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 Reports  گزارشھا

  
  بھروز سورن: فرستنده

  ٢٠٢٢ جون٢٩
 

!جمھوری شيادان) ٢( ايران در ھفته ای که گذشت: خبرچين  
 

شارالتان ھای    بس ناپاکۀامروز و پس از چھل و اندی سال از روی کارآمدن جمھوری اسالمی بر ھمگان چھر

عکس امام شان خمينی در ماه نبوده است و او ھمان  معلوم شد که ءھم در ابتدا.  شده استءقدر کافی افشاه حکومتی ب

در گوش وزير بھداشت و وزير امور خارجه  ،کرد و وا مصيبتا سر داده بود روزھا که برای مستضعفان سينه چاک می

سپس رئيس جمھورش ! لمان بخرند آنھم از بيت المال مستضعفيناگفت تا برايش بيمارستان خصوصی و دربست از  می

کرد و سرمايه ھای گزافی به جيب  جا میه بھای ارز خارجی را جابجماعت ھای معرکه ھای اقامت نماز رفسنجانی با 

کند از کشتار سراسری زندانيان   شصتی ھنوز ھم ادعا میۀمير حسين موسوی اش که در مقام نخست وزير دھ. زد می

غگو و امروز ھم رئيسی قاتل که  نور روی سرش ديد و روحانی دروۀاحمدی نژادش که ھال. سياسی اطالع نداشته است

با شعار مقابله با فساد اقتصادی آمد و بزرگترين فساد گران مالی بيخ گوشش در امنيت و آزادی کامل به غارت منابع 

 .جمھوری شيادان مصداق بارز و سيمای حکومت آنان است. ملی کشورمان مشغولند

اری دست يافته اند و روشھای بسيار پيچيده تری را در در طی دھه ھای گذشته دست اندرکاران نظام به تجارب بسي

اختيار گرفته اند که ھم با اعتراضات مردم کشورمان مقابله کنند و ھم جامعه بين الملل را در زمينه ھای متنوع آچمز 

واقعيت قضايا اين است که ھمان زمانی که اپوزيسيون خارج کشور دغدغه آزادی دستگيرشدگان فرھنگی و  .کنند

رود و  ھم توکايف رئيس جمھور قزاقستان به ايران می ،کند ی آنان تالش میئرگری را دارد و بحق برای رھاکا

ه ی که در شرايط بحرانی کنونی بئرفت و آمدھا.  روسيهۀکند و ھم الوروف وزير خارج قرارداد دراز مدت امضا می

 .ويژه وقايع اوکراين ارزيابی از آنھا بسيار پر اھميت است

ی و نه حتی تحليل مشخص از وقايعی است که ئدالئل متعددی ناتوان از پاسخگوه  ايرانی خارج از کشور باپوزيسيون

عبارت ديگر پرداختن به ه ب. شود در سطح سياسی و اقتصادی در ابعاد ارتباطات بين المللی جمھوری اسالمی واقع می

و زنان و بازنشستگان و دانشجويان و اتفاقات حقوق بشری در اعماق جامعه از قبيل سرکوب اعتراضات کارگران 

ھمچنين بازداشت ھا و زندان و مجازات اعدام و دفاع از حقوق اوليه شھروندان بسيار ضروری و مھم است اما رفتار و 

 .بايستی اھميت خود را از دست بدھد ارزيابی نظام در گامھای سياسی و اقتصادی با جامعه بين الملل نمی
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آنھا ھم دچار باليای زمينی تحت . کنند ايه روزھای غم انگيز و رنج آوری را سپری میمردم افغانستان کشور ھمس

زلزله ای که بيش از ھزار قربانی گرفت و پرشمار ديگری . حاکميت طالبان و ھم باليای طبيعی مثل زلزله اخير ھستند

 .که آسيب ديدند و يا خانه و کاشانه خود را آوار ديدند

ذشت اسم حسين طائب رئيس سازمان اطالعات سپاه در صفحه اول بسياری از رسانه ھای ھمچنين در ھفته ای که گ

عنوان ه او را از سمت امنيتی خود در سپاه پاسداران برکنار کردند و محمد کاظمی را ب. خورد چشم میه فارسی زبان ب

ی بسيار پراھميت و ئجاه ن جاببسياری از ناظران و تحليلگران سياسی معتقدند که اي.  امنيتی خود معرفی کرده اندۀمھر

ه  در مصاحبه ای اعالم داشته است که اين جابهکه کوثری يکی از سرداران سپا پشت پرده ھای بسياری دارد حال آن

حسين  .بی شک در آينده ای نزديک دليل اين برکناری و آن جايگزينی مشخص خواھد شد.  عادی استًی امری کامالئجا

در آندوره او فرمانده نيروی مقاومت بسيج و معاون .  نقشی بزرگ داشت١٣٨٨طائب در سرکوب اعتراضات سال 

 .اطالعات سپاه پاسداران بود

 ،کرمانشاه ،تازه ترين اين تجمعات در اھواز. مين اجتماعی کماکان به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادندأبازنشستگان ت

سر داده و خواستار ) حاصل وعده ھات کو؟ ،ورئيسی دروغگ( بازنشستگان در اھواز شعار . اراک و يزد رخ داد

 .رسيدگی فوری به مطالبات خود شدند

ھر روزه اخبار و .  جمھوری اسالمی ھمچنان و با شتاب بيش از گذشته در راه استۀ قضائيۀماشين اعدام توسط قو

دامات بی ترديد در اين اق .شود گزارشات اعدام در زندانھای مختلف کشور در جرايد و شبکه ھای اجتماعی منتشر می

 اعتراضات و اعتصابات مردمی است و اصلی ترين ھدف آن ترويج خشونت در جامعه و ارعاب ۀارتباط با موج فزايند

. يکی از مراکزی است که اعدامھا در آن صورت می پذيرد) رجايی شھر(زندان گوھردشت . باشد مردم کشورمان می

چنانچه روند اعدام ھای سياسی و غير .  اجرای حکم اعدام منتقل شده اند زندانی به سلول انفرادی جھت٥بتازگی نيز 

توان گفت که سال جاری جمھوری اسالمی در قتل و  سياسی جمھوری اسالمی با شتاب کنونی ادامه يابد بی شک می

 .اعدام انسانھا در ايران رکوردی جديد برجای خواھد گذاشت

 زندان اوين به بندھای عمومی منتقل ٢٠٩ ماه حبس در سلولھای ٢٦ز  دانشگاه صنعتی شريف پس اۀدو دانشجوی نخب

 المپياد نجوم کشوری سال ۀ مدال نقرۀاميرحسين مرادی، برند.  سال زندان محکوم شدند١٦اين دو نفر ھر يک به  .شدند

 .ھستند ٩۶ و مدال طالی المپياد نجوم سال ٩۵ المپياد نجوم کشوری سال ۀ مدال نقرۀ و علی يونسی، برند٩۶

زيک که در چين برگزار شده بود را دريافت کرده مين المپياد جھانی نجوم و اختر فعلی يونسی مدال طال در دوازدھ

 .بود

حسن ميرکاظمی معروف به رعيت که تصويرش بر ترک موتور بسيجی با لباس شخصی ھمراه با کلت کمری در حين 

و در تجارت و اختالس و دزدی و شيادی ھمراه با بابک شھرت يافت  ،کشتار معترضان در وقايع ھشتاد و ھشت

نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی را گردانی از افراد فاسد و .  سال زندان محکوم شد٣٥زنجانی دستگير شده بود به 

دھند که در لباس رسمی سپاه و بسيج و يا لباس شخصی  شرور و خشن و بيرحم ھمانند حسن ميرکاظمی تشکيل می

 .جز حفظ نظام ارتجاعی جمھوری اسالمی ندارند و از منافع دنيوی خود دفاع می کنندوظيفه ای 

شود که نوجوانان دختر و پسر در بلوار چمران شيراز  در پی انتشار يک ويدئو در شبکه ھای اجتماعی مشاھده می

دھند که دھھا جوان و نوجوان در   نودی ھا شھرت يافته است و تصاوير نشان میۀاين تجمع به اجتماع دھ. تجمع کردند

نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی کشف حجاب را . دندتعدادی از دختران جوان بدون حجاب بو. آن حضور يافته اند

 دجرم دانسته و تعدادی از آنھا را بازداشت کردن
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ی که حقوق زنان محترم شمرده ئدر سراسر دنيا و حتی کشورھا.  در ايران اسالمی اتفاق نمی افتدً زن کشی صرفاۀپديد

انگيزه . نھا در اتريش نوزده بار اتفاق افتاده است اول سال جاری ميالدی تۀدر نيم. رو ھستيمه شود با اين پديده روب می

ی با مناسبات متکی بر مذھب که ريشه در ئاما در کشورھا .زند ھای بسيار متنوعی اين وقايع غم انگيز را رقم می

جمھوری اسالمی بنابر اتکايش بر شرع و قوانين . شود اعماق جامعه دارد اين پديده بيش از ساير کشورھا مشاھده می

 .کند کند که به انحاء مختلف از آنھا حمايت می مجازات نمیرا م در بسياری از موارد نه تنھا زن کش ھا اسال

 مخاطر داريه اسيدپاشان به زنان در اصفھان را ب

 تير، يک زن جوان در مشھد، در پی اختالفات خانوادگی توسط ٢باری به ھرجھت گزارش شد که روز پنجشنبه 

 .اتفاقی که بسيار و بسيار در جمھوری اسالمی شاھد خاموش آن ھستيم. يدھمسرش با ضربات کارد به قتل رس

 ٢٠٢٢ نوج ٢٧


