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به غرب هشدار داده بودم که زمستان در پیش است10سیاسی
سپهرغرب، گروه سیاسی: محمد مرندی کارشناس و مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در حساب کاربری خود در توئیتر با بازنشر صفحه اول نشریه اکونومیست که در شماره جدید آن مقاله ای درباره بحران انرژی در اروپا همزمان با فرارسیدن فصل سرما 

در این قاره نوشته شده است، به طور تلویحی گفت که غرب می توانست از فرصت مذاکرات هسته ای با ایران برای حل بحرانی که هم اکنون با آن مواجه است، استفاده کند.
وی در پیام خود نوشت: لیبرال های ایرانی طرفدار غرب عصبانی هستند زیرا من در جریان مذاکرات هسته ای در وین به غربی ها هشدار دادم که زمستان در راه است. پاسخ صادقانه من به جنگ روانی آنها.

مرندی ادامه داد: نخبگان/مذاکره کنندگان غربی مدعی بودند که ایران به توافق نیاز دارد اما آنها می توانند بدون توافق هم به کار خود ادامه دهند.
هفته نامه اکونومیست در مقاله ای در شماره جدید خود با عنوان "منجمد شده" هشدار داده است که اروپا با بحران پایدار انرژی و ژئوپلیتیک مواجه است، شرایطی که اروپا را تضعیف و موقعیت جهانی آن را تهدید می کند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
به  اعتراض  که  آن  از  بعد 
حاال  شد،  تبدیل  اغتشاش 
افزایش  بی وقفه  سرعت 
و  اخالقی  کالمی،  خشونت های 
سمت  به  را  همه چیز  خیابانی 
جنگی  می برد؛  شهری  جنگ  یک 
کشیده  قومیت نشین  و  مرزی  شهرهای  به  که 

شده است.
مهم تریــن اصــل بــرای تحقــق آزادی، رعایــت 
اصل امر »رواداری و تســاهل« اســت. تســاهل و 
رواداری در لغــت بــه معنــای »تحمل کــردن نظر 
مخالف« اســت؛ اما ایــن جنبش تــازه راه نیامده 
آزادی اش بــا زنجیــر و دیکتاتــوری اســت که حتی 
منتقــدان  از  »زیدآبــادی«  نصیحت هــای  تحمــل 
حکومــت و روشــنفکران جامعــه را هــم نــدارد و 
هــر چه بــر ســر راه دارد را در خــود می بلعد. حاال 
در  مســتهجن  شــعارهای  دادن  ســر  بــر  عــاوه 
اغتشاشــات و هتک حرمــت از افــراد، جدیدترین 
بــه  حرکــت  خشــونت طلب،  اپوزیســیون  راهبــرد 
ســمت »وطن زدایــی« اســت کــه در نهایت هدف 
»تجزیه طلبــی« را بــا روش جنــگ داخلــی دنبــال 
می کنــد؛ ماننــد آنچــه کــه در »مهابــاد« شــاهد 
بودیــم، از حمله به خانه ها تا تاراج اشــیا صاحب 

خانه.
خشــونت طلبان کــه از ابــراز خشــونت به هیچ 
شــخص و ســازمان و نهــادی پرهیــز نمی کننــد، 
چگونــه می خواهنــد بنا بــر ادعای خود، پاســدار 
آزادی و آبادی ایران باشــند و در ایران را به نقطه 
ایــن وضعیــت، بایــد ســوال  مطلــوب برســانند. 
معناداری را در ذهن ایرانیان وطن دوســت ایجاد 
کنــد که چــه کســی واقعًا خواســتار آبــادی ایران 
اســت و چــه نیروهــا و افــرادی، خواســتار ویرانی 

ایران.
مــردم  اصیــل  اعتراضــات  روی  بــر  زمانی کــه 
در مهابــاد پرچــم »قاضــی محمــد« برافراشــته 
می شــود، زمانــی که صراحتــًا شــاهد گفتارهای 
ایــن  بــه  نســبت  اگــر  هســتیم،  تجزیه طلبانــه 
حوادث و پشــت پرده آن آگاه نباشــیم، مرعوب 
خواهیــم شــد. زمانــی کــه »عبــداهلل متهــدی« 
در ســیمای ریــاض می گویــد »زن زندگی آزادی 
مال ماســت و ما این جنبــش را راه انداختیم«؛ 
قطعــًا فــردای تضعیــف دولــت مرکزی، اوســت 
که می خواهــد تعیین کند، کشــور چگونه اداره 

شود.
زمانــی کــه نوبرانــدازان اجاره ای بــه محافل 
مــردم  ســخنگویان  عنــوان  بــه  غــرب  نظامــی 
و  تحریــم  نســخه  و  می شــوند  دعــوت  ایــران 
حملــه و انــزوا را بــرای ایــران می پیچنــد، زمانی 
کــه »مریم رجــوی« به عنوان نمــادی از جنبش 
»زن، زندگــی، آزادی« در پارلمــان کانادا ســخن 
کــه  دریافــت  روشــنی  بــه  می تــوان  می گویــد، 
برپایــی  و  زن  آزادِی  نــه  غــرب،  اصلــی  مســاله 
اصــًا،  و  صرفــًا  بلکــه  ایــران  در  دموکراســی 
»تجزیــه تمامیــت خاک ایــران« و تقســیم ایران 
بــه چنــد کشــور جداگانه قومی و نژادی اســت. 
تجزیه طلبــی کــه نــه عمــری بــه انــدازه جنبــش 
درازای  بــه  ریشــه ای  بلکــه  آزادی  زندگــی،  زن، 
تاریــخ کشــور دارد، از همــان جــا کــه در 1324 
زیــر بیرق اســتالین برای تجزیه ایران تاش شــد 
و دو دولــت مهابــاد و پیشــه وری در آذربایجــان 

شد. تشکیل 
حاال حدود هفتاد روز از درگذشت تلخ »مهسا 
امینی« دختر 22 ساله اهل سقز می گذرد و مرور 
رویدادهــای ایــن دو مــاه تصویــری از آینــده این 

اعتراضات پیش روی ما قرار داده است.
از  دور  ایــن  پیــکان  نــوک  نخســت،  روزهــای 
اعتراضــات، »قانــون حجاب« و ســاز و کار اجرای 
آن در جمهــوری اســامی را نشــانه گرفتــه بــود. 
می تــوان گفــت همه چیز از فضای مجازی شــروع 
شد؛ فضایی که در ابتدا، حکم کف خیابان را برای 
مردم معترض داشــت و هر »ُپست«، »توییت« یا 
»اســتوری«، مصداق آتش زدن سطل زباله ای در 
خیابان هــای شــهر بود کــه عــده ای دور آن جمع 
می شدند، هر کس شعاری می داد و ساعتی بعد 

جمعیت پراکنده می شد.
در ایــن ایام گروهی از زنــان برای بیان اعتراض 
خود، در اماکن عمومی حجاب از ســر برداشــتند 
و عکس هایــی نظیــر آنچه مدتی اســت »مســیح 
علی نژاد« تحت عنوان »چهارشــنبه های ســفید« 
مجــازی  فضــای  در  را  بــود  کــرده  تمرکــز  آن  بــر 
مرحلــه،  ایــن  از  پــس  گذاشــتند.  اشــتراک  بــه 
کم کــم پلتفرم هــای اجتماعــی دســت در دســت 
خیابان هــای شــهر گذاشــتند و چیــزی نگذشــت 
کــه مصادیق اعتــراض از دنیای مجــازی به وادی 

حقیقت کشیده شد.
»زن، زندگــی، آزادی«، هشــتگی که در کنار نام 
مهسا امینی شــعار اصلی معترضان شده بود، از 
پســت های مجــازی بــه دیوارهای شــهر آمد، روی 
آســفالت خیابان هــا نوشــته شــد و بــر کف پوش 
پارک ها نقش بست. در حقیقت آنچه اتفاق افتاد 

حرکتــی پینگ پنگی میــان »خیابان ها« و »فضای 
مجــازی« بــود. فراخوان هایی بــرای تجمعات در 
پلتفرم های مختلف منتشــر می شد و مدتی بعد، 
تصاویــری از برگزاری این تجمعات در ویترین های 
و داالن هــای فضــای مجــازی دســت بــه دســت 

می چرخید.
»احمــد وحیــدی« وزیــر کشــور در ایــن بــاره 
می گویــد: »فضای مجازی توانســته آســیب های 
بســیار زیــادی را ایجــاد کنــد و می بینیم کــه برای 
اســت.  بــوده  خیابــان  کــف  نوعــی  بــه  جامعــه 
اگرچــه مــا با یک جنــگ ترکیبی با حضــور تیم های 
اغتشاشــگر حرفــه ای مواجه هســتیم، اما بخش 
قابــل توجهــی از ایــن التهابــات ناشــی از فضــای 

مجازی مخرب است.«
بــا توجــه بــه آنچــه در جامعــه در حــال وقوع 
مجــازی  فضــای  تأثیــر  دربــاره  نگرانی هــا  بــود، 
»احمــد  یافــت.  گســترش  اعتراضــات  رونــد  بــر 
راســتینه« نماینــده مــردم شــهرکرد در مجلــس 
شورای اســامی معتقد اســت: »جریان سیاسی 
مشــخصی در فتنه های مختلف تــاش کرده تا با 
اســتفاده از بسترسازی رســانه ای، فضای مجازی 
و بــا عاریــت گرفتن از شــبکه های بیگانه بــر افکار 
عمومــی مــوج ســواری کنــد و خــودش را دایــه 

دلسوزتر از مادر بداند.«
بــا همــه اینها، بــه تدریج جــو غالــب در هر دو 
بســتر یعنی »خیابان« و »رسانه های اجتماعی«، 
از ســوگواری بــرای مهســا امینــی و اعتــراض بــه 
قانــون حجاب فاصله گرفت. شــعارها تندتر شــد 
و ادبیــات رادیکالــی جمهــوری اســامی بر فضای 
اعتراضــات ســایه انداخت. مثل تجربه ســال های 
پیــش، بــاز هــم موضــوع بــه برانــدازی جمهوری 
منصــوری«  »محســن  شــد.  کشــیده  اســامی 
معــاون اجرایــی رئیس جمهور بیــان می کند: »در 
حوادث اخیــر اصًا موضوع حجــاب، خانم امینی 
و دختــران و زنــان مطرح نیســت؛ بلکــه جمهوری 

اسامی را هدف قرار داده اند.«
در  مــاه،  مهــر  دهــم  انقــاب  معظــم  رهبــر 
مراســم مشــترک دانش آموختگــی دانشــجویان 
مســلح  نیروهــای  افســری  دانشــگاه های 
خاطرنشــان کردند: »پشــت صحنه قضایای اخیر، 
این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از دنیا رفتن 
یــک دختر جوان و یا بر ســر با حجــاب و بدحجاب 
نیســت. خیلی از کســانی که حجاب کامل ندارند، 
جزو هواداران جدی جمهوری اســامی هستند و 
در مراســم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث 
بر ســر اســتقال و ایســتادگی و تقویــت و اقتدار 

ایران اسامی است.«

 دعوت به خون
چیزی نگذشــت که گسترش خشونت در ابعاد 
متخلف، تغییری اساســی در پروســه اعتراضات را 
رقم زد. خشــونت کامــی و تهدیدهای مجازی به 
صورت جدی آغاز شد و برخی کاربران با استفاده 
از حســاب های کاربــری عمومــی یــا در گروه های 
خشــونت  ســطح  افزایــش  خواهــان  خصوصــی 
در خیابان هــای شــهر شــدند. آنهــا مخاطبــان و 
دنبال کننــدگان خود را به انحا مختلف به ســمت 
اســتفاده از ســاح های گــرم و ســرد کشــاندند. 
»محمود شهریاری« مجری سابق صدا و سیمای 
جمهوری اســامی و »علی کریمی« بازیکن سابق 
تیــم ملی فوتبال کشــور در مطلبی که از حســاب 
کاربــری خود در اینســتاگرام آن را منتشــر کردند، 
ســاخت کوکتــل مولوتــوف در خانــه را بــه مردم 

آموزش دادند!
»طالب قلیچی« پژوهشــگر و فعال رســانه ای 
بــا  نمی توانــد  آشــوبی  »هیــچ  اســت:  معتقــد 
خشــونت تأثیرگــذاری خــود را اثبات کنــد؛ وقتی 
جامعــه دچار آشــوب شــود قطعًا بــه کل مردم 
یک کشــور تســری پیــدا می کند؛ خشــونت طلبی 
در جامعــه فقیر و غنی نمی شناســد و به معنای 
در امــان مانــدن یــک گــروه خــاص از خشــونت 
نیســت« و همچنیــن می گوید: »خشــونت طلبی 
بــا جــان و مال مــردم ســر و کار دارد. ایــن افراد 
پــا را فراتــر گذاشــته و بــا خشــونتی داعــش وار 

خــون مــردم و نیروهــای انتظامــی را بــه زمیــن 
ریختند و تمام ســعی خــود را برای ایجاد یک دو 
قطبــی دروغیــن و ایجاد تقابل بیــن مردم و نیرو 

کردند.« انتظامی 
کشف و ضبط ساح های سرد توسط نیروهای 
امنیتی از معترضان از طرفی و اســتفاده فزاینده 
از بمب های دست ســاز به ویژه کوکتل مولوتوف 
از طــرف دیگر، فضــا را از آنچه به عنــوان اعتراض 
شــناخته می شــد فاصله داد و وارد فاز اغتشاش 
کــرد. اســتفاده از بمب هــای دســتی، ســاح های 
ســرد و گــرم نگرانی هــای امنیتــی را افزایش داد. 
سردار »حسن حسن زاده« فرمانده سپاه محمد 
رســول اهلل )ص( تهــران بــزرگ در ایــن بــاره خبــر 
داد: »در طول مدتی که شــاهد آشوب در سطح 
تهــران بودیم، بالغ بر 1500 قبضه ســاح ســرد و 
گــرم و تجهیزاتی برای آســیب رســاندن به اماکن 
و وســایل عمومی کشف و ضبط شــد که معنای 
ایــن حجــم از ســاح کشــف شــده آن اســت کــه 
عــده ای با برنامه ریزی از پیش تعیین شــده قصد 

ایجاد آشوب در تهران را داشتند.«
مســلمی«  »ســیاوش  ســردار  همچنیــن 
فرمانده ســپاه کربــای مازندران دربــاره حوادث 
اوایل مهر ماه در این اســتان با اشــاره به کشــف 
و ضبــط ســاح های ســرد و دست ســاز زیــادی از 
اغتشاشــگران گفــت: »مشــروبات الکلــی، مــواد 
ســاح های  و  نقــاب  اقســام  و  انــواع  و  مخــدر 
دست ســاز و همچنیــن انــواع و اقســام چاقــو از 
اغتشاشــگران کشف شده اســت، در یک پارک در 
یک کیســه حدود 80 قبضه ســاح سرد جاسازی 
شــده بود تــا در موقــع مناســب از آن اســتفاده 

کنند.«
ســیر خشــونت در نقــاط مختلــف کشــور بــه 
طــرز عجیبی افزایــش یافــت و تهدیدهای مجازی 
بــه واقعیــت تبدیــل شــد. کشــته شــدن »آرمان 
اهلل وردی« و »روح اهلل عجمیــان« از نمونه هــای 
بــارز افزایش خشــونت بود؛ این افــراد نه با ضرب 
گلولــه، نــه از شــدت ضربــه بــه ســر و نــه حتی از 
شــدت ســوختگی در اثر به آتش کشــیده شدن، 
بلکــه بــه علت میــزان جراحــات شــکنجه وار جان 
خــود را از دســت دادنــد. اندکــی بعــد »ســجاد 
شــهرکی« امام جمعه مســجد موالی متقیان در 
زاهــدان به ضرب گلوله جــان باخت. عاوه بر این 
تعداد زیــاد دیگری از مأموران انتظامی و امنیتی 
که در حلقه اغتشاشــگران گرفتار شده بودند، به 

همین سرنوشت دچار شدند.
پارلمانــی  معــاون  حســینی«  محمــد  »ســید 
رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهدای امنیت 
بــا اشــاره به دعــوت حداکثــری اغتشاشــگران به 
خشــونت حداکثــری و رفتــار داعش مآبانــه بیــان 
کــرد: »اغتشاشــگران در ایــن حوادث بــه صورت 
کامــًا برنامه ریــزی شــده، بــا نهایــت خشــونت و 
بی رحمی به میدان آمــده بودند و ناجوانمردانه 
بــه شــهادت  را  بــود  هرکــس کــه در مقابلشــان 

می رساندند.«
نکتــه عجیب آنجا بود کــه تصاویر این میزان از 
خشــونت طلبی با ضریب باالیــی در فضای مجازی 
منتشــر شــد و کاربرانــی کــه تــا مدتی قبــل ادعا 
می کردنــد اعتراضــات، وحــدت ایرانیان را بیشــتر 
کــرده، از بــه قتل رســیدن آرمان بیســت ســاله و 

روحانی جوان به وجد آمدند.
این ســیر صعودی، افسارگســیخته ادامه پیدا 
کــرد؛ برهنه کــردن، زنده زنــده به آتش کشــیدن، 
شــکنجه دادن تــا لبه پرتــگاه مرگ، پنهــان کردن 
پیکرهــای نیمه جــان بــرای جــان کنــدن از شــدت 
درد و خونریــزی و هرگونه خشــونت دیگری علیه 
نیروهای نظامی و حکومتی، وقایع غیرانســانی را 
تــا حد غیرقابل بــاوری عادی کرده اســت تا جایی 
که حتی عده ای در دفاع این اقدامات برآمده اند. 
بخشــی از ایــن عادی ســازی توســط رســانه های 
خارجی رقم خورده اســت. یک روزنامه فرانسوی، 
با انتشــار یک کاریکاتور از سوختن »عمامه«، تیتر 

زد: »عمامه ها در ایران می سوزند«.
در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت پــس از آنکــه 
در  حــاال  شــد،  کشــیده  اغتشــاش  بــه  اعتــراض 
اقدامی شبیه به آنچه در سال های اوایل انقاب 
در برخی نقاط کشــور شــاهد آن بودیم، وقایع به 
ســمت جنگ های شهری رفته است. علیرغم همه 
اینها، بعد از گذشت حدود یک ماه، تقریبًا هرج و 
مرج ها در حال فروکش بود که وقایع تلخ جمعه 
زاهدان، روی خاکستری که تا خاموشی فاصله ای 
رســانه های  ریخــت.  دوبــاره ای  هیــزم  نداشــت، 
فارســی زبان واقعــه زاهــدان را نوعــی منعکــس 
کردنــد کــه گویــی همــه چیــز در ادامــه ماجــرای 
اعتراضــات به درگذشــت مهســا امینی اســت اما 
حقیقت آن بود که آنچه رخ داد در پی آن بود که 
»مولــوی عبدالحمید« در خطبه های نماز جمعه 
موضــوع تعرض به دختری بلــوچ را بازگو کرد و از 

ایــن طریق قوم بلوچ را به میدان اضافه کرد.

در  شهری  جنگ  تا  تهران  در  اعتراض  از   
قومیتی شهرهای 

بــه مرور زمــان، تمرکز آشــوب ها در شــهرهای 
قومیتی گســترش بیشتری پیدا کرد. کردستان که 
از همان ابتدا به واســطه ُکرد بودن مهسا امینی 
عضوی از میدان بود؛ سیســتان و بلوچستان نیز 
بعــد از تهییج هــای عبدالحمیــد به عرصــه اضافه 
شــد و بعــد از آن نوبــت بــه شــمال غرب یعنــی 
آذربایجــان غربــی رســید. »بــوکان« و »مهاباد«، 
از حوالی چهلمین روز درگذشــت مهســا امینی به 

صورت جدی وارد زنجیره اغتشاشات شدند.
کشــف و ضبــط چندین محموله ریز و درشــت 
قاچــاق ســاح و مهمات به داخل کشــور به ویژه 
شــهرهای مــرزی و قومیتــی، خبــر از آن مــی داد 
کــه هدایــت وقایــع ایران بــه ســمت درگیری های 
مســلحانه، موضوعی از پیش تعیین شــده است 
یــا دســت کم در حــال حاضــر از خارج از کشــور از 
آن حمایــت جــدی می شــود.قرارگاه حمزه ســید 
الشــهدا )ع( در اطاعیه ای اعــام کرد: »مقادیری 
قابــل توجهــی ســاح و مهمــات جنگــی شــامل 
تعــداد زیــادی اســلحه جنگــی ســاخت آمریــکا و 
وینچستر در شهرستان مهاباد کشف و ضبط شد 
که قرار بود با هدف کشته ســازی در اغتشاشــات 

استفاده شود.«
همچنیــن »مهدی شــمس آبادی« دادســتان 
عمومــی و انقــاب مرکز سیســتان و بلوچســتان 
خبــر داد: »پیــرو رصــد اطاعاتــی دقیق ســربازان 
گمنــام امام زمان )عج( محموله ســنگین ســاح 
و مهمات جنگی در راســتای اغتشاشــات و ســایر 
در  ایــران،  بــه  ورود  از  قبــل  امنیتــی  اقدامــات 
مرزهای سیســتان و بلوچســتان کشف و ضبط و 
عوامل آن نیز دســتگیر شــده اند. در این عملیات 
90 قبضه ســاح و 60 هزار انواع مهمات کشف و 

ضبط شده است.«
عــاوه بر ایــن، »هادی نجــاری« رئیــس حوزه 
قضائــی شهرســتان مهرســتان واقــع در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان نیــز از از کشــف و ضبــط 
تعــداد 22 قبضــه ســاح کلــت کمــری،44 تیغــه 
خشاب ساح کمری و 10 هزار فشنگ ساح کمری 
دراین منطقه خبر داد و گفت: »حســب تحقیقات 
اولیه متصور اســت متهمان قصد انتقال ساح و 
مهمات غیرمجاز به ســایر شهرســتان های استان 
و نقــاط کشــور به ویــژه در شــرایط خــاص فعلی 
جامعه جهت دامن زدن به ناآرامی های کشــور را 
داشتند.« اینها تنها شمار اندکی از آمار کشفیات 
نیروی انتظامی و امنیتی کشــور در بازه دو ماهه 

اخیر است.

 »تجزیه«، متمم خشونت در اعتراضات
آنکــه تشــدد در روزهــای اعتراضــات  از  غ  فــار
افزایش چشــم گیری داشــته است، کشیده شدن 
هســته اتفاقــات بــه شــهرهای مناطــق مــرزی به 
ویــژه شــهرهایی کــه ســابقه فعالیــت گروه هــای 
تجزیه طلب در آنها وجود داشته است، فاز دیگری 
از تئــوری حملــه بــه جمهــوری اســامی را تداعی 
می کنــد. قــوت گرفتــن گروه هــای تجزیه طلــب از 
»کومله« گرفته تا »االحوازیه« از آنجا شــروع شد 
که در تجمعــات داخلی و خارجی پرچم های خود 

را باال بردند.
البته همین میزان از عرض اندام تجزیه طلبان، 
حتــی در میــان خــود برانــدازان هــم به رســمیت 
شــناخته نشــد؛ درگیــری لفظــی میــان مخالفــان 
جمهــوری اســامی در تجمــع 22 اکتبــر )30 مهر 

ماه( برلین یکی از مصادیق این ماجراســت.
بــا این وجــود، به نظر می رســد شــرایط فعلی 
بــه ویــژه از جهــت افزایــش میــزان درگیری هــای 
مســلحانه در برخــی از شــهرها، فرصتی طایی در 
اختیــار کســانی قرار داده که ســال ها نقشــه جدا 

شــدن از نقشه ایران را در سر می پروراندند.
هشــتگ های  و  اخبــار  بمبــاران  زیــر 
کشته ســازی هایی همچون نیکا شــاکرمی و اسرا 

پناهی، شــاید کمتر کســی متوجه آن شده باشد 
کــه دو بخــش حــزب دموکــرات کردســتان کــه از 
ســال 1385 از هــم جــدا شــده بودنــد، بــار دیگر 
بــا هم متحــد شــدند. »خالد عزیزی« ســخنگوی 
حــزب دموکــرات کردســتان در ایــن بــاره گفــت: 
»وضعیــت داخلــی ایــران در چنین شــرایطی و به 
طور مشــخص اوج مبارزات ایــران علیه جمهوری 
اســامی و مردم کردســتان، فاکتورهایــی بودند 

که در این تصمیم تأثیر بســیار جدی داشتند.«
پررنــگ شــدن نقــش طرفــداران تجزیه طلبــی 
باعث شــد مــردم عــادی و معترض تا حــد زیادی 
از درگیــری در ایــن مناطــق فاصله بگیرنــد و آنچه 
ایــن روزهــا شــدت یافتــه، نــزاع میان طرفــداران 
حزب آزادی خواه و نیروهای امنیتی اســت. فریاد 
»قاســملو قاســملو ربگــه ت دریــژه ی هه یــه« به 
معنای »قاسملو قاســملو راهت ادامه دارد« در 
شــماری از مناطق کردنشــین نشــان می دهد که 
دیگر حرفی از »زن زندگی آزادی« در میدان باقی 
نمانــده اســت. »عبدالرحمن وثــوق« معروف به 
قاســملو دبیرکل حزب دموکرات کردســتان ایران 

بود.
گرچــه قوم ُکــرد از قومیت های اصیل، شــریف 
و جدایی ناپذیــر ایران اســت و مــردم آن به تاکید 
و تعبیــر مکــرر رهبر انقاب و به شــهادت آنچه در 
تاریخ رقم خورده، همواره وطن دوست و وفادار 
بوده انــد؛ اما فعالیت گروه های تجزیه طلب در آن 
قدمتــی صد ســاله دارد و این موضــوع، حقیقتی 
انکارناپذیــر اســت؛ گروه هــا و گروهک هایی که به 
بهانه هر رویداد سیاســی، درگیری های مسلحانه 
خود را از سر گرفته و اقدامات مخفی و زیرزمینی 

خود را علنی می کنند.
کردســتان«،  دومکــرات  »حــزب  »کوملــه«، 
»حــزب  ایــران«،  کردســتان  خبــات  »ســازمان 
»اتحادیــه  »پــژاک«،  کردســتان«،  رهایــی 
انقابیــون کردســتان« و »حــزب میهن پرســتان 
احــزاب  مهم تریــن  از  تعــدادی  کردســتان« 
تجزیه طلــب هســتند کــه دشــمنی آنهــا صرفًا با 
جمهوری اســامی نیســت، بلکه با هــر حکومت 
مرکــزی اســت کــه اســتقال آنهــا را به رســمیت 
نشناســد. جدیــت ایــن اســتقال طلبی تــا حدی 
مــاه  چنــد  بــرای   1324 ســال  حتــی  کــه  بــود 

»جمهوری مهاباد« تشــکیل شد.
ســوابق درگیــری احــزاب تجزیه طلــب بــه ویژه 
گروهک های کردســتان، چه با رژیم پهلوی و چه با 
جمهوری اســامی، نشان دهنده آن است که آنها 
از گذشــته تــا حد قابــل توجهی مســلح بوده اند. 
بررســی وقایــع اوایل انقــاب نشــان می دهد که 
آن زمــان هم این گروهک ها با ایجاد آشــوب گرم 
و درگیری هــای مســلحانه در شــهرهایی همچون 
ســلطه  بــه  را  منطقــه  کردنــد،  تــاش  مهابــاد 
خــود دربیاورنــد و حکومــت مرکــزی را مجبور به 
عقب نشــینی و پذیــرش اســتقال کنند. ســناریو 
تجزیه طلبــان در ایــام حوالی ســال 60 هم، ایجاد 
جنــگ شــهری بود. معابــر اصلی و فرعی را ســنگر 
بســتند و بــا توجــه بــه دسترســی قابــل توجهی 
کــه به مهمات داشــتند، شــهر را قــرق کردند و از 
قتــل عام مردم گرفتــه تا غارت اموال، دســت به 
هــر جنایتــی زدند. مــردم کردســتان هنــوز از آنها 
تــرس دارند و شــاید به همین علــت وقتی نیروی 
امنیتی در روزهای اخیر وارد کردســتان شــدند به 
اســتقبال آنهــا رفتند و بــا خوش آمدگویی به آنها 

پناه بردند.
تهــران در  »محمــد کوثــری« نماینــده مــردم 
مجلس شــورای اســامی درباره حضور نیروهای 
نظامی در کردســتان می گویــد: »تجزیه طلبان به 
خصــوص کوملــه، پــژاک و دموکــرات در منطقــه 
اقلیــم کردســتان حضور پیــدا کرده اند تــا بتوانند 
قســمتی از کردســتان را بــه دســت بیاورنــد؛ بــه 
این خاطر نیروی زمینی به غرب کشــور فرســتاده 

شــد تا بتوانند بر آنان غلبــه پیدا کرده و در مرزها 
امنیت را برقرار کنند و مردم شــهرهای کردســتان 

به زندگی خود ادامه دهند.«
تجزیه طلبــان اوایــل انقاب نیز منــازل افراد را 
شناســایی کرده و بــا حمله به آن، امنیت شــهر و 
مــردم را بــه طــور کامل از بیــن می بردنــد. دقیقًا 
مشــابه چیــزی که این روزها شــاهد آن هســتیم. 
برانــدازان بــه خانــه دو نفــر از نیروهــای امنیتــی 
یــورش بردنــد، اموالش را غــارت کردنــد، خانه را 
آتش زدند و تمام وســایل و لباس های شــخصی 
خانواده وی را بر ســر دست ها گرفته و چرخاندند 
منتشــر  مجــازی  فضــای  در  را  آن  فیلــم  حتــی  و 
کردنــد. اقدامی کــه از نــگاه کارشناســان لبریز از 
خشــونت اجتماعی اســت و هدفی جــز باال بردن 
میزان خشــم تا حداکثر میــزان ممکن در جامعه 
هــدف یعنــی انقابیــون، بســیجی ها و نیروهــای 

امنیتی را دنبال می کند.

 پاندمی خشونت
و  وقایــع غیراخاقــی  ایــن  اینکــه همــه  بــاور 
غیرانســانی در اعتراضاتــی رخ داده کــه بــا شــعار 
»زن زندگــی آزادی« آغاز شــده قدری مشــکل به 
نظر می رســد، اما از نگاه تحلیلگران آنچه شــاهد 
آن هســتیم نتیجــه یــک پاندمی خشــونت طلب و 

خشونت زا است.
تجزیه طلبــان  نقش آفرینــی  گســترش  پــی  در 
جمهوری اســامی ایــران مناطقــی از اربیل عراق 
را مورد حمله موشــکی قرار داد؛ چراکه بســیاری 
از حمایت هــای خارجــی از ســوی کســانی صورت 
جــا  عــراق  در خــاک  کــه سال هاســت  می گرفــت 
خــوش کرده اند. دولت عراق پس از این ماجرا به 
ایــران وعده داد که آنهــا را از منطقه دور خواهد 

کرد.
البتــه برخــی معتقدنــد اگرچه ســیر صعودی 
میزان خشونت طلبی و رشد دوباره فعالیت های 
تجزیه طلبــی در ایــن دور از آشــوب ها در ایــران 
هزینه های بســیاری به دنبال داشــته اســت؛ اما 
منجر شــد بسیاری از مردم از میدان اغتشاشات 
کــه  ســرکردگانی  از  بســیاری  و  بگیرنــد  فاصلــه 
در ســال های اخیــر بــرای اقــدام علیــه جمهوری 
و  شناســایی  بودنــد،  شــده  تربیــت  اســامی 

شوند. بازداشت 
در تمــام ایــن مــدت، انتشــار اخبار یــک طرفه 
از ســوی رســانه های لندن نشــنین منجــر بــه آن 
شــده کــه گروهی از مــردم از حقیقت پشــت پرده 
مطلــع نباشــند. آنهــا با نــوع پوشــش غرض آمیز 
خــود، بــا مظلوم نمایــی هرچــه بیشــتر، هرگونــه 
حضــور و فعالیــت تجزیه طلبــان را بایکــوت کرده 
اعتراضاتشــان  پــای مــردم و  بــه  را  و درگیری هــا 
می نویســند و از طــرف دیگــر برخــورد حکومت با 
هــوادارن تجزیه طلبــی را ســرکوبگری اعتراضــات 

جلوه می دهند.

یسم در بستر اغتشاشات؛  ور جوالن تر
از خشــــونت کالمی تا جرقــــه جنگ خیابـــانی

اعتراضات 1401

در پی گسترش نقش آفرینی 
تجزیه طلبان جمهوری 
اسالمی ایران مناطقی از 
اربیل عراق را مورد حمله 
موشکی قرار داد؛ چراکه 
بسیاری از حمایت های 
خارجی از سوی کسانی 
صورت می گرفت که 
سال هاست در خاک عراق 
جا خوش کرده اند. دولت 
عراق پس از این ماجرا به 
ایران وعده داد ...

با همه اینها، به تدریج جو 
غالب در هر دو بستر یعنی 

»خیابان« و »رسانه های 
اجتماعی«، از سوگواری برای 

مهسا امینی و اعتراض به قانون 
حجاب فاصله گرفت. شعارها 

تندتر شد و ادبیات رادیکالی 
جمهوری اسالمی بر فضای 

اعتراضات سایه انداخت. مثل 
تجربه سال های پیش، باز هم 
موضوع به براندازی جمهوری 

اسالمی کشیده شد...
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گفتند اگر به این جلسه 
بروی خائنی!

استاد  یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
شکاف  دومین  با  ما  گفت:  دانشگاه 
فرهنگی  بحران  بیشمار  با  و  تمدنی 
جمهوری  تنها  نه  که  هستیم  روبه رو 
نمی دانند  هم  روشنفکران  که  اسالمی 
با این شرایط جدید چطور خود را سازگار 

کنند.
بیــژن عبدالکریمــی با اشــاره به حضور در نشســت 
دانشــگاه های  اســتادان  از  جمعــی  هم اندیشــی 
، اظهار کرد: بــرای حضور در این  تهــران بــا وزیر کشــور
نشســت بســیاری پیشــاپیش قضــاوت کردنــد و برخی 
بــه مــن پیــام دادنــد و گفتند تــو خائن هســتی که در 
ایــن نشســت حاضر شــدی و مــن هم پاســخ دادم که 
نمی دانســتم شــما خدا و پیغمبر هســتید و علم غیب 
داریــد. کامًا مشــخص بود کــه یک فضای احساســی 
صــادر  مــن  بــرای  حکمــی  پیشــاپیش  و  دارد  وجــود 

کردند.

وی افــزود: انگیــزه من بــرای رفتن به ایــن جمع این 
بــود که هر تاشــی از دســتم برآیــد که یــک قطره خون 
در ایــن کشــور یا هر گوشــه از جهان کمتر ریخته شــود، 
دریــغ نکنــم و فکر می کنــم انگیزه همــه مهمانان جمع 

هم چنین بود.
این اســتاد دانشــگاه یادآور شــد: حــدود 20 نفر در آن 
جلســه حضور داشــتند و خود وزیر کشور هم تمام نکات 

را مشتاقانه یادداشت کرد. 
مــن همیشــه چهــره منفی از ســردار وحیدی داشــتم 
امــا آن جلســه نگاه مــن را تغییــر داد و او را آدم پخته ای 

یافتم.
عبدالکریمــی بــا تاکید بر اینکــه نتیجه بحث هــا در این 
جمع بســیار قابل قبول بود، اظهار کرد: من در این جلسه 
اظهــار کــردم کــه مشــکات اقتصادی این کشــور بــه این 
زودی حل نمی شــود چرا که زمینه حل آن ها وجود ندارد 
و نه اینکــه دولت کنونی نتواند بلکه ســاختار اجتماعی و 
اقتصادی ما اجازه نمی دهد که مشــکات به این ســرعت 

حل شود.
وی یــادآور شــد: همچنین در مورد مســئله برجام هم 
گفتم که این امر به این زودی حل نخواهد شد. آمریکا ما 

را ول نخواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد. 
نظام ســلطه با کشور ما جدا مسئله دارد به این دلیل 
که در زمان شــاه ما حیاط خلوت آمریکا بودیم و حکومت 
دینــی نداشــتیم و در عوض یک حکومت همســو با غرب 

داشتیم.
این اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد: در کل این صورت 
مســئله کــه بگوییم همه چیــز تقصیر جمهوری اســامی 
اســت - هرچنــد که مــن نمی گویــم جمهوری اســامی 
اینکــه  و   - نکــرده  فرصت ســوزی  یــا  نداشــته  خطــا 
حماقت برخی اپوزســیون به جایی رســیده که از آمریکا 
می خواهنــد مــا را تحریم کننــد تا به جمهوری اســامی 
ضربــه بزننــد، دیگــر حرف هــای غیرمنطقــی و در زمیــن 

بیگانه بازی کردن است.
عبدالکریمی با اشــاره به دشــواری های عبور از شرایط 
اقتصــادی فعلی، اظهــار کرد: من در این جلســه گفتم که 

شرایط ما فعًا قابل تغییر نیست. 
در دولــت آقای روحانی ما به ســوی آمریکا دســت دراز 
کردیــم کــه فضا را تغییــر دهیم اما آمریکا به جای دســت، 
پایــش را بــرای ما آورد و ترامپ به ســهولت از برجام خارج 

شد.
هــم  انقابــی  دولــت  ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
حــل  زمینــه  در  چندانــی  کار  زودی  بــه  نمی توانــد 
مشــکات کشــور انجــام دهد، اظهــار کرد: مــن در این 
جلســه بــر فقــدان یــک نظــام اندیشــگی مناســب، بــر 
شــکاف اجتماعــی و بــر اینکــه مــا دولــت ملــت در یــک 
کشــور هســتیم و بــر اینکه در کشــور یــک میلیتاریســم 

اشاره کردم. حاکم است، 
این اســتاد دانشــگاه تصریح کــرد: من در این جلســه 

گفتم ما با دومین شکاف تمدنی مواجه هستیم. 
ما با بیشمار بحران فرهنگی روبه رو هستیم که نه تنها 
جمهــوری اســامی که روشــنفکران هم نمی داننــد با این 

شرایط جدید چطور خود را سازگار کنند.
عبدالکریمــی یادآور شــد: در این جلســه وزیر کشــور 
هــم خیلــی شــنونده خوبــی بــود و هیچ کجــا واکنــش 
نشــان نداد و شــاهد بودم که بــا جدیت تمــام نکات را 

کرد.  یادداشت 
همچنیــن بــر هــدف غــرب بــرای ســرنگونی جمهــوری 
اســامی و جدیــت آنــان در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و بــر 
تاش های داعش، منافقین و ســعودی ها و اســرائیل در 

پشت این حوادث هم اشاره داشت.

تحلیل

سیاسی صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فی االرض
سپهرغرب، گروه سیاسی:  رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فی االرض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسالمی 

و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز خبر داد.
حجت االسام جعفری گفت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده توماج صالحی صادر و به دادگاه های عمومی و انقاب اصفهان ارجاع شد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده است.

وی گفت: بخشی از اتهامات توماج صالحی در دادگاه عمومی و بخشی دیگر در دادگاه انقاب اصفهان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
»شیعه گری«  کتاب  نویسنده 
برداشت های   1324 سال  در 
احکام  از  مغرضانه ای 
و  اسالم  فقهی  و  اجتماعی 
و  منتشر  روحانیت  جایگاه 
و  کرد  پافشاری  خود  نظر  بر 
روحانیون  جامعه  عمیق  ناراحتی  موجبات 
امینی  عالمه  شد.  خود  هم عصر  متدیان  و 
سید  و  کرد  اعالم  مرتد  را  کتاب  نویسنده 
الهی  حکم  اجرای  داوطلب  میرلوحی  مجتبی 

درباره نویسنده شد.
ســالروز  هفتمیــن  و  شــصت  آبــان  ششــم 
دســتگیری هســته مرکــزی جمعیــت فداییــان 

اسام در سال 1334 است.
مشــوق اصلی ورود ســید مجتبی میرلوحی 
به عرصه سیاسی اجتماعی ایران، مبارزه عملی 
با شــبهه پراکنی ها و اباحه گری های سید احمد 
حکم آبــادی معــروف بــه احمــد کســروی علیه 

اسام و تشیع بود.
ســید احمد تــا قبــل از کنار گذاشــتن لباس 
یــاران  شــمار  در  ســالگی،   37 در  روحانیــت 
شــیخ محمــد خیابانــی و حــزب دمکــرات تبریز 
تــا شــهریور 1299 علیــه حکومــت احمــد شــاه 
قاجــار مبارزه کرد اما با عقیــم ماندن قیام و به 
شــهادت رســیدن شــیخ، از راه خود برگشــت و 
مبــارزه و لباس روحانیت و دین را کنار گذاشــت 
دادگســتری   – عدلیــه  وزارت  اســتخدام  بــه  و 
– رضــا خــان درآمــد. ابتدا بــه عنــوان قاضی و 
بعــد از انفصال از قضاوت، به عنــوان وکیل در 

ساختمان وزارتخانه به کارش ادامه داد.
مطلــع بــودن حکم آبــادی از احکام اســام، 
سبقه پژوهشگری و نشستن بر کرسی قضاوت 
و وکالــت، زمینه قلم فرســایی او علیه اســام و 
تشــیع را به وجود آورد بــه نحوی که کتاب های 
متعــددی در حوزه هــای اجتماعــی، مذهبــی و 
سیاســی نوشــت. از جملــه این کتاب هــا، کتاب 
هــژده  ســاله  تاریــخ  ایــران،  مشــروطه  تاریــخ 
آذربایجان، شیعه گری، صوفی گری، شیخی گری 

و بهایی گری بود.
اما در بین همه کتاب های سید احمد، کتاب 
شیعی گری به دلیل طرح شبهاتی علیه مسائل 
حکومتی اسام و تشــیع و اهانت به روحانیت، 
سر و صدای بیشتری در جامعه مذهبی ابتدای 
دهــه 1320 ایران به راه انداخت طوری که چاپ 
اول کتابش توســط رژیم پهلوی ممنوع شد اما 
او آرام ننشست. نویسنده کتاب، تصمیم گرفت 
با تغییر نام »شیعه گری« به »بخوانند و داوری 

کنند« کتاب را با نامی جدید منتشر کند.
مباحــث مــورد توجــه کتــاب »بخواننــد و 
در  »شــیعه گری«  همــان  یــا  کننــد«  داوری 
اســتمرار کتاب نویســنده ضد شــیعی دیگری 
بــه نــام حجت االســام علی اکبــر حکمــی زاده 
اســت. او، چنــد ماه قبــل از کســروی کتابی با 
نام کتاب »کشــف اســرار هزار ســاله« نوشت 
و ابهامــات و اتهامــات متعددی را نســبت به 
اســام، احــکام حکومتــی، تشــیع و روحانیت 

کرد. شیعه مطرح 

 واکنش به کتب ضدشیعی
در میان مراجع و علمای دهه 1320 آیت اهلل 
واکنشــی  خمینــی  موســوی  روح اهلل  ســید 
مســتدل و محکم بــه کتاب حکمی زاده نشــان 
داد. ایشان برای پاسخ به او حاضر شد جلسات 
درس و بحــث خــود در قــم را دو مــاه تعطیــل 
کنــد تــا وقت کافی بــرای پاســخ های مفصل در 
رد توهین هــا و اتهامــات مطرح شــده در کتاب 

»کشف اسرار هزار ساله« داشته باشد.
امــام خمینــی قبــل از ایــن کار نســبت بــه 
ســکوت علمــای شــیعه هم عصر خــود، گفت: 
»امــروز شــماها در پیشــگاه خــدای عالــم چــه 
عــذری داریــد؟ همه دیدیــد کتاب هــای یک نفر 
تبریــزی بی ســر و پــا را کــه تمام آیین شــماها را 
دستخوش ناســزا کرد و در مرکز تشیع به امام 
صــادق و امــام غایب روحــی له الفــدا، آن همه 
جســارت ها کــرد و هیچ کلمــه از شــماها صادر 

نشد.«
پاسخ های امام خمینی به کتاب حکمی زاده 
تحت عنوان کتاب »کشف االســرار« منتشر شد 

و بارها تجدید چاپ شد.

 واکنش سید مجتبی
کتــاب شــیعه گری کســروی در ســال 1323 
به دســت طلبه ای انقابی به نام ســید مجتبی 
میرلوحی معروف به سید مجتبی نواب صفوی 
افتاد. واکنش این طلبه 20 ســاله به این کتاب، 

سرنوشت و آینده او را رقم زد.
کتــاب  خوانــدن  از  بعــد  مجتبــی  ســید 
شــیعه گری، آن را بــه دو تــن از مراجع و علمای 
هم عصر خود، شیخ عبدالحسین امینی نجفی 
معروف به عامه امینی و آیت اهلل سید حسین 
طباطبایــی قمــی معــروف بــه حاج آقا حســین 
قمی نشــان داد و آنــان بعــد از مطالعه کتاب، 
نویسنده آن را مرتد دانستند و پاسخ ها تکلیف 
ســید مجتبی را برای مبارزه با تفکر نویســنده و 
مروجــان بی دینــی در عصــر رضا شــاه پهلوی را 

روشن کرد.

 سیِد دست به طبانچه
اینکــه چطــور شــد که ســید مجتبی دســت 
بــه طبانچــه ببــرد و اقدام بــه ترور ســید احمد 
کســروی کنــد، از جمعیــت مبــارزه بــا بی دینــی 
رونمایــی کنــد یــا جمعیــت فداییــان اســام را 
تشــکیل دهد، موضوعاتی اســت کــه راوی آن، 

یکی از دوستان نزدیک سید مجتبی است.
اســداهلل صفــا در خاطراتــش نوشــت: »آن 
موقعــی کــه مــا در زنــدان بودیــم، بــا شــهید 
نــواب، غــذای زنــدان را نمی خوردیــم بچه ها از 
بیرون وسایل غذا را می آوردند و خودمان غذا 
درست می کردیم. یک روز گوشه حیاط نشسته 
بودیم و داشــتیم به همراه شــهید نــواب برای 
غذا برنج پاک می کردیم. به مرحوم نواب گفتم: 
»آقــا، می خواهــم چنــد چیز را از شــما بپرســم، 
اجازه می دهیــد؟« گفت: »هر چه ســوال دلت 

می خواهد بپرس.«
اول چیــزی کــه ســوال کــردم، همیــن بــود 

را  کســروی  کــه  بودیــد  کســی  اول  شــما  کــه 
زدیــد، دوســت دارم ایــن ماجــرا را برایم تعریف 
کنیــد. مرحــوم نــواب گفــت: »مــن آن مجلــه 
آیــت آهلل  خدمــت  را  کســروی  »شــیعه گری« 
العظمــی حــاج آقا حســین قمــی کــه در زمان 
خــود از مراجع بــزرگ نجف بــود، دادم و گفتم : 
»حــاج آقا، اگر کســی بــه این گفته هــا اعتقاد و 
باور داشــته باشــد، حکم آن چیست؟« حاج آقا 
گفــت: »یک هفتــه به من وقت بــده.« حاج آقا 
مجلــه را بــرد و بعــد از یــک هفته داد بــه من و 
گفت: »هرکس اعتقادش بر این مطالب باشــد 
و با آگاهی نوشته باشد، حکم قتلش بر هر فرد 

مسلمانی واجب است.«
من این را که از حاج آقا شــنیدم، بلند شدم 
و یکســره آمدم منزل آیت اهلل ســید ابوالقاسم 
کاشــانی. آنجا خــودم را به آقا رســاندم و گفتم 
که یک چنین جریانی است و من خود آماده ام، 
تکلیفــم ایــن اســت که بــروم و آن )کســروی( را 
بزنــم، آقــای کاشــانی بــه مــن گفــت: »فرزندم، 
حاال صبر کن، دســت نگه دار.« حاال مرحوم چه 

حسابی می کرد، نمی دانم.
... شــنبه روزنامه هــا را گرفتــم، دیدم هیچی 
در آنها نیســت. قبل از آن، منزلش را شناســایی 
کــرده بــودم - نزدیکی هــای میــدان حــر فعلی 
روز   - بــود  خورشــید  کوچــه  ســابق  باغشــاه 
یکشــنبه یــا دوشــنبه، تــک و تنهــا رفتــم که در 
خانــه اش را بزنــم، دیــدم در را باز کــرده، دارد از 
خانه بیرون می آید. تا من را دید، دستش را برد 
برای اسلحه من هم اسلحه را از کمرم درآوردم 
و ســه تیر بــه طرفش شــلیک کــردم کــه افتاد. 
صــدای تیــر که بلند شــد، مردم ریختنــد بیرون. 
آن موقع ها کسی باور نمی کرد طلبه اسلحه به 
دست بگیرد و اگر یک فشنگ می گرفتند پوست 

سرت را می کندند.
مردم می گفتند »بگیریدش« فکر می کردند 
کــس دیگــری زده اســت. گفتم: کــی را بگیرند؟ 
من او را زدم. مردم باور نمی کردند. کســروی را 
بردند. چند پاســبان هم من را به پاســگاهی در 
میدان توپخانه بردند و من هم چند وقتی آنجا 

زندانی بودم.
علمای نجف نامه نوشتند به تهران، تلگراف 
زدند. حتی خود آیت اهلل کاشانی اعامیه پخش 
کردنــد در بین مردم و تهدیــد کردند که اگر یک 
مو از ســر این سید - نواب صفوی - کم شود، 
دست به اقدامات جدی و اساسی خواهیم زد. 
مردم و علما دســتگاه را بیچــاره کردند. آن قدر 
که اعتراض و داد و فریاد زدند، دستگاه مجبور 
شــد اعام کند: »ســند بیاورید تا نواب را موقتا 

آزاد کنیم تا محاکمه شان شروع شود.«
بــه جــده ام فاطمــه زهــرا )س( مــردم دو تا 
گونــی ســند کول شــان کــرده بودنــد، عــوض 
یک ســند. بــرای آزادی بنــده و ســرانجام مردم 
از زنــدان شــهربانی مــا را بــا ســام و صلــوات 
شــعارهای  بــا  و  کول شــان  روی  گذاشــتند 
اهلل اکبــر، زنــده باد اســام، زنــده باد قــرآن، در 
کوچــه، بــازار و خیابــان نقــل و شــیرینی پخش 
کردند، گاو و گوســفند ســر بریدند. کســروی را 
هــم بردند بیمارســتان، چند وقت بیمارســتان 

بود و نمرد. بعد دوباره برگشــتم نجف، علمای 
نجــف هم بســیار اســتقبال گــرم و خوبــی از ما 
کردنــد، بعد از این ماجــرا، عده ای که بعدها به 
جمعیت »فدائیان اسام« مشهور شدند، دور 

و برما جمع شدند.«

 تولد جمعیت فداییان
بعد از ترور نافرجام ســید احمد حکم آبادی، 
ســید مجتبی در بیانیــه ای از تشــکیل جمعیت 
فداییــان اســام خبر داد و تشــکل مذبــور را با 
همــکاری یکی دیگــر از رفقای طلبــه اش به نام 
سید حسین امامی به صورت مخفیانه تشکیل 

داد و به مرور بر تعداد اعضای آن افزود.
اعضــای شــورای مرکــزی جمعیــت فداییان 
اســام در اواســط دهــه 1320 شــامل حجــج 
ســید  صفــوی،  نــواب  مجتبــی  ســید  اســام 
شــمس قنات آبــادی و ســید حســین امامــی و 
آقایان ســید علی محمد امامی، مهدی عراقی، 
ذوالقــدر،  مظفرعلــی  امانــی،  محمدصــادق 
عبدالحســین واحدی، خلیل اهلل طهماســبیان 
معروف بــه خلیل طهماســبی، محمد واحدی، 
علی صداقت، محمدمهدی عبدخدایی و ســید 

محمدعلی میردامادی بود.

 لیست ترورها
کار ناتمام سید مجتبی در هشتم اردیبهشت 
1324 را حجت االســام ســید حســین و ســید 
علی محمــد امامــی در بیســتم اســفند همــان 
ســال تمام کردنــد. برادران امامــی با حضور در 
ســاختمان عدلیــه - کاخ دادگســتری – ســید 
احمد کســروی و منشــی او را با ضربات چاقو از 

پا درآوردند.
بــا اعدام انقاب کســروی به دســت برادران 
امامی، لیســت دولتمردانی که به زعم جمعیت 
فداییان اســام خائن به ایران و اســام بودند، 
تعییــن و هســته اصلی جمعیت بــا برنامه ریزی 

دقیق سراغ شان رفت.
امامــی،  حســین  ســید  حجت االســام 
عبدالحســین هژیر وزیر دربار پهلوی را در تاریخ 
13 آبــان 1328 در مراســم روضه خوانــی محرم 
در مسجد سپهساالر واقع در میدان بهارستان 

تهران با شلیک هفت تیر ترور کرد.
دکتر ســید حســین فاطمی در بهمن 1330 
در انتخابــات هفدهمین دوره مجلس شــورای 
ملی شــرکت کرد و بــرای بار دوم بــه نمایندگی 
از مــردم تهــران بــه مجلــس رفــت. او امــا قبل 
بهمــن   25 عصــر  اعتبارنامــه اش  دریافــت  از 
تــرور محمــد مســعود  در چهارمیــن ســالگرد 
مالــک روزنامــه »مــرد امــروز« که در قبرســتان 
ظهیرالدوله شمیران برگزار شد، شرکت کرد و در 
حالی که در جمع حاضران مشــغول سخنرانی 
بــود، هدف گلولــه نوجوان 15 ســاله ای به نام 
محمدمهدی عبدخدایــی قرار گرفت و از ناحیه 

قلب به شدت مجروح شد.
با وجودی که حســین فاطمــی از یاران دکتر 
محمــد مصــدق از اعضــای جبهه ملی بــود اما 
در خــاء حضــور ســید مجتبــی نواب صفــوی، 
حســین  تــرور  دســتور  واحــدی  عبدالحســین 

فاطمــی وزیــر خارجــه دولت دوم دکتــر محمد 
مصــدق را با تصور دور کردن دولت ملی از دین 
و آییــن، صادر کرد و محمدمهــدی عبدخدایی، 
دکتر فاطمی بر سر مزار دوسِت روزنامه نگارش 

ترور کرد اما از مرگ نجات یافت.
خلیــل  بــه  معــروف  طهماســبیان  خلیــل 
در   1329 اســفند   16 تاریــخ  در  طهماســبی 
حیــاط مســجد شــاه تهــران، ســپهبد حاج علی 
رزم آرا نخســت وزیر وقت پهلوِی پســر و مخالف 
ملی شــدن صنعــت نفت ایــران را ترور کــرد اما 
با حمایت آیت اهلل ســید ابوالقاســم کاشــانی و 
بیانیه مجلس شــورای ملی از مــرگ جان به در 

برد و آزاد شد.
او پنج سال بعد ساعت سه و نیم بعدازظهر 
دوم آذر 1334 در حالــی کــه به دنبال حســین 
عا دیگر نخســت وزیر رژیم پهلوی وارد مراســم 
میــدان  سپهســاالر  مســجد  محــرم  روضــه 
بهارستان شد و قصد داشت با شلیک هفت تیر 
او را از پــا درآورد امــا به دلیل گیر کردن اســلحه 
نتوانســت بــه هدفش برســد با این حــال با ته 
هفت تیرش به شــدت به پشــت ســر عا کوبید 
و موجب ایجاد جراحت عمیقی در ســر او شــد. 
عا چند روزی روی تخت بیمارستان افتاد اما در 

نهایت از مرگ، جان به در برد.
تــرور ناموفق حســین عــا بهانــه ای محکم 
ابتــدا  تــا  داد  تهــران  نظامــی  فرمانــدار  بــه 
حجت االسام سید مجتبی نواب صفوی رییس 
جمعیــت فداییــان اســام را در تاریــخ اول آذر 
1334 دســتگیر کنــد و پنج روز بعد، ســه عضو 
موثر دیگر جمعیت فداییان اسام شامل سید 
عبدالحســین واحدی، خلیل اهلل طهماسبیان و 

مظفرعلی ذوالقدر را بازداشت و زندانی کند.
دســتگیری  از  شــادمان  پهلــوی  رژیــم 
نواب صفــوی و یارانــش پــس از چنــد جلســه 
مجــازات  اشــد  بــه  را  آنــان  نظامــی،  دادگاه 
دادســتان  آزمــوده  حســین  کــرد.  محکــوم 
وقــت ارتــش ادعانامــه خــود علیــه نــواب را 
صــادر کــرد و محاکمه آنان توســط سرلشــکر 
قطبــی آغــاز شــد. دادگاه پــس از هشــت روز 
حکــم نهایــش را صــادر کــرد. طبق ایــن حکم 
نــواب و یارانــش بــه جــرم قیــام مســلحانه بر 
ضــد ســلطنت مشــروطه، بــدون تخفیــف در 
مجازات به جوخه اعدام ســپرد شــدند و رکن 
دو ارتــش، ســه نفــر از آنــان را در میــدان تیــر 
پادگان شــماره یک قصر لشــکر، پادگان لشکر 

دو زرهی تهران، تیرباران کرد.
عبدالحســین  ســید  یعنــی  چهــارم  متهــم 
واحــدی نیز در رونــد رســیدگی دادگاه به دلیل 
فرمانــدار  بختیــار  تیمــور  بــا  لفظــی  مشــاجره 
نظامــی وقــت تهــران با شــلیک مســتقیم او به 

سرش به شهادت رسید.
اســام،  فدائیــان  منظوراالجــداد،  منابــع: 
صــص188، 190، 192، خسروشــاهی، فدائیــان 
ص32- اندیشــه،  عملکــرد،  تاریــخ،  اســام: 

33، زندگــی و مبــارزه نــواب صفــوی، هــادی 
جعفریــان،  اطاعــات،  1386،  خسروشــاهی، 
جریان هــا و ســازمان های مذهبــی و سیاســی 

ایران، ص220-219.

عبدالکریمی شیعه گری

فرجام سیِد طلبه و فداییان اسالم
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رأفت قوه قضائیه تاثیر زیادی بر وحدت جامعه دارد
عضو  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
قوه  که  گفت  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
جوانان  و  وحدت  به  نمی خواهد  قضائیه 
ما آسیب برسد و رعایت رأفت از سوی قوه 

قضائیه تاثیر زیادی بر وحدت جامعه دارد.
سیدســلمان ذاکــر در پــی دســتور اخیــر 
محســنی اژه ای رئیــس دســتگاه قضا مبنی 
آزادی زندانیــان  از ارفاق هــای قانونــی ویــژه  بــر بهره گیــری 
در پــی پیروزی تیــم ملی فوتبال در پاســخ به این ســوال که 
ایــن ارفاق هــا چه تاثیری بــر فضای وحدت و شــادی جامعه 
می گــذارد، گفــت: همانطــور کــه می دانیــم اصــل بــر رعایت 
قانــون اســت، امــا قانــون شــدت و ضعــف دارد و رأفــت و 
وســعت قانون به نفع متهم یک اصل در دادگســتری و قوه 
قضائیه جمهوری اسامی و بنابر نظر مجلس و مقنن است.
وی افــزود: بــه نظــرم افــرادی کــه در مســائل کشــوری و 
سیاست های نادرست غرب دچار تجاهل، غفلت و سردرگمی 
شــدند و علیه امنیت مردم قدم برداشتند، شاید اگر با اینها 
برابــر قانون و رأفت جمهوری اســامی و سیاســت های کلی 
قــوه قضائیــه و سیاســت های مقــام معظــم رهبــری طوری 
برخــورد شــود کــه متنبه شــده و قــدر خودشــان، انقاب و 
نظام را بدانند، این رفتار باعث خواهد شــد که قدر آســایش 
خانواده هــا و مــردم را بداننــد و وضعیــت بــازار، اشــتغال و 
توسعه ای که به سرعت در کشور رخ می دهد البته با وجود 

مشکات خاصی که داریم را ببینند و قدر بدانند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسامی افزود: 
اما کســانی که از روی عمد لیدر هستند و مردم و جوانان ما 
را بــه تلــه می اندازند و آنهــا را هدایت می کننــد و در معرض 
خطــر قــرار می دهنــد و باعــث می شــوند کــه از ایــن طریــق 
جامعــه نیــز در معرض خطر قــرار گیرد، قطعا بــا آنها باید به 
گونه ای برخورد کرد که مجازات شده و متنبه شوند و دیگر 

تکرار نکنند.

ذاکــر در مــورد تاثیر این رفتارها بر فضــای وحدت جامعه 
تصریــح کــرد: مــا اجازه نمــی دهیم دشــمن به کیــان ملت، 
اســام و انقاب جســارت کند. ملت مال ما است و ما مردم 
را از همه بیشــتر دوست داریم و همیشه نیز سعی کرده ایم 

نوکری خودمان را به مردم اثبات کنیم.
وی در ادامه گفت: امروز نشان دادند افرادی که تا دیروز 
شــاید می خواســتند تحریک کنند تا ورزشــکاران سرود ملی 
جمهوری اسامی را نخوانند و در فوتبال موفق نشوند تا در 
مســابقات جهانی نمره ای نیاورند، با ایجاد پیروزی و زحمتی 
که ورزشــکاران کشــیدند شور و شعف و نشاط برای کشور و 
جامعه ایجاد کردند که این نوع وحدت باید سرمشــق ما در 
همه موارد باشــد تــا در کنار هم و با وحــدت بتوانیم برنامه 

هایمان را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی اظهار 
کــرد: قــوه قضائیه نیــز همین مســیر را می خواهــد طی کند 
تــا بــه وحــدت و جوانان ما آســیب نرســد و همه بــا هم و با 
ســامتی پیش برویم، بنابراین رعایت رأفت تاثیر بســیاری در 
خود قــوه قضائیه دارد و همچنین افــرادی که در این مورد 
دچار غفلت شــدند مانند ورزشــکاران جبــران خواهند کرد و 
شاهد بودیم که کسانی که لیدر و قهرمان مردم و سرمشق 
و الگوی جوانان هســتند در این مســابقات جبــران کردند و 

راه قهرمانان بسیجی و شهدای ما را طی کردند.
ذاکر در پایان گفت: آن شــاءاهلل ورزشــکاران ما همیشــه 
پاینده و خوشــحال باشــند و بــرای جامعه نشــان بیاورند و 
هیچ زمانی هم لغزشی در امورات سیاسی و ورزشی نداشته 

باشند.

آمریکا می داند ایران ثبات منطقه را حفظ کرده است
عضو  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
خارجه  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس گفت: آمریکا می داند ایران به عنوان 
جنوب  ثبات  لنگر  منطقه  قدرت  مقتدرترین 
جمهوری  بدون  و  کرده  حفظ  را  آسیا  غرب 
اسالمی هیچ ثباتی در منطقه وجود نخواهد 

داشت.
محمــود عباس زاده مشــکینی دربــاره موفقیت هــای اخیر 
حــوزه دفاعی و هوافضای کشــور گفت: حــوزه دفاعی از حیث 
ســخت افزار و نرم افزار دســتاوردهای خیره کننده ای در ســطح 
جهانــی داشــته اســت. ایــن اقدامــات افتخارآفریــن منجر به 

تضمین امنیت کشور نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای حوزه دفاعی و هوافضای 
کشــور امنیــت داخلی و خارجی نظــام را ضمانت می کند، بیان 
کرد: امروز کشــورهای دنیا گمان می کنند کشــوری که در دهه 
60 و در زمان جنگ تحمیلی سیم خاردار را برای آن تحریم کرده 
بودند و برای تهیه سیم خاردار به مشکل خورده بود، به سایر 

کشورها پهپاد صادر می کند.
عبــاس زاده مشــکینی بیــان کــرد: فــروش پهپــاد را نفــی یا 
اثبــات نمی کنیم و درباره این موضوع حرفی نمی زنیم، اما این 
ادعای کشــورهای غربی درباره جمهوری اسامی جالب است. 
اینکــه ایران از نیاز به ســیم خاردار و عدم توانایــی تأمین آ، به 
مرحلــه ای رســیده کــه می تواند پهپاد صــادر کند بســیار قابل 

توجه است.
عضــو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلس 
اظهــار کرد: حوزه هوافضــا از مهم ترین حوزه های اســتراتژیک 
به شــمار می رود و در زمینه دفاعی بســیار حائز اهمیت است. 
امروز ایران می تواند زیر زمین، روی زمین، روی سطح دریا، زیر 
دریــا و باالتــر از جــو تحرکات ویژه ای داشــته باشــد و این برای 

جهان خیره کننده است.
اقدامــات  نیــز  حوزه هــا  ســایر  در  البتــه  شــد:  یــادآور  وی 

خوبــی صورت گرفتــه اما بایــد الگویی که در حــوزه هوافضا و 
دســتاوردهای دفاعــی منجــر بــه ایــن موفقیت ها شــده را در 
ســایر بخش ها از جمله سیاســت داخلی نیز اجرایی کنیم. این 
اقدامات باید از طریق اتکا به ظرفیت مردم، مشارکت، توان و 

رضایت آنها صورت بگیرد.
عباس زاده مشــکینی خاطرنشــان کرد: آمریــکا می داند که 
ایران مقتدرترین قدرت منطقه اســت و لنگر ثبات جنوب غرب 
آســیا را حفــظ کرده اســت. آنهــا می دانند که بــدون جمهوری 
اســامی هیچ ثباتی در منطقه وجود نخواهد داشت و امنیت 
باقــی نخواهــد مانــد. قطعــًا یکــی از مؤلفه های کانــون ثبات 
بــودن، دســتاوردهای کــم نظیــر جمهــوری اســامی در حوزه 

دفاعی است.

عباس زاده مشکینیذاکر

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  استعداد  آن قدر  گفت:  رئیس جمهور 
می توانید  که  دارد  وجود  مکران  سواحل 
این منطقه را به نقطه راهبردی، اقتصادی و 
گردشگری کشور تبدیل کنید. چطور باید این 
آبادانی منطقه با  کار را انجام داد؟ باید برای 
هم تالش کنیم، نباید روستایی باشد که آب 
باید بتوانید به صورت قانونی صید و  شرب نداشته باشد. 
باید  منطقه  دستی  صنایع  کنید.  تولید  باید  کنید.  صیادی 

رونق پیدا کند.
رئیس جمهــور خطــاب بــه اســتاندار و فرمانــدار جاســک 
هشــدار داد: شــاهد نباشــم در ســفر بعــدی ام بــه منطقــه 
جاسک مشکل آب شرب روستاها و سایر مشکات مردم رفع 

نشده باشد.
دکتر ســید ابراهیم رئیســی که برای شــرکت در مراسم رژه 
نیــروی دریایــی ارتش جمهــوری اســامی ایران بــه هرمزگان 
رفته طی ســخنانی در جمع مردم بندر جاســک هفته بســیج 
را تبریــک گفــت و اظهــار کرد: بســیج برکات زیادی بــرای مردم 
منطقه و کل کشــور داشته اســت. همه شاهد حضور بسیج 
در دفاع مقدس، در کنار مردم بوده اند و در زلزله و ســیل نیز 
حاضــر هســتند. همه شــاهد چگونگی کمک بســیج در کرونا 

هم بودند. باید از عزیزان ســپاه و بسیج با همه وجود تشکر 
کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: از شــما مردم و ارتش و نیروهای 
مسلح هم صمیمانه تشکر می کنم.

رئیســی خطاب به مردم جاسک گفت: به دلیل کثرت کار و 
مشــلغه روزمره نتوانستم زودتر به دیدار شما بیایم و از شما 
تشــکر کنم. اســتاندار، امام جمعه، نماینــده مجلس و مردم 
از مشــکات و کمبودهای بندر جاســک در حــوزه جاده و راه، 
آب روســتایی، تجــارت و بازرگانــی، صیادی و اشــتغال منطقه 
گفتند. شــما در کنار دریا زندگی می کنید و اقتصاد دریا بسیار 
مهم اســت. می توان با اقداماتــی کاری کرد که درآمد منطقه 

و کشور باال رود.
می توانســت  مکــران  ســواحل   « این کــه  بیــان  بــا  وی 
و  داد  و  تولیــد  رونــق  مرکــز  بــه  گذشــته  دولت هــای  در 
ســتد کشــور تبدیــل شــود« ادامــه داد: کاری نــدارم کــه 
چــرا ایــن اتفــاق نیفتاد امــا آنقدر اســتعداد در ســواحل 
مکــران وجود دارد کــه می توانید ایــن منطقه را به نقطه 
اقتصــادی و گردشــگری کشــور تبدیــل کنیــد.  راهبــردی، 
چطــور بایــد ایــن کار را انجــام داد؟ بایــد بــرای آبادانــی 
منطقــه با هم تــاش کنیم، نباید روســتایی باشــد که آب 
شــرب نداشــته باشــد. بایــد بتوانیــد بــه صــورت قانونی 

صیــد و صیــادی کنیــد. بایــد تولیــد کنیــد. صنایع دســتی 
منطقــه باید رونــق پیدا کند.

رئیســی خطــاب بــه نیروهای مســلح، بســیج، اســتاندار و 
فرمانــدار تاکید کرد: از شــما می خواهم نشــان دهید امنیت 
سرمایه و سود سرمایه در این منطقه تضمین است. جاسک 

جلوه انسجام ملی است.
وی هم چنین خطاب به شرکت نفت و سایر مجموعه های 
اقتصــادی فعــال در این منطقه، متذکر شــد: شــرکت نفت و 
ســایر مجموعه هایی که کار استخراج نفت را انجام می دهند 
بایــد حتمــا مســوولیت های اجتماعی خــود در زمینه احداث 
مراکــز آموزشــی و تجــاری را برابــر قانــون برای مــردم منطقه 
انجام دهند. مردم باید شــاهد رفع مشکات شــان باشــند و 
بنــده نبایــد در ســفر بعدی ام به منطقه شــاهد رفع نشــدن 
مشــکات مربــوط به آب شــرب روســتایی و ســایر مشــکات 

منطقه باشم.
وی خاطرنشــان کــرد: آقــا؛ امــام خامنــه ای فرمودنــد کــه 
»هیچ مشــکلی که حل نشــدنی باشــد، نداریم.« راه حل رفع 
مشــکات در دســتان دولت هــای خارجــی نیســت بلکــه در 
دســتان متخصصــان ایرانــی و مــردم بومــی منطقــه اســت. 
دولت هــای بیگانــه تا کنون بــرای هیچ ملت و امتی گشــایش 
ایجاد نکرده اند. با اتکاء به خدا، اعتماد به نفس و اعتماد به 

مردم و جوان مان می توان مشکات را حل کرد.
کار  بــا  جــدی  صــورت  بــه  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  رئیســی 
بســیجی وار و خســتگی ناپذیر در جهــت رفع مشــکات مردم 
اقــدام شــود و دولــت با همــه وجــود در خدمت مــردم عزیز 

است.
رئیس جمهور با اشــاره به مشــکات منطقه بشــاگرد هم، 
گفــت: منطقــه بشــاگرد از اولویت های ســفر دولت اســت. تا 

وقتی مشــکات شما وجود داشته باشد به این منطقه سفر 
می کنــم تا به عنــوان خدمتگزار بتوانم گره گشــای مشــکات 
شــما باشم. هیچ منتی هم نداریم. نوکری شما مایه افتخارم 

است.
از  را  مــا  نتوانســت  دشــمنان  تهدیــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
اهداف مــان باز دارد و همچنان بــر آرمان های بلندمان تاکید 

می کنیم.

معاون  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری 
بیان اینکه در سال جاری فروش شرکت های 
فناوری  و  علم  پارک های  در  مستقر  فناور 
است،  بوده  تومان  میلیارد  هزار   26 نزدیک 
بنیان  دانش  شرکت   900 پارک ها  در  گفت: 

نوع 3 مستقر شده است.
علــی خیرالدیــن با اشــاره بــه راه انــدازی ایــن معاونت در 
آذرماه ســال گذشــته، بر لزوم ایجاد چنیــن معاونتی در همه 
دســتگاه ها تاکید کرد و افــزود: معاونت علمی رئیس جمهور 
ماموریــت هماهنگــی این معاونت ها را بر عهــده دارد و هیچ 

تداخلی در ماموریت ها ایجاد نخواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه برای معاونــت نواوری و فنــاوری وزارت 
علــوم 20 ماموریت تعریف شــده اســت، حل معضــل بیکاری 
غ التحصیــان، حمایت از توســعه عدالت محور، توســعه  فار
زیســت بوم نواوری، تعامــل و هم افزایی و اجتنــاب از موازی 

کاری را از جمله این ماموریت ها نام برد.
خیرالدیــن با اشــاره بــه برنامه هــای هفته پژوهــش اظهار 
کــرد: در هفتــه پژوهش،قرار اســت از محققــان در دو بخش 
پارک هــای فنــاوری و چهره هــای تاثیــر گــذار در حــوزه فناوری 
تقدیــر می شــود و در مراســم امــروز از چهره هــای تاثیــر گذار 

تقدیر می شود.

 شاخص نوآوری در ایران
معاون فناوری و نوآوری به رتبه ایران در شــاخص نوآوری 
اشــاره کــرد و ادامه داد: رتبه ایران در این شــاخص در ســال 
2014 در جایگاه 120 بوده در حالی که این رتبه در ســال 2021، 

شصت و در سال 2022، پنجاه و پنجم گزارش شده است.
خیرالدین خاطر نشــان کرد: این در حالی است که ایران در 
تبدیل علم و ایده به فناوری و نوآوری و تجاری سازی ضعیف 
هســتیم که امیدواریم با اجرایی ســازی قانــون جهش تولید 

بتوانیم رشد این حوزه را شاهد باشیم.

 زیرساخت های توسعه فناوری
خیرالدیــن بــا اشــاره به ایجــاد زیــر ســاخت های توســعه 
فناوری در کشــور، یادآور شــد: در حال حاضر 51 پارک فناوری 
راه اندازی شــده که در آنها 111 هزار و 253 شــغل ایجاد شده 

است.
وی، استقرار 900 شــرکت دانش بنیان نوع 3 در پارک های 
فنــاوری، ایجــاد 263 مرکــز رشــد و 11900 واحد فنــاور در این 
مراکــز را از دیگــر زیــر ســاخت های توســعه فناوری نــام برد و 
گفت: ایجاد 5 پارک فناوری دســتگاهی، 12 پارک دانشــگاهی 

از دیگر اقدامات در این حوزه است.
بــه گفتــه وی، بر اســاس تفاهــم وزارت علوم بــا معاونت 
علمی و فناوری، مجوز شرکت های نوع ٣ به پارک های علم و 
فناوری داده شــد و از ابتدای سال تاکنون 900 شرکت دانش 
بنیان نوع 3 ایجاد شــده است و هسته های فناور در آستانه 
تبدیل شــدن به شــرکت های دانش بنیان پیشرفته هستند. 
معــاون فناوری وزارت علوم، همچنیــن از راه اندازی یک پارک 

دارویی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی خبر داد.

توسعه  در  علوم  وزارت  فناوری  معاونت  راهبردهای   
فناوری

اجــرای  در  ایــن معاونــت  راهبردهــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ماموریت هــای ایــن معاونــت در وزارت علــوم، گفــت: ایجــاد 
تعامــل بین دانشــگاه ها و پارک ها در گذشــته مغفول مانده 
بــود که با ایجاد معاونــت فناوری و نــوآوری وزارت علوم این 
امــر بــا تاکیــد و تمرکــز بر بحــث فنــاوری و ارتباط دانشــگاه با 
صنعــت بــه عنوان مهم تریــن راهبرد معاونت در دســتور کار 
قرار گرفت و در این راستا، زبست بوم فناوری با تدوین و اباغ 
آیین نامه کارآفرینی و نوآوری تکمیل شد تا مراکز کارآفرینی و 

نوآوری شکل گیرند.
را  کارآفرینــی  و  آمــوزش  علــوم،  وزارت  فنــاوری  معــاون 
راهبــرد دیگر ایــن معاونت دانســت و خاطرنشــان کرد: طرح 
ملــی کارآفرینــی را پیشــنهاد دادیــم کــه بر اســاس ایــن طرح 
هر دانشــجو یــک میلیون تومــان اعتبار دریافــت می کند، هر 
دانشــگاه 100 میلیــون تومــان اعتبــار دارد و بــر اســاس آن 

دانشجویان می توانند کارآفرینی کنند.

وی افــزود: تجــاری ســازی و اشــتغال دانــش بنیــان نیز از 
راهبردهای ما بوده که طرح دســتیار فنــاور را برای تحقق آن 
اجــرا کردیم. بر اســاس آمار تاکنون 2 هزار و 171 دانشــجو در 
مرحلــه اول در طرح شــرکت کرده اند. هر پــارک علم و فناوری 
360 میلیون تومان اعتبار در این طرح دارد، در مجموع برای 
ایــن طرح 25 میلیــارد تومان اعتبار نیاز داریــم که 15 میلیارد 
تومان تامین شــده اســت. در این طرح دانشــجو می تواند 6 
مــاه در یــک شــرکت دانش بنیــان یا واحــد فنــاور کار کند و از 
یــک میلیون تا ســه میلیون تومــان)از مقاطع کارشناســی تا 

دکتری( دستمزد بگیرد.
وی، شــبکه سازی و حل مســائل عمده کشور را بر اساس 
تحقیقــات نیازمحــور را راهبــرد دیگــر این معاونت دانســت و 
گفــت: اعطــای پایه هــای تشــویقی بــه اعضای هیئــت علمی 
بر اســاس دســتاوردهای فنــاوری و پژوهش هــای کاربردی و 
فعالیت های فناوری بر این اساس در وزارت علوم به تصویب 
رســید تا به نوعــی فعالیت های فنــاوری بــرای اعضای هیئت 

علمی فرهنگ سازی شود.

خیرالدین افزود: طرح نظام ایده ها و نیازها )سامانه نان( 
نیز با هدف نیازمحور کردن ایده ها راه افتاد تا حلقه مفقوده 
بین صنعت و دانشــگاه رفع شــود. تاکنون 6 هــزار 129 نیاز و 
536 ایــده در ایــن ســامانه ثبت شــده و وزارت نفــت از دیگر 

وزارتخانه ها فعال تر بوده است.

 نرخ فروش دانش بنیان های مستقر در پارک ها
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به دوره های 
هــزار   30 داشــت:  اظهــار  دانشــگاه ها  در  کارآفرینــی  ترویــج 
دانشــجو هر کدام یــک میلیون تومان اعتبار برای شــرکت در 
دوره های کارآفرینی دریافــت می کنند که 50 درصد از بودجه 
ایــن دوره هــا را معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

تامین می کند.
خیــر الدیــن افــزود: هــر کــدام از 50 پــارک علــم و فنــاوری 
مســیولیت متولــی یکی از برنامه هاســت به این شــکل همه 

برنامه ها در معاونت انجام نمی شود.
وی در مــورد افزایش فــروش و اشــتغال واحدهای فناور 
اظهــار داشــت: نرخ اشــتغال واحدهــای فناور از 70 هــزار نفر 
در ســال گذشــته بــه 110 هــزار نفــر در ســال جــاری و فروش 
شــرکت های فناور مســتقر در پارک های علم و فنــاوری نیز به 

26 هزار میلیارد تومان در سال افزایش یافته است.
معــاون فنــاوری وزارت علوم، با اشــاره بــه تصویب آئین 
نامــه حمایــت از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین وزارت 
علــوم گفــت: ایــن آییــن نامــه بــا 39 مــاده تصویب شــد و 
ظرفیت خوبی برای توســعه اشــتغال دانش بنیان در اختیار 

ما قرار می دهد.
وی بــا توصیــه بــرای اســتفاده از قانــون جهــش دانــش 
بنیــان تاکید کــرد: ماده 11 قانــون جهش تولیــد دانش بنیان 
و مــاده 13 این قانون تامین اعتبار مالــی و معافیت مالیاتی 
شــرکت های دانش بنیان را تســهیل می کنند. همچنین ماده 
14 این قانون تاســیس ســازمان توسعه و ســرمایه گذاری را 

بیان می دارد.

ی تبدیل کنید سواحل مکران را به نقطه راهبردی، اقتصادی و گردشگر

رئیسی

علی خیرالدین

یی و ی پارک های دار ی از سوی پارک ها؛   راه انداز وش 26 هزار میلیاردی فناور فر


