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 ررقابت علی خامنه ای با آقا محمدخان قاجا
ی بی رحم گفته شده که آقامحمدخان قاجار آب را بر روی مردم کرمان بست و خيل

ھمچنين .  مردان شھر را کور کنندۀبوده و پس از فتح کرمان دستور داده تا ھم

جمھوری اسالمی با .  زنان و دختران شھر تجاوز کنندۀفرمان داده بود که به ھم

 قوانين شرعی ۀحمايت از کودک ھمسری اينکار را می کند و زير چتر فريبکاران

ھمين چند .  ھواخواھانش تجاوز می کندخود ساالنه به ھزاران دختر بچه توسط

روزپيش آتش به اختياران علی خامنه ای نيز دھھا معترض کشاورز و جوانان و 

 ]عقرب[چنانچه در خيزش سراسری آبان. نوجوانان اصفھان را نابينا کردند

 ھمين جنايتکاران شليک مستقيم به مغز معترضان خيابانی را در برنامه ١٣٩٨

ن را درجا کشتند ولی در اصفھان اغلب به صورت آنھا و داشتند و صدھا تن از آنا

  .از نزديک شليک کردند و بر اساس گزارشات تا کنونی قريب چھل نفر را با تفنگھای ساچمه ای کور کرده اند

 نوجوان چھارده يا. در ميان مجروحين نوجوانان ھم بوده اند و برخی از آنھا چشم و يا چشمھای خود را از دست داده اند

کارگيری ه باب ب. اين جنايات تازگی ندارد! خواھم من چشمھايم را می: زده که پانزده ساله در بيمارستان گريان داد می

ی کرد و برای سرکوب ئحداکثر خشونت را چندسال پيش شخص خامنه ای ھمانند رھبر جالدش خمينی علنی و رسانه 

با  ،که از ھمبستگی سراسری مردم بشدت ھراسان بوداو .مردم دست مريدان خود را در کشتار معترضان باز گذاشت

  .فرمان آتش به اختيار مجوز کشتار مردم معترض را به ھواداران و مزدورانش داد

 ۀی عوامل و آمران اين جنايات خوب است و شبکه ھای اجتماعی بالفاصله تصاوير و محل سکونت و ردئقطعا شناسا

 بزرگتر اين است که اين کابوس وحشتناک تنھا و تنھا ۀ منتشر کردند اما تجربسازمانی آنھا را در بسيج و سپاه اصفھان

 فالکت زده را آغاز ۀی از اين جامعئتوان تالش برای خشونت زدا اينگونه می. با سرنگونی اين نظام پايان خواھد يافت

 .ن انسانی ھمت گماشتأرد و به نھادينه کردن ارزشھا و شک

 سرنوشت بھتری در انتظار آنھا ًاعالم کرده اند که قطعا عترضم داشت شدگان را صدھامنابع مختلف خبری تعداد باز

نھادھای سرکوب و امنيتی اصفھان بازداشتگاھھا و زندانھای مخفی و مخوف کم نداشته اند و بر اساس اطالعات . نيست

شدگان به اين مکانھا انتقال دريافتی مکانھای مخفی جديدی در اختيار گرفته اند و ھنوز ھم دارند و تعدادی از دستگير 
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اين در حاليست که تعدادی از مجروحان که ساچمه در بدنشان دارند از ترس بازداشت به درمانگاھھا و . يافته اند

  .بيمارستانھا مراجعه نکرده اند

مقامات رژيم در شھر اصفھان در ھراس از قيام مردمی بسرعت اعالم کردند که طرحی کوتاه مدت و ضربتی در 

 ۀرنامه دارند و از اين طريق تالش کردند که ضمن پيشگيری از تداوم و گسترش اعتراضات برای سرکوب وحشيانب

 ۀکه از حيط) سه ساله(عمل آمد که طرح ضربتی و کوتاه مدت نه تنھا بلند مدت است ه کاشف ب. معترضان زمان بخرند

 بانماهآ قيام سراسری ۀحاکميت با کشتار وحشيان .وعده و وعيدھای معمول نيز خارج و فريب مکارانه ای بيش نيست

 ،اعتراضات اخير در خوزستان. کرد که خروش جنبش ھای مردمی را خاموش کرده است  تصور می٩٨ ]عقرب[

کند بلکه به خشم عمومی و  اصفھان و چھارمحال نشان داد که سرکوب گسترده نه تنھا آتش اعتراضات را خاموش نمی

  .ھمبستگی فراتر آنھا می افزايد

ھمانند اعتراضات کشاورزان اصفھان انعکاس بين المللی  ،امروزه جنبش ھای عمومی اغلب خصلت سراسری می يابند

عبارت ديگر بلوغ جنبشھای ه ب. در رسانه ھای مربوطه پيدا می کنند و ھمبستگی ميان اين جنبش ھا گفتمانی قوی است

ستان و اصفھان نشان داد که اعتراضات کارگران و  اعتراضات خوزۀتجرب.  مستقيم تجارب آنھاستۀاجتماعی نتيج

 بلوغ اين ًقطعا. بازنشستگان در بستری از پشتيبانی وسيع عمومی جريان می يابد ،معلمان و دانشجويان ،کشاورزان

والن قانع ؤکشاورزان اصفھان با وعده و وعيد مس. جنبش ھا را در حرکات اعتراضی جای جای کشورمان شاھد ھستيم

 دال بر اين بود که تنھا يک راه در پيش است و آنھم "گرديم به خونه برنمی***تا آب نياد به رودخونه"عار ش. نبودند

شعارھای ضدحکومتی از .  با شعارھای راديکالش ابعادی سياسی در بر داشتً آنھا که مستقيماۀدستيابی فوری به مطالب

  .جمله مرگ بر ديکتاتور ھمه جا جاريست

يره ای از بحرانھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و بين المللی قرار گرفته ر برابر زنججمھوری اسالمی امروزه د

مقامات جمھوری اسالمی نيز . ندازدخير بيأ اجتماعی را به تتواند انقالب است که تنھا با توسل به سرکوب وحشيانه می

آنھا .  مردم جنبشھای جاری در پيش استفاز عقب نشينی رژيم در برابر خواستھا و مطالبات.اين مھم را دريافته اند

اين آغاز پايان . ديگر خواھد بود ۀبخوبی دريافته اند که عقب نشينی در برابر اين خواستھا آغاز جنبش ھای روحيه يافت

اين پايان . کارگيری تمامی ابزار کشتار و سرکوب اين جنبش ھا را دارنده اين نظام است و از ھمينرو تالش در ب

 .جنبش ھای مسالمت آميز و مدنی اشکالی بشدت سياسی گرفته اند. ی خود نمی گرددأدنبال ره کس ب ھيچ. نزديک است
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