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در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ میالدی، انقالب ایران ادامه 
دارد. دو ویژگی و نکته مهم این جنبش انقالبی، یکی محتوای 
خودش است که در شعارها و ابتکارات مردم بازتاب می یابد 
و دیگری پشتیبانی  جامعه جهانی که توسط همین محتوا به 

آن تحمیل شده است. 
در همین ارتباط می توان به استقبال از اقداماتی اشاره کرد 
ایرانیان  که در سال های گذشته به اشکال مختلف از سوی 
سوی  از  جدی  بطور  ولی  می شد  مطرح  دمکراسی  مدافع 

بررسی  موضوع  وقتی  قرار منی گرفت.  توجه  مورد  دولت ها 
اقامت خانواده های مقامات جمهوری اسالمی و فرزندان آنها 
منایندگان  اینکه طرح  از  گذشته  می شود،  مطرح  آمریکا  در 
دوحزبی ایاالت متحده که آن را مطرح کرده اند، به چه نتیجه ای 
برسد، یعنی سیاستمداران غربی در رویارویی مستقیم نه تنها 
با نظام جمهوری اسالمی بلکه بطور مشخص با زمامداران قرار 
گرفته اند آنهم به گونه ای که ممکن است دامنگیر »عزیزان« 
مقامات شود! »عزیزانی« که پدران و مادرانشان از اینکه عزیزان 
خانواده های دیگر را برای حفظ قدرت به خاک و خون بکشند 
و به چوبه های دار بسپارند هیچ ابایی ندارند! پیرشفت این روند 
یعنی نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر و جوامع باز هم برای 
وابستگان حکومت امن نیستند! آنها هرچه بیشرت امروز بر مردم 
فشار بیاورند، خودشان نیز در داخل و خارج، نه تنها امروز بلکه  

فردا نیز، بیشرت در فشار و محدودیت قرار می گیرند.
نکته مهم و تاریخی دیگر، در محتوای این جنبش است! 
آنها که نه تنها در ارتباط با این خیزش رسارسی بلکه اساسا 
در سطح جهانی به »هویت سازی« می پردازند و با این کار 
انسجام حتا جوامع باز را به خطر می اندازند، تالش می کنند 
این هویت سازی را که نه در جهت همگرایی اجتامعی بلکه 
بر اساس جداسازی و مجزا کردن سیاسی- اجتامعی خود از 
»دیگران« زیر پرچم »حق« و »حقوق« است، به فضای انقالبی 
ایران نیز منتقل کنند! در حالی که حقوق این »هویت«ها 
در جوامع باز یا تضمین شده اند و یا در روندهای سیاسی 
و اجتامعی، به اعتبار دمکراسی، تضمین خواهند شد. جوامع 
انسانی بطور طبیعی در رسشت و درون خود همگرا هستند 
و میل به پیوند دارند! هویت سازی و قرار دادن آن در برابر 
دیگرانی که »من« مثل آنها »نیستم«، به این همگرایی که در 

خدمت همگان است، آسیب می زند.
جمهوری اسالمی به همگرایی و پیوند طبیعی در جامعه 
ایران با انواع جداسازی ها به شدت رضبه زد چرا که بنیادش بر 
تفاوت ها و »برتری خود« گذاشته شده! جنبش انقالبی کنونی اما 
بر اشرتاکات و »برابری« شهروندان در رسارس ایران تأکید می کند 
و این با همگرایی طبیعی انسان ها و جوامع همخوانی دارد. 
این انقالبی است که در اذهان روی داده و منی توانست 
دیر یا زود در واقعیت نیز روی ندهد! بدون چنین انقالبی در 
اذهان، پیروزی انقالب اسالمی در ۵۷ محتوم اما ناپایدار بود. 
با چنین انقالبی در اذهان، پیروزی انقالب کنونی نیز محتوم 
اما پایدار است. انقالِب اذهان مانند آنچه در عرص روشنگری و 

خرد روی داد، بازگشت ناپذیر است.

تظاهرات در پشتیبانی از اعرتاضات مردم ایران / الهه / ۲۱ دسامرب ۲۰۲۲

انقالبی که در اذهان روی داده
۱۰۰ روز انقالب ملّی علیه انقالب اسالمیبازگشت ناپذیر است!

اعرتاضات رسارسی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی ۱۰۰ 
روز را پشت رس گذاشته است. پایداری مردم در استفاده از 
شیوه های مختلف اعرتاض در بیش از ۱۴ هفته گذشته نشان 
داده جمهوری اسالمی با یک جنبش انقالبی از سوی ملت 

ایران روبروست که دیر یا زود دامان آن را می گرفت.
ایرانیان علیه انقالب اسالمی و جمهوری  جنبش انقالبی 
برآمده از آن، در آخرین هفته شهریور ۱۴۰۱ و با جان باخنت 
مهسا امینی دخرت ۲۲ ساله که در اثر رضب و جرح مأموران 

گشت ارشاد اسالمی به کام رفته بود آغاز شد.
هرچند پیش از این نیز اعرتاضات رسارسی دی ۹۶ و آبان 
۹۸ شبیه به اعرتاضات هفته های گذشته آغاز شده بود اما 
در نخستین هفته ها تفاوت های میان آنها و جنبش انقالبی 

۱۴۰۱ آشکار شد.

تکامل اعرتاضات به »جنبش انقالبی«
ویژگی های اعرتاضات ۱۴۰۱ آن را در دسته »جنبش های 
انقالبی« قرار می دهد؛ جنبش هایی که در منونه های معروف 
آن از جمله در سال ۱۳۵۷ در ایران به »انقالب« و »دگرگونی 

ساختار سیاسی« در کشور انجامید.
»ملّی بودن« به معنای فراگیر بودن، و پیوسته و ادامه دار 
بودن اعرتاضات دو ویژگی مهمی است که نشان می دهد 
یک  بوده  جریان  در  ایران  در  گذشته  هفته   ۱۴ در  آنچه 
»خیزش اعرتاضی« که با رسعت غلیان کند و با هامن رسعت 
و در نخستین موج رسکوب حکومتی آرام بگیرد نبوده است.
از نظر گسرتدگی جغرافیایی  انقالب چه  این  بودن  ملّی 
و چه از نظر طبقات مختلف تحصیلی و شغلی نیز بسیار 
چشمگیر است. یکی از نشانه های جنبش انقالبی، فراگیر 
استان های  همه  در  نیز   اخیر  اعرتاضات  است.  آن  بودن 
کشور و بیش از ۱۶۰ شهر شکل گرفت و از کم درآمدترین و 
فقیرنشین ترین مناطق تا شاملی ترین نقاط کالنشهرها مردم 
از پزشک و وکیل و  را به خیابان آورد. در میان معرتضان 

دانشجوی دکرتا تا کارگر و بازاری حضور داشتند.

همبستگی درخشان ایرانیان خارج کشور
جنبش انقالبی ۱۴۰۱ توانست به رسعت جامعه مهاجران 
ایرانی را نیز به شکلی همبسته با خود همراه کند. بر اساس 
برآوردها نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۱۰ 

درصد جمعیت کشور، در دیگر کشورها زندگی می کنند.
برای نخستین  بار در طول تاریخ، ایرانیان در بیش از ۱۵۰ 
کشور جهان با اعرتاضات مردم در ایران همراه شدند و در 
چند نوبت به صورت رسارسی و در یک تاریخ مشرتک، در 
ده ها شهر در قاره های مختلف تجمعاتی چندین هزار نفره 

برگزار کردند.
همراهی ایرانیان خارج کشور و مهاجر با مردم درون کشور، 
یکی از ماندگارترین رخدادها در همبستگی ملی ایرانیان با 
یکدیگر به شامر می رود. این در حالیست که »همبستگی 
ملّی« تقریبا نیم قرن است از سوی جمهوری اسالمی بطور 
سازمانیافته، و از سوی گروه ها و احزاب سیاسی قومگرا و 
چپ افراطی بر اساس عقاید و تعلقات سیاسی شان همواره 
مورد رضبه و حمله قرار گرفته تا به محاق رانده شود. اما 
ایرانیان در ۱۴ هفته گذشته نشان دادند همه این حمالت و 
تبلیغات بی اثر بوده و میان مردم ایران به عنوان یک »ملت« 

منی توان خط کشی کرد و مرز کشید.
در همین ارتباط، پروژه هایی که می توانستند از تکامل 
اعرتاضات و تبدیل آن به »جنبش انقالبی« جلوگیری کنند 
یکی پس از دیگری شکست خوردند. تالش برای فرقه ای و 
از سوی گروه ها  ویژه  به  اعرتاضات  قلمداد کردن  قوم گرا 
چهره های  و  جریان  تحمیل  کُرد؛  قومگرای  احزاب  و 
در  اعرتاضاتی  به  آن  برای هدایت  به جنبش  اصالح طلب 
چارچوب جمهوری اسالمی، رهربتراشی برای جنبش، تبدیل 
به  مدرن  و  شهروندی  و  مدنی  جنبش  یک  از  آن  کردن 

اعرتاضات مسلحانه و جنگ داخلی، همگی 

==فراگیـر بـودن ایـن انقـالب مّلـی از نظـر گسـرتدگی جغرافیایـی و طبقات مختلـف تحصیلی و شـغلی، و همچنین 
پیوسـتگی و تـداوم اعرتاضـات دو ویژگـی مهـم آن اسـت و از همیـن رو این موج با رسکوب شـدید نه تنها آرام نشـد 

بلکـه زمیـن نـربد را از قبضه جمهوری اسـالمی خـارج کرد

تیتر اولتیتر اول سرمقالهسرمقاله
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پروژه هایی هستند که طی ۱۴ هفته  از جمله          
شکست  کشور  رسارس  در  مردم  هوشیاری   با  گذشته 

خوردند.

نقش مهم جنبش دانشجویی و دانش آموزی
از سوی دیگر پس از نیم قرن ایران دوباره شاهد ظهور و 
بروز »جنبش دانش آموزی« بود و بخش زیادی از اعرتاضات 
نوجوان  دانش آموزان  به  نخست  هفته های  در  ویژه  به 

مربوط می شد.
در  گذشته  دهه  چهار  در  که  نیز  دانشجویی«  »جنبش 
خدمت اصالح طلبان بود، از سال ۹۶ با شعار »اصالح طلب 
فاصله  اسالمی  جمهوری  با  ماجرا«  متومه  دیگه  اصولگرا، 
معنادار گرفت و در هفته های گذشته با خواست ملت ایران 

همراهی کرد.
کشور  دانشگاه   ۱۳۰ از  بیش  در  دانشجویان  اعرتاضات 
از کلیدی ترین اقدامات »جنبش دانشجویی« ایران در قرن 
گذشته بوده است. همبستگی، خالقیت، پایداری و شجاعت 
ماندن  زنده  به  تنها  نه  گذشته  هفته های  در  دانشجویان 
اعرتاضات کمک شایانی کرد بلکه  جمهوری اسالمی را در 

رسکوب  دانشگاه ها با مشکالت بزرگ روبرو کرد.
خیابان ها  در  معرتضان  رسکوب  برای  امنیتی  نهادهای 
سناریوهای مختلفی از »زورگیر« بودن، »اغتشاشگر« بودن 
با  و  دانشگاه  داخل  در  اما  ساختند  بودن  »تروریست«  و 
پرهزینه  و  دشوار  سناریوهایی  چنین  پیشربد  دانشجویان، 
همواره  دروغ  تبلیغات  و  سناریوها  دیگر  مانند  و  است 

نتیجه ی برعکس می دهد.

ابتکارات  محتوایی و هرن اعرتاضی
از نشانه های فراگیری اعرتاضات و تبدیل شدن آن  یکی 
به یک »جنبش انقالبی« را می توان در شیوه های اعرتاض و 

تولید محتوای بی نظیر از سوی شهروندان غالبا گمنام دید.
طی ۱۴ هفته گذشته با وجود رسکوب و رصد شدید امنیتی 
چندین رسود از سوی شهروندان هرنمند برای جنبش ملّی تولید 
و در شبکه های اجتامعی بطور گسرتده پخش شده است.
شهروندان اعرتاضات خود را تنها به حضور خیابانی محدود 
نکرده و جنبش توانسته خالقیت آنها را برای فراگیرتر شدن 

به بهرتین شکل های ممکن به کار بگیرد.
دانشجویان توانسته اند انواع مبتکرانه ای از »هرن اعرتاضی« 
را در دانشگاه ها به منایش بگذارند. گرافیک ها و طراحی های 

خرب درگذشت نادر افشار متولد ١٨ فوريه ١٩٩٦، تنها 
فرزند بانو هايده توكىل، ما را در اندوهى عميق فرو برد. 

ستاره هاى  به  جواىن  اوان  در  دسامرب ٢٠٢٢  در ١٥  نادر 
كه  باشد   " مادر سوگوارش،  آرزوى  به  بنا  پيوست.  آسامن 

آزادى او نويد بخش آزادى فرزندان ايران عزيزمان باشد."

با اينكه زندگى نادر بسيار كوتاه بود، اما شخصيت مهربان، 
شجاع و فوق العاده او تأثريات بسزايى به روى زندگى هاى 
بسيار و در سطوح گسرتده داشت كه با ارزش و فراموش 

ناشدىن است و يادش تا ابد گرامى خواهد ماند.
بـا قلبـى آكنـده از تأثـر و انـدوه، درگذشـت نادر عزیز را 
بـه بانـوى فرهيختـه هايـده تـوكىل، ميهـن دوسـت مبارز، 
آقـاى محمـد تـوكىل پدربـزرگ وى و خانواده هاى وابسـته 
از صميـم قلب تسـليت گفته برايشـان آرزوى شـكيبايى و 

آرامـش داريم.

همدردی

كيهان لندن

زیادی به »هرن اعرتاضی« سمت و سو بخشیده است.
هرن اعرتاضی طی هفته های گذشته نه تنها توانسته ابعاد 
با  را  تا سوگ برای جانباختگان  از شجاعت مردم  مختلفی 

جلوه هایی بیامیزد که حتا بر سنگ مزارها نیز نقش می بندد 
و تا اعامق روح مردم نفوذ می کند، بلکه توانسته پیام های 

روشنی به حکمرانان تبهکار و جامعه جهانی ارسال کند.
از  دیگر  یکی  ادبیات،  و  با هرن  اعرتاضات  آمیخته شدن 
یک  عنوان  به  را  آن  تداوم  و  تثبیت  که  است  نشانه هایی 

»جنبش انقالبی« و »ملّی«  نشان می دهد.

پایداری مردم با وجود رسکوب همه جانبه
در این میان، جمهوری اسالمی انواع شیوه های وحشیانه 
رسکوب علیه معرتضان را به کار گرفت. از رسکوب مسلحانه 
در خیابان و بازداشت فله ای حدود ۲۰ هزار نفر تا صدور و 
اجرای احکام »اعدام« و تجاوز و شکنجه در زندان. احضار، 
تهدید، پلمب مغازه ها و قطع اینرتنت نیز از دیگر جنبه های 
رسکوب است که بطور همه جانبه علیه مردم به کار گرفته 

شد. این حجم از رسکوب خشونت بار، همه جانبه و بی سابقه 
علیه شهروندان معرتض نه تنها نتوانست موج اعرتاضات را 
آرام کند بلکه زمین نربد را از قبضه جمهوری اسالمی خارج 

کرد.
خربگزاری  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  آخرین  اساس  بر 
حقوق برشی هرانا، از ۲۶ شهریور تا ۲۹ آذرماه، ۵۰۶ شهروند 
در اعرتاضات جان باخته اند که از این تعداد ۶۹ نفر کودک 
بوده اند. شامر بازداشت شدگان شناسایی شده در این مدت 

۱۸ هزار و ۴۷۷ نفر است.
تحمیل این خشونت و جنایت به مردم معرتض اما همزمان 
برای جمهوری اسالمی نیز هزینه های زیادی ایجاد کرد که 
حقوق برش  شورای  توسط  حقیقت یاب  کمیته  »تشکیل 
سازمان ملل« و »حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان 

ملل متحد« تنها دو منونه آن است.
شدن  شنیده  در  ویژه ای  نقش  نیز  کشور  خارج  ایرانیان 
چهره های  و  سازمان ها  دولت ها،  به  معرتض  مردم  صدای 
برجسته هرنی و ادبی و فرهنگی در رسارس جهان داشته اند. 
یکی از اقدامات مهم در این زمینه بر عهده گرفنت کفالت 
مجالس  منایندگان  توسط  بازداشت شده  سیاسی شهروندان 
کشورهای اروپایی است. هرچند کفیالن سیاسی منی توانند 
اسالمی  جمهوری  کیفری  قوانین   تحت  و  مستقیم  بطور 
اما  دهند  انجام  اقدامی  زندانیان  و  بازداشت شدگان  برای 
این کفالت های سیاسی سبب فشار مضاعف علیه جمهوری 

اسالمی در عرصه بین املللی می شود.
اکنون کمرت کسی در جهان ممکن است از انقالب ملّی 
ایران که با شجاعت و ازخودگذشتگی شهروندان در شهرهای 
یا  یافته خرب نداشته باشد و  ادامه  مختلف شکل گرفته و 
الهام بخش بودن  از  نام مهسا امینی را نشنیده باشد. جدا 
این انقالب برای زنان در خاورمیانه و کشورهای منطقه از 
جمله افغانستان و ترکیه، کمپین های زیادی در شبکه های 
شهروندان  توسط  ایران  انقالب  از  حامیت  برای  اجتامعی 

غیرایرانی برگزار شده است.
روز هرچند هنوز مسیر  از ۱۰۰  پس  ایران  ملّی  انقالب 
تا کنون مردم  اما گام هایی که  نهایی را در پیش رو دارد، 
علیه انقالب اسالمی و جمهوریش برداشته اند، بدون شک به 

رسنگونی آن و آزادی و آبادی میهن خواهد انجامید.
روشنک آسرتکی
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==خیزش رسارسی مردم ایران وارد چهارمین ماه شده و 
با وجود رسکوب شدید و تحمیل فضای پلیسی بر شهرها، 
مردم در هر گوشه و کناری که چشم نیروهای امنیتی را 
دور می بینند رشوع به اعرتاض و شعار دادن علیه حکومت 
می کنند. با اینهمه شامری از عوامل و دست اندرکاران نظام 
نظر دیگری دارند و به انکار واقعیت پرداخته و دیوار حاشا 

را مرتب بلندتر می کنند!
==نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و عوامل اجرایی در 
رده های باال و میانی که صاحب تریبون هستند در ترشیح 
گرفتارش  نظام  که  بحرانی  ابعاد  و  آن  توجیه  و  وضعیت 
شده، گیج و رسدرگم مانده اند و منی دانند ادعای »بی اثر« 
بودن و شکست اعرتاضات برای نظام مفید است یا تبلیغ 

روی »اثرگذار« بودن آن!
==اگر از اثرات اعرتاضات بر تشدید فشارهای بین املللی 
علیه جمهوری اسالمی، تحریم، افزایش قیمت ارز و بهم 
ریخنت بازار و اعتصاب ها بگویند، به اجبار اعرتاف می کنند 
و  بوده  تأثیرگذار  ماه  سه   این  در  مردم  اعرتاضات  که 
حکومت تا چه اندازه رضبه خورده است. اگر هم بحران را 
به گردن »اغتشاشگران« و »دشمن« بیندازند و وضعیت را 
با تأثیرگذاری آنها قلمداد کنند، در عمل ناکارآمدی نظام و 

ناتوانی آن را تأیید می کنند!
اسالمی  کشور جمهوری  وزیر  وحیدی  احمد  ==پاسدار 
»وضعیت  شده  مدعی  مردم  رسکوب  اصلی  عوامل  از  و 
برآب  نقش  دشمن  »تالش های  گفته  وی  است!«  آرام 
گروه  این  برای  است!«  خورده  سنگ  به  تیرشان  و  شده 
اعرتاف  یا مجبور شوند  و  نیست که بشنوند  قابل تحمل 
جمله  از  زده!  رضبه  نظام  به  »اغتشاشات«  که  کنند 
متوجه  بالفاصله  ناکارآمدی  و  ضعف  که  دلیل  این  به 
می شود!  دارند  دست  در  را  نظام  زمام  که  آنها  خود 
است.  گرفته  قرار  تاریخی  تنگنای  در  اسالمی  جمهوری 
در  اجرایی  عوامل  و  تصمیم گیر  و  تصمیم ساز  نهادهای 
رده های باال و میانی که صاحب تریبون هستند در ترشیح 
وضعیت و توجیه آن و ابعاد بحرانی که نظام گرفتارش شده، 
گیج و رسدرگم مانده اند و منی دانند ادعای »بی اثر« بودن 
تبلیغ روی  یا  برای نظام مفید است  اعرتاضات  و شکست 
آنها در توجیه و تفسیر  از همین رو  »اثرگذار« بودن آن! 

وضعیت دو دیدگاه متناقض را تبلیغ می کنند.
مقامات مسئول و تحلیلگران  و رسانه های داخلی وابسته 
که اختیاری از خود ندارند، اگر از اثرات اعرتاضات بر تشدید 
فشارهای بین املللی علیه جمهوری اسالمی، تحریم، افزایش 
قیمت ارز و بهم ریخنت بازار و اعتصاب ها بگویند، به اجبار 
اعرتاف می کنند که اعرتاضات مردم در این سه  ماه تأثیرگذار 

حکومت در تنگنای 
تاریخی و مقامات نظام 
در بالتکلیفی: منی دانند 
تبلیغ کنند اعرتاضات 
»اثرگذار است« یا 
»شکست خورده«!

بوده و حکومت تا چه اندازه رضبه خورده است. اگر هم 
بیندازند  »دشمن«  و  »اغتشاشگران«  گردن  به  را  بحران 
عمل  در  کنند،  قلمداد  آنها  تأثیرگذاری  با  را  وضعیت  و 

ناکارآمدی نظام و ناتوانی آن را تأیید می کنند!
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  صفایی  محمد 
حوزه های  به  کشور  در  »اغتشاشات  می گوید:  اسالمی 
آسیب  ارز  و  طال  بورس،  بازار  جمله  از  اقتصادی  مختلف 
بازار،  موجود  تورم  از  بخشی  دلیل  مسلامً  و  کرد  وارد 
آشوب  بانیان  هدف  می کند  تأکید  او  است.«  اغتشاشات 
عوامل  از  بسیاری  است.  نظام  و  اقتصاد  به  زدن  آسیب 
راه انداخنت  از  دشمنان  و  براندازان  هدف  معتقدند  نظام 
علیه  مردم  »تحریک  و  نارضایتی«  »تشدید  اعرتاضات  این 
و  بازاریان  نوبت  اخیر در چند  نظام« است.در هفته های 
کارکنان واحدهای صنعتی از جمله پرسنل صنعت نفت و 
کارگران ذوب آهن و فوالدسازی ها دست به اعتصاب زدند.

نزدیک ۴۰ هزار  دالر  و  بریده  ترمز  ارز  قیمت  که  حاال 
مشکالت  بین املللی  فشارهای  و  تحریم ها  و  شده  تومان 
»احیای  و غربی ها  کرده  تشدید  نظر  از همه  را  حکومت 
برجام« را که  شانس رژیم برای کاهش تحریم ها بود، در 
عمل از روی میز کنار گذاشته  و رسامً اعالم کرده اند که روی 
تظاهرات در ایران مترکز کرده اند، همگی  تأیید می کنند که 
جنبش انقالبی مردم رضبه بزرگی به نظام وارد آورده است.

اتفاقاً یک از مواضع مقامات ارشد دولتی از جمله ابراهیم 
کلامت  منتها  است  زاویه  همین  از  مرگ«  »قاضی  رئیسی 
نابجا مانند »پیرشفت کشور« را به کار می برد!  و عبارات 
اغتشاشات  با  »دشمنان  گفته  بارها  اخیر  ماه  سه  در  وی 

می خواهند پیرشفت کشور را از حرکت بازدارند!«
با  ایران وارد چهارمین ماه شده و  خیزش رسارسی مردم 
شهرها،  بر  پلیسی  فضای  تحمیل  و  شدید  رسکوب  وجود 
امنیتی را  نیروهای  مردم در هر گوشه و کناری که چشم 
دور می بینند رشوع به اعرتاض و شعار دادن علیه حکومت 
می کنند.با اینهمه شامری از عوامل و دست اندرکاران نظام 
نظر دیگری دارند و به انکار واقعیت پرداخته و دیوار حاشا 

را مرتب بلندتر می کنند!
و  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  پاسدار 
آرام  از عوامل اصلی رسکوب مردم مدعی شده »وضعیت 
شده  برآب  نقش  دشمن  »تالش های  گفته  وی  است!« 
قابل  گروه  این  برای  است!«  خورده  سنگ  به  تیرشان  و 
تحمل نیست که بشنوند و یا مجبور شوند اعرتاف کنند که 
»اغتشاشات« به نظام رضبه زده! از جمله به این دلیل که 
ضعف و ناکارآمدی بالفاصله متوجه خود آنها که زمام نظام 

را در دست دارند می شود!

اینهمه در حالیست که نیروی انتظامی به فرمان مستقیم 
علی خامنه ای برای »داغ کردن« مردم و با پشتیبانی بسیج و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و انواع مزدوران موازی، صدها 
نفر را کشته اند و بازداشت کرده اند تا نظام آسیب نبیند و 
به قول خودشان »توطئه ها خنثی شود!« اما نتوانستند مردم 

را ساکت کنند.
ترمز  نیز  رژیم  مدافعان  و  مقامات  از  دیگر  شامری 
بلکه  اغتشاشات  خاطر  به  نه  را  دالر  قیمت  بریدن 
نجم آبادی  محبی  بهروز  می دانند.  »مدیریت«  از  ناشی 
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اندازه کافی دالر  درباره علت گرانی دالر می گوید »ما به 
از  برخی  و سوداگری  تقاضا  و  بین عرضه  فاصله  و  داریم 
است.« شده  اخیر  گرانی های  باعث  ارز  بازار  در  افراد 
دولتی  مقامات  ادعای  نیز  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
دلیلی  به  گرانی ها  و  دالر  قیمت  افزایش  می گویند  که  را 
»گرانی  می  نویسد،  و  برده  سئوال  زیر  است  »اغتشاشات« 
اقالم  سایر  و  خدمات  غذایی،  مواد  خانگی،  لوازم  ماشین، 
مورد نیاز خانواده ها قبل از اغتشاشات بین ۳۰ تا ۲۰۰ درصد 
رشد داشته اند و روشن است که این رشد رسسام آور گرانی ها 

ربطی به اغتشاشات ندارد.«
این رشایط برای جمهوری اسالمی چیزی جز یک تنگنای 
تاریخی نیست! در این وضعیت،  آنهایی که در حوزه اقتصادی 
و سیاسی مسئولیت دارند به دنبال آن هستند که اعرتاضات و 
»آشوب« و »توطئه دشمنان« را عامل بحران معرفی کنند و مدام 
ارصار دارند که هدف دشمن رضبه به پیرشفت و اقتصاد بود 
بدون آنکه توضیح دهند کدام »پیرشفت« و کدام »اقتصاد«؟! 
در  صنفی  اعتصابات  و  تجمعات  و  اعرتاضات  اینهمه  پس 
سال های اخیر برای چیست؟!  مسئوالن امنیتی هم برای اینکه 
تقصیری متوجه آنها نباشد مرتب ادعا می کنند رشایط آرام است 
و دشمن نتواست به اهدافش برسد بدون آنکه توضیح دهند 
پس این فضای امنیتی در شهرها و رسکوب مداوم و هجوم 
و بازداشت شهروندان و صدور احکام اعدام برای چیست؟!
»براندازان  می گویند  حکومت  تحلیلگران  میان،  این  در 
تغییر فاز داده اند« و از اعرتاضات خیابانی رساغ کارزارهای 
اقتصادی مثل »تحریم رشکت ها و تولیدکنندگان حکومتی« 
و »خروج پول از بانک« و »افزایش مرصف انرژی« و سایر 
به  دارد.  اقتصادی  بلندمدت  پیامدهای  که  رفته اند  موارد 
را  آن  پایگاه  که  اقلیتی  و  اسالمی  جمهوری  دیگر،  عبارت 
تشکیل می دهند به هر »تحلیل« و »نظر« و »ادعا«یی چنگ 
می اندازند جز دیدن و اقرار به تنگنای تاریخی که حکومت 
گرفتارش شده و مردمی که آن را  منی خواهند و رسانجام به 

زیرش خواهند کشید.

تظاهرات ضدحکومتی مهرماه ۱۴۰۱
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اعرتاض گروهی از پزشکان و کادر درمان / آذر ۱۴۰۱

آنها از جمله به حضور نیروهای امنیتی در بیامرستان هاست. 
پزشکان مجبورند برای محافظت از بیامران خود مخفیانه و 
خارج از مراکز بهداشتی مراقبت کنند و خود هدف رسکوب قرار 
می گیرند. ما با همکاران پزشکی خود در ایران همبستگی نشان 
می دهیم و خواهان آن هستیم که بتوانند کار خود را مطابق 
با قرارداد ژنو برای حفاظت و رفاه بیامران خود انجام دهند.«
در این میان، یکی از پزشکان دستگیرشده، دکرت حمید قره 
حسنلو ۵۳ ساله، پزشک متخصص است که همراه با همرسش، 
فرزانه قره حسنلو ۴۶ ساله و کارشناس علوم آزمایشگاهی، 
یکروز پس از رشکت در مراسم چهلمین روِز قتل حکومتی 
حدیث نجفی، در تاریخ ۱۳ آبان در منزل شخصی خود در 

کرج بازداشت شد.
اخبار منترش شده از صدور حکم اعدام برای این پزشک و 

رزمنده سابق جبهه های جنگ ایران و عراق خرب می دهند.
دکرت رضا بهروز، پزشک و فعال ایرانی- آمریکایی در مورد 
فشارهای امنیتی نیروهای رسکوب علیه کادر درمان و جامعه 
پزشکی ایران به کیهان لندن می گوید: »ارزیابی من این است 
که رژیم یک اشتباه محاسباتی در مورد کادر پزشکی کرده 
و آن اینست که فکر می کرد چون پزشکان از نظر اقتصادی 
زندگی  نسبتا مرفهی دارند، امکان اینکه این زندگی مرفه را 
فدای آرمان های انقالبی و حامیت از خیزش مردمی کنند کم 
است. اما این اشتباه بود، چون بسیاری از پزشکان به سوگند 
این  به  را  رانتی  امتیازات  و  پایبندند  حرفه ای که خورده اند 
سوگند منی فروشند. این برای رژیم قابل هضم نیست و اینطور 

به نظر می رسد که چنین رفتاری را پیش بینی هم منی کرد.«
از سوی دیگر شاهد موج اعرتاض و انتقاد جامعه پزشکی 
و کادر درمان علیه رسکوب معرتضان در انقالب ملی هستیم. 
نظام  مقام سازمان  قائم  رازی  مورد دکرت محمد  آخرین  در 
پزشکی در اعرتاض به رسکوب پزشکان در اوایل آبان ماه از 
مقام خود استعفا داد. دکرت رضا بهروز در مورد روند استعفای 
اعرتاضی یا برکناری پزشکان از کادر درمان می گوید: »در حال 
حارض سازمان نظام پزشکی در ایران از آن حالت صنفی که در 
زمان شاه فقید تشکیل شده بود خارج شده و به یک سازمان 
حکومتی و رانتی تبدیل شده است. استعفای دکرت محمد رازی 
به دلیل هتک حرمت به پزشکان، پدیده ای بسیار جدید و 
منادین در تاریخچه جمهوری اسالمی است. چرا که رژیم باز 
هم تصور می کرد از طریق رانت و امتیاز می تواند سازمان 
نظام پزشکی را کنرتل کند. یک مورد دیگر هم می توان به 
دکرت علیرضا صداقت پزشک متخصص بیهوشی و فوق تخصص 
مراقبت های ویژه و رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد اشاره کرد 
که همراه همرسش، دکرت بیتا میرزائی معاون فنی و پشتیبانی 
شده اند.« ربوده  امنیتی  مأموران  دست  به  سازمان،  این 

==دکرت رضا بهروز، پزشک و فعال ایرانی- آمریکایی در مورد 
فشارهای امنیتی نیروهای رسکوب علیه کادر درمان و جامعه 
پزشکی ایران به کیهان لندن می گوید: »ارزیابی من این است 
که رژیم یک اشتباه محاسباتی در مورد کادر پزشکی کرده 
و آن اینست که فکر می کرد چون پزشکان از نظر اقتصادی 
زندگی  نسبتا مرفهی دارند، امکان اینکه این زندگی مرفه را 
فدای آرمان های انقالبی و حامیت از خیزش مردمی کنند کم 
است. اما این اشتباه بود، چون بسیاری از پزشکان به سوگند 
حرفه ای که خورده اند پایبندند و امتیازات رانتی را به این 
سوگند منی فروشند. این برای رژیم قابل هضم نیست و اینطور 
به نظر می رسد که چنین رفتاری را پیش بینی هم منی کرد.«
فیروزه نوردسرتوم- در حالی که خیزش اعرتاضی و جنبش 
انقالبی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی وارد چهارمین ماه 
شده، پیوسنت پزشکان و پرستاران به صف معرتضان سبب شده 
تا مقامات حکومتی عالوه بر بازداشت و زندانی کردن این 
بخش از جامعه، به تالش برای تغییر قوانین تایید صالحیت 
پزشکان برای فعالیت حرفه ای آنها بپردازند! حرفه ای مهم و 
حیاتی و در خدمت مردم که سال ها تحصیل و رنج آموزش 

پشتوانه ی آن است!
که هم  درمان  کادر  و  پزشکی  جامعه  بر  فشار حکومت 
در دوران کرونا و هم پس از آن شدت یافته بود، اکنون با 
هم صدایی این گروه با مردم معرتض افزایش چشمگیری یافته 
تأیید صالحیت  در  غیرقانونی  تغییر  به  فشارها  این  است. 

پزشکان نیز ترسّی پیدا کرده است.
اینهمه در حالیست که کانال های خربی کادر درمان از افزایش 
حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه های علوم پزشکی و دستگیری 
می دهند. آنها خرب  از  تعدادی  روزانه  بازداشت  و  پرستاران 

در همین ارتباط کانون پزشکان آملان به همراه ۱۰ نهاد دیگر 
در بخش سالمت و درمان از جمله چندین اتحادیه و انجمن 
مرتبط با روان درمانی در دفاع از جان به دربردگان از زندان و 
شکنجه در نامه رسگشاده ای به اوالف شولتز صدراعظم و آنالِنا 
ِبربوک وزیر خارجه آملان که در تاریخ ۱۵ دسامرب ۲۰۲۲ منترش 
شده، از آنها خواسته اند نظر به رشایط »فاجعه بار انسانی« که 
در ایران حاکم است و نظر به رسکوب پزشکان و کادر درمانی 
در ایران که به زخمی شدگان کمک می کنند، الزم است تا دولت 
این کشور »هر آنچه در توان دارد« برای فشار به رژیم ایران 
به کار بگیرند تا پزشکان در ایران »بتوانند کار خود را مطابق 
با قرارداد ژنو برای حفاظت و رفاه بیامران خود انجام دهند.«

کانون پزشکان و ده نهاد دیگر در بخش سالمت و درمان آملان 
در همبستگی با همکاران خود در ایران به محدودیت ها و 
رسکوب آنها پرداخته و نوشته اند: »رفتار خشونت آمیز نیروهای 
اعرتاض  است.  آزاردهنده  به ویژه  پزشکان معرتض  با  امنیتی 

انقالب ملی ایران و 
فشار جمهوری اسالمی 

بر پزشکانی که به 
وظیفه  و سوگند 

حرفه ای خود
 پایبندند!

یکی از موارد مهم نقض فاحش حقوق برش در مورد اعدام 
و وضعیت محکومان به این مجازات غیرانسانی است که در 
جمهوری اسالمی بدون توجه به رشایط جسمی آنها به اجرا 
در می آید. سنت وحشیانه ای که در حکومت ایران از هامن 
آغاز روی کار آمدن رایج بوده و حتا بیامران و زخمی ها را نیز 
به چوبه دار سپرده و یا تیرباران کرده اند. در یکی از آخرین 
منونه ها، مجیدرضا رهنورد، جوان معرتض را در مشهد در حالی 
که دستانش زیر شکنجه برای گرفنت اعرتاف اجباری شکسته 
شده بود به پای چوبه دار بردند. همچنین گفته می شود برای 
جلوگیری از تقالی فرد محکوم به اعدام هنگام برده شدن به 
پای چوبه دار، پزشک حارض در این مجازات وحشیانه به آنها 
داروهای آرام بخش می دهد. جمهوری اسالمی مجیدرضا رهنورد 
را سحرگاه ۲۱ آذر در مالء عام اعدام کرد تا مردم معرتض را به 
وحشت بیندازد. البته طبق معمول نتیجه ی برعکس گرفت 
و مردم در تظاهرات اعرتاضی خود نام وی را فریاد می زنند!

دکرت رضا بهروز در این زمینه معتقد است: »در هر حرفه ای 
افراد خوب و بد داریم. برای مثال یوزف منگله هم پزشکی 
بسیار ماهر و باسواد اما از افرسان ارشد اس اس آملان نازی بود 
که در اردوگاه آشویتس بر روی کودکان یهودی آزمایش های 
غیرانسانی انجام می داد. در آمریکا در ایالت هایی که متاسفانه 
مجازات اعدام همچنان قانونی است، برای فرد محکوم به 
اعدام داروی خواب آور یا آرام بخش استفاده می کنند. من اطالع 
ندارم که در جمهوری اسالمی هم چنین روشی رایج است یا 
نه. اما وقتی این رژیم از طریق شکنجه های وحشیانه و تجاوز 
جنسی اعرتاف می گیرد، فکر منی کنم راحتی و آرامش یک فرد 
هنگام اعدام پای چوبه دار برایش اصال اهمیتی داشته باشد!«
دو ماه پیش روزنامه »دنیای اقتصاد« گزارش داده بود که 
ظرف یکسال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور مهاجرت 
کرده اند؛ در همین مدت ۳۰ هزار کادر درمان از دانشکده های 
»نداشنِت سوء  یا   good standing پزشکی درخواست علوم 
پیشینه« داشته اند که مقصدشان عامن بوده است؛ همچنین 
ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی کشور را ترک 
کرده اند. اینهمه در حالیست که مهاجرت گروهی پزشکان، 
رفتار وحشیانه حکومت با این قرش و نقض آشکار قوانین در 
جذب نیروهای تازه نفس، آینده حوزه درمان و سالمت کشور 

را با زنگ خطر جدی روبرو کرده است.
دکرت رضا بهروز در همین ارتباط معتقد است: »در حال 
حارض، در این مورد آماری در دست ندارم که روند مهاجرت 
کادر پزشکی از آغاز انقالب ملی ایران چگونه بوده. تعجب 
روند  پیش  ماه  سه  از  پزشکان  مهاجرت  اگر  کرد  نخواهم 
صعودی داشته باشد. پزشکان در ایران، به ویژه از آغاز انقالب 

ملی، تحت فشار سنگین قرار داشته و دارند.«
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حقیقت یاب خواسته تا ابتدا گزارش شفاهی خود را در نشست 
پنجاه  و سوم شورا در اوایل تابستان سال آینده و سپس گزارش 
جامع از یافته های خود را در پنجاه  و پنجمین نشست شورا 

در مارس ۲۰۲۴ ارائه کند.
جمهوری اسالمی اوایل آذرماه و بالفاصله پس از تصویب 
تشکیل کمیته حقیقت یاب، اعالم کرد با این کمیته همکاری 
منی کند و خودش یک کمیته حقیقت یاب راه اندازی خواهد کرد!
جمهوری اسالمی همچنین مدعی شد که کشورهایی مانند 
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آملان، »صالحیت اخالقی« حسابرسی 

از کشورهای دیگر را در ارتباط با نقض حقوق برش ندارند.
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی  کنعانی  نارص 
هفتم آذر در جریان نشست هفتگی خود به طور رسمی اعالم 
کرد که »ایران هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی ]کمیته 

حقیقت یاب[ نخواهد داشت.«
نارص کنعانی همچنین گفته بود که »ایران در این زمینه به 
وظیفه ملی با تشکیل این کمیته عمل می کند و در مورد نتایج 
پیگیری ها و بررسی ها از سوی این کمیته به صورت شفاف 

اطالع رسانی می کند.«
جمهوری اسالمی طی سه ماه گذشته و در جریان خیزش 
ملّی ایرانیان انواع رسکوب را علیه شهروندان معرتض به کار 
گرفته است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از ۲۶ شهریور 
همزمان با رشوع اعرتاضات تا ۲۹ آذر، ۵۰۶ معرتض در پی 
خشونت نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند. در 
میان جانباختگان ۶۹ کودک یا نوجوان زیر ۱۸ سال در ۱۶۱ 
شهر معرتض جانباخته اند.همچنین ۱۸ هزار و ۴۵۷ نفر هم در 
جریان اعرتاضات مردمی بازداشت شده اند که هویت ۴۰۰۳ 
تن از آنها مشخص شده است.بر اساس گزارش منابع حقوق 
برشی تا کنون برای ۱۱ شهروند بازداشت شده در اعرتاضات 
سه ماه گذشته حکم »اعدام« صادر شده و ۱۶ شهروند دیگر 
با اتهامات سنگین »محاربه«، »افساد فی االرض« و »بغی« در 
خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. پیش از این حکم اعدام 
محسن شکاری سحرگاه ۱۷ آذر در تهران و مجیدرضا رهنورد 
سحرگاه ۲۱ آذر در مشهد اجرا شد. این دو جوان ۲۳ ساله در 

جریان اعرتاضات مردمی بازداشت شده بودند.
گزارش های مختلفی از شکنجه و آزار بازداشت شدگاه از 

از پاکستان  از بنگالدش، شهین صدرعلی  ==سارا حسین 
و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته 

هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
کردن  مستند  حقیقت یاب  کمیته  این  اعضای  ==وظیفه 
رسکوب اعرتاضات ماه های اخیر در ایران، جمع آوری شواهد 
در مورد نقض موازین حقوق برش با هدف شناسایی مقامات 

مسئول برای پیگرد قضایی آنها است.
 ==شورای حقوق برش سازمان ملل از کمیته حقیقت یاب 
خواسته تا ابتدا گزارش شفاهی خود را در نشست پنجاه  و 
سوم شورا در اوایل تابستان سال آینده و سپس گزارش جامع 
از یافته های خود را در پنجاه  و پنجمین نشست شورا در 

مارس ۲۰۲۴ ارائه کند.
==جمهوری اسالمی اوایل آذرماه و بالفاصله پس از تصویب 
تشکیل کمیته حقیقت یاب، اعالم کرد با این کمیته همکاری 
منی کند و خودش یک کمیته حقیقت یاب راه اندازی خواهد کرد!

رئیس شورای حقوق برش سازمان ملل متحد، اعضای کمیته 
حقیقت یابی درباره کشتار و رسکوب معرتضان در ایران توسط 
جمهوری اسالمی را مشخص کرد. سه حقوقدان زن اعضای 

اصلی این کمیته هستند.
سارا حسین از بنگالدش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین 
کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا 

حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
وظیفه اعضای این کمیته حقیقت یاب مستند کردن رسکوب 
اعرتاضات ماه های اخیر در ایران، جمع آوری شواهد در مورد 
نقض موازین حقوق برش با هدف شناسایی مقامات مسئول 

برای پیگرد قضایی آنها است.
با ۲۴  برابر  آذرماه  سوم  ملل  سازمان  برش  شورای حقوق 
نوامرب در یک نشست ویژه و اضطرای در ژنو به تشکیل یک 
کمیته بین املللی حقیقت یاب برای بررسی و مستند سازی موارد 

گسرتده رسکوب های سیاسی در ایران، رأی مثبت داد.
مناینده ۲۵ کشور حارض در این نشست به قطعنامه رأی 
مثبت دادند. ونزوئال، کوبا، چین، ارمنستان، اریرته و پاکستان 
شش کشوری که از جمله متحدان سیاسی و رشکای اقتصادی 
جمهوری اسالمی به  شامر می روند به این قطعنامه رأی منفی 
دادند. همچنین منایندگان ۱۶ کشور، از جمله قطر، اندونزی، 

مالزی، هند، امارات متحده عربی، نیز رأی ممتنع دادند.
قطعنامه شورای حقوق برش سازمان ملل مأموریت های زیر 
را به کمیته حقیقت یاب بین املللی مستقل در مورد جنایت های 

جمهوری اسالمی تعیین کرده است:
– بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق برش در جمهوری 
اسالمی ایران در ارتباط با اعرتاضات آغازشده از ۱۶ سپتامرب 
۲۰۲۲، )۲۵ شهریور ۱۴۰۱( به  ویژه در مورد زنان و کودکان؛
– مشخص کردن حقایق و رشایط در مورد تخلفات ادعایی؛

چنین  به  مربوط  شواهد  تحلیل  و  تجزیه  و  گردآوری   –
تخلفاتی و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری در هر 

گونه رسیدگی قانونی؛
– تعامل با همه طرفین مربوطه، از جمله دولت جمهوری 
اسالمی ایران، دفرت کمیساریای عالی حقوق برش سازمان ملل، 
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق برش در ایران، نهادهای ذیربط 

سازمان ملل، سازمان های حقوق برش و جامعه مدنی.
کمیته  از  همچنین  ملل  سازمان  برش  حقوق  شورای 

تعیین اعضای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و پیگیری رسکوب جنبش انقالبی 
مردم ایران برای آزادی

جمله رضب و جرح، اعدام مصنوعی، تجاوز و آزار جنسی 
منترش شده است. گزارش دیگری از شلیک عامدانه نیروهای 
حکومتی به اندام جنسی و صورت زنان و دخرتان معرتض 

منترش شده است.
با وجود گزارش های مستند از جنایات جمهوری اسالمی علیه 
شهروندان معرتض در ایران، مقامات جمهوری اسالمی اظهارات 

متناقضی علیه رسکوب ها دارند.
علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی در 
سفر اخیر خود به هند در گفتگو با رسانه های این کشور، 
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های حقوق برشی درباره 

تعداد کشته شدگان اعرتاضات ایران را رد کرد.
بیان  برای  »مردم  که  شد  مدعی  همچنین  کنی  باقری 
نظراتشان در ایران مانعی ندارند« و »پس از انقالب اسالمی، 

زنان بیشرتین پیرشفت ها را داشته اند.«
این در حالیست که مقامات قوه قضاییه و منایندگان مجلس 
و  جدید  سازماندهی رسکوب های  دنیال  به  اسالمی  شورای 

تهدید شهروندان هستند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۲۹ 
آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معرتضی 
که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که 
»در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می توان 
به آیه رشیفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می فرماید سزای 
کسانی که با خدا و پیامرب می جنگند و در زمین ظلم می کنند، 
سزایی نیست جز این که به دار آویخته شوند و یا دست و 

پایشان در خالف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.«
حقوقدانان،  »اساتید،  به  حمله  با  قضاییه  قوه  سخنگوی 
»اعدام«  احکام  صدور  که  شهروندانی  دیگر  و  روحانیون« 
معرتضان  علیه  »محاربه«  چون  سنگینی  اتهامات  تعیین  و 
انتقادها  این  گفت  برده اند،  سوال  زیر  را  بازداشت شده 

»تشویش اذهان عمومی« است و »خط قرمز« است!
غالمحسین محسنی اژه ای پانزده دستور خطاب به رؤسای  
نظر  به  دادستان های کشور صادر کرد.  و  دادگسرتی ها  کل 
می رسد بخشی از این دستورات به دلیل انتقادها و اعرتاضات 
شهروندان  علیه  احکام  اجرای  و  صدور  دادرسی،  شیوه  به 

معرتض بازداشت شده در هفته های گذشته است.
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تأخیر  بدون  اجرای رسیع و  این دستورات  از        یکی 
در  که  است  شهروندانی  برای  جمله  از  شده  صادر  احکام 
قضاییه  قوه  رئیس  شده اند.  محکوم  و  بازداشت  اعرتاضات 
گفته که »دادستان ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی 
که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با 
رعایت ترشیفات قانونی و لحاظ رسعت، نسبت به اجرای 
حکم صادره و قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم از پرونده های 

اغتشاشات و غیره، اهتامم صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی 
نیز به دالیل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتامً اطالع 

داده شود.«
قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه 
علیه معرتضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. 
بر اساس بیانیه قوه قضائیه »رشط تحقق محاربه قتل یا جرح 

نیست«.

قانون  ماده ۲۷۹  توضیح  در  خود  بیانیه  در  قضاییه  قوه 
جرم  مادی  »رکن  نوشته  محاربه  درباره  اسالمی  مجازات 
محاربه، کشیدن سالح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مرشوط 
به آنکه اوالً کشیدن سالح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و 
یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط 
گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافنت جرح یا قتل، رشط 

تحقق محاربه منی باشد.«

منابعی در ناتو به روزنامه »هاآرتص« گفته اند ارسائیل 
درباره  اطالعاتی  ناتو  طریق  از  گذشته  هفته های  در 
وزیر  گانتز  بنی  است.  داده  اوکراین  به  ایرانی  پهپادهای 
دفاع ارسائیل یک ماه و نیم گذشته درخواست وزیر دفاع 
اوکراین برای همکاری اطالعاتی درباره پهپادهای ساخت 

جمهوری اسالمی را رد کرده بود.
پایگاه خربی »آکسیوس« اخیراً نوشت در گزارش آنتونیو 
جمهوری  پایبندی  درباره  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش 
امنیت  شورای  به  است  قرار  که  برجام  مفاد  به  اسالمی 
به  پهپاد  ارسال  به  ایران  کند،  ارائه  متحد  ملل  سازمان 

روسیه متهم نشده است!
درباره  مفصلی  توضیحات  گزارش  این  در  گوترش 
نامه های دریافتی از منایندگان کشورهای آمریکا، فرانسه، 
آملان، انگلیس و اوکراین در مورد ارسال پهپادهای انتحاری 
از ایران به روسیه دریافت کرده است. اقدامی که مغایر با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است اما روس ها از راه های 
از  را  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  کردند  تالش  مختلف 
پهپادهای  از  استفاده  درباره  تحقیقات«  دستور  »صدور 

ساخت جمهوری اسالمی در جنگ اوکراین منرصف کنند.
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱هر شش ماه یکبار دبیرکل سازمان 
ملل باید در مورد نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
در مورد اجرای تحریم های جمهوری اسالمی گزارش ارائه کند.
اگر سازمان ملل تشخیص دهد که در اجرای این قطعنامه 
تخلفی صورت گرفته است برای روسیه که یکی از اعضای 
دائم شورای امنیت است و استفاده از پهپادهای ایرانی را 

تکذیب می کند، مایه رشمساری بزرگی خواهد بود.
هواپیامهای  که  کرده  اعرتاف  ایران  اسالمی  جمهوری 
بدون رسنشین به روسیه داده است، اما مدعی است که 

هواپیامی  پرواز  می دهند  گزارش  غیررسمی  ==منابع 
نظامی باربری روس »ایلوشین-۷۶« از مسکو به تهران و 
ایروان که مشکوک به حمل تسلیحات از ایران به روسیه 
است پنجشنبه ۲۴ آذر در همین کریدور هوایی رصد شده 

است.
فرودگاه  در  این هواپیام  از  منابع می گویند  برخی   ==
تخلیه  رسکوب  ادوات  به  مربوط  محموله های  مهرآباد 
شده است و همزمان تحت نظارت شدید محموله هایی 

را بارگیری کرده است.
تحقیق  از  روسیه  می گویند  غربی  دیپلامت های   ==
سازمان ملل درباره  به کار گرفنت پهپادهای ایرانی در جنگ 
اوکراین و اعزام کمیته تحقیق به آن مناطق مامنعت می کند.

گفته اند  »هاآرتص«  روزنامه  به  ناتو  در  ==منابعی 
اطالعاتی  ناتو  طریق  از  گذشته  هفته های  در  ارسائیل 

درباره پهپادهای ایرانی به اوکراین داده است.
== یک مقام غربی به آکسیوس گفت که گوترش دبیرکل 
سازمان ملل باید همین حاال دستور تحقیقات را بدهد و 

»تسلیم فشار روسیه نشود.«
منابع غیررسمی گزارش می دهند پرواز هواپیامی نظامی 
ایروان  و  تهران  به  از مسکو  »ایلوشین-۷۶«  باربری روس 
است  روسیه  به  ایران  از  تسلیحات  به حمل  که مشکوک 
کریدور هوایی  در همین  آذر(   ۲۴( دسامرب   ۱۵ پنجشنبه 

رصد شده است.
مسکو  از  که   )۸۶۹۰۶-RA شامره  )با  هواپیام  این 
برخاسته بود در فرودگاه مهرآباد فرود آمد و چند ساعت 
به  ایروان  بعد برخاست و در مسیر برگشت در فرودگاه 

زمین نشست که احتامالً جهت سوختگیری بوده است.
برخی منابع می گویند از این هواپیام در فرودگاه مهرآباد 
محموله های مربوط به ادوات رسکوب تخلیه شده است و 
همزمان تحت نظارت شدید محموله هایی را بارگیری کرده 
است. کیهان لندن ۱۳ آذرماه گزارش داد که یک هواپیامی 
توپولف )با شامره RFF۷۹۷۱( حامل منونه هایی از ادوات 
مستشار  تعدادی  نشست.  زمین  به  مهرآباد  در  رسکوب 

روس نیز در این پرواز حضور داشتند.
سه ماه پس از آغاز خیزش رسارسی در ایران دادستان  کل 
جمهوری اسالمی و همتای روسی آن که به تهران سفر کرد 

)۲۲ آذرماه( دو سند همکاری امضاء کردند.
آمریکا و بریتانیا بار دیگر از همکاری های متام عیار رژیم 
نگرانی  ابراز  امنیتی  و  نظامی  زمینه  در  روسیه  به  ایران 
کردند. درواقع روس ها در رسکوب اعرتاضات در ایران به 
رژیم  مقابل  در  و  می دهند  پشتیبانی  اسالمی  جمهوری 
اوکراین حامیت می کند. در  با  را در جنگ  ایران روس ها 
نقش  نیز  ارمنستان  و  بالروس  مثل  کشورهایی  میان  این 

تسهیل کننده در مراودات تهران و مسکو دارند.

انتقال محموله های نظامی و ادوات رسکوب بین تهران و مسکو؛ 
مخالفت رژیم ایران و روسیه با اعزام »کمیته های تحقیق« سازمان ملل!

مقامات جمهوری اسالمی ارسال پهپاد به روسیه را انکار می کردند اما با فشارهای بین املللی اعرتاف کردند پیش از آغاز جنگ 
روسیه با اوکراین این ارسال ها انجام شد!

قبل از رشوع جنگ بوده است. ایاالت متحده می گوید که 
شواهد قطعی از نقل و انتقاالت اخیر دارد.

آکسیوس با استناد به یک نامه و گزارش های چهار منبع 
هستند  درگیر  موضوع  این  در  مستقیامً  که  دیپلامتیک 
اکترب )اواسط مهرماه( درگیر مشاجره   از ماه  گزارش داده 
برای  ملل  سازمان  کارشناسان  اعزام  بر رس  طرف  دو  بین 
تحقیق در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران 

بوده است.
ملل  سازمان  تحقیقات  خواستار  اروپایی ها  و  آمریکا 
گوترش صالحیت  که  می کند  استدالل  روسیه  اما  هستند، 
ندارد بدون تصمیم شورای امنیت )که روسیه احتامالً آن را 

وتو می کند( اجازه اعزام تیم تحقیق دهد.
شورای  عضو  کشورهای  از  دیپلامت  دو  گفته  به  اما 
سازمان  سیاسی  معاون  و  حقوقی  مشاور  غربی،  امنیت 
مأموریت  گوترش  که  کردند  مشخص  دو  هر  متحد  ملل 
اعزام کارشناسان را دارد و منونه هایی از موارد مشابه در 

خاورمیانه وجود دارد.
زیادی  فشار  روسیه  می گویند  غربی  دیپلامت های 
دستور  وی  تا  است  کرده  وارد  مشاورانش  و  گوترش  بر 
تحقیقات را ندهند و حتا تهدید شده است که همکاری 
ویژه  به  اوکراین،  به  مربوط  موضوعات  سایر  در  را  خود 

کریدور غالت، لغو خواهد کرد.
در چنین رشایطی گوترش دستور تحقیق نداده و در نتیجه 

در گزارش اخیر خود به مسئله پهپادها اشاره نکرده است.
یک مقام غربی به آکسیوس گفت که گوترش باید همین 
حاال دستور تحقیقات را بدهد و »تسلیم فشار روسیه نشود.«
سازمان  تحقیقات  کمیته  اعزام  با  نیز  اسالمی  جمهوری 

ملل در مورد رسکوب ها در ایران مخالفت می کند.
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تصمیم رژیم برای باز هم بپا کردن چوبه های دار پس از آن 
گرفته شد که ماشین کشتار جمعی که قربانیان آن تا کنون از 

۴۵۰ نفر فراتر رفته در ارعاب جمعی ایرانیان شکست خورد.
روی آوردن رژیم به اعدام در مالء عام، به دلیل ترس آن از 
عواقب کشتار کّمی معرتضان در خیابان هاست که واکنش های 
جهانی را به دنبال خواهد داشت و رژیم قادر به تحمل هزینه 
پیامدهای افزایش تعداد قربانیان نیست. البته بحث و جدل در 
داخل خود دستگاه رژیم درباره به کار گرفنت خشونت بیش از 
حد علیه معرتضان نیز وجود دارد اما این اختالف نظر باعث 
عقب نشینی ماشین رسکوب خشونت آمیز نشده است. از سوی 
رسویس های  کارکنان  روحیه  است  ممکن  لحظه  هر  دیگر 
امنیتی نیز که آنها را علیه معرتضان به خیابان ها می فرستند و 
یا در اعدام استفاده می کنند، عوض شده و از رژیم جدا شوند.
تصمیم به کشتار جمعی ممکن است مانند سوریه و عراق، 
شود  نظامی  نافرمانی  و  دستورات  اجرای  از  امتناع  باعث 
و این احتامل دارد به شورش و سپس فرار نیروهای مسلح 
منجر گردد. پس رژیم جمهوری اسالمی برای اجتناب از این 
معرتضان  اعدام  به  داده  ترجیح  احتاملی  ناگوار  پیامدهای 

متوسل شود.
صبح دوشنبه گذشته مقامات قضایی رژیم ایران حکم اعدام 
مجیدرضا رهنورد یکی از معرتضان را به اتهام کشنت دو نیروی 

بسیجی در شهر مشهد در مالء عام به اجرا گذاشتند.
مقامات امنیتی در جریان این حادثه یک نوار ویدئویی از 
درگیری چند نفر را نشان دادند که چهره مشخصی از رهنورد در 
آن مشاهده منی شود، اما دادگاه انقالب اسالمی رهنورد را مجرم 
شناخت و مدعی شد که  تصمیم اعدام او متام رشایط قانونی و 
رشعی را دارد! سپس با خونرسدی کامل وی را به دار آویختند.
البته این اولین حکم اعدام علیه معرتضان در ایران نبوده و 
نیست، بلکه رژیم اسالمی روز پنجشنبه گذشته نیز محسن 
شکاری تظاهرکننده معرتض را پس از صدور حکم »محاربه« و 
به ادعای اینکه او با بسنت خیابان ها منجر به برهم زدن نظم و 

امنیت جامعه شده است، اعدام کرد.
دادگاه نتوانست محسن شکاری را به جرم قتل محکوم کند 

اما با اینهمه او را نیز به قتل رساند.
همچنین نهاد صادر کننده حکم مرگ موسوم به »دادگاه 
انقالب« ارومیه نیز فاش کرد که این دادگاه حکم اعدام دو 

برادر کُرد رشکت کننده در تظاهرات را صادر کرده است.

قوه قضائیه رژیم اسالمی اعالم کرد که حکم اعدام ۱۱ نفر 
را در ارتباط با اعرتاضات صادر کرده و این در حالیست که 
سازمان های حقوق برشی ایران گزارش دادند که بیش از ۱۲ 
فعال دیگر با اتهاماتی مواجه اند که ممکن است منجر به 

مجازات اعدام شود.
در سال جاری نیز رژیم ایران در اجرای احکام اعدام رتبه دوم 

پس از چین را در میان کشورهای جهان دارد.
ایران  رژیم  برش  حقوق  بین املللی  سازمان های  گزارش  به 
بیش از ۵۰۰ حکم اعدام را در سال ۲۰۲۲ اجرا کرده است، 
متفاوتی  ماهیت  معرتضان  علیه  رژیم  این  تصمیامت  اما 
دارد. اهداف و شکل آنها محاکمه های ساختگی و اتهامات 
دروغین است و هدف آن بازدارندگی معرتضان از حضور در 

خیابان هاست.
به این ترتیب رژیم اینک روی اعدام  های فردی معرتضان 
رشطبندی می کند تا شاید با اجرای چنین اعدام هایی معرتضان 
را برتساند. در این میان روزنامه کیهان تهران نزدیک به علی 
خامنه ای رهرب رژیم اسالمی نه تنها این جنایت آشکار علیه 
شهروندان ایرانی را توجیه کرده بلکه مدعی شده است که 
اعدام های خیابانی حتی در آمریکا هم بدون محاکمه انجام 
می شود! نه تنها این، بلکه این اعدام ها کودکان ۳ ماهه و حتی 

افراد مسن باالی ۸۰ سال را هم در برمی گیرد.
حوادث و رویدادهای ایران در این روزهای حساس تاریخی 
با آنچه مورخ عراقی کنعان مکیه در کتاب »جمهوری ترس« 
نوشته است، بسیار شباهت دارد. نویسنده در کتاب خود 
خواننده را به سفری عمیق و تحلیلی در رسنوشت کشوری 
می برد که با ستون های مبتنی بر توهامت سیاسی، استبداد 
و ترس کشوری را ویران، کرامت و عزت انسانی مردمانش را 
نابود، میهن واقعی و شهروندی را ازبین برده است. آنچه رژیم 
جمهوری »چوبه های دار« در تهران با ایرانیان انجام می دهد، 

فرقی با توصیف این تحلیلگر تاریخ ندارد.

منبع: وبسایت تلویزیون عربی الحره
نویسنده:مصطفی فحص

ترجمه و  تنظیم از کیهان لندن

==رژیم با برپا ساخنت چوبه های دار و حتا اعدام در مالء 
عام می خواهد با راهکار کشتار، فعاالن را به صورت فردی 
برتساند. تصمیم رژیم برای باز هم بپا کردن چوبه های دار 
پس از آن گرفته شد که ماشین کشتار جمعی که قربانیان 
آن تا کنون از ۴5۰ نفر فراتر رفته در ارعاب جمعی ایرانیان 

شکست خورد.
حساس  روزهای  این  در  ایران  رویدادهای  و  ==حوادث 
تاریخی با آنچه مورخ عراقی کنعان مکیه در کتاب »جمهوری 
ترس« نوشته است، بسیار شباهت دارد. نویسنده در کتاب 
در رسنوشت  تحلیلی  و  عمیق  سفری  به  را  خواننده  خود 
کشوری می برد که با ستون های مبتنی بر توهامت سیاسی، 
انسانی  عزت  و  کرامت  ویران،  را  کشوری  ترس  و  استبداد 
مردمانش را نابود، میهن واقعی و شهروندی را ازبین برده 
است. آنچه رژیم جمهوری »چوبه های دار« در تهران با ایرانیان 
انجام می دهد، فرقی با توصیف این تحلیلگر تاریخ ندارد.

مصطفى فحص )الحره( – در جمهوری های رعب و وحشت، 
زمانی که ملتی تصمیم می گیرد دیوار ترس را بشکند، صاحبان 
قدرت دچار وحشت  شده و برای ترمیم شکاف های دیوار ترس 

به ابزارهای تشدید وحشت متوسل می شوند.
در رابطه با حال و هوای نظام جمهوری اسالمی که سه ماه 
است در وضعیتی بسیار بغرنج برس می برد، می توان آن را 
اینگونه توصف کرد که وضعیت اش نه تنها به نقطه ای  فراتر 
از »ترس و وحشت« از  آینده خود رسیده بلکه مانند یک 
فرد مبتال به بیامری »وحشتزدگی«  و »پانیک« با مردم ایران 

رفتار می کند.
در حال حارض بیشرتین عالئم و شواهد وحشتزدگی در رژیم 
تهران و ترس از معرتضان و پایداری و ارصار آنها بر مبارزه دیده 
می شود. بزرگرتین ترس رژیم از اراده شکست ناپذیر ملت ایران 

است به همین دلیل می خواهد این اراده را بشکند.
در رویارویی آشکار میان رژیم جمهوری اسالمی با همه ابزار 
رسکوبش در برابر اراده و عزم راسخ معرتضان ایرانی، رژیم 
اسالمی تنها راه نجات خود را در بر پا کردن چوبه های دار 

یافته است.
رژیم با برپا ساخنت چوبه های دار و حتا اعدام در مالء عام 
می خواهد با راهکار کشتار، فعاالن را به صورت فردی برتساند. 

رژیم ایران؛ جمهوری چوبه های دار
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مجلس مقدماتی که در تاریخ مرشوطیت ازآن به عنوان 
مجلس دربار یادشده است، به منظور مذاکره در باب تشکیل 
»عدالتخانه« روزسه شنبه ششم ربیع االول انعقاد یافت. حارضان 
عبارت بودند از عبداملجید میرزا عین الدوله )صدراعظم( امیر 
بهادر جنگ )وزیر دربار( نارصامللک )وزیر مالیه( مشیرالدوله 
)وزیرامورخارجه(حاجب الدوله )فراشباشی شاه( عالءالسلطنه 
ممتازالدوله،  احتشام السلطنه،  لندن(  در  ایران  مختار  )وزیر 

معین الدوله، صنیع الدوله، مشیرامللک و محتشم السلطنه.
حاجی میرزا یحیی دولت آبادی در خاطرات خود )حیات 
یحیی( می نویسد: »اتابک اعظم رو به حارضین کرده می گوید 
خیال داریم مجلس تشکیل بدهیم برای اصالح عدلیه و اجرای 
دستخط هامیون. رشحی در این باب نوشته شده باید بخوانید 

و هرکس رای خود را بیان مناید.
ورقه ای که نوشته شده و انتظار طبع آن می رود خوانده می شود.
امیر بهادر وزیر دربار می گوید رای شاه باید بر همۀ این 
مطالب مقدم باشد. اگر بفرماید فالن شهر را بچاپید یا فالن 
آدم را بکشید نباید گفت این خالف قانون است. این حرف 
را که وزیر دربار می زند سکوت طوالنی در مجلس حکمفرما 
می گردد زیرا اگر بخواهند رد کنند با نوکری آنها منافات دارد. 
بخواهند قبول کنند خالف حس و وجدان آنهاست. در این حال 
احتشام السلطنه می گوید آقای وزیر دربار چه می فرمائید. همۀ 
حرفها بر رسهمین یک کلمه است که باید شاه نتواند برخالف 

قانونی که خودشان می گذارند رفتارکند.
وزیر درباری که اگر اسم شاه را کسی به بی احرتامی بربد غش 
می کند چگونه بشنود که بگویند اختیارات شاه باید محدود 
گردد. اینست که با احتشام السلطنه محاّجه و مکابره سخت 

می کند. احتشام السلطنه هم سخت جواب می دهد.
برود،  مجلس  از  قهر  عنوان  به  می خواهد  دربار  وزیر 
منی گذارند. وزیر دربار می گوید احتشام السلطنه، شام قجر 
هستی. حامیت شاه با شام است نه این که خودت بگویی 
قدرت شاه را باید محدود کرد. احتشام السلطنه جواب می دهد  
بلی، من قجرم و حامیت شاه با من است، فرق من و شام 
اینست که من می خواهم شاه ایران امپراطور آملان باشد، شام 

می خواهید امیر بخارا بشود.
حاجب الدوله به حامیت وزیر دربار درآمده می گوید احتشام 
السلطنه، شام می گوئید دولت باید هرچه چهارنفر آخوند رشوه 
خوار می گویند قبول کند؟ احتشام السلطنه جواب می دهد 
خیر، من می گویم دولت باید کار خود را بسازد و این بنا را که 
روی خاکسرت گذارده شده روی اساسی محکم بگذارد، چهار 
نفر آخوند هم اگر به هوای نفس خواستند حرفی بزنند قدرت 
داشته باشند از آنها جلوگیری کنند. آقای حاجب الدوله، آخوند 
اگر رشوه می خورد دو تومان و سه تومان است، دعوا بر رس 
این دوسه تومان نیست، بلکه دعوا بررس سی چهل هزارتومان 
گرفنت ماهاست. سخن که به این مقام می رسد اتابک اعظم 
می گوید بس است، باید رای هرکسی دراین باب معلوم شود. 
رای وزیر دربار معلوم شد. حاجب الدوله می گوید رای من هم 
رای وزیر دربار است... «گزارش این مجلس را احتشام السلطنه 

به رشح مبسوط تری در خاطرات خود آورده است:
سابق  ورقه  واال صدراعظم هامن  آن جلسه حرضت  »در 
الذکر را از جیب خود درآورده و قرائت کردند و سپس مطالبی 
را به تفصیل بیان داشتند و در خامته گفتند: در موقع تحصن 

نگاهی دوباره به انقالب مرشوطیت ایران)بخش پایانی(
) کیهان لندن شامره ۱۱۳۸-۱۱۳۴ (  آذر تا دی ۱۳۸۵

احمد احـرار

علامء و بازاریان در زاویه مقدسۀ حرضت عبدالعظیم، ذات 
مبارک ملوکانه به متحصنین وعده دادند که عدلیه و عدالتخانه 
به مردم بدهند و اکنون شام که رجال برگزیده و معتمد شاه و 
دولت هستید به این مجلس دعوت شده اید تا عقاید و نظرات 
خودتان را در این زمینه بیان کنید، که آیا چنانکه به علامء و 
تجار و طالب و غیره وعده شده باید در تشکیل عدالتخانه 
اقدام کرد؟ و اصوال تشکیل این عدالتخانه به مصلحت ملک 
و ملت و شاه و دولت هست یا خیر؟ و اگر باید از این کار 
خودداری کرد چه جوابی به علامء و تجار و مردم، که هر روز 

قضیه را دنبال می کنند، باید داد؟
از گوشه و کنار مجلس هرکس اظهاری منود. ولی بشیوۀ 
مرسوم حاصل اظهارات همه  هیچ بود و به اصطالح به نعل 
و به میخ می زدند، تا امیر بهادر به سخن برخاست. این یکی، 
اگر چه بدفاع از استبداد پرداخت اما هرچه بود عقیده اش را با 

رصاحت بیان کرد و به آنچه گفت اعتقاد داشت.
سخنان امیر بهادر تقریبا به این مضمون بود: »این ورقه  

چند عیب دارد
اوالـ  اینکه حکم قطعی و آخری هر محکمه باید با شخص 

پادشاه باشد. او مختار است و فرمان با اوست.
ثانیاـ  برای صالح یا اصالح مملکت و یا گوشامل اشخاص بنده 
یا غیر بنده را بفرستند، گوشامل دهیم و سیاست کنیم، احدی 
حق چون و چرا نباید داشته باشد و از این قبیل اظهارات، ثالثا 
و رابعا و خامسا فرمودند... «بنده با اینکه مصمم بودم در آن 
مجلس ساختگی که می دانستم سامانش هیچ است. سکوت 
اختیار کنم ولی اظهارات امیر بهادر رشته اختیار از دستم بدر  

برد و خطاب به امیر بهادر گفتم: 
آقا، ایجاد عدالتخانه یا اصالح عدلیه برای آنست که دیگر 
احکام دلخواه و کیفی  و خارجی از مجرای قانون و عدالت از 
میان برود. چه مناسبتی دارد که شاه در احکام عدلیه و مسائل 
حقوقی که فقط قضات صالح و مستقل باید حکمیت کنند، 
مداخله بنامید؟ ابدا چنین امتیازی در هیچ مملکتی به هیچیک 
از سالطین نداده اند  و منی دهند و دیگر اینکه چطور باید شاه 
یا شام را مختار کرد که چنانکه خودتان می گوئید، بروید در 
فالن شهر و مردم را بکشید؟ یا سیاست منوده یا غارت کنید؟
گونه  این  که  است  این  برای  هیاهو  و  این شکایات  متام 
احکام کیفی و خودخواهانه دیگر صادر نشود، واال اگر اینطور 
که جنابعالی می فرمائید اصالح می شد که حاال هم هست.
قدری رسوصدا بلند شد و ُخلق امیربهادر و حاجب الدوله 
تنگ شد و بر من تاختند که: به، به، شام از طایفه قاجار 
هستید، شام باید بیشرت مالحظه منائید. اگر اقتدار پادشاه از 
میان برود شام از میان خواهید رفت و چه و چه خواهد شد. 
این  هستم  قاجار  من  چون  است،  درست  دادم  جواب 
مملکت و این تاج و تخت را از شام بیشرت دوست دارم و آنچه 
می گویم به همین علت است. االن اساس سلطنت بر روی 
آب است و متحرک و متزلزل و من می خواهم پایه های این 
سلطنت بر قلوب مردم بوده و استوار باشد. من منی خواهم 
پادشاه ایران  مثل امیر بخارا باشد و به چشمی که روسای 
قبایل وحشی آفریقا را می بینند به او بنگرند. بلکه می خواهم 
پادشاه ما مثل امپراطور آملان باشد و این نخواهد شد مگر 
وقتی که حکومت قانون در این مملکت بر روی کار بیاید 
هر  برای  قانون  که  حقوقی  و  اختیارات  از  مردم  و  شاه  و 
یک تعیین منوده  برخوردار باشند. این دوستی های شام به 

اصطالح هامن دوستی خاله خرسک است!!

حاجب الدوله گفت: نه،نه، این مرشوطیت است و ما زیر 
بار آن منی رویم.آقای نارصامللک هم قدری روی مساعدت به 
آنها نشان می دادند. در مالقاتهای خصوصی هم که با ایشان 
داشتم اظهار عقیده می کردند که هنوز زود است و در ایران 
آمادگی برای مرشوطیت نیست.امیر بهادر و حاجب الدوله با 
تغیَر از مجلس بیرون رفتند. هرچه خواستند آنها را نگاه دارند 
نشد و از اطاق بیرون شدند. مجلس پر از بهت و وحشت شد. 
معلوم بود که با چه شاخ و برگی آن دو  وجود غیرمقدس!! 

مراتب را به شاه ضعیف العقل راپورت خواهند کرد.
عین الدوله نگاهی به من کرد و گفت: احتشام السلطنه »تو 
خیلی درست و درشت می گویی« و قدری مالمت منود. دیگران 
هر یک حالتی داشتند. بعضی  ساکت و متبسم و بعضی هم 
که نارصامللک و عالءالسلطنه  و مشیرالدوله از آن جمله بودند 
متوحش و ترسناک. یکی دو نفر هم خوشحال و خوشوقت برای 
اینکه  تصور کردند بعد از آن جلسه بنده از میان خواهم رفت.

به شاهزاده عین الدوله جواب دادم: حرضت واال، من یک 
نفر نوکر دولت هستم که هر دقیقه دولت بخواهد می تواند 
امر بدهد، مرا بگیرند. حبس یا نفی بلد کنند. اما یک سئوال 
از شام که صدراعظم وابسته بخاندان سلطنت و شخص اول 
مملکت هستید دارم. عین الدوله گفت: بفرمائید. گفتم: بنده از 
وابستگان دربار و دولت هستم. معذالک امروز که این مطالب 
حقه را می گویم، اینطور بر من تاخت آورده و اسباب مالل 
خاطر جنابعالی و تغیَر دیگران می شود. فردا که از هر گوشه 
مملکت پنجاه هزار نفر بازاری  و کشاورز و پیشه ور و غیره 
با چوب و چامق قیام می کنند و این مطالب را با شدت و 
خشم مطالبه می مناید چه خواهید کرد؟ پس بهرت این است 
که آنچه را می دانید فردا بزور مجبور به انجام آن خواهید شد 
امروز خودتان پیشقدم شوید و حقوقی را که مردم بزور از شام 

خواهند گرفت خودتان به میل و رضا و رغبت بدهید.
مجلس برهم خورد و همه متفرق شدند.«

باز گردیم به موضوع بحث و سخن آغازین که آیا انقالب 
مرشوطه ایران به هدف خود رسید یا نرسید.

هدف انقالب، در حدی که گروه اول )فرنگ رفته ها( انتظار 
پارملانی و  دارای حکومت  ایران  یافت.  البته تحقق  داشتند 
قانون اساسی و تاسیسات جدید اداری و قضائی شد و در 

مسیر تحول  وتجدد قرار گرفت.
دست  به  کارها  بیشرت  هرچه  سپردن  لزوما  تحوالت،  این 
متجددین را درپی داشت که موافق طبع گروه دوم یعنی 
روحانیون نبود. ازاین رو، بین آنها با طبقه جدید حاکم برکشور 
فاصله افتاد و تعارض میان حوزۀ دیانت با حوزۀ سیاست مانع 
از آن شد که حکومت قانون در ایران ریشه های قویم پیدا 
کند و قانونگرایی و قانومنندی به اصطالح امروز نهادینه شود. 
روحانیون رفته رفته از نظام مرشوطه بریدند و با آن درگیر 
شدند تا رسانجام رضبه نهایی را بر بنیاد آن زدند و مرشوطه را 

برافکندند و مرشوعه را جانشین آن ساختند.
رژیم  برافکندن  هدفشان  )قفقازیها(  سوم  گروه  اما  و 
پادشاهی و برپاداشنت حکومت انقالبی بود که چون انقالب 
دوران  طول  در  نساخت  برآورده  را  هدف  این  مرشوطه 
مرشوطیت مبارزات خود را از راههای دیگری پی گرفتند و گاه 
در چهارچوب فعالیتهای حزبی، گاه به صورت قیامهای محلی 
یا تشکلهای چریکی با حکومت مرکزی در جنگ و گریز بودند 
تا رسانجام دست در دست روحانیون گذاشتند و در نربد نهایی 

به عمر مرشوطیت خامته دادند.

زنرش
اب

مجادله در مجلس دربار

پایان
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در »دادگاه انقالب« دادستان حرف زیادی برای گفنت نداشت. 
به جای او رئیس دادگاه، پرخاشگرانه متهم را مورد حمله قرار 
می داد و اعتنایی به حفظ ساده ترین موازین حقوقی نداشت.

دنباله مذاكرات دومین دادگاه را كه به صدور حكم اعدام 
برای امیرعباس هویدا منتهی شد در زیر می خوانید:

در هرحال انتظار دادگاه چندان دیر نپایید. هلیكوپرتی كه 
به گونه ای مرموز به فضای زندان قرص وارد شده بود ناگهان 
به گونه ای به هامن سان مرموز، فضای زندان را ترك گفت 
و هرگز هم باز نگشت. شاید حضوراین هلیكوپرت واپسین 
لحظات امیدواری هویدا بود. قرائت كیفرخواست از رس گرفته 
شد. پیش از پرواز هلی كوپرت، فضای جلسه ملتهب بود. وقتی 
دادگاه كار خود را از رس گرفت،  ترس و وحشت هم بر این 
التهاب افزوده شده بود. پس از پایان قرائت كیفرخواست، 
دادستان آغاز به سخن كرد. حرف و سند و شاهد و استدالل 
تازه ای نداشت. رصفاً دعاوی كیفرخواست را تكرار می كرد. تنها 
تفاوتش با خلخالی در این بود كه در سیاق گفتارش ته رنگی از 
نظم و انصاف، به چشم می خورد. البته بالفاصله پس از سخنان 
دادستان، دوباره نوبت خلخالی شد. بار دیگر متهم را مورد 
حمله شدید قرار داد. حتی تظاهر به بی طرفی هم منی كرد. 
در خاطراتش، با تبخرت و تفاخر می گوید چهل و پنج دقیقه، بی 
وقفه، مورد حمله اش قرار دادم. می گوید جنایات رژیم پهلوی 
را باز گفتم و همدستی هویدا را در همه آنها نشان دادم. 
حتی ابایی نداشت كه بگوید رسنوشت هویدا قبل از رشوع 
دادگاه قطعی شده بود. درخاطراتش اذعان دارد كه، »ما هم 
شش دانگ حواسامن جمع بود و منی خواستیم كه كاله رس ما 

بگذارند. لذا با كامل جدیت، قصدم این بودكه تا پایان محاكمه 
و حتی  اعدام هویدا، كسی در خارج از زندان از رسنوشت او 

مطلع نشود.«
وقتی هویدا به  دقت كیفرخواست و حمالت تند رئیس 
ملتهب  و  را شنید،  وقتی فضای سنگین  دادستان  و  دادگاه 
دادگاه را سنجید، وقتی به زمان و رشایط نامتعارف كار دادگاه 
اندیشید، انگار یاس و تسلیم یكرسه بر او چیره شد. گه گاه 
هم ناگهان از رشایط به خشم می آمد. به نحوه كار دادگاه 

اعرتاض داشت.
 می گفت كسی به منایندگی از دادگاه به او وعده داده بود 
كه كیفرخواست تازه ای تنظیم خواهد شدو منت آن، پیش از 
آغاز كار دادگاه،  در اختیار او قرار خواهد گرفت. می پرسید، 
»بنده این جا روشن نیستم كه راجع به كدام كیفرخواست 
گزنده  اغلب  و  رسباال  جوابهای  وقتی  می كنیم.«  صحبت  
خلخالی را شنید، بی پروا گفت، »باز هم عرض می كنم این جا 
قربانی الزم است. بنده تسلیمم.« در عین حال،  لحظاتی بعد، 
لبخندی بر چهره خلخالی دید و این بار، از در آشتی در آمد 
و گفت، »لبخند شام آقای رئیس مرا از نظر روحی تقویت 

می كند.«
مانند دادگاه اول،  این بار نیز خلخالی در واقع همه موازین 
متعارف حقوقی را نادیده گرفت. در شكل و محتوای كار، 
گویی پابند هیچ اصلی جز امتام هر چه رسیعرت كار دادگاه و 
اجرای حكم نبود. در عین حال، مطالبی كه او  و دادستان در 
حمله به هویدا می گفتند در اساس تكرار هامن نظراتی بود كه 
در دادگاه اول طرح شده بود. هویدا هم اسرتاتژی دفاعی خود 

را تغییر نداده بود.
تنها بخشی از مسئولیت كارهای رژیم گذشته را می پذیرفت. 
ارصار داشت كه گناهكار اصلی »سیستم« بود. ازكسانی كه 
در دست ساواك عذاب دیده بودند، پوزش خواست،  اما در 
عین حال تكرار كرد كه اداره ساواك به عهده شاه بود و الغیر.  
می گفت از جنگ جهانی دوم به بعد،  همه نخست وزیران،  
به استثنای دكرت مصدق، در چهارچوب سیستمی واحد عمل  
می كردند كه در آن بخش اعظم اختیارات در دست شاه بود. 
می گفت  من این سیستم را اخرتاع و  ابداع نكردم، بلكه 
تنها تداومش بخشیدم. دوباره یادآوری كرد كه ساواك، ارتش، 
رشكت نفت، سیاست خارجی و بیش و كم متام عرصه های  
مهم تصمیم گیری در انحصار شاه بود. منكر بود كه »نوكر 
من  اربابان  امریكائیان  »اگر  گفت،  می  بود.  ها  امریكایی« 
بودند، جناب آقای رئیس، من اینجا چكار می كردم؟ االن بنده 
این جا خدمتتان نبودم« می پرسید، »جناب آقای رئیس، بین 
متام نخست وزیران كه قبل از من و بعد از من بودند، كدامشان 

در این جا، در تهران هستند؟«
ضعف اسرتاتژی

اسرتاتژی دفاعی هویدا از جوانب گونه گون ضعف داشت و 
رضبه پذیر بود. شكی نیست كه او  می دانست از لحاظ قانون 
اساسی ایران،  به هیچ روی منی توان سیستم را یكرسه مسئول 
دانست و از فرد،  آنهم نخست وزیر مملكت، سلب مسئولیت 
كرد. می دانیم كه هویدا در آغاز دوران صدارتش، روزی همراه 
شامری از وزرا و مشاورانش با شاه دیدار كرده بود. دستور 

جلسه آن روز »انقالب اداری« بود. قرار بود این مساله،

معمایی به نام هویدا  )۱۵(

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

رأی دادگاه: امیر عباس هویدا محكوم به اعدام و 
مصادره اموال!

خلخالی پرخاشگرانه حمله می كرد و هویدا برای او از ظرائف زبان عربی 
سخن  می گفت!

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

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

اجازه ورود می یافت و ااّل رسش به باد می رفت.
وارد  مرموز  و  پیچیده  معنی شخص  به  اما  كلمه  این 
كه  می شود  اطالق  كسانی  به  و  شده  اروپایی  زبانهای 

منی توان از ارسار و افكارشان رس درآورد.
آیا هویدا واقعا چنین پدیده ای بود و باقی ماندن او در 
مقام نخست وزیری به مدت سیزده سال یك معامست؟
قضاوت در این مورد با خواننده كتاب است كه به 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.
صاحبنظران  و  آگاهان  هرآینه  نوشتیم،  قبال  كه  چنان 
باشند  داشته  نظری  آن  مندرجات  و  كتاب  این  باره  در 
ما استقبال می كنیم به رشط آن كه هدف، روشنرت شدن 

سفر هویدا به یزد در دوران نخست وزیریموضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد.

زنرش
اب
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فی االرض« محاجه می كرد. در این نحوه استدالل، آن هم در 
آن زمان، حالتی غم انگیز و استیصالی قابل ترحم رساغ می توان 
بود.  تشنه  هویدا  خون  به  خلخالی  كه  نیست  شكی  كرد. 
داوریهای شتابزده اش دیگر در آن زمان شهرت كامل داشت. با 
این حال،  هویدا در دادگاه چنین كسی از ظرایف زبان عربی و 

از  عقالنیت اتهام »فساد در زمین« سخن می گفت.
مرتكب  صدارتش  دوران  در  كه  داشت  اذعان  هویدا 
اشتباهاتی  شده بود، اما در عین حال تاكید داشت كه در این 
دوران،  جامعه ایران از پیرشفتها و ترقی چشمگیری برخوردار 
شد. می گفت دادگاه باید جوانب مثبت و منفی كارنامه من را 
در نظر بگیرد. انگار به تدریج روحیه مقاوم،  حتی رسكش، خود 
را بازیافته بود. همینجا بود كه بی پروا به دفاع از كارنامه 

دولت خود پرداخت. می گفت برنامه ما برای جامعه ایران 
هم مرتقی بود و هم از حقانیت تاریخی برخودار بود. تاكید 
داشت كه متاسفانه فرصت كافی پیدا نكرد كه این برنامه را، 
به شكلی كامل و متام، به مرحله اجرا درآورد. ارقام و آماری 
كه موید این پیرشفتها بود تدارك كرده بود. خانواده انشاء 
در فراهم آوردن این اسناد كمكش كرده بودند. اما خلخالی 
جلوی صحبتهای هویدا را گرفت و تاكید كرد كه »وارد جزئیات 
نشوید«  هویدا به تندی و تلخی گفت كه در این دادگاه، »از 
جانم دفاع  می كنم.« می گفت: »من مجبورم جزئیات و آمار و 
ارقام را بگویم.« خلخالی قانع نشد و از هویدا خواست كه به 

مدافعات، در سطحی كلی، ادامه دهد.
رسانجام هویدا به نشان رسكشی و دلزدگی از كار دادگاه، 
سكوت اختیار كرد. دست راستش را با تركیبی از عصبانیت و 
بی اعتنایی در هوا تكان داد و با  این حركت نشان داد كه دیگر 
در مقابل این دادگاه سخن نخواهد گفت. بدین سان، مرحله ای 
از كار خلخالی پایان یافت و او به اصطالح » وارد شور« شد. 
ـ آذری قمی،  جنتی وگیالنی ــ ناظر و مشاور  سه روحانی دیگرـ 
دادگاه بودند. طبق سنت اسالم، این مشاوران تنها در زمانی در  
كار دادگاه مداخله می كنند كه ببینند  بی عدالتی شده و چون 
در دادگاه خلخالی نشانی از بی عدالتی نیافته بودند،  دخالتی 

هم نكردندو ساكت نشستندو كار دادگاه را نظاره كردند.
دقایقی پس از آغاز »شور«، خلخالی رأی دادگاه را اعالم كرد. 
گفت: »مفسد فی االرض  بودن و خیانت امیرعباس هویدا به 
ملك و ملت محرز می باشد و مشارالیه محكوم به اعدام و 

ضبط اموال می باشد.«

        به سان اصل جدیدی، به اصول به رسعت در حال 
افزایش »انقالب شاه و مردم« افزوده شود.

پس از پایان جلسه ای كه ابعاد  این انقالب به اجامل مورد 
بحث و گفتگو قرار گرفت،  هویدا از نراقی خواست كه همراه 
او به شهر و به كاخ نخست وزیری باز گردد. نراقی در جلسه، 
 و در حضور شاه گفته بود باید به كارمندان دولت تعلیم داد 
كه چگونه از فرامین غیر قانونی رسپیچی كنند. هویدا،  به 
رسم مألوف پشت فرمان پیكانش نشست و نراقی در صندلی 
كنار او جای گرفت و محافظان هویدا نیز در صندلی عقب 
نشستند. هویدا آغاز  به سخن كرد و چون مطلبش را حساس  
می دانست، طبق معمول به فرانسه صحبت كرد. به نراقی 
می گفت: »اگر حرفی كه امروز زدی درست باشد،  پس همه 

ما گناهكاریم. در رشایط كنونی چاره ای نداریم جز این كه 
فرامین گاه غیر مرشوع رؤسایامن را به اجرا در آوریم.« در 
واقع،  هویدا بارها به دوستان و همكاران نزدیكش گفته بودكه 
ترقی در ایران در گروی گردن گذاشنت به همین فرامین گاه 

غیر قانونی است.
گامنش این بودكه ترقی بدون رهربی شاه شدنی نیست و در 
رشایط كنونی   بهای  تداوم این رهربی را تسلیم در برابر فرامین 
شاه می دانست. البته بارها دوستان و اقوام هویدا با  این 
استدالل او مخالفت می كردند. از سویی برخی  می گفتند كه 
اصوال تسلیم در برابر فرامین استبدادی ره به ترقی منی تواند برد.

یادآور می شدند كه هویدا دیگر  برخی  دیگر،  از سویی 
منی دهد.  نشان  شاه  فرامین  برابر  در  مقاومتی  هیچگونه 
می گفتند كردار او از حد مصلحت اندیشی سیاسی گذشته و به 
مقوله تسلیم مطلق تبدیل شده. حال در دادگاه،  هویدا  تقاص 
سیاست مدارایش را می داد. می دانیم كه این تسلیم و مدارا 
یكرسه خالف اصول قانون اساسی ایران بود. اما خلخالی خود 
آنچنان از اصول این قانون و مقدمات اصول حقوقی بی خرب 
بود، آنچنان به ظرایف مباحث اخالقی بی اعتنا بود، آنچنان 
معتاد تكرار شعارهای توخالی و خطرناك بود كه دادگاه او 
هرگز نتوانست به مرجعی صبور برای رسیدگی به خطاكاری یا 
بی گناهی هویدا بدل شود. خلخالی هم، به سان »اكرانت« در 
مصاحبه تلویزیونی اش،  باور منی كرد كه نخست وزیر مملكت 
نقشی در اداره ساواك نداشته و از تعیین سیاستهای مملكت 
عاجز بوده است. ولی خلخالی، به رغم آنكه اغلب چیزی جز 
دنبالهداردحرف غیر حقوقی منی زد، دست كم در یك نكته اساسی و 

مهم حق داشت. می گفت نخست وزیر طبق قانون اساسی 
ایران مسئول اعامل دولت است. می گفت در صورت نقض 
قانون و اصل حاكمیت ملی، وزرا و نخست وزیران هیچكدام  
منی توانند از خود سلب مسئولیت كنند. از هویدا  می پرسید 
چرا وقتی دریافتید كاری از دستتان بر منی آید،  استعفا ندادید.

 از من چه می خواهید؟
شد.  طرح  تازه  نكته  دو  دوم،  دادگاه  مباحث  طول  در 
خلخالی از هویدا پرسید كه: »به شدت شایع است كه شام 
گفتید مداركی علیه شاه دارم.... آیا تایید  می فرمائید یا خیر؟« 
می خواست بداند كه آیا هویدا حارض است اسناد را در اختیار 
دادگاه، و جمهوری اسالمی بگذارد. هویدا از سویی وجود این 

اسناد را تایید كرد و از سویی دیگر شكی باقی نگذاشت كه 
حارض نیست اسناد  را در اختیار دادگاه و جمهوری اسالمی 
بگذارد. می گفت: »بنده عرض كنم كه اگر خدا به من عمر  داد 
یك تاریخ از ۲۰ شهریور تا امروز بنویسم و در این تاریخ مسلام  

نكاتی مبهم روشن   می شود و مداركی هم دارم.«
مقدس  اماكن  از  یكی  تعمیر  مخارج  مورد  در  دوم  نكته 
مذهب بهائیت بود. خلخالی از هویدا پرسید كه آیا در این 
كار، چه به طور مستقیم،  چه از طریق تأمین مخارج، نقشی 
داشته است یا نه. هویدا به نظر سخت حیرت زده می آمد. 
در كیفرخواست  هیچ اشاره ای به این قضیه نشده بود. در 
حقیقت این تنها موردی بود كه در طول دادگاه اول و دوم به 
مذهب بهائیت اشاره می شد. هویدا هرگونه مداخله ای را در 

این كار انكار كرد.
پس از چندی، لحن پرخاشگر خلخالی بار دیگر هویدا را 
متقاعد كرد كه این جلسه و گفتگوهای آن،  همه چیزی جز 
حفظ ظاهر نیست. دریافت كه رسنوشتش رقم خورده و این 
بار، به محض آنكه خلخالی هویدا را مورد حمله قرار داد،  
او هم  وسط حرفش پرید و گفت: »قربان،  قاضی كه نباید 
علیه متهم حرف بزند.« با استیصال از خلخالی پرسید، »از من 
چه می خواهید؟« خلخالی هم در پاسخ گفت كه »شام مفسد 
فی االرض هستید.« و به او پیشنهاد كرد كه آخرین دفاعیات 
خود را به سمع دادگاه برساند. خلخالی با این حرف آشكارا 
نشان  می داد كه حتی پیش از »شور« دادگاه رأی آن قطعی 
و تعیین شده بود. هویدا هم به جای آن كه آخرین دفاعیات 
خود را بیان كند، با خلخالی در مورد عقالنیت اتهام »مفسد 

ـ مهندس منصور روحانی، سپهبد اسامعیل ریاحی،  ضیاءشادمان، سپهبد اسدالله صنیعی و رسلشكر حسن پاكروان نیز در عكس دیده می شوند. امیرعباس هویدا  در حضور شاهـ 
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تازگی  اسالمی  در جمهوری  عنوان شکنجه  به  ==تجاوز 
ندارد و از آغاز روی کار آمدنش علیه دخرتان و زنان زندانی 
مرتکب می شد و آن را برای فشار علیه پرسان و مردان نیز 

ترسّی داد!
==محمد حاجی رسول پور که در اعرتاض های بوکان دستگیر 
شده بود به دلیل »شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه« به 

کام رفت و در بیامرستان جان باخت.
دلیل  به  بازداشت شده  ساله  دانش آموز ۱۴  ==معصومه 
تجاوز  دلیل  به  واژن  پارگی  از  ناشی  خونریزی  و  جراحت 

مأموران در تهران جان باخته است.
»محاربه«،  سنگین  اتهامات  با  که  ==بازداشت شدگانی 
همگی  نیز  شده اند  روبرو  »بغی«  و  االرض«  فی  »افساد 
»اقرار  به  مجبور  تا  گرفته اند  قرار  شدید  شکنجه های  زیر 

غیرواقعی« شوند.

ایرانیان  انقالبی  از خیزش ملّی و جنبش  در چهارمین ماه 
زندان  در  بازداشت شدگان  اسالمی همچنان  علیه جمهوری 
مورد شکنجه و آزار جسمی و جنسی و روانی قرار می گیرند. 
تازه ترین گزارش ها از جان باخنت یک شهروند بازداشت شده در 
بوکان زیر شکنجه و یک دخرت دانش آموز ۱۴ ساله در تهران 
بر اثر تجاوز در بازداشت و خونریزی ناشی از پارگی واژن 

حکایت دارند.
سازمان حقوق برشی »هه نگاو« از جان باخنت محمد حاجی 
اثر  بوکان دستگیر شده و در  اعرتاض های  رسول پور که در 
شکنجه به کام رفته بود خرب داده است. علت درگذشت این 
شهروند معرتض »شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه« اعالم 

شده است.
بر اساس این گزارش محمد حاجی  رسول پور روز شنبه نهم 
مهر بازداشت و ۲۵ مهر با قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد؛ اما 
روز چهارشنبه دوم آذر با یورش مامواران به مغازه اش در بوکان 
بار دیگر دستگیر شده و به زندان افتاد. خانواده  او در پاسخ به 
پیگیری های خود با این جواب مواجه شدند که او برای مدتی 

مهامن زندان بوکان است.
محمد حاجی   رسول پور ۲۰ روز پس از دستگیری مجدد، 
در اثر شدت جراحت های ناشی از شکنجه به کام رفت و 
در نهایت در بیامرستان »قلی پور« بوکان جان باخت. یکی از 
نزدیکان این زندانی سیاسی به »هه نگاو« گفت: »روز سه شنبه 
۲۲ آذر با خانواده متاس گرفتند و به آنان گفتند که برای آزادی 
محمد حاجی  رسول پور با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی مراجعه 

قتل حکومتی 
شهروندان در 

بازداشتگاه با شکنجه 
و تجاوز؛

 جنایتی که جمهوری 
اسالمی همواره 
مرتکب شده است

کنند؛ اما وقتی خانواده به زندان مراجعه کردند، محمد به 
کام رفته بود و ماموران او را روی یک ویلچر به آنان تحویل 

دادند.«
خانواده محمد حاجی  رسول پور او را به بیامرستان منتقل 
و در بخش مراقبت های ویژه بسرتی کردند اما این زندانی 

سیاسی پنج روز بعد در بیامرستان درگذشت.
یک دخرت ۱۴ ساله بازداشت شده به نام معصومه نیز به 
دلیل جراحت و خونریزی ناشی از پارگی واژن به دلیل تجاوز 
مأموران در تهران جان باخته است. روزنامه »نیویورک تایمز« 
در گزارشی با عنوان »جمهوری اسالمی از تجاوز برای تحمیل 
عفاف استفاده می کند« به تجاوز و آزار جنسی زندانیان زن در 
بازداشتگاه های ایران اشاره کرده است. شکنجه و جنایتی که 
در جمهوری اسالمی تازگی ندارد و از آغاز روی کار آمدنش 
علیه دخرتان و زنان زندانی مرتکب می شد و آن را برای فشار 

علیه پرسان و مردان نیز ترسّی داد!
ماموران  جنسی  تجاوز  از  تایمز«  »نیویورک  گزارش  در 
جمهوری اسالمی به یک دانش آموز دخرت ۱۴ ساله حکایت 
شده که رورسی خود را در مدرسه از رس برداشته است. بنا 
دوربین های  تصاویر  روی  از  دانش آموز  این  گزارش  این  بر 

مداربسته مدرسه شناسایی و سپس بازداشت شده است.
ایران«  برش  حقوق  »کمپین  از  نقل  به  »نیویورک تایمز« 
نوشته نام این دخرت »معصومه« بوده و در یکی از محله های 
فقیرنشین تهران زندگی می کرده است. او بالفاصله پس از 
بازداشت، به دلیل »پارگی شدید واژن« به بیامرستان منتقل شد 

و در آنجا جان باخته است.
در این گزارش نوشته شده یکی از معیار های »دورویی« 
جمهوری اسالمی این است که زنان را با عنوان »بی حجابی« 

بازداشت و سپس به آنها تعرض جنسی می کند.
در  بازداشت شده  روانی و جنسی معرتضان  آزار جسمی، 
اعرتاضات هفته های گذشته در چندین گزارش  تحقیقی دیگر 

از سوی رسانه ها تأیید شده است.
شبکه سی ان ان اول آذرماه در گزارشی اعالم کرد که دخرتان 
و پرسان بازداشت شده در خیزش ملی علیه جمهوری اسالمی 
آزار جنسی، و حتی در مواردی »تجاوز«  و  مورد خشونت 
قرار می گیرند. این گزارش بر اساس داده هایی که طی دو ماه 
گذشته جمع آوری شده به صورت یک گزارش تحقیقی منترش 

شده است.
از  تعدادی  »شهادت  که  است  آمده  گزارش  این  در 
بازداشت شدگان آزاد شده« و »منابع بیامرستانی« به عنوان 

مستندات برای تهیه آن مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد 
جمع آوری شده حاکی از ۱۱ مورد تجاوز جنسی در زندان ها 
یا بازداشتگاه ها علیه معرتضان است که سی ان ان اعالم کرده 
دست کم برای شش مورد از تجاوزها مستندات کافی در دست 

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

دست مأموران برای تهدید متهامن است.
روزنامه گاردین نیز به تازگی در گزارشی تحقیقی که در 
گفتگو با چند عضو کادر درمان در ایران تهیه شده، تأکید کرده 
که مأموران رسکوبگر جمهوری اسالمی بطور عمدی به رس، 
صورت و اندام جنسی زنان در ایران شلیک کرده و آنها را در 

این اندام مجروح می کنند.
در این گزارش تکاندهنده که روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه برابر 
با ۸ دسامرب ۲۰۲۲ منترش شده آمده که ۱۰ متخصص پزشکی 
که صدها معرتض را در هفته های گذشته درمان کرده اند در 
گفتگوهای جداگانه با روزنامه گاردین تأکید کرده اند معرتضانی 
که با گلوله های ساچمه ای هدف قرار گرفته اند غالبا دچار 
آسیب های جدی در بدنشان شده اند بطوریکه ده ها گلوله 
ساچمه ای در اعامق گوشت و بافت های اندام شان فرو رفته 

است.
کادر درمان گفته اند که طی هفته های گذشته در معاینه و 
درمان معرتضانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند متوجه 
تفاوت قابل توجهی در محل جراحت زنان و مردان شدند. 
نیروهای رسکوبگر جمهوری اسالمی مردان را بیشرت از ناحیه 
قسمت پشت و ران ها و باسن هدف قرار داده اند در حالی 
که زنان و دخرتان از ناحیه صورت، پستان و اندام های جنسی 

هدف گلوله رسکوبگران قرار گرفته اند.
بازداشت شدگانی که در دادگاه با اتهامات سنگین »محاربه«، 
»افساد فی االرض« و »بغی« روبرو شده اند نیز همگی زیر 
به عنوان  انواع شکنجه  از  و  دارند  قرار  شکنجه های شدید 
ابزاری برای مجبور کردن آنها به »اقرار غیرواقعی« استفاده 

می شود.
محمد  وکیل  اردکانی  رشیف زاده  علی  رابطه،  همین  در 
حسینی از شهروندان معرتضی که به اعدام محکوم شده، پس 

از نخستین دیدار با موکل اش در زندان کرج اعالم کرد
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         متامی اقرارهای او »تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت 
قانونی ندارد.«

توییرت  در  آذر   ۲۷ یکشنبه  روز  اردکانی  رشیف زاده  علی 
نوشت محمد حسینی مورد شکنجه های شدید قرار گرفته 
است: »با سید محمد حسینی در زندان کرج مالقات کردم. 
روایتش همه اشک بود از شکنجه، رضب و شتم با چشم و 
دست و پای بسته تا لگد به رس و بی هوشی. از میله آهنی به 

کف پا و شوکر در قسمت های مختلف بدن«.
بودند که  نوشته  اجتامعی  کاربران در شبکه های  پیش تر 
محمد حسینی پدر و مادرش را از دست داده و کسی را ندارد 
که پیگیر پرونده و وضعیت او باشد. مقامات قوه قضاییه نیز تا 
پیش از این به علی رشیف زاده اردکانی اجازه تنظیم وکالتنامه 

و مطالعه پرونده او را نداده بودند.
محمد حسینی متهم ردیف دوم پرونده قتل یک بسیجی در 
جریان مراسم چلهم حدیث نجفی در شهر کرج است که به 

اعدام محکوم شده است.
دیگر متهامن این پرونده نیز زیر شکنجه های شدید قرار 
گرفته اند. دکرت حمید قره حسنلو پزشک رادیولوژیستی که در 
همین پرونده به اعدام محکوم شده، برای اعرتاف زیر آنچنان 
شکنجه سنگینی قرار داشته که چند نقطه بدنش از جمله 
دنده هایش شکسته و بخشی از ریه اش از کار افتاده است. او 
بیش از یک ماه است در بیامرستان بسرتی و دو عمل جراحی 

روی او صورت گرفته است.
مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله ساکن مشهد که در جریان 
اعرتاضات این شهر بازداشت و به اعدام محکوم و حکم اعدام 
او چند روز پیش اجرا شد نیز با شکنجه شدید جسمی ناچار 
به »اعرتاف« شده بود. چند روز پس از بازداشت مجیدرضا 
رهنورد توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران، تصویری از او 
در اتومبیل نهادهای امنیتی در حال اعزام به دادرسا منترش شد 
که از بینی او خون جاری و یک دست او گچ گرفته شده بود.

پیش از این نیز منابع حقوق برشی از جان باخنت معرتضان 
زیر شکنجه خرب داده بودند. شهریار عادلی عرتض ۲۷ ساله 
اهل رسدشت به دلیل آسیب ناشی از شکنجه هنگام بازداشت 
در اداره اطالعات استان آذربایجان غربی با سپردن قرار وثیقه 
آنجا جان باخت. در  به بیامرستان منتقل شد و در  آزاد و 

تصاویری که از پیکر او منترش شد آثار جراحت مشهود بود.
شادمان احمدی شهروند ۲۳ ساله نیز پس از بازداشت در 
باخت.  جان  شکنجه  اثر  در  کردستان  استان  دهگالن  شهر 
امنیتی  نهادهای  توسط  کرج  در  که  نیز  پوراحمدی  رسوش 
ربوده شد و در اثر رضبات وارده حین شکنجه در بیامرستان 
جان باخت. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله اهل خرم آباد نیز 
پس از دستگیری در اثر شکنجه مأموران کشته شد و پیکر 

بی جان او ۱۰ روز بعد به خانواده تحویل داده شد.
شامر دیگری از شهروندان با مرگ های مشکوک روبرو می شوند 
که رد پای نهادهای امنیتی در این پرونده ها مشخص است.
در یک منونه دکرت آیدا رستمی پزشک عمومی بیامرستان 
»چمران« تهران که از جمله پزشکان یاری دهنده به شهروندان 
مجروح در اعرتاضات بود روز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مفقود شد. یک 
روز بعد پیکر بی جان او با ادعای پرت شدن از پل عابر پیاده 
و ادعای »خودکشی« در حوالی میدان آزادی تهران به خانواده 
تحویل داده شد! اما خانواده آثار شکنجه روی بدن و صورت او 
مشاهده کردند. از سوی دیگر موبایل، کیف و وسایل شخصی 

این پزشک به خانواده تحویل داده نشده است.
اسالمی  از شکست سناریوی »خودکشی«، جمهوری  پس 

سناریوی قتل درباره این پزشک را پیش برد و اعالم کرد مظنون 
قتل این پزشک بازداشت شده و حتی اعرتاف کرده است!

از  ویدئویی  بی رشمانه  اقدام  یک  در  ارتباط،  همین  در 
اعرتافات فردی که صورت او پوشانده شده و مظنون قتل آیدا 
رستمی معرفی شده از سوی رسانه های حکومتی منترش شد 
که در آن این فرد مدعی می شود با آیدا قرار ازدواج داشته و 
آن روز آیدا در حالی به محل کار این فرد رفته که قرص زیادی 
مرصف کرده بود ولی قبول منی کرد او را به بیامرستان بربند؛ 
آنها »جّر و بحث و دعوا« داشتند و در نهایت او آیدا را روی 
پل تنها گذاشته و وقتی برگشته دیده آیدا با »کله شکسته و 

صورت خونین« کف خیابان افتاده است!

یکی دیگر از منونه قتل های مشکوک در هفته های گذشته، 
جان باخنت دلخراش دنیا فرهادی دانشجوی معامری دانشگاه 
آزاد اهواز است. دنیا شامگاه ۱۶ آذر ناپدید شد و پیکر او یک 
هفته بعد در عرص روز پنجشنبه ۲۴ آذر، در رودخانه کارون 

حوالی روستای مظفریه و توسط اهالی محلی پیدا شد.
در منونه دیگری پیکر حلق آویز شده ی شهاب الدین هاشمی 
در  دانشگاه  این  خوابگاه  در  »عالمه«  دانشگاه  دانشجوی 
تهران پیدا شد. جمهوری اسالمی باز هم به رسعت موضوع 
ادعای  دانشجو  این  برادر  اما  کرد  مطرح  را  »خودکشی« 
خودکشی را »کثیف و رسشار از دروغ و تهمت« دانسته و از 

»قتل مشکوک« برادرش خرب داده است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

با  توییتی  در  بریتانیا  سفیر  کردند.  کارکنان سفارت کمک 
انتشار چند تصویر از همکاری آنها تشکر کرد.

حضور آنها پلیس حفاظت سفارت انگلیس را شوکه کرده بود. 
شاهدان می گویند تعدادی ماشین شخصی و پلیس خود را به 
محل رساندند و وضعیت را زیر نظر گرفتند. از داخل بعضی 
کردند. تصویربرداری  به  اقدام  امنیتی  نیروهای  ماشین ها 
در این میان، کارکنان زن سفارت نیز بدون حجاب مشغول 

متیزکردن دیوارهای سفارت شدند.
بسیجی ها از دو سه هفته قبل در چند نوبت روی سفارت 
بریتانیا به تالفی حامیت دولت این کشور از اعرتاضات مردم 

و  خیزش آزادیخواهی ایران شعارنویسی کردند.
روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران از شعارنویسی 
ارشد  مقامات  بود.  کرده  استقبال  دیوار  روی  بسیجی ها 
اغتشاشات  نیست  گفته اند »شکی  بارها  اسالمی  جمهوری 

کار آمریکا، ارسائیل، انگلیس و ایادی آنها است.«
در دو سه ماه اخیر دولت بریتانیا در چند نوبت ده ها نفر 
از مقامات و نهادهای جمهوری اسالمی را به اتهام رسکوب 

مردم تحریم کرده است.

==کارکنان چند سفارتخانه دیگر از جمله نروژ، فرانسه، 
آملان سوئیس، هلند، ایتالیا، ژاپن، برزیل، دامنارک، اوکراین، 
لهستان و حتا بعضی رهگذران در پاک کردن دیوارها به 
با  توییتی  در  بریتانیا  سفیر  کردند.  کمک  انگلیس  سفیر 

انتشار چند تصویر از همکاری آنها تشکر کرد.
پلیس  و  ماشین شخصی  تعدادی  می گویند  ==شاهدان 
گرفتند.  نظر  زیر  را  و وضعیت  رساندند  به محل  را  خود 
به  اقدام  امنیتی  نیروهای  ماشین ها  بعضی  داخل  از 

تصویربرداری کردند.

از  جمعی  و  تهران  در  بریتانیا  سفیر  رشکلیف  سایمون 
با  آذرماه   ۲۴ پنجشنبه  روز  انگلیس  سفارتخانه  کارکنان 
همراهی شامری از کارکنان چند سفارتخانه  دیگر در اقدامی 
منادین شعارهایی را که  بسیجی ها علیه دولت انگلیس روی 

دیوار سفارتخانه نوشته بودند پاک کردند.
کارکنان چند سفارتخانه دیگر از جمله نروژ، فرانسه، آملان 
سوئیس، هلند، ایتالیا، ژاپن، برزیل، دامنارک، اوکراین، لهستان 
به سفیر و  پاک کردن دیوارها  و حتا بعضی رهگذران در 

سفیر انگلیس در تهران با کمک کارکنان و رهگذران 
شعار بسیجی ها روی دیوار سفارت را پاک کردند

سفیر انگلیس با کاله بابانوئل و یک سطل رنگ مشغول رنگ آمیزی دیوارهای سفارت بریتانیا در تهران
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==شامر منایندگان پارملان ها و  همچنین شهروندانی که 
به دلیل جایگاه اجتامعی و سیاسی خود کفالت سیاسی 
را  اسالمی  جمهوری  توسط  شده  بازداشت  شهروندان 
قبول می کنند بسیار زیاد است و هر روز بر شامر آنها در 
شهرهای مختلف اروپا اضافه می شود. این حرکت یکی از 
اقدامات کم نظیر حامیت افکار عمومی بین املللی از جنبش 
انقالبی مردم ایران و شهروندان مبارزی است که اکرثیت 

آنها را زنان و مردان جوان تشکیل می دهند.
سیاسی  کفالت  که  آملان  پارملان  کره ای تبار  ==مناینده 
تأکید کرده که پذیرفنت  بر عهده گرفته  را  توماج صالحی 
می تواند  و  نیست  منادین  اقدام  یک  تنها  سیاسی  کفالت 

تأثیر بسزایی در وضعیت زندانی داشته باشد.
==در ایران اما مقامات جمهوری اسالمی به دنبال فشار 
بیشرت بر قوه قضاییه برای صدور و اجرای هر چه رسیع تر 

احکام اعدام هستند.
==»کفالت سیاسی« که الزام قضائی ندارد، به عنوان یک 
اتهامات و  با  از زندانیانی که  اقدام سیاسی برای حامیت 
احکام سنگین روبرو هستند نخستین  بار در مجلس آملان و 
برای حامیت منایندگان پارملان دیگر کشورها مطرح شد و 
به پیشنهاد دولت وقت آملان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون 

حقوق برش پارملان این کشور به تصویب رسید.

در  پارملان  منایندگان  از  شامری  گذشته  روزهای  در 
کشورهای اروپایی »کفالت سیاسی« بازداشت شدگان خیزش 
ملّی در ایران را به عهده گرفته اند. هر چند کفیالن سیاسی 
قوانین  چهارچوب  در  دفاع  یا  دادگاه  در  حضور  امکان 
جمهوری اسالمی از این افراد را ندارند اما صدای آنها در 
اقدام  بود. »کفالت سیاسی«  یک  بین امللل خواهند  عرصه 
سیاسی و برشدوستانه و حامیانه است که اگرچه الزام قضایی 
و حساسیت  عمومی  افکار  توجه  جلب  نظر  از  اما  ندارد 
جوامع و فشار بر رژیم های رسکوبگر و تقویت جنبش های 
انقالبی برای آزادی و حامیت از شهروندانی که جان آنها در 

خطر است بسیار اهمیت دارد.
خیزش ملّی ایرانیان علیه جمهوری اسالمی وارد چهارمین 
انواع رسکوب  اسالمی  این مدت جمهوری  در  و  ماه شده 
رسکوب  است؛  گرفته  کار  به  معرتض  شهروندان  علیه  را 
به  تجاوز  و  جرح  و  رضب   و  ربودن  بازداشت،  مسلحانه، 
معرتضان در بازداشتگاه ها و قطع اینرتنت بر روی شهروندان 
در  گذشته  هفته های  در  که  است  رسکوب هایی  منونه   از 

پذیرش »کفالت 
سیاسی« شهروندان 

زندانی از سوی 
منایندگان پارملان در 
اروپا؛ فشار مضاعف 
بر جمهوری ظلم و 

تباهی!
دستور کار نظام قرار داشته است.

و  منایشی  دادگاه های  برگزاری  اعرتاضات،  پایداری  با 
متهم کردن ده ها بازداشت شده به »محاربه«، »افساد فی 
االرض« و »بغی« زمینه ساز صدور حکم »اعدام« و زندان 
از متهامنی شده که فقط در  »طویل املدت« علیه شامری 
اعرتاضات حضور داشته و حتی یک خراش و آسیب کوچک 
به هیچ موجودی وارد نکرده اند و بیدادگاه ها در همدستی 
»قاضی« یا هامن حاکم رشع و دادستان و وکالی تسخیری، 
به  را  آنها  تا  می کنند  پرونده سازی  دستگیرشدگان  علیه 

حبس های طوالنی و حتا اعدام محکوم کنند.
قوه قضاییه جمهوری اسالمی بیش از ۱۰ حکم اعدام صادر 
کرده و بیش از ۱۶ شهروند بازداشت شده نیز با خطر صدور 
حکم اعدام روبرو هستند. همچنین طی دو هفته گذشته 
حکم اعدام محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در 
مشهد اجرا شد و این دو جوان ۲۳ ساله به طناب دار سپرده 
شدند. جنایتی که واکنش شدید در افکار عمومی ایران و 

همچنین جهان به دنبال داشت.
سازمان »عفو بین امللل« با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، قوه 
از مردم  مقامات  »انتقام جویی«  برای  ابزاری  ایران  قضائیه 

این کشور است.
در کنار موج گسرتده انزجار و انتقاد از جمهوری اسالمی، 
چه از سوی افکار عمومی در داخل کشور و چه در سطح 
»کفالت  اروپا  در  پارملان  منایندگان  از  شامری  بین امللل، 
اتهامات واهی و  با  را که  بازداشت شدگان  سیاسی« برخی 

احکام سنگین روبرو هستند پذیرفته اند.
کفالت  فرانسه  پارملان  ایرانی تبار  مناینده  قمی  آدرین 
اعرتاضات  بازداشت شدگان  از  اسالم دوست  رضا  سیاسی 
جاری در اشنویه را پذیرفت و در توئیتی نوشت: »نامش 
تازگی توسط  به  او ۲۴ سال دارد.  رضا اسالم  دوست است. 
است.  شده  مرگ  به  محکوم  اسالمی  جمهوری  حکومت 
من کفالت سیاسی او را قبول کرده و با عزم هرچه بیشرت 
اعدام های برنامه ریزی شده در ایران را محکوم می کنم. هیچ 

ساختاری منی تواند انسان را از زندگی محروم کند.«
مارتین دیدن هوفن مناینده پارملان آملان با انتشار تصویری 
در  اعدام،  به  بروغنی، معرتض ۱۹ ساله محکوم  از محمد 
برای  او  است.  بروغنی  »این شخص محمد  نوشت:  توییرت 
آزادی ایران اعرتاض کرد و به اعدام محکوم شد. من اعالم 

می کنم که برای آزادی اش تالش خواهم کرد.«
پارملان  سوسیال دموکرات  حزب  مناینده  کسپر  کارلوس 

آملان، نیز کفالت سیاسی سامان یاسین )صیدی(، خواننده 
رپ اعرتاضی، را قبول کرده است. سامان یاسین نیز به اتهام 

واهی »محاربه« به اعدام محکوم شده است.
هارالد تروخ مناینده پارملان اتریش کفالت سیاسی محمد 
حسینی، معرتض محکوم به اعدام، را پذیرفت. محمد حسینی 
در ارتباط با پرونده  قتل یک بسیجی در جریان مراسم چهلم 

حدیث نجفی در کرج به اعدام محکوم شد.
بیورن آنسئو مناینده پارملان بلژیک نیز در توییتی اعالم 
کرد که کفالت سیاسی مرضیه میرقاسمی، معرتض زندانی، 
در  مهرماه  ساله   ۲۹ میرقاسمی  است.مرضیه  پذیرفته  را 
تحت  گزارش ها  اساس  بر  و  شد  بازداشت  کرج  اعرتاضات 

شکنجه ناچار به اعرتاف اجباری شده است.
همچنین کوئن متسو مناینده پارملان بلژیک کفالت سیاسی 
علی محمد پریسایی، معرتض زندانی در خطر دریافت حکم 
اعدام، را به عهده گرفت. علی محمد پریسایی ۱۲ آذر در 
دهدشت کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شد و بر اساس 

گزارش ها تحت شکنجه قرار گرفته است.
اشتار دیلچر، کریستوس پانتیساس، مارتین گرسرت، الیزابت 
ویلکن مایر بکر و اوفلیا نیک پنج مناینده پارملان آملان نیز 
کفالت سیاسی پنج ورزشکار زندانی را که در شیراز بازداشت 
شیبانی،  دنیا  که  ورزشکاران  این  گرفتند.  عهده  به  شدند 
نجف آبادی  ارشاق  مهدوی،  امیرارسالن  موسوی،  حسام 
در  مبب گذاری  برای  توطئه  به  دارند،  نام  خیوه  محمد  و 

شاهچراغ متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.
گروهی از منایندگان پارملان سوییس، کفالت سیاسی حمید 
قره حسنلو، شایان چرانی و حسین محمدی، سه معرتض 

محکوم به اعدام، را به عهده گرفتند
اردالن شکرآبی مناینده مردم اوپساال در پارملان سوئد نیز 
عهده  بر  را  کرمی  محمدمهدی  سیاسی«  »کفالت  آذر   ۲۳
گرفت و با نرش توییتی نوشت که »کفالت سیاسی مهدی 

کرمی را به  عهده می گیرم. اعدام ها را متوقف کنید.«
علیرضا آخوندی مناینده ایرانی تبار مجلس سوئد نیز کفالت 
سیاسی رضا آریا را بر عهده گرفته است. آزاده رجحان دیگر 
»کفالت  که  است  گفته  سوئد  پارملان  تبار  ایرانی  مناینده 
سیاسی« فرزانه قره حسنلو را بر عهده می گیرد. آرین کاراپت 
مناینده ارمنی تبار پارملان سوئد هم گفته است که کفالت 
زندان  به ۲۵ سال  که  آموزی  دانش  فرزام نیا  آرین  سیاسی 

محکوم شده را می پذیرد.
هاکان دمیر مناینده ترک تبار پارملان آملان از برلین
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       نیز کفالت سیاسی دو برادر محکوم به اعدام به 
نام های فرزاد و فرهاد طه زاده را بر عهده گرفت و اعالم 
کرد که درباره توقف اعدام این دو برادر با سفیر جمهوری 

اسالمی در آملان صحبت می کند.
مریم بلومنتال عضو پارملان ایالتی هامبورگ آملان و لوکاس 
برن مناینده پارملان آملان نیز اعالم کرده اند که کفالت ماهان 

صدرات را بر عهده گرفته اند.
کفالت  آملان  پارملان  ایرانی تبار  مناینده  نوری پور  امید 
سیاسی توماج صالحی خواننده رپ را که با اتهام »افساد فی 

االرض« روبروست به عهده گرفته است.
یی وان ری مناینده کره ای تبار پارملان آملان از حزب سوسیال 
دمکرات نیز دیگر مناینده این کشور است که کفالت سیاسی 
توماج صالحی را بر عهده گرفته است. او در گفتگو با رادیو 
فردا تأکید کرده که پذیرفنت کفالت سیاسی تنها یک اقدام 
منادین نیست و می توان تأثیر بسزایی در وضعیت زندانی 

داشته باشد.
یی وان ری گفته که »به نظر من کفالت سیاسی می تواند 
تأثیر بسزایی داشته باشد. در کشورهای دیگر مثالً بالروس، 
یا حتی خود ایران، اینگونه حامیت منجر به آزادی آنها شده 
یا حکم سبک تری دریافت کردند. در نتیجه فقط یک اقدام 
منادین نیست. اما هم اکنون وضعیت جمهوری اسالمی ایران، 
به نظر من بسیار ویژه است چرا که رژیم اقدام به اعدام افراد 
کرده است. در نتیجه ما فشار بیشرتی گذاشته ایم که افراد 
بیشرتی کفالت سیاسی زندانیان بیشرتی را بر عهده بگیرند.«
این مناینده پارملان آملان معتقد است چنین اقداماتی بر 
جمهوری اسالمی فشار می آورد »تا کمی تأمل کنند و حتی 
رشوع کردند به تکذیب برخی اخبار درباره زندانیان، و می گویند 
برنامه اعدام ندارند یا اخبار غلط است و ما دروغ می گوییم. 
کرده اند  احساس  را  نیاز  این  آنها  می آید  نظر  به  همینکه 
که باید توضیحی درباره کارهایشان بدهند نشان می دهد 
که کار ما تأثیرگذار است و فقط یک کار منادین نیست.«
علیرضا آخوندی مناینده ایرانی تبار پارملان سوئد نیز درباره 
کفالت سیاسی گفته که »کفالت سیاسی عبارت نوینی است. 
کفالت سیاسی در سوئد اعتبار قضایی ندارد اما به نوعی 
فشار سیاسی است. مناینده با وزن و اعتبار سیاسی خود به 
حکومت ایران فشار سیاسی وارد کند. قدم اول من ارسال 
نامه ای به سفارت جمهوری اسالمی در سوئد و درخواست 

آزادی فوری رضا آریا است.«
شامر منایندگان پارملان ها و  همچنین شهروندانی که به 
دلیل جایگاه اجتامعی و سیاسی خود چنین کفالتی را قبول 
می کنند بسیار زیاد است و هر روز بر شامر آنها در شهرهای 
مختلف اروپا اضافه می شود. این حرکت یکی از اقدامات 
کم نظیر حامیت افکار عمومی بین املللی از جنبش انقالبی 
مردم ایران و شهروندان مبارزی است که اکرثیت آنها را زنان 

و مردان جوان تشکیل می دهند.
یک  عنوان  به  ندارد  قضائی  الزام  که  سیاسی«  »کفالت 
و  اتهامات  با  که  زندانیانی  از  برای حامیت  سیاسی  اقدام 
احکام سنگین روبرو هستند نخستین  بار در مجلس آملان 
و برای حامیت منایندگان پارملان دیگر کشورها مطرح شد 
و به پیشنهاد دولت وقت آملان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون 
این کشور به تصویب رسید. بر اساس  حقوق برش پارملان 
کفالت  یورونیوز  وبسایت  در  شده  منترش  توضیحات 
 Politische آملانی از عبارت  استنباط شده  سیاسی ترجمه 
عبارت   این  فرانسه  عینی  ترجمه  است.   Patenschaften
parrainage politique است. Le parrainage اما مفهومی 
تعهد  شامل  و  است  کسی  از  اخالقی  حامیت  معنای  به 
همین  به  هم  سیاسی  کفالت  مفهوم  منی شود.  حقوقی 
صورت شامل تعهد حقوقی مناینده نسبت به زندانی نیست.

به  ابتدا در سال ۲۰۰۳  در  که  است  قانونی  این مفهوم 
پیشنهاد دولت آملان در کمیسیون حقوق برش پارملان این 
پارملان  منایندگان  قانون  این  اساس  بر  تصویب شد.  کشور 
کشورهای  دیگر  پارملان  منایندگان  از  می توانند  کشور  این 
تعقیب هستند، حامیت سیاسی  یا  فشار  تحت  که  جهان 
کنند. این قانون کمی بعدتر به حامیت سیاسی از فعاالن 
مدنی، هرنمندان، مدافعان حقوق برش و معرتضان سیاسی 

در کشورهای تحت استبداد بسط پیدا کرد.
منایندگان پارملان در کشورهای اروپایی در حالی با پذیرش 
کفالت سیاسی معرتضان بازداشت شده در ایران، به دنبال 
آنها  امنیت  تأمین  و  جان  نجات  حامیت،  جهت  اقدامی 
دنبال  به  اسالمی  جمهوری  مقامات  ایران  در  که  هستند، 
اجرای هر چه  و  برای صدور  قضاییه  قوه  بر  بیشرت  فشار 
مجلس  منایندگان  هستند.اکرثیت  اعدام  احکام  رسیعرت 
شورای اسالمی نیز در نامه ای به غالمحسین محسنی اژه ای 

از اعدام معرتضان بازداشت شده حامیت کردند.
مجلس  در  تهران  مناینده  میرسلیم  مصطفی  تازگی  به 
بین  »فاصله  گفت:  تبهکارانه  سخنانی  در  اسالمی  شورای 
دستگیری عوامل ناآرامی ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و 
عوامل ناآرامی  ها باید ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام 

شوند! منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.«
از لحظه بازداشت این شهروندان، تا بازجویی و اقرار به 
زور و صدور کیفرخواست و محاکمه، روندی حتا مغایر با 
قوانین خود جمهوری اسالمی طی می شود. گزارش های تأیید 
شده از شکنجه شدید متهامن برای اعرتاف  اجباری حکایت 
رادیولوژیستی  قره حسنلو  حمید  دکرت  منونه  یک  در  دارد. 
اعدام  به  که در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج 
محکوم شده، زیر شکنجه دچار شکستگی در چند نقطه 
بدن از جمله دنده ها شد و بخشی از ریه او از کار افتاد. با 
وجود انجام عمل جراحی، این محکوم به اعدام همچنان در 

آی سی یو بسرتی است!
از دسرتسی  اقدامی غیرقانونی  قوه قضاییه همچنین در 
و  کرده  خودداری  )انتخابی(  تعیینی  وکیل  به  متهامن 
وکالی تسخیری نیز در اکرث موارد پیگیر پرونده نیستند و 
از پاسخگویی به متاس خانواده متهامن خودداری می کنند. 
و  رسمی  کارشناسان  و  وکال  »مرکز  به  تسخیری  وکالی 
مشاوران قوه قضائیه« وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و 
قاضی های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکال مجوز وکالت 
خود را بجای کانون وکال که نهاد صنفی در ایران است، بطور 

مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده اند.

از آنکه به عنوان استاندار کرمانشاه منصوب شود جانشین 
معاون عملیات نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی 
استان خراسان رضوی بود. برخی منابع می گویند »او یکی 
از رسداران فاسد نیروی انتظامی است که پرونده فساد مالی 

دارد.«
استانداران  برکناری  مورد  در  زمزمه هایی  میان،  این  در 

خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز شنیده می شود.
استان  در  داالهو  شهرستان  فرماندار  اخیر  روزهای  در 
کرمانشاه و فرماندار مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز 

برکنار شدند.
و  حکومتی  نهادهای  در  معنادار  نصب های  و  عزل 
سازمان ها کم نیست. در یکی از مناطق تهران سه مدیر زن 
برکنار شدند چون گویا شهردار  عضو شورای اسالمی شهر 
بعضی  اما  ندارم!«  را  جامعت  زن  »حوصله  گفته  منطقه 

رسانه ها پرونده فساد را در همین ارتباط مطرح کرده اند.

استاندار  مقدم  امیری   بهمن  رسدار  برکناری  ==خرب 
پاسدار  رسدار  شد.  اعالم  آذرماه   ۳۰ چهارشنبه  کرمانشاه 
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی دلیلی برای این 

تغییر و برکناری ارائه نکرد.
==وحیدی در حاشیه نشست هیأت دولت گفت »ممکن 

است یکی دو نفر دیگر از استانداران هم تغییر کنند!«
استان  در  داالهو  شهرستان  فرماندار  اخیر  روزهای  -در 
کرمانشاه و فرماندار مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز 

برکنار شدند.
با تداوم خیزش رسارسی در ایران و ادامه رشایط بحرانی 
برای حکومت موج برکناری های جمهوری اسالمی به وزارت 

کشور رسیده است.
خرب برکناری رسدار بهمن امیری  مقدم استاندار کرمانشاه 
و انتصاب جانشین او که از استادان بسیجی دانشگاه »امام 
رسدار  شد.  اعالم  آذرماه   ۳۰ چهارشنبه  روز  است  صادق« 
پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی دلیلی 

برای این تغییر و برکناری ارائه نکرد.
»ممکن  گفت  دولت  هیأت  نشست  حاشیه  در  وحیدی 
است یکی دو نفر دیگر از استانداران هم تغییر کنند!« این 
در حالیست که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی 
جابجایی  یک  در   ۱۴۰۰ تابستان  اواخر  در  مرگ(  )قاضی 
گسرتده بیشرت مدیران تا رده های میانی دولت از رسداران و 

اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شدند.
تحصیالت محمدطیب صحرایی استاندار جدید کرمانشاه 
معارف اسالمی و جامعه شناسی سیاسی در هامن دانشگاه 

»امام صادق« عنوان شده است.
طی سه ماه گذشته وضعیت در استان های کرمانشاه و 
سیستان و بلوچستان بسیار ملتهب بوده و نیروهای امنیتی 
برای رسکوب اعرتاضات بارها به سوی مردم شلیک کردند و 

ده ها نفر را به خاک و خون کشیدند.
امیری مقدم از فرماندهان نیروی انتظامی است. او پیش 

عزل رسدار بهمن امیری  مقدم استاندار کرمانشاه؛ موج 
برکناری های جمهوری اسالمی به وزارت کشور رسید!

پاسدار امیری مقدم استاندار سابق کرمانشاه
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جمهوری  پلیس  رئیس  اشرتی  حسین  پاسدار  ==رسدار 
اسالمی می گوید، »در یک جنگ ترکیبی با هدف فروپاشی 

و براندازی نظام« روبرو هستیم.
==جعفر قادری مناینده مجلس شورای اسالمی و عضو 
ارز  قیمت  »افزایش  می گوید:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
برانداز  جریانات  است...  اخیر  آشوب های  نتیجه  سکه  و 
برای  را  بسرت  آشوب  و  اعرتاض  ایجاد  و  مردم  تحریک  با 
اقدامات بعدی خودشان مهیا می کنند و سپس با فشار و 
تحریم خارجی سبب می شوند قیمت مسکوکات و ارزها در 

داخل افزایش پیدا کند«.
آشوب  »جریان  داده  گزارش  امروز«  »وطن  ==روزنامه 
تغییر فاز داده و رساغ کلیدواژه های جدیدی مانند اعتصاب، 
تحریم کسب  و کارها، بیش مرصفی انرژی و خارج کردن پول 
از بانک ها و خرید سکه و ارز رفته که پیامدهای بلندمدت 

آن اسیب بیشرتی به اقتصاد می زند«.
بانک ها«  از  پول  »خروج  برای  مردم  ابتکاری  ==کارزار 
سبب کاهش موجودی نقدی بانک ها شده است. روزنامه 
»فرهیختگان« در گزارشی نوشته »در روز های اخیر عموم 
افراد موقع مراجعه به بانک ها یا عابربانک ها برای برداشت 
پول نقد به در بسته خوردند.« پیش از این روزنامه اقتصادی 
»صمت« نیز از خروج بی رسوصدای منابع از بانک ها گزارش 

داده بود.
سه ماه خیزش رسارسی در ایران و پیوند آن با اعتصاب 
بازاریان و کارکنان واحدهای صنعتی به ویژه نفت و فوالد، 
به  را  اسالمی  جمهوری  بین املللی  فشارهای  با  همزمان 
نقطه ای رسانده که رسدار پاسدار حسین اشرتی رئیس پلیس 
با  ترکیبی  »در یک جنگ  بگوید،  است  نظام مجبور شده 

هدف فروپاشی و براندازی نظام« روبرو هستیم.
حدود ۱۰ هفته از آن زمان که حسن کرمی فرمانده یگان 
ویژه نیروی انتظامی ادعا کرد »جوش و خروش اعرتاضات 
متام شده« و »آماده ایم ظرف چهار تا پنج روز اوضاع را تحت 
برای  وضعیت  اما  است،  گذشته  بیاوریم!«  در  خود  کنرتل 
حکومت بدتر شده است. با وجود وضعیتی که شبیه حکومت 
برقرار  بزرگ  در شهرهای  اسالمی  توسط جمهوری  نظامی 

حکومت با

 »دوشکا« منی تواند 

جلوی اعتصابات 

و »خروج پول از 

بانک ها« را بگیرد
شده و نیروهای امنیتی با همکاری سپاه پاسداران و بسیج 
در میادین اصلی و چهارراه ها بطور مرتب مستقر هستند، 
ابتکارات انقالبی مردم در مرحله های مختلف از جمله با 
محور »نظام پولی و مالی« مقامات نظام را کالفه کرده است.
روز شنبه ۲۶ آذرماه یک هفته پس از برکناری معاون ارزی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم شد »در هفته های اخیر 
بازار ارز بطور عمده متأثر از انتشار برخی اخبار و شایعات 
»شایعات  اما  است!«  شده  مواجه  نوساناتی  با  غیرواقعی 
مرکزی جمهوری  بانک  که  آنست  از  واقعی تر  غیرواقعی« 
شورای  مجلس  مناینده  قادری  جعفر  کند!  انکار  اسالمی 
اسالمی )عضو کمیسیون برنامه و بودجه( می گوید: »افزایش 

قیمت ارز و سکه نتیجه آشوب های اخیر است.«
این مناینده توضیح داد: »جریانات برانداز با تحریک مردم و 
ایجاد اعرتاض و آشوب بسرت را برای اقدامات بعدی خودشان 
مهیا می کنند و سپس با فشار و تحریم خارجی سبب می شوند 
کند.« پیدا  افزایش  داخل  در  ارزها  و  مسکوکات  قیمت 
با اینهمه رئیس بانک مرکزی قول داده است ه به زودی 
او  تورم کمرت می شود.  برمی گردد و  ارز  بازار  به  »آرامش« 

توضیح نداد  چگونه؟ به چه دلیل؟ و با کدام ابزار؟!
روزنامه »وطن امروز« در گزارشی با عنوان »فرار رسمایه 
از اغتشاش« به بررسی »آسیب های بلندمدت هرج  و مرج 
پرداخته  اقتصادی«  متغیرهای  بر  خیابانی  آشوب های  و 
است. در این گزارش تأکید شده »اغتشاشات« و »فشارها و 
تحریم های بین املللی« سبب تشدید بحران اقتصادی می شود 

و »نارضایتی مردم« را حادتر می کند.
این روزنامه با اشاره به افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دالر 
طی دو ماه می نویسد: »در همین بازه زمانی بازار رسمایه 
نوسانات غیرعادی را تجربه کرد و دولت مجبور به طراحی 
یک بسته امدادی ۱۰ بندی برای نجات بورس شد. این بسته 
با وجود اینکه توانست مانع ریزش شاخص کل شود اما در 
کل برای اقتصاد کالن کشور هزینه هایی خواهد داشت که 

تبعات آن چندی بعد منایان خواهد شد.«
در بخش دیگری از این گزارش آمده »جریان آشوب تغییر 
اعتصاب،  مانند  جدیدی  کلیدواژه های  رساغ  و  داده  فاز 

تحریم کسب وکارها، بیش مرصفی انرژی و خارج کردن پول 
از بانک ها و خرید سکه و ارز رفته که پیامدهای بلند مدت 

آن اسیب بیشرتی به اقتصاد می زند.
روزنامه »وطن امروز« ساعاتی بعد از انتشار این گزارش 
منت اصلی را ادیت و کلید واژه ها را حذف کرد اما روزنامه 
»کیهان« چاپ تهران اصل منت را به نقل از »وطن امروز« با 

عنوان »شلیک اغتشاش به اقتصاد« منترش کرد!
جمهوری اسالمی در اغلب حوزه های اقتصادی با مشکالت 
بحران  یک  به  تبدیل  نظام  برای  که  روبروست  عمده  ای 
ده ها  گاز  جریان  قطع  و  گاز  کمبود  است.  شده  امنیتی 
سازمان و واحد صنعتی آن هم تحت نظارت »شورای عالی 

امنیت ملّی« یکی از این موارد است.
نیز  بانک ها«  از  پول  »خروج  برای  مردم  ابتکاری  کارزار 
سبب کاهش موجودی نقدی بانک ها شده است. روزنامه 
»فرهیختگان« در گزارشی نوشته »در روز های اخیر عموم 
افراد موقع مراجعه به بانک ها یا عابربانک ها برای برداشت 
پول نقد به در بسته خوردند.« پیش از این روزنامه اقتصادی 
»صمت« نیز از خروج بی رسوصدای منابع از بانک ها گزارش 

داده بود.
که  شد  منترش  زیادی  گزارش های  آذرماه   ۲۶ شنبه  روز 
خیلی از مردم پس از مراجعه به شعب بانک ها نتوانستند 
پول نقد دریافت کنند یا چند ساعت معطل شدند تا بخشی 

از رقم درخواستی را به صورت نقد دریافت کنند.
اعتصاب ها نیز در ایران گسرتده تر شده و اگرچه دلیل آن 
اقتصادیست اما دالیل اقتصادی خود ناشی از بحران هایی 
است که گریبانگیر کشور است و مردم را به خیابان کشانده 
و جمهوری اسالمی برای محافظت از خود فقط می تواند 
فرمان رسکوب صادر کند. اینهمه در حالیست که شاید با 
کاهش  موقت  بطور  خیابانی  تظاهرات  شکنجه  و  کشتار 
یابد، اما دیگر با دوشکا منی شود جلوی اعتصاب و کارزارهای 
متنوع و ابتکارات انقالبی مردم در حوزه اقتصاد را گرفت. 
از همه مهمرت اینکه حکومت زخم های عمیقی به مردم زده 
که هرگز التیام پذیر نیستند و ربطی هم به نرخ ارز و تورم 

ندارد!

استقرار نیروهای سپاه پاسداران با دوشکا در خیابان های بوکان
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در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۹ 
اردیبهشت  ۱۳۹۱ به تصویب رسیده، آمده است: »نظام های 
پرداخت حقوق و مزایای آن دسته  استخدامی و  اداری و 
از کارکنان رشکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای 
عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت 
پذیری و رسعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشرتک 
و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است 
که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با 
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت 
انسانی  و رسمایه  مدیریت  توسعه  معاونت  تایید  و  نفت 

رئیس جمهور تهیه می شود.«
پایه های  ترمیم  به  مربوط  بند  اما  دهه  یک  گذشت  با 
حقوق در این آیین نامه که مهم ترین بخش این قانون بوده، 
اجرا نشده است و در نتیجه کارکنان رسمی صنعت نفت 

اعتصابات رسارسی را پیش گرفته اند.
توجیه وزارت نفت برای اجرا نکردن این قانون اینست که 
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت »تکلیف« 
نیست و »اجازه« است و در نتیجه »الزم االجرا« هم نیست. 
کارکنان صنعت نفت اما معتقدند در نامه نگاری ها و کاتبات 
صورت گرفته در دولت، اجرای این قانون به عنوان تکلیف 

برای وزارت نفت در نظر گرفته شده است.
نفت  صنعت  رسمی  کارکنان  اعتصاب  از  دور  دومین 
رد  گذشته  هفته  که  فراخوانی  اساس  بر  امسال  پاییز  در 

شبکه های اجتامعی منترش شده بود صورت گرفته است.
در دور نخست اعتصاب رسارسی کارکنان رسمی صنعت 
از  دور  آن  در  بود.  شده  برگزار  آبان ماه  نیمه  در  نفت 
اعتصاب، کارکنان رسمی رشکت نفت و گاز پارس شاغل در 
۳۷ سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی، در اعرتاض به عدم 
اجرای ماده ده، عدم اصالح جدول های استخدامی و عدم 
پاسخ به سایر مطالبات خود، از ارسال گزارشات روزانه میزان 
استخراج و تولید این سکوها و فرم های دستور کار تعمیرات، 

به مقامات باالتر خودداری کردند.
انتشار  با  پیامنی،  کارگران  اعرتاضات  سازماندهی  شورای 
این  از  کدام  »هر  که  بود  نوشته  اعتصاب  این  از  گزارشی 
سکوها روزانه حدود بیست و هشت میلیون مرت مکعب 
کاری  مقررات  برابر  می کنند.  تولید  گازی  میعانات  و  گاز 
باید به طور روزانه میزان تولید از هر سکو به مدیران ارشد 
گزارش شود، تا بر اساس آن، وزارتخانه برای مصارف شهری 
در استان ها، کارخانجات و خوراک صنایع، برنامه ریزی کند. 
عدم ارسال این گزارشات، وزارت نفت را با مشکالت جدی 

برنامه ریزی مواجه می کند.«
پارس  گاز  و  نفت  مدیریت رشکت  اعتصاب،  این  پی  در 

==کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت در شهرهای 
مختلف ایران از جمله اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه 

و جزیره خارک دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
داشنت  دست  در  با  اعتصاب کننده  کارکنان   ==
دستنوشته هایی بر »کوتاه نیامدن از حق شان« تأکید کرده 
و شعارهایی از جمله »وعده وعید کافیه سفره ما خالیه« و 

»وزیر دروغگو منیخوایم منیخوایم« رس دادند.
استخدام  تحت  که  نفت  صنعت  پیامنی  ==کارکنان 
رشکت های پیامنکاری فعال در پروژه های نفتی هستند هم 
و شیوه  ناچیز  درآمد  به  اعرتاضات  در  بارها  این  از  پیش 

ناعادالنه کار-اسرتاحت اعرتاض و اعتصاب کرده اند.
==جمهوری اسالمی از اثرگذاری مهم اعتصابات رسارسی 
برای پیشربد انقالب مردم علیه نظام آگاه است و اقدامات 
رسکوبگرانه امنیتی- قضایی را برای جلوگیری از اعتصابات 

رسارسی به کار گرفته است. 
بامداد امروز شنبه ۲۶ آذر  کارکنان رسمی صنعت نفت 
۱۴۰۱ در چندین واحد صنعتی در شهرهای مختلف دست 
به اعتصاب زدند. این دومین دور اعرتاضات کارکنان رسمی 

صنعت نفت در پاییز امسال است.
و  پروژه ها  در  نفت  صنعت  کارکنان  رسارسی  اعتصاب 
از  مختلف  شهرهای  در  نفت  صنعت  عملیاتی  واحدهای 
صبح امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ آغاز شده است. علت این 
اعتصاب عدم رسیدگی به مطالبات کارکنان صنعت نفت، از 
جمله افزایش حقوق و دستمزد، حذف مالیات زیاد از حقوق  

و حذف سقف حقوقی اعالم شده است.
کارکنان اعتصاب کننده با در دست داشنت دستنوشته هایی 
بر »کوتاه نیامدن از حق شان« تأکید کرده و شعارهایی از 
جمله »وعده وعید کافیه سفره ما خالیه« و »وزیر دروغگو 

منیخوایم منیخوایم« رس دادند.
برابر تصاویر منترش شده در شبکه های اجتامعی کارکنان 
رسمی واحدهای عملیاتی نفت در شهرهای مختلف ایران 
از جمله اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه و جزیره خارک 

دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
 ۱۰ ماده  »اجرای  خواستار  نفت  صنعت  رسمی  کارکنان 
مالیات  حذف  نفت،  وزارت  اختیارات  و  وظایف  قانون 
زیاد از حقوق ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و 
دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی 
و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت 

و دیگر مطالبات خود« هستند.
شبکه های  در  شده  منترش  تصاویر  اساس  بر  همچنین 
اجتامعی آتش نشانان در جزیره خارک در همراهی با  کارکنان 
رسمی صنعت نفت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

اعتصاب رسارسی کارکنان 

رسمی صنعت نفت در 

شهرهای مختلف:

 وعده وعید کافیه،

اعتصاب کارکنان رسمی نفت و گاز پارس عسلویه – شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱سفره ما خالیه!

انتشار چند اطالعیه به کارکنان اخطار داده که »چنین  با 
شبکه های  و  نظام  معاندین  سواستفاده  باعث  اقداماتی 
کرده اند:  تهدید  رشکت  این  مدیران  بود.«  خواهد  بیگانه 
و  اعتصاب  به  تشویق  محتوای  با  پیامی  هرگونه  »انتشار 
قانونی  برخوردهای  با  گاز  و  نفت  تولید  فرآیند  در  اخالل 

مواجه خواهد شد.«
کارکنان پیامنی صنعت نفت که تحت استخدام رشکتهای 
پیامنکاری فعال در پروژه های نفتی هستند هم پیش از این 
بارها در اعرتاضات به درآمد ناچیز و شیوه ناعادالنه کار-

اسرتاحت اعرتاض و اعتصاب کرده اند.
کارکنان پروژه ای صنعت نفت در شهریور گذشته اعتصابی 
از کارکنان  از ۲۵۰ نفر  دو روزه را برگزار کردند که  بیش 

اعتصاب کننده بازداشت شدند.
کارکنان پیامنی صنعت نفت طی مهر و آبان نیز اعتصاباتی 
را برگزار کردند اما با فشار شدید نیروهای امنیتی و بازداشت 
بخش  منونه  برای  مناند.  پایدار  اعتصابات  این  کارگران، 
اوره پرتوشیمی پردیس در منطقه  تولید  تعمیرات مجتمع 
به عدم  اعرتاض  در  آبان ،  روز چهارشنبه ۱۱  عسلویه هم، 

رسیدگی به مطالبات خود، اعالم اعتصاب کردند.
اعتصابی  بود  قرار  نیز  آبان  و در هفتم  پیشرت  چند روز 
رسارسی از سوی نیروهای پیامنی نفت برگزار شود اما این 
اعتصاب به تعویق افتاد. در نهم آبان ماه شورای سازماندهی 
اعرتاضات کارگران پیامنی نفت از افزایش فشارهای امنیتی 
با  و  داده  خرب  نفت  صنعت  پیامنی  کارکنان  بر  گسرتده 
نام  به  پروژه ای  کارگران  از  یکی  شدن  ربوده  خرب  انتشار 
محمد ململی گلزاری توسط نیروهای امنیتی نوشته بود که 
»نیروهای امنیتی در هامهنگی کامل با حراست پاالیشگاه 
و حراست سایر پروژه ها، تاکنون تعداد زیادی از همکاران را 

بازداشت کرده اند.«
این شورا در ادامه این بیانیه افزود: »با توجه به این رشایط 
کار، شورای سازماندهی  بیشرت محیط های  امنیتی شدن  و 
این نتیجه رسید که اعتصاب  با همکاران به  در همفکری 
اعالم شده در ۷ آبان را موقتا به تعویق انداخته، و با تدارک 

بیشرتی برنامه های اعرتاضی آتی خود را تعیین مناید.«
با اینهمه طی سه ماه گذشته که خیزش ملّی علیه جمهوری 
اسالمی در جریان بوده، همواره اعتصابات کارکنان رسمی 
جمهوری  است.  شده  خربساز  نیز  نفت  صنعت  پیامنی  و 
پیشربد  برای  رسارسی  اعتصابات  مهم  اثرگذاری  از  اسالمی 
انقالب مردم علیه نظام آگاه است و به همین دلیل یک 
برای  را  امنیتی-قضایی  رسکوبگرانه  اقدامات  مهم  بخش 
جلوگیری از اعتصابات رسارسی به ویژه در صنعت نفت و از 

سوی اصنافی چون آموزگاران به کار گرفته است.
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مذهبی مردمی  که به روحانیت اعتقاد داشتند، به قیامی  
منجر شد که عنوان انقالب اسالمی به خود گرفت. روحانیت 
شیعه از این اعتامد مردم نهایت استفاده را در جهت منافع 
همه  بر  را  خود  جزمی   و  استبدادی  حضور  و  برده  خود 
زمینه های مملکت توسعه بخشید. اما تجربه چهل و چهار 
سال گذشته نشان داد که حکومت روحانیون شیعی بجز 
تباهی و ویرانی برای کشور، دست اندازی به دیگر کشورهای 
با دیگر ملل  برافروخنت آتش اختالفات و دشمنی  منطقه، 
جهان، و استقرار حکومتی متامیت خواه نتیجه دیگری در بر 
نداشته است. قیام مردم ایران علیه این حکومت استبدادی 
مالیان  به  نسبت  مردم  پناه خشم  در  را می بایست  دینی 

حاکم بر کشور توضیح داد.
در بخش دوم نظریه »ناهنجاری های اجتامعی« معرفی 
حکومت  که  گرفت  قرار  بحث  مورد  فرضیه  این  و  شده  
با  متناسب  و  مدرن  اجتامعی  ارزش های  همه  اسالمی 
نیازهای امروزین جامعه را ویران ساخته و خرافه های خود 
را به عنوان ارزش های اجتامعی به مردم تحمیل منود. در 
ارزش های ملی  تباهی  این چهل و چهار سال  نتیجه، طی 
از  ناشی  ناامیدی  و  فضای رسخوردگی  مردم،   فرهنگی  و 
نبود هنجارهای مناسبی که بتوانند مردم را در مسیر هویت 
واقعی خود رهنمون سازد، موجبات خشم عمیق مردم را 
فراهم ساخت. در حقیقت، خشم مردم علیه حکومت دینی 
را می بایست در پرتو نیاز آنها به استقرار هنجارهایی توضیح 

داد که الزمه هویت انسانی آنان  است.
در بخش سوم نظریه »ناامیدی- قیام«  به عنوان یکی از 

نظریه های کالسیک روانشناسی اجتامعی به مثابه

تالش  ژرفای  در  که  است  موضوعی  فردی  ==هویت 
درونی برای یافنت خویش  و از طریق صمیامنه ترین رابطه 
شخصی  هویت  بنابراین،  می شود.  ادراک  خودانگاشتی 
موضوع اول شخص، فرد )من( و احساس ناب یافنت هویت  
مفهوم  دیگران  با  گروهی  درون  گسستی  در  و   خویش 
پیدا می کند. در حالی که هویت اجتامعی برآمده از تبلور 
فردیت در جمع و در درون روابط اجتامعی، یعنی جایی 
که مفهوم »ما« به عنوان ساختاری اجتامعی موجود است، 

معنی می یابد.

محمود مسائلی – تقدیم به هموطنان مهربان و رشیف 
سیستان و بلوچستان و کردستان که دست در دست یکدیگر 
مبارزه ای بی امان را علیه حکومت جهل و جور و ستم در 

پیش گرفته اند.

طرح موضوع
بیش از سه ماه مبارزات مردم ایران برای آزادی و عدالت 
وارد مرحله حساس دیگری شده و رشایطی انقالبی را در برابر 
نظام فرسوده و فاسد حاکم به اصطالح اسالمی قرار  داده 
است. از ویژگی های این مرحله حساس این است که مردم 
با عزمی  راسخ قصد دارند نظام ستمکار را به زانو در آورند 
و در میان اینان  بخشی از گروه های مذهبی نیز توانسته اند 
این مبارزه را به مرحله تکاملی دیگری وارد کنند. در این 
چند روز، در خرب های مربوط به تحوالت جنبش آزادیخواهی 
اهل  جمعه  امام  عبدالحمید  مولوی  سخنان  ایران،  مردم 
سنت شهر زاهدان و مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان 

چشم انداز نوینی را در برابر مردم مبارز گشود.
وی در خطبه های مناز جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با گرامیداشت 
یاد کشته شدگان آبان ۹۸، نکات برجسته ای را مطرح ساخت 
که می تواند توضیح دهد چرا مردم تا این اندازه در برابر 
حکومت مذهبی حاکم بر کشور خشمگین هستند. او یکی 
از حساس ترین موضوعات هویتی را برجسته ساخته و اظهار 
داشت که اهل  سنت ۴۳ سال است که گرفتار تبعیض است. 
این تبعیض های سازمانیافته مانع از این شده است تا اهل 
سنت و جامعت بتوانند امور مذهبی خود را طبق موازین 
اداره  آنان،  اسالمی مورد قبول خود هدایت کنند. مساجد 
جامعه  شئونات  دیگر  و  استخدامی   و  اداری  امور  شهرها، 
همه تحت کنرتل نیروهای امنیتی است: »مردم با خوف و 
ترس مناز می خواندند. کجای دنیا چنین کاری می کنند؟« وی 
باشیم و  اراده ملت تسلیم  باید در مقابل  تاکید کرد: »ما 
نگذاریم قضیه روز به  روز بحرانی تر شود و کار به جایی 

برسد که دین گریزی و نفرت از علام بیشرت از این شود«.
بلوچستان  و  سیستان  استان  مردم  خشم  موازات  به 
از  اسالمی، جمعی  تبعیض های سازمانیافته حکومت  علیه 
دهگالن  و  سنندج  امامان جمعه  و  مدرسان  و  ماموستاها 
بیانیه  یک  از  ویدئویی  انتشار  با  نیز  کردستان  استان  در 
جمله  از  خواسته،  چندین  آن  در  که  دادند  خرب  مشرتک 
برگزاری یک همه پرسی زیر نظر سازمان های بین املللی در 
و  سنندج  سنت  اهل  روحانیون  است.  شده  مطرح  ایران 
زندانیان  همه  و رشط  قید  بدون  آزادی  خواستار  دهگالن 
شده و به حکومت نسبت به اعدام معرتضان هشدار دادند 
افزایش  باعث  تنها  تاکید کردند: »چنین کار دهشتناکی  و 
خشم ملت انقالبی خواهد شد«. آنان خواهان پایان یافنت 

سانسور اخبار و اطالعات و توقف فیلرتینگ فضای مجازی و 
شبکه های اجتامعی هستند. آنان همچنین حامیت خود را از 
خواسته های دانش آموزان و دانشجویان اعالم و تاکید کردند: 
»حضور نیروهای رسکوب در مدرسه و دانشگاه خالف دین و 
قانون و اخالق و منافی با وجدان های سامل برشی است«.]۱[
این تحوالت ابعاد هویتی اعرتاضات علیه حکومت که وارد 
قابل  نشانه هایی  شده،  امیدوارکننده ای  و  انقالبی  مرحله 
اعتامد برای ترسیع در روند رشایط انقالبی  را بازگو می کند. 
در حقیقت، حکایت مردم ستمدیده اهل سنت و جامعت 
این  مذهب،  شیعه  حکمرانان  سازمانیافته  تبعیض های  و 
پرسش را در برابر پژوهشگر کنجکاو قرار می دهد که چرا 
نادیده انگاشنت حقوق ذاتی هویتی مردم که توسط اعالمیه 
جهانی حقوق برش مورد شناسایی رسمی  قرار گرفته است، 
توسط حکومت استبدادی مذهبی انکار می شود؟ آیا مگر نه 
این است که حتی بر اساس آموزه های دینی اسالمی مردم 
در انتخاب راه خویش آزاد هستند؟ پس تکلیف »ال اکراه 
فی الدین« که روحانیون اسالمی آنرا نشانه تساهل و مدارا 
اعالم می کنند، با این تبعیض های عمیق و سازمانیافته علیه 

اهل سنت چه می شود؟
»چرا  عنوان  با  نوشتارها  این رسی  پیشین  بخش  در سه 
مردم تا این اندازه خشمگین هستند«، سه نظریه در پاسخ 
به این پرسش معرفی شد. در بخش اول »نظریه کینه های 
کهن« به بحث گذاشته شد. در آن بخش توضیح داده شد که 
روحانیت شیعه از آغاز شکل گیری سازمانیافته خود همواره 
نوعی تنفر نسبت به نگرش عقالیی جامعه و مظاهر مدرن 
زندگی از خود نشان می داد. این تنفر با رسوخ به باورهای 

چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ نظریه »هویت اجتامعی«

زاهدان آبان ۱۴۰۱
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      دلیل اصلی خشم مردم معرفی گردید . این نظریه 
بر شالوده های روانشناسانه ای تحلیل می شود که بر اساس 
آن علت اولیه و اصلی خشم مردم ناشی از رسخوردگی و 

پرخاشگری توأمان است.
در این بخش به یکی از نظریه های کالسیک جامعه شناسی 
تحلیلی  چارچوب  عنوان  به  اجتامعی«  »هویت  عنوان  با 
شناخت چرایی خشم مردم انتخاب شده و اجزای توضیح 

دهنده آن به ساده ترین شکل ممکن معرفی می شوند.

هویت اجتامعی و فرآیند شکل گیری آن
نظریه هویت اجتامعی یکی از نظریه های روان شناختی 
شد  معرفی  تاجفل]۲[  هرنی  توسط  که  است  اجتامعی 
و  اجتامعی   گروه های  میان  تعارض  که  دهد  توضیح  تا 
تنش هایی که از آن رسچشمه می گیرد، ناشی از روش هایی 
است که گروه ها برای تعریف  هویت خود انتخاب می کنند. 
به عنوان یک نظریه کالسیک جامعه شناسی، بحث اصلی 
پدیده های  و  شناختی  گروه بندی  که  است  این  نظر  مورد 
به  که  خصوصیاتی  ساخنت  برجسته  طریق  از  اجتامعی 
این  طریق  از  می شود.  تعریف  می بخشد  هویت  گروه 
اختالفات  و  متایزات  قومی،  ویژگی های  بر  گروه بندی ها 
اغراق آمیز   جنبه های  که  است  ممکن  حتی  و  شده  تأکید 
نیز به خود گیرد. بنابراین، هرگاه اختالفات نتوانند از طریق 
همگرایی به نوعی تفاهم و وفاق دست یابند، خطوط گسل 
پدیدار شده و گروه ها را در مقابل هم قرار می دهد. این 
تقابل ها به ادراکات مغرضانه بیشرت دامن می زند، دشمنی ها 
پدیدار می شود، و در نهایت شکل های متفاوت اختالفات 
به خصومت ها و درگیری های متام عیار منجر می شود. مقاله 
چرایی  توضیح  برای  تاجفل  نظرات هرنی  نقطه  از  کنونی 

خشم مردم استفاده می برد.
دنیا  به  لهستان  یهودی در  تاجفل در خانواده ای  هرنی 
آمده و در فرانسه به تحصیل ادامه داد. در دوران جنگ 
اسیر  سپس  و  کرد  فرانسه خدمت  ارتش  در  دوم  جهانی 
توجه  با  شد.  روبرو  عجیبی  دوراهی  با  ایام  دراین  شد. 
هرگز  نازی  آملان  که  می دانست  داشت  که  پیشینه ای  به 
منی تواند او را تحمل مناید. او به ویژه آگاه بود که حتی 
این رو  از  برایش خطرناک تر است.  او  پیشینه ی لهستانی 
خود را یهودِی فرانسوی معرفی منود. به همین دلیل در 
انگلستان  به  سپس  ماند.  باقی  جنگی  اسیران  بازداشت 
با  کرد.  آغاز  را  نوینی  زندگی  و  ازدواج  آنجا  در  و  رفته 
ذهن  که  پرسشی  اصلی ترین  پیش زمینه ها  این  به  توجه 
این بود که چرا مردم دیگران را  او را مشغول می داشت 
آرمان های  و  اهداف  جهت  در  هستند  مایل  و  می کُشند 
خود کشته شوند. این موضوعات او را به سوی مطالعات 
این  او  نظریه پردازی  برای  مرحله  آغازین  کشاند.  هویتی 
بود که در رشایطی خاص هویت جمعی و اجتامعی برای 
برخی از مردم به مراتب مهم تر از هویت فردی آنها می 
شود. یعنی آنها با بودن در جمع و گروه هویت خود را 
این است که  از همه مهمرت  تعریف کرده و می شناسند. 
هویت اجتامعی بر رفتار بین گروهی تأثیر می گذارد. این 
روابط تعیین کننده ویژگی های هویت جمعی و به واسطه 
آن عامل اصلی در شکل گرفنت هویت افراد است. درواقع 
منی توان گفت که فردیت در حالتی انتزاعی و به دور از 
فرهنگ ها، هنجارها، و یا واقعیت های تاریخی و اجتامعی 
تعیّن می یابد. مفهوم فردیت و اجتامعی بودن در همدیگر 

آمیخته و عجین است.
البته پیشرت از او موضوعات هویتی توسط متفکران دیگری 
مانند هگل]۳[ و یا پاره ای از فالسفه نهضت رمانتیک مانند 
یوهان هردر]۴[ با دقت و عمق زیاد مورد بحث قرار گرفته 

بود. اما هرنی تاجفل ابعادی را بر این مطالعات افزود که 
اندیشه های او را در مقام برجسته ترین نظریه پرداز هویت 
تثبیت منود. برای درک نوآوری هرنی تاجفل در  اجتامعی 
فردی  هویت  بر  آن  تاثیرات  و  اجتامعی  هویت  تعریف 
سازشی  برقراری  از  مانع  که  رشایطی  در  گروهی  میان  و 
میان این دو نوع هویت فردی و اجتامعی شود، برخی از 

اصطالحات می بایست توضیح داده شوند.
به  و  خویش  خویشنت  احساس  با  فردی  هویت  اساسا 
ادراک  درون  اعامق  در  خودانگاشتی]۵[،  امری  عنوان 
ارتباطی  اینکه چنین احساسی چه  از  می شود، رصف نظر 
با جامعه و روابط میان گروهی دارد. در حقیقت، هویت 
فردی موضوع ادراکی درونی است که در رشایط ناب یافنت 
خویشنت خویش به عنوان آفریدگاری منحرص به فرد اتفاق 
می افتد. در شخصی ترین آستانه ادراک خویشنت خویش، یک 
چنین احساسی با دیگران و آنگونه که آنان خود و هویت 
خویش را می یابند، ارتباط و پیوندی ندارد زیرا همه ابعاد 
یافنت خویش در هستی فردگرایانه حضور می یابند. بنابراین، 
چنین احساس هستی و آگاهی نسبت به خویشنت خویش 

انتزاعی و بریده از منت واقعیات اجتامعی بوده و منی تواند 
هویت اجتامعی را آنگونه که برای شکوفایی انسانی الزم 
موضوعی  فردی  هویت  دیگر  سخن  به  کند.  تامین  است 
از  و  یافنت خویش   برای  ژرفای تالش درونی  در  که  است 
می شود.  ادراک  خودانگاشتی  رابطه  صمیامنه ترین  طریق 
بنابراین، هویت شخصی موضوع اول شخص، فرد )من( و 
در گسستی درون  و   یافنت هویت  خویش  ناب  احساس 
گروهی با دیگران مفهوم پیدا می کند. در حالی که هویت 
اجتامعی برآمده از تبلور فردیت در جمع و در درون روابط 
اجتامعی، یعنی جایی که مفهوم »ما« به عنوان ساختاری 

اجتامعی موجود است، معنی می یابد.
از طریق تعلق است که »خود« ساخته می شود. در اینجا 
انگیزه هایی  آن  برای  زیرا  می آمیزد  خاطر  تعلق  با  هویت 
وجود دارد که فرد را برای یافنت خویشنت خویش به عنوان 
یک بازیگر اجتامعی، در ارتباط با دیگران تعریف کرده و او 
را به ارزیابی چنین هویت اجتامعی و ارزیابی آن وا می دارد. 
پهنه  در  حادث  امری  عنوان  به  اجتامعی  هویت  بنابراین 
فرهنگی و تاریخی جوامع اتفاق می افتد، سپس با تحوالت 
آن خود را مورد ارزیابی قرار داده و راه تکامل و یا زوال در 

پیش می گیرد.
اجتامعی شکل گیری هویت عینی، روابط  چنین ساختار 

جدایی ها سوق  و  مرزها  ایجاد  سوی  به  را  گروهی  درون 
می دهد، و این مرزهایی است که با ویژگی های روانشناختی 
مهم ترین  از  گروه  شکل گیری  می شود.  عجین  گروه 
پدیده های اجتامعی است که با قابلیتی وصف ناپذیر رابطه 
تنگاتنگی میان هویت فردی و گروهی برقرار می سازد. در 
نیز  آن  با  همراه  هنجارِی  الزامات  و  طبقه بندی ها  اینجا 
مثبت  ویژگی ها  است  ممکن  گروه ها  می آیند.  وجود  به 
و افتخارات هویتی و تاریخی خود را بزرگ جلوه داده، و 
در نقطه مقابل دیگرانی که در این طبقه قرار منی گیرند را 
خوار و بی ارزش پندارند. پس آنچه از منت شکل گیری هویت 
اجتامعی بر می خیزد نگاه مثبت درون گروهی، و ناسازگاری 
گروهی  درون  نگرش  چنین  است.  برون گروهی  نگرش 
این رو یک  از  پاسخ دهد،  نیازها و مشکالت  به  می تواند 
نیاز اجتناب ناپذیر و الزمه شکل گیری هویت اجتامعی است.
سمت گیری مثبت درون گروهی نیازها را توضیح می دهد، 
موانع را شناسایی می کند، و راه های ارتقای رشایط اجتامعی 
را نیز تامین می کند. درون گروه نقش های مرتبط با خود 
تعریف شده و بر اساس تقسیم وظایف، هرکس نوعی از 
آنرا به عهده می گیرد. این نقش ها است که موجبات استمرار 
بنابراین  تعریف می کند.  نیز  آنرا  الزامات  تامین  و  هویت 
مقایسه بین گروه ها از نظر روانشناسی گروه و احساسات 
اجتامعی آن می تواند توضیح دهد که چرا گروه ها در مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند. در حقیقت، مفهوم »ما« به ضابطه 
تعریف هویت تبدیل شده و با خود مرزهای جدایی میان 
هویت های اجتامعی را بر اساس هنجارهای مورد نظر هر 
گروه نیز تعریف می کند. این شیوه تعریف و شکل گیری 
اشکال  و  آمیخته  روانی  و  ذهنی  ساختارهای  با  هویت 
مختلف گروه های اجتامعی و ویژگی های خاص و منحرص 
موضوع  نگرش  این  می بخشد.  شکل  نیز  را  آنان  فرد  به 
از  که  می گذارد  اشرتاک  به  فرآیندی  در  را  هویت  توضیح 
ادراک هویت فرد آغاز شده، از درون هنجارهای فرهنگی 
و اجتامعی می گذرد، و در نهایت به جایگاهی وارد می شود 
که در آن هرچند عاملیت مستقل عقالیی انسان محفوظ 
باقی می ماند، اما امکان تحقق و بیان آنرا به عنوان بخشی 
اجتناب ناپذیر از روابط گروهی و اجتامعی نیز پیدا می کند.

بنابراین، آغاز ادراک و بیان خویش به عنوان یک بازیگر 
اجتامعی نیازیست برای رسیدن به اهداف زندگی عادی، و 
از همه مهم تر رسیدن به مراتب عالی توسعه و رشد انسانی. 
می تواند  درستی  به  هویت  شکل گیری  فرآیند  مرحله  این 
واقعیت هایی را توضیح دهد که به گونه ای اجتناب ناپذیر 
با احساس و ادراک هویت و تبلور اجتامعی  در شکل گیری 

روابط درون گروهی پیوند دارد:
دلبستگی به جمع و گروه به عنوان نیازی که به موجب آن 
هویت جایگاه اجتامعی خود را می یابد. این مرحله احساس 
انسان بودن، فرد را در رشایطی قرار می دهد تا خود را به 
عنوان صاحب حق و عهده دار مسئولیت های حاصل از آن 
دانسته و به تعبیر بهرت واجد دریافت شهروند بودن باشد. 
در حال حارض درجات قابل توجهی از این ویژگی شهروندی 

در میان ایرانیان در حال شکل گیری و وقوع است.
تامین رفاه و نیازهای مادی بدون تعلق خاطر اجتامعی 
نظر  نقطه  از  نیست.  امکان پذیر  گروه  با  بودن  و 
مزایای  از  برخورداری  نیز  اجتامعی  سیاست گذاری های 
است.  اجتناب ناپذیر  گروه  با  بودن  رفاهی،  برنامه های 
چالش  خطوط  اصلی ترین  از  یکی  موضوع  این  بی تردید 
مردم علیه حکومت اسالمی در رشایط کنونی ایران است. 
بخشیدن  پایان  مردم  اصلی  هدف  که  یادآوریست  شایان 
مقام         در  اما  است.  مذهبی  استبدادی  حکومت  عمر  به 

درجه بندی علل قیام مردم، می توان محروم شدن از 

دکرت محمود مسائلی
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ساختارهای فکری و اجتامعی سیاسی خود را با نگرش های 
نوینی مانند نیاز به احرتام و پیشربد حقوق برش و قواعد 
دمکراتیک مجهز می سازند. در اینجا ارزیابی ها و قضاوت ها 
به خود می گیرند،  برجسته تری  ابعاد  نوین  این مواضع  با 
عین  در  می گیرند،  شکل  نیازها  با  متناسب  اسرتاتژی های 
غیرقابل  دشمنی  مرحله  وارد  رقابت جویی  خطوط  حال 

سازش و آشتی می شود.
به  اجتامعی  هویت  نظریه  ساده،  نتیجه گیری  یک  برای 
فرآیند  دهنده  توضیح  کالسیک  نظریه های  از  یکی  عنوان 
شکل گیری اختالفات و تعارضات و تعریف ساز و کارهای 
اجرای مواضع گروه های رقیب، می تواند برای توضیح علمی  
رشایط امروز نیز مورد استفاده قرار گیرد. درواقع، از آنجا 
خودانگاشتی  معیارهای  اساس  بر  اجتامعی  هویت  که 
ماهیتی  نیز  آن  مرزهای  از  حفاظت  و  می شود،  تفسیر 
خودپندار به خود می گیرد، احساس هر نوع تهدیدی  به این 
خودانگاشتی ها گروه را به سوی مواضع مبتنی بر دشمنی با 
گروه مقابل وا می دارد. ذات خودپندار دشمنی های هویتی 
به دلیل ناسازگاری با معیارهای نوین زندگی، و یا به عبارت 
راه  مدرن،  معیارهای  آن   به  نسبت  نفرت  دلیل  به  بهرت 
خودکامگی در پیش می گیرد و به هر وسیله ای می کوشد 
منونه  اسالمی  حکومت  بردارد.   راه  رس  از  را  رقیب  گروه 
روشن این خودپنداری است که همواره با تالش برای مجهز 
بیشرت  و  بیشرت  اعتقادات مذهبی، هر روز  با  ساخنت خود 
از معیارهای زندگی نوین فاصله می گیرد و موضع دفاعی 
و حق به جانب خود را عیان تر می سازد. این در حالیست 
که این حکومت از آغاز و اساسا بر پایه توّهامت به شدت 
عقب مانده و متضاد با مفاهیم انسانی شکل گرفت. این 
توّهامت که به دلیل رسوخ تاریخی اعتقادات مذهبی در 
روح و روان مردم، توانسته بود حکومت مذهبی را به عنوان 
امروزه توسط مردم به  بدیلی برای زندگی بهرت بشناساند، 
چالش کشیده شده است. مردم نیز با ناامیدی از انجام هر 
نوع اندیشه اصالحی به این نتیجه رسیده اند که راهی جز 
با  این خروج   و  ندارند  بلوغ خودتحمیلی  از عدم  خروج 
تالش گسرتده و پایدار برای به پایان رساندن توهم حکومت 
مذهبی امکان پذیر می  شود.  به همین دلیل قیام مردم و 
خشم آنان را می توان در امتداد ادراک هویت اصیل خویش 
در مقابله با هویت کاذب و حق به جانب حاکامن توضیح 

داد.

]۱[ این نویسنده با بحث همه پرسی موافق نیست زیرا 
آنرا به منزله ُمهر تاییدی بر موجودیت حکومت اسالمی 
می داند. این حکومت باید برای همیشه از رسزمین ما 
و همه حکومت های مشابه از دیگر جوامع نیز حذف 
شوند تا مردم بتوانند بر اساس قواعد دمکراتیک نوع 

نظام سیاسی مورد نظر خود را انتخاب منایند.

]۲[ Tajfel, H. )۲۰۱۰(. Social Identity and 
Intergroup Relations. Cambridge University 
Press.
]۳[ See: Hegel, H. )۱۹۹۸/۱۸۰۷(. Phenomenology 
of Spirit. Inwood, M. )Trans.(. Oxford 
University Press, pp. ۹۵-۷۲.
]۴[ See: Herder, J.G. )۱۹۶۹(. Yet another 
History of Philosophy, Barnard, M.F. )Trans.(. 
Cambridge: Cambridge University Press, p. 
۱۸۸.
]۵[]۵[ Subjective
]۶[ Dialectical relationship

      مزایای عادی و معمول شهروندی را در درجه دوم 
اهمیت قرار داد.

دفاع از مرزهای گروه در قبال دسیسه ها و تجاوز گروه های 
با  ندارند،  اختالفات متایلی  به مشارکت در حل  رقیبی که 
احساس هویت گروهی می آمیزد و فرد را  به عنوان صاحب 
حق و مسئولیت گروهی با هویت گروه اجتامعی در پیوندی 

متقابالً پیشربنده قرار می دهد.
آن  با  را  خود  گروه  که  حیاتی  ارزش های  از  محافظت 
تعریف می کند، تبدیل به بخشی از ارزش هایی می شود که 

فرد خویشنت خویش را در آن جستجو کرده و می یابد.
حفظ یکپارچگی هویت فردی با یکپارچگی گروه می آمیزد. 
این آمیختگی از یکسو موجبات تبلور اجتامعی فرد را فراهم 
می آورد، و از دیگرسو گروه را به عنوان جایگاهی که در آن 

فرد خویشنت خویش را می یابد ارتقا می بخشد.
در مسیر توسعه هویت اجتامعی، هر نوع تهدید برای 
گروه به عنوان یک کل، به عنوان تهدیدی برای فرد تلقی 

می شود، حتی اگر خطری برای خود فرد ایجاد نشود.
دلبستگی به گروه به عنوان یک ارزش هنجاری به حساب 
می آید که هر نوع آسیب به آن موجبات صدمه به هویت 

کل گروه را باعث می شود.
اینگونه ارزش ها در منادهایی و سمبل هایی تجسم پیدا 
می کنند و گروه آرزوها و آمال خود را از طریق آنها به منایش 
می گذارند. به عنوان مثال شیروخورشید بر روی پرچم ایران 
مناد هویت تاریخی ایرانیان خواه به عنوان افرادیست که به 
ایرانی بودن خود افتخار می کنند، و خواه به عنوان یک ملت 

که از فراز و نشیب ها عبور کرده است.
اینگونه ارزش ها و منادها مرشوعیت گروه را توضیح داده 
و از طریق آن روایات تاریخی هویت خود را بیان می دارند.
این ویژگی های هویتی به آسانی ادراک گروه از خود و 
اعضای آنرا با ویژگی گروه های دیگر و اعضای آن مقایسه 
می کند. در اینجاست که مرزهای هویتی با ابعاد تاریخی 
و فرهنگی می آمیزد و هرگاه در پهنه ملی قرار گیرد، خود 
را از ملت های دیگر متفاوت می سازد.  گروه و اعضای آن 
ویژگی هان منحرص به فرد خود را  مستندات اصالت های 
تاریخی خود می شناسند و برای حفاظت از آن تا پای جان با 
افتخار می کوشند. در این تفاهم و همگرایی درونی- برونی 
شکل گیری هویت، اصالت ها برجسته تر می شود، در حالی 
که فرآیند شکل گیری هویت در همه گروه ها به شیوه ای 
یکسان راه خود را دنبال می کند. عاملیت فردی مرشوعیت 
گروه را تامین می کند و گروه فرد را برای یافنت خویش و 
اصالت های آن یاری می بخشد. در اینجا آگاهی های گروهی 
شکل می گیرد و در درون خود احساس تعلق خاطر را بر 
می انگیزد. این تعلق خاطر هویتی ابزارهای انسجام اجتامعی 
و درون گروهی برای معرفی گروه را تعریف می کند تا بتواند 
فراهم  را  گروه  آمال  و  اهداف،  آرزوها،  تحقق  زمینه های 
آورد. بنا بر همین دالیل است که احساس خویشنت خویش 
ناگزیر با هامن مشخصه های تاریخی و فرهنگی مالزمه پیدا 
کرده و فرد را با گروه می آمیزد و به موجب آن »من« در 
»ما«ی جمعی و گروه تبلور می یابد، و »ما« بازتاب هامن 
»من« و اصالت های منحرص به فرد آن می شود. این رابطه 
سیامی مرکزی هویت فرهنگی گروه و ارزش های آن را ترسیم 
می کند، در حالی که ویژگی فرنودین]۶[ آن رابطه عاملیت 

مستقل بازیگران و اعضای گروه را نیز تضمین می مناید.

رقابت ها و تعارضات گروهی
تعارضات  از  خود  تحلیل  رشوع  نقطه  تاجفل  هرنی 
اجتامعی  هویت  شکل گیری  امتداد  در  را  درگیری ها  و 
با  گروهی  هویت های  می سازد.  مستقر  آن  مرزهای  و 

استعدادها و ویژگی های خود متایلی  از  احساسی رسشار 
گروه های  با  فرنودین  رابطه ای  برقراری  برای  را  طبیعی 
دیگر از خود نشان می دهد. اما این استعداد در گروه هایی 
به  مایل  یکسو  از  که  شود  نزدیک  حقیقت  به  می تواند 
نوعی  به  رسیدن  برای  مقابل  گروه  با  همگرایی  برقراری 
تفاهم همپوش داشته باشند. از دیگرسو ، گروه مقابل نیز 
متایل خود را به برقراری چنین همگرایی نشان دهد. اما 
از عدم همخوانی نقطه نظرات و  ناشی  اغلب تعارضات 
ارزش های مورد نظر گروه که با اغراض سیاسی و محاسبه 
منابع نیز همراه می شود، راه چنین همگرایی را مسدود 
طریق  از  است  ممکن  گروه  دلیل  همین  به  می سازد. 
مقایسه  خود با دیگران، چشم اندازها و مواضع آنان را به 
اینجا  در  کند.  تفسیر  برای خود  تهدیدات گروهی  عنوان 
تضادها  سوی  به  گروهی  برون  گروهی-  درون  رابطه 
کشیده می شود. در حالی که روابط درون گروهی آنرا به 
از  حفاظت  در جهت   رقابت جویی  برای  عنوان رضورت 
مرزهای هویت خود توصیف می کند، ابعاد برون گروهی 
باز  دشمنی  و  تنفر  حتی  و  تعارض  سوی  به  را  خود  راه 
به  آن  تبدیل  امکان  و  هویت سازی  فرآیند  این  می کند. 
دیدگاه ها  با طبقه بندی  تفرقه انگیز  و  ناسامل  رقابت جویی 
و متایل به برقراری مواضع برتری طلبانه نسبت به دیگری 
آغاز می شود. این رقابت جویی در ناخودآگاه گروه ریشه  
دوانده و همزمان با تحوالت گروهی عمیق تر می شود. این 
ناخودآگاهی با نیازهای هویتی گروه می آمیزد و هر روز 
که هویت  گونه ای  به  اضافه می شود  آن  به  نوینی  ابعاد 
گروه را منی توان از آن جدا ساخت. این جدایی های هویتی 
هرگز منی تواند راهی به سوی اصالح امور و همگرایی و 
این  کند. منونه روشن  باز  گروه  دو  میان  تفاهم همپوش 
عدم امکان اصالحات در رشایط کنونی ایران را می توان در 
درک نادرست اصالح طلبانی جستجو کرد که تصور می کنند 
حارض  نظام  با  خود  گروهی  منافع  و  دیدگاه ها  حفظ  با 

تغییراتی در رشایط کنونی به وجود آورده اند.
از  نظر  رصف  یکدیگر،  با  دشمنی  و  رقابت جویی 
تدریج  به  دارد،  قرار  درست  موضع  در  گروه  کدام  اینکه 
ریشه های خود را از درون ناخودآگاه گروه به قضاوت ها 
با  اینجا گروه  و سیاست گذاری های آگاهانه می کشند. در 
قطعی پنداشنت  دشمنی و خطر گروه مقابل احساس می کند 
که تنها راه ممکن برای حفاظت از خود تعریف مواضعی 
است که با ابعاد هویتی گروه آمیخته است. به عنوان مثال، 
حکومت اسالمی با دشمن پنداشنت مردم و منتصب ساخنت 
آنها با عوامل خارجی، هویت خود را با ارزش های مذهبی 
و اسطوره های آن پیوند می زند تا بتواند از این طریق از 
مواضع خود، و به عبارت بهرت از منافع خود، دفاع به عمل 
آورد. این موضوعات هویتی مرزهای گروه را هرچه بیشرت 
در معرض تضادها و تصادم ها خشونت بار  گریزناپذیر قرار 
می دهد. بنابراین، آن عداوت های اولیه که ریشه هایی در 
ناخودآگاه مردم دوانده بود، به رشایطی کشیده می شود که 
به موجب آن گویی گروه هویت خود را به دلیل احساس 
خطر نسبت به آنچه برای آن اهمیتی منادین و در عین حال 
ارزشی دارد، ناگزیر به دفاع از خود بر می خیزد، هرچند این 
دفاع ممکن است عاری و خالی از حقیقت باشد. گروه ها  
بطور متقابل مواضع خود را روشن تر بنا منوده و ساختارهای 
خود را بر اساس مرزهای رقابت جویی و تعارضات تعریف 
می کنند. اینگونه ساختارها ممکن است خود را با باورهای 
مذهبی کاذب )آنگونه که از سوی حکومت اسالمی دیده 
برای  ابزاری  عنوان  به  آنها  از  و  سازند  مجهز  می شود( 
نیز، مانند  پیشربد اهداف خود استفاده کنند. گروه دیگر 
مذهبی،  حکومت  کاذب  هویت  علیه  آنها  قیام  و  مردم 
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هر چند جزییاتی از »پروژه های ویژه« مورد نظر دولت 
آب  منابع  مدیریت  رشکت  اخیر  آمارهای  اما  نشده  ارائه 
ایران و همچنین دیگر گزارش ها نشان از »اجرا نشدن« یا 

»بی نتیجه« بودن وعده های وزیر نیرو دارد.
برای منونه در حال حارض مخازن سدهای پنجگانه تهران 
نسبت به سال گذشته ۷۶ میلیون مرت مکعب کرسی دارند که 
این عدد گویای رشایط نامناسب منابع آبی تهران و به صدا 
در آمدن زنگ خطر است. حجم مخازن سدهای پنجگانه 
تهران در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱، معادل ۲۸۳ میلیون مرتمکعب 
بوده در حالی که در روز مشابه سال ۱۴۰۰ این عدد معادل 
۳۵۹ میلیون مرتمکعب ثبت شده است که اختالف آن ۷۶ 

میلیون مرتمکعب کرسی مخزن را نشان می دهد.
در سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به ترتیب 
با کاهش حجم ۱۴، ۵، ۴، ۲۴ و ۲۸ میلیون مرتمکعبی نسبت 
به سال قبل مواجه هستند. پیش بینی  بارش ها نیز تا امروز 

کمرت از میانگین و زیر نرمال بوده است.
از سوی دیگر با وجود قرار داشنت ایران در فصل بارندگی، 
شهرهای زیادی با بحران تأمین آب روبرو هستند. علیرضا 
نجفلو مدیر دفرت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی 
رشکت آب منطقه ای زنجان نیمه آذرماه جاری اعالم کرد که 
افزایش بارندگی ها تاکنون بر روی سفره های آب زیرزمینی و 

هیدروگراف چشمه ها تأثیر محسوسی نداشته است.
منابع  سازمان  آبخیزداری  دفرت  مدیرکل  جزی  هوشنگ 
ایسنا  خربگزاری  به  مرداد  سیالب های  جریان  در  طبیعی 
گفته بود که علت اجرایی نشدن عملیات آبخیزداری در متام 

حوزه های آبخیز، ناکافی بودن منابع مالی است.
مثل  بزرگ  عمرانی  عملیات  برای  دولت ها  او  گفته  به 
راهسازی و سدسازی هزینه می کنند، چون »منود عینی و 
منفعت مالی« دارند؛ اما برای اقدام هایی در راستای حفظ 
مالی  منفعت  چون  منی دهند  انجام  کاری  زیست  محیط  

ندارد.
آب  منابع  از  بی رویه  برداشت  کنار  در  بارندگی  کاهش 
زیرزمینی بحران زیست محیطی عمیقی را در ایران ایجاد 
کرده است. گزارش ها نشان می دهد در حال حارض ۵۵ درصد 
کل آب مرصفی کشور از منابع زیرزمینی برداشت می شود، 
این در رشایطی است که در ۱۶ استان کشور بیش از ۶۰ 
درصد و هشت استان بیش از ۸۰ درصد مصارف آب خود را 

وابسته به آب زیرزمینی هستند.
یزد،  فارس،  کرمان،  جنوبی،  خراسان  خراسان رضوی، 
هرمزگان، الربز و همدان حدود ۸۰ درصد از سبد تأمین آب 

را از طریق سفره های زیرزمینی تهیه می کنند.
برداشت بی رویه آب از منابع اسرتاتژیک زیرزمینی موجب 

==ذخیره آبی سد »سفیدرود« در استان گیالن ۱۳ درصد 
و و ذخیره آبی سد »شهید رجایی« در استان مازندران ۱۹ 

درصد است.
زیرزمینی  اسرتاتژیک  منابع  از  آب  بی رویه  ==برداشت 
بحران  تا ۲۷۷ دشت کشور در حالت  است  موجب شده 
آبی و ۱۴۳ دشت در وضعیت فراتر از بحران یا به عبارتی 

»ممنوعه بحرانی« جای بگیرند.
که  شده  شناسایی  ایران  در  فروچاله   ۱۰۰ ==حدود 
بیشرتین تعداد آنها در استان همدان و بزرگرتین آنها در 

اختیار آباد کرمان قرار دارند.

نشان  کشور  آبی  ذخایر  وضعیت  از  گزارش ها  تازه ترین 
می دهد ۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای ایران خالیست 

و ۱۱ سد مهم کشور کمرت از ۲۰ درصد ذخیره آب دارند.
آخرین آمار رسمی رشکت مدیریت منابع آب ایران نشان 
سدهای  آبی  ذخایر  مجموع  حارض  زمان  در  که  می دهد 
کشور ۱۸ میلیارد و ۵۰ میلیون مرتمکعب است که این میزان 
است؛  پر شدن ۳۷درصدی  میزان  نشان دهنده  آب،  ذخیره 
کشور  سدهای  مخازن  ظرفیت  درصد   ۶۳ حدود  درواقع 

هم اکنون خالیست.
از میان سدهای مهم تأمین آب آشامیدنی کشور، ۱۱ سد،  
زیر ۲۰ درصد پر هستند و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت مخازن 

این سدها خالی است.
سد  آبی  ذخیره  رضوی  خراسان  در  آمار،  این  اساس  بر 
به حدود ۱۶ درصد می رسد و سد »کرخه« در  »دوستی« 
استان خوزستان هم حدود ۱۱ درصد ذخیره آبی دارد. سد 
»چاه نیمه ها« در استان سیستان و بلوچستان هم ۱۰ درصد 
ذخیره آبی و سد »اکباتان« در استان همدان فقط دو درصد 

ذخیره آبی دارد.
بحران کم آبی حتی در استان های پربارش مازندران و گیالن 
هم گسرتش یافته بطوری که ذخیره آبی سد »سفیدرود« در 
استان گیالن ۱۳ درصد و و ذخیره آبی سد »شهید رجایی« در 

استان مازندران ۱۹ درصد است.
به گفته نادر تربیزی مدیر توسعه خطوط آبرسانی رشکت 
به  ایران  آب سدهای  ذخیره  تهران  آبفای  تصفیه  و  تأمین 
پایین ترین سطح در ۵۰ سال اخیر رسیده است. این موضوع 

هشداری جدی برای بحران آب در کشور به شامر می رود.
برگزاری  از  تابستان ۱۴۰۱  نیرو  اکرب محرابیان وزیر  علی  
جلساتی با مسئوالن کشورهای ترکمنستان، افغانستان، ترکیه، 
عراق، ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای واردات آب به 
ایران خرب داد و مدعی شد که تنش آبی در ۳۰۰ شهر ایران با 

»اجرای پروژه های ویژه« حل می شود.

۸۰ درصد ظرفیت 
مهم ترین سدهای 
ایران خالیست؛ 

گسرتش بحران آب تا 
گیالن و مازندران

شده است تا ۲۷۷ دشت کشور در حالت بحران آبی و ۱۴۳ 
به عبارتی »ممنوعه  یا  بحران  از  فراتر  دشت در وضعیت 

بحرانی« جای بگیرند.
که  است  معتقد  اقتصادی  پژوهشگر  زارعی  محمود 
»عدم توسعه متناسب با آمایش رسزمینی، عدم هامهنگی 
بین بخشی، خرد بودن اراضی کشور، بی توجهی نسبت به 
برخورد با متخلفان و اتکا به سیاست مدیریت عرضه به جای 
مدیریت تقاضا، بخشی از انباشت مشکالت مدیریتی است 
که در طول زمان موجب تعمیق مشکالت آبی کشور شده، 
از سوی دیگر سوگیری شناختی مردم نسبت به فراوانی و در 
دسرتس بودن آب، تک بعدی نگری نسبت به بحران آب و عدم 
دخیل سازی تغییرات اقلیمی در محاسبات ذهنی خود منجر 

به مرصف بی باکانه آب در کشور شده است.«
الگوی  اقتصادی افزوده که »اجرای کامل  ابن پژوهشگر 
کشت، کاشت محصوالت کشاورزی که منجر به کاهش ۱۷ 
درصدی مرصف آب در بخش کشاورزی شود، فرهنگ سازی 
مستمر  پایش  برای  فضایی  فناوری  از  استفاده  مبنا،  آب 
وضعیت آبی کشور، اصالح حکمرانی آبی و مترکز بر مدیریت 
تقاضا به جای افزایش عرضه و توجه به توسعه پایدار بدون 
اتکا به منابع آبی همگی بخش از اقداماتی است که متامی 
افرادی که در چارچوب جغرافیایی ایران زیست می کنند از 
مسئوالن گرفته تا مردم می بایست به دنبال اجرای آن باشند 
تا بتوانند نفس آتشین اژدهای رسکش بحران آب را از رس 

نسل های آتی این رسزمین بزدایند.«
از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی ایران 
را به طور گسرتده ای با پدیده فرونشست دشتها روبرو کرده 
است. به گفته حمید رحامنی معاون رشکت مدیریت منابع 
آب ایران بررسی های دور سنجی در سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور تاکنون محدوده و نرخ فرونشست 
دشت های تهران-شهریار، ورامین، قرچک، ایوانکی، گرمسار، 
گلپایگان،  مهیار،  کاشان،  اصفهان،  قزوین،  هشتگرد،  کرج، 
مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت حیدریه، رفسنجان، زرند و 
کرمان را مشخص کرده که در بین آنها دشت های رفسنجان 
را  نرخ  بیشرتین  مرت  سانتی   ۳۰ سالیانه  نرخ  با  کاشمر  و 

داشته اند.
حمید رحامنی افزوده »تا کنون با استفاده از روش تداخل 
در  فرونشست  نرخ  و  محدوده   ،)InSAR( رادار  سنجی 
دشت های ۵ استان کشور شامل استان های تهران، خراسان 
رضوی، قزوین، کرمان و اصفهان مشخص شده است و حدود 
۱۰۰ فروچاله در ایران شناسایی شده که بیشرتین تعداد آنها 
در استان همدان و بزرگرتین آنها در اختیار آباد کرمان قرار 

دارند.«
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به  انقالبیان است  فرانسه که معبود همه  کبیر  انقالب  از 
تصویب رسید و همزمان نخستین نظام جمهوری مبتنی بر 

فدرالیسم را در عرص جدید بنیاد نهاد.
ایرانیان از فدرالیسم بیش از هر چیز جنبه سیاسی آن را 
در نظر می گیرند. حال آنکه فدرالیسم نه تنها به سیاست 
در  آن  کارآیی  و  جنبه  مهمرتین  بلکه  منی شود،  محدود 
اقتصاد ملی یک کشور متحد و برقراری  تقویت توامنندی 
در  است.  آن  ایالت های  یا  استان ها  بین  اقتصادی  توازن 
سال ۱۹۹۷ »برونو فرای« استاد دانشگاه زوریخ در سوییس 
و »رایرن آیشنربگر« استاد دانشگاه فرایبورگ در آملان بحث 
جدیدی را درباره ظرفیت فدرالیسم مطرح کردند. بر اساس 
مطالعات و نظریه این دو دانشمند، می توان با خودمختاری 
معین سیاسی و رقابت اقتصادی بین استان ها و با تکیه بر 
ابتکارات نهادهای مستقل شهروندی دامنه ظرفیت های به 

ویژه اقتصادی فدرالیسم را گسرتش داد.
این بحث در حوصله ی این مطلب نیست و اشاره به آن 
تنها از این رو بود تا بر اساس تجربه ای که در به انحراف 
اصالحات(  مانند  )درست  مقوالت  و  موضوعات  کشیدن 
انحرافاتی به فعاالن  وجود دارد، شاید بتوان درباره چنین 
حل  برای  عقیده  و  عالقه  داد.  هشدار  احزاب  و  سیاسی 
تجربه  و  کارشناسان  دانش  باید  نیست.  کافی  مشکالت 
کشورها را به خدمت گرفت. از همین رو امیدوارم کسانی 
که به این بحث ها می پردازند، دست کم تعریف »فدرالیسم« 
را خوانده باشند و بدانند این کلمه از واژه التین فوئدوس 
Foedus می آید که در فارسی آن را به اتحادیه، هم پیامنی، 
قرارداد و اتحاد معنی کرده اند. هم معنای لغوی این واژه و 
هم مفهوم سیاسی آن و هم چنین منونه های عمال موجود 
فدرالیسم  یکسو  از  که  می دهد  نشان  فدرال،  کشورهای 
هرگز به معنای »استقالل کامل سیاسی« از دولت مرکزی و 
رسارسی نبوده و نیست و از سوی دیگر استاِن مِن مازندرانی 
که  باشد  برخوردار  فدرال  حقوق  از  باید  اندازه  هامن  به 
کردستان و آذربایجان و دیگر استان های ایران! حال آنکه 
در میان ایرانیان هنگامی  که سخن از »فدرالیسم« می رود، 
بالفاصله نگاه ها به یکی دو استان معین دوخته می شود و 

اغلب به گونه ای سخن گفته می شود که گویا تنها 

قالب  )در  را  خود  مرزهای  اروپا  که  رشایطی  ==در 
کشورهای  فقیرترین  روی  بر  انداخنت  چنگ  با  اتحادیه( 
آمریکا  و  ترکیه گسرتش می دهد  تا  و حتی  اروپای رشقی 
اقتصادی در  از طریق توافق های سیاسی و  تالش می کند 
عمل مرزهای جغرافیایی با کشورهای آمریکای التین را از 
میان بردارد، کدام دست و اندیشه در پی جابجایی مرزهای 

ایران و بهم ریخنت نقشه منطقه است؟!
و  جدی  بحث  یک  اقوام  حقوق  و  فدرالیسم  ==بحث 
حساس است که باید آن را به کارشناسان سیاسی و اقتصادی 
اقوام  حقوق  طرفدار  و  سیاسی  عقیده  یک  داشنت  سپرد. 
بودن برای این بحث کافی نیست. ثبت فدرالیسم در قانون 
اساسی یک کشور الزاما به معنای از میان برداشته شدن 

تبعیضات و مشکالت حقوقی اقلیت های قومی  نیست!
==ایرانیان از فدرالیسم بیش از هر چیز جنبه سیاسی آن 
را در نظر می گیرند. حال آنکه مهمرتین جنبه و کارآیی آن 
در تقویت توامنندی اقتصاد ملی یک کشور متحد و برقراری 

توازن اقتصادی بین استان ها یا ایالت های آن است.
مادر  یا  پدر  و  همرس،  مادر،  و  پدر  ایرانیان،  ==ما 
فرزندامنان از اقوام دیگر، کرد، آذری، فارس، ترکمن، یا بلوچ 
و عرب هستند. جای خوشحالی است که این آمیختگی خود 
قومی   تعصبات  بروز  از  پیشگیری  در  عامل مؤثر  به یک 
بدل شده است. ما دیگر تنها اقوام مختلف نیستیم، بلکه 
قوم و خویش یکدیگریم. کسانی که ندانسته و به طمع به 
دنبال ناکجاآبادی هستند که دست های پنهان آن را نشان 
می دهند، جز از راه پاکسازی قومی  و خشونتی تصورناپذیر 
تنوع رشک  و  آمیختگی  این  بر  توانست  خواهند  چگونه 

برانگیز غلبه کنند؟!
نه رصف  بدانند  باید  فدرالیسم  مخالفان  و  ==موافقان 
پذیرش فدرالیسم به معنای تأمین حقوق اقوام و نه رد آن 
به معنای زیر پا گذاشنت حقوق آنهاست. لیکن در رشایطی 
را  ایران  اقوام  همه  حقوق  اسالمی  جمهوری  هنوز  که 
تنور چنین  پا می نهد، دمیدن در  به مثابه یک ملت زیر 
بحث هایی آدم را به یاد طنز پر نکته دعوا بر رس لحاف 
ترکیه  هم  منی خواهیم  نیستیم!  عراق  ما  می اندازد.  مال 
باشیم! می خواهیم خودمان باشیم و در صلح زندگی کنیم. 
اما هنوز در آغاز یک راه  در زمینه درک حقوق یکدیگر 
فرهنگی قرار داریم. از همین رو نخستین گام چیزی جز 

روراست بودن با خود نیست.
==خود را به شیوه مجالت »تست« کنیم. این »تست« 
مخصوص »فارس ها« نیست. افراد همه اقوام باید خود را 
»تست« کنند. در این »تست« نباید رس خود کاله گذاشت. 
یا مسلامن می پذیرد در  یا فارس  ایرانی کرد  آیا یک  مثال 
فردای یک ایران جمهوری، رییس جمهور ترکمن یا بهایی 
یا زرتشتی، و یا در یک ایران پادشاهی، نخست وزیر کرد 
یا عرب یا مسیحی و یا یهودی داشته باشیم؟ آیا شام از 
خواندن این پرسش یکه خوردید؟ در این صورت هنوز با 
فدرالیسم  دارید!  فاصله  خیلی  برش  حقوق  و  دمکراسی 

پیشکش تان!

االهه بقراط )بازنرش از آذر ۱۳۸۴( – من از جدایی طلبی 
و تجزیه که مستقیم و نامستقیم از سوی برخی متعصبان 
طنزآمیز  تصویری  همواره  می شود،  و  شده  مطرح  قومی  
مانند فیلم های کارتون در ذهن داشتم زیرا مجسم می کردم 
بخشی از جغرافیای ایران حرکت می کند و به طرف رشق یا 

غرب، شامل یا جنوب می رود! از همین رو به خنده می گفتم 
گیالن و مازندران منی توانند از ایران جدا شوند چون به دریا 

می افتند!
امروز اما با تغییر و تحوالت منطقه و شنیدن زمزمه هایی 
که منی توان آنها را جدی نگرفت، آن تصویر طنزآمیز دامنه 
واقعا  که  آنهایی  راستی،  به  می سازد:  منایان  را  خطر  یک 
زمزمه جدایی رس می دهند و به دریا هم منی افتند، به کجا 
خواهند افتاد؟ به دامان عراق و ترکیه؟ یا به دامان پاکستان 
و اتحادیه فدرال روسیه؟ در رشایطی که اروپا مرزهای خود 
بر روی فقیرترین  انداخنت  با چنگ  اتحادیه(  قالب  را )در 
کشورهای اروپای رشقی و حتی تا ترکیه گسرتش می دهد و 
آمریکا تالش می کند از طریق توافق های سیاسی و اقتصادی 
در عمل مرزهای جغرافیایی با کشورهای آمریکای التین را از 
میان بردارد، کدام دست و اندیشه در پی جابجایی مرزهای 

ایران و بهم ریخنت نقشه منطقه است؟

فراتر از سیاست 
بحث فدرالیسم و حقوق اقوام یک بحث جدی و حساس 
است که باید آن را به کارشناسان سیاسی و اقتصادی سپرد. 
داشنت یک عقیده سیاسی و طرفدار حقوق اقوام بودن برای 
این بحث کافی نیست. به ویژه آنکه تجربه نشان می دهد 
اساسی  قانون  از حدود بیست و سه کشوری که  هر یک 
آنها بر اساس مناسبات فدرال تنظیم شده است، آن را به 
شیوه خود پیاده کرده و یا اصال به آن عمل منی کنند. ثبت 
از  الزاما به معنای  فدرالیسم در قانون اساسی یک کشور 
میان برداشته شدن تبعیضات و مشکالت حقوقی اقلیت های 

قومی  نیست!
برای مثال پاکستان و هند و مالزی و نیجریه و آفریقای 
خود  اساسی  قانون  در  را  فدرالیسم  هامنگونه  جنوبی 
پذیرفته اند که آملان و اتریش و سویس و اسپانیا و اتحادیه 
فدرال روسیه متشکل از ۲۱ جمهوری و ایاالت متحده آمریکا 
کشورها  متامی  این  از  اساسی اش  قانون  که  ایالت   ۵۰ با 
دویست  از  بیش  آمریکا  اساسی  قانون  است.  قدیمی تر 
سال پیش در سال ۱۷۸۷ و دو سال پس از نخستین انقالب 
بورژوازی جهان در این کشور )۱۷۷۶( و سیزده سال پیش 

خورشید بر فراز شیر با شمشیر: مناد ملی ایرانیان در کاخ گلستان تهران

زنرش مِن مازندرانی و حقوق اقوام
اب
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بحث  این  مشمول  آذربایجانی ها  یا  کردها  مثال       
هستند که آنچه آنها را از دیگر اقوام ایران )و نه فقط از 
و مذهب  و جغرافیا  تاریخ  نه  متامیز می سازد،  فارس ها!( 
و فرهنگ، بلکه عمدتا زبان است. این در حالیست که در 
ایران رنگارنگ و متنوع ما حدود بیست زبان و صد و ده 
گویش بومی  وجود دارد. محدود کردن حقوق اقوام و مقوله 
فدرالیسم به یکی دو قوم مشخص چیزی جز انحراف در 
امر مهم دمکراسی و حقوق برش که پیش روی ایرانیان قرار 
دارد، نیست. حقوق اقوام و مزایای فدرالیسم به هامن اندازه 
شامل مثال کردها و اعراب می شود که شامل مِن مازندرانی 

و همسایه گیالنی ام که جزو قوم فارس به شامر می رویم!

تست دمکراسی 
ما ایرانیان، پدر و مادر، همرس، و پدر یا مادر فرزندامنان 
و عرب  بلوچ  یا  ترکمن،  فارس،  آذری،  کرد،  دیگر،  اقوام  از 
به  خود  آمیختگی  این  که  است  خوشحالی  جای  هستند. 
یک عامل مؤثر در پیشگیری از بروز تعصبات قومی  بدل 
شده است. ما دیگر تنها اقوام مختلف نیستیم، بلکه قوم و 
خویش یکدیگریم. من از استان و خانواده خود می گویم. 
آنها  ساکنان  اکرثیت  که  دارد  وجود  مناطقی  مازندران  در 
را ترک ها یا کردها تشکیل می دهند. بلوچ های بسیاری از 
روی  رسسبز  شامل  به  محرومیت  درد  از  و  دور  سال های 
آورده و در آنجا ساکن شدند. در دوران جنگ هشت ساله، 
خوزستانی ها از جمله اعراب این استان به اصفهان و شیراز 
و گیالن و مازندران کوچ کرده و در آنجا ماندگار شده اند. 
مِن مازندرانی نخستین واژه های ترکی را در کودکی و در 
روستایی در استان خود آموختم که پدر و مادرم در جوانی از 
سوی آموزش و پرورش به آنجا گسیل شده بودند و اکرثیت 
آن را ترک ها تشکیل می دادند. امروز تهران و اغلب شهرهای 
بزرگ ایران چهل تکه رنگارنگی هستند از اقوام گوناگون که 
از استان های دیگر به آنها روی آورده اند. کسانی که ندانسته 
و به طمع به دنبال ناکجاآبادی هستند که دست های پنهان 
آن را نشان می دهند، جز از راه پاکسازی قومی  و خشونتی 
تصورناپذیر چگونه خواهند توانست بر این آمیختگی و تنوع 

رشک برانگیز غلبه کنند؟!
به  کسی  و  شده  فراموش  که  مهمی   بسیار  نکته  لیکن 
مانند  درست  فدرالیسم  که  است  این  منی کند  اشاره  آن 
نیز  مسئولیت  و  وظیفه  نیست.  حقوق  تنها  دموکراسی 
و  سیاسی  دامنه  تنها  دموکراسی  مانند  درست  و  هست. 
فدرالیسم  دارد.  اقتصادی  جدی  ابعاد  ندارد.  فرهنگی 
قوم  قومی  نیست.  اقلیت های*  برای  امتیازی  معنای  به 
چهارچوب  هامن  در  ایالتی  یا  استان  هر  در  نیز  اکرثیت 
حقوق  از  اندازه  هامن  به  مازندرانی  من  می گیرد.  قرار 
فدرال برخودار و در برابر دولت مرکزی و استان های دیگر 
وظیفه و مسئولیت دارم که اقوام ترکمن، آذری، بلوچ و یا 
عرب و کرد. در یک ساختار فدرال سهم و مشارکت گیالن 
و اصفهان به هامن اندازه در اقتصاد کشور در نظر گرفته 
می شود که سهم خوزستان نفتخیز و آذربایجان صنعتی و 
سیستان و بلوچستان محروم. استان های ثرومتند متشکل از 
هر قومی  که باشند، در برابر استان های محروم و همچنین 
دولت مرکزی و نیز مردم خود مسئولیت اقتصادی دارند. 
شیرازی ها و مشهدی ها در سایه پرچم ملی ایران به هامن 
اندازه می توانند منادهای خود را پرچم استان خود کنند که 
کردها یا بلوچ ها و لرها. من مازندرانی به هامن اندازه باید 
به یک حکومت مرکزی و یک زبان رسمی  و رسارسی گردن 
نهم و امکان شکوفایی گویش و رسوم و فرهنگ و هرن و 
یا  آذربایجانی  باشم که یک  را داشته  بومی  خود  صنعت 
عرب و ترکمن و کرد. استان مازندران به هامن اندازه باید 

استان  که  شود  برخوردار  استان خوزستان  نفت  درآمد  از 
کردستان از محصوالت کشاورزی استان گیالن. اینها نکاتی 
هستند که باید مورد توجه موافقان و مخالفان فدرالیسم 
و  بحث  مورد  کارشناسان  توسط  به موقع  و  گرفته  قرار 

بررسی قرار گیرند.
حقوق اقوام ایرانی در چهارچوب یک ساختار دمکراتیک و 
مبتنی بر حقوق برش تأمین پذیر است. این ساختار می تواند 
برقراری مناسبات فدرال را نیز در چهارچوب اهداف خود 
قرار دهد. لیکن موافقان و مخالفان فدرالیسم باید بدانند 
نه رصف پذیرش فدرالیسم به معنای تأمین حقوق اقوام و 
نه رد آن به معنای زیر پا گذاشنت حقوق آنهاست. لیکن در 
رشایطی که هنوز جمهوری اسالمی حقوق همه اقوام ایران 
را به مثابه یک ملت زیر پا می نهد، دمیدن در تنور چنین 
بحث هایی آدم را به یاد طنز پر نکته دعوا بر رس لحاف مال 
می اندازد. ما عراق نیستیم! منی خواهیم هم ترکیه باشیم! 
می خواهیم خودمان باشیم و در صلح زندگی کنیم. در زمینه 
درک حقوق یکدیگر اما هنوز در آغاز یک راه فرهنگی قرار 
داریم. از همین رو نخستین گام چیزی جز روراست بودن 
با خود نیست. اغراق منی کنم اگر بگویم آدمی  هر لحظه 
باید خود را بیازماید. ما خود، نخستین فردی هستیم که با 

وی ارتباط داریم! چه امکانی بهرت از اینکه خود را همواره 
این شیوه را هم در  بازنگری قرار دهیم؟  مورد آزمایش و 
زندگی فردی و اجتامعی، هم در مسائل خصوصی و سیاسی 
می توان به کار برد. خود را به شیوه مجالت »تست« کنیم. 
این »تست« مخصوص »فارس ها« نیست. افراد همه اقوام 
باید خود را »تست« کنند. در این »تست« نباید رس خود 
یا مسلامن  یا فارس  ایرانی کرد  آیا یک  کاله گذاشت. مثال 
می پذیرد در فردای یک ایران جمهوری، رییس جمهور ترکمن 
یا بهایی یا زرتشتی، و یا در یک ایران پادشاهی، نخست وزیر 
کرد یا عرب یا مسیحی و یا یهودی داشته باشیم؟ آیا شام 
از خواندن این پرسش یکه خوردید؟ در این صورت هنوز 
با دمکراسی و حقوق برش خیلی فاصله دارید! فدرالیسم 

پیشکش تان!
*روشن است که اطالق »اقلیت« که در زبان های دیگر نیز 
به کار می رود، بر اساس شامر و کمیّت یک گروه اجتامعی 
کل  به  نسبت  و…  جنسیتی  و  مذهبی  و  قومی  از  اعم 

جمعیت یک کشور است.

*این مطلب نخستین  بار در کیهان لندن آذرماه ۱۳۸۴ / 
دسامرب ۲۰۰۵ چاپ شد.

دسامرب ۲۰۲۲  تا جمعه ۱۶  دسامرب   دوشنبه ۱۲  روز  از 
شامری از ایرانیان در مقابل دفرت سازمان عفو بین امللل  در 
رسمای شدید چند روز اخیر دست به تحصن زدند. آنها با 
این اقدام تالش کردند توجه افکار عمومی به ویژه کسانی را 
که دغدغه ی حقوق برش داشته و به چنین مراکزی رفت و 
آمد دارند به نقض فاحش حقوق برش در ایران و محاکامت 
و اعدام های »صحرایی« توسط جمهوری اسالمی جلب کنند. 
تحصن کنندگان همچنین امیدوارند که سازمان عفو بین امللل 
شامری از وکالی زبدهی خود را در اختیار جوانان ایرانی در 

بند که در خطر اعدام هستند قرار دهند.
همراه با این تحصن  روبروی دفرت عفو بین امللل عکس های 

زیادی از قربانیان و اعدام شدگان اخیر  به منایش گذاشته 
شد و اسامی جانباختگان نیز بر پالکارد بزرگی نوشته شده 

بود.
بریتانیا  ایرانیان  و  رهگذران  تحصن کنندگان،  گفته ی  به 
توجه خوبی به این اقدام اعرتاضی نشان داده اند. اما برخی 
از معرتضان از واکنش سازمان عفو بین امللل چندان راضی 
شامری  داشتند.  سازمان  این  از  بیشرتی  انتظار  و  نبودند 
باید  اعرتاضی  اقدامات  که چنین  نظر هستند  این  بر  نیز 
در برابر مراکز دولتی بریتانیا  صورت بگیرد و نه در برابر 
دولت ها  بر  فشار  اهرم  خود  که  مردم نهاد  سازمان های 

هستند.

تحصن پنج روزه شامری از ایرانیان در برابر دفرت 
سازمان عفو بین امللل در لندن
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رسانه های مخالف حکومت و خربنگاران خط و نشان کشید 
و تهدید کرد »هرکسی یک روز کار رسانه ای علیه جمهوری 
نوشته شود  باید  که  دفرتی  در  اسمش  باشد  کرده  اسالمی 
نوشته شده به حول و قوه الهی یک روز رضبه اش را خواهد 
خورد و روزی می رسد که آنها می بینند هیچ چیز برای آنها 

باقی منانده است؛ افتخار کنید به این نظام!«
اینهمه در حالیست که مذاکرات امتی با جمهوری اسالمی 
از اواخر سال ۱۴۰۰ چند هفته پس از حمله روسیه به اوکراین 
در عمل متوقف شد و روس ها نقش اصلی را در توقف آن 
مقامات  ایران  در  رسارسی  خیزش  آغاز  از  پس  اما  داشتند 
دنبال  به  دیگر  کردند  اعالم  رسامً  آمریکایی ها  و  اروپایی 
مذاکره با جمهوری اسالمی نیستند و روی اعرتاضات متمرکز 
شده اند. درواقع اعرتاضات مردم ایران علیه جمهوری اسالمی 

بساط مذاکره غرب با رژیم را جمع کرد.
از سوی دیگر، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی 
ادعا کرده اند »از برجام بی نیاز شدیم« و حتا دولت  بارها 
را  خود  برنامه های  و  بودجه  که  کرد  ادعا  مرگ«  »قاضی 
بدون در نظر گرفنت برجام تنظیم کرده است! اما واقعیت 
اینست که رشایط اقتصادی جمهوری اسالمی به دلیل تشدید 
تحریم ها و تداوم اعرتاضات بدتر از پیش شده است. اکنون 
نرخ دالر به نزدیک ۴۰ هزار تومان رسیده و تورم و گرانی 
بیداد می کند و همین مسئله به نارضایتی ها بیش از پیش 

دامن می زند.
گفتنی است که ساعاتی پس از دیدار بورل و امیرعبداللهیان 
ویدئویی از جو بایدن منترش شد که او به رصاحت می گوید 

»برجام ُمرده است.«
حاال خربگزاری »تسنیم« در حالی مدعی آغاز مذاکرات امتی 
شده که از دالیل اصلی توقف آن اختالف آژانس بین املللی 
انرژی امتی با تهران بر رس عدم پاسخگویی مقامات مسئول 
جمهوری اسالمی درباره ذرات رادیواکتیو با منشاء انسانی 
در سه سایت اعالم نشده است. آژانس رسامً اعالم کرده تا 
این اختالف حل نشود از توافق خربی نیست. به بیان دیگر 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته  خربگزاری  »ذوق زدگی« 
امیدواری  رصفاً  امیرعبداللهیان  با  بورل  دیدار  از  اسالمی 
دادن به حامیان حکومت برای القای برقرار ماندن کانال های 
دیپلامتیک تهران با اروپاست. آنهم در رشایطی که غربی ها 
تحریم های جدید سنگینی را علیه جمهوری اسالمی به خاطر 
نظر  در  ایران  مردم  رسکوب  و  برش  حقوق  فاحش  نقض 

گرفته اند.

درباره  پاسداران  سپاه  به  وابسته  »تسنیم«  ==خربگزاری 
سیاست  مسئول  و  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  دیدار 
خارجی اتحادیه اروپا با خوش خیالی ادعا کرده »توافق برای 
احیای برجام عقب نشینی اروپا و غرب از مواضع قبلی و 
بازگشت به دوران مذاکرات قبل از اغتشاشات است و این ، 
یعنی آمریکا و غرب بعد از استفاده ابزاری از اپوزیسیون و 
رسانه های فارسی زبان لندن نشین، پشت آنها را خالی کرده 
و به میدان مذاکره با ایران برای لغو تحریم های غیرقانونی 

بازگشته اند«.
برای  قدس«  »سپاه  فرمانده  قاآنی  اسامعیل  ==همزمان 
رسانه های مخالف حکومت و خربنگاران خط و نشان کشیده 
و تهدید کرده است »هرکسی یک روز کار رسانه ای علیه 
جمهوری اسالمی کرده باشد اسمش در دفرتی که باید نوشته 
شود نوشته شده به حول و قوه الهی یک روز رضبه اش را 
خواهد خورد و روزی می رسد که آنها می بینند هیچ چیز 

برای آنها باقی منانده است؛ افتخار کنید به این نظام!«
==»ذوق زدگی« خربگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
امیدواری  رصفاً  امیرعبداللهیان  با  بورل  دیدار  از  اسالمی 
دادن به حامیان حکومت برای القای برقرار ماندن کانال های 
دیپلامتیک تهران با اروپاست. آنهم در رشایطی که غربی ها 
به  اسالمی  جمهوری  علیه  را  سنگینی  جدید  تحریم های 
خاطر نقض فاحش حقوق برش و رسکوب مردم ایران در نظر 

گرفته اند.

حامیان حکومت اسالمی در ایران دی ماه ۱۳۹۸ بعد از کشته 
شدن قاسم سلیامنی شعار می دادند »الل شود زبانی که بعد 
از حاج قاسم حرف از مذاکره بزند.« در آستانه سومین سالگرد 
کشته شدن سلیامنی اما مقامات رژیم به امید باز شدن کانالی 
برای مذاکره و »احیای برجام« تن به هر ذلتی می دهند حتا 
اگر دیدار با مسئوالنی از اروپا باشد که رژیم را »رسکوبگر« و 
»جنایتکار« می دانند و البته با همین رسکوبگران و جنایتکاران 

پشت یک میز نشسته اند!
خربگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با استقبال از دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی در حاشیه نشست »بغداد ۲« 
در اردن، صحبت های جوزپ بورل را عالئم »بازگشت اروپا به 
میز مذاکره با ایران« خوانده و مدعی شده که با این کار به 

»ضدانقالب و براندازان اجاره ای« پیام فرستاده شده است.
پس از این دیدار جوزپ بورل در توییتی نوشت »در دیدار 

رضوری با وزیر خارجه جمهوری اسالمی در میانه وخامت 
روابط ایران و اتحادیه اروپا بر رضورت توقف فوری حامیت 
شده  تاکید  ایران  در  داخلی  رسکوب  و  روسیه  از  نظامی 
است… توافق کردیم که باید ارتباطات را باز نگه داریم و بر 

اساس مذاکرات وین برجام را بازیابی کنیم.«
خربگزاری تسنیم هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نسبت به رسکوب مردم در ایران و ارسال تسلیحات به 
روسیه و »وخامت روابط با اروپا« را نادیده گرفته و فقط از 

اینکه بورل درباره »برجام« حرف زده به این نتیجه رسیده که 
اروپایی ها به میز مذاکرات برگشته اند.

خربگزاری تسنیم با اشاره به حامیت اروپایی ها و آمریکا از 
»آشوب ها و اغتشاشگران« نوشته »مقام های غربی چند بار 
مدعی شده بودند که مذاکره با ایران دیگر در دستور کار آنها 
نیست و بجای مذاکره، به  روی تحوالت ایران مترکز کرده اند 
که این مواضع به  صورت گسرتده مورد استقبال رسانه های 
فارسی زبان لندن نشین قرار می گرفت… اما این دیدار نشان 
داد آمریکا و غرب بعد از استفاده ابزاری از اپوزیسیون و 
رسانه های فارسی زبان لندن نشین، پشت آنها را خالی کرده 
و به میدان مذاکره با ایران برای لغو تحریم های غیرقانونی 

بازگشته اند.«
برای  قدس«  »سپاه  فرمانده  قاآنی  اسامعیل  همزمان 

ادعای »تسنیم«: 
دیدار

 امیرعبداللهیان و 
بورل پیام 

به براندازان و 
اپوزیسیون بود؛ 

جو بایدن:
مخالفان مذاکره با آمریکا در مراسم تشیع جنازه قاسم سلیامنی برجام ُمرده!

دیدار امیرعبداللهیان و بورل در اردن
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با این قیمت ها به طور قطع مدت زمان اجرا  برخوردند و 
طوالنی خواهد شد و تجربه مسکن مهر تکرار می شود.«

افزایش قیمت مصالح ساختامنی در ماه های گذشته در 
چند مرحله اتفاق افتاده و هزینه تولید مسکن را به شدت 

افزایش داده است.
ایرج رهرب می گوید قیمت مسکن »در بدترین« مناطق حاشیه 
تهران در حال حارض »کمرت از مرتی ۳۰ میلیون تومان نیست.«
عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان استان تهران گفته 
این قیمت در منطقه یک تهران به مرتی ۳۰۰ میلیون تومان 
گرانرتین  بود  گفته  اخیر  ایران  مرکزی  بانک  می رسد؛  هم 
خانه های معامله شده در تهران-در منطقه یک- در آبان ماه 
هر مرتمربع بطور متوسط بیش از ۹۵ میلیون تومان معامله 

شده اند.
تحوالت  درباره  خود  گزارش  تازه ترین  در  مرکزی  بانک 
بازار مسکن در پایتخت در آبان ماه، اعالم کرده بود قیمت 
متوسط هر مرت مربع خانه معامله شده در ماه گذشته به ۴۶ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که طی یک ماه حدود سه 

میلیون تومان افزایش قیمت را شاهد بوده است.
که  انبوه سازانی  برای  ساختامنی  مصالح  قیمت  افزایش 
پروژه های  ساخت  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  پیشرت 
مشکل ساز  بودند  بسته  قرارداد  مسکن«  ملی  »نهضت 
شده است. به گفته ایرج رهرب هنوز بسیاری از سازندگان 
نتوانسته اند مصالح ساختامنی مورد نیاز خود برای ساخت 
واحدهای مسکونی را تأمین کنند و در حال حارض همچنان 
انبوه سازان و سازندگان یونولیت مورد نیاز خود را با  رشد 
کمبود  این  دیگر  سوی  از  و  کنند  می  تهیه  درصدی   ۴۰۰

همچنان در بازار وجود دارد.
این فعال صنفی تأکید کرده که در حال حارض کشور  با 
ممنوعیت ورود مواد اولیه پرتوشیمی روبرو است و از سوی 
دیگر افزایش قیمت تولید شده مواد باعث شده که یونولیت 

با رشد ۴۰۰ درصدی روبرو شود.
اینهمه در حالیست که دولت همچنان به وعده ساخت 
مسکن ارصار دارد. جمعه هفته گذشته، ۲۵ آذرماه، محمد 
مخرب در حاشیه سفر به استان خراسان رضوی مدعی شد 
را  مسکن  از  بخشی  دولت  مسکن،  ملی  نهضت  »در  که 
می سازد و بخشی نیز با حامیت دولت و توسط خود مردم 
در زمین های دولتی ساخته می شود. ما می توانیم به مردم 
زمین بدهیم تا خودشان مسکن بسازند، زیرا برای قرشی از 

مردم این ظرفیت وجود دارد.«

==توافق  پیشین انبوه سازان با دولت برای ساخت پروژه 
تورم  و  قیمت ها  نوسان  دلیل  به  مسکن«  ملی  »نهضت 
مهارنشدنی بهم خورده و احتامال پیشربد این پروژه سال ها 

طول بکشد.
رستم  مرگ  از  پس  که  جدید  وزیر  بذرپاش  ==مهرداد 
دولت  برنامه  که  است  گفته  شده  وی  جانشین  قاسمی 
واگذاری زمین و احداث واحد های یک طبقه است که به 

الگوی اسالمی- ایرانی نزدیک تر است!
نایب  رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران از بهم خوردن 
توافق قبلی انبوه سازان با دولت برای ساخت پروژه »نهضت 
ملی مسکن« به دلیل نوسان قیمت ها و تورم مهارنشدنی 

خرب داده است.
ایرج رهرب نایب  رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفته 
خانه های  برای ساخت  دولت  با  انبوه سازان  پیشین  توافق  
قیمت ها  نوسان  به  توجه  با  ملی مسکن«  »نهضت  پروژه 
و تورم مهارنشدنی بهم خورده و احتامال پیشربد این پروژه 
سال ها طول بکشد و به رسنوشتی شبیه طرح »مسکن مهر« 

دچار شود.
در  مسکن  قیمت  حارض  حال  »در  که  گفته  رهرب  ایرج 
بدترین مناطق حاشیه تهران کمرت از ۳۰ میلیون تومان نیست 
و این قیمت در منطقه یک تهران به ۳۰۰ میلیون تومان 
می رسد. عالوه بر این، هزینه های پروانه، تراکم و عوارض 
شهرداری هم به قیمت نهایی اضافه می شود. اساسا در این 
وضعیت اقتصادی، امکان پیش بینی آینده ای نه  چندان دور 
نیز وجود ندارد و بازار و اقتصاد قابل پیش بینی نیست. در 
چنین رشایطی سازندگان امکان تشخیص برای قیمت گذاری 
را ندارند و به دنبال آن امکان پیش فروش را هم نخواهند 

داشت.«
نایب  رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران توضیح داده 
که قرارداد سازندگان با دولت برای ساخت پروژه نهضت 
ملی مسکن، مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر 
مرت مربع بوده است، اما بر اساس تورم موجود، این نرخ 
برای  تومان  و ۷۰۰ هزار  میلیون  تا چهار  آینده  تا خرداد 
قیمت ها  احتامال  تعدیل،  »با  که  می یابد  افزایش  مرت  هر 
به هر مرت شش میلیون تومان برسد، اما باید توجه داشت 
که این نرخ شش میلیون تومانی در زمان ساخت و اجرا 

تعدیل منی شود.«
ایرج رهرب معتقد است که »هر چند این پروژه ها با این 
قیمت ها در حال اجرا هستند، سازندگان با دولت به مشکل 

ابهام در رسنوشت 
طرح »نهضت ملی 

مسکن«؛ 
جانشین 

رستم قاسمی با 
الگوی »یک طبقه«  
و »اسالمی- ایرانی« 

ظاهر شد!
پروژه  از  بخشی  سپردن  درباره  گزارش هایی  نیز  پیشرت 
»نهضت ملی مسکن« به رشکتهای چینی گزارش شده بود. 
یک سال پیش مطرح شد که بر اساس برخی توافقات وزارت 
راه و شهرسازی با رشکتهای انبوه ساز چینی این رشکتها قرار 
است هر مرت مربع آپارمتان در قالب این طرح را ۱۵۰ دالر 
با  با توجه به قیمت مصالح و همچنین  این نرخ  بسازند؛ 
توجه به اینکه چین در پروزه های مشابهی در منطقه، مثال 
در سوریه و الجزایر، هر مرت مربع آپارمتان را با قیمت ۳۵۰ تا 

۴۰۰ دالر ساخته بود با انتقادهایی روبرو شد.
جدا از اینکه مشخص نبود واحدهای ساخته شده با چنین 
انبوه ساز  رشکت های  داشت،  خواهند  کیفیتی  چه  قیمتی، 
داخلی که سال هاست زیر فشار رکود تورمی بازار مسکن 
با بحران روبرو هستند، به دولت انتقاد کرده بودند که با 
به  باید چنین طرحی  وجود رشکت های معترب داخلی چرا 
پیش بینی  که  رشایطی  در  شود.  سپرده  چینی  رشکت های 
می شد این طرح در زیرمجموعه تعهدات ایران به چین طی 
قرارداد ۲۵ ساله به چینی ها سپرده می شود اما فعاالن صنفی 
معتقد بودند که دولت باید از ۵۰۰۰ رشکت انبوه ساز و ۵۰۰ 
دلیل رکود بخش  به  ایرانی حامیت کند که  هزار مهندس 

مسکن، اغلب آنها بیکار هستند.
نتیجه  به  در  ابهام  از  فعاالن صنفی  اکنون در رشایطی 
که  می گویند  سخن  مسکن«  ملی  »نهضت  طرح  رسیدن 
مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی که پس از مرگ 
رستم قاسمی بجای وی نشست، از الگوی »اسالمی- ایرانی« 
است! گفته  سخن  مسکن  پروژه  واحدهای  ساخت  برای 
زمین  »واگذاری  دولت  برنامه  که  گفته  بذرپاش  مهرداد 
ایرانی- الگوی  به  که  است  یک طبقه  واحد های  احداث  و 
هفته  شنبه  روز  از  که  افزود  او  است«.  نزدیک تر  اسالمی 
گذشته به همه بانک های کشور فراخوان داده شده و هر 
یک از بانک های کشور »متعهدند که تعداد قابل توجهی از 
تعهدات را بر عهده بگیرند و آورده ای که بر عهده بانک ها 

بوده، رسیع تر تامین کنند و وارد اجرا شویم.«
در طرح  که  مطرح شده  حالی  در  متناقض  این سخنان 
به  آپارمتانی  واحدهای  بوده  قرار  مسکن«  ملی  »نهضت 
صورت شهرک  در زمین هایی که دولت بطور رایگان برای این 
طرح در نظر گرفته شده ساخته شود. سخنان وزیر جدید 
راه و شهرسازی درباره ساخت واحدهای یک طبقه، احتامل 
نیمه کاره رها شدن طرح »نهضت ملی مسکن« را افزایش 

داده است.
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از  ویدئویی  بی رشمانه  اقدام  یک  در  ارتباط،  همین  در 
اعرتافات فردی که صورت او پوشانده شده و مظنون قتل 
آیدا رستمی معرفی شده از سوی رسانه های حکومتی منترش 
با آیدا قرار ازدواج  شد که در آن این فرد مدعی می شود 
داشته و آن روز آیدا در حالی به محل کار این فرد رفته 
را  او  که قرص زیادی مرصف کرده بود ولی قبول منی کرد 
و  داشتند  دعوا«  و  بحث  و  »جّر  آنها  بربند؛  بیامرستان  به 
در نهایت او آیدا را روی پل تنها گذاشته و وقتی برگشته 
دیده آیدا با »کله شکسته و صورت خونین« کف خیابان 

افتاده است!
گزارشی  نیز  قضاییه  قوه  به  وابسته  »میزان«  خربگزای 
درباره جان باخنت آیدا رستمی منترش کرده و در آن با ادعای 
رسانه های  سوی  از  انتشاریافته  ویدئوی  در  که  سناریویی 
حکومت مطرح شده، نوشته که فرد مظنون »متوجه ارتباط 
خانم رستمی با فرد دیگری شده« و همین موضوع دلیل 
مشاجره در روز دوشنبه بوده و این زن جوان »ناگهان خود 

را از باالی پل هوایی به پایین پرتاب کرد!«
نکته قابل توجه اینکه فرد مظنونی که این پزشک جوان 
به گفته رسانه های جمهوری اسالمی با او قرار ازدواج داشته 
و به وی خیانت کرده، »کارگر یک مغازه کفش فروشی در 

خیابان فردوسی« معرفی شده است!
هفته های  در  مشکوک  قتل های  منونه  از  دیگر  یکی 
گذشته، جان باخنت دلخراش دنیا فرهادی دانشجوی معامری 
دانشگاه آزاد اهواز است. دنیا شامگاه ۱۶ آذر ناپدید شد 
او یک هفته بعد در عرص روز پنجشنبه ۲۴ آذر،  پیکر  و 
در رودخانه کارون حوالی روستای مظفریه و توسط اهالی 

محلی پیدا شد.
محسن فرهادی پرسعموی دنیا فرهادی پیشرت در گفتگو 
با ایسنا گفته بود که »دنیا در زمان ناپدید شدن برای رفنت 
به کالس از خانه خارج شده، پس از پایان کالس در هامن 

آیدا  درباره  »خودکشی«  سناریوی  شکست  از  ==پس 
رستمی، جمهوری اسالمی سناریوی قتل درباره این پزشک 
را پیش برد و اعالم کرد مظنون قتل این پزشک بازداشت 

شده و حتی اعرتاف کرده است!
==دنیا فرهادی شامگاه ۱۶ آذر ناپدید شد و پیکر او یک 
هفته بعد عرص روز پنجشنبه ۲۴ آذر، در رودخانه کارون 

حوالی روستای مظفریه و توسط اهالی محلی پیدا شد.
پیکر حلق آویز شده ی شهاب الدین  دیگری  ==در منونه 
این  خوابگاه  در  »عالمه«  دانشگاه  دانشجوی  هاشمی 

دانشگاه در تهران پیدا شد.
==پیکر بی جان احمد گودرزی جوان ورزشکاری که در 
مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شد نیز پس از چند 
روز با آثار شکنجه بر روی آن به خانواده تحویل داده شد.

==همچنین پیکر بی جان عاطفه نعامی که در اعرتاضات 
کرج بازداشت شده بود 5 آذر در آپارمتانش در کرج پیدا 

شد.

در هفته های گذشته چند مورد مرگ مشکوک شهروندانی 
که در اعرتاضات رشکت داشتند و دانشجویان گزارش شده 
است. جمهوری اسالمی ارصار دارد اکرث این افراد خودکشی 
کرده اند اما برخی نشانه ها، احتامل رس به نیست کردن آنها 

توسط نهادهای امنیتی را افزایش می دهد.
تهران  »چمران«  بیامرستان  عمومی  پزشک  رستمی  آیدا 
که از جمله پزشکان یاری دهنده به شهروندان مجروح در 
اعرتاضات بود روز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مفقود شد. یک روز بعد 
پیاده در  عابر  پل  از  ادعای پرت شدن  با  او  پیکر بی جان 
حوالی میدان آزادی تهران به خانواده تحویل داده شد! اما 
خانواده آثار شکنجه روی بدن و صورت او مشاهده کردند. 
از سوی دیگر موبایل، کیف و وسایل شخصی این پزشک به 

خانواده تحویل داده نشده است.
جمهوری اسالمی در ابتدا تالش کرد سناریوی »خودکشی« 
را درباره آیدا رستمی نیز اجرا کند؛ سناریویی که پیشرت برای 
بسیاری از جانباختگان جنبش انقالبی و ملّی از جمله نیکا 
از  البته  و  اسامعیل زاده هم مطرح شد  و سارینا  شاکرمی 

سوی جامعه و افکار عمومی باور نشد!
در نخستین گزارش های حکومتی آمده بود که آیدا رستمی 
از روی پلی در حوالی »آزادی« خودش را به پایین پرت کرده 
و با خودکشی جان خود را از دست داده است. همزمان اما 
گزارش ها نشان می دهد که آیدا رستمی از جمله پزشکان 
عمومی بوده که معرتضانی را که مورد اصابت گلوله قرار 
می گرفتند، خارج از بیامرستان و به صورت داوطلبانه درمان 

می کرده تا امنیت معرتض مجروح حفظ شود.
حامی  مردم نهاد  سازمان  یک  که  علی«  امام  »جمعیت 
کودکان کار و حاشیه نشین در ایران است، با اشاره به »مرگ 
مشکوک« آیدا رستمی اعالم کرد این پزشک از داوطلبان این 
جمعیت بود که ضمن انجام معاینات کودکان در محالت 
نیز  کرمانشاه  زلزله  در  جمعیت  درمان  گروه  با  حاشیه، 

همکاری مستمر داشت.
پس از شکست سناریوی »خودکشی«، جمهوری اسالمی 
کرد  اعالم  و  برد  پیش  را  پزشک  این  درباره  قتل  سناریوی 
مظنون قتل این پزشک بازداشت شده و حتی اعرتاف کرده 

است!

تکان دهنده؛ مرگ  های مشکوک و غیرعادی شهروندان معرتض؛
 سناریوهای تکراری مقامات و رسانه های حکومتی

از راست، آیدا رستمی، دنیا فرهادی

شب با یکی از دوستان خود مالقات و برای سفر در روز 
۲۱ آذر با او هامهنگ کرده است. دنیا پس از این مالقات، 
از دوستان خود در حوالی »پل کابلی« قرار  با یکی دیگر 
اما این دوست او در محل مالقات حضور  مالقات داشته، 

پیدا نکرده است.«
پرسعموی دنیا گفته که شاهدان عینی حوالی ساعت ۲۲ 
دخرتی را روی این پل دیده اند که خود را به رودخانه کارون 
انداخته و حدود همین ساعت، پدر دنیا از او متاسی داشته، 
اما او متوجه زنگ گوشی نشده است. با توجه به »مشاهده 
یا هر حادثه دیگری  پل »احتامل خودزنی  بر روی  خون« 
هست، اما دوربینی برای مشاهده جزئیات در محل وجود 

نداشته است.«
محسن فرهادی همچنین گفته بود که روزانه ده ها نفر 
قایق  با  حتی  و  کابلی  پل  مجاورت  در  »دنیا«  خانواده  از 
مشغول جستجو برای پیدا کردن وی بودند، اما در متام مدت 
»جمعیت هالل احمر، شهردار یا معاون او یا فرماندار اهواز 
حتی برای لحظه ای در محل حادثه حضور نیافتند و برای 

خرید تجهیزات اقدام نکردند!«
در منونه دیگری پیکر حلق آویز شده ی شهاب الدین هاشمی 
در  دانشگاه  این  خوابگاه  در  »عالمه«  دانشگاه  دانشجوی 
تهران پیدا شد. جمهوری اسالمی باز هم به رسعت موضوع 
ادعای  دانشجو  این  برادر  اما  کرد  مطرح  را  »خودکشی« 
ارزیابی  از دروغ و تهمت«  خودکشی را »کثیف و رسشار 

کرده و از »قتل مشکوک« برادرش خرب داده است.
بطور  سناریوپردازی ها  این  در  که  حکومتی  رسانه های 
کامل در خدمت نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی هستند 
مرگ  درباره  می پردازند.  جانباختگان  علیه  دروغ پراکنی  به 
»همشهری   وبسایت  نیز  هاشمی  شهاب الدین  مشکوک 
آنالین« روز شنبه ۱۹ آذر  نوشت که وی »سابقه بیامری 

روحی روانی« داشته و »در صحنه حادثه، یک
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==تا کنون حکم اعدام ۱۱ تن صادر شده و ۱5 تن دیگر 
با اتهاماتی مانند فساد فی االرض، قیام مسلحانه و محاربه 

»در انتظار یا تحت« محاکمه قرار دارند.
==عفو بین امللل از غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه 
به  که  را  شهروندانی  خواسته  اسالمی  جمهوری  قضاییه 
صورت مساملت آمیز اعرتاض کرده  و حاال با اتهامات سنگین 

روبرو شده اند فورا آزاد کند.
امکان  قضاییه خواسته شده  قوه  رئیس  از  ==همچنین 
دسرتسی متهامن به حق برخورداری از وکیل انتخابی فراهم 
اجازه  تهران  در  سفارتخانه ها  مستقِل  ناظران  به  و  شود 
رشکت و بررسی در روند دادگاه متهامن بازداشت شده در 

اعرتاضات داده شود. 

اساس  بر  کرد  اعالم  گذشته  روز  بین امللل  عفو  سازمان 
مستنداتی که این سازمان در دست دارد، دست کم ۲۶ نفر 
از بازداشت شدگان اعرتاضات سه ماه گذشته با خطر اعدام 
روبرو هستند. قوه قضاییه طی روزهای گذشته حکم اعدام 

دو معرتض را اجرا کرده است.
سازمان عفو بین امللل روز جمعه ۲۶ آذرماه در بیانیه ای 
هشدار داد که پس از »اعدام خودرسانه« محسن شکاری و 
مجیدرضا رهنورد که در پی »دادگاه های منایشی« انجام شد، 
اکنون دست کم ۲۶ تن از دیگر بازداشت شدگان اعرتاضات 

رسارسی با خطر »اعدام« روبرو هستند.
در این گزارش آمده که تا کنون حکم اعدام ۱۱ تن صادر 
شده و ۱۵ تن دیگر با اتهاماتی مانند فساد فی االرض، قیام 
مسلحانه و محاربه »در انتظار یا تحت« محاکمه قرار دارند.
این سازمان با اشاره به محاکمه های ساختگی و اعدام دو 
تن از معرتضین برای ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن 
به اعرتاضات، ترصیح کرد که از میان این ۲۶ نفر، حکم اعدام 
دست کم١١ نفر صادر شده و ۱۵ نفر نیز در انتظار یا تحت 

محاکمه قرار دارند.

سازمان عفو بین امللل درباره اعدام ۲۶ معرتض 
بازداشت شده هشدار داد

در ادامه بیانیه آمده است که حکم اعدام یازده شهروند، 
منوچهر  مدنی،  صدرات   ماهان  نورمحمدزاده،  سهند 
سیدی  سامان  قبادلو،  محمد  بروغنی،  محمد  مهامن نواز، 
)یاسین(، حمید قره حسنلو، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد 
حسینی، حسین محمدی و یک فرد ناشناس در استان الربز، 

صادر شده است.
ابوالفضل مهری حسین  حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، 
سعید شیرازی، اکرب غفاری، توماج صالحی، سعید یعقوبی، 
امیر نرص آزادانی، ابراهیم ریگی، فرزاد )فرزین( طاهازاده، 
میرهاشمی،  صالح  پروانه،  شاهی  کارون  طاهازاده،  فرهاد 
رضا اسالم دوست، هاجر حمیدی و شهرام معروف موال نیز 
دست کم ۱۵ نفر دیگری هستند که در معرض خطر اعدام 

قرار دارند.
سازمان عفو بین امللل همچنین تأکید کرده که این افراد 
از روند دادرسی عادالنه از جمله حق دفاع کافی، دسرتسی 
به وکیل و حق دادرسی منصفانه محروم بوده  و دست کم 
۱۰ نفر از آنان از جمله حمید قره حسنلو، توماج صالحی و 

محمد قبادلو، شکنجه و مجبور به اعرتافات شده اند.
غالمحسین  به  خطاب  پیامی  در  همچنین  سازمان  این 
او  از  اسالمی،  قوه قضاییه جمهوری  رئیس  اژه ای  محسنی 
اعرتاض  به صورت مساملت آمیز  را که  خواسته شهروندانی 
کرده  و حاال با اتهامات سنگین روبرو شده  اند فورا آزاد کند. 
همچنین از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که مانع صدور 
احکام بیشرت برای شهروندان شده و استانداردهای بین املللی 
قضایی را در منع حکم اعدام و مقررات مربوط به کودکان، 

بر دادگاه ها اعامل کند.
امکان  شده  خواسته  قضاییه  قوه  رئیس  از  پیام  این  در 
انتخابی  وکیل  از  برخورداری  حق  به  متهامن  دسرتسی 
سفارتخانه ها  مستقِل  ناظران  به  و  شود  فراهم  )تعیینی( 
متهامن  دادگاه  روند  در  بررسی  و  اجازه رشکت  تهران  در 

بازداشت شده در اعرتاضات داده شود.

        دست نوشته از این دانشجو با اشاره به قصد انجام 
خودکشی کشف شده است.«

از سوی شورای صنفی  با گزارشی  اما  این سناریوپردازی 
دانشجویان کشور بر باد رفت. این شورا اعالم کرد که پیکر 
شهاب الدین در حالی به صورت حلق آویز در خوابگاه پیدا 
او  دوستان  و  نبوده  او  از  خربی  هیچ  روز  چند  که  شده 

نتوانسته  بودند هیچ  ارتباطی با او داشته باشند.
از  دانشجویان  ربودن  از  زیادی  گزارش های  نیز  پیشرت 
سوی نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف و طی سه ماه 
گذشته که جنبش دانشجویی با خیزش ملّی علیه جمهوری 
اسالمی همراهی داشته، منترش شده است. برای منونه، بیتا 
و  بازانی قلعه  رضوان  خدامرادی،  ثنا  خدری،    تینا  ویسی، 
هانیه چهاردولی پنج دخرت دانشجوی دانشگاه سنندج پس 
از برگزاری تجمع اعرتاضی علیه اعدام محسن شکاری، در 

خیابان ربوده شدند!
همچنین پیکر بی جان احمد گودرزی جوان ورزشکاری که 
در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شد، پس از چند 
روز به خانواده تحویل داده شد که این نیز منونه دیگری 
امنیتی حکومت  نهادهای  پای  با رد  از مرگ های مشکوک 
گودرزی  احمد  بی جان  پیکر  بر  گزارش ها  اساس  بر  است. 
آثار شکنجه منایان بوده و خانواده او نیز زیر فشار شدید 
نهادهای امنیتی قرار دارند تا درباره جان باخنت عزیز خود با 

کسی گفتگو نکنند.
جان  مشکوک،  مرگ های  نوع  این  از  دیگری  منونه  در 
کرمان  شهر  »رضوانی نژاد«  مدرسه   مدیر  لری  زهرا  باخنت 
است که با هجوم مأموران امنیتی برای کنرتل دوربین های 
دانش آموزان  بازداشت  و  شناسایی  هدف  با  بسته  مدار 
معرتضی که تحصن کرده و شعار رس داده بودند، ویدئوها 
و حافظه دوربین ها را پاک کرده و بازداشت شد. وی مدت 
فشارهای  از  ناشی  سکته  اثر  بر  آزادی  از  پس  کوتاهی 

نهادهای امنیتی جان باخت.
ایران در  شورای هامهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
خرب کوتاهی نوشت که »حدود یک ماه پیش دانش آموزان 
مدرسه رضوانی نژاد کرمان شعار دادند و تحصن کردند. خانم 
دکرت زهرا لری مدیر مدرسه حارض نشد اسامی و دوربین ها 
را تحویل بدهد. فیلم دوربین ها را پاک کرد و زیر بار حرف 
زور نرفت. بعد به اداره احضار و از سمت مدیر عزل شد و 

در مدت کوتاهی فوت کرد.«
همچنین پیکر بی جان عاطفه نعامی که در اعرتاضات کرج 
پیدا شد.  آپارمتانش در کرج  در  آذر  بود ۵  بازداشت شده 
گفته شده که نیروهای حکومتی پس از آزار و قتل عاطفه 
نعامی در بازداشت، پیکر بی جان او را به خانه ای که تنها 
در آن زندگی می کرده منتقل کرده و سپس خودکشی او را 
با باز کردن شیر گاز صحنه سازی کرده اند. خانواده او پس 
از ۷ روز بی خربی از عاطفه به خانه وی مراجعه کرده و 
متوجه می شوند که او جان باخته است. این زن جوان با 
فشار مأموران امنیتی، به اهواز منتقل و در آنجا به خاک 

سپرده شده است. 
کانون حقوق برش ایران با طرح این پرسش که »رژیم چه 
بالیی رس عاطفه نعامی آورد؟« نوشته که عاطفه در چند 
هفته گذشته در اعرتاضات حضور داشته و از »هشت روز 
پیش بطور ناگهان ناپدید و بعد از هشت روز جنازه اش در 

خانه پیدا شد.«
کانون حقوق برش همچنین با اشاره به  اینکه پیکر او »به 
صورت مخفیانه و به رغم مخالفت خانواده در اهواز دفن 
شد« نوشت: »با اینکه آثار رضب و شتم و جراحت روی پیکر 
خانم نعامی پیدا بوده است، ولی با دستور نهادهای امنیتی 

دستور دفن فوری وی صادر شد.«
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==محسنی اژه ای: در اجرای احکامی که صادر و قطعی 
شده تأخیر ایجاد نشود و نسبت به اجرای حکم صادره و 
قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم از پرونده های اغتشاشات و 

غیره، اهتامم صورت گیرد.
==با دستور امروز غالمحسین محسنی اژه ای احتامل اجرای 
احکام »اعدام« معرتضان بازداشت شده در روزهای آینده 

وجود دارد.
==احکام صادر شده ی »اعدام« و »زندان طویل املدت« 
نه تنها با خشم و انزجار شدید شهروندان روبرو شده بلکه با 
انتقادهای شدید از سوی جامعه بین امللل و حقوقدانان داخلی 
و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روبرو 

شده است.
==دست کم برای ۱۱ شهروند معرتض بازداشت شده حکم 
»اعدام« صادر شده و بیش از ۱۶ شهروند دیگر نیز با اتهامات 
خطر  و  »بغی«  و  االرض«  فی  »افساد  »محاربه«،  سنگین 

صدور حکم »اعدام« روبرو هستند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی در دستوراتی به رؤسای  
کل دادگسرتی ها و دادستان های کشور خواستار اجرای رسیع و 
بدون تأخیر احکام قطعی با رعایت موازین و ترشیفات قانونی 
و خودداری از تأخیر در اجرای احکام از جمله برای محکومین 

»پرونده های اغتشاشات« شد.
جمهوری  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
اسالمی که پس از ریاست سیدابراهیم رئیسی »قاضی مرگ« 
بر دولت سیزدهم، جانشین وی در این قوه شد، امروز دوشنبه 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ پانزده دستور خطاب به رؤسای  کل دادگسرتی ها 
و دادستان های کشور صادر کرد. به نظر می رسد بخشی از 
این دستورات به دلیل انتقادها و اعرتاضات به شیوه دادرسی، 
صدور و اجرای احکام علیه شهروندان معرتض بازداشت شده 

در هفته های گذشته است.
یکی از این دستورات اجرای رسیع و بدون تأخیر احکام صادر 
شده از جمله برای شهروندانی است که در اعرتاضات بازداشت 
و محکوم شده اند. رئیس قوه قضاییه گفته که »دادستان ها 

توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی 
شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت ترشیفات 
و  صادره  حکم  اجرای  به  نسبت  رسعت،  لحاظ  و  قانونی 
قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم از پرونده های اغتشاشات و 
غیره، اهتامم صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دالیل 

خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتامً اطالع داده شود.«
»صدور هرچه رسیع تر احکام پرونده های دارای زندانی«، 
برای  صادره  احکام  بودن  بازدارنده  و  مستدل  »مستند، 
مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی«، »اجرای 
رسیع و بدون تأخیر احکام قطعیت یافته با رعایت موازین و 
ترشیفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه« و »هامهنگی 
با مرکز رسانه در تبیین و شفاف سازی پیرامون اخبار کذب 
که درخصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک 
فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در 
مردم منترش می شود« از جمله دستورات رئیس قوه قضاییه به 

مقامات قضایی در رسارس کشور بوده است.
غالمحسین محسنی اژه ای گفته که »دادستان ها در فرآیند 
رسیدگی به پرونده در مرحله دادرسا، نظارت کامل و جامعی 
بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته 
باشند و دادیاران و بازپرس ها را در مسیر تکمیل پرونده و 
صدور قرار نهایی مقتضی )بویژه در پرونده های دارای زندانی( 

از همه نظر پشتیبانی و حامیت کنند.«
او همچنین خواستار برگزاری هر چه رسیع تر دادگاه ها و 
صدور حکم شده است: »رؤسای کل دادگسرتی ها نیز ترتیبی 
دادگاه  به  پرونده هایی که  تا کیفرخواست ها و  کنند  اتخاذ 
ارسال و واصل می شوند هر چه رسیعرت و تخصصی تر ارجاع 
شوند و در ارجاع پرونده ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، 
بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد 
که احکام پرونده های دارای زندانی هرچه رسیع تر صادر شود 

تا فردی بالتکلیف در زندان نباشد.«
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه »احکام صادره برای افرادی 
که در هر حوزه ای )اعم از امنیتی یا غیرامنیتی( مرتکب جرائم 

سنگین شده اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده 
نیز باشند« گفته که »نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و 
بدون اطالع در اجرای احکام ها مباند«، بیان کرد: دادستان ها 
توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی 
شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت ترشیفات 
و  صادره  حکم  اجرای  به  نسبت  رسعت،  لحاظ  و  قانونی 
قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم از پرونده های اغتشاشات و 
غیره، اهتامم صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دالیل 

خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتامً اطالع داده شود.«
غالمحسین محسنی اژه ای افزوده که »همه مقامات قضایی 
و در برخی موارد مسئوالن ستادی، مسائلی را که الزم است 
برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه ای همراه کنند« و 
افزوده که »امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج 
پیرامون یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد 
ایجاد ذهنیت غلط در  ایجاد فضاسازی و  با هدف  زندانی 
مردم منترش می شود؛ لذا رضوری است مرکز رسانه قوه قضائیه 
هامنطور که پیش تر عمل کرده با رصد به روزتر و با هامهنگی 
مقامات قضائی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در ارسع 
وقت تبیین و اطالع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش 

اذهان ایجاد نشود.«
سخنان رئیس قوه قضاییه در حالیست که دست کم برای ۱۱ 
شهروندی که در جریان اعرتاضات سه ماه گذشته بازداشت 
شدند حکم »اعدام« صادر شده و بیش از ۱۶ شهروند دیگر 
نیز با اتهامات سنگین »محاربه«، »افساد فی االرض« و »بغی« 
روبرو هستند و قاضی به راحتی می تواند حکم »اعدام« علیه 

آنها صادر کند.
اژه ای احتامل اجرای  امروز غالمحسین محسنی  با دستور 
احکام »اعدام« معرتضان بازداشت شده در روزهای آینده وجود 
دارد. طی روزهای گذشته احکام اعدام محسن شکاری در تهران 
و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شد. این دو جوان ۲۳ ساله 
هر دو در جریان اعرتاضات خیزش ملّی بازداشت و در دادگاه 

به اتهام »محاربه« به اعدام محکوم شده بودند.

محسنی اژه ای جانشین »قاضی مرگ« خواستار »اجرای رسیع تر احکام قطعی« 
از جمله در پرونده شهروندان معرتض شد
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        احکام صادر شده ی »اعدام« و »زندان طویل املدت« 
نه تنها با خشم و انزجار شدید شهروندان روبرو شده بلکه با 
انتقادهای شدید از سوی جامعه بین امللل و حقوقدانان داخلی 
و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روبرو شده 

است.
در کنار موج گسرتده انزجار و انتقاد از جمهوری اسالمی، چه 
از سوی افکار عمومی در داخل کشور و چه در سطح بین امللل، 
شامری از منایندگان پارملان در اروپا »کفالت سیاسی« برخی 
بازداشت شدگان را که با اتهامات واهی و احکام سنگین روبرو 

هستند پذیرفته اند.
محسن برهانی وکیل دادگسرتی که در حوزه علمیه درس 
خوانده از جمله منتقدان شدید احکام صادر شده است. او 
اتهام »محاربه« و صدور احکام »اعدام« علیه معرتضان را داری 

»اشتباه فاحش« خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را »غیررشعی« 
دانسته و نوشته که »در اعرتاضات اخیر، کسانی که دست 
به سالح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی 
بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. 
چنین  و  است  نشده  محقق  محاربه  جرم  رشایط  بنابراین 
احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیررشعی و به قصد 

ارعاب عمومی!!«
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور 
بیانیه ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان 
معرتض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معرتضان، آنهم 
در رشایطی که اقتضا می کند حکومت با شنیدن صدای اعرتاض 
از  بردارد، بخش عظیمی  گام  اوضاع  آرام کردن  راه  مردم در 
جامعه به  ویژه  فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و 

وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد.
از اشکاالت فقهی و  بیانیه آمده که »رصف نظر  این  در 
این  ناگهانی  اجرای  حقوقی که در روند دادرسی، صدور و 
حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای 
تأمین امنیت و کاسنت از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم 
و کینه جامعه می افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی 
جامعه و بی توجهی مسئوالن امر به مصالح کشور را نشان 
می دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی 

این محاکامت نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.«
جمهوری  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
اسالمی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای 
کسانی که به »محاربه« متهم می شوند، گفت که انتخاب حد 

محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که »در ماده ۲۸۲ 
از چهار مجازات  یکی  اسالمی، حد محاربه  قانون مجازات 
اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.«
او در نشست شورای  عالی قوه قضاییه افزوده که »در ماده 
۲۸۳ نیز ترصیح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه 
مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد 

و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.«
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح 
اتهام محاربه علیه معرتضان بازداشت شده از احکام صادر 
تحقق  قضائیه »رشط  قوه  بیانیه  اساس  بر  کرد.  دفاع  شده 

محاربه قتل یا جرح نیست«.
قانون  ماده ۲۷۹  توضیح  در  خود  بیانیه  در  قضاییه  قوه 
جرم  مادی  »رکن  نوشته  محاربه  درباره  اسالمی  مجازات 
محاربه، کشیدن سالح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مرشوط 
به آنکه اوالً کشیدن سالح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و 
یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط 
گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافنت جرح یا قتل، رشط 

تحقق محاربه منی باشد.«

ریاست  به  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  فنی  ==هیأت 
ماسیمو آپارو معاون پادمانی رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین املللی انرژی امتی چند ساعت پس از ورود به تهران به 

وین بازگشت!
مشخص  سفر  این  نتیجه  نوشت  رویرتز  ==خربگزاری 
نیست و معلوم نیست به مسئله شناسایی ذرات اورانیوم 

در سایت های اعالم نشده پرداخته شده یا نه.
==همزمان با سفر منایندگان آژانس بین املللی به تهران، 
کامل خرازی رئیس شورای راهربدی روابط خارجی جمهوری 
اسالمی بار دیگر بر توان جمهوری اسالمی برای تولید مبب 
هسته ای  مبب  تولید  صدد  »در  گفت:  اما  کرد  تاکید  اتم 
نیستیم، توانایی داریم ولی قصد تولید مبب نداریم… از 

نظر اعتقادی تولید مبب را حرام می دانیم!«

هیأت فنی آژانس بین املللی انرژی امتی به ریاست ماسیمو 
آپارو معاون پادمانی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین املللی 
انرژی امتی یکشنبه ۲۷ آذر وارد تهران شده و دوشنبه به 

وین بازگشتند.
تهران  به  در طول سفرش  گروسی  معاون  آپارو  ماسیمو 
که چند ساعت بیشرت طول نکشید با محمد اسالمی رئیس 

سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی گفتگو کرد.
خربگزاری رویرتز نوشت نتیجه این سفر مشخص نیست 
در  اورانیوم  ذرات  شناسایی  مسئله  به  نیست  معلوم  و 

سایت های اعالم نشده پرداخته شده یا نه.
تهران،  به  بین املللی  آژانس  منایندگان  سفر  با  همزمان 
کامل خرازی رئیس شورای راهربدی روابط خارجی جمهوری 
اسالمی بار دیگر بر توان جمهوری اسالمی برای تولید مبب 
هسته ای  مبب  تولید  صدد  »در  گفت:  اما  کرد  تاکید  اتم 
از  نداریم…  تولید مبب  ولی قصد  داریم  توانایی  نیستیم، 

نظر اعتقادی تولید مبب را حرام می دانیم!«
کرده  تبلیغ  رسانه های حکومتی  و  تحلیلگران  از  شامری 
بودند که سفر هیأت فنی آژانس به تهران می تواند کانالی 
برای مذاکره با آژانس باشد اما چند ساعت پس از ورود آنها 

به ایران خرب خروج  این هیأت منترش شد!
محمدصادق  به  وابسته  ایرانی«  »دیپلامسی  وبسایت 
»سفر  عنوان  با  گزارشی  در  خرازی(  کامل  )برادر  خرازی 
پرابهام!« می نویسد »حتا اگر اختالفات ایران و آژانس حل 
تاثیرات مخرب مقوالتی چون ارسال پهپاد و حقوق  شود، 
یابد، به دنبالش  ایران کاهش  برش هم بر سیاست خاجی 
گام  مواضع  در  انعطاف  و  تعدیل  به سمت  هم  واشنگنت 
بردارد و نهایتا مذاکرات وین هم از رس گرفته شود، باز این 

نکات به معنای حصول توافق و احیای برجام نیست.«
پاسخ  سال  دو  از  بعد  هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 
سه  در  شده  کشف  اورانیوم  آثار  وجود  علت  به  معتربی 
سایت اعالم نشده نداده اند. آنها که تا سه چهار سال پیش 
اصال وجود چنین محل هایی را انکار می کردند اکنون ادعا 
آنها  روی  دست  آژانس  بازرسان  که  تأسیساتی  می کنند 
گذاشته »گاوداری«، »معدن« و »انبار آهن قراضه« است! 
جمهوری اسالمی علت وجود ذرات آلوده به رادیواکتیو را 
دو چیز می داند: ۱( بازرسان خود آژانس با توطئه موساد آن 
ذرات را به تأسیسات منتقل کردند! و ۲(ضایعات آهنی که 
برای کارخانجات ذوب آهن وارد شده آلوده به رادیو اکتیو 
بوده است! البته اینها توجیهاتی است که مقامات مسئول 
جمهوری اسالمی پس از مدت ها پاسخ رسباال به آژانس به 

آن متوسل شده اند!
رافائل گروسی بارها خطاب به مقامات جمهوری اسالمی 
گفته »فتوا به حرام بودن سالح امتی کافی نیست، باید ثابت 

شود که به دنبال آن نیستند.«

بازرسان فنی آژانس بین املللی انرژی امتی چند ساعت 
پس از ورود به تهران به وین بازگشتند!

دیدار محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی با ماسیمو آپارو معاون مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی



صفحهشماره1۸۵۹
جمعه ۲ تا 1۵ د ی ماه 1401خورشیدی

۳۳ ۳۲

انتقادها  این  گفت  برده اند،  سوال  زیر  را  بازداشت شده 
»تشویش اذهان عمومی« است و »خط قرمز« است!

نفس محاربه«  در  »فقها  اینکه  بیان  با  مسعود ستایشی 
وفاق دارند، افزود که هرگونه اختالف  نظر احتاملی فقهای 
ما  »قانون  و  است«  مجازات  یا  و  کیفر  »تعیین  در  شیعه 
را مختل می کند،  برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه 

فصل الخطاب است.« 
او همچنین مدعی شد که »نگاه قوه قضاییه عدم ترحم 
به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه 
در کمرتین زمان ممکن است.« این سخنان در حالیست که 
»رأفت  با  نظام  که  بودند  مدعی  رژیم  مقامات  از  شامری 

اسالمی« با معرتضان برخورد می کند!
سخنگوی قوه قضاییه انتقادهایی را که در روزهای گذشته 
به صدور احکام »اعدام« علیه شهروندان معرتض مطرح شده 
»ظلم به دستگاه قضایی جمهوری اسالمی« خوانده و گفته 

که قوه قضاییه این ظلم را منی پذیرد!
در  و  قضاییه  قوه  در  که  »تصمیامتی  گفته  ادامه  در  او 
دادگاه ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می شود را باید متکین 
کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز 
ما است!« وی همچنین تهدید کرده که »ما هیچ مامشاتی 
با موضوع تشویش منی کنیم« و »اظهار نظرهای غیرمستند 
و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیرشاخص 
است.« گذشت  غیرقابل  و  قطعی  قرمز  خط  شود،  مطرح 
یک روز پیشرت نیز غالمحسین محسنی اژه ای پانزده دستور 
کشور  دادستان های  و  دادگسرتی ها  کل  رؤسای   به  خطاب 
صادر کرد. به نظر می رسد بخشی از این دستورات به دلیل 
انتقادها و اعرتاضات به شیوه دادرسی، صدور و اجرای احکام 
علیه شهروندان معرتض بازداشت شده در هفته های گذشته 

است.

پیامرب  و  خدا  با  که  کسانی  سزای  ستایشی:  ==مسعود 
می جنگند و در زمین ظلم می کنند، سزایی نیست جز اینکه 
به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خالف جهت 

بریده شوند و یا نفی بلد شوند.
روزهای  در  که  را  انتقادهایی  قضاییه  قوه  ==سخنگوی 
»اعدام« علیه شهروندان معرتض  احکام  به صدور  گذشته 
اسالمی«  قضایی جمهوری  دستگاه  به  »ظلم  مطرح شده 

خوانده و گفته که قوه قضاییه این ظلم را منی پذیرد!
== تا کنون دست کم ۲۷ شهروند معرتض که در اعرتاضات 
روبرو  اعدام  خطر  با  شدند  بازداشت  گذشته  هفته های 
هستند و حکم اعدام دو شهروند، محسن شکاری در تهران 

و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه از بسنت اتهام »محاربه« به معرتضان 
و صدور احکام »اعدام« علیه  شهروندان دفاع کرده و با بیانی 
تبهکارانه و قرون وسطایی گفته برای آنها »سزایی نیست جز 
اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خالف 

جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند!«
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۲۹ 
آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معرتضی 
که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که 
»در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می توان 
به آیه رشیفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می فرماید سزای 
کسانی که با خدا و پیامرب می جنگند و در زمین ظلم می کنند، 
سزایی نیست جز این که به دار آویخته شوند و یا دست و 

پایشان در خالف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.«
حقوقدانان،  »اساتید،  به  حمله  با  قضاییه  قوه  سخنگوی 
»اعدام«  احکام  صدور  که  شهروندانی  دیگر  و  روحانیون« 
معرتضان  علیه  »محاربه«  سنگینی چون  اتهامات  تعیین  و 

سخنگوی قوه قضاییه شهروندان معرتض را سزاوار »طناب دار«، »بریدن دست  
و پا« و »نفی بلد« دانست و گفت به قوه قضائیه »ظلم« می شود!

یکی از این دستورات اجرای رسیع و بدون تأخیر احکام 
صادر شده از جمله برای شهروندانی است که در اعرتاضات 
که  گفته  قضاییه  قوه  رئیس  شده اند.  محکوم  و  بازداشت 
»دادستان ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر 
و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت 
حکم  اجرای  به  نسبت  لحاظ رسعت،  و  قانونی  ترشیفات 
از پرونده های  اعم  صادره و قطعیت یافته در هر زمینه ای 
حکمی  چنانچه  گیرد؛  صورت  اهتامم  غیره،  و  اغتشاشات 
قطعی نیز به دالیل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتامً 

اطالع داده شود.«
»صدور هرچه رسیع تر احکام پرونده های دارای زندانی«، 
برای  صادره  احکام  بودن  بازدارنده  و  مستدل  »مستند، 
مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی«، »اجرای 
رسیع و بدون تأخیر احکام قطعیت یافته با رعایت موازین و 
ترشیفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه« و »هامهنگی 
با مرکز رسانه در تبیین و شفاف سازی پیرامون اخبار کذب 
که درخصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک 
فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در 
مردم منترش می شود« از جمله دستورات رئیس قوه قضاییه 

به مقامات قضایی در رسارس کشور بوده است.
تالش قوه قضاییه برای اجرای هر چه رسیع تر احکام صادر 
شده، و صدور احکام در دیگر پرونده ها بدون مامشات و با 
»قاطعیت« در حالیست که تا کنون دست کم ۲۷ شهروند 
معرتض که در اعرتاضات هفته های گذشته بازداشت شدند با 
خطر اعدام روبرو هستند و حکم اعدام دو شهروند، محسن 
شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شده است.
به گزارش سازمان عفو بین امللل قوه قضاییه تا کنون برای ۱۱ 
شهروندی که در جریان اعرتاضات سه ماه گذشته بازداشت 

شدند حکم »اعدام« صادر کرده است. همچنین



صفحهشماره1۸۵۹
 جمعه ۲۳ دسامبر ۲0۲۲ تا پنجشنبه ۵ ژانویه ۲0۲۳

۳۳ ۳۲

شهروندان ایرانی به دنبالش هستند.«
املانیتور با اشاره به اینکه شناسایی مقامات ناقض حقوق 
از  نقل  به  می رسد  نظر  به  که  است  آن   از  برش سخت تر 
یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نوشت: »برای اینکه 
یا  کشتار  دستور  مانند  اقداماتی  در  فردی  شود  مشخص 
مشارکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معترب 
سطح  جرائم  هم  تحریم شده  مقامات  برخی  است.  نیاز 
پایین تری دارند و تعیین اینکه کدام ابزار برای یک هدف 

خاص مناسب تر است، نیازمند تحقیقی دقیق است.«
اسامعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز چهارشنبه ۳۰ 
آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خربنگاران، در 
پاسخ به پرسشی درباره اینکه دولت آمریکا در حال تصویب 
قانونی است تا مانع از حضور فرزندان مقامات جمهوری 
موافقیم، همین  »کامالً  آن کشور شود، گفت:  در  اسالمی 

روند را ادامه بدهند!«
جمهوری  مقامات  فرزندان  اخراج  موضوع  این  از  پیش 
دونالد  دولت  در   ۱۳۹۷ آذرماه  اواسط  آمریکا  از  اسالمی 

ترامپ مطرح شده بود.
ایران  در  که  آمریکایی ها  از  شامری  خانواده  زمان  آن 
گروگان گرفته شده بودند پیگیر استفاده از این اهرم فشار 

علیه رژیم ایران بودند.
خربگزاری ایسکانیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
اواسط تیرماه ۱۳۹۷ گزارش داده بود بیش از پنج هزار نفر 
از فرزندان مقامات و مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی در 
آمریکا ساکن اند و رئیس خزانه  داری آمریکا ]پُستی که وجود 

خارجی نداشت[ اعالم کرد قصد اخراج آنان را دارد!
این طرح جدید اما اقدام تازه ای برای افزایش هزینه علیه 
مقاماتی است که عامالن رسکوب خشن در اعرتاضات ایران 
به شامر می روند. برخی تحلیلگران معتقدند »دادن هشدار 
از  یکی  اسالمی«  جمهوری  مقامات  خانواده  اعضای  به 

راه های فشار بر حکومت ایران است.
انقالب  سفره  از  بهره  مند  و  رژیم  مافیایی  خانواده  های 
علیه آمریکا شعار می  دهند ولی فرزندان و وابستگان خود 
را به آمریکا فرستاده اند تا راحت و به دور از گزند جمهوری 
مادران خودشان  و  پدران  پرداخته ی  و  ساخته  که  اسالمی 
است، تحصیل و زندگی کنند در حالی که همین مقامات 
فرزندان مردم را به زندان انداخته و به چوبه دار می سپارند!

==پایگاه خربی املانیتور گزارش داد قانونگذاران آمریکایی 
فرزندان  اقامت  مجوز  یا  و  ویزا  تا  هستند  آن  دنبال  به 
آندسته از مقامات جمهوری اسالمی را که در رسکوب مردم 

ایران دست داشته و دارند لغو شود.
==اگر این طرح تبدیل به قانون شود آنتونی بلینکن وزیر 
مقامات  حضور  تا  می کند  ملزم  را  متحده  ایاالت  خارجه 
جمهوری اسالمی، از جمله اعضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، کارکنان دفرت علی خامنه ای، فرماندهان ارشد نیروی 
انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در وزارتخانه تحت 

مسئولیت خود مورد بررسی قرار دهد.
برای  دنبال طرحی  به  آمریکا  در  قانونگذاران  از  شامری 
ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای مقامات جمهوری اسالمی 
و لغو اقامت و  ویزای اعضای خانواده آنها در آمریکا هستند.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا مثل جو ویلسون و کلودیا 
گاتهایمر و ویسنته  )منایندگان جمهوریخواه( و جاش  تنی 
را  قانون  این  پیش نویس  دموکرات(  )منایندگان  گونزالس 

تنظیم کرده اند.
پایگاه خربی املانیتور ۲۰ دسامرب )۲۹ آذرماه( گزارش داد 
قانونگذاران آمریکایی به دنبال آن هستند تا ویزا و یا مجوز 
اقامت فرزندان آندسته از مقامات جمهوری اسالمی که در 
شود.هدف  لغو  دارند  و  داشته  ایران دست  مردم  رسکوب 
اعضای  و  اسالمی  مقامات جمهوری  بر  این طرح فشار  از 
خانواده آنها از طریق مامنعت از ورودشان به ایاالت متحده 

است.
بلینکن وزیر  این طرح تبدیل به قانون شود آنتونی  اگر 
مقامات  حضور  تا  می کند  ملزم  را  متحده  ایاالت  خارجه 
انقالب  پاسداران  سپاه  اعضای  جمله  از  اسالمی،  جمهوری 
اسالمی، کارکنان دفرت علی خامنه ای، فرماندهان ارشد نیروی 
انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در وزارتخانه تحت 

مسئولیت خود مورد بررسی قرار دهد.
بر این اساس صدور هرگونه ویزا و رسیدگی به درخواست 
افراد مشمول این قانون لغو و ورود آنها به دلیل همکاری 

در نقض حقوق برش ممنوع خواهد شد.
جو ویلسون از طراحان این پیشنهاد به املانیتور گفت: »با 
توجه به اقدامات جمهوری اسالمی غیرقابل باور است که به 
مقامات ایرانی و اعضای خانواده شان ویزا داده می شود تا به 
ایاالت متحده بیایند و از هامن آزادی هایی بهره مند شوند که 

طرح دو حزبی در کنگره برای اخراج فرزندان مقامات
جمهوری اسالمی از آمریکا؛ وزیر ارشاد اسالمی: کامال موافقیم!

تظاهرات ایرانیان در واشنگنت علیه جمهوری اسالمی

اتهامات سنگین  با  نیز  از ۱۶ شهروند دیگر         بیش 
و  هستند  روبرو  »بغی«  و  االرض«  فی  »افساد  »محاربه«، 
قاضی به راحتی می تواند حکم »اعدام« علیه آنها صادر کند.

برگزاری رسیع و خارج از روال قانونی و معمول، اتهامات 
سنگین و تعیین اشد مجازات از صوی قضات علیه شهروندانی 
با  بودند  کرده  رشکت  گذشته  ماه  سه  اعرتاضات  در  که 

انتقادهای زیادی روبرو شده است.
حقوقدانان  از  زیادی  شامر  معمولی،  شهروندان  از  جدا 
و  »غیررشعی«  »غیرقانونی«،  را  احکام  این  حوزوی ها  و 

»نادرست« خوانده اند.
محسن برهانی وکیل دادگسرتی که در حوزه علمیه درس 
خوانده از جمله منتقدان شدید احکام صادر شده است. او 
اتهام »محاربه« و صدور احکام »اعدام« علیه معرتضان را 

داری »اشتباه فاحش« خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را »غیررشعی« 
دانسته و نوشته که »در اعرتاضات اخیر، کسانی که دست 
به سالح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی 
بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. 
چنین  و  است  نشده  محقق  محاربه  جرم  رشایط  بنابراین 
احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیررشعی و به قصد 

ارعاب عمومی!!«
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور 
بیانیه ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان 
معرتض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معرتضان، آنهم 
صدای  شنیدن  با  حکومت  می کند  اقتضا  که  رشایطی  در 
بخش  بردارد،  گام  اوضاع  آرام کردن  راه  در  مردم  اعرتاض 
عظیمی از جامعه به  ویژه  فرهیختگان و دلسوزان کشور را 

شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد.
در این بیانیه آمده که »رصف نظر از اشکاالت فقهی و 
حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این 
حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای 
تأمین امنیت و کاسنت از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم 
و کینه جامعه می افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی 
جامعه و بی توجهی مسئوالن امر به مصالح کشور را نشان 
می دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی 

این محاکامت نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.«
اینهمه در حالیست که غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس 
از  انتقادها  به  واکنش  در  اسالمی،  جمهوری  قضاییه  قوه 
انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به »محاربه« متهم 
می شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.

محسنی اژه ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که »در ماده ۲۸۲ 
از چهار مجازات  قانون مجازات اسالمی، حد محاربه یکی 
اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.«
او در نشست شورای  عالی قوه قضاییه افزوده که »در ماده 
۲۸۳ نیز ترصیح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه 
مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد 

و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.«
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح 
اتهام محاربه علیه معرتضان بازداشت شده از احکام صادر 
بیانیه قوه قضائیه »رشط تحقق  اساس  بر  شده دفاع کرد. 

محاربه قتل یا جرح نیست«.
قانون  ماده ۲۷۹  توضیح  در  بیانیه خود  در  قضاییه  قوه 
جرم  مادی  »رکن  نوشته  محاربه  درباره  اسالمی  مجازات 
است؛  اسلحه  کردن  آشکار  یعنی  سالح  کشیدن  محاربه، 
مرشوط به آنکه اوالً کشیدن سالح به قصد جان یا مال یا 
ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب 
ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافنت 

جرح یا قتل، رشط تحقق محاربه منی باشد.«
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رسیده است؟ چه خرب است؟ مردم چه کار کنند؟ گرانی کاال، 
اقالم و نیازهای خانواده و بسته شدن بانک ها برای وام خرد 
اید؟ مردم  مردم چه وضعیتی است که برای مردم ساخته 
گرفتار هستند و به وام های خرد نیاز دارند. مردم در اجاره 

مسکن با مشکل مواجه هستند.«
لطف الله سیاهکلی دیگر مناینده مجلس نیز درباره علت 
مرکزی  بانک  در  را  اشکال  متام  »بنده  که  گفته  ارز  گرانی 
بانک مرکزی درست نیست  می دانم، چرا که سیاست های 
و رئیس بانک مرکزی هنوز ارشاف کافی به امور ندارد. در 
دوره ای که ما ذخایر ارزی داریم و نفت خود را به فروش 

می رسانیم، چرا نرخ دالر گران شود؟«
روز چهارشنبه ۲۳ آذر نیز روزنامه اصولگرای »فرهیختگان« از 
عملکرد تیم اقتصادی دولت گالیه کرده و با اشاره به گرانی های 
کجایی؟« »دقیقا  پرسید:  دولت  از  کنایه  به  افسارگسیخته 
اعضای  که  بود  آمده  »فرهیختگان«  روزنامه  مطلب  در 
ارز  قیمت  کنرتل  برای  موثری  تدبیر  نه  دولت  اقتصادی 
دارند نه با مردم حرف می زنند. انتظارات تورمی خلق شده 
و  سکه  و  ارز  بازار  در  اخیر  روزهای  آشفتگی  به واسطه 
نااطمینانی های  ارز به کانال های قیمتی جدید،  ورود نرخ 
ناشی از توقف مذاکرات هسته ای، خروج رسمایه ناشی از 
اغتشاشات اخیر، افزایش تراز منفی تجاری در ماه های اخیر 
و افزایش تقاضا برای خرید ارز در روزهای پایانی ۲۰۲۲ از 
سوی رشکت ها و مشکالت ساختاری اقتصاد ایران )اعم از 
تورم، کرسی بودجه و…( از مواردی است که اهمیت مسائل 
از  بیش  به اصالحات ساختاری  توجه  را در عین  اقتصادی 

پیش روشن ساخته است.
در  نیز  اصولگرا  روزنامه های  جمله  از  »جوان«  روزنامه 
مطلبی انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی نوشت: 
»خانه و خودرو و دالر و سکه چنان ترمز بریده اند که حتی 
در دولت کسی داوطلب صحبت کردن با مردم در این باره 
البته باید سخنی پیدا کرد و گفت و این سخن،  منی شود! 
تا علت العلل  را  ناآرامی ها  ریشه  اگر  پیدا می شود.  دشوار 

بجوییم و عقب برویم، به تورم و گرانی می رسیم. 

علت  دولتی  مقامات  و  حکومتی  رسانه های  ==برخی 
افزایش قیمت ها در بازار ارز و طال را »اعرتاضات مردمی« 

معرفی کرده اند.
ایدئولوژیک  نگاه  با  که  اسالمی  جمهوری  ==عملکرد 
داده  قرار  اقتصادی  و  انزوای سیاسی  را در  سال ها کشور 
را  تیر خالص  با شکست مذاکرات هسته ای،  نهایت  و در 
به خروج ایران از انزوا زده، عامل کاهش درآمدهای ارزی 

ایران است.
==دولت هم از افزایش قیمت ارز در هفته های پایانی 
تأمین و  بتواند ریال بیشرتی  تا  باشد  سال رضایت داشته 

بخش بیشرتی از کرسی بودجه را جربان کند.
صاحبان  می شود  سبب  داخلی  و  خارجی  ==بن بست 
رسمایه تصمیم بگیرند نقدینگی ریالی خود را برای »حفظ 
ارزش رسمایه« به ارز و طال تبدیل یا از چرخه اقتصاد خارج 

و حتی از کشور خارج کنند.
مقرص  بلکه  نیست  مقرص  اعرتاضاتشان  و  ==مردم 
جمهوری اسالمی است که با عملکرد تباهکارانه نتوانسته 

امنیت و ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کند. 
ایران، رسانه های  ارز در  افزایش بی سابقه قیمت  در پی 
تالش  سازمانیافته  و  هامهنگ  گزارش هایی  در  حکومتی 
دارند اعرتاضات مردم را عامل گرانی ارز جلوه دهند. این 
در حالیست که نبود ثبات و امنیت اقتصادی، و قرار دادن 
ایران و اقتصادش در انزوا سبب بروز بحران در همه بازارها 

از جمله بازار ارز و طال است.
چشمگیری  افزایش  با  گذشته  هفته های  از  ارز  قیمت 
روبرو شده است. روز گذشته و آخرین روز کاری هفته سوم 
آذرماه، قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد به ۳۸ هزار و 
۸۵۰ و هر یورو ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. قیمت هر سکه 
طال به ۱۹ میلیون تومان و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار به 

یک میلیون ۶۹۸ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش  اقتصادی درباره  از فعاالن و کارشناسان  بسیاری 
قیمت ارز هشدار می دهند. پدرام سلطانی فعال اقتصادی و 
عضو اتاق بازرگانی در توئیتی نوشته که »وقتی می گوییم 

دالر شده ۳۸۰۰۰ تومان عمق فاجعه آشکار منی شود. باید 
گفت: ریال شده ۲۶ ده میلیونیوم دالر.«

روزنامه جمهوری اسالمی روز پنجشنبه در یادداشتی ضمن 
اعرتاض به گرانی های لجام گسیخته در ایران دولت ابراهیم 
رئیسی را مقرص این تورم دانست و نوشت که ادامه این 

روش، چیزی جز از هم پاشیدگی اجتامعی به دنبال ندارد.
این روزنامه در ادامه با اشاره به افزایش قیمت سکه، طال، 
دالر و خودرو در روزهای گذشته ، ناتوانی دولت در کنرتل 

تورم را زمینه ساز ناآرامی های اجتامعی بعدی دانست.
خربگزاری حکومتی با ارائه گزارش هایی می نویسند که علت 
گرانی ارز، اعرتاضات مردم بوده است. خربگزاری »تسنیم« 
نزدیک به سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوشته که »در ۹۰ 
روز گذشته عالوه بر فشارها و تحریم های خارجی و مسکوت 
ماندن پرونده رفع تحریم ها، فراخوان های کور تشویق به 
اعتصابات برای فلج کردن اقتصاد کشور را نیز شاهد بودیم 
که بدون شک در ایجاد رکود در بازار نقش داشتند؛ همچنین 
ایجاد  روانی  رشایط  از  ناشی  کاالها  و  ارز  نرخ  افزایش 
برای  مستعد  کامالً  را  فضا  که  آشوب هاست  ایام  در  شده 
از کشور می کند.« ارز و رسمایه  مانند خروج  آسیب هایی 

که  آمده  پاسداران  سپاه  به  نزدیک  گزارش خربگزاری  در 
»اگر چه دولت در ایام بعد از اغتشاشات باید برای ایجاد 
از  اما خسارتی که  ارز تالش کند  ثبات و مدیریت مسئله 
ناحیه اغتشاش گران و دست های پشت پرده آن در داخل و 
خارج به پیکره اقتصاد ایران وارد شد، ممکن است تا مدت ها 

آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.«
سپهر خلجی رئیس شورای اطالع رسانی دولت در توییتی 

نوشت عامل بنیادی گرانی دالر اغتشاشات بوده است!
اینهمه در حالیست که بسیاری از مقامات و رسانه های 
اصولگرا طی روزهای گذشته دولت رئیسی را برای افزایش 

قیمت ارز و طال هدف انتقاد قرار دادند.
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز 
سه شنبه ۲۲ آذر گفته بود: »آقای رئیسی، وزیر اقتصاد، رئیس 
تومان  به ۳۸ هزار  دالر  نرخ  دارید  مرکزی، خرب  بانک  کل 

فرافکنی و فریبکاری جمهوری اسالمی درباره افزایش قیمت ارز؛ 
مردم مقرص نیستند، تباهکاری نظام مقرص است!
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        وقتی گرانی و تورم نباشد، اصوالً مردمی که طرفدار 
این گونه اند-چنان  مردم  بیشرت  معمولی اند-که  زندگی  یک 
آرامشی به دور از اسرتس و اضطراب و فکر و هم و غم 
پیدا می کنند که آن را با هیچ چیز عوض منی کنند. اکنون، اما 
این گونه نیست. مردم هر روز شاهد کم ارزش شدن حقوقی 
می شوند که می خواهند در پایان ماه دریافت کنند؛ و آن ها 
مترضر  بیشرت  بازار  به هم ریختگی  از  دارند،  آزاد  شغل  که 

می شوند تا سود کنند، مگر اندکی خاص.«
اصولگرایانی  سوی  از  حتی  که  انتقادهایی  از  جدا  اما 
بیان  به شامر می رفتند  رئیسی  دولت  قد  متام  که حامیان 
می شود، ادعای اخیر رسانه هایی چون »تسنیم« و مقامات 
دولتی درباره اینکه علت گرانی ارز، اعرتاضات مردم بوده 
نوعی فرافکنی و فریبکاری از سوی جمهوری اسالمی است.

و  کافی  ارزی  منابع  نبودن  دست  در  اما  واقعیت  در 
همچنین تالش دولت برای جربان کرسی بودجه در آخرین 
ماه های سال از جمله مهمرتین دالئل افزایش قیمت ارز در 
ایران هستند. در آخر سال میالدی تقاضا برای ارز از سوی 
رشکتهای تجاری دولتی و غیردولتی افزایش پیدا می کند. از 
سوی دیگر اثرات کرسی بودجه در نیمه دوم سال و به ویژه 
از اواخر پاییز منایان می شود و دولت به نقدینگی بیشرتی 
نیاز دارد. در رشایطی که تحریم و کاهش درآمدهای ارزی 
سبب شده دولت منابع ارزی کافی در دست نداشته باشد، 
تقاضا برای ارز از عرضه بیشرت شده و به عنوان عاملی برای 

افزایش قیمت ارز عمل می کند.
از سوی دیگر دولت برای داشنت نقدینگی ریالی، بخشی از 
منابع ارزی خود را به ریال تبدیل می کند و قطعا هر چقدر 
قیمت ارز بیشرت باشد، دولت در ازای هر واحد ارز، ریال 
بیشرتی از بانک مرکزی دریافت می کند. با توجه به چنین 
معادله ای، به نظر می رسد دولت هم از افزایش قیمت ارز 
در هفته های پایانی سال رضایت داشته باشد تا بتواند ریال 
بیشرتی تأمین و بخش بیشرتی از کرسی بودجه را جربان کند.
کشور  در  ارزی  منابع  چرا  که  اینجاست  پرسش  اکنون 
مردم  اعرتاضات  شک  بدون  است؟  شده  روبرو  کاهش  با 
جمهوری  عملکرد  بلکه  ندارد؛  موضوع  این  به  ارتباطی 
انزوای  در  را  سالها کشور  ایدئولوژیک  نگاه  با  که  اسالمی 
شکست  با  نهایت  در  و  داده  قرار  اقتصادی  و  سیاسی 
مذاکرات هسته ای، تیر خالص را به خروج ایران از انزوا زده، 
عامل کاهش درآمدهای ارزی ایران است. در آنسو نیز عدم 
توانایی دولت رئیسی در مدیریت اقتصادی کشور، بحران ها 
را تشدید کرده و باعث تالطم بیشرت در بازارها، از جمله بازار 

ارز و طال شده است.
در چنین رشایطی که مردم در بوجود آمدن آن هیچ نقشی 
از رشایط  مثبتی  انداز  که چشم  است  نداشته اند، طبیعی 
نشان  اسالمی  جمهوری  ندارد.  وجود  کشور  اقتصاد  آینده 
داده هیچ تالش و اراده ای برای خروج ایران از بن بست های 
نیز،  داخل  در  دیگر  سوی  از  و  ندارد  تحریم  و  بین املللی 
اقتصاد تنها به ماشینی برای تأمین ثروت بخش »خودی« 

نظام و تبلیغات ایدئولوژیک حکومت تأمین شده است.
مشخص است بن بست خارجی و داخلی سبب می شود 
صاحبان رسمایه تصمیم بگیرند نقدینگی ریالی خود را برای 
»حفظ ارزش رسمایه« به ارز و طال تبدیل یا از چرخه اقتصاد 
در هفته های گذشته  کنند.  از کشور خارج  و حتی  خارج 
تقاضا برای تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و طال از سوی مردم 
و صاحبان رسمایه، تقاضا را در بازار ارز و طال افزایش داده و 
همین موضوع نیز به محرکی بر افزایش قیمت ها تبدیل شده 
است؛ در این رابطه نیز مردم و اعرتاضاتشان مقرص نیست 
بلکه مقرص جمهوری اسالمی است که با عملکردی تباهکارانه 
کند. ایجاد  کشور  در  اقتصادی  ثبات  و  امنیت  نتوانسته 

برنامه روشنی وجود ندارد، استقبال مردم کم و همین باعث 
ناامیدی بیشرت می شود. مردم با تهدیدها و ترسی که بحق در 
این روزها متحمل می شوند، وقتی چند بار هزینه بدهند اما 
نتیجه  و آن پشتیبانی عینی را نبینند، منی توانند به فاصله های 

کم از هم اعتصاب کنند!
۴. همراهی نکردن قرشی از مردم که می ترسند و همچنین 
است.  این وضعیت  برای  دیگری  دلیل  را می ترسانند،  آنها 
»اینا رفتنی  ناراضی مرتب جمله  از مردم  متاسفانه قرشی 
نیسنت« را تکرار می کنند یا با پوزخند »این بچه ها )از لحاظ 
در  منی افتد.  دهان شان  از  بکنن!«  انقالب  می خوان  سنی( 
حالی که خودشان حارض نیستند هیچ هزینه ای برای تغییر 
این وضعیت بدهند. اگر فقط نسل جوان امروز کف خیابان 
خونین تر  و  طوالنی تر  سخت تر،  بسیار  پیروزی  راه  بیاید، 
خواهد بود. اما همراهی و باور نسل های دیگر این هزینه ها 
را قطعا کمرت خواهد کرد. مردم باید این را قبول کنند که 
همبستگی  بدون  انقالبی  هیچ  دارد؛  هزینه  تغییری  هر 
ما  و  نرسیده  رسانجام  به  ازجان گذشتگی  و  فداکاری  و 
می دانستیم که جمهوری اسالمی به راحتی عقب منی کشد. 
ما باید با خودمان تکرار کنیم این اژدهای هفت رس مملکت 
مقاومت،  ایستادگی،  منی کند؛  مردم  تقدیم  دستی  دو  را 

رهربی و برنامه الزم است!
۵. حجاب( متاسفانه عده ای از مردم هنوز فکر می کنند 
مربوط  و  موضوع حجاب  تنها  خیزش  این  اصلی  موضوع 
آزادی  و  که حجاب  این شد  منکر  زن هاست! منی شود  به 
پوشش و حضور پر رنگ زنان باعث شعله ور شدن این آتش 
زیر خاکسرت شد، ولی در کنار آزادی پوشش قطعا حقوق 
اساسی دیگر مطرح است که جمهوری اسالمی مانع از تحقق 
ایران  امروز  رشایط  گویای  درستی  به  شعار  این  آنهاست. 

است: فقر، فساد، گرونی/ میریم تا رسنگونی!
یک  نداشنت  ما،  کنونی  ضعف  مهم ترین  و  بزرگرتین   .۶
گرفنت  نظر  در  با  که  است  معتمد  و  اتکا  قابل  تشکیالت 
هدایت  مردم،  حرکت های  و  شعار  و  حقوق  و  خواست 
بتواند  و  بگیرد  دست  به  را  انقالبی  جنبش  این  رهربی  و 
فراخوان های مؤثر بدهد و برنامه و چشم انداز آینده را به 

مردم ارائه بدهد.

می کنند  فکر  هنوز  مردم  از  عده ای  ==متاسفانه 
تنها موضوع حجاب و مربوط  این خیزش  اصلی  موضوع 
به زن هاست! منی شود منکر این شد که حجاب و آزادی 
پوشش و حضور پر رنگ زنان باعث شعله ور شدن این آتش 
زیر خاکسرت شد، ولی در کنار آزادی پوشش قطعا حقوق 
از  مانع  اسالمی  جمهوری  که  است  مطرح  دیگر  اساسی 
تحقق آنهاست. این شعار به درستی گویای رشایط امروز 

ایران است: فقر، فساد، گرونی/ میریم تا رسنگونی!

خیابان ها  از  که  آنطور  مدتی است  ایران(  از  )ارسالی 
و  شده  کم  شهرها  اکرث  در  اعرتاضات  می شود،  مشاهده 
آنچه در زیر  از دست داده است.  را  اولیه ی خودش  شور 
از  شامری  با  که  است  گفتگوهایی   حاصل  می خوایند 
شهروندانی که در کف خیابان بوده و هستند درباره این 

موضوع انجام شده است.
۱. ترس( خیلی از کسانی که معرتض هستند دچار آسیب 
شده اند، به اطالعات فراخوانده یا دستگیر شده اند. عده ای 
هم با دیدن احکامی که صادر شده  کمی عقب کشیده اند 
در حالی که در اعرتاضات رشکت کرده اند و خواهان سقوط 

این رژیم هستند.
۲. نبود رهربی و برنامه( در هفته های رشوع اعرتاضات 
زمان  با گذشت  ولی  احساس منی شد،  به رهربی  احتیاجی 
به جایی رسیدیم که حاال می گوییم، برنامه چیه؟ بعد چی 
میشه؟! چطور هنوز طی این مدت یک تشکیالت در خارج 
شکل نگرفته که بتوانند برنامه ای برای حداقل فردای انقالب 
داشته باشند؟! داخل ایران دست کم در رشایط کنونی این 

موضوع ممکن نیست چون در نطفه خفه می شود.
فراخوان هایی  هم  پشت  بی فایده(  فراخوان های   .۳
که اصال معلوم نیست چه  کسانی آنها را اعالم می کنند و 
جمله  از  مردم  نکردن  همراهی  و  نداشنت  ملموس  نتیجه 
به دو دلیل باال و هزینه دادن فقط بخشی از مردم باعث 
ناامیدی دامن عده زیادی را بگیرد. در  از  می شود موجی 
حالی که با وجود اعدام ها و احکام سنگینی که داده شده، 
باید خشم مردم بیشرت و حضورشان در خیابان پر رنگ تر 
شود. اما با فراخوان های حضور میلیونی در حالی که هنوز 

نکاتی درباره جنبش انقالبی مردم ایران برای آزادی

دیوارینویسی های ایران / تصویری از شعارهای اعرتاضی در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران علیه خامنه ای و گروهی که 
سکوت کرده اند
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بدون  فرهنگی.  هم  و  اجتامعی  هم  سیاسی اند،  هم 
زمانی  برهه  را  انقالب  طول  معیار  آنها.  بر  ارزش گذاری 

می گیریم ازآغاز جنبش انقالبی تا واژگونی رژیم.
۱.طول جنبش انقالبی فرانسه

آغازش  متعدد.  مراحل  با  است  انقالبی  فرانسه  انقالب 
 ۵ آغازش  بحث انگیز.  پایانش  و  است  روشن  وبیش  کم 
مجلس  تشکیل  پی  در  سوم   طبقه  مه ۱۷۸۹ شورش  ماه 
موسوم به »طبقات همگانی«، متشکل از اعیان، کشیشان 
و زحمتکشان. این آخری معروف به طبقه سوم است. اعیان 
و کشیشان از مالیات معاف بودند و مالیات ها از طبقه سوم 
گرفته می شد. خواست این طبقه در جزوه ای که »سی یی 
یس« منترش کرد، مشخص شد. عنوان جزوه این بود: »طبقه 
سّوم چیست؟ همه چیز. چه سهمی  در قدرت دارد؟ هیچ، 
اگر معیارخود را  چه می خواهد؟ سهمی  در قدرت«. حال 
پی گیریم و از بسیاری از حوادث در گذریم، می بینیم که 
است.  داده  روی   ۱۷۹۱ سپتامرب   ۱۴ تاریخ  در  تغییررژیم 
هامن روزی که رژیم سلطنتی استبدادی به رژیم مرشوطه 
سلطنتی تغییر یافت. با این حساب، طول جنبش انقالبی 
تا تغییررژیم درفرانسه، یک سال و چهارماه و نه روز بوده 
است. اگر استقرارجمهوری را در ۲۱ سپتامرب ۱۷۹۲ به حساب 
بیفزاییم، این تغییر پس از یک سال و هفت روزانجام شده 
است. و اگر از شورش طبقه سوم تا جمهوری بگیریم، طول 
این مدت، چهار سال و چهار ماه و شانزده روز بوده است.

۲.طول جنبش انقالبی روسیه
انقالب روسیه دردو مرحله انجام شد. مرحله اول در ۲۳ 
)این  سال  اکترب هامن   ۲۵ در  دوم  مرحله  و   ۱۹۱۷ فوریه 
اما  دارد،  تفاوت  ارتدکس  تقویم  روزشامری  با  روزشامری 
طول زمانی یکی است(. جنگ جهانی، رسمای شدید زمستان، 
به  و  داد  به دست هم  گرانی رسسام آور، دست  و  کمبود 
شورش کارگران کارخانه های شهر سنت پرتزبورگ انجامید. 
شورش  و  اعتصاب  به  جنگ  از  ناراضی  و  گرسنه  رسبازان 
کارگران پیوستند. در پی زد وخوردها و ناآرامی های فراوان، 
تزار نیکالی دّوم، در۱۶ آوریل هامن سال استعفا داد. چون 
برادرش، میخائیل، جانشینی اورا نپذیرفت، سلسله رومانوف 

==پیش بینی آینده، کاریست بس دشوار و حتا ناممکن. 
آن-  که  است  مقیاسی  و  معیار  است،  مهم  آنچه  اما 
پیش بینی و آن اظهار نظر بر اساس آن انجام می شود. راه 
پیشنهادی این نویسنده، مطالعه تطبیقی است. به این معنا 
که ما جنبش کنونی ایران را جنبش انقالبی فرض می کنیم 
انقالب  به  راکه  دیگر  انقالبی  جنبش های  زمانی  طول  و 
بر  را  مقایسه  پایه  می دهیم.  قرار  معیار  شده اند  منتهی 
این سه انقالب  می گذارم: انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹؛ 
انقالب روسیه در سال ۱۹۱۷؛ انقالب اسالمی در ایران سال 

.۱۳5۷\۱۹۷۹
==بر اساس مطالعه ی تطبیقی، آنچه در ایران می گذرد 
این جنبش به روال زمانی  اگر  انقالبی است.  یک جنبش 
جنبش های انقالبی دیگر سیر کند، هنوز چندین ماه پیش 

رو دارد.  

مهدی مظفری – جنبش انقالبی را چنین تعریف می کنم: 
خیزش پیوسته ،همگانی ومداوم بخش های مهمی  از مردم، 

علیه رژیم آن کشور.
این یک تعریف کلی است که نیاز به  اندکی واژه گشایی 

دارد.
بهم  زنجیروار  می بایست  انقالبی  جنبش  رویدادهای   ـ 
را  خیزش  می کوشد  رژیم  مقطعی  هر  در  باشد.  پیوسته 
رسکوب کند. اگر میان مقاطع، فاصله زیادی بیفتد، به افت و 
حتا زوال خیزش می انجامد. هامنطور که در ایران در خیزش 
سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸  اتفاق افتاد. از این رو، من آ نها را 

»خیزش« می نامم و نه »جنبش«.
ـ یکی دیگر از ویژگی های  جنبش انقالبی، همگانی بودن 
آنست. به این معنا که فراتر از منافع صنفی، سّنی، طبقاتی، 
اتنیکی و جز اینهاست.  به عبارت دیگر، جنبش انقالبی، ملّی 

و فراگیر است.
ـ جنبش انقالبی، زمان بر هست. بر خالف خیزش که بسان 
جنبش  می افتد،  فرو  کوتاه زمانی  ودر  می شود  بلند  فّواره 
انقالبی  باال و پایین می رود، اما اُفت ندارد. اگر بتواند به راه 
خود ادامه دهد، هرروز که بگذرد، بر توان جنبش  افزوده و 

از نیروی رژیم کاسته می شود.
تا  انقالبی  جنبش  طول  اصلی:  پرسش  به  بپردازیم  حال 

انقالب چقدر است؟
نوشتاری  گوناکون،  رسانه های  در  من  آنچه  کنون  تا 
و چه  ایرانی  ناظران  شنیده ام، چه  و  شنیداری، خوانده  و 
خارجی، همگی فقط به اظهار نظر شخصی اکتفا کرده اند. 
یعنی نظراتشان پایه پژوهشی نداشته است. البته پیش بینی 
آینده، کاریست بس دشوار و حتا ناممکن. اما آنچه مهم 
است، معیار و مقیاسی است که آن پیش بینی و آن اظهار 
نظر بر اساس آن انجام می شود. راه پیشنهادی این نویسنده، 
مطالعه تطبیقی است. به این معنا که ما جنبش کنونی ایران 
را جنبش انقالبی فرض می کنیم و طول زمانی جنبش های 
قرار  معیار  شده اند  منتهی  انقالب  به  راکه  دیگر  انقالبی 

می دهیم. پایه مقایسه را بر این سه انقالب  می گذارم:
انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹
انقالب روسیه در سال ۱۹۱۷

انقالب اسالمی در ایران سال ۱۹۷۹\۱۳5۷
موقعیت  زمانی،  ظرف  نظر  از  انقالب،  سه  این  هرچند 
جغرافیایی و نتیجه، متفاوت هستند، اما به عنوان پدیده 
»انقالب«، شبیه هم هستند. هر سه، انقالب جامع هستند. 

طول زمانی جنبش انقالبی تا انقالب چقدر است؟

پس از سیصد سال مضمحل شد. در نتیجه، دولت موقت 
سوسیال دموکرات، به رهربی کرنسکی زمام اموررا به دست 
از یک سفر ده روزه، صاعقه  گرفت. در هامن زمان، پس 
جهان  بر  بعد ها  و  روسیه  مردم  و  کشور  بر رس  آسامنی  
فرود آمد. دولت آملان به منظور تضعیف دولت تزاری که 
لنین رهرب حزب کمونیست روسیه و  با آن بود،  در جنگ 
اعوانش را که در زوریخ می زیستند، به خرج خود، در قطار 
پلمب شده ای به روسیه روانه کرد. موقعیتی که یادآوردولت 
زنده یاد شاپور بختیار در تهران و هواپیامی ارفرانس »امام« 

است که توسط غربی ها در تهران فرود آمد!
لنین بالفاصله پس از ورود، رهربی جنبش انقالبی را به 
بست.   کرنسکی  دولت  رسنگونی  به  کمر  و  گرفت  دست 
آنگاه در پی چند ماه اعتصاب و ناآرامی، به هدف اش رسید 
و با انجام یک کودتا، رژیم بلشویک را مستقرساخت ) ۲۵ 
اکترب هامن سال(. بر اساس این روزشامر، اگر  از ۲۳ فوریه 
تا ۲۵ اکتربرا مالک قرار دهیم، طول زمانی جنبش انقالبی 

روسیه تا انقالب، هشت ماه و دو روز است.
۳.طول جنبش انقالب اسالمی ایران

این انقالب جدید ترین انقالب جامع دنیاست. اما با وجود 
جدید بودنش از نظر ظرف زمانی، درعین حال ارتجاعی ترین 
انقالبی است که جهان تا کنون به خود دیده است. هدف 
آینده  در  نو  طرحی  وساخنت  جلو  به  رفنت  انقالب ها  متام 
بوده است. هدف انقالب اسالمی، برگشت به هامن طرح 
از محتوا  اما  پیش است!  النبی«  در چهارده قرن  »مدینه 
اینجا  در  انقالب.  این  زمانی  به طول  بپردازیم   و  بگذریم 
شاید یادآوری  مجدد این نکته رضوری باشد که موضوع این  
نوشته، بررسی ریشه های انقالب اسالمی نیست بلکه پیدا 
کردن رسنخ وقایعی است که زنجیروارجنبش انقالبی را به 
وجود آوردند که آن روند به انقالب انجامید. تا آنجا که من 
در منابع مختلف دیده و از اشخا ص آگاه شنیده ام، اولین 
جرقه آنچه به جنبش انقالبی تبدیل شد، هامن انتشار مقاله 
معروف »ایران و استعامر رسخ و سیاه« در روزنامه اطالعات 
بوده است )۱۷ دی ماه ۱۳۵۶(. به دنبال آن، روز بعد، جمعی 

از طالب قم دست به تظاهرات می زنند که با
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==مقامات جمهوری اسالمی که وجود سایت های اعالم 
اکنون  می کردند  انکار  را  رادیواکتیو  ذرات  به  آلوده  نشده 
روی  دست  آژانس  بازرسان  که  تأسیساتی  می کنند  ادعا 
آنها گذاشته اند »گاوداری«، »معدن« و »انبار آهن قراضه« 
هستند. آنها علت وجود ذرات آلوده به رادیواکتیو را دو چیز 
می دانند: ۱( بازرسان خود آژانس با توطئه موساد آن ذرات 
را به تأسیسات منتقل کردند! و ۲(ضایعات آهنی که برای 

کارخانجات ذوب آهن وارد شده آلوده به رادیو اکتیو بوده!
==تیم فنی آژانس قرار است یکشنبه ۲۷ آذرماه به تهران 
سفر کند اما موقعیت جمهوری اسالمی سه ماه پس از آغاز 
خیزش رسارسی در ایران آنقدر در فضای بین املللی ضعیف 
شده که میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در مذاکرات امتی 
با اشاره به سفر هیاتی از آژانس به تهران گفته »هیچ امیدی 
برای پیرشفت« در حل و فصل مشکالت ایران و آژانس در این 

سفر وجود ندارد!
آژانس بین املللی انرژی امتی اعالم کرده جمهوری اسالمی 
غنی سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نطنز و فُردو را به 
»باالترین سطح در تاریخ خود« رسانده و تنها »یک گام فنی« 

تا درجه تسلیحاتی فاصله دارد.
مقامات جمهوری اسالمی هنوز بعد از دو سال پاسخ معتربی 
به علت وجود آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعالم 
نشده نداده اند. آنها که تا سه چهار سال پیش اصال وجود چنین 
محل هایی را انکار می کردند اکنون ادعا می کنند تأسیساتی که 
بازرسان آژانس دست روی آنها گذاشته »گاوداری«، »معدن« 
و »انبار آهن قراضه« است! مقامات مسئول جمهوری اسالمی 
علت وجود ذرات آلوده به رادیواکتیو را دو چیز می دانند: ۱( 
بازرسان خود آژانس با توطئه موساد آن ذرات را به تأسیسات 
منتقل کردند! و ۲(ضایعات آهنی که برای کارخانجات ذوب 

آهن وارد شده آلوده به رادیو اکتیو بوده!
جمهوری اسالمی غنی سازی اورانیوم را از ۵ درصد به ۲۰ و 
بعداً به ۶۰ درصد رساند و حتا غنی سازی ۹۰ درصدی را هم 
تست کرد به این امید که »اروپایی ها تدبیر کنند« و بدون 
مانع تراشی آمریکا با نظام وارد معامله شوند اما راه به جایی نربد.

شش ماه است در عمل مذاکرات امتی متوقف شده است. 
حتا فراتر از آن آمریکا و اروپایی ها رسامً اعالم کردند روی 
تظاهرات مردم در ایران مترکز دارند نه توافق امتی و این برای 

چهار ُتن اورانیوم غنی شده روی دست جمهوری اسالمی
 میخائیل اولیانوف: هیچ امیدی برای حل و فصل مشکالت ایران و آژانس نیست!

جمهوری اسالمی یعنی ادامه تحریم های سنگین بین املللی. 
هرچند مقامات دولتی مدام ادعا می کنند از طریق فروش 
نفت در بازار سیاه تحریم ها را دور می زنند اما واقعیت آن 
است که ارزان فروشی نفت نیز کمکی به کاهش بحران های 
اقتصادی رژیم ورشکسته منی کند. ادعای پیشربد اقتصاد »بدون 
برجام« بیشرت ساخته و پرداخته اتاق های تبلیغات نظام برای 

منایش کنرتل اوضاع بوده است.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی 
می گوید »در حال حارض ظرفیت غنی سازی کشور به بیش از 
دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است.« افزایش میزان و 
مقدار غنی سازی اورانیوم مصوبه مجلس شورای اسالمی برای 

مقابله با تحریم هاست.
پوشش  در  خامنه ای  علی  سبز  چراغ  با  امنیتی  نهادهای 
مصوبه مجلس به تالفی تحریم های شدید بین املللی غنی سازی 
افزایش  امتی  سالح  تولید  به  نزدیک  درجات  به  را  اورانیوم 
می دهند. همزمان راهربد »نگاه به رشق« به عنوان نسخه 
نجات بخش خامنه ای  پیش برده شد اما در عمل نه تحریم ها 
برداشته شد و نه رشقی ها دست رژیم را گرفتند! جمهوری 
خلق چین کمونیست وارد معامله با کشورهای عربی خلیج 
فارس شده و  بدتر از آن، روسیه پای جمهوری اسالمی را به 
جنگ اوکراین کشاند. با این کار روسیه عمال در مذاکرات برجام 
نیز رس جمهوری اسالمی کاله گذاشت.از سوی دیگر، رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی بارها خطاب به 
مقامات جمهوری اسالمی گفته »فتوا به حرام بودن سالح امتی 

کافی نیست، باید ثابت شود که به دنبال آن نیستند.«
در این میان، بر اساس گزارش آژانس ذخایر اورانیوم ایران به 

حدود ۴ تن رسیده است.
تیم فنی آژانس قرار است یکشنبه ۲۷ آذرماه به تهران سفر 
کند اما موقعیت جمهوری اسالمی سه ماه پس از آغاز خیزش 
رسارسی در ایران آنقدر در فضای بین املللی ضعیف شده که 
میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در مذاکرات امتی با اشاره 
به سفر هیاتی از آژانس به تهران گفته »هیچ امیدی برای 
این  ایران و آژانس در  پیرشفت« در حل و فصل مشکالت 
سفر وجود ندارد! این در حالیست که وی اواسط اسفند ۱۴۰۰ 
گفته بود »ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت دیگر توافق امتی با جمهوری 

اسالمی اعالم می شود!«

بازدید بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی از تأسیسات هسته ای در ایران

        رسکوب شدید نیروهای انتظامی  مواجه می شوند. 
مختلف  شهرهای  در  پراکنده  صورت  به  ناآرامی ها  سپس 
ادامه پیدا می کند. به ویژه در۳۱ تیرماه و۶ امرداد . آتش 
زدن سینام رکس آبادان در۲۸ امرداد، یکی از نقطه های اوج 
این جنبش است. به این ترتیب، زنجیره های این روند روز به 
روز پیوسته تر ومحکم ترمی شود. جمعه خونین میدان ژاله 
در ۱۷ شهریور و به دنبال آن، اعتصابات پاالیشگاه آبادان 
در فردای آن، راهپیامیی تاسوعا و عاشورا، همه اینها سیر 
جنبش را به سوی تحقق انقالب  هموار ساخت. عزیمت 
پادشاه و خانواده سلطنتی به خارج کشور در۲۶ دی ماه  و 
ورود روح الله خمینی رهرب انقالب اسالمی به کشور در ۱۲ 
بهمن وباالخره، اعالم بی طرفی ارتش در۲۲ بهمن، همه اینها 
دست به دست هم داده و به واژگونی رژیم حاکم و پیروزی 
انقالب منجر  شد. بر اساس این گاه شامر کوتاه، طول زمانی 
جنبش انقالبی در ایران، یک سال و یک ماه و پنج روز بوده 

است.
نتیجه

هدف این نوشته دادن پاسخ  به یک پرسش ساده  اما بس 
مهم است: طول زمانی جنبش  انقالبی چقدر است؟

»جنبش انقالبی« را تعریف کردم و آنرا از »خیزش انقالبی« 
جدا ساختم. وارد عوامل بسیار مهم نظیر ریشه های انقالب، 
به  نشدم.  اینها  امثال  و  خارجی  تاثیرعوامل  رهربی،  نقش 
این نتیجه رسیدم که طول زمانی انقالب فرانسه حدود یک 
سال و چهار ماه، انقالب روسیه حدود هشت ماه و انقالب 
اسالمی ایران اندکی بیش از یک سال بوده است. درهمین 
رابطه بجاست به دو نکته مهم اشاره کنم. یکی اینکه انقالب 
مشخص  رهربی  هردو  ایران،  در  اسالمی  انقالب  و  روسیه 
منجر  توتالیتاریسم  و  استبداد  به  نتیجه هردو  که  داشتند 
شد. در عوض، انقالب فرانسه که رهربی مشخصی نداشت، 
در هامن ابتدا اعالمیه حقوق برش و شهروند و نیز سه گانه 
بی بدیل: آزادی، برابری و برادری را به ارمغان آورد. سپس با 
گذا ر از فراز و نشیب های بسیار، به ایجاد رژیم دموکراسی 

لیربال و جدایی دین از دولت انجامید.
وسایل  نظر  از  ویژه  به  کنونی،  عرص  آنکه  دیگر  نکته 
تفاوت های  گذشته  انقالب  سه  دوران  با  ارتباطات جمعی 
بیانیه  و  فرانسه، سخرنانی  انقالب  در  دارد.  بسیار  ماهوی 
روسیه،  انقالب  در  بود.  جمعی  ارتباط  وسایل  نویسی، 
اسالمی،  درانقالب  و  تلگراف  و  پست  سخرنانی،  اعالمیه، 
سخرنانی، پلی کپی و نوار کاست محورهای ارتباطاتی بودند. 
این  که  آنست  گوناگون  اشکال  در  عرصدیجیتال  عرصما، 
است.  داده  ارتباطات  به  بی سابقه ای  شتاب  و  امر رسعت 
منتها، این حربه هم در دست مردم است و هم در اختیار 

حکومت های رسکوبگر.
نکته پایانی آنکه خیزش سال ۱۳۸۸حدود یک ماه طول 
کشید. خیزش بعدی در ۱۳۹۸ حدود یک هفته ادامه پیدا 
 ۲۵ در   امینی  مهستا  باخنت  جان  اززمان  آنکه  حال  کرد. 
با  همزمان  شهریورماه   ۲۶ در  اعرتاضات  آغاز  و  شهریور 
خاکسپاری وی تا کنون، بیش از سه ماه می گذرد وحرکت 
تراکم و تسلسل  این مدت،  ادامه دارد. در طول  همچنان 
اعرتاضات، هم در سطح ملّی و هم در سطح جهانی، روز 
اعرتاض،  آنکه  از همه مهم تر  و  پیدا کرده  به روزگسرتش  
از خواسته و جنبش اعرتاضی به جنبش برانداز تبدیل شده 
است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که آنچه در ایران 
می گذرد یک جنبش انقالبی است. اگر این جنبش به روال 
زمانی جنبش های انقالبی دیگر سیر کند، هنوز چندین ماه 

پیش رو دارد.
*دکرت مهدی مظفری استاد و پژوهشگر علوم سیاسی ساکن 

کپنهاگ و استاد دانشگاه در دامنارک است.
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نیمه  قره حسنلو  فرزانه  و همرسش  قره  حسنلو  حمید 
جانباختگان  از  نجفی،  حدیث  چهلم  مراسم  از  بعد  شب 
اعرتاضات در کرج، با حمله مأموران به خانه شان بازداشت 
شدند. این دو از جمله ۱۵ متهم پرونده کشته شدن یک 
برگزاری  از  پس  روح الله عجمیان هستند.  نام  به  بسیجی 
کرج،  سکینه«  »بهشت  در  نجفی  حدیث  چهلم  مراسم 
را  جاده  مسیر  نظامی  و  امنیتی  لباس شخصی،  مأموران 
میان  شدیدی  درگیری  و  بردند  یورش  مردم  به  و  بستند 
از  نیروهای حکومتی و مردمی که در حال دفاع مرشوع 

خود بودند درگرفت.
در جریان این درگیری از جمله روح الله عجمیان بسیجی 
مسلح و از نیروهای رسکوبگر جمهوری اسالمی کشته شد. 
نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت شامری از شهروندان در 
رابطه با این پرونده کردند و در نهایت ۱۵ شهروند با اتهام 

سنگین محاربه و قتل راهی دادگاه شدند.
دادگاه انقالب کرج پنج متهم پرونده، حمید قره حسنلو، 
محمد مهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا و حسین 
محمدی را به اتهام »محاربه« به اعدام محکوم و برای ۱۱ 
متهم دیگر زندان های »طویل املدت« صادر کرد. فرزانه قره 
حسنلو همرس حمید قره حسنلو در این دادگاه به ۲۵ سال 

زندان محکوم شد.
و  نداشتند  دسرتسی  انتخابی  وکیل  به  پرونده  متهامن 
امکان دفاع از خود در دادگاه را نیز نیافتند. همه متهامن 
با شکنجه های شدید جسمی برای اقرار به قتل یا مشارکت 

در قتل روح الله عجمیان قرار گرفتند.
فارسی  بی بی سی  با  گفتگو  در  قره حسنلو  برادر حمید 
گفته که برادرش از حق دسرتسی به وکیل انتخابی محروم 
بوده و وکیل تسخیری هم با ارصار و تالش ]احتامال پرداخت 
وجه[ از سوی خانواده قره حسنلو تنها نیم ساعت با حمید 
دیدار داشته است. در دادگاه هم وکیل نه تنها دفاعی از 

==روزنامه اعتامد نوشته یکی از شخصیت های سیاسی 
برجسته و قدیمی کشور در نامه ای از مقامات عالی نظام 

درخواست کرده حکم این فرد لغو شود.
در  شده  صادر  احکام  کرده  اعالم  میزان  ==خربگزاری 
پرونده ای که حمید قره حسنلو یکی از محکومان آن است 
حال  در  کشور  عالی  دیوان  در  و  نشده  »قطعی«  هنوز 

بررسی است و »نامه نگاری« در آن موضوعیت ندارد.
==متهامن پرونده به وکیل انتخابی دسرتسی نداشته و 
امکان دفاع از خود را در دادگاه نیافتند. همه متهامن با 
شکنجه های شدید جسمی برای اقرار به قتل یا مشارکت در 

قتل روح الله عجمیان بسیجی قرار گرفتند. 

حکم اعدام حمید قره حسنلو پزشک رادیولوژیست که 
پس از رشکت در چهلم حدیث نجفی بازداشت و متهم به 
»محاربه« شد، لغو شده است. خواهر این پزشک لغو حکم 
اعدام برادرش را تأیید کرده اما قوه قضاییه این موضوع را 

رد کرده است.
اعدام  حکم  لغو  از  کوتاه  خربی  در  »اعتامد«  روزنامه 
حمید قره حسنلو خرب داده و نوشته است »دیروز خربی 
اعدام حمید  اینکه حکم  بر  مبنی  رسید  اعتامد  به دست 
قره  حسنلو، لغو شده است. طبق این خرب، گفته می شد که 
یکی از شخصیت های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در 
نامه ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این فرد 
لغو شود. ما با نویسنده نامه متاس گرفتیم و ایشان نوشنت 

نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تائید کرد.«
و  برجسته  سیاسی  »شخصیت  نام  شده  منترش  خرب  در 
که روزنامه  است  تأکید شده »طبیعی  و  نیامده  قدیمی« 
از  خرب  اصل  انتشار  از  بعد  به  را  جزئیات  انتشار  اعتامد 

مجاری رسمی موکول می کند.«
برخی خربهای غیررسمی از علی اکرب والیتی مشاور علی 
اطفال  متخصص  پزشک  که  خارجی  سیاست  در  خامنه ای 

هم هست به عنوان نویسنده نامه نام برده اند.
برادرش  اعدام  لغو حکم  نیز  قره حسنلو  خواهر حمید 
را تأیید کرده و گفته که مادرش بعد از شنیدن خرب حکم 
اعدام پرسش  دچار آلزایمر شده است. او افزود هیچ مدرکی 
علیه برادرش وجود ندارد و حتی یک خط اعرتاف هم علیه 

خود ننوشته است.
اینهمه در حالیست که ساعاتی پس از انتشار این خرب، 
در  است  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز  که  »میزان«  خربگزاری 
گزارشی نوشت که احکام صادر شده در پرونده ای که حمید 
»قطعی«  هنوز  است  آن  محکومان  از  یکی  حسنلو  قره 
و  است  بررسی  حال  در  کشور  عالی  دیوان  در  و  نشده 

»نامه نگاری« در آن موضوعیت ندارد.
از  یکی  نامه نگاری  بر  مبنی  »خربی  آمده  خرب  این  در 
قره حسنلو  حمید  اعدام  حکم  لغو  برای  کشور  مقامات 
در حالی  این  این درخواست منترش شد…  با  موافقت  و 
آبان ماه   ۱۲ جنایت  متهامن  پرونده  مورد  در  که  است 
صادر  قطعی ای  حکم  هنوز  لحظه  این  تا  الربز  استان 
سیدروح الله  شهادت  متهامن  پرونده  و  است  نشده 
و  است  بررسی  حال  در  کشور  عالی  دیوان  در  عجمیان 
همین  به  ؛  کند  می  طی  را  خود  طبیعی  و  قضایی  سیر 
ندارد.« موضوعیت  خصوص  این  در  نامه نگاری  دلیل 
خربگزاری میزان تأکید کرده که »احکام بر اساس قانون صادر و 
پس از طی روند دادرسی و ترشیفات قانونی نهایی می شوند.«

خربهای ضد و نقیض از لغو حکم اعدام دکرت حمید قره حسنلو

حمید قره حسنلو در دادگاه

حمید قره حسنلو نکرده بلکه مدعی شده که او به واسطه 
پزشک بودن و ارتباط با کادر درمان، رشایط وی آی پی برای 
خودش در بیامرستان ایجاد کرده که همین موضوع نیز از 

سوی قاضی علیه حمید استفاده شده است.
در  جسمی  شدید  شکنجه  دلیل  به  قره حسنلو  حمید 
بازداشت دچار شکستگی چند دنده و از کار افتادن بخشی 
از ریه شد. وضعیت جسمی حمید قره حسنلو آنقدر حاد 
شد که او به بیامرستان منتقل شد و حتی روز دادگاه از 
بیامرستان  به  دوباره  و  آوردند  دادگاه  به  را  او  بیامرستان 
بازگرداندند. حکم اعدام حمید قره حسنلو در حالی از سوی 
مأمور قوه قضاییه به او ابالغ شد که او تازه جراحی ریه را 

پشت رس گذاشته و در حال ریکاوری در بیامرستان بود.
رضا آریا کارمند محکوم به اعدام در این پرونده، کارمند 
رشکت تأمین برق مرتو و پدر دو کودک خردسال است و به 
گواهی دوستان و آشنایانش، رضا مجرم نیست بلکه مردی 

بسیار آرام و پدری مهربان و زحمتکش است.
حسین محمدی ۲۶ ساله جوان دیگر محکوم به اعدام در 
این پرونده نیز بازیگر حرفه ای تئاتر است. سعید روستایی 
کارگردان رسشناس آثاری مثل »ابد و یک روز« در واکنش 
به صدور حکم اعدام برای حسین محمدی نوشته که »این 
متهم  کند.  بازی  منی تواند  حتی  را  خشونت  توانا  بازیگر 

نکنید. نکشید. اعدام نکنید.«
محمدمهدی کرمی ۲۲ ساله و قهرمان کاراته نیز از دیگر 
محمدمهدی  است.  پرونده  این  در  اعدام  به  محکومان 
کرمی پیشرت در مالقات با خانواده خود از آزار جسمی و 
روانی »شدید« خود توسط مأموران خرب داده بود. به گفته 
محمدمهدی هنگام بازداشت او را طوری کتک زده اند که 
او  که  کردند  فکر  حکومتی  نیروهای  و  بود  شده  بیهوش 
ُمرده و »جنازه اش« را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما 

موقع ترک آنجا متوجه شدند که هنوز زنده است.
هنگام  در  جرح  و  رضب   به  فقط  محمدمهدی  شکنجه 
بازداشت خالصه نشده و پس از انتقال به بازداشتگاه هم 
ادامه یافته است. مأموران حکومتی هر روز اندام  جنسی اش 
را ملس و او را تهدید می کردند که به او تجاوز خواهند کرد.
اعدام محکوم  به  پرونده  این  در  که  محمدحسینی هم 
شده  غیرواقعی  اقرار  به  ناچار  شدید  شکنجه  زیر  شده 
است. علی رشیف زاده اردکانی وکیل محمد حسینی پس از 
نخستین دیدار با موکل اش در زندان کرج اعالم کرد متامی 
او »تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی  اقرارهای 

ندارد.«
علی رشیف زاده اردکانی روز یکشنبه ۲۷ آذر در توییرت 
نوشت محمد حسینی مورد شکنجه های شدید قرار گرفته 
است: »با سید محمد حسینی در زندان کرج مالقات کردم. 
روایتش همه اشک بود از شکنجه، رضب و شتم با چشم و 
دست و پای بسته تا لگد به رس و بی هوشی. از میله آهنی 

به کف پا و شوکر در قسمت های مختلف بدن«.
 ۱۱ برای  کنون  تا  برشی  حقوق  منابع  گزارش  اساس  بر 
شهروند بازداشت شده در اعرتاضات سه ماه گذشته حکم 
»اعدام« صادر شده و ۱۶ شهروند دیگر با اتهامات سنگین 
»بغی« در خطر صدور  و  االرض«  »افساد فی  »محاربه«، 
محسن  اعدام  حکم  این  از  پیش  دارند.  قرار  اعدام  حکم 
رهنورد  مجیدرضا  و  تهران  در  آذر   ۱۷ سحرگاه  شکاری 
سحرگاه ۲۱ آذر در مشهد اجرا شد. این دو جوان ۲۳ ساله 

در جریان اعرتاضات مردمی بازداشت شده بودند.
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در یکی از آخرین منونه ها حمید فرخ نژاد بازیگر سینام و 
تئاتر روز پنجشنبه ۲۴ آذر در پستی اینستاگرامی در جمالتی 
تُند علی خامنه ای را مستقیام »دیکتاتور« خطاب کرده و 
نوشته دیکتاتورها، از استالین تا خامنه ای، دچار توهم خود 
خداانگاری می شوند. قطب الدین صادقی کارگردان تئاتر نیز 
اعالم کرد با دستور منی توان رشایط جامعه را عادی نشان 

داد.
اینکه  تاکید بر  با  بازیگر رسشناس سینام  حمید فرخ نژاد 
»دیکتاتورهای بی شخصیت« که حارض نیستند کنار بروند، 
»کثیف می میرند و بد«، خطاب به رهربی جمهوری اسالمی 
نوشت: »علی خامنه ای، تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، 

الاقل به خاطر خودت دیکتاتور باشخصیتی باش.«
جهان  تاریخ  دیکتاتورهای  بقیه  با  را  خامنه ای  فرح نژاد 
مقایسه کرد و نوشت: »دیکتاتورها فارغ از اینکه در کجای 
دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور می کنند، خصوصیات 
امین  ایدی  منی کند  فرقی  دارند.  زیادی  مشرتک  اخالقی 
باشی یا فرانکو یا مائو یا موسولینی یا پل پوت یا استالین یا 

چائوشسکو یا فرعون یا علی خامنه ای.«
حمیدفرخ نژاد در حالی این جمالت را علیه علی خامنه ای 
سکانس های  آخرین  ضبط  مشغول  ترکیه  در  که  نوشت 
رسیال »سقوط« است. بعد از این پست، جنجال بزرگی در 
رسانه های داخلی علیه این بازیگر که پیشرت فیلم هایی با 
محتوای جنگ ایران و عراق و »دفاع مقدس« بازی کرده بود 

به راه افتاده است.
خربگزاری دولتی »ایرنا« روز جمعه در واکنش به پست 
اینستاگرامی حمید فرخ نژاد نوشت که این بازیگر پیش از 
خروج از ایران به قوه قضاییه تعهد داده بود که »هیچگاه 
همین که  اما  منی کند  عمل  ایران  قانون  مصلحت  برخالف 
به  اقدام  شده،  سفت  آمریکا  در  پایش  جای  شد  مطمنئ 

انتشار مطالبی کرد که برخالف تعهد او بود«.
روزنامه دولتی ایران نیز پست اینستاگرامی حمید فرخ نژاد 
را برنامه ریزی شده عنوان کرده و نوشته که »به نظر می رسد 
که وی از قبل برنامه این کار را ریخته بوده »فرخ نژاد فهمید 
که باید عازم آمریکا شود، به  ناگهان از بارگذاری استوری و 

در  شکاری  محسن  اعدام  از  پس  علیدوستی  ==ترانه 
اینستاگرامش نوشت: »حاال بنشینید و منتظر عواقب این 

خونخواری باشید.«
پست  در  نیست  ایران  در  دیگر  که  فرخ نژاد  ==حمید 
اینستاگرامی نوشت: »علی خامنه ای، تو برای ما دیکتاتور 
خوبی نبودی، الاقل به خاطر خودت دیکتاتور باشخصیتی 

باش.«
==نرش چشمه در تهران به دلیل همراهی با اعتصابات 

ملّی ۱۴ تا ۱۶ آذر با »دستور قضایی« پلمب شد.

در چهارمین ماه از خیزش اعرتاضی علیه جمهوری اسالمی 
فشار بر هرنمندان، ورزشکاران و چهره های شناخته شده ی 
حامی اعرتاضات مردم ادامه دارد. همزمان با افزایش تهدیدها 
علیه حمید فرخ نژاد بازیگر سینام به دلیل دیکتاتور خطاب 
بازیگر سینام  دیگر  علیدوستی  ترانه   کردن علی خامنه ای، 
بازداشت و نرش چشمه یکی از معروف ترین انتشاراتی های 

ایران پلمب شد.
بر اساس گزارش ها، ترانه علیدوستی بازیگر سینام پس از 
انتشار پستی در اعرتاض به اعدام محسن شکاری بازداشت 

شده است.
در  که  سینامست  بازیگران  جمله  از  علیدوستی  ترانه 
سینامی  رانتخوار  از چهره های  بخشی  با  گذشته  سال های 
جمهوری اسالمی ایران همکاری داشت ولی در هفته های 
بود.  اعالم همراهی کرده  اعرتاضی مردم  با خیزش  گذشته 
با  خودش  از  بی حجاب  تصویر  یک  انتشار  با  پیشرت  او 
ئازادی« نوشته شده  دستنوشته ای که روی آن »ژن، ژیان، 
بود از خیزش انقالبی مردم علیه جمهوری اسالمی حامیت 

کرده بود.
با  اینستاگرام  در  دیگری  پست های  در  علیدوستی  ترانه 
از حرکت  از هرنمندان خارجی که  ایران همراهی و  مردم 
اعرتاضی مردم ایران حامیت کردند تشکر کرده بود. او پس 
از اعدام محسن شکاری جوان ۲۳ ساله که به اتهام »بسنت 
و  مسلح  بسیجی  یک  کردن  »زخمی  و  ستارخان«  خیابان 
رسکوبگر« اعدام شد، در اینستاگرامش نوشت: »حاال بنشینید 

و منتظر عواقب این خونخواری باشید.«
بازداشت  خرب  تأیید  با  کارگردان  دستیار  میرشمسی  میه 
ترانه علیدوستی در توییرت نوشت، خانه این هرنمند تفتیش 

شده و کسی نیز از نهاد بازداشت کننده اطالعی ندارد.
واقع  کریم خان  پل  زیر  تهران  در  که  چشمه  نرش  دفرت 
شده نیز روز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ با دستور قضایی پلمب 
تا  اعتصاب های ملّی ۱۴  این در  از  شد. نرش چشمه پیش 
۱۶ آذر تعطیل کرده بود. همراهی با اعتصاب رسارسی از 
سوی نرش چشمه با اعالم انجام انبارگردانی انجام شده بود 
با اینهمه حامیان جمهوری اسالمی شعارهایی مثل »مرگ بر 
وطن فروش« را بر ورودی و دیوارهای ساختامن نرش چشمه 
نوشته بودند. پیش از این کاوه کیانیان مدیر کتابفروشی به 
رسانه ها گفته بود که نرش چشمه روز ۱۵ آذر و در میانه 

اعتصاب سه روزه، اخطاریه دریافت کرده بود.
چهره های  و  ورزشکاران  هرنمندان،  همراهی  هرگونه 
شناخته شده با خیزش مردمی با واکنش نهادهای امنیتی و 
قضایی روبرو می شود. این در حالیست که هرنمندان زیادی 

طی سه ماه گذشته با مردم اعالم همبستگی کرده اند.

ادامه فشار بر حامیان خیزش اعرتاضی؛ بازداشت ترانه علیدوستی،
 پلمب نرش چشمه، تهدید حمید فرخ نژاد

یادداشت مرتبط با خشونت های اجتامعی اخیر منرصف شد 
و برخالف روزهای نخست ناآرامی ها، طی هفته های اخیر، 
هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداد. یعنی برای 
مطامع و منافع شخصی خود، هیچ نگفت و آن موقع دیگر 

نگران جوانان کشورش نبود.«
دلیل  به  نژاد  فرخ  که  روزنامه همچنین مدعی شد  این 
مشکالت قبلی که با پلتفرم فیلیمو داشت »می خواست اثرش 

توقیف« و به فیلیمو »خسارت« وارد شود.
به  مجبور  هم  را  سینامیی  سازمان  رئیس  خزائی  محمد 
واکنش کرد و گفت: »منی شود هر کسی مبانی اصلی نظام 
را زیر سؤال بربد و ما سکوت کنیم. شام حق ندارید به رهرب، 

پیر و مرشد ما توهین کنید!«
ایران  به  ترکیه  از  فرخ نژاد  حمید  گزارش ها،  اساس  بر 
بازنگشته و پس از ضبط آخرین سکانس رسیال »سقوط« به 

ایاالت متحده رفته است.
یا  و  قضایی  پرونده  تشکیل  از  سینام  خانه  این  از  پیش 
بازداشت بیش از ۱۰۰ سینامگر طی دو ماه و نیم نخست 
خیزش اعرتاضی در ایران خرب داده و کمیته ای در این نهاد 

صنفی برای پیگیری وضعیت سینامگران تشکیل شده بود.
جدا از سینامگرانی که بازداشت یا احضار شدند، بسیاری از 
سینامگران نیز تذکر شفاهی گرفته اند و زیر فشارهای امنیتی 

قرار دارند.
در بخشی از اطالعات درز شده از بولنت محرمانه فارس 
که درباره ابعاد مختلف اعرتاضات برای رسدار حسین سالمی 
بود،  شده  تدوین  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
ورزشی  و  رسگرمی  هرنی،  چهره های  »مهار«  موضوع   به 
این بولنت ها آمده که دولت  از  اشاره شده است. در یکی 
به مجلس و قوه قضائیه پیشنهاد داده برای برخورد با این 
چهره های »هنجارشکن«، در ارائه خدمات اجتامعی به آنها 

»محدودیت هایی« ایجاد شود.
بخش دیگری از این بولنت از آغاز به کار گروه های مجازی 
متشکل از بسیجیان و هواداران جمهوری اسالمی در برخی 
با  برخورد  برای  مجازات«  »کمیته  عنوان  تحت  استان ها 

»سلربیتی ها« خرب داده است.
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پیدا کرده، بازم شاکر هستم در عوض خدا را شکر می کنم 
که بچه هایم سامل هستند. اگر کیان گلوله می خورد من چکار 
می کردم؟ می بینی پدرت به عشق دیدار تو بیش از ۱۳ بار 
بیهوشی و عمل را تحمل کرده و همچنان لبخند می زند. 
من چگونه می توانم به میثم بگویم سنگدالن جاهل قلب 

مهربان و پر از امیدت را با رسب داغ سوزاندند؟!«
و  مجروح  تن  »اکنون  که  نوشته  ادامه  در  کیان  عموی 
تحمل  یارای  چگونه  بی جان  پاهای  با  پدر  شده  پاره پاره 
شنیدن این مصیبت را خواهد داشت؟! از طرف دیگر اگر 
از او پنهانش کنم و زمان سپری شود، روبرو شدنش را با 
سنگ رسد مزارت چگونه توجیه کنم؟! اکنون این پارادوکس 

و تعارض عظیم چگونه قابل حل است؟«

==پدر کیان به برادرش گفته که »اگر من مجروح شدم 
و توانایی حرکتی ام مشکل پیدا کرده، بازم شاکر هستم در 
عوض خدا را شکر می کنم که بچه هایم سامل هستند. اگر 

کیان گلوله می خورد من چکار می کردم؟«
==میثم پیرفلک در حالی که اکنون پس از یک ماه بسرتی 
هوشیاری  از  جراحی  عمل   ۱۳ از  بیش  و  بیامرستان  در 
برخوردار شده اما خانواده تصمیم گرفته اند فعال موضوع 
جان باخنت کیان را از او پنهان کنند تا این خرب ناگوار بر روند 

بهبود و درمان او اثر منفی نگذارد. 

میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک کودکی که در اعرتاضات 
شهر ایذه با اصابت گلوله مأموران حکومتی کشته شد، هنوز 
از جان باخنت فرزندش خرب ندارد. میثم پیرفلک همزمان با 
در  زمان  از هامن  و  گرفت  قرار  گلوله  اصابت  مورد  کیان 
بیامرستان برس می برد و بیش از ۱۳ عمل جراحی روی او 

انجام شده است.
میثم پیرفلک که در بیامرستانی در تهران تحت مداوا قرار 
دارد به برادرش گفته که »اگر من مجروح شدم و توانایی 
حرکتی ام مشکل پیدا کرده، بازم شاکر هستم؛ در عوض خدا 
را شکر می کنم که بچه هایم سامل هستند. اگر کیان گلوله 

می خورد من چکار می کردم؟«
عموی کیان پیرفلک کودک ده ساله کشته شده در ایذه 
عکسی از پدر کیان را در صفحه اینستاگرامش منترش کرده و 
خرب داده که هنوز پدر او از جان باخنت فرزندش خرب ندارد.

از  روز   ۳۲ امروز  عزیزم  »کیان  که  نوشته  کیان  عموی 
پرپرکردن تو و بی خرب بودن بابا میثم از این مصیبت می گذرد. 
االن پیش پدرت هستم روی تخت افتاده است. بدن ورزیده 
و تنومندش اکنون بسیار نحیف و پژمرده شده اما همچنان 
برای در آغوش  گرفتنت لحظه  شامری می کند و با انگیزه و 
امید سعی می کند با جراحت هایش کنار بیاید و آنها را به 
امید بازگشت به آغوش خانواده و متاشایت تحمل کند. حتی 
به من گفت اگر من مجروح شدم و توانایی حرکتی ام مشکل 

پدر کیان هنوز از جان باخنت پرسش خرب ندارد؛ تحمل رنج ۱۳ عمل جراحی در 
یک ماه برای دیدن دوباره فرزند!

کیان پیرفلک

عموی کیان پیرفلک همچنین در استوری پیج اینستاگرام 
تخت  روی  که  را  پیرفلک  میثم  برادرش  از  عکسی  خود 
و  کرده  منترش  می زند،  لبخند  و  کشیده  دراز  بیامرستان 
نوشته: »آیا کسی شهامت دارد که بعد از دیدن این لبخند 
به او بگوید جگرگوشه اش را کشته اند؟! و صربی که می کند 
برای دیدن فرزندش، حاصلش، سنگ رسد و غریبیست… ما 

که نداریم!«
میثم پیرفلک روز چهارشنبه ۲۵ آبان به همراه همرس و 
ایذه در حال عبور  در  و ۵/۳ ساله اش  فرزند ۱۰ ساله  دو 
از خیابان بودند که اتومبیل آنها از سوی مأموران جمهوری 
اسالمی هدف رگبار گلوله قرار گرفت. میثم و کیان فرزند ۱۰ 
ساله اش که روی صندلی عقب سمت راننده نشسته بودند 
مورد اصابت گلوله قرار می گیرند. کیان در دم جان می بازد 
و میثم بیهوش به بیامرستان منتقل می شود. وضعیت میثم 
به حدی وخیم بود که شبانه از ایذه به بیامرستان گلستان 
اهواز منتقل شد. در بیامرستان گلستان چند عمل جراحی 
روی میثم انجام شد و در نهایت پس از سه هفته، در پی 
ناپایدار شدن دوباره ی وضعیت و به توصیه پزشکان، او به 

بیامرستانی در تهران منتقل شده است.
میثم پیرفلک در حالی که  اکنون از هوشیاری برخوردار 
شده اما خانواده تصمیم گرفته اند فعال موضوع جان باخنت 
کیان را از او پنهان کنند تا این خرب ناگوار بر روند بهبود و 

درمان او اثر منفی نگذارد.
شب حادثه پس از آنکه میثم به دلیل وخامت وضعیت 
در  کیان  و  منتقل  اهواز  گلستان  بیامرستان  به  جسمی 
اینکه  هراس  از  کیان  مادر  می بازد،  جان  ایذه  بیامرستان 
مأموران امنیتی پیکر کودک اش را ندزدند و پنهانی به خاک 
از بیامرستان  اقوام نزدیک پیکر کیان را  با کمک  نسپارند، 
تحویل گرفت و به خانه برد و با گرفنت یخ از همسایه ها 
برای قرار دادن روی پیکر فرزندش تا صبح در کنار او ماند تا 

ساعت خاکسپاری فرا برسد.
کیان پیرفلک کودکی تیزهوش و دوست داشتنی

میثم پیرفلک پدر کیان در بیامرستان
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==گروه هکری »آنانیموس« )ناشناس( روز جمعه ۲5 
از  بانکی  و  مالی  سامانه های  بعضی  کرد  اعالم  آذرماه 
جمله »شاپرک« و زیر مجموعه ی آن را مختل کرده و 
در پیامی هشدار داد که در واکنش به رسکوب مردم در 
بانکی حکومت حمله سایربی  به زیرساخت های  ایران 

خواهد کرد.
==گروه آنانیموس در توییتی اعالم کرده »طی چند 
بانک های  به  گسرتده  زیرساختی  حمالت  آینده  روز 
رشوع  رسکوبگران  مالی  شبکه  قطع  راستای  در  ایرانی 
خواهد شد. لطفاً پول های خود را خارج کنید. این یک 

هشدار جدی است. لطفا اطالع رسانی کنید«.
==با ادامه بحران در ایران و وضعیت ناپایدار حکومت 
و افزایش نرخ ارز و سکه مردم تصمیم به خارج کردن 
کارزار  ارتباط  همین  در  گرفته اند.  بانک ها  از  پول ها 

»خروج پول از بانک« به راه افتاده است.
==وبسایت »بازار« می نویسد »از برخی مناطق سطح 
شهر حاکی از آن است که خیلی از خودپردازها نه فقط 
پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا در دست تعمیر 

هستند.

 ۲۵ جمعه  روز  )ناشناس(  »آنانیموس«  هکری  گروه 
آذرماه اعالم کرد بعضی سامانه های مالی و بانکی از جمله 
»شاپرک« و زیرمجموعه ی آن را مختل کرده و در پیامی 
به  ایران  هشدار داد که در واکنش به رسکوب مردم در 
زیرساخت های بانکی حکومت حمله سایربی خواهد کرد.

گروه آنانیموس در توییتی اعالم کرده »طی چند روز 
آینده حمالت زیرساختی گسرتده به بانک های ایرانی در 
راستای قطع شبکه مالی رسکوبگران رشوع خواهد شد. 
لطفاً پول های خود را خارج کنید. این یک هشدار جدی 

است. لطفا اطالع رسانی کنید.«
پیش از این رسدار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل جمهوری اسالمی گفته بود همزمان با اعرتاضات 
در ایران زیرساخت های صنعتی تحت شدیدترین حمالت 

سایربی قرار گرفته است.

حمله سایربی به زیرساخت های بانکی در ایران؛ 
هشدار »آنانیموس«: پول های خود را از حساب های بانکی بردارید!

برای  بانک ها  بودند  داده  هشدار  امنیتی  نهادهای 
مقابله با حمالت سایربی  همیشه باید در وضعیت آماده 

 باشند.
کمرت از یک هفته پس از حمله سایربی این گروه به 
»سامانه  جمله  از  ایران  در  تجاری  اصلی  سامانه  چند 

جامع تجارت« )NTSW( از دسرتس خارج شدند.
ناپایدار حکومت  و وضعیت  ایران  در  بحران  ادامه  با 
و افزایش نرخ ارز و سکه مردم تصمیم به خارج کردن 
کارزار  ارتباط  همین  در  گرفته اند.  بانک ها  از  پول ها 
چنین  در  است.  افتاده  راه  به  بانک«  از  پول  »خروج 
وضعیتی رسانه های داخلی گزارش هایی در مورد کمبود 
موجودی نقدی در بانک ها حتا شعب بزرگ بانک های 

دولتی منترش شده است.
سطح  مناطق  برخی  »از  می نویسد  »بازار«  وبسایت 
شهر حاکی از آن است که خیلی از خودپردازها نه فقط 
پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا در دست تعمیر 
هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های 
اخیر برای حفاظت از دستگاه های خود پرداز با تاریک 
شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که منی توان از 
آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا 
بانک ها صحه  رسانی  خدمات  کاهش  و  نقد  پول  برای 

گذاشته است.«
در همین گزارش آمده »با توجه به اعامل وضع مالیات 
بهانه های  به  فروشندگان  بعضاً  بانکی  تراکنش های  بر 
واهی اعالم می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب 
رواج  می کنند  نقد  پول  درخواست  مشرتیان  از  و  است 
به  نسبت  را  نقد  پول  از  استفاده  نیز  شیوه ای  چنین 
نیز  اینرتنتی  محدودیت های  است.  کرده  زیاد  گذشته 
موضوع دیگری است که این روزها مردم را کالفه کرده 
و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم 
نقد  پول  دریافت  به  مجبور  روزانه  امورات  انجام  برای 
آنها  اکرث  البته  که  دستگاه هایی  شوند.  خودپردازها  از 
این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از 

اسکناس است.«

برخی منابع از وجود اختالل در سیستم خودپرداز چند بانک از جمله بانک »سپه« خرب می دهند

       و با استعداد و با آرزوهای بزرگ بود از جمله اینکه 
مخرتع شود.  بالفاصه پس از جان باخنت وی ویدئوهای او که 
از عالقه اش به اخرتاع و رباتیک گفته بود و ویدئوی قایقی 
که خودش اخرتاع کرده بود تا در جشنواره علمی »جابربن 
حیان« رشکت کند در شبکه های اجتامعی هزاران هزار بار 
با  قایق اش  آزمایش  چرخید و دیده شد. کیان در ویدئوی 
آغاز  را  توضیحات اش  رنگین کامن«  نام خدای  »به  عبارت 
کرد و با »پس نتیجه می گیریم که کار می کند« به پایان برد.

»به نام خدای رنگین کامن« و »قایق« به رسعت با نام 
کیان پیرفلک پیوند خورد. همچنین »یخ« برای بسیاری از 
ایرانیان یادآور رنج بی پایان و توصیف ناشدنی و تصورناپذیر 

مادر کیان در شب از دست دادن فرزندش است.
شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان بیش از ۱۰ نفر در ایذه با شلیک 
مأموران حکومتی کشته و زخمی شدند. در این میان دو 
کودک دیگر به نام سپهر مقصودی و آرتین رحامنی نیز جان 

باختند.
جمهوری اسالمی در دروغی وقحیانه ادعا کرد تیراندازی 
به سمت مردم از سوی مأموران حکومتی نبوده و یک حمله 
رد  را  ادعایی  چنین  اما  شهروندان  است!  بوده  تروریستی 
کرده اند و در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، مادرش پشت 
بلندگو ماجرای شب حادثه را تعریف و تأکید کرد این حمله 
تروریستی نبود و مأموران حکومتی به سوی آنها و دیگر 

شهروندان شلیک کردند.
مراسم خاکسپاری کیان در حالی برگزار شد که پدرش در 
بیامرستان گلستان اهواز تحت مراقب های ویژه بود و یک 
عمل جراحی ناموفق بر روی او انجام شده بود. میثم پیرفلک 
نیازمند عمل دوم بود تا زنده مباند و نیروهای امنیتی از این 
موضوع به عنوان ابزاری برای زیر فشار قرار دادن مادر کیان 
استفاده کردند. آنها  زینب موالیی راد مادر کیان پیرفلک 
افشاگری در مراسم خاکسپاری  تا  قرار دادند  را زیر فشار 

فرزندش را پس بگیرد و اعرتافات اجباری انجام دهد.
همزمان اما عموی کیان در گفتگو با روزنامه »اعتامد«، 
صحبت های مادر کیان را تأیید کرده و گفته که حرف های 
وی متام ابعاد پنهان موضوع را منایان کرد و واقعیت هامنی 

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

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

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

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

داشت که بتوانند ایران را آباد و آزاد کنند.
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گزارش هایی از افزایش قیمت میوه و آجیل منترش کرده اند 
آجیل  قیمت  گذشته  هفته های  طی  می دهد  نشان  که 
ِحَمصیان،  علیرضا  است.  داشته  افزایش  درصد  دستکم ۱۰ 
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه آجیل 
مخلوط به دلیل میزان و کیفیت آن قیمت ثابتی ندارد گفته 
که »با توجه به باالبودن قیمت انواع مغز، اکنون نوسانات 
قیمتی آجیل مخلوط در بازار از ۲۵۰ هزار تومان تا حدود 

۵۵۰ هزار تومان است.«
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان همچنین قیمتهایی 
باورنکردنی از دیگر اقالم آجیل ارائه داده و برای منونه گفته 
که امسال قیمت هر کیلوگرم پسته بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ 

هزار تومان است.
قیمت میوه نیز با افزایش روبروست و افزایش قیمتها در 
میوه های وارداتی مثل موز و آناناس، به دلیل افزایش قیمت 
ارز، بیشرت از میوه های تولید داخل بوده است. روز یکشنبه 
هر  قیمت  تومانی،  هزار   ۳۷ دالر  اساس  بر  گذشته  هفته 
کیلوگرم موز خارجی در میدان اصفهان به ۴۶ هزار تومان، 
نارگیل کیلویی ۴۰ هزار  آناناس کیلویی ۹۰ هزار تومان و 

تومان رسید.
آمار و ارقام افزایش قیمت مواد غذایی، تصویری هولناک 
از رشایط معیشت میلیون ها خانواده کم درآمد و حقوق بگیر 
در ایران را به منایش می گذارد. بر اساس آمارهای دولت، نرخ 
تورم ساالنه غذا )خوراکی ها( در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد 
رسید که از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. با نرخ تورم 
خوراکی های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در 
فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت 

غذا را تجربه می کنند.
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره 
گفته که »در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر 
شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم ساالنه غذا یا بروز 
ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم 
جنگ  در  کشور  اشغال  زمان  در  حتی  نشده،  تجربه  غذا 

جهانی دوم.«
تامین  جهت  »دولت  که  است  معتقد  سلطانی  احسان 

==احسان سلطانی: در 5 سال گذشته قیمت غذا بیش از 
5/۷ برابر شده که به مفهوم 5۰ درصد نرخ تورم ساالنه غذا 
یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این 
ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در 

جنگ جهانی دوم.
==گوشت خورشتی در آذرماه کیلویی ۳۸۰ تا ۳۸۸ هزار 
تومان فروخته شده، که نسبت به ابتدای سال افزایش ۸۸ 

هزار تومانی داشته است.
==دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان: امسال قیمت 
هر کیلوگرم پسته بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان است.

==مرتضی افقه: افزایش دستمزد فقط یکبار اتفاق افتاد 
ولی تورم همچنان می تازد! و در نتیجه شاهد افرادی که 
زیر خط فقر ریزش کردند هستیم؛ و آنهایی هم که ذاتاً زیر 

خط فقر بودند متاسفانه شکاف فقر شان بیشرت شد.
ساالنه  تورم  مبنای  بر  اقتصاددان:  محمودی  ==وحید 
حدود ۴5 درصدی امسال، خط فقر در شهر تهران به ۳۲ 

میلیون تومان رسیده است.

مدار صعود  بر  دیگر  بار  ایران  در  مواد خوراکی  قیمت 
پرشتاب قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی پولپاشی و 
افزایش نقدینگی از سوی دولت را یکی از مهمرتین دالیل 
در  تورم  گسرتده تر  موج  به  نسبت  و  کرده  مطرح  تورم 

ماه های آینده هشدار می دهند.
مواد  قیمت  افزایش  از  گزارش ها  تازه ترین  از  یکی  در 
غذایی، وبسایت »فرارو« در گزارشی میدانی تأکید کرده که 
قیمت گوشت گوسفند از ابتدای سال تا کنون دست کم ۸۰ 
هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش 
گوشت خورشتی در آذرماه کیلویی ۳۸۰ تا ۳۸۸ هزار تومان 
افزایش ۸۸ هزار  ابتدای سال  به  فروخته شده، که نسبت 

تومانی داشته است.
یک  بسته های  قیمت  حارض  حال  در  فرارو،  نوشته  به 
تقریبا ۳۵  با فروردین  ران و رسدست در مقایسه  کیلویی 
درصد رشد داشته است. همچنین در فروردین امسال یک 
کیلو رسدست گوسفندی ۱۷۴ هزار تومان بود که در حال 
حارض به ۲۱۶ هزار تومان رسیده است. یک کیلو ماهیچه 
تومان  هزار   ۲۸۰ کیلویی  حارض  حال  در  که  گوسفندی 
عرضه  تومان  هزار  سال ۲۲۵  ابتدای  در  می شود،  فروخته 

می شد.
اعالم کرده است یک کیلو گوشت  این گزارش همچنین 
تا ۳۲۰  به ۳۰۰  تومان،  از ۲۶۰ هزار  گوسفندی  چرخ کرده 
هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت گردن گوسفندی هم 
در همین مدت از کیلویی ۱۶۲ هزار تومان به ۱۹۶ هزار 

تومان افزایش یافته است.
این قیمت ها بر اساس قیمت رسمی دولتی است که در 
بازارهایی تحت نظارت دولت ارائه می شود. قیمت گوشت 
بیش  پروتئینی شامل شهرها،  فروشگاه های  از  بسیاری  در 
از ارقامی است که در این گزارش ذکر شده است. افزایش 
با کاهش مرصف آن  ارتباط مستقیم  قیمت مواد خوراکی 
»سال  که  آمده  »فرارو«  گزارش  در  رابطه  در همین  دارد. 
۱۳۸۴ رسانه مرصفی گوشت هر خانواده ایرانی ساالنه ۵۷ 
از ۱۲  کمرت  به  سال ۱۳۹۸  در  میزان  این  که  بود  کیلوگرم 
کیلوگرم در سال برای هر خانواده کاهش یافت و حاال به 

زیر سه کیلوگرم رسیده است.«
وبسایت ها  از  برخی  یلدا  شب  آستانه  در  همچنین 

ابَرتورم بی سابقه مواد غذایی در ایران؛ خط فقر ۳۲ میلیون تومانی در تهران
منافع رانتی های وابسته و بودجه، قیمت دالر را بیش از 
۳۰ درصد باال برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیام، 
سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه 

پیدا کند.«
این اقتصاددان گفته که »دولت پای خود را از روی گلوی 
مردم بر منی دارد، هر روز فشارش را بیشرت نکند. این دیگر 
جراحی نیست، قصابی اقتصادی است. دولتهای قبلی مهلت 
می دادند، مردم یک کم جان بگیرند، بعد رشوع می کردند، 
اکنون  ابرتورم قیمت غذا و  با  اول  این دولت در سال  اما 

مسابقه قیمت دالر و دور جدید گرانی.«
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است 
که »افزایش نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل در افزایش 
قیمت هاست که به دنبال کرسی بودجه صورت می گیرد که 
هر روز بیش از پیش در وضعیت نامطلوبی قرار می گیرد 
دراین بین اما دولت با سیاست های خود باعث این وضعیت 
شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به 
هم  به  را  کشور  اقتصادی  و  دستمزد  نظام  دولت  دستور 
نقدینگی  افزایش  نتیجه  در  و  اسکناس  به چاپ  و  ریخت 
در جامعه منتهی شد که توهمی که مردم نسبت به بهبود 
وضعیت اقتصادی با چاپ پول و افزایش حقوق را دارند را 
عملیاتی کرد و ساختار اقتصادی کشور را در رشایط چالشی 
قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است.«
افزایش  درباره  گزارشی  در  نیز  ملی«  »آرمان  روزنامه 
قیمتها نوشته که »موج جدید گرانی که با پول پاشی دولت 
در قالب افزایش حقوق، افزایش یارانه درمان موقتی شده 
وهیچ تاثیری در توقف افزایش قیمت ها و نرخ تورم نداشته 
و این امر بیشرت به نارضایتی ها دامن زد. این درحالی است 
که کارشناسان معتقدند دولت با سیاست های خود باعث 
این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی 
دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور 
را به هم ریخته و به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در 

جامعه منتهی شده است.«
جندی شاپور  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  افقه  مرتضی 
افراد  خرید  قدرت  تورم،  معمول،  »بطور  که  گفته  اهواز 
افراد حقوق بگیر که یک  این میان  را کاهش می دهد؛ در 
با  متناسب  که  تجار  و  کسبه  برخالف  دارند  ثابتی  حقوق 
از تورم  را  اثر منفی  بیشرتین  باال می رود،  تورم درآمدشان 

می گیرند.«
مرتضی افقه افزوده که »دولت امسال برخالف سال های 
پیش، برای افزایش حقوق کارگران، درصد نسبتا باالیی را در 
نظر گرفت؛ لکن از آنجایی که فاصله دستمزد و قدرت خرید 
آنقدر زیاد بود، که با این افزایش هم جربان نشد. مضاف 
اینکه این افزایش دستمزد فقط یکبار اتفاق افتاد ولی تورم 
همچنان می تازد! و در نتیجه شاهد افرادی که زیر خط فقر 
ریزش کردند هستیم ؛ و آنهایی هم که ذاتاً زیر خط فقر 

بودند متاسفانه شکاف فقر شان بیشرت شد.«
وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز از افزایش 
رقم خط فقر خانوارها در کالنشهرها ارائه داده و گفته که 
خانوار شهری  یک  برای  مطلق  فقر  سال ۱۴۰۰، خط  »در 
ساکن شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بود. برای 
خانوار روستایی ساکن استان تهران نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان بوده است. اما االن، بر مبنای تورم ساالنه حدود 
۴۵ درصدی امسال، خط فقر در شهر تهران به ۳۲ میلیون 

تومان رسیده است.«
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با رشوع موج رسما، دستور قطع گاز ده رشکت پرتوشیمی 
صادر شده است.«

خانگی  گاز  مرصف  تشدید  »با  که  بود  آمده  ادامه  در 
زمستان  فصل  در  نیروگاه ها  مصارف  افزایش  همچنین  و 
ارزآورترین  جزو  که  بورس  در  حارض  صنعت  بزرگ ترین 
محدودیت  اعامل  با  می شود  محسوب  نیز  کشور  صنایع 

گازرسانی مواجه خواهد بود.«
نیمه آذرماه نیز رضا شهرستانی عضو هیئت  مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد که »صنعت فوالد روزانه ۴۰ 
میلیون مرتمکعب گاز مرصف می کند که متأسفانه امروز این 
عدد به ۱۵ میلیون مرتمکعب محدود شده یعنی گاز مورد 

نیاز صنعت فوالد به حدود یک  سوم رسیده است.«
تولید  بر  گاز  کمبود  تأثیر  به  اشاره  با  شهرستانی  رضا 
برخی  در  که  شده  باعث  مشکل  این  که  بود  گفته  فوالد 
مانند  جایگزین  سوخت های  از  صنعت  این  بخش های  از 
مازوت، نفت سیاه و گازوئیل استفاده شود: »تولیدکنندگان 
برای اینکه از بحران گذر کنند چاره ای جز استفاده از مازوت 
ندارند چرا که یا باید تولید را به صورت مطلق متوقف کنند 

و یا مشکالت محیط زیستی ایجاد شده را به تن بخرند.«
»دیسپاچینگ«  مدیر  آبان   ۲۸ رابطه  همین  در  پیشرت 
)سیستم اطالعات و کنرتل( رشکت ملی گاز ایران اعالم کرد 
گاز  در روزهای رسد سال، در صورت عدم کاهش مرصف 
خانگی و تجاری احتامل قطع گاز صنایع و اعامل محدودیت 

بیشرت برای نیروگاه های کشور وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز 
مهرماه امسال از قطع گاز در صنایع این کشور خرب داده بود: 
»پیش بینی می کنیم صنایع استان مانند سال قبل دچار چالش 

خواهند شد و قطعی گاز داشته باشند.«
وارد  صنعت  و  تولید  بخش  که  گسرتده ای  زیان  از  جدا 
می شود، نیروگاه های تولید برق نیز به جای گاز از سوخت 
زیست محیطی  بزرگ  بحران  که  می کنند  استفاده  مازوت 
برای کشور در پی دارد و آلودگی هوای کالنشهرها تنها یکی 

از این آثار ناگوار است.
مازوت نوعی نفت کوره به شامر می آید که کیفیت پایین 
و ویسکوزیته باالیی دارد و در نیروگاه های حرارتی و موارد 
مشابه از آن استفاده می شود که گرمای سوخنت بسیار باالیی 
به  باید  سوخت  این  درجه بندی  در  مهم  عوامل  از  دارد. 
محتوای گوگرد آن اشاره کرد که متأثر از منبع اصلی آن است.
گوگرد همچون  حاوی  فسیلی  اثر سوزاندن سوخت های 
مازوت، ترکیباتی موسوم به SOx منترش می شوند که بخش 
بیشرت آن را SO۲ تشکیل می دهد. SO۲ گازی سمی است که 
برای سالمتی مرض است. این گاز، وزن بیشرتی نسبت به هوا 
دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از ppb  ۵۰۰ برسد، 
است. این سطح، کشنده  در  بدی خواهد داشت که  بوی 
این گاز در غلظت های پایین تر، درد قفسه سینه، مشکالت 
بیامری های  بروز  احتامل  افزایش  و  قرمزی چشم  تنفسی، 
غلظت  کلی،  طور  به  دارد.  همراه  به  را  تنفسی  و  قلبی 
معمول این گاز در امتسفر کمرت از ۱۰pbb ذکر می شود که 

در این غلظت اثر مخربی بر سالمتی نخواهد داشت.
و  کم وزن  نوزادان  آمدن  دنیا  به  کارشناسان،  گفته  به 
تنفسی،  بیامری   قلبی،  حمله   عصبی،  اختالل   بیش فعال، 
آلودگی  پیامد  ده ها  از  بخشی  فقط  ریه  دیابت و رسطان 
هواست که امروز تبدیل به جامی از »شوکران« برای ساکنان 

کالنشهرها شده است.

جمهوری  مقامات  اوکراین،  به  روسیه  حمله  از  ==پس 
اسالمی روی توهم »بحران انرژی« و »زمستان سخت« در 
اروپا حساب می کردند و به دنبال امتیازگیری از اروپا بودند 
تا نفت و گاز تحریمی خود را به کشورهای اروپایی صادر 

کنند.
==هرچند ایران دارای یکی از بزرگرتین ذخایر گاز جهان 
است اما چهار دهه بی تدبیری در توسعه صنایع گازی سبب 
نیاز داخلی کشور  تأمین  شده جمهوری اسالمی حتی در 

هم ناکام باشد.
غلظت های  در  حتی  مازوت  سوزاندن  از  ناشی  ==گاز 
پایین درد قفسه سینه، مشکالت تنفسی، قرمزی چشم و 
افزایش احتامل بروز بیامری های قلبی و تنفسی را به همراه 

دارد. 
»زمستان سخت« که مدت ها جمهوری اسالمی آن را به 
امتیازی برای افزایش تقاضای  عنوان تهدیدی برای اروپا و 
انرژی از ایران در رشایط تحریم ارزیابی می کرد، حاال گریبان 
کشور را گرفته است. رسمای هوا امسال نیز کمبود گاز را به 
همراه داشته و مازوت سوزی نیروگاه های تولید برق، آلودگی 

هوا در کالنشهرها را تشدید کرده است.
رئیس  نورصالحی  محمد  اصفهان،  هوای  آلودگی  پی  در 
با  آذر ۱۴۰۱  یکشنبه ۲۷  امروز  کالنشهر  این  شهر  شورای 
انتقاد از مازوت سوزی گفت که استفاده سوخت مازوت در 
نیروگاه آلودگی هوای اصفهان را تشدید کرد و منی دانیم چه 

کسی باید مسائل قانونی را پیگیری کند.
به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، »صنایع آالینده 
زیر شعاع ۵۰ کیلومرتی از گذشته در اطراف اصفهان استقرار 
پیدا کرده اند. به همین علت میزان آلودگی بسیار باال می رود 
و توجهی نیز وجود ندارد. منی دانیم چه کسی باید مسائل 
قانونی را پیگیری کند؟ نیروگاه با چه اجازه ای از مازوت به 
عنوان سوخت اصلی استفاده می کند، این موضوع آلودگی را 
تشدید کرده و هزینه آن را مردم اصفهان پرداخت می کنند.«

خوزستان  گاز  رشکت  بهره برداری  مدیر  نکونام  علی اکرب 
هم ۲۳ آذرماه از آغاز مازوت سوزی در نیروگاه های استان 
خرب داد و گفت: »در رشایط فعلی چاره ای به جز استفاده 
ندارد.  وجود  نیروگاه ها  برای  سوخت  عنوان  به  مازوت  از 
نیاز  مورد  گاز  تامین  به  منظور  و  دلیل رسد شدن هوا  به 
شهرهای رسدسیر کشور، محدودیت هایی برای مرصف گاز 

در نیروگاه ها اعامل شده است.«
در کالنشهر تربیز نیز وضعیت مشابهی در رابطه با آلودگی 
هوا وجود دارد؛ در حالیکه اتومبیل ها و موتور سیکلت های 
فرسوده از اصلی ترین دالئل آلودگی شهر تربیز در همه فصول 
ارزیابی می شوند اما در فصل زمستان ابری از دود و سیاهی 
است. مازوت سوزی  آن  علت  که  دارد  فراز شهر وجود  بر 

داود قاسم زاده معاون اداره کل محیط زیست آذربایجان 
رشقی آخر آبان ماه اعالم کرده بود که از سومین هفته آبان 
»به  است:  شده  داده  نیروگاه ها  به  مازوت سوزی  اجازه 
نیروگاه ها به ویژه نیروگاه تربیز مجوز داده ایم که از مازوت 
استفاده کنند چراکه با توجه به مرصف سوخت در منازل، 
باید این مقدار سوخت را تأمین کنیم تا در منازل مشکلی 
پیش نیاید؛ بنابراین از ابتدای هفته ی گذشته از مازوت در 

نیروگاه ها استفاده می شود.«
و  شدید  آلودگی  با  گذشته  روز   ۱۰ طی  نیز  اراک  شهر 
پیوسته هوا روبرو بوده است. علت آلودگی هوای شهر اراک 
در فصل زمستان، افزایش استفاده از مازوت به جای گاز طی 

فصل پاییز و زمستان در نیروگاه حرارتی شازند است.
فرزاد مخلص االمئه استاندار استان مرکزی درباره آلودگی 
هوای اراک گفته که مسئله نیروگاه حل منی شود مگر اینکه 

از مدار خارج شود اما این امر مقدور نیست!
عمرانی  امور  هامهنگی  معاون  زندیه وکیلی  مهدی 
استانداری مرکزی نیز گفته که اقدامات گسرتده ای در راستای 
حذف مازوت سوزی نیروگاه شازند انجام شده به طوری که ۲ 
سال مازوت سوزی به طور کل قطع شده بود، اما با افزایش 
مرصف گاز، مرصف مازوت نیز مجدد آغاز شد و امسال در 
فصل رسما، مازوت سوزی از سال های گذشته زودتر آغاز 
شد و در صورت ادامه این روند، میزان مازوت سوزی افزایش 

می یابد.
توضیحات مهدی زندیه وکیلی نشان می دهد که جمهوری 
گاز  تأمین  بحراتت  با  گذشته  از  بیش  امسال  اسالمی 
روبروست و به همین دلیل استفاده از مازوت نسبت به 

سال های گذشته افزایش هم داشته است.
سال گذشته و در آذرماه ۱۴۰۰، مدیرعامل رشکت تولید 
 ۳۲ حدود  روزانه  که  بود  گفته  ایران  حرارتی  برق  نیروی 

میلیون لیرت مازوت در نیروگاه های کشور مرصف می شود.
پس از حمله روسیه به اوکراین و ایجاد مشکالتی در زمینه 
تأمین انرژی اروپا از سمت روسیه، مقامات جمهوری اسالمی 
روی توهم »بحران انرژی« در اروپا حساب می کردند و با 
تأکید بر فرا رسیدن »زمستان سخت« برای کشورهای این 
اتحادیه، دنبال فرصتی برای امتیازگیری از اروپا بودند تا نفت 

و گاز تحریمی خود را به کشورهای اروپایی صادر کنند.
هرچند ایران دارای یکی از بزرگرتین ذخایر گاز جهان است 
اما چهار دهه بی تدبیری در توسعه صنایع گازی سبب شده 
جمهوری اسالمی حتی در تأمین نیاز داخلی کشور هم ناکام 
باشد. در پی کمبود گاز آماده مرصف در کشور، چند سال 
است که با رسد شدن هوا و برای جلوگیری از قطع گاز بخش 

خانگی، گاز صنایع سهمیه بندی شده یا قطع می شود.
در همین رابطه وبسایت »صدای بورس« روز جمعه، ۱۸ 
از چالش  باره نوشته بود: »هنوز چند ماهی  این  آذر، در 
قطع برق رشکت های سیامنی در بازار رسمایه نگذشته که 

دور باطل مدیریت جمهوری اسالمی؛ کمبود گاز، مازوت سوزی، آلودگی هوا
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در این حمالت که بامداد ۱۹ دسامرب )۲۸ آذرماه( نیز ادامه 
پیدا کرد به مناطق مسکونی خساراتی وارد شده اما هیچ 

کشته یا زخمی نداشته است.
شهردار  و  بین املللی  مشهور  بوکسور  کلیچکو   ویتالی 
تأسیسات  پایتخت،  به  حمله  نتیجه  »در  گفته  کی یف 

زیرساختی حیاتی آسیب دیده اند.«
مقامات اوکراینی می گویند والدیمیر پوتین رئیس  جمهوری 
نگرانی  موضوع  این  می رود.  بالروس  به  دوشنبه  روسیه 
اوکراینی ها را تقویت می کند چرا که پوتین قصد دارد متحد 
دیرین خود را برای همکاری در یک حمله جدید تحت فشار 

قرار دهد.
این اولین سفر پوتین به بالروس بعد از حدود سه سال 

است.
به  آخرین حمله  در  پهپادهای روسی  رویرتز،  گزارش  به 

کی یف زیرساخت های کلیدی را هدف قرار داده اند.
این کشور به  از خاک  بالروس در چند نوبت اجازه داد 
عنوان سکوی پرتاب برای حمله به اوکراین استفاده شود، اما 
هنوز بطور مستقیم به جنگ روسیه علیه اوکراین نپیوسته 

است.
از  پس  اوکراین  جمهوری  رئیس  زلینسکی  ولودیمیر 
نشست روز یکشنبه فرماندهان ارشد نظامی اوکراین گفت: 
بالروس،  با  هم  و  روسیه  با  هم  مرزهایامن،  از  »حفاظت 
اولویت همیشگی ما است و برای متام سناریوهای دفاعی 

ممکن آماده می شویم.«
ویاچسالو گالدکوف فرماندار شهر بلگورود در غرب روسیه 
خرب داده در پی حمالت موشکی اوکراین به این منطقه، یک 
نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.خربگزاری اینرتفاکس 
روسیه نیز به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد، نیروهای 
روسی که در ماه اکترب )مهرماه( به بالروس نقل مکان کردند، 
مترینات تاکتیکی انجام خواهند داد. مشخص نیست که این 

لوکاشنکو  الکساندر  با  دیدار  برای  پوتین  ==والدیمیر 
اروپا«  دیکتاتور  »آخرین  به  که  بالروس  جمهوری  رئیس 

معروف است به مینسک سفر می کند.
==در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ میالدی حمالت هوایی 
روسیه به زیرساخت های اسرتاتژیک اوکراین شدیدتر شده 

است.
را  اوکراینی ها  نگرانی  این  بالروس  به  پوتین  ==سفر 
تقویت می کند که وی قصد دارد متحد دیرین خود را برای 

همکاری در یک حمله جدید تحت فشار قرار دهد.
==فرماندهان ارشد نظامی در اوکراین می گویند روسیه 
احتامالً برای حمله احتاملی به اوکراین در تدارک جمع آوری 

نیرو و مهامت است.
وزیر  نخست  گالوچنکو  رومن  سفر  از  پس  هفته  یک 
هوایی  خطوط  ایجاد  رس  بر  توافق  و  تهران  به  بالروس 
مستقیم، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار 
با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس که به »آخرین 

دیکتاتور اروپا« معروف است به مینسک سفر می کند.
روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در تداوم توهامت و خیالپردازی های جمهوری اسالمی در 
گزارشی می نویسد »ایران، بالروس و روسیه؛ مثلث هم افزایی 

قدرت در اوراسیا« هستند!
همزمان گزارش شده است محموله های جدید تسلیحاتی 
ایلوشین  هواپیامی  شده.  داده  تحویل  مسکو  به  ایران  از 
ترابری رشکت »پویا ایر« وابسته به سپاه پاسداران جمعه ۲۶ 

آذر در مسکو به زمین نشست.
زیرساخت های  به  روسیه  هوایی  حمالت  همزمان 
اسرتاتژیک اوکراین شدیدتر شده است. مقامات اوکراینی 
 ۲۰ از  پهپاد   ۱۵ دست کم  اخیر  روزهای  در  کردند  اعالم 
شد  هدایت  کشور  این  پایتخت  سمت  به  که  را  پهپادی 

منهدم کردند.

تدارکات روسیه برای حمله احتاملی جدید به اوکراین با همکاری متحدان رشور؛ 
مردم ایران و اوکراین: ما به پیروزی امیدواریم

یک زن عروسک هایی را که خودش درست کرده در مرکز شهر کی یف می فروشد

مترینات چه زمانی و کجا در بالروس آغاز خواهد شد.
انرژی  شبکه  روسیه  هوایی  حمالت  شدید،  رسمای  در 
اوکراین را تحت تأثیر قرار داده است. زلینسکی بار دیگر از 
کشورهای غربی خواسته تا دفاع هوایی اوکراین را تقویت 

کنند.
در چنین رشایطی، مردم اوکراین خود را برای کریسمس  
و سال نو میالدی آماده می کنند. در مرکز شهر کی یف یک 
درخت کاج بزرگ به رنگ آبی و زرد چراغانی شده است. 
اوکراین به  امید و  اوکراینی ها می گویند »کریسمس یعنی 

پیروزی امیدوار  است.«
یک شهروند اوکراینی تصویری از یک زن را که در کی یف 
اشرتاک  به  توییرت  در  می فروشد  دستباف  عروسک های 
گذاشته و نوشته »می خواهم دنیا او را ببیند. من خرگوش 

خریدم. سال ۲۰۲۳ سال خرگوش است.«
نیروهای  زالوژنی فرمانده  از والری  نقل  به  اکونومیست 
و  نیرو  تدارک  داده روسیه در حال  اوکراین گزارش  مسلح 
تسلیحات برای یک حمله جدید علیه اوکراین است. به نظر 
می رسد این حمله برای بعد از ماه ژانویه برنامه ریزی شده 
و احتامالً عملیاتی در دونباس در رشق، یا شاید از جنوب 
از رشوع  ماه فوریه  باشد! در  از بالروس در شامل  یا حتا 
اوکراین یک سال خواهد گذشت.برخی  پوتین علیه  جنگ 
منابع می گویند نیروهای روسیه قصد عقب راندن نیروهای 
اوکراینی را دارند و شاید آمادگی برای یک حمله جدید حتا 

دومین تالش برای ترصف کی یف باشد.
اکونومیست می نویسد اوکراین برای دفع حمالت روسیه 
تأمین  را   غیرنظامیان  که  انرژی  و  آب  برق،  تأسیسات  به 
به  روسیه  حمالت  از  هدف  دارد.  نیاز  کمک  به  می کنند 
زیرساخت های اوکراین تخریب اقتصاد این کشور و همچنین 
رضبه زدن به روحیه رسبازان اوکراینی در خط مقدم است 

که نگران خانواده های خود هستند.
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قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی  دلخوش  کاظم 
مجلس شورای اسالمی پیشرت با اعالم خرب تصویب کلیات 
و  حقیقی  افراد  هم  طرح  این  که  بود  گفته  طرح  این 
شهروندان عادی و هم رسانه ها را شامل می شود. به گفته 
فضای  در  »هر کسی  این طرح  اساس  بر  دلخوش،  کاظم 
مجازی اخبار نادرستی را نرش دهد یا آن را بزرگنامیی کند، 

باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد«.
مجلس  منایندگان  که  معناست  این  به  توضیحات  این 
علیه  جدید  »جرم انگاری« های  حال  در  اسالمی  شورای 
شهروندان هستند که بنا به مرت و معیار این طرح، مردم و 
رسانه ها بیش از پیش مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به 

دادگاه کشانده شده و مجازات شوند.
با  مقابله  را  طرح  این  هدف  نیز  تسنیم  خربگزاری 
اعرتاضات رسارسی و کنرتل و نظاتر بر کاربران شبکه های 
طرح  »این  که  داده  توضیح  و  کرده  ارزیابی  اجتامعی 
توجه  مورد  بیشرت  کشور«  اخیر  حوادث  از  پس  خصوصا 

قرار گرفته است.
طرحی که هم اکنون در دست منایندگان مجلس شورای 
تدوین  قضاییه  قوه  با  کامل  در هامهنگی  است،  اسالمی 
شده است. پیش از این در چهارم آذرماه نیز غالمحسین 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی 
گفته بود: »کسانی را که با پیام های دروغین و کذب مردم 
ادعایی  و  می زنند  حرفی  یا  می کنند  نگران  یا  تحریک  را 
با   می شود،  اذهان  تشویش  موجب  که  دارند  سند  بدون 
رسعت فرا بخوانید و چنانچه توضیح مؤثری نداشتند مورد 

تعقیب قضایی قرار دهید.«
ظاهر  به  هرچند  اسالمی  شورای  مجلس  منایندگان 
درواقع  اما  هستند  انتخابیه  حوزه های  مردم  منایندگان 
مناطق  در  اسالمی  جمهوری  رانت  بدنه  از  منایندگانی 

ظاهر  به  هرچند  اسالمی  شورای  مجلس  ==منایندگان 
درواقع  اما  هستند  انتخابیه  حوزه های  مردم  منایندگان 
مناطق  در  اسالمی  جمهوری  رانت  بدنه  از  منایندگانی 
راه  مجلس  این  به  که  می روند  شامر  به  ایران  مختلف 

یافته اند تا »مناینده« و مدافع نظام باشند!
شهروندان  رسکوبگرانه،  طرح  این  اساس  ==بر 
اجتامعی«  سوء  »تبعات  دارای  خربهای  منترشکننده 
و  گرفته  قرار  پیگرد  تحت  رسانه ها  و  مجازی  فضای  در 

مجازات خواهند شد.
با  مقابله  را  طرح  این  هدف  تسنیم  ==خربگزاری 
اعرتاضات رسارسی و کنرتل و نظاتر بر کاربران شبکه های 
از  پس  خصوصا  طرح  »این  نوشته  و  اعالم  اجتامعی 

حوادث اخیر کشور« بیشرت مورد توجه قرار گرفته است.

اسالمی  شورای  مجلس  در  اسالمی  جمهوری  منایندگان 
در  کذب  اخبار  قضایی  و  حقوقی  »پیگیری  برای  طرحی 
فضای مجازی« در دست بررسی دارند. منایندگانی که طی 
با شهروندان  حتا  مردم  با  گذشته هیچ همراهی  ماه  سه 
حال کمک  در  پیوسته  نداشتند،  انتخابیه خود  حوزه های 
به نهادهای امنیتی و ضدمردمی نظام برای رسکوب بیشرت 

شهروندان هستند.
برای  عجیب  طرحی  منایندگان  این  ارتباط،  همین  در 
»پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی« 
را در دست بررسی دارند. کلیات این طرح در کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی تصویب شده و 

جزییات آن نیز به زودی تصویب خواهد شد.
منترشکننده  این طرح رسکوبگرانه، شهروندان  اساس  بر 
خربهای دارای »تبعات سوء اجتامعی« در فضای مجازی 
و رسانه ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. 
تشخیص این »تبعات سوء« نیز به عهده نهادهای رسکوبگر 

نظام خواهد بود!
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو  نقدعلی  محمدتقی 
»طبق  که  گفته  طرح  این  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نرش بدهند 
طرح  این  باشند.  آن  سوء  تبعات  پاسخگوی  باید  قاعدتا 
باشد و  اجتامعی داشته  آثار سوء  در مورد هر خربی که 
موجب رضبه به جامعه شود، صدق می کند. منترشکنندگان 
این اخبار اگر نتوانند جربان خسارت بکنند، باید مجازات 

شوند.«
او همچنین درباره »بزرگنامیی اخبار« گفته که »قطعا 
در  طرح  این  در  اخبار  بزرگنامیی  درباره  چارچوب هایی 
نظر می گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده 
یا  خواسته  اشخاص  و  افتاده  اتفاق  خاص  کیفی  و  کمی 
ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس های بزرگرت 

جلوه می دهند.«
اخبار  دادن  بزرگ جلوه  مناینده مجلس،  این  عقیده  به 
داشته  افرادی  یا  جامعه  برای  سوء  مثرات  است  ممکن 
پاسخگوی  باید  آن  اشخاص سازنده  این صورت  در  باشد، 

آن باشند.
و  مقیاس  همچنان  اما  شده  تصویب  طرح  این  کلیات 
نیست  آن مشخص  »تبعات«  و  کذب«  »اخبار  معیارهای 

و قرار است این موارد در جزییات طرح گنجانده شود.

»پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی«؛ طرح جدید 
منایندگان مجلس اسالمی علیه شهروندان ایران

منایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

راه  مجلس  این  به  که  می روند  شامر  به  ایران  مختلف 
یافته اند تا »مناینده« و مدافع نظام باشند! در عملکرد آنها 
نه تنها هیچ نشانی از »دفاع از حق ملت« دیده منی شود 
به  قضایی  و  امنیتی  نهادهای  با  همراه  و  همسو  بلکه 
رسکوب و محدودسازی هر چه بیشرت شهروندان »به نفع 

جمهوری اسالمی« در تالش هستند.
این تالش در سه ماه گذشته بیش از گذشته منایان شد. 
مناینده   ۲۹۰ از  تن   ۲۲۷ بی رشمانه  اقدامی  در  چنانکه 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به غالمحسین محسنی 
اژه ای خواستار صدور حکم »اعدام« برای معرتضان زندانی 

شدند.
مجلس  منایندگان  از  شامری  نیز  آذرماه  نخست  هفته 
شورای اسالمی در نشست غیرعلنی با رئیس قوه قضاییه از 
او خواستند که برخوردهای جدی قضایی با افراد رسشناسی 
منایندگان  گفته  به  و  کردند  همراهی  مردم  با  که  را 
»سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند« در 

دستور کار قرار دهد.
علیرضا  از  نقل  به  تسنیم  خربگزاری  ارتباط،  همین  در 
سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی نوشته 
که »تعدادی از منایندگان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه 
قضایی، با اشاره به ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر در کشور 
تاکید داشتند که باید ضمن رعایت متامی مالحظات قانونی 
اما با قاطعیت با افرادی که مرتکب قتل و جنایات و بروز 

ناآرامی و ناامنی در کشور شدند، برخورد شود.«
شورای  مجلس  در  تهران  مناینده  میرسلیم  مصطفی   
اسالمی در سخنانی تبهکارانه گفت: »فاصله بین دستگیری 
عوامل ناآرامی ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و عوامل 
ناآرامی  ها باید ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند! 

منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.«
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جذب رسمایه گذاری از هند و توسعه زیرساخت های حمل  و 
نقل و انرژی، پیشنهاد قرارداد مشابه توافق ایران- چین را به 

این کشور ارائه کرده است.
توافق  »جزئیات  که  کرده  تأکید  الیو«  »مینت  وبسایت 
پیشنهادی بین ایران و هند هنوز روشن نیست. اما به گفته 
این منابع، این موضوع در وزارت امور خارجه تحت بررسی 
پاسخ  این مورد  به پرسش های ما در  این وزارتخانه  است. 

نداد.«
از چند ماه پیش خربهایی درباره تالش جمهوری اسالمی 
بود.   منترش شده  با هند  بلندمدت  قراردادی  امضای  برای 
رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی که چندی پیش 
و  بنادر  وزیر  با  مشرتکی  نشست  در  امسال  امرداد  ُمرد، 
کشتیرانی هند، از آمادگی جمهوری اسالمی را برای انعقاد 
چابهار  بندر  توسعه  هدف  با  هند  با  بلندمدت  قرارداد 
بنادر، کشتیرانی و  بود. سارباناندا سونوال وزیر  خرب داده 
آبراهه های هند هم همزمان گفته بود که »با دستور رئیس 
طریق  از  اقتصادی  روابط  ارتقای  دنبال  به  هند  جمهوری 

رسمایه گذاری در این بندر هستیم.«
این نشست  نیز در  ایران  در  دارمندر سفیر هند  گددام 
با اشاره به اهمیت توسعه تجارت دریایی برای هند، بندر 
کشور  این  برای  کاال  ترانزیت  در  مهم  نقطه ای  را  چابهار 
توصیف کرده و گفته بود که ما در حال افزایش اطالعات 
خودمان درباره کاربردهای بندر چابهار برای ترانزیت کاال 

هستیم.
به نظر می رسد هند ترجیح داده بود تا مشخص شدن نتیجه 
مذاکرات هسته ای، امضای هر توافق اقتصادی با جمهوری 
اسالمی معلق نگه دارد اما حاال با شکست برجام، جمهوری 
اسالمی برای به جریان افتادن مذاکرات نهایی با این کشور 

از  رسمایه گذاری  جذب  هدف  با  اسالمی  جمهوری   ==
هند و توسعه زیرساخت های حمل  و نقل و انرژی، پیشنهاد 
قرارداد مشابه توافق ایران- چین را به این کشور ارائه کرده 

است.
==کیهان لندن امرداد امسال در گزارشی از »ایرانفروشی« 
جمهوری اسالمی به هند خرب داده و نوشته بود که ٩٩درصد 

از درآمد بندر چابهار تا سه سال به هند داده شد.
با  اقتصادی  توافق  هر  امضای  هند  می رسد  نظر  ==به 
ایران را تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای معلق 
نگه داشته بود اما حاال با شکست برجام، جمهوری اسالمی 
برای به جریان افتادن مذاکرات نهایی با این کشور در تالش 

است.

امضای  برای  اسالمی  جمهوری  تالش  از  هند  رسانه های 
توافق همکاری راهربدی بلندمدت ۲۵ ساله با هند، مشابه 
قرارداد ایران و چین، خرب داده اند. مقامات جمهوری اسالمی 
پیشربد  برای  هند  به  تیمی  اعزام  از  و  تأیید  را  خرب  این 

مذاکرات خرب داده اند.
وبسایت »مینت الیو« هند یکی از بزرگرتین رسانه های 
از دو منبع آگاه منترش  این خرب را به نقل  اقتصادی هند 
کرد و افزود: »این بخشی از تالش این کشور تحریم زده برای 
جذب رسمایه گذاری در بخش های انرژی و زیرساخت خود 

است.«
دو منبع مطلع به »مینت الیو« گفتند که علی باقری کنی 
ماه  سفر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  معاون 
گذشته خود به دهلی نو، در دیداری با گروهی از کارشناسان 

هندی، این پیشنهاد را مطرح کرده است.
در این گزارش تأکید شده که جمهوری اسالمی با هدف 

جمهوری اسالمی در تالش برای تداوم »ایرانفروشی«؛
 اینبار به هند با اعزام یک تیم به دهلی نو

در تالش است. اکنون مشخص نیست جمهوری اسالمی چه 
تعهدات و امتیازاتی را از سوی ایران، که رسانه های هند آن 

را »تحریم زده« می خوانند به هند تقدیم کند!
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  صفایی  علی اکرب 
امروز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با تأیید تالش جمهوری اسالمی 
برای امضای قرارداد بلندمدت با هند، از اعزام تیم ایرانی به 
این کشور برای تعیین تکلیف قرارداد بلندمدت با این کشور 

در راستای توسعه بندر چابهار خرب داده است.
دولت  ابتدای  از  چابهار  بندر  که  گفته  صفایی  علی اکرب 
یکی از خواسته های جدی بوده که ما در سازمان بنادر این 
موضوع را پیگیری کردیم، وزیر کشتیرانی، بنادر و آبراه های 
بندر  از  و  داشتند  چابهار  به  روزه  دو  سفر  یک  هند هم 
چابهار بازدید کردند و ما پیگیر این بودیم که باید قرارداد 
بلندمدت با هند بسته شود. وزیر هند هم نگاه خوبی به 
بندر چابهار داشته و از این رو کارگروهی تشکیل شد که 
عمدتا نقاط اختالف را بررسی کردیم و هفته آتی هم تیم 
ما به هند اعزام خواهد شد که بتوانیم قرارداد را با هندی ها 

تعیین تکلیف کنیم.
»ایرانفروشی«  از  گزارشی  در  امسال  امرداد  لندن  کیهان 
جمهوری اسالمی به هند خرب داده و نوشته بود که ٩٩درصد 

از درآمد بندر چابهار تا سه سال به هند داده شد.
وابسته  زرین  شیران  کیهان  گزارش رشکت  این  اساس  بر 
به بنیاد مستضعفان به عنوان پیامنکار ایرانی طرف قرارداد 
 ٩٩ عجیب،  قراردادی  امضای  با  چابهار  بندر  در  هندی ها 
درصد از درآمد بندر چابهار را تا سه سال آینده در اختیار 
هندی ها قرار داده و ایران فقط سهمی یک درصدی از این 

قرارداد دارد!
این گزارش تأکید کرده بود که »بیش از ۴۳ ماه از
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است. این خلبانان بطور رسمی وابسته به سپاه نیستند اما به 
احتامل زیاد برخی از آنها سپاهی هستند و یا مأمور به خدمت 
در ماهان شده اند.نهادهای امنیتی آرژانتین خرداد ۱۴۰۱ یک 
فروند هواپیامی باری بوئینگ متعلق به رشکت »امرتاسور« 
ونزوئال را در مسیر هوایی مکزیک به آرژانتین توقیف کردند. این 
هواپیام توسط رشکت »ماهان ایر« به ونزوئال فروخته شده بود.
شامری از خدمه این هواپیام از جمله غالمرضا قاسمی خلبان 
هواپیام ایرانی بودند. رسدار قاسمی عضو نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که مستقیامً در پروازهای 
هواپیامیی »فارس ایر قشم« سالح به سوریه حمل می کرده است.

برخی نهادهای امنیتی منطقه مکاملات خلبانان و خدمه این 
هواپیام را شنود می کنند. تام بری می گوید »شنیدن آنچه در 
مکاملات خلبانان ماهان کشف می کنیم بسیار جذاب و حاوی 

مسائل قابل توجه است.«
اخیراً رشکت هواپیامیی معراج وابسته به ارتش جمهوری 
اسالمی پروازهای مستقیم از ایران به بیروت را آغاز کرده است.

این  از  که  کرده اند  نگرانی  ابراز  ارسائیل  دفاعی  مقامات 
پروازها برای تحویل تجهیزات و تسلیحات حساس به حزب الله 
استفاده شود.کیهان لندن از سال ۱۳۹۵ گزارش های زیادی در 
مورد همکاری ماهان ایر و سایر رشکت های هواپیامیی با سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منترش کرده است.
در حال حارض پروازهای ماهان ایر  در حریم هوایی ایاالت 
متحده، عربستان سعودی، ارسائیل، کانادا، ژاپن، آملان و فرانسه 
ممنوع است، اما پروازهای آن به کشورهای خارج از خاورمیانه 
از جمله چین ادامه دارد. ماهان به ترکیه و مالزی و هندوستان 
نیز پرواز دارد.بررسی ها نشان می دهد مسئوالن ارشد و اعضای 
هیات مدیره رشکت های هواپیامیی ماهان و »فارس ایر قشم« 

از طریق سپاه پاسداران با یکدیگر همکاری دارند.
تحقیقات همچنین بیانگر این است که بین سال های ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۱ حدود ۶۰ هزار بلیت هواپیامیی ماهان رزرو شده 
پرواز  اسامی مسافران در بعضی خطوط  به  نگاهی  است. 
نشان می دهد که با وجود رزرو صدها بلیط فقط نام ۹ نفر 
دائم در فهرست مسافران تکرار می شود. این ۹ نفر مجموعاً 
دوهزار بلیت خریداری کرده اند! در عین حال فقط ۱۵ شامره 

تلفن از مسافران ثبت شده است!

==در گزارش مؤسسه تحقیقاتی »املا« فهرستی از ۶۳ خلبان 
»ماهان ایر« که گفته می شود در قاچاق سالح دست دارند 
منترش شده است. این خلبانان بطور رسمی وابسته به سپاه 
پاسداران نیستند اما به احتامل زیاد برخی از آنها سپاهی 

هستند و یا مأمور به خدمت در ماهان ایر شده اند.
==تال بری پژوهشگر امور امنیتی و نظامی می گوید ۶۳ 

خلبان »ماهان ایر« در قاچاق سالح دست دارند.
==تحقیقات همچنین بیانگر این است که بین سال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۶۰ هزار بلیت هواپیامیی ماهان رزرو 
اسامی مسافران در بعضی خطوط  به  شده است. نگاهی 
پرواز نشان می دهد که با وجود رزرو صدها بلیط فقط نام 
۹ نفر دائم در فهرست مسافران تکرار می شود. این ۹ نفر 
مجموعاً دوهزار بلیت خریداری کرده اند! در عین حال فقط 

۱5 شامره تلفن از مسافران ثبت شده است!
مرکز تحقیقاتی »املا« مستقر در ایالت ویسکانسین آمریکا 
می گوید رشکت هواپیامیی »ماهان« تحت پوشش خطوط 
مسافربری به انتقال مقادیر قابل توجهی تسلیحات در مناطقی 
که شبه نظامیان شیعه وابسته به جمهوری اسالمی مستقرند با 

سپاه پاسداران همکاری می کند.
تال بری پژوهشگر امور امنیتی و نظامی می گوید: »ماهان 
در  و  است  ایران  خصوصی  هواپیامیی  رشکت  بزرگرتین 
این هلدینگ  زیرمجموعه یک مؤسسه خیریه فعال است. 
به  نظامی  مقام  این  اشاره  است.«  سپاه  اقتصادی  پوشش 

مؤسسه »مولی املوحدین« است.
ماهان  مدیرعامل  عرب نژاد  حمید  آمده  گزارش  این  در 
و  بوسنی  در  قدس«  »سپاه  پیشین  فرمانده  هامن  احتامالً 
هرزگوین است. منطقه ای که سپاه پاسداران در آنجا به دنبال 

ایجاد پایگاهی در اروپا بود.
هرچند ماهان ایر مشمول تحریم های آمریکاست اما این 
مانع پرواز آن به کشورهای متعدد در رسارس جهان از جمله 

پروازهای دامئی از ایران به سوریه و لبنان منی شود.
تال بری همچنین می گوید: »ماهان رشیک سپاه پاسداران 

در لجستیک نیرو و تسلیحات است.«
در گزارش مؤسسه »املا« فهرستی از ۶۳ خلبان »ماهان ایر« 
که گفته می شود در قاچاق سالح دست دارند منترش شده 

مرکز تحقیقاتی »املا« مستقر در آمریکا: 

رشکت هواپیامیی »ماهان ایر« پوشش لجستیک 
سپاه پاسداران است

مؤسسه »آملا« فهرستی از پرسنل و رشکای ماهان را که با سپاه پاسداران همکاری دارند منترش کرده است

به  چابهار  بندر  »بهشتی«  اسکله  راهربی  واگذاری       
رشکت هندی »ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد« یا IPGL می گذرد 
و در حال حارض این بندر بر اساس اهدافی که تعیین شده، 
بجای آنکه تبدیل به قطبی جدید برای ترانزیت کاال و کانتیرن 
بین هند، افغانستان و آسیای میانه و روسیه شود، به محلی 
برای کسب درآمد هند از تخلیه کاالهای اساسی و بارگیری 

مواد معدنی و ساختامنی تبدیل شده است.«
اساسا  که  می دهد  نشان  بنادر  سازمان  رسمی  آمارهای 
از ۱۹ ماه گذشته، اسکله »بهشتی« که به آن »بندر« هم 
و  کانتیرنی  فعالیت های  از  درصد   ۸۰ چابهار  می گویند، 
ترانزیتی خود را از دست داده بطوری که مجموع عملیات 
کانتیرنی »بندر شهید بهشتی« بین سال های ٢٠١٩ تا ٢٠٢٠ 
که هنوز پیامنکار کیهان شیران زرین وارد بندر نشده بود از 
۴٨۴۶ تی ئی یو به ٨٣٠۶ تی ئی یو رسیده یعنی رشد حدود 
تا ٢٠٢١ علمیات  اما در سال های ٢٠٢٠  داشته  ٧٠ درصد 
کانتیرنی با افت ٨٠ درصد به ١۴۵٠ تی ئی یو کاهش پیدا 
می شود  مربوط  عملیات  میزان  همین  البته  است.  کرده 
به تخلیه کاالهای اساسی وارداتی و بارگیری مواد معدنی 
با  ارتباطی  عمال  که  شده  محدود  صادراتی  ساختامنی  و 
ترافیک فعلی  ندارد و  بازارسازی طرف هندی  بازاریابی و 
کشتی و کاال در اسکله »بهشتی« رصفا مرهون تصمیم دولت 
خصوص  در  اجتامعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  ایران 

توسعه محور رشق است.
بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و در کرانٔه 
شهر  این  شده است.  واقع  هند  اقیانوس  و  َمکُّران  دریای 
تنها بندر اقیانوسی ایران است که کشتی های اقیانوس پیام 

می توانند در اسکله آن پهلوگیری کنند.
بندر چابهار به  دلیل موقعیت راهربدی اش، که نزدیک ترین 
میانه  آسیای  خشکی  در  محصور  کشورهای  دسرتسی  راه 
تاجیکستان،  ازبکستان،  ترکمنستان،  افغانستان،  شامل 
قرقیزستان و قزاقستان، به آب های آزاد است دارای اهمیت 
در  اسالمی  جمهوری  تعلل  اما  است  منطقه  در  ویژه ای 
به  آن  تبدیل  و  بهره برداری  نتوانسته فرصت  اخیر  ده های 
یکی از بنادر اسرتاتژیک تجاری آسیای میانه را ایجاد کند. 
اسکله ای که سال ها پس از انقالب اسالمی به اسم »بهشتی« 
نامگذاری شده در سال ۱۳۵۰ توسط آمریکایی ها در بندر 
چابهار طراحی و رشوع به ساخت شد اما با وقوع انقالب 
این پروژه متوقف ماند و در دوران جنگ طی قراردادی با 

سنگاپور به پایان رسید.
چابهار سال هاست که در پی قراردادی با هند برای توسعه 
این بندر، به محلی برای رقابت هند با چین و پاکستان، و 

درآمدزایی این کشور از بندری در جنوب ایران شود.
قابل توجه اینکه منطقه آزاد چابهار ایران و »جبل علی« 
امارات دو منطقه هر دو در کریدورهای ترانزیتی هستند اما 
امارات طی چهار دهه گذشته با توسعه این منطقه توانسته 
درآمد »جبل علی« را به ساالنه ۵/۳ برابر درآمد نفتی ایران 
برساند بطوری که این درآمد حتی قادر است اقتصاد امارات 

را از نفت بی نیاز کند.  
»ایرانفروشی« از سوی جمهوری اسالمی پیشرت در قالب 
قرارداد ۲۵ ساله به چین و قرارداد ۲۰ ساله با روسیه نیز 
اتفاق افتاده بود. این قراردادها پیرو ارصار علی خامنه ای 
رهرب جمهوری اسالمی به »نگاه به رشق« تنظیم شده است. 
هر چند مفاد و اطالعات شفاف این قراردادها از سوی هیچ 
اما اطالعات  از کشورهای طرف قرارداد منترش نشده  یک 
اسالمی  بی منطق جمهوری  امتیازدهی  از  نشان  شده  درز 
به کشورهای چین و روسیه در قراردادهای پیشین و البته 
بندر  از  سودرسشار  کسب  برای  هند  به  ویژه  امتیازدهی 

چابهار است!
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و  بانک ها  درآمد  عمده  که  می شود  مطرح  آنسو  در 
بر  کالنی  حساب های  به  بانکی  تراکنش های  از  دولت 
خصوصی  و  دولتی  رشکت های  به  بیشرت  که  می گردد 
حقیقی  افراد  پس اندازهای  بیشرتین  البته  و  دارد  تعلق 
در بانک ها نیز به آقازاده ها، مقامات و افرادی متصل به 
بدنه حکومت مربوط است و در عمل شهروندان معمولی 
ندارند.  آنچنانی  کنونی پس اندازهای  اقتصادی  در رشایط 
در نتیجه، این کمپین در صورتی امکان اثرگذاری بر نظام 
نفری  میلیون  ده  چند  جمعیت  که  دارد  را  کشور  بانکی 
از شهروندان در فاصله زمانی کوتاه اقدام به خالی کردن 

حساب های بانکی خود کنند.
سال های  طی  اسالمی  جمهوری  اما  اقتصادی  نظر  از 
گذشته به هر حال با بحران های جدی و شدید روبرو بوده 
سبب  دولت  درآمدهای  کاهش  و  عمیق  تورمی  رکود  و 

خلق پول در اقتصاد شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی یک سال اخیر 
تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴  درصد رشد کرده و از 
تومان  میلیارد  هزار   ۵۶۷۷ به  تومان  میلیارد  هزار    ۴۲۲۷
رسیده است؛ یعنی طی یک سال ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش در نقدینگی ایجاد شده است.
درآمد  شدید  کاهش  با  کشور  که  رشایطی  در  دولت 
داده،  افزایش  را  بودجه  و خزانه خالی کرسی  روبروست 
افزایش  است.  نقدینگی  خلق  و  پول  چاپ  به  ناچار 
و  است  تورم  محرک های  اصلی ترین  از  یکی  نقدینگی 
پول  »خروج  کمپین  اگر  حال  می شود.  تورم زایی  سبب 
به  ناچار  دولت  کند،  پیدا  بانکی« رسعت  از حساب های 
چاپ پول است. چاپ پول در چنین رشایطی به دو منظور 
صورت خواهد گرفت: جربان کمبود اسکناس و حامیت از 

نظام بانکی.
آخرین آمارهای ارائه شده از متغیر های پولی کشور که 
آذرماه امسال منترش شده نشان می دهد کمرت از دو درصد 
اسکناس و مسکوکات در گردش  کل سپرده ها در کشور، 
وجوه  این  از  توجهی  قابل  بخش  خروج  بنابراین  است. 
می تواند برای بانک ها و البته دولت مشکل آفرین باشد و 

==کمپین »خروج پول از حساب های بانکی« در صورتی 
شوند،  خارج  اقتصاد  چرخه  از  شده  برداشته  وجوه  که 
همراه  به  دولت  و  بانک ها  برای  منفی  اثراتی  می تواند 

داشته باشد.
==راه اندازی این کمپین در آستانه ی آخرین فصل سال 
از گذشته خود  بیش  بودجه  اثرات کرسی  که  خورشیدی 
و  ارز  نرخ  که  مقطعی  در  درست  و  می دهد،  نشان  را 
قابل  کرده  ثبت  ایران  اقتصاد  در  تازه ای  رکوردهای  طال 

توجه است.
قیمت  افزایش  و  پول  از خلق  ناشی  تورم  ==زنجیره ی 
شد.  خواهد  اسالمی  جمهوری  بحران  تشدید  سبب  ارز 
همچنین گرانِی ناشی از گرانِی همه چیز به شدت ظرفیت 
اعرتاضی در میان اقشار مختلف مردم از جمله جمعیت 

به اصطالح »خاکسرتی« را افزایش خواهد داد.

در روزهای گذشته کمپینی در شبکه های اجتامعی برای 
»خارج کردن پول از حساب های بانکی« به جریان افتاده 
و  بانکی  نظام  دادن  قرار  فشار  زیر  آن  هدف  که  است 
اقتصاد جمهوری اسالمی است. البته پرسش اینجاست که 
»وجه نقد« خارج شده از حساب های بانکی کجا می رود 
و این کمپین در چه صورت می تواند به هدف خود نزدیک 

شود.
علیه جمهوری  ملّی  انقالب  از خیزش  ماه  در چهارمین 
حساب های  از  پول  کردن  »خارج  برای  کمپینی  اسالمی 
انتشار  با  شهروندان  برخی  است.  شده  آغاز  بانکی« 
بانک  از  پول  دریافت  رسید  و  اسکناس ها  از  ویدئوهایی 
نیز  دیگر  برخی  پیوسته اند.  کمپین  این  به  کرده اند  اعالم 
می گوید  عابربانک ها  مقابل  صف  از  تصاویری  انتشار  با 
رو  کرده اند  استقبال  کمپین  این  از  که  شهروندانی  شامر 

به افزایش است.
اقتصادی  تحلیلگران  و  کارشناسان  برخی  اما  آنسو  در 
معتقدند پول نقد برداشت شده از حساب بانکی و تبدیل 
آن به کاالی دیگری از ارز و سکه تا زمین و خانه، فقط 
نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر هدایت کرده و آسیب 
بانکی وارد نخواهد  اقتصاد کشور و حتی نظام  جدی به 

کرد.
یکی از پیشنهاداتی که در شبکه های اجتامعی به مردمی 
می شود  داده  دارند،  را  کمپین  این  به  پیوسنت  متایل  که 
اینست که پس انداز و پول خود را از حساب های بانکی به 

صورت وجه نقد خارج و بجای آن طال و ارز بخرند.
هرچند کمرتین سود چنین اقدامی در رشایطی که ارزش 
ارزش  »حذف  است،  کاهش  حال  در  روز  به  روز  ریال 
دارایی« است اما کسانی که زیر عنوان این کمپین چنین 
طال  که  منی گیرند  نظر  در  را  این  می دهند  را  پیشنهادی 
معامله  ایران  اقتصاد  چرخه  از  خارج  فضایی  در  ارز  و 
ارز خریداری شده،  و  ازای طال  در  نتیجه  در  و  منی شود 
ریال به فرشنده داده می شود و این وجوه در نهایت در 

چرخه اقتصاد باقی می مانند.
این  قالب  در  شده  مطرح  پیشنهادات  از  دیگر  یکی 
از پول نقد برای خرید، حتی  اینست که استفاده  کمپین 
سبب  بانکی،  کارت  و  چک  بجای  روزمره،  و  ُخرد  خرید 
پول  نقدی  مبادله  با  چون  می شود  دولت  درآمد  کاهش 
و  مالیات  و  یافته  کاهش  بانکی  تراکنش های  کاال،  و 
به جیب دولت می رفت حذف  در عمل  که  کارمزدهایی 
می شود. بررسی صورت های مالی بانک های بورسی نشان 
عملیاتی  درآمد  درصد   ۱۰ حدود  متوسط  بطور  می دهد 
بانک ها از کارمزد تراکنش هاست و این رقم ساالنه ده ها 

هزار میلیارد تومان است.

به بحران های موجود آنها دامن بزند.
از  پول  کردن  »خارج  کمپین  می دهد  نشان  اینهمه 
شده  برداشته  وجوه  که  صورتی  در  بانکی«  حساب های 
از چرخه اقتصاد خارج شوند، می تواند اثراتی منفی برای 

بانک ها و دولت به همراه داشته باشد.
مقامات  واکنش  اما  نشده  رسارسی  هنوز  کمپین  این 
حکومتی به آن، نشان می دهد دست کم پیام هشدارآمیز 

آن به گوش جمهوری اسالمی رسیده است.
در  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  وزیر  خاندوزی  احسان 
کنرتل  برای  مرکزی  بانک  اقدامات  درباره  خربی  نشست 
بازار ارز گفته که »موج القاء ناامنی در شهریور و مهرماه 
و  آبان ماه  در  داشت،  وجود  کشور  خیابانی  فضای  در 

آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.«
برنامه های  »برخی  به  اشاره  با  خاندوزی  احسان 
رسانه های خارجی« گفته »مشخص است که این تالطم ها 
آن  رشوع  نقطه  و  نیست  سازگار  اقتصادی  بنیان های  با 
این سمت سوق  به  را  از جریاناتی است که مردم  ناشی 
مالی  »منابع  یا  کنید«  خارج  کشور  از  »ارز  که  می دهند 

خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید.«
از سوی دیگر راه اندازی این کمپین در آستانه ی آخرین 
از  بیش  بودجه  کرسی  اثرات  که  خورشیدی  سال  فصل 
گذشته خود را نشان می دهد و درست در مقطعی که نرخ 
ارز و طال رکوردهای تازه ای در اقتصاد ایران ثبت کرده نیز 

قابل توجه است.
قیمت دالر در روزهای گذشته به مرز ۴۰ هزار تومان 
رسید و قیمت سکه نیز تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
هجوم  سبب  چند  هر  ارز  قیمت  افزایش  یافت.  افزایش 
امید  به  سکه،  و  طال  خرید  برای  ارز  بازار  به  شهروندان 
سود ناشی از فروش آن در روزهای بعد و با قیمت بیشرت، 
شد اما دولت نیز در جریان افزایش قیمت ارز اقدام به 
فروش ارز ذخیره کرد تا به ازای هر واحد ارز، درآمد ریالی 

بیشرتی کسب و سود بیشرتی داشته باشد.

اما  کرده  سود  ارز  قیمت  افزایش  از  اسالمی  جمهوری 
و  »قاچاقچیان«  سازمانیافته،  اخبار  انتشار  و  فرافکنی  با 
ارز معرفی کرده است.   افزایش قیمت  را عامل  »دالالن« 
در همین رابطه دادستان تهران خرب داده که کیفرخواست 
۱۶ قاچاقچی حرفه ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، 
با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون 
پولشویی  و  قاچاق  یورو  هزار   ۲۴۵ و  دالر  هزار   ۴۱۱ و 

کرده اند در دادرسای جرائم اقتصادی صادر شد.
افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید ارز، قیمت ها در 
این بازار را افزایشی نگه خواهد داشت و از آنجا که ذخایر 
ارزی نزد حکومت به دلیل تحریم، ناچیز است در نتیجه 
بانک مرکزی منی تواند با ارزپاشی سبب کاهش قیمت برای 
از تورم در  ارز موجی  افزایش قیمت  زمان طوالنی شود. 

اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
قیمت  افزایش  و  پول  خلق  از  ناشی  تورم  زنجیره ی 
شد.  خواهد  اسالمی  جمهوری  بحران  تشدید  سبب  ارز 
همچنین گرانِی ناشی از گرانِی همه چیز به شدت ظرفیت 
اعرتاضی در میان اقشار مختلف مردم از جمله جمعیت به 

اصطالح »خاکسرتی« را افزایش خواهد داد.
»خارج  کمپین  گسرتش  و  ادامه  صورت  در  نتیجه  در 
عامل  به  حرکت  این  بانکی«،  حساب های  از  پول  کردن 
مشکالت  تشدید  و  اسالمی  جمهوری  بر  جدیدی  فشار 
اقتصادی آن تبدیل خواهد شد و حکومت در پاسخگویی 
به انتظارات حداقلی مردم در حوزه اقتصاد نیز همچنان 

شکست خواهد خورد.

کمپین »خارج کردن پول 
از حساب های بانکی«؛ 
تشدید انواع بحران  در 

جمهوری اسالمی
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کرده که نرخ تورم ساالنه خوراکی ها در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ 
درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. با نرخ 
تورم خوراکی های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار 
یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک  در فاصله ۱۳ ماه 

قیمت غذا را تحمل می کنند.
احسان سلطانی افزوده که »در ۵ سال گذشته قیمت غذا 
به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم  برابر شده که  از ۷.۵  بیش 
ساالنه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره 
تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال 
کشور در جنگ جهانی دوم. دولت جهت تامین منافع رانتی 
های وابسته و بودجه، قیمت دالر را بیش از ۳۰ درصد باال 
برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیام، سبب خواهد 

شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند.«
روی  از  را  خود  پای  »دولت  سلطانی  احسان  عقیده  به 
گلوی مردم بر منی دارد، هر روز فشارش را بیشرت نکند. این 
دیگر جراحی نیست، قصابی اقتصادی است. دولتهای قبلی 
مهلت می دادند، مردم یک کم جان بگیرند، بعد رشوع می 
کردند، اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و 

اکنون مسابقه قیمت دالر و دور جدید گرانی.«
در واکنش به گرانی ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
در  تلویزیونی  برنامه ای  در  جاری  هفته  اسالمی  شورای 
صداوسیام با انتقاد از اجرا نشدن الیحه بودجه توسط دولت 
رئیسی گفت که »ما نسبت به سیاست های جربانی که انجام 
می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را 
باال می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. 
در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثامن سبد کاال بود. در مجلس 
این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کاالهای 

اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند.«
رئیس مجلس شورای اسالمی افزوده بود که »اگر آنچه که 
در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کاالها به قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ داده می شد امروز مردم کمرت در تنگنا بودند. 
در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تالش است سبد 
کاال را ارائه کند. مردم بین سبد کاال و یارانه انتخاب کنند.«

که  گفته  سخنان  این  به  واکنش  در  نیز  رئیسی  ابراهیم 
کاالبرگ  توزیع  طرح  اجرای  برای  الزم  »زیرساخت های 

اجازه  به دولت  این رشط  به  اسالمی  ==مجلس شورای 
داد ارز ترجیحی را حذف کند که در مقابل دولت بخشی 
از سودی را که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب می زند، 
در قالب یارانه به مواد غذایی اختصاص داده و کوپن یا 

کاالبرگ الکرتونیک توزیع کند.
عریض  تیم  چطور  منی دهد  پاسخ  رئیسی  ==ابراهیم 
نتوانسته  سال  ماه  دهمین  در  هنوز  دولت  طویل  و 

زیرساخت های توزیع کاالبرگ را فراهم کند!
==دولت اجرای آزمایشی این طرح را در استان هرمزگان 
قرار  آنچه  نشان می دهد  اظهارات مسئوالن  اما  کرد  آغاز 
است بطور رسارسی اجرا شود همچنان در حال آزمون و 

خطا روی کاغذ و در بخشنامه هاست. 

دهمین ماه سال در حالی آغاز شده که از ابتدای امسال 
قرار بود دولت با حذف ارز ترجیحی و تحمیل موج گرانی 
به مواد غذایی، با توزیع کاالبرگ الکرتونیکی به قدرت خرید 
مردم کمک و از کوچک شدن سفره ها جلوگیری کند. این 
طرح همچنان اندر خم یک کوچه است و همچنان دولت در 

حال آزمون و خطا برای اجرای رسارسی آن است.
یکی از مهمرتین و فاجعه بارترین اقدامات تیم اقتصادی 
دولت رئیسی حذف ارز ترجیحی یا هامن دالر ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات کاالهای اساسی و نهاده های دامی به کشور 
بود. این اقدام که به »جراحی اقتصادی« معروف شده در 

بدترین رشایط رکود تورمی کشور اجرا شد.
دولت مدعی بود حذف این ارز به دلیل »فسادزا« بودن 
آن صورت گرفته اما نگاهی به خزانه کشور نشان می دهد 
هدف اصلی این طرح فروش گرانرت ارزی که نزد دولت است 
و جربان بخش بیشرتی از کرسی بودجه ی اقتصادی بوده که 

تولید و ارزآوری در آن به حداقل رسیده است.
مجلس شورای اسالمی سال گذشته در چنین روزهایی در 
ارتباط با الیحه بودجه ۱۴۰۱ به این رشط به دولت اجازه 
داد ارز ترجیحی را حذف کند که در مقابل دولت بخشی از 
سودی را که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب می زند، در 
قالب یارانه به مواد غذایی اختصاص داده و کوپن یا کاالبرگ 

الکرتونیک توزیع کند.
دولت در فروردین امسال اعالم کرد به دلیل آماده نبودن 
زیرساختهای اجرای توزیع کوپن الکرتونیکی به مدت دو ماه 
یارانه نقدی توزیع می کند تا این طرح آماده اجرا شود. در 
کوپن  توزیع  زیرساختهای  سال همچنان  ماه  دهمین  آغاز 
فراهم نشده و یارانه نقدی هم یک خط در میان به واجدین 

رشایط پرداخت می شود.
مردم،  سفره  و  می تازد  پررسعت  گرانی ها  اما  آنسو  در 
بازنشستگان،  و  کارگران  مانند  بگیر  اقشار حقوق  به ویژه 

کوچک و کوچک تر شده است.
می شود  داده  اجازه  دولت  به  بودجه،  قانون  اساس  بر 
در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف )۱۸( جدول مصارف 
تبرصه )۱۴( این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
دارد  دولت قصد  چنانچه  اختصاص دهد.  پزشکی  مرصفی 
کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف مناید باید قبالً ترتیبات 
قانونی جربان زیان رفاه مرصف کننده برای کاالهای اساسی 
را از طرق کاالبرگ الکرتونیکی و در امور پزشکی از طریق 
بیمه ها و به طرق جایگزین مطمنئ به انجام رسانده باشد 
بطوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان 

شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
شهریور  پایان  نرخ  به  تنها  نه  خدمات  و  کاالها  قیمت 
۱۴۰۰ نرسیده بلکه با رسعت در حال افزایش است. احسان 
اعالم  تازگی  به  اقتصادی  پژوهشگر  و  اقتصاددان  سلطانی 

کاالبرگ الکرتونیک؛ 
مهمرتین طرح اقتصادی 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ 

نیمه متام ماند

الکرتونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمی سازی 
کاالبرگ  توزیع  طرح  اجرای  لذا  نبود،  فراهم  یارانه ها 
الکرتونیک به گونه ای برنامه ریزی شد که در مرحله اجرای 

رسارسی آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.«
رئیس دولت سیزدهم البته توضیح نداده چطور از بیش 
از یک سال پیش دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی بوده و 
طرح جایگزین آن برای توزیع کاالبرگ را در الیحه بودجه ای 
که آذرماه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داد، گنجانده بود اما درباره 
زیرساخت های آن فکری نکرده بود؟ و البته پاسخ منی دهد 
چطور تیم عریض و طویل دولت هنوز در دهمین ماه سال 

نتوانسته زیرساخت های توزیع کاالبرگ را فراهم کندإبه !
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در توجیه تأخیر تقریبا 
یک ساله دولت در اجرای این طرح گفته که »نظام کاالبرگ 
اما چون  ندارد،  تامین مالی  الکرتونیکی مشکلی در زمینه 
نظام پرداخت یارانه جمعیت زیادی از مردم را متاثر می کند، 
الزم بود دولت درباره آماده بودن زیرساخت فنی آن مطمنئ 

شود.«
دولت همچنان در حال اجرای طرح آزمایشی در استان 
هرمزگان است اما اظهارنظر مسئوالن نشان می دهد آنچه 
قرار است بطور رسارسی اجرا شود همچنان در حال آزمون و 

خطا روی کاغذ و در بخشنامه ها است.
از  اجتامعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  مرتضوی  صولت 
ایجاد یک شبکه رسارسی خرب داده  برای  »تصمیم« دولت 
و گفته »یک شبکه ملی پشتیبانی ایجاد می کنیم که این 
شبکه امکان خرید را برای متام یارانه بگیران فراهم می کند 
که می توانند ۱۱ قلم کاال را خرید کنند و از یارانه استفاده 

کنند.«
طرح آزمایشی توزیع کاالبرگ در استان هرمزگان به تازگی 
آغاز شده و حمید فرداد مدیرعامل رشکت فناوری اطالعات 
رفاه ایرانیان اعالم کرده که »بهره مندی خانوارها از کاالبرگ 
الکرتونیکی اختیاری است و مردم استان هرمزگان می توانند 

با آغاز اجرای طرح از مزایای آن بهره مند شوند.«
بر اساس توضیحات حمید فرداد »خرید اقالم اساسی به 
صورت نقد و اعتباری است یعنی مقدار مشخصی از قیمت 
اعتبار اختصاص داده شده پرداخت می شود و  از محل  کاال 
خریداران باید مابقی مبلغ را با استفاده از کارت بانکی یا به 

صورت نقدی پرداخت کنند.«
از  »استفاده  که  افزوده  ایرانیان  رفاه  رشکت  مدیرعامل 
رسپرست  نام  به  بانکی  کارت های  متامی  طریق  از  اعتبار 
خانوار، امکان پذیر خواهد بود و در مورد کاالهای مشمول 
طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست 
و افراد می توانند از گروه کاالیی اعالم شده و از هر نشان 

تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.«
به گفته حمید فرداد »رشکت در این طرح برای فروشندگان 
نیز اختیاری است و چهار صنف خوار بار، لبنیات، پروتئین و 
فروشگاه های زنجیره ای می توانند با مراجعه به نرم افزارهای 
بازار و مایکت یا از طریق سایت sfara.ir نسبت به نصب 
برنامه شام )فارا( و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده در این 

طرح اقدام کنند.«
با توجه به تجربه های گذشته در اجرای طرح های اینچنینی 
اجرای  از  مدتی  گذشت  با  باید  اسالمی،  جمهوری  توسط 
از  گزارش هایی  منتظر  هرمزگان،  استان  در  آزمایشی  طرح 
سوی مردم و فروشندگان درباره مشکالت این طرح بود. در 
صورتیکه دولت بتوانند مشکالت را حل کند، باز هم نخواهد 
توانست توزیع کاالبرگ را تا پایان امسال به صورت رسارسی 
بزرگرتین  و  مهمرتین  که  معناست  بدان  این  کند.  اجرایی 
اقدام اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ نیمه متام مانده و زیان 

گسرتده ای را به جیب و سفره مردم ایران وارد کرده است.
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قتل  به  که  انسانی  هزار  ده ها  جنایت،  آن  در  اما  کشاند 
رسیدند و هزاران هزار مورد شکنجه و بدرفتاری و اعامل 
غیرانسانی که در آنجا روی داد هرگز مشمول مرور زمان 
به هشتاد سال  نزدیک  از  به همین علت پس  منی شود و 
رضورت دارد که به آن رسیدگی شود تا ذره کوچکی از آنهمه 
جنایات هم که شده حقیقت یابی شود. این حداقل کاریست 

که می توان برای جان های از دست رفته انجام داد.
می کند:  تأکید  حقوقی  کارشناسان  از  یکی  ویل  توماس 
نشان  دادگاه  این  منی شود.  زمان  مرور  شامل  »جنایت 
می دهد که منی توان رسرسید زمانی مشخصی برای رسیدگی 

به جنایتی که در گذشته انجام شده تعیین کرد.«
*****

اهمیت حکم این دادگاه
این حکم در کنار احکام مشابه دیگر که در سال های اخیر 
با نهادهای  افرادی که در گذشته  با  ارتباط  در آملان و در 
داشته اند صادر  هیتلری همکاری  آملاِن  رسکوبگر حکومت 

شده، از چند نظر اهمیت دارد.
– جنایت شامل مرور زمان منی شود. یک رسرسید زمانی یا 
تاریخ مشخص که بعد از آن دیگر نتوان به جنایتی که در 
گذشته انجام شده رسیدگی کرد وجود ندارد. این فقط یک 
حرف توخالی نیست، بلکه هشتاد سال بعد از وقوع جنایت 
نازی ها، هنوز هم می توان به بررسی آن پرداخت. حقوق 
بین امللل در موارد مختلف و در کشورهای مختلف، پایه های 
رسیدگی به جنایت علیه برشیت یا جنایات جنگی را هرچه 

بیشرت شفاف و مشخص کرده است.
افرادی  همه  شامل  جنایت  در  مبارشت  و  مشارکت   –
می شود که در به حرکت درآمدن ماشین جنایت همکاری 
مستقیم  دخالت  آنکه  دلیل  به  منی تواند  کسی  کرده اند. 
در کشنت و به قتل رساندن یک زندانی نداشته، همکاری 
خودش با دستگاه جنایت را توجیه کند. دستگاه و ماشین 
جنایت از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر قطعه و پیچ 
و مهره ای، هرقدر هم کوچک و به ظاهر بی اهمیت، در 
آن  برابر  در  باید  و  داشته  نقش  دستگاه  این  کار  تداوم 

جنایت پاسخگو باشد.
– کهولت یک متهم دلیلی بر پاسخگو نبودن و یا عدم 
حضور او در دادگاه منی شود. وظیفه حکومِت قانون است 

که با رعایت همه اصول انسانی، همه امکانات 

==جنایت و قتل و مشارکت و مبارشت در آن مشمول 
مرور زمان منی شود!

==وکیل متهم خواهان آزادی او شده و استدالل می کرد 
نحوی  به  هیچکسی  قتل  در  متهم  مستقیم  مشارکِت  که 
اما  دادستان  نیست.  اثبات  قابل  نباشد،  برانگیز  تردید  که 
استدالل می کرد که این زن »به دلیل مسئولیتش  در اردوگاه 
مرگ در کمک به مسئولین اردوگاه، برای کشنت سیستامتیک 
زندانیان متهم است. زندانیان شامل یهودیان، اسیران جنگی 

روس و شوروی سابق و پارتیزان های لهستانی می شدند.«
==دادستان پرونده در الیحه پایانی که در ماه نوامرب آنرا 
قرائت کرد تاکید منود که متهم به عنوان منشی مخصوص 
در فرماندهی اردوگاه انجام وظیفه می کرده و احکام مرگ 
را تایپ و امور اداری مربوط به تائید احکام و به جریان 
چنین  بدون  است.  می داده  انجام  را  جنایت  این  افتادن 
دستگاه اداری، اجرای چنین جنایت سیستامتیکی در آنجا 

امکانپذیر نبود.

ایالتی  دادگاه   ۲۰۲۲ دسامرب   ۲۰ روز  حیدرنژاد-  حنیف 
آملان  در شامل  »شلزویگ-هولشتاین«  ایالت  در  »ایتزِهو« 
یک زن ۹۷ ساله به نام »ایرمگارد ف.« را که در سال های 
اجباری و  اردوگاه کار  به عنوان منشی در  تا ۱۹۴۵   ۱۹۴۳
اردوگاه مرگ »اِشتوتهوف« کار می کرد به دلیل »مشارکت در 
قتل« بیش از ۱۰هزار و ۵۰۵ نفر مجرم شناخت. بر اساس 
حکم دادگاه این زن به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد. از 
آنجا که او در زمان  وقوع جنایت هجده نوزده ساله بوده، 
شعبه جوانان دادگاه بر اساس قوانین مرتبط با جوانان به 

اتهامات او رسیدگی و حکم صادر کرد.

جنایت مشمول مرور زمان منی شود!
وکیل متهم خواهان آزادی او شده و استدالل می کرد که 
که  نحوی  به  هیچکسی  قتل  در  متهم  مستقیم  مشارکِت 
تردید برانگیز نباشد، قابل اثبات نیست. دادستان اما استدالل 
می کرد که این زن »به دلیل مسئولیتش  در اردوگاه مرگ در 
کمک به مسئولین اردوگاه، برای کشنت سیستامتیک زندانیان 
متهم است. زندانیان شامل یهودیان، اسیران جنگی روس و 

شوروی سابق و پارتیزان های لهستانی می شدند.«
داشت.  ادامه  جلسه  چهل  زن  این  پرونده  به  رسیدگی 

۳۱ شاکی در دادگاه حارض بودند که شهادت ۸ نفر از آنها 
برگزاری  در طول  را  شاکیان  مشاور،  وکیل  شد. ۱۵  شنیده 
دادگاه منایندگی می کردند. به دلیل کهولت و بیامری، متهم 
به زندان منتقل نشده بود. او در سپتامرب ۲۰۲۱ چند ساعت 
قبل از رشوع جلسات دادگاه، با تاکسی از خانه ساملندانی 
که در آنجا ساکن بود فرار کرد ولی چند ساعت بعد، پلیس 

او را در هامبورگ دستگیر کرد.
اصلی ترین شاهد دادگاه یک کارشناس تاریخ به نام اشتفان 
ُهوردلِر بود. استامع و بررسی گواهی کارشناسی او ۱۴ جلسه 

طول کشید.

ابراز »تأسف و پشیامنی«
دفاعیه  در  بود  ساکت  دادگاه  مدت  طول  در  که  متهم 
پایانی فقط چند جمله به زبان آورد و گفت: »به خاطر آنچه 
اتفاق افتاده متاسفم. پشیامنم که در آنزمان در اِشتوتهوف 
این  از  بیشرت  بودم.  مرگ[  اردوگاه  و  اجباری  کار  ]اردوگاه 

چیزی منی توانم بگویم.«
ماکسی وانتِسن دادستان پرونده در الیحه پایانی که در ماه 
نوامرب آنرا قرائت کرد تاکید منود که متهم به عنوان منشی 
و  می کرده  وظیفه  انجام  اردوگاه  فرماندهی  در  مخصوص 
احکام مرگ را تایپ و امور اداری مربوط به تائید احکام و 
به جریان افتادن این جنایت را انجام می داده است. بدون 
چنین دستگاه اداری، اجرای چنین جنایت سیستامتیکی در 

آنجا امکانپذیر نبود.
دادگاه بر این باور است که متهم »با اختیار خود مرگ 
خاطر  به  یا  گاز  اتاق  در  که  می کرد  حامیت  را  زندانیانی 
اعزام  طریق  از  نیز  و  اردوگاه  بر  حاکم  غیرانسانی  رشایط 
زندانیان به اردوگاه مرگ آشویتس- بیرکِناو اتفاق می افتاد«.

اگرچه به این زن سالخورده اتهام دخالت مستقیم در مرگ 
کسی زده نشده است، اما در اطالعیه مطبوعاتی دادگاه آمده 
است: »جنایت سیستامتیک که در این اردوگاه کار اجباری و 
اردوگاه مرگ به وقوع می پیوست از طریق کار اداری متهم 
که به عنوان منشی در دفرت فرماندهی کار می کرد حامیت 
می شد. این اقدامات به لحاظ سازماندهی و اجرا و ارتکاب 

این اعامل جنایتکارانه و حشتناک رضوری بود.«
به باور کارشناسان، اگرچه امروز منی توان فرد مشخصی 
را برای انبوه جنایات ارتکابی در آن اردوگاه به پاسخگویی 

پیام به رسکوبگران؛ محکومیت منشی ۹۷ ساله اردوگاه مرگ نازی ها؛
 هشتاد سال پس از وقوع جنایت

منشی ۹۷ ساله اردوگاه مرگ؛ وی در زمان همکاری هجده نوزده ساله بود-
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         الزم در مراقبت پزشکی از متهم را تامین کرده تا او 
بتواند در دادگاه حارض و در برابر اعامل خودش پاسخگو باشد.

پیام این حکم برای نیروهای رسکوبگر در ایران
جنایتکاران  داد  نشان  نوری  حمید  دادگاه  که  هامنطور 
که  بدانند  باید  اسالمی  در جمهوری  نیروهای رسکوبگر  و 
آنها نیز روزی به علت اعامل رسکوبگرانه، شکنجه، تجاوز 
بطور  خیابان ها  در  که  معرتضانی  یا  زندانیان  کشتار  و 
به  می کنند  طلب  را  خود  بنیادین  حقوق  مساملت آمیز 
حسابرسی کشیده خواهند شد. روزی خواهد رسید که این 
پاسخگو شوند.  عادالنه  دادگاه  مقابل یک  در  باید  نیروها 
باشند. همچنین  بیامر  یا  پیر  که  نیست  زمان مهم  آن  در 
انسان ها دخالت  مهم نیست که بطور مستقیم در کشنت 
داشته اند، یا مثال فقط حکم مرگ را تایپ کرده  و کارهای 
اداری را انجام داده باشند! مشارکت و مبارشت در جنایت 
طبق قوانین کیفری مسئولیت به همراه داشته و در حد خود 

قابل مجازات است.
دادگاه حمید نوری در حکم خودش تاکید می کند حتی 
اگر نتوان دخالت مستقیم حمید نوری در قتل هیچکسی را 
اثبات کرد، اما او با یک گروه همکاری می کرده که آن گروه، 
مرتکب جنایت شده است.  بنابراین اینکه او )حمید نوری( 
کجای این ماشین جنایت بوده، اهمیت تعیین کننده ندارد: 
»اَعاملی که بطور جمعی انجام شده اند، رشایط وقوع جرائم 
ادعا شده را تامین و امکانپذیر می کنند. با توجه به مشارکت 
می شوند،  محسوب  مجرمانه  اَعامل  که  وقایعی  در  متهم 
دادگاه تشخیص داد که متهم به واسطه عملکرد خود در 
زندان، فعاالنه در اجرای اَعامل مجرمانه ]کشتار زندانیان[, 
رشکت داشته است… دادگاه تشخیص داد که این جنایات 
بسیار جدی بوده و مجازات باالیی دارند، به این معنی که 
حتی با توجه به اینکه مدت زیادی از وقوع جنایات گذشته 

است ]۳۳ سال[، مجازات فقط می تواند حبس ابد باشد.«
با  پایانی  کیفرخواست  در  نوری  حمید  پرونده  دادستان 
اشاره به شواهد و اسناد مختلف در مورد تردیدناپذیر بودن 
جنایت انجام شده، یعنی کشتار زندانیان سیاسی در زندان 
گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ اعالم کرد: »تأکید می کنم که 
هیچکس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان ها از جمله 
گوهردشت  آنزمان[  ]در  ندارد.  تردیدی  گوهردشت  زندان 
به  این کار  برای  تبدیل شد که سیستم  به کارخانه کشتار 
یک سازماندهی مناسب نیاز داشت«. دادستان برای روشن 
کردن مفهوم »ماشین کشتار« توضیحاتی داد که مشخص 
کرد هامنطور که یک کارخانه، ریِل تولید دارد، ماشین کشتار 
گوهردشت هم ریل انهدام برپا کرده بود. دادستان تک تک 
وظایفی را که نگهبانان و پاسداران در آنجا انجام می دادند 
بر شمرد و تاکید کرد که بدون مشارکت در این کارها، آن 

ماشین منی توانست کشتار را پیش بربد.
نوری  حمید  دادگاه  پیام  و  سابق  نازی های  دادگاه  پیام 
برای بیسجیان، پاسداران و همه عوامل رسکوب در جمهوری 
اسالمی اینست که: همه آنانی که با ماشین رسکوب و کشتار 
جمهوری اسالمی همکاری دارند، در هر رده و مسئولیت، 
پائین،  یا  باال  در سطوح  و چه  عامل  یا  آمر  نقش  در  چه 
مسئول رنج و درد تظاهرکنندگان، بازداشت شدگان، زندانیان، 
مجروحین، کشته شدگان و اعدام شدگان به حساب آمده و 
باید در مقابل عمل خود و در حد مسئولیت شان پاسخگو 
باشند. آنها باید بدانند که عمل و جنایت شان شامل مرور 
زمان منی شود و چه بهرت که هرچه زودتر از رژیم کودک کُش 
جمهوری اسالمی جدا شده و به مردم بپیوندند، وگرنه هرچه 
زمان بیشرت بگذرد دایره عدالت بر دور آنها تنگ تر خواهد 

شد.

بار  دومین  برای  اسالمی  جمهوری  اطالعات  ==وزارت 
طی یک هفته در اطالعیه ای ادعا کرد »چهار تیم عملیاتی 

موساد« را شناسایی و بازداشت کرده است!
==در این اطالعیه ادعا شده »رسنخ هایی از رسپل موساد 

در یک کشور اروپایی« به دست آمده است.
==اسامعیل قاآنی فرمانده »سپاه قدس« َعالوه بر تهدید 
نشان  و  خط  خربنگاران  و  سیاسی  فعاالن  برای  ارسائیل 
کشیده و تهدید کرده »حتا یک روز علیه ایران کار رسانه ای 
کرده باشند اسمشان در جایی که باید ثبت شده و رضبه 

خواهند خورد و یک روز نوبت آنها هم می رسد«.
==عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسالمی با 
تکرار تهدیدات قاآنی گفته »به هر مبدأ که از آن تعرضی 
علیه امنیت منافع جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد یا 
کمکی به رژیم صهیونیستی ارائه شود، پاسخ پشیامن کننده 

خواهیم داد«.
==این ادعاها در حالیست که مردمی که فریاد می زنند 
را  برومند خود  را منی خواهند، فرزندان  جمهوری اسالمی 
که توسط نیروهای رسکوبگر رژیم کشته شده اند، گل های 

پرپرشده در راه میهن و شهیدان راه آزادی می نامند.

نیروهای  فرمانده  قاآنی  اسامعیل  آنکه  از  پس  روز  دو 
روز  هر  کرد  ادعا  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  »قدس« 
۵۰ عملیات در کرانه باخرتی رود اردن علیه ارسائیل انجام 
بفروشند  را  خانه هایشان  زودتر  و صهیونیست ها  می شود 
اول  پنجشنبه  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  بروند،  و 
دی ماه در اطالعیه ای ادعا کرد »چهار تیم عملیاتی موساد« 

را شناسایی و بازداشت کرده است!
در این اطالعیه آمده »رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیست 
چند  در  گذشته  هفته های  اغتشاشات  از  استفاده  سوء  با 
عملیاتی  تیم های  با هدایت  بود  در صدد  نقطه ی کشور، 
که  مناید  ترکیبی  تروریستی  عملیات  مورد  چند  به  اقدام 
بازداشت  اقدامی  هرگونه  از  پیش  تروریست ها  همه ی 

شدند.«
در  موساد  رسپل  از  »رسنخ هایی  شده  تأکید  همچنین 
یک کشور اروپایی نیز به دست آمد که به محض تکمیل 

تحقیقات، نتایج اعالم خواهد شد.«
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ۲۷ آذرماه نیز ادعا کرد 
یک شبکه جاسوسی را که قصد داشتند با ایجاد رشکت های 
پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران خرابکاری 

کنند بازداشت کرده است.
سفیر  ایرلو  حسن  مرگ  سالگرد  در  پیش  روز  دو  قاآنی 
سابق جمهوری اسالمی در یمن مدعی شده بود »نیروهای 
مقاومت در ۲۰ سال گذشته در هر میدانی وارد شدند، چنان 
حال  در  همچنان  که  زدند  ارسائیل  و  آمریکا  به  تودهنی 

عقب نشینی هستند.«
به  ایران خطاب  در  اعرتاضات  به  اشاره  با  وی همچنین 
دشمنان جمهوری اسالمی با بیان اینکه »در ایران اینهمه رس 
و صدا راه انداختید چه شد؟« تهدید کرد: »هرچه آمریکا 
و ارسائیل به ما فشار بیاورند، در برابر فشار مضاعف به 

تهدید ایرانیان خارج کشور توسط وزارت اطالعات 
و فرمانده »سپاه قدس«؛ 

وزارت اطالعات: رسپُل موساد در یکی از کشورهای اروپایی  است!

اسامعیل قاآنی

آنها وارد خواهد شد. آنها متام توان رسانه ای خود را بسیج 
می کنند تا نگذارند مردم بفهمند چه خرب است.«

اسامعیل قاآنی در سخنان خود حتا روزنامه نگاران و فعاالن 
سیاسی را تهدید کرد و گفت »حتا یک روز علیه ایران کار 
رسانه ای کرده باشند اسمشان در جایی که باید ثبت شده 

و رضبه خواهند خورد و یک روز نوبت آنها هم می رسد.«
تقریباً مشابه آنچه قاآنی در مراسم سالگرد مرگ حسن 
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم  زبان  از  گفت  ایرلو 
جمهوری اسالمی نیز تکرار شد! او تهدید کرد »به هر مبدأ 
که از آن تعرضی علیه امنیت منافع جمهوری اسالمی ایران 
صورت گیرد یا کمکی به رژیم صهیونیستی ارائه شود، پاسخ 

پشیامن کننده خواهیم داد.«
از  ادعا کرده است »رسنخ هایی  قاآنی  اینکه  به  توجه  با 
رسپل موساد در یک کشور اروپایی نیز به دست آمده« هیچ 
تحریکات  به  اقدام  دوباره  اسالمی  جمهوری  نیست  بعید 
کند.  اروپا  حتی  یا  منطقه  کشورهای  خاک  در  ضدامنیتی 
ضمن اینکه در هفته های اخیر شامر زیادی از فعاالن سیاسی 
کشورهای  مقامات  و  رهربان  با  اسالمی  جمهوری  مخالف 
اروپایی برای تقویت حامیت های آنها از خیزش مردم علیه 
آنها جهت  توجیه  به  و  کرده اند  گفتگو  و  دیدار  حکومت 

تشدید فشارهای بین املللی علیه رژیم پرداخته اند.
علی خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی در اولین سخرنانی 
خود در مورد خیزش اخیر در دانشگاه افرسی سپاه پاسداران 
این  می گویم  رصاحت  به  من  بود  گفته  اسالمی  انقالب 
غاصب  رژیم  و  آمریکا  طراحی  ناامنی ها،  و  اغتشاش ها 
و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از 

ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.
می زنند  فریاد  که  مردمی  که  حالیست  در  ادعاها  این 
را  خود  برومند  فرزندان  منی خواهند،  را  اسالمی  جمهوری 
که توسط نیروهای رسکوبگر رژیم کشته شده اند، گل های 

پرپرشده در راه میهن و شهیدان راه آزادی می نامند.
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»کاستور ترانسپورت« نام دارد سبب به وجود آمدن ایده ی 
تولید انرژی های تجدیدپذیر شد.

۲.نوسازی سیاسی
در قرن ۲۱ میالدی شتاب دگرگونی های صنعتی– اقتصادی– 
برای درک و  اندازه ایست که آدمی  زمان کافی  به  سیاسی 
هضم آنها ندارد. به ویژه این دگرگونی ها نه تنها معنی و 
مفهوم همه چیز را تغییر داده بلکه توان نفوذ این معانی به 
همهى مردم جهان نیز هیچ مرز و حّدی منی شناسد. از این 
رو بازسازی سیاسی- اجتامعی کشور در ارائهى طرح جامع 

نوسازی و توسعه اجتناب پذیر شده است.
به خاطر  بازسازی سیاسی کشور  در  که  نظری  نخستین 
می آید نه »پادشاهی« یا »جمهوری«  بلکه دمکراسی است! 
گر چه دمکراسی به معنی مردمساالری در اذهان عمومی  
برای خود جا باز کرده اما نه تنها محتوای این مفهوم امروز 
دگرگون شده بلکه مضافأ مسئله ی حفاظت از آن نیز اهمیت 

بیشرتی یافته است.
کلید گمشده در این فراگرد در تفاوت خواسنت با توانسنت 
با  توجه نشده است. خواسنت  آن  به  که  دارد؛ مهمی   قرار 
توانسنت تفاوتی اساسی دارد. چه خواسنت با دیدن و توانسنت 
با تطور یا فرگشت رابطه دارند. خواسنت کار دل و توانسنت 
فرایافتی در شکل واریاسیون، یا تغییرات جزئی، گزینش و 

ثبات دوباره است.
بسیاری از ایرانیانی که در این دوقرن اخیر به هر دلیل 
به کشورهای اروپایی و یا آمریکا رفتند از اینهمه پیرشفت 
و  بهت زده شدند  و چه سیاسی  فنی  ترقّی چه علمی –  و 
اجتامعی–  تحوالت  چه  کشورها  این  اینکه  به  بی توجه 
سیاسی– اقتصادی عظیمی  را پشت رس نهاده اند، شیفته ی 
آن شده و کششی به صورت خواسنت در درونشان ظاهر 
گردید. پس آنها در بازگشت به کشوری که در آن زمان دارای 
جامعه ای بسیار عقب افتاده نسبت به کشورهای دیگر بود 
آرزوی های  و  خواست ها  آن  آوردن  دست  به  تکاپوی  به 
باید  را  عقب افتادگی  اینجا  در  افتادند.  خود  رساب گونهى 
انسانیت و درک کرثت و احرتام به فردیت  به معنی نبود 

==در کار کشورداری نه تنها دولت بلکه اپوزیسیون نیز 
باشد.  داشته  مشارکت  مّهم  این  در  باید  و  است  مسئول 
مشارکت  آبادانی،  برای  مشارکت  ساخنت،  برای  مشارکت 
میان  کشمکشی  هرگونه  مسئولیت  مشکالت.  رفع  برای 
یا  ناسامانی مملکت بکشد و  به  اپوزیسیون و دولت که 
به شورش های خیابانی منجر گردد بر عهده ی هر دو طرف 
منازعه است. ساالِر کشور، یعنی مردم، باید در داوری بر 
این امر توانا باشد. باید اسباب این قضاوت یعنی داشنت 
اطالعات بی طرفانه برایش فراهم گردد. از جمله باید در 
بی شائبه  نظرخواهی های  دستگاه  آزاد،  رسانه های  کشور 
سازمانی  باالخره  و  گفتگو  و  بحث  مجالس  واقعی،  و 
از مجلس منایندگان(  )به غیر  کار دولت  نظارت در  برای 
و رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق برش و 

حقوق قانونی آنها وجود داشته باشد.
ادامه داشته  اگر بخواهد  تفاهمی  == در هر گفتگو و 
و  نرماتیو  الگوهای  و  خرد  استیالی  در  فضایی  به  باشد، 
معترب نیاز است. چه با فحاشی، توهین، جمالت نامعقول 
و ناپسند، و یا خیاالت واهی و دیوانگان منی توان مذاکره و 
گفتگو منود. مثأل اگر کسی درباره فعل و انفعاالت شیمیائی 
می خواهد با کسی بحث کند، رشط این است که دو طرف 
مذاکره عنارص شیمیائی جدول مندلیف را بشناسند )خرد( و 
بعالوه هر دو به فرمول های شناخته شده در این علم، آگاه 

باشند )الگوهای نرماتیو معترب(.

نرصت واحدی – برای حامیت از جنبش هجوم و تسخیر، 
زیر  موارد  را در وحدت می جوید  که کرثت  آینده ای  برای 

پیشنهاد می شود.

۱.توسعه و تعالی فرهنگ اعرتاض و مقاومت
در متام سطوح و اقشار اجتامعی باید فرهنگ مقاومت 
در برابر هر کاری که حقوق انسان را نقض می کند اشاعه 
یابد و تقویت شود زیرا چنین مقاومتی تولیدگر ایده های نو 
است. مثال در آملان مقاومت در برابر نقل و انتقال میله های 
که  آنها  بازسازی  یا  و  نیرو  تولید  مراکز  به  امتی   سوخت 

چشم انداز سیاسی ایران فردا

دانست. متأسفانه  از بد روزگار مردم نیز دچار حاکمیتی 
استبدادی، سلطهى دین شیعه و خرافاتی قرار داشتند که از 

دوران صفویه آن را به ارث برده بودند.
اما تطور به ویژه تطور سیاسی در ایران طی دو قرن اخیر 
این  اسباب  زیرا  نگرفت  خود  به  واقعی  صورت  هیچگاه 
انسان خودآگاه و هوشیار  آن وجود  اساسی ترین  که  مّهم 
دلیل  به  خواه  سیاست،  گذشته  این  از  نبود.  فراهم  است 
دخالت ارشاف و دستاربندان درون مملکت و خواه به سبب 
سیستم  صورت  به  نتوانست  بیگانه،  سیاست های  دخالت 
سیاسی بسته و خودساز شکل بگیرد. به عبارت دیگر حتی 
اسالمی  انقالب کذائی  انقالب مرشوطیت و سپس  از  بعد 
 این سیستم نه فونکسیون/ کارکرد واقعی و اصلی خود را 

شناخت و نه کالم ویژه ی خود را یافت.
یعنی  تطور  اصلی  اجزاء  به  براینکه  عالوه  کمبود  این 
و  است  حکومت  سیاسی  اعامل  هامن  که  واریاسیون 
شامل می شود  را  ممکن  اجتامعی  ساختارهای  که  گزینش 
و  مردم  که  است  توقعاتی  معنی وجود  به  )هر ساختاری 
یا گروه هایی دارند( لطمه زد، بلکه عمدتا مانع رسیدن به  

نهایت تطور که  ثبات مجدد است نیز گردید.
آوارگی  آشوب، خونریزی،  تنها  کاذب  اعامل سیاسی  این 
برجای گذاشت که در طنین »مرده باد« و »زنده باد «های 
ممزوج با منافع و عالقه های بیگانه  فرو رفت تا از انظار 

عموم پنهان مباند.
فرایافتی  تطور  اصل  که  آنجا  از  و  دالیل  این  به  درست 
بنیادین در جهان است، آغاز هر نوسازی سیاسی در مملکت 
باشد  همراه  خودساز  سیاسی  سیستم  یک  ارائه ی  با  باید 
که با دیگر سیستم های اجتامعی چون اقتصادی، حقوقی، 
آموزشی، دینی و… هم تراز و بر آنها مسلط نباشد. به این 
مردمساالری  درباره  بحث  با  را  سیاسی  چشم انداز  جهت 

رشوع می کنیم.

۳.مردمساالری
اگر مردمساالری را به معنی حاکمیت مردم بر خودشان 

بپذیریم، آنوقت، به شهادت تاریخ ایران و مشکالت 
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       جهان امروزی و تئوری قدرت، عمده ترین دشواری 
چنین حاکمیتی، تّحقق و اجرای است.

تاریخ دو قرن تحّوالت اخیر ایران که پر از وقایع ناگوار، 
اصطالح  به  انقالب  و  خونریزی ها  و  شورش ها  جمله  از 
اساسی سیاست  اسالمی  است، نشان می دهد که گرفتاری 
در ایران تنها به ساختار جامعه و ارزش های فرهنگی کهنه و 
پوسیده ی آن مربوط منی شود بلکه رهربی سیاسی مملکت 
چه  است.  داشته  نابسامانی ها  این  در  توجهی  قابل  سهم 
رهربی سیاسی  همیشه به افراد سیاسی نیاز دارد. اما آنها 
قدرت  مسند  بر  که  هنگامی  جهان  دولتمندان  متام  مانند 
می نشینند، عاشق آن شده و با تزویر و ریا و گاهی قهر و 
رسکوب و اعامل غیرقانونی سعی به حفظ صندلی قدرت 
می نویسد:  زرین کوب]۱[  عبدالحسین  دکرت  دارند.  خویش 
»تاریخ سیاست در ایران عموماً با خشونت، حذف، تبعید، 
انحصار، ثروت  اندوزی، تیولداری، حیله گری، دروغ، بی ثباتی 

و تحریف همراه بوده است«.
پس بنا بر رأی کارل پوپر]۲[ باید چاره ای اندیشید تا دیگر 

چنین اتّفاقاتی در آتیه ممکن نگردد.
برای رسیدن به این مقصود موضوع مسئولیت سیاسی و 
مهار قدرت اهمیتی بسیار دارند تا از یکه تازی دولتمندان 
جلوگیری گردد. چنین کاری تنها با شکسنت پیکان قدرت میرس 
می شود. یعنی می بایستی پذیرفت که در کار کشورداری نه 
تنها دولت بلکه اپوزیسیون نیز مسئول است و باید در این 
مّهم مشارکت داشته باشد. مشارکت برای ساخنت، مشارکت 

برای آبادانی، مشارکت برای رفع مشکالت.
دولت  و  اپوزیسیون  میان  مسئولیت هرگونه کشمکشی 
که به ناسامانی مملکت بکشد و یا به شورش های خیابانی 
ساالِر  است.  منازعه  دو طرف  هر  عهده ی  بر  گردد  منجر 
کشور، یعنی مردم، باید در داوری بر این امر توانا باشد. باید 
اسباب این قضاوت یعنی داشنت اطالعات بی طرفانه برایش 
فراهم گردد. از جمله باید در کشور رسانه های آزاد، دستگاه 
نظرخواهی های بی شائبه و واقعی، مجالس بحث و گفتگو و 
باالخره سازمانی برای نظارت در کار دولت )به غیر از مجلس 
منایندگان( و رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق 
برش و حقوق قانونی آنها، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، 

وجود داشته باشد.
درست در چنین وضعیتی است که:

ساالِر کشور، یعنی مردم، می تواند در صورت لزوم و هرگاه 
مقتضی بداند، دولت و اپوزیسیون را جابجا کند.

برپایه این سخن: فقط و فقط چنین فرایافتی دمکراسی 
و یا مردمساالری است و باید چشم اندازسیاسی ملّت ایران 

باشد.

۴.کار سیاست در جامعه ی فردای ایران
و  عزم  برای  امکاناتی  آوردن  فراهم  هامنا  سیاست،  کار 
باشد.  برخوردار  ازحامیت همگان  بتواند  که  است  قصدی 
مسئله ای که نتیجه ی فرایافت تطور طی سالیان دراز است.

واضح است هر تصمیم سیاسی نه تنها می بایستی تابع 
ارزش ها  آنها  بزرگرتین  که  باشد  خود  زمان  پیش فرض های 
خواست های  و  کمبودها  گونه ی  اجتامعی،  سنت های  و 
حقوقی مردم است )نقض اینها ریشه به وجود آمدن چالش، 
ناآرامی، و شورش است(، بلکه هر تصمیم  سیاسی منی تواند 

تصمیامت گذشته را نقض کند.
درست به این دلیل تصمیامت دولت چون سلسله زنجیری 
بهم پیوسته و به این شکل در کل هویت نظام را تشکیل 
در  تصمیم  یک  گزینش  در  اساسی  عامل  پس  می دهد.  
درجه  نخست رفع چالش و نا آرامی  و بازگشت به صلح و 
آرامش است. آنچه باید به آن درایت سیاسی نام نهاد. بعالوه 

درایت سیاسی به ابزار ویژه ی خویش نیازمند است. این ابزار 
یا رسکوب  و  قانون  به چامق  تهدید  زور،  اعامل  منی تواند 
باشد زیرا در اینصورت اصل حاکمیت مردم زیر پا گذاشته 
یا »یکپارچگی« و »قلمرِو« ساالِر  می شود و »سوورن«]۳[ 

مملکت که مردم اند به اسارت کشانده می شود.
عاقبت این کار، به گور سپردن دمکراسی است. پس هر 
باشد. پس   داشته  را  تصمیمی  می بابستی حامیت همگان 
دستگاه سیاسی چاره ای جز به کار گرفنت گفتگو و تفاهم 
با مردم ندارد. بدیهی است در هر گفتگو و تفاهمی اگر 
و  استیالی خرد  به فضایی در  باشد،  ادامه داشته  بخواهد 
الگوهای نرماتیو و معترب نیاز است. چه با فحاشی، توهین، 
جمالت نامعقول و ناپسند، و یا خیاالت واهی و دیوانگان 

منی توان مذاکره و گفتگو منود.
مثأل اگر کسی درباره فعل و انفعاالت شیمیائی می خواهد 
مذاکره  دو طرف  که  است  این  کند، رشط  بحث  کسی  با 
عنارص شیمیائی جدول مندلیف را بشناسند )خرد( و بعالوه 
هر دو به فرمول های شناخته شده در این علم، آگاه باشند 

)الگوهای نرماتیو معترب(.
از حامیت مردم  همچنین هنگامی  یک تصمیم سیاسی 
برخوردار است که مرجع آن تصمیم یعنی دولت، مطابق 
اراده ی مردم که ساالِر کشورند عمل کرده باشد. به عبارت 
هیرارشی  یا  پائین  به  باال  از  تصمیمی   چنین  شکل  دیگر 
نیست. بلکه به عکس کلیه ی اعامل سیاسی می بایستی از 
اینصورت  در  بگیرد.   مردم شکل  مشارکت  با  یعنی  پائین 
بار هر تصمیمی  روی دوش همه سنگینی می کند. چنین 
تصمیمی  دیگر دلبخواهی منی تواند باشد و منی بایست از 

خاطر مبارک کسی منعکس گردد.
در  را  خود  کامل  سیاسی  تصمیم گیری  شکل  این  به 

دمکراسی، یا مردمساالری به دست میآورد.
با این حال باید ملّت همواره به این مردم ساالری مطمنئ بشود.
مردم باید این اطمینان را ملس بکنند. به عبارت دیگر هر 
شهروندی الزم است بتواند هر تصمیمی  را در پرتو داوری 
خرد جمعی قرار دهد که قادر است اعتبار هر ذهنیتی را 
در عرصه ی عمومی  معلوم سازد. چیزی که بیان عینیت آن 
است. از این رو الزم است در مملکت قّوه ی این تشخیص که 
تأملی عمومی  است به وجود آید. ریشه ی این قّوه را عالوه 
بر سواد اجتامعی می بایستی در وجود رسانه های گروهی 
مستقل و آزاد، مجالس بحث و گفت و شنود سیاسی، محافل 
غیرفرمایشی  کارگری  سندیکاهای  و  احزاب  روشنفکری، 

جستجو کرد.
ولی هر تشخیصی دو طرف دارد. طرف خوب یا بد، طرف 
درست یا نادرست، طرف دوست یا دشمن، طرف قبول یا 
طرد. در این مورد نیز باید الگوئی دو طرفه تصّور و تعریف 
گردد. طرفینی که در سیاست به آنها می توان طرف دولت 
و طرف اپوزیسیون نام داد. پس اگر در کشور ایران چنین 
قّوه ی تشخیصی به وجود آید، آنگاه انعکاس هر تصمیمی  را 
می توان بنا بر این تعریف در چهره ی اپوزیسیون مشاهده 

کرد که طرف مخالف آن تصمیم است.
یا  اپوزیسیون  چرا  می دهد  نشان  خوبی  به  بحث  این 
بهرت، دستهى مخالف، الزم است و چرا مخالفین واقعی و 
نه دروغین، آئینه ی اطمینان به دمکراسی هستند. درست 
ساالِر  است،  سیاسی  تشخیص  آئینهى  که  آئینه،  این  در 
مملکت، یعنی مردم می تواند به حاکمیت خویش مطمنئ 
بشود. از این رو اپوزیسیون کلید ورود به حوزه ی دمکراسی 
یا مردمساالری است. به این دلیل مردم حق دارند هرگاه 
تشخیص بدهند که حاکمیت شان در خطر است دولت را 
بدون هیچ قید و رشطی برکنار و آنهائی را که حامل تفکر 
به درستی  این سخن  بنشانند.  بجایش  اپوزیسیون هستند 

محتوای واقعی و قابل مّحک مردمساالری را بازتاب می دهد.

5.سازمان نظارت بر مردمساالری
با این بحث روشن است مسئله ی اساسی نه شکل و نوع 
حکومت و نه اداره ی آن بطور مرکزی و یا غیرمرکزی است. 
بر  نظارت  دشواری  عمده،  بطور  سیاسی،  دشواری  بلکه 
دمکراسی است تا بتوان به موقع دولت را بطور مساملت آمیز 
تعویض منود. این نطارت به دو عنرص، یکی ابزار نظارت و 
دیگری برنامه ی تشخیص، نیاز دارد. به عبارت دیگر هامنطور 
که چشم برای دیدن و یا گوش برای شنیدن به عنوان یک 
ابزار الزم است، جامعه ی ایران نیز برای ایجاد خرد جمعی 
نیاز به ابزار تشخیص دارد. اما چشم و گوش برای تشخیص 
یکی شی ء و یا یک آوا به برنامه ی مقایسه یا »آسوسیاسیون« 
و تداعی احتیاج دارد تا با کمک آن، که به وسیله ی مترین و 
تعلیم به دست آمده است، بتواند محیط خود را بشناسد. 
از این رو بینائی اجتامعی نیز به برنامه ی تشخیص نیازمند 
به  تطور  فرایافت  مبنای  بر  و  مرور  به  برنامه  این  است. 
وجود می آید. از این رو تشخیص عمومی  و یا خرد جمعی را 
منی توان با انقالب و یا به زور بر مردم تحمیل کرد. بلکه این 

کار وقت و دلسوزی و زحمت می طبد.
عهده ی  بر  دمکراسی  بر  نظارت  غربی،  کشورهای  در 
یا  و  اجتامعی  جنبش های  گروهی،  رسانه های  احزاب، 
معرتضین خارج از پارملان گذاشته می شود که درواقع در بُعد 
سازمانی ابزار تشخیص و در بُعد تفکر و خاطرات و نظرات 
دانشمندان و متخصصین، که ستون اصلی مّحک حقیقت اند، 
منایشی از برنامه ی تشخیص به شامر می روند. اما در ایران 
و یا جوامع عقب مانده که خاطره )تعلیم و آماده ساخنت 
جوانان برای یک زندگی اجتامعی مساملت آمیز( و نفکر بکر 
و نو و سازگار با بافت جامعه ندارند این خرد جمعی کافی 
نیست.  بلکه ایران مضافأ نیاز به سازمانی، به نام سازمان 
نظارت بر مردمساالری دارد، که می بایست مرکب از زبدگان 

و برجستگان کشور باشد.
افکار  درباره ی  پژوهش  و  تحقیق  سازمان  این  وظیفه ی 
جدید سیاسی– اجتامعی و آگاه منودن مردم به آنها، گزارش 
آشکار  مردم،  ی  قاطبه  به  دسته بندی  و  توطئه  هر  کردن 
ساخنت دخالت های غیرقانونی افراد و سازمان ها و رشکت ها 
فساد،  شبکه های  کردن  برمال  مملکت،  اداره ی  کار  در 
روشن  استفاده ها،  دادن سوء  نشان  البیگری،  و  پارتی بازی 
ساخنت گوشه های تاریک اجتامع و کار دولت و دستگاه های 
گروهی،  رسانه های  غلط  گزارش های  کردن  برمال  قضائی، 
رساندن صدای مردم و آنها که مورد ظلم و ربودن حقوق 

خود شده اند به مراجع قانونی مملکت و غیره است.
از آنجا که این کار به بررسی افکار عمومی  نیز نیاز دارد 
الزم است این سازمان مدیریت دستگاه نظرسنجی  مملکت 
را  سازمان  این  مدیریت  که  کسانی  باشد.  عهده دار  نیز  را 
بطور افتخاری بر عهده می گیرند باید منعکس کننده ی اقشار 
جامعه باشند تا اعتامد مردم را برانگیزند. نخست در چنین 
رشایطی است که قّوه ی تشخیص عمومی، یعنی خرد جمعی، 
به درجه ی کامل خویش می رسد و عینیتی را می سازد که 

اپوزیسیون نام دارد.
کانون های  وسیله ی  به  باید  الزاما  سازمان  این  بودجه ی 
بخش  از  که  درآمدی  و  خیریه  مؤسسات  عام املنفعه، 

نظرسنجی به دست می آید تأمین گردد.
زیرنویس:

]۱[ رروزگاران، انتشارات سخن ۱۳۷۴؛ عبدالحسین زرکوب
]۲[ Sir Karl Popper : die offene gesellschaft und 

ihre Feind, Tübingen 1992
]۳[ Sovereign
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»محاربه، اجتامع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت 
شاکی  گوشی  تخریب  و  موتورسیکلت  زدن  آتش  کشور، 
خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی« شده 

بود.
در کمرت از ۴۰ روز از برگزاری دادگاه، حکم اعدام او صادر 
و با وجود رضایت شاکیان، روز شنبه ۱۹ آذر و در روز جهانی 
حقوق برش، به اجرای احکام ارجاع شد. ماهان صدرات از 
)فشافویه(  بزرگ  تهران  زندان  در  کنون  تا  بازداشت  زمان 
حبس بوده اما طی روزهای گذشته به زندان »رجایی شهر« 

کرج منتقل شد.
اعرتاضات  در  که  متهامنی  دیگر  مانند  صدرات  ماهان 
وکیل  داشنت  حق  از  شده اند،  بازداشت  گذشته  هفته های 
تعیینی )انتخابی( محروم بوده است. قاضی یا حاکم رشع 
در جلسه دادگاه به او اجازه دفاع نداده با اینهمه ماهان 
تأکید کرده که سالح رسد نداشته و در ویدئویی هم که از 

مستندات دادگاه است، اثری از سالح رسد نیست.
جلسه  تشکیل  از  پس  که  بوده  این  توجه  قابل  نکته 
به  اما  دادند  رضایت  ماهان  خصوصی  شاکیان  دادگاه، 
دلیل اینکه اتهام »محاربه« به او زده شده است، رضایت 
مدعی  و  منی شد  حکم  اجرای  از  مانع  خصوصی  شاکی 
متهم  اعدام  خواستار  همچنان  کل  دادستانی  یا  العموم 

شده بود.
یکی از نیروهای امنیتی که شاکی ماهان صدرات بود، با 
گشودن یک حساب کاربری در توئیرت مدعی شده بود در 
تالش است که از اعدام ماهان جلوگیری شود تا خون ناحقی 

ریخته نشود.
ماهان صدرات یکی از ده ها شهروندی است که در جریان 
قوه  رسکوب  دستگاه  توسط  سپس  و  بازداشت  اعرتاضات 
قضاییه با اتهامات سنگین و خطر اعدام روبرو شده است. 

==روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد درخواست 
اعاده دادرسی ماهان صدرات مرنی پذیرفته شده و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع 

شده است.
وجود  با  صدرات،  ماهان  اعدام  حکم  پیش  روز   ۱۰==
رضایت شاکی خصوصی، به بخش اجرای احکام رفته بود 
و پس از آنکه موجی از واکنش های داخلی و بین املللی را 

برانگیخت، اجرای حکم »متوقف« شد.
پرونده  به  زیادی  شباهت  صدرات  ماهان  پرونده   ==
به  حالی  در  هم  شکاری  محسن  داشت.  شکاری  محسن 
»محاربه« متهم و به »اعدام« محکوم و حکم او اجرا شد 

که قتلی مرتکب نشده بود!
اعرتاضات  جریان  در  که  را  شهروندانی  قضاییه  ==قوه 
بازداشت شده اند سزاوار اعدام، قطع دست و پا و نفی بلد 

دانسته است!

شهروندان  از  مرنی  صدرات  ماهان  اعدام  حکم 
بازداشت شده در جریان اعرتاضات اخیر توسط دیوان عالی 
دادگاه  به  دوباره  رسیدگی  برای  پرونده  و  شد  لغو  کشور 
هم عرض ارسال شد. حکم »اعدام« این جوان ۲۲ ساله ۱۰ 
واکنش های  موج  اما  بود  رفته  احکام  اجرای  به  پیش  روز 
عمومی در داخل و خارج کشور سبب توقف موقت حکم 

شده بود.
نقل  به   امروز  قضاییه  قوه  به  وابسته  میزان  خربگزاری 
از روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد درخواست 
به  که  معرتضی  مرنی،  صدرات  ماهان  دادرسی  اعاده 
رسیدگی  برای  و  شده  پذیرفته  بود،  شده  محکوم  اعدام 
شده  ارجاع  رأی  صادرکننده  هم عرض  دادگاه  به  مجدد 

است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرده که »با توجه 
به دالیل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات 
مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج 
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، 
لذا مستنداٌ به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع 

شد.«
کرده  تأکید  کشور همچنین  عالی  دیوان  عمومی  روابط 
از حدوث  پس  قطعی  رأی  به  نسبت  دادرسی  »اعاده  که 
واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می گیرد که 
پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور 

شده است«.
دیوان عالی کشور در حالی حکم »اعدام« این جوان را لغو 
و تشخیص داده پرونده او باید بار دیگر در دادگاه هم عرض 
مورد بررسی قرار بگیرد که ۱۰ روز پیش حکم اعدام ماهان 
صدرات، با وجود رضایت شاکی خصوصی، به بخش اجرای 
احکام رفته بود و پس از آنکه موجی از واکنش های داخلی 
و بین املللی را برانگیخت، خرب رسید اجرای حکم »متوقف« 

شده است.
 ۱۲ و  شد  بازداشت  تهران  در  مهر   ۲۰ صدرات  ماهان 
اتهام  به  تهران  انقالب  دادگاه  بیست و شش  در شعبه  آبان 
»محاربه« و »اقدام علیه امنیت ملی« محاکمه شد. بر اساس 
کیفرخواست صادر شده علیه ماهان صدرات، او متهم به 

حکم اعدام ماهان صدرات »لغو« و پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه 
هم عرض ارجاع شد

ماهان صدرات

بر اساس گزارش نهادهای حقوق برشی، قوه قضاییه تا کنون 
در هفته های گذشته  که  اعدام ۱۱ شهروند معرتض  حکم 
بازداشت شدند را صادر کرده و ۱۶ شهروند نیز با اتهامات 
سنگین »محاربه«، »افساد فی االرض« و »محاربه« با خطر 

صدور حکم اعدام روبرو هستند.
در  دادرسی  برای  صدرات  ماهان  پرونده  دوباره  ارسال 
دادگاه  هم عرض در حالی رخ داده که دو جوان ۲۳ ساله، 
محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد، در 

هفته های گذشته اعدام شدند.
پرونده ماهان صدرات شباهت زیادی به پرونده محسن 
شکاری داشت. محسن شکاری هم در حالی به »محاربه« 
نشده  مرتکب  قتلی  که  شد  محکوم  »اعدام«  به  و  متهم 
بود! در پرونده محسن شکاری او متهم به »بسنت خیابان 
ستارخان« در جریان اعرتاضات و زخمی کردن یک بسیجی 
لباس شخصی و مسلح شده بود. محسن در حالی اعدام شد 
که بسیجی فقط یک خراش روی شانه با ۱۳ بخیه داشت و 
البته هیچ مستنداتی در دادگاه مبنی بر زخمی شدن بسیجی 

توسط محسن شکاری ارائه نشد.
زیر  نداشت؛  دسرتسی  تعیینی  وکیل  به  شکاری  محسن 
شکنجه ناچار به اقرار علیه خودش شده بود و در دادگاه 

هم امکان و زمان دفاع از خودش را نیافت.
حکم  صدور  و  محاکمه  اتهام،  بازداشت،  ناعادالنه  روند 
اعدام  به  که  شهروندانی  دیگر  درباره  ماهان،  برای  اعدام 
محکوم شده اند نیز وجود دارد. وکال و حقوقدانان به شیوه 
بازداشت و اعرتاف گیری، تدوین کیفرخواست و محاکمه این 

افراد ایرادهای حقوقی زیادی وارد می کنند.
محسن برهانی وکیل دادگسرتی که در حوزه علمیه درس 
انتشار مطالبی در حساب  با  خوانده طی روزهای گذشته 

کاربری اش در توئیرت اتهام »محاربه« و صدور احکام 
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فاحش«  »اشتباه  داری  را  معرتضان  علیه  »اعدام«       
علیه  شده  صادر  احکام  مشخص  بطور  او  است.  خوانده 
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را که طی روزهای گذشته 
اعدام شدند با استناد به قوانین خود جمهوری اسالمی زیر 

سوال برده و اشتباه خوانده است.
را  اعدام  احکام  صدور  همچنین  برهانی  محسن 
»غیررشعی« دانسته و نوشته که »در اعرتاضات اخیر، کسانی 
که دست به سالح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی 
و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع 
مردم بودند. بنابراین رشایط جرم محاربه محقق نشده است 
و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیررشعی و 

به قصد ارعاب عمومی!!«
در  که  شهروندانی  قضاییه  قوه  که  حالیست  در  اینهمه 
قطع  اعدام،  سزاوار  را  شده اند  بازداشت  اعرتاضات  جریان 

دست و پا و نفی بلد دانسته است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۲۹ 
آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معرتضی 
و  کرده  دفاع  شدند  بازداشت  ملّی  خیزش  ابتدای  از  که 
گفته که »در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است 
که  کرد  اشاره  مائده  سوره   ۳۳ آیه رشیفه  به  می توان  که 
می فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامرب می جنگند و در 
زمین ظلم می کنند، سزایی نیست جز این که به دار آویخته 
شوند و یا دست و پایشان در خالف جهت بریده شوند و 

یا نفی بلد شوند.«
»اساتید، حقوقدانان،  به  با حمله  قضاییه  قوه  سخنگوی 
»اعدام«  احکام  که صدور  دیگر شهروندانی  و  روحانیون« 
اتهامات سنگینی چون »محاربه« علیه معرتضان  تعیین  و 
انتقادها  این  گفت  برده اند،  سوال  زیر  را  بازداشت شده 

»تشویش اذهان عمومی« است و »خط قرمز« است!
اینکه »فقها در نفس محاربه«  بیان  با  مسعود ستایشی 
وفاق دارند، افزود که هرگونه اختالف  نظر احتاملی فقهای 
ما  »قانون  و  است«  مجازات  یا  و  کیفر  »تعیین  در  شیعه 
برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می کند، 

فصل الخطاب است.« 
جمهوری  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
اسالمی نیز در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام 
که  گفت  می شوند،  متهم  »محاربه«  به  که  کسانی  برای 

انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که »در ماده ۲۸۲ 
قانون مجازات اسالمی، حد محاربه یکی از چهار مجازات 
بلد  نفی  و  پای چپ  و  راست  دست  قطع  صلب،  اعدام، 

است.«
که  افزوده  قضاییه  قوه  عالی  شورای   نشست  در  او 
یک  هر  انتخاب  که  شده  ترصیح  نیز   ۲۸۳ ماده  »در 
این  است.  قاضی  اختیار  به  مذکور  چهارگانه  حدود  از 
قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن 

کنند.« عمل 
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح 
اتهام محاربه علیه معرتضان بازداشت شده از احکام صادر 
شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه »رشط تحقق 

محاربه قتل یا جرح نیست«.
قانون  بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹  قوه قضاییه در 
جرم  مادی  »رکن  نوشته  محاربه  درباره  اسالمی  مجازات 
است؛  اسلحه  کردن  آشکار  یعنی  سالح  کشیدن  محاربه، 
مرشوط به آنکه اوالً کشیدن سالح به قصد جان یا مال یا 
ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب 
ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافنت 

جرح یا قتل، رشط تحقق محاربه منی باشد.«

==برای جلوگیری از دیده شدن این حرکات اعرتاضی از 
سوی ورزشکاران است که صداوسیامی رژیم مسابقات مهم 
را با دو دقیقه تأخیر پخش می کند تا سانسورچی ها دست 

به کار شوند و آن صحنه را حذف کنند.
پاسداران  سپاه  به  وابسته  »جوان«  ==روزنامه 
در  و  کرده  به مجازات  تهدید  را  فوتبالیست های معرتض 
هذیاناتی عجیب و غریب نوشته »فرصت آن رسیده که با 
یک اقدام اساسی و درست متام نخاله های فوتبال برخورد 

شود و دور ریخته شوند!«

در ایران بسیاری از بازیکنان فوتبال بعد از به مثر رساندن 
گل در مسابقات بجای شادی پس از گل در حامیت از خیزش 
مردم ایران و در واکنش به کشتار و اعدام جوانان توسط 

رژیم دست به حرکات اعرتاضی می زنند.
که  است  حرکات  این  شدن  دیده  از  جلوگیری  برای 
صداوسیامی حکومت مسابقات مهم را با دو دقیقه تأخیر 
آن  و  شوند  کار  به  دست  سانسورچی ها  تا  می کند  پخش 

صحنه را حذف کنند.
فوتبال  تیم  بازیکن  مطهری  اردالن  ارتباط،  همین  در 
مقابل  تیم  این  اخیر  دیدار  جریان  در  )تاج(  »استقالل« 
پرسپولیس پس از به مثر رساندن گل دوم تیم دست ها را رو 

به آسامن گرفت و اشک ریخت.
به  آبادان  صنعت  تیم  بازیکن  تهیدست  میثم  همچنین 
دلیل حرکت منادین و اعرتاضی »نه به اعدام« پس از به مثر 
رساندن گل مقابل تیم نساجی در هفته دوازدهم لیگ برتر 

ایران به کمیته انضباطی فراخوانده شده است!

تداوم حامیت فوتبالیست ها از خیزش رسارسی؛
 روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران: باید با این نخاله ها برخورد کنید!

شیر علی  هاشم  به  مربوط  منادین  حرکت های  از  یکی 
بازیکن تیم فوتسال »فوالد زرند ایرانیان« در جریان بازی های 
لیگ برتر است که دو بار برای تیم خود موفق به زدن گل 
شد و هر دو بار، صحنه بازداشت خدانور لجه ای )لجعی( را 

که در سیستان و بلوچستان کشته شد بازسازی کرد.
فاطمه عادلی بازیکن ملی پوش تیم سپاهان، پس از گل 
زدن به تیم »باتری سنندج« در لیگ برتر فوتبال بانوان به 
خفقان و رسکوب زنان اعرتاض کرد. در چند رقابت دیگر و در 

سایر رشته های ورزشی نیز این حرکات اعرتاضی تکرار شد.
در این میان، روزنامه »جوان« وابسته به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در نوشتاری با عنوان »اشک متساح!« نوشته 
»فوتبالی جامعت به تصور اینکه می تواند از مند اغتشاشات 
برای خودش کالهی دست و پا کند خود را به نفهمی می زند 
و حرکات خاص انجام می دهد و ژست ماتم زدگی به خود 
می گیرد اما منی داند و منی فهمد که این مند خیلی وقت است 

که پوسیده شده و دیگر حتا به کار اربابانش هم منی آید.«
در این نوشتار با اشاره به اینکه باید با این فوتبالیست ها 
»برخورد قاطع« شود در هذیاناتی عجیب و غریب آمده 
کرده اند  جدا  که  مدت هاست  را  »این جامعت صف شان 
و واقعیت این است که باید دِر فوتبال را با این بازیکنان 
تخته کرد. شاید فرصت آن رسیده که با یک اقدام اساسی 
و درست متام نخاله های فوتبال از رئیس گرفته تا مرئوس، 
بازیکن، مربی و لیدر را دور ریخت و این رشته را از نو 
به درستی و با سالمت کامل بنا نهاد. فوتبالی که اسیر پول 
نباشیم، فوتبالی که  نباشد و ما نگران وادادگی اهالی اش 

وطن فروش نباشد.«
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اینرتنت  از طریق شبکه های اجتامعی،  نیز  را  مدیریت آن 
و موبایل به عهده دارند. البته مدیریت جنبش به معنای 
رهربی آن نیست. این جوانان و زنان با شعار شگفت انگیز و 
فرشده » زن، زندگی، آزادی« که بیان آرزوهای دیرین شان و 
در برگیرنده متامی  خواسته ها و آرزوهای مردم ایران در ۴۳ 
سال اخیر است، وارد میدان شدند. سپس قرشها و طبقات 
دیگر و وسیع جامعه به تدریج به آن پیوستند: هرنمندان، 
دانشگاهیان،  دانش آموزان،  و  دانشجویان  ورزشکاران، 
معلامن، کارگران و حتی رفته رفته بازاریان هم با آن همراه 
شدند. این گسرتدگی و همبستگی نتیجه ی ۴۳ سال حاکمیت 
دیگر  اجتامعی  گروه های  پیوسنت  است.  اسالمی  جمهوری 
به جنبش جوانان به این دلیل است که آنها به این نتیجه 
رسیده اند که تحت حاکمیت جمهوری اسالمی هرگز اصالحی 
صورت نخواهد گرفت و اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. 
پایداری  کننده  تضمین  می توان  را  اساسی  عنرص  دو  این  

جنبش دانست.
عنرص دیگر، غیر متمرکز بودن مدیریت جنبش و ناشناس 
و نامعلوم بودن مدیران آن است. یعنی ما در این جنبش با 
یک رهربی فرهمند و رسشناس روبرو نیستیم. اگر با رهربی 
رسشناس و فرهمند، مانند جنبش سبز، روبرو می بودیم رژیم 
با دستگیری، زندانی کردن و حتی  به سادگی می توانست 
کشنت رهرب، جنبش را رسکوب کند. در این جنبش جوانان 
تلگرام   و  اینستاگرام  نظیر  اجتامعی  شبکه های  طریق  از 
خربرسانی می کنند و مکان و زمان اعرتاض و حتی شعارهای 
آن را تعیین می کنند؛ شام می بینید که ناگهان در یک شهر، 
در یک منطقه و در یک محله یک دفعه مردم به خیابان ها 
می آیند و تظاهرات اعرتاضی به راه می اندازند. یعنی نقش 
جنبش  سازماندهی  و  خرب  پخش  در  اجتامعی  شبکه های 

بسیار اساسی است.

==»جنبش در آغاز بیان همبستگی در میان نسل جوان 
در  هستند.  موبایل  و  اینرتنت  همساالن  همگی  که  بود 
نتیجه، اولین علت گسرتدگی جنبش، جوان بودن فعاالن آن 
است که مدیریت آن را نیز از طریق شبکه های اجتامعی، 

اینرتنت و موبایل به عهده دارند.«
==»این جنبش نشان داد که بسیاری از خط  کشی هایی 
که پیش از این در جامعه سیاسی ایران مطرح بود، دیگر 
مطرح نیست.  برای مثال، بعضی از فعاالن سیاسی بیش از 
پافشاری بر هویت ایرانی خود، بر هویت قومی خود تأکید 
می کردند و می گفتند که مثالً کرد یا ترک یا بلوج یا عرب یا 
ترکمن هستند. می توان گفت که با این جنبش همه اینها به 
نوعی دود شد و رفت هوا. اکنون در رسارس ایران مردم با 
زبان ها، سنت ها، فرهنگ ها و حتی با تاریخ های گوناگون 
نشان  از خود  کم نظیری  و همبستگی  آمده اند  میدان  به 
می دهند که ما در تاریخ مدرن ایران اساساً چنین تجربه ای 

را هرگز نداشته ایم.«
==»مردم ایران و به خصوص جوانان  به دنبال یک نوع  
را  اسمش  من  هستند.  وحدت بخش  و  مدرن  ملی گرایی 
گذاشته ام »وحدت در کرثت« یا »یگانگی در چندگانگی«. 

ما باید این ملی گرایی را بفهمیم.«

چهارمین  وارد  آزادی  برای  ایران  مردم  انقالبی  جنبش 
ماه شده و همچنان در مرکز توجه نه تنها سیاست بلکه 
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتامعی قرار دارد. در ارتباط 
با ویژگی فراقومی  و فرازبانی بودن این خیزش رسارسی و 
مناف زاده  علیرضا  با  آن  در  ملی  و همبستگی  همگرایی  

جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ در فرانسه گفتگو کردیم.
علیرضا مناف  زاده دانش آموخته جامعه شناسی و تاریخ 
است و چندین کتاب و صدها مقاله  به زبان های فرانسوی 
و فارسی از او منترش شده است. او نویسنده دو مقاله بلند 
در  وی  تاریخ نگاری  و  کرسوی  احمد  آثار  درباره  جامع  و 
با عنوان  ایرانیکا است. همچنین برنامه هفتگی  دانشنامه 
»تاریخ تازه ها« برای بخش فارسی رادیو بین  املللی فرانسه 
تهیه می کند که به صورت نوشته و ویدئو در وبسایت و 

شبکه های اجتامعی آن رادیو پخش می شود.

–آقای مناف زاده، اعرتاضات پس از قتل حکومتی مهسا 
)ژینا( امینی چرا به رسعت در رسارس کشور گسرتش پیدا 
تبدیل شد  به جرقه  این رویداد که  کرد؟ چه ظرفیتی در 

وجود داشت؟
-مهسا امینی یک دخرت جوان ۲۲ ساله کرد بود. جنبش را 
جوانان ایران به دادخواهی او به راه انداختند. این جنبش از 
مزار مهسا در زادگاهش سقز رشوع شد و خرب آن از طریق 
شبکه های اجتامعی در رسارس ایران پخش شد. البته نقش 
دو خربنگار زن که کشته شدن مهسا را پوشش دادند بسیار 
مهم بود. این رویداد متام جوانان و به ویژه دخرتان زیر ۲۵ 
سال را که همواره زیر فشار و ستم مضاعف در جمهوری 
اسالمی بودند به حامیت از دخرتی که به ناحق کشته شده 

بود به حرکت درآورد.
درواقع، جنبش در آغاز بیان همبستگی در میان نسل جوان 
بود که همگی همساالن اینرتنت و موبایل هستند. در نتیجه، 
اولین علت گسرتدگی جنبش، جوان بودن فعاالن آن است که 

گفتگو با علیرضا مناف زاده درباره جنبش انقالبی که نو و فراگیر است و برای 
بررسی آن به نگاهی نو و فراگیر نیاز است

از  کشور  خارج  ایرانیان  بی دریغ  حامیت  دیگر،  عامل 
و  عمومی   بسیج  گذشته  ماه  چند  در  است.  جنبش  این 
همبستگی ای که ایرانیان خارج کشور به منایش گذاشته اند 
فوق العاده است. همه اینها باعث شده که نزدیک به ١۶۰ 
با  مردم  رویارویی  عرصه  ایران  استان های  همه  در  شهر 
نیروهای رسکوب رژیم بشود.  بیش از ۵۰۰ نفر و از جمله ۶٨ 
کودک جانشان را از دست داده اند، بیش از ١٨۰۰۰ هزار نفر 
زندانی شده اند که از آنها حدود ۴۰۰۰ نفر دانشجو هستند. 
متأسفانه دو تن از زندانیان را رژیم برای آنکه زهرچشم از 
مردم بگیرد اعدام کرده است. با این حال، جنبش کامکان 
به راه خود ادامه می دهد. همه این عوامل باعث شده که 
این حرکت گسرتش پیدا کند و دوام داشته باشد. ولی این 
در مرحله سلبی است، یعنی در مرحله نفی  جنبش فعالً 
رژیم و در پی رسنگونی آن است. وقتی به مرحله مثبت یا 
ایجابی برسد، یعنی برقراری نظام آینده و ایجاد آرامش در 
کشور مطرح شود آنوقت مسئله رهربی به مسئله ای حیاتی 

تبدیل خواهد شد.

که محصول دوران جدیدی  را  این جنبش  –آیا می شود 
در تاریخ ایران است با منونه های سنتی مثل انقالب 5۷ که 

گفتامن »ضدامپریالیستی« بر آن حاکم بود مقایسه کرد؟
اما  نیست.  دیگر مطرح  که  -گفتامن »ضدامپریالیستی« 
نکته ای که من بسیار تاکید دارم این است که این جنبش با 
جنبش های پیشین در ایران از زمین تا آسامن فرق می کند. 
سیاسی  گاه  و  اجتامعی  جنبش های  با  که  گفت  می شود 
با  را  این جنبش  ایران هم فرق می کند.  مانند  کشورهایی 
وگرنه  کرد  تحلیل  و  بررسی  باید  تازه  مفاهیم  و  مقوالت 
بیشرت  ما دچار مشکل در فهم آن خواهیم شد. متأسفانه 

تحلیلگران و کارشناسانی که در رسانه ها درباره این
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        جنبش اظهار نظر می کنند هنوز با نظام های مفهومی  
و مقوالتی گذشته به آن نگاه می کنند.

که  از خط  کشی هایی  بسیاری  که  داد  نشان  جنبش  این 
پیش از این در جامعه سیاسی ایران مطرح بود، دیگر مطرح 
نیست.  برای مثال، بعضی از فعاالن سیاسی بیش از پافشاری 
بر هویت ایرانی خود، بر هویت قومی خود تأکید می کردند 
و می گفتند که مثالً کرد یا ترک یا بلوج یا عرب یا ترکمن 
هستند. می توان گفت که با این جنبش همه اینها به نوعی 
دود شد و رفت هوا. اکنون در رسارس ایران مردم با زبان ها، 
سنت ها، فرهنگ ها و حتی با تاریخ های گوناگون به میدان 
می دهند  نشان  خود  از  کم نظیری  همبستگی  و  آمده اند 
که ما در تاریخ مدرن ایران اساساً چنین تجربه ای را هرگز 
نداشته ایم. شام اگر به جنبش مرشوطه خواهی نگاه کنید 
می بینید که بیشرت در تربیز، تهران و گیالن و یک مقداری 
هم در اصفهان بود. در تاریخ مدرن ایران ما چنین جنبش 
رسارسی نداشتیم که فراتر از مرزهای قومی، فرهنگی، سنتی 
و دینی برود.  بنابراین، من فکر می کنم کسانی که اکنون بر 
هویت ایرانی رُمانتیک تاکید می کنند، یعنی هویتی که در 
زمان مرشوطه ساخته شد و در رسارس دوران پهلوی ها تبلیغ 
و ترویج شد و در پی مطرح کردن دوباره آن هستند، باید 

بدانند که آن هویت دیگر جوابگو نیست.
فکر می کنم مردم ایران و به خصوص جوانان  به دنبال یک 
نوع  ملی گرایی مدرن و وحدت بخش هستند. من اسمش را 
گذاشته ام »وحدت در کرثت« یا »یگانگی در چندگانگی«. 
ما باید این ملی گرایی را بفهمیم. پیش از این هرکسی ساز 
کوروش  به  من  اجداد  و  آبا  می گفت  یکی  می زد.  را  خود 
بزرگ می رسد، یکی دیگر می گفت به هوخشرته و یکی دیگر 
می گفت به سلجوقیان و حتی سومریان می رسد؛ یعنی تا 
کنون جریان های قوم گرا هریک برای خود هویتی ساخته  و 
پرداخته بودند و بر طبل این هویت های قومی  و منطقه ای 
می کوبیدند. ولی االن مسئله فراتر از اینهاست. یعنی فارس، 
کرد، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن می خواهند با حفظ هویت 
طبیعی خودشان و تصویری که از خودشان دارند وارد میدان 
این  سازنده  عنارص  از  عنرصی  هریک  آنان  هویت  شوند. 

هویت وحدت بخش رسارسی و نوین است.
رس  از  را  تاریخی  تجربه های  این  همه  باید  ما  گویا 
می گذراندیم تا ایران به این مرحله از تاریخ خود برسد و 
نویدبخش دولت- ملت به معنای امروزین آن باشد که شبیه 
از کشورهای  بسیاری  در  و  منطقه  در  ملتی  هیچ دولت- 
ساخته  ترکیه  و  ایران  در  که  ملتی  دولت-  نیست.  جهان 
و پرداخته شده بود از روی مدل فرانسوی بود که در آن 
همه می بایست به یک زبان سخن بگویند و یک نوع لباس 
بپوشند. یعنی هامن چیزی که کرسوی می گفت: »یک زبان، 
یک درفش و یک دین«. در حالی که امروز اینطور نیست و 
مردم ایران می توانند در کرثت خودشان وحدت داشته باشند. 
به نظر من زبان فارسی به عنوان زبان مشرتک و جشن هایی 
مانند نوروز عنارص وحدت بخش در میان مردم اند که باید 
بر آنها تأکید شود. در عین حال، باید چندگانگی زبانی و 
من  که  چیزی  آن  اینست  شود.  پذیرفته  ایرانیان  فرهنگی 

»یگانگی در چندگانگی« یا »وحدت در کرثت« می نامم.
اجتامعی  در شبکه های  که  امینی  مهسا  کلیپ های  –از 
منترش شده می بینیم که دنیای او نزدیک است به دنیای 
لباس  هم  او  ایران.  مناطق  دیگر  در  ساالنش  و  همسن 
کردی می پوشید و هم لباس غیرمحلی و آهنگ گوگوش را 
می خواند. هامن ادغام فرهنگی که از زمان پهلوی در ایران 
روی داده. در این میان جهانی شدن و کوچک شدن دنیا 
و افزایش قدرت رسانه های جهانی و شبکه های اجتامعی و 

مدرن شدن فضاهای شهری نیز نقش مهمی دارد…

-کامالً! شبکه های اجتامعی و نیز رسانه های فارسی زبان 
برون مرزی نقش مهمی  در این میان داشته اند. منونه ای در 
تأیید حرف های شام بیاورم. من متوجه شده ام که نسل جوان 
آذربایجانی های ما که به ترکی، یعنی زبان مادری خود سخن 
می گویند، فارسی را نیز به مراتب بهرت از نسل های پیشین 
صحبت می کنند. این به نظر من در مورد کردهای ایران هم 

صادق است.
دایی ژینا امینی در هامن اوایل جنبش صحبتی کرد که 
بسیار مهم است. او گفت: ما پیرو ادبیات فردوسی، مولوی، 
حافظ و سعدی هستیم و افزود جان باخنت مهسا را نباید 

این  در خارج کوشیدند  کرُد  از دوستان  برخی  کرد.  قومی  
رویداد را قومی  کنند اما نگرفت! مهسا در خانه اش به کردی 
صحبت می کرد و در عین حال با آهنگ گوگوش که اصلش 
وضعیتی  یعنی  می خواند.  و  می رقصید  است،  آذربایجانی 
جدید در جهان، در منطقه و کشورهایی مانند ایران به وجود 
آمده. ما باید از قالب های فکری کهنه فاصله بگیریم و این 
وضعیت جدید را بفهمیم. به عبارت دیگر، باید بپذیریم که 
این فرهنگ ها و زبان ها را منی توان با زور از بین برد ولی در 
عین حال می بینیم که صاحبان این فرهنگ ها و سخنگویان 
این زبان ها گرویده اند به یک زبان مشرتک که برای ما فارسی 
است. از این وحدت در کرثت باید استقبال کنیم. قوم های 
ایرانی در گوشه و کنار کشور به زبان فارسی با هم ارتباط 
برقرار می کنند و همه نوروز و یک سلسله مناسبت های مهم 
را جشن می گیرند. یعنی یک رشته عنارص اصلی در جامعه 
ایران هست که همه  ایران و در گوشه و کنار  و فرهنگ 
ایرانیان را به هم  وصل می کند. ما این عنارص مشرتک را 
باید شناسایی کنیم مانند جشن ها، خوراک، لباس، یادبودها، 
اینها، و هویت ملی  مانند  اعتقادات و  ادبیات،  خاطره ها، 

نوین ایرانی را بر اساس آنها استوار کنیم.
ایرانیان با این جنبش نشان دادند که به موضوع ساخنت و 
پرداخنت دولت- ملت به گونه ای دیگر می شود نگاه کرد. متام 
گرفتاری هایی که کشورهایی مانند ترکیه و ایران در گذشته 
داشتند این بود که فقط یک مدل دولت- ملت می شناختند. 
پیشینیان ما برای ساخنت دولت- ملت در زمان مرشوطه از 
مدل فرانسوی و تا حدودی آملانی گرته  برداری کردند که  بنا 
بر آن همه باید به یک زبان صحبت می کردند و یک نوع 
لباس می پوشیدند. امروز وضعیتی در جهان به وجود آمده 
که در یک واحد سیاسی دیگر منی توان همه را یک شکل، 
یک زبان و یکدست کرد. فرض بگیریم وضعی پیش بیاید که 

کسانی همین فردا در منطقه ای از کشور با تکیه بر همزبانی 
باشندگان آن اعالم استقالل و یا خودمختاری کنند. مطمنئ 
باشید که کسی با آن همراهی نخواهد کرد! حتی جهانیان 
هم آن را نخواهند پذیرفت. بنابراین، آن منطقه باید در انزوا 
شگفت انگیزشان  همبستگی  این  با  ما  جوانان  بربد؟!  برس 
نشان دادند که یک دست سازی از باال و به صورت آمرانه 
امکانپذیر نیست. در نتیجه، باید راهکار جدیدی اندیشید و 
با مقوالت و مفاهیم  متفاوت و تازه ای این جنبش را تحلیل 
کرد و آینده آن را به گونه ای دیگر ترسیم کرد. کسانی هم که 
امروز یا فردا در پی رهربی این جنبش هستند در درجه اول 

باید بدانند که با چه واقعیتی روبرو هستند.
یعنی کسی به رصف اینکه یکی ۳۰-۴۰ سال تجربه کار 
سیاسی دارد منی تواند مدعی شود که این جنبش را می تواند 
از جریان های سیاسی و  رهربی کند. می بینید که بسیاری 

احزاب سنتی ما در فهم این جنبش عاجز مانده اند.

–آیا می شود گفت که آمرانه و از باال بودن مدرن سازی 
جامعه در ترکیه و در ایران خود مانعی در برابر شکل گیری 

ارگانیک دولت-ملت شد؟
– در باره آمرانه و از باال بودن دولت- ملت سازی در دوران 
پهلوی ها و در ترکیه آتاترک باید بگویم که انتقاد از آن به 
هیچ وجه به معنای نفی دستاوردهای آن دوره و آن تجربه 
نیست. تفکری در آن زمان بر ذهن رهربان حاکم بود که بر 
پایه آن می خواستند به تدریج  زبان ها و گویش ها کم رنگ 
شود. این سیاست در ترکیه بسیار خشن تر از ایران به اجرا 
اجتامعی  با همین شبکه های  امروزه  ما  گذاشته شد. ولی 
و رسانه ها و مدیریت جنبش کنونی و رابطه ای که جوانان 
زیر ۲۵ سال با جهان دارند، به این نتیجه رسیده ایم که این 
جوانان بسیار جلوتر از ما هستند و به مراتب بیشرت از ما 
که در خارج هستیم با جهان در ارتباط هستند. و این بسیار 

شگفت انگیز است.
به هرحال، دیگر آن مدل کهنه دولت-ملت کار منی کند. 
و  پهلوی ها خیلی دستاورد داشت  در دوره  آن مدل  البته 
چه بسا بقای کشور و یکپارچگی و همبستگی که ما امروز 
شاهد آن هستیم تا درجه ای نتیجه کوشش هایی است که 
پیشینیان ما در دوره پهلوی ها کردند. ولی هامنطور که گفتم 
آن مدل دیگر به پایان خود رسید و منی تواند ادامه پیدا کند. 
تناقض هایش  بروز پیدا کرده. همچنان که در ترکیه بروز 
کرده. به هر حال، با وضع کنونی و با آنچه در جنبش جوانان 
می بینیم مدل جدیدی از دولت- ملت پیش روی ما در حال 
تجربه  برویم.  آن  پیشواز  به  باید  ما  که  است  شکل گیری 
ایران در این زمینه حتی می تواند برای کشورهای منطقه و 

کشورهایی نظیر ایران رسمشق باشد.

–به نظر می رسد »بگذار صد گل بشکفد« واقعیت پیدا 
کرده. همین تنوع و کرثت در زبان و فرهنگ خودش نوعی 

همگرایی و انسجام به وجود می آورد؛ اینطورنیست؟
-بله. بگذارید این را هم اضافه کنم که آنچه من اسمش 
را گذاشته ام »ملی گرایی وحدت بخش نوین« با ناسیونالیسم 
رمانتیک و ملی گرایی به اصطالح شیعی که کسانی مانند 
آن  می کند.  فرق  کامالً  بودند  دنبالش  به  رشیعتی  علی 
باید در فهم و  تفرقه افکن هستند.  اتفاقاً  اکنون  گرایش ها 
درک آنچه در ایران امروز روی می دهد بکوشیم، نه اینکه 
واقعیت های امروز را در قالب های کهنه فکری خود بریزیم.

–بدون تردید این ملی گرایی وحدت بخش با ناسیونالیسم 
نژادپرست مرزبندی روشن دارد…

-صدالبته!

علیرضا مناف زاده
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و کره شاملی و سودان چنین تربیکاتی دریافت منی کنند!
حاال پس از گذشت نزدیک به چهار سال دوباره سالگرد 
انقالب اسالمی در راه است آنهم در حالی که مردم ایران 
اقدامات  آملان  جمهوری  رئیس  و  خاسته اند  بپا  آن  علیه 
که  را  رژیم  برشی هامن  و ضدحقوق  و خشن  وحشیانه 
چهار دهه به همین جنایات اشتغال داشته، محکوم می کند!
چهار سال پیش روزنامه معروف »بیلد« با انتشار مطالب 
مختلف به شدت به این پیام اشتاین مایر اعرتاض کرد. این 
که  فرستاد  اسالمی  به جمهوری  تلگرامی  روزنامه خودش 
آن موقع حجت االسالم حسن روحانی رئیس دولت اش بود. 
»بیلد« خطاب به رئیس جمهور آملان نوشت: آقای رئیس 

جمهور، شام باید این تلگرام را می نوشتید!
کیهان لندن ترجمه این گزارش و تلگرام »بیلد« را هامن 
جمهوری  به  خود  پیام  در  روزنامه  این  کرد.  منترش  زمان 

اسالمی چنین نوشته بود:
»از بیلد به حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران

به اطالع می رساند که در سالگرد انقالب اسالمی در ایران- 
تربیکات صمیامنه ای  نام خوانندگامنان- هیچ  به  همچنین 

برای شام آرزو منی کنیم.
در عوض آرزو می کنیم که شام به زودی مجبور به تحمل 
یک ایران آزاد شوید که در آن انسان ها بتوانند انتخابات 

دمکراتیک برگزار کنند.
همجنسگرایی  زوج های  شاهد  شام  که  می کنیم  آرزو 
باشید که دست در دست هم در خیابان های تهران قدم 

می زنند.
زندانیان  هم اکنون  که  اوین  شکنجه گاه  می کنیم  آرزو 

انتشار  با  آملان  جمهور  رئیس  اینستاگرام  ==صفحه 
عکسی، از دیدار وی با علی کریمی خرب داد.

این  که  است  مهم  »بسیار  اشتاین مایر:  والرت  ==فرانک 
اقدامات جدید علیه حقوق برش توسط حکومت ایران از 
سوی کارشناسان مستقل مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد 
بتوان پاسخگو کرد. و  را  اقدامات  این  تا روزی مسئوالن 
مهم است که اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه مسئوالن 

وضع کرده است.«
از حزب  اشتاین مایر  ==گفتنی است است فرانک والرت 
مناسبت  به  پیش  سال  چهار  که  آملان  دمکرات  سوسیال 
چهل سالگی انقالب اسالمی در ایران به زمامداران رژیم 
ایرانیان  انتقاد  مورد  شدت  به  بود  فرستاده  تربیک  پیام 
رسانه های  و  سیاستمداران  همچنین  و  دمکراسی  مدافع 

این کشور قرار گرفت.
==هامن زمان روزنامه آملانی »بیلد« با انتقاد شدید از 
زمامداران  به  پیام  یک  خودش  آملان،  جمهور  رئیس  پیام 
جمهوری اسالمی فرستاد و پس از چندین آرزو برای آنها 
نوشت: آرزو می کنیم شامها همزمان با تحقق این آرزوها، 
که  جنایاتی  اتهام  به  بی حجاب  زن  قاضی  یک  توسط 

کرده اید محاکمه شوید!

والرت  فرانک  اینستاگرام  صفحه  دسامرب   ۲۱ چهارشنبه 
اشتاین مایر رئیس جمهوری آملان با انتشار عکسی، از دیدار 
وی با علی کریمی فوتبالیست معروف و محبوب ایرانیان 

که زمانی در تیم بایرن- مونیخ بازی می کرد خرب داد.
در اینستاگرام رئیس جمهوری آملان همراه با این عبارت 
قول  از  داشت«  نظر  زیر  را  رویدادها  باید  »همواره  که 
اشتاین مایر آمده است: »ما همواره باید صدای خود را علیه 
خشونت ضد حقوق برشی رژیم ایران بلند کنیم.« در منت 
با  آملان  جمهور  رئیس  رو  همین  از  است،  آمده  خرب  این 
ایرانیان به گفتگو می نشیند تا با آنها درباره وضعیت ایران 

صحبت کند.
با علی کریمی دیدار و گفتگو داشت. رئیس  اینبار وی 
جمهور آملان که به شدت از گزارش های مربوط به اقدامات 
شوکه  و  نگران  مردم  علیه  ایران  رژیم  و خشن  وحشیانه 
بود گفت: »بسیار مهم است که این اقدامات جدید علیه 
کارشناسان  سوی  از  ایران  حکومت  توسط  برش  حقوق 
مستقل مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد تا روزی مسئوالن 
این اقدامات را بتوان پاسخگو کرد. و مهم است که اتحادیه 

اروپا تحریم هایی را علیه مسئوالن وضع کرده است.«
حزب  از  اشتاین مایر  والرت  فرانک  است  است  گفتنی 
سوسیال دمکرات آملان که چهار سال پیش به مناسبت چهل 
پیام  رژیم  زمامداران  به  ایران  در  اسالمی  انقالب  سالگی 
ایرانیان مدافع  انتقاد  به شدت مورد  بود  تربیک فرستاده 
دمکراسی و همچنین سیاستمداران و رسانه های این کشور 
قرار گرفت. به ویژه آنکه وی این پیام را با عبارت »همچنین 
به نام هموطنانم« مزین کرده بود! دفرت ریاست جمهوری 
آملان پس از انتقادات گسرتده در اینباره توضیح داد که این 
پیام در چارچوب عرف دیپلامتیک صورت گرفته و ارسال 
چنین تربیکاتی یک رفتار عادیست و جزو کارهای روزانه ی 
ریاست جمهوری به شامر می رود. در توضیح دفرت ریاست 
جمهوری آملان آمده بود که فقط دولت هایی مانند سوریه 

دیدار اشتاین مایر رئیس جمهور آملان با علی کریمی:

 باید صدای خود را علیه اینهمه نقض فاحش حقوق برش بلند کنیم!

فرانک والرت اشتاین مایر رئیس جمهوری آملان و علی کریمی / ۲۱ دسامرب ۱۴۰۱

سیاسی و گروگان های بین املللی در آن حبس شده اند، به 
رژیم  وحشتناک  آثار  آن  در  که  شود  تبدیل  یادبود  بنای 

غیرعادالنه ی شام به منایش درآید.
شام  دانشگاه های  در  رشدی  سلامن  که  می کنیم  آرزو 

درباره ادبیات سخرنانی کند.
کافه های  در  آزادانه  مردان  و  زنان  که  می کنیم  آرزو 
خیابانی بنشینند و به سالمتی اینکه شام دیگر منی توانید به 

آنها امر و نهی کنید، رشاب شیراز بنوشند.
و  آزادانه  بتوانند  دارند  سگ  که  کسانی  می کنیم  آرزو 
ممنوع  آنها  بر  را هم  این  حتی  که  مزاحمت شام،  بدون 
کرده اید، حیوانات دوست داشتنی خود را در کوچه  و خیابان 

بگردانند.
آرزو می کنیم در ورزشگاه آزادی زنان ایران و تیم ملی 
شادی و هلهله کنند و خربنگاران درباره مسابقات گزارش 

بدهند.
آرزو می کنیم جهانگردان ایرانی با خط مستقیم تهران– 
شنا  مدیرتانه  دریای  در  و  کرده  سفر  ارسائیل  به  تل آویو 
و  بروند؛  اورشلیم  در  االقصی  مسجد  زیارت  به  و  کنند 
جهانگردان ارسائیلی در سواحل دریاچه کاسپین زیر آفتاب 
دراز بکشند و در کنیسه های قدیمی تهران و اصفهان مناز 

و دعا بخوانند.
آرزو می کنیم شامها همزمان با تحقق این آرزوها، توسط 
کرده اید  که  جنایاتی  اتهام  به  بی حجاب  زن  قاضی  یک 
محاکمه شوید. در هامن دادگاهی که ریحانه جباری را فرا 
خواندید. زن جوانی که توسط دستگاه قضایی قاتل شام به 

جرم دفاع از خود در برابر تجاوز به اعدام محکوم شد.«
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است که به همراه دو برادرش حبیب و وحید به دلیل رشکت 
در اعرتاضات امرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شد. نوید و دو 
شاغل  بسیجی  یک  قتل  به  پرونده سازی  یک  در  برادرش 
در حراست سازمان آب منطقه ای شیراز در جریان همین 

اعرتاضات متهم شدند.
نظیر  اتهامی  مورد   ۲۰ با  مجموع  در  افکاری  برادر  سه 
»تشکیل دسته ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت 
کشور«، »رسقت مقرون به آزار«، »نگهداری اموال مرسوقه« 

و »توهین به رهربی« روبرو شدند.
نوید افکاری به عنوان متهم ردیف اول به اتهام محاربه و 
همچنین قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ 

ماه حبس و ۷۴ رضبه شالق محکوم شد.
وحید به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ رضبه شالق 
و حبیب نیز به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ رضبه 

شالق محکوم شد.
را  شده  وارد  اتهامات  هرگز  برادرش  دو  و  افکاری  نوید 
نپذیرفتند. قاضی اما بر اساس اعرتافات اجباری آنها چنین 
حکم سنگینی را صادر کرد. پس از دادگاهی که هیچ اصول 
دادرسی انسانی در آن رعایت نشد، این سه برادر با نوشنت 
نامه و انتشار فایل صوتی گفتند که اعرتافات اجباری آنها 
زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی گرفته شده. 
همچنین روند دادرسی و محاکمه این سه برادر به شدت 
ناعادالنه و حتا خارج از چهارچوب قوانین مسئله دار خود 

جمهوری اسالمی بوده است.
نوید افکاری با وجود اعرتاضات داخلی و خارجی سحرگاه 
شد.  اعدام  خانواده  اطالع  بدون   ۱۳۹۹ شهریور   ۲۲ شنبه 
حبیب افکاری اسفند ۱۴۰۰ پس از تحمل سه سال زندان و 
بیش از ۵۵۰ روز انفرادی از زندان آزاد شد اما وحید همچنان 

در زندان برس می برد.

از  ناامنی  و  اخالل  ایجاد  »قصد  افکاری  الهام  ==اتهام 
طریق مشارکت در فراخوان های معاندین نظام در فضای 

مجازی« عنوان شده است.
==سعید افکاری برادر الهام افکاری با انتشار توئیتی حکم 
از رشافت و عدالت  صادر شده علیه خواهرش را »خالی 

قضات پرونده« خوانده است.
==الهام افکاری نوزدهم آبان بازداشت شد و طی روزهای 
گذشته در اعرتاض به تداوم غیرقانونی بازداشت، در زندان 

دست به اعتصاب غذا زده بود.

الهام افکاری خواهر نوید افکاری توسط دادگاه انقالب شیراز 
به پنج سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو 
سال ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتامعی محکوم شد.

خربگزاری های حکومتی در ایران از صدور رأی دادگاه علیه 
الهام افکاری خواهر نوید افکاری خرب داده اند. الهام افکاری  
بازداشت  آبان ماه به همراه همرس و دخرت خردسالش   ۱۹
شد اما ساعاتی بعد همرس و دخرتش آزاد شدند و خودش 

همچنان در زندان به اسارت گرفته شده است.
خربگزاری مهر امروز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با »اغتشاشگر« 
حکم  اساس  بر  او  که  داده  گزارش  افکاری  الهام  خواندن 
صادره از سوی دادگاه انقالب شیراز به اتهام »قصد ایجاد 
اخالل و ناامنی از طریق مشارکت در فراخوان های معاندین 
نظام در فضای مجازی« به ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج 
از کشور و منع از فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال 

محکوم شده است.
در این گزارش آمده که »رسانه های معاند طی هفته های 
الهام  بازداشت  درباره  را  گذشته فضا سازی های سنگینی« 

افکاری انجام داده اند.
الهام افکاری طی روزهای گذشته در اعرتاض به بازداشتش 
در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و منظور خربگزاری 
مهر از »فضاسازی سنگین رسانه های معاند« انتشار خربهایی 

درباره تداوم بازداشت این خواهر دادخواه بوده است.
سعید افکاری برادر الهام افکاری با انتشار توئیتی حکم 
عدالت  و  از رشافت  »خالی  را  علیه خواهرش  صادر شده 
قضات پرونده« خوانده و نوشته که »دادگاهی که نوید را 
به اعدام، وحید را به ۲۵ سال و حبیب را به ۵ سال زندان 

محکوم کرده بود« حاال الهام را محکوم کرده است.
برای  خواهرش  که  بود  داده  خرب  پیشرت  افکاری  سعید 
دومین  بار دست به اعتصاب غذا زده است. همچنین چند 
روز پیش ویدئویی از مادر الهام افکاری جلوی سالن مالقات 
زندان منترش شد که نگران حال دخرتش که در اعتصاب غذا 
است فریاد می زد: »یکی را کشتید، یکی هم دو سال است 

در انفرادی است؛ دخرتم را هم می خواهید بکشید؟«
از  پیش  و  ملی  خیزش  اعرتاضات  اوج  در  افکاری  الهام 
اعرتاضات ملّی سه روزه در سالگرد اعرتاضات آبان ۹۸، در 
حالیکه گفته شده بود به همراه همرس و دخرتش قصد ترک 

ایران را داشت بازداشت شد.
خربگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
عجیب  ادعایی  در  افکاری،  الهام  بازداشت  خرب  انتشار  با 
نوشت که او »حین فرار از مرز« توسط »رسبازان گمنام امام 

زمان« بازداشت شده است!
الهام  به  منتسب  تصویری  انتشار  با  »تسنیم«  خربگزاری 

افکاری در زمان بازداشت، در ادعای عجیب تری الهام افکاری 
را »عامل شبکه ایران اینرتنشنال« معرفی کرده و نوشته بود 
این بازداشت توسط وزارت اطالعات جمهوری اسالمی انجام 

شده است.
در این گزارش آمده بود که الهام افکاری »یکی از عوامل 
طی  است،  اینرتنشنال  سعودی  شبکه  تروریستی  سازمان 
مدت اخیر فعالیت  و اقدامات  فراوانی در سیاه منایی علیه 
و  جوانان  دعوت  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
دخرتان به اغتشاشات و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم 

انجام دا ده بود.«
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  نزدیک  خربگزاری 
که طی  سالیان  زمان  امام  گمنام  که »رسبازان  بود  نوشته 
اخیر فعالیت های الهام افکاری را رصد و زیر نظر داشتند، 
 همکاری مستمر وی در همراهی با عوامل ضد انقالب برای 
آنها مسجل شد و در اغتشاشات اخیر نیز یکی از لیدرهای 

اصلی در ساماندهی آشوبگران بود.«
این گزارش که مشخص بود از سوی نهادهای امنیتی تنظیم 
شده، افزوده بود که الهام افکاری در »تور اطالعاتی« قرار 
داشته و افزوده که »الهام افکاری که در ایجاد اغتشاش و 
آشوب در ایران نتوانست توفیقاتی داشته باشد بنا داشت 
با حضور در یکی از کشورهای همسایه، با مناینده یکی از 
کشورهای معاند دیدار و سپس به کشوری دیگر پناهنده 

شود که در تور مامورین وزارت اطالعات گرفتار شد.«
افکاری  الهام  اتهامات  همچنین  گزارش  این  در 
» دروغ پراکنی، دعوت به ناامنی، اغتشاش  و آشوب، کمک 
برخی  در  کشور،  نفو ذ  سطح  ناآرامی ها  در  افزایش  به 
انجمن های بانوان و دعوت زنان به تجمع و آشوب« عنوان 

شده بود.
الهام افکاری خواهر نوید افکاری کشتی گیر و ورزشکاری 

الهام و نوید افکاری

محکومیت الهام افکاری به پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از 
کشور و ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتامعی!
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