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*نسیبه پیرایش 
ماجرای  از  ماه  دو  به  نزدیک  گذشت  با 
اعتراضات  شروع  و  امینی  مهسا  درگذشت 
امینی  مرحومه  وکالی  اینک  کشور  در  مردمی 
بیانیه ای صادر کرده اند. در این باره ایسنا نوشت: 
خود  قبلی  های  درخواست  بر  همچنان  »وکال 
دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر 
از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا 
و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت 
امنیت  پلیس  محل  به  خودرو  آن  با  و  دستگیر 
و  می کنند  پافشاری  بودند،  منتقل شده  اخالقی 
برادر  با  آنان  مواجهه حضوری  با  دارند  تقاضا 
بوده اند  ناظر  و  شاهد  که  مهسا  دخترخاله  و 
ضبط  فیلم های  گرفتن  قرار  دسترس  در  نیز  و 
شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن 
مهسا در جریان امر قرار گیرند. نویسندگان این 
بر  را  دم  اولیای  قانونی  اعتراض  پذیرش  بیانیه 
و  دادرسی  شفافیت  و  قضایی  رسیدگی  روند 
دانسته  و خاطرنشان  اعتمادسازی عمومی موثر 
وکالی  که  است  مسیر  این  در  تنها  کرده اند: 
کنند و  به وظایف خود عمل  پرونده می توانند 
همچنان تا روشن شدن نتیجه رسیدگی کامل از 

عملکرد دستگاه قضایی دفاع کنند.«

اعتراضات،  شروع  با  که  است  حالی  در  این 
بسیاری از صاحب نظران و دلسوزان کشور بارها 
خواستار به رسمیت شناختن معترضان، شفافیت 
اما  بوده اند  مسووالن  سوی  از  اعتمادسازی  و 
کمتر توجهی به این خواسته ها شده است. اینک 
از  سخن  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  اما 
اظهار می کند:  اصالح روند موجود می گوید و 
"اگر اوضاع آرام شود، تغییرات مشروع و الزم 

در حکمرانی صورت می گیرد."
این  با جماران در  محمد مهاجری در گفتگو 
باره گفت: »اگر این حرف آقای قالیباف ژست 
بازای  ما  یک  باید  نباشد،  انتخاباتی  و  سیاسی 
بیرونی هم داشته باشد. یعنی صرف اینکه ایشان 
در نطق مجلس یا هر جای دیگری اشاره کند که 
باید ساختار اصالح و حرف مردم شنیده شود، 
تا وقتی این حرف تبدیل به قانون در مجلس یا 
رویه ای در کشور نشود، شعارهایی است که به 
درد دوران انتخابات می خورد. آقای قالیباف اگر 
می خواهد چنین اتفاقی بیفتد، می تواند خودش 
به عنوان یک طرف گفت و گو در جایی بنشیند 
و منتقدان و معترضان به مجلس را دعوت کند، 
به سبک مدیریتی خودش  معترضان  منتقدان و 
در شهرداری تهران، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 

بدون  آنها  و  کند  دعوت  را  انتظامی  نیروی  و 
اینکه نگران چیزی باشند انتقاد خودشان به آقای 
قالیباف را در یک گفت و گوی سازنده مطرح 
کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد می شود گفت آقای 
خودش  فعلی  وضعیت  از  قدم  چند  قالیباف 

جلوتر گذاشته است.«
حقیقی  »معنای  نوشت:  جعفری  حسین  اما 
تقاضای قالیباف این است: ای مردم به ما مهلت 
ایام  در  تا  بکشید  اعتراض  از  دست  و  دهید 
آرامش اصالحات الزم را انجام دهیم. تقاضای 
معترضان  از  مهلت  گرفتن   بر  مبنی  قالیباف 
سوم  خلیفه  خواستن  مهلت  به  زیادی  شباهت 

از معترضان دارد.
عثمان به امام علی)ع( گفت: »از مردم بخواه 
به من مهلت دهند تا ستم های رفته بر آنان را بر 
طرف کنم.« امام فرمود: »آنچه در رابطه با مدینه 
است مهلت الزم ندارد برسد، و آنچه در ارتباط 
است  وقتی  تا  مهلتش  است  مدینه  از  با خارج 
عثمان  اما  برسد.«  ظلم  رفع  برای  تو  فرمان  که 
بدنبال اصالح نبود فقط بدنبال خرید زمان بود 
تا معترضان را کنترل کند و چون تن به اصالح 
رفتار  و  مردم  مطالبات  انکار  سِر  بر  جان  نداد 
اتفاقی  نباید می شد،  آنچه  داد و شد  مستبدانه 
که بتعبیر امام علی حاصل جمع استبداد عثمان 

و  بی تابی معترضان و تحقق سنت الهی بود.
تاریخ  از  که  داشتند  عقل  قدر  آن  کاش  ای 
ایجاد  برای  فهمیدند؛  می  و  گرفتند  می  عبرت 
نهند  کنار  را  مستبدانه  اقدامات  باید  آرامش 
را  اصالحات  و  اجابت  را  مردم  مطالبات  و 
سران                            دیگر  و  قالیباف  کاش  ای  کنند.  آغاز 
می فهمیدند آرامش نتیجه انجام اصالحات است 
نه بالعکس!« این در حالی است که گروهی از 
نمایندگان مجلس که شمارشان از ۲۲۷ نفر بالغ 
است، در بیانیه ای از قوه قضائیه خواسته اند که 
شده  دستگیر  معترضان  برای  را  مجازات  اشد 
اجرا کند. به نظر می رسد این خواسته متعارض 
نمایندگان در مجلسی که ریاستش را محمدباقر 
اتهام  مظان  در  را  وی  دارد  عهده  بر  قالیباف 

دوگانگی در رفتار و گفتار قرار دهد.

وزارت خارجه ایران:
 از سفر غیرضروری به استرالیا بپرهیزید

تغییرات در حکمرانی از حرف تا عمل؟!
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ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
در توصیه ای مسافرتی به هموطنان ایرانی سفر به 

استرالیا را توصیه نکرد.
مسافرتی  توصیه ای  در  خارجه  امور  وزارت 
ویژه  به  و  هموطنان  به   استرالیا  به  سفر  برای 
دانشگاه ها  اساتید  و  پژوهشگران  دانشجویان، 
توصیه کرده است که به دلیل سوابق موجود در 
به  استرداد  و  خودسرانه  بازداشت  احتمال  مورد 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  متخاصم  دولت های 
سفرهای  مورد  در  موجه،  دلیل  هرگونه  بدون 

غیرضروری به استرالیا تجدیدنظر کنند.
در  است:  شده  یادآور  نامه  توصیه  این  در 
سال های گذشته مواردی از بازداشت خودسرانه  
ایرانیان در استرالیا و استرداد به کشورهای ثالث 

رخ داده است.
از  همچنین  خارجه  وزارت  نامه  توصیه  در 
هموطنانی که بنا به ضرورت به این کشور سفر 
می کنند خواسته شده که گذرنامه معتبر و نسخه 
چاپی روادید صادر شده توسط مقامات استرالیا 
نیاز  که  صورتی  در  و  باشند  داشته  همراه  به  را 
روادید  در  شده  تعیین  مدت  از  بیشتر  اقامت  به 
دارند، قبل از اتمام مدت روادید نسبت به تمدید 

آن اقدام کنند.
در این توصیه نامه با اشاره به گزارش فعالیت 
گروه های افراطی و نژادپرست در استرالیا عنوان 
شده که ممکن است تهدیدات افراطی، توهین های 
نژادپرستانه و امکان تعرض در هر مکان و زمان 
رخ دهد.در این توصیه نامه خطاب به هموطنان 
ایرانی آمده است: با توجه به فعالیت های برخی 
از گروه های تروریستی از جمله گروهک سازمان 
در  استرالیا،  در  االهوازی  گروهک  و  منافقین 
باشید.  داشته  حساسیت  و  دقت  خود  ارتباطات 
در  است  ممکن  تروریستی  گروهک های  این 
استرالیا یا خارج از آن تهدیداتی را متوجه شما 
و  افراطی  گروه های  از  موردی  فعالیت  کنند. 
نژادپرست در استرالیا گزارش شده است. از این 
و  نژادپرستانه،  توهین های  افراطی،  تهدیدات  رو 

امکان تعرض در هر زمان و مکان ممکن است 
رخ دهد. از چالش با این گونه افراد خودداری و 
هرگونه تهدیدی را فوراً با پلیس محل و سفارت 

جمهوری اسالمی ایران در میان گذارید.
هموطنان  از  همچنین  مذکور  نامه  توصیه  در 
و  بازداشت  صورت  در  که  شده  خواسته 
دستگیری از سوی پلیس و مقامات استرالیا، در 
اسرع وقت از آنها بخواهند موضوع را به سفارت 
خواست  در  و  داده  اطالع  استرالیا  در  ایران 
اینصورت  دسترسی کنسولی کنند. چون در غیر 
و  پلیس  خصوصی،  حریم  حفظ  قانون  بهانه  به 
نظام قضایی استرالیا از اطالع رسانی به سفارت 

اجتناب می کند.
سوابق  است:  شده  عنوان  نامه  توصیه  این  در 
غیرانسانی  و  غیرقانونی  رفتارهای  از  قرائنی  و 
در  نانوشته  نژادپرستی  مانند  دالیلی  به  جمله  از 
رفتارها  این  است.  شده  ثبت  استرالیا  زندان های 
از  پس  بلندمدت  صدمات  موجب  مواردی  در 
آزادی و حتی بعضًا منجر به مرگ زندانیان شده 
است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، از 
بومیان  از  نفر  تا ۲۰۲۱، حدود ۵۰۰  سال ۱۹۹۹ 
استرالیا در زندان های این کشور به قتل رسیده اند 
زمینه  این  در  موثری  رسیدگی  این که  بدون 
بازداشت  در صورت  لذا  باشد.  پذیرفته  صورت 
را  خشن  برخوردهای  زندان،  به  محکومیت  یا 
بی درنگ به صورت مکتوب و ترجیحًا از طریق 
ایران  به مقامات محل و سفارت  وکیل شخصی 
پایان  در  نامه  توصیه  کنید.این  کانبرا گزارش  در 
می افزاید: استرالیا یکی از خشن ترین سیاست های 
متقاضیان  خودکشی  یا  مرگ  دارد.  را  پناهندگی 
پناهندگی در استرالیا به دلیل رفتارهای خارج از 
عرف پلیس مرزی همواره از سوی سازمان های 
حتی  و  داخلی  و  بین المللی  حقوق بشری 
از  است.  بوده  نقد  مورد  کشور  این  همسایگان 
این رو از فریب شیادان یا تبلیغات های دولتی در 
این زمینه آگاه بوده و هشدارهای الزم را مدنظر 

داشته باشید.

بیانیۀ تحلیلِی جبهۀ اصالحات ایران پیرامون اعتراضات اخیر

اعتراضات  درخصوص  ایران  اصالحات  جبهۀ   
فراگیر در کشور بیانیه ای صادر کردند که متن کامل 

آن به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پنجاه روز از فاجعۀ جان باختِن مهسا امینی در 
اعتراضی  گستردۀ  موج  و  ارشاد  گشت  بازداشت 
سایر  همچون  نیز  ما  و  می گذرد  برانگیخت  که 
ده ها  و  امینی  مهسا  بانو  سوگوار  هموطنانمان 
جان باختۀ هفته های گذشته در شهرها و استان های 
و  سیستان  کردستان،  جمله  از  کشور  مختلف 

بلوچستان و تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم.
 اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و جوانان 
زندگی،  “زن،  شعار  محوریت  با  و  هشتادی  دهۀ 
روز  پنجاه  در  آنچه  تحلیل  اما  شد،  آغاز  آزادی” 
و  خیابانی  اعتراضات  مجازی،  فضای  در  گذشته 
نهادهای مدنی و چهره ها و  دانشگاهی و واکنش 
می دهد  نشان  داده  رخ  مختلف  اقشار  و  گروه ها 
که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقه ای، 
فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن “زندگی” 
است. این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها 
“سیاسِت انکار”، “سیاست به رسمیت نشناختن”، 
شهروندان  “تحقیر  ناشده”،  حل  انباشتۀ  “مسائل 

متکثر” و “سرکوب زندگی” است.
 میزان نارضایتی های انباشته و اعتراضات، قابل 
فروکاهش به آنچه در هفته های گذشته در خیابان 
دیده شده، نیست. این اعتراضات عالوه بر خیابان، 
در نظرسنجی های معتبر، در عدم مشارکت اکثریِت 
در   ،۱۴۰۰ و   ۱۳۹۸ سالهای  انتخاباِت  در  جامعه 
فضای مجازی و در مواضع نمایندگاِن بانفوذ اقشار 

و اصناِف مختلف آشکار و قابل رهگیری است.
کنونی  بحران  و  وضعیت  ژرف نگرانۀ  تحلیل   
نمی تواند به نقِش زمینه سازها و ریشه های اقتصادی، 
حاکمیت  باشد؛  بی توجه  سیاسی  و  اجتماعی 
پدرساالر و مداخله گر، به رسمیت نشناختن سالئق 
و سبک های مختلف زندگی شهروندان، تهی بودن 
عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی 
انباشته علیه زنان،  را نمایندگی کنند، تبعیض های 
یک دهه میانگین رشد اقتصادی “صفر”، دو برابر 
اقتصادی شدید  فقر در ۵ سال، تحریم های  شدن 
حدوداً  تورم  ایران،  انزوای  و  محاصره  افزایِش  و 
۴۰ درصدِی چندساله، وجود فساد افسارگسیخته 

پیش پای  زندگی  شدِن  قربانی  شده،  نهادینه  و 
شدیِد  کاهِش  اجتماعی،  و  فرهنگی  اقتدارگرایی 
نهادهای حکمرانی، کاهِش  ظرفیت حل مسأله اِی 
شدید امید به اثربخشِی نهادهای انتخابی، سرکوِب 
شدیِد دیجیتال و نقض گستردۀ حقوق و آزادی های 
سایبرِی ایرانیان، مکیده شدِن شیرۀ طبیعت ایران و 
ظرفیِت  فقدان  زیستی،  محیط  بحران های  انباشت 
انواع  کاربست  مسائل،  حل  برای  اجماع سازی  
انواع  برای  قانونی  به ظاهر  و  غیرقانونی  تمهیدات 
ایران )به جای  طرد گروه های بزرگی از جمعیت 
ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگی ساز(، تشدید 
نابرابرِی آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از 
سالمت و عدمِ پذیرش تشکل یابی و آزادی رسانه 
از جمله عوامل و زمینه هایی است که برای تحلیلی 
همه جانبه از وضعیِت تأسف بار و اعتراضاِت کنونی 

باید مورد توجه قرار گیرند.
در  هنوز  متأسفانه  روز،  پنجاه  گذشت  به رغم   
و  واقع بینانه  تحلیل  نشانه های  نهادهای حکمرانی 
گسترده  ناآرامی های  و  اعتراضات  آسیب شناسانه 
زمینه شناسِی  و  ریشه یابی  کنونی،  اجتماعی 
شکل گیری و رویکرد حل مسأله ای موثر نسبت به 
مشترِک  بیانیۀ  در  نمونه  برای  نمی شود.  دیده  آن، 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه، مورخ 
شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، بخش بزرگی از آنچه “راهِ حِل” 
برون رفت پایدار از بحران به شمار می رود، به عنواِن 

خودِ “مسأله” و علِل بحران تصویر شده است.
انتقال  بحران  به  توجه  به جای  بیانیه،  این  در   
مرجعیت خبری از رسانه های داخلی به رسانه های 
ملی،  رسانۀ  به  اعتماد  شدید  کاهش  و  خارجی 
رسانه های مستقل داخلی که با همۀ محدودیت های 
تحمیلی و خالف قانون ایجاد شده توسط نهادهای 
و  کم اثر  مشقت بار،  فعالیت  به  قضایی،  و  امنیتی 
معرفی  بحران  عامل  می دهند  ادامه  خود  محدود 

شده اند!
و  رسانه ها  با  هم سو  بیانیه  این  در  همچنین   
به  کنونی  اعتراضات  ماجرای  رسمی،  تریبون های 
“جنگ روایت ها” فروکاسته شده است؛ بدون توجه 
به اینکه اوالً صدا وسیما و بسیاری از رسانه های 
رسمی هم یک سوی این جنگ روایت ها بوده اند 
و محتوایی که منتشر می کنند بعضاً همچون روایت 
رسانه های وابسته ای مثل ایران اینترنشنال باورناپذیر 
و احیاناً دور از واقعیت است و ثانیاً، صرف نظر از 
توطئه های ایران ستیزان و نقش ثانویه و موج سوارانۀ 
افراطی  سوی  دو  هر  در  رسانه ها  تصویرسازی 
و  علل  کنونی،  ناگوار  وضعیت  ایجاد  در  ماجرا، 
داشته  تعیین کننده  و  اصلی  نقش  درونی،  عواملی 

است.
 بیانیه دو نهاد امنیتی کشور بجای توجه دادن به 
اینکه یکی از ریشه های بحران و اعتراضات بی سر 
ضعِف  و  نمایندگی”  “بحران  کنونی،  سازمان  و 
بخش  و  است  ایران  جامعه  تشکل یابی  قدرِت 
علت  به  سیاسی  و  اجتماعی  گروه های  از  بزرگی 
نداشتن نمایندگانی در نهادهای حکمرانی، احساس 
تحقیر و دیده نشدن می کنند و برای انتقال و تحقق 
مسالمت آمیز خواسته های خود راهی جز اعتراض 
در کف خیابان نمی بینند، تقریباً همۀ ظرفیت ها و 
سرمایه های مدنی محدود و تضعیف شده جامعۀ 
امروز ایران، از فعالیت های صنفی و سندیکایی تا 

حزبی و رسانه ای را یکسره بازیچۀ بیگانگان معرفی 
هیچ  شهروندانش  و  ایران  جامعۀ  گویی  می کند؛ 
عاملیت مستقلی ندارند و هیچ اعتراض درون زا و 

مستقل از بیگانگان در آن وجود ندارد.
غیرفروکاهندۀ  و  ریشه یابانه  واقع بینانه،  تحلیِل   
آنچه در پنجاه روز گذشته شاهد بودیم، پیش شرط 
برون رفِت پایدار از وضعیت نگران کنندۀ کنونی و 

حل مسألۀ ریشه ای آن است.
از  بسیار  رسمی،  تریبون های  در  روزها  این   
و  منتقد  حساِب  جداساختِن  و  گفتگو  ضرورت 
معترض از اغتشاشگر سخن می رود ولی متاسفانه 
شاید به دلیل فقدان همان تحلیل واقع بینانه، هنوز 
عماًل لوازم و زمینه های ضروری برای این تفکیک 
که  معترضی  و  منتقد  از  روشن  تعریفی  ارائه  و 
حاکمیت وی را اغتشاشگر و عامل دشمن و بیگانه 
نمی داند و همچنین حقوقی که چنین فردی از آن 
برخوردار است تمهید نشده و لذا گفتگو و مذاکرۀ 

کارسازی عماًل شکل نمی گیرد.
 وقتی حقوق و آزادی های اساسِی بخِش بزرگی 
حق  از  آنان  و  می شود  نقض  ایران  شهروندان  از 
رسمی  رسانه  و  نماینده  داشتن  و  تشکل یابی 
محرومند، چگونه می توان به شکل گیری گفتگوی 

واقعی و برطرف کردن بحران امید داشت؟
راهبردی  تحلیل  فقداِن  آثار  از  دیگری  جلوه   
صحیح آن است که بعضاً از چهره ها و رسانه های 
که  می ود  شنیده  سرکوب  و  موجود  نظم  مدافع 
امتیازدهِی حاکمیت به جامعه و پذیرِش اصالحاِت 
بسِط  جهت  در  رویکردی  و  ساختاری  نهادی، 
تشدید  به  توسعه  و  دموکراسی  آزادی،  عدالت، 
اعتراضات و براندازی می انجامد! کسانی که چنین 
برعکِس  درست  که  نمی کنند  توجه  دارند  نگاهی 
جهان  در  سیاسی  نظام های  از  بسیاری  تصورشان 
کنونی، دقیقاً به دلیل تن دادن به اصالح و انعطاف 
و پاسخگویی در برابر مطالبات جامعه و پرهیز از 
سرکوب و تصلب، بحران ها را پشت سر گذاشته  و 
ادامه می دهند.  پرقدرت تر از پیش به حیات خود 
می کند  تهدید  را  نظام هایی  براندازی،  و  فروپاشی 
که یا مانند رژیم قذافی در برابر مطالبات اجتماعی 
به مواضع متصلبانه خود ادامه دادند یا مانند رژیم 
پهلوی دیرتر از آنچه باید به فکر انعطاف و تغییر 
افتادند. جبهۀ اصالحات ایران، تن دادن به تغییرات 
و اصالحات درون زا و تأمین مطالبات مردم از جانب 
مردمی ترین  حاصل  خود  که  را،  مستقر  حاکمیت 
در  و  بهترین  است،  جهان  معاصر  تاریخ  انقالب 
عین حال کم هزینه ترین راه برای گذر از بحران و 
درافتادن کشور در ورطه های ایران سوز می داند و بر 
این اساس خواستار آن است که به سرعت در سطح 
نگرش ها، تحلیل ها، راهبردها و برنامه ها، تغییراتی 
شجاعانه و راه گشا رخ دهد تا در اولین گام، عماًل 
شناخته  رسمیت  به  حقوقش  و  منتقد  و  معترض 
شده و زمینه گفتگوی موثر ملی و شنیدن مطالبات 
عملی  تصمیمات  آید.  بوجود  معترض  گروه های 
موثری  نحو  به  می تواند  زمینه،  این  در  حکمرانان 
بحران را مهار کند و افق های پیش روِی شهرونداِن 

ناامید، ناراضی و خشمگین را بگشاید.
رویکردی  بر  تکیه  با  حتی  اولیه  اقدامِ  این   
مردم ساالرانه از قانون اساسی فعلی و اجرای بدون 
تنازل آن، از جمله فصل سوم در “حقوق ملت” و 

اصل پنجاه و نهم مربوط به “همه پرسی”، امکان پذیر 
به  اساسی  اصالحات  ایجاد  برای  چند  هر  است. 
روندهای  به  مربوط  مشکالت  کامل  رفع  منظور 
ناصحیح موجود در کشور، به نظر می رسد مرتفع 
کردن ابهامات، ایرادات و تناقضات قانون اساسی 
و  قانونی  روندی  طی  آرام،  فضایی  در  موجود، 
ایرانیان  تمامی  ملی  اراده  و  عقل جمعی  براساس 

یکی از اقدامات موثر باشد.
 ما اصالح طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی های 
اساسِی همۀ شهروندان ایران و مطالبه گر اصالحاِت 
ریشه ای در حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریِح 
اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرف ها. 
خشن شدن فضای کشور می تواند زمینه سازِ برهم 

خوردن امنیِت مردم و تهدید تمامیِت کشور باشد.
جبهۀ اصالحات ایران ضمن حمایت از پیام اخیر 
و  خشونت پرهیزی  دارد،  باور  خاتمی  سیدمحمد 
اجتناب از شکل گیری و تقویت چرخۀ خشونت، 
و  اثربخشی  منظر  از  هم  و  اخالقی  منظر  از  هم 
اخیر  بحران  تمامی طرف های  برای  پیامداندیشی، 

الزم و ضروری است.
بیان  و  اعتراض  حق  می بایست  حاکمیت   
مطالبه گر  گروه های  مسالمت آمیز  خواسته های 
مردم را، “در عمل” به رسمیت بشناسد و با نهایت 
رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین امنیت، 
دقت  ما خصوصاً  کند.  پرهیز  خشونت  اعمال  از 
در حفظ جان ها و رعایت حرمت دماء شهروندان 

ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواستاریم.
 به هیچ وجه و با هیچ دلیلی، جان باختِن انسان ها، 
و  معترضان  مواجهه  معرکه  در  نفر،  یک  حتی 
حکومت قابل پذیرش و قبول نیست، خاصه آنکه 
شاهد جان باختن تعداد کثیری از هموطنان مان در 
یک روز و واقعه، مانند جمعه های خونین زاهدان 

و خاش باشیم.
 ما همچنین معتقدیم اجتناب از خشونت برای 
دموکراسی،  آزادی،  عدالت،  مطالبه گِر  جریان های 
خشونت،  است.  حتمی  الزامی  زندگی،  و  توسعه 
منجر به تقویت و توجیهِ سرکوِب بیشتر می شود. 
اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای  سایر  و  معترضان 
اهدافشان  به  رسیدن  برای  که  است  ضروری 
هرگونه  اعمال  نکنند.  استفاده  ناروا  ابزارهای  از 

خشونت، از جملۀ این ابزارهای ناروا است.
اعمال تحریم  باوریم که درخواست  این  بر  ما   
و فشار بیشتر خارجی بر کشور و کمک به تحقق 
آن، اقدامی ضدملی است که در صورت به نتیجه 
رسیدن، از قضا عماًل جامعۀ ایران را بیشتر ضعیف 
کرده، هزاران مرگ و تشدید فقر و انزوا به همراه 
و حتی  می کند  تقویت  را  اقتدارگرایی  و  می آورد 
سازمان  بشِر  گزارشگِر حقوق  اخیِر  گزارش  طبق 
ملل، در سطح گسترده ای ناقض حقوق بشِر ایرانیان 

است.
تسلیت  عرض  ضمن  ایران  اصالحات  جبهۀ   
داغدیدگاِن هفته های  به ویژه  به هموطنان،  مجدد 
اخیر، اعالم می کند که برای برون رفت از بحران، 
به سهم خود پیشنهاداتی عملی و اجرایی دارد که 
چنانچه اراده و تمایلی در حاکمیت برای شنیدن و 
به کار بستن مشاهده شود، آمادگی ارائه و بحث، 
تبادل نظر درخصوص آن را خواهد  گفت وگو و 

داشت.

پاسخ ایران به اظهارات علی اف:
 رزمایش ایران اقدامی معمولی بود

قفقاز  مشکالت  حل  مسیر  کرد:  تاکید  کنعانی 
از  بلکه  ای،  فرامنطقه  نیروهای  به  مراجعه  نه 
پایتخت کشورهای منطقه می گذرد و ایران مجدداً 
آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل 

باقیمانده میان دو همسایه شمالی اعالم می کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
جمهور  رئیس  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در 
جمهوری  حمایت  خصوص  در  آذربایجان 
اسالمی ایران از ارمنستان، اظهار داشت: سیاست 
گسترش  و  همجواری  حسن  پایه  بر  ما  اصولی 
تقویت  و  بوده  استوار  با همه همسایگان  روابط 
روابط  منزله  به  همسایگان  از  یک  هر  با  روابط 

علیه همسایه دیگر نیست.
به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران در قبال 
مناقشه طوالنی دو همسایه شمالی در منطقه قره 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  نشان  خاطر  باغ، 
ارضی و حل و فصل  تمامیت  بر حفظ  همواره 
جمهوری های  بین  اختالفات  آمیز  مسالمت 
در  و  حق  رعایت  با  آذربایجان،  و  ارمنستان 
چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده و از این 
رو اشغال سرزمین های آذربایجان را محکوم و از 
باالترین سطوح حمایت کرده  در  آن  آزادسازی 

است.
کنعانی با بیان اینکه نزدیک به دو سال است که 
مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف 
و  جانبه  دو  دیدارهای  امنیتی  و  نظامی  سیاسی، 
چند جانبه در سطح مقامات مختلف با ارمنستان 
داشته و به سوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر 
جمهوری  حمایت  مورد  که  می دارند،  بر  گام 
نگرانی  دالیل  اما  است،  بوده  هم  ایران  اسالمی 
آنها از دیدارهای معمول در سطوح همسایگی با 

کشور مقابل قابل درک نمی باشد.
اخیر  رزمایش  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
اقدامی  را  آذربایجان  و  ارمنستان  مرزهای  در 
معمول و برنامه ریزی شده دانست که از مجاری 
رسمی نیز قبل از برگزاری به اطالع همسایگان 
امور  وزارت  است.سخنگوی  رسیده  ذیربط 
حل  مسیر  کرد:  تاکید  دیگر  بار  پایا  در  خارجه 
مشکالت قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه 
منطقه می گذرد  پایتخت کشورهای  از  بلکه  ای، 
خود  آمادگی  مجدداً  ایران  اسالمی  جمهوری  و 
باقیمانده  مسائل  فصل  و  به حل  کمک  برای  را 
میان دو همسایه شمالی، در قالب های دو جانبه، 
تهران  در  جانبه   ۶ منطقه ای  ابتکار  و  جانبه  سه 

اعالم می کند.
شد،  مدعی  سخنانی  در  امروز  علی اف  الهام 
برای  آذربایجان  جمهوری  مرز  در  که  کسانی 
حمایت از ارمنستان رزمایش برگزار میکنند نیز 
را  ما  نمی تواند  که هیچ کس  بدانند  را  این  باید 

بترساند.
اشاره او به رزمایش اخیر سپاه پاسداران در مرز 

آذربایجان بود.

لیدر های اغتشاشات
 در ۸ کشور آموزش دیده بودند

وحیدی وزیر کشور گفت: برخی افرادی که در 
در  داشتند  میدان حضور  وسط  اخیر  اغتشاشات 

۸کشور مخالف ایران آموزش دیده بودند.
امامان  نشست  در  گذشته  وحیدی شب  احمد 
جمعه اهل تشیع و تسنن استان گلستان با تجلیل 
در  گلستان  مردم  نشدن  همراه  و  هوشیاری  از 
در  که  افرادی  داشت:  اظهار  اخیر  اغتشاشات 
اغتشاشات اخیر وسط میدان حضور داشتند، چند 
دسته بودند که برخی از آن ها در ۸ کشور مخالف 

جمهوری اسالمی آموزش دیده بودند.
وی افزود: اندک جوانانی بودند که تحت تأثیر 
اغتشاشات  وارد  و  گرفتند  قرار  مجازی  فضای 
احساسات  دچار  افراد  این  از  برخی  و  شدند 
که  بود  این  دشمن  تالش  ولی  شدند،  زودگذر 
اغتشاشات اخیر را قومیتی کند تا به اهداف خود 

برسد.
را  خود  تالش  تمام  دشمن  کرد:  تصریح  وی 
سنّی  کومله های  تا  منافقان  از  همه  گرفت  به کار 
در این اغتشاشات اخیر دخیل بودند تا در فشار 
خودشان  اما  دهند،  شکست  را  ایران  حداکثری 

اعالم کردند که "ما شکست خوردیم".
شاکی  ما  پیشرفت  از  دشمن  گفت :  وحیدی 
این  با  مسلمان  کشوری  نمی خواهد  و  است 
پیشرفت ها داشته باشیم و دشمن می خواهد ایران 
زیر سلطه آن ها باشد و دشمن شیعه ای و سنّی ای 
برنامه  و  فکری  چارچوب  در  که  می خواهد  را 
انقالب  معظم  رهبر  به گفته  و  کند  فعالیت  آن ها 

دشمْن ایران قوی نمی خواهد.

حمله پهپادی
 به نفتکش های ایرانی 
در مرز عراق و سوریه

برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این 
حمله نفتکش های 
عازم  که  ایرانی 
بوده اند  لبنان 
قرار  هدف 

گرفته اند.
 منابع خبری از 
به  پهپادی  حمله 
در  قائم  گذرگاه 

مرز عراق و سوریه  خبر داده اند.
صدای  شدن  شنیده  از  اولیه  گزارش های 
پرواز  و  القائم  نزدیکی  در  انفجار   ۴ دست کم 
هواپیما و بالگرد در نقطه مرزی عراق و سوریه 

حکایت دارند.
هدف  را  منطقه  این  پهپاد  یک  می شود  گفته 
مواضع  از  برخی  و  است  داده  قرار  حمله 
گروه های مقاومت هدف قرار گرفته است. منابع 

رسمی هنوز این گزارش ها را تأیید نکرده اند.
توسط  حمالت  این  است  گفته  صابرین نیوز 

آمریکا انجام شده است.
گزارش  عراقی  منابع  از  نقل  به  العالم  شبکه 
کاروان  یک  آمریکا  ائتالف  هواپیمای  که  داد 
لجستیک را در منطقه مرزی عراق و سوریه مورد 

حمله قرار داده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این 
لبنان بوده اند  ایرانی که عازم  حمله نفتکش های 

هدف قرار گرفته اند. 
آمار  »هنوز  است:  نوشته  فارس  خبرگزاری 
رسمی و دقیقی از تلفات و خسارات این حمله 
منتشر نشده، اما طبق اخبار غیر رسمی چند تن 
از نیروهای مستقر در این گذرگاه طی این حمله 
در  حمله  این  اند.احتماال  داده  از  را  خود  جان 
پاسخ به کشته شدن یک تبعه آمریکایی و افسر 

کانادایی در بغداد می باشد.«
نفر  این حمله ۲۵  منابع خبری می گویند در 

شهید و ۱۰ تن دیگر مجروح شدند.


