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ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻧﻮان ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده و زﻳﻨﺐ
ﻃﺎﻫﺮي را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
اﯾن ﯾک اصل واضح و شناخته شده جھانی است که وکالی دادگستری بر اساس مسئوليت و تعھد حرفه ای خود وظيفه
دفاع از موکالن خود در دادگاه ھا و مراجع قانونی را به عھده دارند .آنان با تحصيل دانش حقوق و آگاھی ﯾافتن از قوانين به
دفاع از حقوق مردم و حماﯾت قانونی از موکالن خود متعھد و موکلفند .و باﯾد بدون ھرگونه مانع و رادعی به انجام وظيفه
خود بپردازند .اما با تاسف بسيار در ميھن ما و تحت لوای حکومت جمھوری اسالمی وکالی دادگستری را به جرم انجام
وظيفه و دفاع از موکالن خود بازداشت و زندانی می کنند .و آنان را که به جز انجام تعھد حرفه ای و قانونی خود گناھی
مرتکب نشده اند به زندان و محروميت ھای گوناگون محکوم می نماﯾند.
اخيرا دو نمونه از اﯾن برخوردھای غيرقانونی و خشونت آميز نسبت به وکال در مورد بانوان گرامی نسرﯾن ستوده و زﯾنب
طاھری انجام گرفته است .و اﯾن دو بانوی ارجمند به جرم دفاع از موکلين خود در زندان قرار گرفته اند .اﯾنگونه برخوردھای
ناھنجار با وکالی دادگستری در جمھوری اسالمی قبال نيز مکررا صورت پذﯾرفته است .که بازداشت آقاﯾان دکتر ناصر
زرافشان ،عبدالفتاح سلطانی ،محمد سيف زاده ،محمد علی داد خواه و محمد اوليائی فرد از آن جمله اند.
جبھه ملی اﯾران خواھان آزادی فوری خانم ھا نسرﯾن ستوده و زﯾنب طاھری و ساﯾر وکالی دادگستری در بند می باشد .
و به ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی ھشدار می دھد که دست از اﯾن رفتارھای غير قانونی و سرکوب گرانه بر دارد و
بيش از اﯾن بر اوراق کارنامه ضد حقوق بشری خود نيفزاﯾد .و به جای بر خورد با وکالی شرافتمند دادگستری با مفسدان
اقتصادی و غارتگران اموال عمومی و اختالس گرانی که موجب اﯾن گرانی و تورم و فقر و بيکاری و سيه روزی ملت اﯾران
گردﯾده اند بر خورد نماﯾد .و برای بحران ھای عدﯾده ای که با سوء مدﯾرﯾت خود برای اﯾن کشور پدﯾد آورده راه حلی بيابد.
دھم تيرماه ١٣٩٧
تھران – ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران

ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻢ و آزادﻳﺨﻮﻫﺎن اﻳﺮان
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گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئيم.
او در تمـام طـول زنـدگی پـر افتخـارش
برای آزادی و مردم ساالی و در جھـت
حماﯾــت از نھــضت ملــی اﯾــران تــالش
نمود و با اسـتبداد و دﯾکتـاتوری در ھـر
زمان و در ھر لبـاس مبـارزه کـرد .او در
دو سال اول پس از پـيروزی انقـالب بـا
روزنامــه پيــام جبھــه ملــی ھمکــاری
داشت و در آن دوران مقاالت مانـدگار و
ھــشدار دھنــده ای را بــه ملــت اﯾــران
عرضــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــــرد.
ما نام و ﯾاد او را گرامی می دارﯾم و به
روان پــــاکش درود مــــی فرســــتيم.
شنبه  ٩تير  ٣٠ - ١٣٩٧ژوين ٢٠١٨
با درﯾغ و تاسف بسيار درگذشت آقـای

دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی را به
ھمه آزادﯾخواھان اﯾران و اصحاب قلم و
خـانواده ارجمنـد اﯾـشان تـسليت مــی

نھـــــــــم تـــــــــير مـــــــــاه ١٣٩٧
تھــران – ھيئــت اجرائيــه جبھــه ملــی
اﯾران

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪﺳﻌﺪي

ﺗﻤﺎم ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي رژﻳـﻢ
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ آن
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
استعفای دولـت و انـحـالل مـجـلـس
کنونی و برگزاری انتخابـات آزاد )بـدون
نظارت استصوابی( برای انتخاب رئيـس
جمھوری و مجلس جدﯾد شده اسـت.
او گفته است وظيفﮥ اﯾن مجلس جدﯾد
تدوﯾن قانون اسـاسـی جـدﯾـد کشـور
است که به برکناری کـلـيـه مـقـامـات
حکومت اسالمی و عذرخواھی آنان از
مردم اﯾران منتھی خواھد شد.

ﺑــﻘــﻠــﻢ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻋﺘﻤﺎدي
تارﯾخ پخش  ٢٠١٨/۶/١۵م.
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قاسم شعلهسعدی حقوقـدان مـقـيـم
اﯾران
آﯾت ﷲ علـی خـامـنـه ای رھـبـر
حــکــومــت اســالمــی اﯾــران در
خطبه ھای امروز نماز عيد فطر در
تھران بار دﯾگر گـفـت کـه "فشـار
اقتصادی توطئﮥ اصـلـی دشـمـن
برای خسته و نااميد کـردن مـردم
است" .او در عين حال ،گـفـت کـه
مردم اﯾران خسته و نااميد نيستند
و ھــر کــس جــز اﯾــن بــگــوﯾــد
می خواھد به پيروی از دشـمـن،
حال و ھوا و خستگی و نـاامـيـدی
خود را به مردم تعميـم بـدھـد .تـا
کــجــا ادعــای رھــبــر جــمــھــوری
اسالمی اﯾران گوﯾای تماﯾـل او ﯾـا
واقعيت جاری کشور است؟
قاسم شعله سعـدی ،حـقـوقـدان
مقيم تھران و نـمـاﯾـنـدۀ پـيـشـيـن
مجلس شورای اسالمی ،در پاسـخ
به اﯾن سئوال و سئوال ھای دﯾـگـر از
جمله گفته است " :البته مـردم اﯾـران
بسيار اميدوارند .مردم به تغيير بنيادﯾـن
نــظــام اســالمــی اﯾــران امــيــدوارنــد".
نماﯾنـدۀ پـيـشـيـن مـجـلـس شـورای
اســالمــی در ادامــه افــزوده اســت :
"مردم به حد استيصال رسيده اند .فقر
کمر آنان را شکسته است ".به گـفـتـﮥ
قاسم شعله سعـدی ،مـخـالـفـت ھـا
عليه نظام اسالمی بـه حـد اعـتـراض

منبع وب ساﯾت رادﯾو فرانسه

رسيده و مردم ھرگونه اميد را نسـبـت
به اصالح اﯾن نظام از دست داده انـد.
شعله سعدی در ادامه افـزوده اسـت
که رژﯾم اسالمی در بـرابـر بـن بسـت
کنونی کشور تنھا دو گزﯾنـه پـيـش رو
دارد  :الف( اعمال خشونت عليه مـردم
ناراضی ﯾا ب(انجام اصالحات حقيقی.
به گفتﮥ شعله سعدی در ھر دو حـال
فروپاشی رژﯾم اسالمی اﯾران اجتـنـاب
ناپذﯾر خواھد بود .او گفـتـه اسـت کـه
خشونت در مقابل خشـم و اعـتـراض
مردم کارآﯾـی خـود را از دسـت داده
است و کمترﯾن اصالح به تغيير ماھيـت
رژﯾم اسالمی اﯾران خواھد انجاميد.
در پاﯾان قاسم شعله سعدی خواستـار

ﻳﻚ دﻳﭙﻠﻤﺎت اﻳﺮاﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ «ﺑﻪ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ

ھمزمان با اعالم خبـر بـازداشـت ﯾـک
زوج اﯾرانیتبار به ظن «طراحی حمله »
به ھماﯾش شورای ملی مـقـاومـت در
حومه پارﯾس ،دادستانی فدرال بلـژﯾـک
در بيانيهای اعالم کرد که ﯾک دﯾپلمـات
اﯾرانی نيز در آلمان به اتھام ارتـبـاط بـا
آنھا دستگير شده است.
به نوشته بيانـيـه دادسـتـانـی فـدرال
بلژﯾک که به دست رادﯾو فردا رسـيـده
است ،اﯾن دﯾپلمات در سفارت اﯾران در
اترﯾش کار میکند.
خبـرگـزاریھـای ﯾـاد شـده جـزئـيـات
بيشتری درباره ھوﯾت اﯾـن دﯾـپـلـمـات
اﯾــرانــی مــنــتــشــر نــکــردهانــد ولــی
دادســتــانــی بــلــژﯾــک ھــوﯾــت وی را
«اسدﷲ .ای» ۴٧ ،ساله ،اعالم کـرده
است.
در اﯾن ارتـبـاط ،ﯾـکـی از خـبـرنـگـاران
روزنامه آلمانی «بـيـلـد »در تـوئـيـتـی
نوشت که دﯾـپـلـمـات اﯾـرانـی ،مـاده
انفجاری کشف شده از سوی پليس را
به دستگيرشدگان تحوﯾل داده است.
در بيانيه دادستانـی بـلـژﯾـک بـه اﯾـن
موضوع اشاره نشده است.
به نوشته خبرگزاری روﯾتـرز ،کـارکـنـان

سفارت اﯾران در وﯾن بـه اﯾـن رسـانـه
گفتهاند که سفير اﯾـران در دسـتـرس
نيست تا در اﯾن مورد اظھارنظر کند.
خبر دستگيری اﯾن دﯾـپـلـمـات اﯾـرانـی
پــيــش از ســفــر حســن روحــانــی،
رئيسجمھوری اﯾران ،به اترﯾش اعـالم
شده است .آقای روحانی روز دوشنبـه
 ١١تـيـر ،بـرای دﯾـداری دو روزه وارد
ســوئــيــس شــد .او ســپــس در روز
چھارشنبه ١٣تير ،به اتـرﯾـش خـواھـد
رفت.
ساعتی پيش از اعالم خبر دستگـيـری
دﯾپلمات اﯾرانی در آلمان ،دادسـتـانـی
بلژﯾک گفته بود که دو اﯾـرانـیتـبـار بـه
ظن طرحرﯾزی برای حمله به ھـمـاﯾـش
شورای مـلـی مـقـاومـت در پـارﯾـس
بازداشت شدهاند .اﯾـن ھـمـاﯾـش روز
نھم تير در حومه پارﯾس برگزار شد.
بر اساس اﯾن گزارش ،ھر دو مـظـنـون
روز شنبه به دست مـأمـوران پـلـيـس
بلژﯾک بازداشت شدهاند و از آنان ۵٠٠
گرم ماده منفجـره دسـتسـاز کشـف
شده است .ھمچنيـن ﯾـک دسـتـگـاه
انفجاری در خودوری اﯾـن دو مـظـنـون
پيدا شده است.
خبرگزاری فرانسه نيز در گـزارشـی در
ھمين ارتباط ،از اﯾـن زوج مـظـنـون بـا
نامھای «امير .س »و «نسيمه.ن »نام

برده که ھر دو تابعيت بلژﯾک دارند .بـه
نوشته بيانيه دادستانی بلژﯾک ،اﯾن دو
کــه  ٣٨و  ٣٣ســالــه ھســتــنــد،
اﯾرانیتبارند.
به نوشته بيانيه دادسـتـانـی بـلـژﯾـک،
دستور دستگـيـری اﯾـن دو از سـوی
قاضی تحقيقات شـھـر آنـتـورپ صـادر
شده است .دستگيرشدگان به تـالش
برای قتل و حمله ترورﯾسـتـی مـتـھـم
شدهاند.
در اﯾن مـيـان ،بـه نـوشـتـه وبسـاﯾـت
ســـازمـــان مـــجـــاھـــدﯾـــن خـــلـــق،
دســتــگــيــرشــدگــان «خــود را ھــوادار
مجاھدﯾن جا زده بودند».
اﯾن سازمان ھوﯾت اﯾن افراد را «امـيـر
سعدونی »و «نسين نومنی »معرفـی
کرده است.
به نوشته بيانيه دادسـتـانـی بـلـژﯾـک،
سه تن دﯾگـر در فـرانسـه بـازداشـت
شدهاند کـه دو تـن از آنـھـا پـس از
بازجوﯾی آزاد شدند .ھوﯾت فـرد سـوم
کـه در بــازداشـت بــه ســر مــیبــرد،
»مرھاد .ای«  ۵۵ساله ،اعـالم شـده
است.
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اﯾن گزارش حاکی است که پليس پنـج
خانه را در پنج منطقه بلژﯾک بـازرسـی
کـرده اسـت .بـا اﯾــن ھـمـه ،نـتـاﯾــج
بازرسیھا از سوی دادستانی بلـژﯾـک
اعالم نشده است.
در بيانيه دادستانی بلژﯾک گفـتـه شـد
کــه دســتــگــيــریھــا بــا ھــمــکــاری
ســروﯾــسھــای اطــالعــاتــی بــلــژﯾــک،
فرانسه و آلمان انجام شدهانـد و اﯾـن
مــوضــوع «جــلــوگــيــری از حــمــلــه
ترورﯾستی »را ممکن کرد.
از ســوی دﯾــگــر ،شــارل مــيــشــل،
نخستوزﯾر بلژﯾک ،در توئيتی از پليـس
و افسران اطالعاتی اﯾن کشور تشـکـر
کرد و نوشت« :ﯾک بار دﯾگر ،ھمـکـاری
خوب بين کشورھا نتيجه داد».

اتھام به اﯾران برای طراحـی
حمله به نشست پارﯾس

دبيرخانه شورای ملـی مـقـاومـت روز

دوشنبه در بيانيهای گفته که «توطـئـه
دﯾکتاتوری ترورﯾستی حاکـم بـر اﯾـران
برای حمله ترورﯾستی »بـه نشـسـت
اﯾن گروه در پارﯾس »در ھم شکـسـتـه
شده« و اﯾنکه »نسيمـه.ن« در سـال
 ٢٠٠٩ميالدی از اﯾران به بلـژﯾـک آمـده
بود.
اﯾن تشکيالت سياسی میگـوﯾـد کـه
پيش از اﯾن درباره «آمـادهسـازیھـای
ترورﯾستی »از سوی دﯾـپـلـمـاتھـا و
نيروھای وزارت اطالعات و نيروی قدس
سپاه پاسداران ھشدار داده بود.
نشست ساالنه شورای ملی مقاومت
روز شنبه در حومه پارﯾس برگزار شد و
شماری از سياستمداران و مقـامھـای
پيشين آمرﯾکـا ،اروپـا و چـنـد کشـور
منطقه در آن سخنرانی کردند.
از جمله سخنرانان اﯾن مراسـم ،رودی
جوليانی ،شھردار پيشين نيوﯾورک و از
چھرهھای نزدﯾک به رئـيـسجـمـھـوری
آمرﯾکا بود که در سـخـنـرانـی خـود از
جـمـلــه گــفـت« :اﯾــاالت مــتـحــده بــر

فشــارھــای خــود بــر رژﯾــم اﯾــران تــا
فروپاشی آن ادامه خواھد داد و اکنـون
به طور واقعبينانه میتوان پـاﯾـان رژﯾـم
اﯾران را شاھد بود».
مــحــور اصــلــی ھــمــاﯾــش پــارﯾــس،
اعتراضھای گسترده در اﯾران بـود کـه
شرکتکننـدگـان در نشـسـت ،آن را
«نشانه سقوط جمھوری اسالمـی در
آﯾنده نزدﯾک »دانستند.
ھــمــچــنــيــن ،وضــعــيــت ســيــاســی و
اقتصادی کنونی اﯾران ،پيامدھای خروج
آمرﯾکا از برجام و نقش اروپا در رابطه با
اروپا از جمله موارد مطرح شـده دﯾـگـر
در اﯾن ھماﯾش بود .سازمان مجاھدﯾـن
خلق خود را گزﯾنهای برای جاﯾگـزﯾـنـی
حکومت جمھوری اسالمی میداند.
در مورد اﯾن ھماﯾش ،شاھين قـبـادی
سخنگوی سازمان مجاھدﯾن خلق ،بـه
رادﯾو فردا گفت که سخنرانان نشسـت
پارﯾـس ،بـر «اقـدام قـاطـع در بـرابـر
حکومت جمھوری اسـالمـی » تـأکـيـد
کردند.
خــــبــــرگــــزاریھــــای فــــرانســــه،
آسوشيتدپرس و روﯾترز و منابع خبـری/
ر.ب
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نمای عمومی از ھماﯾش اخير شورای ملی مقاومت در حومه پارﯾس

ﺿﺮورت اﺧﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ رژﻳﻢ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻫﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در ﻻﻫﻪ از ﻫﻠﻨﺪ اﺧﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
قدرتھای اروپايی سرگرم مذاکراتی
برای حفظ برجام است.
منبع ساﯾت بی بی سی فارسی

سفارتخانه آخوندھا در الھه ھلند
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درباره دليل اخراج اين دو توضيحی داده
نشده است.
يک سخنگوی دستگاه امنيتی ھلند گفت:
"تاييد میکنيم که دو نفر از وابستگان
سفارت ايران اخراج شدهاند".
بر اين مبنا اين دو شخص يک ماه پيش
از ھلند اخراج شدند.
اخراج دو نفر از کارکنان سفارت ايران
از ھلند کمی پس از آن اعالم میشود که
يک ديپلمات ايرانی در اتريش به ظن
نقش در توطئه بمبگذاری در نشست
سازمان مجاھدين خلق بازداشت شد.
حدود سه سال پيش ھم يک ايرانی در
ھلند کشته شد ،که برخی احتمال میدھند
محمدرضا کالھی صمدی ،عضو
سازمان مجاھدين خلق باشد که از نظر
حکومت ايران در سال  ١٣۶٠در دفتر
حزب جمھوری اسالمی بمب گذاشت.
مقامھای ھلندی به اينکه اخراج اين دو
ارتباطی احتمالی با ھر يک از اين دو
موضوع داشته باشد ،ھيچ اشارهای
نکردهاند و سخنگوی دستگاه امنيتی ھلند
به خبرگزاری فرانسه گفته است:
"متاسفانه نمیتوانم بيشتر وارد جزئيات
موضوع شوم".
او گفته است که ھلند توضيح بيشتری
درباره اخراج دو نفر از کارکنان سفارت

ايران نخواھد داد.
اخراج کارکنان سفارت ايران در ھلند و
بازداشت ديپلمات ايرانی در اتريش در
حالی انجام میشود که ايران با

وش اﯾ

دﻟﻢ ﻫﻮاي
آﻓﺘﺎب
ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 8

ﻣﻼل اﺑﺮﻫﺎ و آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ و اﺗﺎق ﺳﺮد
ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي ﻣﺎه را
ﻓﺴﺮده ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﺎدت اي دﻳﺎر روﺷﻨﻲ ﻛﻨﺎر اﻳﻦ درﻳﭽﻪﻫﺎ
دﻟﻢ ﻫﻮاي آﻓﺘﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ آب و آﺳﻤﺎن آﺑﻲات
ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎي ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ دﺷﺖﻫﺎي ﭘﺮﺷﻘﺎﻳﻘﺖ ﺑﻪ درهﻫﺎي ﺳﺎﻳﻪدار
و ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﺖﻛﻮش ،ﺗﻮده ﻛﺮده رﻧﺞ روي رﻧﺞ
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار!
ﻫﻮاي ﺗﻮﺳﺖ در ﺳﺮم
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻨﺪ ﻋﻤﺮ زﻳﺮ ران ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮي ﺷﺘﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻣﻲ
ﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪاي ز دوﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻧﻬﻲ ﺑﺮ آن دﻣﻲ
ﺗﻮﻳﻲ و رﻧﺞ و ﺑﻴﻢ ﺗﻮ
ﺗﻮﻳﻲ و ﺑﻲﭘﻨﺎﻫﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮ

ﻧﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎغ و رود و ﻣﻨﻈﺮش
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﻪ راه آﺷﻨﺎﺳﺖ
ﻧﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ زﺑﺎن دﻟﭙﺬﻳﺮ ﻣﺎﺳﺖ
ﺗﻮ و ﻫﺰار درد ﺑﻲدوا
ﺗﻮ و ﻫﺰار ﺣﺮف ﺑﻲﺟﻮاب
ﻛﺠﺎ روي؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ رو ﻛﻨﻲ ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﭼﺮاغ ﻣﺮد ﺧﺴﺘﻪ را
ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﻓﺮوزد از ﺣﻀﻮر ﺧﻮﻳﺶ
ﻛﺴﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﻴﺎم
ﻧﻮازﺷﻲ ﻧﻤﻲدﻫﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺷﻚ ﻧﻴﻢﺷﺐ
ﮔﻬﻲ ﺛﻮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺑﺰم دوﺳﺘﺎن و ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ و ﺷﻌﺮ و ﻧﻘﻞ و آﻓﺮﻳﻦ و ﻧﻮش
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻼم و ﺷﻴﻮهاي ز ﻋﻬﺪ و از ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ
اﺳﺖ
ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ،ﺳﺨﻦ ز ﺟﺎوداﻧﮕﻲ اﺳﺖ
اﻣﺎن ز ﺷﺐرو ﺧﻴﺎل
اﻣﺎن،
ﭼﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ درﻳﭽﻪام در آﺳﺘﺎن ﺻﺒﺢ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻼل اﺑﺮ ﺑﺎل ﻣﻲﻛﺸﺪ
وﻟﻲ ﻣﻦ اي دﻳﺎر روﺷﻨﻲ
دﻟﻢ ﭼﻮ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪام اﺟﺎق ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﺖ
ﻧﮕﻔﺘﻤﺖ دﻟﻢ ﻫﻮاي آﻓﺘﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﻣﺴﻜﻮ،
ﺷﻬﺮﻳﻮر 1372

ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده،

»ﲯﲎ اب ﳘﻮﻃﻨﺎﱎ«:
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ھموطنان و فعاالن حـقـوق بشـر
.
اﯾـنـجــانـب نسـرﯾــن ســتـوده ،وکـيــل
دادگستری در روز  ٢٣خرداد  ٩٧بـرای
دومين بار بازداشت و به زنـدان اوﯾـن
منتقل شدم .اﯾن بـار ھـم چـون بـار
گذشته ،بابت وکالتم در پرونـدهھـاﯾـی
که مورد قبول ماموران وزارت اطالعـات
و قوه قضائيه نبوده اسـت ،بـازداشـت
شــدم .ســالھــاســت قــوه قضــائــيــه
برخـالف ھـمـهی اصـول مـربـوط بـه
استقالل اﯾن قوه بـه طـرز آشـکـار و
روشنی در کنار نيروھای امنيتی اعـم
از وزارت اطالعات و سـپـاه اﯾسـتـاده
است و در حماﯾـت آشـکـار از آنھـا،
مجری فرامين مربوطه گردﯾده اسـت.
.
اما اﯾن بار شاکی پروندهی من ،آقـای
مھدی پِيتام ،بازپـرس شـعـبـه سـوم
دادسرای کاشان بازپرس رسيدگی به
اتھام موکلم ،شـاپـرک شـجـری زاده
بوده است .اﯾن بازپرس که از گذاشتن
عکس موکلم در صفحه اﯾستاگـرامـش
به شدت خشمگين و آشـفـتـه شـده

بود و بر اﯾن تصور بود که ھيچکس ھم
نباﯾد از اﯾشان دفاع کند ،از ورود مـن
به پرونده جھت دفاع و انجـام وظـاﯾـف
قانونیام عصبانی شده بود .به نحوی
که در دستوری غيرقانونی بـه مـامـور
مستقر در بازپـرسـی شـعـبـه سـوم
دادسرای کاشـان دسـتـور تـفـتـيـش
بدنی مرا داه بود که البته اﯾنجانب بـه
دليل غيرقانونی بودن دستور مذکور از
اجرای آن جلوگيری بـه عـمـل آوردم.
.
اما بازپرس مربوطـه کـه بـرای عـمـل
کامال قانونی موکلم ،قـرار بـازداشـت
صادر کرده بود نھاﯾتا مـجـبـور بـه آزاد
کردن موکلم شـد و آنـگـاه خشـم و
عصـبـانـيـت خـود را از طـرﯾـق طـرح
شکاﯾت دردادسرای امنيت )مسـتـقـر
در زنــدان اوﯾــن( مــتــوجــه مــن کــرد.
.
اقدام بازپرس مربوطـه بـه دالﯾـل زﯾـر
غـــيـــرقـــانـــونـــی بـــوده اســـت:
.
 – ١عمل موکلم با قرائت ھمين قانون
«بد »قانونی بوده است و قـرار دادن

عکس بـدون حـجـاب بـه ھـيـچـوجـه
غـــيـــرقـــانـــونـــی نـــبـــوده اســـت.
.
 – ٢بــازپــرس مــربــوطــه بــرای عــمــل
قانونی موکلم باالترﯾن قرار تـامـيـنـی،
ﯾعنی بازداشت موقت را صـادر کـرده
بود و متعاقب آن جھت تحقيـر مـوکـل
که دست به چنين اقدام شجاعانـهای
زده بود او را مجبـور بـه اسـتـفـاده از
چادر میکردند که فقط با اﯾستـادگـی
موکل و تذکر من به زندان ،اﯾن اجـبـار
از دوش مــوکــلــم بــرداشــتــه شــد.
.
 – ٣در جــامــعــه ای کــه نــيــروھــای
اطالعات و امنيت جھت محـافـظـت از
مردان خاصی کـه دسـت بـه تـجـاوز
زدهاند مداخله میکنند تا آسيبـی بـه
آنان نرسد ،فورا بابت عکس بیحجاب
زنان آژﯾـرھـای خـطـر را بـه صـدا در
مـــــــــــــــــــــــیآورنـــــــــــــــــــــــد.
.
اﯾن گوشهای از مخاطرات ھـر روزهی
وکالت در اﯾران است ،مخاطراتـی کـه
با سکوت تعجبآور کانونھای وکـالی
دادگســتــری مــواجــه شــده اســت.
.
با اﯾن حال دوست دارم ﯾک بار دﯾگر بـا
صدای بلند بر الزامات حرفهی وکـالـت
تاکيد کنم که بـدون رعـاﯾـت آنـھـا ،از
عدالت اثری باقی نمیمـانـد .وکـالـت
تخصص میطلبد و در کنار آن شھامت
و شجاعت نيز میطلبد .بخـصـوص در
حکومتـی کـه تـمـامـی حـرﯾـمھـا را
میشکند .پافشاری بر حـرﯾـم

استقالل نھاد وکالت مھم و
حياتی است .آنـچـنـان کـه
بدون الـزامـات اﯾـن حـرفـه
تمامی حقوقمان بـيـش از
پيش به دست بـاد سـپـرده
شـــــــد،
خـــــــواھـــــــد
بـــیآنـــکـــه دســـتھـــای
متـجـاوزان را شـنـاسـاﯾـی
کــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــم.

.

ســــــتــــــوده
نســـــرﯾــــــن
خـــرداد – ٩٧/زنـــدان اوﯾـــن»

.

رژﻳﺲ ژاﻧﺘﻪ
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ﻣﻨﺒﻊ Orient XXI
روسيه پس از تسھيل پيروزی نظـامـی
بشر اسـد ،درجسـتـجـوی راه حـلـی
سياسی بـرای کشـمـکـش سـورﯾـه
است تا بتواند خود را در عـرصـه بـيـن
المللی بعنوان بـرقـرار کـنـنـده صـلـح
تحميل کند .امـا بـنـظـر مـيـرسـد کـه
روسيه ،با متحدی کـه تـنـھـا نـابـودی
کامل رقبا مد نظرش ميباشـد ،در دام
خوﯾش گرفتارشده است.
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روسيه فعال شده ونمی خواھد اسيـر
بن بستی بماند که اعتـبـارجـھـانـيـش
درگرو آنست وميـکـوشـد تـا جـھـانـی
ھمسو با خود را طـراحـی کـنـد .اﯾـن
کشورمسئوليت منازعـه درسـورﯾـه را
بعھده گرفت وميداند که اﯾن عـمـلـکـرد
باﯾد نتيـجـه بـخـش بـاشـد .امـا اﯾـن
مناقشه ،اﯾنجا وآنجا رﯾشـه مـيـدوانـد،
پيچيده تر ميشود وبدون آنکه خـطـرش
کاھش ﯾابد ،قدرت ھای بزرگ منـطـقـه
ای وجــھــانــی را درصــحــنــه ســورﯾــه
مستقيما رو در روی ھم قرار مـيـدھـد.
نيکوالی کوژانو ،کارشناس خـاورمـيـانـه
در دانشگاه اروپائی سنـت پـتـرزبـورگ
ابراز تاسف ميکند که «در سال ٢٠١۵
مسکو واقعا فکر ميکرد که بشراسد در
عرض سه ماه آﯾنده سقوط خواھد کرد
وحکومت از ھم پاشيده خـواھـد شـد
ومن معتقدم ھمين مسئـلـه بـود کـه
حقيقتا کرملين را نگران ميکرد .در حال
حاضرشراﯾط تغييرکرده وجـاﯾـگـاه اسـد
مستحکم شده اسـت .وحـاال اوسـت
که ابـتـکـار عـمـل را در دسـت دارد.
سورﯾه ما را ،برخالف تـمـاﯾـلـمـان ،بـه
غوطه شرقی کشاند .ما حاال در تنگنـا
افتاده اﯾم».
شکست کنگره سوچی
محافل کارشناسان روسی خاورميانـه،

صرف نـظـراز درجـه نـزدﯾـکـيـشـان بـا
کرملين ،نسبتا براحتی می پذﯾرند کـه
مسکو در سورﯾه به بن بست رسـيـده
است .از ھمين رو شـکـسـت کـنـگـره
گفتگوی ملی سورﯾه در ٢٩و  ٣٠ژانوﯾه
گذشته توسط ناظران به سختی مـورد
انتـقـاد قـرار مـی گـيـرد .در مسـکـو
ودرمحافل خصوصی عده ای شـکـاﯾـت
از آن دارند که تـعـدادی از مـخـالـفـان
سورﯾه ای ،وبوﯾژه کردھا وسنی ھا ،با
تشوﯾق پدرخوانده ھای خارجيشان ،از
شرکت دراﯾـن کـنـگـره سـربـاز زدنـد.
برخی از مخالفـان بشـر اسـد کـه از
آنکارا رسيده بودند ،با دﯾدن انبوه پرچم
ھای رسمی سورﯾه با دو سـتـاره در
فرودگاه سوچی ،حـاضـر بـه تـرک آن
نشدند.
اما در عين حال تـاکـيـد مـيـشـود کـه
بعنوان مثال ٢۵٠٠ ،نماﯾنده سورﯾه ای
در آن شــرکــت کــردنــد .واســيــلــی
کــوزنــتــســف ،عضــو انســتــيــتــوی
مشھورمطالعات شـرقـی در مسـکـو
خاطر نشان ميکند که «اﯾن را نميتوان
ھمچون شکستی تلقی کرد مگرآنـکـه
از اﯾن کنگره انـتـظـار بـيـش از حـدی
داشتيم .موضوع مورد بـحـث گشـودن
درھای گفـتـگـو بـود ونـه مـذاکـره .از
چھارموضوعی که طرفين ذﯾنفـع بـرای
برون رفت از بـحـران دربـاره آنـھـا کـار
ميکنند ﯾعنی گذار سيـاسـی ،تـجـدﯾـد
نــظــردرقــانــون اســاســی ،بــرگــزاری
انتخابات و مسائل امنيتی وتـرورﯾسـم،
دولت سورﯾه تاکنون تنھا گفتگو دربـاره
آخرﯾن مطلب را می پـذﯾـرفـت .امـا در
سوچی ،با اﯾجاد کمـيـسـيـونـی بـرای
تدوﯾن قانون اساسی ،اولـيـن گـام در
اﯾن جھت برداشته شد».
اما برای نيکوالی کوژانـو ،درشـکـسـت

کنگره جای تردﯾـدی نـيـسـت چـراکـه
کميسيون قانون اساسی خود بـرپـاﯾـه
ھای نامطمئـنـی اسـتـوارسـت« .در
واقع مسکو نميداند مسئله سورﯾـه را
چگونه باﯾد حل کرد .از اﯾنرو ،بـرای در
دست نگاه داشـتـن افسـارھـا وپـرده
پوشی فقدان راه حل ،مداوما قـوانـيـن
بازی تغيير ﯾـافـتـه وابـتـکـارعـمـلـھـای
جدﯾدی براه انداختـه مـيـشـونـد ».امـا
بنظراو ،گرچه ميتوان شکست کـنـگـره
سوچی را به آماده سازی نـامـنـاسـب
آن و عدم شـنـاخـت طـرفـيـن درگـيـر
کشمکش از مسائل ،که باعث تعـجـب
ھمگی شـد ،نسـبـت داد ،خـواسـت
ھای متناقض سازمان دھـنـدگـان آنـرا
نيزباﯾد به اﯾن دالﯾل افزود « :سوچی،
بين ھدف وزارت دفاع که امـيـدوار بـود
ازجمله با روند ژنو مقابله کـنـد ونـيـت
وزارت امور خارجه که تمـاﯾـلـی بـه آن
نداشت ،بدام افتاد .تالش ھای شدﯾـد
وزارت امور خارجه برای جلب استـفـان
دوميستورا ،فرسـتـاده وﯾـژه دبـيـرکـل
سازمان ملل ،به اﯾن کنگره را بدﯾنگونه
ميتوان توضيح داد».
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معضل بشر اسد
اگر کنگره سوچـی شـاھـد تـحـرکـات
بسياری ،برای وانـمـود کـردن اﯾـنـکـه
ھمگی راه حل مناسب را ميشناسنـد
ونيز برای محک زدن دﯾگـران ،بـود امـا
بنظر ميرسد که در مسکو به سخـتـی
برای ﯾافتن راه نجات تـالش مـيـشـود.
مطبوعات ملی صحبت از ﯾک سياست
راھبردی جدﯾد مـيـکـنـنـد کـه ظـاھـرا
درکرملين در حال آماده شـدن اسـت.
بحث با کارشناسان روسی حـاکـی از
وجود امکانـاتـی دراﯾـن حـوزه اسـت.
روسالن مامدوف ،ھـمـاھـنـگ کـنـنـده
برنامه خاورميانه وآفرﯾقای شمالـی در
شورای روسيه بـرای امـور خـارجـی،
اندﯾشکده حکومت روسيه ،بارھا تکـرار
ميکنـد کـه «بشـر فـرد دلـخـواه مـا
نيست .اگر روسيه ازاو حماﯾت ميـکـنـد
بدﯾن خاطر است که فعال جـاﯾـگـزﯾـنـی
برای او وجود ندارد .من از غـربـی ھـا
می پرسم  :آﯾا شما کسـی را دارﯾـد
که بتواند جانشين او شود؟ حداقل بـا
او وارتشش ،ھر قدرھم که بی تـرحـم
باشد ،ما مـوفـق شـده اﯾـم کـه ﯾـک
ستون فقرات دولتی و نھـادی در اﯾـن
کشور را بر سر پا نگاه دارﯾم».
ضمن سخـنـان او ،انـدﯾشـه انـتـقـال
بخشی از قدرت به کـس دﯾـگـری جـز
اسد نيز به ميان ميآﯾد .وبرای اﯾـنـکـار،
اگر الزم باشد که اسـد در مـقـامـش
باقی بماند ،قـانـون اسـاسـی جـدﯾـد
ميتواند اﯾن پست را از اختياراتش تھی
کند .مامدوف تصرﯾـح مـيـکـنـد کـه «
روسيه به پـيـش رانـدن ﯾـک راه حـل
سياسی ،اصالحات در ساخت قـدرت،
بازسازی ارتش برای تبدﯾل آن به پـاﯾـه
ای برای سورﯾه جدﯾد ،سورﯾه پـس از
جنگ ،گراﯾش دارد«  ».واطرافيان بشـر
اسد ،نظاميان ودﯾگران ،احـتـمـال دارد
که مورد قبول مخالفيـن قـرار گـيـرنـد.
مسکو به آنھا توجه دارد ،حتی گـرچـه
بعضی از آنان درمقاطعی کشـتـی در
حال غرق را رھا کردند .آنـھـا ضـرورتـا
وبطور قطعی از صحنـه بـيـرون نـھـاده
نشده اند .مسکو تـالش مـيـکـنـد کـه
جستجوی ﯾک راه حل را آسان تر کنـد.
اما در اصل ،ﯾـافـتـن راه حـل بـعـھـده
سورﯾه ای ھاست .آنھا ھسـتـنـد کـه
باﯾد تصميم بگيرند که چه کسی بـاﯾـد
رئيس جمھور باشد و قانون اسـاسـی
چگونه باﯾد باشد».
بسياری ،حـداقـل در مـيـان «شـرق
شناسان » ،مـيـگـوﯾـنـد کـه ازاﯾـنـکـه،
بشراسد دﯾگر قـادربـه مـتـحـد کـردن
سورﯾه ای ھا نخواھـد بـود و خـود او
مسئله ساز است ،آگـاھـنـد .وگـفـتـه
ميشود که در کـرمـلـيـن وحـداقـل در
وزارت امورخارجه ،وحتی وزارت دفـاع،
مــطــرح کــردن تــعــوﯾــض رئــيــس
جمھورسورﯾه دﯾگر مـوضـوعـی کـامـال
ممنوع نيست .نيکوالی کوژانو نگـرانـی
خوﯾش را ابراز ميکنـد «امـا مسـئـلـه

بشدت بغرنج شده اسـت .مـخـالـفـان
سـورﯾــه ای بــه مــن مــيــگــوﯾـنــد کــه
بشردست به پاکسازی پيرامونش زده
ودﯾگـرکسـی بـاقـی نـمـانـده اسـت.
سپس با اتحادھای خيلی پيچـيـده بـا
قباﯾل مختلف کشور موفق شده قـدرت
خود را مستحکم کـنـد .امـروزه ،کـنـار
گذاشتن او پذﯾرفتن خطراز ھم پاشـی
جدﯾد ھمه چيز است».
اﯾن تفکر که والدﯾميرپوتين به گـروگـان
بشراسد تبدﯾل شده ،بـطـور نسـبـتـا
گسترده ای در مسکو راﯾج است .امـا
چه باﯾد کرد؟ رھا کردن او دﯾگرمـمـکـن
نيست چرا که اﯾن به مـفـھـوم نـفـی
مبانی تعھد سپتامـبـر  ٢٠١۵روسـيـه
بوده وخطر فروپاشی تعادل شـکـنـنـده
ای که بدوراسد اﯾجاد شده است را در
بــردارد .در عــيــن حــال ،چــيــزی کــه
بطورمحرمانه در روسيه گفته ميشـود،
کرملين ميخواھد تا آخرﯾن لحظه اثبـات
کند که نباﯾد به مردم اجازه داد تا بـنـام
ﯾک مردم ساالری که فقط ھـرج ومـرج
بدنبال دارد ،رھبران خوﯾش را سرنگـون
کنند .متخصصين روسی ،با دسترسی
به منابع کم وبيش جدی ،گـاھـگـاھـی
پيچيدگی وضعيت برای خود بشراسـد،
که بـعـنـوان مـثـال ،بـرادرش مـاھـر،
مسئول اکثرنيروھـای امـنـيـتـی ،خـط
مشی سرسختانه ای تحميل ميکـنـد،
را نيز پيش ميکشند .ظاھرا ماھـراسـد
در ژانوﯾه  ٢٠١٧قصد داشت تا با کمـک
اﯾران بر عليه رئيس جمھور دسـت بـه
کودتا بزند.
ﯾا ﯾک طرف دﯾگری را خرد ميکـنـد،
ﯾا مذاکره برگزارميشود
اﯾن وضعيت ورقابت احتمالی با تـھـران
برای تاثير گذاری برتصميمات دمشـق،
آميخته با تماﯾـل مسـکـوبـرای دسـت
ﯾابی به راه حلی سياسی در سورﯾـه،
روسيه را وادار ميـکـنـد کـه در مـيـان
مخالفين حکومت در جستجوی کسـی
باشد کـه احـتـمـاال در زمـان مـوعـود
سازش با دولت سورﯾه را می پـذﯾـرد.
واسيلی کوزنتسف تاکيد ميکند که «
کنگره سوچی چـھـارچـوب وسـيـعـی
برای گفتگوی سياسی وجامعه مدنـی
سورﯾه بود .من فکر نميکنم کـه ادامـه
آن وتبدﯾلش به ﯾک چھارچوب گفتگـوی
مدوام ضرورت داشته باشد .ھيچـکـس
در ميان مقامات روسی خواھان پـاﯾـان
دادن به روند ژنو وﯾا آستانا نيست .امـا
برای تصميم گيران ما ،حقـانـيـت دادن
به خروج ما از کشمکش سورﯾه توسط
سورﯾه ای ھا ودر سطح ملی اھمـيـت
زﯾادی دارد.آقای پـوتـيـن عـالقـه مـنـد
است که موفقيتش در برقراری صـلـح،
توسط جامعه بين المللی به رسمـيـت
شناخته شود».
از اﯾنرو ،بنظر ميرسد که تالشی بـرای
شناسائی و سپس مذاکره با تـعـدادی
از ھفت ھزار گروه مبارز در سـورﯾـه در
جرﯾان است .کنستانتين ترووتسـو بـه

ما توضيح ميدھـد کـه مـثـال «کـرانـه
شرقی فرات ،بوﯾژه جاﯾگاه عرب ھـای
سنی است .وقتی که داعش منطـقـه
را تصرف کرد ،آنـھـا شـيـخ ھـا را بـه
گروگان گرفتند تا جوانان را واردار کنـنـد
که به داعش بپيوندند .شيخ ھـا ،کـه
مردم شدﯾدا از آنھا پيروی ميکنند ،پس
ازآزادﯾشــان ســعــی کــردنــد کــه وارد
ساختارھای جدﯾد دولت محلی شوند.
وآنجا ،آنھا خود را در کـنـار کـردھـائـی
ﯾـافــتــنــد کــه بـخــشــی از نــيــروھــای
دموکراتيک سورﯾه را تشکيل ميدانـد و
داعش را شکست داده ونسبتا با بشر
متحدند .مفھوم آن اﯾـنـسـت کـه اﯾـن
بخش از سورﯾه دﯾر ﯾا زود تحت کنـتـرل
سنی ھائی خواھد بـود کـه بـا رژﯾـم
دمشق اختالف نظردارند .اما ھمکـاری
فعلی آنان با ﯾکدﯾگرکماکان اﯾن اميد را
زنده نگه ميدارد که شاﯾد دست ﯾـابـی
به ﯾک سازش امکان پذﯾر باشـد» .اﯾـن
ﯾک بازی با تعداد زﯾادی بازﯾگر وبنابراﯾن
ھمراه با ناشناخته ھای متعدد اسـت.
مامدوف بر اﯾن عقـيـده اسـت کـه «
مسئله ای که از سوی دﯾـگـر مـطـرح
است ،ادغام گروه ھای مخالف مسلح
در ســاخــتــارھــای دفــاعــی وفــاداربــه
دمشق است .بدﯾھی اسـت کـه اﯾـن
جنبه ازقضاﯾا ھنوزگنگ است چـرا کـه
نه ازنتاﯾج نبردھا ونه ازتصـمـيـم بشـر
درموردعفوعمومی آگاه نيستيم».
به ھر حال ،بنظرميرسد که مسکوقبـل
ازھرچيز ،تظعيف مخالفان را مـد نـظـر
قرار داده است .از نبرد حلـب بـعـنـوان
الگواستفاده ميشود  :ھر چه بـيـشـتـر
مخالفان را ضعيف کنـيـم آنـھـا رغـبـت
بيشتری برای سازش نشان خـواھـنـد
داد .روسالن مـامـدوف مـجـددا تـکـرار
ميکند که «بواسطه پيروزی نـظـامـی،
مخالفين سرخم کرده و گفتگو با رژﯾـم
بشراسد خـواھـنـد پـذﯾـرفـت .درحـال
حاضردو راه حل در پيش روسـت  :ﯾـا
ﯾک طرف دﯾگری را خـرد مـيـکـنـد وﯾـا
مذاکره ای برپا مـيـشـود .اﯾـن بـاعـث
تاسف است اما بنظرکرملين اسد کـم
زﯾان تر ازھمه است .چه کسی مـاﯾـل
است که النصره وﯾا داعش زمـام امـور
در سورﯾه را بـدسـت گـيـرد؟ روسـيـه
خواستار ﯾک راه حل سياسـی و ﯾـک
سورﯾه الئيک است».

بازگشت به نقطه آغاز ؟
وقبول اﯾنکه ،آنھائی که نمی توانند بـا
رژﯾم دمشق مذاکره کنند ،در حـاشـيـه
خواھند ماند« .راه حـل سـيـاسـی »
مورد نظر مسکو وبوﯾژه شـيـوه دسـت
ﯾابی به آن بيشتر شبيه ﯾـک راه حـل
صرفا نظامی است .تارﯾخدان وسنـاتـور
رومی ) (۵٨ – ١٢٠می نوشت « آنـھـا
بيابانی اﯾجاد ميکنند وسپس ميگوﯾـنـد
که صلح بـرقـرارکـرده انـد ».نـيـکـوالی
کوژانوو فکرنمی کند که «سـورﯾـه بـه
بيابانی تبدﯾل خواھد شد واﯾن چـيـزی
نيست که مسکو در پـی آنسـت .در
غوطه شرقی شاھد آن بـودﯾـم .بـی
شک درميان روس ھـا اراده تضـعـيـف
مخالفين ومجبورکردنشان به نشستـن
دردورمــيــز مــذاکــرات وجــود دارد .امــا

ھمگی در اﯾنجا آگاھند کـه ،کسـانـی
که کرملين آنـان را تـا ژانـوﯾـه ٢٠١٧
واولين نشست آستـانـا »تـرورﯾسـت«
خطاب ميکرد ،در واقع مخالفـيـن رژﯾـم
ھستند وبه ھمين زودی خـلـع سـالح
نخواھند شد چـرا کـه ھـمـگـی آنـھـا
پدرخوانده ھای قدرتـمـنـدی ھـمـچـون
سعودی ھا ،ترک ھا وﯾا آمرﯾکائـی ھـا
در خارج دارند».
بنابراﯾن ،مسکو نـھـاﯾـتـا بـر روی اﯾـن
پدرخوانده ھا نيز حسـاب مـيـکـنـد تـا
دمشق را مجبوربه مذاکـره کـنـد .امـا
ھرچـه زمـان مـيـگـذرد ،بشـر اسـد،
مطمئن از حـمـاﯾـت اﯾـران وروسـيـه،
قلمروی بيشتـری را بـازپـس گـرفـتـه
وبيابان سياسی سورﯾه را گسـتـرش
ميدھد .وھمه اﯾنھا با چوب الی چـرخ

گذاشتن درھر پيـش طـرح گـفـتـگـوی
ملی که مسکو سعی ميکند در آستانا
وﯾا سـوچـی بـراه انـدازد .واسـيـلـی
کوزنتسف خاطرنشان ميکند که «رژﯾـم
سورﯾه واقعا مسئله سازسـت ،ھـيـچ
انعطاف نشان نميدھد وھـر انـدﯾشـه
سازش را رد ميکند .ھمه اﯾنھا روسيـه
را خشمگين ميسازد» .بن بستی کـه
روس ھا امروزه در آن گرفتارند ،ميتواند
به بازگشت به نقطه آغازمنـجـر شـود.
علت اصـلـی مشـکـل سـورﯾـه ،اﯾـن
باربيش از ھميشه رھبرکشوری اسـت
که تھی از تمامـی آنـانـی شـده کـه
برعليه حاکميت اواعتراض ميکردند.
رژﯾس ژانته
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ﻣﺮدم
اﻳﻮان ﻛﺮاوس

رئيس کشور برای گردش در شھـر راه
میافتد .دولتمردی صـاحـب نـظـرﯾـات
سنـتـی در اتـومـبـيـلـی سـنـتـی بـا
شيشهھای ضد گلوله.
در حالی که از خـيـابـانھـا مـیگـذرد
بهاطـراف نـگـاه مـیکـنـد و نـاراحـت
میشود .از رئـيـس دفـتـر خـود کـه
ھمراھش است میپرسد« :پس کجـا
ھستيد؟ »
رئيس دفتر میپرسد« :قربان ،کـیھـا
کجا ھستند؟ »
دولتمرد سِگرمهاش را ھم میکشد و
خب ،مردم» .
پاسخ میدھدُ « :
رئيس دفتر اندکی مکث میکند ،بعد:
« َ -مردم ،قربان ،بعضیھاشـان پشـت
ميلهھای زندانند ،بعضیھاشـان ھـم،
فکر میکنم» ...
رئيس کشور با لحنی تـنـد مـیگـوﯾـد:
«عـجـب ،کــه اﯾـنطـور» .و بـهحـيــرت
میافتد.
از کنار گروه کوچکی کـه بـا اشـتـيـاق
دست تکان میدھند میگذرند .صدای
ھلھله بهگوش میرسد .رئيس کشـور
طبيعتاً خوشحال میشود.
میگوﯾد« :خوب ،بھتـر شـد ،اﯾـنطـور
نيست؟ »

رئيس دفتر با اکراه میگوﯾد« :قـربـان،
اﯾنھا آدمھـای خـودمـانـنـد» .رئـيـس
کشور عصبانی میشود .نـمـیتـوانـد
بفھمد چهطـور مـمـکـن اسـت تـنـھـا
کسانی که بهتماشای عبور مـوکـبـش
آمدهاند پليسھـای مـخـفـی ،عـوامـل
تحرﯾک مردم ،و خبرچينھا باشند .قبال ً
چنين چيزی بهذھنـش خـطـور نـکـرده
بود.
بهرئيس دفتر میگوﯾد« :ما باﯾد مـردم
تازهئی پيدا کنيم .مردمی سـالـمتـر و
بھتر» .و برمیگردد بهکاخش .روز بـعـد
رئيس دفتر را احضار میکند.
« -خوب ،چهطور شد؟ »
رئيس دفتر با لکـنـت زبـان مـیگـوﯾـد:
«من ...من خيلی متأسفم» ...
دولتمرد فرﯾاد میکشد« :ﯾعنـی چـه؟
اﯾن کار چه معنی دارد؟ »
رئيس دفـتـر وحشـت زده و مـرعـوب
گــزارش مــیدھــد« :قــربــان ،ھــنــوز
نتواستهاﯾم مردم تازهئی پـيـدا کـنـيـم.
قيمتھا خيلی باال رفته» .
رئيس کشور دستـور صـادر مـیکـنـد:
«میخواھم بالفاصلـه مـردم تـازهئـی
برای من پيدا کنيد! بهکشورھای خـارج
بنوﯾسيد ،بـا دول ھـمـسـاﯾـه تـمـاس
بگيرﯾد .کشور ما زﯾبا اسـت .ھـواﯾـش
عالی اسـت .غـذاھـاﯾـش خـوشمـزه
است .آثار تارﯾخی و رسوم احترام آميز
دارﯾم .پيشنھاد خرﯾد بدھيد! »
رئيس دفتر برمیگردد سر کارش .نامه
مینوﯾسد ،آگھی میکند ،و ھر چه از
دستش برمیآﯾد انجام میدھد.
پاسخھا از کشورھای دﯾگر میرسد:
« -متأسفيم که بهعلت کمبود شـدﯾـد
مردم نمیتوانـيـم بـهتـقـاضـای شـمـا
پاسخ مثبت بدھيم» ...
البته ما بهقدر کافی آدم دارﯾـم ،امـامتأسفانه بهھيچ وجه قـابـل اعـتـمـاد
نيستند ،حتی خطرناکند» ...

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﯾکی از پاسخھا میگوﯾد« :حـتـی آن
قدر آدم ندارﯾم که در تظاھرات خودمان
شرکت کنند! »
پاسخ دﯾگر« :جمعيت ما کم شده» ...
« -بــيــش تــر مــردمــان بــهخــارج فــرار
کردهاند» ...
و از کشوری کـه مـردمـش بـهتـازگـی
قدرت را بـهدسـت گـرفـتـهانـد چـنـيـن
نوشتهاند« :ما فروشی نيستيم! »
رئيس کشور نامهھا را میخـوردنـد .از
اﯾن که نتوانسته دستوری صادر کند و
آن را بهمرحل ٔه اجرا درآورنـد ،از خشـم
بی اختيار میشود .در عـيـن حـال از
نوعی بیامنيـتـی احسـاس آگـاھـی
میکند ،احساسی کامال ً تازه .در تمام
اﯾن سالھا ھرگز چـنـيـن احسـاسـی
بـهاو دسـت نـداده بـود ...خشـمــش
افزاﯾش میﯾابد و دچار سکتـ ٔه قـلـبـی
شدﯾد میشود.
مراسم تشييع جنازه ،نيازی بـهگـفـتـن
نيست که ،بسيـار بـا شـکـوه بـرگـزار
میشود .اﯾن بار او را در اتـومـبـيـلـی
بــدون شــيــشــهھــای ضــدگــلــولــه ،از
خيابانھای شھر عبـورش مـیدھـنـد.
حاال دﯾگر از چيزی نمیترسد.
پياده روھا پـر از جـمـعـيـت اسـت ،و
خيابانھا ناگھـان از مـردم انـبـاشـتـه
شده .مردم باالخره رونشان داده ظاھر
شدهانـد ،امـا بـهنـظـر مـیرسـد کـه
اھميت موقع را فراموش کردهاند.
ھمه میخندند.
ه رامين شھروند
ترجم ٔ

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾن بيانيـه در ھيـچ نھـادی از
جبھـــه ملـــی اﯾـــران مطـــرح
وتصوﯾب نشده است  .وبنـده
ھــم بــا ســمت رئيــس ھيئــت
اجرائيه ومسئول تشکيالت از
آن بی خبر بودم

ساﯾت مليون – آقای دکتر موسوﯾان  ،در
روزھای اخير بيانيه ای با امضای جبھه ملی
اﯾران با تارﯾخ  15خرداد 97برای عده ای اﯾميل
گردﯾده و در ﯾکی دوساﯾت اﯾنترنتی ھم
منتشر شده که مقداری شبھه وتامل در مورد
آن وجود دارد.آﯾا اﯾن بيانيه از طرف جبھه ملی
اﯾران صادر گردﯾده است ؟

دکتر موسوﯾان – خير  .اﯾن بيانيه در ھيچ نھادی از جبھه ملی اﯾران مطرح وتصوﯾب نشده است  .وبنده ھم با سمت
رئيس ھيئت اجرائيه ومسئول تشکيالت از آن بی خبر بودم وبرای من ھم اﯾميل شده بود وبنده انتشار آن از سوی جبھه
ملی اﯾران را تکذﯾب ميکنم  .ضمنا به اعضا وھواداران ارجمند جبھه ملی اﯾران ورسانه ھای عمومی گوشزد مينماﯾم که
ھمانگونه که قبال ھم اعالم شده است ،انتشارات جبھه ملی اﯾران تنھا از طرﯾق ساﯾت رسمی اﯾن جبھه و به وسيله
روابط عمومی ھيئت اجرائيه منتشر می شود وانتشار مطلب از طرق دﯾگر از سوی جبھه ملی اﯾران نيست واز درجه
اعتبار ساقط است .
ساﯾت مليون – آقای دکتر موسوﯾان  ،شما محتوای اﯾن بيانيه را چگونه ارزﯾابی می کنيد
دکتر موسوﯾان – به داوری من اﯾن بيانيه در چھارچوب اعتقادی جبھه ملی اﯾران نيست  .زﯾرا جبھه ملی اﯾران عالوه بر
استقالل خواھی  ،به دوستی واحترام متقابل با کليه کشورھای جھان و باور به منشور ملل متحد وعدم گراﯾش به ھرﯾک
از قدرت ھای جھانی وتوجه به جنبش عدم تعھد که دکتر مصدق بنيانگذار فکری آن بود اعتقاد دارد  .در حاليکه در بيش از
نيمی از اﯾن بيانيه مواضعی تند تر از اصول گراﯾان حکومتی نسبت به برخی از کشورھا مشاھده ميشود وبيشتر به بيانات
ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی شبيه است تا به مواضع جبھه ملی اﯾران  .در قسمت ھای پاﯾانی آن ھم برای خالی
نبودن عرﯾضه انتقاداتی از وضع موجود صورت گرفته که اﯾن نابسامانی ھا  ،ھمه جا گفته ميشود وبرای ھمه روشن است
وجبھه ملی اﯾران ھم بارھا به آن ھا اشاره داشته است  .واﯾن قسمت ھای پاﯾانی به عنوان سرپوشی بر آن تاﯾيد ھای
شدﯾد مواضع حاکميت در قسمت اول آورده شده است .
ساﯾت مليون – از پاسخ ھاﯾی که به سئواالت ما دادﯾد متشکرﯾم .
--

دکتر موسوﯾان – من ھم از شما سپاسگزارم  .موفق وپيروز باشيد .

روابط عمومی جبھه ملی اﯾران
تھران  -اﯾران
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از آقای زعيم ھرچه بگوﯾيد برمياﯾـد .او
اﯾن بار در دوران “مرخصّی” ﯾـا “آزادی”
از زندان مقام خود را بـاال بـرد و ﯾـک
درجه ارتقاء پيدا کرد .حاال زﯾر مقاالتش
از تارﯾخ ١٣فروردﯾن ماه ١٣٩٧ببعد مـی
نوﯾسد« :کورش زعيم ،رئيس شـورای
مرکزی جـبـھـه مـلـی اﯾـران»  ١؛ بـه
ھمين سادگی!
ھيچکس ھم از او نپرسيد کـه در چـه
تارﯾخی شورای مرکزی جـبـھـه مـلـی
اﯾران تشکيل جلسه داده و چه افرادی
در آن شرکت کرده اند و وی بـا چـنـد
راًی اﯾن سمت را کسب کـرده اسـت.
گـوﯾـا اﯾـن حـرفـھـا در ﯾـک سـازمـان
سياسی مانند «جبھه مـلـی اﯾـران »
معنا و مفھـومـی نـدارد !.اکـنـون کـه
خفقان جمھوری اسالمی ھمه جـا را
فراگرفته و دھان «ھـمـونـدان »بسـتـه
می باشد ،باﯾد رئيس شد.
دﯾگـر مـھـم نـيـسـت چـگـونـه؟ البـد
“ھموندان” باﯾد خوشحال بـاشـنـد کـه
شخصی با شھامت اﯾن سـمـت را از
آن خود کرده اسـت .اگـر بـه شـورای
مرکزی جبھه ملی اﯾران مجوز تشکيـل
جلسه نمی دھند و کسی نمی توانـد
کاندﯾدای رﯾاست شود ،مانعی نـدارد،
باالخره ﯾک نفر باﯾد خود را «قـربـانـی»
کند.
“ ھموندان” باﯾد پس از درگذشت آقای
ادﯾب برومند ،رئيس داشـتـه بـاشـنـد.
شورای بدون رئيس که شورا نيـسـت!
ھمان بھتر که “ ھموندان” ﯾـک رئـيـس
«خودفرموده »ی مادام العـمـر داشـتـه
باشند! مھم نيست کـه آقـای رئـيـس
جدﯾد به آزادی و دموکراسی سازمانی
اعتقاد داشته و در ﯾـک جـلـسـه ی
رسمی شورای مرکزی انتخاب شود ﯾا
به طور جعلی صاحب اﯾن عنوان گـردد.
ھمين رﯾاست جـعـلـی ھـم بـه سـر
اعضای شورای مرکزی جـبـھـه مـلـی

اﯾران زﯾاد است!
گوﯾا در قاموس اﯾن فرد می شود بدون
اجالس شورای مرکزی جـبـھـه مـلـی
اﯾران ،رئيس شورا شد و خـودسـرانـه
رﯾاست خود را بر «ھموندان »تحـمـيـل
کرد .و بـدون انـتـخـابـات ،جـانشـيـن
شادروان ادﯾب برومنـد شـد و از اﯾـن
عنوان برخوردارگردﯾد و الـگـوﯾـی ھـم
برای دﯾگران شد.
جبھه ملی اﯾـران در تـارﯾـخ نـوزدھـم
فروردﯾن ماه  ١٣٩٧با دادن اطالعيه ای
متذکر گردﯾد که:
» در روزھای اخير ،بيانيه ای در بـرخـی
رسانه ھای مجازی منتشر شـده کـه
در زﯾر آن عالوه بر نام نوﯾسنده ،عنـوان
«رئيس شورای مرکزی جبـھـه مـلـی
اﯾران »قيد گردﯾـده اسـت .افـزون بـر
اﯾراداتی که بر برخی از مفـاد بـيـانـيـه
فوق الذکر وارد است ،عنوان درج شده
در زﯾر آن نيز کامال نادرست و مـجـعـول
ميباشد ومورد تکذﯾب جبھه ملی اﯾران
است .ما اﯾنگونه اقدامات را در جـھـت
تخرﯾب سازمان قانونمند جبھـه مـلـی
اﯾران در اﯾن شراﯾط حساس و تارﯾخـی
کشــور ارزﯾــابــی مــی کــنــيــم .اعضــا
وھواداران ارجمند جبـھـه مـلـی اﯾـران
واقفند که پس از درگذشـت شـادروان
ادﯾب برومند رئـيـس شـورای مـرکـزی
وھيئت رھبری جبھه مـلـی اﯾـران در
تارﯾخ  ٢٣اسفند ماه  ،١٣٩۵به عـلـت
ممانعت دستگاه ھای امنيتی حکومت
جمھوری اسـالمـی شـورای مـرکـزی
ھرگز امکان تشکيل جلسه و انـتـخـاب
رئيس برای شورا را نداشته است و در
آخرﯾن انتخابات داخلی شورای مرکـزی
جــــبــــھــــه مــــلــــی اﯾــــران در
تارﯾخ  ١٨مرداد  ٩۴نيز آقاﯾان منوچھر
ملـک قـاسـمـی و پـروفسـور صـادق
مسرت بـه عـنـوان دو نـاﯾـب رئـيـس
شورای مرکزی انتخاب شده اند٣ ».
به ﯾاد دارﯾم که شـادروان عـبـدالـعـلـی
برومند در تـارﯾـخ بـيـسـت و ھشـتـم
اردﯾبھشت ماه ١٣٩٠در مصاحبه ای بـا
ساﯾـت “ مـلـيـون اﯾـران”  ٢در بـاره ی
کورش زعيم بدون بردن نام او و قبل از
استعفای وی از شورای مرکزی جبھـه

ﻞ

ملی اﯾران چنين گفته بود:

»…متاسفانه در اثر بـی انضـبـاطـی و
خودسری و خودبزرگ بينی ﯾـک عضـو
شــورای مــرکــزی کــه ســابــقــه ]ای[
طوالنی در جبھه ندارد ولی با فعالـيـت
ھای مصاحبه ای که در سالھای اخـيـر
انـجـام داده خــود را نـزد بـعـضـی از
اشخاص مثبت و مـفـيـد جـلـوه داده
است ]و[ در جبھه با اقدامات و دستـه
بندی ھای خود اﯾجاد بحـران و تـنـش
می کند ،خواسته ﯾا ناخواسته موجـب
وقفه در کار پيشرفت جبـھـه مـلـی و
تضييع اوقات می گردد .بدﯾھـی اسـت
اﯾن روش نامعقول نـاقـض عـالقـه بـه
جبھه است .من بارھا از در دوستی با
اﯾن عضو وارد شده او را از ادامـه اﯾـن
روش منـع کـرده ام ولـی فـاﯾـده ای
نبخشيده است .وی به طور کـلـی بـا
مقررات و مواد اساسنامه و ھماھنگی
جمعی سازش ندارد و به دﯾـگـران بـه
چشم کم اعتناﯾی می نگرد٢».
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ھرچند ادﯾب برومند در اﯾن مصاحبـه از
ذکر نام اﯾن شـخـص خـودداری کـرده
است ولی اﯾن شخص مـبـتـال بـه دو
عــارضــه ی “جــنــون عــظــمــت” )
 ،(mégalomanieو” دروغ ـ بيـمـاری” )
 ،(mythomanieکســی جــز کــورش
زعيم نيست ،که چنـد سـالـی اسـت
بعنوان منجی جدﯾد اﯾران ظھـور کـرده،
و دﯾوانه وار داعيه ی رھـبـری جـبـھـه
ملی اﯾران را دارد.
اﯾن اعمال جنون آميز فقط از کسـانـی
بروز ميکند که عقـل اشـان پـارسـنـگ
می برد و سخت خودشيفته ھستند.
پس از فوت ادﯾب برومنـد ،گـوﯾـا بـرای
کورش زعيم اگر زﯾـر مـقـالـه ھـاﯾـش
رئيس شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران
ننوﯾسد ،کسر شان اش مـی شـود و
تفاوتی ھم نمی کند که اﯾـن عـنـوان
غصبی باشد.
ھيچ فرد سياسی با تجربه ای از اﯾـن
سوابق بی خبر نيست که در سراسـر
جھان ،در نظام ھای دﯾکتاتوری شبـيـه
ســازی و غصــب عــنــاوﯾــن رھــبــری
درسازمان ھای سياسی اصيل نوعـی
خرابکاری محسوب می شود و آشـوب
در اﯾن سازمان ھا ،با رخنه ی عـوامـل
نفوذی در آنـھـا از روش ھـای راﯾـج
دستگاه ھای امنيتی اﯾـن نـظـام ھـا
بوده و ھست.
ھنوز پيشنھاد ھای کورش زعيم ،اﯾـن
نابغه ی ھمه فن حرﯾـف بـه احـمـدی
نژاد در بـاره ی راه حـل مسـاًلـه ی
ھسته ای اﯾران را از ﯾاد نبرده اﯾـم کـه
در سال ١٣٨۴به او نوشت:
» راه حل پيشنھادی زﯾر فقط ﯾک ترفنـد
برای اﯾجاد تردﯾد و شـکـاف در اردوی
دشمنان اﯾران اسـت .الـبـتـه مـنـافـع
اقتصادی و استراتژﯾـک آن ،در صـورت
موفقيت ،قابل مالحظه خواھد بود:
دســتــور دھــيــد ﯾــک شــرکــت بــزرگ
سھامی عام تشـکـيـل شـود .ھـمـه
تاسيسات و داراﯾـيـھـای دو نـيـروگـاه
بوشھر ،تاسيسات تولـيـد خـمـيـر زرد
اورانيوم در اصفھان و تاسيسات غـنـی
سازی نظنز ھمگی ارزﯾابی و بـعـنـوان
سـرمــاﯾــه مــوجــود بــه شــرکــت عــام
واگذاری شوند .ازسوی دﯾگر ،سرماﯾـه
الزم برای تکميل و اداره نيـروگـاھـھـا و
تکميل تاسيسات اصـفـھـان و نـطـنـز
برآورد شود .مجموع اﯾنھا سرماﯾه ثبـت
شده می شود .آنـگـاه پـنـجـاه درصـد
سھام )نه  (۴٩٪در بورس عرضه شود.
ھمـزمـان وبـيـدرنـگ درخـواسـت نـام
نوﯾسی سھام شرکت در بـورسـھـای
لندن ،پارﯾس ،نيوﯾورک ،ھنگ کـنـگ و
توکيو شود .ازآنجا کـه مـمـکـن اسـت
بورسھای بزرگ در آغاز کار ،بـه دالﯾـل
ناباوری ﯾا فشارھای سياسـی ،ازاﯾـن
کار استقبال نکنند ،ھمزمان سھـام را
دربورسھای کوچک منطقه و اروپا ھـم
عرضه کنيد .من تصور می کنم که حتـا

اگر عرضه سھام در بـورسـھـا در آغـاز
موفقيت آميز نباشد ،مخالفان فعالـيـت
ھسته ای اﯾران مواجه بـا مـوجـی از
افکار عمومی جھانی خواھند شد کـه
اﯾن کار را نشانه صداقت اﯾران ارزﯾابـی
خواھند کرد .عمليات غنی سـازی در
نطنز را به ھر بھانه برای مدتی بسيـار
محدود داوطلبانه متوقف کنيد و ،پـس
از تشکيل شرکـت بـاال ،بـگـذارﯾـد آن
شرکت عمليات را بعنوان ﯾک فعـالـيـت
اقتصادی از سر بگيرد.
البته گزﯾنه دﯾگر برای نجات ،تسليم به
خواستھای غرب و گذشتن از حـقـوق
قانونی ملت اﯾران خواھد بود».
ھيچ کجا سـراغ نـدارﯾـم کـه در ﯾـک
حکومت دﯾکتاتوری ،مخالفی بـيـاﯾـد و
اﯾن گونه بـه زمـامـدار مسـتـبـد وقـت
نامه بنوﯾسد و او را در امور ھسته ای
رھنمود و ﯾاری دھد.
البته زعـيـم در ھـمـيـن زمـيـنـه ی
«مشاورتی »داوطلبانه نامه ی دﯾگـری
ھم به احمدی نـژاد نـوشـت امـا مـا
لزومی به نقل قول از آن نـدﯾـدﯾـم چـه
گفته اند «تو خود حدﯾث مفصل بخـوان

از اﯾن مجمل».
در شوروی استالين و آلمان ھـيـتـلـری
که ھيچ؛ حتی در دﯾـکـتـاتـوری ھـای
غيرتوتاليتر نظامی ـ پليسی آمـرﯾـکـای
التين ﯾا رژﯾم فرانکو ھم ﯾـک «رھـبـر »
اپوزﯾسيون داوطلبانه مشاور دﯾکتاتورھا
نميشد.

در سال  ۵۶ھم ھنگامی کـه رھـبـران
سرشناس جبھه ملی اﯾران بـه شـاه
نــامـــهی ســرگشـــاده نــوشـــتـــنـــد
برای مشتی تعارفـات وراھـنـمـاﯾـی و
کمک به او دربـارهی اﯾـن ﯾـا آن کـار
عمرانی ﯾا ﯾک امر فـرعـی مـربـوط بـه
سياست خارجی نبود؛ آنان تنھا و تنھا
به انتقاد از تجـاوزات شـاه بـه قـانـون
اساسی و دﯾگر خالفکاریھای قانونی
او و نتاﯾج زﯾانبخش آنھا پرداخته احترام
به حاکميت ملی و حقوق ملت ﯾعـنـی
ھــمــان اجــرای قــانــون اســاســی و
بازگشت به رعاﯾـت کـامـل آن را کـه
خواست ھميشگی نھضت ملی بود از
شاه خواسته بودند؛ پيش از آن نيـز در

ﺻﻔﺤﻪ 17

اعالميھای که اعضـای شـورا از درون
زنــدان دربــارھ ی »اصــالحــات شــاه و
مـــــــلـــــــت »صـــــــادرکـــــــردنـــــــد
شعارشان » اصالحات آری؛ دﯾکتـاتـوری
نه!« بود؛ آنان در ھـيـچ فـرصـتـی در
ﯾادآوری اساسی ترﯾن حقوق مردم بـه
شاه و به مردم کوتاھی نـمـي کـردنـد و
ھيچگاه به دستاوﯾز اظھارنظر درباره ی
ﯾکی از مصالح کشور و برای خوشآﯾنـد
دﯾکتاتور تکرار حقـوق مـردم را پشـت
گوش نميانداختند.
دکتر مصدق و جبھه ملی اﯾران ھمواره
از دو عامل بزرگ آسيب دﯾده اند؛ ﯾکی
از دوســتــی ھــا و دشــمــنــی ھــای
جاھالنه ی “ھموندان” نادان و دﯾـگـری
از “رھبران” و “قھرمانان” کاذب در زﯾـر
نقاب ھای مصلحـت آمـيـز مـردمـی و
مردمداری برای مطرح شدن خودشـان
در جامعه.
برای نظام ھای دﯾکتاتوری ،خاصه اگـر
توتاليتر ھم باشند ،افراد ناقص عقـلـی
که جز جنون خودنماﯾی و سـردرآوردن
در ميان سرھا انگيزھای ندارند بھترﯾـن
ابزار کار بشمار ميروند .برای استـفـاده
از اﯾنگونه عناصر استخدام اگاھـانـه ی
آنان ضرورتی حتمی نيست؛ بـوﯾـژه در
آغاز کار .کافـی اسـت اﯾـن احسـاس
آنان به اھميت خود به نحوی ماھرانـه،
مثال چند روز زندان خـوش آب و ھـوا،
تقوﯾت گردد .از اﯾن طـرﯾـق اسـت کـه
ميتوان آنھا را به طرق گوناگون در ھـر
جھتی ھداﯾـت کـرد و بـه کـارھـاﯾـی
زﯾانبخش به حال مخالفان برانگـيـخـت.
ب ناقص عقلی را
باﯾد ابتدا فرد جاه طل ِ
نشانکنند .عده ای از مشـاوران فـعـال
خود را نيز که با مارک مخالف نيـم بـنـد
در اﯾن وزارتخانه ی مھم يا آن سـاﯾـت
تارﯾخنگاری نيمھرسمی ﯾا .. .براﯾشـان
کــار مــي کــنــنــد بــرای تشــوﯾــق او و
بادانداختن در زﯾر بغل او ،در اطـرافـش
بگمارند و ھر روز فکر «بکر »جدﯾدی را
به او القاء کنند.
ﯾکی از مھم ترﯾن اصول تحليل اتفاقـات
اﯾن است که ارزﯾابی کنيم که اتفـاقـی
که واقع شده به نفع ﯾا ضرر چـه کـس

ﯾا چه کسانی است .اﯾنـجـا نـيـز اﯾـن
اصل بدﯾن شکل مطرح می شـود کـه
عدم اتحاد مليون بـا ارائـه ی چـنـيـن
تصوﯾری از آنان به نفع ﯾا ضرر کيست؟.
مسلم است که وقتی مـيـان مـلـيـون
اتحاد بر قرار نباشد ﯾا چنين تصوﯾری از
آنــان ارائــه شــود اﯾــن امــر بــه نــفــع
دشمنان ﯾعنـی نـظـام حـاکـم اسـت.
انتشار اخبار و مطالب جعلی نه تـنـھـا
موجب بی آبروﯾی جاعلين خـبـر مـی
گردد ،بلکه به جبھه مـلـی اﯾـران نـيـز
آسيب می رساند.
اتحاد الزم است ولی کافی نيـسـت و
قدم بعد از اتحاد تشکل و ھمبستـگـی
است .انتظار نداشته باشيم دشمـنـان
برای اتحاد ما راه چاره ارائه دھند.
از ﯾک طرف فشار حکومت اسالمی بـر
فعاالن سياسی و اجـتـمـاعـی داخـل
کشور ،از جمله جبھه ملی اﯾـران ،بـه
نحو بیسابقهای شدت ﯾافته است.
از طرف دﯾگر توطئه و حمله ی “ پھلوان
پــنــبــه” ی بــی مــاﯾــه ی تــھــران و
“دستيارانش” به منتقدان او در خارج از
کشور و سرقت و جعل عنـوان رئـيـس
شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران تـنـھـا
برای خالی کردن صحنه از نـيـروھـای
اصيل ملـی در داخـل و خـارج اﯾـران
است ،تا نفوذی ھا و اخـالل گـران بـا
دست باز بـه نـابـودی جـبـھـه مـلـی
بپردازند .توطئه گران از تمام امـکـانـات
خود و با حماﯾت رسانه ھای وابسـتـه
ی خارج از کشور و بعـضـاً بـا گـرفـتـن
کمک ھای ھنگفت خارجی سعـی در
تخرﯾب تشکيالت جبھه ملی اﯾـران در
داخل و خارج از کشور دارند.
در شراﯾطی که ملت اﯾران با مـبـارزات
شــبــانــه روزی خــود بــرای آزادی
ودمــوکــراســی بــا پــرداخــت بــھــاﯾــی
گزاف تالش می کند ،عده ای برآنند تـا
شاﯾد بتوانند با اﯾـجـاد بـرخـورد مـيـان
نيروھای مبارز ملی ومردمی از طـرﯾـق
اعالميه ھای مشکوک و شبھه انـگـيـز
ونظرﯾات دوراز واقعيت از ھمبـسـتـگـی
ھمه نيروھای غير وابسته به بـيـگـانـه
ممانعت بعمل آورند و آب را چنـان گـل
آلود کنند تا مگر دربرخوردھای داخلـی،
سکان حرکت ملی مـردم اﯾـران را در
دست گيرند .زھی خيال باطل!
راه امروز نيروھـای مـلـی آنسـت کـه
تجربيات خوﯾش را بی نام و نشـان و
خود نماﯾی ھـای مضـحـک ،ھـرچـنـد
حساب شده و دستوری باشد ،تقدﯾـم
مردمی کنند که می دانـنـد چـه مـی
خواھـنـد وچـه نـمـی خـواھـنـد .اگـر
سازمان ھای نھضت ملی اﯾران ،و در
ميان آنھا جبھه ملی اﯾـران ،قـادر بـه
برافکندن نـقـاب از چـھـره ی عـنـصـر
نفوذی بيـمـارگـونـه ای کـه مـاھـيـت
جست و خيز ھای کودکانه و شـيـرﯾـن
زبانی ھای ھذﯾان آميز او برای ھر فـرد
سياسی مجربی ھمچون روز روشـن

است نباشند بھتر است که دسـت از
مبارزه برای آزادی بردارند .امـا چـنـيـن
نيست ،زﯾرا دشمن نـادان بـا اعـمـال
سخيفش ،خود اﯾن نـقـاب را در نـظـر
اھل بصيرت از چھره ی خوﯾـش درﯾـده
است.
پيداست که بنيانگذاران سازمان ھـای
جبھه مـلـی اﯾـران در اروپـا کـه اﯾـن
سازمان را در سـال  ،١٩۶٢در زمـان
حيات دکتر مصدق و بـا تـأﯾـيـد اولـيـن
کـنــگـره ی آن از طـرف شـخــص او،
تاًسيس کردند راه را بـرای اﯾـنـگـونـه
رجاله بازی ھا باز نخواھند گذاشت.
دکتر پروﯾز داورپناه
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دﺷﺖ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺳﺖ

ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ

در ﻟﺠﻦ زار  ،ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ روﻳﻴﺪ

ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ

در ﻫﻮاي ﻋﻔﻦ آواز ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرت آﻳﺪ ؟

و ﻛﺴﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ

ﻓﻜﺮ ﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد
و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ در آن

و زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ارزان ﻧﻴﺴﺖ

ﮔﻞ ِ ﮔﻨﺪم ﺧﻮب اﺳﺖ
ﮔﻞ ِ ﺧﻮﺑﻲ زﻳﺒﺎﺳﺖ
اي درﻳﻐﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ي دﻟﻬﺎ را
ﻋﻠﻒ ﻫﺮزه ي ﻛﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮد
ﻛﻪ در آﺑﺎدي وﻳﺮان ﺷﺪه دﻳﮕﺮ ﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ
و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ

)زﻧﺪه ﻳﺎد ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺼﺪق(
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اﻳﺮجﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ
پديدار شدن حكومـت ويـرانـگـر واپـس
گراه اسالمى من فھرست وار نـكـاتـى
را براى نوجوانانى كـه زمـان شـاه را
نــديــده انــد بــازگــو مــيــكــنــم :

دوست نو جوان پيش از ھمه به شـمـا

جمعه  ١۵تير  ٠۶ - ١٣٩٧ژوييه ٢٠١٨

ﺻﻔﺤﻪ 19

بارھا اينجا و آنجا ميبـيـنـم سـلـطـنـت
طلب ھا از روى نـا آگـاھـى كـامـنـت
ھـايــى مــيـگــذارنـد كــه حــتـا مـغــايــر
سخنرانى اعال حضرتشان اسـت كـه
گفت" مـن صـداى انـقـالب شـمـا را
شنيدم "و توبه كرد و بعد ھم گـنـاه را
بگردن ھمه آنھايى كه يار غارش بودند
و ھر كار كثيفى را بخاطر او و بدسـتـور
او انجام داده بودنده انداخت و سـپـس
آنھا را براى فريب مردم به زندان افكنـد
و فرار كرد  .البته سگش را بـا خـودش
برد .ولى اينكه برخى آرزوى زمان شاه
را دارند ھم از ھمان برداشت غـلـطـى
اســت كــه  ٤٠ســالســت بــوســيــلــه
استمرار طلبان يا اصالح طلبان گريـبـان
گير مردم ايران شده است  :انـتـخـاب
بين بد و بد تَر ،انتخاب ميـان شـيـخ و
شاه ،انگار گزينه اى به نام گزينه خوب
وجود ندارد.انگار ما آينده اى نـداريـم و
ھمواره بايد به گذشته نگاه كنيم و راه
رھايى از بدبختى ھـا را از گـذشـتـه
بگزينيم  .ساھنشاھى را بـرداشـتـيـم
ولى به  ١٤٠٠سال پيش برگشتـيـم ،
اكنون برخى از ايرانى ھا بر اين باورنـد
رژيم جمھورى اسالمـى را بـردارنـد و
رژيم كھنه ديكتاتورى شـاھـى را كـه
مــوجــب ايــن تــراژدى بــوده اســت را
كــــــنــــــنــــــد.
جــــــانشــــــيــــــن
براستى چرا ايرانـى ھـا در انـديشـه
رژيم جمھورى سـكـوالر قـانـون مـدار
نيستند؟و ھميشه دنبال يك ديكـتـاتـور
گـــــــــــردنـــــــــــد؟
مـــــــــــى
در اين جا براى روشن شـدن چـرايـى

توصيه ميكنـم كـتـاب iran between
tow revolutions : Ervand
 abrahamianرا كـه شـنـيـده ام بـه
فارسى ھم بـرگـردانـده شـده اسـت
.
بــــــــــخــــــــــوانــــــــــيــــــــــد

سوم ،رجز خوانى ھاى شاه بر عـلـيـه
نفتى ھا دستوري بود كه بـه او داده
بودند وگرنه او شھامت آن را نـداشـت.
اين رجز خوانى بر طبق رھنمود ھا يى
بود كه يكى از كارشناسان وزارت أمـور
خارجه كندى بنام اقاى بولينگ بدسـت
وزارت خارجه امريكا به او داده بـود .
انقالب سفيد شاه بر مبـنـاى ھـمـيـن
پيشنھاد  ١٤مـاده اى وزارت خـارجـه
آمريكا بود  .آقـاى بـولـيـنـگ آشـكـا را
ميگويد كه اين پيشنھاد ھا جنبه مردم
فريبى دارد ولى شاه ميتواند با مھارت
انھا را به اجرا در آورد بدون اينكه نماى
مردم فريبى آنھا آشكار گردد .من چنـد
تــــا از آنــــھــــا را مــــى آورم

 -١بـلـه اگـر رژيــم شـاه را بـا رژيــم
جمھورى اسالمى مقايسه كنيد ،رژيم
شاه كه ھيچ حتا عقـب مـانـده تـريـن
حكومت ھا ھم رو سفيد در مى آيـنـد.
ولى اگر بجـاى مـنـطـق قـيـاسـى از
منطق علت و معلولى كمـك بـگـيـريـم
آنگاه در مى يابيم كه راستى چه شـد
سر از چاه فاضالب چمكران در آورديم .

ب -دستگيرى تنى چـنـد از دولـتـيـان
بجرم فساد  .اين كـار را أمـيـنـى بـه
دستور شاه انجام داد  ،و نيز شـاه در
سـال  ٥٧ھــمــيـن كـار را تـكــراركــرد

ھم ميھن عزيز اكر ھمه چيز خوب بـود
مردم ديوانه نبودند كـه در سـرتـاسـر
ايران به خيابان ھا بريزند وجانشـان را
به خطر بيندازند و خواھان سرنـگـونـى
.
گـــــردنـــــد
شـــــاه
رژيـــــم

پ -به شاه دستور دادنـد كـه" ژسـت
ضد كارتل ھاى نفتى بگيـرد و ظـاھـرا
قرار دادى را با كارتل ھاى نفت امضـاء
كند كه به ظاھر آنھا را تسـلـيـم خـود
بـــــــــــاشـــــــــــد"
كـــــــــــرده

-٢ميگويند كارتل ھاى نفـتـى از شـاه
بخاطر يكبار اعتراض به كمپانـي ھـاى
نفتى موجب سرنگونى او را فـراھـم
كرده اند .اين دروغى بـيـش نـيـسـت.

ج -تربيت نيرو ھاى ويژه براى سركـوب
جنبش ھاى داخلى .اعليحضرت شـاه
ھمه چھارده پيشنھاد را كـم و بـيـش
انـــجـــام داد.نـــگـــاه كـــنـــيـــد بـــه:

نخست  ،غرب ھرگز خواھان برانـدارى
رژيمى كـه تـا بـن اسـتـخـوان بـدان
وابســـتـــه اســـت نـــمـــيـــبـــاشـــد
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دوم ،شاه با پول نـفـت چـه مـيـكـرد؟
بخش بزرگ درامد نـفـت صـرف خـريـد
اسلحه ھا ى پيچيـده غـرب مـيـشـد،
يعنى پولھا از كيسه كـمـپـانـى ھـاى
نفتى به جيب كمپانى ھاى اسـلـحـه
سازى ميـرفـت ،از ايـن جـھـت بـدان
) petrodollarدوالر نفتى( ميـگـفـتـنـد.
بخش بزرگ پول نفت ھرگز به ايران بـر
.
نــــــــمــــــــيــــــــگــــــــشــــــــت

 -٣وجود ناموزونى اقتصادى كه مـنـجـر
به اختالف ژرف طبقاطى شد ،يـعـنـى
عده اى فربه شدند ولى بسـيـارى در
فقر ونادارى بسر مى بردند .

الـــــف

-انـــــقـــــالب

ارضـــــى

،

 - ٤شاه  ٪٦٠بودجـه را صـرف خـريـد
اسلحه ھاى فوق مـدرن و دسـتـگـاه
شكنجه ساواك ميكرد ولى يـك جـاده
برأي كشور درست نكرد روستا ھا نـه
آب نه برق نه گاز داشتند  .تـنـھـا يـك
جاده بر حسب دستور امريكـا درسـت
كرد كه كراچى را به آنكارا وصل كـرد ،
اين جاده معروف به جاده سنتو بود كه
مصــــرف نــــظــــامــــى داشــــت.
مخارج خـريـد ھـاى نـظـامـى بـه ٢٠
ميليارد دوالر در سـال  ١٣٥٧رسـيـد
با اين پول او ميتوانست تمام ايـران را
جاده بكشد و براى مردم خانه و مـتـرو
بسازد كه كار ھم براى مـردم تـولـيـد
.
مـــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــد
 -٥بله ازبركت باال رفتن قيمت نـفـت ،
ايران پيشرفت اقتـصـادى ھـم كـرد و
بخشى ازجامعه بسمت مدرنيته پيش
رفت ولى او فقر را ھم مدرنـيـزه كـرد.
براى اولين بار در تاريخ ايـران ,شـھـرك
ھاى حلبى ابـاد و زاعـه نشـيـن ھـا
بوجود آمدند  ،يعنـى كـارتـون خـوابـى
رواج پيدا كرد .ھمين حاشيه نشين ھا
بودند كه لشكر خمينى را در سال ٥٧
تشكيل دادند كه بعد ھا از كميته ھا و
سپاه پاسداران و سـپـاه بسـيـج سـر
درآوردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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 -٦شاه نميدانست يا نمـى تـوانسـت
بفھمد زيرا كه ديپلم دبيـرسـتـانـش را
نتوانست بگيرد) نگاه كنيـد بـه كـتـاب
نگاھى به شاه :عباس ميالنى( ولـى
او ھمه كاره بـود و در ھـمـه كـارھـا
دخالـت مـيـكـرد يـعـنـى وزيـر ھـمـه
بخشھاى حكومتى بود و ھمين باعـث
شد كه درامد نفـت را بـجـاى ايـنـكـه
صرف كارھاى عمـرانـي بـكـنـد صـرف
خريد اسلحه كه ھيچ لزومى نـداشـت
و يا صرف ساختن قصر ھـاى داخـل و
خارج ايران و يا جشـنـھـا ى مسـخـره
تاجگذارى و ٢٥٠٠سـالـه مـيـكـرد در
حاليكه ھـمـزمـان در بـلـوچسـتـان و
بخشھايى از آستـان فـارس قـحـطـى
بود  .اين ولخرجى ھـاى بـى بـرنـامـه
باعث تورم وحشـتـنـاك و بـدنـبـالـش
ركــــوداقــــتــــصــــادى گــــرديــــد .
 -٧شاه ميخواسـت كشـور را بـروش
 ٢٥٠٠ســال پــيــش اداره كــنــد او
نميخواست يا نمـيـتـوانسـت بـفـھـمـد
پيشرفت اقتصـادى بـدون پـيـشـرفـت

سياسى به بـن بسـت مـيـرسـد ،در
تاريخ ديده نشده يك رژيم ديـكـتـاتـورى
قرون وسطايـى كـه مـردم را رعـيـت
خودش مـيـدانـد نـه شـھـرونـد،پـايـدار
بماند  .او مـيـخـواسـت بـا مـديـريـت
سلطانى بھمراه شكنجه گران سـاواك
و اسالم عزيز  ،ايران را به دروازه تمدن
برساند  .ھـمـيـن ديـكـتـاتـورى قـرون
وسطايى باعث شد قشر متوسط كـه
از اين فشـار سـالـھـا تـلـمـبـار شـده
سياسى به تنگ آمده بود وقتى كمى
فشار سياسى برداشته شد ،سر بـه
شورش بزند و به مبارزه ضد ديكتاتورى
به پيوندد  .ھنگامى كه ركـود بـدنـبـال
تورم در اثر ناداني مديـريـت او پـديـدار
شد مبارزه طبقاطى ھم اضافه شـد .
خمينى ھم اين را درك كـرد و شـعـار
چپ ھا )كار ،نـان ،مسـكّـن ،آزادى(را
دزديد و گفت ما حكومت مستضعفـيـن
را مستقر مى كنيم ،و به ھـمـه آب ،
برق،نآن مسكن ميدھيـم و جـلـو دار
جنبش ميليونى مردم به تنگ آمـده از
حكومت آريـا مـھـرى شـد  .يـعـنـى
كارگران و زاغه نشـيـن ھـا يـا ھـمـه
تـھــيــدســتــان ھــم بــه جـنــبــش ضــد
ديـــكـــتـــاتـــورى پـــيـــوســـتـــنـــد.
ھم ميھن سلطنت طلب ،نمـونـه كـره
جنوبي را نگاه كن  ،تا وقتى حـكـومـت
سرھنگ ھا با ديكتاتورى اداره كشـور
را بدست داشتند ،جـامـعـه ايسـتـاده
بود ،ھيچ رشد ى نداشت  .ھنـگـامـى
كــه ســرھــنــگ ھــا كــنــار رفــتــنــد و
دموكـراسـى يـعـنـى شـركـت مـردم
دراداره أمور زندگيشان مسـتـقـر شـد
،آنوقت جامعه پيشرفت كرد.در حاليكـه
در كره شمالى بخاطر ديكتاتورى گفتـه
مى شود ھم اكـنـون قـحـطـى وجـود
.
دارد
دموكراسى  ،يعـنـى مسـؤلـيـن بـايـد
پاسخگـو بـاشـنـد ورأى مـردم ارزش
داشته باشد ،ملت ميتوانـد بـا رايـش
ع َوض كند ولى در
حكومت ومجلًس را ِ
حكومت ھاى ديكتاتـورى مـردم داراي
اين حق نيستند و تـنـھـا بـا شـورش
ع َوض كنند كه چـه
مﯩتوانند حكومت را ِ
بسا ميتواند با تلفات بزرگ انسانـى و
مالى ھمراه باشد و يا مـانـنـدانـقـالب
ايـــران بـــه كـــجـــراھـــه بـــرود.
 -٨خرافات يعنى مذھب ھمـيـشـه در
سيستم ھاى خفقان ديكـتـاتـورى كـه
پــيــشــرفــت فــكــرى را ) بــخــوان

روشنفكران( دشمن خود ميدانند رشد
مــيــكــنــد  ،دمــوكــراســى پــاد زھــر
رشدخرافات يعنى مذھب است .شـاه
اسالم پناه در تـمـام طـول حـيـاتـش
بدنبال ريشه كن كردن روشنفـكـران و
آزادى خواھان ميھن دوست ايران بـود.
دســتــگــاه جــھــنــمــي ســاواك از
دستاوردھاى پليد دوران پھلوى اسـت.
او پيام آوران روشنايى را در سياھچـال
ھاى ظلمت به زنجيـر بسـتـه بـود در
حاليكه اخوندھاى تـاريـك انـديـش بـه
تبليغ خرافات آزادانـه در مـيـان مـردم
مشغول بودند .او سگھاى ھـار را آزاد
گذاشته بود و سنـگ ھـا را بـزنـجـيـر
بسته بود  .تعداد آخوند ھا از  ٨٨٠نَ َفـر
در سال  ١٣٢٠بـه  ١٣٠٠٠٠درسـال
 ١٣٥٧رسيد  .يك سـپـاه عـظـيـم كـه
بوسـيـلـه  ٦٠٠٠٠مسـجـد و دسـت
كــم ٥٠٠٠٠ھــيــئــت ھــاي زيــنــبــيــه
قاسميه،حسينيه،اصغريه ،،،،،،،و صـد
ھا مدرسه دينى مانند فيضيـه قـم در
سرتاسر ايران سازماند ھى شده بود.
در حاليكه در دوران پھلوى يك سازمـان
 ،گروه ،محفل سكوالر اجازه فـعـالـيـت
نداشت .اين شاه بود كه زين العابديـن
رھنما نويسنده كتاب پيغمبر و حسيـن
را به عراق فرستاد تا ايت الاله قـمـى
را به ايران بـرگـردانـد .قـمـى بـخـاطـر
مخالفتش با حجاب توسط پدر مـحـمـد
رضاشاه تبعيد شده بود .او بشـرطـى
برگشت كه شاه دروس شـرعـيـات و
تعليمات دينى و نيز درس عربى را در
برنامه آموزشى دبستان و دبيـرسـتـان
گنجاند  .در حاليكه كتاب خواندن پيـش
از سال  ١٣٥٠حد اقل  ٣ماه و پـس از
سال  ١٣ ٥٠محكوميت  ٣سـال زنـدان
و پس از ١٣٥٣سا لھا زندانى داشـت.
ولى مجـلـه " مـكـتـب اسـالم " بـه
سرپرستى آخوند ناصر مكارم شيـرازي
)آيت اآله كنونى( ٦٠ھزار در ماه تـيـراژ
داشت كه ميتوانست تا  ٢٠٠ھزار ھـم
برسد ) .نگاه كنيد به كتاب صدايى كـه
شــنــيــده نشــد ،از گــروه پــژوھشــى
تلويزيون ايران سـالـھـاى  (١٣٥٠پـول
انتشارمجله راھم اداره اوقاف ميداد.

البته آيات عظام ھم ساالنه ميليون ھا
تومان از نخست وزيـرى پـول دريـافـت
مى كردند ) گفـتـه ھـويـدا بـه سـفـر
انــگــلــيــس )the fall : & the pride
 .(anthony personساخـتـن مسـجـد
دانشگاه يا النه خرافات با منـاره ھـاى
بلندش از كارھـاى ديـگـر شـاه بـراى
ترويج اسـالم و شـيـعـه گـرى بـود .
فراموش نكنيم كـه بـزرگـتـريـن مـركـز
ترويج اسالم " حسينيه ارشاد"بسـبـك
مدرن در سال ھاى  ١٣٤٠زيـر چشـم
ايشان گشايش يافت.مطھرى وسپس
على شريعتي سالھا آزادانه بلند گوى
خرافات اسـالم شـده بـزنـد جـوانـان
بــيــشــمــارى را بــه گــمــراه مــذھــب
كشاندند  .در آن سـالـھـا ھـمـه جـا
انجمن ھا و گرد ھمايى ھاى مذھبـى
براي اشاعه اسالم عزيز داغ بود ولـى
در ھــمــان زمــان ھــيــچ ســنــديــكــاي
مستقلى از جمله نويسنـدگـان اجـازه
فعاليت نداشت  .فقط يـك حـزب بـود
،آنھم حزب الاله يا حزب شاھنشاھـى
رستاخيز كـه گـردانـنـدگـانـش ھـمـه
ساواكى بودند  .اين حزب مـنـفـور كـه
ادامه بازوى ساواك بـود در تـارو پـود
زنــدگــى مــردم دخــالــت مــيــكــرد .
موساد در سال ١٣٥٧گزارش داد" تنھـا
سازمـانـى كـه وجـود دارد سـازمـان
آخوندھا بـرھـبـرى خـمـيـنـى اسـت،
سازمان ھـاي چـپ و مـلـيـون ھـيـچ
تــفــشــى در تــظــاھــرات مــيــلــيــونــى
ندارند".گزارش درست ميگفت  ،آنھا يـا
در زندان به زنجير بـودنـد ،يـا كشـتـه
شـــده بـــودنـــد و يـــا فـــرارى.
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 -٩رژيم شاه با زير پا گذاشتـن قـانـون
اساسى كه شاه بايد سلطنت كند نه
حكومت ،دست به يك خيانت تاريـخـى
ِزد .او با ھمكارى و نـوكـرى سـازمـان
سيا و  mi6انـگـلـيـس و آيـات عـظـام
كاشانى و بھبھاني به نفع كـمـپـانـى
ھاى نفتى در مقابل منافع مردم ايـران
دست به كودتا ِزد و حـكـومـت مـلـي
مصدق را سرنگون كرد  .او بـزركـتـريـن
ضربه را به جنبش نـو پـاى مسـتـقـل
سكوالريسم  -دموكراسى جوان ِزد .از
آن ببعد او معروف به شاه خاين شد و
بدين ترتيب مشروعيتش را از دسـت
داد  ،البته آيـات عـظـام بـه او لـقـب
پادشاه اسالم پناه را دادنـد،آيـت االه
بروجردى مرجع تقليد شـيـعـه ھـا بـه
شاه تبريك گفـت  ،و خـمـيـنـى ھـم
خوشنود شد زيـرا ھـمـواره مـيـگـفـت
اســالم از مــلــيــون ســيــلــى خــورده
است .اشاره او بـه بـى آبـرو شـدن
كــاشــانــى و نــيــزرشــد جــنــبــش
سكوالريسم و مدرنيته برھبرى مصدق
بود .دو نسل ،اين خيـانـت و تـوھـيـن
و
شــــــــــــــــــــــــــاه
سازمان جاسوسى امريـكـا بـه مـردم

ايـــران را فـــرامـــوش نـــكـــردنـــد .
-١٠شــاه اگــركــمــى ســواد و درايــت
ميداشت وكمى از نخوت و خود بـزرگ
بينى اش ميكاست و بختيار را بـجـاى
آموزگار مى اورد اكنون ما اين بدبختـى
ھا را نداشتيم  .ھنوز آن نامه كـذايـى
را در اطالعات بر عليه خمينى ننوشته
بود و نامى ھم از خمينى نبـود ،ولـى
قدرت وخود بزرگ بـيـنـى او بـھـمـراه
توھمـات مـذھـبـيـش ،آن تـه مـانـده
توانايى انديشيدن را از او گرفته بـود و
دچار پريشان روانى شـده بـود  .بـى
سبب نبود كه كندى در باره اش گفتـه
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود:
tyrant

petty

corrupt

A

يك خودكامه)ستمگـر( فـاسـد حـقـيـر
 -١١در كشور ھاى متمدن ھـنـگـامـى
يك كمپانيى ورشكست ميشود و يا از
جانب دولتي كه در اثـر اشـتـبـاھـات
سياسيت ھايش زيان ھايـى مـتـوجـه
مملكت ميشود ،رئيـس كـمـپـانـى يـا
رھبر مملكت گناه را به گـردن ديـگـران
نمي اندازد زيرا كـه خـود او مسـئـول
است و از مردم پوزش ميخواھد و حـتـا

استعفا ميدھـد  .اكـر مـا بـه ايـنـجـا
رسيده ايم بخاطر اشـتـبـاھـات بـزرگ
) اگر نكوييم خيـانـت(شـاه و پـايـمـال
كردن قانون اساسى بوده است .زيـرا
او ناخداى كشتى بود.شاه اگر كـمـى
درايت داشـت زمـانـى كـه نـامـى از
خمينى نبود بجاى آموزگار آقاى بختيـار
را نخست وزير ميكرد  ،مـيـھـن مـا در
چاه فاضالب چمكران نيفتاده بـود .بـى
ترديد در آينـده رژيـم شـاه سـرنـگـون
ميشد از ھمـيـن رو غـرب شـتـابـانـه
مداخله كرد و انقالب را زود رس كرد تـا
حكـومـت بـدسـت مـيـھـن دوسـتـان
نيفتد .اكنون شاھى ھا بايـد از مـردم
ايران نه تنھا بخاطر كشتن و زنـدانـى
كردن فرزندان آنھا بلكه بخاطر اين كـه
شاه ،كشور را به آخوند ھا سـپـرد نـه
به سكوالر ھا پوزش بخواھند نه اينكـه
بـــــاشـــــنـــــد
طـــــلـــــبـــــكـــــار
قــــــھــــــرمــــــانــــــلــــــو
ايــــــرج
______________________
"كامل اين مقاله پژوھشى در پيوسـت
چاپ دوم كتاب خاطراتم” گذر از آتـش"
كه بزودى تجديـد چـاپ خـواھـد شـد
آمده است"

ﻣﻦ ﻣﺮغ آﺗﺸﻢ
ﺷﺐ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺮخ ﭘﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﺸﻢ
در ﻣﻦ ﻫﺮاس ﻧﻴﺴﺖ ز ﺳﺮدي و ﺗﻴﺮﮔﻲ
ﻣﻦ از ﺳﭙﻴﺪه ﻫﺎي دروﻏﻴﻦ ﻣﺸﻮﺷﻢ...
ﺳﻴﺎوش ﻛﺴﺮاﻳﻲ
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اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

آﻟﻦ دوﺑﺎﺗﻦ

ﭼﺮا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ،ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن ،ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ؟
 ٢۶خرداد ١٣٩٧
اگر ما عقل سليم داشتيم ،بـه وقـاﯾـع
به اندازه خودشان اھميت مـیدادﯾـم،
آنقدری نگران و مضطرب میشدﯾم که
الزم بود.
اما اغلب ما اﯾنقدر مـنـطـق نـدارﯾـم و
دليلش ھمين واکنشھای شدﯾد ما به
اتفاقات دور و برمان است .مـا تـمـاﯾـل
دارﯾم که بـيـش از حـد الزم نـگـران،
عصبانی ﯾا مضطرب شوﯾم.
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آنچه ما را دچار مشکل میکـنـد ،اﯾـن
است که مـا بـيـش از آنـکـه بـه بـر
ارزﯾابیھای منطقی مبتـنـی از زمـان
حال نسبت به وقاﯾـع واکـنـش نشـان
دھيم ،بر مسيرھای عاطفی مـتـعـلـق
به گـذشـتـه دور تـکـيـه مـیکـنـيـم؛
گذشتهای که در آن بسـيـاری از مـا
قربانی تجربهھـای بسـيـار دردنـاک و
ناخوشاﯾند بودهاﯾم و از طرﯾق آنھـا بـه
برداشتھای دردناک و ترسنـاک خـود
در زمان حـال ادامـه مـیدھـيـم .بـه
عبارت دﯾگر ،ما بـه راحـتـی مـنـفـجـر
میشوﯾم ،به اﯾن ترتيب ،شراﯾط حـال
حاضر ما از واکنشھـای شـتـابزده و
ناخوشاﯾند وابسـتـه بـه گـذشـتـهای
تشــکــيــل شــده کــه جــزئــيــات آن را
فراموش کـردهاﯾـم و تـمـاﯾـز آن را بـا
شراﯾط فعلی نمیتوانيم درک کنيم.
ﯾک اﯾميل ظاھرا تحرﯾکآميز مـیتـوانـد
ما را به اﯾن نتيجه برسانـد کـه ھـمـه
چيز به انتھا رسيده است ،ﯾک خبـر در
روزنامه ما را بالفاصله دچـار احسـاس
گناھی وﯾرانگر ﯾا خشم بی حد و حصر
میکند .مھمانـیای کـه بـاﯾـد در آن
شرکت کنيم ،ﯾا سخنرانیای که بـاﯾـد
انجام بدھيم ،وحشت عظيمی بـه مـا
میدھد.
تحرﯾکشدگی خيلـی سـرﯾـع اتـفـاق
میافتد .فرضتی برای تحلـيـل رونـدی
که اتفاق میافتد و دﯾدن اﯾنکه چـطـور
قدرت تحليلمان تحتتاثير گذشته قـرار
میگيرد ،وجـود نـدارد .ذھـن مـا بـه
ســادگــی دچــار وحشــت مــیشــود،
تحملمان را از دسـت مـیدھـيـم و
منطقمان از کار میافتد و گـاه بـرای
روزھــا در غــار ذھــنمــان زنــدانــی
میشوﯾم.
ما تحـرﯾـک مـیشـوﯾـم چـون ارتـبـاط
مستقيمی با واقعيت عيـنـی نـدارﯾـم.
ھر کدام از مـا روﯾـکـردی نسـبـت بـه
جھان بيرونی دارﯾـم کـه از مـنـشـور
جھان درونیمان شکل گرفته و کـم و
بيش به آن متصـل اسـت .در دنـيـای

درونی ما انتظاراتی بر مبنای تارﯾخـچـه
شخصی ما شکل گرفته اسـت .مـدل
کارکـرد جـھـان درون مـا و بـھـتـرﯾـن
حدسيات ما نسبت به جھان بيرونی و
برخورد دﯾگران با مـا و اﯾـنـکـه مـوقـع
شکاﯾت از ما چـه خـواھـنـد گـفـت و
نتيجه ﯾک چالش در زنـدگـیمـان چـه
خواھد شـد ،ھـمـه بـر اسـاس اﯾـن
تارﯾخچه درونی است.
اﯾن ھمان چيزی است که مـا وقـتـی
منفجر میشوﯾم ،فراموش میکـنـيـم:
اﯾنکه جھان درونی ما ،ھـمـان جـھـان
بيرونی نيست .در جـھـان درونـی مـا
تعميمھا و تعارﯾفی از گـذشـتـه وجـود
دارد کــه مــمــکــن اســت بســيــار
سختتر و عجيبتر و حـطـرنـاکتـر از
حال حاضر بـاشـد .روانشـنـاسـان ﯾـک
قاعده مفيد برای ھشدار دادن دربـاره
واکنشھای نامناسب ما دارند :اگر مـا
اضطراب ﯾا خشمی با مقياس بيش از
پنج از ده را تجربه کنيم ،آنـھـا بـه مـا
میگوﯾند که واکنش ما به اﯾن موضـوع
نه بر اساس وقـاﯾـع حـال حـاضـر کـه
ناشی از گذشته ماست .بـه عـبـارت
دﯾگر ،ما باﯾد )خالف احسـاسـاتمـان(
باور کنيـم کـه «مسـالـه »آن چـيـزی
نيست که به نظر میرسد.
بھترﯾن راه برای اﯾنکه خـود را از اﯾـن
حالت تحرﯾکشدگی خالص کنيم ،اﯾـن
است که آنـچـه را بـه شـدت مـا را
عصبانی کرده ﯾا ترسانده ،باور نکنـيـم،
بــاﯾــد ﯾــاد بــگــيــرﯾــم کــه نســبــت بــه
تحرﯾکشدگی خود سـوءظـن داشـتـه
باشيم ،اﯾن به اﯾن معنا نيست که چيز
ترسناک ﯾـا نـاراحـتکـنـنـدهای وجـود
ندارد ،بلکـه بـه اﯾـن مـعـنـاسـت کـه
واکنشھای درونی ما ،بدون محاسـبـه
قــدرت ،انــعــطــاف پــذﯾــری ،تــوانــاﯾــی
شخصی و گزﯾنهھای بـالـقـوه مـوجـود
است.
روش دﯾــگــر بــرخــورد بــا تــرسھــا و
اضطرابھا اﯾن است که به ﯾاد داشتـه
باشيم خالف ظواھر موجود ،ما فـردی
واحد ﯾا موجودی ﯾکپارچه نيستيم .مـا
مجموعهای از بخشھاﯾی ھستيم کـه
از نخستين روزھای حياتمـان شـکـل
گرفتهاند ،به شکلی که نمیتوانيم آن
را رھگيری کنيم .اتفاقات مخـتـلـف ،بـا
بخشھای مـخـتـلـفـی از مـا درگـيـر
میشوند ،برخی از لـحـطـات سـخـت
زنــدگــی مــا زمــانــی اســت کــه ﯾــک
دشواری در زمان حال ،با بخـش بـالـغ
وجود ما درگير نـمـیشـود ،بـلـکـه بـا
بخشی درگيـر مـیشـود کـه وقـتـی
شش ماھه ﯾا سه ساله بودﯾم شـکـل

گرفته است .ما وحشتزده میشوﯾـم
چون جالش سخنرانی در ميان جمع ﯾا
نگرانیھای محيط کار ،با بخـش بـالـغ
وجودمان برخورد نمیکند ،بـلـکـه ﯾـک
کـودک نــوپـای وحشـتزده را درگـيــر
میکند.
در شراﯾط بحرانی خوب است است به
جای اﯾنکه از خودمان بپرسيـم از چـه
چيزی میترسيم ،بپرسيم کدام بخش
از وجودمان نگران است و ﯾاد بـگـيـرﯾـم
بين بخشھـای درگـيـر تـفـاوت قـائـل
شوﯾم .به بخـشـی از وجـودمـان کـه
خيلی ترسيده ،چه خواھيم گفت؟
اﯾن که درک کنيـم چـه چـيـزی مـا را
تحرﯾک کرده و چرا تحرﯾک کرده ،نقطـه
عطف ما در رسيدن به بـلـوغ اسـت و
مــیتــوانــيــم بــه ســمــت کــاھــش
آسيبھای ناشی از واکـنـشھـاﯾـمـان
پيش بروﯾم .گذشته ما ھر چه بـه مـا
بگوﯾد ،ھمواره ممکن است زمان حـال
ﯾک بدبختی بزرگ نباشد ،ممکن است
کشته ﯾا تحقير نشوﯾم ،ممکـن اسـت
ظرفيتھای بالغانه نـجـات را داشـتـه
باشيم.
حجم زﯾادی از گذشته در درون ماست
که اجازه نمی دھد مـا ظـرفـيـتھـا و
امکانات خود را ببينيم .باﯾد جرات کنيـم
و تحرﯾکشدگی و انفجـار خـود را بـه
منزله ﯾک ھشدار در نظر بگيرﯾم که بنا
بر دالﯾل محکمی ،میگوﯾد نباﯾد به آن
توجه کنيم.

منبع ساﯾت رادﯾو زمانه

زﻧﺪان ﻓﻼت
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر
ای دوست
ای برادر زندانی
اﯾن جا
ميان مسلخ اندﯾشه و اميد
روی فالت خون و فلز و کار
روی کران ماھی و مروارﯾد
در بندر نظامی نفت و ناو
در کشتزارھای برنج و چای
و در کنار گله و گندم
ما
اﯾن بام ھای کوچک توفان
آھنگ پيشگوئی توفان ناگھان
در بندھای سرد قزل قلعه و اوﯾن و حصار
زندانيان خسته ی اﯾن خاک نيستيم
زندانيان خسته ی اﯾن خاک دﯾگرند
زندانيان خسته ی اﯾن خاک
در بند کارخانه و کار ستمگرند
انبوه سرخ رنجبران اﯾنجا
زندانيان خسته ی زندان کشورند
اﯾنجا سالح و سکه و جاسوس
فرمانروای دوره ی شدادی است
و خانه ھای مردم و سرتاسر فالت

انبوه
بندھای
عمومی و
انفرادی
ست
اﯾران در اﯾن ميانه ی تشوﯾش
مفھومی از اسارت و آزادی ست
و باز ھمچنان
ما
اﯾن بام ھای کوچک توفان
آھنگ پيشگوئی توفان ناگھان
با داغ ھای تافته
– گل ھای زخم و پوست –
با سينه ھای سوخته می خوانيم
از بند بند قلعه ی تارﯾک
آزادی
ای تحول خونين
ای انقالب دور
و نزدﯾک
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ﻣﺮدم ﻋﺎدي
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ژوئن  18 - 2018خرداد 1397
تامس پين :دنيا کشور من اسـت،
تمام انسانھا برادران من ھستنـد
و نيکوکاری مذھب من است
اگر تامس پِين که  ٢٠٩سال پـيـش در
چـنـيــن روزی درگــذشـت ،زنــده بــود،
احتمال ﯾکی از برجستهترﯾن ،موثرترﯾن
و سازشناپذﯾرترﯾن صداھا در مخالـفـت
با قدرتمداران بود و قـلـم بـه دسـت
گرفـتـه بـود و بـرای مـردمـان عـادی
مــینــوشــت .آنــچــه او در دوران
زندگیاش نوشت بر روﯾدادھـای زمـان
خودش تاثير گـذاشـت و بسـيـاری از
نوشتهھای او حتی در دنيای مـتـالطـم
سال  ٢٠١٨که به عصر ترامپ مـعـروف
شده ھم موضوعات روز ھستند.
سالح پين که او را غالبا اولين انقالبـی
بينالمللی میدانند قـلـمـش بـود .او
دولتی را که در راس آن ﯾک فرد ﯾا گروه
کوچکی غير منتخب قرار داشته باشند
مردود میدانست و از برابری ،حـقـوق
بشر ،آزادی ،دموکـراسـی نـيـابـتـی و
عدالت اجتمـاعـی دفـاع مـیکـرد .در
زمانی که او میزﯾسـت اﯾـنـھـا افـکـار
بسيار خطرناکی بودند .پين بسياری از
باورھای حاکم بر جامعه را بـه چـالـش
کشيد که در ليست پرشمار آنھا بـرده
داری ،سلطنت و مسيحيت ھم بود.
پيش از تام پين ،تحصيلکـردگـان بـرای
تحصيلکردگان دﯾگر در باره سـيـاسـت
مینوشـتـنـد امـا او مـتـفـاوت بـود و

میگفت چون میخواھم آنھا کـه بـه
زحمت خـوانـدن مـیدانـنـد حـرفـم را
بفھمند باﯾد "از ھر زﯾور ادبـی پـرھـيـز
کنم و آن به زبانی به سـادگـی الـفـبـا
درآورم".
اﯾن شد که در آن زمان که بيشتر مردم
بيسواد بودند نوشتهھای او در ميخانـه
و قھوهخانه و خانهھا خوانده میشد.
تــامــس پــيــن در ســال  ١٧٣٧در
خــانــوادهای بــا امــکــانــات مــحــدود در
انگلستان به دنيا آمـد .او در انـقـالب
آمرﯾکا ﯾا به عـبـارت دﯾـگـر جـنـگھـای
استقـالل آمـرﯾـکـا در سـال  ١٧٧۶و
انقالب فرانسه در سـال  ١٧٨٩نـقـش
مھمی بازی کـرد و بـعـدھـا نـوشـت:
"سھم داشتن در دو انـقـالب ﯾـعـنـی
زندگیای که ھدفی داشت".
او در تنھاﯾی و انزوا در آمرﯾکا که در آن
زمان ھنوز کشوری نو بود درگذشت.
در  ٣٧سال اول زندگی پين نشـانـهای
نبود که نشان دھـد او بـعـدا بـه ﯾـک
چھره مھم تارﯾخی بدل خواھد شد .تـا
آن زمان زندگیاش سـراسـر نـاکـامـی
بود .مدرسه را در دوازده سالگـی رھـا
کرد و شاگـرد پـدرش شـد کـه بـرای
خانمھا شکمبند درست میکرد .بـعـد
شغلھای زﯾادی را تجربه کرد؛ مـلـوان،
معلم ،مامور گمرک و مغازهدار شد امـا
در ھيچ کدام موفق نبود .دو بـار ازدواج
کرد ،ھمسر اولش به ھمراه نوزاد سـر
زا رفت و ازدواج دوم ھم بدون بـچـه و
خوشی از ھم پاشيد.
او در  ٣٧سالگی از کار اخـراج شـد و
ھــر چــه را کــه داشــت فــروخــت تــا
قرضھاﯾش را بدھد .در ھمين زمان بـود
که زندگیاش عوض شد.
با کشتی از اقيانوس اطلس گذشت و

دسامبر سال  ١٧٧۴به آمرﯾکـا رسـيـد.
در آن زمان آمرﯾکا مستعمره امپـراتـوری
برﯾتانيا بود و او درست چند ماه پيش از
انقالب آمـرﯾـکـا بـه اﯾـن کشـور پـای
گذاشت که بعد معلوم شـد بـھـتـرﯾـن
زمان ممکن بوده است.
کمی بعـد از ورود بـه آمـرﯾـکـا ،پـيـن
مقالهای نوشت و بردهداری را تـقـيـبـح
کرد" :تاجران انسان )ﯾک کـاالی غـيـر
طبيعی( اگر به ندای منطق توجه ﯾا بـه
فرمان قلبشان گوش کـنـنـد بـاﯾـد بـه
پليدی تجارت برده پی برده باشند".
او مثل بيشتر بقيه زندگیاش شجاع و
از زمان خود جلوتر بود و دﯾدگـاهھـاﯾـش
برای صاحبان قدرت در آمرﯾکا خوشاﯾنـد
نبود.
آنچه تام پين را در آمرﯾکا مـعـروف کـرد
نوشتهای بود به نام عـقـل سـلـيـم )
)Common Senseکه در فـورﯾـه ١١٧۶
منتشر شد .او از استقالل آمرﯾکا دفـاع
کرد در حالی که در آن زمان بسياری از
آمرﯾکاﯾیھا ھنوز متقاعد نشده بودند.
او ھمچنيـن گـفـت مسـئـلـه آمـرﯾـکـا
اھميتی جھانی دارد" :آرمـان آمـرﯾـکـا
معيار بسيار خوبی برای آرمان بشرﯾـت
است".
درک ھمگانی بـيـش از نـيـم مـلـيـون
نسخه فروخت و آن را عـامـل قـطـعـی
تغيير افـکـار عـمـومـی و راه گشـای
اعالميه استقالل آمرﯾکا در ژوئيه ١٧٧۶
میدانند.
تام پين به سلطنت حملـه مـیکـرد و
اصل ميراث را به سخره میگـرفـت .او
ھمچنين میگفت حاکميت قانون بـاﯾـد
بر ھر چيز مقدم باشـد" :امـا بـعـضـی
میگوﯾند شاه آمرﯾکا کجاست؟ قـانـون
شاه آمرﯾکا است".

در پــاﯾــان ســال  ١٧٧۶مــبــارزه بــرای
استقالل آمرﯾکا خوب پيش نرفتـه بـود.
پين بيانيـهای دﯾـگـر نـوشـت بـه نـام
بحران؛ نوشتهای چنان قـوی و الـھـام
بخش که واشنگتن دستور داد در شب
نبرد برای ھمه سربازان خوانده شود:
"اﯾن زمانهای اسـت کـه روح بشـر را
امتحان میکند .در اﯾن بحران آنھـا کـه
تابستـانھـا سـربـازنـد و در روزھـای
آفتابی وطـنپـرسـت ،از خـدمـت بـه
کشورشان سرباز خواھند زد اما آنـکـه
اکنون اﯾستاده سزاوار عشق و سپاس
مردان و زنان اسـت .اسـتـبـداد مـثـل
جھنم بسادگی مغلوب نمـیشـود امـا
ما اﯾن تسالی خاطر را دارﯾم که ستيـز
ھر چه سختتر ،پيروزی باشکوهتر.
اﯾن نقطه عطفی شد و آمـرﯾـکـاﯾـیھـا
جنگ را بردند.
در پاﯾان جنگ در سال  ،١٧٨٣پين بطرز
شگفتانگيزی به مسيری کـامـال تـازه
کشيده شد .او ﯾک پل آھـنـی جـدﯾـد
طراحی کرد و برای ﯾافتن سرماﯾـهگـذار
برای ساخت آن -که بـه نـتـيـجـه ھـم
نرسيد -به فرانسه و بـعـد بـه کشـور
خودش انگلستان رفت.
در انگلسـتـان بـا وجـود نـقـشـش در
انقالب آمرﯾکا ،دستگير نشد اما دولـت
کارزاری را برای بدنام کردن او شروع و
اتھامات زنندهای را به او نسـبـت داد؛
اﯾن که او کالهبردار است ،زن اولـش را
وقتی حامله بوده آنقدر کـتـک زده کـه
مرده و با گربه رابطه جنسی دارد.
در سال  ١٧٨٩وقتی پين در انگـسـتـان
بود انقالب فرانسه رخ داد .ادموند بـرک
که اکنون او را پدر محافظه کاری مـدرن
میدانند کـتـابـی نـوشـت و انـقـالب
فرانسه را تقبيح کـرد .پـيـن قـلـم بـه
دست گرفت و معروفترﯾن کارش را در
جواب مستقيم به برک نوشت :حقـوق
بشر.
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پين تاکيد داشت کـه از مـنـظـر حـق،
انسانھا برابر و آزاد ھسـتـنـد" :ارتـقـا
کاذب برخی انسانھا است کـه سـبـب
خــوارشــدن کــاذب انســانــھــای دﯾــگــر
میشود تا اﯾنکه ھمه چيز از طبـيـعـت
خوﯾش تھی میشود".
پين به سلطنت حمله میکرد و آن را
سرکوبگر و بیمـعـنـا مـی دانسـت و
طبقـه اشـراف را افـرادی بـیمصـرف
میدانست که "فقـط مصـرف کـنـنـده
اجاره ھستند ".او میخـواسـت مـردم
عادی را آموزش دھد" :جھل مـاھـيـت
عجيب خود را دارد ،وقتـی زاﯾـل شـود
برگرداندنش ناممکن اسـت .مـیتـوان
بسياری را جـاھـل نـگـھـداشـت امـا
نمیتوان کسی را جاھل کرد".
تامس پين :کسی کـه آزادی خـود را
تامين کرده باﯾد از آزادی دشمنش ھـم

محافظت کند ،اگر او اﯾن وظيفـه را ادا
نکند سابقهای می شود کـه گـرﯾـبـان
خودش را خواھد گرفت
تام پين ھمچنين با جزئيات زﯾاد دربـاره
ﯾکی از اﯾدهھای خود نـوشـت کـه در
عمل نوعی دولـت رفـاه بـود ،بسـيـار
پيش از اﯾنکه چنين دولتی در جاﯾـی از
جــھــان وجــود داشــتــه بــاشــد .او
جدولھاﯾـی تـدوﯾـن کـرد کـه نشـان
میداد ماليات تزاﯾدی و ماليات بـر ارث
چگونه میتواند برای حماﯾت از فـقـرا،
کودکان ،سالمندان و آموزش ھمگـانـی
استفاده شود.
پين در کارھای بعدﯾش طرفدار اﯾن بـود
که ھر مرد و زنی که به  ٢١سـالـگـی
میرسد باﯾد پانزده پـونـد )کـه در آن
زمان مبلغ قابل توجھی بـود( درﯾـافـت
کند تا "بتواند دنياﯾش را آغاز کند ".اﯾـن
را میتوان ﯾکی از اوليـن نـمـونـهھـای
طرحھای امروزی درآمد پاﯾه ھمگانی )
)Universal Basic Incomeدانست.
عدالت اجتماعی انگيزه اصلی تام پيـن
بود و ثروت عظيم در کنار فقر شدﯾـد را
تقبيح می کرد" :تضاد تمول با فـالکـت،
مدام به چشم میخورد و چشم را آزار
میدھد ،گوﯾی مردگان و زنـدگـان بـه
ھم زنجير شده باشند".
نوشتن حقوق بشر باعث شد پيـن در
انگلستان تحت تعقيب قرار بگيـرد و از
ترس اﯾنکه به اتھام خيانت اعدام شـود
در سال  ١٧٩٢به فرانسه گرﯾخت.
به محض ورود به فرانسه به نوﯾسـنـده
سرشناس حـقـوق بشـر شـھـرونـدی
فرانسه اعطا و بـه عـنـوان نـمـاﯾـنـده
پارلمان انقالبی فرانسه انتخاب شد.
در حالی که در انگستان پين را تندروی
بسيار خطرناکی میدانسـتـنـد ،او در
فرانسه زمان انقالب در مـقـاﯾسـه بـا
رھبران انقالبی چھرهای ميانهرو بـود و
ھمين ميانهوری نزدﯾک بود به قـيـمـت
جانش تمام شود.
رھبران انقالب میخواستـنـد پـادشـاه
فرانسه لوﯾی شانزدھم را اعدام کننـد.
پين شجاعت را به مرز حماقت رسـانـد
و استدالل کرد که شاه باﯾد مـحـاکـمـه
شود و در ھيچ صورتـی نـبـاﯾـد اعـدام
شود .بـه اﯾـن تـرتـيـب او دشـمـنـان
قدرتمندی پيدا کرد که او را دسـتـگـيـر
کردند و به زندان انداخـتـنـد .قـرار بـود
گردنش را با گيوتين بزننـد امـا وقـتـی
زندانبانان برای بردن اعدامیھا آمدنـد،
در سلول او باز بود و عـالمـت ضـربـدر
روی در از چشم زندانبانھا پنھان ماند.
فردای آن روز روبسپير رھبر انـقـالب از
قدرت ساقط شد و گردنش زﯾر گيوتـيـن
رفت .پين نجات پيدا کرد.
انگيزه تام پيـن تـرحـم بـرای پـادشـاه
فرانسه نبود بلکه او به حکومت قـانـون
باور داشت و با مجازات اعدام مـخـالـف
بود ،دﯾدگاھی غـيـرمـعـمـول بـرای آن
زمان.
پين آخرﯾن کتاب معروفش ،عصر خرد را

در فرانسه نوشت و روشن کرد که بـه
خدا اعتقاد دارد اما حملـه تـنـد او بـه
مسيحيت بسياری را عميقا تکان داد.
پين در سال  ١٨٠٢به آمرﯾکا بـرگشـت.
تا ھفت سال بعد که درگذشت روزگـار
خوشی نداشت .به دليل نوشتن عصـر
خرد کامال طرد شده بود و ھمين طـور
به دليل حمالتش شدﯾدش بـه جـورج
واشنگتن که در آن زمـان در آمـرﯾـکـا
بسيار تکرﯾم میشد امـا پـيـن بـه او
انتقاد داشت که چرا در زندان فـرانسـه
به دادش نرسيده است.
تامس پين :وقتی در کشوری در دنـيـا
بتوان گفت فقرا خوشحالند و خبـری از
جھل و رنج در بينشان نيست ،زندانـھـا
از زندانی خالیاند و خيابانـھـا از گـدا،
سالمندان نيازمند نيستنـد و مـالـيـات
ظالمانه نيست ،دنيای عقالنی دوست
من است چون من دوست خوشبختی
ھستم .وقتی بتوان اﯾن چيزھا را گغت
کشور من میتواند به قانون اسـاسـی
و دولتش ببالد
حتی امروز ھم در سال  ٢٠١٨تـومـاس
پين چيزی برای عرضه بـه مـردم دنـيـا
دارد .احتماال از آنچـه در دنـيـا اتـفـاق
میافتد بشدت آزرده بـود .او کـه بـه
جورج واشنگتـن حـمـلـه مـیکـرد بـه
دونالد ترامپ چه ممکن بود بگوﯾد؟ امـا
او در ھر حال قلمش را بر میداشت ﯾا
پـای کـامـپــيـوتـر مـینشــسـت و بــه
دشمنان دموکراسی ،آزادی ،حاکميـت
قانون ،حقوق بشـر و ذات حـقـيـقـت
حمله میکرد.
او احتماال بـه فسـاد مـالـی اعـتـراض
میکرد و تشوﯾق به جنگ برای کسـب
سود را شر بزرگی میدانست:
"در تمام کشـورھـای دنـيـا افـراد
بسياری زندگیشان را از راه جنگ
و ادامه دعوای ملل مـیگـذرانـنـد،
حقيقتی که ھمـانـقـدر کـه تـکـان
دھنده است راست ھـم ھسـت-
اما از ھمه نابخشودنیتـر وقـتـی
است که آنھا که در دولت کشوری
ھستند پاشيدن بذر نفاق را ھـم و
غم خود میکنند و تعصب را بـيـن
ملتھا پرورش میدھند".

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺻﺪﻳﻘﻪ وﺳﻤﻘﻲ
ﻳﻚ آرزوي ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ

 ٢٢خرداد ١٣٩٧
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در روز  ١٢فروردﯾن  ۵٨رفـرانـدوم
حکومت جمھوری اسالمی بـرگـزار
شد .به نـظـر شـمـا در آن زمـان
ﯾعـنـی  ۵٠روز پـس از پـيـروزی
انقالب  ،درک درستی از مـاھـيـت
حکومت تازه وجود داشت ﯾـا نـيـاز
بود مبانـی حـکـومـت جـمـھـوری
اسالمی بيشتر برای مردم تئورﯾزه
شـــــود؟
داده
شـــــرح
و
وسمقی :به نظر من تاسـيـس نـظـام
جدﯾد ﯾعنی جمھوری اسالمی بسـيـار
با شتاب صورت گرفت .نه تنـھـا دربـاره
ی ماھيت اﯾن نظام بـحـث و گـفـتـگـو
نشد بلکه گزﯾنه ھای دﯾگر نـيـز مـورد
بحث قرار نگرفت.رھبر انقـالت بـا اﯾـن
سخن ،جمھوری اسالمی نه ﯾک کلمه
کمتر نه ﯾک کلمه بيشتر  ،راه را بـرای
مطرح شدن گزﯾنه ھای دﯾـگـر بسـت.
بی تردﯾد الزم بود دربـاره ی مـبـانـی
نظام پيشنھادی رھبر انـقـالب ،بـحـث
شــود و اﯾشــان خــود را در مــعــرض
پرسش ھا قرار دھد .بعـالوه الزم بـود
امکان طرح گزﯾنه ھای دﯾگر و مقاﯾسـه
ی آنھا با گزﯾنه ی پيـشـنـھـادی آقـای
خمينی فراھم شود تا مردم با آگاھـی
انتخاب کنند .برگزاری رفراندوم پيش از
بحث درباره ی ماھيت نظام جمـھـوری
اسالمی ﯾک اشـتـبـاه بـزرگ بـود کـه
اتفاق افتاد و ما امروز نتاﯾج اسفبار اﯾن
اشتباه را عمـال تـجـربـه مـی کـنـيـم.
روشنفکران و نخبگان از قدرت کافـی و
تشکيالت مؤثر بـرخـوردار نـبـودنـد کـه
بتوانند در برابر پيشنھاد رھبـر انـقـالب

گزﯾنـه ھـای خـود را بـرای
مردم مـطـرح کـنـنـد .آقـای
مھندس بازرگـان جـمـھـوری
دموکراتيک را پيشنھـاد کـرد
اما با مخالفت شـدﯾـد آقـای
خمينی مـواجـه شـد .اﯾـن
برخورد رھبر انـقـالب راه را
برای طرح دﯾگر پيشنـھـادات
می بست .عموم مـردم بـا
اعتماد کاملی که بـه آقـای
خمينی داشتند نه دغـدغـه
ی پــرســش از اﯾشــان را
داشتنـد و نـه تـوان آن را،
روشنفکران نيز نه تشکيالت
قوی داشتند و نـه در بـرابـر
سيل عظيم انقالبيون قدرت و تـوانـی.
نتيجه آن شد که نـظـامـی تـاسـيـس
گردﯾد که با اھداف انقالب  ۵٧و نھضت
ھای پيش از آن ناسازگار است.
شراﯾط و حال و ھوای آن روزھـای
مردم و گروھھای سياسی چگونه
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود؟
حال و ھوای پرھيجان انقالب بر کشـور
حاکم بود.پيش از انـقـالب نـيـز فـقـط
احزاب وابسته به رژﯾم امکان فـعـالـيـت
داشتند .احزاب مستقل مثـل نـھـضـت
آزادی تحت فشار بودند و سران آن در
زندان به سر می بـردنـد .گـروھـھـا و
تشکل ھای ضد رژﯾم غالـبـا چـرﯾـکـی
بودند تا سياسـی ،مـثـل مـجـاھـدﯾـن
خلق ،حزب توده ،فدائيان خلق و ماننـد
آن .خفقان سياسی حاکم بر کشور در
رژﯾم پھلوی مانع از شکل گيری احـزاب
قدرتمند و مسـتـقـل و تشـکـل ھـای
مدنی و روشنفکری مستقل در کشـور
شد که بتواند در تعيين مسير صـحـيـح
ملت در شراﯾـط حسـاس و بـحـرانـی
نقش آفرﯾنی کند .امروز که بـه عـقـب
نگاه می کنيم می بينيم که اﯾـن خـال
بــزرگ چــقــدر ضــاﯾــعــه آفــرﯾــن بــوده
است.رسانـه ھـای مسـتـقـل و آزاد
نداشتيم .ملت ما از بـحـث ھـای آزاد
سياسی و گـردش آزاد اطـالعـات و
اخبار محروم بود .آن زمان ھم جـامـعـه
ی مدنی توانمند نداشتيم.استـبـداد و
سرکوب مانع از بالندگی شخصيت ھـا
و گروھھای مستقل شده بود .ما تاثيـر
اﯾن محروميت ھا و نقـيـصـه ھـا را در
استقرار نظام جدﯾد پس از انقـالب ۵٧
به خوبی می بينيم.ضعف ھای موجـود

موجب خام اندﯾشی سياسی توده ھا
و گروھھا شده بود ،بطوری کـه حـتـی
اگر گروھھای توانمنـد نـيـز وجـود
داشتند به نـظـر مـن تـوده ھـای
مردم توان شنيدن صدای آنـھـا را
نداشتند .شراﯾط مجموعا به گونه ای
بود که ملت و گروھھا به دليل ضـعـف،
توان شناخت و استفاده از اخـتـيـارات
خود را در تاسيس نظام جدﯾد نداشـت
و اختيارات خود را ﯾـکـسـره بـه رھـبـر
انقالب واگذار کرد.
در قانون اساسی رژﯾـم گـذشـتـه
اﯾن نـکـتـه آمـده کـه سـلـطـنـت
موھبتی است الھی که بر اساس
رای مردم به شخص پادشاه اعطا
شده است .پـس از انـقـالب رای
مردم از شاه مخلوع برگشتـه بـود
و خود بخود وی از سلطـنـت عـزل
شده بود .به نظر شما بر پـاﯾـه ی
تغييرات در بـرخـی اصـول قـانـون
اســاســی ثــمــره ی انــقــالب
مشروطه ،پاﯾه گـذاری حـکـومـت
جدﯾد امکان پذﯾر بود؟
امروز با در دست داشتن چـھـار دھـه
تجربه می توانم بگوﯾم که اگـر چـنـيـن
چيزی تحقق می ﯾـافـت حـتـمـا بـرای
کشور بھتر بود .اما اﯾن ﯾـک آرزوی بـر
باد رفته بود.دکتر مصدق چنين آرزوﯾـی
داشت و برای تحقق آن تالش و جـان
فشانی کرد .او فرصت را برای تـحـقـق
اﯾن آرزو اﯾجاد کرد ،اما ملت اﯾـران اﯾـن
فرصت را از دسـت داد و اﯾـن آرزوی
بزرگ بر باد رفت .پس از آن دﯾگر چنيـن
فرصتی اﯾجاد نشد .پـيـش رفـتـن بـه
سوی آزادی و دموکـراسـی بـا اصـالح
قانون اساسی مشروطه نـيـازمـنـد آن
بود که زمينه ی اصالحات در کشور بـه
وجود آﯾد و اصالح طلبان قدرت ﯾابـنـد و
بعالوه  ،شاه بپذﯾرد که اصالحات مـورد
نظر مردم و گروھھای سياسی انـجـام
شود ولی اصالحات بر پاﯾـه ی قـانـون
اساسـی مشـروطـه کـه الزمـه اش
محدود شدن قدرت شاه بود ،با مـذاق
شاه سازگار نبود.
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انجام اﯾن اصالحات نـيـازمـنـد تـحـقـق
فضای اصالح طلبانه بـود .وقـتـی فضـا
انــقــالبــی شــد دﯾــگــر فــرصــت بــرای
اصالحات عمال از دست رفـتـه اسـت.
شاه زﯾر بار اصالحات سياسـی نـمـی
رفت و صدای مردم را زمانی شنيد کـه
فضا انقالبی شده بود و آقای خميـنـی
رھبری انقالب را در دست گرفته بود.
آقای خمينی ﯾک انـقـالبـی مشـروعـه
خواه بود نه ﯾک اصالح طلب مشـروطـه
خواه .اﯾشان اگرچه در پارﯾس مواضعی
اتخاذ نمود کـه بـا مشـی مشـروطـه
خواھی ھـمـاھـنـگ بـود امـا پـس از
استقرار جمـھـوری اسـالمـی اﯾشـان
خالف مواضع اتخـاذ شـده در پـارﯾـس
عمل کرد ،مواضـعـی مـثـل آزاد بـودن
حجاب برای زنان ،آزادی بيـان و آزادی
احــزاب حــتــی بــرای چــپــھــا و غــيــر
مسلمانان و عدم حضور روخـانـيـون در
قدرت .آقای خمينی مشروعه خواه بود
و طرفدار شيخ فضل ﷲ نوری و اﯾشان
پس از استقرار جـمـھـوری اسـالمـی
آرزوی مشروعه خواھـان را کـه قـبـال
شکست خورده بودند مـحـقـق کـرد و
شرﯾعت را اساس قوانين کشـور قـرار
داد که به تـبـع آن مـحـدودﯾـت ھـای
سياسی ،اجـتـمـاعـی و فـرھـنـگـی
افزاﯾش ﯾافت .در سـال  ۵٧زنـان بـی
حجاب و کسانی که با حجاب اجـبـاری
مخالف بودند ،چپ ھا و آزادی خواھـان
به اتکای مواضع اﯾشان از وی حمـاﯾـت
کردند .اگر آقای خـمـيـنـی در پـارﯾـس
اعــالم مــی کــردنــد کــه حــجــاب در
جمھوری اسالمی برای زنـان اجـبـاری
خواھد بود و ﯾا چپ ھا و مـخـالـفـان و
منتقدان آزادی بيان و فعاليت نخواھـنـد
داشـت ،فــکــر مــی کــنـم اﯾشــان تــا
استقرار جـمـھـوری اسـالمـی نـمـی
تـــــوانســـــت پـــــيـــــش بـــــرود.
ملت اﯾران بـه دلـيـل عـدم اطـالع از
ماھيت نظام جدﯾد و نيز بی اطـالعـی
از تارﯾخ مبارزات نسل ھای پيـشـيـن ،
در اثر ﯾـک غـفـلـت تـارﯾـخـی جـرﯾـان
مشروعه خواھی را حـاکـم سـاخـت،
جرﯾانی که در انـقـالب مشـروطـه بـا
پرداخت ھزﯾنه ی زﯾاد شکست خـورده
بود.
آﯾا می تـوان بـرای رفـرانـدوم ١٢
فروردﯾن  ۵٨پـيـرامـون تـاسـيـس
نظام جمھوری اسـالمـی نـوعـی
مھلت و سرآمد زمانی قائل شـد؟
پاسخ :حتما اﯾنطور است .ھنگامی که
در جــامــعــه مــنــاقشــاتــی دربــاره ی
ناکارامدی جمھوری اسـالمـی پـدﯾـدار
شود و بوﯾژه تجربه ی عمـلـی گـوﯾـای
اﯾن ناکارامدی باشد ،ھنگامی که عـده
ای حتی اگر اکـثـرﯾـت ھـم نـبـاشـنـد
خواستار تغيير نظام باشـنـد ،عـدالـت،
عقل و منافع ملی اقتضا می کنـد کـه
زمينه ی ﯾک ھمه پرسـی مسـالـمـت
آميز فراھم شود .اگر اکثرﯾت ملـت بـه
نظام موجود که عملکـرد آن را چـھـار

دھه مشاھده کرده ،آری گـفـت اﯾـن
نظام می تواند به کـار خـود بـا قـدرت
ادامه دھد .بی توجھی به مـنـاقشـات
عــلــيــرغــم نــاکــارامــدی و مشــکــالت
ساختاری ،خالف منافع ملـی و ثـبـات
کشور است و می تواند تھدﯾدی بـرای
امنيت کشور مـحـسـوب شـود.ھـمـان
طور که بنيان گزار جمھوری اسـالمـی
تاکيد کرد ھر نسلی می تـوانـد بـرای
ســرنــوشــت خــود تصــمــيــم بــگــيــرد.
اشتباھی که تدوﯾن کنـنـدگـان قـانـون
اساسی جمھوری اسالمـی مـرتـکـب
شدند اﯾن است که برای آزمـودن اﯾـن
نظام جدﯾد و تجدﯾد نظر در آن مھلـتـی
در قانون اساسی قرار ندادند .با تـوجـه
به جدﯾد بودن اﯾن ساختار و به منـظـور
پيگيری اھداف بـزرگ مـردم درمسـيـر
آزادی و استبدادزداﯾی ضروری بود کـه
مھلتی در قانون اساسی مقرر شـود.
حال که چنين غفلتی پيش آمده بـاﯾـد
آن را جبران کرد .ھيج مـلـت عـاقـل و
ھشياری به نظاره ی کـاسـتـی ھـا و
ناکارامدی ھا نمی نشـيـنـد و دسـت
روی دست نمی گذارد  .مطمئنـا بـاﯾـد
چاره انـدﯾشـی کـنـد .اگـر در قـانـون
اساسی امکان اصالح ساختاری نظـام
به صورت دموکراتيک پيش بينی شـده
بـود ،مـا بـرای رسـيــدن بـه آزادی و
دموکراسی و اصالح امور کشور ھزﯾنـه
ھای کمتری می پرداختيم .در صـورت
وجود ﯾک راه حل پيش بـيـنـی شـده،
کمتر نگران وقوع ﯾک انقالب دﯾگر مـی
شدﯾم.
شروط و شراﯾط بـرگـزاری ھـمـه
پرسی ھا ﯾـا مـراجـعـه بـه آرای
عمومی در حال حاضر چـيـسـت و
چه تفاوتی ميان انواع مطالـبـه ی
رفراندوم و موضوع ھر ﯾک از آنـھـا
دارد؟
وجــــــــــــــــــود
به نظر من ھر موضوعی کـه بـه ﯾـک
مناقشه ی جدی در جامعه تبدﯾل مـی
شود ،بوﯾژه اگر ادامه ﯾافتن آن بـتـوانـد
به منافع و امـنـيـت مـلـی و رضـاﯾـت
عمومی لطمه بزند  ،مراجعه بـه آرای
عمومی می تواند ﯾک راه حل معقول و
عادالنه و رضاﯾت بخش باشد .مراجعـه
بــه آرای عــمــومــی در مــوضــوعــات
اجتماعی که بر سرنوشـت عـمـومـی
تاثير دارد ﯾک روش منطقی برای قـانـع
کــردن طــرفــيــن مــنــاقشــه اســت.در
حکومت ھای دموکراتيک از آنـجـا کـه
ساختار نظام سياسی ھـمـواره مـی
تواند بدون دردسر اصالح شود لذا اصل
ساختار سياسی موضوع رفراندوم قرار
نمی گيرد ،بلکه موضوعات مھمی کـه
دارای تبعات مھم برای کشور و مـردم
است به ھمه پرسی گـذاشـتـه مـی
شود ،مثل استفاده از انـرژی ھسـتـه
ای .مــا دارای نــظــام دمــوکــراتــيــک
نيستيم ،به ھمين جھت اصل ساختـار
سياسی نيز می تواند مورد مـنـاقشـه
باشد و مـوضـوع ھـمـه پـرسـی قـرار

گــيــرد.در حــال حــاضــر در کشــور مــا
موضوعات مھم و متعـددی وجـود دارد
که ﯾک طرف مناقشه در آنھا صـاحـبـان
قدرت و ﯾا حاکميت است و طرف دﯾـگـر
اقشار گوناگون مردم ،موضوعاتی مثـل
نظارت استصوابی ،سياست خـارجـی،
حضور نيروھای مخصوص امر به معروف
و نھی از منکر در خيابان ھا و …اگرچـه
ھر ﯾک از اﯾن مـوضـوعـات مـی تـوانـد
موضوع ﯾک ھمه پرسی باشد ،امـا از
آنجا که اصل نظام سياسی نيـز مـورد
مناقشه ی جدی اسـت مـراجـعـه بـه
ھيچيک از اﯾنھا بـه مـنـاقشـات پـاﯾـان
نمی دھد .جمھوری اسالمی را مـی
توان به عنوان ﯾک بستـه کـه شـامـل
نظارت استصوابـی ،حـجـاب اجـبـاری،
سياست خارجی موجود ،عدم نـرمـش
در برابر خواسته ھای مردم و انـقـبـاض
در امور فرھنگی و ھـنـری و مـخـالـف
آزادی ھای فردی و اجتماعی و مدافـع
تبعيض و نـابـرابـری در مـعـرض آرای
عمومی گذاشت .مشکل بزرگ ما اﯾـن
است که مناقشات مھم موجود ،ميـان
اقشار گونـاگـون مـردمـی و احـزاب و
تشکل ھا نيست ،بلکه در تمام مـوارد
ﯾک طرف مناقشه حـکـومـت و طـرف
دﯾگر مردم ھستند .از اﯾن روسـت کـه
برگزاری رفـرانـدوم نـيـز خـود بـه ﯾـک
معضل تبدﯾل می شودو حـکـومـت کـه
باﯾد برای حل ﯾک معضـل رفـرانـدوم را
برگزار کند خود مخالف برگزاری آن مـی
شود.اﯾن خود حاکی از وجود مشـکـل
ساختاری جدی در نظام است.

آﯾا مشارکت ﯾـا عـدم شـرکـت در
انتخابات ھای کالن مقننه و مجرﯾه
می تواند امکان آری ﯾا نه گفتن به
وضع موجو و نظام کنونی را بـرای
مردم فراھم سازد؟ در اﯾن صـورت
چه نيازی به رفراندوم از نوع سـال
 ۵٨است و در غـيـر اﯾـن صـورت
ضرورت رفراندوم اصالح سـاخـتـار
نظـام از نـوع مـورد درخـواسـت
رﯾيس جمھور کنونی چگونـه بـاﯾـد
گـــــــفـــــــت؟
پـــــــاســـــــخ
شرکت ﯾا عدم شـرکـت گسـتـرده ی
مردم در انتخابات مجـلـس و رﯾـاسـت
جمھوری تحت شراﯾـطـی مـی تـوانـد
زمينه ساز رفراندوم در بـاره ی اصـل
نظام باشد ،اما از آنجا که شرکت و ﯾـا
عدم شرکت در انتخابات قابل تـحـلـيـل
است نمی تواند نقش رفراندوم را اﯾفـا
کندو به عبارت دﯾگر نمی تواند ما را از
رفراندوم بی نياز سازد .آثـار حـقـوقـی
مترتب بر رفراندوم بر عدم شـرکـت در
انتخـابـات بـار نـمـی شـود .مـوضـوع
رفراندوم باﯾد صرﯾح باشد تا نتيـجـه ی
آن برای طرفين مناقشه قابل تشکيـک
نـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــد.
و اما منظورم از شراﯾط عدم شرکت در
انتخابات که می تـوانـد زمـيـنـه سـاز

رفراندوم باشد اﯾن است که اگر مـردم
به طور گسترده در انتخـابـات شـرکـت
نکنند و دليل عدم مشـارکـت خـود را
صرﯾحا عدم مقبوليت نظام عنوان کننـد
و بعالوه پس از آن نتيجه ی انتخابات را
نپذﯾرند ،اﯾن عدم مشارکت فعـال مـی
تواند زمينه ساز رفرانـدوم بـاشـد .امـا
عدم مشارکت بطور خـامـوش حـاصـل
چندانی ندارد ،ھرچند می تواند عـلـيـه
نظام تـحـلـيـل شـود ،ھـمـانـطـور کـه
مشارکت گسترده در انتخابات ھمـواره
توسط سران نـظـام  ،رای بـه نـظـام
تفسير شده که حاصلی برای نظام در
جھت حل مناقشات داخلی و تـقـوﯾـت
مواضع و موقعيت حاکميـت نـزد مـردم
اســــــــت.
نــــــــداشــــــــتــــــــه
و اما درباره ی اصالحات ساختاری می
توانم بگوﯾم که متاسـفـانـه دارﯾـم بـه
پاﯾان مھلت اصالحات ساختاری نزدﯾـک
می شوﯾم .ھمانطور که قبـال گـفـتـم،
انجام اصالحات مستلزم فضـای مـورد
نياز و خاصی است که در آن حاکمـيـت
و مردم با ھم به توافق می رسند کـه
اصالحات درخـواسـتـی مـردم اعـمـال
شود؛ اﯾن توافق در شـراﯾـطـی انـجـام
می پذﯾرد که ميزان قابـل تـوجـھـی از
اعتماد نسبت به حاکميـت نـزد مـردم

باقی مـانـده بـاشـد .بـا روشـی کـه
مخالـفـان اصـالحـات طـی  ٢٠سـال
گذشته ﯾعنی از آغاز جنبش اصـالحـات
از سال  ٧۶تا کنون در پيش گرفته انـد،
نظام با سرعت ،زمان و شانس اصـالح
خود را از دست می دھد .روزی حـتـی
به جـای اصـالح سـاخـتـاری ،اصـالح
حقيقی ﯾـعـنـی تـغـيـيـر اشـخـاص و
مسئولين مـطـرح بـود و شـاﯾـد مـی
توانست راه گشا باشد ،اما امروز برای
اصالح ساختاری نيز مھلت رو به پـاﯾـان
است .اعتراضات دی ماه بـرای گـوش
ھاﯾی که توان شنيدن دارند زنگ خطـر
را نواخت .مجموع عملکرد حاکمـيـت و
شراﯾط اجتماعی به گونه ای است که
به نظر من جامعه برای آری ﯾا نه گفتن
به نظام مـھـيـا مـی شـود .اﯾـن ھـم
مھلتی دارد که اگر شراﯾط مسـالـمـت
آميز بـرای اجـرای آن فـراھـم نشـود
جامعه وارد فضای انقالبی خواھد شد.
توضيح :اﯾن گفتوگو پيش از اﯾـن بـا
حذف پارهای از جمالت در نشرﯾه پـيـام
ابراھيم منتشر شده است.
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/١۶خرداد١٣٩٧/
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ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ٢٢خرداد ١٣٩٧
دونالد ترامپ رئيسجمھوری آمرﯾـکـا
و کيم جونگ اون رھبر کره شمالـی
سهشنبه ١٢ژوئـن ،پـس از دﯾـدار
تارﯾخیشان در سنگـاپـور ،سـنـدی
مشترک امضـا کـردنـد کـه حـاوی
«خــلــع کــامــل ســالح ھســتــهای
شبهجزﯾره کره »است.مـتـن کـامـل
سند امضا شده بدﯾن شرح است:
»دونالد ترامپ و کيم جونگ اون ،بـه
صورت ژرف و شفاف ،درباره مسائل
مرتبط به برقراری روابط جدﯾد مـيـان
اﯾاالت متحده و جمھوری دمکراتـيـک
خلق کره ،تـبـادل نـظـر کـردنـد تـا
نظامی ثابت و دائم بـرای صـلـح در
شبهجزﯾره کره برپـا شـود .تـرامـپ
رئيسجمھوری آمرﯾکاُمتعھد به دادن
تضمين به جمھوری دمکراتيک خلق
کرده شد.کيم جونـگ اون رھـبـر کـره
شمالی ھم بر تعھد ثابت و قاطع خـود
بــه خــلــع کــامــل ســالح ھســتــهای
شبهجزﯾره کره ،تاکيد کرد.
با اﯾن درک مشترک که برقراری روابـط
جــدﯾــد مــيــان اﯾــاالت مــتــحــده و
جمھورﯾـدمـکـراتـيـک خـلـق کـرده ،در
بــرقــراری صــلــح و شــکــوفــاﯾــی در
شبهجزﯾره کره ،موثر خواھد بود ،و بـا
اﯾن درک مشترک که اعتماد مـتـقـابـل
مــیتــوانــد خــلــع ســالح اتــمــی تــز
شبهجزﯾره کره را تضمين کند ،دونـالـد
تــرامــپ و کــيــم جــونــگ اون اعــالم

میکنند:

ھماھنگ خواھند کرد.

 -١اﯾاالت متحده و جمھوری دمکراتيـک
خلق کرده متعھد بـه بـرقـراری روابـط
جدﯾد ميان اﯾاالت متحده و جـمـھـوری
خلق کرده برپاﯾـه خـواسـت مـردم دو
کشور برای برقراری صلح و شکوفـاﯾـی
میشوند.

 -٣برای تاکـيـد مـچـدد بـر اعـالم روز
٢٧آورﯾل ٢٠١٨پانمونجـوم کـه پـس از
نشست سران دو کره منتشر شد ،بار
دﯾگر جمھوری دمکراتيک خلق کـره بـه
اقدام برای خلع کامل سالح اتـمـی در
شبهجزﯾره کره ،متعھد میشود.

 -٢اﯾاالت ماحده و جمھوری دمکراتـيـک
خلق کـرده ،تـالشھـاﯾشـان را بـرای
برپاﯾی نظام دائم و با ثباتی برای صلـح
در شــبــهجــزﯾــره کــرده ،بــا ﯾــکــدﯾــگــر

 -۴اﯾاالت متجده و جمھوری دمکراتيـک
خلق کره ،متعھد بـه ﯾـافـتـن اجسـاد
کشته شدگان و اسرای مفقود جـنـگ
به منظور بازگرداندن فوریشان پس از
شناساﯾی ھوﯾتشان میشوند.

ﺻﻔﺤﻪ 30

با اﯾن اقرار که نخسين نشست سران
اﯾاالت متحده و جمھـوری دمـکـراتـيـک
خلق کرده در تارﯾـخ ،حـادثـهای دارای
اھميت فوق العاده است بـه گـونـهای
که صفحهای حاوی دھهھا از تـنـش و
دشمنی ميان دو کشور را میبـنـدد و
نوﯾد آﯾنده تازهای مـیدھـد ،تـرامـپ و
کيم جونگ اون ،متعھد به اجرای کامـل
مفاد بيانيه مشترک میشوند.
اﯾاالت متحه و جـمـھـوری دمـکـراتـيـک
خلق کره ،متعھد به ادامه مذاکـرات در
اولين فرصت به رھبری ماﯾک پـومـپـئـو
وزﯾر امور خارجـه آمـرﯾـکـا و ھـمـتـای
بلندپاﯾهای از جمھوری دمکراتيک خلـق
کره به منظور پیگيری اجـرای نـتـاﯾـج
نشست سران دو کشور میشوند.
دونالد ترامپ و کيم جونگ اون متـعـھـد
به ھمکاری برای توسعه روابـط جـدﯾـد
مــيــان اﯾــاالت مــتــحــده و جــمــھــوری
دمکراتيک خلق کره و توسـعـه صـلـح،
شکوفاﯾی و امنيت در شبجزﯾره کـره
و جھان میشوند.
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