایط سیاسی مساعد در کشور بالفاصله 
به  تغییر شیوه کشاورزى در ایران اقدام کرد و این انگیزه 
را با پشتیبانی های مناسب در کشاورزان پرورش داد که با 
روش های نوین از جمله در آبیاری به فعالیت در این عرصه 
موضوع  این  به  می توان  حتا  اینکه  بپردازند. ضمن  حیاتی 

پرداخت که چطور می توان باغ های کهن ایرانی را که از زمان 
هخامشیان در این رسزمین وجود داشتند دوباره زنده کرد،

نکات   Chetroff Group ارشد  مشاور  پاریس  جاناتان 
مهمی را در ارتباط با قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری خلق چین کمونیست مطرح ساخت و تأکید منود 
که رژیم ایران در حالی با سیاست های خود منزوی شده و 
مجبور شده راه نزدیکی به چین را در پیش بگیرد که اساسا 

خاورمیانه برای چین در اولویت قرار ندارد!
دکرت مژگان حکیمى در ارتباط با سالمت روان جامعه با 
اشاره به رشایط کنونی ایران و خیزش انقالبی مردم گفت: 
»زماىن که از من خواسته شد در این کنفرانس رشکت کنم، 
کارم به عنوان یک فرد دانشگاهى آسان بود. اما امروز بعد 
ایران می گذرد، دیگر  از چندماه به خاطر همه ى آنچه در 

آسان نیست. امروز براى صحبت از زنان ایران باید به ابتداى 
تاریخ ایران مراجعه کنیم به زماىن که زنان در ایران هخامنشی 
به  هویت مان  براى  بایستى  امروز  داشتند.  »استقالل« 
»ناخودآگاه جمعى« برویم و آنچه را با هم در طول نسل های 
متوالی بطور مشرتک داشته ایم و امروز به دنبالش هستیم، 

جستجو کنیم.«
یکی دیگر از رشکت کنندگان این کنفرانس دو روزه نازنین 

انصاری روزنامه نگار بین املللی و مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان 
الیف بود که درباره »علم ارتباطات و رسانه« سخنانی ایراد کرد.
بر  را  خود  ساختار  که  »کشورهایى  گفت:  جمله  از  وی 
داراى  می کنند  بنا  خوب  دولتمدارى  و  درست  پایه هاى 
دموکراىس و امنیت پایدارترى خواهند بود و برای تحقق این 
هدف رسانه ها نفش مهمى باز می کنند.« نازنین انصاری با 

اشاره به اینکه»امروز ایران داراى رسانه هاو روزنامه های

دکرت ادوارد واین برنده جایزه نوبل نازنین انصاری دکرت فرداد فروزان

دکرت تقی آل رضا دکرت مژگان حکیمی دکرت علی محسنی
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که  ایران  مردم  آزادیخواهانه ی  انقاب  از  روز  ==پنجاه 
جهان را به تحسین و تغییر سیاست واداشته می گذرد اما 
با اینهمه مقامات نظام ارصار عجیبی دارند که چشم خود 
را به روی واقعیات بسته و با این توهم که مردم از سوی 
»خارجی ها« تحریک می شوند این حقیقت را قبول نکنند 
از جان خود  که در جامعه منفورند و معرتضانی که حتا 
می گذرند، آنها را منی خواهند و خواهان تغییر و به دست 

گرفنت رسنوشت خود هستند.
همچنان  نظام  عوامل  وقتی  این،  از  پیش  هفته  ==دو 
امیدوار بودند که با زور و خشونت می توانند خیزش انقابی 
مردم را متوقف کنند، تحلیلگران حکومتی رجز می خواندند 

که »آشوب ملپن ها، بر نظام و مردم بی تأثیر است.«
==حسین رشیعتمداری مدیرمسئول روزنامه بدنام کیهان 
تهران در مطلبی با عنوان »از اپوزیسیون شانس نیاوردیم« 
بود  نوشته  رژیم  مخالفان  تحقیر  برای  خودش  خیال  به 
برخاف بسیاری از کشورهای دیگر که از اپوزیسیون های 
و  وامانده  اپوزیسیونی  اسامی  »ایران  برخوردارند،  قوی 
و  اپوزیسیون رسنوشت ساز  آنکه  از  غافل  دارد!«  فکسنی 
تعیین کننده مردمی هستند که در داخل کشور عزم خود 
را برای به پایین کشاندن حکومتی که امثال رشیعتمداری 

ریزه خواران آن هستند، جزم کرده اند.

انقالب  و  اعرتاضات رسارسی  از  روز  پنجاه  که  حالی  در 
آزادیخواهی مردم ایران که بالفاصله پس از خاکسپاری مهسا 
امینی در روز ۲۶ شهریورماه آغاز شد می گذرد، رسدار رسول 
سنایی راد معاون سیاسی دفرت عقیدتی سیاسی رهرب جمهوری 
اسالمی  با خوش بینی و خوش خیالی گفته است »نظام از 

دست نرفته اما رضبه خورده ایم!«
به گزارش ایرنا این مقام نظامی به نقل از علی خامنه ای 
افراد ]که به خیابان ها آمده اند[  این  از  تکرار کرد »برخی 
که  آمدند  لیدرهایی  کنار دست  اما  نظام هستند  فرزندان 
می خواستند رسی به تن نظام نباشد و از این موضوع ابزاری 

برای کشته سازی بسازند.«
پاسدار سنایی راد به واکاوی اعرتاضاتی که ادامه دارد نیز 
دشمن  فقط خواست  اقدام  »این  داد:  توضیح  و  پرداخت 
تحوالت،  از  عقب افتادگی  جمله  از  داخلی  و ضعف  نبود 

تکنیک ها، تاکتیک ها و راهربدها هم اثرگذار بود!«
وی همچنین تأکید کرد »در این حوادث با یک تغییرات 
و گسست نسلی هم مواجه شده ایم، لیدرها معموالً سن 
و سال دار و آموزش دیده اند که در کنار گود ایستاده اند و 
مدیریت می کنند اما در بدنه آشوب ها، افراد هیجانی کم 
بودند!«  ماجراجویی  دنبال  که  داشتیم  هم  سالی  و  سن 
مقامات نظام ارصار عجیبی دارند که چشم خود را به روی 
واقعیات بسته و با این توهم که مردم از سوی »خارجی ها« 
تحریک می شوند این حقیقت را قبول نکنند که در جامعه 
منفورند و معرتضانی که حتا از جان خود می گذرند، آنها را 
به دست گرفنت رسنوشت  و  تغییر  و خواهان  منی خواهند 

خود هستند.
با اینهمه در نهادهای امنیتی نظام ظاهرا به این جمع بندی 
اعرتاضات  همه  با  کنونی  اعرتاضات  رسشت  که  رسیده اند 
از رس  را  شیپور  هم  باز  اینهمه  با  است.  متفاوت  گذشته 

پنجاهه ی انقاب آزادیخواهی مردم ایران و اعرتاف خوش بینانه ی
معاون دفرت عقیدتی سیاسی خامنه ای: 

نظام از دست نرفت اما رضبه خوردیم!

تظاهرات ضدحکومتی مهرماه ۱۴۰۱

رسیدن  پایان  به  منی خواهند  نیز  آنها  و  می زنند  گشادش 
دوران سیاه جمهوری اسالمی را درک کنند. در همین ارتباط، 
با فرافکنی می نویسد دشمن بعد از  روزنامه »همشهری« 

۸۸ متوجه شد باید به مبانی مذهبی و ارزشی لطمه بزند!
حرف »همشهری« تکرار سخنان احمد علم الهدی مناینده 
خامنه ای در خراسان رضوی است که در توصیف متفاوت 
بودن اعرتاضات کنونی با سال های گذشته، موضوع رورسی 
و  دانسته  دین ستیزی«  »عالمت  را  دخرتان  برداشنت  از رس 
گفته بود: »اینبار با رصاحتی بی مانند، به دنبال براندازی اند.« 
پدرزن ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« که همیشه حرف های 
بی رس و ته می زند حتا مدعی شد: »عده ای از دستگیر شده ها، 
قمقمه ای همراه داشتند که در آن مرشوبات الکلی بود!«
در یک اعرتاف دیگر، رحامن جاللی معاون سیاسی امنیتی 
کرد »همیشه  اذعان  در یک سخرنانی  نیز  کرمان  استاندار 
محدودیت اینرتنت، دستگیری رسگروه های اغتشاش و آمدن 
مردم به کف خیابان فتنه را از بین می برد اما جنس این فتنه 

و مخاطبان آن متفاوت است.«
در این میان، مسئوالن نهادهای امنیتی و قضایی حکومت 
را  اعرتاضات  اصلی«  »لیدرهای  که  شده اند  مدعی  بارها 
مراکز  تا  خیابان  از  مردم  اعرتاضات  اما  کرده اند  بازداشت 

آموزشی و محل کار ادامه دارد.
دو هفته پیش از این، وقتی عوامل نظام همچنان امیدوار 
بودند که با زور و خشونت می توانند خیزش انقالبی مردم 
را متوقف کنند، تحلیلگران حکومتی رجز می خواندند که 

»آشوب ملپن ها، بر نظام و مردم بی تأثیر است.«
کیهان  بدنام  روزنامه  مدیرمسئول  رشیعتمداری  حسین 
تهران در مطلبی با عنوان »از اپوزیسیون شانس نیاوردیم« 
بود  نوشته  رژیم  مخالفان  تحقیر  برای  خودش  خیال  به 
اپوزیسیون های  از  از کشورهای دیگر که  برخالف بسیاری 
و  وامانده  اپوزیسیونی  اسالمی  »ایران  برخوردارند،  قوی 
و  رسنوشت ساز  اپوزیسیون  آنکه  از  غافل  دارد!«  فکسنی 
تعیین کننده مردمی هستند که در داخل کشور عزم خود 
را برای به پایین کشاندن حکومتی که امثال رشیعتمداری 

ریزه خواران آن هستند، جزم کرده اند.

      بسیار است« افزود: »اما مهم این است که در این 
روزنامه ها و رسانه ها چه نوشته و منترش می شود!« وی در 
چند  همین  »در  گفت:  ایران  کنونی  رویدادهای  با  ارتباط 
هفته دیدیم که نقش رسانه ها تا چه اندازه بیش از پیش 

اهمیت پیدا کرده است.«
دکرت تقى آل رضا عضو هیئت اجرایی پروژه ققنوس در 
ارتباط با انرژی برق و مسائل الکرتونیک این امید و نوید را 
داد که »در آینده ما بایستى به کشورهاى منطقه و نیازمند 
برق بفروشیم که درآمدى نزدیک به ٧۴ بیلیون دالر خواهد 
ایجاد خواهد کرد.« وی  داشت و همچنین اشتغال فراوان 
در ارتباط با مشرتیان این انرژی افزود »خریداران این انرژی 
از ایران، چین، ترکیه، عراق، هند و پاکستان خواهند بود.« 
دکرت آل رضا تأکید کرد که با درآمد حاصل از فروش برق، در 
بخش های دیگر انرژی مانند انرژی باد و خورشید می بایست 

رسمایه گذاری کرد.
سخنان دکرت فرداد فروزان نیز در ارتباط با برق و تولید 
نامتمرکز بود. دکرت فروزان با اشاره به اینکه »رشایط اقلیمى 
ایران به ویژه از سال ١٩٩٨ )١٣٧٧( به شدت در حال تغییر 
است و سبب کوچ مداوم به خصوص از مناطق روستایى به 
شهرها و حاشیه ی شهرها شده« آن را عمدتا در ارتباط با 
»مدیریت بد آب و خاک«  است و گفت که »پیش از انقالب 
درباره این معضل فکر شده بود. اما دولت ها پس از انقالب 
با شعار خودکفایى و با جهاد سازندگى تنها سبب تخریب 
منابع طبیعی و کوچ و مهاجرت بیش از شدند.« وی گفت 
که برای حل مشکل انرژی در مناطق روستایی »می بایست 
انرژى برق را در هامن مناطق و مناسب با آن منطقه تولید 

و ذخیره کرد.«
دکرت رضا سعیدى متخصص پیوند اعضاى بدن به یکی دیگر 
از معضالت مهم ایران امروز پرداخت که کمرت به آن توجه 
شده است. وی با مروری بر تاریخچه ی این پدیده از جمله در 
ایران باستان و سپس بررسی وضعیت کنونی، به مشکل بازار 
سیاه فروش کلیه پرداخت و چشم اندازی از آینده ى موضوع 

پیوند اعضاى بدن در ایران و نیازهاى حقوقى ارائه داد.
دکرت عىل محسنى از گروه کشاورزى ققنوس در کشورهاى 
پیرشفته مانند آمریکا، حفظ سالمت و پایدارى دام و طیور مدام 
تحت بررىس هست تا مبادا به چرخه غذایى صدمه وارد شود.

درحالیکه کشاورزى در ایران از روشهاى فرسوده و عدم 
نظارت دقیق برخوردار است که کیفیت غذایى را درهم میزد.

تنها پایه گذارى یک وزارت کشاورزى پیرشفته که چرخه ى 
غذایى کشور را بازبینى میکند و از تکنولوژى مدرن براى بهره 

بردارى منابع استفاده مى کند، راه گشاى آینده مى باشد.
دکرت فرخ زندى رسپرست گروه اقتصاد ققنوس در ارتباط 
با »سواد مالی و رسمایه گذاری در بازار بورس ایران« گفت 
»در سال ٢٠١٩ در بین ١۴۴ کشور براى مدیریت رشکت ها، 
ایران در رتبه ١٣٧ قرار داشت. هنگامى که بورس دنیا گاه در 
حال سقوط است، بورس در ایران اما رشد نشان می دهد! 
این موضوع اما نشانگر یک اقتصاد سامل و درست نیست. در 
نظرخواهى سواد رسمایه گذارى که چندی پیش در ققنوس 
بورس  در  چگونه  و  چرا  که  پرسیدیم  مردم  از  شد  انجام 

رسمایه گذارى می کنند؟«
دکرت زندی در ادامه توضیح داد: »نتایج این نظرسنجی به ما 
نشان می دهد که بسیارى از مردم بدون آنکه با همه مفاهیم 
و موضوعات مربوط به رشکت ها آشنا باشند و گاهی فقط به 

توصیه ى دیگران، در بورس رسمایه گذارى مى کنند.«
پروژه ققنوس ایران نتایج این نظرسنجی را به زودی در 

اختیار همگان قرار خواهد داد.
همچنین ویدئوهای مباحث کنفرانس سان دیگو در کانال 

یوتیوب این اندیشکده منترش می شود.
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==بعد از آنکه حسین رشیعتمداری مدیرمسئول تبهکار 
روزنامه بدنام کیهان تهران از نیروهای امنیتی خواسته برای 
رسکوب معرتضان از تیر جنگی استفاده کنند، ۲۲۷ نفر از 
منایندگان مجلس شورای اسامی خواستار اجرای رسیع حکم 

اعدام معرتضان بازداشتی شدند!
==شامری از منایندگان مجلس شورای اسامی از مقامات 
بگذارند!  کنار  را  آشوبگران«  با  »مدارا  خوسته اند  امنیتی 
مجلس  در  رفسنجان  مناینده  جالی  حسین  حجت االسام 
ملی  امنیت  عالی  شورای   دبیر  شمخانی  علی  به  خطاب 
جمهوری اسامی گفته »آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب 
واجبات است حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم تر 

است!«
==حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
و  وامنود  اینطور  افکار عمومی  در  »آمریکایی ها  اسامی: 
القا می کنند که ایران دارد از درون می پاشد و ما نیازی به 

مذاکره نداریم«.
==حسین سامی فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی 
هفتم آبان گفته بود »امروز روز پایان اغتشاشات است!« 
وی از مردم خواسته بود »دیگر به خیابان نیایید!« بی اثر 
بودن این تهدیدات و بی نتیجه ماندن رسکوب ها حکومت را 

به شدت از آینده نگران کرده است.
در ایران حکومت در مهار خیزش انقالبی که بیش از ۵۰ 
بازداشت های  و  گسرتده  رسکوب های  وجود  با  است  روز 
فله ای همچنان ادامه دارد ناموفق بوده و مردم در شهرهای 
مختلف همچنان به خیابان ها می آیند و در کنار »توپ تانک 
می دهند:  شعار  جمله  از  بشه«  گم  باید  آخوند  فشفشه، 
»توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد!« و »به مادرم بگویید 

دیگر دخرت/پرس ندارد!«
در مجلس شورای اسالمی ۲۲۷ نفر از منایندگان از ۲۹۰ 
مناینده در درخواستی تبهکارانه خواهان اجرای رسیع حکم 
اعدام معرتضان بازداشتی شدند. پیش از این شامری دیگری 
خواسته  امنیتی  نیروهای  از  اسالمی  مجلس  منایندگان  از 
بودند »مامشات و مدارا« با »اغتشاشاگران« را متام کنند و 
حتا حسین رشیعتمداری مدیرمسئول روزنامه بدنام کیهان 

آشوبگران  با  »چرا  بود  پرسیده  امنیتی  مقامات  از  تهران 
مامشات می کنید و چرا از تیر جنگی استفاده منی کنید؟«

اعرتاضات  جانباختگان  شامر  گذشته  نیم  ماه  و  یک  در 
از سوی منابع حقوق برشی حدود ۳۰۰ نفر اعالم شده که 
شدند.  کشته  جنگی  گلوله  اصابت  اثر  بر  آنها  از  تعدادی 
این در حالیست که مقامات امنیتی ادعا می کنند از سالح 
جنگی استفاده نکرده اند. ده ها نفر از معرتضان نیز مورد 
اصابت گلوله های ساچمه ای قرار گرفته  و حتا جان خود را از 
دست داده اند. این نوع گلوله ها اگر از فاصله نزدیک برخورد 
کرده یا اگر به نواحی حساس بدن مثل صورت اصابت کنند، 
مرگبارند چنانکه شامری از جانباختگان مورد اصابت این نوع 

از گلوله ها قرار گرفته اند.
با وجود چنین ابعادی از رسکوب و کشتار، باز هم تعدادی 
از منایندگان مجلس شورای اسالمی از علی شمخانی دبیر 
شورای  عالی امنیت جمهوری اسالمی، رسدار پاسدار احمد 
وحیدی وزیر کشور و حسین اشرتی فرمانده نیروی انتظامی 
انتقاد  خوانده اند  آشوبگران«  با  »مدارا  آنچه  خاطر  به 
مناینده  جاللی  حسین  آنها حجت االسالم  از  یکی  کرده اند. 
به  خطاب  که  است  اسالمی  شورای  مجلس  در  رفسنجان 
شمخانی گفته »آقای شمخانی، حفظ نظام از اوجب واجبات 

است حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم تر است!«
بر اساس گزارش مناینده حقوق برش سازمان ملل متحد در 
امور ایران از آغاز اعرتاضات در ایران حدود ۱۴ هزار نفر از 
معرتضان، فعاالن صنفی، وکال و معلامن و کارگران بازداشت 

شده اند.
می شود،  سخت تر  اسالمی  جمهوری  برای  اوضاع  هرچه 
آنها  لحن  و  بیشرت  نیز  حکومت  مقامات  تهدید  و  هیاهو 
تندتر می شود اما در بین همین زیاده گویی ها حرف هایی 

بیان می کنند که بیان وضعیت بحرانی نظام است.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  نوش آبادی  حسین 
به  است،  ثبات  با  کشور  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
»رویداد۲۴« گفت: »آمریکایی ها در افکار عمومی اینطور 
وامنود و القا می کنند که ایران دارد از درون می پاشد و ما 
که  حارض  حال  »در  افزود:  او  نداریم.«  مذاکره  به  نیازی 

تهدید به »تیر جنگی« و »اعدام« اثر ندارد! 
»منایندگان« تبهکار مجلس شورای اسامی: حفظ نظام از جان امام زمان واجب تر است! اعدام کنید!

مذاکره ای در کار نیست و مذاکرات تعطیل است.« این در 
حالیست که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه نظام ادعا 
برای  محرمانه  بطور  صحنه  پشت  آمریکایی ها  بود  کرده 
دولت جو  که  اصلی  عوامل  از  یکی  داده اند!  پیام  مذاکره 
بایدن و اروپایی ها را وادار کرده تا مذاکرات امتی با جمهوری 
اسالمی را از روی میز بردارند تداوم و استقامت مردم در 

اعرتاضات ضدحکومتی است.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  سالمی  حسین 
هفتم آبان گفته بود »امروز روز پایان اغتشاشات است!« 
وی از مردم خواسته بود »دیگر به خیابان نیایید!« بی اثر 
بودن این تهدیدات و بی نتیجه ماندن رسکوب ها حکومت 
را به شدت از آینده نگران کرده است. اینهمه در حالیست 
فرماندهان  یا  مافوق  افراد  نظامی  یگان های  در  وقتی  که 
ارشد دستوری صادر یا ابالغ می کنند الزم االجراست. صدور 
دستور یا تهدید بدون پشتوانه اجرایی یا عملی نشدن آن نه 
تنها به موقعیت آن فرمانده لطمه وارد می کند بلکه رضبه 
به حیثیت آن یگان و نیروهای تابع آن است. در جایی که 
به  مربوط  یگان  که  باشد شدت رضباتی  بی اثر  تهدیدات 

دریافت می کند چندین برابر می شود.
خامنه ای  علی  شخص  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نظیر این رضبات را قبالً زیاد خورده اند. چهار پنج سال پیش 
با شدت گرفنت حمالت ارسائیل به پایگاه های سپاه پاسداران 
جمهوری  مقامات  سوریه  در  نیابتی ها  و  اسالمی  انقالب 
اسالمی از سوی هواداران نظام زیر فشار قرار گرفتند که چرا 
واکنش مشابه نشان منی دهند اما ناتوانی حکومت برای دفاع 
در برابر حمالت ارسائیل را پای »صرب اسرتاتژیک« گذاشتند. 
به تدریج مسئله برای رژیم به موضوع حیثیتی تبدیل شد 
و علی خامنه ای در  یک مصاحبه با الف و گزاف ارسائیل را 
تهدید کرد که »دوران بزن در رو متام شده و اگر یکی بزنید 
ده تا می خورید!« از آن زمان به بعد حمالت ارسائیل تشدید 
شد و ده ها رضبه به جمهوری اسالمی وارد آورد و نیروهای 
علت  شدند.  زخمی  و  کشته  حرم«  »مدافعان  از  بیشرتی 
چنین پیامدی روشن بود: سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

رهربی نظام در عملی کردن تهدیدات خود ناتوان هستند!

تظاهرات در تهران
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ناخواسته از طریق اقدام نادرست، مرگ این مذاکرات را رقم 
بزند. در این گزارش تأکید شده قرار گرفنت سپاه پاسداران 
اروپا،  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  اسالمی  انقالب 
مذاکرات وین را پیچیده تر خواهد کرد، زیرا یکی از موانع 
اصلی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات امتی قرار داشنت سپاه 
در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا بود و تکرار این 

مسئله وضعیت را بدتر خواهد کرد.
از سوی دیگر، رابرت مالی مسئول امور ایران در وزارت 
خارجه  آمریکا و از حامیان جدی »احیای برجام« مدت هاست 
تغییر موضع داده و با اعالم اینکه »داده ها نسبت به گذشته 
تغییر کرده« می گوید آمریکا دیگر وقت  خود را برای مذاکره 

با جمهوری اسالمی ایران تلف منی کند.
 ۱۳ جمعه  روز  در  هفت«  »گروه  نشست  پایان  از  پس 
آبان نیز وزارت خارجه آملان در توئیتی با اشاره به رسکوب 
چهره  اسالمی  جمهوری  »رژیم  نوشت  ایران  در  معرتضان 

واقعی خود را نشان می دهد.«
که  کسی  »هر  گفت  بربوک  آنالنا  آملان،  خارجه  وزیر 
زندانی  را  آنها  بزند،  کتک  مرگ  حد  رس  تا  را  شهروندان 
کند و از تجاوز جنسی به  عنوان سالح استفاده کند، چهره 
واقعی خود را نشان داده است.« او هشدار داد وحشتی که 
جمهوری اسالمی در داخل ایران به راه انداخته و اقداماتی 
مثل ارسال سالح به روسیه برای رژیم ایران پیامدهای منفی 

خواهد داشت.
رژیم ایران با وجود اینکه متام ظرفیت خود را برای رسکوب 
به میدان آورده اما اقدامات وحشیانه ی آن در خاموش کردن 

تبلیغات  سازمان  به  )وابسته  تایمز«  »تهران  ==روزنامه 
اعامل  برای  آملان  فشار  »با  نوشته  گزارشی  در  اسامی( 
موانع  با  امتی  مذاکرات  ایران،  علیه  جدید  تحریم های 
جدیدی روبرو شده و ممکن است ناخواسته از طریق اقدام 

نادرست، مرگ این مذاکرات را رقم بزند!«
==هنوز شامر زیادی از مقامات حکومت که خیزش مردم 
از  یا نخواسته اند باور کنند تظاهرات را  را باور نکرده اند 
چشم دولت های خارجی و عوامل آنها در داخل می بینند. 
است!  برعکس  کاما  قضیه  که  است  این  واقعیت  اما 
حقوق  نقض  و  رسکوب  خاطر  به  اکنون  که  دولت هایی 
برش جمهوری اسامی را با تحریم زیر فشار قرار داده اند 
هامنهایی هستند که تا یک ماه پیش به دنبال مذاکرات با 
جمهوری اسامی بودند و برای »معامله امتی« و »احیای 
برجام« با منایندگان رژیم نشست و برخاست داشتند. این 
خیزش مردم است که سیاست غربی ها را تغییر داده و نه 

برعکس!
که  هامنها  حکومتی،  تحلیلگران  و  نظام  ==مقامات 
رسد  زمستان  منتظر  خوش خیالی  با  خود  توهامت  در 
»برنامه ریزی  تظاهرات  که  پیش فرض  این  با  بودند،  اروپا 
دولت های اروپایی و آمریکاست« به دلشان صابون می زنند 
به  فشار  اهرم  اعرتاضات«  این  »سازماندهی  از  که هدف 
نظام برای انعطاف پذیر کردن جمهوری اسامی در مذاکرات 
میز  از  رژیم  امتی  پرونده  که  حالی  در  آنهم  است!  امتی 

مذاکرات غربی ها به زیرزمین بایگانی ها رفته است!
==با اینهمه آریل کوهن عضو ارشد شورای آتانتیک در 
مقاله ای در نرشیه »فوربس« می نویسد »چون تاریخ نشان 
داده رسنگونی حکومت ایران بسیار دشوار است و ایران در 
مقابل تحریم ها مقاوم شده« آشوب  ها بهانه ای برای تحریم 

شده است!

فشارهای  هرچه  ایران  مردم  انقالبی  خیزش  ادامه  با 
بیشرت می شود اصطکاک  اسالمی  علیه جمهوری  بین املللی 
سفارتخانه های  و  خارجی  دولت های  با  اسالمی  جمهوری 

اروپایی در تهران بیش از پیش افزایش می یابد.
محمدرضا نقدی معاون هامهنگ کننده سپاه پاسداران 
انگلستان  باید سفارت  پرسیده »چرا هنوز  اسالمی  انقالب 
در ایران باز باشد؟« پیش از این وزارت اطالعات جمهوری 
از  پاسداران )ساس( پس  اطالعات سپاه  و سازمان  اسالمی 
مورد  در  فرانسه  و  آملان  انگلیس،  سفارتخانه های  به  آنکه 
»دخالت عوامل شان در اغتشاشات« تذکر داده بودند. بعد 
از این هشدارها بود که جاسوسی و شنود کارکنان سفارت ها 
تشدید شد و عالوه بر احضار سفیران آنها شامری از کارکنان 
که  شدند  احضار  و  بازجویی  نیز  سفارتخانه ها  این  ایرانی 

گزارش آن به صورت اختصاصی در کیهان لندن منترش شد.
در این میان، خربگزاری »فارس« وابسته به سپاه پاسداران 
کارزار »نه به سفارت انگلیس« را به راه انداخته و حامیان 
حکومت برای سفیر و کارکنان آن در شبکه های اجتامعی 
خط و نشان می کشند و گروهی از منایندگان مجلس شورای 
آتش  این  در  نیز  دانشجویی  بسیج  مسئوالن  و  اسالمی 
می دمند و بعید نیست »آتش به اختیار« دست به اقداماتی 
وخیم تر  را  اسالمی  جمهوری  خود  اوضاع  فقط  که  بزنند 
خواهد کرد ضمن اینکه خطراتش متوجه اشخاص مستقر در 

این سفارتخانه ها نیز هست.
همزمان با برگزاری چند تجمع توسط بسیج و پاسداران 
در مقابل سفارت آملان و انگلیس در تهران روزنامه »تهران 
گزارشی  در  اسالمی(  تبلیغات  سازمان  به  )وابسته  تایمز« 
نوشته با فشار آملان برای اعامل تحریم های جدید علیه ایران، 
مذاکرات امتی با موانع جدیدی روبرو شده و ممکن است 

خط جدید تبلیغات
 جمهوری اسامی و البیگران:

 »اغتشاشات« برای 
»رسنگونی نظام« 
نیست اهرم فشار 
برای معامله برجام 

است!

برعکس هرچه جمهوری  است.  مانده  بی نتیجه  اعرتاضات 
نیروهای  بین  از  داده  افزایش  را  خشونت  شدت  اسالمی 
تلفات بیشرت شد.  پلیس و بسیج و سپاه  از جمله  امنیتی 
از آنجا که نظام هنوز قصد ندارد قدرت مردم را باور کند 
هرآنچه در خیابان ها اتفاق می افتد، به به پای »برنامه ریزی، 

سازماندهی  و توطئه« خارجی می گذارد.
هنوز شامر زیادی از مقامات حکومت که خیزش مردم را 
باور نکرده اند یا نخواسته اند باور کنند تظاهرات را از چشم 
اما  می بینند.  داخل  در  آنها  عوامل  و  خارجی  دولت های 
واقعیت این است که قضیه کامال برعکس است! دولت هایی 
اکنون به خاطر رسکوب و نقض حقوق برش جمهوری  که 
هامن هایی  داده اند  قرار  فشار  زیر  تحریم  با  را  اسالمی 
هستند که تا یک ماه پیش به دنبال مذاکرات با جمهوری 
اسالمی بودند و برای »معامله امتی« و »احیای برجام« با 
منایندگان رژیم نشست و برخاست داشتند. این خیزش مردم 

است که سیاست غربی ها را تغییر داده و نه برعکس!
رهربان دنیا کور و کر باید باشند که نبینند و نشنوند که 
ایران »رسنگونی جمهوری اسالمی« و »تغییر رژیم«  مردم 
حکومتی،  تحلیلگران  و  نظام  مقامات  اما  می خواهند.  را 
هامنها که در توهامت خود با خوش خیالی منتظر زمستان 
رسد اروپا بودند، با این پیش فرض که تظاهرات »برنامه ریزی 
دولت های اروپایی و آمریکاست« به دلشان صابون می زنند 
که هدف از »سازماندهی این اعرتاضات« اهرم فشار به نظام 
برای انعطاف پذیر کردن جمهوری اسالمی در مذاکرات امتی 
است! آنهم در حالی که پرونده امتی رژیم از میز مذاکرات 

غربی ها به زیرزمین بایگانی ها رفته است!
در همین ارتباط یک »منبع آگاه« که برای ادعایش به هیچ 
»آگاهی« خاصی نیاز نیست، به روزنامه »جام جم« گفته 
»یکی از مشکالت پیش رو این است که آمریکایی ها تقال 
می کنند که از اعرتاضات و اغتشاشات اخیر در کشور برای 

امتیازگیری بیشرت از ایران سوءاستفاده کنند!«
در این میان، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
احیای برجام  برای  ادامه مذاکرات  به  اسالمی گفته »ایران 
پایبند است!« البته حشمت الله فالحت پیشه رئیس پیشین 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی که اخیراً در 
ارصار  دلیل  درباره  گرفت  قرار  کانادا  تحریم های  فهرست 
کنرتلی  »برجام سیاست  ادامه مذاکرات می گوید:  به  نظام 
آمریکا مقابل جمهوری اسالمی ست و ما منی توانیم مرگ آن 

را اعالم کنیم!«
با  همزمان  که  شده  مدعی  نیز  مرشق  وبسایت 
»اغتشاشات«، دولت بایدن پشت پرده درخواست گفتگو 
داده است! تکرار این حرف ها شاید برای مقامات جمهوری 
داشته  باور  می خواهند  زیرا  باشد  دلگرم کننده  اسالمی 
باشند که دولت های غربی »دنبال رسنگونی نظام نیستند« 
و در نهایت هدف شان معامله است! اما یک تناقض آنها 
را بیش از پیش رسوا می کند: وقتی رهربان غرب مستقیم 
ایران  مردم  اعرتاضات  در  خود  حامیت  از  رصاحت  با  و 
برای رسنگونی جمهوری اسالمی سخن می گویند، مقامات 
حکومتی و رسانه های داخلی هیاهو راه می اندازند که »در 
امور داخلی ایران« دخالت شد و »اغتشاشات توطئه برای 

براندازیست!«
اسالمی  برای جمهوری  را  تبلیغاتی  این خط  که  گروهی 
با  همسو  همواره  که  هستند  هامنهایی  می کنند  برجسته 
منافع جمهوری اسالمی جهت احیای برجام تالش می کرده اند. 
در  مقاله ای  در  آتالنتیک  شورای  ارشد  عضو  کوهن  آریل 
نرشیه »فوربس« نوشته »چون تاریخ نشان داده رسنگونی 
حکومت ایران بسیار دشوار است و ایران در مقابل تحریم ها 

مقاوم شده« آشوب  ها بهانه ای برای تحریم شده است!

اعرتاضات ضدحکومتی در ایران
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نگارش  در  خود  خاص  شیوۀ  با  »رستم التواریخ«  مؤلف 
تاریخ، نادر را چنین توصیف می کند:

»واالجاه نادرقلیخان مسّمی به طهامسبقلی خان، یعنی 
غالم اخالص فرجام شهنشاه اسالم پناه شاه طهامسب ثانی، 
سلطان السالطین عرص خود، که از روی قابلیت و استعداد 
را  قرخلو  افشار  ایل  و  زد  رس  بر  تاج  چهار  باالستحقاق، 
ایلها منود مردی بود  بر همۀ  ایل جلیل مفتخر و مباهی 
با کامل مهابت و صالبت و عظمت و مناعت و شجاعت 
و سخاوت و عقل و فطنت و کیاست و فراست و عدالت 
انصاف و پر حلم و حوصله، بسیارگو و بسیار شنو، و  و 
راست گفتار و درست کردار و سخت میثاق و نیکوعهد و 
با وفا و با ادب و با حیا و با حساب، با احتساب و دوست 

نواز و دشمن گداز.
بلند  قامتش  بوده،  متعصب  و  لجوج  و  غیور  بسیار  و 
و موزون و بسیار رسخ رو و رسخ مو بوده و رسش بزرگ 
فراخ  بسیار  و دهانش  بزرگ  و گوشش  فراخ  پیشانیش  و 
و  پر مو  و  پیوسته  به هم  ابروهایش  و  فراخ  و چشامنش 
سبیلش  و  مو  پر  و  کوتاه  ریشش  و  گردنش سترب  و  دراز 
دو  میان  و  می گذشته،  بناگوشش  از  که  مو  پر  و  دراز 
شانه اش بسیار پهن، و میانش بسیار باریک، و دستهایش 
بسیار دراز و بازوهایش بسیار سترب و انگشتانش دراز، و 
بلندآواز، و خرم دل و روشن روان بوده و بّشاش و شادمان و 
رسیع الغضب بوده، آوازش چنان بلند و سهمناک بوده که 
در وقت سخن گفنت تا یک میل آوازش را مانند همهمۀ شیر 
می شنیده اند... در سپهداری و ساالری و لشکرکشی مانند 
وی آسامن نپرورده و قوت بازو و رسپنجه اش به مرتبه ای 
بوده که مانند حرضت موسی، که به شبانی مشغول بوده، 
آن تهمنت مثال به ساربانی اشتغال داشته چند شرت مست 
قصد وی کردند، بیخ حلقشان را به رسپنجۀ پهلوانی چنان 

فرشد که نفسشان منقطع شد و مردند.
به روی  که چشمش  و هر خصمی  بوده  اهرمن صورت 
اژدهاهیبت  شیرصولت  آن  خشم  پر  چشم  و  سهمناک 
و  سست  زانوهایش  و  می یافت  قلب  ضعف  می افتاد 
به  حافظه اش  قوت  می گریخت...  و  می شد  بی حرکت 
فراموشش  می شنید  که  را  چیزی  هرگز  که  بود  مرتبه ای 
منی شد. حواس پنجگانه اش بسیار قوی و فهم و ادراکش از 

حد اندازه بیش بود«.
با چنین خصائل، نادرقلی بی آن که فرمان از کسی گرفته 
و  کالت  ترصف  از  پس  باشد،  داشته  مقامی  و  عنوان  یا 
میرزا خواستار  و طهامسب  رساند  به هم  نیشابور شهرتی 

دیدار وی شد.
طهامسب میرزا که امیدوار بود قدرتی پیدا کند و ملک 
محمود سیستانی را براندازد و خراسان را به قلمرو سلطنت 
خود ضمیمه سازد در نادرقلی جوهر چنین خدمتی رساغ 
عرض  به  وقت  آن  »در  می نویسد  رستم الحکام  می کرد. 
نام  قلیخان  ندر  که  رساندند  اقدس طهامسب میرزا  نواب 
قرخلو در ابیورد رشید و صاحب آوازه شده و بسیار دلیر 
به خاک  را  او  فرمان دهی  اگر  است،  و دالور  و جنگجو 
مفتوح  زود  را  )مشهد(  قلعه  این  منایند  حارض  واال  پای 
مناید. پس نواب طهامسب میرزا برخالف رضای فخراالمرا، 
فتحعلی خان قاجار، غالم گرجی خود را که محمدحسین 
نام داشت با فرمانی به احضار نادرقلیخان قرخلوی مذکور 

فرستاد.
به  راه  وسط  در  مذکور  خان  محمدحسین  اتفاقاً 
خصمی  جانب  به  که  رسید  مذکور  قرخلوی  نادرقلیخان 

کالبدشکافی یک طغیان )۲۵(
) کیهان لندن شامره ۱۱۲۵-۱۱۰۰ (
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احمد احـرار

تبلیغ  و  منوده  وی  به  را  پادشاهی  فرمان  می شتافت. 
زیارت  از  بعد  مذکور  نادرقلیخان  عالیجاه  کرد.  رسالت 
فرمان پادشاهی و مطالعۀ آن عرض منود که بنده به جانب 
خصمی می روم، ان شاءالله خصم خود را پایامل و مقهور 
کرده و بازگشت منوده و بعد، بر خود منت نهاده بنده وار 
و جان نثار به رکاب بوسی نواب ولیعهدی رشفیاب خواهم 
شد و ابراهیم بیک برادر خود را به میزبانی محمدحسین 
خان مذکور مقرر فرمود و ایشان را به جانب ابیورد روان 
منود... تا آن که به اندک زمانی نادرقلیخان مذکور مظفراً و 
منصوراً و ساملاً و غامناً بازگشت از سفر منوده و وارد خانۀ 
خود گردیده، قدری  با موزه )کفش( به پا نشست و ناهاری 
تناول کرده و در هامن ساعت به اتفاق محمدحسین خان 
عازم خدمت ملک رفعت نواب ولیعهدی طهامسب میرزا 

گردید.
هفت  گردید  رشفیاب  واال  ساطع الّنور  حضور  به  چون 
بار به خاک افتاده و زمین ادب بوسیده و تعظیم به جای 
ای شهنشاه زادۀ  اعلی رسانید که  ُذروۀ عرض  به  و  آورده 
کامیاب و ای ولی عهد مالک الرقاب، کمر بندگی تو را بر 
میان بسته ام و از قید تغافل و تکاهل و اهامل وارسته ام، 
دشمنان رسکش تو را به خّم کمند پهلوانی و بهادری اسیر 
و  اعادی  رِس  و  بست  خواهم  و  منود  خواهم  دستگیر  و 
معاندین تو را با عمود گران به مردی و مردانگی خواهم 

شکست...
نواب طهامسب میرزا او را تعارفات پادشاهانه منود و به 
شیرین زبانی التفاتهای خدیوانه به وی فرمود و از برایش 

میزبانی مقرر فرمود«.
درآمد.  میرزا  به خدمت طهامسب  نادرقلی  بدین سان، 
اما از هامن زمان، رقابت و همچشمی بین او و فتحعلی 
خان قاجار آغاز شد. نادر، زیر بار فتحعلی خان که عنوان 
فتحعلی  و  منی رفت  داشت  اعظم  وزیر  یا  اعتامدالدوله 
خان، کسی را که از راه نرسیده بخواهد بین او و شاه قرار 

گیرد، برمنی تافت.
قاجار  خان  فتحعلی  »عالیجاه  می نویسد  رستم الحکام 
معشوق  از  که  سکنات  و  حرکات  این  دیدن  از  تیموری 
جورکیش بی وفا و از رقیب دیوسیرت بی حیا رس زد چون 
نره شیر شکار از دست و چنگال رهاشده می غّرید و مانند 
از  و  می پیچید  خود  بر  گریخته  چنگ  از  طعمه  اژدهای 
را  حافظ  شعر  این  و  می زد  بر دست  تأسف دست  روی 

به مناسبت می خواند:
جفا و رنج و محنت دید بلبل 

تنّعم زان میان، باد صبا کرد

که  استغنایی  از  تیموری  قاجار  خان  فتحعلی  عالیجاه 
التفاتی به عالیجاه نادر قلیخان قرخلوی  در طبعش بود، 
مذکور ننمود و به هیچگونه تعارفی او را رسافراز نفرمود 
و چون شب شد و به خواب ناز رفت در خواب دید که نره 
شیر عظیمی بر جانب او جسنت منود و رسش را از تن جدا 
کرد. از سهم )وحشت( از خواب بیدار شد. چون صاحب 
فضل و کامل بود و تعبیر خواب می دانست گامن زد شد که 
آن شیر همین حریف پرشور و رّش و همین رقیب بیدادگر 

خواهد بود. بسیار مهموم و مغموم و مضطرب شد«.
رسانجام، نادر مأمور لشکرکشی به مشهد و نربد با ملک 
محمود سیستانی شد. داستانش باز به روایت رستم الحکام:
»... نواب واالجاه طهامسب میرزا به جانب وزرا و امرا 
خطاب فرمود که به جهت تسخیر منودن قلعۀ طوس فکر 
بکری و تدبیر نیکی بکنید. هر یک داستانی عرض منودند. 
عرض  تیموری  قاجار  خان  فتحعلی  فخراالمرا،  عالیجاه 
منود آن کسی که تو را از دمورقاپی اصفاهان به مردی و 
مردانگی و پهلوانی از میان دشمنان بیرون آورد و بر مسند 
فرمانفرمائی نشانید نیز می تواند قلعۀ مذکوره را به آسانی 

به ترصف تو درآورد.
نواب ولیعهدی فرمود که چرا در این باب صرب و تأملی 

داری؟
با  که  نشنیده ای  آیا  که  منود  عرض  معظم الیه  عالیجاه 
شکسته  دل  با  و  رفت  می توان  کار  پی  شکسته  دست 
قرخلوی  نادرقلیخان  ناگاه  که  رفت.  منی توان  کاری  پی 
را بوسه داد  افتاد و زمین  عفریت شامیل سفاک به خاک 
و عرض منود: جهان پناها، ناز منودن در خدمت پادشاهان 
نیکو نیست. متعهد این خدمت بندۀ کمرتین می باشم...«

را  طوس  قلعۀ  تاخت.  مشهد  سوی  به  سپاهی  با  نادر، 
رسش  و  کشت  را  سیستانی  محمود  ملک  و  کرد  تسخیر 
لقب  به  و  بازگشت  پیروزمندانه  و  آویخت  دروازه  بر  را 

»طهامسبقلی« مفتخر گشت.
یک  زیر  در  گردنکش  رقیب  دو  برای  دیگر  پس،  آن  از 
خانه  در  رنجیده خاطر  خان،  فتحعلی  نبود.  جا  سقف 
حضور  به  رفنت  از  و  بست  خود  روی  به  در  و  نشست 
نادری  عامل آرای  تاریخ  در  کرد.  میرزا خودداری  طهامسب 
آمده است که روزی نادر با جمعی وارد خانۀ فتحعلی خان 
پادشاهی!« خان گفت  را گفت »خان! محبوس  او  شد و 
شخصی  که  را«   گردنش  »بزنید  گفت  می کنی«.  »مزاح 
دست بر شمشیر کرده تا فتحعلی خان رفت که بر خود 
حرکت کند، بر گردنش زدند که رسش ده قدم دورتر افتاد.
در شامره آینده: پایان داستان

نادرشاه افشار

صورت و سیرت نادر

زنرش
اب
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شاه در ۲۶ دی ماه، درست یك روز بعد از رأی اعتامد  
مجلس به كابینه شاپور بختیار،  از ایران خارج شد. بختیار 
بود و  مبارزه كرده  علیه رژیم شاه  عمری در جبهه ملی 
این مقام  از جالل و جربوت  زمانی نخست وزیر شد كه 
باقی  باخته چیزی  و قدرت سیاسی آن، جز هاله ای رنگ 
بختیار،  صدارت  اول  روز  هامن  از  واقع  در  بود.  منانده 
نیروهای  ندارد.  چندانی  پیروزی  بخت  كه  بود  معلوم 
عرفی مسلك جامعه از او حامیتی نكردند. جبهه ملی او 
را از صفوف خود اخراج كرد و ارتش هم به او اعتامدی 
نداشت. به عالوه از اوایل فوریه سفارت امریكا نیز نظر 
نتیجه  این  به  و  داد  تغییر  ایران  آینده  مورد  در  را  خود 
ایران،  شیعیان  اسالمی  جنبش  ما،  تخمین  »به  كه،  رسید 
روشن  متشكلرت.  مراتب  به  خمینی،  آیت الله  رهربی  به 
اندیشرت، و ضد كمونیست تر از آن چیزی است كه مخالفان  
در  نیست  بعید  بودند.  كرده  القاء  ما  به  كنون  تا  اسالم 
میان  همكاری  و  وحدت   نوعی  كردن،  حكومت  جریان 
نیروهای روشنفكری ضد روحانی و روحانیون پدید آید و 
حاصل چنین دموكراسی، چیزی در مقوله دموكراسی غربی 

می تواند بود.«
بختیار در نخستین هفته صدارتش، ساواك را منحل كرد. 
صدارت  و  پهلوی  عرص  پایان  نشان  راستی  به  آنچه  ولی 
بود.  ارتش«  بی طرفی  »اعالمیه  بختیار محسوب می شد، 
می بینیم كه در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دیدار مهمی میان قره باغی 
و بختیار و بازرگان صورت گرفت. در واقع قره باغی پس از 

خروج از ایران، همواره تأكید  و ترصیح داشت كه اعالن 
تصویب  به  ارتش  فرماندهان  جلسه  در  ارتش  طرفی  بی 
سفارت  اسناد   ولی  نداشت  دیگری  زمینه  هیچ  و  رسید 
آمریكا در ایران از داستانی دیگر حكایت می كند. بر اساس 
این اسناد،  در عرص یازدهم فوریه، قره باغی، رئیس ستاد 
دیدار  یكدیگر  با  بازرگان  و  وزیر،  نخست  بختیار  ارتش، 
كردند و »قرار شد كه قره باغی نیروهای ارتش را از تهران 
خارج كند و شهر را در اختیار نیروهای انقالبی بگذارد.«  
تسهیل  و   ارتش،   كردن  در خنثی  بدین سان، گام نخست 

روی كار آمدن روحانیون برداشته شد.
و  پاسگاهها  از  یا  رسبازان  ارتش  بیطرفی  اعالن  با 
رسبازخانه ها گریختند، یا اگر در خیابان ها مستقر بودند، 
به رسبازخانه ها  بازگشتند. در متام این دوران، هویدا هنوز 
معلوم  البته  ها  بعد  بود.  نظامی  كودتای  یك  انتظار  در 
روز  نبود.  وار  كیشوت  انتظارش یكرسه هم دون  كه  شد 
از  بعد  ساعت  چند  درست  ارتش،  بیطرفی  اعالن  از  پس 
آنكه بسیاری از رسان ارتش بازداشت شده بودند، سفارت 
امریكا در تهران تلگرافی از كاخ سفید دریافت كرد. دولت 
امریكا از این طریق موافقت خود را با یك كودتای نظامی 
از سوی ارتشیان ایران اعالم كرد. واقعیت این بودكه پیشرت، 
این كشور فرستاده  به  همین كاخ سفید، ژنرال هویزر را 
بود تا ارتش ایرا ن را از اقدام به كودتای در دفاع از شاه 
برحذر كند. به فرماندهان گفته بود امریكا چنین كودتایی 
نیز  امریكا  تصمیم جدید دولت  تابید. طبعاً  برنخواهد  را 

مانند بسیاری از سیاستهای خود شاه تنها نوشداروی بعداز 
مرگ سهراب بود.

عضو  همه  كه  هویدا  نگهبانان  ارتش،  بیطرفی  اعالن  با 
از بیم جان گریختند. به هویدا هم توصیه  ساواك بودند، 
و  اتومبیل  یك  كلید  كارش  تسهیل  برای  كند.  فرار  كردند 
یك قبضه هفت تیر در اختیارش قرار دادند. هویدا توصیه 
نگهبانان خود را نادیده گرفت. به جای فرار، به دكرت فرشته 
مقامات  تسلیم  را  زد و گفت می خواهد خود  انشاء زنگ 
جدید كند و از فرشته خواست كه ترتیب این كار را فراهم 
كند. در كشاكش این تصمیامت، هویدا به یك نفر دیگر هم 
زنگ زد. یك هفته پیش. لیال امامی برای درمان دندانهایش  
به پاریس رفته بود. آخرین دیدارش با هویدا به مشاجره ای 
لفظی انجامیده بود. لیال از برخورد هویدا با شاه عصبانی 
شده بود.  می گفت برخورد او انفعالی و زبونانه است. حال 
كه هویدا چاره ای  جز انتظار نداشت، به پاریس زنگ زد 
از طریق  را  ایران  اخبار  كه  لیال  لیال شد.  احوال  و جویای 
مطبوعات فرانسوی دنبال می كرد پاسخ داد كه، »من را ول 
كن، حال تو  مهم است. چطوری؟« هویدا جواب داد كه 
حال خودش بد نیست،  ولی نگران وضع مملكت است. لیال 
توصیه كرد كه هویدا از فرصت استفاده كند  و هر چه زودتر 
از محبسش فرار كند. هویدا پینشهاد لیال را هم نپذیرفت 
نكرده  ام.  می خواهم  كاری  برتسم،  ندارم  »دلیلی  می گفت 
خودم را تسلیم كنم. به دوستان فرانسوی ام خرب بده.« و این 

واپسین گفتگوی تلفنی هویدا بود.

معمایی به نام هویدا  )۹(

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

هویدا خود را به داریوش فروهر تسلیم كرد
برخورد فروهر با هویدا محرتمانه بود ولی تصمیمی كه در باره انتقال وی به مدرسه 

رفاه گرفت نتیجه خوبی نداشت
مأمورین ساواك در  آخرین ساعت به هویدا فرصت دادند كه از زندان بگریزد و 

پنهان شود اما هویدا نپذیرفت

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

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

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

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

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

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

بختیار وقتی به نخست وزیری رسید كه از شاه و رژیم شاهنشاهی جز سایه ای بر جای منانده بودموضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد.

زنرش
اب
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به  رسعت  به  را  هویدا  آنگاه  كردند.  هدایت  زیرزمینی 
به  فروهر خود  بردند.داریوش  از ساختامن  بخش خلوتی 
محرتمانه  رفتاری سخت  هویدا  با  و  آمد  زندانی  استقبال 
داشت. میوه و نوشابه سفارش داد. چند دقیقه با هویدا 
گفتگو كرد . ساعت بعد را هویدا در هامن اتاق گذراند. 
ساختامن پر از اعضای سابق و تازه جبهه ملی بود. از متام 
كسانی كه در آن شب در  آن ساختامن جمع بودند، تنها 
انگشت شامری از آنان می دانستند كه هویدا در یكی از 
اتاقهای آنجا موقتاً زندانی است. در این فاصله فروهر و 
دو تن از یارانش درگیر مساله هویدا بودند.  منی دانستد 

او را باید به كجا تحویل  داد. 
كه  بربند  رفاه  به مدرسه  را  او  كه  آن شدند  بر  رسانجام 
انقالب به شامر می رفت. هویدا از  دیگر ستاد فرماندهی 
این جهت با فروهر متاس گرفته بود كه در واقع  می خواست 
خود را تسلیم دولت موقت بازرگان كند. اما فروهر، پس از 
مدتی بحث و تبادل نظر با  همكارانش، رسانجام هویدا را 
به  مدرسه رفاه تحویل داد. در حقیقت با این كار قدرت 
دولت موقت به شدت تضعیف می شد. به گامن من این 
تاریخی، اهمیتی  انداز   به ظاهر ساده، در چشم  تصمیم 
ویژه داشت. می توان گفت كه نشان و نطفه تحوالت ایران 
در چند ماه بعد از انقالب، یعنی به طور مشخص تضعیف 
تدریجی دولت موقت و تقویت روز افزون قدرت روحانیون 
و كمیته ها را می توان در هامن تصمیم ظاهراً ساده در باره 

هویدا رساغ كرد.
مهمرت از همه این كه این تصمیم گیری چه بسا كه در 
رسنوشت هویدا هم نقشی تعیین كننده داشت. ولی در 
آن شب پرهیجان مساله عمده فروهر و یارانش چگونگی 
كه  گروهی  بود.  رسد  هوا  بود.  زندان  به  زندانی  انتقال 
هویدا را از زندان شیان تحویل گرفته بود،  دوباره به حركت 

درآمد. برف  آمده بود و خیابانهای شهر را می پوشاند.
خیل عظیمی از مردم در خیابانهای اطراف مدرسه رفاه 
این  از  راهی  زحمت  به  هویدا  آمبوالنس  می زدند.  پرسه 
خیابان باز كرد و به در آهنین مدرسه نزدیك شد. لحظاتی 
به  آمبوالنس  و  كردند  باز  داخل  از  را  در  تا  كشید  طول 
صحن مدرسه راه یافت. دكرت فرشته انشاء و روحانی جمع، 
همراه هامن گارد مسلح،  هویدا را به طبقه دوم ساختامن 
همراهی كردند. از پله ها باال رفتند و به راهرویی دراز و 
تاریك رسیدند. چند  المپ ضعیف تنها منبع نور راهرو بود. 
میز فلزی فیلی رنگی دیدند كه پشت آن جوانكی نشسته 
بود. دمپایی پالستیك به پا و مسلسل به دست داشت. ته 
ریشی چهره اش را تیره می كرد. و جناتش نا اراسته  می منود. 
بود،  نشسته  جوانك  كه  جایی  نزدیكی  در  میز،  سوی  آن 
درس  كالس  پیش  روز  چند  تا  كه  اتاقی  بسته  در  جلوی 
مختلف  دمپایی های  و  گونه گون    كفشهای  از  تلی  بود، 

انبار شده بود.
 هویدا را به اتاق كوچكی در طرف مقابل راهرو بردند. 
در  بود.  پوشانده  قدیمی  روزنامه های  را  اتاق  پنجره های 
یكی از آنها  تیرت درشت روزنامه دیروز به چشم می خورد: 
در  اكنون  هویدا  آید.«  در  فرشته  رود  بیرون  كه  »دیو 
ساختامنی زندگی می كرد كه در  عین حال محل سكونت 
و  خسته  انشاء  فرشته  دكرت  وقتی  بود.  نیز  انقالب  رهرب 
درمانده از فراز و فرودهای آن روز پرآشوب، از در مدرسه 
می گویند:  پچ   پچ  به  مردم،  كه  شنید  آمد،  بیرون  رفاه 

»هویدا را االن آوردند.«

هویدا خود را تسلیم كرد
دكرت فرشته انشاء باالخره توانست با داریوش فروهر، كه 
از وزرای كابینه جدید بود، متاس برقرار كند. به كمك او 
گروهی متشكل از یك روحانی، یك گارد مسلح، یك مناینده 
وزارت دادگسرتی، همراه با فرشته انشاء و شوهر خواهرش 
به ویالی ساواك در شیان،  نزدیك  اتومبیل سواری  در دو 
تهران، شتافتند. هویدا چند هفته اخیر را در این ساختامن 

گذرانده بود.
خیابانهای شهر همه شلوغ  بود. مردم هیجان زده در 
پیاده روها و خیابانها پرسه می زدند. شور بی سامان و ترور 
خودانگیخته انقالب در هوا موج می زد. جوانان،  اسلحه به 
را  شهر  خیابانهای  اداره  باده  پیروزی،  از  دست رسمست 
در دست گرفته بودند. شب پیش برخی از انبارهای ارتش 
مورد حمله مردم قرار گرفته بود و هفت تیرها و مسلسلها 
و تفنگهای »مصادره شده« ای كه در دست این جوانان بود 

همه دستاورد هامن یورشهای شبانه بود. 
و  داشتند  این حمالت رشكت  در  نیز  انقالبی  گروههای 
مقدار زیادی اسلحه از این راه به دست آوردند. یكی از 
را  آن  و  بود  كرده«  »مصادره  تانك  یك  گروهها حتی  این 
جوالن   تهران  خیابانهای  در  انقالب  اول  روز  دو  یكی  در 

می داد.
نیروهای انقالبی به زندان ها هم یورش بردند. در انقالب 
فرانسه، باستیل را فتح  كردند و از آن پس، فتح زندان از 
مناسك واجب هر انقالب بود. ولی تا شب انقالب، بیش و 
كم  متامی زندانیان سیاسی ایران از زندان آزاد شده بودند.
این بار رهایی آن دسته از رسان  حاصل »فتح باستیل« 
رژیم سابق بودكه كامكان در زندان بودند. البته همه این 
زندانیان موفق به فرار نشدند. برخی به دست توده  های 
و  گرفتند  قرار  شتم  و  مورد رضب  و  افتادند  زده  هیجان 
اغلب هم تحویل مدرسه رفاه شدند كه هم مقر آیت الله 

خمینی و هم مركز فرماندهی انقالب بود.
در نور دیدن خیابانهای تهران و رسیدن به زندان هویدا 
در جمعی  كه  واقعیت  این  البته  نبود.  آسانی  كار چندن 
كه برای تحویل گرفنت هویدا می رفت یك روحانی هم بود 
اغلب خیابانها  را آسانرت می كرد.  از خیابانها  كه كار عبور 
سنگر بندی شده بود. جوانان هر محله، اغلب مسلسل به 
این سنگرها را به عهده گرفته بودند.  از  دست، نگهبانی 
هر بار به یكی از سنگرها  می رسیدند، روحانی جمع به 
پاسداران خود انگیخته انقالب می گفت كه، »ما از طرف 
و  راه  شدن  باز  كلامت  همین  و  داریم«،  ماموریت  امام 

سنگر را كفایت می كرد.
به شیان كه رسیدند،  اوضاع اندكی خطرناك به نظرشان 
پوستشان  در  انقالب  وجد  كه  ده  ساكن  روستائیان  آمد. 
افتاده بود، در اطراف ویالی ساواك، كه هویدا در آن حبس 
منی دانند  كه  می رسید  نظر   به  بودند.  شده  جمع  بود، 
حال  این  با  است.  زندانی  چهاردیواری  آن  در  كسی  چه 
خشمگین به نظر می رسیدند. گویا  می دانستند كه خانه 
را  خشمشان  واقعیت  همین  و  داشته  تعلق  ساواك  به 
برانگیخته بود. دوباره به كمك آن روحانی،  راهی از میان 
ازدحام روستائیان باز شد و درهای آهنین ویال را هم، به 
هر متهیدی كه بود گشودند و وارد صحن ساختامن شدند. 
انتهای  به  به خود ویال ره می برد، و هنوز  جاده  ای شنی 
جاده نرسیده بودند كه هویدا را دیدند. در ایوان جلوی 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دنبالهدارد

بلند  یقه  بلوز  بود.  ایستاده  تنها و بی محافظ  ساختامن، 
خاكسرتی رنگی به تن و شلواری تیره رنگ به پا داشت. 
تازه اصالح كرده بود با زندانبانان جدیدش محرتمانه روبرو 
شد و  خوش و بش كرد. می گفت چای تازه دم كرده ولی 
هیچكس سودای چای در رس نداشت. بیشرت نگران بودند 
كه هر چه زودتر هویدا را از آنجا، و از دسرتس  روستائیان 
هیجان زده خارج كنند. از شوریدگی مردم و هیجان زدگی 
مهمرتین  هویدا  كه  دانستند  می  داشتند.  واهمه  آنها 
زندانی انقالب است و می خواستند هر چه زودتر او را به 
جای امنی برسانند. اما هویدا افكار دیگری در رس داشت. 
دائم تاكید  می كرد كه او خود را دواطلبانه تسلیم مقامات 
این  كه  بود  كرده  دل خوش  این  به  ظاهراً  كرده؛  انقالب 
واقعیت در هر دادگاه منصفانه ای به نفع او متام خواهد 

شد و از گناهانش،  هر چه كه باشند، خواهد كاست.
در  گروه  اعضای  هویدا،  محبس  به  آمدن  راه  در 
یكی  در  كه  بودند  دیده  آمبوالنسی  ساواك  ویالی  نزدیك 
گاردی  مسلسل  كمك  با  بود.  پارك  مجاور  خیابانهای  از 
و  درآوردند  به ترصف  را  آمبوالنس  بود،  گروه  همراه  كه 
داخل  به  را  هویدا  آنگاه  كردند.  هدایتش  ویال  داخل  به 

آمبوالنس فرا خواندند.
خالی  فضای  در  هویدا  كه  كرد  توصیه  گروه  روحانی 
میان دو سكویی كه در پشت آمبوالنس قرار داشت، رو به 
زمین دراز بكشد. می گفت هدفش حفظ جان هویداست. 
به درون  از پنجره  اگر هم كسی  ترتیب  این  به  می گفت 
آمبوالنس نگاه بیندازد هویدا را نخواهد شناخت. می گفت 
اگر كسی در میان مردم،  هویت هویدا را بشناسد، چه بسا 
كه نتوان جلوی خشونت و حمله مردم را گرفت. هویدا 
زیر بار نرفت. در عوض، كاله  كپی تیره ای بر رس گذاشت 
حتی  آمبوالنس،  چپ  دست  سكوی  گوشه  در  را  خود  و 
االمكان دور از ورودی و پنجره، جای داد و فرشته انشاء 
كنارش نشست و مناینده دادگسرتی هم در كنار او جای 
گرفت. دیگران در سكوی مقابل نشستند. تخت آمبوالنس 
اتاق  در  گروه  روحانی  می كرد.  جدا  هم  از  را  گروه  دو 
جلوی آمبوالنس، كنار راننده نشست. گامن این گروه این 
بودكه حضور روحانی در كنار راننده راه پرخطر بازگشت 
را بر ایشان همواره خواهد كرد. در طول  راه، هر بار كه 

مردم  از  گروهی  شد،  می  توقف  به  ناچار  آمبوالنس 
آمبوالنس را دور می كردند و همواره چند چشم كنجكاو به 
شیشه در عقب آمبوالنس می چسبید و درون را  می كاوید. 
اما هویدا كالهش را تا نزدیك ابروانش پایین كشیده بود و 
یكرسه در سایه فرشته نشسته بود و به  همین خاطر، از 

بیرون درست دیده و شناخته منی شد.
امید گروه كه وجود روحانی سفرشان را بی خطر خواهد 
از سنگرهای خیابان، جوانان  نپایید. نزدیك یكی  كرد دیر 
محافظ و مسلسل به دست فرمان ایست دادند،  اما راننده 
فرمانشان را به موقع نشنید و آنها هم آتش گشودند و از 
قضا تنها خود راننده را مجروح كردند. گروه باالخره پس از 
دردرسهای زیاد همراه هویدا، به دفرت مركزی جبهه ملی 
ایران رسید. دولت امریكا از اوایل دهه چهل كوشیده بود 
این  كه  آن  طرفه  بیاورد.  كار  رس  ایران  در  را  ملی  جبهه 
نه در دوران سلطنت  اما  به فرجام رسید،  باالخره  تالشها 

شاه، بلكه زیر نگین یك روحانی
هویدا و فروهر

در دفرت جبهه ملی، آمبوالنس حامل هویدا را به  گاراژی 
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اعرتاضات ضدحکومتی در ایران

==برخی از نزدیکان به نظام، ایده ی »یک گام به پیش، دو 
گام به پس«، پرداخته شده از طرف لنین را رواج می دهند 
زمان  در  و  کرد  عقب نشینی  حارض  حال  در  بایستی  که 
مناسب و پس از فروکش کردن جنبش، مهار امور را دوباره 
گشت  که  می شود  دیده  جهت،  این  از  گرفت.  دست  به 
ارشاِد بدنام و منفور، به بهانه ی »کمبود نیرو« دیگر با نام 
»گشت ارشاد« دیده نشده و زنان بیشرتی هر روز بدون 
حجاب، حتا در قلب تهران، در حال رفت و آمد هستند.
==ایران دارای جمعیتی است که بیشرت از جوانانی تشکیل 
شده که زندگی را در زمان حال می بینند، نه در گذشته های 
دور و ناِب مصنوعی یا آینده ای تخیلی از شهادت و رفنت 
از زندگی  باشند،  این جوانان می خواهند شاد  به بهشت. 
لذت بربند، کار کنند، به نقاط گوناگون جهان سفر کنند و 
خاصه، از یک زندگی عادی لذت بربند. با این حال، ولی 
فقیه همواره تکرار می کند که اجازه نخواهد داد ایران »به 

یک کشور عادی« تبدیل شود.

امیر طاهری )انستیتو ِگیت  استون( –  آشپز و آشپزخانه 
هامن است که همیشه بوده. مواد تهیه خوراک هم هامن 
در  توسط  عجوزه ها  پخته شده  آِش  که  زمانی  اما  است. 
رستوران، »بیت آیت الله«، به مشرتی ها ارائه می شود، همه 
آن را با انزجار و بیزاری پس می زنند. این یادآور صحنه هایی 
از تالش جمهوری اسالمی در رسکوب انقالِب مردمِی جاری 

در ایران است.
طول  در  اسالمی  جمهوری  رسیدن  قدرت  به  زمان  از 
را  عمل  دستور  همین  خمینی گرا  رژیم  گذشته،  سال   ۴۳
گرفته  کار  به  نجات خود  برای  پیشین  مخلفات  با هامن 
است. یعنی چند صد تن را بکشد، چند هزار تن را دستگیر 
بیشرتی  پول  رژیم  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  به  کند، 

هیچ خوراکی از آشپزخانه شیطان اشتهای جامعه جوان ایران را تحریک منی کند!

مقابل  در  متکین  به  مجبور  را  بدهد، هرنمندان رسشناس 
منع  گزارش  تهیه  از  را  خارجی  روزنامه نگاران  کند،  خود 
همه  بیاندازد،  مردم  جان  به  را  خود  هار  جانوران  کند، 
نسبت دهد،  و صهیونیست ها«  سیا  »ماموران  به  را  چیز 
به  ادعا کند که گروه های مسلح تجزیه طلب و داعش  و 
کار گرفته شده اند تا شیعیان بی گناه را بکشند و ایران را 

از هم بپاشند.
این دستور عمل در مورد خیزش کنونی نیز به کار گرفته 
شده، اما هیچ نشانی از خاموشی این آتش خشم که بخش 
در  گرفته  بر  در  را  جوانان  ویژه  به  ایران  ملت  از  بزرگی 

چشم انداز نیست.
در زمان نگارش این نوشتار، نام ۳۸۵ تن از کشته شدگان 
از  تن   ۷ و  کودک   ۳۲ زن،   ۴۰ شامل  که  است،  دست  در 
از سوی  ارائه شده  آمار  بر اساس  نیروهای رژیم می شود. 
شده اند.  دستگیر  نیز  تن   ۱۲۵۰۰ بین املللی،  رسخ  صلیب 
حمله به »شاهچراغ« به داعش نسبت داده شده و در قتل  
میدان  از صحنه های  کمی  که دست  نیز،  زاهدان  در  عام 
به  دندانشکنی  پاسخ  که  کرده  ادعا  رژیم  نداشته،  جنگ 

وحشت آفرینان مهاجم پاکستانی داده است.
از دست رفته ای  اعتبار  ادعاها هیچ  این  از  اما هیچیک 
از  یکی  پزشکیان  نیاورده. مسعود  به  دست  رژیم  برای  را 
منایندگان پیشین مجلس اسالمی با گله مندی می گوید: »مردم 

دیگر گفته های مقامات را باور منی کنند«.
از آنجا که دستپخت های رژیم دیگر کارکردی ندارند، بیشرت 
روحانیون، نیروهای نظامی، کسب  و  کارها و دستگاه های 
تبلیغاتی نظام یا سکوت اختیار کرده و یا در مورد واقعی 
بودن اعرتاضات جاری با یکدیگر هم صدا شده اند. اینبار، در 
حالی که متام ایران به آتش کشیده شده، آنها دیگر با سازی 

که ولی فقیِه منزوی تر از همیشه می نوازد، منی رقصند.

پس چه باید کرد؟
این پرسشی است که بسیاری در درون نظام دارند. شامری 
که  داشته اند  اظهار  غیرمستقیم  بطور  نظام  از خودی های 
می بایستی بجای رهربی فردی، به سوی »رهربی غیرفردی« 
رفت. گروه سه نفره ای که شامل رئیس جمهوری حکومت 
اسالمی، سخنگوی مجلس قالبی و رئیس قوه قضائیه می شود، 
نشست های علنِی متعددی را با بوق و کرنای فراوان برگزار 
کرده اند؛ چیزی که به ندرت پیشرت دیده شده بود. همچنین، 
احتاملی  تغییر  با  که  کرده اند  اشاره  برخی  بار  اولین  برای 
قانون اساسی، جایگاه ولی فقیه کنار زده شده و به نحوی 
آن را با ریاست جمهوری ادغام کنند. یا این جایگاه، به سه یا 
پنج تن از اعضای »شورای عالی ارشاد« سپرده شود. برخی از 
خودی ها، یا آنهایی که در حاشیه نظام قرار دارند بر این باور 
هستند که بهرت است سپاه پاسداران انقالب اسالمی قدرت 
را به دست گرفته و »فصل تازه ای از انقالب اسالمی« را رقم 
بزند. برخی از مخالفین تبعیدی نیز از رس استیصال در رویای 

پیدا شدن یک ناپلئون بناپارت همین ساز را کوک می کنند.
باری، دستپخت های دیگری هم وجود دارند. یکی از آنها 
آن است که دو رهرب خانه نشین شده ی »جنبش سبز« ۸۸، 
که از کار افتاده اند، از حرص خانگی بیرون آورده شده، در 
کنار آنها تیم محمدجواد ظریف به رهربی رئیس جمهوری 
به  بازگشت  امید  به  و  نشانده،  را  روحانی  پیشین، حسن 
»دوران طالیی امام« قدم برداشته شود. این نظریه بر این 
باور است که تیم جواد ظریف این شانس را دارد تا با دولت 
بایدن، که هنوز در قدرت و کامبیش کاخ سفید را در دست 

دارد، به معامله ای دست پیدا کند.
برخی از نزدیکان به نظام، ایده ی »یک گام به پیش، دو 
گام به پس«، پرداخته شده از طرف لنین را رواج می دهند که 

بایستی در حال حارض عقب نشینی کرد و در زمان
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تصویری که گفته می شود مربوط به ارتباط ماشین های رشکت میهن با پرسنل نیروی انتظامی ست

      مناسب و پس از فروکش کردن جنبش، مهار امور 
را دوباره به دست گرفت. از این جهت، دیده می شود که 
گشت ارشاِد بدنام و منفور، به بهانه ی »کمبود نیرو« دیگر با 
نام »گشت ارشاد« دیده نشده و زنان بیشرتی هر روز بدون 

حجاب، حتا در قلب تهران، در حال رفت و آمد هستند.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای پرسنل نظامی در ارتش، 
سپاه پاسداران و دیگر نیروهای گوناگون امنیتی، و افزایش 
حقوق بازنشستگی برای آندسته از کسانی که هنوز خاطرات 
خوبی از نظام در آنها زنده است، از دیگر راهکارها بوده است.
اساسی  قانون  تغییر  برقراری همه پرسی در  حربه دیگر، 
نظام است. هدف این ایده، به تحلیل بردن توان خیزش ملی 
است؛ با این امید که همه پرسی راه امنی را برای خودکامگان 
باز می کند تا کارگزاران رژیم قادر باشند توهم اصالح رژیم 
با روش های  آینده  را در  اقتدار آن  و  به فروش رسانده  را 

دیگری اِعامل کنند.
با وجود این، چالشی که در مقابل رژیم قرار دارد، بیش 
از آن است که مخالفین آرزو کرده، یا طرفدارانش بیمناک 

از آن  باشند.
رژیم خمینی گرا دورانی را متصور است که با واقعیات زمان 
کنونی فرسنگ ها فاصله داشته و از لحاظ تاریخی شدیداً 
نابهنگام است. این رژیم، سودای فتح جهان طبق روایت های 
خمینی را در رس می پروراند. و این در حالیست که حتا در 
یک رسزمین خارج از مرزهای ایران هیچ خریداری نداشته 
است. در حالی که حتا حزب الله لبنان با رشاکت »دشمن 
صهیونیستی« جیب هاشان را با توافق بر رس استخراج نفت 
و گاز در مناطق مرزی خود پر می کنند، آرمان ولی فقیه برای 
محو ارسائیل تنها می تواند الف یا گزافه گویی های بزرگ باشد.
این رژیم نه تنها در این دوران، بلکه فکر می کند در سیّاره 
دیگری زندگی می کند. آنها درک منی کنند که ایران در یکی از 
مهمرتین نقاط ژئوپلیتیک جهان که هر سوی آن را دشمنان، 
دوستان دروغین و همسایگان بدخواه گرفته قرار دارد. ولی 
فقیه با رجزخوانی در توهم یک اتحاد سه گانه با چین و 
روسیه برای »پایان دادن به استیالی آمریکا« بوده است. اما 
واقعیت آن است که نه چین و نه روسیه، حارض نیستند حتا 

یک ریال به کاسه گدایی خمینی گراها بیاندازند.
نظام خمینی گراها با چالش شکاف رو به افزایش نسل های 
تازه نیز روبروست. ایران دارای جمعیتی است که بیشرت از 
جوانانی تشکیل شده که زندگی را در زمان حال می بینند، 
نه در گذشته های دور و ناِب مصنوعی یا آینده ای تخیلی 
از شهادت و رفنت به بهشت. این جوانان می خواهند شاد 
گوناگون  نقاط  به  کنند،  کار  بربند،  لذت  زندگی  از  باشند، 
جهان سفر کنند و خالصه، از یک زندگی عادی لذت بربند. با 
این حال، ولی فقیه همواره تکرار می کند که اجازه نخواهد 

داد ایران »به یک کشور عادی« تبدیل شود.
رهربان خردمند، از شکاف نسل ها و دگرگونی های تاریخی 
نه تنها پایگاهی برای اتحاد مردم خود، بلکه برای دوام خود 
نیز می سازند. رهربان نابخرد، دگرگونی را به دشمن خود و 
مردمان خود تبدیل کرده و هر دو را به جرگه بازندگان تاریخ  

سوق می دهند.
حتا اگر خیزش کنونی فروکش کند، نظام خمینی گراها به 
به  تا چند صباحی دیگر  بتواند  پایان خط رسیده و شاید 
موجودیت خود ادامه بدهد. اما با اَشکال دیگری از هامن 
دستور عمل، آشپزخانه شیطان قادر به تحریک اشتهای مردم 

ایران نخواهد بود.

*منبع: انستیتو گیت استون
*نویسنده: امیر طاهری

*ترجمه و تنظیم: داریوش افشار

==»رشکت میهن« توسط مردم در حالی تحریم شده که 
ویدیویی  در  این رشکت  راننده های  و  کارگران  از  شامری 
با  رسکوبگر  نیروی های  انتقال  قاطعیت،  با  چندان  نه 
مینی کامیون های یخچالدار این رشکت را تکذیب کرده و از 

مردم خواسته اند به تحریم این رشکت پایان دهند!
رکود  از  تهران  غذایی  مواد  بنکداران  اتحادیه  ==رئیس 
اعرتاضات  دلیل  به  موادغذایی  کار  بنکداران  و   کسب   در 
خرب داده است. او در حالی مردم را مانند مقامات رژیم 
مردم  همین  نداند  است  بعید  که  خوانده  »اغتشاشگر« 

»مشرتیان« همه بازارها هستند!

از  دنبال تحریم »رشکت میهن« توسط مردم شامری  به 
کارگران و راننده های این رشکت در ویدیویی نه چندان با 
مینی کامیون های  با  رسکوبگر  نیروی های  انتقال  قاطعیت، 
یخچالدار این رشکت را تکذیب کرده و از مردم خواسته اند 

به تحریم این رشکت پایان دهند!
یکی از راننده ها مدعی شده »ماشین های میهن هم عایق 
دما و هم عایق رطوبت دارد و اگر هم خاموش باشد به 
خاطر عایقی که دارد هیچ هوایی وارد یخچال منی شود و 

اکسیژن کم می آورد.«
یکی دیگر از راننده ها می گوید »مستأجر است و کرایه 
مخارج  پس  از  و  دارد  دانشگاهی  خرج  و  می دهد  خانه 

برمنی آید« و دیگری می گوید: »سوء تفاهم شده است.«
توییرت  در  کاربران  از  شامری  ویدئو  این  انتشار  از  بعد 
تصاویری را منترش کردند که احتامل همکاری رشکت میهن 

با نیروهای امنیتی را تقویت کرده است.
گزارش هایی  اجتامعی  شبکه های  در  مهرماه  اواسط 

موفقیت کارزار تحریم »رشکت میهن«؛ 
مجازات پشتیبانی از رسکوبگران!

منترش شد که نشان می داد کامیون های باری رشکت میهن 
با نیرو های امنیتی برای جابجایی آنها به داخل دانشگاه ها 
یا کالنرتی ها همکاری کرده اند. حتا گفته شد که شامری از 
معرتضان بازداشت شده در خیابان با این کامیون ها به مراکز 

امنیتی منتقل شدند.
از  قبل  به  مربوط  کارخانجات  از  که  »میهن«  رشکت 
در  می گردد  بر  سال ۱۳۵۰  به  آن  تأسیس  و  است  انقالب 
صنایع غذایی و تولید فرآورده های لبنی و بستنی و آب میوه 
فعالیت می کند و حدود ۲۵هزار تن در آن به کار مشغولند.

و  رشکت ها  از  لیست  چند  اجتامعی  شبکه های  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  با  همکاری  سابقه  که  کارخانجاتی 
اسالمی دارند یا گفته می شود رسمایه گذاران آنها مرتبط با 
و موضوع  منترش شده  نیز  نهادهای حکومتی  رسکوبگرند 
نظر  به  که  تحریمی  است.  مطرح  مردم  بین  آنها  تحریم  
خرید  از  مردم  شده  مطرح  حتا  است.  تأثیرگذار  می رسد 

کاالهای غیررضوری خودداری کنند.
در این ارتباط رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران گفته »در ایامی که اغتشاشگران در خیابان ها 
حضور داشتند بسیاری از مشرتیان برای خرید به ما مراجعه 
منی کردند و لذا حدود ۲ الی ۳ هفته  کسب و کار بنکداران 
بیان  با  وی  بود.«  رکود شده  دچار  به شدت  غذایی  مواد 
حاکم  کامکان  بازار  در  رکود  رشایط  مجموع  »در  اینکه 
است«، گفت: »حضور اغتشاشگران و ناامنی های ناشی از 
اتحادیه  رئیس  زد.«  دامن  رکود  این  به  بیشرت  آنها  حضور 
بنکداران مواد غذایی تهران در حالی مردم را مانند مقامات 
رژیم »اغتشاشگر« خوانده که بعید است نداند همین مردم 

»مشرتیان« همه بازارها هستند!
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در دوره محمدرضاشاه انتشار نرشیات نظامی گسرتده تر شد و نیروهای نظامی و شهربانی و ستادها نیز فعالیت های رسانه ای 
خود را گسرتش دادند

سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس  و  لشکری  ==مقامات 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی صدسالگی  ارتش 
انتشار نرشیه »ارتش شاهنشاهی ایران« )قشون( را که بعد 
از انقاب اسامی نامش به »صف« تغییر کرد جشن گرفتند!
نظامی »قشون« در سال ۱۳۰۰ چهار  ==انتشار نرشیه 
سال پیش از آغاز پادشاهی رضاشاه بزرگ و در دورانی که 
سلسله  سال های  آخرین  در  جنگ  وزارت  مسئولیت  وی 
رسهنگ  آن  مؤسس  شد.  آغاز  داشت  برعهده  را  قاجار 
محمدحسین میرزا فیروز و مدیر آن سلطان افتخار نظام 
بودند و تحریریه آن در طبقه سوم عامرت میدان مشق 

)باغ ملی( قرار داشت.
==بعدها در دوران پهلوی، از سال ۱۳۱۴ مجله قشون 
به »مهنامه ارتش شاهنشاهی« و بعدها »ماهنامه ارتش 
شاهنشاهی« تغییر نام داد. در این دوران در چند نوبت 
چاپ آن به صورت هفتگی و در مقطعی نیز به صورت 

ماهنامه ادامه یافت.
==محمدمهدی اسامعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
قرار  روایت ها«  »جنگ  در  نظام  اینکه  به  اشاره  با  رژیم 
دارد گفت »امروز اندکی از نوجوانان و قلیلی از جوانان ما 
دچار غفلت و اشتباه شده اند« و »دشمن به دنبال بهم زدن 
را  ایرانی  آینده سازان  آرامش کشور است و تاش می کند 
نسبت به کارآمدی نظام دینی ناامید کند.« حال آنکه نه تنها 
این ناکارآمدی ذاتی بلکه رسشت تبهکار و ضدمردمی این 
نظام مدت هاست توسط خود جمهوری اسامی به اثبات 

رسیده و همین حقیقت مهم ترین دلیل اعرتاضات مردم در 
سال های گذشته و خیزش آزادیخواهی کنونی است. 

در ایران مقامات لشکری و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
اسالمی صدسالگی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  با حضور  ارتش 
انتشار نرشیه »ارتش شاهنشاهی ایران« )قشون( را که بعد 
از انقالب اسالمی نامش به »صف« تغییر کرد جشن گرفتند!

جشن صدسالگی نرشیه »ارتش شاهنشاهی ایران« در سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش جمهوری اسامی!

در این مراسم که ۱۵ آبان ماه با حضور عبدالرحیم موسوی 
و  هوایی  نیروی  فرمانده  واحدی  حمید  ارتش،  فرمانده 
حبیب الله سیاری معاون هامهنگ کننده ارتش، محمدمهدی 
ارشاد اسالمی و خرسو معتضد  اسامعیلی وزیر فرهنگ و 

مورخ حکومتی که شهرتش به روایت سازی و تحریف تاریخ 
و دروغ پردازی به نفع حکومت است، حضور داشتند.

انتشار نرشیه نظامی »قشون« در سال ۱۳۰۰ چهار سال 
که  دورانی  در  و  بزرگ  رضاشاه  پادشاهی  آغاز  از  پیش 
سلسله  سال های  آخرین  در  جنگ  وزارت  مسئولیت  وی 
رسهنگ  آن  مؤسس  شد.  آغاز  داشت  برعهده  را  قاجار 
محمدحسین میرزا فیروز و مدیر آن سلطان افتخار نظام 

بودند و تحریریه آن در طبقه سوم عامرت میدان مشق 
)باغ ملی( قرار داشت.

به  از سال ۱۳۱۴ مجله قشون  پهلوی،  دوران  در  بعدها 
ارتش  »ماهنامه  بعدها  و  شاهنشاهی«  ارتش  »مهنامه 

شاهنشاهی« تغییر نام داد. در این دوران در چند نوبت 
به صورت  نیز  در مقطعی  و  به صورت هفتگی  آن  چاپ 

ماهنامه ادامه یافت.
در دوره محمدرضاشاه انتشار نرشیات نظامی گسرتده تر 
شد و نیروهای نظامی و شهربانی و ستادها نیز فعالیت های 

رسانه ای خود را گسرتش دادند
پس از انقالب اسالمی انتشار مجله ارتش شاهنشاهی

نرشیه قشون در دوران رضاشاه جشن صدسالگی نرشیه ارتش شاهنشاهی در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسامی!
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      حدود هفت ماه متوقف شد اما پس از انتشار از 
آنجا که مخالفت های زیادی با اساِس ارتش در بین انقالبیون 
وجود داشت با پیشنهاد علی خامنه ای و چند نفر دیگر از 
سال ۱۳۵۸ با نام قرآنی »صف« و به صورت ماهنامه انتشار 
نیز مثل همه موارد مشابه  آن  یافت و محتوای  ادامه  آن 
بیشرت روی مسائل ایدئولوژیک مرتبط با جنگ ایران و عراق 
و ترویج »پاسداری از اسالم« و »تقویت عنرص شهادت طلبی 

در راه دین« متمرکز شد.
عباس  نیز  »قشون«  نرشیه  مراسم جشن صدسالگی  در 
اشاره  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس  محمدحسنی 
می کند که نام این مجله ارتش شاهنشاهی پس از انقالب 

اسالمی به نام قرآنی »صف« تغییر پیدا کرد.
و  ارتش  میهنی  ملّی-  نشانه های  و  عالئم  حذف 
نخستین  از  نظامی  تشکیالت  این  ساختار  از  پهلوی زدایی 
اقدامات انقالبیون بود که تا حذف نام »ایران« از شعارها و 
خطابه های ارتش نیز پیش رفت. محتوای نرشیات نظامی که 
قبل از انقالب ۵۷ به ویژه در دوران شاه فقید منترش می شد 
عمدتا بر اساس معرفی تکنولوژی و تجهیزات نظامی روز 
بود که  به کشور وارد یا ساخت و مونتاژ آن در داخل آغاز 
شده بود و با مفاهیم »میهنی« و »رسزمینی« به مخاطب 
ویژه  به  نظامی  نرشیات  انقالب  از  پس  اما  می شد  ارائه 
حکومت  سیاسی  عقیدتی  سازمان  تریبون  عمالً  ارتش  در 
اسالمی شد و موضوع اصلی آن به ترویج »شهادت طلبی« و 
»پاسداری از اسالم و قرآن« و توجیه دالیل ادامه جنگ ایران 
و عراق و »برجسته کردن جریان مقاومت« و آمریکاستیزی 
و یهودی ستیزی تبدیل شد.  محتوای فنی آن نیز به تبلیغ 
بهینه کردن تجیهزات فرسوده ارتش که از دوران پهلوی باقی 
مانده بود و یا بُرد موشک ها و پهپادهایی اختصاص یافت که 
در عمل راهربدی بر اساس منافع جمهوری اسالمی است و 

نه منافع ملی ایران و حفاظت از ملت و  مملکت.
اکنون در رشایطی که خیزش رسارسی در ایران ادامه دارد 
و از خواسته های اصلی مردم حامیت ارتشی ها از قیام ملّی  
تحت  نیز  »قشون«  نرشیه  صدسالگی  مراسم  است،  ایران 

تأثیر این فضا قرار گرفت.
فرهنگ  وزیر  اسامعیلی  محمدمهدی  ارتباط  همین  در 
»جنگ  در  نظام  اینکه  به  اشاره  با  رژیم  اسالمی  ارشاد  و 
نوجوانان  از  اندکی  »امروز  گفت  دارد  قرار  روایت ها« 
شده اند«  اشتباه  و  غفلت  دچار  ما  جوانان  از  قلیلی  و 
آرامش کشور است و تالش  به دنبال بهم زدن  و »دشمن 
می کند آینده سازان ایرانی را نسبت به کارآمدی نظام دینی 
بلکه  ذاتی  ناکارآمدی  این  تنها  نه  آنکه  حال  کند.«  ناامید 
رسشت تبهکار و ضدمردمی این نظام مدت هاست توسط 
اثبات رسیده و همین حقیقت  به  اسالمی  خود جمهوری 
مهم ترین دلیل اعرتاضات مردم در سال های گذشته و خیزش 

آزادیخواهی کنونی است.
با اینهمه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نتوانست این نکته 
مهم را ندیده بگیرد که »اینکه ارتش در صد سال قبل، رسانه 
را به عنوان محور اطالع رسانی و وحدت درونی برگزیده اند، 
رژیم  وزیر  منظور  البته  دارد.«  آنها  دوراندیشی  از  نشان 
استفاده از رسانه به عنوان ابزار تحریف و مغزشویی است و 

نه »اطالع رسانی« و روشنگری!
از همین رو نیز وزیر اشاد اسالمی یک لوح یادبود به پاس 
استمرار ترویج و تبیین ارزش های انقالب اسالمی به سازمان 

عقیدتی سیاسی ارتش تقدیم کرد!
دو روز پیش از برگزاری این مراسم، رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش با اشاره به کشیده شدن اعرتاضات به دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی و اعتصاب در مدارس و دانشگاه ها نسبت 

به توطئه دشمن علیه انقالب هشدار داه بود.

==کشورهای »گروه هفت« در بیانیه ای با محکوم کردن 
رسکوب اعرتاضات در ایران اعام کردند از »آرمان اساسی 
مردم ایران« برای دستیابی به امنیت انسانی و حقوق برش 

پشتیبانی خواهند کرد.
»گروه  اعضای  که  شده  داده  هشدار  بیانیه  این  ==در 
اقدامات دیپلامتیک موجود برای پاسخگو  از متام  هفت« 

کردن مقامات جمهوری اسامی استفاده خواهند کرد.
==کشورهای عضو »گروه هفت« تأکید کردند هرگز اجازه 
یابد.  نخواهند داد جمهوری اسامی به ساح امتی دست 
خود  بین املللی  سایر رشکای  با  کردند  اعام  آنها همچنین 
برای رسیدگی به عدم همکاری جمهوری اسامی با آژانس 
فعالیت های  نظامی  ابعاد  مورد  در  امتی  انرژی  بین املللی 

امتی ایارن همکاری خواهند کرد.

کشورهای »گروه هفت« در بیانیه ای که جمعه ۴ نوامرب 
)۱۳ آبان( صادر شد با محکوم کردن رسکوب اعرتاضات مردم 
ایران و نقض حقوق برش توسط جمهوری اسالمی حامیت 
به  دستیابی  برای  ایران«  مردم  اساسی  »آرمان  از  را  خود 
آینده ای که در آن از امنیت انسانی و حقوق برش برخوردار 

باشند اعالم کردند.
در این بیانیه که همزمان با ادامه خیزش رسارسی در ایران 
صادر شده آمده است که کشورهای »گروه هفت« استفاده 
وحشیانه از زور علیه معرتضان و کودکان را محکوم می کنند 
تعهدات  به  می خواهند  اسالمی  جمهوری  مقامات  از  و 
و  مدنی  بین املللی حقوق  میثاق  از جمله  بین املللی خود 

سیاسی احرتام بگذارند.
این کشورها با تأکید بر »حق همه ایرانیان برای دسرتسی 
به اطالعات« انسداد آزادی های مدنی توسط حکومت ایران 
و هدف قرار دادن روزنامه نگاری مستقل و مدافعان حقوق 
برش از طریق قطع اینرتنت و فیلرتینگ شبکه اجتامعی را 

هشدار کشورهای »گروه هفت« به جمهوری اسامی 
در مورد رسکوب اعرتاضات و نقض حقوق برش

محکوم کردند.
»گروه  اعضای  که  شده  داده  هشدار  بیانیه  این  در 
هفت« از متام اقدامات دیپلامتیک موجود برای پاسخگو 
کرد.  خواهند  استفاده  اسالمی  جمهوری  مقامات  کردن 
آنها از حکومت ایران خواسته اند که اجازه دسرتسی برای 
تحقیق در مورد وضعیت حقوق برش در ایران را فراهم 

کند.
به  »ما  آمده  هفت«  »گروه  عضو  کشورهای  بیانیه  در 
شهروندان  غیرمنصفانه  بازداشت  در  ایران  اقدام  شدت 
شهروند دوتابعیتی و شهروندان خارجی را محکوم می کنیم 
به  ناعادالنه  بازداشت های  این شیوه  به  که  و می خواهیم 

امید گرفنت امتیازات سیاسی پایان دهد.«
جمهوری  پاسخگویی  عدم  از  همچنین  بیانیه  این  در 
اسالمی در مورد دلیل شلیک موشک به هواپیام »اوکراین 
اینرتنشنال« و ادامه حامیت از گروه های شبه نظامی منطقه 
و بی ثبات سازی خاورمیانه و نقض تحریم های سازمان ملل 
با صدور سالح به سایر نقاط از جمله روسیه انتقاد شده 

است.
کشورهای عضو »گروه هفت« تأکید کرده اند هرگز اجازه 
یابد.  امتی دست  به سالح  اسالمی  داد جمهوری  نخواهند 
خود  بین املللی  رشکای  سایر  با  کردند  اعالم  همچنین  آنها 
برای رسیدگی به عدم همکاری جمهوری اسالمی با آژانس 
فعالیت های  نظامی  ابعاد  مورد  در  امتی  انرژی  بین املللی 

امتی اش همکاری خواهند کرد.
همچنین کشورهای »G۷« بار دیگر هشدار دادند بطور 
جّدی نگران گسرتش برنامه هسته ای ایران هستند که هیچ 
توجیه غیرنظامی قانع کننده ای ندارد. اشاره این کشورها به 
رسیدن غنی سازی اورانیوم در ایران به باالی ۶۰ درصد است 
و تهدید از سوی مقامات رژیم به غنی سازی ۹۰ درصدی 

است.



صفحهشماره1853
جمعه ۲0 تا ۲۶ آبان ماه 1401خورشیدی

19 18

==دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور دور تازه 
اعرتاض و اعتصاب را از امروز شنبه ۱۴ آبان با تحریم کاس 

درس و تجمع در محوطه دانشگاه آغاز کرده اند.
فاسد  »سیستم  پایان«،  به  رو  نظام  تابان،  ماه  ==»آبان 
منیخوایم، رهرب قاتل منیخوایم«، »هیز تویی، هرزه تویی، زن 
آزاده منم« و »خونی که در رگ ماست، خوراک رهرب ماست« 
از جمله شعارهای دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور 

است.
دور تازه ای اعتصاب دانشجویان از امروز شنبه ۱۴ آبان ماه 
آغاز شده است. دانشجویان در بیش از ۱۰ دانشگاه کالس 
درس را تحریم کرده و در محوطه دانشگاه تجمعات روزانه 

برگزار می کنند.
دانشجویان در چند دانشگاه ایران با صدور بیانیه هایی اعالم 
کردند دور تازه اعرتاض و اعتصاب را از امروز شنبه ۱۴ آبان 
آغاز کرده اند. این اعرتاضات با تحریم کالس درس و تجمع در 

محوطه دانشگاه ادامه خواهد یافت.
همزمان از صبح امروز تصاویر و ویدئوهایی از اعتصاب 
از ۱۰ دانشگاه  بیش  دانشجویان منترش شده است که در 
علیه  شعارهایی  و  کرده  تحصن  و  تجمع  به  اقدام  کشور 

جمهوری اسالمی رس دادند.
»آبان ماه تابان، نظام رو به پایان«، »سیستم فاسد منیخوایم، 
رهرب قاتل منی خوایم«، »هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم«، 
»زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی«، »با خون ما نوشتید، 
مهسا رو ما نکشیتم«، »خونی که در رگ ماست، خوراک رهرب 
ماست«، »هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه«، »دانشجوها 
تو حبسن، استادامون نشسنت«، »دانشجوی زندانی آزاد باید 
گردد« و »اوین شده دانشگاه، ایران شده بازداشتگاه« از جمله 

شعارهای دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور بود.
دانشجویان دانشکده علوم اجتامعی دانشگاه »عالمه« تهران 
در اعرتاض به »امنیتی شدن فزاینده ی دانشگاه و ممنوع الورود 
شدن دانشجویان به محیط های آموزشی و خوابگاه« تجمع 
برگزار کردند و شعارهایی از جمله »ننگ ما، ننگ ما، رئیس 

الدنگ ما« و »آبان ماه تابان، نظام رو به پایان« رس دادند.
دانشجویان دانشگاه خوارزمی هم از جمله دانشجویانی 
هستند که به اعرتاضات جدید دانشجویان پیوسته اند. آنها 
امروز در محوطه دانشگاه تجمع اعرتاضی برگزار کردند و شعار 

دادند »آبان ماه تابان، نظام رو به پایان«.
نیز  تهران  دانشگاه  پردیس شامىل  دانشجویان  از  جمعی 
مقابل ساختامن دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تحصن 
کردند. این دانشجویان مورد محارصه حراست و چند لباس 
شخىص قرار گرفتند و با جمالىت چون »این نشسنت شام اینجا 
باهاتون  شدید  برخورد  و  جرمه  و  نظام  با  مخالفت  یعنى 

دور تازه اعتصاب 
دانشجویان با تحریم 
کاس درس و تحصن 
و تجمع در محوطه 

دانشگاه
میشه« مورد تهدید واقع شدند. دقایقى بعد حسین ایزدیار  
رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران بر رس این تحصن آمد و 
رسام اعالم کرد »اگه بلند نشید در رو براى نیروهاى نظامی باز 

می کنم که همتونو بربن و کارتتونم می گیرم!«
در این میان ویدئوهایی از تدریس برخی استادان برای کالس 

خالی منترش شده است!
در بیانیه دانشجویان دانشگاه تهران برای اعالم دور تازه 
شتم، هجوم  و  »ممنوع الورودی، رضب  که  آمده  اعرتاضات 
بازداشت های  انضباطی،  کمیته ی  شخصی،  لباس  نیروهای 
گسرتده در داخل دانشگاه ها، ربودن از خوابگاه ها و جنایاتی 
از این دست چهره ی غالب برخورد نیروهای امینتی و حراست 
دانشگاه ها با دانشجویان در هفته های اخیر بوده است. تالش 
ناپیدا کند. در  را  باشد که خورشیدمان  ابری  تا ترس،  است 
زمانه ای که ظلم در جامه ی قانون روا داشته شده، مزدوران 
آزادی خواهنامن  و  رشیف ترین ها  و  شده اند  قانون  حامی 
و  می شود  جرم  عدالت خواهی  که  زمانی  می شوند،  ربوده 
رسکوب نام نظم می شود، در چنین رشایطی به راستی چگونه 
انتظار می رود که به کالس ها برگردیم؟ چگونه می توانیم بر 
روی صندلی هایی بشینیم که دوستان مان، عزیزان مان، نیکان 
و پاکامنان آنجا نشسته بودند؟ چگونه می توانیم این خیانت را 

ببینیم و سکوت کنیم؟«
دانشجویان دانشگاه ملی ایران )بهشتی( نیز نوشته اند که 
»ما دانشجویان بهشتی در کنار دیگر دانشجویان در رستارس 
ایران، از شنبه چهاردهم آبان ماه، از رشکت کردن در کالس های 
درس رس باز خواهیم زد. و تا زمان آزادی دانشجویان زندانی، 
برطرف شدن جو امنیتی در دانشگاه و لغو برخوردهای امنیتی 
با دانشجویان معرتض، به اعتصاب ادامه خواهیم داد. و از آنان 
که ساکت نشسته اند می پرسیم در کدام ایران زندگی می کنید، 
کجا نشسته اید که فریاد »هل من نارص« دانشجو، هم کالسی و 
هم وطن خود را منی شنوید؟ چقدر خون بی گناه دیگر باید بر 
زمین بریزد تا شام خواب زدگان بیدار شوید؟ چگونه با حقارت 
تدریس و تحصیل در کالس های امنیتی کنار می آیید؟ آن قدمی 
که امروز برمنی دارید، دانشجویی را می تواند آزاد کند یا جان 

آزاده ای را نجات دهد.«
دانشجویان دانشگاه یزد هم در بیانیه ای که با »به نام خالق 
زن زندگی آزادی« آغاز شده نوشتند: »ما جمعی از دانشجویان 
و  غیرقانونی  اقدامات  با  مقابله  و  اعرتاض  در  یزد  دانشگاه 
غیرانسانی مسئولین دانشگاه مبنی بر تهدید، تعلیق، اخراج 
دیگر  و  یزد  دانشگاه  دانشجویان  از  برخی  شدن  ربوده  و 
دانشگاه های استان از فردا شنبه، مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، 
کلیه کالسهای درس خود را تحریم کرده و در راستای اعاده 
حقوق خود و ابراز همدردی و همبستگی با دیگر دانشجویان 

کشور، استوار، ایستادگی خواهیم کرد.«
دانشگاه علوم  بیانیه  دانشجویان دانشکده داروسازی  در 
پزشکی مشهد آمده که »بیش از ۴۰ روز است که صدای آزادی 
خواهی مردم ایران در رسارس جهان طنین انداز شده و پاسخی 
به جز گلوله، باتوم، تهدید و توهین به ما داده نشده است… 
ما به عنوان صاحبان حقیقی دانشگاه که غاصبان هر روزه 
در آن جوالن میدهند اجازه منی دهیم دست قدرت ظاملانه به 
روی صاحبان اندیشه بلند شود و با صدای رسا اعالم میداریم 
صدای آزادی، با تهدید، ارعاب و خشونت های روز افزون شام 
پایان منیابد. ما امروز در این نقطه از تاریخ شجاع تر از همیشه 
و با آگاهی ایستاده ایم تا به همگان درس اتحاد و آزادگی 

بدهیم.«
در بیانیه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز آمده که 
»حراست دانشگاه علم و صنعت با افسارگسیختگی دست 
ارعاب  و  دانشجو یان  فیزیکی  درگیری  و  آزار  تهدید،  به 
خانواده های آنان زده است. ماشین حکم زنی کمیته انضباطی 
بدون طی ترشیفات قانونی اقدام به احضار و پرونده سازی 
برای تعداد زیادی از دانشجویان کرده و در عین حال چشم 
بر اقدامات عنارص بسیج ضددانشجویی، اوباشی که مسجد 
دانشگاه را به شکنجه گاه خود تبدیل کرده بودند و دست به 
رضب و شتم دانشجو یان زده اند بسته است. جمع کثیری از 
دوستان و هم کالسی هایامن نیز از ورود به محوطه دانشگاه 
محروم مانده اند. فضای خوابگاه ها با حصارکشی های مضاعف 
و نصب دستگاه های چهره نگار در خوابگاه دخرتان امنیتی تر 

از هر زمانیست.«
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نوشته اند »هیهات که 
طوق  مذبوحانه  اقدامات  دست  این  با  دانشجویی  جنبش 
ذلت را بر گردن بپذیرد. هیهات که زندانی کردن برادران و 

خواهرامنان را ببینیم و دم برنیاوریم.«
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت رشوط خود را برای پایان 

اعتصاب و اعرتاض اعالم کردند:
۱. آزادی متام دانشجویان زندانی به خصوص ایلیا تابعی، 

علی فتاحی و علیرضا عباسی
۲. آزادی متام زندانیان سیاسی

۳. لغو و کأن مل یکن شدن پرونده های کمیته انضباطی
۴. توقف ممنوع الورودی متام دانشجویان

۵. بازگشت به خوابگاه دانشجویان تبعیدشده از خوابگاه 
کوی داخل به سایر خوابگاه ها

۶. رفع حصارکشی های مضاعف خوابگاه کوی داخل
۷. عدم ورود نیروهای نظامی و امنیتی به حریم دانشگاه

۸. توقف رسشامری های شبانه خوابگاه دخرتان
۹. برخورد با عوامل رضب و شتم دانشجو یان در مسجد
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زبان رانده، شاید از حواس پرتی که دارد، باشد. ایشان گفته 
است که ما بنا به آزاد کردن ایران داریم… ایران ۴۳ سال قبل 
آزاد شد و مصمم است به اسارت شام در نیاید، ما هرگز گاو 
شیرده نخواهیم شد.« این در حالیست که جمهوری اسالمی 
سال هاست نه تنها گاو شیرده روسیه و چین است بلکه به غرب 
نیز به دلیل تهدیدات مداوم، با فروش اسلحه به کشورهای 
جمهوری  زیان های  است!  رسانده  فراوان  سود  منطقه 
اسالمی بیش از همه به کشور و مردم ایران رسیده است!
یک روز پیش از این سخنان جو بایدن، نشست غیررسمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف بررسی رسکوب  
معرتضان در ایران توسط جمهوری اسالمی در مقّر سازمان 
ملل متحد در نیویورک برگزار شد. خروج سفرای خارجی از 
تهران و پشتیبانی از »تغییر رژیم در ایران« از پیشنهادات 
اصلی بود که در این نشست برای حامیت از خیزش مردم 
ایران مطرح شد. این نشست به ابتکار کشورهای آمریکا و 

آلبانی برگزار شد.
فعاالن  سوی  از  بایدن  دولت  که  حالیست  در  اینهمه 
انتقادات زیادی روبروست. آنها  با  ایرانی  سیاسی و مدنی 
می خواهند کاخ سفید مذاکرات امتی با جمهوری اسالمی را 
رسامً متوقف کند و از هرگونه معامله با رژیم ایران خودداری 
کند. جمهوری اسالمی با این امید که ترامپ می رود و دولت 
خواهد  معامله  به  اوباما  دوران  مانند  آنها  با  دمکرات ها 
پرداخت، هر پیشنهادی را از سوی دولت پیشین آمریکا رد 
کرد. اما دو سال پس از روی کار آمدن دولت بایدن، اساسا 
از دستور کار کشورهای غربی در حال حارض  توافق امتی 
خارج شده و همگی بر روی اعرتاضات مردمی که جمهوری 
اسالمی را منی خواهند متمرکز شده اند. به نظر می رسد غرب 
مشغول محاسبه ی سود و زیان تغییر رژیم در ایران و نیروی 
جایگزین است. موضوعی که مردم ایران آنها را به بررسی 
آن وادار کرده اند و به همین شکل نیز می توانند در نتیجه ی 

تغییر رژیم مؤثر بوده و نقش تعیین کننده داشته باشند.
اروپا در ماه گذشته  اتحادیه  دولت  آمریکا و همچنین 
تحریم هایی را علیه مقامات جمهوری اسالمی به دلیل رفتار 

==به نظر می رسد غرب مشغول محاسبه ی سود و زیان 
تغییر رژیم در ایران و نیروی جایگزین است. موضوعی که 
مردم ایران آنها را به بررسی آن وادار کرده اند و به همین 
شکل نیز می توانند در نتیجه ی تغییر رژیم مؤثر بوده و 

نقش تعیین کننده داشته باشند.
سخرنانی  یک  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن  ==جو 
در  ایرانی ها  از  شامری  که  جایی  کالیفرنیا  در  انتخاباتی 
حامیت از مردم داخل کشور شعار می دادند گفت: »نگران 
ایران را آزاد می کنیم. مردم ایران خودشان به  نباشید، ما 

زودی کشورشان را آزاد خواهند کرد.«
==قبل از رئیس جمهوری آمریکا جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا در تجمع فعاالن و ایرانیان در اتاوا گفته بود 
ایران  ایران تغییر کند و وضعیت در  »وقتی که رژیم در 
بهرت شود، آنانی که امروز مسئولیت دارند، هرگز فراموش 

نخواهند شد و اجازه ورود به کانادا نخواهند داشت«.

پنجشنبه  شامگاه  که  آمریکا  جمهوری  رئیس   بایدن  جو 
سوم اکترب )۱۲ آبان( در کارزار انتخاباتی ایاالت متحده در 
کالج میراکوستا حوالی سن دیگو در ایالت کالیفرنیا سخرنانی 
می کرد به حارضان که تعدادی از آنها ایرانی بودند گفت که 

کشور آنها به زودی آزاد می شود.
بایدن خطاب به حارضان که تعداد زیادی از آنها ایرانی 
بودند و در حامیت از خیزش مردم داخل کشور منادها و 
نشانه های مربوط به ایران را در دست داشتند گفت: »نگران 
به  ایران خودشان  مردم  می کنیم.  آزاد  را  ایران  ما  نباشید، 

زودی کشورشان را آزاد خواهند کرد.«
اعرتاضات  از  در حامیت  بارها  حارضان  نشست  این  در 

مردم ایران شعار دادند.
ابراهیم رئیسی »قاضی مرگ«  با واکنش  اظهارات بایدن 
)سالگرد  دانش آموز«  »روز  مناسبت  به  که  او  شد.  روبرو 
۴۴۴روزه  گروگانگیری  و  تهران  در  آمریکا  سفارت  اشغال 
دیپلامت های  ایاالت متحده( سخرنانی می کرد گفت: »چند 
بر  آمریکا جمله ای  رئیس  جمهور  قبل مطلع شدم  ساعت 

رهربان دنیا »تغییر 
رژیم« در ایران را 

جّدی تر مطرح می کنند؛ 
جو بایدن:

 مردم ایران به زودی 
کشورشان را آزاد 

خواهند کرد
شامری از ایرانیانی که به کارزار حامیتی جو بایدن از مایک لوین مناینده کالیفرنیا رفته بودند

وحشیانه با تظاهرکنندگان اعامل کرده اند.
ایران علیه حکومت موضوع  انقالبی در  ادامه خیزش  با 
»تغییر رژیم« در ایران جّدی تر از گذشته میان رهربان دنیا 
و رسانه های بین املللی و تحلیلگران سیاسی مطرح می شود. 
که طی  است  قدرمتند  کشور  یک  رهرب  دومین  بایدن  جو 
یک هفته گذشته به رصاحت از احتامل رسنگونی جمهوری 

اسالمی صحبت می کند.
پیشرت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هفتم آبان ماه در 
تجمع فعاالن و ایرانیان در اتاوا گفته بود »وقتی که رژیم 
در ایران تغییر کند و وضعیت در ایران بهرت شود، آنانی که 
امروز مسئولیت دارند، هرگز فراموش نخواهند شد و اجازه 

ورود به کانادا نخواهند داشت.«
اواخر شهریورماه در نخستین روزهای خیزش رسارسی در 
ایران، کریستف هویسگن مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ و 
رئیس سابق شورای امنیت سازمان ملل در مصاحبه با شبکه 
کامال  خشم  اینبار  »من  بود  گفته  آملان  در   NTV خربی 
است.  برانگیخته  به شدت  را  مردم  که  را می بینم  ویژه ای 
شهرهایی وجود دارند که در آنها پلیس با مردم به نوعی 
همبستگی نشان داده است… من بسیار امیدوارم که آنها 

موفق شوند و رژیم متزلزل شود.«
یکی از کشورهایی که از نخستین روزهای آغاز اعرتاضات 
در ایران از مردم پشتیبانی کرده دولت آملان، با وجود تعلل 
این  جمهوری  رئیس  و  مانند صدراعظم  آن  ارشد  مقامات 
کشور، است. آنالنا بربوک وزیر خارجه آملان اواسط مهرماه 
خطاب به مردم ایران گفت »ما طرف شام ایستاده ایم، سمت 
درست تاریخ!« دولت آملان با محکوم کردن رسکوب ها در 
جمهوری  علیه  اروپا  اتحادیه  تحریم های  اعامل  در  ایران 
اسالمی به خاطر نقض حقوق برش موضع خود را به رصاحت 
ارتباط مجید  اعالم کرد. در همین  ایران  در مورد تحوالت 
به رادیو فرانسه گفته بود که  اروپا  اتحادیه  گلپور مشاور 
رهربان آملان به این نتیجه رسیده اند که بازیگران قدرت در 
ایران منی توانند در مقابل موج نوزایی که با خیزش جاری در 

این کشور آغاز شده مقاومت کنند.
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خویش در آینده ایران فراهم آورد، خطر تحمیل نوع دیگری 
از »عدم بلوغ  محتمل است.]۳[

برای ادامه بحث و اینکه چرا مردم تا این اندازه خشمگین 
هستند، به نظر می رسد اشاره کوتاهی به بخشی از نقطه 

نظرات توماس جفرسون )۱٨۲۶- ۱٧۴۳( مفید باشد.
انسان ها  که همه  می دانیم،  بدیهی  را  این حقیقت  »ما 
حقوق  آنها  به  خود  خالق  توسط  شده اند،  آفریده  برابر 
مسلم خاصی اعطا شده که از جمله آنها می توان به مفاهیم 
زندگی، آزادی، و یافنت خوشبختی اشاره کرد. حکومت ها در 
میان انسان ها تأسیس می شوند و قدرت خود را از رضایت 
مردم می گیرند. هرگاه حکومت این اهداف را نادیده انگارد، 
مردم حق دارند علیه آن حکومت قیام کرده، را تغییر داده، 

حکومت جدیدی را ایجاد کنند، و پایه های جامعه

==هرگاه تناسب میان صاحیت ها و کارکردها در رشایط 
نامتوازن و نامتقارن قرار گیرند، تفاهم متعارف اجتامعی 
رو به زوال گذاشته، و شیرازه های اجتامعی از همه گسیخته 
رشط  اجتامعی  روابط  بودن  بسامان  بنابراین  می شوند. 

انسجام یک جامعه ی متعارف و عادی و طبیعی است.
خشمگین  و  عصبانی  اندازه  این  تا  مردم  چرا  ==واقعا 
هستند؟ بیاییم عمیق تر اندیشه کنیم. فضای رسانه ای متایلی 
به توضیح و تحلیل علل واقعی رخدادها و چرایی قیام مردم 
ندارد. امروزه مردم فراتر از تحلیل های خربی به درک علمی  
نیاز  آن  از  خروج  راه های  و  جامعه  شدن  نابسامان  علل 
دارند. این وظیفه را می بایست با دقت مورد توجه قرار داد. 
بی هنجاری برخاسته از هنجارهای دروغین تحمیلی از سوی 
حکومت دینی می تواند به عنوان یکی از ده ها پاسخ به 

بیقراری و قیام مردم علیه حکومت فریب و رسکوب باشد.

توماج صالحی  افتخار سلحشوری  به  محمود مسائلی – 
علیه هنجارهای دروغین تحمیلی از سوی حکومت اسالمی 

و با احرتام به خانواده گرانقدر این جوان مبارز.
طرح موضوع

قیام برحق مردم ستمدیده ایران علیه بیش از چهار دهه 
تازه ای شده  فراگیر  مرحله  وارد  استبداد مذهبی  حکومت 
اعرتاضی  فریادهای  از  فراتر  می توان  را  مرحله  این  است. 
آزادیبخش  انقالبی  منزله  به  و  خیابان  و  کوچه  در  مردم 
در نظر گرفت که در اعامق نگرش مردم به مفهوم زندگی 
در خصوص  آنان  باورهای  در  و  انسانی،  با حرمت  همراه 
ریشه  انسانی  حرمت  به  احرتام  با  همراه  حیات  مفهوم 
توضیح  پیشین  نوشتار  در  که  هامنگونه  است.   دوانده  
داده شد، تجربه چهل و سه ساله عدم بلوغ خودتحمیلی 
حتی  و  ایرانی،  جامعه  برای  آن  مصیبت بار  پیامدهای  و 
و  منطقه خاورمیانه  برای همه جوامع رسارس  آن  از  فراتر 
شامل آفریقا نشان داد که راهی بجز پایان بخشیدن به این 
صغارت خودتحمیلی وجود ندارد. مردم می بایستی رضورتا 
خویشنت انسانی خود را بازیابند و با جسارت کامل آن پوسته 
سخت و منجمد صغارت خودتحمیلی را که مذهب سیاسی 
فریبنده به آنها القاء کرده در هم بشکنند. به همین دلیل، 
قیام مردم برای آزادی را باید نه فقط علیه حکومت استبداد 
مذهبی، بلکه می بایستی به منزله دگرگونی ژرفی در عمق 
باورها، اندیشه ها، و نگرش مردم نسبت به مفهوم حیات در 
نظر گرفت. شعار اصلی این قیام رسارسی مردم، یعنی »زن، 
زندگی، آزادی« به زیباترین ابعاد و جلوه های شکوهمند و 
انسان ساز آن انقالب درون باوری را بازتاب می دهد. بنابراین، 
حتی رصف نظر از ابعاد هستی شناسانه و معرفت شناسانه 
یک چنین دگرگونی عمیقی در باورهای مردم، ویژگی های 
زیبایی شناسانه این انقالب امیدآفرین نیز باید مورد بررسی و 
واکاوی قرار گیرد. این ابعاد زیبایی شناسانه در بخش بعدی 

این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
نوشتار حارض به توضیح کوتاهی درباره یکی از تئوری های 
جامعه شناسان  برای  هرچند  که  می پردازد  جامعه شناسی 
ایرانی آشنا است، اما بازهم می بایستی از منظر توضیحی 
به  حکومت  علیه  مردم  قیام  چرایی  باره  در  می تواند  که 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باز هم  آورد،  فراهم  الهی  اصطالح 

مبنای  هنجاری«]۱[  »بهم ریختگی های  کالسیک  تئوری 
با  که  است  این  اصلی  اما هدف  است.  نوشتار  این  اصلی 
از آن به عنوان چارچوب  تئوری،  ارجاع به ویژگی های آن 
مفهومی  استفاده کرده و توضیح دهد که چرا مردم تا این 
اندازه خشمگین هستند. گویا خشم مردم نه فقط نسبت 
به استبداد و متامیت خواهی اتحادیه آخوندی و کینه های 
کهن آنها نسبت به زندگی دمکراتیک، بلکه خشمی نسبت 
به باورهای کاذبی است که در رشایط تاریخی مشخصی که 
ریشه هایی دیرین در تاریخ پانصد ساله ایران داشته است، 
به مردم تحمیل شده است. به همین دلیل در نوشتار پیشین 
آنرا به منزله »آغازی بر خروج از صغارت خودتحمیلی«]۲[ 
نامیدم. البته این هشدار را نیز باید در نظر گرفت که اگر این 
آغاز نتواند به شکوفایی رسیده و بسرت مناسبی برای استقرار 

چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ 
تئوری ناهنجاری های اجتامعی
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سیاسی  و  اجتامعی  رشایط  علیه  قیام ها  به  نگرش  این 
نیاز به توضیح بیشرت دارد. در حالت نابسامان جامعه، فهم 
نگرش  نوع  هر  از  پیچیده تر  مراتب  به  اجتامعی  رشایط 
مکانیکی به جامعه و روابط آن است. در حالت بسامان، 
مردم کارکردها و وظایف خود را با توجه به نظام های ارزشی 
انجام داده و جامعه را در حالت تعادل قرار می دهند. در این 
رشایط متعارف، پیچیدگی های اجتامعی، موانع و مشکالت، 
انتظارات و نگرانی ها، و عالئق عمومی  با نظام های ارزشی 
عادی  و  طبیعی  حالت  در  آن  روابط  و  جامعه  بر  حاکم 
قرار می گیرد، و به تناسب نیازهای حاصل از پیچیدگی های 
روزافزون، با تغییرات تکاملی به درجات باالتری از انسجام 
بسامان و هامهنگ هدایت می شود. دورکهایم معتقد بود 
که شکل گیری انسجام بسامان اجتامعی از طریق همگرایی 
میان بازیگرانی که در نقش های اجتامعی با یکدیگر تفاهم 
و مراوده دارند، حاصل می شود. بنابراین، آگاهی های خود 
اینگونه مراودات  ارزش های اجتامعی که  نیز درباره آن  را 
را در حالت عادی قرار می دهند به وجود می آید. در نظر 
به صالحیت ها  توجه  با  این روابط  باشیم که همه  داشته 
واقعی  معنای  می توانند  جامعه  اجرایی  شایستگی های  و 
همبستگی را تحقق ببخشند و  ارزش های حقیقی جامعه 
نیز بر این شایستگی ها نظارت دارند. به عبارت بهرت می توان 
در  صالحیت ها  میان  پیشربنده  متقابال  رابطه ای  که  گفت 
کاردکردهای متناسب اجتامعی و اجزای آن با آن ارزش هایی 
که این کارکردها را در مسیر طبیعی قرار می دهند وجود 
دارد. رابطه هامهنگ میان صالحیت ها و کارکردها از یکسو، 
به  را  پایدار  انسجامی   پایه  آنها  با  متناسب  ارزش های  و 
وجود می آورد. اینها به گونه ای جدانشدنی با یکدیگر عجین 
می شوند. این همبستگی است که افراد را به جامعه پیوند 

می دهد.]۹[
به همین دلیل است که دورکهایم به عنوان نظریه پرداز 
نظریه  این  می شود.  شناخته  ساختاری  کارکردگرایی]۱۰[ 
هامن  دلیل  به  را  آن  بر  حاکم  نظم  و  جامعه  می تواند 
دارند  مراوده  موزون  گونه ای  به  هم  با  که  ساختارهایی 
تعریف می کند: »همه کارکردهای جامعه اجتامعی هستند، 
هامنطور که همه کارکردهای یک اندام بسامان و ارگانیک 
باعث  جامعه  در  را  بسامانی  انسجام  آنچه  است«.]۱۱[ 
نقش های  در  و  بایکدیگر،  مردم  تفاهم  هامن  می شود، 
هرگاه  است.  آنان،  شایستگی های  با  متناسب  و  حقیقی 
تناسب میان صالحیت ها و کارکردها در رشایط نامتوازن و 
نامتقارن قرار گیرند، تفاهم متعارف اجتامعی رو به زوال 
گذاشته، و شیرازه های اجتامعی از همه گسیخته می شوند. 
یک  انسجام  اجتامعی رشط  روابط  بودن  بسامان  بنابراین 
جامعه ی متعارف و عادی و طبیعی است.]۱۲[ اما باید در 
دهنده  توضیح  فقط  ساختارها  این  که  باشیم  داشته  نظر 
این هنجارها  نیست.  آنان  افکار  و  اقدامات  و  افراد  رفتار 
مشرتک  احساسات  که  هستند  اجتامعی  واقعیت های  و 
را در مسیر  آنها  تنظیم کرده و  را  و جریان های اجتامعی 
متعارف و عادی قرار می دهد. این هنجارها که از کنش های 
اجزای جامعه به وجود می آیند، خود را به صورت نهادها و 
نظام های ارزشی نشان می دهند که بر افراد تأثیر می گذارند.
حال اگر در اثر بروز دگرگونی های ناگهانی و غیرمتناسب 
شود،  مواجه  گسست  و  وقفه  با  عادی  و  متعارف  نظم 
حقیقت  در  می ریزند.  فرو  نیز  اجتامعی  ارزش های 
با  ارتباط  در  غیرعادی  و  غیرمتناسب  دگرگونی هایی 
ساختارهای اجتامعی تقسیم کار، صالحیت ها و شایستگی ها، 
و بهم ریختگی مراودات اجتامعی، مسیر طبیعی جامعه را با 
مکث هایی مواجه می سازد که ممکن است همه آن جامعه 

را در مخاطره قرار دهد. در اینجاست که هنجارهای 

        مورد نظر خود را بر اساس اصول آزادی بنا کنند… این 
نه فقط حق مردم، بلکه وظیفه آنهاست که چنین حکومتی 
را کنار بگذارند، و برای امنیت وآینده خود نگهبانان دیگر 

برگزینند.«]۴[
نکته قابل تامل در این بیانات تاکیدی است که نه فقط 
بر حق ذاتی برای قیام کردن علیه حکومت های غیرمردمی  
دارد، از همه مهمرت قیام علیه آن حکومت های غیر مردمی  
را به عنوان وظیفه ای اجتناب ناپذیر برای مردم بر می شامرد. 
ادراک این وظیفه که مرزهای مفهومی  آن بی تردید فراتر از 
حق داشنت برای رسنگون ساخنت حکومت غیر مردمی  امتداد 
می یابد، نکته ای است که می بایست مورد توجه متفکران و 
رهربان قیام مردم علیه حکومت مستبد مذهبی قرار گیرد. 
مبارزه با هر حکومتی که حرمت انسانی را نادیده انگارد 
وظیفه ای ناگزیر است. منظور این است که این وظیفه بر 
مفهوم حق قیام کردن پیشی می گیرد. درحقیقت، حق داشنت 
برای انقالب علیه حکومت دینی متامیت خواه هنگامی  معنی 
پیدا می کند که از تعهد مردم برای مبارزه با آن حکومت 

رسچشمه گیرد.
علیه  مردم  قیام  علل  مورد  در  که  مختلفی  تئوری های 
حکومت های خودکامه ارائه شده اند، اغلب بر چنین حقی 
برای مردم تکیه کرده و اهمیت وظیفه برای براندازی آن 
حکومت ها را کمرت مورد توجه قرار داده اند. این تئوری ها 
به اشکال مختلف در نظریه هایی مانند »نفرت و کینه های 
کهن«، »تضادهای قومی«، »محرومیت نسبی«، »طمع  برای 
اقتصادی«، »جمود فکری و آیینی«،  کسب قدرت مالی و 
تبلور  توطئه«  »نظریه های  بعضا  و  بین املللی«  »ساختار 
یافته اند. بنابراین طرح این پرسش که چرا مردم تا این اندازه 
خشمگین هستند و چرا علیه حکومت مذهبی قیام کرده اند، 
رضورتا باید با مراجعه به تئوری های یادشده توضیح داده 
شود تا مبنای علمی  آن بر اساس معیارهای آکادمیک نیز 
یابد. گاهی اوقات و در منت رشایط واقعی جوامع  سامان 
مختلف نیز ممکن است پاره ای از آن تئوری ها در یکدیگر 
ادغام شوند تا بتوانند قیام مردم را بهرت و روشنرت توضیح 
قیام مردم  ایران،  مثال، در رشایط کنونی  به عنوان  دهند. 
»کینه های  به  نسبت  طبیعی  واکنشی  عنوان  به  فقط  نه 
کهن آخوندیسم علیه زندگی مدرن« بلکه می تواند به دلیل 
»محرومیت های تحمیلی« به مردم در همه ابعاد زندگی، 
فرصت طلبی و طمع دست اندرکاران و هواداران حکومت 
و یا حامیت های پنهان بخش هایی از ساختار بین املللی از 
نشان  نظریه ها  این  داده شود.  توضیح  حکومت آخوندی، 
می دهند که اساسا امکان اصالح در حکومت فعلی امکانپذیر 
نیست. بلکه تنها راه نجات مردم برانداخنت حکومت جهل و 

جنون متامیت خواه از رسزمین مان است.
نظریه ناهنجاری ها

جامعه شناس فرانسوی، امیل دورکهایم با تالش برای ارائه 
بدیلی در برابر نظریه »ازخودبیگانگی«]۵[ از کارل مارکس، 
به عنوان عامل تسلیم مردم در برابر حکومت ها، نظریه ای 
را مطرح ساخت که هنوز می تواند چارچوب کالسیک قابل 
اعتباری برای بسیار از قیام های مردمی، از جمله قیام مردم 
در  مارکس،  نظر  به  آورد.  فراهم  اسالمی  رژیم  علیه  ایران 
سیستم رسمایه داری انحصاری، کارگران امکان هیچ همگرایی 
با کارفرمایان خود ندارند بلکه مانند مهره هایی در یک ماشین 
بزرگ هستند که تنها وظایف محول شده توسط کارفرمایان 
ویژگی های  همه  از  کارگران  بنابراین،  می دهد.  انجام  را 
انسانی خود گسیخته شده و از خود بیگانه گشته اند. گویا 
و  شده اند  مجزا  و  منتزع  خود  انسانی  هویت  از  کارگران 
تنها آنچیزی که به آنها فهمی  از خود می دهد رابطه میان 
رشایط کار و تولید رسمایه داری است: »بنابراین رابطه میان 

خویش و غیر خویش فقط از  نوع رابطه بیگانگی است«.
]۶[ ازخودبیگانگی نتیجه بی مقدمه رشایطی است که در آن 
جوامع از هنجارهای حقیقی و متناسب با طبیعت انسانی 
و نیازهای مربوط به آن فاصله گرفته است. آنچه در این 
رشایط اتفاق می افتد این است که فرد خویشنت خویش را 
فراموش کرده و به موجودی فاقد هر نوع قدرت و توان برای 
تغییر رشایط تبدیل می شود. بنابراین ازخودبیگانگی معنی 
خود را از رشایطی می گیرد که موجبات چنین گسستی از 
خود و ناتوان بودن برای تغییر و حتی عدم امکان اندیشه 

کردن را برای خروج از این اسارت به وجود می آورد.
دورکهایم نظریه ازخودبیگانگی را در قالبی کارکردگرایانه 
ساختاری توضیح داده و روابط اجتامعی در جوامع مدرن را 
به گونه ای توصیف می کند که در آن مجموعه اجزا توسط 
یافته اند. در  اجتامعی سامان  باورهای  و  ارزشی  نظام های 
این جوامع رابطه میان اجزا با یکدیگر  از طریق مراودات 
جامعه  آن  با  متناسب  پیچیدگی های  اساس  بر  و  ارگانیک 
سامان یافته، و در عین حال، هویت ها را نیز به ادراک و 
تعریف خود هدایت می کند. منظور این است که جامعه 
بر اساس هنجار ها و نظام های ارزشی خود به افراد امکان 
فهم خویشنِت خویش و همچنین جامعه را داده، و در اثر 
این امکان هویت یابی، مسیر حرکت اجتامعی را نیز تعریف 
می کند. عالوه براین، تضاد های بالقوه میان متایالت افراد و 
نظم اجتامعی از در نوعی هامهنگی با یکدیگر در می آید. 
هرگاه این هنجارهای اجتامعی از مسیر طبیعی خود خارج 
شود رشایطی به وجود می آید که در آن هنجارهای واقعی 
نوعی  سوی  به  را  جامعه  طبیعی  حالت  آن  و  فروریخته 

آشفتگی می کشاند.
تالش اصلی دورکهایم، برخالف نظر مارکس، این بود که 
ارگانیک(  )یعنی  بسامان  ماهیتی  که جامعه  توضیح دهد 
دارد تا اینکه یک مجموعه مکانیکی باشد که در آن اجرای 
با  آگاهی های جمعی گروه های خاصی  به واسطه  جامعه 
یکدیگر پیوند یافته باشند. در حقیقت، در جوامع پیچیده به 
دلیل ماهیت تقسیم کار، هر فرد آگاهی های مربوط به خود 
و جایگاهی که در هدایت کل حامعه دارد را می شناسد و 
با عملکرد خود و در پناه ارزش هایی که بر آن جامعه حاکم 
است، با جامعه رابطه برقرار می کند. چنین ساختار اجتامعی 
بر جامعه تکوین  ناظر  ارزش های  ماهیتی دارد که توسط 
می یابند. این ساختارهای بسامان نظم و هامهنگی را در 
درون خود مسترت می سازند به گونه ای که در آن همه امور 
به شکل مراوده و تفاهم و رو به تکوین هدایت می شود. 
به همین دلیل، ساختار اجتامعی ماهیتی ارزشی و اخالقی 
به خود می گیرد »زیرا نیاز به نظم، هامهنگی و همبستگی 
اما  می شود«.]۷[  تلقی  اخالقی  نیازهای  عموماً  اجتامعی 
هرچند که »همبستگی اجتامعی یک پدیده کامالً اخالقی 
است« اما به خودی خود منی تواند قابل مشاهده دقیق و 
اندازه گیری باشد«]۸[. آنچه اهمیت این وضعیت اخالقی را 
به  رو  پیوسته  اجتامعی  نظم  نشان می دهد، هامن وجود 
تکامل و هامهنگی با نیازهای اجتامعی است. همبستگی 
یا  و  رشد،  به  رو  رویه های  اثر  در  است  ممکن  اجتامعی 
قوانین مربوط به روابط اجتامعی و تقسیم وظایف شکل 
طبیعی  سیر  فرآیند  میان  رابطه ای  بنابراین،  باشند.  گرفته 
در  که  دارد  وجود  اجتامعی  انسجام  و  جامعه  تکاملی  و 
پرتو ارزش های ناظر بر آنها جامعه را در حالت معمول و 
اثر  انسجام اجتامعی در  این  متعارف نگه می دارد. هرگاه 
رخدادهایی مورد تزلزل قرار گیرد، کل نظم اجتامعی ارزشی 
از  قیام هایی  نهایت  در  و  مواجه شده،  تهدیدهایی  با  نیز 
درون هامن جامعه در مقابل زوال ارزش های اجتامعی، که 

ماهیتی هنجاری و اخالقی دارند، اجتناب ناپذیر می شود.
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==در اروپا، مدرنیته پاسخ به رسکوب و جنایات کلیسا 
شتابنده  موج  به  پاسخ  مسجد  خاورمیانه،  در  اما  بود. 
را مسلامنان  آنها  اکرثیت  که  را  که جوامعی  بود  مدرنیته 
فرقه های مختلف تشکیل می دهند با تناقض تاریخی خود 

روبرو می کرد.
==رشط گذار به مدرنیته، مهاِر  قدرت آزمند مذهب در 
بُرد«  »بُرد-  نتیجه  است.  مدرن  حقوقی  نظام  چهارچوب 
وجود ندارد. یکی از این دو باید ببازد. پیروزی اسامگرایی، 
باخِت مدرنیته است. نوزایی در خاورمیانه به »وزن ِکشی« 
قدرت های جهانی که هنوز هامن بازماندگان بلوک »رشق« 
و»غرب« هستند نیز وابسته است. مدرنیته یک پدیده متام 
شده نیست و جهان همچنان در نربد بین سنت و مدرنیته 
از جمله در اروپا و آمریکا برس می برد. مشکل، زمانی است 
که مدافعان مدرنیته بجای متشکل کردن خود، به سیاهی 

لشکر اسامگرایان و رسکوبگران خویش تبدیل می شوند!

وسطای  قرون   –  )۲۰۱۳ ژوئیه  از  )بازنرش  بقراط  االهه 
دین«  »دکانداران  حکومت  مثابه  به  خاورمیانه  سیاسی 
اروپا  پیش  قرن ها  آنچه  شبیه  و  کرسوی(  احمد  )اصطالح 
شاهد آن بود،  با تأسیس نظام جمهوری اسالمی در ایران 
آغاز شد. تا آن زمان، گروه های پراکنده اسالمگرایان هرگز 
بتوانند  تا  نداشتند  اختیار  در  متامی  به  را  دولتی  قدرت 
احکام دینی و قوانین رشیعت را به جامعه تحمیل کنند. 
حکومت های عربستان و پاکستان که با یکدیگر نیز متفاوت 
هستند، با وجود مضامین قرون وسطایی، در مقوله دیگری 

می گنجند.
صورت مسئله

در اروپا، مدرنیته پاسخ به رسکوب و جنایات کلیسا بود. 
اما در خاورمیانه، مسجد پاسخ به موج شتابنده مدرنیته بود 
که جوامعی را که اکرثیت آنها را مسلامنان فرقه های مختلف 

تشکیل می دهند با تناقض تاریخی خود روبرو می کرد.
درون سنتی، مذهبی، خرافی و ارتجاعی جوامع با ظواهر 
آن  به  تولیدش  فرهنگ  و  ابزار  تنها  نه  که  وارداتی  مدرن 
جوامع تعلق نداشت بلکه حتا فرهنگ استفاده از آنها نیز 
به درستی آموخته و آموزانده نشده بود، بهرتین فرصت را 
در اختیار اسالمگرایان و دکانداران دین قرار داد و این نظام 
جمهوری اسالمی بود که به رهربی آیت الله روح الله خمینی 

برای نخستین بار بر قدرت دولتی تسلط یافت و

رنسانس در 
خاورمیانه: 
نربد تاریخی 

سنت و 
مدرنیته

       حقیقی توضیح دهنده حرکت عادی و طبیعی جامعه 
در مسیر تکاملی خود نیز دیگر منی توانند نظم امور را به 
عهده گیرند. این رشایط دگرگونی های غیرمتعارف ممکن است 
هنجارهایی را برای پاسخگویی به نیازها تعریف کند. اما از 
آنجا که آن هنجارها برخاسته از حرکت طبیعی جامعه نیستند، 
هرگز منی توانند جامعه را در تعادل و پویایی تکاملی هدایت 
منایند. این جابجایی در هنجارهای اجتامعی حالت بی قانونی، 
حاکم  جامعه  بر  را  گسیختگی ها  و  اضطراب،  و  بیقراری 
می سازند. این رشایطی است که دورکهایم آنرا نظم مکانیکی 
می نامد؛ یعنی نظمی  که در آن اجزای جامعه در جایگاه های 
خود قرار ندارند، ارتباطات از حالت طبیعی خارج شده، و 
هنجارهای غیرواقعی به جامعه تحمیل شده است. این رشایط 
بی هنجاری نامیده می شود.]۱۳[  درحقیقت، اگر همبستگی 
در جامعه ای وجود نداشته باشد، به این دلیل است که روابط 
میان اجزای جامعه بسامان نیست. یعنی اینکه اجزای جامعه 

»در حالت بی هنجاری قرار دارند«.]۱۴[
بی هنجاری به رشایطی اطالق می شود که در آن هنجارهای 
طبیعی و متعارف و عادی و  منطبق با نیازهای جامعه وجود 
ندارند. در اینجا است که کل ارزش های اخالقی جامعه نیز 
رو به اضمحالل می گذارد. در نتیجه، کنرتل اجتامعی بسامان 
جای خود را به کنرتل های تحمیلی و غیرمتناسب می دهد، 
همبستگی بسامان اجتامعی متزلزل شده و جای خود را به 
رفتاری همه  اخالقی  ارزش های  کاذب می دهد،  پیوندهای 
می گیرد.  قرار  بیقراری  حالت  در  جامعه  و  می ریزند،  فرو 
این رشایط ناهنجاری، یا رشایط استقرار هنجارهای دروغین 
و کاذب تحمیلی به جامعه، مناسب ترین زمینه ها را برای 

قیام های طبیعی فراهم می آورد.
قیام برای ارزش های حقیقی

هدف اصلی نوشتار حارض در اینجا بهرت آشکار می گردد. 
انقالب سال ١۳۵۷، و یا به تعبیر کسانی فتنه ۵۷، و یا انقالب 
دزدیده شده، آنگونه که گروه های دیگر آنرا تعبیر می کنند، 
با هر عنوانی که از آن نام برده شود، موجبات توقف نظم 
طبیعی و بسامان جامعه را فراهم آورد. فضای احساسی و 
هیجانی آن زمان، به همراه ریشه های مذهبی عمیق جامعه، 
اساسا  که  چپگرایی  گروه های  نفوذ  روشنفکران،  خطای 

فهم روشنی از این مفاهیم نداشتد، و همدستی برخی از 
دولت های خارجی ارزش های متناسب با یک جامعه طبیعی 
و متعارف را به یکباره ویران ساخته، ارزش های دروغینی 
را در هامن فضای احساسی به کالبد جامعه تزریق منود. 
ماهیت  سبب  به  که  رنگارنگی  سیاسی  گروه های  ظهور 
وجودی خود منی توانستند نیازهای واقعی مردم را به آنها 
یادآوری منایند، و سپس جنگ میان ایران و عراق که شخص 
را  ایران  بود، فضای  آن  بانی شکل گرفنت  و  باعث  خمینی 
برای بیش از یک دهه به رشایطی کشاند که طی آن اتحادیه 
تبهکار روحانیت شیعه توانست پایه های سلطه انحصاری 
خود را بر همه ابعاد و اجرای جامعه بگسرتاند و ارزش های 
دروغین به نام انقالب به جامعه تحمیل شد. اما در حقیقت 
آنرا  دورکهایم  که  شد  مستولی  جامعه  بر  رشایطی  هامن 
رشایط »بی هنجاری« می نامد. اما به تدریج که تب و تاب 
انقالبی فرو نشست، به تدریج این حقیقت آشکار گشت 
که طاعون مذهب سیاسی همه پایه های زندگی اجتامعی را 
فرسوده، در حالی که همزمان منابع طبیعی و انسانی کشور 
نیز به غارت رفته است. بطور طبیعی جامعه ایران امروز 
منی تواند یک جامعه هامهنگ مبتنی بر ارزش های اخالقی 
و هنجارهای انسانی باشد. جامعه بیامر، غیرسامل، فاسد، و 
ویران شده نتیجه طبیعی هامن هنجارهای دروغینی است 
که به دلیل ماهیت غیرانسانی خود نه تنها منی توانست متیز 
و  فریب  بلکه می کوشید  بیاموزد،  مردم  به  را  بد  و  خوب 
دروغگویی را به جامعه تحمیل کند. این نظام فاسد راهی 
بجز خودکشی ندارد. به باور این نویسنده مردم به پوچی آن 

ارزش ها واقف گشته اند.
واقعا چرا مردم تا این اندازه عصبانی و خشمگین هستند؟ 
به  متایلی  رسانه ای  فضای  کنیم.  اندیشه  عمیق تر  بیاییم 
توضیح و تحلیل علل واقعی رخدادها و چرایی قیام مردم 
ندارد. امروزه مردم فراتر از تحلیل های خربی به درک علمی  
نیاز  آن  از  خروج  راه های  و  جامعه  شدن  نابسامان  علل 
دارند. این وظیفه را می بایست با دقت مورد توجه قرار داد. 
بی هنجاری برخاسته از هنجارهای دروغین تحمیلی از سوی 
به  پاسخ  ده ها  از  یکی  عنوان  به  دینی می تواند  حکومت 

بیقراری و قیام مردم علیه حکومت فریب و رسکوب باشد.

*برای اطاعات بیشرت به تارمنای اندیشکده بین املللی نظریه های بدیل و یا کانال تلگرامی  این نویسنده با عنوان »اندیشه های 
حقوق برشی: دکرت محمود مسائلی…« مراجعه کنید.

The anomie theory ]۱[
]۲[ نگاه کنید به کیهان لندن مورخ شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ اکترب ۲۰۲۲

 ]۳[ نگاهی ساده به رسانه های جمعی و نیز فضای مجازی نشان می دهد که اکرثیت عمده مردم بیشرت نسبت به تحلیل اخبار روز 
اقبال نشان می دهند. البته این امری کاما طبیعی است. مشکل آنجاست که رسانه های بانفوذ و همچنین چهره هایی که در میانه 
هامن فضای رسانه های صدای بلندی برای خود یافته اند، مایل نیستند بخشی از توان و امکانات خود را به توسعه  اندیشه اختصاص 
دهند. شوربختانه اغلب تحلیل ها عاری از محتوی عمیق و یا دانش کافی در باره ساز و کارهای بین املللی و شناخت آن است. 
اغلب چهره های شناخته شده هم با طرح موضوعات خربی که برای مخاطبان آنها جذاب باشد، مانع از اندیشیدن می شوند. گویی 
رقابتی شتابان برای افزایش تعداد مخاطب عادی داشنت در جریان است. اراده ای هم برای برای باز کردن دریچه هایی برای کارهای 
عمیق نیست. تاشی هم برای تشویق به خواندن و مامرست در حوزه تفکر صورت منی گیرد. منبع همه تحلیل ها نیز هامن فضای 
رسانه است و اغلب ممکن است کسانی ساعت ها در این رسانه ها رسگردان باشند تا گمشده خود را بیابند. اما آن یافنت منی تواند 
از سطحی نازل فراتر رود. این خطری حتمی  است که ممکن است بار دیگر زمینه های نوع دیگری از عدم بلوغ خودتحمیلی را در 

آینده باعث شود. گاهی اوقات بغض آنقدر گلو را فشار می دهد که منی توان آنرا توصیف منود.
The Declaration of Independence and Natural Rights ]۴[

Alienation ]۵[
.۲۹۸ .The German Ideology. New York: Prometheus Books, p .)۱۹۹۹( .Marx, K. and Engels, F ]۶[

۲۴ .The Division of Labour in Society. The Macmillan Press LTD, p )۱۹۸۴( .Durkheim, E ]۷[
]۸[ هامن صفحه

]۹[ صفحه ۶١
Structural functionalism ]۱۰[

]۱۱[ هامن منبع، صفحه ۸١
]۱۲[ صفحه ۸۷
Anomie ]۱۳[

]۱۴[ صفحه ۳۰۴

زنرش
اب
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        یک حکومت قرون وسطایی را با استفاده ناگزیر از 
مظاهر مدرن، از جمله قانون اساسی، سه قوه مجریه ومقننه 
بنیاد نهاد. حکومتی که  و قضاییه و شکل نظام جمهوری 

»والیت مطلقه فقیه« اصل و اساس آن است.
متام مسئله بر رس این حکومت و این ساختار است و نه 
بر رس ظواهری که بطور متناقض هم از رسکوبگری آن و 
هم از سوء استفاده اش از ابزار دمکراتیک مانند »انتخابات« 
ناشی می شود. این ظواهر را همه حکومت های رسکوبگر و 
توتالیرت از جمله فاشیسم و کمونیسم در کشورهای اروپایی 
و دیکتاتوری های نظامی در آمریکای التین نیز داشته اند. 
آنچه آنها را به پرسش می کشید نه این ظواهر بلکه ساختار 
ضدمردمی و رسکوبگرانه آنها بود که یک فرد یا یک حزب و 

یا فرماندهان نظامی را در رأس آنها قرار می داد.
ویژگی قرون وسطایی یک حکومت دینی بر خالف دیگر 
حکومت های ایدئولوژیک یا نظامی، نقش عوام فریبانه دین 
است که می تواند نه تنها توده های مذهبی و خرافی را به 
خود جلب کند بلکه هامنگونه که انقالب اسالمی در ایران 
عربی  و کشورهای  ترکیه  در  اسالمگرایی  و همچنین رشد 
نشان  بطئی در کشورهای غربی  بطور  آفریقایی و حتا  و 
در  حتا  و  روشنفکری  مدعی  گروه های  می تواند  می دهد، 
و  دین  و جدایی  مدعیان سکوالریسم  تناقض غریب،  یک 
دولت را نیز به خود جذب کند! در هیچیک از حکومت های 
توتالیرت دیده منی شود که کسی معرتض و مخالف آنها باشد 
و با اینهمه بدون آنکه حتا به بازی گرفته شود، خود را در 
بازی  حاکامن قاطی کند! بلکه برعکس، معرتضان و مخالفان 
در رشایطی به مراتب محدودتر از جهان امروز، به تشکل 
مبارزات  موج  آخرین  در  و  پرداخته  خود  سازماندهی  و 
مخملین«  »انقالب های  به  که  بیستم  قرن  آزادیخواهانه 

معروف شد، جغرافیای سیاسی جهان را تغییر دادند.
و  مهم  تفاوت  این  با  است.  خاورمیانه  نوبت  اینک 
اندازه  هر  نقشی  منی توانست  خاورمیانه  که  رسنوشت ساز 
کوچک در تحوالت غرب بازی کند )دست کم بر من شناخته 
شده نیست( ولی کشورهای قدرمتند غربی بنا بر منافع ملّی، 
خاورمیانه  تحوالت  در  قطعا  خویش،  جهانی  و  منطقه ای 
نقش بازی می کنند. این موضوع در طرح صورت مسئله و 
در معامله و معادله بین نیروها و حکومت های اسالمگرای 
منطقه )از آفریقا تا آسیای میانه( با غرب باید در نظر گرفته 

شود.

 نتیجه مسئله
پس از تأسیس جمهوری اسالمی در ایران در آخرین سال 
وارد دهه خونین هشتاد  شد  الجزایر  دهه هفتاد میالدی، 
بدون آنکه تا به امروز توانسته باشد پاسخی قاطع به مسئله 
اسالمگرایی و حرص و آز اسالمیست ها برای کسب انحصاری 
قدرت بدهد. به قدرت رسیدن طالبان در دهه نود، کامن 
»اسالمگرایِی عربی« را از آفریقا تا آسیای میانه کشید و تیری 
که در این کامن بود به برج های دوقلو در نیویورک اصابت 

کرد.
قرون  تفکر  بین  نربد  مناد  بارزترین   ۲۰۰۱ سپتامرب   ۱۱  
وسطایی و جهان مدرن است. تفکری که ابزار مدرن را برای 
نابود کردن تولیدکنندگان آن به کار می گیرد در حالی که 
خود، جز ویرانی، بدیلی در چنته ندارد که بتواند به تغییر و 

تکامل آن ابزار بپردازد.
سالح  خلع  جنگ،  در  جمله  از  تکنیک،  برابر  در  تفکر 
سوی  به  اسالمگرایی  راندن  در  غرب  نقش  و  می شود 
»اعتدال« برجسته می گردد حتا اگر قرار باشد حاکامنی چون 
صدام حسین، معمر قذافی و بشار اسد و حکومت هایشان 
هامنگونه از میان برداشته شوند که بن الدن و القاعده اش! 

این حکومت ها از لحظه تأسیس جزو اقامر »اتحاد شوروی« 
به شامر می رفتند و مانند جمهوری اسالمی تا آخرین لحظه 

نیز زیر چرت حامیت »روسیه« قرار داشته و دارند.
مسئله  حل  و  خاورمیانه  در  )رنسانس(  نوزایی  پس 
قدرت های  »وزن کِشی«  به  مدرنیته  و  تاریخی سنت  نربد 
دو  بازماندگان  هامن  همچنان  و  هنوز  اتفاقا  که  جهانی 
قطب »رشق« و»غرب« هستند نیز وابسته است. جمهوری 
اسالمی بیهوده گامن می کند که با فروپاشی »بلوک رشق« 
بنیه ذهنی  بدون هرگونه  که  اوست  و  جایی خالی شده 
و عینی که اندکی همخوانی با جهان امروز داشته باشد، 
باید بشتابد تا آن را پر کند. نگاهی به تحوالت کشورهای 
مرصی ها  مقاومت  جمله  از  منطقه  در  مسلامن نشین 
که  می دهد  نشان  حاکم  اسالمگرایان  برابر  در  ترک ها  و 
این  دارد.  تعلق  تاریخ  سوی  کدام  به  اسالمی  جمهوری 
مقاومت در طول سی و چهار سال گذشته بارها از سوی 
منایش  به  ایران  رژیم  علیه  )دانشجویان(  جوانان  و  زنان 

گذاشته شد و در سال ۸۸ به اوج خود رسید.
نیروهای  نیز اسالمگرایان و  در کشورهای عربی کوچک 
دمکراسی در یک تناقض تاریخی به نربد مشغولند. تناقض به 
این معنی که حکومت های اینان عمدتا اسالمگرایان دوست 
عقب نشینی هایی  به  تن  است  ممکن  که  هستند  غرب 
بدهند. با اینهمه، آنچه همواره تعیین کننده است، بنیه خود 
اقدامات  و  نیز سیاست  ها  جامعه است. کشورهای  ذینفع 
خود را بر اساس این بنیه تنظیم می کنند و تالش می کنند 
از هر راهی که می توانند بر نربدهای جاری به سود خود 

تأثیر بگذارند.
رفتار انتخاباتی بخشی از مردم منطقه نیز درگیر همین نربد 
است. برخی ، از جمله در مرص، ترکیه و ایران، می خواهند با 
پشتیبانی از- یا همکاری با نیروهای مذهبی و سنتی نتیجه 
این نوزایی )رنسانس( و نربد بین سنت و مدرنیته را تعیین 
اما مهاِر  قدرت آزمند سنت  کنند. رشط گذار به مدرنیته 
برای  است.  مدرن  حقوقی  نظام  چهارچوب  در  مذهب  و 
این دو، نتیجه »بُرد- بُرد« وجود ندارد. یکی از این دو باید 
ببازد. در سال ۵۷ مرشوطه به مرشوعه، مدرنیته به سنت، و 

حکومت عرفی به حکومت مذهبی باخت.
اگر ظرفیت مدرن جامعه ایران با وجود مبباران تبلیغات 

تنها  نه  که  نربدی  باشد،  شده  تقویت  خرافی،  و  مذهبی 
تا  از مرص  را  منطقه  بلکه کشورهای مسلامن نشین  ایران 
ترکیه فرا گرفته است، اینبار با برتری مدرنیته ادامه خواهد 
یافت چرا که وجود این  نربد که دامنه آن به دلیل مهاجرت 
نیز  وآمریکا  اروپا  به  آفریقا  و  آسیا  ساکنان  و  مسلامنان 
کشیده شده است نشان می دهد که مدرنیته یک پدیده 
و  سنت  بین  نربد  در  همچنان  جهان  نیست.  شده  متام 
مدرنیته از جمله در قلب اروپا و آمریکا برس می برد. از 
همین رو ایستادگی مخالفان رژیم های دینی و و مقاومت 
در برابر تالش های خزنده اسالمگرایان در مرص و ترکیه باید 
قرار  دموکراسی خواه  ایرانیان  پشتیبانی  مورد  توان  متام  با 

گیرد زیرا به سود ایران است.
در این میان، بنیه جامعه سیاسی ایران به شدت آسیب 
دیده است. تن دادن به بازی های حکومت بدون آنکه کسی 
جز خود حاکامن به بازی گرفته شوند، به آن می انجامد که 
هر کسی مانند زمامداران رژیم و یا محمد ُمرسی در این 
روزها، مدعی شود که با »رأی مردم« روی کار آمده و کنار 
که  اینجاست  در  رفتار سیاسی شهروندان درست  منی رود! 
گروه  »مرشوعیت«  حفظ   یا  و  آفریدن  می یابد.  اهمیت 
»اخوان املسلمین« در مرص یا حزب »عدالت و توسعه« در 
از  ایران،  یا دار و دسته های جمهوری اسالمی در  ترکیه و 
سوی هوادارانشان طبیعی است و جای هیچ ایرادی ندارد. 
بجای  اینان  مخالفان  و  معرتضان  که  است  زمانی  مشکل 
متشکل کردن فعالیت و مبارزه خود، با توجیه رصفا سیاسی، 
به سیاهی لشکر رسکوبگران خویش تبدیل می شوند! حال 
آنکه نتیجه مسئله نیز در نربد بین سنت و مدرنیته که این 
روزها با شدت کم نظیری در کشورهای منطقه جریان دارد، 
بُرد« وجود ندارد! یکی می بَرد و  یکی است: نتیجه »بُرد- 
متشکل  و  متحد  توازن  به  بستگی  این  و  می بازد،  دیگری 
تشکل  و  اتحاد  از  اسالمیست ها  دارد.  اجتامعی  نیروهای 
برخوردارند. این نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک هستند که 
بجای تبدیل شدن به زائده اسالمیست ها باید برای وحدت و 
تشکل خویش تالش کنند وگرنه باز هم بازنده خواهند بود.

*این مطلب نخستین  بار ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۳ در کیهان لندن 
منترش شد.

حرکت هزاران نفر با پای پیاده به سوی آرامستان آیچی سقز / چهلم مهسا امینی / چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
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همچنین بیشرتین کشته ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور 
)۲۱ سپتامرب(، ۳۱ شهریور )۲۲ سپتامرب( و ۸ مهر )۳۰ سپتامرب، 
جاری،  ماه  طی  شده اند.  گزارش  زاهدان(  خونین  جمعه 
روز جمعه ۱۳ آبان )۴ نوامرب( با ثبت دست کم ۱۶ کشته، 

خونبارترین روز بود.
سازمان حقوق برش ایران تأکید کرده که مشخصات زیادی 
از جانباختگان اعرتاضات به دست این سازمان رسیده که در 
حال راست آزمایی و مستند ساخنت آن است و رقم ۳۰۴ نفر 
جانباخته، شامل شهروندانی است که بررسی اسناد جان باخنت 

آنها در اعرتاضات از سوی این سازمان انجام شده است.
ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش ایران )هرانا( روز 
دوشنبه ۱۶ آبان در گزارشی شامر جانباختگان اعرتاضات در 
ایران را دست کم ۳۲۱ تن اعالم کرد. هرانا همچنین اعالم کرد 

که از این تعداد کشته ۵۰ نفر کودک و دانش آموز بوده اند.
هرانا پیشرت در گزارشی آمارهای مرتبط با بازداشت شدگان و 
جانباختگان بیست روز نخست خیزش ملی، از ۲۶ شهریور تا 

۱۳ مهر ۱۴۰۱، را منترش کرده بود.
بر اساس این گزارش خیزش ملی مردم ایران علیه جمهوری 
اسالمی »از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیامرستان کرسی در 
خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی 
پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی 
به خود گرفت تا جایی که نهایتا، بیست روز اول اعرتاضات 
رسارسی در ۳۱ استان، ۱۰۵ شهر و ۶۸ دانشگاه بزرگ کشور 
را حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۱ رقم زد. عالوه 
بر ۲۲۶ حضور گسرتده خیابانی، ۶۸ دانشگاه برای ۷۶ مرتبه در 

محوطه دانشگاه ها اعرتاض کردند.«
بازداشت  شهروندان  از  تن   ۵۶۳ هویت  گزارش  این  در 
شده، ۵۷ مورد بازداشت فله ای فاقد مشخصات در خیابان و 

بازداشت ۱۲۳ دانشجو ارائه شده بود.
همچنین تعداد کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که

تصویر،  »۱۵۰۰تصویر-لیست«  توییرتی  صفحه  ==در 
همچنین  و  معرتضان  شدن  کشته  محل  و  تاریخ  و  نام 

بازداشت شدگان مستند و منترش می شود.
 == بر اساس آمار و اطاعات سازمان حقوق برش ایران، 
نفر   ۳۰۴ دست کم  به  اخیر  اعرتاضات  کشته شدگان  شامر 

رسیده است.
==ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش ایران )هرانا( 
روز دوشنبه ۱۶ آبان در گزارشی شامر جانباختگان اعرتاضات 

در ایران را دست کم ۳۲۱ تن اعام کرد.
==هنوز آمار دقیقی از نوجوانان بازداشت شده اعام نشده 
است اما مقامات حکومتی بازداشت کودکان را تأیید کرده اند.

در هشت هفته گذشته و از آغاز خیزش ملی در اعرتاض 
به قتل حکومتی مهسا امینی تویط مأموران گشت ارشاد تا 
کنون صدها نفر با رسکوب نیروهای جمهوری اسالمی جان 
باخته و هزاران نفر زخمی و بازداشت شده اند. صفحه توییرتی 
»۱۵۰۰تصویر-لیست« تصویر، نام و تاریخ و محل کشته شدن 
معرتضان و همچنین بازداشت شدگان را مستند و منترش می کند.

خیزش ملی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی از ۲۶ شهریور 
توسط  جرح  و  پی رضب   در  امینی  مهسا  باخنت  جان  با  و 
مأموران گشت ارشاد آغاز و اکنون هشتمین هفته را پشت رس 
می گذارد. بر اساس گزارش ها مردم در رسارس ایران و در بیش 
از ۱۰۵ شهر به خیابان آمده و علیه جمهوری اسالمی و برای 
حقوق و آزادی خود دست به اعرتاض و تظاهرات می زنند. 
جنبش های دانش آموزی و دانشجویی نیز در خیزش ملی نقش 
مهمی را بر عهده گرفته و دانش آموزان و دانشجویان با تحصن، 
دانشگاه ها  و  مدارس  محوطه  در  شعار  دادن  و رس  تجمع 
حامیت خود را از ایستادگی مردم در برابر جمهوری اسالمی 

نشان می دهند.
در مقابل، مأموران امنیتی و انتظامی و بسیجی چه در خیابان، 

و چه در مدارس و دانشگاه به رسکوب گسرتده و مسلحانه 
جانباختگان،  از  دقیقی  آمار  هنوز  پرداخته اند.  معرتضان 
مجروحان و بازداشت شدگان این اعرتاضات در دست نیست 
جمع آوری  حال  در  حقوق برشی  سازمان های  و  نهادها  اما 
هستند. اسالمی  جمهوری  رسکوب  قربانیاِن  از  مستنداتی 

اکانت توییرتی »۱۵۰۰تصویر« که پس از اعرتاضات رسارسی 
آبان ۹۸ فعالیت خود را آغاز و در دو بخش فارسی و انگلیسی 
به اطالع رسانی درباره قربانیان آن اعرتاضات، و دیگر قربانیان 
ایران  در  اعرتاضات  بازتاب  و  اسالمی  جمهوری  در  رسکوب  
می پردازد، طی روزهای گذشته در صفحه جدیدی با عنوان 
»۱۵۰۰تصویر-لیست« تصویر، نام و تاریخ و محل کشته شدن 

معرتضان و همچنین بازداشت شدگان را منترش می کند.
با  دارند  تالش  هم  برشی  حقوق  نهادهای  و  سازمان ها 
جمع آوری اسناد و مدارک، فهرست و گزارش های مستندی از 

قربانیان این اعرتاضات منترش کنند.
بر اساس آمار و اطالعات سازمان حقوق برش ایران، شامر 
رسیده  نفر  دست کم ۳۰۴  به  اخیر  اعرتاضات  کشته شدگان 
است. بر اساس گزارش هایی که این سازمان دریافت کرده، ۴۱ 
تن از کشته شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته اند که ۹ تن از 
این کودکان دخرت و سه تن از کودکان تبعه کشور افغانستان 
بوده اند. هنوز برای متام آنها شناسنامه و اسنادی که نشانگر 
سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است. تالش برای ثبت 

دقیق سن آنان نیز ادامه دارد.
استان های سیستان و بلوچستان ۱۱۸ نفر، مازندران ۳۳ نفر، 
تهران ۳۰ نفر، کردستان ۲۶ نفر، گیالن ۲۲ نفر، آذربایجان غربی 
۲۱ نفر، کرمانشاه ۱۳ نفر، الربز ۹ نفر، خراسان رضوی ۴ نفر، 
اصفهان ۴ نفر، زنجان ۴ نفر، لرستان ۲ نفر، مرکزی ۲ نفر، 
قزوین ۲ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، آذربایجان رشقی ۲ 
نفر، اردبیل ۲ نفر، ایالم ۲ نفر، خوزستان ۲ نفر، همدان ۲ نفر، 
بوشهر ۱ نفر و سمنان ۱ نفر در اعرتاضات اخیر کشته داده اند.

تاش فعاالن و نهادهای حقوق برشی برای ارائه گزارش های مستند از 
جانباختگان و بازداشت شدگان خیزش انقابی مردم ایران



صفحهشماره1852
 جمعه ۹ تا پنجشنبه 1۵ نوامبر ۲0۲۲

25 24

        در سه هفته نخست خیزش ملی جان باختند توسط هرانا 
به این رشح منترش شد: زکریا خیال )۱۶ ساله(، امین معروفی 
)۱۶ ساله(، امیرعلی فوالدی )۱۶ ساله(، پارسا رضادوست )۱۷ 
ساله(، سیاوش محمودی )۱۶ ساله(، نیکا شاکرمی )۱۷ ساله(، 
سارینا اسامعیل زاده )۱۶ ساله(، سامر هاشمزهی )۱۶ ساله(، 
امیرحسین بساطی )۱۵ ساله(، محمدرضا رسوری )۱۴ ساله(، 
علی مظفری ساالنقوچ )۱۷ ساله(، سدیس کشانی )۱۴ ساله(، 
جواد پوشه )۱۲ ساله(، جابر شیروزهی )۱۲ ساله(، امیرمهدی 
امید  ساله(،   ۱۶( علیبازی  احسان  ساله(،   ۱۷( پور  فرخی 

صفرزهی )۱۷ ساله(، نیام شفق دوست )۱۶ ساله(.
کمیته حقوق کودکان ملل متحد در بیانیه ای با اشاره به 
»کشته شدن کودکان به وسیله گلوله های جنگی و اقدام به قتل 
آن ها از طریق رضب و شتم« تأکید کرده است که »خانواده 
این افراد مجبور گردیده اند تا با اعرتافات اجباری، ادعا کنند که 

کودکانشان خودکشی کرده اند«.
همچنین شامر زیادی از نوجوانان نیز در جریان اعرتاضات 
از  آمار دقیقی  بازداشت شدند. هنوز  در خیابان و مدرسه 
مقامات  اما  است  نشده  مطرح  شده  بازداشت  نوجوانان 

حکومتی بازداشت کودکان را تأیید کرده اند.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت »قاضی مرگ« 
با تأیید بازداشت دانش آموزان گفته که »برخی دانش آموزان 
روان شناسی  مراکز  به  تربیت  و  اصالح  برای  بازداشتی 
به شخصیت های  آنها  تبدیل  از  مانع  تا  داده شده اند  ارجاع 

ضداجتامعی شوند.«
عزت الله رضغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری روز 
یکشنبه ۱۵ آبان گفت که یکی از بازجوهای بازداشت شدگان 
دهه  او حرف  است  کرده  اذعان  ایران  در  جاری  اعرتاضات 
از  را  بازجویی ها  سخت ترین  و  منی فهمد  را  هشتادی ها 

بازداشت شدگان این نسل تجربه کرده است.
عزت الله رضغامی به نقل از یکی از بازجویانی که از دهه 
هشتادی ها و نوجوانان بازجویی می کند گفته که »من یک 
عمر بازجویی کردم؛ از آدم های درشت سیاسی بازجویی کردم 
و این چند روز چند صد نفر از افراد بازجویی کردم و این 
سخت ترین بازجویی من بود زیرا نه من می فهمم آنها چه 

می گویند و نه آنها می فهمند من چه می گویم.«
قوه قضاییه نیز از هفته نخست آبان برگزاری دادگاه شامری 
از بازداشت شدگان را آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها فقط 
در شهر تهران برای بیش از ۱۰۰۰ زندانی کیفرخواست صادر 
شده است. از سوی دیگر گزارش ها حکایت از آن دارد که 
تا کنون برای ده ها تن از بازداشت شدگان اعرتاضات اخیر، 
کیفرخواست »محاربه« و »فساد فی االرض« صادر شده که 

می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
به نظر می رسد مقامات جمهوری اسالمی، قصد دارند از 
صدور حکم اعدام و اجرای این احکام علیه بازداشت شدگان 
اعرتاضات، به عنوان ابزاری برای رسکوب و هراس افکنی در 
میان مردم معرتض استفاده کنند غافل از اینکه بر خشم و 
انزجار مردم می افزایند و رسنوشت خود را نیز با این خشونت 

رقم می زنند!
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۱۷ آبان 
۱۴۰۱ در یک نشست خربی گفت که بر اساس آخرین آمارها، 
هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست برای متهامن اغتشاشات اخیر در 
تهران صادر شده است. وی افزوده »دادگاه های اغتشاشگران 
به صورت علنی برگزار می شود مگر اینکه قرار غیر علنی بودن 

آن توسط مقام متصدی دادگاه صادر شود.«
نتیجه  »باید  است  گفته  قوه قضاییه همچنین  سخنگوی 
و  عربت گیری  باعث  می گیریم  که  تصمیامتی  و  اقدامات 
بازدارندگی متهامن باشد و از طرفی متام تالش ما بر این است 

تا حقی از احدی ضایع نشود.«

رسکوب  برای  حکومت  می گوید  مطلع  منبع  ==یک 
دهم  که  )رشیف(  آریامهر  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 
اوباش  از  کُرده«  »هانی  دسته  و  دار  افتاد  اتفاق  مهرماه 
معروف تهران را به آنجا فرستاد. او سابقه حضور در جنگ 

سوریه را به عنوان »مدافع حرم« هم دارد.
==به گفته »ی- الف« اطاعات سپاه چند »گُنده الت« را 
فراخواند و از آنها خواست روزهایی که تهران شلوغ است 
دادند  قول  عوض  در  بروند.  خیابان  به  نوچه های شان  با 
در مجازات آنهایی که حکم و جزای نقدی دارند تخفیف 

بدهند. اما خیلی از آنها قبول نکردند.
==حامد علی اکربی عضو پیشین تیم ملی پرورش  اندام 
از  بعضی  »به  می گوید  لندن  کیهان  به  اسامی  جمهوری 
آنها که دار و دسته دارند پیشنهاد پول دادند اما خیلی ها 
نرفتند... برای همین مهدی محمودی و محمد ماشاالله را 

که تازه از زندان آزاد شدند دوباره بازداشت کردند«.
==علی اکربی از طریق دوستانش که با بعضی از »گنده 
اوین  زندان  در  ارتباط اند شنیده  در  زندانی ها  و  الت ها« 
دانشجویان و جوانان را در بند اراذل و اوباش سابقه دار و 
اعدامی ها انداختند و سپردند تا بازداشتی ها را اذیت و آزار 
جنسی و روانی کنند اما آنها همکاری نکردند و به همین 

دلیل تعدادی  از آنان را به سلول انفرادی انداختند!
برای  لندن می گوید حکومت  به کیهان  یک منبع مطلع 
رسکوب اعرتاضات با کمبود نیرو و ریزش مواجه شده و رساغ 
اراذل و اوباش رفته اما تعداد زیادی از آنها نیز حارض به 

همکاری نشدند.
رسکوب  برای  اسالمی  جمهوری  می گوید  منبع  این 
دهم  که  )رشیف(  آریامهر  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 
اوباش  از  کُرده«  »هانی  دسته  و  دار  افتاد  اتفاق  مهرماه 
در جنگ  سابقه حضور  او  فرستاد.  آنجا  را  تهران  معروف 

سوریه را به عنوان »مدافع حرم«  دارد.
به گفته »ی- الف«، سازمان اطالعات سپاه )ساس( چند 
که  روزهایی  خواسته  آنها  از  و  فراخوانده  را  »گُنده الت« 
در  بروند.  خیابان  به  نوچه های شان  با  است  شلوغ  تهران 
آنهایی که حکم  و جزای  عوض قول داده اند در مجازات 
نقدی دارند تخفیف بدهند. اما خیلی از آنها نرفتند. »بعضی 
از آنها گفته اند همکاری منی کنیم و حبس می کشیم. بعضی 
دیگر هم مجبور شدند تهران را ترک کرده و موقتی گوشه و 

کناری خودشان را گم و گور کنند.«
اندام  پرورش   ملی  تیم  پیشین  عضو  علی اکربی  حامد 
جمهوری اسالمی با تأیید این خرب به کیهان لندن می گوید »به 
بعضی از آنها که دار و دسته دارند پیشنهاد پول دادند اما 
نرفتند. حتا تهدید کردند که حکم شان را به اجرا می گذارند 
آنها حارض نشدند جلوی مردم  و  نداشت  فایده  اینهم  اما 

بایستند… برای همین مهدی محمودی و محمد ماشاالله را 
که تازه از زندان آزاد شده بودند دوباره بازداشت کردند.«

»گنده  از  بعضی  با  که  دوستانش  طریق  از  علی اکربی 
الت ها« و زندانی ها در ارتباط اند شنیده است که در زندان 
اوین دانشجویان و جوانان را در بند اراذل و اوباش سابقه دار 
و اعدامی ها انداختند و سپردند تا بازداشتی  ها را اذیت و 
به  و  نکردند  همکاری  آنها  اما  کنند  روانی  و  جنسی  آزار 

همین دلیل تعدادی  از آنان را به سلول انفرادی انداختند!
با تداوم خیزش رسارسی مردم برای آزادی و علیه جمهوری 
یگان های رسکوبگر  تقویت  برای  عوامل حکومت  اسالمی، 

رساغ مدیران و مربیان بعضی باشگاه های رزمی و پرورش 
اما  بیاندازند  مردم  جان  به  را  آنها  تا  رفته اند  نیز  ا ندام 
نتوانستند در جذب آنها موفق باشند. حتا بعضی از آنها که 
در برخورد با مردم در اعرتاضات قبلی به بسیجی ها کمک 

کرده بودند اینبار حارض به همکاری نشدند.
علیرضا  حتا  که  شده  دگرگون  آنقدر  جامعه  وضعیت 
بسیار خوبی  روابط  که  کشتی  جهان  سابق  قهرمان  خادم 
است.  پیوسته  نظام  منتقدین  به صف  داشت  با حکومت 
ورزشکاران رسشناس به ویژه آنهایی که در رشته هایی مثل 
کشتی و جودو و پرورش اندام فعال اند بطور سنتی روابط 
ویژه ای با گروه هایی از جامعه دارند که بر اساس ُخلق و 
نزدیک  روابط  می شود.  تعریف  خود  ویژه ی  منش  و  خو 
یکسو  از  مذهبی  مداحان  و  هیاتی ها  با  ورزشکاران  این 
بازار و قرش  و موقعیت اجتامعی که میان مردم کوچه و 
تا در مواقع  کم بضاعت دارند حکومت را وسوسه می کند 
اضطراری آنها را روبروی سایر اقشار جامعه قرار دهد اما 

اینبار این تالش ناکام مانده است.

گزارش ویژه؛ سپاه 
برای رسکوب مردم به 
دار و دسته »هانی 
کُرده« متوسل شد! 

یک منبع مطلع: اغلب 
»گنده الت ها« با 

»هانی ُکرده« رشور بدسابقه تهراننظام همکاری نکردند

سقز / آبان ۱۴۰۱
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==مصطفی نیلی وکیل دادگسرتی روز دوشنبه ۱۶ آبان 
در فرودگاه مهرآباد توسط مأموران سازمان اطاعات سپاه 

)ساس( بازداشت شد.
متاشای  به  که  نیز  خارجی  گردشگران  از  ==شامری 
اعرتاضات ایستاده یا با موبایل عکس می گرفتند طی هشت 

هفته گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
و  اقدامات  نتیجه  باید  قضاییه:  قوه  ==سخنگوی 
بازدارندگی  و  باعث عربت گیری  که می گیریم  تصمیامتی 

متهامن باشد!

ابتدای  از  امنیتی  نهادهای  سازمانیافته  بازداشت های 
دارد.  ادامه  همچنان  اسالمی  جمهوری  علیه  ملی  خیزش 
آخرین گزارش ها از بازداشت مصطفی نیلی وکیل دادگسرتی 
توسط مأموران اطالعات سپاه پاسداران )ساس( و همچنین 

شامری از گردشگران خارجی حکایت دارد.
مصطفی نیلی وکیل دادگسرتی روز دوشنبه ۱۶ آبان در 
سپاه  اطالعات  سازمان  مأموران  توسط  مهرآباد  فرودگاه 
بازداشت شد. مصطفی نیلی وکالت بسیاری از فعاالن مدنی 
و سیاسی و همچنین شامری از معرتضان خیزش ملی اخیر را 

بر عهده داشته است.
فاطمه نیلی، خواهر این وکیل، در توئیتی نوشت: »دوشنبه 
۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران، اطالعات سپاه 
برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه 
۳ مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، و پس 
از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان 

را با خود بردند.«
مصطفی نیلی پیشرت  امردادماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ وکیل و 
فعال مدنی دیگر و به دلیل تصمیم این افراد برای شکایت 
از علی خامنه ای، حسن روحانی و دیگر مقامات جمهوری 
با  مبارزه  اسالمی که در واردات واکسن کرونا و مدیریت 
کرده و سبب درگذشت شامر  بیامری کم کاری  این  شیوع 

زیادی از مردم شدند، بازداشت شده بود.
فقیهی،  محمدرضا  محمودیان،  مهدی  کیخرسوی،  آرش 
محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیال حیدری 
از دیگر افرادی بودند که همگی بازداشت و توسط مردم به 

»دادخواهان سالمت« معروف شدند.
مصطفی نیلی پس از چهار ماه و در آذرماه ۱۴۰۰  بطور 
دادگاه  برگزاری  از  پس  بود.  شده  آزاد  زندان  از  موقت 

ادامه بازداشت های 
سازمانیافته 

همزمان با تداوم 
خیزش انقابی 
مردم؛ از وکای 
دادگسرتی تا 

گردشگران خارجی!
»دادخواهان سالمت« شامری از آنها به زندان و محدودیت 

در فعالیت حرفه ای محکوم شدند.
بر اساس رأی صادره آرش کیخرسوی به دو سال حبس و 
یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه ای، مصطفی 
نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و 
فعالیت رسانه ای، محمدرضا فقیهی وکیل پایه یک دادگسرتی 
به ۶ ماه زندان، مهدی محمودیان به چهار سال حبس و دو 
سال محرومیت از فعالیت رسانه ای و مریم فرافراز به ۹۵ 

روز حبس تعزیری محکوم شدند.
به هر  نیلی  دارد که مصطفی  احتامل وجود  این  اکنون 
دلیلی که بازداشت شده باشد، قوه قضاییه رأی صادره در 
پرونده »دادخواهان سالمت« را به اجرا گذاشته و او را برای 

چهار سال راهی زندان کند.
از هشت  اسالمی  جمهوری  علیه  ملی  خیزش  ابتدای  از 
در  معرتضان  بازداشت  بجز  اسالمی  پیش، جمهوری  هفته 
خیابان و دانشگاه، بازداشت هایی سازمانیافته از میان فعاالن 
مدنی، وکال، روزنامه نگاران انجام داده و حتی داود سوری 
به  توئیرتش  در صفحه  که  را  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان 
حامیت از مردم معرتض و انتقاد از حکومت پرداخته بود 

بازداشت کرد.
بازداشت وکالیی که پیش از این پرونده شامر زیادی از 
فعاالن سیاسی و مدنی را به عهده داشته اند برای جلوگیری 
از پذیرفنت وکالت معرتضان از سوی این وکال صورت گرفته 
خربهای  پوشش  به  که  روزنامه نگارانی  همچنین  است. 
مربوط به اعرتاضات و جانباختگان خیزش ملی می پرداختند 

نیز به شکل سازمانیافته بازداشت شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی روز چهارشنبه ۲۰ مهر 
ماه به تجمع وکال در مقابل کانون وکالی دادگسرتی مرکز در 
میدان آرژانتین تهران یورش برده و شامری از وکالی حارض 
در این تجمع اعرتاضی را مورد رضب و شتم قرار دادند و 
با پرتاب گاز اشک آور و اعامل خشونت این تجمع را برهم 
زدند. در این تجمع، نیروهای امنیتی تعدادی از وکال از جمله 
سعید شیخ را در مقابل ساختامن کانون وکالی دادگسرتی 

مرکز بازداشت کردند.
هشت  طی  نیز  خارجی  گردشگران  از  شامری  همچنین 
شدند.  بازداشت  امنیتی  نهادهای  توسط  گذشته  هفته 
صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  سعید  حاجی  محسن 
راهنامیان گردشگری ایران روز دوشنبه ۱۶ آبان در نشستی 

مناینده  با حضور ۱۸  و  منایندگان تشکل های گردشگری  با 
مجلس با اعالم این خرب توضیح داده که برخی از گردشگران 
خارجی که به طور اتفاقی در محل تجمعات خیابانی بوده 
و از روی کنجکاوی به متاشای اعرتاضات ایستاده و با موبایل 

عکس گرفته اند بازداشت شدند.
محسن حاجی سعید تأکید کرده که »به مقامات امنیتی که 
جلوی اعرتاضات می ایستند باید گفته شود امنیت گردشگر 
و بازتاب بین املللی آن هم مهم است: این موضوع به یک 

مطالبه حیاتی برای گردشگری تبدیل شده است.«
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی روز هشتم مهر مدعی 
و  »جاسوسی  به  را  آنها  و  شد  اروپایی  تبعه   ۹ بازداشت 
فرانسه،  کشورهای  کرد.  متهم  کشور  در  اغتشاش«  ایجاد 
رد  با  و  تأیید  را  بازداشت شهروندان شان  اسپانیا  و  ایتالیا 
آن ها  فوری  آزادی  خواهان  ایران  اطالعات  وزارت  ادعای 

شده اند.
ایران،  از گردشگران خارجی در  بازداشت شامری  در پی 
شامری از کشورهای اروپایی از جمله آملان و فرانسه طی 
روزهای گذشته از شهروندان خود خواسته اند هر چه زودتر 
ایران را ترک کنند. همزمان این کشورها با تأکید بر وجود 
از شهروندان  اجباری  اعرتاف  و  خطر دستگیری خودرسانه 

خود خواسته اند به ایران سفر نکنند.
خربگزاری هرانا گزارش داده که طی هشت هفته گذشته  
و  شده  زده  تخمین  نفر   ۱۴۸۲۳ شدگان  بازداشت  تعداد 
نوشته که از این تعداد ۴۲۸ تن دانشجو هستند و هویت 
۱۸۶۲ بازداشتی مشخص است. در این بازه زمانی ۸۶۴ تجمع 
شهری و دانشگاهی انجام شده که در این تجمعات ۱۳۶ 

شهر و ۱۳۵ دانشگاه دخیل بودند.
سه شنبه  امروز  قضاییه  قوه  سخنگوی  ستایشی  مسعود 
اساس  بر  که  گفته  در یک نشست خربی  آبان ۱۴۰۱   ۱۷
آخرین آمارها، هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست برای متهامن 
افزوده  وی  است.  شده  صادر  تهران  در  اخیر  اغتشاشات 
»دادگاه های اغتشاشگران به صورت علنی برگزار می شود 
اینکه قرار غیر علنی بودن آن توسط مقام متصدی  مگر 

دادگاه صادر شود.«
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است »باید نتیجه 
و  عربت گیری  باعث  می گیریم  که  تصمیامتی  و  اقدامات 
این  بر  ما  از طرفی متام تالش  و  باشد  متهامن  بازدارندگی 

است تا حقی از احدی ضایع نشود.«
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خیزش رسارسی در ایران

پایگاه های نظامی شهرستان ماهشهر حمله مسلحانه شده 
است.

در کرج روز پنجشنبه  ۱۲ آبان اشتباه بزرگ نیروی انتظامی 
و بسیجی ها در جلوگیری از برگزاری مراسم چهلم دو نفر از 
جانباختگان اعرتاضات اوضاع را چنان بحرانی کرد که مردم 
صربشان لربیز شد و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حاصل 
این درگیری ها کشته شدن دو بسیجی و جراحت شدید ۱۰ 

مأمور نیروی انتظامی بود.
در یک هفته گذشته دست کم ۷ بسیجی و لباس شخصی 
کشته شدند.  ناشناس  افراد  توسط  ایران  کنار  و  گوشه  در 
هرچند مقامات حکومتی مدعی اند این افراد در اعرتاضات 
از بین رفته اند اما در چند مورد گزارش شده که نیروهای 
امنیتی در خیابان با یکدیگر درگیر شده اند. یکی از همین 
نیروی  ویژه  یگان  پرسنل  بین  آبان   ۱۲ شامگاه  درگیری ها 
این  در  بود.  تهران  سعادت آباد  در  بسیجی ها  و  انتظامی 
ارتباط گزارش شد که نیروهای پلیس با اسلحه ساچمه ای به 

سمت بسیجی ها شلیک کردند.
که  می کنند  ارصار  مرتب  نظام  حامیان  میان،  این  در 
نیروهای امنیتی باید مامشات را کنار بگذارند و بر اساس 
توهمی که به آن دچارند گامن می کنند نیروی انتظامی و 
برای مهار  را  توان « خود  یا »متام  سپاه هنوز »زور کافی« 

اعرتاضات به کار نگرفته اند!
»جنس  نظام  ارشد  مقامات  برخی  اعرتاف  به  اینهمه  با 
اعرتاضات کنونی با گذشته متفاوت است.« تجربه چند دوره 
اعرتاض رسارسی از سال ۸۸ به بعد به ویژه به نسل جوان 
نیروهای  مقابل  از خود در  نربد  میدان  آموخته چطور در 
»خیزش  الگوی  کردن  پیاده  با  از جمله  کنند  دفاع  امنیتی 
و  شده  پراکنده  و  فرسوده  رسکوب  نیروهای  محله محور« 
تلفات نیروهای امنیتی افزایش پیدا کرده است. رسدار رسول 
سنایی راد معاون سیاسی دفرت عقیدتی سیاسی خامنه ای با 
اشاره به فراوانی حضور افراد بین ۱۷ تا ۲۱ سال در اعرتاضات 

اعرتاف می کند که »نظام رضبه خورده است.«
جمهوری  انتظامی  و  نظامی  مقامات  دیگر،  سوی  از 
اسالمی برای الپوشانی جنایاتی که مرتکب می شوند مدام 
اعرتاضات مقابله  با  اسلحه در خیابان  ادعا می کنند بدون 
می کنند! اتفاقا بر اساس همین دروغ است که بخش دیگری 
و وزیر کشور  انتظامی  نیروی  فرمانده  به  نظام  بدنه ی  از 
و حتا علی شمخانی رئیس شورای  عالی امنیت ملّی انتقاد 

مردم  انقابی  خیزش  آغاز  از  که  روزی  پنجاه  ==طی 
ایران می گذرد بارها نیروهای امنیتی از ساح جنگی علیه 
با  را  نوجوانان  و  کودکان  آنها  کردند.  استفاده  معرتضان 
شلیک گلوله های ساچمه ای نیز به قتل رسانده و با رضبات 
باتوم جان جوان آنها را ستانده اند! با اینهمه تبهکارانی مانند 
حسین رشیعتمداری گله مند هستند که چرا از »گلوله های 
استفاده  بی دفاع  و  خالی  دست  معرتضان  علیه  جنگی« 

منی شود!
==منابع داخلی گزارش داده اند روز یکشنبه ۱۵ آبان در 
یک درگیری داخلی در ایستگاه انتظامی جاده ایرانشهر– 
مبپور در استان سیستان و بلوچستان چهار نفر از کارکنان 

نیروی انتظامی کشته و شامری زخمی شدند.
برای  اسامی  جمهوری  انتظامی  و  نظامی  ==مقامات 
الپوشانی جنایاتی که مرتکب می شوند مدام ادعا می کنند 
بدون اسلحه در خیابان با اعرتاضات مقابله می کنند! اتفاقا 
بدنه ی  از  دیگری  بخش  که  است  دروغ  همین  اساس  بر 
نظام به فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور و حتا علی 
می کنند  انتقاد  ملّی  امنیت  عالی  شورای   رئیس  شمخانی 
آنکه  با معرتضان مدارا و مامشات می کنند! حال  که چرا 
چند صد کشته و هزاران زخمی و دستگیری قطعا نتیجه ی 

»مدارا« و »مامشات« با معرتضان نیست!
==بی نتیجه ماندن رسکوب همراه با تغییر تاکتیک های 
میدانی، یگان های رسکوبگر را با مشکات جّدی حتا تا رده ی 
فرماندهی مواجه می کند. همه این رشایط سبب درگیری 
میان آنها اتفاقا درست در زمانی می شود که نظام به نیروی 

آنها برای ایستادن در مقابل مردم نیاز دارد.

ایران  در  انقالبی  آغاز خیزش  از  در رشایطی که ۵۰ روز 
می گذرد، در بدنه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی فعل و 
انفعاالتی جریان دارد که می تواند مستقیم و غیرمستقیم 
نشان از رضبه پذیر شدن ساختار امنیتی قوای قهریه رژیم به 

ویژه در بدنه آن باشد.
منابع داخلی گزارش می دهند که روز یکشنبه ۱۵ آبان در 
یک درگیری داخلی در ایستگاه انتظامی جاده ایرانشهر – 
مبپور در استان سیستان و بلوچستان چهار نفر از کارکنان 

نیروی انتظامی کشته و شامری زخمی شدند.
که  اطالعیه ای  در  نیز  خوزستان  استان  پاسداران  سپاه 
امروز یکشنبه منترش شده اعالم کرده است که به یکی از 

عزم و استقامت مردم 
عامل شکاف در بدنه 
نیروهای رسکوبگر؛ 

حسین رشیعتمداری: 
چرا مدارا می کنید؟! 

چرا تیر جنگی 
منی زنید؟!

می کنند که چرا با معرتضان مدارا و مامشات می کنند! حال 
آنکه چند صد و هزاران زخمی و دستگیری قطعا نتیجه ی 

»مدارا« و »مامشات« با معرتضان نیست!
در همین ارتباط، حسین رشیعتمداری مدیرمسئول روزنامه 
بدنام »کیهان تهران« در رسمقاله این روزنامه با عنوان »مدارا 
قبول ولی تا کی؟!« عملکرد نهادهای امنیتی به ویژه نیروی 
انتظامی را زیر سؤال برده و با رصاحت رسشت تبهکارانه و 
جانی خود را به منایش گذاشته و می نویسد اینکه »اعالم 
کرده اند پلیس از گلوله های جنگی استفاده منی کند ناخواسته 
این پیام به آشوبگران است که با خیال راحت به هر جنایتی 
که دست  و مطمنئ می شوند  بزنند  که می خواهند دست 

پلیس از اقدام پشیامن کننده بسته است.«
ایران  مردم  انقالبی  خیزش  آغاز  از  که  روزی  پنجاه  طی 
علیه  جنگی  سالح  از  امنیتی  نیروهای  بارها  می گذرد 
معرتضان استفاده کردند. آنها کودکان و نوجوانان را با شلیک 
گلوله های ساچمه ای نیز به قتل رسانده و با رضبات باتوم 
مانند  تبهکارانی  اینهمه  با  ستانده اند!  را  آنها  جوان  جان 
حسین رشیعتمداری گله مند هستند که چرا از »گلوله های 
استفاده  بی دفاع  و  خالی  دست  معرتضان  علیه  جنگی« 

منی شود!
ریزش نیروهای امنیتی و فرار آنها از خدمت، کاهش قوای 
جسمی به خاطر طوالنی شدن اعرتاضات، کمبود نیرو، عوامل 
روانی از جمله ترس و فشار افکار عمومی، هراس از صدمه 
و مرگ در جریان رسکوب و عذاب وجدان و تشدید احتامل 
سقوط نظام و مهمرت از همه استقامت و انگیزه مردم در 
مقابله با حکومت از عواملی است که سبب فرسایش  قوا و 

تردید نیروهای رسکوبگر شده است.
این عوامل البته جدا از درگیری های درونی بین آنهاست. 
در  آنهم  امنیتی  نیروی های  رشایط  سخت ترین  در  اینکه 
مقابل مردم نزدیک به دو ماه مرتب در حالت آماده باش 
قرار داشته باشند و دائم درگیر زد و خوردهای خیابانی بوده 
و حقوق ناکافی نیز دریافت کنند و مجبور به تحمل فشار 
روانی نیز باشند حتامً در برخورد آنها با موضوع اعرتاضات 
تغییر  با  همراه  رسکوب  ماندن  بی نتیجه  است.  تأثیرگذار 
تاکتیک های میدانی، یگان های رسکوبگر را با مشکالت جّدی 
رشایط  این  همه  می کند.  مواجه  فرماندهی  رده ی  تا  حتا 
سبب درگیری میان آنها اتفاقا درست در زمانی می شود که 

نظام به نیروی آنها برای ایستادن در مقابل مردم نیاز دارد.
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ایران و  با مواد مخدر بوده و در سال ٧١ در مرز  مبارزه 
پاکستان گروگان گرفته شد در توییتی می نویسد: »ما هرگز 
جنازه ی پدرم رو نتونستیم پیدا کنیم! من به عنوان فرزند 
بر  آنکه  هر  و  اسالمی  از جمهوری  من،  خانواده  و  شهید 

جنایات این رژیم خاک می پاشه اعالم برائت می کنیم!«
در  که  مطلبی  در  نیز  باکری  حمید  فرزند  باکری  آسیه 
جمهوری  مقامات  به  خطاب  کرده  منترش  اینستاگرامش 
هیچ  ما  شهید  بگوییم  زبانی  چه  »با  است  گفته  اسالمی 
نسبتی با شام ندارد؟… شهدا ناظر هستند اما ناظر بر دزدی 
از بیت املال و ریخنت خون مظلوم… جالب است با پررویی 

اسم از شهدا می برید!«
مسعود حصارکی فرزند شهید عباس حصارکی در توییتی 
نوشته »از متام مردم ایران بابت دیر اعالم برائت کردن عذر 
میخوام. بیشرت از همه از پدرم عذر میخوام که اون خونش 

رو داد ولی من رسم مثل کبک تو برف بود.«
طیبه پشتاره فرزند رسهامفر شهید عباس پشتاره در یک 
خون  دادخواه  شهدا  خانواده  »ما  می گوید  ویدئویی  پیام 
جمهوری  اما  هستیم…  اسالمی  جمهوری  از  عزیزامنان 
اسالمی سال هاست از خون عزیزان ما برای چپاول و غارت 
نبود زجر  استفاده کرده است. قرار  مردم و مملکت سوء 

بی پدر شدن ما بشود پول در جیب آقایان.«
مینا فرزند رسلرش خلبان شهید خدابخش عشقی پور نیز در 
پیام ویدئویی خطاب به مقامات جمهوری اسالمی می گوید: 
»ما خانواده شهدا، از بی حجاب و باحجاب و با هر اعتقادی، 
یک نقطه مشرتک بین ما هست، عزیزان ما برای حفظ امنیت 
وطن به جنگ رفته اند و برای حفظ امنیت و آسایش مردم 
ایران خانواده های خود را پشت رس گذاشتند تا مردم ایران 
در امنیت مبانند… نه اینکه خون آنها پایامل شود و دخرتان 
و پرسان مان در خاک ایران به خاک و خون کشیده شوند.«

تعدادی از جانبازان و فرماندهان دوران جنگ هشت ساله 
نیز ۱۳ آبان در بیانیه ای با حامیت از »مبارزات دلیرانه مردم 

==سمیه محمودی رئیس »فراکسیون فرزندان شاهد« در 
مجلس شورای اسامی با »محکوم کردن اغتشاشات« مدعی 
شده »فرزندان شهدا به دنبال تحقق آرمان های ناب انقاب 

اسامی و حامی علی خامنه ای هستند!«
==ده ها نفر از خانواده شهدا و جانبازان نیروهای مسلح 
و  انداخته اند  راه  به  دادخواهی  کارزار  اسامی  جمهوری 
اعام کرده اند اجازه نخواهند داد حکومت از خون عزیزان 

آنها برای منافع خودش سوء استفاده کند.
==آناهیتا شیرودی دخرت خلبان شهید علی اکرب شیرودی: 
»آقایانی که گوش هایتان را گرفته اید و جز صدای خودتان 
هیچ منی شنوید؛ ما شهید ندادیم تا تار موی دخرتامنان دیده 
نشود ما شهید دادیم تا کسی جرأت تعرض به دخرتامنان را 

نداشته باشد«.
==ریحانه حسینی دخرت سیدعلی حسینی: »من به عنوان 
فرزند شهید و خانواده من، از جمهوری اسامی و هر آنکه 

بر جنایات این رژیم خاک می پاشه اعام برائت می کنیم!«
==مینا فرزند رسلشکر خلبان شهید خدابخش عشقی پور: 
هر  با  و  باحجاب  و  بی حجاب  از  شهدا،  خانواده  »ما 
اعتقادی، یک نقطه مشرتک بین ما هست، عزیزان ما برای 

حفظ امنیت وطن به جنگ رفته اند«.

همراهی شامری از خانواده های شهدای نیروهای مسلح با 
خیزش رسارسی در ایران مقامات حکومت را وادار به واکنش 

کرده است.
در هفته های اخیر همرس و فرزندان تعدادی از شهدای 
و  پلیس  شهدای  فرزندان  از  و شامری  ساله  جنگ هشت 
ارتشی ها و همچنین تعدادی از جانبازان و ارسا در پیام های 
از  کردن رسکوب ها  محکوم  با  بیانیه های مشرتک  یا  فردی 
متوقف  را  اسالمی خواسته اند خشونت  مقامات جمهوری 

کنند و صدای ملت را بشوند.
»فراکسیون  رئیس  که سمیه محمودی  در حالیست  این 
فرزندان شاهد« در مجلس شورای اسالمی با »محکوم کردن 
و طراحان«  »عامالن  با  برخورد  مدعی شده  اغتشاشات«  
است  شده  مدعی  وی  است!  مردم  مطالبه  اعرتاضات 
»فرزندان شهدا سال های سال رنج نبودن پدر را به خاطر 
استقالل آزادی و تحقق آرمان های ناب انقالب اسالمی و در 
حامیت از مقام معظم رهربی و جایگاه والیت فقیه تحمل 
انقالب  کار  پای  شهیدشان  پدران  راه  ادامه  در  و  منودند 

ایستاده اند.«
خانواده  از  نفر  ده ها  که  شده  مطرح  درحالی  ادعا  این 
کارزار  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی  شهدا و جانبازان 
دادخواهی به راه انداخته  و اعالم کرده اند اجازه نخواهند 
داد حکومت از خون عزیزان آنها برای منافع خودش سوء 

استفاده کند.
آناهیتا شیرودی دخرت خلبان شهید علی اکرب شیرودی در 
توییتی نوشته »آقایانی که گوش هایتان را گرفته اید و جز 
صدای خودتان هیچ منی شنوید؛ ما شهید ندادیم تا تار موی 
دخرتامنان دیده نشود ما شهید دادیم تا کسی جرأت تعرض 
به دخرتامنان را نداشته باشد کاش یک ذره مردانگی داشتید 
باقی  امنیت کشور  مامور  و  پلیس  اسم  برای  آبرویی  شام 

نگذاشتید.«
ریحانه حسینی دخرت سیدعلی حسینی که پدرش پلیس 

کارزار دادخواهی خانواده های شهدای نیروهای مسلّح علیه جمهوری اسامی:
 »قرار نبود از خون عزیزان  ما برای غارت و آدمکشی سوء استفاده شود«

تظاهرات ضدحکومتی در ایران مهرماه ۱۴۰۱

برای رسیدن به آزادی و آبادی میهن« به مردم اعالم کردند 
»متاسفانه رهربی ورسداران رسسپرده سپاه بدون توجه به 
خواست شام همچنان ابلهانه  و بدور از هرگونه عقالنیت 
برطبل رسکوب می کوبند با این امید که شام خسته شده به 

خانه های خود بازگردید.«
در بخشی از این بیانیه آمده است »به رسدمداران حاکم 
یکبار دیگر هشدار می دهیم که کاسه صرب ما در حال لربیز 
شدن می باشد و ما توانایی بی پاسخ گذاشنت مطالبات حتا 
فرزندان فرماندهان شهید نظیر باکری ها را نداریم چه رسد 
به مردم عادی که فریاد آنها از ظلم و ستم شام به عرش 

اعالء رسیده است.«
سپاه  شهدای رسشناس  از  یکی  فرزند  ارتباط،  همین  در 
پاسداران انقالب اسالمی به کیهان لندن می گوید »اطالعات 
و  گرفته  متاس  شهدا  از  تعدادی  خانواده  با  مستقیم  سپاه 
آنها را تهدید کرده. به بعضی از خانواده ها نیز با واسطه ی 
مسئوالن یا دوستان سابق پدرمان پیام فرستادند که مراقب 

حرف زدمنان باشیم.«
بسیار  اسالمی  جمهوری  برای  کارزاری  چنین  افتادن  راه 
مدعی   همواره  نظام  مقامات  زیرا  می شود  متام  سنگین 
شده اند که جمهوری اسالمی مدیون خون شهدا است و خود 

را میراثدار آنها قلمداد می کند!
از  استقبال  با  نیز  اسالمی  جمهوری  مخالفان  از  شامری 
کارزار خانواده شهدای نیروهای مسلّح و استقامت آنها در 
می کنند  اشاره  اسالمی  برابر جمهوری  در  مردم  کنار همه 
از  نیز  مسلح  نیروهای  شهدای  خانواده های  از  برخی  که 
موقعیت  واسطه  به  و  کرده  استفاده  مختلف  سهمیه های 
در  و  دارند  حکومتی  موقعیت های  و  پست ها  پدرانشان 
متام سال های گذشته تا کنون به رانتخواری مشغول بوده و 
هستند. حاال این کارزار حساب بخش مهمی از خانواده های 
شهدای نیروهای مسلح را از وابستگان و مدافعان نظام جدا 

می کند.
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راه حل هایی برای آن پیش بینی کنیم، باید راهربدهای خروج 
از رشایط کنونی بر تقویت انسجام اجتامعی تأکید داشته 

باشد.«
حسین راغفر همچنین پیشنهاداتی برای عبور جمهوری 
ارائه  او آن را »بحران« خوانده  از خیزش ملی که  اسالمی 
بر  کنونی  رشایط  از  خروج  راهربدهای  »باید  است:  داده 
تقویت انسجام اجتامعی تاکید داشته باشد. الزمه آن این 
ما  به نسل جدید جامعه  اقتصادی  که سیاست های  است 
بگیرد،  صورت  باید  که  اقدامی  نخستین  لذا  ببخشد  امید 
خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام رشکت های 
آنها به مردم است چراکه هزاران رشکت وابسته به آنها وجود 
دارد که همه ی این رشکت ها با منابع مردم شکل گرفتهاند. 
در اینصورت است که فقط ما می توانیم امیدواری باشیم با 

فساد یک مقابله جدی و اساسی کرد.«
از  دیگر  یکی  جوانان«  به  پول  دادن  با  »امیدبخشی 
راهکارهایی است که این فعال اصالح طلب ساده اندیشانه 
برای حفظ جمهوری اسالمی ارائه کرده است: »یکی از راه 
های خروج از بحران کنونی و امیدبخشی به نسل جوان 
اعطای  کرده  ند،  طراحی  دنیا  بزرگ  اقتصاددان های  که 
سن  یک  به  که  است  جوانانی  به  توجه  قابل  مبلغ  یک 
تا آن را به دلخواه خود برای  )مثال ۲۰ سالگی( می رسند 
تعهداتی  همچنین  کند.  استفاده  آینده  در  رسمایه گذاری 
باید در خصوص خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، 
خدمات سالمت عمومی و… که در قانون اساسی تعریف 
شده، در قبال مردم ایفا شود. متام منابع اینها باید از طریق 

مالیات تأمین شود.«
فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان اصالح طلب نیز در انتقاد 
از سیاست های مدیریتی جمهوری اسالمی گفته که »با همه 
ادعاها و هارت  و پورت ها، ما تنها کشوری هستیم که در 
دنیا حدود ۵۰ سال تورم دو رقمی تجربه کرده است. پشت 
کردن به واقعیت مسئله را حل منی کند. درست است که 

از  یکی  جوانان«  به  پول  دادن  با  ==»امیدبخشی 
برای  ساده اندیشانه  راغفر  حسین  که  است  راهکارهایی 

حفظ جمهوری اسامی ارائه کرده است!
و  اسامی  جمهوری  حزب  اعضای  از  مومنی  ==فرشاد 
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ 
نیز با انتقاد از یک بخش از نظام، ریشه مشکات را »پدیده 

تسخیرشدگی ساختار قدرت« اریابی کرده است!
دارند  تاش  یکسو  از  اصاح طلبان  می رسد  نظر  ==به 
کارنامه خود در چهار دهه اخیر را نادیده گرفته و بخش 
دیگر حکومت را عامل مشکات کنونی نشان دهند و از 
شدت  به  که  راهکارهایی  و  حل  راه   ارائه  با  دیگر  سوی 
به  اسامی  جمهوری  فروپاشی  از  هستند،  ساده اندیشانه 

عنوان نظامی که بر سفره آن نشسته اند جلوگیری کنند. 

یک اقتصاددان اصالح طلب یک بسته پیشنهادی برای عبور 
جمهوری اسالمی از بحران خیزش ملی اخیر ارائه داده که 
شامل واگذاری سهام رشکت های متعلق به نهادهای خاص 
به مردم، اعطای مبلغ قابل توجهی پول به جوانان و ملزم 
عرصه ی  از  خروج  به  شبه دولتی  اقتصادی  نهادهای  کردن 

اقتصاد است.
حسین راغفر اقتصاددان اصالح طلب در نشست »ارزیابی 
تحوالت اخیر کشور و ریشه های اقتصادی آن« که توسط 
شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم برگزار شده طی سخنانی 
خیزش ملی که از شهریور امسال آغاز شده را با مشکالت 
اقتصادی کشور مرتبط دانسته و گفته که »آن انفجاری که 
پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داد، یک نوع فوران  در روزهای 
که  بود  گذشته  دهه های  در  شده  انباشته  ناامیدی های 
شنیده  خصوص  این  در  هشدارها  پیش بینی ها،  علی رغم 
نشد لذا ما باز هم می توانیم به عوامل اقتصادی این بحران 
بین ساختار  تنگاتنگی  رابطه  باید گفت  بپردازیم. نخست 
قدرت و ساختار تولید وجود دارد که همدیگر را تغذیه کرده 

و بهم قدرت و امنیت می دهند.«
حسین راغفر »اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، داللی و فروش 
منابع طبیعی« را عامل بروز مشکالتی چون »دستمزدهای 
و  کرده  ارزیابی  دستفروشی«  و  واسطه گری  مشاغل  نازل، 
گفته که »ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت های 
بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون تردید اگر اصالحات 
اساسی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، ناکارآمدی در کشور ما 

یکبار دیگر قربانی خواهد گرفت.«
این  همه  محرک  »اصلی ترین  که  افزوده  راغفر  حسین 
نابسامانی ها نظام متشیت امور است که تصمیامت اتخاذ 
و  جمعیت  ابرچالش های  شکل گیری  به  آن  توسط  شده 
بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و… منتهی می شود. 
همه این چالش ها از هم تاثیر می گیرند. اگر ما بخواهیم 
راه حل هایی برای آن پیش بینی کنیم، باید راهربدهای خروج 
از رشایط کنونی بر تقویت انسجام اجتامعی تاکید داشته 

باشد.«
این اقتصاددان اصالح طلب گفته که »اصلی ترین محرک 
همه این نابسامانی ها نظام متشیت امور است که تصمیامت 
اتخاذ شده توسط آن به شکل گیری ابرچالش های جمعیت و 
بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و… منتهی می شود. 
همه این چالش ها از هم تأثیر می گیرند. اگر ما بخواهیم 

اقتصاددان اصاح طلب برای »عبور نظام از بحران کنونی« 
بسته پیشنهادی ارائه کرد

مهمرتین  شد.  خواهید  ذلیل  اما  می گیرید،  رادیکال  ژست 
کارکرد نظام های آمورشی این است که وفاق جمعی ایجاد 
می کند. ما صد بار گفته ایم آن کشورهایی که می گویند تورم 
ریشه پولی دارد، صد سال است که از مرحله تولید انبوه 
کنید،  تعریف  اینگونه  را  تورم  اینجا  اگر  لذا  عبور کرده اند 
متام  که  می شود  این  نتیجه  می کنید.  ذینفع  را  الشخورها 
حیثیت های این سیستم را به سند چشم انداز گره می زنید 
سپس دست به شیرینکاری هایی می زنید که حتی خودتان 

رشم می کنید از آنها نام بربید.«
و  اسالمی،  جمهوری  حزب  اعضای  از  که  مومنی  فرشاد 
ریاست  انتخابات  در  موسوی  میرحسین  اقتصادی  مشاور 
مضحک  چقدر  »ببینید  که  افزوده  بود   ۸۸ سال  جمهوری 
اینهمه فساد و  اینها می گویند دولت قبلی  شده است که 
ناکارآمدی به بار آورد اما برای اولین  بار در تاریخ برنامه ریزی 
را  قبلی  دولت  برنامه  پیاپی  سال  دومین  برای  اینها  ایران 
متدید می کنند. در دهه ۱۳۹۰ ماهیت حکومت در ایران از 
دریچه اقتصاد سیاسی، پنج بار دگرگون شده است اما یک 
کلمه حرف درباره آن منی شنوید. در این دهه سال هایی را 
تجربه کرده ایم که رانت ناشی از سیاست های شوک  درمانی 
از رانت ناشی از نفت چند برابر بیشرت خلق شده است. ما 
با یک پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروه های 
حتی  ساختار  این  هستیم.  روبرو  شبه مافیایی  و  مافیایی 
پریشان  یک  دچار  و  رعایت منی کند  را  بقای خود  مصالح 

حالی ویژه شده است.«
در  اسالمی  علیه جمهوری  مردمی  یافنت خیزش  ادامه  با 
دومین ماه، به نظر می رسد اصالح طلبان از یکسو تالش دارند 
کارنامه خود در چهار دهه اخیر را نادیده گرفته و بخش دیگر 
از سوی  حکومت را عامل مشکالت کنونی نشان دهند و 
دیگر با ارائه راه  حل و راهکارهای به شدت ساده اندیشانه، 
از فروپاشی جمهوری اسالمی به عنوان نظامی که بر سفره ی 

آن نشسته اند جلوگیری کنند.
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== کارکنان رسمی وزارت نفت در ۳۷ سکوی گازی رشکت 
نفت و گاز پارس در مناطق مختلف از دریافت سهمیه غذا 
اعتصاب کرده و خواهان رسیدگی به خواست های حقوقی 

خود شدند.
نخست  »گام  اقدامات  این  می گویند  صنفی  ==منابع 
خواسته های  حکومتی  مقامات  اگر  و  است  اعتصاب« 
کارکنان رسمی وزارت نفت را پاسخ ندهند، آنها در گام های 

بعد اعتصاب گسرتده تری را پیش خواهند برد.
== در بیانیه دانشجویان و دانش آموزان خطاب به اصناف 
مختلف از جمله آمده است: »ما دانشجویان و دانش آموزان 
تعیین کننده  اقدامات  می خواهیم  شام  از  کشور  رسارس 
اعتصابی و اعرتاضی در جهت همراهی با اعرتاضات فعلی 
را در سطوح رسارسی تر، عملی  انقامبان  از  این مرحله  و 

کنید.«

کارکنان رسمی وزارت نفت طی دو روز گذشته در اعرتاض 
به عدم تحقق مطالبات شان و در اقدامی هامهنگ دست به 
اعتصاب زده و از دریافت سهم غذایی از غذاخوری  محل کار 
خودداری کردند. بخش دیگری از اعرتاضات کارکنان رسمی 
مقامات  به  روزانه  گزارش های  ارسال  عدم  با  نفت  وزارت 
تعمیراتی  کار  ارسال فرم های دستور  به همراه عدم  باالتر 

پیگیری می شود.
گازی رشکت  در ۳۷ سکوی  نفت  وزارت  رسمی  کارکنان 
نفت و گاز پارس در مناطق مختلف در گام اول اعتصاب 
خود را با اقدام های منادین و اعرتاضی به عدم اجرای ماده 
۱۰ قانون اختیارات نفتی برای دریافت سهمیه غذا آغاز کرده 
و خواهان رسیدگی به خواست های حقوقی خود شدند. این 
گذشته  روز  و  شد  آغاز  آبان   ۱۶ دوشنبه  روز  از  اعتصاب 

گسرتش یافت.
به گزارش منابع صنفی، روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، 
پیشرت در  از روز  که  کارکنان عملیاتی رسمی وزارت نفت 
اقدامی  در  خود  خواست های  تحقق  عدم  به  اعرتاض 
هامهنگ از دریافت سهم غذایی از غذاخوری ها امتناع کرده 

بودند برای دومین روز متوالی اعرتاض خود را ادامه دادند.
این  دوشنبه  روز  از  که  مراکز  برخی  در  رسمی  کارکنان 
حرکت اعرتاضی را آغاز کرده بودند، امروز چهارشنبه ۱۸ آبان 
سومین روِز خودداری از دریافت غذا را پشت رس گذاشتند.

این اقدام اعرتاضی در پی فراخوانی صورت گرفت که در 
اعرتاض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات 

کارکنان وزارت نفت اعالم شده بود.
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت 
پس از ده سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده و اعرتاضات 
این کارکنان در طول چند سال گذشته نسبت به عدم اجرای 
این قانون تنها با وعده و وعیدهای مسئولین پاسخ گرفته 
کارکنان  حقوق  افزایش  تعیین  قانونی،  ماده  این  است. 
عملیاتی وزارت نفت را از چارچوب قانون مدیریت خدمات 
کشوری مستثنا می کند و اجرای آن می تواند تأثیر چشمگیری 

بر دستمزد این کارکنان داشته باشد.
از سوی دیگر طی چند روز گذشته کارگران شاغل در ۳۷ 
سکوی گازی پارس جنوبی که بالغ بر ۷۵ درصد گاز مرصفی 
کشور در کنار میعانات گازی )حدود ۴۰٪ از بنزین( را تأمین 

می کند، با عدم ارسال گزارش های روزانه به مقامات باالتر 
به همراه عدم ارسال فرم های دستور کار تعمیراتی، اعرتاض 

خود را نشان دادند.
منابع صنفی می گویند این اقدامات عمدتا  منادین »گام 
نخست اعتصاب« است و در صورتی که مقامات جمهوری 
پاسخ  را  نفت  وزارت  رسمی  کارکنان  خواسته های  اسالمی 
ندهند، آنها در گام های بعد اعتصاب گسرتده تری را پیش 

خواهند برد.
اعتصاب  معتقدند  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
اصناف مختلف می تواند به عنوان مکمل اعرتاضات خیابانی 
مردم و اعتصابات دانش آموزان و دانشجویان، انقالب مردم 
علیه جمهوری اسالمی را به پیروزی نزدیک کند. خیزش ملی 
مردم ایران از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ و در پی قتل حکومتی مهسا 
امینی توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شده و طی هشت 

هفته گذشته با ویژگی های انقالبی ادامه یافته است.
تازه  دور  آغاز  با  همزمان   ۱۴۰۱ آبان   ۱۶ دوشنبه  روز 
از  »امتناع  قالب  در  نفت  وزارت  رسمی  کارکنان  اعتصاب 
دریافت غذا«، بیانیه ای از سوی شامری از دانش آموزان و 
دانشجویان کشور  نیز منترش شد که اصناف مختلف را به 

اعتصاب فراخوانده است.
در این بیانیه آمده »ما هر جا که توانسته ایم، مشت گره 
کرده و پیروزی های جنبش های تحت رسکوب و استثامر را 
پیروزی خود دانستیم و شکست ایشان را شکست خودمان! 
اما حاال هنگامه نربد نهایی فرا رسیده. حاال وقت آن رسیده 
به  انقالب مردمی  با  که فضای هر جنبش را در همراهی 

مهلکه ای وحشتناک برای حکومت بدل کنیم.«
مختلف  اصناف  به  خطاب  بیانیه  این  امضاکنندگان 
پرستاران،  کشاورزان،  بازنشستگان،  معلامن،  »کارگران، 
پزشکان« اعالم کرده اند: »زمان آن رسیده یک گام دیگر به 
جلو بیاییم. ما دانشجویان و دانش آموزان رسارس کشور از 
شام می خواهیم اقدامات تعیین کننده اعتصابی و اعرتاضی 
از  مرحله  این  و  فعلی  اعرتاضات  با  همراهی  جهت  در 

انقالمبان را در سطوح رسارسی تر، عملی کنید. انقالب مان به 
حضور فعاالنه و نقش تعیین کننده شام برای ایجاد اعتصاب 

رسارسی نیاز دارد.«
منت کامل این بیانیه به رشح زیر است:

این همراهی پیروزی نهایی  با  »همراهیم، چرا که فقط 
انقالب مان میرس می شود!

پرستاران،  کشاورزان،  بازنشستگان،  معلامن،  کارگران، 
پزشکان و در یک کالم؛ ای متام آنهایی که همدرد ما هستید، 
زمان باشکوه یکی شدن، زمان پیوسنت ما، فرا رسیده. بله همه 
ما درست می گفتیم، این حکومت وصله تن مردم کشورمان 
و  کردیم  مقاومت  بکنید،  گفتند  اینان  هرچه  ما  نیست! 
رس برابر والیت، حاکم رشع و ده ها عامل رسکوبشان خم 

نکردیم.
کنارشان  کارگرانیم،  »فرزند  زدیم  فریاد  دانشجویان  ما 
می مانیم«، گرما در وجودمان دوید وقتی که خرب اعتصابات 
نفت را شنیدیم، ما خواب نداشتیم وقتی معلم را وقیحانه 
وقتی  خوردیم  ساچمه  هم  ما  کردند،  خطاب  »جاسوس« 
دانشگاه های  دانشجویان  ما  شد،  خورده  کشاورز  حق آبه 
علوم پزشکی هم کنار پزشکان و پرستاران جان دادیم وقتی 
که گفتند »بسیجی ها و آخوندها به کادر درمان مقابله برابر 
کرونا را یاد دادند!«، وقتی گشت ارشاد را چامق کردند بر 
رس زنان، ما دانشجویان فعاالنه حجاب کنار زدیم تا بگوییم 
»انقیاد منی پذیریم و نابرابری نابود است!«. بله ما کنار شام 
بوده و هستیم، چون یقین داریم که یا همه آزاد می شویم، 
یکدیگر  آزادی  به  ما  تک  تک  آزادی  که  یا هیچکس! چرا 

گره خورده.
بله ما هرجا که توانسته ایم، مشت گره کرده و پیروزی های 
جنبش های تحت رسکوب و استثامر را پیروزی خود دانستیم 
و شکست ایشان را شکست خودمان! اما حاال هنگامه نربد 
نهایی فرا رسیده. حاال وقت آن رسیده که فضای هر جنبش 
را در همراهی با انقالب مردمی به مهلکه ای وحشتناک برای 

حکومت بدل کنیم.

اعتصاب کارکنان رسمی وزارت نفت با عبارت »زمستان رسدی در راه است!« 
و خطاب دانش آموزان و دانشجویان به اصناف برای اعتصابات رسارسی
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با  را همراه  کامال خود  نیز  ما مطمئنیم که شام         
انقالب جاری می دانید و خود از ایجاد کنندگان آن بوده اید 
و در میدان مبارزه هم کم نگذاشته اید. در خیابان حضور 
داشته و دارید، حامیت های متعددی از جنبش انقالبی مردم 
انجام داده و با اقدامات مختلف به انقالب پیوسته اید. ما 
جایگاه و ارزش اعتصاب معلامن، مداوای مجروحان انقالب 
میدان  در  کارگران  چشمگیر  حضور  درمان،  کادر  توسط 

مبارزه و همراهی های رانندگان، عکاس ها، مغازه داران و متام 
بخش های دیگر در انقالب مردمی مان می دانیم.

ما  بیاییم.  جلو  به  دیگر  گام  یک  رسیده  آن  زمان  حاال 
دانشجویان و دانش آموزان رسارس کشور از شام می خواهیم 
اقدامات تعیین کننده اعتصابی و اعرتاضی در جهت همراهی 
از انقالمبان را در سطوح  با اعرتاضات فعلی و این مرحله 
رسارسی تر، عملی کنید. انقالب مان به حضور فعاالنه و نقش 

تعیین کننده شام برای ایجاد اعتصاب رسارسی نیاز دارد.
بدون شک، ما پیروزی این انقالب را همه با هم جشن 
خواهیم گرفت. آن روز نزدیک است و ما به امید تحقق یک 
جامعه آزاد، برابر، مرفه برای همگان، سکوالر و انسانی تا 

رسیدن به آمال مان ذره ای عقب نخواهیم نشست.
امضاها:

تشکل دانشجویان پیرشو
ائتالف دانشجویان تربیز

نهاد دانشجویان پیرشو – صنعتی اصفهان
تشکل دانش آموزان انقالبی تهران

دانشگاه آزاد خوراسگان
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

دانشگاه آزاد یادگار امام
دانشگاه آزاد مهاباد

دانشگاه ارشفی اصفهانی
دانشگاه اصفهان

دانشگاه پیام نور شهر ری
دانشگاه تربیز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی سنندج

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه کردستان

دانش آموزان مدارس کوی طالب مشهد
دانش آموزان مدارس منطقه امام شهر یزد

دانش آموزان هرنستان ممسنی«

==نیروی انتظامی در بعضی شهرها به خاطر کمبود شدید 
رسکوبگر، از سپاه آن ناحیه تقاضای به کار گرفنت نیروهای 

فاطمیون عضو سپاه قدس را کرده است.
==از رسکوبگران مدارک شناسایی بجا مانده که تأیید می کند 

غیرایرانی و عضو فاطمیون هستند.
کردن  برجسته  اسامی،  مخالفان جمهوری  از  ==شامری 
خرب ورود نیروهای حشدالشعبی را با هدف ایجاد رعب و 
وحشت ارزیابی می کنند و می گویند تبلیغ حضور فاطمیون 
القاء شود که  تا چنین  در اعرتاضات منشاء حکومتی دارد 
نیروهای پشتیبان برای نظام اعزام شده و حکومت همچنان 
مستحکم است در حالی که اتفاقا همین اقدام بیانگر ضعف 

و ناتوانی آن در مقابل انقاب مردم است.
ایران که وارد هشتمین هفته  انقالبی در  استمرار خیزش  
شده، مصدومان و تلفات زیادی روی دست ارگان های نظامی 
مردم  کشتار  و  رسکوب  به  که  اسالمی  جمهوری  امنیتی  و 

مشغولند گذاشته است.
در این میان، رسدار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی برای عیادت و »دلجویی« از رسکوبگران مجروح 
نیروی انتظامی به بیامرستان »ولیعرص« رفت تا از نزدیک در 

جریان روند درمانی آنها قرار بگیرد.
منابع غیررسمی گزارش می دهند نه فقط در تهران بلکه در 
بیامرستان های وابسته به نیروهای مسلّح در سایر استان ها 
تقریباً ظرفیت برای بسرتی کردن نیروهای بسیج و سپاه و 
پرسنل میدانی نیروی انتظامی که در زد و خوردهای خیابانی 

مصدوم شدند تکمیل شده است.
از  نفر   ۵۰ به  نزدیک  کنون  تا  می دهد  نشان  بررسی ها 
رسکوبگران در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و لباس شخصی 
بدون در نظر گرفنت آمار اراذل و اوباش حکومتی کشته شده اند.

تلفات زیاد و ریزش در 
یگان های رسکوبگر؛ 
مزدور خارجی هم مشکل 

جمهوری اسامی را در رسکوب 
مردم »عاج« منی کند!

اواسط مهرماه محسن منصوری استاندار تهران در جلسه با 
فرماندهانی نیروی انتظامی غرب استان تهران هشدار داد، »در 
مجموعه دستگاه های امنیتی زیرساخت های موجود جوابگو 
نیست و کمبودهایی وجود دارد… برخی از نیروهای پلیس 

در طول اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند.«
منابع  ایران  در  انقالبی  خیزش  آغاز  روزهای  نخستین  از 
از  غیرایرانی  مزدوران  گرفنت  کار  به  مورد  در  غیررسمی 
حشدالشعبی عراق و فاطمیون )افغانستانی های عضو سپاه 
قدس( گزارش دادند.نیروی انتظامی در بعضی شهرها به خاطر 
کمبود شدید رسکوبگر از سپاه آن ناحیه تقاضای به کار گرفنت 
نیروهای فاطمیون  عضو سپاه قدس را کرده است. یکی از این 

شهرها اراک است.
همچنین از رسکوبگران مدارک شناسایی بجا مانده که تأیید 

می کند غیرایرانی و عضو فاطمیون هستند.
دست کم دو ویدیو نیز در شبکه های اجتامعی منترش شده 
که گفته می شود یکی از آنها اتوبوس هایی هستند که نیروهای 
فاطمیون و زینبیون )پاکستانی ها( را از مرزهای رشقی وارد 
نیروهای  دیگری  و  کرده اند  بلوچستان  و  سیستان  استان 
فاطمیون هستند که از سوریه با اتوبوس به عراق آورده شده 
و از مرز مهران به ایران انتقال یافتند. این ویدیوها قابل رد 
یا تأیید نیستند اما به کار گرفنت نیروهای رسکوبگر غیرایرانی 
نه تنها در اعرتاضات سابقه  دارد بلکه مقامات خود نظام به 
آن اعرتاف کرده اند.حجت االسالم موسی غضنفرآبادی اسفند 
۱۳۹۷ در یک سخرنانی گفته بود »اگر ما انقالب را یاری نکنیم، 
حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و 
حوثی های یمنی خواهند آمد و انقالب را یاری خواهند کرد!«

با اینهمه به کار گرفنت مزدوران خارجی مشکل حکومت را 
که حفظ خود در برابر انقالب مردم است »عالج« نخواهد کرد.

در این میان، به روشنی دیده می شود که منابع غیررسمی 
در شبکه های اجتامعی که پروپاگاندای جمهوری اسالمی را 
برای  نیروهای غیرایرانی  تقویت می کنند نسبت به حضور 
رسکوب اعرتاضات دستور و همچنین نظر واحد ندارند. بعضی 
از پشتیبانی  از آنها سکوت کرده اند و بعضی دیگر تلویحاً 

»نیروهای مقاومت« برای دفاع از نظام می گویند.
در مقابل اما شامری از مخالفان جمهوری اسالمی، برجسته 
کردن خرب ورود نیروهای حشدالشعبی را با هدف ایجاد رعب 
و وحشت ارزیابی می کنند و می گویند تبلیغ حضور فاطمیون 
که  القاء شود  چنین  تا  دارد  منشاء حکومتی  اعرتاضات  در 
نیروهای پشتیبان برای نظام اعزام شده و حکومت همچنان 
مستحکم است در حالی که اتفاقا همین اقدام بیانگر ضعف و 

ناتوانی آن در مقابل انقالب مردم است.

عیادت قالیباف از مجروحان نیروی انتظامی در اعرتاضات



صفحهشماره1853
جمعه ۲0 تا ۲۶ آبان ماه 1401خورشیدی

33 32

گیرشان بیاید. تصور این وضع برای مردم، برای مسئولین باید 
نیز دردآور باشد، چه رسد به اینکه دچار آن شوند.«

گزارش ها نشان می دهد مدت هاست در اقالم دارویی مهمی 
این  و  دارد  وجود  کمبود  رسم  و  بیهوشی  داروهای  چون 
موضوع سبب سهمیه بندی دارو حتی در بیامرستان ها شده 
است. دولت مدعی  است که طرح دارویار را که از نیمه دوم 
تیرماه سال جاری اجرا شد، برای حل مشکالت بازار دارو، 
رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی به اجرا 
گذاشته است. این طرح قرار بود یارانه دارو را از طریق بیمه 
به مردم منتقل کند تا با افزایش قیمت دارو، شهروندان رقم 
بیشرتی برای دارو پرداخت نکنند و در مقابل پوشش بیمه ای 
دارو افزایش پیدا کند اما با وجود اجرای این طرح قیمت 

برخی اقالم دارویی تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بر  نیز  دارو  مختلف  اقالم  شدن  نایاب  دیگر  سوی  از 
مشکالت شهروندان افزوده است. آنتی بیوتیک ، استامینوفن، 
جمله   از  آموکسی کالو  و  آموکسی سیلین  سوسپانسیون 

دارو های کمیاب در داروخانه ها است.
درباره  ایران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب  فاطمی  علی 
کمبود دارو در کشور گفته که »در حال حارض عمدتا در 
داروهایی که به صورت رشبت هستند و عمدتا برای مرصف 
کودکانند، کمبود داریم که اصال هم وارد نشده است. در 
داریم.  کمبود  رسماخوردگی  رشبت  زمینه  در  حارض  حال 
تب  برای  دارد.  وجود  هم  دیفن هیدرامین  رشبت  کمبود 
بچه ها نه رشبت استامینوفن و نه بروفن به اندازه کافی پیدا 
منی شود. شیاف استامینوفن برای کودکانی که خیلی کوچک 
استفاده  شیافت  صورت  به  را  استامینوفن  باید  و  هستند 
کنند، نیز در داروخانه ها جزو اقالم خیلی کمیاب به حساب 

می آیند یا برای رسفه کودکان هم داروها کمبود دارند.«
هفته گذشته علی خرضیان سخنگوی کمیسیون اصل نود 

داروهای  چون  مهمی  دارویی  اقام  در  ==مدت هاست 
سبب  موضوع  این  و  دارد  وجود  کمبود  رسم  و  بیهوشی 

سهمیه بندی دارو حتی در بیامرستان ها شده است.
- رییس انجمن داروسازان: در زمینه رشبت رسماخوردگی 
کمبود داریم. کمبود رشبت دیفن هیدرامین هم وجود دارد. 
برای تب بچه ها نه رشبت استامینوفن و نه بروفن به اندازه 

کافی پیدا منی شود.
از ورشکستگی  انجمن داروسازان خراسان رضوی  ==دبیر 
شامری از داروخانه ها به دلیل افزایش قیمت دارو و کاهش 

شدید درآمد داروخانه ها خرب داده است.

بحران دارو در ایران از یکسو با افزایش رسسام آور قیمت ها 
و از سوی دیگر با کمبود و نایاب شدن ۷۰۰ قلم دارو از 
جمله گروه آنتی بیوتیک ها به اوج رسیده است. دبیر انجمن 
داروسازان خراسان رضوی نیز درباره تعطیلی و ورشکستگی 

داروخانه ها در پی بحران دارو در کشور خرب داده است.
کمبود دارو در ایران بیش از هشت ماه است که مشکل آفرین 
شده و سیاست های وزارت بهداشت برای حل این بحران تا 

کنون شکست خورده است.
در حالی که مقامات حکومتی مدعی هستند تحریم ها مانع 
از واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز رشکت های داروسازی 
است اما دارو  هیچوقت تحریم نبوده و  این دولت است که 
منابع ارزی کافی برای واردات دارو و مواد اولیه داروسازی 
شد  سبب  اسالمی  در جمهوری  ارزی  منابع  کمبود  ندارد. 
دولت ابراهیم رئیسی از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز 
دولتی برای واردات دارو را متوقف کرده و سبب افزایش 
شدید قیمت در اقالم دارویی شده است. قیمت دارو در 
سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد افزایش یافت و از توان 
خرید مردم خارج شد، رشد صعودی قیمت دارو در سال 
عدم  به  نیز  را  خاص  بیامری های  بیامران  از  برخی  جدید 

مرصف دارو وادار کرده است.
اصولگرای مجمع  توکلی عضو  احمد  امسال  اواخر مهرماه 
تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره نهادی به  نام 
»دیده بان شفافیت و عدالت« گفته بود »حدود ۲۰۰ قلم 
از اقالم دارویی در معرض کمبود هستند که ۸۰ تای آن در 
مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند.«

کمبود  شد  مدعی  بهداشت  وزارت  سخنگوی  همزمان 
شده  مدعی  و  است  »شایعه«  کشور  در  دارو  قلم   ۲۰۰
بود که شیوع زودرس آنفوالنزا و استفاده بی رویه مردم از 

آنتی بیوتیک علت کمبود دارو است!
اینهمه در حالیست که کمبود و نایاب شدن داروها در حال 
حارض به ۷۰۰ قلم دارو و گرانی داروها نه تنها بیامران را 
رسگردان کرده بلکه داروخانه ها را نیز در معرض آسیب قرار 

داده است.
روزنامه هم میهن گزارش داده است، وزارت بهداشت یک 
فهرست شامل قرمز )داروهایی که با کمبود روبرو هستند(، 
کمبود هستند(،  به  در مرحله هشدار  که  )داروهایی  زرد 
فهرست  اکنون  که  موجود هستند(  که  )داروهایی  سبز  و 
داروهای سبز هم به رنگ زرد درآمده. این روزنامه بر اساس 
این فهرست، دارو های کمیاب و نایاب در ایران را ۷۰۰ قلم 

گزارش کرده است.
در گزارش هم میهن آمده »کافی است که مسئولین محرتم 
نیز یک کودک بیامر در منزل داشته باشند و روی دست شان 
نسخه ای باشد که امکان تهیه داروی آن را نداشته باشند؛ 
آقایان  برای  مسئله  این  البته  داشت؟  خواهند  حسی  چه 
رخ منی دهد، چون با یک تلفن داروی مورد نیاز آنان تأمین 
می شود، ولی مردم باید انواع داروخانه ها را بروند، در پایان 
اگر  البته  بخرند،  را  آن  بیمه  پرداخت  و  کمک  بدون  هم 

تداوم وضعیت بحرانی 
دارو با کمیاب و نایاب 
شدن ۷۰۰ قلم دارو؛ 
داروخانه ها در حال 
ورشکستگی هستند

به  کمیسیون  این  اعضای  تذکر  از  اسالمی  شورای  مجلس 
خصوص  به  دارو  کمبود  مشکل  رفع  برای  بهداشت  وزیر 
آنتی بیوتیک ها خرب داد و گفت که سوءمدیریت و ترک فعل 

در این موضوع برای اعضای کمیسیون محرز است.
اولیه  بررسی های  اساس  »بر  که  بود  گفته  خرضیان  علی 
کمیسیون میزان مابه التفاوتی که بین نرخ جدید و قدیم پس 
از حذف ارز ترجیحی در طرح دارویار ایجاد شده، در حدود 
خصوص  این  در  شد  مقرر  است؛  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵
کارگروهی متشکل از کمیسیون اصل نود و وزارت بهداشت 
تشکیل شده و ظرف حداکرث دو هفته نتیجه را اعالم کنند. 
اعضای  از  مبلغ  این  اخذ  نیز در خصوص  بهداشت  وزارت 

زنجیره با اعالم برنامه زمان بندی اقدام مناید.«
رئیس  نیز حسینعلی شهریاری  امسال  مهرماه  در  و  پیشرت 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب 
به ابراهیم رئیسی، از کمبود دارو انتقاد کرد و از او خواست 
برای رفع این مشکل اقدام کند. ابراهیم رئیسی ۳۰ مهرماه 
مسئوالن مربوطه را به تامین رسیع دارو و برخورد با مقرصان 

در ماجرای کمبود دارو موظف کرد.
»دستورات« ابراهیم رئیسی هامنطور که در دیگر حوزه های 
اقتصادی و مدیریت کشور بی نتیجه بوده، در زمینه دارو هم 
بی نتیجه بوده و بحران دارو نه تنها حل نشد بلکه گسرتده تر 
داروها  اکرث  یافنت  برای  بیامران  تنها  نه  اکنون  شد.  هم 
رسگردان هستند بلکه داروخانه های زیادی دچار زیان شده 

و بخشی از داروخانه ها را نیز ورشکسته شدند.
در همین رابطه محمدرضا افخمی دبیر انجمن داروسازان 
خراسان رضوی از ورشکستگی شامری از داروخانه ها به دلیل 
افزایش قیمت دارو و کاهش شدید درآمد داروخانه ها خرب 
داده و گفته که »در حال حارض اقتصاد داروخانه ها خراب 
است و در آستانه تعطیلی قرار دارند. اگر وضعیت به همین 
تعطیلی  شاهد  نزدیک  آینده  در  کند،  پیدا  ادامه  صورت 

داروخانه ها خواهیم بود.«
وی افزایش تعداد داروخانه ها، باال رفنت شدید تورم، کمبود 
اقالم دارویی، افزایش مالیات، اجاره های سنگین واحدهای 
عوامل  از  را  و…  برق  قبوض  هزینه  افزایش  تجاری، 
ورشکستگی داروخانه ها برشمرد و بیان داشت: »زمانی که 
این موارد را کنار هم بگذارید، نتیجه اش فشار سنگین به 
اقتصادی روبرو  با مشکالت  را  داروخانه  است و آن واحد 
می کند. عالوه بر این موضوعات، تعداد مراجعان هم کاهش 

یافته است.«
برخی  وضعیت  »شاید  که  داده  ادامه  افخمی  محمدرضا 
داروخانه ها که در موقعیت مناسبی قرار دارند، بهرت باشد اما 
بسیاری از همکاران ما در حال ورشکستگی و با ادامه این 
رشایط مجبور به تعطیلی و واگذاری هستند. البته تعطیلی 
به معنای واگذاری است؛ زمانی که  بیشرت  در داروخانه ها 
دخل و خرج داروخانه متعادل نباشد، داروخانه را به یک 
فرد تازه نفس واگذار می کنند و اگر آن فرد با ترفندی توانست 
سود بیشرتی کسب کند که فعالیتش را ادامه می دهد وگرنه 

او هم مجموعه خویش را واگذار می کند.«
او درباره افزایش قیمت داروها توضیح داده که »زمانی که 
دارو گران تر می شود، سود داروخانه کاهش پیدا می کند چرا که 
نحوه قیمت گذاری داروها در شورای عالی به این صورت است 
که با افزایش قیمت دارو، سود کمرتی به آن تعلق می گیرد.«
محمدرضا افخمی افزوده که »یک دارو در زمان ارزانی اش 
۲۰ درصد سود داشت اما حاال سود آن به ۱۶، ۱۵ و حتی 
۱۰ درصد رسیده است. برخی داروهای خاص مانند داروهای 
با  می شود.  ارائه  درصد  سه  سود  با  و…  بیامران رسطانی 
افزایش قیمت داروها فقط گردش ریالی افزایش یافته و سود 

داروخانه ها کاهش پیدا است.«
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نرسیده است!
مسکن های ساخته شده در این طرح چه از نظر جامنایی 
شهرک ها، و چه از نظر کیفیت  مصالح و امکانات زیربنایی و 
رفاهی شهرک ها به شدت مورد انتقاد خریداران بوده و البته 
همچنان تعداد زیادی از این واحدها نیمه کاره باقیامنده است.

در تازه ترین اظهارنظر درباره رسنوشت طرح مسکن مهر، 
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی امروز جمعه ۱۳ 
آبان ۱۴۰۱ گفته که »در شهرهای جدید پروژه های مسکن 
مهر عقب  ماندگی قابل توجهی داشتند بطوری که در برخی

          از پروژه های ملی مسکن شاهد پیرشفت فیزیکی 
کمرت از ١٠ درصد بودیم.«

علیرضا جعفری افزوده که »برای بسنت پرونده مسکن مهر 
میلیارد  هزار  به ٢٣  در شهرهای جدید  پروژه  این  امتام  و 

تومان نیاز داریم.«
جمهوری اسالمی در حالی از سال گذشت طرح دیگری با 
عنوان »نهضت ملی مسکن« با کپی برداری از طرح »مسکن 
مهر« را آغاز کرده که هنوز منابع کافی برای پایان طرحی که 

دو دهه پیش هدف گذاری شد را ندارد!
از آغاز  معاون وزارت راه و شهرسازی بیش از یک سال 
این طرح گفته که »گام اول را با ساخت ١٠٠ هزار واحد 
به  زمین  آماده سازی  بحث  در  که  کرده ایم  آغاز  مسکونی 
پیرشفت بیش از ۶۰ درصد و در بخش ساخت مسکن هم 
در گام اول به پیرشفت فیزیکی بیش از  ۱۰ درصد رسیده ایم 
و روز چهارشنبه ١١ آبان ماه هم علمیات اجرایی ١٠٠ هزار 

واحد در قالب گام دوم را آغاز کردیم.«
این در حالیست که بر اساس این طرح دولت می بایست 
و  سخته  را  سال  چهار  طی  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
تکمیل کند که با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی معاون 
به  این طرح هم  که  است  راه و شهرسازی مشخص  وزیر 

رسانجام نخواهد رسید.
بازار  در  دهه  چهار  اسالمی طی  که جمهوری  بلبشویی 
بازارهای  اسرتاتژیک ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  مسکن 
تنها دو دهه رکود تورمی عمیق در  ایجاد کرده نه  کشور 

جدید  شهرهای  در  شهرسازی:  و  راه  وزیر  ==معاون 
پروژه های مسکن مهر عقب  ماندگی قابل توجهی داشتند 
شاهد  مسکن  ملی  پروژه های  از  برخی  در  که  بطوری 

پیرشفت فیزیکی کمرت از ١٠ درصد بودیم.
==تورم بازار مسکن و افزایش هزینه ساخت و همچنین 
رکود در این بخش رشایط برای ساخت و ساز فراهم نبود 
و همین امر انگیزه بخش خصوصی برای کوچ رسمایه ها به 

سمت کشور های همسایه شده است.
است  ناچار  تهران  در  خانه دارشدن  برای  کارگر  ==یک 
یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند که 

عما غیرممکن است!
تورم در بازار مسکن با رسعت در حال افزایش است و 
خانه دار  و  ارزان  مسکن  ساخت  برای  دولت  طرح های 
طرح  تازه ترین  است.  بوده  بی حاصل  مستأجر  قرش  کردن 
بازار  ایران  ارزان و حل بحران  دولت برای ساخت مسکن 
راه  به گفته معاون وزیر  باقیامنده و  در نخستین مراحل 
دهه  یک  که  مهر«  »مسکن  طرح  امتام  برای  شهرسازی  و 
پیش باید به امتام می رسد، کرسی بودجه ی ٢٣ هزار میلیارد 

تومانی وجود دارد.
آخرین آمارهای ارائه شده درباره بازار مسکن که از سوی 
در  خانه  قیمت  می دهد  نشان  شده  منترش  مرکزی  بانک 
تهران به مرتی ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان افزایش یافته و 
تورم بازار اجاره نیز نسبت به مهرماه گذشته به ۴۶/۸ درصد 

رسیده است.
بیش از دو دهه است جمهوری اسالمی اقشار مستأجر 
و جوانان را با طرح هایی در این بازار به بازی گرفته است. 
طرح های ارائه شده از سوی حکومت همگی تکراری و بر 
پایه ارائه زمین رایگان از سوی دولت و انبوه سازی آپارمتان  
از سوی رشکتهای پیامنکاری، و ارائه وام به متقاضیان برای 

خرید این واحدها است.
نخستین طرحی که بطور رسمی در این رابطه تصویب 
و اجرایی شد، طرح »مسکن مهر« است که از اوایل دهه 
پایان  به  هم  هنوز  و  اجراست  حال  در  کنون  تا  هشتاد 

کرسی بودجه ٢٣ هزار میلیارد تومانی برای امتام پروژه »مسکن مهر«؛ 
کوچ گسرتده رسمایه گذاران و رشکت های انبوه ساز ایرانی از کشور

این بازار ایجاد و خانوارها را حتی برای اجاره یک رسپناه با 
مشکالت زیادی روبرو کرده، بلکه فعاالن این بازار را نیز به 

شدت ناامید کرده است.
و  کارگران  مهاجرت  از  خربهایی  گذشته  سال  دو  در 
از  بازار مسکن به کشورهای همسایه  استادکاران حرفه ای 
رشکت های  مهاجرت  خرب  اکنون  شد.  منترش  عراق  جمله 
بزرگ انبوه ساز از ایران به دیگر کشورها منترش شده است.

بیت الله ستاریان کارشناس مسکن درباره خروج رشکت های 
انبوه ساز از بازار داخلی و رسمایه گذاری در بازار مسکن دیگر 
کشورها می گوید: »در سال های اخیر کشور های همسایه به 
خصوص ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان و گرجستان میزبان 
بسیاری از رسمایه گذاران ایرانی بود که به علت فراهم بودن 
رشایط مناسب رسمایه گذاری بسیاری از رسمایه های کشور به 

سمت این کشور ها رسازیر شد.«
به گفته این کارشناس بازار مسکن »در سال های اخیر به 
از جمله  دلیل گرانی های بی سابقه در بخش های مختلف 
این  مسکن و باالرفنت هزینه ساخت و همچنین رکود در 
بخش رشایط برای ساخت و ساز در کشورمان فراهم نبود 
و همین امر انگیزه بخش خصوصی برای کوچ رسمایه ها به 

سمت کشور های همسایه شده است.«
دیگر  به  رسمایه گذاران  و  انبوه ساز  رشکت های  کوچ 
کشورها به این معناست که بازار مسکن ایران نه تنها در 
سطح سیاست گذاری و مدیریت کالن بازار با کارنامه مردود 
بلکه  است،  زیربنایی  مشکالت  دچار  اسالمی  جمهوری 
مهاجرت رسمایه ها و رشکت های اجرایی در این بازار هم به 

مشکالت آن خواهد افزود.
دیگر  مستأجر  و  حقوق بگیر  اقشار  رشایطی  چنین  در 
داشت.  نخواهند  نیز  کوچک  خانه  یک  خرید  به  امیدی 
میانگین  که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  گزارش  آخرین 
قیمت هر مرتمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ 
میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه دارشدن در 
تهران ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال 

پس انداز کند که عمال غیرممکن است!
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که بخشی از آنها مجری این معامالت هستند و بخشی دیگر 
با اجاره کارت ملی، امکان خرید به مجریان می دهند. برای 
منونه امروز قیمت دالر سهمیه ای حدود ۳۴ هزار و ۸۴۰ تومان 
و قیمت دالر بازار آزاد بیش از ۳۶ هزار تومان بود. بنابراین 
خرید دو هزار دالر ارز سهمیه ای و فروش آن در بازار آزاد 
حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دالالن سود دارد که 
البته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان آن را باید به صاحبان کارت 
ملی بدهند. این تجارت در حالی که بیکاری موج می زند و اکرث 
بازارها در رکود تورمی غرق شده اند، تجارتی سودآور است که 
غالبا هم به دست مافیاهای حکومتی و شبکه های دارای رانت 

اطالعاتی صورت می گیرد!
به حکومت  نزدیک  کارشناسان  برخی  در چنین رشایطی 
از لزوم تعیین مالیات بر سود ناشی از خرید و فروش ارز 
سخن می گویند که این اقدام هم با توجه به ساختار ناکارآمد 
و مدیریت فشل جمهوری اسالمی دستکم در آینده نزدیک 
امکان پذیر نیست. از سوی دیگر غالب معامله گران کالن بازار 
ارز ایران، شبکه های مافیایی حکومت هستند که به راحتی از 

پرداخت مالیات  فرار خواهند کرد!
همچنین طی روزهای گذشته خربهایی درباره قطع یارانه 
افرادی که ارز سهمیه ای دریافت می کنند منترش شده است. 
مدافعان این ایده معتقدند کسانی که ارز سهمیه ای یا هامن 
ارز با نرخ دولتی دریافت می کنند به قاعده مسافرت خارج 
از کشور دارند و کسانی که در این رشایط اقتصادی امکان 
مسافرت خارجی داشته باشند، از اقشار متمول به شامر رفته و 

نیازی به یارانه نقدی ندارند.
افزایش نجومی در بازار ارز ایران اما در صورتی پایان می یابد 
انزوای  از  ایران  کند،  پیدا  بهبود  اقتصاد کشور  که وضعیت 
بین املللی خارج و تحریم ها لغو شود؛ با جذب رسمایه گذاری 
خارجی تولید افزایش و در نتیجه درآمدهای کشور نیز افزایش 
یافته و پول ایران قدرت از دست رفته خود را بازیابد. این روند 
اما با ساختار فاسد و ناکارآمد جمهوری اسالمی ممکن نیست و 
به همین دلیل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت های مختلف 
جناحین سال هاست راهکارهایی منایشی و رضبتی برای مهار 
به زور قیمت ها را در دستور کار قرار می دهند و هربار هم 

شکست می خورند.

== سامانه »برخط« از نخستین ساعات روز کاری شنبه فعال 
شد اما هجوم خریداران برای ثبت سفارش در نخستین دقایق 
شد سبب از کار افتادن این سامانه به دلیل ترافیک باال شد!

حال  در  دولت  دخالت  با  همواره  ایران  در  ارز  ==بازار 
فعالیت بوده و دولت های مختلف بجای ساماندهی بازار و 
اجازه فعالیت مستقل، اقدام به ایجاد بازاری چندنرخی و در 

نتیجه بحران آفرینی کرده اند.
==از آنجا که رشایط اقتصادی کشور تغییری رو به بهبود نداشته 
و کرسی بودجه دولت در نیمه دوم سال آثار خود را در اقتصاد 
نشان می دهد افزایشی شدن قیمت ارز غیرطبیعی نیست.

== آرامش در بازار ارز زمانی اتفاق می افتد که ایران از انزوای 
بین املللی خارج و تحریم ها لغو شود؛ با جذب رسمایه گذاری 
خارجی تولید افزایش و درآمدهای کشور نیز افزایش یافته 
و پول ایران قدرت از دست رفته خود را بازیابد و اینهمه 
در ساختار فاسد و ناکارآمد جمهوری اسامی ممکن نیست.

قیمت دالر در بازار آزاد ایران از مرز ۳۶ هزار تومان عبور 
کرد. همزمان به دستور دولت سامانه به اصطالح »برخط« 
)آنالین( برای خرید و فروش معرفی شده تا موج خریداران 
و فروشندگان در بازار کنرتل شود. در ادامه تالش های روانی- 
وزارت  ارز،  بازار  مدیریت  برای  اسالمی  جمهوری  امنیتی 
اطالعات از مسدود شدن ۲۳۰۰ حساب بانکی مرتبط با »شبکه 

داللی ارز« خرب داده است.
افزایشی هفته  آبان ۱۴۰۱ روند  ارز روز شنبه ۱۴  قیمت 
گذشته را با شتاب بیشرتی ادامه داد و قیمت هر دالر آمریکا 
بازار آزاد به ۳۶ هزار و ۳۱۰ تومان رسید. قیمت دیگر  در 
ارزهای رایج در بازار ارز ایران نیز افزایش یافته بطوری که هر 
یورو ۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان و هر درهم امارات ۹۹۰۰ تومان 

معامله شد.
قیمت ها در بازار طال نیز روز شنبه افزایشی بود و قیمت 
هر سکه طال به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. 
قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۴۷۳ هزار 

تومان اعالم شد.
افزایش قیمت دالر و دیگر ارزها در بازار نشان از شکست 
سیاست های بانک مرکزی برای کنرتل قیمت ارز دارد. با اینهمه 
همزمان با گذر قیمت دالر از مرز ۳۶ هزار تومان، بانک مرکزی 
معامالت در سامانه »برخط« برای خرید و فروش آنالین ارز 
توسط رصافی های رسمی را اجباری اعالم کرد. متقاضیان خرید 
ارز باید با ارائه مشخصات کارت ملی در این سامانه ثبت نام 
و ارز مورد نیاز خود را ثبت کنند و پس از دریافت پیامک، به 

رصافی مراجعه و ارز را تحویل بگیرند.
سامانه »برخط« از نخستین ساعات روز کاری شنبه فعال 
ثبت ۵۰۰۰  با  سفارش  ثبت  برای  خریداران  هجوم  اما  شد 
سفارش در نخستین دقایق سبب شد که این سامانه به دلیل 

ترافیک باال از کار بیفتد!
بازار ارز در ایران همواره با دخالت دولت در حال فعالیت 
بوده و دولت های مختلف بجای ساماندهی این بازار و اجازه 
فعالیت مستقل، اقدام به ایجاد بازاری چند نرخی و در نتیجه 

بحران آفرینی در بازار کرده اند.
اینهمه در حالیست که افزایش قیمت ارز دالیل اقتصادی 
دارد اما مقامات اقتصادی نظام بجای دریافت واقعیت اقتصاد 
ایران، معتقدند که »سوداگران« و »دالالن« عامل افزایش نرخ 

در بازار هستند. به همین دلیل است که هر زمان افزایش 
قیمت نرخ ارز در بازار صورت می گیرد بجای اقدامات مبتنی 
بر علم اقتصاد، جمهوری اسالمی با ایجاد فضای روانی- امنیتی 

به دنبال مهار قیمت در بازار است.
از همین  به عنوان یکی  نیز می توان  را  سامانه »برخط« 
اقدامات دانست که برای ایجاد فضای روانی رومنایی و فعال 
شده است. این در حالیست که روندی که دولت آن را »سوداگری 
در بازار ارز« می خواند، در دقایق اولیه آغاز به کار این بازار 
نیز با هجوم به سامانه و ثبت ۵۰۰۰ سفارش نشان داده شد.
وزارت اطالعات نیز اعالم کرده که ۲۳۰۰ حساب بانکی را 
در راستای مبارزه با سوداگری در بازار ارز مسدود کرده است: 
برخی شبکه های  اقدامات سودجویانه  افزایش  با  »همزمان 
داللی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب 
اقتصادی در چند روز گذشته، رسبازان گمنام امام زمان )عج( 
با اقدامات اطالعاتی خود ضمن شناسایی فعاالن غیرمجاز بازار 
ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود و 
پیگیری قضایی اعامل مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند.«

بازار ارز ایران همواره آینه ای از رشایط اقتصادی و سیاسی 
کشور بوده است. از آنجا که رشایط اقتصادی کشور تغییری 
رو به بهبود نداشته و کرسی بودجه دولت در نیمه دوم سال 
آثار خود را در اقتصاد نشان می دهد افزایشی شدن قیمت ارز 
غیرطبیعی نیست. به ویژه آنکه شکست مذاکرات هسته ای 
و خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری اسالمی که از روز شنبه 
آبان وارد هشتمین هفته شده، و همچنین تهدیدهای   ۱۴
رسمی و غیررسمی جمهوری اسالمی علیه ایاالت متحده و 
عربستان طی روزهای گذشته، انتظارات تورمی نیز در بازار 
ارز ایجاد کرده است.بسیاری از تحلیلگران چندنرخی بودن ارز 
را از جمله مشکالت این بازار عنوان کرده و معتقدند اختالف 
قیمت ارز دولتی و آزاد، یکی از راه های سودآوری معامله گران 
شده است. دولت با اعالم سهمیه دو هزار دالری برای هر 
کارت ملی به دنبال مهار این تجارت شده بود اما معامله گران 
راهکار عبور از این محدودیت را پیدا کردند و با اجاره کارت 

ملی، این محدودیت را از بین بردند.
خرید ارز با قیمت دالری و فروش آن در بازار آزاد چند 
سال است که به عنوان منبع درآمد برای بسیاری تبدیل شده 

دالر از مرز ۳۶هزار تومان گذشت؛ سامانه به اصطاح »برخط« نیامده از خط 
خارج شد! وزارت اطاعات و منایش های امنیتی!
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»نظام از دست نرفته اما رضبه خورده ایم!«
گروه سوم اما با نادیده گرفنت متام واقعیات ژست اقتدار 
گرفته و مثل رسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مدعی اند »اغتشاشات اخیر هیچ 

خطری برای جمهوری اسالمی نداشت.«
در میان هر سه گروه اما یک گروه چهارم نیز قرار دارد که 
ترسیده اند و فکر می کنند با رسکوب و کشتار بیشرت می توانند 
رشیعتمداری  حسین  کنند!  »جمع «  دیگر  بار  را  اوضاع 
مدیرمسئول تبهکار روزنامه »کیهان تهران« که نظام و نیروهای 
نظامی و انتظامی را همواره به رسکوب و خشونت و کشتار 
ترغیب و توصیه می کند، پیشرت با توصیف رشایط وخیم نظام 
از مقامات امنیتی و انتظامی گفته بود »چرا مدارا می کنید و از 

تیر جنگی استفاده منی کنید؟!«
کیهان تهران در رسمقاله  اخیرش نیز با اشاره به کشته شدن 
۶۰ نفر از نیروهای رسکوبگر در هفته های اخیر، در ملغمه ای 
از دروغ  و تحریفات عجیب و غریب و با تکرار »فردای پس از 
جمهوری اسالمی، جهنمی بیش نیست« از یکسو تالش می کند 
تا »میلیون ها« ایرانی را »همفکر« جمهوری اسالمی نشان دهد 
و از سوی دیگر مخاطبان و اقلیتی را که هنوز با رژیم هستند 
از این برتساند که جوانانی که این رژیم را منی خواهند و با به 
دست گرفنت جان خود به کف خیابان ها آمده و آزادی را فریاد 
می زنند، »اگر اینها به قدرت برسند، قطعا چندصد و چندهزار 
و چندصدهزار و چندمیلیون انسانی که با آنان همفکر نیستند 

را سالخی و قتل عام خواهند کرد!«
حال آنکه موضوع بر رس »همفکر« بودن یا نبودن نیست! 
بر رس خشونت عریان و کشتار و جنایاتی است که نیروهای 
مانند حسین  و رسانه هایی  افراد  با تشویق  نظام  رسکوبگر 
وی  امثال  می شوند!  مرتکب  تهران  کیهان  و  رشیعتمداری 
که مشوق خونریزی علیه مردم بوده و هستند باید که از 
پیشگاه عدالت و دادگاه مردم برتسند! اما راه برای بسیاری از 
نیروهای رسکوب برای پیوسنت به مردم همچنان باز است. نظام 
جمهوری اسالمی رفتنی است و ملت و مملکت ماندنی! زمان 
انتخاب و تصمیم مدت هاست که رسیده و پیش از آنکه دیر 
شود و این زمان نیز به پایان برسد و خون های بیشرتی از مردم 

ریخته شود، می بایست انتخاب کرد و تصمیم گرفت.

== وزیر اطاعات جمهوری اسامی در مصاحبه با وبسایت 
هزینه  »انگلیس  کرده  تهدید  خامنه ای  علی  دفرت  خربی 

ناامن سازی ایران را خواهد داد«.
==پاسدار محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز ادعا می کند »ایجاد و حامیت از فتنه های داخلی با 
برنامه ریزی و یا حامیت و نقش آفرینی امریکا شکل گرفته است 
و نقش آن در چنین جنایت هایی به خوبی مشهود است«.

نیروی دریایی سپاه  فرمانده  تنگسیری  ==رسدار علیرضا 
پاسداران انقاب اسامی هم مدعی  شده »اغتشاشات اخیر 
هیچ خطری برای جمهوری اسامی نداشت!« این در حالیست 
که یک روز پیش از این رسدار رسول سنایی راد معاون سیاسی 
دفرت عقیدتی سیاسی رهرب جمهوری اسامی با اشاره به استمرار 
اعرتاضات می گوید »نظام از دست نرفته اما رضبه خورده ایم!«

جمهوری  اطالعات  وزیر  خطیب  اسامعیل  حجت االسالم 
خامنه ای  علی  دفرت  وبسایت خربی  با  مصاحبه  در  اسالمی 
تهدید کرده »انگلیس هزینه ناامن سازی ایران را خواهد داد.« 
وی همچنین اعالم کرد که شبکه تلویزیونی »ایران اینرتنشنال« 
که در لندن مستقر است، از سوی جمهوری اسالمی به  عنوان 
سازمان تروریستی شناخته می شود و عوامل و مرتبطین با آن 

تحت تعقیب خواهند بود.
اسامعیل خطیب در حالی که تالش می کند القاء کند که 
و  یافته  پایان  اسالمی  جمهوری  علیه  مردم  انقالبی  خیزش 
بزرگرتین  »بی شک  می دهد  توضیح  است،  شده  خاموش 
تأثیر روی کشوری در جهان برای بی ثبات سازی و  عملیات 
اغتشاش، از طریق عملیات ترکیبی، هامنی بود که در حول 
و  آمریکا  سوی  از  پسااغتشاشات  دوره  در  و  اغتشاشات 
انگلیس و رژیم صهیونیستی و سعودی صورت گرفت.« وی 
اما منی گوید که اگر چنین است، پس این تهدیدات و اعالم یک 
شبکه تلویزیونی به عنوان »سازمان تروریستی« برای چیست!

منشاء  مورد  در  مصاحبه  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
اعرتاضات هامن حرف های دیگر مقامات رژیم را تکرار کرده 
و با »تقسیم کار« بین کشورهای مختلف مدعی شده »دست 
رژیم صهیونیستی  آشکارتر بود، در تبلیغات دست انگلیس و 

در هزینه کردن دست رژیم سعودی واضح تر بود!«
وزیر اطالعات جمهوری اسالمی چنان از واقعیات جامعه و 
خیزش آزادیخواهی مردم ایران پرت است که گامن می کند با 
تهدید یک شبکه تلویزیونی که ربطی به اعرتاضات مردم ندارد، 
می تواند با انقالب یک ملت مقابله کند! تروریستی اعالم کردن 
شبکه های تلویزیونی و وبسایت ها و یا قراردادن نام افراد و 
نهادها و رشکت های خارجی در فهرست تحریم های جمهوری 

اسالمی فقط بیانگر استیصال نظام است!
وی  نام  که  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 
از جمله در پرونده تروریستی عملیات مرگبار انفجار مرکز 
یهودیان در آرژانتین ثبت است نیز در سخنانی یاوه مدعی 
جمهوری  مخالف  کشور   ۸ در  اغتشاشات  »لیدرهای  شده 

اسالمی آموزش دیده اند!«
پاسدار محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز ادعا می کند »ایجاد و حامیت از فتنه های داخلی در 
سال های ۷۷، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و فتنه ای که امروز درگیر آن هستیم 
با برنامه ریزی و یا حامیت و نقش آفرینی آمریکا شکل گرفته 
است و نقش آن در چنین جنایت هایی به خوبی مشهود است.«

به نظر می رسد مقامات جمهوری اسالمی تصمیم گرفته اند 
هر دلیلی برای اعرتاضات مردم بسازند جز آنچه واقعیت دارند: 

مردم ایران این نظام را منی خواهند!
ایران  در  انقالبی  خیزش  آغاز  از  که  هفته ای  طی هشت 
می گذرد، مقامات جمهوری اسالمی نخواستند باور کنند که 
آنچه در کشور در حال وقوع است یک خیزش آزادیخواهانه 
تشدید  را  آن  اجتامعی  و  اقتصادی  نارضایتی های  که  است 
کرده. با اینهمه زمامداران حکومت حتا در تفسیر خودشان از 
اعرتاضات در حالی که ادعا می کنند »اغتشاشات توطئه خارجی 
و پروژه امنیتی است«، هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که 
انگشت اتهام را به سوی کدام  کشورها دراز کنند: آمریکا یا 
دولت های اروپایی و سفارتخانه هایشان در تهران و یا ارسائیل 

و عربستان سعودی!
در این میان، مالک رشیعتی مناینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی و از امضاکنندگان نامه درخواست برای اعدام رسیع 
معرتضان بازداشتی در نطقی گفته که کارفرمای اغتشاشات، 

نظام سلطه به رسکردگی آمریکا با دالرهای سعودی است!
یکی از مشکالت اصلی حکومت و در رأس آنها شخص علی 
خامنه ای، درماندگی در تفسیر و به قول خودشان »تبیین« یا 
توجیه واقعیت های موجود است. ساده ترین راهی که پیدا 
کرده اند این است که دائم بگویند در یک »جنگ ترکیبی« 
قرار دارند بدون آنکه اساسا معنای جنگ ترکیبی را درک کرده 
باشند! حال آنکه جنگی که آنها درگیرش هستند و به هر حال 
روزی به نربد نهایی می رسید، دارای یک عنرص و محور اصلی 

است: جامعه! مردم!
اسالمی  جمهوری  کارگزاران  و  عوامل  که  دیگری  مسئله 
هنوز در درک و تعریف آن دچار تضاد و دوگانگی هستند، 

پیامدهای خطرناک این خیزش مردمی علیه نظام  است:
گروه اول کمی واقع بینانه  به قضیه نگاه می کنند و مرتب 
هشدار می دهند که هدف این اعرتاضات »براندازی نظام« 
است. آنها مدام هواداران نظام را می ترسانند »اتفاقی بیفتد 

اصالح طلب و اصولگرا را با هم باالی دار می فرستند!«
از واقعیت اعرتاف می کنند چنانکه  گروه دوم به بخشی 
رسدار رسول سنایی راد معاون سیاسی دفرت عقیدتی سیاسی 
رهرب جمهوری اسالمی با اشاره به تداوم اعرتاضات می گوید 

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران: اغتشاشات اخیر هیچ خطری برای 
جمهوری اسامی نداشت! کیهان تهران: فردای براندازی جهنم است!

تظاهرات در تهران
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به  که  است  متاشاگرانی  برای  بیشرت  جشنواره  ==»این 
سینامی مستقل و جدی عاقه دارند. حال باید دید که در 
سال های آینده چه فیلم هایی از ایران بیرون خواهد آمد. 
دلیل اینکه فیلم های ایرانی جذابیت خاصی برای غیرایرانیان 
دارند اوریژینال بودن داستان آنهاست که بر اساس تجارب 
شخصی فیلمسازان ساخته شده اند و از داستان فیلم های 

دیگر کپی برداری نشده است.«
جشنواره بین املللی فیلم »قصه« قرار است از چهارشنبه 
۹ نوامرب کار خود را در لندن آغاز کند و تا ۱۲ نوامرب ادامه 
خواهد داشت. در این جشنواره دو فیلم ایرانی منایش داده 
می شود. گشایش جشنواره با فیلم »برادران لیال« از سعید 
این  درباره  است.  توقیف  در  ایران  در  که  است  روستایی 
جشنواره با دکرت ایرج امامی که مسئولیت بخش فارسی آنرا 

بر عهده دارد، گفتگو کرده ایم.

==لطفا اطاعاتی در مورد این جشنواره ی جدی در اختیار 
خوانندگان بگذارید…

که  است  »قصه«  جشنواره  برگزاری  سال  اولین  -این 
از کشورهای مسلامن نشین  فیلم هایی  به منایش  اختصاص 
مبنای  بر  که  فیلم هایی  معنای  به  لزوماً  نه  البته  دارد. 
نگرش اسالمی ساخته شده و یا به مسائل اسالمی بپردازند. 
برنامه ریزی این جشنواره بر می گردد به دوره قبل از کرونا 
با رشوع آن معوق ماند تا اینکه امسال رشایط  که طبیعتاً 
برگزاری آن فراهم شد. این جشنواره با هدف جلب توجه 
متاشاگران بریتانیایی به سوی فیلم های خوب از کشورهایی 
که اصطالحاً »جهان سوم« نامیده می شوند تاسیس شده ولی 
در تبلیغات و روابط عمومی  جشنواره این واژه به کار نرفته 
است  آن  جشنواره  این  برگزارکنندگان  محوری  نکته  است. 
که فیلم های خوبی را که در این کشورها تهیه می شود ولی 
امکان دیدنشان در بریتانیا کم است از طریق این جشنواره 
در معرض توجه متاشاگران قرار دهند.  مدیر جشنواره یک 
من  از  است.  جامل  احمد  نام  به  پاکستانی تبار  فیلمساز 
خواسته بودند که فیلم های فیلمسازانی مانند احمد پناهی و 
رسول اف را به جشنواره بیاورم که به دلیل زندانی بودن هر 

دو کارگردان، به فیلم های آنان دسرتسی پیدا نکردیم.
در مورد فیلم »برادران لیال« شانس آوردیم که این فیلم 
پخش کننده اروپایی داشت که منایش آنرا در جشنواره میرس 
کرد. این فیلم که برنده جایزه در فستیوال کن شده،توسط 

یک 
جشنواره 
جدید 

بین املللی به 
نام »قصه« 
در لندن 

داوران به عنوان داستانی »درگیر کننده و مملو از نگرش های 
کارآمد  نا  جامعه  از  کوچک  گوشه ای  که  فرهنگی  ژرف 
مردساالر را ترسیم می کند« معرفی شده. فکر می کنم که 
این فیلم منونه بارزی از رئالیسم اجتامعی است و با تشابه 
به آثار آرتور میلر و هارولد پینرت، حال و هوای تئاتری نیز 
این  تپنده  نبض  را  علیدوستی  ترانه  گاردین  روزنامه  دارد. 
حامسه خانوداگی می داند و بازی فوق العاده  اش را می ستاید. 
»برادران لیال« به نظر من فیلم شاخصی است و به همین 
این  شاید  شد.  برگزیده  جشنواره  این  افتتاح  برای  جهت 
مهم ترین فیلمی  باشد که در جشنواره “قصه” منایش داده 

می شود.
فیلم دیگر ایرانی رشکت کننده در این جشنواره مستندی 
است طوالنی ساخته فیروزه خرسوانی با عنوان »رادیوگراف 
یک خانواده«. این مستند که برنده چند جایزه شده فیلمی  
است دیدنی. خرسوانی با ارائه تاریخ خانواده خود در پی 
تحت  را  او  دنیای  انقالب ۱۹۷۹  که چگونه  آنست  کشف 
تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. بُعد سیاسی و مذهبی 
انقالب نه فقط فاصله بین پدر تحصیلکرده در خارج، مدرن 
و روشنفکر او و مادر بیشرت سنتی و پرهیزگارش را افزایش 
نیز  را  خانوادگی  روابط  و  جنسیتی  نقش های  بلکه  داد، 
تغییر داد. کم نیستند خانواده های ایرانی که چنین هستند. 
این زوج ها معموالً  تا آخر عمر با یکدیگر زندگی می کنند 
هرچند که توافق فکری نداشته باشند. قرار شده است که با 
کارگردان »رادیوگراف یک خانواده« جلسه اسکایپی پرسش 
و پاسخ داشته باشیم البته اگر اینرتنت در ایران اجازه این 
کار را بدهد. با توجه به اینکه دولت اینرتنت را قطع و وصل 
می کند منی توان به این امکان اتکا داشت، به همین جهت 
که  کرده ام  پیشنهاد  من  دارد.  زیادی  ریسک  زنده  برنامه 
خانم خرسوانی در ایران قطعه ویدئویی ضبط کند و برای 
ما بفرستد که در صورت قطع  اینرتنت در ایران این ویدئو 

را پخش کنیم.

==چه سازمان هایی از این جشنواره حامیت مالی کرده اند 
و یا در این پروژه رشکت می کنند؟

-انستیتوی فیلم بریتانیا، التاری ملی بریتانیا، سینامی کیلن، 
آن  و رشکای  مالی  پشتیبانان  ریو  سینامی  و  لیریک،  تئاتر 
هستند. شاید بشود به این ترتیب این جشنواره را ادامه داد 
و از جمله فیلم های ایرانی ای که امکان منایش آنها در بریتانیا 

این  که  کنم  یادآوری  داد.  منایش  این جشنواره  در  نیست 
جشنواره بیشرت برای متاشاگرانی است که به سینامی مستقل 
و جدی عالقه دارند. حال باید دید که در سال های آینده 
چه فیلم هایی از ایران بیرون خواهد آمد. به نظر من دلیل 
اینکه فیلم های ایرانی جذابیت خاصی برای غیرایرانیان دارند 
اوریژینال بودن داستان آنهاست که بر اساس تجارب شخصی 
دیگر  فیلم های  داستان  از  و  شده اند  ساخته  فیلمسازان 
کپی برداری نشده است. مثال در یکی از صحنه های »برادران 
لیال« کارگردان به خوبی مردساالری حاکم بر بخش های سنتی 
پدربزرگ  این صحنه  در  می کشد.  تصویر  به  را  ما  جامعه 
ارصار دارد که با چشم های خود نوزاد خانواده را ببیند تا 
از پرس بودن او اطمینان یابد زیرا  شک دارد که نکند به 
او دروغ گفته باشند. متاسفانه برای اقشار سنتی جامعه ما 
فرزند دخرت یک معضل است. فیلم اینگونه ریزه کاری ها زیاد 
دارد. خود کارگردان هم گفته است که بیشرت صحنه های فیلم 
را براساس تجارب شخصی و یا تجربیات شخصی  که دیگران 
این  توانسته  به همین دلیل  بازگو کرده اند ساخته.  برایش 
فیلم درام را خوب بسازد. من خودم هم به عنوان کارگردان 
تئاتر و سینام از خاطرات و تجارب زندگی خودم در آثارم 
زیاد استفاده می کنم. ولی چنین چیزهایی کمرت در سینامی 
تجاری غرب دیده می شود. در بیشرت فیلم هایی که امروزه در 
غرب ساخته می شوند جذابیت آنها در تکنیکال بودن و مهیج 
بر مبنای  بودن آنهاست. مستند خانم خرسوانی نیز کامالً 

تجارب شخصی ساخته شده است.

==شام منایش این فیلم مستند را پیشنهاد کردید یا اینکه 
خود برگزارکنندگان آن را پیدا کرده بودند؟

پیدا کردند. من  را مسئولین جشنواره  فیلم مستند  -این 
دنبال سعید روستایی کارگردان فیلم »برادران لیال« بودم که 
می دانید در رشایطی کنونی بیشرت فیلمسازان مستقل زیاد 
که  فیلم  این  سازنده  مورد  در  به خصوص  علنی منی شوند. 
عالوه بر درومنایه آن که جامعه مردساالر را به نقد جدی 
در  همرسش  و  محمدزاده  نوید  عاشقانه  بوسه  می کشد، 
االن  کرد.  دو چندان  را  فیلم  این  نیز مشکل  فستیوال کن 
که  فیلم هایی  آنستکه  گذاشته،  ارشاد  وزارت  که  رشوطی 
قرار است به جشنواره های خارجی برود باید مجوز خروج 
بگیرد. به گامنم دلیل این محدودیت جدید این است که 

منی خواهند از دستشان در برود. قبالً کارگردان هایی

عوامل فیلم »برادران لیا«؛ فستیوال کن ۲۰۲۲
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پناهی، رسول اف و کیارستمی  بدون مجوز         مانند 
منایش  فستیوال ها  در  و  می آوردند  خارج  به  را  آثارشان 
می دادند. در بازگشت هم در ایران پروانه منایش می گرفتند. 
واکنش ها  که  است  آن  فیلم  این  توقیف  اصلی  دلیل  ولی 
نسبت به این فیلم و محتوای آن در خارج از کشور به هیچ 
وجه باب طبع آقایان در وزارت ارشاد نبوده است. در حال 
حارض سعید روستایی و نوید محمدزاده هر دو ممنوع الکار 
شده اند. مضافاً اینکه مسائلی هم حول و حوش اتهام تعرض 
جنسی علیه پرویز پورصمیمی  )که نقش پدر را بازی می کند( 
را  فیلم  وضعیت  که  شده  زده  بازیگر  خانم  یک  توسط 

دشوارتر ساخته است.
ولی مسئله اصلی در حال حارض سیاست وزارت ارشاد در 
قبال فیلمسازان مستقل این است که بطور کلی در پی ایجاد 
رشایط نامناسب است که آنها عمالً نتوانند کار کنند. عده ای 
از این فیلمسازان اکنون یا در زندان هستند یا ممنوع الکار 
شده اند و یا فیلم هایشان زیر سانسور شدید قرار دارد. به 
را  فیلم هایی  جلوی  می خواهد  ارشاد  وزارت  دیگر،  عبارت 
از  آنها فکر هست  که مسائل جدی مطرح می کنند و در 
طرق مختلف بگیرد. این طُرق از جمله با  دشوارکردن دادن 

مجوز ساخت به این فیلمسازان، یا دادن مجوز و سپس پس 
گرفنت آن، یا مجوز ساخت دادن ولی جلوی پخش را گرفنت 
است که به این ترتیب، رضر هنگفتی را به تهیه کنندگان و 
دست اندرکاران وارد می کنند تا دیگر دست به تهیه این نوع 
فیلم ها نزنند. در مجموع سیاست کلی وزارت ارشاد به وجود 
آوردن وضعیت برزخی برای فیلمسازان مستقل ایران است. 
اضافه کنم که از شگردهای دیگر وزارت ارشاد اجازه منایش 
دادن به این فیلم ها تنها در سینامهای درجه چندم است 
تا در مرکز توجه زیاد متاشاگران قرار نگیرند. توجه کنید که 
اینها فیلمسازانی هستند که با رشکت در جشنواره ها و گرفنت 

جوایز متعدد برای سینامی ایران حیثیت و آبرو آورده اند.

==آیا جشنواره »قصه« رقابتی است و یا فقط منایش و معرفی 
فیلم است؟ از کدام کشورها در این جشنواره رشکت می کنند؟
مجموع   در  نیست.  مسابقه  و  رقابتی  جشنواره   -این 
۱۴ فیلم  از کشورهای  ایران، اقلیم کردستان عراق، ترکیه، 
الجزایر/فرانسه، مراکش، تانزانیا، سومالی، قزاقستان، اندونزی، 
کوزوو، لبنان، عربستان سعودی و سوریه در آن رشکت دارند. 

فیلم سوری »نزوه« هم فیلم زیبایی است.

رادیوگراف یک خانواده

مستنداتی  »اگر  که  است  خواسته  اوکراین  مقامات  از 
اوکراین  جنگ  در  ایرانی  پهپادهای  از  استفاده  مورد  در 
توسط روسیه وجود دارد« در اختیار آنها قرار بدهند و در 
صورت اثبات این موضوع جمهوری اسالمی نسبت به آن 

»بی تفاوت« نخواهد بود.
همکاری های  با  اوکراین  امنیتی  نهادهای 
انتقال  مسیر  ارسائیل  احتامالً  و  غربی  کشورهای 
شناسایی  را  روسیه  به  ایران  از  انتحاری  پهپادهای 
کردند. مستندسازی  میدانی  شواهد  اساس  بر  و 
بررسی ها نشان می دهد از آغاز حمله روسیه به اوکراین 
پنج  با  روسیه  به  ایران  از  پرواز   ۱۰۰ به  نزدیک  کنون  تا 
ایر« ۱۲  »ایران  باری  انجام شده است. هواپیامی  ایرالین 
نیروی  ایرفارس« ۲۴ پرواز، »ساها« )متعلق  پرواز، »قشم 
 ۲۸ سپاه(  به  )متعلق  ایر«  »پویا  پرواز،   ۵ ارتش(  هوایی 
پرواز و بوئینگ ۷۴۷ مسافربری »ماهان ایر« ۳۰ پرواز به 

روسیه داشتند.
گزارش  اوکراین  مقامات  از  نقل  به  آملانی  منابع 
به  اسالمی  جمهوری  انتحاری  پهپاد   ۴۰۰ کنون  تا  دادند 
پهپادها  این  از  زیادی  شامر  است.  شده  منتقل  روسیه 
به  مسکونی  و  غیرنظامی  مناطق  قراردادن  هدف  در 
حدود  روس ها  می شود  گفته  است.  شده  گرفته  کار 
داده اند. سفارش  پهپادها  این  از  فروند  هزار  دو 
روسیه در جنگ با اوکراین با کمبودهای لجستیک زیادی 
روبرو شده است. رویرتز گزارش می دهد کره شاملی برای 
اولین بار در چند سال گذشته خط قطار به روسیه را از 
این گزارش آمده کره شاملی احتامالً  رس گرفته است. در 
ارسال  به روسیه  اوکراین  برای جنگ در  مخفیانه مهامت 

می کند.

==حسین امیرعبداللهیان گفته ما تعداد معدودی پهپاد 
روسیه  اختیار  در  اوکراین  از جنگ  پیش  و  قبل  ماه های 

قرار دادیم.
با همکاری های کشورهای  اوکراین  امنیتی  ==نهادهای 
انتحاری  انتقال پهپادهای  ارسائیل مسیر  غربی و احتامالً 
از ایران به روسیه را شناسایی و بر اساس شواهد میدانی 

مستندسازی کردند.
به  روسیه  حمله  آغاز  از  می دهد  نشان  بررسی ها   ==
اوکراین تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پرواز از ایران به روسیه 
»ایران  باری  هواپیامی  است.  شده  انجام  ایرالین  پنج  با 
ایر« ۱۲ پرواز، »قشم ایرفارس« ۲۴ پرواز، »ساها« )متعلق 
نیروی هوایی ارتش( ۵ پرواز، »پویا ایر« )متعلق به سپاه( 
۲۸ پرواز و بوئینگ ۷۴۷ مسافربری »ماهان ایر« ۳۰ پرواز 

به روسیه داشتند.
==منابع آملانی به نقل از مقامات اوکراین گزارش دادند 
به روسیه  اسامی  انتحاری جمهوری  پهپاد  تا کنون ۴۰۰ 

منتقل شده است.

رسانجام پس از ماه ها انکار حسین امیرعبداللهیان وزیر 
تأیید  را  روسیه  به  پهپاد  ارسال  اسالمی  جمهوری  خارجه 

کرد.
پرسش  به  پاسخ  در  آبان   ۱۴ شنبه  امیرعبداللهیان 
به  ایرانی  و موشک های  پهپادها  ارسال  درباره  خربنگاران 
روسیه گفت: »اظهارات در مورد بخش موشکی کامالً غلط 
پهپاد  معدودی  تعداد  ما  است.  درست  پهپاد  بخش  اما 
روسیه  اختیار  در  اوکراین  جنگ  از  پیش  و  قبل  ماه های 

قرار دادیم.«
اسالمی  جمهوری  که  گفت  ادامه  در  امیرعبداللهیان 

بعد از ماه ها انکار رسانجام وزیر خارجه جمهوری 
اسامی ارسال پهپاد به روسیه را تأیید کرد!

برای اولین بار است که که یک مقام رسمی جمهوری اسامی به ارسال پهپاد برای روسیه اعرتاف می کند
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در این میان، یکی از تشکیالت اصالح طلب که خود را 
گرفنت  نادیده  با  می کند  معرفی  ایران«  اصالحات  »جبهه 
نابسامان  وضعیت  در  اصالحات  به  موسوم  جریان  نقش 
کشور در بیانیه ای به انتقاد از سیاست گذاران نظام پرداخته 
این وضعیت حاصل »رسکوب زندگی«  و نوشته است که 
حل  انباشته  »مسائل  نشناخنت«،  رسمیت  به  »سیاست  و 
ناشده« و »تحقیر شهروندان متکرث« است! اتفاقاً یکی از 
جریانات مهم حکومتی که »سیاست به رسمیت نشناخنت« 
عبدی،  عباس  امثال  اصالح طلبان،  خود  می بردند  پیش  را 
حجاریان،  سعید  زیباکالم،  صادق  جالیی پور،  حمیدرضا 
الیاس حرضتی، حسین مرعشی و بهزاد نبوی و مشابهان، 
و  منی دانیم«  اصیل  را  »براندازان  می گفتند  که  بوده اند 

»براندازان می خواهند در فنجان توفان کنند.«
»کارگزاران  حزب  ارشد  اعضای  از  مرعشی  حسین  حتا 
بود  گفته  مصاحبه  یک  در   ۱۳۹۷ امرداد  سازندگی« 
اما حاال وضعیت نظام چنان  »براندازان عددی نیستند!« 
وخیم شده که روزنامه بدنام و منفور »کیهان تهران« در 
رسمقاله خود برای ترساندن مردم هشدار می دهد »فردای 
نیستند  آنهایی را که همفکرشان  براندازی جهنم است و 

قتل عام می کنند!«
خود،  جناحین  از  یکی  حالی  در  حکومت  از  بخشی 
اصالح طلبان را مقرص »ناآرامی ها« معرفی می کند که هنوز 
هم آنها با پشتیبانی صادراتی ها و البیگران خارج از کشور 
القاء کنند که  تا به رهربان غربی چنین  در تالش هستند 
آنچه در ایران می گذرد منجر به »سقوط نظام« منی شود. 
امتداد این خط تبلیغاتی را که اصالح طلبان پیش می برند 
مثل  مؤسساتی  اعضای  اظهارات  و  مقاالت  در  می توان 

»شورای آتالنتیک«، »نایاک« و »کوئینسی« دید.
اعرتاضات ضدحکومتی  از یک دوره  پیش پس  دو سال 

و  قهدریجان  اصفهان،  تهران،  در  شبانه  ==خیزش های 
گلدره، اراک، سقز و مهاباد، بوکان و بسیاری از شهرهای 
و  مردم  رسکوب  وجود  با  که  یافت  ادامه  درحالی  دیگر 
نیروهای  توسط  جنگی  اسلحه  از  استفاده  همچنین 
مردم  با  که  شود  مدعی  دارد  ارصار  حکومت  رسکوبگر 

مامشات می کند!
==روزنامه »کیهان تهران« در گزارشی مقرص وضعیتی 
دانسته  طلبان«  »اصاح  شده  گرفتار  آن  در  نظام  که  را 
و نوشته است آنها به نیابت از آمریکا با انتشار یاوه ها 
و جفنگ هایی، بی رشافتی و آلودگی عمیق خود را بروز 

دادند!
»جبهه  را  خود  که  اصاح طلب  تشکیات  از  ==یکی 
نقش  گرفنت  نادیده  با  می کند  معرفی  ایران«  اصاحات 
جریان موسوم به اصاحات در وضعیت نابسامان کشور 
پرداخته  نظام  سیاست گذاران  از  انتقاد  به  بیانیه ای  در 
و  زندگی«  »رسکوب  حاصل  وضعیت  این  که  نوشته  و 
حل  انباشته  »مسائل  نشناخنت«،  رسمیت  به  »سیاست 

ناشده« و »تحقیر شهروندان متکرث« است.
یکی از جریانات مهم حکومتی که »سیاست  ==اتفاقاً 
به رسمیت نشناخنت« را پیش می بردند خود اصاح طلبان، 
امثال عباس عبدی، حمیدرضا جایی پور، صادق زیباکام، 
بهزاد  الیاس حرضتی، حسین مرعشی و  سعید حجاریان، 
را  »براندازان  می گفتند  که  بوده اند  مشابهان،  و  نبوی 
اصیل منی دانیم« و »براندازان می خواهند در فنجان توفان 

کنند.«
جمهوری  مقامات  برای  که  حالیست  در  ==اینهمه 
اسامی قابل تصور نیست که راه و روش دیگری غیر از 
»دار« و »اعدام« و »قتل عام« و »جهنم« وجود داشته 
باشد و در یک تناقض آشکار مرتب مخاطبان را از هامن 
جنایاتی می ترسانند که خودشان ۴۳ سال است در حال 

ارتکاب آن هستند!

در رشایطی که مقامات امنیتی و سیاسی نظام به مردم 
حسین  و  بودند  داده  هشدار  اعرتاضات  ادامه  مورد  در 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
معرتضان خواسته بود »دیگر به خیابان ها نیایید« تظاهرات 
و تجمعات ضدحکومتی چهارشنبه شب ۱۸ آبان ماه نیز در 

هشتمین هفته ی خود ادامه یافت.
خیزش های شبانه در تهران )شهر زیبا، ستارخان، جوادیه(، 
اصفهان، قهدریجان و گلدره، اراک، سقز و مهاباد، بوکان و 
بسیاری از شهرهای دیگر در حالی ادامه یافت که با وجود 
رسکوب مردم و همچنین استفاده از اسلحه جنگی توسط 
نیروهای رسکوبگر حکومت با ارصار مدعی است که هنوز 

با مردم مامشات می کند!
وضعیتی  مقرص  گزارشی  در  تهران«  »کیهان  روزنامه 
و  دانسته  »اصالح طلبان«  گرفتار شده  آن  در  نظام  که  را 
نوشته است که آنها به نیابت از آمریکا با انتشار یاوه ها 
را  خود  عمیق  آلودگی  و  بی رشافتی  جفنگ هایی،  و 
گذشته  ماه  دو  متام  در  که  درحالیست  این  دادند!  بروز 
متوقف  خواستار  نظام  از  حامیت  اعالم  با  اصالح طلبان 
کردن اعرتاضات »اغتشاشگران« شده و مدام به مخالفان 

جمهوری اسالمی حمله کردند.

تداوم اعرتاضات خواب از رس اصولگرایان و اصاح طلبان که می گفتند »براندازان 
عددی نیستند« پرانده است!

تظاهرات در خیابان پهلوی تهران مهرماه ۱۴۰۱

در ایران محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری 
اسالمی خطاب به »جریان انقالبی« حکومت که به ظاهر 
مخالف برجام بودند هشدار داد »اصالح طلب و اصولگرا 
همگی در یک کشتی نشستیم.« همین حرف را محمود 
حسینی پور استاندار مازندران دو هفته قبل تکرار کرد و 
هشدار داد »همه اعم از اصالح طلب و اصولگرا گوش ها 
را باز کنند، اگر کسی تصورش این است اتفاقی برای ایران 
بیافتد، تصور نکند با او کاری ندارند و قبل از همه او را 
باالی دار می فرستند!« البته برای مقامات جمهوری اسالمی 
قابل تصور نیست که راه و روش دیگری غیر از »دار« و 
و  باشد  داشته  وجود  »جهنم«  و  عام«  »قتل  و  »اعدام« 
در یک تناقض آشکار مرتب مخاطبان را از هامن جنایاتی 
ارتکاب  حال  در  است  سال   ۴۳ خودشان  که  می ترسانند 

آن هستند!
شدت  به  والیتمداران  و  حزب اللهی ها  دیگر،  سوی  از 
با  آنها  مدعی اند  و  گرفته اند  موضع  اصالح طلبان  علیه 
اظهاراتشان به نفاق دامن می زنند! اصالح طلبان اما طبق 
معمول یکی به نعل و یکی به میخ می کوبند و امیدوارند 
بتوانند باز هم به پشتوانه سلربیتی هایی که به این جریان 
نزدیک است پایگاه اجتامعی خود را که بعد از انتخابات 
فرمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به کمرت از آرای باطله و 
به »سه درصد« کاهش یافت ارتقاء دهند. اما اعرتاضاتی 
ابتکارات  با  می نامند  »انقالب«  را  آن  مردم  خود  که 
تغییر  و  نظام  فرد،  رسنگونی  به  منحرص  کامال  مبارزاتی 
رژیم را هدف خود قرار داده و توانسته پشتیبانی گسرتده 
نیز به خود  را  افکار عمومی جهان  دولت های خارجی و 
جلب کند و همین خواب را از رس هر دو جریان حکومتی 
که بر کشتی شکسته و سوراخ نظام نشسته اند به شدت 

پرانده است.
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کیومرث حیدری فرمانده نزاجا

روش هایی  از  یکی  معرتضان«  »تحقیر  است.  شده  روبرو 
اجتامعات  مهار  برای  روانی  جنگ  عملیات  در  که  است 

و اعرتاضات در اولویت رژیم های رسکوبگر قرار می گیرد.
آنهایی که با کیومرث حیدری آشنا هستند می دانند در 
نیروی  )بزرگرتین  ارتش  زمینی  نیروی  فرماندهی  حالی 
شده  سپرده  او  به  مسلح(  نیروهای  متام  بین  در  نظامی 
که حتا حرف زدن  عادی برای او مشکل و بسیار »هالو« و 
»ضعیف العقل« است. در همین سخرنانی وقتی او جوّگیر 
ادا منی کند و بجای  را درست  می شود طبق معمول کالم 
»فرمان صادر کردن« می گوید »فرمان ثابت کرد« و یا بعد 
آنها می گوید »خواهش  از  تشکر  برای  تکبیر حارضین  از 

می کنم!«
جمهوری  فرمانده  این  به  تنها  ویژگی ها  این  البته 
بُعد سخرنانی  اینهمه مهمرتین  با  اسالمی محدود نیست! 
حیدری مربوط به برنامه  حکومت برای آبروداری و حفظ 
حیثیت علی خامنه ای است که از دو سه هفته پیش در 
یگان های  است.  شده  آغاز  حکومت  رده های  باالترین 
ژست  و  بلوف   همه  آن  با  اسالمی  جمهوری  رسکوبگر 
اقتدار نتوانسته اند خیزش انقالبی مردم را پس از دو ماه 
توجیه  را  ناتوانی  و  این ضعف  مجبورند  و  کنند  رسکوب 
کنند. یک وجه این طرح توجیهی »ادعای مامشات و مدارا 
علی  اینکه  ادعای  دیگر  وجه  و  است  اغتشاشگران«  با 

خامنه ای »اجازه برخورد منی دهد!«
منتها  بود  شده  تکرار  اینهم  از  پیش  پروژه ای  چنین 
سال  شش  تا  پنج  اسرتاتژیک«!  »صرب  دیگر:  عنوانی  با 
ارسائیل  جنگنده های  مرحله  چند  در  آنکه  از  پس  پیش 
نیابتی های  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های 
علی  دادند،  قرار  هدف  سوریه  در  را  قدس«  »سپاه 
خامنه ای ادعا کرد »دوران بزن در رو متام شده« و »دشمن 
نیروهای مسلح  در عمل  اما  تا می خورد«!   ۱۰ بزند  یکی 
جمهوری اسالمی توان اقدام هم تراز با ارسائیل را نداشته 
و ندارند و هواداران نظام دچار رسخوردگی شدند. در آن 
دوران نیز برای الپوشانی این ناتوانی فرماندهان نظامی و 
دستگاه  تبلیغاتی نظام »گرفنت انتقام« را حواله به »وقت 
کردند!  تبلیغ  اسرتاتژیک«  »صرب  درباره  و  کرده  موعود« 
رسخوردگی والیتمداران اما وقتی بیشرت شد که تأسیسات 

==رستیپ حیدری فرمانده هالو و ضعیف العقل نیروی 
یک  امروز  »اگر  گفته  اسامی  جمهوری  ارتش  زمینی 
مقداری آنطوری که جامعه انقابی مطالبه می کند با این 
مگسان برخورد منی شود اراده فرمانده کل قوا است ولی 
کند  ]صادر[  ثابت  برخورد  فرمان  آقا  حرضت  که  روزی 

بدانند که هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت«.
برنامه   به  مربوط  حیدری  سخرنانی  بُعد  ==مهمرتین 
خامنه ای  علی  حیثیت  حفظ  و  آبروداری  برای  حکومت 
آنهمه  با  اسامی  جمهوری  رسکوبگر  یگان های  است... 
مردم  انقابی  خیزش  نتوانسته اند  اقتدار  ژست  و  بلوف  
از دو ماه رسکوب کنند و مجبورند این ضعف و  را پس 
برخورد  دستور  »رهرب  اینکه  و  »مامشات«  با  را  ناتوانی 

نداده« توجیه کنند.
و  مامشات  »ادعای  توجیه  طرح  این  وجه  ==یک 
مدارا با اغتشاشگران« است و وجه دیگرش ادعای اینکه 
حسین  اینکه  منی دهد!«  برخورد  »اجازه  خامنه ای  علی 
رشیعتمداری مدیرمسئول تبهکار روزنامه »کیهان تهران« 
از نهادهای امنیتی می خواهد مدارا نکنند و از تیر جنگی 
شورای  مجلس  والیتمدار  مناینده های  یا  کنند  استفاده 
»اغتشاشگران«  با  نباید  می کنند  تکرار  مدام  اسامی 
قدیمی  داستان  و  پروژه  همین  از  بخشی  کرد،  مامشات 

»پلیس خوب« و »پلیس بد« است!

ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث  رستیپ 
چهارشنبه ۱۸ آبان در یک سخرنانی با اشاره به اعرتاضات 
جامعه  که  آنطوری  مقداری  یک  امروز  »اگر  کرد  ادعا 
منی شود  برخورد  مگسان  این  با  می کند  مطالبه  انقالبی 
اراده فرمانده کل قوا است ولی روزی که حرضت آقا فرمان 
کشور  این  در  جایی  هیچ  که  بدانند  کنند  صادر  برخورد 

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

اطاعت محض از رهربی وجود ندارد.«
را  معرتضان  اینکه  و  حیدری  توهین آمیز  حرف های 
مردم  سوی  از  زیادی  منفی  واکنش  با  خواند  »مگسان« 

فرمانده نزاجا:

 اگر با »مگسان« 
برخورد منی شود 
اراده رهرب است! 
ادعای »مامشات 
با اغتشاشگران« 
پروژه نظام برای 

آبروداری!
امتی و نظامی جمهوری اسالمی یکی پس از دیگری دچار 
آتش سوزی و انفجار شدند و بعد هم قاسم سلیامنی در 
بغداد و محسن فخری زاده در جاده دماوند مورد حمله 

قرار گرفته و حذف شدند.
درواقع »صرب اسرتاتژیک« یک پروژه تبلیغاتی برای توجیه 
ضعف نظامی نیروهای مسلح است. اینبار نیز ناتوانی در 
و  جنگی  سالح های  گرفنت  کار  به  وجود  با  مردم  رسکوب 
جمله  از  کشته  ده ها  که  رسکوب  ادوات  اقسام  و  انواع 
شد  سبب  گذاشته،  برجای  نوجوانان  و  کودکان  میان  در 
با رمز »مامشات و مدارا«  حاال راهربد »صرب اسرتاتژیک« 
پیاده شود. اینکه حسین رشیعتمداری مدیرمسئول تبهکار 
می خواهد  امنیتی  نهادهای  از  تهران«  »کیهان  روزنامه 
یا مناینده های  استفاده کنند  تیر جنگی  از  نکنند و  مدارا 
والیتمدار مجلس شورای اسالمی مدام تکرار می کنند نباید 
با »اغتشاشگران« مامشات کرد، بخشی از همین پروژه و 

داستان قدیمی »پلیس خوب« و »پلیس بد« است!
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش درحالی با 
هیاهو و توهین معرتضان را تهدید می کند که اعرتاضات 
به داخل یگان های ارتش نیز کشیده و به تهدیدی جّدی 
برای حکومت تبدیل شده است. در همین ارتباط رونوشت 
یک نامه از نیروی پدافند ارتش به بیرون درز پیدا کرده 
که نشان می دهد در آن حفاظت اطالعات به فرماندهان 
ایجاد آتش سوزی های عمدی و  تابع در مورد  پادگان های 
پرسنل و رسبازان هشدار  توسط  تأسیسات  در  خرابکاری 

داده است.
کیومرث حیدری در اسفند ۱۳۹۹ ادعا کرده بود که به 
فرمان علی خامنه ای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
در رسکوب اعرتاضات آبان ۹۸ مشارکت داشت. حاال هم با 
وجود رسکوب مردم معرتض ادعا می کند که »رهرب« فرمان 

برخورد »ثابت« ]صادر[ نکرده است!
اواخر شهریور امسال حدود سه هفته پیش، دفرت کنرتل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایاالت متحده پلیس 
امنیت اخالقی جمهوری اسالمی و »گشت ارشاد اسالمی« 
و چند مقام نظام را به خاطر آزار و خشونت علیه زنان 
ایران و نقض حقوق معرتضان تحریم کرد که یکی از آنها 

کیومرث حیدری است.
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آنها علیه جمهوری اسالمی منترش شده است.
دو هفته پس از آغاز خیزش ملی مردم که با قتل حکومتی 
امنیتی  نیروهای  مهر،  هشتم  در  شد،  آغاز  امینی  مهسا 
جمهوری اسالمی از داخل یک کالنرتی در زاهدان به تجمع 
اعرتاضی مردم این شهر بعد از مناز جمعه و در اعرتاض به 
»تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دخرت نوجوان« تیراندازی 

کردند.
در این تیراندازی، بیش از ۹۰ نفر از معرتضان کشته شدند 
که سازمان عفو بین امللل این واقعه را مرگبارترین کشتار از 
زمان آغاز اعرتاضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی 
خواند. مردم از این روز به عنوان »جمعه خونین زاهدان« 

یاد می کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان مدعی شد آنهایی که کشته و 
زخمی شدند »افراد ناشناس و تجزیه طلب و تروریست هایی 
بودند که بعد از مناز جمعه به سمت کالنرتی ۱۶ زاهدان 
حمله ور شده و مقّر انتظامی را مورد تعرض قرار دادند.« 
او گفته بود این درگیری ۱۹ کشته و ۲۰ زخمی داشته است.
خونین  در جمعه  برشی،  سازمان های حقوق  اعالم  بر  بنا 
زاهدان ۱۳ کودک نیز کشته شدند که در میان آنها کودک 

دوساله ای با نام     خانوادگی میرشکار دیده می شد.
انتظامی و فرماندار زاهدان مردم معرتض  فرمانده نیروی 
آنها هامنهایی  را »ارشار مسلح« خواندند و مدعی شدند 
به سمت شان  از مصال  منازگزاران  که هنگام خروج  بودند 

تیراندازی کردند و قصد ترصف کالنرتی را داشتند.
این در حالیست که منازگزاران پس از مناز جمعه در تجمع 
اعرتاضی علیه قتل حکومتی مهسا امینی و همچنین اعرتاض 
علیه تجاوز به دخرت ۱۵ ساله چابهاری مورد حمله نیروهای 
رسکوبگر رژیم قرار گرفتند. تیراندازی نیروهای حکومت به 
معرتضان خشم آنها را بیش از پیش برانگیخت و درگیری را 

جمله  از  کشور  دانشگاه   ۱۰ از  بیش  در  ==دانشجویان 
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه 
دانشگاه  پارس،  معامری  و  دانشگاه هرن  تهران،  دانشگاه 
ولنجک،  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  شیراز، 
دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشگاه هرن تربیز تجمع کردند 

و شعار رس دادند.
بانه، سقز،  سنندج،  زاهدان،  در شهرهای  نیز  ==بازاریان 
اعتصاب  تهران  مبل  بازار  در  همچنین  و  مهاباد  بوکان، 

کردند.
==در چند شهر از جمله تهران، شیراز، اراک، قم، شهرکرد، 
کرج، رشت، مشهد، قهدریجان، سقز، مهاباد، شاهین شهر 
و سنندج شهروندان تجمع کرده و ویدئوهایی از تجمع و 

شعارهای آنها علیه جمهوری اسامی منترش شده است.
==همزمان با چهلم »جمعه خونین زاهدان«، احمد طاهری 
فرمانده پیشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان برکنار 

و محمد قنربی جانشین او شد.

شهر  در  معرتضان  کشته شدن  روز  چهلمین  با  همزمان 
زاهدان دانشجویان در چند دانشگاه ایران تجمع کرده و 
شعار رس دادند؛ بازاریان نیز در چند شهر اعتصاب کردند 
و تجمعات اعرتاضی از سوی شهروندان در پایتخت و دیگر 

شهرها از غروب امروز شکل گرفت.
چهلم  مناسبت  به   ۱۴۰۱ آبان   ۱۸ چهارشنبه  امروز 
امروز  صبح  از  زاهدان«  خونین  »جمعه  جانباختگان 

دانشجویان تجمعات گسرتده ای برگزار کردند.
دانشجویان در بیش از ۱۰ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه 
علم و فرهنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، 
دانشگاه  شیراز،  دانشگاه  پارس،  معامری  و  هرن  دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی ولنجک، دانشگاه آزاد نجف آباد 

و دانشگاه هرن تربیز تجمع کرده و شعار رس دادند.
و  امنیتی  مقامات  نیز  )الزهرا(  دخرتان  عالی  مدرسه  در 
اضطراری  خروج  درهای  کردن  قفل  با  دانشگاه  حراست 

خوابگاه تالش کردند از تجمع دانشجویان جلوگیری کنند.
تجمع دانشجویان با شعارهایی از جمله »هیز تویی هرزه 
باطله«،  قاتله حکومتش  آزاده منم«، »خامنه ای  تویی زن 
نون  »نه  مزدور«،  تا  چند  دست  به  خدانور  شده  »کشته 
داریم نه خونه، حجاب شده بهونه«، »هموطنت تیر بخوره، 
فکر  مال  خرابه،  وضعش  »ایران  و  نخوره«  بر  غیرتت  به 

حجابه« رس دادند.
بازاریان نیز در شهرهای زاهدان، سنندج، بانه، سقز، بوکان، 
مهاباد و همچنین در بازار مبل تهران اعتصاب کردند. تجمع 
در دانشگاه ها و محالت مختلف و همچنین اعتصاب در 
بازار بر اساس فراخوانی از پیش منترش شده در شبکه های 

اجتامعی صورت گرفت.
همچنین از غروب چهارشنبه در چند شهر ایران تجمعات 
نقطه  چند  در  پایتخت  در  شد.  آغاز  شهروندان  اعرتاضی 
انقالب  خیابان  و  سعادت آباد  ستارخان،  نارمک،  جمله  از 
تجمعاتی شکل گرفت و مردم علیه جمهوری اسالمی شعار 

دادند.
شهرکرد،  قم،  اراک،  شیراز،  جمله  از  دیگر  شهر  چند  در 
کرج، رشت، مشهد، قهدریجان، سقز، مهاباد، شاهین شهر 
و سنندج شهروندان تجمع کرده و ویدئوهایی از شعارهای 

چهلم جانباختگان »جمعه خونین زاهدان« و تداوم اعرتاض و اعتصاب در 
دانشگاه و بازار و تجمع مردم در خیابان

تجمع اعرتاضی مردم در شهرهای مختلف همزمان با چهلم جانباختگان »جمعه خونین زاهدان«

تشدید کرد. مردم سه کالنرتی و پایگاه سپاه پاسداران و چند 
ماشین نیروی انتظامی را به آتش کشیدند.

در  رژیم  جنایت  این  به  واکنش  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
توئیتی نوشت: »رژیم وامانده جمهوری اسالمی در جمعه 
خونین زاهدان، هم میهنان بلوچ ما را به قتل رسانده است. 
شدت  را  رژیم  این  رسنگونی   رسعت  تنها  جنایت ها  این 
تا  را  انقالب ملی خود  ایران،  خواهد بخشید. ملت متحد 
رسیدن به یک ایران سکوالر، آزاد و آباد ادامه خواهد داد.«
حتا معین الدین سعیدی مناینده چابهار در مجلس شورای 
اسالمی روز یکشنبه ۱۵ آبان به کشتار مردم بلوچ به  شدت 
اعرتاض کرد اما میکروفن وی قطع شد و سپس عبدالرضا 
به  را  جلسه  اداره  قالیباف  محمدباقر  نبود  در  که  مرصی 
عهده داشت، خطاب به او گفت: »وقتی نیروی انتظامی 
هدف حمله مسلحانه قرار می گیرد، می خواهید برای آنها 

شیرینی پخش کنیم؟!«
جدا از روزی که به »جمعه خونین زاهدان« معروف شد، 
در دیگر روزهای هشت هفته گذشته در خیزش ملی علیه 
جمهوری اسالمی بارها اعرتاضات مردم در استان سیستان و 
بلوچستان با رسکوب مسلحانه مأموران جمهوری اسالمی به 

خاک و خون کشیده شد.
یک روز پس از جمعه خونین و در روز شنبه نهم مهرماه 
مردم در زاهدان تجمعات اعرتاضی برگزار کردند که باز هم 
با رسکوب مسلحانه روبرو شدند. در این روز خدانور لجعی 
از اهالی زاهدان و یکی از چهره های معروف اینستاگرام با 
شلیک مأموران کشته شد. خدانور لجعی حاشیه نشین بود 
و مدارک هویتی نداشت و ویدئوهای زیادی از رقص او در 

شبکه  های اجتامعی منترش شده است.
دست  به  شدنش  کشته   از  پیش  ماه  دو  لجعی  خدانور 

مأموران رژیم، در جریان اعرتاضات دستگیر شده و
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دوران  در  وی  تصویر  می برد.   برس  بازداشت  در         
اسالمی  پرچم جمهوری  میله ی  به  که  حالی  در  بازداشت 
دستبند زده شده و یک بطری کوچک آب در حالی در برابر 
وی قرار دارد که منی تواند آن را بیاشامد، پس از جان باخنت 
او هزاران بار در شبکه های اجتامعی بازنرش شده و به یکی 
از معروف ترین تصاویر انقالب کنونی ایرانیان برای آزادی 

تبدیل شده است.
زمان رشوع  از  ایران،  برش  حقوق  سازمان  اعالم  اساس  بر 
خیزش رسارسی مردم ایران تا کنون، دست کم ۱۱۸ تن در 

استان سیستان و بلوچستان کشته شده اند.
همزمان با چهلم »جمعه خونین زاهدان«، احمد طاهری 
فرمانده پیشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان برکنار 
و محمد قنربی جانشین او شد. در جریان کشتار هشتم مهر 
زاهدان، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش روز چهارشنبه ۱۸ آبان همزمان 
با اعرتاضاتی که در دانشگاه ها، بازار و خیابان ها برگزار شد، 
معرتضان را به »مگسان« تشبیه کرد و گفت: »اگر امروز 
مگسان  این  با  می کند  مطالبه  انقالبی  جامعه  که  آنطور 

برخورد منی شود، اراده فرمانده کل قواست!«
دو روز پیشرت نیز عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به 
معرتضان حمله کرده و به دروغ مدعی شده بود که »هدف 

نهایی اعرتاضات تجزیه کشور است.«
فرماندهان ارتش در حالی متام قد در کنار جمهوری اسالمی 
در  مردم  بارها  گذشته  هفته  هشت  طی  که  ایستاده اند 
ارتش  پیوسنت  اجتامعی خواستار  شبکه های  در  و  شعارها 

به مردم شدند.
ادعای تجزیه کشور و سوریه ای شدن ایران در صورت ادامه 
جمهوری  مقامات  سوی  از  سازمانیافته  بطور  اعرتاضات 
مطرح  اجتامعی  شبکه های  در  نظام  هواداران  و  اسالمی 
می شود تا در میان مردم هراس  بیفکنند. این در حالیست 
که مردم ۵۵ روز در اوج همبستگی و یکپارچگی در رسارس 
کشور و با وجود رسکوب گسرتده در خیابان پایداری کردند 
و با وجود جان باخنت صدها نفر و بازداشت و زخمی شدن 
هزاران نفر، همچنان به خیابان ها می آیند و علیه رژیمی 

که آن را منی خواهند شعار رس می دهند.

==به گزارش وزارت نیرو، آب ذخیره شده پشت برخی از 
سدهای کشور نسبت به سال گذشته آبی، کاهش بین ۲۵ تا 

۷۵ درصدی داشته است.
==سد اکباتان آبشینه در استان همدان با تنها یک درصد پر 
شدن مخزن در سال جاری، بحرانی ترین وضعیت را در بین 

سدهای کشور دارد.
==حجم ذخیره سد های تهران ۱۰۰ میلیون مرتمعکب کمرت 
شده و در برخی مخازن شهر تهران ارتفاع آب که باید در حد 

۴ مرت باشد، به ۷۰ سانتی مرت رسیده است.
==متخصصان آبخیزداری و هیدروژئولوژی، از ورشکستگی 
آبی خرب داده و گفته اند که ذخایر آب ایران تا ۳۶ سال آینده 

متام می شود.
کاهش ذخایر آب پشت سدهای کشور در کنار خشکسالی 
آبی  وضعیت  درباره  تازه ای  هشدارهای  بارندگی  کاهش  و 
کشور به همراه داشته است. رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی می گوید مشکل آب متأسفانه آنقدر 
جدی است که اصال منی توانیم از آن فرار کنیم و یا ساده آن 

را جلوه دهیم.
کاهش بارندگی و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و ذخایر 
پشت سدهای کشور طی روزهای گذشته هشدارهای پی  در 

پی مقامات و کارشناسان را به دنبال داشته است.
آمارهای تازه دفرت اطالعات و داده های آب کشور حکایت از 
وضعیت نگران کننده میزان آب در برخی از سدهای کشور 
دارد. این گزارش با اشاره به گذشت ۱۶ روز از سال آبی جدید، 
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور را نزدیک به ۱۸ 

میلیارد و ۵۷۰ میلیون مرتمکعب اعالم کرده است.
گزارش هفتگی بارش و سدها در سامانه وزارت نیرو نیز نشان 
می دهد که درصد پرشده ی مخازن سدهای کشور تا پایان امروز 
سه شنبه ۱۷ آبان ماه و در نیمه ی پاییز فقط ۳۸ درصد بوده است.

وضعیت ذخائر آب پشت سدهای کشور هم امسال بحرانی تر 
از سالهای گذشته است بطوریکه به گزارش وزارت نیرو آب 
ذخیره شده پشت برخی از سدهای کشور نسبت به سال 
گذشته آبی، کاهش بین ۲۵ تا ۷۵ درصد داشته است. مهمرتین 
این سدها، سد چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان، 
سد تهم در استان زنجان، سد ایالم در استان ایالم، سد کرخه در 
استان خوزستان، سد سفیدرود در استان گیالن و سد دوستی 

در استان خراسان رضوی است.
همچنین سد اکباتان آبشینه در استان همدان با تنها یک درصد 
پرشدگی مخزن در سال جاری، بحرانی ترین وضعیت را در بین 

سدهای کشور دارد.
از سوی دیگر در روزهای اخیر، منایندگان مجلس از خشک 
شدن دریاچه ارومیه خرب داده و اعالم کرده بودند تنها یک 
درصد از کل آب دریاچه باقی مانده، داده های دفرت اطالعات 
و داده های آب کشور نشان می دهد که مجموع ۱۳ سد حوزه 
این دریاچه در حال حارض نزدیک به ۵۱۸ م.م.م موجودی آب 
دارند که این میزان نسبت به سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی 
داشته و درصد پرشدگی مخازن این سدها در سال جاری، ۳۱ 

درصد است.
علی سیدزاده مدیرکل دفرت مدیریت مرصف کشور هم خرب 
داده که حجم ذخیره سد های تهران ۱۰۰ میلیون مرتمعکب 
کمرت شده و در برخی از مخازن شهر تهران ارتفاع آب که باید 

در حد ۴ مرت باشد، به ۷۰ سانتی مرت رسیده است.

آمارهای نگران کننده از وضعیت آب در ایران؛ 
مخزن سد اکباتان همدان تنها یک درصد پر است!

محمدرضا بختیاری مدیر عامل آبفای استان تهران هم اعالم کرده 
که بارندگی وضعیت خوبی ندارد، ضمن اینکه همچنان افزایش 
دما را در کشور شاهدیم، بنابراین اوضاع مخازن خوب نیست.
بر اساس اعالم رشکت آب و فاضالب استان تهران میزان مرصف 
آب در این استان ۷۶ درصد بیشرت از منابع آب تجدیدپذیر 
استان است و این یعنی منابع آبی استان تهران هر روز کمرت 
و کمرت می شود، افزون بر این از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
تا کنون ۱۵۵ میلی مرت بارندگی برای استان تهران ثبت شده که 
این میزان در مقایسه با ۲۰۸ میلیمرت متوسط بلندمدت ۵۳ 

ساله، ۲۵ درصد کاهش داشته است.
مجتبی موسوی نائینی رئیس سد زاینده رود هم تأکید کرده که 
این سد رشایط خوبی ندارد و ۸۹ درصد سد زاینده رود خالی 
است. او تأکید کرده که تالش می شود حجم ذخیره این سد از 

۱۲۰ میلیون مرتمکعب کمرت نشود.
کاهش حجم آب ذخیره شده پشت سد زاینده رود نیروگاه این 
سد را از مدار خارج گرده و به گفته مجتبی موسوی نائینی 
برگشت نیروگاه به مدار بستگی به ورودی آب و حجم ذخیره 
سد دارد. او گفته که اگر بارش های خوبی اتفاق بیفتد و ذخیره 
سد حداقل به نزدیک ۱۶۰ میلیون مرتمکعب برسد، می توان 

نیروگاه را دوباره وارد مدار کرد.
آمارها نشان می دهد که در مقایسه با ۵ سال گذشته، ورودی 
آب  و  داشته  درصدی   ۳۰ از  بیش  کاهش  کشور  سد های 
آشامیدنی ۵۰۰ شهر کشور با مشکل تأمین می شود و ۱۰۱ 

شهر در »وضعیت قرمز تامین آب« هستند!
همچنین، ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی هستند و در بیشرت 
از ۸ هزار روستا با تانکر، آبرسانی صورت می گیرد. متخصصان 
آبخیزداری و هیدروژئولوژی، از ورشکستگی آبی خرب داده و 

گفته اند که ذخایر آب ایران تا ۳۶ سال آینده متام می شوند.
وضعیت آبی در ایران چنان بحرانی شده که رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس نیز روز گذشته نسبت به آن هشدار 

داده و از لزوم در اولویت قرار گرفنت این بحران گفته است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اسالمی گفته که »مشکل آب متأسفانه آنقدر جدی است که 
اصال منی توان از آن فرار کنیم و یا ساده آن را جلوه دهیم. 
رأس اولویت های برنامه ریزی دستگاه های مربوطه باید همین 
مدیریت مرصف آب باشد؛ از بودجه تا برنامه هفتم باید برای 

آب به کار گرفته شوند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی افزوده 
که »تغییر اقلیم در کشورمان ما را به سمت خشکسالی برده 
است، تا به امروز در کمیته آب مجلس به صورت تخصصی 
بحث و بررسی می کنیم و بر موضوع دیپلامسی آب بسیار 
زیاد مطالبه گری داشتیم و راهکاریهای فنی پیشنهاد دادیم اما 
متأسفانه تا زمانی که هامن همیشگی ها برای آب تصمیم می 
گیرند، بعید می دانم تحولی در مدیریت منابع آب رخ بدهد.«
آمارها از وضعیت آبی کشور نه تنها در تأمین برق از طریق 
نیروگاه های آبی و دسرتسی شهروندان به آب نگرانی ایجاد 
در  جدی  مشکالتی  با  نیز  را  ایران  کشاورزی  بلکه  می کند 
بحران های  به  توجه  با  کرد.  خواهد  روبرو  آینده  ماه های 
اقتصادی در ایران و مشکالتی که در تأمین مواد غذایی از 
سوی روسیه و اوکراین به وجود آمده، کاهش تولید محصوالت 
کشاورزی در ایران به دلیل خشکسالی، امنیت غذا در کشور را 

به شدت مورد تهدید قرار خواهد داد.

خدانور در بند حکومتی که رسانجام وی را کشت 
طرح از جانلوکا کنستانتینی طراح رسشناس ایتالیایی
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