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ﻧﻪ ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﻢ ،ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
مرداد ماه ۶٧آغاز بزرگترﯾن کشتار زندانيان سياسی در طول تارﯾخ به دستور و فتوای خمينی بود .دراﯾن
کشتار سبعانه که ٢ماه بالوقفه ادامه ﯾافت ،بيش از ٣٠ھزار زندانی سياسی به دار کشيده شدند .در
سیامين سالروز آن کشتار ،زندانيان سياسی محبوس در بند زنان زندان اوﯾن مرﯾم اکبریمنفرد و گلرخ
ابراھيمیاﯾراﯾی در پيامی چنين نوشتند» :نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم«.

متن کامل پيام اﯾن دو زندانی سياسی در زﯾر آمده است:
»گرمای تلخ مرداد ماه در تارﯾکی شب ميان آسمان بی ستاره و زمين خوابآلود شب را از معجون عشق و
مرگ سرشار کرده بود و زمزمهھای عشق و مقاومت در ساﯾهھای شب در آھنگی تلخ و شيرﯾن به گوش
میرسيد و سرنوشتی ملکوتی در آستانه روﯾاھا در برابر چشمھای جھانيان به رقص درمیآورد.
گلواژهھا قطرهھاﯾی بودند که مثل بلور نور سبکبال و بیآالليش از طنابھای دار عبور کردند و مثل شبنمی
بر باالی سربرگ تارﯾخ اﯾران جوانه زدند.
در پس واژهھا نبردی سھمگين در جرﯾان بود .نبردی ميان آنانکه رسالتشان تجاوز به ناموس واژهھا و
ارزشھای انسانی بود با آنانکه به احيا کلمات برخاستند و برای حفظ ارزشھای انسانی که مھيبترﯾن
نيروی ضد خلق تالش بر نابودی آن داشت مقاومت کردند و اﯾنگونه بود که آنان سربدار شدند تا از حرمت و
ساحت کلمات و ارزشھا حفاظت کنند.
وقتی برگ برگ تارﯾخ اﯾران را ورق میزنيم مرحلهای به پاﯾان میرسد و مرحلهای نوﯾن پدﯾدار میگردد.
انقالب مشروطه ،نھضت جنگل ،کودتای  ٢٨مرداد ،انقالب  ،۵٧قتلعامھای دھهی  ۶٠و به وﯾژه کشتار
تابستان ) ۶٧گورھای دسته جمعی جان باختگان کشتار  ،۶٧خاوران تھران که  ٣٠سال است خانوادهھا
بدون داشتن نام و نشانی از عزﯾزان خود ھر ھفته بر سر مزار شھدا میروند و ﯾا خانوادهھای عزﯾز
شھرستان که فرزندان خود را در حياط خانه خود دفن کردهاند( اتفاقات سال  ،٨٨وقاﯾع  ۶و  ٧مرداد  ٨٨و…
اما تارﯾخ نشان داد که در ھيچ برھهای از زمان اﯾن رشادتھا فناپذﯾر نيستند؛ چرا که در بعد فکری و اندﯾشه
جاودانند نه در بقای جسمانی.
آنان رفتند اما با خون خودشان سقفھای ناباوری و نااميدی را از ھم شکافتند و به اسارت و بندگی و
تسليم و رذالت در ھيچ شراﯾطی تن ندادند؛ چه در ميدان تير و چه بر باالی چوبهھای دار .آنھا بھای سنگين
آزادی را پرداختند و جرﯾان روشنگر و رشادتھای آنھا به رغم ھمه دسيسهھا و خاکسترھاﯾی که بر
سرشان رﯾختند ھر روز و ھر لحظه ادامه ﯾافت.
فراموشی در ھمه حال حاضر است و عقب نمینشيند مگر آنکه به عقب برانیاش ،نمیگرﯾزد مگر آنکه
بگرﯾزانیاش ،چون پيش آﯾد تو را درمانده و ناتوان میسازد .نيروی که قادر است تو را به نابودی کشد.
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رژﯾم ھمواره سعی کرده تا تارﯾخ دھه  ۶٠و کشتار  ۶٧را را در اذھان مردم حذف نماﯾد و با عناوﯾن گوناگون
سعی در سانسور آن دارد ،از تخرﯾب گورھای جمعی گرفته و ﯾا با خطاب قرار دادن قربانيان به نام ترورﯾست
و… ھر چه بيشتر بر اﯾن ھدف پای میفشرد؛ غافل از اﯾنکه در تمام اﯾن سالھا خانوادهھا بودند که تالش
کردند اﯾن خاطره و تارﯾخ فراموش نشود و با وجود ابزارھای سرکوب و فضای امنيتی صداﯾشان را به جھان
برسانند.
دﯾوارھای اﯾن اختناق و پنھان کاری با امواج خروشان جنبش دادخواھی فرورﯾخت و نھاد خودکامگی و
استبداد سلطنت دﯾنی که کاخ قدرتش را با تکيه بر فقر و فحشا و اختالس و چوبهھای دار بنا کرده به خود
لرزﯾد… حفاظت از تارﯾخ دھه شصت که بخشی از تارﯾخ اﯾران است وظيفهی ھر اﯾرانی است و باﯾد با
بررسی اﯾن دھه و محاکمه آمران و عامران آن در دادگاه خلق از تکرار جناﯾت جلوگيری شود و تا زمانی که
تحقيقات مستقل در اﯾن مورد انجام نگيرﯾد و عاملين اﯾن کشتار محاکمه نشوند از پای نخواھيم نشست؛ نه
میبخشيم نه فراموش میکنيم.
مرﯾم اکبری منفرد
گلرخ ابراھيمی اﯾراﯾی زندان اوﯾن
مرداد «٩٧

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ھموطنان عزﯾز  ،ملت شرافتمند اﯾران ،
عمل کرد حکومت جمھوری اسالمی در اﯾـن مـدت چـھـل
سال به گونه ای بوده که اکنون اﯾن حکومت به جبر تـارﯾـخ
در معرض از ھم گسيختگی و فـروپـاشـی قـرار گـرفـتـه
است  .اﯾن حکومت با سوء رفتارھا  ،ضعف مدﯾرﯾـت ھـا ،
سياست ھای نادرست داخلی وخارجی بـدور از در نـظـر
گرفتن منافع ملی  ،وفساد گسترده ی اغلب کارگزارانش ،
خود را به طور کلی از اعتبار و مشـروعـيـت سـاقـط کـرده
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وميرود تا با اعمال نا صحيح خود  ،بر حيات خوﯾـش نـقـطـه
پاﯾان بگذارد  .اﯾن حاکميت در روز ھـای انـقـالب بـا وعـده
برقراری آزادی واستقالل وعدالت وبا شعار «نه شرقی نـه
غربی »بر ارﯾکه قدرت نشست وسـکـان اداره امـور اﯾـن
کشور کھنسال و با تمدن باستانی کم نظير در جھان را به
دست گرفت  .اما از ھمان روزھای نخست با اعـدام ھـای
بدون محاکمه ی عادالنه وسرکوب ھر آنکـس کـه جـدا از
حاکميت می اندﯾشيد وبا انحصار طلبـی روز افـزون  ،بـه
عيان به ھمگان نشان داد که رفتارش تا چه اندازه با آزادی
وعدالت فاصله دارد  .اقدام خالف عـرف و اخـالق وخـالف
قواعد بين المللی اشغال سفارت آمرﯾکا و حرکت خفت بـار
گروگانگيری موجب مسدود شدن ميلياردھا دالر از امـوال
کشورمان و زمينه ساز حمله عراق به اﯾـران و آن جـنـگ
وﯾرانگر ھشت ساله با آن ھمه خسـارات جـانـی ومـالـی
برای اﯾن ملت گردﯾد  .جنگی که با اندکی دراﯾت وعقالنيت
به ﯾقين قابل پيشگيری بود  .اشغـال سـفـارت آمـرﯾـکـا و
گروگان گيری آمرﯾکائيان سبب دشمنی بيھوده ای بيـن دو
کشور گردﯾد که تا کنون نيز ادامه دارد و در نـتـيـجـه اﯾـن
خصومت  ،ملت اﯾران ميلياردھا دالر خسارت مالی متحمـل
شده و از دسترسی به موقعيت ھا و امکانات سياسـی و
اقتصادی فراوانی محروم گشته است  .فھرستی از دﯾـگـر
رفتارھای نادرست حاکميت بـرخـاسـتـه از انـقـالب بـدون
ھيچگونه سياه نماﯾی و اغراق گوﯾی بدﯾن شـرح اسـت.
عدم رعاﯾت آزادی ھای اساسی ملت مانند آزادی احزاب ،
آزادی مطبوعات وآزادی انتخابات  ،ماجرای ترورھـای خـارج
از کشور  ،قتل ھای زنجيره ای نـفـرت انـگـيـز در داخـل ،

اعدام ھای چند ھزار نفره سال  ، ۶٧کشتار مردم معتـرض
در انتخابات سال  ٨٨که با معيار ھای خود حاکميت انـجـام
شده بود و وقاﯾع اسفبار زندان کھرﯾزک در مـتـعـاقـب آن ،
کشتار دﯾماه  ٩۶در خيابان ھای ﯾـکـصـد شـھـر کشـور ،
خودکشی ھا در زندان ھا  ،به ھدر دادن ميليارد ھا دالر از
سرماﯾه ھای کشور در پروژه ھسته ای وسپس تـعـطـيـل
برنامه ھا با فشار ومخالفت جامعه جھانـی  ،دخـالـت در
مناقشات کشور ھای منطقه به دور از منافع ملی وتحميل

ھزﯾنه ھای ھنگفت ناشی از اﯾن دخالت ھا بر گرده مـلـت
مظلوم اﯾران  ،عدول از سياست “نه شرقی نه غـربـی ” و
کوتاه آمدن از استيفای حـقـوق مسـلـم اﯾـران از درﯾـای
مازندران در مقابل روسيه  ،عدم اقدام قانونی برای درﯾافت
غرامت جنگ از دولت متجاوز عراق  ،تصميم گـيـری ھـای
نادرست و غير کارشناسانه در مدﯾرﯾت آب و محيط زﯾسـت
 ،عدم توجه به علم و دانشمندان کشور و فراری دادن مغز
ھا  ،ھزﯾنه کـردن مـنـابـع مـالـی کشـور در نـھـاد ھـای
اﯾدئولوژﯾک به جای بردن اﯾن منابع در پروژه ھای عمرانی و
باال بردن توليد واﯾجادکارآفرﯾنی ،اﯾـجـاد شـراﯾـط بـيـکـاری
گسترده  ،گرانی  ،تورم  ،اعتياد وفقر عمومی مردم ھمـراه
با مفاسد رنگارنگ اقتصادی واجتماعی .

ھموطنان عزﯾز  ،ملت شرافتمند اﯾران ،
حدود سه سال قبل وقتی مذاکرات جمھوری اسالمی با
گروه کشورھای  ١ + ۵به نتيجه رسيد و توافقی تحت نام
برجام صورت پذﯾرفت  ،مردم اﯾران اميدوار شدند که با
انجام اﯾن توافق اموال مسدود شده آنان آزاد شده و نيزبا
ورود سرماﯾه ھای خارجی به کشور  ،از تنگناھای
معيشتی ومضاﯾق اقتصادی رھاﯾی می ﯾابند وبيکاری و
فقر از جامعه اﯾران رخت بر ميبندد وگام ھای بعدی برای
بھبود روابط با جامعه جھانی برداشته خواھد شد  .اما از
ﯾک سو ھيئت مذاکره کننده جمھوری اسالمی برای
برداشتن قدم ھای بعدی به شدت برحذر داشته شد واز
سوی دﯾگر موشک ھای شعار نوﯾسی شده به آسمان
پرتاب شد  .با اﯾن پيام که ھم دولت مدعی تعدﯾل اوضاع و
ھم ملت اﯾران بدانند که چيزی عوض نشده و در بر ھمان
پاشنه قبلی می چرخد  .و نتيجتا ﯾک فرصت طالﯾی
وتارﯾخی دﯾگر سوزانده شد وبرجام آنگونه که باﯾد و انتظار
می رفت به فرجامی نرسيد وبھانه ھای الزم برای خروج
دولت جدﯾد آمرﯾکا از برجام ھم فراھم گردﯾد  .و
متاسفانه در مقابل اﯾن رفتارھای نا صحيح  ،ھيچگونه
عکس العملی از سوی دولت مدعی داشتن کليد راه حل
مشکالت کشور به ظھور نرسيد واکنون ميھن ما مجددا
زﯾر تيغ تھدﯾدھای جدﯾد برای دور تازه ای از تحرﯾم ھای
فلج کننده قرار گرفته است  .وھنوز تحرﯾم ھا آغاز نشده ،
ارزش پول ملی ما به سرعت ودر ظرف چند روز در برابر
ارزھای معتبر جھانی به نصف تقليل ﯾافته وغول گرانی و
تورم وفقر وبيکاری رو به تزاﯾد و لجام گسيخته در دوری
جدﯾد به ملت ما چنگ ودندان نشان ميدھد  .در چنين
دورانی پر تنش و با وجود بحران ھای سياسی  ،اقتصادی
 ،اجتماعی و محيط زﯾستی که در جامعه اﯾران ھوﯾداست
وبا دورنمای تيره وتار ونا مشخصی که در مقابل کشور
است  ،جای تعجب وتاسف بسيار است که سياست
حاکميت جمھوری اسالمی ھمچنان کوبيدن بر طبل
سرکوب وخشونت واﯾجاد اختناق است  .وجامعه اﯾران را
از شنيدن نظرات ميھن دوستان مستقل و دلسوزان ملک
وملت محروم می نماﯾد .اﯾنگونه بر خوردھا با مليون و
آزادﯾخواھان در حالی صورت می گيرد که برخی از جرﯾان
ھای وابسته وپرورش ﯾافته در آستين قدرت ھای بيگانه
که از وجنات آنان چيزی جز جنس دﯾگری از دﯾکتاتوری
مشھود نيست  ،با داشتن تمام امکانات رسانه ای و
حماﯾت ھای ھمه جانبه برای جانشينی حاکميت به بن
بست رسيده خيز برداشته اند .

ھموطنان عزﯾز  ،ملت شرافتمند اﯾران ،
امروز زمان بی تفاوتی وتسليم شدن به برنامه ھاﯾی که
از قبل برای ميھنمان تدارک دﯾده شده است نيست .
امروز باﯾد بدانيم که برای آﯾنده وطنمان چه نوع سامانی را
نميخواھيم وچه نوع نظم ونسقی را خواستارﯾم  .امروز
به ضرس قاطع باﯾد باور داشته باشيم که راه نجات
وسعادت و رفاه ملت اﯾران دست ﯾابی به آزادی و ﯾک
حاکميت ملی سالم وپاکدست ھمراه با استقالل و عدالت
اجتماعی است  .تنھا آزادی و حاکميت ملی است که
می تواند کشتی طوفان زده وطن را به ساحل امن
رھنمون گشته و امنيت و آساﯾش برای ملت اﯾران به
ارمغان آورد  .حاکميت جمھوری اسالمی اگر آنگونه که در
مقام حرف ھمواره ادعا کرده است  ،واقعا خواھان خدمتی
به ملت اﯾران است  ،ميتواند در فراھم کردن شراﯾط برای
تغيير وتحول آرام و صحيح و تارﯾخ ساز در اﯾران نقشی
سازنده اﯾفا کند ودر غير اﯾن صورت باﯾد منتظر قضاوت
سخت تارﯾخ در مورد عمل کردش باقی بماند  .جمھوری
اسالمی ميتواند با برداشتن اﯾن چند گام  ،خود وملت
اﯾران را از بن بست ھا و آﯾنده مبھم و نا مطلوب برھاند :
 – ١سرﯾعا آشتی با ملت را اعالم کرده و کليه زندانيان
سياسی وعقيدتی را در سراسر کشور آزاد نماﯾد و از
اعمال خشونت نسبت به مردم معترض وجان به لب
رسيده اﯾران دست بردارد .
 – ٢ھرچه زود تر آزادی ھای سياسی مانند آزادی احزاب
واجتماعات و آزادی بيان وقلم را به شکلی حقيقی محقق
نماﯾد .
 -٣ﯾک انتخابات آزاد وبدون دخالت نھادھای حکومتی
وتحت نظارت ھيئتی قابل قبول برای ھمگان  ،جھت
برپاﯾی ﯾک مجلس موسسان واقعی برای تدوﯾن ﯾک قانون
اساسی جدﯾد و تعيين شکل حکومتی آﯾنده کشور برگزار
کند و تصميمات آن مجلس را ھرچه که باشد در تمام
زمينه ھا محترم شمرده و از آن ھا تمکين نماﯾد .
--

روابط عمومی جبھه ملی اﯾران
تھران  -اﯾران
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ﺗﺪاوم ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮاﻧﻲ و ﺑﻴﻜﺎري
 ١٠مرداد ١٣٩٧
موج جدﯾد تظاھرات عليه فقر ،بيـکـاری
و گرانی که سهشنبه نـھـم مـرداد در
شاپورنو در اصفھان و چند شھر دﯾـگـر
برگزار شد ،چھارشنبه دھم مرداد نـيـز
ادامه ﯾافت .امروز تظاھرات در شاپورنـو
به خشونت کشيده شد .تصاوﯾری نيـز
حاکی از آغـاز تـظـاھـرات در رشـت
است .تظاھرکنـنـدگـان در شـاپـورنـو
امروز شعـار «مـرگ بـر دﯾـکـتـاتـور »و
«خامنهای حيا کن ،مملکتو رھا کـن »
ســردادنــد .در ھــمــيــن حــال مــعــاون
سياسی امنيتی استانداری اصـفـھـان
اعتراضات را «تجمعـات مـحـدودی بـه
شکل صنفی در اصـفـھـان » خـوانـد و
افزود «مطالبـات مـردم بـه پـاﯾـتـخـت
منعکس شده است و دولت نيز در
حال تدبير امور اسـت» .او ھشـدار
داد «دستھای خارجی به دنـبـال
تحرﯾک مردم ھستند».
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تظاھرات شـھـر شـاپـور روز سـه
شنبه نھم مرداد
تــظــاھــرات رانــنــدگــان ،کــاســبــان،
کارگران ،بيکاران و ساﯾر معـتـرضـان
شھر شاپورنو واقع در اصفھان امروز
چھارشنبه دھم مرداد برای دوميـن
روز ادامه ﯾافت .نيروی انتظامی کـه
از ابتدای شـکـلگـيـری تـظـاھـرات
حضور گستردهای در محـل داشـت
تالش کرد مانع پيشروی جمـعـيـت
شـــود امـــا مـــوفـــق نشـــد.
تظاھرکنندگان در حالی کـه شـعـار
مــیدادنــد «ســکــوت ھــر اﯾــرانــی
خيانت است به اﯾران »وارد خيـابـان
عطاالملک شدند .کلـيـپھـاﯾـی از
حــمــلــه نــيــروی انــتــظــامــی بــه
تــظــاھــرکــنــنــدگــان در رســانــهھــای
اجتماعی منتشر شـده اسـت .مـوج
جدﯾد تظاھرات عليه فقـر ،بـيـکـاری و
گــرانــی ســهشــنــبــه نــھــم مــرداد در
شاپورنو در اصفھان آغاز شد و به چنـد
شــھــر دﯾــگــر گســتــرش ﯾــافــت.
تظاھرکنندگـان در شـاپـور نـو شـعـار
میدادند «مرگ بر گرانی» و «کـارگـر
میميرد ذلت نـمـیپـذﯾـرد ».آنھـا بـا
سردادن شعـار «شـاپـوری بـاغـيـرت،
حماﯾت ،حماﯾت »خواستار پـيـوسـتـن
ساﯾر شھروندان به تظاھـرات شـدنـد.
تصاوﯾر و خبرھاﯾی از تظاھـرات غـروب
سهشنبه در کرج ،ساری و رشت نـيـز
منتشر شده است.
تظاھرکنندگان در کرج شعار میدادنـد:
»بيکاری ،تورم ،بالی جان مردم  /تـوپ
تانک فشفه ،آخوند باﯾد گم بشه /وای
به روزی که مسلح شـوﯾـم «.مـامـوران
نيروی انتظامی که روز گذشته نيز بـه

تظاھرکنندگان حمله کرده و دسـتکـم
در کرج به سوی تظاھرکـنـنـدگـان گـاز
اشکآور پرتاب کرده بودند امروز ھم در
شــاپــور نــو بــرای مــتــفــرق کــردن
تظاھرکنندگان از گاز اشکآور استفـاده
کردند.
تظاھرکنندگان بـرای مـقـابـلـه بـا گـاز
اشکآور در خيابان آتش روشن کردنـد.
اخبار تائيدنشدهای نـيـز از تـيـرانـدازی
مستقيم نيـروھـای ضـد شـورش بـه
سوی تظاھرکنندگان مـنـتـشـر شـده
است.
امروز مقامـات اسـتـانـداری اصـفـھـان
گرچه سـکـوت دربـاره اعـتـراضـات را
شکستند ،اما تظاھرات خيابانی نھم و
دھم مرداد را «تجمعات محـدودی بـه
شکل صنفی »خـوانـدنـد .حـمـيـدرضـا

طباطباﯾی ،معاون سياسی امـنـيـتـی
استانـدار اصـفـھـان در گـفـتوگـو بـا
خبرگزاری مھر گفـت «دﯾـروز و امـروز
تجمعات محدودی به شکل صنفـی در
اصفھان داشتيم و انگيزه نيز مطالباتی
در ارتباط بـا گـرانـیھـای اخـيـر بـوده
است » .به گفته او «بـرخـی افـراد »
قصد «سوءاستفاده »از اﯾن مطالبات را
داشته و خواستهاند آن را سـيـاسـی
جلوه دھند.
اعتراضھای کارگران ،معلمان ،و ساﯾـر
حقوقبگيران به تعوﯾق مزدھا و تـنـزل
مداوم سطح زندگی کـه در مـاهھـای
گذشته ادامه داشته ،با سقـوط ارزش
پول ملی گسـتـرش ﯾـافـتـه و اقشـار
دﯾگری از جمله کاسبان ،رانـنـدگـان و
دارندگان کاميون نيز که قادر به تامـيـن
ھزﯾنهھا و معيشـت خـود و خـانـواده
شان نيستند به اعـتـراض ،تـجـمـع و
اعتصاب روی آوردهاند.
دور جدﯾد اعتصاب سراسری راننـدگـان

کاميون و حمل و نقل جـادهای کـه از
اول مرداد آغاز شده ھنوز ادامه دارد و
صــفھــای طــوالنــی بــنــزﯾــن مــقــابــل
جاﯾگاهھای توزﯾع سـوخـت در بـرخـی
شھرھا و تعطيلـی تـعـداد دﯾـگـری از
جاﯾگاهھـا شـده اسـت .کـاسـبـان و
بازارﯾان نيز در روزھای گذشته در چـنـد
شھر به اعتـصـاب و اعـتـراض دسـت
زدهاند.
معاون سياسی امـنـيـتـی اسـتـانـدار
اصفھان امروز با اشاره به نـارضـاﯾـتـی
گسترده کاسبان از رکود و گرانی گفت
دولت و سـازمـان صـنـعـت و مـعـدن،
تجارت «در حال اندﯾشيدن تدابيـر الزم
برای تامين نيازھا و مواد اوليه اصـنـاف
است».
موج افشای پروندهھای فسـاد و سـو

استفاده مقامات دولتی و حکومتـی از
منابع ملی اخيرا دامان وزارت صـنـعـت،
معدن و تجارت را نيز گرفـت و مـعـاون
اﯾن وزارتخانه به جرم تخلف در پـرونـده
ثبت سفارش  ۶۴٠٠دسـتـگـاه خـودرو
لوکس و پشم رﯾز بازداشت اما با قـرار
وثيقه آزاد شد.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ

آﻟﻤﺎن دﻳﭙﻠﻤﺎت اﻳﺮاﻧﻲ را رﺳﻤﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد
دادستانی فدرال آلمان روز چھارشنبه
يک ديپلمات ايرانی را ،که ھفته گذشته
در آن کشور در ارتباط با توطئه برای
بمبگذاری در جريان گردھمايی يک
گروه مخالف جمھوری اسالمی بازداشت
شده بود ،رسما به فعاليت به عنوان
«جاسوس خارجی »و »توطئه برای
قتل« متھم کرد.
اسدﷲ اسدی ،يکی از ديپلماتھای
سفارت ايران در اتريش ،به ظن حمل
مواد منفجره و کمک به حمله تروريستی
برنامه ريزی شده عليه نشست ساالنه
شورای ملی مقاومت ايران در پايتخت
فرانسه ،شنبه ھفته گذشته نزديک شھر
آشافنبرگ در ايالت باواريا در آلمان
بازداشت شد.
به گزارش آسوشيتدپرس به نقل از
دادستانی آلمان ،آقای اسدی که از سال
 ٢٠١۴به عنوان رايزن سفارت ايران
در وين فعال بوده ،عضو دستگاه
اطالعاتی ايران است که ماموريت آن

» اصوال شامل نظارت گسترده و مبارزه
با گروهھای اپوزوسيون داخل و خارج
از ايران است».
مسئوالن بلژيکی نيز اسدی را متھم به
دست داشتن در توطئه عليه نشست
مجاھدين خلق که شنبه ھفته گذشته در
حومه پاريس برگزار شد کرده و
خواستار استرداد او شدهاند.
آلمان میگويد تحقيقات جاری از اين
ديپلمات ايرانی دليلی برای رد درخواست
بلژيک نخواھد شد.
واکنش وزير خارجه آمريکا
مايک پمپئو وزير خارجه اياالت متحده
روز گذشته در مصاحبه با «اسکای نيوز
عربی »حکومت ايران را به استفاده از
سفارتخانهھايش برای انجام حمالت
افراطی در اروپا متھم کرد و به تھران
ھشدار داد اينگونه اقدامات «ھزينهھای
بااليی »برای جمھوری اسالمی خواھد
داشت.
ھدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه

آمريکا نيز پيشتر با تاکيد بر اين که
واشنگتن اخبار و تحوالت مربوط به
ديپلمات بازداشتی ايرانی در اروپا و
پرونده مرتبط را از نزديک دنبال
میکند ،استفاده جمھوری اسالمی از
تروريسم در بسياری از کشورھای جھان
را قويا محکوم کرد.
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ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺘﻜﻲ» ،ﻃﺮاح ﭘﺮوژه ﻫﺎي آدم رﺑﺎﻳﻲ« در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

نعل های وارونه!
ﻋﻴﺴﻲ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ
دوشنبه ،مرداد ١٣٩٧ ،٠١
منوچھر متکی در واقع پله ھای تـرقـی
را آن زمــان آغــاز کــرد کــه در زمــان
دانشجوﯾی ،چون ساواکی ھا «طـراح
پروژه ھای آدم رباﯾـی» در جـمـھـوری
شــــــــــد!
اســــــــــالمــــــــــی
در جرﯾان سـفـارت اﯾشـان در آنـکـارا،
گزارش ھای فراوانی انتشار ﯾافت داﯾـر
بر اﯾن که “ مخالفان جمھوری اسالمی
را در ترکيه می ربـاﯾـنـد ،در صـنـدوق
عقب خودروھاﯾی با پالک دﯾپلـمـاتـيـک
جای می دھند و به اﯾران منتقل مـی
کنند”! مامورﯾت ھاﯾی که تنھا شخـص
اﯾن جناب است که می تـوانـد مـيـزان
صحت و سقـم آن ھـا ،تـعـداد افـراد
انتقال ﯾافته و آخر و عـاقـبـت زنـدکـی
افراد ربوده شده را مشخص سازد.
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اگر اﯾن حرف جناب قـدﯾـری ابـيـانـه را
درست فـرض کـنـيـم کـه در جـرﯾـان
افشاگری ھای مرتبط با پرونده فسـاد
نھادﯾنه شده در نھـادھـای اقـتـصـادی
مستقر در خراسان از جمله موسـسـه
مالی اعتباری ثـامـن الـحـجـج «افـراد
فاسد در بانک مرکزی به دنبال رد گـم
کردن اختالس ھای خـود ھسـتـنـد»،
شاﯾد اﯾن فرض را ھم بـتـوان درسـت
فرض کرد که باند متکی به مـنـوچـھـر
متکی در وزارت خارجه ھم » به دنـبـال
رد گــم کــردن ســواســتــفــاده ھــا و
سومدﯾرﯾت ھای خود ھستند«.
اﯾن نکته را ھم می تـوان بـا ھـمـان
مثالی مطرح کرد کـه جـنـاب قـدﯾـری
ابيانه در دفاع حـامـی خـود در وزارت
خارجه بـرای اعـزام مـامـورﯾـت ھـای
دﯾپلماتيک به اروپا و اسـتـرالـيـا ،بـدون
داشتن دانش و فھم سـيـاسـی الزم
مطرح کرده است« :اواﯾل انقالب مردم
روی درب مـنـزل سـاواکـی ھـا مـی
نوشتند صاحب اﯾـن خـانـه سـاواکـی

است ،فرداﯾـش روی در بسـيـاری از
خانه ھای افراد مومن نـوشـتـه شـده
بود که صاحـب اﯾـن خـانـه سـاواکـی
است .اﯾن نـوشـتـه را سـاواکـی ھـا
نوشته بودند تا رد گم کنند .کـاری کـه
امروز در بانک مرکزی عليه آقای متکی
عمل شده است»!.
اما اگر به عملکرد اﯾن دو نگاه شود و
شيوه ھاﯾی که از ساواک و سـاواکـی
ھا آموختند و عليه مردم اﯾـران عـمـل
کردند ،شاﯾد در جرﯾان اﯾن «نعل وارونه
زدن »ھا ،بھتر بتوان قضـاوت کـرد کـه
حق با چه کسی است ﯾا دسـت کـم
اﯾن که «رطب خورده منع رطـب چـون
کند؟».
از جناب ابيانه شروع کـنـم و شـيـوه
ھای ساواکی مابانه اش .از آن زمـان
که در نماﯾشگاه مطـبـوعـات نـوار ﯾـک
گفت و گوی دو نفره در خصوص “حـق
آحاد مختلف مردم برای «مختـار بـودن
در نامزد انـتـخـابـات شـدن و رای بـه
نامزدھای دلخواه دادن »را تبدﯾـل کـرد
به «حماﯾت سحرخيز از رئيس جمـھـور
شدن بھائیھا و ھمـجـنـسـگـراھـا »و
فــورا ھــم نــوار تــحــرﯾــف شــده آن
گفتوگوی خصوصی مخفـيـانـه ضـبـط
شده را ھم نه تنھا در ساﯾت خود قرار
داد و در خصوص آن مصاحبه کرد ،بلکه
بــه حســيــن شــرﯾــعــتــمــداری داد و
موسسه مطبوعاتی وابسته بـه ولـی
َفقِيه تا با استناد به آن پرونده سـازی،
شانتاژ و دروغ پراکنی کنند.
پس از آن بود که اﯾن مقام دون پاﯾه ی
وزارت امور خارجه جمھوری اسـالمـی
که در حـيـن خـدمـت ،بـا پـول مـلـت
تحصيل کرد ،دکتر شد و ،...ﯾک باره به
عنوان سفير به کشورھای اروپـاﯾـی و
استراليا اعزام شد و آن شاھکـارھـای
ضد ملی را انجـام داد کـه مـدت ھـا
سوژه ی رسانه ھا بود!
اما شيوه ھای به اصطالح انـقـالبـی و
ساواکی مآبانه جـنـاب مـتـکـی خـود
«مـثـنـوی صـد مـن کـاغـذ اسـت »و
جواﯾزی که نصيبش شده از سفـارت و
وزﯾر خارجه و ...شدن در سـال ھـای
دورتر ،و ھمکاری با مـوسـسـه ثـامـن
الحجج و درﯾـافـت تسـھـيـالت آن ،در

سال ھای نزدﯾک.
منوچھر متکی در واقع پله ھای تـرقـی
را آن زمــان آغــاز کــرد کــه در زمــان
دانشجوﯾی ،چون ساواکی ھا «طـراح
پروژه ھای آدم رباﯾـی» در جـمـھـوری
اسالمی شد!
ابتدا بـه عـنـوان ﯾـک عضـو انـجـمـن
اسالمی شـبـه قـاره« ،طـرح ربـودن
صدام حسين »را در جـرﯾـان بـرگـزاری
اجالس جنبش عـدم تـعـھـد در ھـنـد
رﯾخت که در واقع نوعی دزدﯾـدن مـنـار
بود پيش از کندن چاه!
خوشبختانه اﯾن برنامه بچگانه در زمـان
رﯾاست جمھوری آقای خامنـه ای ،بـا
دراﯾت و مدﯾرﯾت ميرحسيـن مـوسـوی
خنثی شد و ملت اﯾران از افـتـضـاح و
ضرر و زﯾان ناشی از آن در امان ماند.
البته اﯾن گونه نبود که اﯾن آدم رباﯾـی
ھا ھمواره خـنـثـی شـود .در جـرﯾـان
سفارت اﯾشان در آنکارا ،گزارش ھـای
فراوانی انتشار ﯾافت داﯾر بـر اﯾـن کـه
“مخالفان جـمـھـوری اسـالمـی را در
ترکيه می رباﯾند ،در صـنـدوق عـقـب
خودروھاﯾی با پالک دﯾپلماتـيـک جـای
می دھند و به اﯾران منتقل می کنند”!
مامورﯾت ھاﯾی که تنھـا شـخـص اﯾـن
جناب است که می تواند ميزان صحـت
و سقم آن ھا ،تعداد افراد انتقال ﯾافتـه
و آخر و عاقبـت زنـدکـی افـراد ربـوده
شده را مشخص سازد.
البد اﯾن کارھا و مامورﯾت ھا از آن نـوع
بوده است که در تکذﯾب نامه ارسالـی
اﯾن «بنده خدا »خطاب به رئيس بانک
مــرکــزی در خصــوص عــدم درﯾــافــت
تسھيالت مالی ميلياردی از مؤسـسـه
ثامن الحجج مطرح شده است« :ما به
اسالم ،امام راحل ،والﯾت و خدمت بـه
ملت شرﯾف و قـھـرمـان اﯾـران وفـادار
خواھيم ماند».
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• تــــاثير مخــــرب
کـــشتار دھـــه ۶٠
بوﯾـــژه قتـــل عـــام
زندانيان سياسی سال  ۶٧تخـم مـرگ
را درجامعه گـستراند و فـضای تـرس و
وحشت و سکوت اﯾجاد کـرد .در بـستر
اﯾن فـضا ،جمھـوری اسـالمی ھمـواره
وجــود امنيــت را در اﯾــران تبليــغ کــرده
اســت و در ســاﯾه اﯾــن امنيــت حــضور
غـــــارتگران و فرﯾبکـــــاران و دزدان و
آدمکشان در عرصـه ھـای مختلـف روز
به روز بيشتر فراھم گردﯾده است ...

ع.ﻛﻮﻫﻴﺎر:

آدينـــه  ۵مـــرداد  ٢٧ - ١٣٩٧ژوئيـــه
٢٠١٨
شھرﯾور ھر سال ﯾادآور ھولنـاک تـرﯾـن
قتل عام زندانيان سياسی اسـت کـه
در تابستان  ۶٧در زندان ھای جمھوری
اسالمی بوقوع پيوسـت کـه ﯾـکـی از
جناﯾت بارتـرﯾـن قـتـل عـام زنـدانـيـان
سياسی در تارﯾخ معاصر اﯾران و جھـان
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
 ٣٠سال از کشتار زندانيان سـيـاسـی
می گذرد و طبق اسنـاد مـوجـود اﯾـن
فاجعه ،قتل عام زندانيان سياسی کـه
بھترﯾن فرزندان اﯾن آب و خاک را دربـر
می گرفت به دستور و فرمان شـخـص
خمينی و حلقه نزدﯾکان مـورداعـتـمـاد
حکومت و با تشکيل ھيئت ھای مـرگ
در زندان ھا به مدت کـوتـاھـی صـورت
پذﯾرفت که فراموش شدنـی نـيـسـت.
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تاثير مخرب کشتار دھه  ۶٠بوﯾژه قـتـل
عام زندانيان سياسی سال  ۶٧تـخـم
مرگ را درجامعه گسـتـرانـد و فضـای
ترس و وحشت و سکوت اﯾجاد کرد .در
بستر اﯾن فضـا ،جـمـھـوری اسـالمـی
ھمواره وجود امنيت را در اﯾران تـبـلـيـغ
کرده است و در سـاﯾـه اﯾـن امـنـيـت
حضور غارتگران و فرﯾبکاران و دزدان و
آدمکشان در عـرصـه ھـای مـخـتـلـف
سياسی و اقتصادی و اجـتـمـاعـی و
فرھنگی و ...روز به روز بيشتر فـراھـم
گردﯾده است .متاسفانه در بستر اﯾـن
تبليغات بخشی از افراد و جرﯾانات کـه
خود قربانی رژﯾم بوده اند به اﯾـن بـاور
رسيدند که برای حفظ اﯾن امـنـيـت در
دوره ھاﯾی با جـنـاح ھـا و بـانـدھـای
حکومتی ھمراه و ھـم سـو گـردنـد و
نمونه بارز آن شرکت در انتـخـابـات ھـا
بوﯾژه انتخابات رﯾاست جمھـوری سـال
.
اســــــــت
بــــــــوده
٩۶
کشتارھای جناﯾـتـکـارانـه دھـه  ۶٠و
تداوم آن در دھه  ٧٠و  ٨٠و  ٩٠نشـان

دھــنــده اﯾــن اســت کــه جــمــھــوری
اسالمی از بدو تاسيس تاکنون بنـا بـه
ماھيتش قادر به حل مساﯾل سياسی
و اقتـصـادی و اجـتـمـاعـی و زﯾسـت
محيطی و فرھـنـگـی و ...نـيـسـت و
ھرچه زمان می گذرد بحرانھا عميق تر
و به طوفانھا ی سھمـگـيـن تـبـدﯾـل و
تاروپود زندگی مردمان اﯾن سرزميـن را
درخود فرو برده است .از سـوی دﯾـگـر
نيروھای ھار بين المللی امپرﯾاليستی
و اﯾادی آنھا در منطقه برای پـيـشـبـرد
اھداف خود از اﯾن شراﯾط فـاجـعـه بـار
مردم اﯾـران کـه تـوسـط سـردمـداران
جمھوری اسالمی در طـول  ۴٠سـال
بوجود آمده است سوء استفاده کـرده
و با اﯾجاد فشـار بـيـشـتـر و تـحـرﯾـم
اقتصادی و حتی تھدﯾد نظامی ،تـالش
می کنند خيزش حق طـلـبـانـه مـردم
اﯾران را با تبليغات وسيع رسانه ای بـه
نفع خود سمت و سو دھند و خـود را
داﯾه مـھـربـانـتـر از مـادر جـا بـزنـنـد.
در شراﯾط خطيـر و حسـاس کـنـونـی
برای جلوگيری از تکرار جناﯾت و فجـاﯾـع
و پيامدھای آن باﯾد با تشکـيـل دادگـاه
صالح با حضور حـقـوقـدانـان و وکـالی
مدافع آزادی و حـقـوق مـردم ابـعـاد
مختلف اﯾن جناﯾت ھولناک ضـدبشـری
افشا و مسببان آن محاکمه گـردنـد و
نسبت به سرکوب فعالين سياسـی و
کارگری و اجتماعی و فرھنگی و ...کـه

در راه منافع مـردم گـام بـر مـيـدارنـد
اعتراض نمود ،که ﯾکی از مکانھای اﯾـن
اعتراض گـورسـتـان جـمـعـی خـاوران
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
بـــه امـــيـــد آزادی
مـــــــــــــــــــــــرداد
ع -کوھيار

و

رھـــاﯾـــی
٩٧

ﻣﺠﻴﺪاﺳﺪي

  ا ف  !

متن کامل مقاله اﯾن زندانی سيـاسـی
به شرح زﯾر میباشد:
پاسخی به الطاف مـلـوکـانـه !:مـجـيـد
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی
از زبان بازجو و قـاضـی و دادسـتـان و
زندانبان بارھا و بارھـا اﯾـن جـمـلـه را
شنيده اﯾم که ”:اﯾن لطفی اسـت کـه
در حقتان می کنيم!” .خاصه آنکه اﯾـن
کلمه ” لطف” در ازای داشـتـن تـنـھـا
اندکی از حقوق اوليـه ﯾـک زنـدانـی ،
ھمواره به رخ او کشيده می شـود تـا
مجرم بودنش را در پيـش چشـمـان او
مشــروع جــلــوه دھــنــد .چــنــان کــه
دادستان ،حق مالقات آرش با خـانـواده
اش را ﯾک ” لطف” می داند و رئـيـس
زندان دسترسی بيمـاران زنـدانـی بـه
دارو و درمان را ﯾک ” لطف ” از سـوی

خود قلمداد می کند.
آخر رژﯾـمـی کـه در آن
مردم ،رعـيـت و بـنـده
شمرده مـی شـونـد و
وطن ،اﯾـلـغـار و تـيـول
والﯾت و خواجـه گـان و
سپاھيان او ،دﯾـگـر دم
زدن از حقوق انسـانـی
در قاموس اﯾـنـان ،خـود
جرم است و آنچه مـی
مــانــد تــنــھــا ھــمــان ”
لطفی” است تا مگر بـه
خيالشان با روغنش تـار
ســبــيــل شــکــســتــه
اقتدارشان را چرب کنند!
حال اگر تاب شنيدنـش را دارﯾـد پـس
خطاب به رﯾز و درشت تان می گوﯾم:
شما که سنتتان جز جنگ و تـبـاھـی
نيست با اسيران دست بسته  ۶٧چـه
کردﯾد که تارﯾخ نرون و چنگيز و ھيـتـلـر
در برابرش شرمساری می کند؟
چوبه ھای دار بر سر ھر خيابان و برزن
افراشتيد و روشنـی چـراغ رونـق ھـر
خانه را ربودﯾد و رخت عـزا بـر تـن ھـا
پوشاندﯾد و داغ مرگ عزﯾزان بر جان ھا
نشاندﯾد.
به نان پاره ای از سفره بـی بضـاعـت
مردم قـانـع نشـدﯾـد ،آب را ھـم بـه
روﯾشان بستيـد و گـلـولـه نـثـارشـان
کردﯾد.
خرده دسترنج کارگران و دھقانان را در

کيسه ھای پرناشدنیتان اندوختيد تـا
قصرھای قيصریتان خشت بر خشـت
باالتر رود.
دختران و زنان را در کـنـج پسـتـوھـا و
دھليزھای جاھلی تان زنـده زنـده بـه
گور سپردﯾد .از جنگل ھا ،شوره زارھـا
ساختيد و نشانی از آبادی و آبادانی بر
جای نگذاشتيد.
جامه زھد و تقوی بر قامـت خـدعـه و
نيرنگ پوشاندﯾد ،دﯾن و آﯾين مردم را بر
سر نيزه کردﯾد ،تيـغ بـر گـلـوی مـردم
نھادﯾد تا به آﯾين و سـنـت بـاطـلتـان
درآﯾند و بر باالی منبر پـيـغـمـبـر چـون
بوزﯾنگان جست و خيز گـرفـتـيـد و بـر
پيشانی مردم مھر تکـفـيـر و رفـض و
ارتداد زدﯾد؛ کونوا قردة خاسئن!
اﯾن است ﯾک از بـيـشـمـاران الـطـاف
ملوکانه ای که لقلقه زبان شماست و
ما ﯾکسره بر تمامی آن تف کـرده اﯾـم.
به شما می گوﯾم که از اﯾـن تـخـت و
کرسی ھای فرعونی و گنج و خـزانـه
ھای قارونیتـان جـز اسـتـخـوانھـای
پوسيده و سردابهھای وﯾرانه و از اﯾـن
ھمه نام و عناوﯾن و القابتان جز ننگ و
نفرت برجای نخواھد ماند.
اما پـيـش از آن روز ،مـوعـد نـزدﯾـک
حسابرسیتان را درﯾـابـيـد کـه امـواج
سيالن و خروشان درﯾای خلقی غرنده
و چاالک و خشمناک در پيش است تـا
مثقال به مثقال آن الطاف ملوکانه را در
پيشگاه عدالت ﯾکجا باال بياورﯾد!
اســـــــــدی
مـــــــــجـــــــــيـــــــــد
گـــــــوھـــــــردشـــــــت
زنـــــــدان
مرداد ٩٧
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ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺳﻮري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ آرش ﺻﺎدﻗﻲ؛ وزﻧﺶ
ﺑﻪ  45ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﭽﺪ
وضعيت آرش صـادقـی بسـيـار وخـيـم
گزارش می شود ،سـعـيـد مـاسـوری
زندانی سياسی زندان رجاﯾـی شـھـر
کرج که اکنون ھجدھمين سال از حکم
حبس ابد خود را در سالنی ھمـراه بـا
آقای صادقی طی میکند ،نـامـهی در
رابطه با وضعيت آرش صادقی خـطـاب
به افکار عمومی نوشته اسـت .او در
اﯾن نامه ضمن شرح اجمالی وضـعـيـت
آقای صادقی می گـوﯾـد ” )آرش( بـه
دليل دفاع از حقوق بشر و مخالفت بـا
اعدامھای جناﯾتکـارانـه بـه  ١٩سـال

اســــــــــــــــــــــــــــت. ”.
بــه گــزارش خــبــرگــزاری
ھــرانــا ،ارگــان خــبــری
مجموعه فـعـاالن حـقـوق
بشر در اﯾران ،روز دوشنبه
 ٢٨خــردادمــاه نــتــيــجــه
آزمــاﯾــش آرش صــادقــی،
کنشگر مدنی محبوس در
زندان رجاﯾی شھر کرج به
او اعالم شد .بـر اسـاس
اﯾــن تشــخــيــص آقــای

جاری که نـيـاز بـه تشـخـيـص شـدت
بيمـاری و اقـدامـات زودھـنـگـام دارد
میتواند به رساندن وضعيت سالمتـی
او به وضعيت غيرقابل بازگشت مـنـجـر
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
پيش از اﯾن نيز مجيد اسـدی زنـدانـی
سياسی محبوس در سالن  ١٠زنـدان
رجاﯾـی شـھـر کـرج در اعـتـراض بـه
کارشکنی مسـئـوالن زنـدان در رونـد
درمان آرش صادقی نامهای سرگشاده
نـــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــت.
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ھمچنين سازمان عفو بينالملـل طـی
بيانيهای خواستار اقدام فوری درمـانـی
برای آرش صادقی شـد و اعـالم کـرد
“ آرش صادقی مدافع حقوق بشر دچـار
تومور استخوانی شـده اسـت و اﯾـن
تومور ممکن است سرطانـی بـاشـد”.
زندان محکوم شد و بر اثر آسـيـبھـای
ناشی از دوران بازجوﯾی که منـجـر بـه
شکسته شدن بازو و کتفش گـردﯾـد و
بدون معالجه در سلـول انـفـرادی رھـا
شد .حال به دليل تکثير بيش از حـد و
غيرعادی سـلـولـی در نـاحـيـه دچـار
شکستگی با نوعی تومور سـرطـانـی
مواجه شده که ﯾک سال و نيم اسـت
از دردھای آن به خود میپيچد و بر اثـر
ضاﯾعـات نـاشـی از اعـتـصـاب غـذای
طوالنیمدت توان ھضم ھيچ غذاﯾی را
نداشته و وزنش به  ۴٣کـيـلـو رسـيـده

صادقی با تومور اسـتـخـوانـی مـواجـه
شده که ممکن است سرطانی باشد.
در چنين وضعيتی مسئـوالن زنـدان در
حالی که بـيـمـارسـتـان مـدنـی کـرج
تجھيزات الزم بری درمـان اﯾـن نـوع از
بيماری را ندارد ،تنھا اجـازه اعـزام وی
به اﯾن بـيـمـارسـتـان را دادهانـد و بـا
درخواست خانواده او که حتی ھـزﯾـنـه
بيمارستان و پروسه اداری آن را متقبل
شدهاند مخالف میورزند .کـارشـکـنـی
در روند درمان آقای صادقی در مرحـلـه

از اﯾن رو سـعـيـد مـاسـوری ،زنـدانـی
سياسی و ھمبنـد آرش صـادقـی بـا
نگارش دلنوشتهای از وخامت وضعـيـت
جسمانی آرش صادقـی و مـمـانـعـت
مسئوالن از مالقات وی با خـانـوادهاش
اســـــــــت.
گـــــــــفـــــــــتـــــــــه
متن نامه اﯾن زندانـی سـيـاسـی کـه
جھت انتشار در اختيار ھرانا قرار گرفته
عــــيــــنــــا در ادامــــه مــــیآﯾــــد:

“پدرش از اول صبح جلـوی درب زنـدان
به مالقات پسرش میآﯾد )از پدر آرش
صادقی میگوﯾم( و مادرش در جـرﯾـان
ھــجــوم وحشــيــانــه مــامــوران وزارت
اطالعات به خانهشان بـر اثـر ضـربـه،
دچار خونرﯾزی مغزی شد و مظلـومـانـه
درگذشت .ھمسرش )گـلـرخ اﯾـراﯾـی(
ﯾک فعال حقوق بشر مخالف اعدام بـه
 ۶سال زندان محکوم شد و در زنـدان
اوﯾن تحمل کيفر میکند )کيفر دفاع از
حقوق انسانھـا( و خـودش ھـم بـه
ھمان دليل دفـاع از حـقـوق بشـر و
مخالفت با اعدامھای جناﯾتـکـارانـه بـه
 ١٩سال زندان محکوم شـد و بـر اثـر
آسيبھای ناشی از دوران بـازجـوﯾـی
که منجر به شکـسـتـه شـدن بـازو و
کتفش گردﯾد ،بدون معالجه در سـلـول
انفرادی رھا شد .حال به دليل تـکـثـيـر
بيش از حد و غيـرعـادی سـلـولـی در
ناحيه دچار شکستگی با نوعی تـومـور
سرطانی مواجه شده که ﯾک سـال و
نيـم اسـت از دردھـای آن بـه خـود
میپيچد و بر اثر ضـاﯾـعـات نـاشـی از
اعتصاب غذای طوالنیمدت توان ھضـم
ھيچ غذاﯾی را نداشته و وزنش بـه ۴٣
کــــيــــلــــو رســــيــــده اســــت.
اﯾنھا و بسياری ناگفتهھای دﯾگر قلبم
را بــه درد نــيــاورد… ولــی بشــنــوﯾــد؛
آری ،آنگونه مادرش را از او گـرفـتـنـد و
ھــمــســرش )گــلــرخ( را بــه زنــدان

انداختهاند و خودش در زندانی دﯾگر در
وضعيتی وخيم با ظھور تومور سرطانی
که امانش را برﯾده و جز با مسکنھای
قوی نمیتواند بخوابد… البته کـه پـدر
دلنگرانش بـاﯾـد سـاعـتھـا قـبـل از
شروع مالقات جلوی درب زنـدان بـرای
 ٢٠دقيقه مالقات منتظر بماند.

اﯾنھا و بسياری ناگفتهھای دﯾگر قلبم
را بــه درد نــيــاورد… ولــی بشــنــوﯾــد؛
مادر ھمسرش )گلرخ( با قلبی نگران و
پــرغصــه از زنــدان و شــراﯾــط زنــدان
دخترش بـعـد خـبـر ابـتـالی آرش )ﯾـا
مادرش که االن به منزله فـرزنـد دﯾـگـر
اوست( به سرطان و شراﯾط وخـيـم او
در زندان عاجزانه و مـلـتـمـسـانـه بـه
سراغ دادستان میرود که حداقل چند
دقيقه حتی در پشت شيشه بـا آرش
مــالقــات کــنــد… انســان نــمــاﯾــی
“رستمی”نام تازهبهدورانرسيـده ،اﯾـن
در مقام معاون دادستان ،مالقات او را
با آرش مغاﯾر با امنيت و مصلحت نظـام
میبيند و در جواب میگوﯾـد :مـالقـات
شما با او را مصلحت نـمـیدانـيـم…!!
اﯾن چند خط دلنوشته را نه بـه عـنـوان
شکـاﯾـت و نـه بـه عـنـوان اعـتـراض
نوشتم ،بلکه تنھا ﯾک نمـونـه دﯾـگـر را
مــیخــواســتــم بــرای ھــموطــنــان و
مردممان بازگو کنم که بدانـنـد در اﯾـن
کشورمان چه موجوداتی در راس امـور
قرار دارنـد و بـه خـاطـر بسـپـارنـد…
وگـــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــه…

من از روئيدن خار سر دﯾوار دانسـتـم /
که نـاکـس کـس نـمـیگـردد ،بـدﯾـن
بـــــــــاالنشـــــــــيـــــــــنـــــــــیھـــــــــا
سعيد ماسوری ،ھمبند آرش صـادقـی
در زنـــدان گـــوھـــردشـــت کـــرج”
در مورد نوﯾسنده اﯾن نـامـه گـفـتـنـی
است ،دکتر سعيد مـاسـوری ،مـتـولـد
 ١٣۴۴اسـت .وی بـه مـنـظـور ادامـه
تحصيل در کشور نروژ به سر می ُبرد تـا
اﯾنکه در اردﯾبھشتماه سال  ١٣٨٠بـه
خانواده سعيد اطالع دادند که سـعـيـد
در حين بـازگشـت بـه اﯾـران تـوسـط
مأموران وزارت اطالعات در شھرسـتـان
دزفــول دســتــگــيــر شــده اســت.
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.
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روز داوري
ﻋﻠﻲ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﮔﻨﺠﻮر
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با آب زاللترﯾن چشمهھا دستھای خـود را میشـوﯾند ،بـاز
ھم پليدی دستھاشان بيشتر میشود.
دست به ھرچه میزنند ملعون میشود.
ھرچه بيشتر میبلعند ،گرسنهتر میشوند.
ھرچه بيشتر مینوشند ،تشنهتر.
ھرچه بيشتر میگوﯾند ،کمتر شنيده میشوند.
ھرچه دﯾگران را بيشتر میترسانند ،خود بيشتر میترسند.
ھرچه بيشتر پنھانکاری میکنند ،رسواتر میشوند.
از ﯾک راه میگرﯾزند ،از ھفت راه به دام میافتند.
گوﯾا ھنوز درنيافتهانـد کـه اﯾـن ھمـه ،نـشانهھای روز داوری
است.
داوری را بــه بــازی گرفتنــد ،انگــار کــه حــرف و حبــابی بيــش
نيست .آنھم برای فرﯾب مردم.
اما داوری ،حرف و حباب نبود که در ھوا گم شود .پوک و پکـر
نبود که به بازی گرفته شود.
او از ھمان “ ابتـدا" بـود .در ميـان جماعـت اﯾـستاده بـود .بـا
صبوری و درﯾا دلی.
او را نمیدﯾدند و نمیشناختند.
گوﯾا ھنوز ھم نمیبينند و نمیشناسـند .نـشانهھاﯾش را در
نمیﯾابند.
ھمين است که باز ھم فرصتھا را از دست میدھنـد تـا در
گرداب اعمال خود به ھالکت رسند.
"داوری" کارش ھمين اسـت کـه مـدعيان را بـه صـحنه آورد،
آنان را فرصت دھد تا بـازی خـود را بـه تمـامی انجـام دھنـد.
آنگاه اعمال آنان را با روان آنان ﯾگانـه میکنـد" .خـود" ھمـان
میشوند که کردهاند .دروغھا ،نيرنگھـا ،و جناﯾتھـا ،ھمـه
ھوﯾت فرجامين خود آنان میشود .ھمهی آن اعمال بر جبين
آنان نقش میبندد و بر چه بودنشان گواه میشود.
آتـشی کــه مــردم را از آن میترســانيدند در قلــب خودشــان
زبانه میکشد.
داوری بهاﯾن گونه کار خود را پيش میبرد.
“داوری" دادســتان ﯾــا مــدعیالعموم نيــست کــه از حــق
مظلومان در برابر ستمگران دفـاع کنـد و دا ِد مظلـوم از ظالـم
بستاند .اﯾـن شـاﯾد خيـال خـامی بيـش نباشـد .شـاﯾد ھـم
فرﯾــبی باشــد کــه در ضــعف و زبونــی و حقــارت میروﯾــد و
ميوهای جز وھم و افسون و خرافه بهبار نمیآورد.
ستم دﯾدهھا اگر آدم باشند خود باﯾد از حق خود دفـاع کننـد.
شاﯾـستگی
باﯾد چندان عميق و خردمند و ھوشيار شوند که
ِ
به حق بودن را بيابند .جز اﯾن اگر باشد ،ضعيفان و زبونان نيـز
خود ستمگرانی ھستند که بر خوﯾش سـتم روا داشـتهاند و
زندگی شاﯾستهی انسان محروم نمودهاند.
خود را از موھبت
ِ
“داوری" ضعيفان و زبونان را نيز اﯾنگونه داوری میکند.
“داوری" جبـاران را از اﯾـن رو داوری میکنـد کـه روح خـود را
مسموم و چشمان خود را کور کردهاند ،و دستھای خـود را
به خيانت آلودهاند.
از نگاه “داوری" ،دروغ و نيرنگ جباران ،پيش از آنکه دﯾگران را

بفرﯾبد ،خود آنان را فرﯾفته است .شعبدهھاشان پيش از آنکه
چشم دﯾگران را بر واقعيت بسته باشـد چـشم خـود آنـان را
کور کرده است .پيش از آنکـه دﯾگـران را بـه آشـوب کـشيده
باشند ،خود را به آشـوب سـپردهاند .ھرکـسی اﯾنگونـه بـه
داوری فرا خوانده میشود.
برای توبه آﯾا فرصتی در ميانـه ھـست؟ اﯾـن البتـه جـسارتی
بــزرگ میطلبــد .باﯾــد دســتار و کــاله از ســر برگيرنــد ،ردا و
جامــهی تزوﯾــر بــر تــن خــوﯾش پــاره کننــد .از پــالس کھنــهی
ن جامه بر خود بپوشند ،اﯾوبوار در مالء عام به خـاک
محروما ِ
و خاکسـتر بنشينند ،مظالم خوﯾــش ﯾـک ﯾـک بـه فرﯾـادی از
جنـس "وا اسفا" واگوﯾه کنند ،آنگاه شاﯾد بصيرت و بيناﯾی به
چشمھاشـان بـاز میگـشت و داوری را کـه پيـش روﯾــشان
اﯾستاده و گرﯾبانشان را گرفتـه میدﯾدنـد .آنگـاه شـاﯾد رونـد
داوری گونهای دﯾگر میشد .شـاﯾد انبـوه کينـهھای انباشـته
شده در سينهھا به راه مھر در میآمد .شاﯾد افق تـازهای در
آسمان فرو بستهی اﯾن شھر پدﯾدار میگشت.
اما انگار ھيچ اميدی نمانده است.
جباران با قلب و دغل ،سر آن دارند تـا “زمـان" را در چنـبرهی
روز داوری
خود در آورند ،تا اﯾام خوﯾش را طوالنیتر کنند و بـه
ِ
دور بــاش گفتــه باشــند .امــا در اﯾــن بــازی ســھمگين ،انگــار
“داوری" از جباران ھـم جبـارتر اسـت .و انگـار اﯾـام را تمدﯾـد
م فِـی
ھ ْ
مـ ﱡد ُ
میکند تا در طغيان خوﯾش وﯾرانتر شـوند ،کـه ﯾَ ُ
م ُھونَ “ .زمان" ھم با اﯾن قوم عقـد اخـوت نبـسته
ُ
م ﯾَ ْع َ
طغْيان ِِھ ْ
است که “لکل امة اجل"
م سر به گرﯾبان فرو برده ،کـه از دوام اﯾـن
و حاال ،تو ای مغمو ِ
اﯾام رنجوری ،شاﯾد اﯾن موھبتی باشد تا در امتداد اﯾـن زمـان
ظاھرا بیپاﯾان ،ما خود را در کورهی رنجھامان عمق و اصالت
بخشيم ،رنجھاﯾی و دردھـاﯾی شاﯾـستهتر بيـابيم .شـاﯾد در
تداوم اﯾن رنجھا در افق اندﯾشهھامان اﯾدهای انسانیتر پيـدا
کنيم .و شاﯾد بياموزﯾم که:
مبادا اسيران امروز ،جباران فردا شوند.
وﯾراﯾش جدﯾد در دی ماه /1390مشھد
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اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮن و ﻟﺰوم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدن
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن
ﯾکشنبه١٧ ,ام تير١٣٩٧ ,
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گــفــت و گــو بــا دکــتــر حســيــن
موسوﯾان رئيس ھيـئـت اجـرائـيـه
جبھه ملی اﯾران
مصاحبه کننده :ضياء مصباح
& _ بفرمـاﯾـيـد درشـراﯾـطـی کـه
اﯾرانمان بشـدت بـه ھـمـدلـی و
ھمراھی مليون وطـن نـيـاز دارد
تفاوت عقيده ھا در امور جزﯾی بـه
چه دليل چنين پر رنگ مينماﯾد – تا
انجا که ھر کدام اطـالعـيـه ھـا و
نظرﯾاتی جداگانه در مـورد اوضـاع
و مساﯾل جامعه منتشر مينماﯾند؟
پاسخ – اگر منظور شـمـا از مـلـيـون،
دستجات مختلف طرفـدار آزادی و راه
مصدق باشـد بـاﯾـد عـرض کـنـم کـه
ھمراھی و ھمـدلـی آنـان ﯾـقـيـنـا در
شراﯾط امروز ميھنمان ،اﯾران عزﯾز ،ﯾـک
ضرورت حتمی و واجب اسـت و گـروه
ھای ملی باﯾد تفاوت عقيـده در امـور
جزئی را کنار گذاشته و در حول مـحـور
ھاﯾی چون آزادی ،اسـتـقـالل ،حـفـظ
تماميت ارضـی ،عـدالـت اجـتـمـاعـی
وجداﯾی دﯾن ازحکومت گرد ھـم آﯾـنـد
وبا ھم تفـاھـم و ھـمـکـاری داشـتـه
باشند .ولی اگرسئوال شما اختصـاصـا
مربوط به سازمان جبھه ملی اﯾـران و
برخی بی انضباطی ھا و نا ھـنـجـاری
ھا در داخل آن باشد باﯾد بـگـوﯾـم کـه
اﯾن مسئله بدﯾھی و مورد قبول ھـمـه
است که در ﯾک تشکيالت سـيـاسـی
مقررات و انضباط تشـکـيـالتـی امـری
ضروری و قطعی است و مواضعی کـه
از طرف سازمان اعالم می شود بـاﯾـد
با ھمفکری و اجماع نھاد ھای منتخب
شورای مرکزی اتخاذ گردﯾـده وتـوسـط
مسئولين اجرائی ذﯾربط منتشر گردد و
اگر ھرﯾک از اعضای جبھه بخواھد نظر
خود را به نام نظر سازمان منتشر کنـد
جز متشنج کردن تشکيـالت وبـی اثـر
کردن آن که به سود حاکمـيـت اسـت
کاری انجام نداده است وکسی که بـه
اﯾن گونه حرکات مبادرت می نماﯾد بـه
سازمان صدمه ميزند وبـاﯾـد اقـدامـات
وی با تامل ودقت زﯾرنظر قرارگرفـتـه و
مورد عکس العمل قاطع وصحيـح قـرار
گيرد به وﯾژه اگـرمـواضـع ابـراز شـده،
مواضعی خارج از چـھـارچـوب فـکـری
وعقيدتی جبھه ملی اﯾران و بر خـالف
اﯾن عقاﯾد باشد.

&_و ضعيـت فـعـلـی را چـگـونـه
ارزﯾابی و در کـوتـاه مـدت پـيـش
بينی شـمـا مـلـيـون از حـرکـات
اعتراضـی و نـابسـامـانـی ھـای
اجتماعی چيست؟
پاسخ – حکومت جمھوری اسالمی به
علت سوء سياست ھا وسوء مدﯾرﯾـت
ھا وفساد گسترده اغلب کارگـزارانـش
به بن بست رسيده و به نـظـر نـمـی
رسد که بتواند بحران ھای سيـاسـی،
اقتصادی ،اجتماعی و محيط زﯾسـتـی
را که اﯾجاد کرده مدﯾرﯾت نماﯾد .و بنا بر
اﯾن ،حرکات اعتراضـی مـردم کـه بـه
عـلــت نــا بســامــانـی ھـای عـمــيــق
اقتصادی واجتماعی شروع شـده ،تـا
رفع شدن اﯾن نا بسامانـی ھـا تـداوم
پيدا می کند .متاسـفـانـه در شـراﯾـط
کنـونـی ودر جـو امـنـيـتـی نـظـامـی
ودسيسه ھای رنگـارنـگ حـاکـمـيـت،
دست وپای مليون در زنجير است ولی
با وجود تمام انسداد ھا و مشـکـالت،
مليون باﯾد از پای نـنـشـسـتـه وبـرای
تحقق حاکميت ملی و حفظ اﯾن مرز و
بوم تالش نماﯾند.
& _ نقش مليون داخل کشـور در
اﯾن شراﯾط را چگونه می بينـيـد و
برنامه ھای گروھھای سـيـاسـی
مبرا از وابستگی به نظام بـه چـه
شکلی ميباشد و چه باﯾد کرد؟
پاسخ – در اﯾن شراﯾـط مـلـيـون بـاﯾـد
حتی المـقـدوربـه مـتـشـکـل نـمـودن
نيروھای مردمی و آگـاھـی دادن بـه
مردم در مورد آﯾـنـده و مـطـرح کـردن
اﯾنکه مبادا به علت ندانم کـاری ،خـود
را گــرفــتــاردﯾــکــتــاتــوری از نــوعــی
دﯾگربنماﯾنـد واﯾـنـکـه اعـتـراضـاتشـان
مدنی ،قانونمند وبه دور از خشـونـت
باشد و بپذﯾرند که تـنـھـا راه اعـتـالی
کشور و آساﯾش ورفاه ھـمـگـانـی راه
مردم ساالری وتحقق حاکميـت مـلـی
است .به باور من تشکيل ﯾک مجـلـس
مــوســســان واقــعــی بــدون دخــالــت
حکومت و تحت نظارت ھيـئـتـی مـورد
وثوق وتاﯾيد ھمگان ،جھت تدوﯾـن ﯾـک
قانون اساسی جدﯾد ،راه کـار نـجـات
کشور از بحران ھای الﯾـنـحـل مـوجـود
می باشد.
& _ پـراکـنـدگـيـھـای مـخـالـفـيـن
عملکرد حکومت بنفع نظام تـمـام
شده – بعبارتی در ميان دلسـوزان
وطن ھم صداﯾی و راه و روشـی
ﯾــکــنــواخــت واصــولــی مشــاھــده
نميشود و ملت در مانـده در اداره
نيازھای اوليه زندگی روز مره ،اگر
فرصتی بيابند نميدانند سـيـسـتـم

جای گزﯾن چه جـرﯾـانـی خـواھـد
بود ،در اﯾـن رابـطـه چـه نـظـر و
پيشنھاد عملی دارﯾد؟
پاسخ – اﯾن ﯾکی از بـزرگـتـرﯾـن ظـلـم
ھای حاکمـيـت جـمـھـوری اسـالمـی
است که با اﯾجاد جو به شدت بسته و
امنيتی امکان بحث و گفتـگـوی آزاد را
در جامعه از بيـن بـرده و از شـنـيـده
شدن صدای مليون آزادﯾـخـواه تـوسـط
مردم و آشنا شـدن آنـھـا بـا مـزاﯾـای
دموکراسی وحاکميت ملی جلوگـيـری
می نماﯾد .واﯾن در حاليست که دست
پروردگان بيگانـه بـا پـول و امـکـانـات
رسانه ای متعدد که در اخـتـيـارشـان
گذاشته شده از بام تا شام مشـغـول
جا انداختن جاﯾگزﯾن ھای قـالبـی کـه
چيزی جزجنس دﯾگری از دﯾکتاتوری در
چنته ندارند مشغول می باشند.
& _اطــاق فــکــر حــکــومــت بــا
ترفندھای خود برآمده از تـجـربـه
ســنــوات حضــور در بــنــد نــظــام
گذشته ،طی ۴دھه اخيـر سـعـی
داشته وتوانسـتـه بشـرحـی کـه
ميدانيد برھمه جرﯾانات سيـاسـی
مسلط و انان را فشل نمـاﯾـد – بـا
اﯾن اوضاع و احوال که بخوبی بـه
آن واقفيد چه راه کـاری را اراﯾـه
ميدھيد؟
پاسخ – اشارات شما کامال معـقـول و
بجاست و با ھـمـه اطـاق فـکـرھـا و
ترفندھا و مزاحمت ھاﯾـی کـه اﯾـجـاد
کرده اند ولی امکان تسلـط بـر ھـمـه
جرﯾانات سياسی را نداشتـه انـد حـد
اقل در مورد جبھـه مـلـی اﯾـران مـی
توانم بگوﯾم که با ھمـه کـوشـش ھـا
نتوانسته اند به چنين ھدفی برسـنـد.
خوشبختانه اکـثـرﯾـت قـاطـع اعضـای
جبھه ملی ھوشيارند و بيراھه رفتن و
تشنج آفرﯾنی برخی را درﯾافتـه انـد و
اظھاراتی را کـه خـارج از چـھـارچـوب
ھای اعتقادی جبھه ملی اﯾران بوده و
بوی توجيه حاکميت و سياست ھـای
آن را دارد و از راه ھای غيرتشکيـالتـی
منتشر می شود را مـی شـنـاسـنـد.
خوشبخـتـانـه بـا تـوجـه بـه وسـاﯾـل
ارتباطی جدﯾد وتـکـنـولـوژی اﯾـنـتـرنـت
سوابق اﯾن تحرکات ثبت وضبـط شـده
وموجود است .راه کاری که مـن بـرای
جلوگيری از اﯾن گـونـه نـفـوذھـا ارائـه
ميکنم رسيدگی به اﯾن سوابق وطـرد
افراد خطاکار از تشکيالت است.
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پس از ھجوم گارد زندان گوھردشت به
سالن زندانيان سياسی )سالن  ،١٢بند (۴
در مرداد ماه  ٩۶و تاراج و تخريب
اموال شخصی و انتقال آنان به سالن ١٠
ھمان بند ،شرايط تازهای در اين زندان
به وجود آمد که تا به امروز تداوم دارد.
در پی اين واقعه غيرانسانی ١۵ ،نفر از
زندانيان به مدت دو ھفته به سلولھای
انفرادی منتقل شدند و تقريبا تمامی اموال
زندانيان توسط عوامل سرکوب زندان
تخريب يا به يغما رفت که اين اقدامات،
اعتصاب غذای اعتراضی  ٢٠نفر از
زندانيان را به مدت  ۴٠روز به ھمراه
داشت.
محمد مردانی ،رييس وقت زندان
رجايیشھر ،چند روز پس از آن اتفاقات
شرمآور و ضدانسانی ،در بين زندانيان
سياسی حاضر شد و با گفتن اين جمله که
«اين جا زندان من است» ،مسئوليت اين
کار را پذيرفت .در واقع او به عنوان
رييس زندان ،مسبب نھايی آن ماجرا
شناخته شد و به دنبال فشارھا و
واکنشھای بينالمللی و افکار عمومی٣ ،
ماه پس از آن يعنی در آبان  ٩۶از
سمتش عزل شد تا ھمه آن اقدامات
وھنآميز و سرکوبگرانه در وی خالصه
گردد .وانگھی در اين ميان بايد به نقش
مستقيم افرادی چون يوسف مردی
)رييس وقت حفاظت اطالعات زندان
رجايیشھر و رييس فعلی حفاظت
اطالعات زندان اوين( ،مقصود زلفعلی
)رييس يگان حفاظت زندان رجايیشھر(
 ،باقری )رييس گارد زندان رجايیشھر(
و ولی علیمحمدی )مدير داخلی زندان
رجايیشھر و رييس بند زندانيان سياسی(
در ضرب و شتم و آزار و شکنجه
زندانيان سياسی نيز اشاره کرد .سالن
 ١٠زندان رجايیشھر )محل نگھداری
زندانيان سياسی( دارای  ١۴اتاق ۶
متری است که اتاقھا فاقد وسايل
گرمايشی و سرمايشی ھستند و در
زمستان  ٩۶تمامی زندانيان در اثر
سرمای شديد به آنفوالنزا مبتال شدند .در

آن حال که ھر اتاق مجھز به  ٣دوربين
مداربسته است ،در مجموع سرتاسر
سالن به ھمراه سرويسھای بھداشتی و
حمام ،با  ۵۴دوربين مداربسته تجھيز
شده است.
در آبان  ٩۶و پس از عزل مردانی،
فردی به نام غالمرضا ضيايی به عنوان
رييس زندان رجايیشھر معرفی شد .او
زمانی بر اين صندلی تکيه زد که
زندانيان سياسی در سالن جديد از داشتن
کتاب ،روزنامه ،تلويزيون ،راديو،
يخچال و تلفن و ھواخوری دايمی صبح
تا عصر محروم بودند ،دسترسیھای
پزشکی و دارو و درمان برای آنان با
سختی فروان ھمراه و بعضا غيرممکن
بود و تا مدتھا از داشتن حتی کاغذ و
خودکار نيز محروم بودند .انتظار اين
بود که جايگزين شدن رييس جديد در آن
شرايط موجب تلطيف فضا و برگشت
حقوق و امکانات اوليه به تاراج رفته
زندانيان سياسی گردد و بر اين اساس،
در طی اين  ٨ماه از گذشت رياست وی
به طور مستمر ،زندانيان مطالبات برحق
خود را به اشکال مختلف با او مطرح
نمودهاند ،اما بیاعتنايی وی به اين
خواستهھا نشان داد که ضيايی برای حل
مسايل پيشآمده به رياست زندان
گوھردشت گمارده نشده است ،بلکه
برعکس به دستور ضيايی از بدو
ورودش سھميه جيره خشک غذايی
زندانیھا نيز قطع شد و زندانيان به
خاطر کيفيت بسيار بد غذای زندان،
مجبور شدند با ھزينه زياد از رستوران
زندان غذا تھيه کنند .ھمچنين زندانيانی
چون محمد اميرخيزی ،مجيد اسدی،
حسن صادقی ،امير قاضيانی و آرش
صادقی که به درمان فوری نياز دارند،
از خدمات پزشکی محرومند.
غالمرضا ضيايی کيست؟
او يک بار در جمع زندانيان سياسی خود
را فردی معرفی کرد که بيش از ٢٠
سال سابقه کار امنيتی و اطالعاتی در
پرونده خود دارد و پيشتر در ميان جمع
تعدادی از زندانيان عادی اعتراف کرده
که رييس بازداشتگاه کھريزک در سال

 ٨٨بوده است.
در آن جمع تعدادی از زندانيان سابقهدار
که در گذشته در بازداشتگاه کھريزک
زندانی بودهاند ،با شناسايی وی ادعای او
را در حضور خودش تاييد کردند.
بازداشتگاه مخوف کھريزک
شکنجهگاھی بود که در ارديبھشت ماه
سال  ١٣٨۶برای نگھداری زندانيان
موسوم به «اراذل و اوباش »به کار برده
شد و در پی اعتراضات بعد از انتخابات
 ،٨٨تعدادی از جوانان معترض را برای
شکنجه به آنجا منتقل کردند و از آن
ميان محمد کامرانی ،امير جوادیفر و
محسن روحاالمينی در اين بازداشتگاه و
در ھمان سال بر اثر شکنجهھای به قتل
رسيدند و تعدادی از زندانيان نيز مورد
تجاوز قرار گرفتند .بنابراين ،با توجه به
آنچه غالمرضا ضيايی خود اعتراف
کرده ،وی در قتل و شکنجه انسانھای
بیگناه و شرکتکنندگان در تجمعات
اعتراضی آن سال به طور مستقيم دست
داشته است.
زندان رجايیشھر ،يکی از زندانھايی
است که اجرای اعدام دو استان تھران و
البرز است و زندانيان اعدامی را برای
اجرای اعدام از ديگر زندانھای اين دو
استان به اين زندان منتقل میکنند و ھر
ھفته به طور ميانگين ٨ ،تا  ١٠نفر در
اين زندان اعدام میشوند که تنھا بخشی
از آمار آن افشا میگردد .اين زندان در
حدود  ٢ھزار زندانی دارد که تعداد
بسيار زيادی از آنان محکوم به اعدام
ھستند .زندان فوق امنيتی رجايیشھر
جايی است که از قول نماينده دادستان
تھران ،زندان زندانيان آخر خطی يا
زندانيان فراموش شده محسوب میشود.
چھارشنبهھای زندان رجايیشھر ،روز
اجرای اعدام ،روز انتظار مادران و
خانوادهھای قربانيان اعدام در پشت
درھای زندان برای تحويل اجساد
عزيزان خود ،روزی است که زمان در
جای خود میايستد .ضيايی رييس زندان
و علیمحمدی مدير داخلی مراقبند تا
تشريفات به خوبی و با دقت انجام گيرد و
باقری رييس گارد زندان ،طناب را بر
گردن قربانيان حلقه میکند و میفشارد تا
به تصريح ماموران و سربازان زندان،
وجه نقدی پاداش برای کاری که کسی
حاضر به انجامش نشده تماما نصيب او
گردد.

باندھای مواد مخدر ھر روز مقادير
زيادی از انواع مواد مخدر و
روانگردان در ميان زندانيان بیپناه و
مايوس به ادامه زندگی که اغلب جوان
ھستند ،توزيع میکنند که اين کار با
ھدايت مستقيم مديران و معاونان زندان
صورت میگيرد .از اين ھمه چنين
برمیآيد که رياست چنين زندانی که به
يک قتلگاه شباھت دارد ،يک موقعيت
خاص و در عين حال حساس به شمار
میآيد که با نگاه به کارنامه غالمرضا
ضيايی در قتل ،سرکوب و شکنجه و
آزار زندانيان در طی ساليان گذشته و
تداوم فشارھای غيرانسانی بر زندانيان
سياسی زندان گوھردشت از سوی وی،

میتوان فھميد که آن صالحيتھای ويژه
مورد نظر و تاييد مصطفی محبی ،رييس
سازمان زندانھای استان تھران و
وزارت اطالعات بايد شامل چه موارد و
گزينهھايی باشد .اين البته نه فقط يک
گمانهزنی بلکه با شرايط موجود در
زندان رجايیشھر که با آمدن ضيايی
حاکم شده کامال تطابق دارد .به طوری
که زندان و حتی بندھای عمومی آن
تبديل به يک قرنطينه ،يک سلول انفردی
بزرگ يا به عبارت بھتر يک اردوگاه
واقعی مرگ تدريجی شده است و
زندانيان سياسی به طور ويژه از ھمه
چيز محروم گشته و حق داشتن
تلويزيون ،راديو ،روزنامه و کتاب و

ھرگونه وسيلهای که از دنيای بيرون
مطلع گردند را ندارند .به نظر میرسد
ماموريت ضيايی در اين مدت کوتاه
رياستش در زندان رجايیشھر تحميل
شرايط حصر کامل بر زندانيان سياسی
اين زندان بوده است .ماموريتی که
احتماال دستور کارش به طور ھماھنگ
در سازمان زندانھا و وزارت اطالعات
جھت تحت فشار قرار دادن زندانيان و
شکنجه جسمی و روانی آنان تنظيم شده
است.
منبع:
h t t p s : / /
news.gooya.com/2018/07/post16751.php
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«ھفده ساله بـودم .پـدرم از رادﯾـوی
کوچک کنار تختاش به برنامهی بھارلو
در رادﯾو -صدای آمرﯾکا گـوش مـیداد.
کنار در ،قدمھام را آھسته کردم چـون
صـدای مـردانـهی لـرزان بـغـضآلــودی
داشــت مــیگــفــت :اﯾــنھــا بــه
دختران باکرهي شـانـزده ،ھـفـده
ساله تـجـاوز کـردنـد ..مـوسـوی
اردبيلی وارد سلول دختری شـد،
با نعلين به سـرش کـوبـيـد و در
جواب دختر که شکاﯾت مـیکـرد،
گفت که دخـتـر تـازه پـاک شـده
است ،به فرض آنـکـه پـاسـداری
شب قبل با او نزدﯾکی کرده.
من تک تک کلمات او را بـه ﯾـاد
نمی آورم .اﯾمان دارم اﯾن جمالت
را شنـيـدهام .سـالھـاسـت کـه
ھست .لرزش صداﯾی که مـرا آن
شب ،کنار در اتاق پدرم نـگـه داشـت.
من ھنوز آن وحشـت و تـپـش قـلـب
نوجوانام را به ﯾاد میآورم .جـمـھـوری
اسالمی برای من آن شـب بـه نـظـام
سياسیای بدل شد که به دخـتـر ١٧
سالهای ،دختری ھمسن و سـال مـن
تجاوز کرده ،و در پاسخ شکاﯾـتاش بـا
نعلين به سرش کوبيده و گفـتـه :تـازه
شــــــــــــــدهای!
پــــــــــــــاک
صــدای رواﯾــتگــر آن شــب ،عــبــاس
بــــــود.
امــــــيــــــرانــــــتــــــظــــــام
*
*
*
سال  ٨۴بـود و انـتـخـابـات رﯾـاسـت
جمھوری و مصـطـفـی مـعـيـن نـامـزد

اصالحطلبان بود .کمکم شک آمده بـود
سراغام .نمیخـواسـتـم رای بـدھـم.
شروع زمزمهھای تحرﯾم عمومی بـود.
ستاد اصالحطلبان بـه تـعـدادی جـوان
جينگول و شوخ و شنگ احتياج داشـت
تا در پرسش و پاسخ تـلـوﯾـزﯾـونـی بـا
مصطفی معين شرکت کـنـنـد و از او
سواالتشان را بپرسند .تـاکـيـد کـرده
بودند که به چھـرهھـای مـتـفـاوت )بـا
ظاھر امروزی( نياز دارنـد .مـن دعـوت

شدم و رفتم و از نـاامـيـدی و اﯾـدهی
تحرﯾم پرسيدم .در پخش تـلـوﯾـزﯾـونـی
روی شال آبی شل و مـوھـای بـيـرون
رﯾختهام فيلتر گذاشتند و صـورتام را
شطرنجی کردند .سـتـادیھـا بـعـد از
پخش تلوﯾزﯾونی گفته بودنـد دعـوت از
امثال من کار اشـتـبـاھـی بـوده چـون
حجاب خرابام باعث شده تا فيلمشان
سانسور شود .من امـا از آن فـرصـت
استفاده کرده بودم تا تصدﯾق آن رواﯾت
را از ﯾک حکومتی بگيرم.
آن روز در پشت صحنهی فيـلـمـبـرداری
پرسش و پاسخ ،در گوشه و کنـاری از
مصـطـفـی مـعـيـن پـرسـيـدم :شـمــا

میدانيد در سالھای ابتـدای انـقـالب
به دختران باکره تـجـاوز مـیکـردهانـد؟
پاسخ داد :ما از بـيـمـاریھـای مـزمـن
بسياری رنج میبرﯾم .چيزھای دﯾگـری
ھــم گــفــت کــه ﯾــادم نــيــســت.
فرض را گذاشتم بر تاﯾيد رواﯾت .انـگـار
فقط ھمين اھميت داشت .فکـر کـردم
آدم خوبی است .آن سـال رای دادم.
بـــلـــه ،تـــبـــلـــيـــغ ھـــم کـــردم.
*
*
*
صدای عباس اميرانتظام و لـرزان
صدای او سالھاست که بـا مـن
است .من از تکان آن شب و ھول
قصــهی دخــتــر  ١٧ســالــهای در
سلول ،آدم دﯾگـری شـدم .بـرای
من اعتراف به اﯾن موضـوع ھـيـچ
شرمی ندارد  -از کسی تـرسـی
ندارم -که مـن سـالھـاسـت بـه
اميد آن روز ھستم؛ روزی که بـت
بزرگ با وﯾرانی باشـکـوھـی فـرو
بــرﯾــزد .آن روز ،روز دادخــواھــی
دختران ھفده سالهای است کـه
پاسداران ،فـردای روز اعـدام ،از
مادرانشان پول تير میگرفـتـنـد و بـه
آنھا در شـب قـبـل از اعـدام تـجـاوز
میکردند .از امـروز بـه بـعـد مـنـتـظـر
دادخــواھــی عــمــر بــربــادرفــتــهی
ل
اميرانتظامام .او صـدای رنـج و ھـو ِ
بيداری من است .او صدای تپش قـلـب
ھفده سالگی من است».

ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎم درﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن،
دزﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم ،ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻣﻌﺎون
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن ،روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  21ﺗﻴﺮ در ﺳﻦ 86
ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﺗﻬﺮان درﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم زاده 27 Vﻣﺮداد
 1311ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺗﻬﺮان،
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﻌﺎون
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﮕﻮي دوﻟﺖ
ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ
اﻳﺮان ﺑﻮد .اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و
ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ
از ﺗﺎرﻳﺦ  28آذر ﻣﺎه  1358ﺗﺎ
 1375در ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .او در
 21ﺗﻴﺮﻣﺎه  1397در  86ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ در ﺗﻬﺮان
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درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮي اوﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ و درﻳﻎ ﺑﺴﻴﺎر درﮔﺬﺷﺖ اﺳﻄﻮره ﭘﺎﻳﺪاري ،آزادي ﺧﻮاﻫﻲ و ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﻲ ،ﭘﻮﻳﻨﺪه دﻳﺮﭘﺎي راه ﻣﺼﺪق ﺑﺰرگ
و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻫﺒﺮي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ آن ﺑﺰرگ ﻣﺮد روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ از ﻣﻨﺰل آن ﺷﺎدروان واﻗﻊ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻣﺪرس و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﻪ ،ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﻨﺎر ،ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺎﻫﺮو ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 21ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 1397
ﺗﻬﺮان – ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
--

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﻣﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ و ﺑﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن از ﺧﻮدﺗﺎن
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﻴﻜﺸﻴﺪ؟!
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
اﻛﺒﺮﻳﻦ

ﻣﻨﺒﻊ
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻛﻠﻤﻪ
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در ھفتــهای کــه گذشــت ســه خبــر
عبرتانگيز توجهام را جلب کرد:
کـــه
(١روزنامـــه الـــوطن ســـورﯾه
صــاحبش "رامــی مخلــوف" پــسرداﯾی
بشار أسد اسـت بـا انتقـاد از سـخنان
علیاکــبر والﯾــتی )مــشاور رھــبری در
امور بينالملل( درباره «نقـش اﯾـران در
نجات حکومت أسد »نوشت« :والﯾتـی
در نقــش اﯾــران مبالغــه میکنــد/نجات
سورﯾه کار خودمـان بـود نـه اﯾرانیھـا!
مگر میتوان با اعزام مستـشار جلـوی
سقوط را گرفت؟ مستشار فقـط نقـش
نظری دارد نه بيشتر».
(٢عـــراق از اﯾـــن پـــس بـــرقش را از
عربستان تأمين میکند چون اﯾـران بـه
علت بحران برق ،صـادراتش را بـه اﯾـن
کشور قطـع کـرده .روزنامـه اصـولگرای
"سياســتروز" ھــم شــاکی کــه «اﯾــن
باعث میشود از ميدان نفـوذ اﯾـران در
منطقه کاسته شـده و زمينـه را بـرای
حضور رقبـا و دشـمنان فـراھم کنـد ».
البتــه ســرمقالهنوﯾس روزنامــه توضــيح
نداد که اﯾن «نفـوذ منطقـهای »بـا چـه
رفتن برق میرود؟!
آمده که با
ِ
(٣پليس ھرمزگان اعالم کـرد کـه «۴۶
نفــر از اعــضای ﯾــک بانــد ُمــدلينگ در
بندرعباس بازداشـت شـدند .پليـس از
طرﯾق اﯾنستاگرام موفق به کشف اﯾـن
باند شد که افکار عمومی را جرﯾحـهدار
میکردند ».وقتی با ﯾـک سـرچ سـاده
در اﯾنــستاگرام میشــود بچــهھای
بیپناه مردم را رصد کرد که نـه چـيزی
بــرای پنھــان کــردن دارنــد نــه حماﯾتــی
بــرای در امــان مانــدن ،چــه طعمــهای
بیدردسـرتر از آنھـا؟ میشـود آنھـا را
«باند »خواند و کار پليس را «کـشف »
ناميد و از «مـدل »ﯾـا «رقـصيدن»شـان
جرم سـاخت .خيـال ھمـه ھـم راحـت

است کـه چـون پـای کـشف بانـدھای
مقــدسِ اختــالس در ميــان نيــست
ھيچکس تماسـی نمیگـيرد و مزاحـم
انجام وظيفهی پليس نمیشود.
دارم فکــر مــیکنم بــه نفــوذی کــه بــا

«برق »میرود و نظامی که با «رقص »
ﯾا «مدل »میلرزد و پليسی که زورش
بــه مــدلھای اﯾنــستاگرام میرســد و
اﯾرانی «مـدافع حـرم »کـه فقـط
صدھا
ِ
برای «نظر دادن »به سورﯾه رفته بودند
و کــشته شــدند ...راســتی اصــال مــا
«فتنــهگر »و «تحــت تــاثير دشــمن !»
خودتـــان شـــرمتان نمیآﯾـــد بـــا اﯾـــن
سياست خارجی و داخلی؟

ﻫﺸﺪار ! ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﻨﮓ
رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﻫـﺎي
ﺧﺒﺮي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺎﺷﻴﻢ
 ٢٢تير  ,١٣٩٧ايران
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اﯾن روزھا ھمراه با شعـلـهورتـر شـدن
آتش قيام ،با جـنـگ روانـی و گـاه بـا
بمبھای خـبـری مشـکـوکـی روبـهرو
میشوﯾم که با سرعتی شگفتانگـيـز
تمرکز مردم بـهوﯾـژه جـوانـان را بـرای
ساعتھا ﯾا حتی چـنـد روز از مـوضـوع
اصلـی ﯾـعـنـی مسـألـه سـرنـگـونـی
حکومت مالھا منحرف میکند.
سيـلـی از پسـتـھـا و کـامـنـتھـای
مســلــســلوار ،بــگــومــگــوھــای داغ و
پاﯾانناپذﯾر:
نگاھی به پشتپرده
حکومت در شـراﯾـطـی قـرار دارد کـه
حتی ﯾک ساعت جاﯾگزﯾـن کـردن ھـر
شــعــاری را بــا شــعــار «بــجــنــگ تــا
بجنگيم »غنيمت میداند.
از ھمين رو است که ناگھان درست در
شراﯾطی که در داخل با بحـران جـدی
«قيام »مردم و بحران «آب »و بـحـران
«ارز »روبهروست و در خـارج کشـور و
عرصه بينالـمـلـلـی نـيـز بـا «بـحـران
دﯾپلومات-ترورﯾست دستگيرشـده »اش
در آلمان روبهروست.
و در حالیکه تمامی اﯾن وقاﯾع در صدر
خبرھای اﯾـران و جـھـان قـرار دارنـد،
حکومت خيلی ناگھانی و با ﯾـک خـبـر
ساده ﯾا فرضا با پخش بـازجـوﯾـیھـای
ﯾک دختر نوجوان گرﯾان در تـلـوﯾـزﯾـون،
تــمــام فضــای مــجــازی را بــرای
ساعتھای متمادی مصادره میکند تا
آن خبرھای اصلی را محو کند!
اﯾن را البته باﯾد به حساب شگـردھـای
حکومت فرﯾبکاری گذاشت که بنيانـش
با فرﯾب مردم سرشته شده است.
حرکت دستگاهھای اطالعـاتـیاش در
داستان باال ،ﯾکی از جلوهھای بسـيـار
لو رفته جنگ روانی و عملـيـات فـرﯾـب
است که حکـومـت نـاگـزﯾـر اسـت در
شــراﯾــط کــنــونــی بــهعــنــوان مــکــمــل
سياست سرکوب و مشت آھنين برای
مقابله با قيام و جوانان ھـر روز آن را
در شکلھای مختلف بکار بگيرد.
در شــراﯾــط وجــود بــحــرانــھــای حــاد
اقتصادی و اجتماعی که حکومت ھيـچ

راهحــــلــــی
برای آنھا ندارد و در شراﯾط پـيـشـروی
قيام که ھر روز در شھری و ﯾا تـوسـط
قشر و طبقهﯾی بـه چـالـش کشـيـده
مــیشــود ،اﯾــنگــونــه شــگــردھــای
فرﯾبکارانه ھمواره ﯾـک نـتـيـجـه ثـابـت
دارد.و آن افــزاﯾــش خشــم و نــفــرت
عــمــومــی از حــکــومــتــی اســت کــه
دستگاھھای اطالعاتی و تبليـغـاتـيـش
دست به چنين شگردھای سخـيـف و
البته بیرحمانهﯾی برای سرکوب مردم
بپاخاسته میزنند.
از آنجا که اﯾنگـونـه تـرفـنـدھـا ،بـرای
پيشروی قيـام راهکـاری عـقـبمـانـده
محسوب میشود ،عمر آنـھـا بسـيـار
کوتاه است و بالفاصله در مـواجـه بـا
وضعيت انقالبی جامعه و ھـوشـيـاری
مردم بپاخاسته به ضد خودشان تبدﯾل
میشوند .و می بينسم کـه صـنـعـت
نماﯾش اعترافـات تـلـوﯾـزﯾـونـی ھـنـوز
پخشش از سيما تمام نشـده اسـت
به موجی از نفـرت و انـزجـار از خـود
حکومت منجر میشود.
با توجه به استفاده از اﯾن شگردھا در
موقعيت انقالبی کنونـی بـه جـاسـت
توضيحاتی در اﯾن خصوص داده شود.
جنگ ھم مثل ھر «فن »ﯾـا «حـرفـه »
دﯾگری ،در محتوای خود ،ﯾک «ھـنـر »
است! و مانند ھر فن ﯾا حـرفـه دﯾـگـر،
دارای تعارﯾف ،سازوکارھا و روشھـای
کاربرد و حسـاسـيـتھـای وﯾـژه خـود
میباشد که باﯾد آنھا را آمـوخـت و بـا
انواع آنھا آشنا شد تا بتـوان بـا بـهکـار
بستن آنھا ،با دشـمـن ﯾـا رقـيـب ،در
تمامی عرصهھا از جمله عرصه جـنـگ
روانی و عمليات فرﯾب ،استفاده کرد.
اﯾن امر ھنگامی اھـمـيـتـش بـيـشـتـر
احساس میگردد که به ﯾاد آورﯾـم در
دورانی زندگی میکنيم کـه بـا خـارج
شدن انحصار انتشار اطالعات از دست
چند رسانه خاص ،جـھـان بـا انـفـجـار
اطالعات روبهرو شده است .حقيقـتـی
کـــه در عـــيـــن مـــثـــبـــت بـــودن،
حساسيتھای وﯾژه خود را نيز دارد.
اگر چه اﯾنک دﯾگر انـحـصـار اطـالعـات
وجود ندارد اما در عوض امکـان پـخـش

اخبار دروغ و نيمهدروغ فراھم است!
امروز ھر کس با اندک دانش میتـوانـد
با راهانـدازی ﯾـک وبسـاﯾـت ﯾـا ﯾـک
حســاب در ﯾــکــی از شــبــکــهھــای
اجتماعی ،بـه «پـردازش »و انـتـشـار
اطالعات اقدام کند ،جـدای از اﯾـنکـه
اخبار و اطالعاتش چـه انـدازه درسـت
باشد ﯾا غلط!
به ھمين علت باﯾد بـرای مـقـابـلـه بـا
جنگ روانی و عمليات فرﯾب ،به سـالح
خــاص خــود مســلــح شــد .ســالح
ضدفرﯾب ،ضددروغ و ضدتخرﯾب روان!
جــنــگ بــه مــجــمــوعــه کــارھــای
سازمانﯾافتهﯾی گفته مـیشـود کـه:
برای بـرتـری ﯾـافـتـن بـه حـرﯾـف ،بـا
استفاده از «زور »و «سالح »بهمنـظـور
تسلط بر مکان معين و اشخاص ساکن
در آن مکان ،برخالف مـيـل خـودشـان
انجام میگردد .اﯾن عمـل اسـاسـاً بـا
خونرﯾزی و قتل و کشتار ھمراه است.
جنگ ﯾک پدﯾده » فيزﯾکی« برای قـتـل،
بازداشت ﯾا از کـار انـداخـتـن حـرﯾـف
است .اما نوع دﯾگری از جنگ نيز وجود
دارد که بدون جنگافزار و برای «تسلط
بر ذھن و روان »طرف مـقـابـل انـجـام
مـیگـردد .در اﯾـن جـنـگ ،حـرﯾـف و
کارکردش ،بـدون خـونـرﯾـزی خـنـثـی
میشود .و آن جنگ روانی است
جنگ روانی اساساً بـدون اسـلـحـه و
برای منـفـعـل کـردن ﯾـا بـه بـيـراھـه
کشاندن حرﯾف ،بهکار میرود!
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گرچه ھدف در جنگ فيزﯾکی ،تسلط بر
جسم حرﯾف است؛ اما ھدف در جنـگ
روانی ،تسلط بر ذھن حرﯾف است.
جنگ روانی ھميشه بخشی از جـنـگ
فيزﯾکی اسـت و بـرای آسـان کـردن
جنگ فيزﯾکی بهکار میرود.
در جنگ روانی ،تالش میگردد نـيـروی
حرﯾف نه فقط از نظر جسمی بلـکـه از
نظر روحی و روانی خسته ،فرسوده و
درھمشکسته شود.
به طور مثال :چنگيزخـان بـرای تصـرف
شھـرھـاﯾـی کـه قـلـعـه و بـاروھـای
مستحکم و نـفـوذنـاپـذﯾـری داشـتـنـد،
پيش از استـفـاده از «قـلـعـهکـوب »و
پرتاب گوی آتشين ﯾا سنگھای بـزرگ
بــه ســوی آنــھــا ،بــا
منجنـيـقھـاﯾـش «سـر
برﯾده »اسرا را به سـوی
شھـر پـرتـاب مـیکـرد!
عملی که وحشت را تـا
اعماق جـان مـدافـعـان
رسوخ میداد و تـمـاﯾـل
به فرار را در آنھا تقـوﯾـت
میکرد.
در جنـگـھـای اسـپـانـيـا
نيروھای کمکی ھيتـلـر،
بــا وﯾــران کــردن کــامــل
شــھــر گــرنــيــکــا بــه
جمھوریخواھان نشـان
دادند کـه آمـاده نـابـود
کردن تمامی شھـرھـای
مــقــاوم بــا تــمــامــی
ساکنانشـان ھسـتـنـد.
فاجعه بمباران گـرنـيـکـا
بــعــداً ســوژه تــابــلــوی
معروف پابلو پيکاسـو بـا
ھــمــيــن عــنــوان شــد.
نيروھای نازی بعدھـا در
جنگ جھانی دوم بهوفور
از اﯾن تاکتيک اسـتـفـاده
کـــردنـــد و بســـيـــاری
شھرھا را پيش از حمله
از سکنه تھی و پشـت
جبھه حرﯾفش را از وی
سلب کردند!
جنگ روانـی مـیتـوانـد
گاه با شکنجـه سـفـيـد
)بدون خونرﯾزی( ھمراه شود.
با شناختـه شـدن مـاھـيـت و ھـدف
جنگھای روانی ،پدافند آنھا نيز کشـف
شد و فرماندھان توانستنـد نـيـروھـای
خود را در برابر اﯾن قبيل جنگھا آبدﯾده
کنند .از ھمينجا بود که نوع دﯾگری از
جنگ روانی بهکار گرفته شد:
» جنگی برای تسلط بـر ذھـن حـرﯾـف
بدون آن که حرﯾف متوجه شـود !»اﯾـن،
جنگی بسيار پيچيده و بـرای فـرﯾـب و
انحراف افکار حرﯾف است.
در چنين جنگی ،نيرو ﯾا عنصر مھاجـم،
اراده خود را به حرﯾف تحميل میکـنـد،
بدون آن که حرﯾف متوجه حمله و درک
عنصر مھاجم شود!

در اﯾن جنگ قبل از ھـر چـيـز ،ھـدف،
تاثير بر نظرات ،احساسات ،مـواضـع و
رفتار طرف مقابل است.
اﯾن ھدف ،با اسـتـفـاده بـرنـامـهرﯾـزی
شده از تبليغات و «داده »ھاﯾی برآورده
می گردد تا حرﯾـف را بـه مـخـتـصـات
مطلوب دشمنش بکشاند! ﯾا حـداقـل،
وی را از مخـتـصـات مـطـلـوب خـودش
منحرف کرده ﯾا دچار تردﯾد و کنـدکـردن
پيشروی کند!
در ھر دو نوع جنگ )فيزﯾکی و روانـی(،
استفاده از عمليـات فـرﯾـب ،ﯾـکـی از
تاکتيکھای راﯾج میباشد.
در عمـلـيـات فـرﯾـب ،طـرفـيـن تـالش
میکنند حرﯾف خود را بـا «داده »ھـای

اشتباه ﯾا جعلی دچار اشتباه کننـد تـا
وی ﯾا عملياتش را از ترس رودرروﯾی با
نيروﯾی بزرگتر از خود متوقف کند.
ﯾا با »داده«ھـای غـلـط ،وارد مـعـابـر
ناشناخته ﯾا مـعـابـر نـامـربـوط شـده،
انرژیاش تلـف شـده و بـه بـیراھـه
کشيده شود.
ﯾا حتی به سردرگمی و تسلـيـم وادار
گردد!
ﯾکی از راﯾجترﯾن شيوهھـای اﯾـن نـوع
جنگ ،استفاده از رسانهھای جمعی و
سوژهھاﯾی است که روی احساسـات
مردم ،تاثير مستقيم و جدی دارد.
از آنجا که »جنگ« ﯾک فن ﯾا پيشـه ﯾـا
حرفه است در نتيجه مانند ھـر »فـن«

دﯾگری » دانـش و روش« ھـای خـاص
خود را دارد.
جنگ روانی و عـمـلـيـات فـرﯾـب نـيـز
بهعنوان اجـزای «جـنـگ » ،مشـمـول
ھمين تعرﯾف میشوند.
برخی مانند » سـون تـزو«  ،فـرمـانـده
چينـی و ھـمدوره » کـنـفـوسـيـوس«
اندﯾشمند نامدار چـيـنـی ،مـعـتـقـدنـد
»جنگ« ﯾک »ھنر« است .ھـنـری کـه
باﯾد آن را آموخت تا بتوان آن را درسـت
بهکار برد ﯾا با آن درست مقابله کرد.
» سان تزو« در سده ششم پـيـش از
ميالد مسيح میزﯾست .ظاھراً اولـيـن
کتابی که درباره «ھنرجنـگ »نـوشـتـه
شده ،به قلم او باشد .کتابی که ھـم
اﯾنک نيز در آکادمیھـای
جنگ کشورھای مختلف
تدرﯾس میگردد.
ﯾــکــی از نســخــهھــای
قـدﯾــمـی کـتــاب «ھــنــر
جنگ »نوشته سون تـزو
نوﯾسنده چينی در سده
ششم پيش از ميالد
ﯾــکــی از نســخــهھــای
قـدﯾــمـی کـتــاب «ھــنــر
جنگ »نوشته سون تـزو
نوﯾسنده چينی در سده
ششم پيش از ميالد
اﯾن نکته از آنرو ﯾـادآوری
شد تا تأکيدی باشـد بـر
ضرورت برخورد «علمی »
با «جنگ »و «مبـارزه »و
» مبارزه اجـتـمـاعـی« و
مساﯾل مربوط به آن.
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در دوره اخـيـر ،مشـخـصـا
پس از شکسـت جـنـبـش
سبز ،شاھد اوجگيری نيرو
و گفتمانی سـيـاسـی در
ميان نسل جوان اﯾرانـی -
عمدتا مقيم خارج از کشور
 ھستيم که برخالف جـنـبـش سـبـز،اولوﯾـت مـبـارزه سـيـاسـی را نـه در
مخالفت با حکومت اﯾران بلکه در تقابل
با دولتھای غربی ،مشخصا آمرﯾکا ،و
افشای توطئهھا و جـنـاﯾـات آنـھـا در
سطح بين المللی و بوﯾژه عليـه اﯾـران
میبيند و در اﯾن مسير گاھی تـا پـای
دفــاع از ســيــاســتھــای جــمــھــوری
اسالمی ھم میرود .اﯾن جرﯾان غالـبـا
نه از تئوریھای مرسوم چـپ در نـقـد
نظام جھانی استفاده مـیکـنـد و نـه
ارتباط ارگانيک و سـازمـانـی بـا چـپ
شناخته شده اﯾرانی دارد .بخش قابـل
توجھی از بدنه اﯾن نيرو و بسـيـاری از
چــھــرهھــای رســانــهای آنــھــا کــه در

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ و ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
شبکـهھـای اجـتـمـاعـی ھـم فـعـال
ھســتــنــد ،نــه تــنــھــا خــود را چــپ
نمیدانند ،بلکه آشکارا ضـدچـپ ھـم
ھستند و در نتيجه مشـکـلـی نـيـز بـا
نظام سرماﯾهداری نـدارنـد .در عـوض
کليدواژهھاﯾی ھمچون "منافع مـلـی"،
" امنيت" و "اﯾران ستيزی" به کـرّات در
موضعگيریھا و استداللھای آنھـا بـه
چشم میخورد.
تمامی اﯾنھا حاکـی از آن اسـت کـه
برخالف آنچه بسياری از مخالفـان اﯾـن
جرﯾان میپندارنـد بـيـش از آنـکـه بـا
گروھی چـپـگـرا مـواجـه بـاشـيـم بـا
قسمی از ناسيوناليسم طرف ھستيم
که صرفا بـه دلـيـل بـرجسـتـه کـردن
ماھيت مسئلهدار دولتـھـای غـربـی و
نقاط تيره و تار جوامع غربی ،ظـاھـری
چپگراﯾانه به خود گرفته است .بنابراﯾن
عبارتی ھمچون " ناسيوناليسـم چـپ
نما" بـه مـراتـب بـرای تـوصـيـف اﯾـن
گفتمان سـيـاسـی گـوﯾـاتـر بـه نـظـر

میرسد ،در حالـی کـه تـوصـيـفـاتـی
ھمچون "چپ نئوکان" عالوه بـر آنـکـه
تأکيد ناالزمی بر چپ بـودن اﯾـن گـروه
میکنند ،صبغه ناسيونالـيـسـتـی اﯾـن
جـرﯾــان را ھــم کــم اھــمــيــت جــلــوه
مـــیدھـــنـــد .اطـــالق عـــنـــوان "
ناسيوناليسم چپ نما" به اﯾن جـرﯾـان
به معنای انکار تشابھات گفتمـانـی آن
با چپ و ﯾا نادﯾده گـرفـتـن خـطـاھـای
تحليلی برخی از جرﯾانات چـپ دربـاره
مقوله سلطه و امپرﯾاليـسـم نـيـسـت
بلکه دقت علمی و تـحـلـيـلـی اقـتـضـا
میکند که ھر نيروی سيـاسـی را بـا
توجه به خاستگاه ،ماھيت و اھـدافـش
به ھمان عنـوانـی کـه شـاﯾسـتـهاش
است ناميد.
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شاﯾد نزدﯾکترﯾن جرﯾان سياسی بـه "
ناسيوناليسم چـپ نـمـا " در تـارﯾـخ
مــعــاصــر اﯾــران گــراﯾــش چــپ ضــد
استعماری باشد که بيش از ھر جاﯾـی
در آثار علی شرﯾعتی و جالل آل احمـد
خود را به رخ میکشـد .اﯾـن گـراﯾـش
بيش از آنکه با طبقه کارگر و دھقانان و
"خلقھای ستمـدﯾـده" اﯾـران سـخـن
بـــگـــوﯾـــد ،دغـــدغـــه شـــکـــلـــی از
استعمارزداﯾی فرھنگی را داشت و بـه
ھمين دليل ارجاعات بيشتری به ملت،
فرھنگ بومی و مذھب داشت .با اﯾـن
حال شرﯾعتی و آل احمد ھر دو مـتـأثـر
از نسل اول متفکران ضد اسـتـعـمـاری
ھمچون فانون و امه سزر بـودنـد و در
ضدﯾت با سرماﯾه داری و روابط مبتنـی
بر استثمار و بيگانـگـی کـامـال صـرﯾـح
بودند .آنھا ھمچنين مقوله استقالل را
ھمان اندازه برای جوامع جـھـان سـوم
ضروری میدانسـتـنـد کـه عـدالـت و
آزادی را.
عليرغم سوﯾـهھـای مـثـبـت انـدﯾشـه
روشــنــفــکــرانــی چــون آل احــمــد و
شرﯾعتی ،پروژه فکری آنـھـا بـه دالﯾـل
زﯾادی به شکلی از رمـانـتـيـزه کـردن
فرھنگ ملی و ذات گراﯾی فـرھـنـگـی
دامن زد و بعدھـا عـنـاصـری از آن در
دستگاه اﯾدئولوژﯾک جھموری اسالمـی
ھم ادغام شده و بدل به ابزاری بـرای
اختناق فرھنگی و سياسی شد .اﯾـن
در حــالــی اســت کــه در مــيــان
ناسيوناليستھای چپ نما نه تنھا اثـر
چندانـی از اشـراف بـه نـظـرﯾـهھـای
سياسی و اجتمـاعـی و تـارﯾـخ چـپ
وجود ندارد بلکه اولوﯾت مبارزه ھـم نـه
آزادی ﯾا عدالت بلکـه امـنـيـت اسـت.
پرسش اﯾنجاست کـه چـه رونـدھـا و
عناصری دست به دست ھـم دادهانـد
تا چنين جرﯾانی با ماھيتی که توصيـف
شد شکل بگيرد؟
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در شھرھای بزرگ غربی به خيابـانھـا
مــیرﯾــزنــد و در حــمــاﯾــت از تــوافــق
ھستهای شعار میدھند" ما صـلـح را
انتخاب میکنيم" ،اما در عين حال بـه
ھر لطاﯾف الحيلی متوسل میشوند تا
جنگافروزیھا و مداخـالت سـيـاسـی
جمھوری اسالمـی در خـاورمـيـانـه را
توجيه کنند .اﯾن دقيقا ھمان منـطـقـی
است که دولتمردان دمـکـراسـیھـای
غربی دارند ﯾعنی ھـمـه آنـھـاﯾـی کـه
کــلــمــات زﯾــبــای آزادی ،عــدالــت،
دمکراسی لقلقه زبانشان اسـت ،امـا
پاﯾبندی شان به اﯾن ارزشھا در عـمـل
تا جاﯾی است که منافـع اقـتـصـادی و
سياسی شان به خطر نيفتد و مـھـم
ھم نيست که از اﯾن رھگذر جان و مال
انسانھای زﯾادی به تباھـی کشـيـده
شود .در حقيقت ،ناسيوناليـسـتھـای
چپنما ،بيش از آنچه فکـر مـیکـنـنـد،
شــبــيــه دشــمــنــان امــپــرﯾــالــيــســت

غربیشان ھستند.
باتوجه به بسامد شدﯾد ناسيوناليسـم
چپ نما در ميان مھاجران متأخر اﯾرانی
)مخصوصا دانشـجـوﯾـان( ،در تـحـلـيـل
گسترش اﯾن گفتمان مـیبـاﯾسـت بـه
منشأ خارجی اﯾـن پـدﯾـده و تـرکـيـب
فرھنگی-طبقاتی مھاجران توجه جـدی
کرد .عـالوه بـر سـرکـوب سـيـاسـی
گسترده ،موجھای مھاجرتی وسيع در
چھل سال گذشته دالﯾـل پـراھـمـيـت
دﯾگری از جمله محدودﯾتھای فـراگـيـر
اجتـمـاعـی و فشـارھـای اقـتـصـادی
داشتهاند .در سالھای پس از انـقـالب
نيروی کار با تحـصـيـالت عـالـی و بـه
اصطالح متخصص و نيز کسانی که بـه
قصد تحصيل از کشور بـه کشـورھـای
آمرﯾکای شـمـالـی و اروپـای غـربـی
مھاجرت کردن،د عمـدتـا مـتـعـلـق بـه
طبقه متوسط و متوسط رو بـه بـاالی
شھرھای بزرگ در مـنـاطـق مـرکـزی
اﯾران بودهاند .علیرغم تـبـعـيـضھـای
عمومی و چند وجھـی اعـمـال شـده
توسط جمھوری اسالمی ،اﯾن جمعيت
مھاجر به طور کلی از ﯾکسری امتيازات
) )privilegesنسبت به طبقات متوسط
به پاﯾين شھری و ساکنان مناطق دور
از مرکز در اﯾران بھره میبرد .جـدای از
پاﯾگاه طبقاتـی کـه امـکـانـات وﯾـژه و
منحصر به فـردی ،گـرچـه بـه درجـات
متفاوت ،به مھاجران مذکور مـیدھـد،
اﯾن واقعيت که بخش قابل توجـھـی از
اﯾن جمعيت به زبان رسمی کشـور بـا
لھجه پاﯾتخـت تسـلـط دارد امـکـانـات
فرھنگی و اجـتـمـاعـی وﯾـژهای بـدان
میبخشد .اﯾن جامعه مھاجر )عمـومـا
دانشجوﯾان و تـا حـدودی نـيـروی کـار
تحصيلکرده( در اغلب موارد وقتـی کـه
به مقصد میرسد در مـجـمـوع دچـار
تنزل طبقاتی محسوسی میشود.
عالوه بر اﯾن جوامع ميزبان ھم به طـور
ضمنی مبتنی بـر بـرتـری سـلـسـلـه
مراتبی سـفـيـدپـوسـتـان ھسـتـنـد و
اﯾرانیھای کله سـيـاه و بـا پـوسـت
گندمگون ھر چقدر ھم کـه ثـروتـمـنـد
باشند در نھاﯾت اقليتی آشکارا متماﯾـز
و خارجی ھستند .اگر به اﯾـنـھـا عـدم
تسلط به زبان جامعه ميزبان ﯾا با لھجه
سخن گفتن را ھم اضافه کنيم درمـی
ﯾابيم کـه بـخـش قـابـل تـوجـھـی از
مھاجران اﯾرانـی )ھـمـچـون بسـيـاری
مھاجران از دﯾـگـر کشـورھـای جـھـان
سوم( به مرور متوجه میشوند که بـه
دليل مھاجرت به کشورھای اصطـالحـا
توسعـه ﯾـافـتـه غـربـی ،بسـيـاری از
امتيازات اجتماعی را که پـيـشـتـر بـه
وجودشان آگاھی نداشتند ،از دسـت
دادهاند .تغييرات چشمگير در سـبـک و
کيفيت زندگـی بـاعـث مـیشـود کـه
بخشی از اﯾن جمعيت مھاجـر خـود را
به لحاظ اقتصادی و سياسی در کـنـار

طبقات محروم و به حاشيه رانده شـده
جامعه ميزبان ببيند .چنين وضـعـيـتـی
خواه ناخواه به حدی از دلـزدگـی ،بـه
حاشيه رفتن و حتی احساسـات تـوام
با خشم نسبت به نـھـادھـای حـاکـم
مــیشــود .اﯾــن وضــعــيــت مــیتــوانــد
مھاجران را به اشکالی از "چپـگـراﯾـی"
سوق دھد اما از آنجا که اﯾن امر تا حد
زﯾادی منوط به درآميختن با مـحـافـل و
سازمانھای چپی است معموال تعـداد
انگشت شماری از دانشجوﯾان مھـاجـر
اﯾرانی بـوﯾـژه در رشـتـهھـای عـلـوم
انسانی به اﯾن سمت و سو مـیرونـد.
جالب اﯾنجاسـت کـه در مـقـابـل کـم
نــيــســتــنــد مــھــاجــرانــی اﯾــرانــی در
کشورھای غربی که به عنوان پناھنده
و ﯾا نيروی کار به اصطالح غيرمتخصـص
روانه آن کشورھا شده و عليرغم آنکـه
آنھا ھم قربانی نژادپرستی میشوند،
با اﯾن حال باز ھم از جرﯾانھای دسـت
راستی ليبرال و محافـظـه کـار کشـور
ميزبان حماﯾت میکنند دقـيـقـا بـدﯾـن
دليل که اتفاقا برخالف گروه پـيـشـيـن
مھاجران میتوانند از رھگذر مـھـاجـرت
چــيــزھــاﯾــی بــه دســت آورده و بــه
موقعيتی اجتماعی دست بيـاﯾـنـد کـه
شاﯾد در اﯾران ھيچگاه براﯾشان متصـور
نبوده است ،ھمچون تحصيالت عـالـی،
اشتغال مناسب و تحرک طبقاتی .امـا
عامل بسيار مھم و تاثيـرگـذاری وجـود
دارد کـه مـعـمـوال مـانـع از تـعـمـيـق
نارضاﯾتیھای مھاجران اﯾرانی در غـرب
میشود و آن ھـم وجـود آزادیھـای
سياسی و اجتماعی است که تجـربـه
بسيار متفاوتی از زندگـی ،امـنـيـت و
آرامش روزمره به مھاجران میدھد .در
کنار اﯾن ھـمـچـنـيـن مـیبـاﯾسـت بـه
دورنمای مثبت زنـدگـی مـادی مـرفـه
بوﯾژه برای مھاجران صاحب تخصص در
حوزهھای تجارت ،مـدﯾـرﯾـت و فـنـی-
مھندسی ھم اشاره کرد .با وجود اﯾـن
در مقاطع تارﯾخی خاصـی فشـارھـای
اقـتــصــادی و ســيــاســی بــر زنــدگــی
شخصـی مـھـاجـران چـنـان افـزاﯾـش
میﯾابد که گراﯾشھای ضـدسـيـسـتـم
)(anti-establishmentدر ميان آنھا بـه
شکل چشمگيری تشدﯾد میشود .به
عنوان مثال ،حوادث  ١١سـپـتـامـبـر و
رشد مسلمان ستيزی در غرب زندگی
بسياری از مھاجران را تحت تأثيـر قـرار
داد و به سمت ضـدﯾـت بـا نـھـادھـای
حاکم سوق داد که ﯾکی از نشانهھای
محسوس آن در رشد تـعـداد دخـتـران
محجبه در کشورھای آنگلوساکسون و
استفاده از حجاب به مثـابـه ﯾـک ابـزار
سياسی است.
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شدن ناسيوناليسم چپ نمـا از زمـان
انتخاب حسـن روحـانـی بـه رﯾـاسـت
جمھوری در سال  ،١٣٩٢رونـدی کـه
مشخصا در گسترش اﯾن گفـتـمـان در
ميان مھاجران متأخر اﯾـرانـی در غـرب
تأثيرگذار بود ،با تحرﯾمھای اقـتـصـادی
غرب عليه نفت و نظام بانکی اﯾران در
اواخر رﯾاست جمھـوری احـمـدی نـژاد
آغاز شد .تضعيف قدرت خـرﯾـد طـبـقـه
متوسط شھری و افزاﯾش سرسام آور
قيمت دالر ،بسياری از مـھـاجـران اﯾـن
طبقه را که به درجات متفاوت وابسـتـه
به تامين مالی خانوادهھای خود بودنـد
بيش از پيش از دولتھا و جوامع غـربـی
بيگانه ساخت و آنـھـا را بـه سـمـت
بخشھاﯾی از ھـيـأت حـاکـمـه اﯾـران
سوق داد .در نـتـيـجـه اﯾـن تـحـوالت
جرﯾانی به مرور زمان شکل گرفت کـه
علت اصلی از دسـت دادن امـتـيـازات
اجتماعی و اقتصادی خـود در غـرب و
نــيــز بســتــگــان خــود در اﯾــران را
سياستھـای نـاعـادالنـه دولـتھـای
غربی میدانست .اﯾن جـرﯾـان عـقـب
نشــيــنــی طــرف اﯾــرانــی درتــوافــق
ھستهای را نشانه حسن نـيـت آنـھـا
میدانست و تداوم وضعيت نابـھـنـجـار
اقتصادی حتی پس از رفع تحرﯾـمھـای
ھســتــهای را صــرفــا نــاشــی از
سنگاندازیھا و تعـلـل طـرف غـربـی
مـیدانسـت و چـنـدان تـوجـھـی بـه
سياستھای اقتصادی ھـيـأت حـاکـمـه
نداشت که از اواخر جنگ اﯾران و عـراق
باعث فقيرسازی طبقه کارگر و اقشـار
کــم درآمــد شــده بــود .اﯾــن جــرﯾــان
ناسيوناليستی که ھمچون ھر جـرﯾـان
ناسيوناليستی صاحب قـدرت مـنـافـع
ِ
طبقات حاکم را ھمـان مـنـافـع مـلـی
جلوه میدھد ،از آنجـاﯾـی کـه دانـش
روشنفکری و تحليلی چندانی در چنته
ندارد ،از انـدوخـتـهھـا و ﯾـافـتـهھـای
تحقيقاتـی چـپ بـه صـورتـی کـامـال
گزﯾنشـی و بـرای افشـای مـاھـيـت
سلطهگرانه و سـرکـوبـگـر دولـتھـای
غربی و تـوجـيـه مـواضـع خـود بـھـره
میبرد .اﯾن اسـتـفـاده گـزﯾـنـشـی از
ادبيات و دانـش چـپ ،ھـم ظـاھـری
مترقی به اﯾن جرﯾان ناسيونالـيـسـتـی
میدھد و ھـم دغـدغـه اصـلـی اﯾـن
جرﯾان را که دفاع از منافع بـالواسـطـه
شخصی و طبقاتی خود است پـنـھـان
میکند .اﯾن دقيقا ھمان کـاری اسـت
که ھيأت حاکمه جمھوری اسالمـی و
دستگاهھای رسمی تبليغـاتـیاش در
طی نزدﯾک به چـھـل سـال گـذشـتـه
کردهاند )مثال میتوان به انتـشـارات و
مجله تـرجـمـان بـه عـنـوان ﯾـکـی از
پروژهھای متأخر در اﯾن زميـنـه اشـاره
کرد( .پر بيراه نـيـسـت کـه نـه تـنـھـا
بخشھاﯾـی از رسـانـهھـای رسـمـی
جمھوری اسالمی به برخی چھرهھای
اﯾن جرﯾـان فـرصـت مـیدھـنـد تـا از
امکانات رسانهای آنھا برای ابراز نظرات

خود استفاده کنند بـلـکـه وابسـتـگـان
سازمانی و اﯾدئولوژﯾک حکومت ھم در
شبکهھای مجازی به تـروﯾـج مـواضـع
نــاســيــونــالــيــســتھــای چــپ نــمــا
میپردازند.
جمھورى اسالمى سـالھـاسـت کـه
خود را مدافع مستضعفان جلوه داده و
ژست ضدامپرﯾاليستى مى گيـرد و از
بلندگوھاى تبليغاتيش مدام از فساد و
نابرابرى و بى عدالتى غـرب دم مـى
زند اما در عين حال مھمترﯾن نيروھـاى
ضدسلطه ،برابرى خواه و عدالت طلـب
ﯾعنى چـپھـا را قـتـل عـام کـرده و
سازمانھاﯾشان را تارومار کرده و مـى
کند .جمھورى اسالمى به اسم دفـاع
از امنيت ملى و تـقـوﯾـت و پـيـشـبـرد
آرمانھاى انقالبى بيش از ھر چيز بـه
تقوﯾت و پيشبرد قدرت و ثروت اقليـتـى
فاسد ھمت گمارده است .بـنـابـر اﯾـن
ھيأت حاکمه جـمـھـورى اسـالمـى و
ناسيوناليستھاى چـپ نـمـا ھـوﯾـت
سياسى مشابه و حـتـى مـى تـوان
گفت ﯾکسانى دارند :دفاع از امتـيـازات
و منافع وﯾژه گروھى و طبقاتى خود در
پوشش منافع ملى و مقاومـت عـلـيـه
امپرﯾاليسم غربی .ھـر دو دسـتـه در
برخورد با مخالفانی که نارساﯾـیھـا و
تناقضاتشان را به آنھا گوشزد میکننـد
و مـنـطـق سـرکـوبـگـرشـان را افشـا
میکنند ،برخوردی مشابه دارنـد :ھـر
دو در حد مقـدوراتشـان مـخـالـفـان را
متھم بـه سـيـاه نـمـاﯾـی و دشـمـن
شادکنی و به خطرانداختن منافع ملی
و خيرعمومی )بخوانيد منافع حـکـومـت
و طبقه اقتصادی حاکم( کرده و از اﯾـن
طــرﯾــق بــه حــاشــيــه رانــده و خــفــه
میکنند.
ناسيوناليستھای چپ نما ھر چـقـدر
ھــم بــر عــدم وابســتــگــی خــود بــه
جــمــھــوری اســالمــی اصــرار بــورزنــد،
واقـعــيـت اﯾـن اسـت کـه جـمــھــوری
اسالمی خوﯾشاوندی گفتمانی با اﯾـن
جرﯾان را غنيمت شمرده و به واسـطـه
اتکا به منابع کالن مالی و تـبـلـيـغـاتـی
خود اﯾن نيروی سيـاسـی را در خـود
ھضم کرده و در عمل اﯾنگونه میشـود
که اﯾن جرﯾان ،خواسته ﯾا ناخـواسـتـه،
تبدﯾل به بازوی تبليغاتی و پياده نـظـام
جمھوری اسالمی در خـارج از کشـور
میشود.
مقاﯾسهای گذرا با دانشچوﯾان اﯾـرانـی
که در سالھای پيش از انقالب در غـرب
مشغول به تحـصـيـل بـودنـد مـاھـيـت
سياسی ناسيوناليستھای چپنما را
روشن تر میکند .در ميان دانشجوﯾـان
چپگرای اﯾرانی آن سالھا کسانی ھـم
بودند که از خانوادهھای نسبتـا مـرفـه
میآمدند ،اما عليه منافع شخصـی
و طبقاتی خـود شـورﯾـدنـد و بـه
مبارزات فرودستان پيوستند و بـه
ھمين دليل امتيـازات بسـيـاری از
دست داده و زندگی و آﯾنـده خـود

را ھم بـه خـطـر انـداخـتـنـد .آنـان
ھمزمان بر ضد سلطه گری و مداخالت
مخرب دولتھای سرماﯾه داری غربـی و
نيز بھرهکشی و ستمگری طبقه حاکم
و دولت متـبـوع خـود مـبـارزه کـردنـد.
ناسيوناليستھای چپنما در مـقـابـل
دقيقا برای حفظ موقعيت برتر طبقـاتـی
کنونی و تضمين آﯾنده خود به جوش و
خروش افتادهاند .به ھميـن خـاطـر در
حساب و کتابھـای آنـھـا ضـدﯾـت بـا
تمامی کارگزاران بیعدالتی و نابرابری
بيش از اندازه پرھزﯾنه اسـت ،بـه اﯾـن
خاطر شلوغکاریھای عدالتطلبانـه و
ژست مترقیشان را چـنـان تـنـظـيـم
میکنند کـه بـه مـنـافـع مسـتـقـيـم
خودشان ضربه نـزنـد .در شـھـرھـای
بزرگ غربی به خيابانھا میرﯾزند و در
حماﯾت از تـوافـق ھسـتـهای شـعـار
مــیدھــنــد" مــا صــلــح را انــتــخــاب
میکنيم" ،اما در عـيـن حـال بـه ھـر
لطاﯾف الحيلی متوسل مـیشـونـد تـا
جنگافروزیھا و مداخـالت سـيـاسـی
جمھوری اسالمـی در خـاورمـيـانـه را
توجيه کنند .اﯾن دقيقا ھمان منـطـقـی
است که دولتمردان دمـکـراسـیھـای
غربی دارند ﯾعنی ھـمـه آنـھـاﯾـی کـه
کــلــمــات زﯾــبــای آزادی ،عــدالــت،
دمکراسی لقلقه زبانشان اسـت ،امـا
پاﯾبندی شان به اﯾن ارزشھا در عـمـل
تا جاﯾی است که منافـع اقـتـصـادی و
سياسی شان به خطر نيفتد و مـھـم
ھم نيست که از اﯾن رھگذر جان و مال
انسانھای زﯾادی به تباھـی کشـيـده
شود .در حقيقت ،ناسيوناليـسـتھـای
چپنما ،بيش از آنچه فکـر مـیکـنـنـد،
شــبــيــه دشــمــنــان امــپــرﯾــالــيــســت
غربیشان ھستند.
+
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زرنگی »در کاربرد متعارف خود در زبـان
فارسی «زﯾرکی »و «کوشاﯾی »و نـيـز
«چــابــکــی »مــعــنــی مــیدھــد و بــه
وﯾژگیھای آدمی اشاره دارد که ﯾـا از
نيروی درک و فـھـم خـوبـی بـرخـوردار
است و از تواناﯾی ذھـنـی خـود خـوب
استفاده میکنـد و ﯾـا اگـر ھـم اﯾـن
تواناﯾی در او باال نباشد ،دسـتکـم بـا
تالش و پشـتـکـار خـود آن را جـبـران
میکند .برای نمونه معموال دانـشآمـوز
درســخــوان را در مــدرســه «شــاگــرد
زرنگ »میناميدند ،ﯾا آدم تر و فرزی را
که کاری را خوب تدارک میدﯾـد و بـه
مــوقــع انــجــام مــیداد« ،زرنــگ »
میخواندند.
اما با برآمد نظام جمھـوری اسـالمـی،
به مرور شاھد تـحـولـی در اﯾـن واژه
ھستيم ،به گونهای که در اﯾران امـروز
«زرنــگــی »از بــار مــعــنــاﯾــی دﯾــگــری
برخوردار است و بـه مـفـھـومـی تـازه
تبدﯾل شده است .امـروزه «زرنـگ »در
اﯾران آدمی را میگوﯾـنـد کـه بـه ھـر
قيمتی به ﯾکسری «مـوفـقـيـتھـای»
اجتماعی دست ﯾافتـه و در جـاﯾـگـاه
ممتازی قرار گرفتـه اسـت .الـبـتـه بـا
کمی دقت میتوان دﯾـد کـه تـاروپـود
شخصيتی و رفتاری چنين آدمی چنـان
با بافتار و ساختار نظام حـاکـم درھـم
تنيده که باﯾد او را محصول بـالواسـطـه
ﯾا جنبی اﯾن نظام دانست و پـدﯾـدهای
بومی تلقی کرد که نمونهاش محتـمـال
در جوامع دﯾگر وجـود نـدارد .ھـر چـه
باشد خود «جمھوری اسـالمـی» نـيـز
نظامی است کامال وﯾژه که مشابھـش
در دﯾــگــر کشــورھــای جــھــان ﯾــافــت
نمیشود .بر اﯾن پاﯾه و با استـفـاده از
تداول عمومی میتوان گفت که ما بـا
پــدﯾــدهی وﯾــژهای بــه نــام «زرنــگــی
اﯾرانی »طرفيم .اما «زرنگی اﯾـرانـی »
چيست و «اﯾـرانـی زرنـگ »کـيـسـت؟
برای پاسخ به اﯾن پرسش بد نـيـسـت
نخست به روح و روان انسان اﯾرانی و
زواﯾای پنھان ذھن او اشارهای بکنيم.
بافت فرھنگی کشورھای اسالمی بـه
گــونــهای اســت کــه ارزشھــا و
فضيلتھاﯾی مانند حـقـيـقـتگـراﯾـی،
ﯾــکــرنــگــی ،صــراحــت ،شــفــافــيــت و
پيماندوستی را تشـوﯾـق نـمـیکـنـد،
بلکه بر عـکـس ،انسـانھـا را غـالـبـا
دروغــگــو ،مــتــظــاھــر ،پــنــھــانــکــار و
پيمانشکن بارمیآورد .علت آن اسـت
که اﯾن کشورھا بر خـالف کشـورھـای
غربی تحت سيطرهی دﯾرپای استبـداد
بوده و ھستند و بر پـاﯾـهی ارزشھـای

دﯾگری ساخته شـدهانـد کـه عـمـدتـا
ارزشھای دﯾنی ھستند .اسالم تـنـھـا
دﯾنی در جھان است که دروغ و نيرنـگ
را تا جاﯾی که در خدمـت دﯾـن بـاشـد
مجاز دانسته و حـتـی تشـوﯾـق کـرده
است .اصل «تقيه »از نظر تارﯾـخـی در
اﯾن زمينه جاﯾگاھی کانونی داشـتـه و
بدﯾن منظـور راه را ھـمـوار سـاخـتـه
است.
اما اصل «تقيه» در فرھنگ شيعی کـه
فرھنـگ وﯾـژهی سـرزمـيـن مـاسـت،
نقشی مضاعف داشـتـه اسـت ،زﯾـرا
خود شيعيان به عنوان اقليتی مذھبی
در جھان اسالم ،قرنھا ناچار بـودهانـد
اعتقادات خود را از سنيان کـه نـيـروی
غالب و قرﯾب به اتـفـاق مسـلـمـانـان
بودهاند پنھان کنند تا از سرکوب و آزار
«برادران دﯾنی »خود در امان بـاشـنـد.
به دﯾگر سخن ،شيعيـان در بـخـشـی
طوالنی از تارﯾخ خـود ھـمـواره نـاچـار
بودهاند نقش بـازی کـنـنـد و خـود را
چيزی وانمود سـازنـد کـه نـبـودهانـد.
ھمين امر بـاعـث شـده کـه در آنـان
استعداد دروغگوﯾی پرورش ﯾـابـد و در
رﯾاکاری و دورنگی مھارت پيـدا کـنـنـد.
طبعا آخونـدھـای شـيـعـه بـه مـثـابـه
جـرثـومــهی چــنـيـن رونـدی ،سـرآمــد
دروغگوﯾان و رﯾاکاران بودهاند.
بيھوده نيـسـت کـه بـا بـرآمـد نـظـام
«جمھوری اسالمی» ،ﯾعنی اسـتـقـرار
حکومت روحانيان شيعه در اﯾران ،اﯾـن
بســتــر از ھــر نــظــر آمــادهتــر شــد و
دروغگوﯾی و رﯾاکاری به سطح دکترﯾـن
حکومتی ارتقا ﯾافت و نھادﯾنه گشـت.
کــل نــظــام جــمــھــوری اســالمــی از
نخسـتـيـن روز زاﯾـش خـود بـر دروغ
استوار بود .بنيادگذار آن در ھـر خـلـف
وعدهای با افتخار اذعـان مـیکـرد کـه
«خدعه »کرده است!
بنابراﯾن بر ھر نقطـهای از اﯾـن نـظـام
انــگــشــت بــگــذارﯾــم ،دروغــيــن از آب
درمیآﯾد .سران حکومت تماما فاسد و
رﯾــاکــارنــد و دائــمــا بــه مــردم دروغ
میگوﯾند .فشار فزاﯾـنـدهای کـه آنـان
برای رعاﯾت ارزشھای پوسيدهی خـود
به جامعه وارد میکننـد ،مـردم را بـه
واکنش وامیدارد و چون زورشـان بـه
حکومت نمیرسد ،به رفتـار و گـفـتـار
رﯾاکارانهای مشابه حکـومـتـگـران روی
آوردهاند ،ﯾـعـنـی مـاسـک بـه چـھـره
میزنند و تـزوﯾـر و تـظـاھـر پـيـشـه
میکنند ،بدون اﯾنکه به نظام ارزشـی
حکومتگران اعتقادی داشته باشند.
رژﯾم دورو و رﯾاکـار نـيـز ،از مـردم جـز

دوروﯾی و رﯾاکاری نـمـیطـلـبـد .فـقـط
کافیست مردم در بيرون از خـانـه از
خود شخصيت و رفتاری نشـان دھـنـد
که اگر چه غيرواقعی ،ولی مـقـبـول و
مورد تاﯾيد حکومتگران و مـؤﯾـد نـظـام
ارزشی آنان باشد .استمرار اﯾن رفـتـار
ساختگی ،به طور قانونمند به نـوعـی
«نماﯾش »دائمی و علنی راه برده و از
ھمهی مردم «ھنرپيشگانی »ساختـه
که نقـش بـازی مـیکـنـنـد .در واقـع
ھمهی ما اﯾـرانـيـان تـحـت حـکـومـت
جمھوری اسالمی ھر روز ناچـارﯾـم در
بيرون از محدودهی کوچک خـانـه و در
گسترهی جامعه ،خودمـان نـبـاشـيـم،
بلکه ماسکھای مختلفـی بـر چـھـره
بزنيم و نقشھای گوناگونی بازی کنيم
تا اموراتمان بگذرد .بـه دﯾـگـر سـخـن،
«ھنرپيشگی »به طبيعـت ثـانـوی مـا
تبدﯾل شده است!
اما جامعه فـقـط صـحـنـهی نـمـاﯾـش
نيست ،بلکه عرصهی کـار و تـالش و
رقابت است و ھر کس میکوشد بـنـا
بر استعداد و تـوانـاﯾـیھـای خـود بـه
مدارج باالتر برسد و جاﯾگاه بھـتـری در
اختيار گيرد تا دسـتکـم بـخـشـی از
تصورات و آرزوھای خود از ﯾک زنـدگـی
موفق را تحقـق بـخـشـد .مـنـتـھـا در
جامعهای چون اﯾران و با وجـود نـظـام
فاسـد و مـخـوفـی چـون جـمـھـوری
اسالمی ،ھمهی راهھا برای موفقـيـت
پروژهھـای شـخـصـی بسـتـه اسـت.
جــــمــــھــــوری اســــالمــــی رژﯾــــم
«کوتولهھاست »و بـرای بـقـای خـود
چارهای جز «کوتولهپروری» نـدارد .اگـر
قرار باشد اﯾن نظام «آدمی کـاردان »را
بر «آدمی مکتبی »ترجيح دھد ،چيـزی
از آن باقی نمیماند .و وقتی مھارت و
شاﯾستگی افراد نتواند معيـار رشـد و
اعتالی اجتماعی و شغلی آنان باشد،
بســتــر مــنــاســب بــرای رشــد آفــت
فرصتطلبی و شـيـادی و کـالـشـی
فراھم میگردد و راه برای «زرنـگـی »
گشوده میشود .به عبارت دﯾـگـر ،نـه
افراد شاﯾسته ،بلکه کسانی از نردبـام
تــرقــی بــاال مــیرونــد کــه بــهرغــم
بیماﯾگی ﯾا کمماﯾگـی ،از بـقـيـه بـه
مفھوم امروزی آن «زرنگترند!»
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و چه کسانی در اﯾن زمرهاند؟ کسانی
که در راستای دستيابی به اھـداف و
منافع شخصی خود ،به ھـيـچ اصـل و
پرنسيبی پاﯾبند نيستند و ھـيـچـگـونـه
مرز و محذورﯾت اخالقی را به رسميـت
نمیشناسند؛ کسانی که ابنالوقت و
اھل موجسواریاند ،ھزار چھره دارند و
بيشتر و بھتر از دﯾـگـران نـقـش اﯾـفـا
میکننـد؛ کسـانـی کـه بـا فسـاد و
اختالس و ارتشای حاکم بر حکومت و
جامعه راحت کنار مـیآﯾـنـد و خـود را
انــگــلوار بــه اﯾــن رژﯾــم انــگــلــی
میچسبانند تا از شيرهی جان دﯾگـران
ارتزاق کنند و در غارت و چپاول کشـور
سھيم بـاشـنـد؛ و از ھـمـه مـھـمتـر
کسانی که آنقدر «باھوشانـد »کـه از
فساد و تبھکاریھای خود ھيچ ردپاﯾی
بر جای نمیگذارند و به قـول مـعـروف
«دم الی تــلـه نــمـیدھــنـد ».امــروزه
جامـعـهی «اسـالمزدهی »مـا کـه در
ســاﯾــهی «حــکــومــت الــھــی »در
سراشيبی انحطاط و زوال غلتيده ،نـام
چنين موجوداتی را «زرنـگ »گـذاشـتـه
است! به اﯾن اعتبار میتوان «زرنـگـی
اﯾرانـی »را آمـيـزهای از فـرومـاﯾـگـی،
شيادی ،فرصتطلبی و فسـادپـذﯾـری
دانست کـه مـیتـوانـد بـا کـمـتـرﯾـن
کاردانیھا و شاﯾستگیھا ،بيشتـرﯾـن
سود و موفقيت را نصيب آدم «زرنـگ »
سازد!
بر اﯾن پاﯾـه« ،اﯾـرانـی زرنـگ »کسـی
است که خـود را بـھـتـر از بـقـيـه بـا
ھنجارھا و ارزشھـای مـنـحـط نـظـام
حاکم تطبيق میدھد .او فاقـد وجـدان
است ،با ھزار زبان سخن مـیگـوﯾـد و
ھزار ماسک بر چھره میزند .ھيچکس
از شخصيت واقعی او خبر ندارد .او بـه
موقع افکار و عـقـاﯾـد خـود را تـغـيـيـر
مــیدھــد و ھــر لــحــظــه بــه رنــگــی
درمــیآﯾــد .آدمــی غــيــرشــفــاف و
مبھمگـوسـت و خـود را در فضـاﯾـی
مهآلود و اسرارآميز نگه میدارد .وقتی
با عمله و اکـرهی رژﯾـم نشـسـت و
برخاست میکند ،به مخالفان رژﯾم بـد
و بيراه مـیگـوﯾـد و وقـتـی در جـمـع
مخالفان رژﯾم است ،تندتر از ھمـه بـه
رژﯾم مـیتـازد! بـرای جـلـب اعـتـمـاد
دﯾگران ،خود را با ھر حرکت و فـکـری
ھمسو نشـان مـیدھـد و سـخـنـان
فرﯾبکارانه و مزورانه بر زبان میراند .او
قادر است ھمهی افـکـاری را پـنـھـان
سازد که ممکن است نيات واقـعـی او
را لو دھند ،چرا که در ھنرپيـشـگـی و
نقشآفـرﯾـنـی مـھـارت خـاصـی دارد.
امروزه نمونهی چنين افراد «زرنگی »را
میتوان در ميـان ھـمـهی قشـرھـا و
صنفھای جامعه ﯾافت ،حتی در مـيـان
«فــرھـــيـــخــتـــگـــان »و از جـــمـــلـــه
«پــژوھشــگــران»« ،نــوﯾســنــدگــان»،
«شاعران »و نيـز «ھـنـرپـيـشـگـان »و
«فيلمسازان »که مثال با کار «ھنری »
خود در اﯾن وانفسا مردم را «سرگرم »

میکننـد ،امـا در اصـل جـزو پـيـچ و
مھرهھای ماشين تحميق و مجيـزگـوی
محافل قدرتاند ،و از اﯾن رو گاھی نيـز
از دست حکومتگران «جواﯾز افـتـخـار »
درﯾافت میکنند!
اما طبعا «زرنگتـرﯾـن» آنـان کسـانـی
ھستند که ھمهی «استعداد »خود را
متوجه فعاليت در پـھـنـهی اقـتـصـادی
کردهاند ،ﯾعنی جاﯾی که بيش از ھمـه
جــای دﯾــگــر در آن امــکــان دزدی و
ثــروتانــدوزی وجــود دارد .مــعــنــی
«فعالـيـت اقـتـصـادی »در ﯾـک نـظـام
مافياﯾی را طبعا نباﯾد فـعـالـيـت مـولـد
برای ازدﯾاد ثروت و کارآفرﯾنی و توسعه
دانست ،چرا کـه سـرمـاﯾـهگـذاری در
عرصهی توليد در اﯾران امروز نه تنھـا از
امنيت برخوردار نيست ،بلکـه اسـاسـا
سودآور نيست ،ﯾا به عبارت درسـتتـر
«به اندازهی کافی »سودآور نـيـسـت.
در ﯾک حکومت مافياﯾی باﯾد سـودآوری
را در فعاليتھای انگلی و سوداگـرانـه،
مـــانـــنـــد عـــرصـــهھـــای «داللـــی »،
«واسطهگری »« ،احـتـکـار »« ،کـاالی
قاچاق »« ،زمينبازی و زميـنخـواری »،
«بساز و بفـروشـی»« ،بـورسبـازی»،
«موجسواری بر نوسانات ارزی »و غيره
جستجو کرد ،ﯾـعـنـی در عـرصـهھـای
«خاکستری »و «شبـهاقـتـصـادی !»در
شراﯾطی که چرخھای تولـيـد داخـلـی
تماما از گردش افـتـاده و جـامـعـه تـا
مغزاستخـوان دچـار «مصـرفزدگـی »
است ،اﯾن عـرصـهھـا بـه بـزرگتـرﯾـن
جوالنگاه «اﯾرانيان زرنگ »تبدﯾـل شـده
است .اﯾنان مطلقا از وجدان و شرف و
انصاف بوﯾی نبردهاند .در دنـبـال کـردن
اھداف سودجوﯾانهی خود به ھيچکـس
رحم نمیکننـد ،حـتـی حـاضـرنـد بـه
نزدﯾکان خـود خـيـانـت کـنـنـد و سـر
خوﯾشاوندان خود کاله بگذارند!
برای نمـونـه امـروز در جـامـعـهی مـا
«اﯾرانی زرنگ »کسی میتواند بـاشـد
کــه بــهرغــم وجــود انــواع و اقســام
باندھای مافياﯾی قدرت که بر ھـمـهی
ارکانھای سياسی و اقتصادی کشـور
حاکم و مشـغـول چـپـاول ثـروتھـای
آنانــد ،بــتــوانــد بــا اســتــفــاده از
«فرصتھای طـالﯾـی »و مـانـوورھـای
محيالنه و توسل به زدوبندھای پشـت
پرده و پـارتـیبـازی و رشـوهپـردازی،
ﯾکشبه ره صد سالـه بـپـيـمـاﯾـد و بـا
اخــتــالس و ارتشــا و داللــیھــای
تبھکارانه و چرب کردن سبيل «مقامات
نظام » ،ثروتھای ميلياردی بـه جـيـب
بـزنــد؛ آدمھــاﯾـی از جــنـس و جــنــم
«رفــيــقدوســتھــا»« ،خــدادادھــا»،
«اميرخسرویھـا »و «زنـجـانـیھـا !»
»زرنگتر »از آنان ھم الـبـتـه ھسـتـنـد
کسانی کـه آنـقـدر «بـاسـيـاسـت »و
«باھوشاند »که مانند گروه نـخـسـت
ھنوز به چنگال قھر حکومت مـافـيـاﯾـی
جمھوری اسالمی گرفـتـار نشـدهانـد،
ﯾعنی حکومتی که خـود در عـرصـهی

«زرنگبازی »سرآمد ھمگان است و در
واقع «زرنگترﯾن زرنـگھـا »بـه شـمـار
میرود!
بدﯾنسان در اﯾن نـظـام مـافـيـاﯾـی و
سفلهپرور ميدان برای ھمه «زرنگھا »
گشوده است ،ﯾعنی برای مـوجـوداتـی
که برای منفعـت شـخـصـی از ھـيـچ
دنائتی فروگذار نيستند و پلـيـدتـرﯾـن و
سياهترﯾن رذﯾلتھای شخصيتی خـود
را به خدمت گرفتهاند تـا اسـتـعـداد و
کاردانی نداشتهی خود را جبران کننـد!
و به اﯾن اعتـبـار مـیتـوان گـفـت کـه
«زرنـگــی اﯾــرانـی »درسـت نــقــطــهی
مقابل فضيلتھای اخـالقـی مـھـمـی
مانند حـقـيـقـتگـروی ،راسـتـگـوﯾـی،
درســتــکــاری ،وفــاداری ،ﯾــکــرنــگــی،
بیآالﯾشی ،رکگـوﯾـی ،امـانـتداری،
پيماندوستی و شھامت مدنی ،ﯾعنـی
ھمهی ارزشھاﯾی است که جامعـهی
ما امروز بيش از ھميشه به آنھـا نـيـاز
دارد .به دﯾگر سخن« ،زرنگی اﯾرانی »
نافـی و نـاقـض ھـمـهی ارزشھـا و
فضيلتھای ﯾاد شده است و رذﯾـلـتـی
بس خطرناک بـه شـمـار مـیرود کـه
مناسبات انسانی جامعهی ما را از اﯾن
ھم سستتر و بیبنيادتر میکند.
اما فاجعهی بزرگتر در آنـجـاسـت کـه
وجدان عمومی جامعه ھـنـوز ھـنـگـام
داوری دربارهی اﯾن پدﯾده با اعـجـاب و
حتی تحسين از آن ﯾاد میکند و چـه
بسا به موفقيت و موقعيـت «اﯾـرانـيـان
زرنــگ» غــبــطــه مــیخــورد و رشــک
میبرد! و اﯾن خود نشان میدھد کـه
در ساﯾهی «حکومت ﷲ» ،ارزشھـای
اخالقی در جامعهی امروز اﯾران به چـه
مغاکی سقوط کرده است!
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پس از وقاﯾع شھرﯾور  ١٣٢٠و سـقـوط
حکومت دﯾکتاتوری ،اندک فضاﯾی بـرای
تنفس ملت ستمدﯾده اﯾران بـاز شـد و
در ھمان فضا بـود کـه دکـتـر مـحـمـد
مصدق توانست از تبعيد بازگشته و در
انتخابات دوره چھاردھم مجلس شورای
ملی شرکت نماﯾد و به عنوان نمـاﯾـنـده
اول مــردم تــھــران بــه مــجــلــس
چھاردھم وارد شود .در ھمان مجـلـس
بود که مصدق طی بيانات تـارﯾـخ سـاز
خود ضرورت برقراری آزادی و اسـتـقـالل
را بــه عــنــوان گــام نــخــســت جــھــت
دستيابی به رفـاه و سـعـادت ،بـرای
ملـت اﯾـران کـه در بـنـد اسـتـبـداد و
استعمار اسير بود تبيين نمود و فـرﯾـاد
آزادی و استقالل را در صحنه سياسـی
کشور طنين انداز نموده و زمينه جنبش
مـــلـــی اﯾـــران را فـــراھـــم کـــرد.
او برای نيل به اھـداف بـلـنـد خـود ،در
سال  ١٣٢٨سازمان جبھه ملی اﯾران را بنيان گذاری کرد و
با تالشی پيگير در انـتـخـابـات دوره شـانـزدھـم مـجـلـس
توانست  ٨تن از اعضای اﯾن جبھه را به مجلس وارد نماﯾـد.
ھمين عده توانستند با حماﯾت مردم و پشتـيـبـانـی افـکـار
عمومی قانون ملی شدن نفت را ارائه و در روز  ٢٩اسفـنـد
 ١٣٢٩از تصوﯾب نھاﯾی مجلسين بگذرانند .اول اردﯾبھـشـت
 ١٣٣٠دکتر مصدق به منظور اجرای قانون ملی شدن نفت
و اصالح قانون انتخابات مسئوليت نخست وزﯾری را پذﯾرفـت
و دولت ملی خود را تشکـيـل داد .دولـت مصـدق و رونـد
تشکيل آن را باﯾد نمادی از استقرار حاکميت ملی در اﯾـران
دانست ولی دولت ملی مصدق از ھمان آغاز کار خـود ،بـا
کارشکنی و مخالفت قدرت ھـای اسـتـعـمـاری و عـوامـل
گــــــردﯾــــــد.
روبــــــرو
آنــــــھــــــا
داخــــــلــــــی
اخالل در کار دولت بيش از ھمه از طرف نظاميان زﯾر نـفـوذ
پادشاه صورت می گرفت .به ھمين علت دکتـر مصـدق در
تيرماه  ١٣٣١ھنگامی که با کسب پيروزی ھـای درخشـان
در صحنه بين المللی از دﯾوان الھـه بـه اﯾـران بـازگشـت،
ھنگام معرفی کابينه جدﯾد خود از شاه درخواست نمود که
پست وزارت جنگ را طبق قانون اساسی به نخسـت وزﯾـر
که مقام مسئول کشور است بسپارد .او می خواست کـه
با در اختيار گرفتن وزارت جنگ و کنترل نيروھای مسـلـح از
توطئه ھای نظاميان بر عليه دولت و نـھـضـت مـلـی اﯾـران
جلوگيری نماﯾد .اﯾن خواسته قانونی و بر حق او با مخالفت
محمدرضا شاه روبروشد .اﯾن مخـالـفـت شـاه ،بـا عـکـس
العمل دکتر مصدق و استعفای او از نخست وزﯾـری در روز
 ٢۵تيرماه مواجه گردﯾـد .در اﯾـن زمـان شـاه فـورا قـوام
السلطنه را برای جانشينی دکتر مصدق به مجلس معرفی
نمود .قوام نيز با صدور اعالميه ای شدﯾد اللحـن و تـھـدﯾـد
مردم به تحوﯾل داده شدنشان به چوبه ھای دار کار خود را
آغاز کرد .در اﯾن ميان فراکسيون نماﯾندگـان جـبـھـه مـلـی
اﯾران در مجلس با صدور بيانيه ای مردم را بـه اعـتـصـاب و
اعتراض و حماﯾت از دکتر مصدق برای روز  ٣٠تير فراخـوانـد.
روز دوشنبه  ٣٠تيرماه  ١٣٣١ملت اﯾران در سراسـر کشـور
به پشتيبانی از دکتر مصـدق بـه پـا خـاسـت .در تـھـران
اعتراضات مردمی از ساعت  ٧صبح از مقابل بازار آغاز شـد
و اولين کشته در سبزه ميدان در خون خـود در غـلـتـيـد و
حرکت تظاھرکنندگان از آنجا و ساﯾر محالت و ميادﯾن تھران
به طرف ميدان بھارستان سرازﯾر شد .بيشترﯾن درگيری ھا
در خيابان ھای منتھی به ميدان بھارستان صورت گرفـت و

تظاھرکنندگان با شعار «ﯾا مرگ ﯾا مصدق »در مقابل گلولـه
ھای دژخيمان سينه سپر کردند .ده ھا نفر به خاک افتادند
و در خون خود در غلتيدند .در برخی از صحنـه ھـا امـتـنـاع
بعضی از نظاميان از تيراندازی به سوی مـردم بـه مـنـصـه
رســـــــــــــــيـــــــــــــــد.
ظـــــــــــــــھـــــــــــــــور
سرانجام در ساعات بـعـد از ظـھـر در اثـر اسـتـقـامـت و
جانفشانی مردم ،نيروھای نظامی شاه ،مقھور نـيـروھـای
مردم گردﯾده و صحنه درگيری را ترک کردند و مـلـت پـيـروز
قيام ملی  ٣٠تير از ميدان به درآمد و پادشاه ناگزﯾر به عـزل
نخست وزﯾر  ۵روزه خود و تسليم در برابر اراده ملـت و بـاز
گردانيدن مصدق بر ارﯾکه نخست وزﯾری گردﯾد .جانبازی ھـا
و پيروزی مردم اﯾران در قيام تارﯾخی سی ام تير بـه ھـمـه
نشان داد که اراده ملت باالتر از تـمـام قـدرت ھـا اسـت.
جبھه ملی اﯾران قيام تارﯾخی سی ام تير را گـرامـی مـی
دارد و اکنـون شـصـت و شـش سـال پـس از آن قـيـام
آزادﯾخواھانه و استقالل طلبانه ،اعتراض و تـاسـف عـمـيـق
خود را نسبت به زﯾر پا نھاده شـدن آزادی ھـای مـلـت و
استقالل کشور توسط حکومت جمھوری اسالمی و اعمـال
سرکوب و خشونت در مورد ملت شرافتـمـنـد اﯾـران اعـالم
می نماﯾد.
سی ام تير ماه ١٣٩٧
تھران  -ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران
-روابــــط عــــمــــومــــی جــــبــــھــــه مــــلــــی اﯾــــران
تھران  -اﯾران
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ھلند با وجود درآمد ھنگفت از استخراج گاز
قصد دارد تا سال  ٢٠٣٠ميادين گازی خود را
ببندد و انرژیھای تجديدپذير را جايگزين آن
سازد .برای موفقيت اين طرح شھروندان ھم بايد
بخشی از ھزينهھا را متقبل شوند.
ھلند که به دليل حفاریھای وسيع برای استخراج
گاز ھمواره با لرزهھای زمين روبروست قصد
دارد کشور را از گاز بینياز سازد.
ھلند بزرگترين توليدکننده گاز در سراسر
اروپاست و با توليد گاز در  ۵٠سال گذشته
درآمدی حدود  ٣٠٠ميليارد يورو نصيبش شده
است .با اين ھمه اين کشور در نظر دارد که تا
سال  ٢٠٣٠ميادين نفتی خود را ببندد .به عالوه،
تا سال  ٢٠۵٠ھيچ خانهای ديگر نبايد با گاز گرم
شود.
به کانال دويچه وله فارسی در تلگرام بپيونديد
در حال حاضر ٩۵درصد از خانهھای ھلند به
شبکه گاز وصلاند .بنابراين ،برنامه يادشده بايد
مرحله به مرحله انجام شود .اولين مرحله در اول
ژوئيه انجام شد .در اين تاريخ مقرر شد تنھا به
خانهھايی مجوز ساخت داده شود که سوخت
مصرفیشان گاز نباشد.
کاسپر تيخچالر از مرکز تحقيقات انرژی
"ایسیان" ھلند میگويد ،جايگزينھای اصلی
برای گاز ھلند دو سيستم پمپھای حرارتی و

تأمين انرژی از راه دور ھستند .او میگويد:
«پمپھای حرارتی در سامانهھای گرمايشی
بسيار کارآمد ھستند و از ھوا و زمين انرژی را
دريافت میکنند .به اين ترتيب در انرژی
صرفهجويی میشود».
سيستم تأمين انرژی از راه دور نيز به گفته او،
در تمامی مناطق صنعتی خوب عمل میکند.
تيخچالر میگويد« :در ھلند در مناطقی که بنادر
بزرگ قرار دارند مانند اطراف روتردام و
آمستردام وضع خوب است .اما در شرق که از
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صنعت چندان خبری نيست اوضاع دشوار
است».
به عالوه ،در زمينه سيستمھای گرمايشی متکی
بر گرمای زمين تحقيقات رو به افزايش است .اما
اين روش در حال حاضر خطراتی در بر دارد.
مصرف کمتر ،پاداش تغيير حاملھای انرژی
برای تغيير حاملھای انرژی در منازل ھلند
مالکان ساختمانھا ھم بايد قسمتی از ھزينه تغيير
حامل انرژی را متقبل شوند .تغيير از گاز به
انرژی تجديدپذير برای ھلندیھا بين  ٨تا
١۵ھزار يورو خرج برمیدارد.
کاسپر تيخچالر از مرکز تحقيقات انرژی ECN
شرح میدھد« :مالکان ساختمانھا پولی بابت
ھزينهھای اضافی دريافت نمیکنند ،در عوض از
صرفهجويی در مصرف انرژی برخوردار
خواھند شد .طرحھايی برای تغيير مالياتھا در
دست است .بناست که ماليات گاز زياد و ماليات
برق کم شود .در آخر کار ]با احتساب ھزينهھای
تغيير حامل انرژی[ پولی که بابت اين انرژی در
کل پرداخت شده ھمان میشود که برای گاز
پرداخت میشد ،حتی شايد کمتر».
در حال حاضر بزرگترين چالش قابل پرداخت
کردن اين تغيير برای ھمه است .حدود ۵٠درصد
از ھلندیھا طبق نظرسنجیھا از طرح کنار
گذاشتن گاز حمايت میکنند .برخی نيز نگران
پرداخت ھزينهھای اوليه ناشی از اين تغييرند.
مشکل بعدی تأمين گاز در دوره گذار است و
ھلند بايد در اين دوره گاز را از کشورھايی مانند
روسيه تأمين کند .اما مسئله اينجاست که گاز
روسيه با گاز ھلند تفاوت دارد و دستگاهھايی که
برای گاز ھلند تنظيم شدهاند برای پذيرش گاز
روسيه بايد تغييراتی را متحمل شوند که آن ھم
ھزينهبر خواھد بود .با اين ھمه ھلند مصمم است
برنامه خود را تا آخر پيش برده و دست از گاز
بکشد.

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،در ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ
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