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تحلیل

گفتوگوی «فرهیختگان» با خبرنگار سابق «بیبیسی»

«بیبیسی»مکملسرویسهای امنیتی
در بسته تغییر است

اعدام معلوالن ذهنی

مسـاله دستگیری ،عدم محاکمه و بیگاری
آذر مهدوان
کشـیدن از سیاهپوسـتان و اقلیتهـا در
روزنامهنگار
آمریـکا بـه امری عادی تبدیل شـده اسـت.
بـه اینگونـه اقدامـات باید دسـتگیری و زندانی کـردن معلوالن
ذهنـی یـا افرادی را که از مشـکالت روحی و روانـی رنج میبرند،
اضافـه کرد.

تایلر قربانی بیقانونی آمریکا
«تایلـر هیـر» نوجوانـی کـه از معلولیـت ذهنـی رنـج میبـرد ،اخیـرا
آزاد شـده اسـت .او چهـار سـال در سـلول انفـرادی میسیسـیپی
ایالـت جنوبـی آمریـکا زندانـی بـود .وی در حالی که بهشـدت دچار
افسـردگی و اختالالت روحی شـده بود در سـال  2016از زندان آزاد
شـد .تایلـر پـس از آزادی از زنـدان توسـط روانپزشـکان مـورد معاینه
 6گانـهآیکیـو قـرار گرفـت و آنـان در گزارشـی اعلام کردنـد زمانـی

کـه تایلـر دسـتگیر شـد از سلامت روانی کافـی بـرای تصمیمگیری
برخـوردار نبـود ،بـا ایـن حـال دادگاه تایلـر را بـه هفـت سـال زنـدان
محکـوم کـرده بود.

مصطفی افضلزاده اعتراضات اخیر در ایران
بیشتر از آنکه بتواند به رفع
دبیر گروه بینالملل
مشکالت مدیریتی در حوزه
اقتصاد و معیشت مردم کمک کند باعث نشان
دادن چهرهای بیثبات از فضای ایران شده است.
قیمت دالر و طال افزایش یافت و بسیاری به دلیل
محدودیتهای ایجادشده در فضای مجازی
کسبوکارشان دچار مشکل شد .از طرفی دیگر
این اعتراضات و انحراف آن از مطالبات واقعی مردم
باعث شد مقامات آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و دیگر
کشورهایی که با ایران مشکل دارند ،فرصت پیدا
کنند علیه ایران موضع بگیرند ،اقدامی که ممکن
است در آینده نزدیک منجر به اعمال تحریمهای
جدید حقوق بشری علیه مردم ایران شود .در این
راستا« ،فرهیختگان» با «تونی گاسلینگ» فعال
رسانهای و خبرنگار سابق «بیبیسی» گفتوگو
کرده است .گاسلینگ معتقد است به خشونت
کشیده شدن اعتراضات در ایران مسالهای عجیب
نیست و در واقع میدان نبرد جدیدی است که باز
هم شاهد آن خواهیم بود و این تدبیر خود مردم
است که میتواند مانع از گسترش مشکل و به
نتیجه رسیدن دشمنان ایران شود.
اعتراضات اقتصادی بستر مداخله خارجی
در همه کشورهای دنیا بخشی از جامعه وجود دارد که
نسبت به مسائل اقتصادی در آن کشور معترض است
و این مساله به دلیل گسترش بحرانهای اقتصادی
در سطح جهان در حال گسترش است .سرویسهای
اطالعاتی کشورهای دشمن تالش میکنند بهترین
استفاده را از معترضان و شرایط نابسامان در کشورهای
هدفشان ببرند .حضور و سوءاستفاده کشورهای
ذکرشده از اعتراضات مردم در واقع بهضرر خود
معترضان است ،زیرا تبدیل کردن اعتراضات با رویکرد
اجتماعی و اقتصادی ،به مطالبات سیاسی و براندازانه
باعث میشود نهتنها به خواستههای خود نرسند ،بلکه
سرکوب و محدود شوند ،این وسط از این آشوب و ناآرامی
تنها دولتهای دشمن نفع میبرند.
«بسته تغییر رژیم» غربیها
رسانههای خارجی در بروز و هدایت این ناآرامیها و
همچنین از ریل خارج کردن مطالبات مردمی نقش
بسیار پررنگی دارند .رسانه بخش مهمی از «بسته تغییر
رژیم» توسط کشورهای غربی را شامل میشود .در مورد
بحران سوریه شبکههای تلویزیونی انگلیس هر شب
گزارش و برنامههایی را پخش میکردند که به مردم
بقبوالنند آن دسته از تروریستها و آدمکشهایی که در
سوریه وجود دارند مردم آن کشور و به دنبال به دست
آوردن مطالباتشان هستند؛ ولی حقیقت این بود که
بسیاریاز این گروههای تروریستیتوسطناتو،عربستان

سعودی و دیگر کشورهای مخالف بشار اسد که در این
بحران دخیل بودند از لیبی و کشورهای دیگر وارد سوریه
شده بودند .همه آنهایی که در سرنگونی و کشتن قذافی
نقش داشتند یکباره سر از سوریه درآوردند ولی آن چیزی
در «بیبیسی» و دیگر رسانههای انگلیس و حتی مهم
دنیا مخابره شد که ذهنها را از واقعیت میدانی منحرف
کند و هیچکس از خود سوال نکند که این همه اسلحه و
معترض آموزشدیده یکباره از کجا آمده است .تبلیغات و
پروپاگاندای رسانههای جمعی فقط برای مدیریت افکار
عمومی نیست و تاثیر بسیار زیادی روی سیاستمداران
و تصمیمگیران کشورها میگذارد .ذهن مردم و حتی
مسئوالن بر اساس رسانههای جمعی تنظیم میشود.

نیست بلکه تا زمانی که مرزهای یک کشور باز باشد
کنترل ورود و خروج نیروهای امنیتی در آن به صورت
کامل ،تقریبا غیرممکن است.
نقش هالیوود در سبک زندگی مردم
یکی از دالیل اعمال تحریم علیه کشورهایی مانند
ایران ،روسیه یا کره شمالی برانگیختن اعتراضات
اقتصادی توسط مردم است و زمانی که چنین
اتفاقی بیفتد بهترین بستر و بهانه برای خارجیها،
جهت ورود به اعتراضات است .مردم کشورهای
خاورمیانه ،آفریقا و دیگر کشورهای در حال توسعه،
زندگی و رفاه خود را با آنچه در فیلمهای هالیوودی
نشان میدهد مقایسه میکند
و تصورشان این است که مردم
آمریکا و انگلیس در رفاه کامل
به سر میبرند و حال مطالبه
آنها این میشود که چرا ما برای
زندگی باید زحمت بکشیم و
محدودیتهای کشور را تحمل
کنیم.

همکاری سرویسهای
اطالعاتی با «بیبیسی»
شواهد زیادی از همکاری و
همراه بودن «بیبیسی» و
بسیاری دیگر از سرویسهای
امنیتی داخلی و خارجی
انگلیس وجود دارد .چندی
پیش با یکی از ماموران
شکار قلبها و ذهنها
سابق سرویس امنیت داخلی
دشمنان ایران تمام تالش خود
انگلیس (امآی  )5صحبت
را میکنند تا ذهنها و قلبهای
میکردم.
مردم ایران را تسخیر کنند.
او به منگفت که سرویسهای
یکی از ابزاری که این روزها
اطـالعـاتـی انـگـلـیـس بـرای
سرویسهای امنیتی خارجی را
پـیـشـبـردسیـاسـتهایخود
مرحله بعدی میتواند شامل استفاده از
بهشدت در رسیدن به اهداف
مامورانی را در «بیبیسی»
تکتیراندازها و قاچاق اسلحه یا خرید
خود کمک میکند شبکههای
مستقر کردهاند تا بتوانند
آن در بازار سیاه در آن کشور باشد
اجتماعی است .سرویسهای
حداکثر استفاده را از این
اطالعاتی از طریق شبکههای اجتماعی هم ب هراحتی
رسانه دولتی ببرند و خروجی این شبکه را کامال کنترل
میتوانند با معارضان و اغتشاشگران ارتباط بگیرند و هم
کنند .از این طریق بخش کوچکی از مدیریت کشورها
میتوانند عملیات روانی خود را اجرا کنند .هوشمندی
با دسترسی به سیستمهای امنیتی میتوانند کل
ایران برای بستن یا کنترل شبکههای اجتماعی برای
منابع کشور را در راستای اهداف خود هزینه کنند.
حکومت ایران بدون ضرر نیست ،مردمی که عادت به
استفاده از شبکههای اجتماعی برای ارتباطات خود
دلیل اغتشاشات در شهرهای مرزی
کردند بدون توجه به خطری که این رسانهها میتوانند
اتفاقاتی که اخیرا در ایران افتاد نشان میدهد با وجود
برای کشورشان داشته باشند ،حکومت را به محدود
اینکه رسانه نقش مهمی در روند تغییر حکومت توسط
کردن آزادی آنها متهم میکنند .این آدمها ممکن است
غربیها در کشورهای مختلف دارد اما همه ماجرا
حتی از طرفداران حکومت هم باشند.
به اقدامات رسانهای محدود نشده است .برخالف
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال  2009در ایران افتاد
جایگزینی اقدام نظامی با براندازی نرم
و مرکزیت اغتشاشات پایتخت بود ،این بار شاهد آن
حمله نظامی یا استفاده از کودتا برای کشورهای
بودیم که شهرهای مرزی بیشتر درمعرض خشونت و
غربی دیگر مثل سابق نیست و هزینه زیادی دارد .از
درگیری بودند .در حالی که بیشتر توجهات به پایتخت
طرف دیگر استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی
و شاید شهرهای اطراف آن بود ،سرویسهای اطالعاتی
بهتنهایی آنها را به اهداف خود نمیرساند .برای
خارجی به دلیل دسترسی آسانتر برای انتقال اسلحه
همین سیاست سرنگونی یا تحت فشار قرار دادن
و انتقال افراد برای به خشونت کشیدن اعتراضات از
حکومتهای هدف ،توسط مردمشان به اولویت اول
طریق شهرهای مرزی تمرکز خود را به این شهرها بردند.
آنها تبدیل شده است.
البته باید لزوما به معنای ضعف سیستم امنیتی ایران

مـــدرک فار غالتحصیلـــی اینجانـــب مـــژگان فرد فرزند ســـعید به
ش.ش0011443766صادرهازتهرانمقطعکارشناسیپیوستهرشته
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی شهریار به شماره/29226ف ش
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشـــد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهریار به نشانی شهریار -کهنز-
بلوارامیرکبیر -روبهروی باغ تاالر گیالس ارسال نماید.

چرا اعتراضات به خشونت کشیده میشود
ی مطلوب رشد کرد
زمانی که این اعتراضات تا اندازها 
از خارج از کشور زمان مشخصی برای کلید زدن برای
اعتراضات خیابانی مشخص میشود .زمانی که مردم
به خیابانها میآیند عصبانی و بسیار احساسی هستند
و این زمانی است که ماموران و عوامل سرویسهای
امنیتی به میان مردم میآیند و با شکستن یک شیشه یا
سر دادن یک شعار تند اعتراضات را به انحراف میکشند
و سپس هدایت میکنند .مرحله بعدی میتواند شامل
استفاده از تکتیراندازها و قاچاق اسلحه یا خرید آن در
بازار سیاه در آن کشور باشد.
استخدام تکتیراندازها
بررسی و مطالعه اتفاقاتی که در اوکراین رخ داده
میتواند نقشه راه آمریکا برای سرنگونی یک حکومت
توسط مردمش را بهخوبی و بهوضوح نشان دهد.
در بحران اوکراین در مقطعی تکتیراندازهایی از
گرجستان توسط ناتو به صورت مخفیانه وارد اوکراین
شدند که هم معترضان را میکشتند و هم پلیس
را .بهطوری که در مقطع زمانی مشخصی نزدیک
به  10نفر از پلیس و به همین تعداد از معترضان
توسط تکتیراندازها کشته شدند .همین اقدام باعث
شعلهور شدن اعتراضات و همچنین شدت گرفتن
سرکوب شد.
بانکها جای تانکها را گرفتهاند
روشهای جدید برای سرنگونی این حکومت میتواند
به همان اندازه که در سال  1939آدولف هیتلر
تانکهای خود را روانه لهستان ،چکسلواکی و اتریش
کرد ،خطرناک باشد .در حال حاضر محدودیتهای
اقتصادی حرف اول را در ایجاد زیرساختهای فشار
سیاسی میزند و میتوان گفت که بانکها جای
تانکها را گرفتهاند.

آگهی مناقصه مرحله اول

آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد خوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی
انتشـــارات (تکثیر دانشجویی) واحد را به پیمانکار دارای صالحیت کاری
و اخالقی واجد شـــرایط واگذار نماید .متقاضیان از تاریخ صدور آگهی به
مدت  10روز کاری فرصت دارند مدارک و اسناد مربوطه را از امور دانشجویی
واحد دریافت و پس از تکمیل و مهر و امضا به امور اداری واحد (دبیرخانه)
تحویل نمایند.
میزانسپردهیاضمانتنامهشرکتدرمزایده:معادلمبلغ10/000/000
ریال طی فیش واریزی به شماره حساب سیبا  0108080141000بانک
ملی ایران شعبه دانشگاه در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی
دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و کلیه پیشنهادات
مبهم و مشروط مردود خواهد بود .شرکت در مزایده به منزله قبول اختیارات
و تکالیف دستگاه مزایدهگذار است .ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده
مزایده میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی

چگونه یک حکومت را سرنگون کنیم
تحت فشار قرار دادن حکومت توسط مردم یک
روش و سیستم است ،یک اتفاق نیست .مکانیسم
این سیستم به این صورت است که در گام اول
برانگیختن اعتراضات برای مطالبات بحق مردمی
است .گام بعدی ایجاد یا شناسایی گروههای
مردمی است که درخصوص این اعتراضات اقدام
عملی کنند و معموال این اقدامات اعتراضی به
صورت صلحآمیز شروع میشود تا قدرت بیشتری
بگیرند و بهانهای برای سرکوب و متوقف شدن به
دست حاکمیت ندهند .برای شکلگیری و قدرت
گرفتن هستههای مرکزی اعتراضات ،میلیونها دالر
خرج میشود .اعتراضات اولیه ،بیشتر در شبکههای
اجتماعی و زیر پوست شهر شروع به شکل گرفتن
میکند.

دستگاه مناقصهگذار  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

خانم ندا شعیری ()6142271-0

کارمند :اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

نظر به اینکه پرونده شما به اتهام غیب غیرموجه

در (شعبه اول) هیات بدوی رسیدگی به تخلفات

اداری سازمان امورمالیاتی کشور مطرح میباشد

بدینوســـیله به شما ابالغ میگردد ظرف مدت
 30روز پس از نشر آگهی به محل هیات واقع در
تهران ،خیابان داور ،سازمان امور مالیاتی کشور،

طبقه سوم ،اتاق  302مراجعه یا دفاعیات خود
را کتبا تســـلیم نمایید .بدیهی است در صورت

عدم مراجعه با توجه به مســـتندات پرونده اتخاذ
تصمیم خواهد شد.

م الف ۳۳۳۳ :

موضوع مناقصه  :انجام امور نظافتی کلیه ساختمانهای واحد

مهلت مراجعه برای اطالع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد:
از تاریخ  96/10/16لغایت 96/10/30

بابت دریافت اســـناد به ســـایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه

فرمائید:

.htmlآگهی مناقصه و مزایدههاhttp://financial.iauctb.ac.ir/fa/contents/tender .

خیابان آزادی – خیابان اسکندری شمالی – خیابان فرصت شیرازی-

پالک  -136طبقه سوم -امور مالی
تلفن66571194 :
مهلت ارائه پاکات:

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/10/30

مـــدارک موردنیـــاز در زمـــان تحویل پـــاکات  :فیـــش واریزی

خرید اســـناد مناقصه به مبلغ  200/000ریال به حســـاب شماره

 0110011472006بانک ملی شعبه شاهین
محل تحویل پاکات مناقصه:

خیابان آزادی -خیابان اســـکندری شـــمالی -نبش خیابان فرصت

شیرازی -پالک  -53طبقه دوم -مدیریت حراست.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه

آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

وخامت سالمت روان بعد از آزادی
تایلـر در ایـن بـاره میگویـد« :اتفاقاتـی را کـه در آن روز رخ داد به یاد
نمـیآورم ،فقـط یـادم میآیـد کـه بـا پلیـس تمـاس گرفتـم و منتظر
آمـدن آنهـا شـدم ».مـادر تایلـر هـم در ادامـه میگویـد« :پسـرم در
حالـی که نیاز به گذرانـدن دوره درمان اعصاب و روان داشـت ،چهار
سـال را در سـلول انفرادی گذرانـد ».او میگوید که تاخیـر در درمان
ی قبـل
تایلـر ،شـرایط روحـی و روانـی پسـرش را وخیمتـر از سـالها 
کـرده اسـت .پسـرم حتـی جرمی کـه مرتکبشـده را بـه یاد نـدارد.
اعدام به جای مداوا
گزارشهـای منتشـره از وضعیـت زندانهـای آمریکا نشـان میدهد
کـه صدهـا مجـرم وضعیتـی مانند تایلـر دارنـد .ایـن مجرمـان بدون
معاینـه پزشـکان و گذرانـدن دوره درمانـی همچنین بـدون محاکمه
شـدن در دادگاه آمریـکا در زنـدان بـه سـر میبرنـد ،بـدون اینکـه
مشـخص شـود سرنوشـت آنها چـه خواهد شـد 10 .درصـد اعدامها
در آمریـکا برای مجرمانی اسـت کـه از معلولیت ذهنـی رنج میبرند.
خیلـی از این معلـوالن هنگامی که به اعدام محکوم میشـوند حتی
نمیداننـد معنـای اعدام چیسـت ،این در حالی اسـت که ایـن افراد
نیـاز شـدید بـه مـداوا شـدن دارنـد ولـی شـرایط سـخت زندانهـای
آمریـکا وضعیت آنهـا را بدتـر میکند.
غیرقانونی بودن اعدام معلوالن ذهنی
سـال  2002سـازمان عفـو بینالملـل اعالم کـرد که اعـدام مجرمان
معلـول ذهنـی متناقض با حقوق بشـر اسـت و خواسـتار حـذف این
قانـون از قانـون اساسـی ایاالت متحده شـد .ایـن سـازمان از آمریکا
خواسـت بـه جـای اینکـه ایـن افـراد را اعـدام کنـد ،شـرایطی را برای
گذرانـدن دوره درمانـی آنهـا بـه وجـود آورد .عالوهبر این همان سـال
دیـوان عالـی آمریـکا نیـز اعلام کـرد اجـرای مجـازات اعـدام بـرای
افـرادی کـه معلولیـت ذهنـی دارنـد مخالف قوانیـن اساسـی ایاالت
متحـده اسـت .بـا توجـه بـه غیرقانونـی بـودن چنیـن اقدامـی در
آمریـکا ،ایـن کشـور همچنـان بیتوجـه بـه حقـوق ایـن گـروه خاص
از جامعـه بـه اعـدام آنهـا ادامـه میدهد .بر اسـاس آمارهای رسـمی
آمریـکا ،بـا اجرای قوانین اعدام از سـال  1977در ایـاالت متحده ،از
هـر  10نفـر اعدامـی یکـی از آنها فردی اسـت کـه بهطور مـادرزادی
معلولیت ذهنـی دارد.
نژادپرستی حتی در مجازات
بـا وجود اینکه گفته میشـود دیگـر در آمریکا نظام بـردهداری وجود
نـدارد ،افـکار نژادپرسـتی و خـود برتربینـی سفیدپوسـتان آمریکایی
همچنـان ادامـه دارد .نکتـه جالـب توجـه اینجاسـت کـه  40درصـد
زندانیـان آمریـکا را سیاهپوسـتان تشـکیل میدهند .به گفتـه وزارت
دادگسـتری و کمیسـیون ایـن کشـور اگـر سفیدپوسـتی جرمـی را
مرتکـب شـود و فـرد سیاهپوسـت نیـز همـان جـرم را مرتکـب شـود
مجـازات فـرد سیاهپوسـت  10درصـد بیشـتر از فـرد سفیدپوسـت
است.
سرکوب خشن سیاهپوستان
در آمریـکا هـر  36سـاعت یـک بار یک سیاهپوسـت به دسـت پلیس
کشـته میشـود .نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه ایـن پلیسهـا
پـس از قتـل خیلـی راحـت از سـوی دادگاه آمریـکا تبرئـه میشـوند
و وقتـی سیاهپوسـتان نسـبت بـه بیعدالتـی حاکـم در جامعـه
تظاهـرات میکننـد بـا خشـونت مـورد سـرکوب قـرار میگیرنـد .این
نـوع بیعدالتـی نهتنهـا در دادگاههـا و زندانهـای آمریـکا وجـود
دارد بلکـه در تمامـی زمینههـای فرهنگـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و
سیاسـی آمریـکا نیـز دیـده میشـود.

آگهی مزایده نوبت اول
دانشگاه آزاد اســـامی واحد مبارکه در نظر دارد ملک مشروحه ذیل واقع
در :مبارکه -صفاییه -محله  -1خیابان نســـترن -نســـترن  -2پالک  23را از
طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
نشانی ملک
مبارکه -صفاییه

پالک

نوع

ثبتی

سند

693/35

رسمی

کاربری
مسکونی

متراژ

متراژ

عرصه

اعیانی

356

220

بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت میشود برای خرید
و تحویل اســـناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز به دبیرخانه
دانشـــگاه واقع در :مبارکه -میدان امیرکبیر -بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مبارکه -دانشکده مدیریت و حسابداری مراجعه نمایند.
 -1مبلغ خرید اسناد مزایده  200000ریال میباشد که متقاضی میبایست
مبلغ فوق را به شـــماره حســـاب  0103578974007بانک ملی به نام
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه واریز و با در دست داشتن فیش واریزی
جهت تحویل اسناد مراجعه نماید.
 -2دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست.
 –3پرداخت هزینه آگهی و هزینه کارشـــناس رسمی برعهده برنده مزایده
میباشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید ملک فوقالذکر
با شـــماره تلفن 031- 52464234حـــوزه معاونت عمران تماس حاصل
فرمایید.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

