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 ١٣٢سال قبل در روز اول ماه می سال  ١٨٨۶کارگران معترض به زﯾادی ساعات کار روزانه در شھر شيکاگو در آمرﯾکا ،دست
به اعتراض و اعتصاب زده بودند،که اﯾن اعتراضات کارگری توسط نيروھای سرکوبگر پليس و با آتش گشودن آنھا به روی
کارگران به خون کشيده شد و تعدادی نا مشخص از کارگران معترض در خون خود در غلتيدند  .پس از اﯾن اقدام جناﯾتکارانه ،
پنج نفر از رھبران کارگران نيز مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شدند  ،که ﯾک نفر از آنان قبل از اجرای حکم اعدام
خودکشی نمود و چھار نفر بقيه سرﯾعا اعدام گردﯾدند پس از وقوع آن حادثه دردناک ،روز اول ماه می ،روز جھانی کارگر نام
گرفت و انتخاب اﯾن روز جھانی توسط کارگران سراسر دنيا مھر تاﯾيد خورد و با اﯾن نام در تارﯾخ جھان ثبت گردﯾد.
کيست که نداند که اگر افزاﯾش توليد در جوامع بشری موجب ارتقاء سطح زندگی ھمه مردم ورفاه وآساﯾش کليه شھروندان
در اﯾن جوامع است ،بنا بر اﯾن توجه به بھبود شراﯾط زندگی کارگران و آساﯾش آنان به عنوان توليد کنندگان اصلی ،باﯾد مورد
احترام و تاکيد ھمگان قرار داشته باشد.
روز جھانی کارگر امسال در شراﯾطی در اﯾران برگزار می شود که عده زﯾادی از کارگران شرافتمند اﯾن سرزمين توسط حکومت
جمھوری اسالمی در زندان ھا به بند کشيده شده اند .حد اقل دستمزد تعيين شده برای کارگران به مراتب از زﯾر خط فقر
پائين تر است .عده زﯾادی از کارگران زحمتکش در کارخانجات مختلف در جای جای کشور ،ماه ھا از درﯾافت حقوق خود
محروم مانده اند  .در نتيجه سوء سياست ھا و سوء مدﯾرﯾت ھای حاکميت و بحران اقتصادی ھولناکی که پدﯾد آمده  ،بسياری
از کارخانجات کشور تعطيل شده و ﯾا با حداقل ظرفيت و به طور محدود به کار خود ادامه می دھند و اﯾن سياست ھای
نادرست ،بيکار شدن تعداد زﯾادی از کارگران زحمتکش و شرﯾف اﯾران را به دنبال داشته است.
در جو بسته و اختناق آميز حاکم بر کشور ،کارگران از حق داشتن تشکل و اﯾجاد سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای کارگری محرومند.
ولی با وجود اﯾن تنگناھا در اغلب جوامع کارگری کشور اعتراضات و اعتصابات کارگران ھر روز به چشم می خورد.
جبھه ملی اﯾران روز جھانی کارگر را به کارگران عزﯾز اﯾران تبرﯾک و تھنيت می گوﯾد و اميد دارد که با استقرار حاکميت ملی و
مردم ساالری که خواسته آحاد ملت اﯾران است ،کارگران وساﯾر اقشار ملت به حقوق انسانی خود دست ﯾابند .
دھم اردﯾبھشت ماه ١٣٩٧
تھران – ھيئت رھبری و ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ:
از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪ ﻛﻪ ”ﺑﺮاﻧﺪازي
ﻧﻈﺎم و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻠّﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ” ،ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻳﻨﺪ.
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قابل توجه خنـا
سـا نــی کـه در ســيـنـهھــای مــردم
وســوســه ھــای شــک و تــردﯾــد
ميرﯾزند .قابل توجه ساده انـدﯾشـانـی
که باورھاﯾشان ھمچون کاه دستخوش
ھر با دی ميشود .و نـيـز قـبـل تـوجـه
ھمه آنھائ که بعد از  ۴٠سـال ھـنـوز
درک درستی از استاد مبارز مـا دکـتـر
محمد ملکی ندارند .
دكتر محمد ملـكـي :از مـردم دعـوت
ميکنم که با اتحـاد ،ھـمـبـسـتـگـی و
خواست واحد که ” بـرانـدازی نـظـام و
تشکيل حـکـومـت مـل ّـی و مـردمـی
است” ،به ميدان آﯾند.
مصاحبه با دكتر محمد ملكي – جمـعـه
 ٣١فروردين  ٩٧از مردم دعوت ميـکـنـم
که با اتحاد ،ھمبستـگـی و خـواسـت
واحد که ”براندازی نـظـام و تشـکـيـل
حکومت مل ّی و مـردمـی اسـت” ،بـه
آﯾـــــــــنـــــــــد.
مـــــــــيـــــــــدان
”راه دﯾگری وجود ندارد جز اﯾـنـکـه اﯾـن
نظام سرنگون شود و مـردم حـکـومـت
دلخواه خود را انتخاب کنند”
دکتر محمد ملکی … پس از چند ھفتـه
کسالت ،در مصاحبه ای اختصاصی بـا
تلوﯾزﯾون « ُدرّ تی وی »با پرداخـتـن بـه
شـراﯾــط حــاکـم بــر جــامـعــه اﯾــران و
گسترش اعتراضات گفت؛ پيام من بـه
مردم اﯾـران اﯾـن اسـت کـه در کـنـار
ﯾکدﯾگر با اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی قـرار
گيرند و اعتراضات را تا براندازی نظام و
مستقر کردن ﯾـک حـکـومـت مـلـی و
مردمی ادامه دھند .وي كه نخسـتـيـن
رئيس دانشگاه تھران پـس از انـقـالب
مردمی سال  ۵٧در ابتدای اﯾن گفتـگـو
با پوزش از مردم اﯾران بـخـاطـر وقـفـه
پيش آمده در انـجـام مصـاحـبـه ھـای
ھفتگی اش با شبکه «جھانی ُدرّ تـی
وی »که ناشی از کسالت برای اﯾشان
عارض شده بود ،گفت ” :کسالـت مـن
را تـــــخـــــت گـــــيـــــر کـــــرد”.
وي در پاسخ به پـرسـشـی در مـورد
گستردگی اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات
ســراســری کشــور گــفــت” :درود بــر
کسانيکـه در دﯾـمـاه سـال گـذشـتـه
تــظــاھــرات عــظــيــم را در کشــور راه
انداختند و شعارھا را تـغـيـيـر دادنـد و
مسئله حکومـت و دولـت را از نـظـر
گذرانده و شعارھا را متـوجـه شـخـص
آقای خامـنـه ای کـردنـد … .مـن بـه
) خامنه اي( ،بارھا توصيه کردم که در

اﯾن سالھای آخر عمر استعفـا دھـد و
به حوزه بازگردد ولی اﯾشان گوششان
بدھکار نبـود”… امـروز شـاھـدﯾـم کـه
مردم ھر روز در نقطـه ای قـيـام مـی
کنند و خواھان دسترسی بـه حـقـوق
اصلی و اساسی شان ھستند ،مـردم
در مبارزه با ظلم و فساد و فحشا کـارد
به اسـتـخـوانشـان رسـيـده اسـت”…
درمورد خبر فرار سعيد مرتضوی و تبرئه
سعيد طوسی قاری متجـاوز مـحـبـوب
رھبری – گفت ” :اﯾن اشخاص با تـمـام
جناﯾاتی که کرده انـد ،راسـت راسـت
راه می روند در حاليکه بھترﯾن جـوانـان
ما در زندان بسر می بـرنـد .اآلن ھـم
شــنــيــده اﯾــم کــه اﯾشــان از دســت
نگھبانان فرار کرده ،چطور ميشـود کـه
کســی نــمــی دانــد اﯾشــان)ســعــيــد
مرتضوی( کجاست؟ اخيرا عکـسـی از
سعيد طوسی منتـشـر شـده کـه در
ترکيه از وی گرفته اند که مشاھده اﯾن
عکس موجبات تأسف و تأثر را فـراھـم
می کند  ،گوﯾی اﯾشان به رﯾـش اﯾـن
ملت می خندد .اﯾن اشخاص نه تـنـھـا
تنبيه نشده اند بلکه تشوﯾق ھم شده
اند ”… ”.من جناب آقای تـابـنـده را از
قبل انقالب می شناخته ام و مدتی در
ﯾک سازمان حقوق بشری با ھـم کـار
می کردﯾم ،اﯾشان شخصی وارسـتـه،
فھميـده و فـرھـيـخـتـه اسـت ،اھـل
سياست نـيـسـت و ھـم اکـنـون در
بازداشت خـانـگـی اسـت ،الـبـتـه از
حکومتی که مـرتضـوی و طـوسـی را
تشوﯾق می کند ،اﯾن گـونـه رفـتـار بـا
جناب تابنده بعيد نيست ،بھر حال اﯾـن
شراﯾطی است کـه ھـر چـه بـگـذرد
بيشتر موقعيت اﯾن نـظـام و مـاھـيـت
رھبرش را روشنتر می کند .ما از اﯾنکه
اﯾن پير مـرد را اﯾـن مـدت مـحـبـوس
خانگی کرده اند تاسف می خورﯾم” …
وي با اشـاره بـه مـمـنـوعـيـت خـروج
فعالين مدني و سـيـاسـي و درمـورد
ممنوع الخروج بودنش گفت ” :ما اخيرا
وکيلی گرفتيم که رفـت دادسـرا و بـا
آنھا مذاکره و مصاحبه کرده اند و آنـھـا
بکل منکر شده اند .آنھا می گوﯾند اﯾـن
کار سپاه است .پرسش ما اﯾن اسـت
که سپاه کجای اﯾـن مـاجـرا اسـت و
اصوال سپاه در اﯾـن مـمـلـکـت چـکـاره
است ”؟… ” بنظـر مـيـرسـد کـه قـرار
است در بقيه شھرھا ھم اعتراضات از
سر گرفته شود ،و باﯾد با اﯾن تظاھـرات
ھا و شعار سرنگونی نظام ،به مـيـدان
آمد چون راه دﯾگـری وجـود نـدارد جـز
اﯾنکه اﯾن نظام سرنگون شود و مـردم

حکومت دلخواه خود را انتخاب کننـد. ”.
وي با برخوردھای خشن در مواجھه بـا
بانوان مـعـتـرض بـه حـجـاب اجـبـاری
افــزود ”:بــا تــوجــه بــه پــژوھشــھــا و
تحقيقات جدﯾـدی کـه روی اسـالم و
قرآن صورت گرفته است ،اصال حـجـاب
مربوط به مو نيـسـت ،مسـئـوالن اﯾـن
نظام کاری نکرده اند و نمی کنـنـد جـز
تخرﯾب اسالم و قرآن ،ﯾـعـنـی ھـمـان
اسالم ستيزی”… ”.پيام من برای مردم
اﯾران  ،اتحاد و ھمبسـتـگـی تـوده ھـا
است .مـردم بـاﯾـد مـتـحـد شـونـد و
خواستشان را ﯾک چيز بکنند؛ و آنـھـم
براندازی اﯾـن نـظـام و تشـکـيـل ﯾـک
حکومت ملی و مردمی است”.

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺧﻮاﻫﺮ اردﺷﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر) داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺗﻤﻲ ﺗﺮورﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ( ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدي
 ٢٩فروردﯾن ١٣٩٧
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خانم شيرﯾن عبادی ! مصاحـبـه اخـيـر
شما را با خبرگزاری بـلـومـبـرگ ) ٢٠
فروردﯾن  ٩٧بـرابـربـا  ٩آورﯾـل ( ٢٠١٨
شنيدم  .گفـتـه اﯾـد ازمـواضـع اصـالح
طلبانهء خود پشيمانيد … شرکت شما
در نشستھای البی جمھوری اسالمی
) ناﯾاک ( اشتباه بـوده …رژﯾـم اصـالح
پذﯾر نيست و باﯾد عوض شود … غـرب
باﯾد با تحرﯾمھای ھوشمند حکومـت را
تضعيف کند و …
بيشک واکنشھای مـثـبـت و مـنـفـی
بسياری پس از اﯾن مصاحـبـه درﯾـافـت
داشته اﯾد  .در آن ميان ھستند افرادی
که بر فرصتھای سوخته ای درﯾغ بـرده
اند که خود شمـا را بـدﯾـن مصـاحـبـه
سوق داده است .ھمچنين بسيـارانـی
اعتماد بنفسی توام با حيرت را تجـربـه
کرده اند از اﯾنکه بعنوان افراد عـادی –
که نه قاضی بوده اند و نه وکيـل و نـه
برنده جاﯾزه صلح نوبل – سالـھـا قـبـل
بدﯾن اشراف رسيده بودنـد کـه اﯾـنـک
…
شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
اما شاﯾد کـمـتـر کسـی در جـاﯾـگـاه
امروزﯾن من نظاره گرمواضع جدﯾـد تـان
باشد .بعنوان کسيـکـه از روز اھـدای
جاﯾزه صلح نوبل بشما در تابستان ٨٣
)  ٢٠٠۴ميالدی( تا امـروز رفـتـارھـا و
گفتارھای شما را با بيم و امـيـد پـی
گرفته ام پس ازمصاحبـه اخـيـرتـان بـا
تعارضی دردناکی مواجه شدم که آوار
سالھا داد خواھی کـه ھـمـچـنـان بـر
دوش ميکشم سنگينتـر از ھـمـيـشـه
استخوانھاﯾم را فشرد و روانم را آزرد تـا
حدﯾکه تصميم به نوشتن اﯾن نامه سـر
گشاده که بالفاصله پـس ازمصـاحـبـه
شما در ذھنم جرقه زد ﯾکھفتـه تـمـام
طول کشيد تـا بـه انـجـام بـرسـد …
 ١۴سال قبل در روزکسب جاﯾزه صـلـح
ھنوز ازفرھنگستان نوبل خـارج نشـده
بودﯾد که شعری با عنوان «اﯾنک زنـی
با کـفـشـھـای مـخـمـل فـردا »بـدان
مناسبت سرودم که در چـنـد نشـرﯾـه
ھم منتـشـر شـد .در آن روزھـا مـن
بعنوان زنی نسبتا جوان بـا انـگـيـزه و
انرژی فراوان برای روﯾش و پوﯾش بـودم
که بـخـاطـرحـفـظ فـردﯾـت و کـرامـت

انسانی خود در قبال حکومت متـحـجـر
مذھبـی سـالـھـا بـود کـه ھـمـچـون
ميليونھا زن و مرد اﯾرانی در چـالشـی
بی سرانجام ھـزﯾـنـه مـيـپـرداخـتـم و
ھمچنان در عرصـه اجـتـمـاع و کـار و
دانشگاه افتان و خيزان ادامه ميدادم و
موقعيت جدﯾد شما بعنـوان اولـيـن زن
اﯾرانی که ﯾکی از برترﯾن عـرصـه ھـای
بين المللی را بدست آورده بود شعـلـه
اميدی برای ارتقاء شراﯾط دھشـتـنـاک
شھروندی خود و جامعه ام در وجـودم
افـــــــــــــــــــــــروخـــــــــــــــــــــــت…
تنھا  ۴سال بعد در تابستان ٢٠٠٨) ٨٧
ميالدی (با شما در دفـتـر کـارتـان در
تھران روبرو شدم  .اﯾنبار زنی سـوگـوار
و تکيده و فروپاشيده بودم که مراجـعـه
ام بشما بعـنـوان سـخـنـگـوی وکـالی
حقوق بشر در اﯾران بخاطربزرگتـرﯾـن و
بيرحمانه ترﯾن جناﯾتی بود که مـيـتـوان
در حق کسی مرتکب شد  :جمـھـوری
اسالمی ﯾگانه برادر جوان و نابغه ام را
ترور کرده بود…قطعا آن بعد از ظھر داغ
امرداد ماھی را بخاطر دارﯾد که بھمـراه
آقــای عــبــدالــفــتــاح ســلــطــانــی وارد
دفترکارتان شدم .اﯾشان که پيشاپيـش
در جرﯾان ماجرا قرار داشـت خـودوقـت
مالقات با شما را براﯾم گـرفـتـه بـود .
براﯾتان از دکتـر اردشـيـر حسـيـن پـور

گفـتـم  :اسـتـاد مـحـبـوب و تـوانـای
دانشگاه متخصص ارشد غنـی سـازی
اورانيوم و الکترومغناطيس و دانشمـنـد
جوان فيزﯾک اتمی که بخاطر تـمـرد از
غنی سازی  ٢٠درصـدی اورانـيـوم در
سحرگاه  ٢۵دﯾـمـاه  ( ٢٠٠٧) ٨۵طـی
توطئـه ای کـه خـانـواده ھـمـسـرش
بدستورعوامل حکومـتـی درآن دخـيـل
بودند در آپارتمان خود در شيـرازتـوسـط
عوامل مشترک سپاه – اطالعات تـرور
شد ورژﯾم آنرا به اسراﯾيل نسبت داد .
اما از آنجا که اﯾن سنارﯾوی بيشـرمـانـه
مورد قـبـول مـادرم واقـع نشـده بـود
ھمزمان رواﯾات مضـحـک دﯾـگـری نـيـز
برای توجيه اﯾن قتل ساخته بودنـد .در
آنروز دﯾداردرمحل کار شما من پـس از
ﯾکسال ونيم از اﯾن فاجعه که تا حـدی
توانسته بودم بربيماری و زمـيـنـگـيـری
ناشی از اﯾن فقدان بی پـاﯾـان غـلـبـه
کنم خود را بشما رسانده بـودم تـا در
ﯾک داد خواھی منحصر بفرد کـه قـھـرا
به سرنوشت ملت اﯾران و مصالح بـيـن
المللی گره خورده بـود ﯾـاری دھـنـده
باشيد .

ھرچند ﯾگانه جوان ما وﯾکی از فرزنـدان
کم مانند وطن بخاطرپاسداشت وجدان
علمی و پاﯾداری دربرابرخـواسـت غـيـر
انسانی و ضد منافع ملی حـکـومـت از
دست رفته بود اما اميال شيـطـانـی و
نقشه ھای پليد جمھوری اسالمی که
رسالت خود را در صدور انقالب بمنظـور
کشان کشان بردن جھانيان به بھشـت
ميدانست و در اﯾنراه از ھيچ جـنـاﯾـتـی
ازجمله ساخـت سـالحـھـای کشـتـار
جمعی ابا نداشت ھمچنان بر جا بود و
افشاکردن داستان پرآب چشم کشتـن
اردشير وانگيزهء آن مـيـتـوانسـت دﯾـد
ملت اﯾران و جھان رانسبت به ھيـوالی
زندگی خوارحکـومـت وسـيـعـتـر کـنـد
مضاف بر اﯾنکه مادرداغدارم که آخـرﯾـن
ماھھای زندگی خود را سپری مـيـکـرد
بعنوان ولی دم ھنوز قادر بود شھادتھـا
و سرنخھای الزم را قانونا ارائه دھد.
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آنروزقـول و قـرار ھـاﯾـی گـذاشـتـيـم
وگذشتيم  .طولی نکشيد که شـمـا از
کشور خارج شـدﯾـد مـادرم مـامـورﯾـت
دادخواھی بمن واگذاشـت و خـود بـا
ســيــنــه ای ســرشــار از فــرﯾــادھــای
فروخفته در گذشت و آقای عبدالـفـتـاح
سلطانی بزندان افتاد  .تصور مـن اﯾـن
بود که در دنيای آزاد دست شما بـرای
حد اقـل اشـاره ای بـدﯾـن مـاجـرا –
بــمــنــظــور ھشــدارو پــيــشــگــيــری از
شرارتھای بيشتر درپروژه ھسته ای –
بازتر ميشود  .اما افسوس کـه ھـمـان
سماجت برسکـوت در مـورد اردشـيـر
حسين پورکه در داخل وجود داشت در
خارج نيز تداوم ﯾافت تا اﯾـنـکـه درسـت
ﯾکسال و نيم پس از ترور برادرم ناگھان
در دﯾماه سـال  ٢٠١٠ ) ٨٨مـيـالدی(
ترور دﯾگری بعنوان دانشمند ھسته ای
شھيد بدست اسراﯾيل اتفاق افـتـاد !
شوربختانه اﯾن زنـجـيـره ء دانشـمـنـد
سازی و شھيد بـازی ادامـه ﯾـافـت و
چندﯾن نفر را که بـدالﯾـل گـونـاگـون از
جمله بخاطـر تـنـشـھـای جـنـاحـی و
منازعات مالی در وزارت دفاع ازمـنـظـر
رژﯾم سفاک ميباﯾستی حذف فيزﯾـکـی
ميشدند به اشکال گـونـاگـون کشـتـه
وطبعا بگردن موساد انداختند تا جناﯾات
خود را درزﯾر امواج پوپوليستی اسراﯾيل
ستيزی پنھان کـنـنـد و ھـمـزمـان بـه
نکبتی که غرور ھسته ای مينـامـيـدنـد
ورزنـــــــــد
اھـــــــــتـــــــــمـــــــــام
ھنوز که ھنوز است جمھوری اسالمی
با سوءاستفاده رذﯾالنه ازجـو سـکـوت
وابھامی که در مورد جناﯾات ھسته ای
و اتھام بستن به اسراﯾيـل مسـتـولـی
کرده در بزنگاھـھـای الزم « قـربـانـی
ھسته ای »ميگيرد  :دکتر احمـد رضـا
جاللی که ھم اکنون به اعدام محـکـوم

شده و کنشگران مـحـيـط زﯾسـت کـه
اخيرا بسرنوشتی ھولناک گرفتـارآمـده
اند از جمله دکتر کاووس سيد امـامـی
که در زندان بـقـتـل رسـيـد بـا تـنـزل
موقعيت از عنوان «شـھـادت بـدسـت
اسراﯾيل »بـه « جـاسـوسـی بـرای
اسراﯾيل »باز ھم طعمه ھای جمھوری
اسالمی برای توجيه اھداف کثيف خود
مــــــــــيــــــــــبــــــــــاشــــــــــنــــــــــد.
آﯾا فکر نميکنيد ھمان دھسال قبل کـه
چگونگی تـرور بـرادرم دکـتـر اردشـيـر
حسين پوررا براﯾتان گفتم با اسـتـفـاده
از شم قضاﯾی خود و امکانات تحقيق و
بررسی که بيشک براﯾتان وجودداشـت
اگر حتی ﯾک رواﯾت معطوف به احتمـال
ازآن ماجرا را بازگو ميکردﯾد سرنـوشـت
پرونده ھسته ای و قـربـانـيـان بـعـدی
بگونه ای دﯾگروبا زﯾانھای کمترجانـی و
مــــالــــی رقــــم مــــيــــخــــورد ؟
آﯾا اﯾن تعھد اصالحطلبانه شما بود کـه
مانند رسانه ھاﯾی چون صدای آمرﯾـکـا
و بی بی سی در مورد جناﯾات ھستـه
ای چنين مھر سکوت بر لب نھادﯾـد ﯾـا
تھدﯾدی از جانب جمـھـوری اسـالمـی
صــــورت گــــرفــــتــــه بــــود ؟!
کشته شدن مناقشه برانـگـيـزاردشـيـر
حسين پـورکـه ﯾـک سـرمـاﯾـه جـدی
عـــلـــمـــی بـــود و بـــنـــا بـــه
اظھارنظرکارشناسـان و اھـل فـن در
علم فيزﯾک تنھا دو ﯾـا سـه سـال بـا
کسب جاﯾزهء نـوبـل فـاصـلـه داشـت
موضوعی نبود که با چنيـن سـکـوت و
راه گم کردنھای موذﯾانه ای از جـانـب
جمھوری اسالمی بتوان بسـادگـی از
کنار آن گذشت و بـيـشـک دسـتـھـای
پنھانی بسياری برای انسـداد رسـانـه
ای اﯾــن مــاجــرا در کــار بــوده انــد .
سرانجام پس ازپـيـوسـتـن مـادرم بـه
فرزند جوان افتاده اش در حاليکه دﯾـگـر
ھيچ ﯾار و ﯾاوری نداشتم ودرمحـاصـرهء
انواع فشار و تھدﯾد و محدودﯾت عوامـل
حکومتی بودم بعزم داد خواھی آھنـگ
خروج کردم و نھاﯾتا پنجسال قبل با بـر
دوش کشيدن ھمسر بـيـمـارم ازاﯾـران
گرﯾختم و سوگند ميخورم که ﯾـکـی از
عوامل موثـربـرای رسـواﯾـی جـھـانـی
عامالن و آمران جـنـاﯾـات ھسـتـه ای
باشم و بر اﯾن سلسلهء شوم نـقـطـه
بـــــــگـــــــذارم.
پـــــــاﯾـــــــانـــــــی
در اﯾن راستا ھمواره سه پرسش را در
مورد آنچـه کـه جـمـھـوری اسـالمـی
ترورھای دانشمندان ھسته ای توسـط
اسراﯾيل مينامد مـطـرح کـرده ام کـه
پاسخ ﯾا عدم پـاسـخ بـدانـھـا بسـيـار
تـــعـــيـــيـــن کـــنـــنـــده اســـت :
 -١چرا جمھوری اسالمی ھرگزرسما و
در طول مذاکرات ھسته ای حتی ﯾکبار
جرات نکـرد بـه تـرور دانشـمـنـدانـش
تــوســط اســراﯾــيــل اشــاره کــنــد ؟!
 -٢چــرا جــمــھــوری اســالمــی بــرای
کسانيکه خانواده ء شھدای ھسته ای
بدست اسراﯾيل مينامد ) بجز خـانـواده

حسين پـورکـه زﯾـر بـار چـنـيـن دروغ
ومذلتی نرفت ( ازطرﯾق محـاکـم بـيـن
المللی داد خواھی نميکند تا برای آنھا
؟!
بــــــگــــــيــــــرد
غــــــرامــــــت
 – ٣چــرا اســراﯾــيــل بــاﯾــد بــرای تــرور
کســانــی کــه اســاســا تــخــصــص و
تحصيالت مستقيم ﯾا قابل اعتـنـا ونـيـز
مسئوليتھای کليدی درپـروژه ھسـتـه
ای نداشتند ) بجز دکتر اردشير حسين
پورکه بخاطر تـمـرد مـورد غضـب قـرار
گرفت (ھزﯾنه کند در حـالـيـکـه دھـھـا
مــتــخــصــص و کــارشــنــاس ورزﯾــده و
شناخته شده – از جمله دکـتـر عـلـی
اصغرصالحی – سالھا به امور ھسـتـه
ای غيرمجاز ادامه دادند و ھيچ اتفاقـی
ھـــم بـــراﯾشـــان نـــيـــفـــتـــاد ؟!
در پاﯾان با گراميداشـت مـقـدم شـمـا
بجمع براندازان خواھشمندم ﯾـکـی از
شراﯾط اصلی اﯾن مھم را کـه ھـمـانـا
تاکيد بر جناﯾتھا و خيانتھای ھسته ای
جمھوری اسالمی و لزوم شـکـسـتـن
برجام است مد نظر داشـتـه بـاشـيـد
ضمن اﯾنکه ھيچ مبارزی درزﯾـر پـرچـم
ضد ملی جـمـاعـتـی کـه قـرار اسـت
ســاقــط شــود ســخــن از بــرانــدازی
!
نــــــــمــــــــيــــــــگــــــــوﯾــــــــد
***در صورت تماﯾل برای کمک بـه داد
خواھی برای برادرجانباخـتـه ام دکـتـر
اردشير حسين پورلطفا با مـن تـمـاس
بگيرﯾد چرا که من بعنوان تنھا بازماندهء
خانواده با سمـت قـانـونـی تـا انـتـھـا
پيگيرپرونده اﯾن جناﯾت خـواھـم بـود و
برای ادای ھـرگـونـه تـوضـيـح و ارائـه
شواھد در ھر زمان و مـکـان آمـادگـی
دارم.
کـــــــــــــــامـــــــــــــــل
احــــــــــــتــــــــــــرام
بــــــــــــا
مــــحــــبــــوبــــه حســــيــــن پــــور
لس آنجلس  /اﯾاالت متحده

در ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ؛
ﮔﺰارﺷﻲ از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺳﻮري
سعيد مـاسـوری زنـدانـی سـيـاسـی
زندان رجاﯾی شھر کرج در ھجدھمـيـن
ســال حــبــس ھــمــچــنــان مــحــروم از
مرخصی و بدون چشماندازی از آزادی،
حکم حبس ابد خود را تحمل میکـنـد.
در تيرماه سال گذشته تـمـام وسـاﯾـل
اﯾن زندانی به دالﯾـل نـامـعـلـومـی از
سوی مسئوالن زندان ضبط و مصـادره
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
به گزارش خـبـرگـزاری ھـرانـا ،ارگـان
خبری مجموعه فعاالن حقوق بشـر در
اﯾــران ،ســعــيــد مــاســوری ،زنــدانــی
سياسی محبـوس در زنـدان رجـاﯾـی
شھر کرج عليرغم تـحـمـل حـدود ١٨
سال حبس از مـحـکـومـيـت ابـد خـود
ھــمــچــنــان بــدون مــرخصــی و
چشماندازی از آزادی زودھـنـگـام
تــحــمــل حــبــس مــی کــنــد.
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قانون مـجـازات اسـالمـی مصـوب
سال  ٩٢در خصوص اعطای آزادی
ﯾا عفو مشروط به زندانيان محکـوم
به حبس ابد مسـکـوت و مـبـھـم
است ،اﯾن مـوضـوع زمـيـنـه سـاز
تداوم حبس زندانيانی چون سعيـد
ماسوری مـحـسـوب مـی شـود.
ﯾــک مــنــبــع نــزدﯾــک بــه ســعــيــد
ماسوری در گفتگـو بـا گـزارشـگـر
ھرانا ضمـن اعـالم اﯾـنـکـه ھـيـچ
تغييری در پرونده سعيد مـاسـوری
اﯾجاد نشده ،خاطرنشان کرد “ :در
تيرماه سـال گـذشـتـه از سـوی
مسئوالن زندان تمام وساﯾـل اﯾـن
زندانی اعم از وساﯾل شـخـصـی،
لباسھا ،دفترچه ﯾـادداشـت و حـتـی
ﯾخچالی که برای استفاده خود و ساﯾر
زندانيان با ھزﯾنه شخصـی ،خـرﯾـداری
کرده بود به دالﯾلی نامـعـلـوم ضـبـط و
شـــــــــــــد” .
مصـــــــــــــادره
سعيد ماسوری از مشکالت پـزشـکـی
ھمچون مشکالت دندان و چشـم رنـج
میبرد .به گفته منبع نزدﯾک بـه آقـای
ماسوری ،زندان رجائی شـھـر کـرج از
تجھيزات پزشکی مناسبـی بـرخـوردار
نيست و مسئوالن زندان تاکنـون بـرای

مداوای وی اقـدامـات الزم را صـورت
نــــــــــــــــــــــــدادهانــــــــــــــــــــــــد.
دکتر سعيد مـاسـوری ،مـتـولـد ١٣۴۴
است .وی به منظور ادامه تحصـيـل در
کشور نروژ به سر می ُبرد تا اﯾـنـکـه در
اردﯾبھشتماه سال  ١٣٨٠به خـانـواده
سعيد اطالع دادند که سعيد در حـيـن
بازگشت به اﯾران توسط مأموران وزارت
اطالعات در شھرستان دزفول دستگيـر
اســـــــــــــــت.
شـــــــــــــــده
ھر چند بـاﯾـد اشـاره کـرد کـه آقـای
ماسوری در دیمـاه  ١٣٧٩بـازداشـت
شده بود اما در اردﯾبھشت سـال بـعـد
به خانواده وی بازداشت او اطالع داده
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

سعيد ماسوری به ھمراه غالمحسيـن
کلبی به اتھام عضـوﯾـت در سـازمـان
مجاھدﯾن خلق در شھرسـتـان دزفـول
بازداشت و از زمان بـازداشـت تـا اﯾـن
لحظه بدون ھـيـچگـونـه مـرخصـی در
اماکن مختلفی از جمله بـازداشـتـگـاه
اداره اطالعـات اھـواز ،زنـدان اوﯾـن و
زندان رجاﯾی شھر کرج حبس خـود را
اســــــت.
کــــــرده
ســــــپــــــری
آقای ماسوری از زمان دستگيری مـدت

 ١۴ماه را در سـلـول انـفـرادی اداره
اطالعات اھواز سپری کرد و پس از آن
به بند  ٢٠٩زندان اوﯾن مـنـتـقـل شـد.
اﯾن زندانی سياسی در سال  ١٣٨١و
در دادگـاه انـقـالب تـھـران بـه اعـدام
محکوم شد ولی در نھاﯾت حکم وی به
حــبــس ابــد تــقــلــيــل پــيــدا کــرد.
اﯾن زندانی سياسی در طی  ١٨سـال
تحمل حبس ،بارھا و در مـواجـھـه بـا
اقدامات غيرقانونی مسئوالن زنـدانھـا
و نيروھای امنيتی دست به اعـتـصـاب
غــذا زده و ســابــقــه آســيــبدﯾــدگــی
جســمــی و مــحــرومــيــت از مــراقــب
پــزشــکــی در زنــدان را نــيــز دارد.

وی در حال حـاضـر در بـنـد زنـدانـيـان
سياسی زنـدان رجـاﯾـی شـھـر کـرج
ھجدھمين سال حبس خود را سـپـری
میکند.

ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺳﻮري

ﺳﻮرﻳﻪ اي ﺷﺪن اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟
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 ۵اردﯾبھشت ١٣٩٧
نامه زنداني سياسي سعيد ماسـوري
از زندان گـوھـردشـت كـرج ) رجـايـي
شھر(
”اخـيـرا مـی شــنـوﯾـم کـه نــخـبـگــان
دلسوخته نظام ھرجا می نشينند از ”
سورﯾه ای شدن اﯾـران” سـخـن سـاز
می کنند…!!!
اﯾنکه چه پيشينه تارﯾخی،فرھـنـگـی ،
اجتماعی و سياسی را پـيـش فـرض
خود می گيرندکه اﯾران را بـا سـورﯾـه
مقاﯾسه می کنند بماند… ولی عمـومـا
دﯾکتاتورھا ،از اشـاعـه چـنـيـن خـيـال
پردازی ھای ھولناکی در مـيـان مـردم
است که امکان بقا و سرکـوب را مـی
ﯾابند و تا زمانی که اﯾن توھم ھا بـرمـال
نگردند ،به نظر واقعی می نماﯾند و در
حکم تحليل ھای واقـعـی ) عـلـمـی(
طبقه بندی مـی شـونـد ،اﯾـن تـوھـم
سازی ھا غالبا نزد افرادی ﯾـافـت مـی
شوند که در شراﯾط موجود ذی نـفـع و
سھيم ھستند و از تـغـيـيـر آن نـگـران
) خصوصا وقتی که بادھای تـغـيـيـر بـا
شدت بيشـتـری وزﯾـدن گـرفـتـه( لـذا
تحليل ھای ناپخته و رقـت انـگـيـزی از
اﯾن دست چيزی نيست جز معـجـونـی
از صالح اندﯾشی ھا و اصـالح طـلـبـی
ھای فرﯾبکارانه و کـيـنـه تـوزی ھـای
والﯾت مدارانه  ،عليه خـواسـتـه ھـا و
مطالبات مـردمـی در اﯾـران.از اﯾـن رو
تالش زﯾادی می کنند تا اﯾن تـوھـمـات
خود را ” واقعيت” قالب کنند و عجوالنـه
ھم در محکمه ھـاﯾـی خـود سـاخـتـه
) درست مـثـل دادگـاھـای فـعـلـی و
موجود( با قاضيانی امـثـال صـلـواتـی،
مقيسه ،احمـدزاده کـه ھـم شـاکـی
عليه ھمه )مردم(  ،ھـم حـکـم صـادر
می کنند… بر ھمين سـيـاق ،اﯾـنـکـه
“اﯾــران ھــم ســورﯾــه مــی شــود” را
خودشان ادعا می کنند و بعد در نقـش
مدعی العموم  ،مـدعـی مـردم مـی
شوند که چرا اﯾران را سورﯾه می کنيـد
و البد در ھمين “دادگاه وھـمـی” خـود
می خواھند کيفرخواست صادر کنند و
طلبکارانه مردم را مقـصـر بـدانـنـد کـه
مثال:
-١مقصر مردم اﯾران ھستند و گرنه اﯾن
چه وقت مـطـالـبـه حـق و عـدالـت و
حاکميت مردمی و … بود ،اﯾـن چـھـل
سال که نبود ﯾـک چـھـل سـال دﯾـگـر
دندان به جگر می گذاشتيد تا اﯾـنـطـور
نشود.
-٢مقصر مردم اﯾران ھستند وگرنه بـی
کفاﯾتی ،بی لياقتی و دروغ گوﯾی ھای
روحانی که چيز جـدﯾـدی نـبـود ،مـگـر
احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی …

غير از اﯾـن بـودنـد ..خـوب اﯾـن راھـم
تحمل می کردﯾد تا اﯾنطور نشود.
 -٣مقصر مردم اﯾران ھستـنـد و گـرنـه
اﯾن ھمه دزدی و چپـاول و غـارت کـه
چيز جدﯾدی نبود  ،چند سال دﯾگر ھـم
چشمتان را بر اﯾن ھا می بسـتـيـد تـا
اﯾنطور نشود.
 -۴مقصر مردم اﯾران ھستـنـد و گـرنـه
کی در قـوا قضـاﯾـيـه عـدالـتـی وجـود
داشته و ﯾا قاضی مستقل و صـالـحـی
ﯾافت شده که حاال دنبالـش گشـتـيـد،
ﯾک چھل سال دﯾگر صبر می کردﯾد تـا
اﯾنطور نشود.
 -۵مقصر مردم اﯾران ھستند کـه فـکـر
می کردند بـاﯾـد دسـتـرسـی آزاد بـه
اطالعات داشته باشند و بگير و ببنـد و
سرکوب و زندان نباشد ،در سـوئـيـس
که نبودﯾم ﯾک چھل سال دﯾـگـر صـبـر
می کردﯾد تا اﯾنطور نشود.
 -۶مقصر مردم اﯾران ھستند وگرنه پول
نفت چه فرقی می کند برای کـودکـان
خيابانی و کـار و گـورخـواب و کـارتـن
خــواب اﯾــرانــی خــرج شــود ﯾــا بــرای
فاطميون سـورﯾـه و حشـدالشـعـبـی
عراق ،حـزب ﷲ لـبـنـان ﯾـا انصـارﷲ
ﯾمن… نباﯾد اعتراص ميکردﯾد ،تا اﯾنـطـور
نشود.
 -٧مقصر مردم اﯾران ھسـتـنـد وگـرنـه
اﯾنکه تمام معوقات بانکی مربوط به ۵٠
نفر است و چند تا دکل بلعيدن و بيـمـه
بازنشستگان را و حساب ھای بانـکـی
را باال کشيدن که اﯾن ھمه سر و صـدا
و المشنگه ندارد) بعدا ھم مـيـشـد تـا
 ۴٠سال دﯾگر به مسئولين گـفـت( تـا
اﯾنطور نشود.
 -٨مقصر مردم اﯾران ھسـتـنـد وگـرنـه
اﯾنھمه اعدام و قتل و قصاص و دسـت
و پا برﯾدن  ،قتل ھـای زنـجـيـره ای و
کوی دانشگاه و … که خلـق السـاعـه
نبود… چھل سال بود کـه ھـمـيـنـطـور

بود… ﯾه چھل سال دﯾگه چـه فشـاری
به ما می آورد… اﯾن صبر الزم بـود تـا
اﯾنطور نشود.
 -٩مقصر مردم اﯾران ھسـتـنـد وگـرنـه
ھمه مسئوالن نـظـام ھـم از فـقـر و
گرانی و اعتياد و فساد و رشوه خـواری
و رانت خواری و… خواری مطلع بودند و
به درستی ھيچ چيز نگفـتـنـد و ھـيـچ
کاری ھم نـکـردنـد… تـا ھـمـيـنـطـوری
نشود.
اﯾن ھا ترجمان نگرانی از سـورﯾـه ای
شدن اﯾران است  ،ﯾعنی ھيچ نگوﯾيد و
ھيچ نخواھيد که ُمخل غارت و چـپـاول
آقاﯾـان اسـت…!!! ھـيـس…!!! وگـرنـه
اﯾران ھم سورﯾه می شـود…!!! اﯾـران
اگر قرار بـود سـورﯾـه شـود در جـنـگ
جھانی اول می شـد  ،در مشـروطـه
) کــه بــه قــول کســروی ھــمــه جــا
مشروطه شده بود…!!( مـی شـد ،در
شھرﯾور  ٢٠مـی شـد ،در جـمـھـوری
آذرباﯾجان و کردستان  ١٣٢۴می شد ،
در جمھوری گيالن  ١٣٠٠و خـوزسـتـان
ھمان اﯾام مـی شـد… در ھـمـه اﯾـن
دوران ھا دولت مرکزی قابلی که حتـی
بتواند دماغ خود را بـاال بـکـشـد وجـود
نداشت…خير… اﯾران ھيچ گاه سـورﯾـه
و سورﯾه ای نـمـی شـود… بـه قـول
اروپاﯾی ھا اسب بخار اﯾـران ھـمـانـنـد
اسب زنده سـورﯾـه نـيـسـت و ھـيـچ
شباھتی به ھم ندارند… تنھا کسـانـی
که در تارﯾکی ھستند دچار توھم شده
و ھمه چيز را ھيوال و وحشتنـاک مـی
بينند) !!!..مقاﯾسه اسب بخار با اسـب
زنده اشاره به ﯾـک انـقـالب صـنـعـتـی
تفاوت است( .سعيد ماسوری از تـه
زندان گوھردشت ”

ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر
»ﺧﺮاﻓﺎت آب«
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ

دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه
ﻣﺪﻧﻲ

 ١۶ژانوﯾه ٢٠١۶
در  ٢١دی ماه  ١٣٩۴سميناری تـحـت
عــنــوان "خــرافــات آب" در دانشــگــاه
صنعتی شرﯾف به سخنرانی دکتر کاوه
مدنی برگزار شد.
دکتر کاوه مدنی ﯾکی از جـوانتـرﯾـن و
سرشناسترﯾن متخـصـصـان مـدﯾـرﯾـت
منابع آب در دنيا ھستند .اﯾن دانشمند
جـوان دکـتــرای خــود را در رشــتــهی
مدﯾرﯾت آب و محيط زﯾست از دانشگـاه
دﯾوﯾس آمرﯾکا اخـذ نـمـوده اسـت؛ از
افتخـارات اخـيـر اﯾشـان اخـذ جـاﯾـزه
دانشمند جوان علوم زمـيـن در سـال
 ٢٠١۵میباشد .ھـمـچـنـيـن اﯾشـان،
استـاد مـدﯾـرﯾـت مـحـيـط زﯾسـت در
دانشگاه امپرﯾال کالج لندن است.

ﺻﻔﺤﻪ 9

وی در اﯾن سمينار به باور ھای غلطی
که در سيستم مـدﯾـرﯾـت مـنـابـع آب
کشور وجود دارد و در بين مردم رسـوخ
نموده است ،اشاره نمود.
استفاده اشـتـبـاه و نـابـهجـا از
کلماتی چون بحران
وی به عنـوان اولـيـن بـاور غـلـط ،بـه
استفاده نا به جا از "بـحـران آب" بـه
جای "مشکـل آب" در کشـور اشـاره
نمود و در تکميل سخنان خـود گـفـت:
بحران دورهی موقـتـی دارد و در ﯾـک
مکانی رخ مـیدھـد؛ در حـالـيـکـه در
کشور ما در حدود  ١٣سال است کـه
میگوﯾيم با بحران آب مواجه ھستيـم!
در واقـع مسـئـلـهای کـه وجـود دارد
استفاده اشتباه و نابهجـا از کـلـمـات
است .با تکرار اسـتـفـاده نـابـه جـا از
کلمات حساسيت موضـوع را از بـيـن
بردهاﯾم .بحران کلمهاﯾسـت کـه بـاﯾـد

آنقدر حساسيـت بـرانـگـيـز
باشد که کل جامعـه و کـارشـنـاسـان
برای حل آن متحد شوند .برای مـثـال،
در کاليفرنيا که چھـار سـال اسـت بـا
مشکل خشکسالی بی سابقه در صد
سال اخير مواجه شده است به شدت
در برابر استفاده از کـلـمـه بـحـران در
رسانهھا و ﯾـا تـوسـط کـارشـنـاسـان
مـقـابــلـه شـده اسـت و بـه عـنــوان
سالھای کم آب و ﯾـا خشـک از اﯾـن
مشکل ﯾاد میشود.
باور غلط به دانستـن رﯾشـهھـای
مشکل
وی اشاره نمود :از آنجا که ھـمـيـشـه
باورمان اﯾن است که با بحران مـواجـه
شدهاﯾم در نتيجه اظطرار به حـل اﯾـن
بحران سبب میشود زمان کافی برای
بررسی رﯾشهھای مشکل در اخـتـيـار
نخواھيم داشـت؛ در نـتـيـجـه ،بـدون
دانستن رﯾشهھای مشکل با اﯾن بـاور
که رﯾشهھا را ميدانيم اقـدام بـه حـل
مشکل مینماﯾيم! بنابراﯾن با تـوجـيـه
اﯾنکه در مرحلهی بـحـران ھسـتـيـم و
زمانی بـرای مـطـالـعـه نـدارﯾـم ،وارد
مرحلهی حل مشکـل مـیشـوﯾـم .در
واقع مرﯾضی را به اتاق عمل می برﯾـم
کــه نــمــیدانــيــم مشــکــل اصــلــيــش
چيست!
بنابر اﯾن الزم است قبل حل مشـکـل،
بر سر رﯾشهھای آن به زبان مشـتـرک
و فھم دقيق برسيم.
رجوع به حوزهھای مربوط بـه آب
چون مدﯾرﯾت منابع آب بـرای حـل
مشکالت آب
وی شرح داد :ھمهی ما بـه اﯾـن بـاور
رسيده اﯾم و مدام تکرار مینماﯾيم کـه
اﯾن اتفاق به دليل مدﯾرﯾت غلط منـابـع

آب اتفاق افتاده است .در حاليکـه اگـر
شناخت دقيقی از سامـانـهھـای آبـی
داشته باشيم ،خواھيـم دانسـت کـه
اﯾن سامانه به ھيچ وجـه از سـامـانـه
اجتماعی و سامانهھـای دﯾـگـر چـون
انرژی ،غذا و  ...جدا نخواھد بود .حتی
در بســيــاری از مــوارد رﯾشــهھــا و
راهحلھای اﯾن نوع مشکالت در خـارج
از حوزه مدﯾرﯾت مـنـابـع آب نـھـفـتـه
است .اﯾن نه تنھا در اﯾـران بـلـکـه در
بسياری از کشورھای دنيا وجود دارد و
سبب دامن زدن به مشـکـلھـا ،عـدم
مــوفــقــيــت در حــل آنھــا و اﯾــجــاد
مشکالت جدﯾد خواھد شد.
تفکر حاکـم در ارتـبـاط بـا بـحـث
جمعيت در کشور
وی در اﯾن زمينه گفت :سوالی مـطـرح
است :آﯾا افزاﯾش جمعيت بـر مشـکـل
آب تاثير گذار است؟ تفکری مـیگـوﯾـد
افــزاﯾــش جــمــعــيــت الزم اســت و
دغدغهھای منطقی خود را دارند و در
مقابل نـگـاه دﯾـگـری وجـود دارد کـه
میگوﯾد قطعا بـا افـزاﯾـش جـمـعـيـت
بسياری از مشکالت شدﯾدتـر خـواھـد
شد .ھمانطور که قبال ھم گفـتـه شـد
بـــاﯾـــد بـــه دﯾـــدگـــاه مشـــتـــرکـــی
رسيد .مشکل ما اﯾن است که تـوزﯾـع
جمعيتی ما چگونه خواھد بـود؟! اﯾـن
جمعيت در کجا ساکن ميشود؟ مـا در
کشوری زندگی مینماﯾيـم کـه بـرای
مثال  ۵کالنشھر دارد و ھمه تماﯾل بـه
زندگی در اﯾن کالن شھرھـا را دارنـد.
بدر نتيجه ،در کشور شھرھای کـوچـک
و متوسط بـه مـقـدار کـافـی نـدارﯾـم.
روستاﯾيان ما تماﯾل بـه مـھـاجـرت بـه
شھـرھـا و روی آوردن بـه مشـاغـل
خدماتی و حـاشـيـه نشـيـنـی دارنـد.
حاشيه نشينی در تـمـام نـقـاط دنـيـا
اتفاق خوبی نيست و مشکالت خود را
خــواھــد داشــت .پــس ،اگــر تــوزﯾــع
جمعيتی مناسبی داشتـه بـاشـيـم و
اﯾجاد اشتغال داشته باشيم ،میتـوان
به شکوفاﯾی صـنـعـتـی و اقـتـصـادی
دست ﯾافت .بنابراﯾن ،اگر طرح آماﯾـش
سرزمين ازطرح افزاﯾش جمعيت حـذف
شود ،افزاﯾـش جـمـعـيـت بسـيـار بـد
است.
برای حل مشـکـل آب کشـاورزی
باﯾد تعطيل شود!
در ادامه اذعـان داشـت :وزارت نـيـرو
ھمواره به علت اھداف سـازمـانـیاش
در تقابل با سازمان جـھـاد کشـاورزی
بوده است و بالعـکـس .کشـاورزی در
اﯾران نمیتواند تعطيل شـود ،زﯾـرا در
حدود  ٣٠درصد جـمـعـيـت کشـور بـه
نوعی به اﯾن صنعت وابسته است.

کشاورزی را باﯾـد بـا خـلـق مشـاغـل
جدﯾد در صنعت و خـدمـات بـه تـدرﯾـج
کوچکتر نماﯾيم .ھمچنين ،با تـوانـمـنـد
سازی کشاورز و افزاﯾش بـھـرهوری در
اﯾن بخش ،میتوان سطح زﯾـر کشـت
در کشور را کاھش داد.
عده ای معتقدند باﯾد کشاورزی دﯾمـی
را افراﯾش داد و به آمار جھانی نـزدﯾـک
شد ) در دنيا به طور متوسط  ۶٠درصد
دﯾم و  ۴٠درصد آبـيـاری در حـالـيـکـه
متوسط اﯾران  ٨٩درصد آبـيـاری و ١١
درصد دﯾم است( .باﯾد توجه نماﯾيم که
نرخ ميانگين بارندگی نيز در کشـور مـا
نسبت به ميانگين جـھـانـی مـتـفـاوت
است و اﯾن مقاﯾسه صحيـح نـخـواھـد
بود.
اﯾن بخش را باﯾد با اﯾجاد بازار منـاسـب
اقتصادی توانمند نمود و تشـکـلھـای
کشاورزی قدرتمند اﯾـجـاد نـمـود و از
دﯾکته کردن سياستھا بدون تـوجـيـه
اﯾن بخش خود داری نمود.
امنيت غذاﯾی ﯾا امنيت آبی؟
وی در ادامه ی صحبتھاﯾش در ارتباط
با باورھـای اشـتـبـاه مـوجـود گـفـت:
ھمواره سـوالـی مـطـرح بـوده اسـت
امنيت غذاﯾی مھمتر است و ﯾا امنـيـت
آبی؟ مسئلھمھمی که وجود دارد اﯾـن
است :تمامـی اﯾـن امـنـيـت ھـا زﯾـر
مجموعهای از امنيت انسانی اسـت و
باﯾد به صورت ﯾک مجموعهی پيوسـتـه
به اﯾن مسئله نگرﯾست .اﯾن تفکر کـه
ھر المان به صورت مـجـزا بـه امـنـيـت
برسد به امنيت نھاﯾی میتوان دسـت
ﯾافت ،تفـکـر غـلـطـی اسـت و بـاﯾـد
نگرشی پيـوسـتـه بـه اﯾـن مسـئـلـه
داشت .تمامی اﯾن تفـکـرھـا؛ امـنـيـت
غذاﯾی ،امنيت آبـی ،امـنـيـت انـرژی،
امنيت اقتصادی و  ...باﯾد با تعـامـل بـا
ﯾکدﯾگر کار نماﯾند تا به ھـدف نـھـاﯾـی
ﯾعنی امنيت انسانی دست ﯾافت.
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ھدف نھاﯾی بـرای رفـع مشـکـل
چيست؟
وی بيان کرد :در بسياری مـوارد بـاﯾـد
پرسيد چرا؟ ھدف از رفع اﯾـن مشـکـل
چيست؟ زمانيکه که ھدف مشـتـرکـی
تعيين شود ،ھزﯾنـهھـا ،راھـکـارھـا ،و
دستاوردھا مشخص خواھد شد.
وضعيت ما در خاورميانه از تـمـام
کشورھای دﯾگر وخيمتر است!
مدنی در ارتباط با اﯾن باور غلط گـفـت:
آﯾا وضعيت ما در خاور مـيـانـه بسـيـار
وخيم تر از ساﯾر کشور ھاست؟ خـيـر،
زﯾرا ما مشکالتی را ساختهاﯾم کـه آن
ھا ھنوز نساختهاند و ما ھم اکنون بـه
مرحلهی بيداری رسيده اﯾم! ھمچنين،
ما در خاورميانه در ارتباط با سرانـه آب
بعد از لبنان ،دوم ھستيم.
سد عامل تمامی مشکالت موجود
بوده است ،پس سـد سـازی بـد

است!
وی در ادامه اشاره نمود :در کشـوری
زندگی مینماﯾيم که زمان پيک مصرف
با زمان پيک بارش متفاوت است ) ٧۵
درصد از بارندگی زمانـی اتـفـاق مـی
افتد که ما به آن نياز چندانی نـدارﯾـم(
و ٧۵درصد بارنـدگـی در  ٢۵درصـد از
سطح کشور میبارد .بـنـابـرﯾـن بـرای
ادامهی زندگی در اﯾن کشـور بـا اﯾـن
وضعيت جغرافياﯾی به سد سازی نـيـاز
دارﯾم .اﯾنکه چه تعداد سد در کجـا؟ بـا
چه ابعاد؟ به چه ھدف؟ و چه طراحـی
ساخته اﯾم؟ مقوله ای جدا خواھد بود.
سد چيز بدی نيست ،سد زدگـی بـد
است .در کل ،سد سازی ،انتقـال آب،
آب شيرﯾن کن و ﯾا چاه بد نيستند امـا
استفاده نامناسب از آنھـا مـیتـوانـد
مخرب باشد.
مکتب تفکر ما چه در سطح مـدﯾـران و
چه در سطح اجتماع سـازهای سـت.
در جامعه ما مسائل زﯾست محـيـطـی
دغدغهای برای جامعه نيست بـلـکـه
تنـھـا مشـکـل مـدﯾـران اسـت و در
سطح جامعه تالشی برای حـل اﯾـن
گونه مشـکـالت صـورت نـمـیگـيـرد!
بنابراﯾن تفکر سازه ای مدﯾران پاسخی
به نياز جامعه است .وی در راسـتـای
اتخاذ راه حلھا گفت :ما ھـمـواره بـه
دنــبــال پــاک کــردن صــورت مســئــلــه
ھستـيـم و تـنـھـا کـاری کـه انـجـام
میدھيم جا به جاﯾی صورت مسـئـلـه
از جاﯾی به جای دﯾگر است.
اﯾجاد وحشت عمومی!
وی در پاسخ بـه اﯾـن سـوال کـه آﯾـا
صـحـبــتھـای مسـئــولـيــن در اﯾـجــاد
وحشت در جامعه دردی از مشـکـل را
حل مینماﯾد؟ گفت :نه تنھا مشکلـی
را حل نمینماﯾد بلـکـه بـاعـث اﯾـجـاد
بیاعتمادی در جامعه خواھد شد و در
نــھــاﯾــت مــردم نســبــت بــه مــوضــوع
بیتفاوت خواھند شـد .بـرای مـثـال،
چھار سال است به مردم تھران گفـتـه
میشود آب امسال قطع خواھد شـد!
سال پنجم جامعه دﯾگر نسبت به اﯾـن
موضوع بیتفاوت میشـود و خـواھـد
گفت چھار سال است میگـوﯾـنـد امـا
اتفاقی نمیافتد.
اﯾنکه گاھی گفته میشود سی سال
آﯾــنــده خشــکــســالــی  ١١بــرابــر
میشود! و ﯾا در اﯾران جنگ آب شروع
شده است! صد درصد تغيير اقلـيـم در
بروز مشکالت تاثير گـذاشـتـه اسـت!
واقعا اﯾن مسائل قابـل پـيـش بـيـنـی
نيست .بنـابـراﯾـن ،بـاﯾـد مـراقـب بـود
نسبت به حرفھاﯾی که زده میشود.
خشکسالی نرمال جدﯾد است!
وی ﯾاد آور شد :باور غـلـط دﯾـگـر اﯾـن
است که باور کنيم خشکسالی اﯾـجـاد
شده و کاری ھم نمیتوان کـرد! اﯾـن
بسيار خطرناک است و ﯾعنی تسـلـيـم
شدن در برابر مشکل .در واقـع کشـور
مــا دچــار خشــکــســالــی اقــتــصــادی-

اجتماعی است؛ اﯾن ﯾعنی کشـور مـا
دچار ورشکستگی آبی است .ﯾـعـنـی
آن مقدار آب که میخواھيم ندارﯾم .از
لحاظ سـرانـه وضـعـيـت آبـی مـا بـد
نسيت؛ ما آب دارﯾم اما به درستی از آ
استفاده نمیکنيم .پس ما فـقـر آبـی
ندارﯾم ورشکستگی آبی دارﯾم.
ناسا گفته... :
وی در ادامه به مـثـالھـاﯾـی از نـقـل
قولھاﯾی نامعتبراز ناسا اشاره نمود و
گفت :مدام در خبرھا اشاره میشـود:
ناسا از خشکسالی  ۵٠سـالـه خـبـر
داده است .باﯾد توجه نمود اﯾنـکـه ھـر
مطالعهای بيرون میآﯾد لـزومـا نـاسـا
نگفته است و اصال اﯾن مقاله در کـجـا
چــاپ شــده اســت .نــاســا اگــر
میتوانست خشکسالی را پيشبينـی
نماﯾد برای کاليفرنيا اﯾن کـار را انـجـام
میداد.
سوء مدﯾرﯾت آب
وی در انتھا اذعان داشت :مسـئـلـهی
سوء مدﯾرﯾت باﯾد بررسی شـود؛ اﯾـن
سوء مدﯾرﯾت از جانب کيست؟ اﯾـنـکـه
مشکل سوء مدﯾرﯾت دارﯾم ﯾعنی چـه؟
بياﯾيم تعرﯾف درستی از اﯾـن مسـائـل
داشته باشيم .ھمه مسـائـل گـفـتـه
شده مربوط به سوء مدﯾرﯾت نيسـت و
حتی مربوط بـه سـوء مـدﯾـرﯾـت آبـی
نيسـت و رﯾشـهی بسـيـاری از اﯾـن
مشکالت خارج از حوزه مسـاﯾـل آبـی
بوده است .نباﯾد فراموش کنـيـم کـنـار
سوء مدﯾرﯾت ھميشه عطش تـوسـعـه
ھم بياورﯾم .مشکل ما عطش توسـعـه
است! ما از زمان ھای بسـيـار دور بـا
اﯾن مشکل رو به رو بودهاﯾم و بـه ﯾـک
دوره خاص محدود نمیشود.
متاسفانه دولتھا در تـمـام دنـيـا بـه
مشکالت و فجاﯾا نياز دارند تـا تـغـيـيـر
رفتار دھند .در ھلند باﯾد سيلی اتفـاق
میافتاد تا امروز ھـلـنـد شـود مـدﯾـر
سيل! ژاپن به زلزلـه نـيـاز داشـت تـا
شود مدﯾر زلزله! و تنھا در صورت بـروز
اﯾن مشکالت است کـه تـغـيـيـر روﯾـه
میدھيم و کار آﯾی سيـسـتـم را بـاال
میبرﯾم.
و در انتھا اذعان داشت تنھا نبـاﯾـد بـه
دنبال اﯾن بود که مشکل را بـه گـردن
دولت انداخت بـاﯾـد بـدانـيـم مـا ھـم
مسئوليم و خيلی ميـتـوانـيـم خـيـلـی
تاثـيـرگـذار بـاشـيـم و بـبـيـنـيـم چـه
فرصتھاﯾی دارﯾـم .ھـر مـقـدار اﯾـن
سيستمھا مطالعه میشود شـود در
مــیﯾــابــيــم ،پــر ھســتــنــد از عــدم
قطعيتھا ،پـوﯾـاﯾـی و تـعـامـل بـيـن
بخشھای مختلف ،که ھر مقدار ھـم
مطالعه شوند بـه طـور کـامـل قـابـل
شناساﯾی نخواھند بود .دانسـتـهھـای
ما نسبت بـه وقـاﯾـع بسـيـار مـحـدود
است.

ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻛﺮوان ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻬﻤﻦ:ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ات را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﻲ دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻢ.

دﻧﺪان ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﭘﺮﺧﻮن ﻓﺮو ﻛﻦ ﺗﺎ آﺗﺸﻲ ﻛﻪ از وﺟﻮدت
زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺸﺪ ﻃﻨﺎب و ﭼﻮﺑﻪ ﻫﺎي دار را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 11
 ١اردﯾبھشت ١٣٩٧
شعله پاکروان در نامه ای به مادر بھمن
ورمزﯾاری وی را به جنبـش دادخـواھـی
دعوت کرده است.
آب ،باد ،خاک ،آتش ) برای مادر بھـمـن
ورمزﯾار( :
آب:
از امـروز بـه ھـزاران مـادر ھـمـيـشـه
سوگوار پيوستی که پيش از تـو ،تـکـه
ای از قلبشان را با گردن کبود در زمـيـن

کاشته اند .از اﯾـن روسـت کـه اﯾـران
دشت شقاﯾق و الله ھاست .نـمـاﯾـش
عفو ملوکانه کـه بـرای تـو اجـرا شـد،
بسياری دﯾگر نيز دﯾده اند .حتما مـردی
کت و شلواری به دﯾدارت آمده و گـفـتـه
من از فالن دفتر آمده ام تا بگوﯾم سر و
صدا نکنيد .کسانی واسطه شده اند تـا
در سکوت ،بـھـمـن را از مـرگ نـجـات
دھند .شاﯾد اسمش شرﯾفی ﯾا شرﯾـف
زاده ﯾا چيزی شبيه اﯾن باشد.
وقتی در تب و تاب نجات دختـرم بـودم،

ﯾکی از اﯾن شرﯾفـی ھـا
آمد و بذر اميد را در دلـم
کاشت .تنھا کسـی کـه
باورش نکرد رﯾحـان بـود.
او ساعتھـا مـعـطـلـمـان
ميکرد بـه بـھـانـه دﯾـدار
معاون اول و دادسـتـان
کــل و وزﯾــر و وکــيــل.
رﯾــيــســی و اژه ای و
پورمحـمـدی و دﯾـگـران.
ھمانھا که در ھيات مرگ
بودند و خونھای بھـتـرﯾـن
فــرزنــدان خــورشــيــد را
رﯾخته بودند.
حتی پشت دﯾـوار زنـدان
ھم آمد .وقتی فرﯾادھاﯾم
را ميشنيد که بـا صـدای
بلند رﯾحان را ميخـوانـدم،
بيخ گوشم نجوا مـيـکـرد
آرام باش .مـحـال اسـت
اﯾن اعدام صورت بـگـيـرد.
مــمــلــکــت قــانــون دارد.
پرونده در دفتر دادسـتـان
است و اصال بـه اجـرای
احکام نرفته .اما من فقط
به رﯾحان اعتماد داشـتـم
کــه مــيــگــفــت اﯾــنــھــا
دروغگوھـای حـرفـه ای
ھستـنـد .او بـه پـدرش
گــفــتــه بــود کــه ھــرگــز
بـازنــخــواھــد گشــت ،بــا
اﯾنکه وزﯾر بيدادگستـری،
به دروغ ،گفته بود پرونده
رﯾــحــان خــتــم بــه خــيــر
خواھد شد.
قلم بـدسـتـان مـزدور و
مزور نيـز کـه از گـنـداب
دروغ و خـــون ،نـــان
ميخورند بر طبلھای روزنـامـه ھـاﯾشـان
کوفتند که آھی مردم! خيالتـان راحـت،
کشور طعم شادی و بخشش را خواھد
چشيد .ميخواستند با رﯾـاکـاری آب بـر
آتش اعدام برﯾزند.
باد:

خواھر دردمندم! دروغگوﯾان در حـالـی
که داشتند بقول خـودشـان اﯾـرادھـای
پرونده را برطرف ميکردند و تـو را غـرق
اميد و معـجـزه ی زنـدگـی دوبـاره ی
بھمن کرده بودند ،طناب دار ميبافتنـد و
چوبه برميافراشتند .نمـيـدانسـتـی کـه
حيات ماردوش به خـون فـرزنـدان اﯾـن
سرزميـن وابسـتـه اسـت .امـا امـروز
ميدانی که باد اعدام ،بھمن را برد.
خاک:
تو دو راه در پيش داری  :ﯾک اﯾـنـکـه در
پيله ای کـه بـا تـارھـای غـم فـراھـم
ميشود بخزی و تا پاﯾان عمر ،چه کوتـاه
و چه بلند ،تلخکام باشی .نفسـت ھـر
روز بيش از روز پيش تنگ شـود .غـرق
شوی در درﯾای اندوه بی پاﯾانی که گاه
با موجی بلند از بختـک شـوم کـابـوس
شبانه که در آن صحـنـه ی جـان دادن
پسرت تداعی ميشود ،گر بگيـری و تـا
لبه مرگ بروی.
دنــيــا را تــمــام شــده بــدانــی و روی
خورشيد که ھر روز بـه جـھـان سـالم
ميکند خط بکشی و در غـار تـنـھـاﯾـی،
روزھـای سـيــاھــت را بشــمـری .چــه
نازﯾباست اﯾنچنـيـن زﯾسـتـن بـرای تـو

مادری که پسـرت را مـاشـيـن اعـدام
بلعيد و در خاک فرو کرد.
آتش:
راه دومی نيز ھست .اﯾـنـکـه ﯾـک روز
وسط ھـفـتـه کـه مـعـمـوال مـردم بـه
گورستان نميروند ،به تنھاﯾـی بـه مـزار
بھمن بروی و در تنھاﯾی و خلوت آنچنان
از نـای دل فـرﯾـاد بـزنـی کـه گـوﯾــی
ميخواھی مردگان را بيدار کنی .ھر چـه
دلت ميخواھد بگو .گرﯾه کن .خـودت را
روی خاک بينداز و در خيال ،بھمـنـت را
در آغوش بگير .مثل زمانی کـه کـودک
بود و آغوشت را پر ميکرد .در آخر اما بـا
خودت پيمان ببـنـد کـه دسـتـت را در
دست دﯾگر دادخواھان ضد اعـدام گـره
خواھی زد .وقتی مـراسـم سـوگـواری
تمام شد ،دستھاﯾت را به زانوﯾت بگـيـر
و از جا برخيز .به جستجـوی مـادران و
بازماندگان اعدام که در ھمدان زنـدگـی
ميکنند برو و با آنھا دوستی کن.
قسم ميخورم ھمه وجودت پـر خـواھـد
شد از نيـرو .قسـم مـيـخـورم ھـمـيـن
مادران داغدار ،ھمين بازماندگان اعدام،
جای خالی ھمه اقوام و دوستانی کـه
به مرور ترکت ميکنند ،پر خواھنـد کـرد.

قسم ميخورم چنان پيوندی بـيـن تـو و
دﯾگر ھمدردانت اﯾجاد خواھد شـد کـه
ھرگز تـجـربـه اش نـکـرده ای .جـمـع
مادرانه را در ھمدان اﯾـجـاد کـن .مـثـل
مادران کرج ،آمل ،نور ،سنندج و دﯾـگـر
شھرھای سرزمين سوخته و آفـت زده
مان اﯾران .در اولين روز بی بھمن ،تـو و
خانواده ات را به جـنـبـش دادخـواھـی
دعــوت مــيــکــنــم .دادخــواھــانــی کــه
بيشمارند .ھر روز نيز به صـفـھـاﯾشـان
افزوده ميشود .چرا که مارھای گرسنـه
فقط با خون جوانان زنده اند .چرا که ھر
روز صبح زود در گوشـه ای از مـيـھـن،
حلقه طناب،جان جوانی را ميگيرد.
مادر رنجدﯾده بھمن!
دندان بر جگر پرخون فرو کن تـا آتشـی
که از وجودت زبانه مـيـکـشـد طـنـاب و
چوبه ھای دار را بسوزاند.
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ﺳﺮدار
»ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺨﺘﻴﺎري«
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شورای نامگذاری معابر و اماکن
شھری در اصفھان خيابانی را بنام
مرﯾم
بی
"بی
سردار
بختياری" نامگذاری کرد .خيابانی
در حد فاصل ،خيابان طالقانی و
خيابان مسجد سيد .بی بی مرﯾم
بختياری است اما اصفھانی ھا نيز او
را از خود ميدانند و به او می بالند.
به خود می بالند که آرامگاه اﯾن
شيرزن بختياری که در تارﯾخ معاصر
نقشی زﯾبا و نوستالژﯾک و موثر اﯾفا
کرده است ،در اﯾن شھر واقع شده
است.
از بی بی مرﯾم ،تصوﯾر زنی باموھای
مجعد مشکی ،لچکی بر سر ،عينکی
فلزی به چشم ،لبخندی دلنشين
برلب ،مشت ھای گره خورده و
لباسی سياه که در عزای پسرش
علی مردان خان به جا مانده است.
او خواھر سردار اسعد بختياری بود که
در جرﯾان انقالب مشروطه تھران را
فتح کرد.
در کودتای سال )١٢٩٩کودتای سيد
ضيا -رضا خان قزاق( که محمد
مصدق ،از حکومت فارس عزل شد او
از اصفھان وارد اﯾل بختياری شد و بی
بی مرﯾم به او پناه داد.

دکتر مصدق در خاطراتش وقتی
از او می پرسند چند مرد در اﯾران
می شناسی؟می گوﯾد در اﯾران
تنھا ﯾک مرد وجود دارد و آن ھم
سردار مرﯾم بختياری است.
دکتر باستانی پارﯾزی می نوﯾسد :او
برابر صد مرد در سرنوشت تارﯾخ
معاصر ما دخيل بوده است.
به پاس شجاعت و مبارزه عليه
استبداد نشان جھانی صليب آھنين
که باالترﯾن نشان امپراتوری آلمان بود
را درﯾافت کرد.دفتر خاطراتی از او
باقی مانده که خاطراتش را در نھان و
خلوت خوﯾش نوشته است .در ھمين
دفتر می نوﯾسد :چرا زن ھای اﯾرانی
می باﯾست در گوشه ی خانه در
بروی آنھا بسته باشند؟ وقتی زن
ھای اروپاﯾی را می بينم که اﯾنجور
مردانه کار می کنند و اﯾن ھمه وجود
آنھا به درد وطن خود می خورد به
حدی افسوس می خورم  ،به حدی از
حال طبيعی خارج می شوم که تمام
عصب ھای من تير می کشد .مثل
اﯾنکه می خواھم دﯾوانه شوم .آﯾا زن
انسان نيست ؟آﯾا خلقت او غير از
خلقت مرد است؟ اﯾکاش  ،ما ھم
روزی خود را در ساﯾه ی تمدن می
دﯾدﯾم  .افسوس که من می ميرم و
آن روز را در اﯾران ،به خصوص در
بختياری نخواھم دﯾد.

سردار بی بی مرﯾم  ،در تخت فوالد
اصفھان به دور از سرزمين بختياری به
خاک سپرده شده است و مھمان
ھميشگی اصفھانی ھاست.

آه ،ا ﺑﻬﺎر آﺷﻨﺎ
گشتی بزن در شھر ما
رنگی بزن ،نقشی بزن
عطری فشان ،چنگی بزن
برکاخ ھای شيشه ای
سنگی بزن ،سنگی بزن
آه ای بھار آشنا
بر ناله ھای بی صدا
بر کودکان بی پناه
بنما رخی از بھر ما
از ماتم و ،وﯾرانه ھا
طغيان چنان بنما به پا
تا سفره ھا پر نان شود
با خشم وقھر توده ھا
نو روز ما برپا شود
نيرو دھد بر شانه ھا
خورشيد دمد بر خانه ھا
بی شک بھار مادران
سر می زند از خاوران
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻠﻲ
اسفند 28 1396

معرکه
گله ھارابگذار!
ناله ھارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو ھی شِكوه كنی!
زندگی چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتی نيست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبيم تمام است تمام!!
مھردﯾدی كه به برھم زدن چشم گذشت....
ﯾاھمين سال جدﯾد!!
بازكم مانده به عيد!!
اﯾن شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نيست كه نيست!!
زندگی گاه به كام است و بس است؛***
زندگی گاه به نام است و كم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معركه ھمت ماست...زندگی ميگذرد...
زندگی گاه به نان است و كفاﯾت بكند؛
زندگی گاه به جان است و جفاﯾت بكند؛
زندگی گاه به آن است و رھاﯾت بكند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی ميگذرد...
زندگی گاه به راز است و مالمت بدھد؛
زندگی گاه به ساز است و سالمت بدھد؛
زندگی گاه به ناز است و جھانت بدھد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بيداری ماست...زندگی ميگذرد
انعکاس چيزی باش که ميخواھیدر دﯾگران
ببينی...اگر عشق ميخواھی،عشق بورز...اگر
صداقت ميخواھی ،راستگو باش...اگر احترام
ميخواھی،احترام بگذاردنيا چيزی جز پژواک
نيست
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ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ...

مدير عامل وكيل فرماندار /ميخوان كارگر بشه بيكار  /ھمدستن باسرمايه دار
نقشه اينه بشيم استثمار  /كور خوندين كارگر شده بيدار /كارگر وايساده پشت
كارگر/توكارخونه كارمند يا برزگر  /ھمدوش كارگران مرد  /زنا تو صف اول نبرد
ھفت تپه ھفت تپه ھفت تپه ...
}لُري{
منه
خنه /كلشو ونو مال ُ
زِمين و كشت و كار ُ
خ ُ
نِمِيليم دِش بَكاريت  /نِمِيليم بَفوورووشيت /اِ مردِم بَخووورووشيت /اِ مردِم
بَخووورووشيت
ترجمه ) :زمين و كشت و كارخانه /ھمه از آن ماست/نميگذاريم در آن ]گندم يا
چيزي جز نيشكر[ بكاريد /نميگذاريم آن را بفروشيد  /آي مردم بخروشيد /
آي مردم بخروشيد
}عربي{
شبعانين و
شواغيل  /نِتحد علي َ
تَعالَم من كِل قوم  /عِربي لُرّ ي فارِسي /اِحن جي ِيش ُ
ظالم تَعالَم تَعالَم .......تَعالَم تَعالَم
}ترجمه ) {:بياي از ھمه ي اقوام د  /عرب،لر  ،فارس /ما لشكر كارگرانيم /
عليه سرمايه و ظلم متحد ميشويم /بياييد،بياييد(...
بگير معلم كارگر آي مزد  /مردم با حقوق بخور و نمير  /داشتن تشكل چاره ي كار
اگه نه ميمونيم زار و نزار  /شوراي اسالمي كار  /يا انجمن صنفي ناكار  /كارگر از اينا
شده بيزار تشكل آزاد و مستقل ....تشكل آزاد و مستقل ..تشكل آزاد و مستقل /
اينه راه عالج مشكل
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}لُري{
خين ھفت تَپَه اوما و جووش  /ھم دزفيل انديمشك و شوش  /عرب و لر فارس پير
مه وا يَكيم و َدس ب راري  /ل شگر كار َگر َگپَه
و ج ُِون
كارگر ن ھفت تپه َ /
ھ َ
ُ
مه وا يَكيم .....ل شگر كار َگر َگپَه ....ل شگر كار َگر َگپَه
{ل شگر كار َگر َگپَه{ َ
ھ َ
}ترجمه ) {:خون ھفت تپه آمده به جوش /نيز انديمشك و دزفول و شوش /
عرب و لر و فارس ،پير و جوان  /كارگران ھفت تپه  /ھمه به ھمياري با يكديگريم /
لشكر كارگران عظيم است .../
}عربي{
ٳ ش ُغل مال ٳحنا  /ما ُنط ّي مِن ٳديَنا گاع مالَتنا ٳحنا  /ما ُنستسلم ما ُنستسلم
}ترجمه ) {:كار مال ماست  /از دستش نميدھيم  /زمين مال ماست /
تسليم نميشويم /تسليم نميشويم (
نتحد ايد بيد }دست در دست متحد شويم(  ،شوراھاي كارگري
اِ مر ِد م بَخووروووشيت )آي مردم بخروشيد( ،تشكل آزاد و مستقل
ھفت تپه ھفت تپه ھفت تپه.

آﻧﺎرﺷﻲ ﭘﻨﻬﺎن؛

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در دﺳﺖ ﻛﻴﺴﺖ؟

ﻣﺠﻴﺪ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﻲ
روزنامه نگار و
کارشناس اقتصادی در
IMPS

ھفته نامه تجارت فردا  -شـمـاره -161
12/10/94
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مــوضــوع «فــرمــانــدھــی اقــتــصــاد »در
ھفتهھای اخير به سـوژه بسـيـاری از
رسانهھا تبدﯾل شده بود .رسانهھـا در
پی ﯾافتن پاسخی برای اﯾـن پـرسـش
بودند که از ميان نھادھای تصميمگـيـر،
کــدام نــھــاد ﯾــا چــه کســی ســکــان
فرماندھی اقتصـاد را در دسـت دارد.
پراکندگی نھـادھـای تصـمـيـمسـاز در
اقتصاد کشور و نيز ناھماھنگـی مـيـان
آنھا ،موضوع چندان جـدﯾـدی بـه نـظـر
نمیرسد
در اﯾن ميان به نظر میرسد ،دولـت و
شخص رئيسجمھوری راه دشـواری را
در پيشبرد استراتژی و سيـاسـتھـای
اقتصادی خود در پيش دارنـد؛ چـرا کـه
عالوه بر اﯾجاد انسجام ميان نھـادھـا و
دستگاهھای اجراﯾی ،باﯾـد ذینـفـعـان
اقتصاد را نيز با خـود ھـمـسـو کـنـنـد؛
ذینــفــعــانــی در بــخــش رســمــی و
غيررسمی اقتصـاد کـه ردپـاﯾشـان در
اغلب حـوزهھـای سـودآور بـه چشـم
میخورد .جالب آنکه نشانهھای حيـات
اﯾن گروه در بخشھای مختـلـف دولـت
نيز قابل مشاھده است؛ مصـداق آن،
سخنان وزﯾر نـفـت در جـمـع فـعـاالن
اقتصادی بود که به صـراحـت از فشـار
«ذینفعان »بر تعيين قـيـمـت خـوراک
پتروشيمیھا بر وزارتخانه متبـوع خـود
سخن گفـت؛ او در پـارلـمـان بـخـش
خصوصی عليه ذینفعان افشاگری کرد
و اﯾن را ھم گفت که چنين فشارھاﯾی
در تصميـمگـيـری او نـقـش چـنـدانـی
ندارند .اﯾن اظھارات وزﯾر ،به طور حـتـم

به مذاق بسياری خوش نخواھد آمـد و
ھزﯾنهھاﯾی را به او تحميل خواھد کرد؛
آﯾا زنگنه با قصد حذف اﯾن ذینـفـعـان،
قيد صندلی وزارت را در دوره بـعـدی
دولت زده است؟
البته وجود اﯾن ذینفعـان بـه دولـت و
دستگاهھای دولتی محدود نمـیشـود
و با جستوجوی نشانی برخی دﯾـگـر
از اﯾن ذینفعان به خيابان بـھـارسـتـان
ھم میرسيم .چه بسـيـار طـرحھـا و
پروژهھاﯾی که بدون توجيه اقتصـادی و
صرفاً بنا بر فشار برخی نماﯾندگان کليد
خورده است؛ نماﯾندگانی که بـا ھـدف
خدمت به مردم حوزه انتخابيه خـود ﯾـا
حتی حضور در دوره بعدی مجلـس ،بـا
فشار بر دولت و وزرا ،اصرار بـه احـداث
چنين پروژهھاﯾی دارند ،ﯾا در امور قوای
دﯾگر با نگاھـی سـيـاسـتمـآبـانـه بـه
دخالت مشغول بوده و منافع منطقهای
خود را دنبال میکنند .حال اﯾنکه بخش
خصوصی نيز از وجود اﯾـن دسـتھـای
پشت پرده مبرا نيست
در چنين اقتصادی ،نوعی آنـارشـی رخ
میدھد و بنـگـاهھـا خـود بـر اسـاس
قدرتی که از فعاليتھای غيراقتـصـادی
به دست آوردهاند ،برای اقتصاد تصميـم
میگيرند .در اﯾن شـراﯾـط بـه تـعـبـيـر
مسعـود نـيـلـی اقـتـصـاددان ،پـدﯾـده
«تعارض نرم »مانند ﯾک زخـم سـر بـاز
کرده و وجود چنين ذینـفـعھـاﯾـی بـه
ظھور بيش از پيـش پـدﯾـده «اقـتـصـاد
پنھان »دامن میزند .گو آنکه مطالعـات
گوناگون سنجش اقتصاد پنھان ،نشـان
از رشد فزاﯾنده اﯾن معضل طی دو دھه
اخير دارد .عواملی نظير سازوکار غـيـر
اثــربــخــش مــالــيــاتــی ،نــظــام ارزی
چندنرخی ،تورم ،قوانين دست و پاگـيـر

فضای بھبودنيافته کسب و کار ،معضـل
بيکاری ،سطح نـازل درآمـد خـانـوار و
ضعف بخش توليد ،از جملـه عـوامـلـی
ھستند که ھمچنان الﯾنحل باقیمانده
و بستر رشد اقتصاد پنھـان را فـراھـم
میکنند .پدﯾدهای که بر مـنـابـع دولـت
فشـــار مـــیآورد ،اثـــربـــخـــشـــی
ســيــاســتھــای پــولــی و مــالــی را
تحتالشعاع قرار داده و به مانع بزرگی
برای رشد اقتصادی تبدﯾل میشود
در اﯾن ميان قاچاق ،بارزترﯾن وجه اﯾـن
اقتصاد پنھان است که به گفته رئـيـس
ستاد مرکزی مبارزه با قـاچـاق کـاال و
ارز ،ميزان آن به حدود نگرانکنـنـده 20
ميليارد دالر در سـال  1393رسـيـده
است .حال آنکه اگر رﯾشـهھـای رونـق
کسب و کار قاچاقچيـان مـورد واکـاوی
قرار گيرد ،اﯾن نتيجه حاصـل مـیشـود
کــه اعــمــال تــعــرفــهھــای ورودی
غيرمنطقی ،روﯾهھای پرھزﯾنه ،زمانبـر
و پــيــچــيــده تــجــارت خــارجــی ،وجــود
ممنوعيتھـا و نـظـام قـيـمـتگـذاری
دستوری از جمله دالﯾـلـی اسـت کـه
قاچاق را در کشور مـقـرون بـه صـرفـه
کرده است
در شراﯾطی که درآمد حاصل از قاچاق
 به عنوان الﯾهای از الﯾهھای اقـتـصـادپنھان -با درآمـدھـای نـفـتـی بـرابـری
میکند ،میتوان اﯾن فرضيه را مـطـرح
کرد که سررشتـه اقـتـصـاد در دسـت
عوامل پنھان است؟

ر .رﻣﻀﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ و داﻧﺶ اﻗﻠﻴﻤﻲ«

آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ دروﻏﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟
 ٢۵فروردﯾن ١٣٩٧
بحث درباره جاﯾگـاه اقـلـيـمشـنـاسـی
ھمچنان بهطور جدی مـطـرح اسـت و
شک و تردﯾدھا دربارهی دستـاوردھـای
اﯾن شاخه از دانش ھمچنان پاسـخـی
میطلبند .برای مثال کسانی تـغـيـيـر
اقليمی را ﯾکـسـره انـکـار مـیکـنـنـد.
دونالد ترامپ ،رئيس جمھوری آمـرﯾـکـا
که قدرت را در دست گرفت ،گرمـاﯾـش
جھانی و تغيير اقلـيـمـی در بـاالتـرﯾـن
سطوح سياسی و مدﯾرﯾتی انکار شد.
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سال  ٢٠١۵از سال  ٢٠١۴گرمتر بود و
بعد سال  ٢٠١۶باز گرمتر شدُ .نه مـا ِه
پياپی از دسامـبـر  ٢٠١۵تـا آگـوسـت
 ٢٠١۶رکورد گرما شکسته شد
کتاب «فلسفه و دانش اقليمـی» ،کـه
بهتازگی از سوی انتشـارات دانشـگـاه
کمبرﯾج منتشر شده اسـت ،بـه اﯾـن
تــردﯾــدھــا دربــاره دســتــاوردھــای
اقليمشناسی میپردازد.
طبق دﯾدگاه نوﯾسنده ،شک و تردﯾدھـا
در اﯾــن بــاره تــا انــدازهی بــاالﯾــی در
شناخت نابسنده از کـار و بـار عـلـم
رﯾشه دارند .بهطور مشخـصتـر چـنـان
شک و تردﯾدھاﯾی بهسبب ناآشنـاﯾـی
با مدلسازیھای علمی اسـت؛ اﯾـن
مدلسازیھا که در اقليمشناسی نيـز
جاﯾگاھی محوری دارند ميانرشتهای و
بسيار پيچيده ھستند ،و برای ھـمـيـن
برای غيرمتخصصان ممکن نيست آنـھـا
را بفھمند.
نوﯾسنده در اﯾن کتاب بهروشنی و بـه
زبانی آسانفھم نشـان مـیدھـد کـه
چگونه فلسفه علم مـیتـوانـد درک و
فھم ما از دانش اقليم را بھبود بخـشـد
و چگونه میتواند بحثھا در زمـيـنـهی
ی اقليم را ارتـقـا دھـد و
سياستگذار ِ
آغازگاھی برای پژوھش فـراھـم آورد.
طيف گستردهای از موضوعھا )از جمله
ماھيت دادهھای علمی ،مـدلسـازی،
و شبيهسازی( در اﯾن کتاب به بحث و
بررسی گرفته شده است.
کتاب «فلسفه و دانـش اقـلـيـمـی »
راھنمای خوبی است بـرای کسـانـی
است که میخواھند بدانند در پشـتِ
اظھارات اﯾدئولوژﯾـک دربـارهی مـحـيـط
زﯾست چيست .ھمچنيـن اﯾـن کـتـاب
درک و فـھـم مـا را از ارتـبـاط مـيـان

اقليمشناسی و مفھومھـای مـھـمـی
چون بینظمی و پيشبينیناپـذﯾـری و
حد و مرز شناخت غنیتر میگرداند.
در بخشی از اﯾن کتاب میخوانيم:
سال  ٢٠١۶گرمترﯾن سال ثبتشده در
تارﯾخ بوده است .سال  ٢٠١۵از سـال
 ٢٠١۴گرمتر بود و بعد سال  ٢٠١۶بـاز
گرمتر شدُ .نه ما ِه پياپـی از دسـامـبـر
 ٢٠١۵تا آگوسـت  ٢٠١۶رکـورد گـرمـا
شکسته شد .اﯾن پـنـجـمـيـن بـار در
سدهی بيست و ﯾکـم بـود کـه رکـورد
تازهای در اﯾن زميـنـه ثـبـت شـد .ھـر
شانزده سالی که از سدهی بيسـت و
ﯾکم گذشتـه اسـت بـهھـمـراه سـال
 ١٩٩٨جزو گرمترﯾن ھفـدهسـال ثـبـت
شده در تارﯾخ جھان ھستند .گرمترﯾـن
پنج سـال نـيـز ھـمـه پـس از ٢٠١٠
ھستند.
کتاب «فلسفه و دانش اقليمی »ارﯾـک
وﯾنسبرگ بهتازگی از سوی انتـشـارات
دانشگاه کمبرﯾج منتشر شده است
الگوی منطقهای در زمينهی گـرمـاﯾـش
کمی پيچيدهتر است اما ھمان گراﯾـش
را نشــان مــیدھــد .دمــای ســطــح
اقيانوسھا نيز گـرمتـرﯾـن سـال را در
 ٢٠١۶تجربه کردهاند .ھمچنـيـن سـال
 ٢٠١۶ﯾکی از گرمترﯾن سـالھـا بـرای
ھر شش قـاره بـوده اسـت .ﯾـخھـای
اقيانوس منجمد شمالی نيز کوتاهترﯾـن
بيشينهی فصلی )بيشترﯾن حجـم ﯾـخ
در پاﯾيـز و زمسـتـان( و ﯾـکـی از دو

کوتاهترﯾن کمينهھای فصلی )کـمتـرﯾـن
حجم ﯾخ در مـيـانـهی سـپـتـامـبـر( را
ن ﯾـخھـای
داشتند .بهوﯾـژه ذوب شـد ِ
قــطــب شــمــال ،بــه عــلــت اثــر
بازخوردیاش ،تغييری مھم در اقـلـيـم
جھانی به شمار میآﯾد :دما کـه زﯾـاد
شود ﯾخھا آب میشوند و ھرچه ﯾخھا
بيشتـر آب شـونـد از مـيـزان تـابـش
خورشيد که به فضا بازتابيده مـیشـود
کاسته خواھد شد ،و اﯾـن بـاز دمـا را
بيشتر افزاﯾش خواھد داد .افـزون بـر
ن ﯾخھای قـطـب شـمـال
اﯾن ،آب شد ِ
جـو آزاد
در
متان
و
کربن
ميلياردھا ُتن
َ
میکند و اﯾن نيز گرماﯾش جـھـانـی را
افزاﯾش میدھد.
تغيير اقليم حقيقت دارد و جلـو چشـم
ما دارد روی میدھد .دربارهی اﯾنکه آﯾا
فعاليتھای انسانی عـلـت اﯾـن نـوع
تغـيـيـر اسـت ،آمـرﯾـکـاﯾـيـان بـه ﯾـک
دودستگی دچار ھستند؛ برخی قـبـول
دارند و برخـی انـکـار مـیکـنـنـد .امـا
جامعهی علمی بـه اﯾـن دودسـتـگـی
دچار نيست .کسانی که در زمـيـنـهی
اقليم تخصص دارند ھـمـگـی ھـمرأی
ھستند که بيشترِ اﯾن تـغـيـيـرات ،اگـر
نگوﯾيم ھـمـهی آنـھـا ،در نـتـيـجـهی
فعاليتھای بشری پدﯾد آمده و میآﯾـد
)در درجهی اول در شکل اسـتـفـاده از
سوختھای فسيلی ،اما ھمچنيـن از
طرﯾق استخراج اﯾن سوختھـا ،قـطـع
درختان جنگلھا ،دامپروری صنعتی ،و
بتنسازی( .فقط متـخـصـصـان اقـلـيـم
نيستند که در اﯾـن زمـيـنـه ھـمنـظـر
ھســتــنــد؛ کــارشــنــاســان در دﯾــگــر
علمی مرتبط نـيـز در اﯾـن
شاخهھای
ِ
زمينه با متخصـصـان اقـلـيـم ھـمنـظـر
ھستند.
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با اﯾـن حـال امـا گـاھـی بـرخـی بـا
خوشگمانی مـیپـنـدارنـد کـه چـنـان
اجماعی به اﯾن معنـاسـت کـه تـأثـيـر
انسان بر تغيير اقـلـيـمـی حـقـيـقـتـی
آشکار است و میتوان بهآسانی آن را
اثبات کرد .ﯾک روزنامهنـگـار جـاﯾـی در
سخنرانی خود گفت تأثير فعاليـتھـای
ِ
انسان بر تغيير اقليمی حقـيـقـتـی بـه
روشنی  ١+١=٢است .چنـان بـيـانـی
ِ
ھيچ فاﯾدهای به ھمراه ندارد .بيـش از
ن استداللھا در زمينهی
حد ساده کرد ِ
تغيير اقليمی ﯾک خطـرش اﯾـن اسـت
که غيرمتخصصان را تشوﯾـق مـیکـنـد
گمان کنند خودشان مـیتـوانـنـد اﯾـن
استداللھا را بررسی کنند و احـتـمـاال ً
خطاﯾی در آنھا بيابند.
درست است که اثر گـلـخـانـهای ﯾـک
ســازوکــار ســاده دارد و از طــرﯾــق
گازھاﯾی روی میدھد که گرما را نگـاه
میدارند ،و اﯾن را میتوان بـهآسـانـی
اثبات کرد .ھمچنيـن دشـوار نـيـسـت
نشان دھيم که در  ٢٠٠سال گذشـتـه
انسانھا ميزان باالﯾی از اﯾن گـازھـا را
توليد کردهاند .پس اﯾنـجـا اسـتـداللـی
بهنسبت ساده بـر اسـاس ﯾـک مـدل

ساده ھست که تأثير انسان بر تغـيـيـر
اقليمی را نشان میدھد .اما اجماعی
که در جامعهی متخصصان ھسـت بـر
اســاس چــنــان اســتــدالل ســادهای
نيست .در نظر متخصصان تأثير انسـان
بر تغييرات اقـلـيـمـی چـيـزی شـبـيـه
 ١+١=٢نيست.
اجماع متخصصان اﯾنگونـه بـه دسـت
آمده است :دھهھا کـار و زحـمـت در
مطالعهی دادهھا و شـواھـد مـتـعـدد،
مدلسـازیھـای پـيـچـيـده از طـرﯾـق
راﯾـانـهھـا ،و ﯾـاری گـرفـتـن از دﯾـگــر
متخصصان از چندﯾن شـاخـه از عـلـم.
بگذارﯾد فقط به چند شاخه از علم کـه
در اﯾن زمينه دخـيـل ھسـتـنـد اشـاره
کنيم :اقليمشناسی ،ھـواشـنـاسـی،
جـو ،فـيـزﯾـک
جـو،
شـيـمـی َ
فيزﯾـک َ
ِ
شناسـی تـارﯾـخـی،
خورشيدی ،اقليم
ِ
ژئوفيزﯾک ،مـھـنـدسـی ،ژئـوشـيـمـی،
زمــيــنشــنــاســی ،خــاکشــنــاســی،
اقيانوسشناسی ،ﯾخبندانشـنـاسـی،
دﯾرﯾنهاقليمشناسی ،بـومشـنـاسـی،
زﯾســتشــنــاســی ،زﯾســتشــيــمــی،
زﯾستجغرافيا ،جغـرافـيـای انسـانـی،
تارﯾخ ،اقـتـصـاد ،ژنـتـيـک زﯾسـتبـوم،

ی رﯾـاضـی،
رﯾاضيات کاربردی ،مدلساز ِ
علم راﯾانه ،آمار ،تحليل سری زمان.
خالصهی کالم اﯾنکه مطالعهی اقليم و
تأثيری که فعاليتھای بشـری بـر آن
دارد نهتنھا برای آﯾندهی سيارهی زمين
اھميت حياتی دارد ،بلکه ھـمـچـنـيـن
پھنهای غنی و جالب و پيچيـده اسـت
که با کمابيش ھمهی حوزهھای دانش
در سدهی بيست و ﯾکم ارتباط دارد.

ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﻳﺖ رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ

ﮔﺮدآوري ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻼﻳﺠﺮدي

ﻣﻴﺴﺎك ﻣﺎﻧﻮﻛﻴﺎن،
ﺷﺎﻋﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
•

مــيــســاک مــانــوکــيــان نــمــونــهای از
تــعــھــدپــذﯾــری در بــيــن مــھــاجــرﯾــن
شرکتکننده در نبردھای فرانسه بـود.
او در سال  ١٩۴٣به مقاومت پيوست و
در سـال  ١٩۴۴تـوسـط اشـغـالـگـران
آلمانی تيرباران شد.
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فرانسه که در جرﯾان جنگ جھانی اول
جمعيتش کاھش پيداکرده بـود ،بـطـور
گسترده از کـارگـران روزمـزد خـارجـی
کمک گرفت .مھاجرانی کـه بـهتـازگـی
وارد فرانسـه شـده بـودنـد ،در نـبـود
ساختارھاﯾی برای پـذﯾـرش آنھـا ،در
چھارچوب ﯾک جـنـبـش سـنـدﯾـکـاﯾـی
کمونيسـت جـمـع شـده و سـازمـان
کارگران روزمزد خارج را تشکيل دادنـد.
اﯾن سندﯾکا بعداً به سازمـان کـارگـران
روزمزد مھاجر تبدﯾل شد.
اﯾن سازمان در جرﯾان جـنـگ جـھـانـی
دوم ،گروھی را تشکيل داد کـه بـرای
مقاومت عمليات انجام میدادند بـنـام
«چرﯾکھـا و پـارتـيـزانھـای کـارگـران
روزمزد ».معروفترﯾن عضو اﯾن سازمان
ميساک مانوکيان بـود .مـتـولـد سـال
 ١٩٠۶در تــرکــيــه ،ســالــی کــه بــا
خشونـتھـای نـژادپـرسـتـانـه عـلـيـه
ارمنیھا برجستـه شـده اسـت .وی
درسال  ١٩٢۵وارد فـرانسـه شـده و
نجاری ﯾاد گرفت ،دو مـجـلـه ادبـی را
منتشر کرد و سپس در سال  ١٩٣۴بـه
حزب کمونيست پيوست.
در مــاه اوت ســال  ،١٩۴٣تــحــت
فرماندھی ژوزف آستين ،مسـئـولـيـت
بخش نظامی پارتيزانھا و چرﯾـکھـای
سازمان کارگران روزمزد پـارﯾـس را بـر
عھده گرفت .به دنبال دستـگـيـری ٢٣
نفر از اعضای گروه مانوکيـان در اواخـر
سال  ،١٩۴٣آلمانیھا روی دﯾـوارھـای
پارﯾس اعالميه سرخ را نصب کردند کـه
حضور بيگانگان و ﯾـھـودیھـا در بـيـن
صفوف مقاومت فـرانسـه را مـحـکـوم
میکرد.

در ماه فورﯾه سال  ،١٩۴۴اعضای گـروه
ميساک مانوکيان در کوھستان والـرﯾـن
تيرباران شدند .شعری از لوئی آراگـون
با آھنگ و آواز لئو فره ﯾاد اﯾن واقعـه را
زنده نگه خواھد داشت.
ميساک مانوکيان ،شاعـر و فـرمـانـده
عملياتی مقاومت
ميساک مانوکيان )معروف به ميشـل(،
شاعری فرانسوی با اصليت ارمـنـی و
مسئول بخش ارمنی سازمان کارگـران
روزمــزد مــھــاجــر و ﯾــکــی از اعضــای
مقاومت کميسر نظامـی چـرﯾـکھـای
سازمان کارگران روزمـزد در مـنـطـقـه
پارﯾس بود .ھرچند که او اسـاسـاً بـه
خاطر نقشی که در مقاومت داشـت و
بهوﯾژه از طرﯾق اعالميه سرخ مـعـروف
شناختهشده بود ،اما قبل از ھر چـيـز،
او ﯾک روشنفکر و شاعر بود.
دوران کودکی و جوانی
پناھنده :از ترکيه بـه سـورﯾـه )-١٩٠۶
(١٩٢۵
ميساک در شـھـر آدﯾـامـان پـاﯾـتـخـت
قدﯾمی کوماژن واقع در کشور ترکيه در
خانوادهای ارمنی و روستاﯾی بـه دنـيـا
آمد .ھنوز کودکی بيش نبود که پـدرش
را در جرﯾان نسـلکشـی سـال ١٩١۵
عليه ارمنیھا از دست داد و مـادرش
کمی بـعـدازآن مـرد .او از قـربـانـيـان
قـحــطـی بـعــدازآن نســلکشـی بــود.
ميساک و بـرادرش کـارابـت ،تـوسـط
خانوادهای کرد پذﯾـرفـتـهشـده و از آن
قحطی نجات پـيـدا کـردنـد .در پـاﯾـان
جنگ ،او توسط جمعيت ارمنيـان بـکـار
گرفتهشده و بـه ھـمـراه بـرادرش بـه
ﯾتيمخانهای در لبنان منتقل شـد .اﯾـن
ﯾتيمخانه در سال  ١٩١٨تحت کـنـتـرل
فرانسویھا قرار داشت )بعد از سـال
 ١٩٢٠به انجمن ملتھا تبـدﯾـل شـد(.
در آنجا بود که مـيـسـاک نـجـاری ﯾـاد
گرفت و از طرﯾق ﯾـکـی از مـعـلـمـيـن
مدرسهاش با اسـرار ادبـيـات ارمـنـی
آشنا گشت.

مھاجرت ارامنه بـه فـرانسـه )– ١٩٢۵
(١٩٣۴
در سال  ،١٩٢۵ميساک و کـارابـت در
بندر مارسی از کشتی پيـاده شـدنـد.
بــیشــک اﯾــن مــھــاجــرت بــه ﯾــمــن
کمکھای ﯾک شبکه مھاجرت مخـفـی
صورت گرفته بود .ميساک مشغول کـار
نجاری شد ،سپس دو بـرادر تصـمـيـم
گرفتند به پارﯾس بروند .کارابت مـرﯾـض
شد و مـيـسـاک بـهعـنـوان خـراط در
کارخانهھای سيتروئن مشغول به کـار
شد تا پول نيازھاﯾشان را دربياورد .امـا
کارابت در سال  ١٩٢٧فوت کرد .اواﯾـل
سال  ،١٩٣٠در زمـان بـحـران بـزرگ
اقتصادی ،ميساک ليـسـانـس گـرفـتـه
بود.

ژوئــيــه ،١٩٣۶
روزنــامــه بــه
از
دفـــــــاع
جــــمــــھــــوری
اســــپــــانــــيــــا
پـــرداخـــت و
مانوکيـان نـيـز
جــزو اعضــای
کميته کمک به

حاال او به ﯾمن کارھای نامنظـمـی کـه
انجام میداد زندگیاش را میگذرانـد:
مخصوصاً مدتی پيش مجسـمـهسـازان
نقش مدل را اجرا میکرد .اما بعدھا او
به ادبيات رو آورد و شـعـر سـرود .بـا
دوست ارمنیاش« ،سما »دو مجله را
مــنــتــشــر کــرد .بــانــک )تــالش( و
ماشاکوئيت )فرھنگ( ،در اﯾن مجلـهھـا
آنھا مقـاالتـی در رابـطـه بـا ادبـيـات
فرانسه و ادبيات ارمنی و ترجمهھاﯾـی
از اشعار بودلر ،ورلن و رﯾمبو را منتـشـر
میکردند .در ھـمـان زمـان ،آنھـا در
دانشگاه سوربون بهعنوان مستمع آزاد
ثبتنام شدند و در آنجا دروس ادبـيـات،
فلسفه ،اقتصاد سياسـی و تـارﯾـخ را
دنبال کردند.
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روزنامه زانگو
ﯾکی از مسـئـولـيـتھـای مـيـسـاک،
سردبيری روزنامة حماﯾت از ارمـنـیھـا
بود .اﯾن روزنامه در سال  ١٩٣۵زانـگـو
ناميده شد .زانگو نام رودخـانـهای بـود
که اﯾروان را آبياری میکرد .نقش اوليه
روزنامه شرکت در کمک به جـمـھـوری
ارمنستان شوروی بود .در سـالھـای
 ،١٩٣٠اﯾن روزنامه اخبار اﯾن کشـور و
اتحاد جماھير شوروی سوسياليستـی
را منتشر میکـرد) .زانـگـو تـبـلـيـغـات
استالينی در برگيرندهی دادرسیھـای
مسکو را باز منتشر میکرد( و بـعـدھـا
پيشرفت کرده و بـه انـتـشـار نـقـطـه
نظرات مترقی در قلب قضيه مـھـاجـرت
ارمنیھا پرداخت .ﯾکی از سـلـسـلـه
مقاالت مھمی که مـنـتـشـر مـیکـرد
مکاتبات کارگران بود .اخباری که منـبـع
آنھا سلولھای کـارگـری شـرکـتھـا
بودند .ھمچنين گـزارشھـا و مـقـاالت
فرھنگی نيز در آن چاپ میشد .بعد از

جمھوریخواھان اسپانيا شد.
ھمزمان با عقب رفـت جـبـھـه مـلـی،
سازمان با مشکالتی مواجه شـد کـه
به انحالل آن در سال  ١٩٣٧منجر شد.
پسازآن ساختار جدﯾدی شکل گرفـت:
اتحاد ملی فـرانـکـو – ارمـنـی .سـال
 ١٩٣٨انتشار زانگو متوقف شد.
در پاﯾان سال  ،١٩٣٧ميساک مانوکيان
به کنگره نھم حزب کمونيست فرانسه
اعزام شد و درمجموع تا تابستان سال
 ١٩٣٩فعاليتھای نظامی مـھـمـی را
حفظ کرد.
جنگ و مقاومت
ميساک مانوکيان و ھائيک کـلـجـائـيـان
روز دوم سپتامبر  ١٩٣٩دستگير شدنـد
ولی ممنوعـيـت فـعـالـيـتھـای حـزب
کمونيست فـرانسـه و سـازمـانھـای
نزدﯾک به آن بعد از  ٢۶سپتامـبـر ،ﯾـک
ماه بعد از قرارداد آلمان – شـوروی بـه
اجـرا درآمــد .درعـيــنحـال مــانـوکـيــان
توانست در اکتبر از زندان بيرون آمده و
بهعنوان سرباز داوطلب در واحدی کـه
در موربيھان مستقر بود خودش را جـا
بزند.
بعد از شکست ارتش فرانسه در مـاه
ژوئن ،او در کارخانه نيوم و رون دآرنـی
زﯾر کنترل مقامات قرار گرفت .وی آنـجـا
را در ابتدای سال  ١٩۴١برای بازگشت
به پارﯾس ،بهطور غيرقانونی ترک کـرد.
کمی بعد در  ٢٢ژوئـن  -١٩۴١تـارﯾـخ
موردتھاجم قرار اشغال شوروی توسـط
آلمان -او دوباره دسـتـگـيـر شـد و در
کمپ کومپنی تحت کنترل آلـمـانـیھـا
بازداشت گردﯾد .بعد از چند ھفتـه آزاد
شد ،ھيچ اتھامی عليه او پيدا نشد .از
سال  ١٩۴١تا  ١۶نوامبر  ،١٩۴٣تـارﯾـخ
دستگيرﯾش ،با ھمسرش مـلـيـنـه در

پارﯾس ساکن شد.
بعد از سال  ١٩۴١و سـپـس در سـال
 ،١٩۴٢ميساک به فعاليتھای نظامی
مخـفـی روی آورد ،از فـعـالـيـتھـای
مخفی نظامی او در بطن چـرﯾـکھـای
ســازمــان کــارگــران روزمــزد مــھــاجــر،
اطالعات کمی در دسـت ھسـت .در
سال  ١٩۴١مسئول سياسـی بـخـش
ارمنیھا شد .طی اﯾـن سـالھـا ،در
جرﯾان آشناﯾی مانوکيان با ميشا و کنار
آزناورﯾان ،ھواداران کمونيـسـت کـه در
مقاومت به فعاليـتـی مـھـم مشـغـول
بودند ،عنصر جالبی وجود داشت و آن
«کــار آلــمــانــی »بــود )گــمــراه کــردن
سربـازان آلـمـانـی و شـرکـت در ول
دادهگی آنھا و اسـتـخـدام مـأمـورﯾـن
آلمانی برای گرفتن اطالعات(
در فورﯾه سال  ،١٩۴٣مانوکيان بـهطـور
ناگھانی با چرﯾکھـا و پـارتـيـزانھـای
سازمان کارگران روزمزد مھاجر پـارﯾـس
برخورد کـرد .مـوضـوع عـبـارت بـود از
گروهھاﯾی مسلح که در آورﯾـل سـال
 ١٩۴٢تحت فرماندھی بورﯾس ھولبان،
ﯾھودی تشکيلشده بودند .اولين واحـد
نظامی که در آن وارد شد ،اسـاسـاً از
ﯾھودیھای رومانياﯾی و بلغارستانی و
چند نفر ارمنی تشکيـلشـده بـود .در
 ١٧مــارس ،او در اولــيــن عــمــل
نــظــامــیاش شــرکــت کــرد امـــا
بیانضباطیاش به قـيـمـت مـذمـت و
کنار گذاشتنش از عمليات تمام شد.
او در ژوئـيـه  ،١٩۴٣کـمـيـسـر فـنـی
چرﯾکھای سازمـان کـارگـران روزمـزد
مھاجر پارﯾس شد ،در ماه اوت بهعنوان
کميسر نظامی بجای بورﯾس ھـولـبـان
انتخاب شد .ھولبان به دالﯾل انضباطی
از کارھاﯾش استعفا داد .درحـالـیکـه
ژوزف اپستن ،مسئول گروھی دﯾگـر از
چرﯾکھای سازمـان کـارگـران روزمـزد
مھاجر بود ،مسئول اﯾن تشـکـيـالت در
تمامی منطقه پارﯾس شد .بنابراﯾـن او
در سلسلهمراتب تشکيالتی مسـئـول
مانوکيان بود و مانوکيان نيز فرماندھـی
سه واحد نظامی را بر عـھـده داشـت
که سرجمع پنجاه رزمـنـده را شـامـل
میشد .باﯾد در زمره عـمـلـيـات او از
اعــدام ژنــرال ژولــيــوس رﯾــتــر در ٢٨
سپتامبر  ١٩۴٣ﯾادکرد .اﯾن عمليـات بـا
شرکت مارسل رجمـن ،لـئـو کـنـلـر و
سلستينو آلفونسو انجام گرفت .ژنـرال
ژوليوس رﯾتر به فرانسه آمده بود تا بـه
فرﯾتز سوکل ،مسؤل بسـيـج کـارگـران
روزمزد در اروپای تحت اشغال نـازیھـا
بپيوندد .گروهھای مانوکيان از مـاه اوت
تا نيمه نوامبر سال  ١٩۴٣نـزدﯾـک بـه
 ٣٠عمليات در پارﯾس انجام دادند.
بــرﯾــگــاد وﯾــژه شــمــاره  ٢اطــالعــات
عمومـی ،در مـارس و ژوئـيـه ١٩۴٣
موفق به اجرای دو حمله شده بود.
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ازآنپس ،اطالعات توانسـت بـهخـوبـی
ﯾک تور گسترده را پيش ببرد .توری کـه
در نيمه نوامبر با  ۶٨مورد دسـتـگـيـری
ازجمله مانوکيان و ژوزف اپستن ،منجـر
به متالشـی شـدن کـامـل سـازمـان
«چـرﯾـکھـا و پـارتـيـزانھـا -کـارگــران
روزمزد »پارﯾس شد .در سـحـرگـاه ١۶
نوامبر  ،١٩۴٣مانوکـيـان در اﯾسـتـگـاه
اوری پــوتــی بــورگ بــازداشــت شــد.
ھمسرش ملينه موفق شـد از دسـت
پليس بگرﯾـزد .مـيـسـاک مـانـوکـيـان،
شکنجهشده و به ھـمـراه  ٢٣تـن از
رفقاﯾش از سـوی پـلـيـس )حـکـومـت
وﯾشی( به آلمانیھا تسليم گـردﯾـدنـد
تا از اﯾن واقعه استفاده تبليغاتی کننـد.
پـارﯾـس
دادگاه نظامی آلمـانـیھـا در
ِ
بــزرگ  ٢۴تــن از بــازداشــتشــدگــان
ازجمله مانوکيان را در حضور خبرنگـاران
مطبوعات فرانسوی که با آلـمـانـیھـا
ھمکاری میکردند محاکمه کـرد .اﯾـن
مطبوعات «وقاحت »متھمين را افشـا
مــیکــردنــد .مــنــظــور آن مــطــبــوعــات

جـيــرهخــوار از وقــاحــت اﯾــن بــود کــه
متھمين تماماً مسئوليت عملـيـاتـی را
که انـجـام داده بـودنـد را بـر عـھـده
میگرفتند .از ميان آن متھمين  ١٠نفـر
برای انشاء اعـالمـيـه سـرخ انـتـخـاب
شدند .اعالميهای کـه در آن عـبـارت
«ارتش جناﯾت »ظاھرشده بود .دادگـاه
 ٢٣حکم مرگ صادر کرد.
آلمانیھا به محاکمات خـود پـوشـش
تبليغاتی غيرمعمولی دادند .مطبوعـات
دعوتشده بودند ،تقرﯾبـاً  ٣٠روزنـامـه
فرانسوی و خارجی حضـور داشـتـنـد.
سروﯾسھای تبليغاتی آلـمـانھـا ﯾـک
اکيپ فـيـلـمبـرداری بـرای ضـبـط اﯾـن
نــمــاﯾــش اعــزام کــرده بــودنــد .اﯾــن
محاکمهای سهروزه با نماﯾشی بـزرگ
بود .ھدف روشن است ،رئيس دادگـاه
نظامی اﯾن را روشنتر بيان مـیکـنـد:
»بــاﯾــد بــه اطــالع افــکــار عــمــومــی
فرانسوﯾان برسانيم که کشورشـان تـا
چه نقطهای در معرض خطر است!»
درواقع گـروه اسـاسـاً از خـارجـیھـا

تشکيلشده بـود
کــه شــامــل٨ :
لــھــســتــانــی۵ ،
اﯾــتــالــيــاﯾــی٣ ،
بــــلــــغــــاری٢ ،
ارمـــــنـــــی١ ،
اســپــانــيــاﯾــی١ ،
رومـانــيــاﯾــی و ٣
فرانسوی بود کـه
از بين اﯾن نـفـرات
 ٩نفر ﯾـھـودی و
ھــــــمــــــگــــــی
کــمــونــيــســت ﯾــا
نزدﯾک بـه حـزب
کـــمـــونـــيـــســـت
فــرانســه بــودنــد.
رئـــيـــس آنھـــا
ميساک مانوکيان
ارمنی بود.
آلمانیھا و دولت
وﯾشـــــــــــــــــی
میخواستند کـه
اﯾن دادگاه را بـه
تبليغاتـی عـلـيـه
مقاومـت تـبـدﯾـل
کـــــــنـــــــنـــــــد.
مــیخــواســتــنــد
نشان بدھند که مقاومـت چـيـزی جـز
اعضای ﯾک باند و ﯾک توطئـه خـارجـی
عليه فرانسه و فرانسویھـا نـيـسـت.
آنھـــا روی بـــيـــگـــانـــهســـتـــيـــزی،
ﯾھودیستيزی و کمونيـسـم سـتـيـزی
تحميلشده بر افکار عمـومـی حسـاب
بازکرده بودنـد .رادﯾـو و روزنـامـهھـای
حــکــومــت وﯾشــی تــم «ﯾــھــودی-
بلشوﯾکی و مأموران به اندﯾسم »را از
سر گرفته بودند .موضوع عبارت بـود از
بیثبات کردن مقاومت در لحظهای کـه
سازماندھی شده بـود و مشـکـالت
بازھم مـھـمتـری را بـرای نـيـروھـای
سرکوبگر اﯾجاد میکرد.
 ٢١فورﯾه  ٢٢ ،١٩۴۴تن از اعضای گروه
کـه بــه مــرگ مــحـکــومشـده بـودنــد،
درحالیکه اجازه نـدادنـد بـه ھـنـگـام
تيرباران چشمھاﯾشان را ببندند اعـدام
شدند .در ھمان زمان اولگـا بـانسـيـک
بــالــمــان مــنــتــقــلشــده و در زنــدان
اشتوتگارت در روز  ١٠می سال ١٩۴۴
سربرﯾده شد.

ﻣﻘﺎﻟﻪاي از ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻫﻴﻦ
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ﯾک توضيح ھمه مصيبتھا از آنجا آغاز شد که بھترﯾنھا ﯾا
اعدام شدند ﯾا تبعيد و پستترﯾنھا به جای آنھا گمارده
شدند .جنگ بھانهای بود برای قلع و قمع بھترﯾنھا .اﯾنچنين
بود که اراذل در مسند قدرت بر سر ملک و ملت آن آوردند که
میبينيد .ساﯾت آفتابکاران
کانون بازنشستگان دانشگاه شرﯾف
اين مقاله كه بقلم خانم دكتر شاھين نوشته شده
شاھكاري است از حقيقت واقعي وضع مملكت ما
آفرﯾن به اين خانم كه بدون ترس حقيقت واقعي وضع وطن
ما را تشريح كرده است
مقاله ای از خانم دکتر شاھين/تھران
انقالب نتيجه ناآگاھى بود
جنگ نتيجه انقالب بود
عقب ماندگي نتيجه جنگ بود
تحريم نتيجه عقب ماندگى شد
و اختالس و دزدى نتيجه تحريم!
فقر و فالكت اقتصادى -فرھنگى نتيجه اختالسھا
ايمان و خرافات نتيجه فقر
و ناآگاھى نتيجه خرافات
اين چرخه  ٤٠سال كابوسي است كه با ناآگاھى شكل
گرفت و ھنوز ھم با ناآگاھى ادامه دارد…
ايران کشوريست که توسط مردمش *چھار ميخ* شده..
ميخ اول  :جھل
ميخ دوم  :خرافات
ميخ سوم  :تعصب کور
ميخ چھارم :امامزاده پرستی
ما جماعتی ھستيم که ميخ بر دامان خود و کشورمان
گذاشته و بر تخته چھارميخ کرديم که نه خود و نه کشور
قادر به حرکت رو به جلو نيستيم..
گسستن از اين ميخ کوبھا فقط با انديشيدن ممکن است،
پس بايد احساس را کنار گذاشت و لحظه ای در تفکر عميق
فرو رفت.
آھای آقای نسبتا محترم با شمام
وقتی که پوشاندن چند تار مو در محيط اجتماع مھمتر از
مقابله با فسادھای درون جامعه بشود…
*نجابت* از بين ميرود!
وقتی که کنترل ظاھر و صحبتھای مھماندار ھواپيما مھمتر از
نظارت فنی پيش از پرواز بشود…
*امنيت* از بين ميرود!
وقتی که دلسوزی مسئولين برای کشورھای عربی مھمتر
از داخل باشد
*بودجه مملکت* از بين ميرود!
وقتی که زﯾارت سرزمين ھای عربی مقدس تر از خاک پاک
وطنم باشد
*ارزشھا* از بين ميرود!
وقتی که جرم اختالس و رانت خواری نادﯾده گرفته ميشود و
اقساط عقب افتاده ﯾک کارگر ساده توھين آميز قلمداد
ميشود
*عدالت* از بين ميرود!
وقتی که ھزﯾنه ساخت مسجد و ضرﯾح طال در کشورھای
عربی واجب تر از ساخت بيمارستان و مدرسه در مناطق
محروم و جنگ زده وطنم ميشه
*ارزش پول* از بين ميرود!
وقتی که پول بادآورده و اضافه حاجی خرج مکه و کربال رفتن
بشه و روز به روز بر شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه
بشه
*وجدان بيدار* از بين ميرود!
وقتی که ختم قرآن ،نماز ،عبادت و دعای کميل و… .به زبان
عربی خونده بشه و معنی ﯾک کلمه رو ھم متوجه نشی

*اخالق اجتماعی* از بين ميره!
وقتی که خرافات و جھالت در جامعه جزو دستور کار باشه و
ملت رو بالنسبت خر حساب کنن *اعتماد* در بين مردم از
بين ميرود!
وقتی که متن پرچم کشورم عربی ،نوشته ھای دﯾوارھای
شھرم عربی ،اذان و نياﯾش خداوند به زبان عربی ،زبان
بھشتيان به عربی عنوان شود
*زبان پارسی* از بين ميرود!
وقتی که بی کفاﯾتی مسئولين باعث گرانی و قحطی و
تحرﯾم و نابودی اﯾران باشد
*درآمد و پس انداز و آرامش و تحکيم خانواده*از بين ميرود!
وقتی مسئولين بزرگترﯾن دزدان سرگردنه ھستند و بيانش
تخلف باشد
*اﯾمان* در بين مردم از بين ميرود!
وقتی که آدرس بھشت را به من و تو آموزش ميدھند و
خودشان خطاکارترﯾن و دروغگو ترين باشند
*مذھب و اعتقاد* ازبين ميرود!
وقتی که رشادت و پھلوانی اسطوره ھای وطنم در طول
تارﯾخ نادﯾده گرفته شود و به جای آن روضه خوانی برای
نياکان اعراب مطرح شود
*ارزش ھا* ازبين ميرود…
وقتی که تفکيک جنسيتی مھمتر از احترام به حقوق انسان
ھا و اﯾجاد فرصت ھای برابر بشود…
*آزادی* از بين ميرود!
وقتی که فيلتر کردن ،سانسور و پارازﯾت انداختن مھمتر از
حذف آسيب ھای اجتماعی بشود…
*شادابی* از بين ميرود!
وقتی که فروش و سود بيشتر مھمتر از ھزارجور پالم و زھر
مار تو مواد غذاﯾی بشود…
*سالمت* از بين ميرود!
وقتی که تقلب و کپی کاری مھمتر از اندﯾشه و اﯾده پردازی
برای پيشرفت بشود…
*خالقيت* از بين ميرود!
وقتی که ساخت و ساز بيشتر ،مھمتر از حفظ محيط زﯾست
و درختکاری ميشه…
*طبيعت* از بين ميرود!
وقتی که دلواپسی عقيدتی دانشجوﯾان مھمتر از دلواپسی
ھای علمی شان بشود…
*دانش* از بين ميرود!
وقتی که دروغ و رﯾاکاری در ارتباطات مھمتر از صداقت و
راستی بشود…
*اخالق* از بين ميرود!
وقتی که درآمد عسلوﯾه به تنھاﯾی درآمدی معادل *ھفت*
کشور معادل اﯾران باشد که *الرژ* زندگی کنن
ساﯾر منابع نفتی و طال و مس و فوالد و پسته و زعفران و …
به کجا ميروند!
وقتی که صدای بوق ماشينھای مدل باال مھمتر از صدای
تيشه فرھاد بشود…
*عشق* از بين ميرود ،،،،
وقتی که اﯾن مطالب توسط من و تو خوانده ميشود و سکوت
ميکنيم و جرات
نشر آنرا ندارﯾم *شھامت* از بين ميرود..

اﺳﺪاﷲ اﻓﻼﻛﻲ:

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ اوراﻧﻴﻮم

اکنون ما اﯾن دغدغه را دارﯾم که آﯾا غباری که از عراق وارد اﯾـران مـیشـود
آلوده به آالﯾندهھای جنگی ھست ﯾا نه!؟
نگرانی ما به اﯾن دليل است که محققان نظامـی وزارت جـنـگ آمـرﯾـکـا در
مقاالتی که منتشر کردهاند اعالم کردهاند غبار عراق ،مسموم و بـه فـلـزات
سنگين و سمی و نيز انواع وﯾروس و مـيـکـروب آلـوده اسـت و سـالمـت
شھروندانی که در معرض اﯾن غبارھا قرار دارند به مخاطره میافتد.
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بيش از 7سال از خاتمه جنگ آمرﯾکا و
عراق میگذرد امـا اﯾـن جـنـگ ھـنـوز
قربانی میگيرد.
افزاﯾش کودکانی که با ناھنجـاریھـای
مادرزادی در عراق متولد مـیشـونـد و
باال رفتن نرخ ناباروری در مردان و زنـان
عراقی ،تنھا بخشی از مصاﯾـب جـنـگ
آمرﯾکا با عراق است که ھمچنان ادامه
دارد؛ جنگی کـه 20مـارس  2003بـه
بھانه آزاد سـازی عـراق آغـاز شـد و
19آگوست  2010با خروج آخرﯾـن تـيـپ
رزمی آمرﯾکاﯾی رسما خاتمه ﯾافت.
دکتر مژگان صوابیاصفھانی ،متخصـص
سمشناسی محـيـطزﯾسـت بـيـش از
10سال است که در زمينه آالﯾندهھـای
جنگی ناشـی از عـمـلـيـات نـظـامـی
آمرﯾکاﯾيان در عراق و اثرات نامطلوب آن
بر محيطزﯾست و سالمت شھـرونـدان،
مطالعه و تحقيق میکند.
او که دانشآموخته دانشگاه ميشيگـان
است با تـالشھـای پـيـگـيـرانـه خـود

توانسـت بـا ھـمـکـاری دانشـمـنـدان
انگليسی3 ،الﯾحه در پارلمان انگـلـيـس
مطرح کـنـد کـه طـی آن ،آمـرﯾـکـا و
انگليس ملزم به پاکسازی آالﯾنـدهھـای
جنگی از منطقه خاورميانه شدهاند.
اﯾــن مــتــخــصــص ســمشــنــاســی
مــحــيــطزﯾســت کــه بــرای بــرگــزاری
ھماﯾشی در دانشگاه شھيدبھـشـتـی
به اﯾران آمده است به ھمشھری آمـد
تا درباره آخرﯾن دستاوردھای تحقيقاتی
خود بگوﯾد.
او کــه بــهخــاطــر فــعــالــيــتھــای
پژوھشیاش موفق به درﯾافت جـاﯾـزه
محيطزﯾستی رﯾچل کارسون در سـال
 2015شد به ھـمـشـھـری گـفـت کـه
بزرگترﯾن ھدفی که دنـبـال مـیکـنـد
کاستن از آالم قربانيان جنگ آمرﯾکـا بـا
عــراق و پــيــشــگــيــری از رنــج و درد
نــاخــواســتــهای اســت کــه بــراثــر
فعاليتھای نـظـامـی آمـرﯾـکـا ،مـردم
بیگناه ،بـهوﯾـژه کـودکـان و زنـان در
خاورميانه با آن مواجه میشوند.

خــانــم دکــتــر شــمــا بــهطــور
دقــيــق روی چــه مــوضــوعــی
تحقيق میکنيد؟
آالﯾندهھای ناشی از جنگ آمـرﯾـکـا
در عراق و به طور کلی خاورميانه و
اثرات اﯾن آالﯾندهھا بر محيطزﯾست و
سالمت شھروندان.
مدتھاست که وجود اﯾن آالﯾنـدهھـا
برای خاورميانه معضل اﯾـجـاد کـرده
است .از سال  2003مـيـالدی کـه
جنگ آمرﯾکا بـا عـراق شـروع شـد
منشأ
آالﯾندهھای مربوط به جنگ برای مـا
ناشناختـه بـود امـا طـی 10سـال
گذشته با تالش و روشـنـگـریھـای
خبرنگاران بينالمـلـلـی ،بـهخصـوص
آنھاﯾی کـه در حـوزه سـيـاسـت و
سياسـتـگـذاری آمـرﯾـکـا فـعـالـيـت
میکنند ،اطالعات زﯾادی که مـربـوط
به اﯾن مسائل بود و در آمرﯾکا اجـازه
انتشار نداشت ،منتشر شد.
اﯾن اطالعات نشان داد کـه مـنـابـع
آالﯾندهھا در عراق تـنـھـا تـيـرھـا و
بمبھاﯾـی نـبـودهانـد کـه از آنـھـا
استفاده شده بلکه حجم عظـيـمـی
از آالﯾندهھا ناشی از قبرستـانھـای
بزرگ ادوات جنگی اعم از تـانـک و
توپ بود کـه بـا اورانـيـوم فـرسـوده
پوشانده شده بودند.
آلودگیھای نـاشـی از اﯾـن ادوات
بهمرور زمـان بـا بـارنـدگـی ،بـاد و
روانابھا وارد چرخه محيطزﯾسـت و
طـبـيــعـت مـیشــونـد و عــالوه بــر
آلودهکردن خاک ،آب و بـه طـور کـلـی
زﯾستبومھای طبيعی و محيطزﯾسـت،
به زنجيره غذاﯾی انسان راه میﯾابند و
سالمت او را با خطر مواجه میکنند.

ابعاد و تعداد اﯾن قبرستانھا چقدر
است؟
بر اساس فيلمھا و مستندات مـوجـود،
اﯾن قبرستانھا مناطق وسيعـی را در
بر گرفتهاند؛ برای نمونه ،در حـدفـاصـل
بصره و بغداد ،کيلومترھا مساحت ،بـه
اﯾن قبرستانھا اختصاص دارد .بـنـا بـه
تخمين کلی ،آمرﯾکا 500پاﯾگاه نظـامـی
در عراق دارد و بـه خـاطـر وجـود اﯾـن
پــاﯾــگــاهھــا ،در اطــراف بســيــاری از
شھرھای عراق پسماندھای خطـرنـاک
جنگی انباشته شده است.
آﯾا آمار دقيقـی از ادوات جـنـگـی
آلوده ناشی از جـنـگ آمـرﯾـکـا در
عراق وجود دارد؟
بنا به اطالعاتی کـه «کـنـسـول روابـط
بينالملل »آمرﯾـکـا سـاالنـه مـنـتـشـر
میکند ،نيروھای آمرﯾکـاﯾـی تـنـھـا در
سال گذشته ميالدی بيش از 26ھـزار
بمب در خاورميانه به کار بردهاند کـه از
بخش عمده آن در کشورھای سورﯾه و
عراق استفاده شده است.
اﯾن بمبھا حاوی سرب ،جيوه و فلزات
سنگين بسيار خطرناکی ھستـنـد کـه
باعث مسمومـيـت دسـتـگـاه عصـبـی
انسان میشود.
ھمچنين ما میدانيم که آمرﯾـکـا بـرای
کشتن ھـر نـفـر در عـراق ،بـيـش از
250ھزار تير شليک کرده که اﯾـن ﯾـک
رقم سرسامآور است.
ساختمان ھر گلوله ،متشکل از جـيـوه

برای آتشگرفـتـن و پـوسـتـه سـربـی
متراکم و سنگيـن بـرای سـوراخکـردن
ھدف است .اﯾـن آمـار ،نشـاندھـنـده
فــاجــعــهایاســت کــه طــی 15ســال
گذشته در عراق اتـفـاق افـتـاده و بـر
محيطزﯾست و شھروندان اﯾـن کشـور،
اثرات نامطلوبی گذاشته است.
چطور به اﯾن نتيجه رسـيـدﯾـد کـه
اثرات ناشی از اﯾـن گـلـولـهھـا و
ساﯾر ادوات جـنـگـی بـر سـالمـت
شھروندان عراقی اثر میگذارد؟
تحقيقات ما نشان داد که ميزان جيوه و
سرب در مو ،دندان و نـاخـن کـودکـان
عراقی بسيار بيشتـر از حـد مـعـمـول
است؛ مثال مـيـزان سـرب مـوجـود در
دندان شيری کودکان عراقـی 50بـرابـر
کودکان اﯾرانی است.
از چــه ســالــی شــمــا روی اﯾــن
موضوع متمرکز شدﯾد؟
ما راه دشواری را پشت سر گذاشتيم.
از سال 2007ميالدی تالش کردﯾـم کـه
تيمھـای پـزشـکـی و مـحـيـطزﯾسـت
تشکيل بدھيم تا بتوانـيـم پـيـامـدھـای
زﯾستمحيطی و سالمت شـھـرونـدان
آندسته از کشورھای خاورميانه مـثـل
عراق را کـه بـا جـنـگ درگـيـر بـودنـد
بررسی کنيم.
اﯾن تيمھا در شھرھای بصره ،ھاوﯾجه،
فلوجه و ناصرﯾه تشکيل شـدنـد و کـار
تحقيقاتی خود را شروع کردند؛ سپـس
نتاﯾج اﯾن تحقيقات را در مقاالت متـعـدد
منتشر کردﯾم.

تحقيقات شـمـا بـر اسـاس چـه
مستنداتی صورت گرفت؟
مـا کــارمـان را در فـلــوجـه بــا تـوزﯾــع
پرسشنامهای کـه حـاوی 70پـرسـش
بــود ،شــروع کــردﯾــم و از 80خــانــوار
خواستيم به پرسشھا پاسخ دھند.
«تارﯾخ تولد کودکان و تارﯾخچه سکونـت
خانواده در آن شھر »« ،سـابـقـه تـولـد
کودکان متولدشده بـا نـاھـنـجـاری در
خانواده »« ،مـنـشـأ آب آشـامـيـدنـی
خــانــواده»« ،قــرارگــرفــتــن در مــعــرض
آالﯾندهھـای جـنـگـی »و اﯾـنـکـه «آﯾـا
اعضای خانواده در اماکن و پاﯾـگـاهھـای
نظامی رفتوآمد داشـتـهانـد ﯾـا نـه»،
ازجمله موضوعات اﯾن پرسشھا بود.
پس از تکميل پرسشنامهھا ،از کودکان
مــتــولــدشــده بــا نــاھــنــجــاری در اﯾــن
خانوادهھا ،نمونهبرداری کردﯾم.
اﯾن تحقيـقـات نشـان داد کـه تـعـداد
ناھنجاریھای مادرزادی در فـلـوجـه از
سال 2003به بعـد50 ،درصـد افـزاﯾـش
ﯾافته و اﯾن روند رو به افـزاﯾـش اسـت.
عالوه بر ناھنجـاریھـای مـادرزادی در
کودکان ،در اﯾن شھر سـقـطجـنـيـن و
ناباروری بين مردان و زنان ھم افـزاﯾـش
ﯾافته است.

ﺻﻔﺤﻪ 24

در شھرھای دﯾگر عراق چطور؟
نتاﯾج تحقيقات ما در بصره ھم شـبـيـه
فلوجه بود؛ در عين حال ،وضعيـت اﯾـن
دو شھر را از نظـر آمـار بـيـمـاریھـا و
نــاھــنــجــاریھــای مــادرزادی بــا ھــم
مقاﯾسه کردﯾم؛ چون دکـتـر السـبـاک
)پزشک عراقی ساکن بصره( مقالـهای
در سال 1997منـتـشـر کـرده بـود کـه
نشـان مـیداد در سـالھــای 1994و
 1995از ھر ھـزار تـولـد زنـده در اﯾـن
شھر1.37 ،کودکـان مـتـولـدشـده ،بـه
ناھنجاری مبتال بودهاند.
اﯾن آمار به اﯾن دليل قابل تامل بود کـه
نشان میداد با اﯾنکه سـالھـای 94و
 95دوره اعــمــال بــيــشــتــرﯾــن فشــار
تحرﯾمھای آمرﯾکا بر عـراق بـود ،چـون
محيطزﯾست به آالﯾـنـدهھـای جـنـگـی
آلوده نبـوده آمـار کـودکـان مـبـتـال بـه
ناھنجاری مادرزای بسيار پـاﯾـيـن بـوده
است ولی در سالھای  2007و 2008
)ﯾعنی در اوج جنگ آمرﯾـکـا در عـراق(
اﯾن آمار به 48مورد در ھـر ھـزار تـولـد
زنده افزاﯾش ﯾافته است.
در ھاوﯾجه ھم بـا کـودکـانـی مـواجـه
شدﯾم که با بيماریھای متعدد عصبی
دستبهگرﯾبان بودند .نکتهای که وجـود
داشت اﯾن بود که کودکان ھاوﯾجـه بـه
دليل قرارداشتـن در مـعـرض سـمـوم
جنگی ،به بيماریھاﯾی مبتال بودند که
حين رشـد آشـکـار مـیشـود و اﯾـن
بيماریھا در ھاوﯾجه بـهشـدت رو بـه
افزاﯾش بود.
از ژانوﯾه  2017تـحـقـيـق روی شـھـر
ناصرﯾه را با نمونهبرداری آغـاز کـردﯾـم.
اﯾن شھر را به اﯾن دليل انتخاب کـردﯾـم
که در جوار ﯾک پاﯾگاه نظامی آمرﯾکاﯾـی
قرار داشت و نظاميان آمرﯾکـاﯾـی طـی
سالھای  2003تا  2013پسمانـدھـای
نظامی اعم از کامپيوتر ،ادوات فرسوده
جنگی ،ظروف ﯾکـبـارمصـرف و ...را در
اﯾن پاﯾگاه در حـجـم انـبـوه و بـه طـور
شبانهروزی سوزانده بودند.
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سـوزانـدن اﯾـن پسـمـانـدھـا چـه
تأثيری بـر سـالمـت شـھـرونـدان
ناصرﯾه داشته است؟
انستيتـوی مـدﯾسـيـن آمـرﯾـکـا ،طـی
ســــالھــــای  2011و  2012در
گزارشیھاﯾی اعالم کرد که مـواجـھـه
انسان با آالﯾندهھای متصـاعـدشـده از
ســوزانــدن پســمــانــدھــای نــظــامــيــان
میتواند به بـروز انـواع بـيـمـاریھـای
قلبیـعـروقـی ،عصـبـی ،تـنـاسـلـی،
گوارشی و تنفسی منـجـر مـیشـود؛
بنابراﯾن افرادی که در شـھـر نـاصـرﯾـه
زندگی مـیکـنـنـد بـه احـتـمـال زﯾـاد
تحتتأثير منفی سوزاندن پسـمـانـدھـا
قرار داشتهاند .عالوه بر اﯾن ،پـزشـکـان
مقيم ناصرﯾه ازجمله دکتر فالح کـه بـا
تيم تحقيقاتی ما ھـمـکـاری مـیکـنـد
ھنگـام طـبـابـت درﯾـافـت کـه تـعـداد
مبتالﯾان به اوتيسم در اﯾن شـھـر زﯾـاد

شــده و دلــيــل اﯾــن بــيــمــاری ھــم
آلودگیھای محيطیاست.
اﯾــن مــوضــوع بــاعــث شــد کــه بــا
نمونهبرداریھای محيطـی از خـاک و
غبار و نيز نمونهبرداری از کودکان مبتـال
بــه نــاھــنــجــاریھــای مــادرزادی بــا
درنظرگرفتن فاصله محل زنـدگـی اﯾـن
کودکان با پاﯾگاهھای نـظـامـی ،تـأثـيـر
سوزندان اﯾن پسمـانـدھـا را بـررسـی
کنيم تا مشخص شود آﯾا کودکانی کـه
محل زندگیشان به پاﯾگاهھای نظامی
نزدﯾکتر بوده بيشتر به ناھنجـاریھـای
مادرزادی مبتال شـدهانـد ﯾـا نـه و آﯾـا
فلزات سنگين در بافت ،خـون و مـوی
آنھا بيشتر است؟
اﯾن نمونهھا اکنون در حال آناليز اسـت
و ما امـيـدوارﯾـم تـا آخـر مـاه ژانـوﯾـه
)ﯾازدھم بھمنمـاه امسـال( دادهھـای
حاصل از نمونهھا به دست ما برسد تـا
بتوانيم بر اساس آناليز آماری ،نـتـيـجـه
قطعی را در اﯾن زمينه اعالم کنيم.

با توجه بـه ھـمـجـواری اﯾـران بـا
عراق ،آﯾا اﯾن آلودگیھـا اﯾـران را
ھم تھدﯾد میکند؟
ھنوز در اﯾن زمينه تـحـقـيـقـی صـورت
نــگــرفــتــه اســت؛ بــا وجــود اﯾــن ،در
سفرھای متـعـدد بـه اھـواز و سـاﯾـر
شھرھای مجاور عراق و گـفـتوگـو بـا
پزشکان،متوجه شدم که آنـھـا نـگـران
تولد کودکان با ناھنجاریھای مادرزادی
ھستند .تحقيقاتی که در چيـن انـجـام
شده نشان میدھد کـه اسـتـنـشـاق
غــبــار بــاعــث بــروز نــاھــنــجــاریھــای
مادرزادی در کودکان میشود امـا اﯾـن
فقط مربوط بـه غـبـارھـای مـعـمـولـی
است.
اکنون ما اﯾن دغدغه را دارﯾـم کـه آﯾـا
غباری که از عراق وارد اﯾران مـیشـود
آلوده به آالﯾندهھای جنگی ھسـت ﯾـا
نه!؟
نگرانی ما بـه اﯾـن دلـيـل اسـت کـه

محققان نظامی وزارت جنگ آمرﯾـکـا در
مقاالتی که مـنـتـشـر کـردهانـد اعـالم
کردهاند غـبـار عـراق ،مسـمـوم و بـه
فلزات سنگين و سـمـی و نـيـز انـواع
وﯾــروس و مــيــکــروب آلــوده اســت و
سالمت شھروندانی که در معرض اﯾـن
غبارھا قرار دارند به مخاطره میافتد.
آﯾا از تحقيقات شما در اﯾـران ھـم
استقبال شده است؟
بله .در اﯾران از اﯾن تحـقـيـقـات بسـيـار
استقبال شد؛ بـهوﯾـژه دانشـجـوﯾـان و
استادان دانشگاهھای مختـلـف کشـور
ازجمله دانشگاهھای اصفھان ،تـھـران،
زنجان و عسلوﯾه از سخنرانیھای مـن
در اﯾن دانشگاهھا اسـتـقـبـال خـوبـی
کردند.
ھمين چند روز پيش کنفرانسی دربـاره
آالﯾنـدهھـای جـنـگـی و اثـرات آن بـر
ســالمــت عــمــومــی در دانشــگــاه
شھيدبھشتی برگزار شد که استقبـال
قابل توجه دانشجوﯾان و استادان را در
پی داشت .در اﯾن کنفرانـس ،ھـمـکـار
عراقی من دکتر فالح ھم سـخـنـرانـی
کرد.
مھمترﯾن مطالبه
دکتر مژگان صوابی اصفھانی:تحقيقـات
ما در عـراق بـاعـث شـد کـه جـاﯾـزه
مــحــيــطزﯾســتــی ســال 2015رﯾــچــل
کارسون را که ﯾک جاﯾزه شناختـهشـده
جھانیاست ،درﯾافت کنم و اﯾن ،کمـک
بزرگی بود که ما بتوانيم تحقيـقـاتمـان
را ادامه بدھيم .ھدف از اﯾن تحقـيـقـات
ھــم پــيــشــگــيــری از رنــج و درد
نــاخــواســتــهایاســت کــه بــر اثــر
فعاليتھای نـظـامـی آمـرﯾـکـا ،مـردم
بیگناه و بهوﯾژه کودکان در خاورمـيـانـه
با آن مواجه میشوند.
به قول ھمکارم ـ دکتر فالح ـ وقتی ﯾک
بچه بدون پا و دست به دنيا میآﯾد مـا
نمیتوانيم برای او کاری بکنيم امـا بـا
کارھاﯾی که امـروز انـجـام مـیدھـيـم
میتوانيم از تولد کودکان ناقصالخلـقـه
در آﯾنده پيشگيری کـنـيـم .مـھـمتـرﯾـن
مطالبه ما از انجام اﯾن تحقيقات ،الـزام
مسببان اﯾجاد آلودگیھای جنگـی بـه
پاکسازی اﯾن آلودگیھاست.
حماﯾت دانشمندان آمرﯾکاﯾی
پيگـيـریھـای مـا سـبـب شـد کـه
سازمان دانشمندان بھداشت عمومـی
آمرﯾکا که ﯾک سازمان شـنـاخـتـهشـده
است قطعنامهای مبنی بر الزام آمرﯾکـا
به پاکسازی پاﯾگاهھای نظامی خود در
عراق و افغانستان صادر کـنـد .در اﯾـن
قطعنامه تأکيد شده که آمرﯾکا مـوظـف
است آالﯾندهھای ناشی از جنـگ را از
منطقه خاورميانه پاک کند تا سـالمـت
کودکان عراقی و افغانی تأمين شود.

ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﻲ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
آرﺳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎن
امواج تحول خواھی در بخشـھـاﯾـی از
منطقه طوفانی ما جوالن میدھند .در
اواخر سال ميالدی گـذشـتـه شـاھـد
امواج اعتراضی گسـتـردهای در اﯾـران
بودﯾم که ،بـه ﯾـمـن سـرکـوب ،فـعـال
کاھش ﯾافته ،اما کامال از بيـن نـرفـتـه
است و انتظار ھم نمیرود که از بـيـن
برود .اکنون نيز در کشـور ھـمـسـاﯾـه،
ارمنستان ،موج بی سابقهای از تحـول
خواھی و دگرگونی طلبی راه افـتـاده
اســت کــه پــس از روزھــای ســخــت
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بحرانی و لحظات بسيار نگران کننده بـا
استعفای آقـای سـرژ سـرکـيـسـيـان،
نخست وزﯾر ،فعال تا اﯾنجا بـه نـتـيـجـه
درخشانی منتھی شده است.
جرقهای که در ارمنـسـتـان بـاعـث بـه
ميدان رﯾختن سيل عظيم مـعـتـرضـيـن
شد ،اقدام زﯾاده خواھانـه آقـای سـرژ
سرکيسيان ،رﯾيس جمھوری پـيـشـيـن
ارمنستان و نخست وزﯾر مستعفی ،در
حفظ قدرت سياسی به دنبـال تـغـيـيـر
نــظــام ســيــاســی کشــور از نــظــام
جمھورﯾت به نظام پارلمانـی در سـال
 ٢٠١۵بود .در نظام پارلمـانـی ،رﯾـيـس
جمھوری صرفا ﯾک مقـام تشـرﯾـفـاتـی
است و قدرت اصلی دردست نخـسـت
وزﯾر است که توسط پارلمـان انـتـخـاب
میشـود .نـظـر بـه اﯾـنـکـه اکـثـرﯾـت
نماﯾندگان پـارلـمـان از اعضـای حـزب
جــمــھــورﯾــخــواه ھســتــنــد ،کــه آقــای

سرکيسيان رﯾيس و رھبر آن محسـوب
میشود ،وی به راحتـی تـوانسـت بـا
آراء اعضای حزبش دوباره مـقـتـدرتـرﯾـن
سمت سياسی ارمنستان را )به مـدت
چند روز( به چنگ آورد .و اﯾن در حالـی
بود که پيشتر خود اعالم کرده بـود کـه
پس از پاﯾان دوره رﯾـاسـت جـمـھـوری
دومش ،خود را برای پسـت نـخـسـت
وزﯾری کاندﯾد نخواھد کرد.

شيوه آقای پوتين در مانوور دادن مـيـان
پست و نـخـسـت وزﯾـری و رﯾـاسـت
جمھوری بود.
حزب حاکم جمھوری خواه ،بـه عـنـوان
حزب اليگارشی رانت خوار ارمنـسـتـان
شناخته شده که رشتـهھـای اصـلـی
اقــتــصــاد را در دســت دارد و ســرژ
سرکيسيان ،نماﯾنده منتخب حزب ،بـه
نماد حفظ وضـع مـوجـود و مـقـاومـت
دربرابر تغيير تبدﯾل شده بود.
طـی تـظـاھـرات ،دو اسـقـف اعـظــم
ارمنيان )گارِگين اول از ارمنستان و آرام
دوم ...از لبنان( با آقای سـرکـيـسـيـان
دﯾدار و درباره رفع بحران کشـور بـاوی

زﯾرکیاش ،سرکيسيان توانسـتـه بـود
در طول دو دوره پـنـچ سـالـه رﯾـاسـت
جمھوریاش سياست خارجی نسبـتـا
قوﯾی را نسبت به ھمساﯾگانـش اجـرا
کند و تعادل ظرﯾفی را مـيـان روسـيـه،
ﯾعنی متحد استراتژﯾک ارمنـسـتـان ،از
ﯾک طرف ،و اتحادﯾه اروپـا و غـرب ،از
طرف دﯾگـر بـه وجـود آورد .لـکـن ،در
مساﯾل داخلـی ،ازجـمـلـه مـبـارزه بـا
فساد ،بھبود وضع زندگی طبقـات کـم
درآمد ،اﯾجاد کـار و رونـق اقـتـصـادی،
خيلی موفق نبوده است .اﯾن عـوامـل،
خود بذر کافی برای اﯾجاد نـارضـاﯾـتـی،
ھرجند غيرفعال ،در بين مردمان عـادی
و به وﯾژه نسل جوان و دانشجـوﯾـان را
میکاشته است .امـا ،اصـرار وی در
ماندن در قدرت ،برخالف قولی که داده
بود ،دﯾگر کاسه صبر شھروندان عـادی
را لبرﯾز کرد .تاکيتيک وی در مـانـدن در
قدرت ،درواقع کپی بـرداری از ھـمـان

گفتگو کردند .فراخوانی که بعد از اﯾـن
مالقات اﯾن دور روحانی عـالـی مـقـام
دادند بيشتر شباھـت بـه فـراخـوانـھـا
دولتی بود که )فقط( تظاھرا کنندگان را
دعوت به مسالمت و احتراز از اقدامـات
غيرقانونی مینمود.
لکن ،کانون وکـالی ارمـنـسـتـان طـی
اطالعيهای در جرﯾان تظاھرات ،از حـق
اعتراض شھروندان دفاع و اعـالم کـرد
که آماده ھرگونه کـمـک و مسـاعـدت
حقوقی راﯾگان به شھرونـدانـی اسـت
که طی تظاھرات دسـتـگـيـر ﯾـا مـورد
تعرض قرار میگيرند.

به جـرات مـیتـوان گـفـت کـه آقـای
سرکيسيان زﯾرکترﯾن رھبر سـيـاسـی
بوده است که ارمنستـان تـاکـنـون بـه
خود دﯾـده اسـت .بـه ﯾـمـن ھـمـيـن
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تعجب آور است که آقای سرکيـسـيـان
با آن زﯾرکی و سياستمداری ،در پـاﯾـان
دو دوره رﯾـاسـت جـمـھـوری نسـبـتـا
آبرومندانهاش ،بـه جـای تـرک قـدرت
محترمانه ،اشتباھی را مرتکب شد که
ممکن بود ھرخاطره مثـبـتـی از دوران
رﯾاست جـمـھـوریاش را تـيـره و تـار
سازد .اما ،باز استعفای غـيـرمـنـتـظـره
وی ،که احتمـاال نـاشـی از احسـاس
تــلــخــکــامــی از گســتــردگــی عــدم
محبوبيتش درميان مـردم عـادی بـود،
نشان از منطق و عقل سليم در لحظـه
آخرداشت .درواقـع ،راه دﯾـگـری ھـم
برای وی نمانده بود و ادامه مـقـاومـت
ھيچ گونه دورنمای روشنی ،نـه بـرای
وی و نه برا کشورش ،را نوﯾد نمیداد.
بحران زمانی باال گرفت که در روز نـھـم
تظاھرات ٢٢ ،آورﯾـل ،پـاشـيـنـيـان بـه
دعوت سـرکـيـسـيـان ،در ھـتـلـی در
اﯾروان ،در حضور دھـھـا خـبـرنـگـار ،بـا
سرکيسيان مالقات کرد .لکن ،گفـتـگـو
کـوتـاه بـود و بــا تــنـدی قـطــع شــد.
سرکيسيان گفت که خوشحـال اسـت
که آقای پـاشـيـنـيـان بـه فـراخـوانـھـا
متعددش برای مذاکره پاسخ
مــثــبــت داده اســت .امــا
پاشينيان بـا اتـخـاذ مـوضـع
سازش ناپذﯾری گفت "تصـور
مــیکــنــم در اﯾــنــجــا ســوء
تفاھمی پـيـش آمـده ،مـن
اﯾــنــجــا آمــدهام تــا دربــاره
استعفای شـمـا و انـتـقـال
مسالمت آميز قدرت باشـمـا
صــحــبــت کــنــم" ،کــه آقــای
سرکيسيان از جا بلند شد و
رو به خبرنگاران گفـت" :اﯾـن
گفتگو نيست ،شانتاژ است"
و سپس محل را ترک کرد.
پــس از قــطــع نــاگــھــانــی گــفــتــگــوی
تلوﯾزﯾونی ،پاشينيـان بـا خـطـاب قـرار
دادن ھــوادارانــش آنــھــا را بــه ادامــه
اعتراضات فراخواند .اندکی بعد ،وی و
سپس دو تن از نماﯾندگان دﯾگر بـلـوک
"ﯾلک" توسط پليس دستگير شدند .در
اوج تظاھرات حدود  ٣٠٠نفر بـازداشـت
شده بودند.
دستگيری پاشينـيـان و فـراخـوانـھـای
وزارت دادگستری و ھشدارھای پليـس
به تظاھـرکـنـنـدگـان مـبـنـی بـر تـرک
خيابانھا و عدم اجتماع نه تنھا تـاثـيـری
بر اوضاع نداشت ،بلکه مردم عـادی را
جــری تــر ســاخــت ،بــه طــوری کــه
گروھھای تازه تری از شـھـرونـدان بـه
ميادﯾن و خيابانھا اصلی شھر رﯾختـنـد.
تعداد تظاھرکنندگان در شب ﯾکشـبـنـه
از  ٧٠تا  ١٢٠ھزار تخـمـيـن زده شـده
اســت ،کــه در تــارﯾــخ دودھــه اخــيــر
ارمنستان بـی سـابـقـه بـوده اسـت.
نقطه اوج تظاھرات زمانی بود که گـروه
زﯾــادی از ســربــازان ارتــش نــيــز بــا
پرچمھای ارمنستان و بـه مـعـتـرضـان
پيوستند.

باﯾد توجه داشـت کـه غـيـر از فشـار
ناشی از اعتـراضـات وسـيـع تـودهای،
سرکيسيان از دو جبھه خـارجـی نـيـز
شدﯾدا تحت فشار بود تا از خـط قـرمـز
کاربرد زور عليه معترضين عبور نـکـنـد.
اتحادﯾه اروپا و کشورھا و سازمـانـھـای
غربی دوست فراخـوانـھـای مـتـعـددی
برای خوﯾشتن داری طـرفـيـن و حـل
وفصل مسالمت اميز اختالفـھـا دادنـد.
ھــم چــنــيــن ،ارمــنــيــان دﯾــاســپــورا،
سازمانھا ،ھنرمندان و شـخـصـيـتـھـای
برجسته دﯾاسپوراﯾی با ابراز پشتيبانی
از تظاھرکنندگان و دفاع از حقوق آنـھـا
در ابراز عـقـيـده آزادانـه و تـظـاھـرات
مسالمت آميز حاکـمـيـت را از لـحـاظ
اخالقی در تنگنا قرار دادند.
ازجمـلـه فـراخـوانـھـای سـازمـانـھـای
دﯾـاسـپـوراﯾـی ،اطـالعــيـه بـزرگـتـرﯾــن
سازمان خيرﯾه جھانی ارمنيان )آگـبـو(
بود که در آن چپنين آمده بود" :ارمنيـان
سراسر جھان با نـگـرانـی روﯾـدادھـای
داخلی ارمنستان را دنبال میکنند .مـا
از حق شـھـرونـدان در آزادی بـيـان و
اجتماع مسالمت آميز دفاع میکنـيـم،

زﯾــرا اﯾــن ارزشــھــا ھســتــه نــظــام
مردمساالری را تشـکـيـل مـیدھـنـد.
گرچه مشاھـده وسـعـت نـارضـاﯾـتـی
عمومی نگران کننده است ،بااﯾـنـحـال،
مــالحــظــه گســتــردگــی مشــارکــت
شھروندان ،به وﯾژه شھرونـدان جـوان،
در پروسه تصميم گـيـری سـيـاسـی-
اجتماعی کشورمـان ،بسـيـار دلـگـرم
".
اســــــت...
کــــــنــــــنــــــده
باتوجه به چالشھای داخلی و خارجـی
بزرگی که ارمنستان پـيـش روی خـود
دارد ،ھـمـه طـرفـھـای درگـيـر را فـرا
میخوانيم که ار اقدامات خشونت آميز
خودداری و بکوشند با گفتگو و مـذاکـره
اختالفات را حل کنند" ...
اﯾن روﯾدادھـا ،از ﯾـک طـرف مصـادف
شده بود با روزھـای ﯾـادواره ﯾـکـصـدو
سومين سالگرد نسل کشی ارمـنـيـان
در  ٢۴آورﯾل ،ﯾعنی روزی که سنتـا روز
وحدت و ﯾکپارچگی ارمـنـيـان در پـاس
داشــتــن ﯾــاد قــربــاﯾــنــانشــان تــلــقــی
میشود ،و از طـرف دﯾـگـر ،تـمـرکـز
نيروھای ارتش جمھوری آذرباﯾـجـان در
آن سوی خط آتش بس قره باغ.

با استعفای آقای سرکيسـيـان ،ھـمـه
کســانــی کــه از روﯾــدادھــای اخــيــر
ارمنستان در نگرانی به سر میبردنـد،
نفسی راحت کشيدند.
به ھرجھت ،رھبر اﯾن جـنـبـش تـحـول
خواھی ،نيکول پاشينيان ۴٣ ،سـالـه،
نماﯾنده مجلس و رﯾـيـس فـراکسـيـون
پارلمانی "ﯾِلک" )راه بـرونـرفـت( اسـت
که پيشتر ھم ،طی تظاھـرات وسـيـع
اول مـارس  ،٢٠٠٨طـی اولـيـن دوره
رﯾاست جمھوری آقای سـرکـيـسـيـان،
سابقه دستگيری و زنـدانـی شـدن را
داشته است .وی پيش از راه ﯾافتن بـه
پارلمان ،حرفه خبرنگاری داشته است.
احتماال سوابق شغـلـی و سـيـاسـی
پاشينيان و آشناﯾـی وی بـا مـبـارزات
سياسی خيابانی در پيروزی وی نقش
داشته است ،واال علت تداوم رﯾـاسـت
جمھوری سرکيسيان عمدتا اﯾـن بـوده
که رقيب ﯾا آلترناتيو قابل قبولـی وجـود
نداشته است.
مواضع سياسی پـاشـيـنـيـان شـامـل
مخالفت با وابستگی بيش از حـد بـه
روسيه است ،ھرچـنـد پـاشـيـنـيـان و
طــرفــدارانــش مــکــررا اعــالم
کرده ،و میکنند ،که حرکـت
آنھا عليه روسـيـه نـيـسـت.
میتوان گفت که اﯾن بـحـران
بعد خارجی چندانی نداشته
و مساله عمده شـکـسـتـن
انحصار قدرت حزب جمھـوری
خواه بوده است .باتوجـه بـه
ادامه مـحـاصـره اقـتـصـادی
ارمـــنـــســـتـــان از جـــانـــب
ھــمــســاﯾــگــان شــرقــی و
غــربــیاش ،بــه نــظــر ھــم
نمیرسد کـه درصـورت بـه
قدرت رسيـدن پـاشـيـنـيـان،
چرخش قابل مالحظهای در سـيـاسـت
خارجی ارمنستان به وجود آﯾد.
رھبر اپوزﯾسيون )قبلی( و پـوزﯾسـيـون
آتــی )احــتــمــالــی( ارمــنــســتــان ھــر
سياستی که پيش گيرد ،روشن است
که جامعه مدنی ارمنستان به پـيـروزی
بزرگی دسـت ﯾـافـتـه اسـت ،کـه بـر
عملکرد ھر دولـت دﯾـگـری در کشـور
ساﯾه خواھد افکند .طلـسـم انـحـصـار
قدرت سيـاسـی )و احـتـمـاال ،قـدرت
اقتصادی( ،حزب جمھوری خواه درواقـع
شکسته و ﯾا درحال شکستن است و
اﯾن نوﯾدی است برای جامعهای باز تـر
از لحاظ سياسی و نـظـام عـادالنـه و
عاری از تبعيض اقتصادی و اجتماعی.
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