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من ﯾک مـعـلـم کـارگـر زاده ھسـتـم
درود و صــدھــا درود بــه کــارگــران،
مــــعــــلــــمــــان ،کــــامــــيــــونــــداران،
دانشجوﯾان،کسبه و بـازارﯾـان و دﯾـگـر
اقشار جامعه که امـروز بـرای احـقـاق
حقوق خود به پا خاسته انـد و فـرﯾـاد
حـــق طـــلـــبـــی ســـرداده انـــد.
من پدرم ﯾک کارگر بـود و خـودم ﯾـک
ھســـــــتـــــــم.
مـــــــعـــــــلـــــــم
کـــارگـــر ﯾـــدی وکـــارگـــر فـــکـــری
ﯾکی با دستھاﯾش ميسازد و دﯾگری بـا
فــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــرش
به ھمه آنھا که بپا خاسته اند و بـرای
بازستانی حق خود از زنـدان و ضـرب
وشتم و مشکالت دﯾگر نمی ھراسـنـد
مـــــــيـــــــفـــــــرســـــــتـــــــم
درود
ميگوﯾند وقتی فقر مياﯾد کفر و نفاق را
مـــــــيـــــــاورد
خـــــــود
بـــــــا
بد نيست برای روشن شدن آثار فقر و
نداری مـثـالـی از زنـدگـی خـودم بـه
ھموطنان عزﯾزم ارائه دھـم تـا بـھـتـر
روشن شود آثار و عواقب فقر چيست.
در شعـارھـای راھـپـيـمـاﯾـان دﯾـدم و

خواندم که«ما گرسنه اﯾم »القـصـه آن
که من در نوجوانی خـواھـری داشـتـم
بسيار دوست داشتنی کـه در بسـتـر
بيماری افتاد و بعلت کمبود غذا و دارو
روز به روز حالش بدتر ميشد .بـاالخـره
بازحمت پولی فـراھـم شـد تـا داروی
الزم خـرﯾـداری گـردد .مـن کـه بـچـه
تجرﯾش بودم به داروخانه ای در قلھـک
سر خيابان دولت مراجعه کردم .پس از
تھيه دارو ھنگامی که با عجله خـود را
به بالين خواھرم رساندم دﯾدم که قبل
از رســيــدن مــن فــوت کــرده بــود.
اﯾن واقعه زندگی و افکار مرا تغيير داد.
ھنوز وقتی بياد خواھرم مرﯾم ميـافـتـم
معنی فقر و نداری را ميفھمم .بـعـدھـا
شنيدم »رضا «بچه شاه دسـتـور داده
براﯾش ﯾک کره خر بـخـرنـد ،تـا بـا آن
سرگرم باشد .ميگفتند اﯾن بـچـه االغ
دارد.
پـــــرســـــتـــــار
تـــــا
دو
راستی آﯾا فردی که اﯾـنـچـنـيـن بـزرک
شده ميتوانـد عـدالـت و آزادی بـرای
بـــــــــــيـــــــــــاورد؟
مـــــــــــردم
من معلمی کارگرزاده ھستم و بـا درد

کسانی که امروز در خيابانھا فرﯾـاد مـا
گرسنه اﯾم سـر داده انـد؛ آشـنـاﯾـم.
متاسفانه بعلت بيماری نميتوانم خـود
را به جمع آنھا برسانم ولی پشتيبانی
و تحسين خود را به تک تک آنھا اعـالم
ميکنـم و از آنـھـا مـيـخـواھـم ھـمـه
پشتيبان ھم باشند تا حق خود و ملت
را از ظـــالـــمـــان بســـتـــانـــنـــد.
بله اعتراضات و تجمعاتی که اﯾن روزھا
در سراسر کشور برای حـق سـتـانـی
برپاست اگر ھمه متحد و متفق شونـد
به ازادی و عدالت و بـرابـری خـواھـنـد
رســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد.
ھموطنان اتحاد شما ضـامـن پـيـروزی
اســــــــت.
حــــــــتــــــــمــــــــی
مستحکم باد اتحادکارگران ،مـعـلـمـان
دانشـــــجـــــوﯾـــــان و کســـــبـــــه
به اميد پيروزی ھمـه مـردم زجـردﯾـده
اﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
٩٧
اذر
اول
دکتر محمد ملکی

ھم وطن سالم:
اﯾران آزاد وارد ھفتمين سال انتشارش می شود .با سپاس از ھمه ﯾاران که ما را در اﯾن راه کمک نمودند.
در ھفته ھای اخير خبر تشکيل جبھه ملی اقای زعيم درﯾافت کردﯾم  .ما ھمچنـان شـورای مرکـزی جبھـه
ملی اﯾران به رﯾاست آقای دکتر حسين موسوﯾان به رسميت مـی شناسـيم .دور نيـست روزی کـه ھوﯾـت
واقعی اﯾن بادکنک ھا آشکار شود .درود بر زنان و مردانی که آلوده به رژﯾم سپاھی -آخوندی نشدند و بـر
دبيرخانه جبھه ملی اﯾران -ھلند
اصول جبھه پاﯾدار اﯾستاده اند.

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن
اﻳﺮان ﺷﺪ
شنبه  ٢۶آبـان  ١٧ - ١٣٩٧نـوامـبـر
٢٠١٨
مجمع عمومی سازمان ملل متـحـد از
مقامات اﯾرانی خواسته اسـت تـا بـه
نقض مداوم حـقـوق بـھـائـيـان اﯾـران،
بزرگترﯾن اقليت دﯾنی اﯾن کشور پاﯾـان
دھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
اﯾن درخواست در قالب قطعنامهای بـا
 ٨۵رای موافق ،رای  ٣٠مخالـف و ۶٨
رای ممتنع از «محدودﯾتھای سخت و
مـداوم در زمـيــنــه حــق آزادی فــکــر،
وجدان ،دﯾن و عقيده »اظھار نـگـرانـی
مـــــــیکـــــــنـــــــد.
شـــــــدﯾـــــــد
اﯾن قطعنامه پنج صفحـهای در ادامـه،
بابت «محدودﯾتھای وارده در زمـيـنـه
تشکيل و تأسيس مـکـانھـاﯾـی بـرای
عبادت و حمله به اﯾن اماکن ،تعرض به
امور کفن و دفن اموات و سـاﯾـر مـوارد
نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذﯾـت،
ارعــاب ،ســرکــوب ،دســتــگــيــریھــای
خودسرانه ،بازداشت ،ممانعت از حـق
تحصيل و نفرتپراکنی که موجب تروﯾج
خشونت عليه اقلـيـتھـای مـذھـبـی

رسمی و غيررسمی مـیشـود »ابـراز
مــــــیکــــــنــــــد.
نــــــگــــــرانــــــی
اﯾن قطعنامه در ادامه از مقامات اﯾرانی
میخواھد «تمامی زندانيان مذھبی را
که به دليل عضـوﯾـت ﯾـا فـعـالـيـت در
گروهھای مرتبط با اقليتھای رسـمـی
ﯾا غيررسمی زندانی شدهاند از جملـه
آخرﯾن عضو گروه مدﯾرﯾتی جـامـعـھ ی
بــــھــــائــــی را آزاد کــــنــــنــــد».
کانادا و  ٣۴کشور دﯾـگـر حـامـی اﯾـن
قـــــطـــــعـــــنـــــامـــــه بـــــودنـــــد.
دهھا ھزار بھائی روزانه تنھا بـه دلـيـل
اعـــتـــقـــادات مـــذھـــبـــی خـــود از
محروميتھای تحصيلی ،اقـتـصـادی و
فرھنگی رنج میبرند .در حـال حـاضـر
بيش از  ٧٠بھـائـی در اﯾـران زنـدانـی
ھســــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــد.
خانهھای بھائيان به طور مـرتـب مـورد
ﯾورش قرار مـیگـيـرد و اعضـای اﯾـن
جامعه خودسرانه دستگير و بازداشـت
میشوند .اماکن کسب و کار بھائـيـان
پلمب و تعطيل میشود و بدﯾن وسيله
افراد از کسـب درآمـد مشـروع خـود

محروم میشوند .ھمچـنـيـن ،ھـزاران
جوان بھائی ﯾا اجازه ورود به دانشـگـاه
ندارند و ﯾا پيوسته به دليل اعـتـقـادات
مذھبـیشـان از دانشـگـاهھـا اخـراج
مـــــــــــــــیشـــــــــــــــونـــــــــــــــد.
سرکوبھا حتی به قبرستانھا و کفـن
و دفن اموات نيز کشيده شـده اسـت.
در آخرﯾن مورد ،جسد ﯾک بھـائـی کـه
توسط خانوادهاش در قبرستان بھـائـی
دفن شده بود پس از مـدتـی خـارج از
شھر پيدا شد .اﯾـن مـورد چـھـارمـيـن
مورد نبش قبر است که بھـائـيـان اﯾـن
منطقه در چـنـد سـال اخـيـر شـاھـد
بـــــــــــــــــــــــــودهانـــــــــــــــــــــــــد.
خانم بانی دوگال ،نمـاﯾـنـدھ ی ارشـد
جامعه جھانی بھائی در سازمان مـلـل
متحد میگوﯾد » :اميد اﯾـن اسـت کـه
اﯾن قطعنامه پيام روشنی به مـقـامـات
اﯾرانی بـفـرسـتـد کـه نـقـض حـقـوق
جامعھی بھائی پـنـھـان نـمـیمـانـد».
» ھرگونه تبعيض عـلـيـه اقـلـيـتھـای
دﯾنی به خاطر باورھا و فـعـالـيـتھـای
دﯾنیشان غـيـرقـابـل قـبـول اسـت و
تحمل نخواھد شد».
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ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ :اﺗﻬﺎﻣﺎت
وﺣﺸﺘﻨﺎك اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺨﺸﻲ!
معلوم است که حکومت حواسش بـه
ھـمـه چــيـز ھســت! مـخـصــوصـا بــه
کارگران! به ھمين خاطر اسماعـيـل را
دستگير کردند چونکه اسماعيل خيلـی
اتھامات سنگينی دارد .چه اتھامـاتـی؟
کـــــــــنـــــــــيـــــــــد:
دقـــــــــت
اوال اسماعيل بخشی چرا وﯾال در کنـار
سواحل خارجی ندارد؟ حـاال خـارجـی
ندارد داخلی چرا ندارد؟ کسی که وﯾـال
ندارد نباﯾد سخنرانی کند .سخـنـرانـی
مال پولدارا و ﯾا حاميان پولداران اسـت.
اﯾنطور شخصی نباﯾد به خودش اجـازه
بـــــدھـــــد فـــــرﯾـــــاد بـــــزنـــــد!
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دوما اسماعيل در تمام عمرش چند بار
تا دزفول و اھواز و اندﯾمشک و تھران و
شھرھای دﯾگر رفته .آدمـی کـه پـول
ندارد نباﯾد قبول کند نـمـاﯾـنـده کـارگـر
باشد .نماﯾندگی دک و ُپز و خرج و بـرج
دارد! چرا با اتوبـوس ھـای مـعـمـولـی
سفر کرده و نه با ماشين شـخـصـی؟
اصال چرا ماشين شخصی ندارد؟ اصـال
اسماعيل چرا وقتـی رفـتـه مـثـال بـه
اھواز ،به ھتل نرفته؟ چرا بـا کـارگـران
نشست و بـرخـاسـت کـرده؟ درسـت
است که خودش کارگر اسـت امـا بـا
کارگران حرف زده و درد کارگران را درک
ميکند .اﯾن اتـھـام اسـت! چـرا جـواب
سالم و عيلک کارگران خارج از مـحـيـط
ھفت تپه را داده؟ حتا شاﯾد ﯾک معلم،
ﯾک بازنشسته ﯾا ﯾک کارگر بـا دسـت
ھای پينه بسته از تھران ﯾا خرم آباد
ﯾا ھمدان ﯾا ﯾاسوج ﯾا ...ﯾا ھر جا ،بـا
او دست داده است و به او گفـتـه "
خسته نباشيد کارگران ھفـت تـپـه،
آفرﯾن به غيرت شما " .اﯾـن اتـھـام
بزرگی است .اسماعيل نباﯾد جـواب
سالم و علـيـک دﯾـگـران را بـدھـد.
سوما؛ اسماعيل خيـلـی اتـھـامـات
دارد؛ مثال چرا در خانـه پـدری و در
اتاق  16متری زندگی ميکـنـد؟ چـرا
برای کودک خردسالش امکاناتی که
اسدبيگی و بقيه دارند تھيه نـکـرده
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟
چرا خانواده اسماعيل ميگوﯾند جـگـر
گوشه ی ما نباﯾد در زنـدان بـاشـد
زﯾرا فقط از حـقـوق کـارگـران دفـاع
اســـــــــــــت؟
کـــــــــــــرده
چھارما؛ چرا اسـمـاعـيـل بـخـشـی
وقتی کارگران او را انتخاب کردند بـه
کارگران پشت نکرد؟ چرا اسماعـيـل

و دوستانش قبول کردند که نـمـاﯾـنـده
کارگران باشند؟ نماﯾـنـده ی کـارگـران
بودن در مملکت ما چيز مثبتی نيست.
شما بـھـتـر اسـت نـمـاﯾـنـده بـخـش
خصوصی و سرماﯾه داران باشيد! بھتـر
است نماﯾنده مجلس بـاشـيـد ﯾـا اگـر
امکانش را ندارﯾـد نـمـاﯾـنـده کـارفـرمـا
باشيد و مثل رخشـان و دﯾـگـران بـه
اسم گفتگو با کارفرمـا بـرای دولـت و
کارفرما سينه بزنيد! اصال اتھام از اﯾـن
باالتر که اسماعيل با عوامل امنيتـی و
دولتی و ﯾا با شورای اسالمی و خـانـه
کارگر و با کارفرما ھمکاری نکـرده؟ بـه
ھمـيـن خـاطـر بـود کـه حـکـومـت ،
اسماعيل را بـازداشـت کـرده اسـت.
بله؛ اسماعيل اعتصاب شـکـن نـبـود،
آمار ھمکاران اعتصابی را به نـيـروھـای
امنيتی نميداد که براﯾش اضافه کار رد
شود .دستش در جيب افراد ضد کارگـر

نبود ،از کارفـرمـا وام بـالعـوض بـابـت
خيانت به کارگران نگرفته بودُ ،بـن زﯾـر
ميزی نگرفته بود ،اﯾنھا اتـھـام اسـت.
نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــســـــــــــــــــت؟
بله اتھامات اسماعـيـل خـيـلـی زﯾـاد
اســت! کــال مــا کــارگــران مــتــھــم
ھستيم .شما که االن داری نامه مـن
را ميخوانی فکر ميکنی مطلب شوخی
و طنز نوشتم؟ نه! اصال! کارگر بودن و
مدافع کارگران بودن در کشور ما اتـھـام
است .ولی ما کارگرانـی کـه از نـظـر
دولـــت مـــتـــھـــم ھســـتـــيـــم بـــه
زودی اسماعيل را آزاد ميکـنـيـم .بـاور
نـــدارﯾـــد؟ تـــمـــاشـــا کـــنـــيــــد!
اعتصاب اعتصاب تا آزادی اسماعـيـل و
کارگری کردن شرکت ﯾا دولتـی شـدن
شــرکــت بــا نــظــارت کــارگــران .
سندﯾکای کارگران نيشکر ھـفـت تـپـه
چــــھــــار شــــنــــبــــه ٧ .اذر ٩٧

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  25وﻛﻴﻞ دادﮔﺴﺘﺮي از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺘﻲ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎزداﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
بی بـی سـی :گـزارشھـا از اﯾـران
حاکی است که اسماعيـل بـخـشـی،
نماﯾنده بازداشتی کارگران ھفـت تـپـه
به بيمارستان منتقل شـده و بـرخـی
منابع انتقال او به بيمارستان را عوارض
ناشی از شکـنـجـه عـنـوان کـردهانـد.
فعاالن کارگری میگوﯾند آقای بخشـی
از ناحيه «سر و صـورت مـورد ضـربـات
متعددی قرار گـرفـتـه بـه طـوری کـه
صورت او کبود و مـتـورم بـوده اسـت.

کـرﯾــم ﯾــاوری ،مــدﯾـرکــل حــمــاﯾــت از
مشاغل و بيـمـه بـيـکـاری وزارت کـار
اﯾران ،به خبرگزاری اﯾلنا گـفـتـه اسـت
«بحث ادامه بازداشت کارگری کـه آزاد
نشده ،امنـيـتـی اسـت و وزارت کـار
نمیتواند ورود کرده و کـاری بـراﯾـش
دھــــــــــــــد».
صــــــــــــــورت
آقای ﯾاوری در اﯾن باره توضيح بيشتری
نداده و تنھا به گفتن اﯾن کـه مـامـوران

گزارشھا از اﯾران حاکی است کـه
اســمــاعــيــل بــخــشــی ،نــمــاﯾــنــده
بازداشتی کارگران ھـفـت تـپـه بـه
بيمارستان منتقل شـده و بـرخـی
منابع انتقال او به بـيـمـارسـتـان را
عوارض ناشی از شکـنـجـه عـنـوان
کــــــــــــــــــــــردهانــــــــــــــــــــــد.
براساس اﯾن گـزارش بـه نـقـل از
فعاالن کارگـری آقـای بـخـشـی از
ناحيه «سر و صورت مـورد ضـربـات
متعددی قرار گرفته بـه طـوری کـه
صورت او کبود و متورم بوده اسـت.
ھمچنين او دچار خـونـرﯾـزی مـعـده
اســـــــــــــت».
بـــــــــــــوده
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به گفتـه فـعـاالن کـارگـری مشـخـص
نيست که در حال حاضر آقای بخشـی
ھمچنان در بيمارستـان اسـت ﯾـا بـه
بازداشتگاه منتقل شده است .اما قرار
بازداشت اﯾن فـعـال کـارگـری مـجـدد
تـــــمـــــدﯾـــــد شـــــده اســـــت.
نزدﯾک به دو ھفـتـه اسـت کـه آقـای
بخشی در بازداشت به سـر مـیبـرد.
وکيل کارگران ھفتتپه پيشتر گفته بود
که از وضـعـيـت اﯾـن کـارگـر زنـدانـی
نــــــــــدارد.
اطــــــــــالعــــــــــی
در اعتراضھای اخير کارگـران شـرکـت
نيشکر ھفتتپه شماری از مـعـتـرضـان
بازداشت شدند که بيـشـتـر آنـھـا آزاد
شدهاند اما آقای بخشی و ﯾـک فـعـال
زن ھمـچـنـان در بـازداشـت بـه سـر
مــــــــــــــــیبــــــــــــــــرنــــــــــــــــد.

امنيتی در اﯾن باره تحقيق خواھند کـرد
اســــــت.
کــــــرده
بســــــنــــــده

عالوه بر اسماعيل بخشـی ،سـپـيـده
قليان فعال مدنی نيز که ھـمـزمـان بـا
آقای بـخـشـی بـازداشـت شـده بـود
کماکان در وضعيت نامعلومی در اختبـار
نيروھای امنيتی و تحت قرار بازداشـت
بــــــرد.
مــــــی
ســــــر
بــــــه
در حالی که اسـمـاعـيـل بـخـشـی و
سپيده قليان در بازداشت به سر مـی
برند و تالـشـھـا بـرای آزادی آنـھـا در
جرﯾان است ،ساعـاتـی پـيـش عـلـی
نجاتی از فعاالن کارگری نيشکر ھـفـت
تپه به ھمراه پيمان نجاتی )فـرزنـدش(
و مجيد رعاﯾاﯾی )مھمان وی( در مـنـزل
آقای نجاتی بازداشت شدنـد .گـزارش

شده است پيمان نـجـاتـی و مـجـيـد
رعاﯾاﯾی پس از بازجوﯾی با تودﯾـع قـرار
آزاد شدند .ھر چند برخـی از وسـاﯾـل
آقای رعاﯾاﯾی توسط دستگاه امنـيـتـی
اســــــت.
شــــــده
ضــــــبــــــط
خانواده نجاتی می گـوﯾـنـد عـلـيـرغـم
پيگيری کماکان از محل نگھداری علـی
نجاتی و دالﯾل بازداشت او اطالعی در
دست ندارند .گـفـتـه مـيـشـود آقـای
نجاتی و دو ھمراھش موقع دستگيری
ضرب و شتم شده اند در حالی کـه
آقای نجاتی از بيماری قـلـبـی رنـج
بـــــــــــــــرد.
مـــــــــــــــی
در حالی که بـازداشـت کـارگـران و
وضعيت نامعلوم اسماعيل بخـشـی
ادامه دارد ،امروز بـرای بـيـسـت و
پنجمين روز مـتـوالـی ،جـمـعـی از
کارگران مجتمع صنعـتـی نـيـشـکـر
ھــفــتتــپــه در شــھــر شــوش در
اعـــتـــراض بـــه بـــرآورده نشـــدن
مطالباتشـان ،دسـت بـه تـجـمـع
زدنـــــــد.
اعـــــــتـــــــراضـــــــی
خواسته اصلی کـارگـران مـجـتـمـع
صنعتی نيشـکـر ھـفـتتـپـه ” لـغـو
خصوصی سازی ،واگذاری شـرکـت
به بخش دولتی ،آزادی کارگران زندانی
و پرداخت دستمزدھای معوقه” اسـت.
مجتمع صنعتی کشت و صنعت ھـفـت
تپه ،قدﯾمی ترﯾن کارخانه توليد شکر از
نيشکر در کشور است که نيم قـرن از
تاسيس آن می گذرد و طبق اصـل ۴۴
قانون اساسی اواخـر سـال  ١٣٩۴از
سوی سـازمـان خصـوصـی سـازی از
چــرخــه دولــتــی خــارج و بــه بــخــش
خصوصی واگذار شد .حدود چھار ھـزار
نفـر بـه صـورت رسـمـی ،پـيـمـانـی،
قراردادی و پيمانکاری در بـخـش ھـای
مختلف اﯾن شرکت بزرگ توليـد شـکـر
مشغول کار ھستند.

الزم به ﯾادآوری است که روز ﯾکشنـبـه
 ٢٧آبانماه نيـز ،دسـتـکـم  ٢٠تـن از
جمله تمامی اعضای مجمع نماﯾندگـان
کارگری نيشکر ھفتتپه به ھمراه چند
فعال کـارگـری ،ﯾـک فـعـال مـدنـی و
تعدادی از شاغلين و مدﯾـران شـرکـت
کــه جــھــت پــيــگــيــری وضــعــيــت
بازداشتشدگان در پـلـيـس امـنـيـت
حاضر شده بـودنـد در مـحـل پـلـيـس
امنيت شوش بازداشت شده و تا اﯾـن
لحظه تمامی اﯾن افراد بـجـز سـپـيـده
قليان فعال مدنی و اسماعيل بخشـی
فعال کارگری با قرار وثيقه ﯾـا کـفـالـت
شــــــــــــــدهانــــــــــــــد.
آزاد
کارگران ھفـتتـپـه بـه نـگـرفـتـن
چــنــدﯾــن مــاه حــقــوق مــعــتــرض
ھستند .آنھا ھمچنين خواھان آن
ھستند تا مـالـکـيـت شـرکـت از
بخش خصوصی به بخش دولـتـی
برگردد و مـدﯾـرﯾـت شـرکـت بـه
صورت شوراﯾی و جمعـی صـورت
گـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرد.

مجازات اسالمـی و مـاده  ٣۵قـانـون
مجازات جراﯾم نيروھای مسلح و مـاده
 ۵اعالميه جھانی حقوق بشر  ١٩۴٨و
قراردادھای جھانی چھارگانه ژنو ١٩۴٩
و دو پروتکل الحاقـی بـه آن در سـال
 ١٩٧٧و کنوانسيونھای چھارگانه ژنـو
 ١٩۶۶و  ١٩٧٣و ماده ﯾک کنـوانسـيـون
منع شکـنـجـه سـال  ١٩٨۴و سـاﯾـر
اسناد بينالمللی مرتبط به استـحـضـار
مـــــــــــــــیرســـــــــــــــانـــــــــــــــد؛

با موارد قانونی ،حـقـوقـی و شـرعـی
مارالذکر نيست و از رﯾس جـمـھـور بـه
عنوان مجری و مسئول قانون اساسی
و حسب اصول ﯾـکـصـد و سـيـزدھـم،
ﯾکصد و بيست و ﯾکم و ﯾکصد و بيسـت
و ھفتم و از رﯾس قوه قضاﯾيه حسـب
اصل ﯾکصد و پنجاه و شـشـم قـانـون
اساسی تقاضای فوری رسـيـدگـی و
برخورد با آمران و مامورﯾن شـکـنـجـهی
آقای اسمـاعـيـل بـخـشـی را دارﯾـم.

رعاﯾت کـرامـت ذاتـی انسـان بـرای
دولت ،قوه قضاﯾيه و تمامی نـيـروھـای
امنيتی ،نظامی و انتظامی ﯾک تکلـيـف
بنيادﯾن محسـوب مـیشـود کـه ھـم
آمرﯾن و ھم ماموران در تـمـام ردهھـا

اعتراض کارگران ھفـت تـپـه مشـروع،
قــانــونــی و انســانــی اســت .آنــھــا
خواستار درﯾافت دسترنج خود و پاﯾـان
دادن به ظلم و ستم موجود در وضعيت
شغلی و کـاری خـود ھسـتـنـد .مـا
جمعی از وکالی دادگستری اﯾران
ھر نوع بدرفتاری و شـکـنـجـهی
آقای اسماعيل بخشی و سـاﯾـر
کارگران بـازداشـتـی را نشـان از
عــجــز ،فــالکــت ،ظــلــم و ســتــم
میدانيم و خالف تـمـامـی اصـول
انسانی ،حـقـوقـی ،شـرعـی و
قانونی است و خـواسـتـار پـاﯾـان
دادن فوری به چنين اعـمـال غـيـر
انسانـی نسـبـت بـه بـازداشـت
شدگان و آزادی تمامـی کـارگـران
بازداشتی ھسـتـيـم و تـعـقـيـب
کيفری شکنجه گران از ھر رده و
مقامی را دارﯾم با لطبـع تصـمـيـم
نيک مسئولين در اﯾن زمـيـنـه در
تارﯾخ ماندگار خواھد بود و غفلـت
آنــان مــوجــبــات شــرمســاری و
مسئوليت حقـوقـی در عـرصـهی
داخلی و بينالملـلـی را در پـی
داشــــــــت.
خــــــــواھــــــــد

شرکت ھفتتپه در سال  ١٣٩۴با
پيشپرداخت  ۶ميليارد تومـان بـه
دو شرکت خصوصی واگذار شـد.
کارگران اﯾن شـرکـت مـیگـوﯾـنـد
مشـــکـــالت آنـــھـــا پـــس از
خصوصـیسـازی شـدت گـرفـتـه
اســت .اﯾــن شــرکــت ﯾــکــی از
بزرگترﯾن کارخانهھـای صـنـعـتـی
اســتــان خــوزســتــان بــه شــمــار
مــیرفــت و تــا دھــه  ٩٠از
موسسات توليدی زﯾـرمـجـمـوعـه
بـــــــــــــود.
دولـــــــــــــت

بـــــا

بيانيه حماﯾتی وکالی دادگستـری
از کـــارگـــران بـــازداشـــتـــی
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با توجه به اخبار نگران کـنـنـده از
وضعيت کارگران بازداشتی ،امـروز
جمعی از وکالی دادگستری اﯾران
ضرب و شتم اﯾن فعـالـيـن کـارگـری را
محکوم کردند .اﯾن وکالی دادگسـتـری
با استناد به موارد ذکر شده در قـانـون
اساسی اﯾران خواستار حفـظ حـقـوق
انسانی بازداشـتشـدگـان از جـمـلـه
اسماعيل بخشی و عـلـی نـجـاتـی و
ساﯾر کارگـران بـازداشـتـی ھسـتـنـد.
متن کامل اﯾن بيانيه که نسـخـهای از
آن در اختيار ھرانا قرار گرفته بـه شـرح
اســــــــــــــــت:
زﯾــــــــــــــــر
«احــتــرام ـاً مــا جــمــعــی از وکــالی
دادگستری اﯾران با استنـاد بـه اصـول
ھشتم ،بيست و دوم ،سی و چھـارم،
سی و ھفتم و سی و ھشتم قـانـون
اساسی و مادتين  ١۶٩و  ۵٧٨قـانـون

مـکـلـف بـه حـفـظ حـقـوق انسـانــی
بازداشت شـدگـان از جـمـلـه جـنـاب
اسماعيل بخشی و عـلـی نـجـاتـی و
ساﯾر کارگران بـازداشـتـی ھسـتـنـد.
شکنجه پليدترﯾن رفـتـار غـيـرانسـانـی
است که نسبت به بازداشتـی صـورت
می گيرد و تمامی کنـوانسـيـون ھـای
بينالمللی ،قوانين و مقررات داخـلـی،
مبانی دﯾنی ،اصول حقوقی و انسانـی
بطور کامل آن را محکوم می نـمـاﯾـنـد.
وضعيت دردناک امروز آقای اسماعـيـل
بخشی ھنگام انتقال به بـيـمـارسـتـان
حسب آنچه که در خبرگزاریھـا بـيـان
شده و شواھد نيز حاکی از آن است و
بدرفتاری با کارگران بازداشتی منطبق

احـــــتـــــرام

مـــــجـــــدد.

 -١حســيــن احــمــدی نــيــاز -٢
ھوشـمـنـد رحـيـمـی -٣ﯾـوسـف
موالﯾی  -۴علـيـرضـا دقـيـقـی -۵
قھرمان کرﯾمـی  -۶پـيـمـان حـاج
محمود عطار -٧احسن حسن پـور
 -٨محمد علی جداری فروغی -٩
محمد نجفی -١٠ليال علی کرمی -١١
نعمـت احـمـدی -١٢مصـطـفـی تـرک
ھمدانی -١٣جبار مبارکی -١۴عـبـدﷲ
جھان بين -١۵علـی افـروز -١۶فـرھـاد
مجيد آالدی  -١٧مصطـفـی احـمـدﯾـان
-١٨محمد مصـطـفـاﯾـی  -١٩آنـاھـيـتـا
فراھانی -٢٠حسين خبير  -٢١حسيـن
عشقی  -٢٢کاوه رحـمـانـی -٢٣سـارا
علی محمدی -٢۴علی اميری  -٢۵ثرﯾا
فيضی»

اماﻟﻔﺴﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ

ابوالفضل قدﯾانی  :به ھمان ميزان کـه
بحران اقتصادی ،سياسی و اجتماعـی
در اﯾران به وخامت میگراﯾد و مخالفت
مردم با نظام استبداد دﯾنی و در رأس
آن آقای علی خامـنـهای عـمـيـقتـر و
گستردهتر مـیشـود ،دسـتـگـاهھـای
امنيتی استبداد که ھراس دائـمـشـان
بيشتر شده است تـنـھـا چـاره را در
تشدﯾد سرکوب میجوﯾند .اﯾن ھـراس
ھميشـگـی ،ھـراس از دسـت دادن
قدرت است ،آن ھم قدرت غاصبـانـهای
که به جان مستبد گره خورده است و
انفکاک از آن کابوسی اسـت کـه روز
روشن را به چشمان او تار میکند و او
برای حفظ اﯾن قدرت و اسـتـيـالی ھـر
چه تمام تر بر ملت ،به ھر کـار خـالف
قــانــون و اخــالقــی دســت مــیﯾــازد.
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سؤال اﯾنجاست که منشأ اﯾـن پـدﯾـده
شوم چيست؟ چگونـه مـیشـود کـه
فردی که شـاﯾـد در شـراﯾـط زنـدگـی
عادی ،انسانی معمولی با نقاط ضعـف
و قوت اخالقی میبود ،چنيـن از حـب
قدرت اصول اوليه انسانی و اخالقی را
به زﯾر پا میگذارد و بـرای مسـتـولـی
شدن بر خلق خدا چنين ظلم و سـتـم
روا میدارد؟ به نظر من امالفـسـاد در
اﯾن ميان حکومت مادامالـعـمـر اسـت.
قدرت شيرﯾن است و آنکه به چنـگـش
آورده ،جز در موارد نادر ،به سادگی از
آن در نمیگذرد .تـارﯾـخ گـواه تـمـاﯾـل
پاﯾانناپذﯾر قدرت برای مـطـلـق شـدن
است .اﯾن اشتياق شدﯾد بـه مـطـلـق
شدن و بسط ﯾافتن اسـت کـه فـردی
کــه قــدرت بــه صــورت نــامشــروط و
مادامالعمر به او واگذار شده را بـه آن
سو سوق میدھد که خوﯾش را انـدک
اندک از شر شماتت وجدان برھـانـد و
متدرجا به ھر امر خالف قانون و اخالق

و مـروت و انسـانـيـتـی مـتـشـبـث و
متمسک شود .به گمان مـن اسـاسـا
ذھنيت کسی کـه قـدرت را بـه طـور
محدود و مشروط و تحت قيود نظارتـی
به دست میآورد با ذھـنـيـت صـاحـب
بی قيد و شـرط آن مـتـفـاوت اسـت.
صــاحــب قــدرت مــحــدود و مشــروط،
علیاالصول ،در پی خدمـت و کسـب
رضاﯾت اکثرﯾت جامـعـه اسـت تـا اوال
دوره قانونی مسنـدنشـيـنـی خـود را
طی کند و در ثانی –چون امکان تـداوم
تصاحب کرسی رﯾاست بـعـد از طـی
دوران قانونی رﯾاست وجـود نـدارد -از
خود ،سنت و نھاد و نتيجتا نـام نـيـک
باقی بـگـذارد .قـوانـيـن اسـاسـی و
موضوعه و ھمچنين سـاخـت واقـعـی
قدرت باﯾد چنان بـاشـد کـه حـاکـمـان
چارهای جز واگذاری آن را پس از طـی
دوره قانونی نداشته بـاشـنـد .شـاﯾـد
کسانی ان قلت بياورند که در اﯾران نيز
رﯾاست جمـھـوری چـنـيـن اسـت .در
پاسخ باﯾد گفت که بر کسی پوشـيـده
نيست که قدرت در اﯾن کشور متمرکـز
در دستان ولی فقيه اسـت و اوسـت
که به دليل خارج بودن از داﯾره نـظـارت
و مسندنشينی مادامالعمر اﯾـنـچـنـيـن
مفاسد قدرت را در تار و پـود جـامـعـه
گسترانده است .رﯾيس جمھوری که از
صافی نظارت اسـتـصـوابـی گـذشـتـه
است و داﯾره اختياراتش چـنـان تـنـگ
است که اختيار عزل و نصب آزاد وزرای
کليدی کابـيـنـهاش را نـدارد حـداکـثـر
ھمان تدارکاتچی بيت رھبری اسـت.
شاﯾد باز ھم سفسطه کـنـنـد کـه در
نـظـامھـای پـادشــاھـی مسـتـقـر در
کشورھای دمـکـراتـيـک نـيـز مـنـصـب
پادشاه ﯾا ملکه نيز مادامالعمـر اسـت.
جواب روشن البته اﯾن است که مـقـام
پادشاھـی در اﯾـن کشـورھـا کـامـال ً
تشرﯾفاتی است و پادشـاه کـمـتـرﯾـن
تأثيری در ساخت واقعی قـدرت دارد .
ھرچند ھميـن مـقـام ھـم بـه دلـيـل
ھزﯾنهھای گاه کالنی که برای جامـعـه
به بار میآورد و موقعـيـت مـوروثـی و
ناعادالنهای که به برخی افراد میدھد
به گمان من نامـوجـه و مصـداق بـارز
اســـــــت.
تـــــــبـــــــعـــــــيـــــــض
از اﯾن مقدمه مـیگـذرم و بـه بـحـث

اصلیام که مسئـلـه تشـدﯾـد فضـای
سرکـوب در اﯾـن مـدت اخـيـر اسـت
میپردازم .برآوردھا حاکی از آن اسـت
که در سراسر اﯾران چند صـد زنـدانـی
سياسی و عقيدتی وجود دارد که بـه
دليل قلت اطالعات و تـنـگـی مـجـال
نمیتوان به ھمه آنھا پرداخت امـا در
ذﯾل به چند نمونه اشاره میکنـم کـه
ل علی الکثير .در پـاﯾـان نـيـز
القليل ﯾد ّ
تالش خواھم کرد که از خـالل نشـان
دادن گستره و وسـعـت سـرکـوب بـر
راھکار برونرفت از اﯾن وضعيت دوبـاره
کــــــــنــــــــم.
تــــــــأکــــــــيــــــــد
 -١ﯾــکـی از مــظــلــومتــرﯾــن زنــدانــيــان
سياسی آرش صادقی است .بـعـد از
اعتصاب غذای ھفتاد روزه -کـه بـاعـث
اﯾراد صدمات جدی بدنی به او گـردﯾـد-
نه تنھا ھيـچ مسـاعـدتـی در جـھـت
معالجه او نشد بلکه با تشدﯾد وخامـت
اوضـاع جسـمـانـی و ابـتـالء وی بــه
سرطان استخوان ،متأسفانه ھمچنـان
شراﯾط مناسب برای مداوای وی محيـا
نشد و بعد از عمل جـراحـی و بـدون
گــذرانــدن دوران نــقــاھــت بــه زنــدان
بازگردانـده شـد .خـبـرھـا حـاکـی از
تشدﯾد وخامت اوضاع جسـمـی آرش
صادقی اسـت ،ولـی قـوه “ عـدلـيـه”
دستگاه استبداد دﯾنـی ،البـد از سـر
کينهجوﯾی ،بدﯾھیتـرﯾـن حـقـوق ﯾـک
شھروند زندانی را کـه بـرخـورداری از
درمان مناسب و جلوگيـری از صـدمـه
جسمی و جانی اسـت ،از وی درﯾـغ
میکند.

-٢نرگس محمدی زندانی شجاع که بـا
وجود بيماری صعبالعالج سالھاسـت
از حق آزادی محروم است چرا کـه بـر
عھد خود مبنی بر دفـاع از حـقـوق و
آزادیھای مشروع قانونی مردم مانـده
است .جرم نرگس محمـدی تشـکـيـل
کانون مدافعان حقوق بشر و شـرکـت
در حرکت لگام )لغو گام به گام مجازات
اعدام( است که برای آن به  ١۶سـال
زندان محکوم شده است .جای تأسف
و حيرت و انـزجـار اسـت کـه چـنـيـن
کنشگر دلسوزی به دلـيـل اقـدامـاتـی
خيرخواھانه و انسانی که بـر اسـاس
قانون اساسی فعلی و الـبـتـه سـاﯾـر
قوانيـن مـوضـوعـه بـه ھـيـچ عـنـوان
نمیتواند جرمانگاری شود ،اﯾـنـچـنـيـن
ناجوانمردانه به دست عمال اسـتـبـداد
مـــــــیشـــــــود.
مـــــــجـــــــازات
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-٣نسرﯾن سـتـوده وکـيـل ثـابـتقـدم،
باشھامت و استوار حقوق بشر که بـه
دليل دفاع از حقـوق بشـر و دفـاع از
مخالفـان بـا حـجـاب اجـبـاری سـاﯾـر
منتقدانی که در بيدادگاهھای دستگـاه
قضاﯾی گرفتار شده اند دوبـاره راھـی
زندان شده است .ھر ناظر بيـرونـی از
رفــتــاری کــه بــا وکــيــالن مــخــالــفــان
سياسی ،اقـتـصـادی ،اجـتـمـاعـی و
فرھنگی در اﯾن کشـور مـیشـود بـه
حيرت میافتد .وکيل که شغلش دفـاع
از متھم است به دليل انـجـام وظـاﯾـف
قانونی با انواع و اقسـام تـھـدﯾـدات و
تضييقات مواجه میشود و اگر در برابـر
تھدﯾدات نھادھای امـنـيـتـی و قضـات
گوشبهفـرمـانشـان پـا پـس نـکـشـد
جزاﯾش بند و زندان اسـت .دسـتـگـاه
قضاﯾی نظام والﯾت فقيه حتی دفاعـی
حقوقی از مـخـالـفـان سـيـاسـی در
چھارچوب ھمين قوانين فعلی را )کـه
داشتن وکيل را حق غير قابل خـدشـه
ھر متھمی میدانـنـد( بـی عـقـوبـت
باقی نمیگذارد .ظلمی که بر نسرﯾـن
ستوده میرود البته مضـاعـف اسـت.
دستگاه بيداد نه تـنـھـا او را از دﯾـدن
فرزندانش محروم کـرده اسـت بـلـکـه
چندی است که ھمسر اﯾشـان ،رضـا
خندان ،را نيز البد به تقاص اﯾستادگـی
او بـــه زنـــدان افـــکـــنـــده اســـت.
 -۴در روزھای اخير مـحـمـد نـجـفـی،
وکيل شجاع مـدافـع حـقـوق بشـر و

منتقد مستبد و اسـتـبـداد نـيـز روانـه
زنــدان شــده تــا حــکــم ظــالــمــانــه
بيدادگاهھای تحت استيـالی شـخـص
مستبد را تحمل کند .اﯾنـکـه در اﯾـران
ھرکس خواھان دفاع از حـقـوق بشـر
میشود اﯾن چنين مجـازات مـیشـود
قابل تأمل و تدقيق است .اسـتـبـداد و
مخصوصا استبداد دﯾنی بـرای انسـان
حقوق ذاتی و فسـخنـاشـدنـی را بـه
رسميت نـمـیشـنـاسـد .از نـظـر او
شھروندان رعاﯾاﯾی مکلـف انـد و اگـر
حقی دارند َع َرضی است و بـه ھـوا و
ھوس استبداد ملغی شدنی .کسانی
مانند عبدالفتاح سلطانـی کـه پـرچـم
دفاع از حقوق بشر را میافرازند قـلـب
اﯾدئولوژی فاسد اسـتـبـداد را نشـانـه
میروند و ھمين است که اﯾن چـنـيـن
دستگاهھای امنيتی قـلـعوقـمـعشـان
مـــــــــــــــــیکـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد.
-۵از زمره وکالی شجاعی که به دليـل
اعتراض به استـبـداد حـاکـم زنـدانـی
ھستند آقاﯾان قاسم شعلهسـعـدی و
آرش کيخسروی اند .اﯾـن دو نـفـر بـه
دليل اعتراض به نظـارت غـيـرقـانـونـی
استصوابی –که انتـخـابـات را در اﯾـن
کشور به مضحکـه و بـازﯾـچـه دسـت
مســتــبــد امــروز اﯾــران ﯾــعــنــی آقــای
خامنهای بدل کرده است -در زندان بـه
سر میبرند .استبداد حاکم برای بـزک
کردن واقعيت غير دمکراتيک خود و کـم
کردن فشارھای خـارجـی و داخـلـی
چارهای جز برگزاری انتخابات ندارد امـا
از طـرﯾـق نـظـارت اسـتـصـوابـی اﯾـن
انتخابات را عقيم و بـیاثـر مـیکـنـد.
شکستن نظارت استـصـوابـی ﯾـعـنـی
شکستن استبداد و ھمين است که با
معترضان به اﯾن نظارت غير قانونی بـه
شــــدت بــــرخــــورد مــــیشــــود.
 -۶در ميان حقطلبان بیگناھی که در
اﯾن مدت اخير بر آنان ستم روا شـده،
آنچه که بر دکتر فرشيد ھکی رفتـه از
ھمه دردناکتر است .دکتر ھـکـی در
عرصه حقوق بشر ،حقوق کـودکـان و
حقوق کارگران فعـال بـود و در بـيـان
نظراتش ،از جـمـلـه در مـخـالـفـت بـا
شخص مستبد ،صرﯾح و بیپروا .قرائن
و شواھد اﯾن ظن را به ﯾقـيـن نـزدﯾـک
میکنند که قـتـل فـجـيـع او قـتـلـی
سياسی اسـت؛ ﯾـکـی از مـدافـعـان
حقوق مدنی و مخالفان استبداد از راه
برداشته شد تا درس عـبـرتـی بـرای

سـاﯾـرﯾـن بـاشـد .ھـمـچـنـان کـه در
قتلھای سـيـاسـی دھـه ھـفـتـاد و
ھشتاد قصد آمران و مـجـرﯾـان اﯾـجـاد
رعــب و وحشــت در مــيــان فــعــاالن
باالخص و ميان توده مردم باالعم بـود.
دشنهآجين کـردن دارﯾـوش و پـروانـه
فروھر و قتل سبعانه محمد مختاری و
محمد جعفر پـوﯾـنـده غـيـر از جـنـبـه
انــتــقــامکشــی ،قصــد داشــت پــيــام
روشنی را مخابره کند؛ اﯾنکه مخالـفـت
با استبداد و شخص مستبد میتـوانـد
تبـعـات سـنـگـيـنـی داشـتـه بـاشـد.
دســتــگــاهھــای قضــاﯾــی و امــنــيــتــی
باﯾستی با شـفـافـيـت جـزئـيـات اﯾـن
جناﯾت را آشکار سازند و اگـر چـنـيـن
نکنند خود در اﯾن آدمکشی مسئولنـد.
ھمچنانـکـه ھـيـچـگـاه دامـن خـود و
مستبد امروز اﯾران را از نـنـگ چـنـيـن
جناﯾاتی نپالوده اند .ان شاء ﷲ روزی
در اﯾران فـرا مـیرسـد کـه مسـئـول
نھاﯾی اﯾن قبيل جناﯾت و قتلھا ،ﯾعنی
آقای خامنهای ،نسبت به عملکرد خود
و دستگاهھای تحت امرش پـاسـخـگـو
بـــــــــــود.
خـــــــــــواھـــــــــــد
 -٧اخيراً مطلع شدم که شخـصـی بـه
نام عليرضا گلیپور چـنـدسـال پـيـش
دستگير و در اﯾـن مـدت در سـلـول
انفرادی نگھداری شده است .او تحـت
شکنجهھای جسمـی و روحـی قـرار
گرفـتـه تـا بـه آنـچـه کـه بـازجـوﯾـان
میخواسـتـهانـد اقـرار کـنـد .از قـرار
شنيدهھا بر اثر کوبيدن سر او به دﯾـوار
دچار صـرع شـده و اکـنـون ھـم بـه
سرطان مبتالست .مظلوميـت چـنـيـن
زنــدانــيــانــی ،کــه گــمــنــامــیشــان
دستگاهھای امنيتی را در اجـحـاف و
ظلم مضـاعـف بـه اﯾشـان تشـجـيـع
میکند ،دل ھر انسان آزادهای را بـه
درد میآورد .من از ھمينجا از تمامـی
منتقدان ،معـتـرضـان بـه اسـتـبـداد و
تمامی کسانی که دل در گرو عـدالـت
دارند تقاضا میکنم که زندانيان گمنـام
را فراموش نـکـنـنـد و در مـعـرفـی و
شناخته شدن آنھا بکوشند چـرا کـه
اســاســا نــظــامھــای اســتــبــدادی
ضــعــيــفکــش و مــظــلــومکــش انــد.

 -٨محمـد مـھـدویفـر رزمـنـده دوران
جنگ ،که برای دفاع اﯾـن مـرز و بـوم
جانش را سالھا ميدانھای نـبـرد بـر
کف نھاده بود و پس از جـنـگ نـيـز بـه
شيوه زندگی بیآالﯾش و سـاده خـود
ادامه داد اکـنـون بـه جـرم انـتـقـاد از
استبداد و شخص مسـتـبـد و فسـاد
حاکم برای چندميـن بـار دسـتـگـيـر و
زندانی شده است .مدافعان راسـتـيـن
اﯾن آب و خاک در دوران جـنـگ الـبـتـه
نمیتوانند چيره شدن ظلم و جور را بر
اﯾن سرزمين تاب بـيـاورنـد و زبـان بـه
انتقاد نگشاﯾند .امثال آقای مـھـدویفـر
کم نيستند .اما آقای مھدویفر دسـت
به قلم برده و انتقاداتش را بـه گـوش
دﯾگران رسانده است و به ھمين جـرم
ھم اکنون در زندان بـه سـر مـیبـرد.
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 -٩اﯾــنــکــه اســتــبــداد ســازمــانھــای
مردمنھاد )سمنھا( را بر نمیتابد و بـا
وجود خيرات و برکات غير قـابـل انـکـار
اﯾن قبيل نھادھا ،ھمواره به دﯾده شک
و تردﯾد به آنھا مینگرد الـبـتـه امـری
پوشيده نيست .بارھا فعالين اﯾن قبيـل
نھادھا احضار و تھدﯾـد و بـازداشـت و
حبس شده انـد و رونـد اخـذ مـجـوز
سمـنھـا مـدام بـا دسـتانـدازھـا و
اخاللھای بيشتر قانونی و فراقانـونـی
مواجه شده اسـت .امـا دسـتـگـيـری
فعاالن شناخته شده محيط زﯾستی و
اتھام جاسوسـی بـه آنھـا و اخـيـرا
تبدﯾل اﯾن اتھام به افسـاد فـیاالرض،
نشانه خطرناکی است .اﯾن تـبـدﯾـل و
تشدﯾـد اتـھـام ،در حـالـی کـه وزﯾـر
اطالعات اتھام جاسوسی را از اسـاس
برای اﯾـن دسـتـگـيـرشـدهگـان بـاطـل
دانسته بود را میتوان در ھمان فضای
تحليلی مقدمه ھمين مقال جانمـاﯾـی
کرد .استبداد چنان خـود را در خـطـر
میبيند که بیخطرترﯾن و دلسوزتـرﯾـن
فــعــالــيــن نــھــادھــای مــدنــی را ،کــه
دغدغهشان نجات محيط زﯾسـت اﯾـن
مرز بوم از تاراج نھـادھـای نـظـامـی و
شبه نظامی و حکومتی و خصـولـتـی
است ،نشانه میرود .در واقع بـا اﯾـن
کار استبداد به باقی فعالين سـمـنھـا
پــيــام مــیدھــد کــه “حســاب کــار
دستشان باشد ”.اگر به حيات خلـوت
اﯾن دستگاهھا نزدﯾـک شـونـد و زبـان
اعتراض به اﯾن ناکارآمدی عـمـومـی و
غارت ملی بگشاﯾند ،ھـر آن مـمـکـن
است که سـرنـوشـت دکـتـر کـاووس
سيدامامـی در انـتـظـارشـان بـاشـد.
ظلمی که به کاووس سيـدامـامـی ،از

خوشنامترﯾن و بادانـشتـرﯾـن جـامـعـه
شناسان معاصر ،رفت را نباﯾد به بـوتـه
فراموشی سپرد .به ھميـن سـادگـی
ﯾکی از سـرمـاﯾـهھـای انسـانـی اﯾـن
مملکت ،که از قضا دغدغه اصـلـیاش
حفظ سرماﯾهھای مادی و معنوی اﯾـن
کشــور بــود ،در بــازداشــتگــاهھــای
اطالعات سپاه ،که مجری اصلی اوامـر
مستبد در قلـع و قـمـع مـخـالـفـان و
منتقدان است ،از بين میرود و بـرای
توجيه اﯾن جناﯾت بنگاهھای تبليـغـاتـی
استبداد بیشرمانـه بـه حـيـثـيـت او
مــیتــازنــد و خــانــوادهاش از حــق
دادخواھی و اعاده حـيـثـيـت مـحـروم
میشوند .نباﯾد در گفتن اﯾن حقـيـقـت
مجامله شود که مسئول نـھـاﯾـی اﯾـن
قبيل تعدﯾات دستگاهھای امـنـيـتـی و
قضــاﯾــی شــخــص مســتــبــد اســت.
 -١٠ﯾکی از بدعتھـای نـظـام والﯾـت
فقيه در اﯾن سالھا سرکوب مدافـعـان
حقوق صنفی است .در کمتر جاﯾی از
جھان کسانی به دليل درخواستھای
صنفـی اعـم از پـرداخـت نشـدن ﯾـا
ناکافی بودن حقـوق و بـدی شـراﯾـط
شغلی و … اﯾنچنين سرکوب و منکـوب
میشوند .از مدافعان حقـوق صـنـفـی
معلمـان آقـاﯾـان عـبـدی ،بـھـشـتـی،
حبيبی و… مدت مدﯾدی است کـه در
حبس به سر میبرند و نـه تـنـھـا بـه
خواسـتھـای مشـروع مـعـلـمـان در
سراسر کشور پـاسـخـی داده نشـده
)که به دليل ناکارآمدی ذاتی سـازمـان
بروکراتيک اﯾن نظام استبدادی در آﯾنده
نيز بعيد است که پاسـخ درخـوری بـه
اﯾــن درخــواســتھــای مشــروع داده
شود( ،بلکه ساﯾه تھدﯾد و ارعـاب بـر
سر فعاالن صنفی اﯾن قشر فرھيخـتـه
گستردهتر شده است .در تـحـصـن بـه
حق و قانونی اخـيـر مـعـلـمـان تـعـداد
زﯾادی را احضار و تھدﯾد کـردهانـد و در
اقدامی شنيع مسئول کانون صـنـفـی
معلمان مشھد آقای ھاشم خـواسـتـار
را دستگير و در تيـمـارسـتـان بـه بـنـد
کشيده اند .اﯾـن تـرفـنـدھـای کـثـيـف
منزجرکنـنـده اسـت .کسـی کـه بـه
شھادت ھمسرش در طول زندگی ﯾـک
قرص اعصاب و روان مصرف نکرده ﯾـک
شبه راھی بيمارستان اعصاب و روان
میشود تا درس عبرتی برای دﯾـگـران
شود .اﯾن که اﯾنگـونـه شـعـار “ ھـدف
وسيله را تـوجـيـه مـیکـنـد” در رأس
مرامنامه جمھوری اسالمی قرار گرفته
است نشان از دسـت و پـا زدن اﯾـن

نظام است و مثال عـيـنـی اﯾـن َمـثَـل
مشھور که “الغرﯾق ﯾتـشـبـث بـه کـل
حشــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــش” .
 -١١کارگران در زمـره مـحـرومتـرﯾـن و
زحمتکشترﯾن اقشار اﯾن کشورند که
بخش مھمی از آنان دائما بـا تـعـوﯾـق
ھمين حقوق حداقلی و ناکافی مواجه
اند و نتيجتاً حتی از تـأمـيـن نـيـازھـای
اوليه خود درمانده اند .در اﯾـن شـراﯾـط
کسانی که خـواسـتـار ابـتـدائـیتـرﯾـن
حقشان ،ﯾعنی دستمزد ماھانـه خـود
ھستند ارعاب و تھدﯾد میشوند و اگـر
باﯾستند راھی زنـدان مـیشـونـد .از
پيغمبر اسالم )ص( نقـل شـده اسـت
که مزد کارگر را پيش از خشک شـدن
عرقش بپردازﯾد .امـا در نـظـامـی کـه
مدعی اسالم اسـت کـار بـه جـاﯾـی
رسيده که نه تنھا به کارگر مزد کـافـی
نمیدھند بلکه ھمان دستمزد ھـم از
او درﯾغ میشود .ھنگامی که بنده اﯾن
سطور را مینوﯾسم ﯾکی از کـارگـران
نيشکر ھفت تپه بـه نـام اسـمـاعـيـل
بخشی به دلـيـل اعـتـراض بـه عـدم
پرداخت حقوق خـود ھـنـوز در زنـدان
است .از اﯾن قبيل کارگران مظـلـوم در
سرتاسر کشور ،مانند کارگران مظـلـوم
شرکت ھپکوی اراک و فوالد اھواز ،کم
نيستند و وظيفه ماست که صدای اﯾن
مـــــظـــــلـــــومـــــان بـــــاشـــــيـــــم.

 -١٢در اﯾن اوضاع ملـتـھـب اقـتـصـادی
صــنــف کــامــيــونداران و رانــنــدگــان
خودروھای سنگين نيز از سرکوب بـی
نصيب نمـانـده اسـت .در ﯾـک نـظـام
دمکراتيک چنين اعتراضاتی با ھـداﯾـت
اصــنــاف و ســنــدﯾــکــاھــا بــه صــورت
مســالــمــتآمــيــز بــرگــزار مــیشــود و
نماﯾندگان سـنـدﯾـکـاھـا بـا دولـت ﯾـا
کارفرما وارد مذاکره میشـونـد تـا بـه
توافقی منصفانه که در آن حقوق افـراد
آن صنف ،دولت ،کارفرما و مصرفکننده
مراعات شده باشند ،برسنـد .گـاھـی
اﯾن اعتصابات و اعتراضات چندﯾـن مـاه
به طول میکشد و مذاکرات بـه درازا.
اما اﯾن ھمـه بـاعـث نـمـیشـود کـه
نيروھای امنيتی که افراد آن صـنـف و
مسئوالن صنفی آنان را بـازداشـت و
روانه زندان کنند تا آن صنف مجبـور بـه
صرف نظر از خواستهھای خـود شـود.
چنيـن بـرخـوردی بـه خـواسـتـهھـای
صنفی مختص به نظامھای استبدادی
است که ھر تجمع و حرکتی را خطری
بـــرای بـــقـــای خـــود مـــیدانـــد.

ﺻﻔﺤﻪ 11

 -١٣در اﯾـنـجـا بـاﯾسـتـی از دراوﯾـش
گنابادی زندانی نيز ﯾاد شود .کاری کـه
با دراوﯾش میشود نشانهای آشکار از
تماميتخواھی و تـنـگنـظـری نـظـام
استبداد دﯾنی است .دراوﯾـش چـه از
منظر کالمی و چه از منظر شـرعـيـات
کمترﯾن تـفـاوت را بـا قـرائـت دﯾـنـی
رسمی حاکم دارند و قرنھا بـا دﯾـگـر
مکاتـب رﯾشـهدار در اﯾـن سـرزمـيـن
ھمـزﯾسـتـی و مـعـاشـرت و مـراوده
داشته اند .اما اﯾنکه اﯾشان نيز تحـمـل
نمیشوند تنھا حاکی از خفقان حاکـم
است و اﯾنکه استبداد فرمانبری تـام و
تمام میخواھد .آنچه که بـر دراوﯾـش
میرود از منظر دﯾگری ھم قابل تـأمـل
است و آن اﯾنکه چگونه نـظـامـی کـه
خود را حافظ مذھـب اکـثـرﯾـت کشـور
میداند ﯾکی از مـکـاتـب رﯾشـهدار در
ھمين مذھب ،ﯾعنی دراوﯾـش و فـرق
عرفانی را قلع قمع میکند .در اﯾـنـجـا
باﯾستی از آقای محمدعلی طاھری و
شاگردانش نيز ﯾاد شود .برخوردی کـه
بــا اﯾشــان مــیشــود نــقــض آشــکــار
آزادیھای اساسی مثل آزادی عقيـده
و بيان است .ظلم مضاعـفـی کـه بـه
آقای طاھری روا داشته میشود نـيـز
قابل تأمل است .با وجودی کـه مـدت
قانونی حبس او پاﯾان ﯾافته اسـت امـا
اﯾشان به طور غير قـانـونـی ھـنـوز در
زندان به سر مـیبـرنـد و اخـيـرا نـيـز
تعدادی از شاگردان اﯾشان در اصفھـان
به دسـت عـوامـل اطـالعـات سـپـاه
دســـــتـــــگـــــيـــــر شـــــده انـــــد.
-١۴در اﯾن ميان گاه آنچه که بـر دﯾـگـر
ادﯾان و مذاھب میرود گـاه دردنـاکتـر
است .شنيده شده که چـنـدی پـيـش
خانمی درگذشته از بـھـاﯾـيـان کـه در

گورستانی در گيالوند مدفون شده بـود
را از خاک بيرون کشيده اند و در بيابـان
رھــا کــرده انــد .تضــيــيــق و تضــيــيــع
سيستـمـاتـيـک حـقـوق شـھـرونـدی
بھاﯾيان البته سالھـاسـت کـه ادامـه
دارد .در زمان حـيـات از اﯾشـان حـق
تحصيل و کسب و کار درﯾـغ مـیشـود
اما اﯾنکه حق خفتن در زﯾر خاک بعد از
مرگ ھم از کسی درﯾغ شود فتح بـاب
جدﯾدی در شناعـت و رذالـت اسـت.
گمان نمیکنم ھيچ دﯾندار اصيـلـی ،و
نه مقلدان کور جھلھا و تـعـصـبھـا،
چنين دستدرازیھـاﯾـی بـه کـرامـت
انسانی را تاب بياورد .البته اﯾن وظيفـه
روشنفکران و روشناندﯾشان دﯾنورز و
مراجع آگاه است که دامـن دﯾـن را از
چنين نفرتاندﯾشیھاﯾی نسـبـت بـه
دﯾگران بزداﯾند .ھمانند مرحوم آﯾـتﷲ
منتظری که در فتواﯾی تارﯾخی بھاﯾيـان
را محق در تمامی حقوق شـھـرونـدی
دانسته است .اما فارغ از فرق فـارقـی
که مـيـان روشـنانـدﯾشـان دﯾـنورز و
طاﯾفـه مـتـعـصـبـيـن اسـت پـرسـش
بنيادﯾنتر آن اسـت کـه آﯾـا بـاورھـای
دﯾنی ،از ھر نوع که باشند ،میتوانـنـد
محدودکننده حقوق اسـاسـی انسـان
مانند حق آزادی عقيده و بيان و سبـک
و منش زندگی شوند؟ پاسخ به گمـان
من ،الاقل در پرتو نوری که چھل سـال
حکومت دﯾنـی بـه بـه اﯾـن پـرسـش
تابانده است ،روشـن اسـت .ھـرگـاه
بــنــيــادی دﯾــنــی و اﯾــدئــولــوژﯾــک
محدودکننده حقوق اوليـه و انسـانـی
شود نتيجه جز اسـتـيـالی اسـتـبـداد
نخواھد بود .نھاد استبداد ھرچه پيـش
میرود تفسير خود را از اﯾن “اصـول و
بنيادھای اﯾدئولوژﯾک” مضيقتر میکند
و داﯾره خودیھا را تـنـگتـر و تـنـگتـر
میکند .چرا که با استقـرار اسـتـبـداد
آنچه غاﯾت و مقصود میشود وفـاداری
به شخص مستبد است و نه وفـاداری
به آن آرمانھای اﯾدئـولـوژﯾـک .نـمـونـه
اعــالی چــنــيــن رونــدی اســتــحــالــه
مارکسيسم-لنـيـنـيـسـم شـوروی در
اســـتـــبـــداد و خـــودشـــيـــفـــتـــگـــی
استالينيستی بود و نـمـونـه دﯾـگـر آن
اســتــحــالــه انــقــالب اﯾــران در نــظــام
شـــخـــصمـــحـــور والﯾـــت فـــقـــيـــه.
 -١۵ھمانطور که گفتم خيل منـتـقـدان
محبوس به بھانهھای واھی بـيـش از
آن است که در اﯾن مـجـال بـه ھـمـه
آنھا بپردازم .امثـال کسـانـی مـانـنـد
خانمھا آتنا دائمی و گـلـرخ اﯾـراﯾـی و
آقاﯾان عطوفت روﯾين ،احمد شجاعـی،
رضا ملک و سھيل عربی )که جـرمـش
افشای جناﯾات زندان فشافوﯾه است(،
فرھاد ميثمی )کـه بـه جـرم دفـاع از
آزادی و دمکراسی است و ماهھاسـت
در اعتصـاب غـذا بـه سـر مـیبـرد و
متأسفانه جانش در خـطـر اسـت( و
ھمچنين آقای مجـيـد مـقـدم )کـه در

آشکار شدن جناﯾات کـھـرﯾـزک نـقـش
داشته است( کم نيستند .تالش بـرای
آزادی اﯾنان و ﯾـا الاقـل کـم کـردن از
فشـارھـا بـر زنـدانـيـان سـيـاسـی و
عقيـدتـی ھـمـت جـمـعـی فـعـالـيـن
ســـيـــاســـی را مـــیطـــلـــبـــد.
و اما سخن آخر .طيف وسيع منتـقـدان
و معترضان و مخالفان زندانی و بـعـضـا
مــقــتــول و ھــمــچــنــيــن ادامــه حصــر
غيرقانونی و ظالمانه رھبـران سـرفـراز
جنبش سبز آقاﯾان ميرحسين موسوی
و مھدی کروبی و سرکار خـانـم زھـرا
رھنورد ،بی شک نشانه آشکار دﯾگری
از اصالحناپذﯾری نـظـام حـاکـم اسـت.
متأسفانـه چـرخـه مـعـيـوب تشـدﯾـد
وخامت اوضاع در عرصهھای مخـتـلـف-
افزاﯾش نارضاﯾتی و اعتراضات مردمی-
افزاﯾش ھراس حاکميـت اسـتـبـدادی-
تشدﯾد سرکوب مخالفان ادامه خواھـد
ﯾافت و نتيجتاً مستـبـد امـروز اﯾـران و
دستگاه حکومتیاش بيش از پيـش در
اﯾن باتالق خودساخته و مـتـأسـفـانـه
وﯾرانکننده اﯾران فرو خواھند رفـت .در
اﯾن ميـان مـردم مـظـلـومـی کـه بـار
تحرﯾمھای ظالمانه بـانـد فـاشـيـسـت
حـاکـم بـر آمـرﯾـکـا را نـيـز بـه دوش
میکشند رنج مضاعفی میبـرنـد .راه
برونرفت ھمانا مـقـاومـت و اعـتـراض
است؛ ھمان کاری که افراد ﯾـاد شـده
در اﯾن نوشته به آن اھتمام ورزﯾدهانـد.
اگـر چــنـيــن مــقـاومــت و اعــتــراضــی
ھمگانی شود به حـول و قـوه الـھـی
تسليم استبداد به خواست عمومی و
برگزاری رفراندوم جھت تـغـيـيـر نـظـام
فعلی به جمھوری دمکراتيک سـکـوالر
)ﯾعنی نظامی که در آن نـھـاد دﯾـن از
نـھـاد حـکـومــت جــدا بـاشــد( دور از
دســــتــــرس نــــخــــواھــــد بــــود.
ششم آذرماه ١٣٩٧
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دوﯾچه وله -در حالیکه وزرای خـارجـه
اتحادﯾه اروپا مشـغـول راﯾـزنـی بـرای
نجات بـرجـام ھسـتـنـد ،پـرونـدهھـای
ترورعليه اﯾران دردسـرسـاز شـدهانـد.
وزرای خارجه اﯾن اتحادﯾه ،برای تحرﯾـم
اقتصادی شھروندان اﯾرانـی درگـيـر در
اﯾن پروندهھا ،به توافق رسيدهاند.
وزرای امور خـارجـه کشـورھـای عضـو
اتحادﯾه اروپا روز دوشنبه  ١٩نـوامـبـر )
 ٢٨آبان( تـوافـق کـردنـد شـھـرونـدان
اﯾرانیای را که در بـرنـامـهرﯾـزی بـرای
انجام ترور در دانمارک و فرانسه نـقـش
داشتهاند ،مورد تحرﯾم اقتـصـادی قـرار
دھند.
به گزارش خبرگزاری روﯾترز ،از اجـالس
وزرای امور خارجـه اتـحـادﯾـه اروپـا در
بــروکســل ھــيــچ نــامــی ﯾــا تصــمــيــم
مشخصی بيرون نـيـامـد ولـی تـوافـق
کلی برای اعمال تحرﯾم انجام گرفت و
وزرا مشغول تھيه لـيـسـتـی از افـراد
احتمالی ھستند که باﯾد مورد تـحـرﯾـم
قرار بگيرند.
برنامه ترور منتسب بـه اﯾـران در
دانمارک
دانمارک اکتبر  ٢٠١٨دولـت جـمـھـوری
اسالمی اﯾران را به برنامـهرﯾـزی بـرای
ترور اعضای جنبش عربی آزادﯾـبـخـش

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﺎص اﺳﺖ .
جـــالل ميرزائـــی نماﯾنـــده اﯾـــالم در
مجلس ،روز گذشته در باره تحـرﯾم ھـا
از جمله گفته است:
بعــد از انقــالب مــا ھميــشه بــا چنيــن
مشکالتی رو به رو بـودهاﯾم و مـسئله

االحواز در خاک اﯾن کشور متھـم کـرد.
سروﯾس امنيتی دانمـارک در ھـمـيـن
رابطه ﯾک تبعه اﯾران را نـيـز دسـتـگـيـر
کرده است .دانمارک سـپـس سـفـيـر
اﯾران در کپنھاگ را نـيـز احضـار کـرد و
ھمچنين سفير خود در تھران را بـرای
مشاوره به کشور فرا خواند.
جمھوری اسـالمـی بـارھـا دانـمـارک،
ھلند و برﯾتانـيـا را بـه پـنـاه دادن بـه
اعضای گروه جنبش عربی آزادﯾـبـخـش
االحواز متھم کرده است.
تھران اتھامات وارده از سوی دانـمـارک
را رد میکند .محمدجواد ظـرﯾـف ،وزﯾـر
امور خارجه اﯾران ،در واکنـش بـه اﯾـن
مــوضــوع گــفــتــه بــود کــه جــمــھــوری
اسالمی نيز خواسـتـار روشـن شـدن
پرونده "حمله ترورﯾستی در دانـمـارک"
است و اﯾـن آمـادگـی را دارد کـه بـا
مقامات امنيتی دانمارک در اﯾن زميـنـه
ھمکاری کند.
پس از طرح اتـھـام عـلـيـه جـمـھـوری
اسالمی مبنی بر تالش آن بـرای تـرور
مخالفانش در خاک دانـمـارک ،آنـدرس
ساموئلسن ،وزﯾر خارجه اﯾـن کشـور،
گفت که با " ھمپيمـانـان و مـتـحـدان"
دانمارک ،از جمله اتـحـادﯾـه اروپـا ،در
حال مذاکره بر سر اعمال تحـرﯾـمھـای

احتمالی عليه تھران است.
اتھام ترور در پارﯾس
در اقدام مشابھـی ،اسـدﷲ اسـدی،
دﯾپلمات اﯾرانی ،ژوئيه سال  ٢٠١٨بـه
اتھام جاسوسی در اﯾالت باﯾرن آلـمـان
دستگير شده است .گفته شده اسـت
کــه اتــھــام اســدی جــاســوســی و
برنامهرﯾزی برای قتل بوده است.
به نقل از منابع آگاه ،اسدی  ۵٠٠گـرم
مواد منفجره را در اختيار ﯾک زوج جـوان
اﯾرانی ساکن بلژﯾک قرار داده که قصـد
بــمــبگــذاری در نشــســت ســاالنــه
"شورای ملی مقاومت" در پـارﯾـس را
داشتهاند.
حکومت اﯾران ھـر گـونـه اتـھـامـی در
رابطـه بـا بـمـبگـذاری در نشـسـت
ساالنه "شورای ملی مقاومـت" را رد
کرده و آن را "سنارﯾوﯾی دروغين" عليه
اﯾن کشور خوانده است .اﯾن در حالـی
است که به گفته دادستـانـی آلـمـان،
اسدﷲ اسدی از سـال  ٢٠١۴دبـيـر
سوم سفارت اﯾران در وﯾن بوده است.

تــازهای ھــم نيــست امــا راھکــار حــل
مشکالت امروز تشکيل کميته و سـتاد
برای مقابله بـا تحرﯾمھـا نيـست ،باﯾـد
مدﯾران بـاانگيزه و کـاردان بـر سـر کـار
بياﯾند.
برخی ھا شراﯾط امروز را با زمان جنـگ
مقاﯾــسه میکننــد .زمــان جنــگ ﯾــک
ستاد بسيج اقتصادی وجود داشت که
بــه مــردم کــوپن مــیداد؛ از توســعه و
آبادانی ھم باتوجه بـه شـراﯾط جنگـی
خــبری نبــود .در آن زمــان ســتادھای
پــشتيانی جنــگ شــکل میگرفــت و
مــردم بــا مــشارکت و حماﯾتشــان بــا
دادن پول ،طال و ﯾا حضور در جبھهھای

به رزمندگان کمک میکردند امـا امـروز
جامعه پيچيدگیھای خاص خـودش را
دارد و دستخوش تغييرات شـده اسـت
و دﯾگر سادگی زمان جنگ را نـدارد بـه
ھمين دليـل باﯾـد بـا توجـه بـه شـراﯾط
پيــــش رو تــــصميم بگــــيرﯾم .امــــروز
نمیتــوانيم از راھکارھــاﯾی کــه زمــان
جنگ استفاده میکـردﯾم ،بھـره ببرﯾـم
آن زمان جامعه ساده بود و جنـگ ھـم
مشخص و عيان بـود تھدﯾـد پيچيـدهای
وجود نداشت اما شراﯾط حال حاضر مـا
بسيار متفـاوت اسـت .شـراﯾط بـسيار
خاص است .

ﻳﻚ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ.......
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معلم پای تخته داد ميزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زﯾر پوششی از گرد پنھان بود
ولی آخر کالسيھا
لواشک بين خود تقسيم می کردند
وآن ﯾکی در گوشهای دﯾگر «جوانان »را ورق
می زد.
برای اﯾنکه بيخود ھایو ھو می کرد و با آن
شور بیپاﯾان
تساوﯾھای جبری را نشان میداد
با خطی خوانا بروی تختهای کز ظلمتی تارﯾک
غمگين بود
تساوی را چنين بنوشت  :ﯾک با ﯾک برابر است
از ميان جمع شاگردان ﯾکیبرخاست
ھميشه ﯾک نفر باﯾد بپاخيزد...
به آرامی سخن سر داد:
تساوی اشتباھی فاحش و محض است
نگاه بچهھا ناگه به ﯾک سو خيره گشت و
معلم مات بر جا ماند
و او پرسيد :اگر ﯾک فرد انسان ،واحد ﯾک بود
آﯾا ﯾک با ﯾک برابر بود؟
سکوت مدهوشی بود و سوالی سخت
معلم خشمگين فرﯾاد زد آری برابر بود

و او با پوزخندی گفت:
اگر ﯾک فرد انسان واحد ﯾک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت باال بود و آنکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پاﯾين بود؟
اگر ﯾک فرد انسان واحد ﯾک بود
آنکه صورت نقره گون ،چون قرص مه
میداشت باال بود
وآن سيه چرده که می ناليد پاﯾين بود؟
اگر ﯾک فرد انسان واحد ﯾک بود
اﯾن تساوی زﯾر و رو می شد
حال میپرسم ﯾک اگر با ﯾک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده میگردﯾد؟
ﯾا چهکس دﯾوار چينھا را بنا میکرد؟
ﯾک اگر با ﯾک برابر بود
پس که پشتش زﯾر بار فقر خم میگشت؟
ﯾا که زﯾر ضربه شالق له میگشت؟
ﯾک اگر با ﯾک برابر بود
پس چهکس آزادگان را در قفس میکرد؟
معلم نالهآسا گفت:
بچهھا در جزوهھای خوﯾش بنوﯾسيد:
ﯾک با ﯾک برابر نيست " .......خسرو گلسرخی "

ﯾکم آذر سالروز به خون کشيدن مبارزان راه آزادی و استقالل اﯾران عزﯾز

در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﭘﺮواﻧﻪ ودارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮﻳﺎد وﻧﺎم
آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻴﺪارﻳﻢ
بيست سال از روز اول آذرماه  1377گـذشـت.
روزی که کوردالن دشمـن آزادی وبـيـگـانـه بـا
ميھن دوستی ،دو آزاده وطن خـواه ،دوچـھـره
درخشان نھضت ملی اﯾران و دو پيرو فداکار راه
مصدق بزرگ ،دارﯾوش و پـروانـه فـروھـر را بـا
ضربات متعدد دشنه از پای در آوردند و آنـان را
که جـز عشـق بـه آزادی وعشـق بـه اﯾـران
گناھی نداشتند به شھادت رساندند .شگـفـت
انگيز وحيرت آور آنکـه کسـانـی مـرتـکـب اﯾـن
جناﯾت فجيع شدند که از پول اﯾن مـردم بـرای
حفظ امنيت آنان حقوق می گيرند و باﯾد حـافـظ
و مدافع امنيت آحاد ملت باشند .ماجرای قتل ھای سياسی پائيز  77به شادروانان دارﯾوش وپروانه فروھر محدود نشد .بـلـکـه
نوﯾسندگان ارزشمندی چون محمد مختاری ومحمدجعفر پوﯾنده ومجيد شرﯾف نيز در آن پروژه قتل ھای سياسی زنجيره ای بـه
شھادت رسيدند .در نيمه دﯾماه  77وزارت اطالعات دولت خاتمی با صدور بيانيه ای مسئوليت اﯾن قتل ھا را پذﯾرفت و انجام آن
ھا را به افرادی خودسر از آن وزارت خانه نسبت داد و رئيس جمھور وقت آن قتل ھا را جناﯾات نفرت انـگـيـز نـامـيـد .دسـتـگـاه
قضائيه جمھوری اسالمی تعدادی از عاملين آن قتل ھا را دستگير ومحاکمه نمود ،ظاھرا متھم ردﯾف اول در زنـدان خـودکشـی
کرد وپس از پاﯾان محاکمات فقط مجرﯾان طرح معرفی شدند .و نام آمران وطراحـان در پـرده ای از ابـھـام بـاقـی مـانـد .و از
بازماندگان و خانواده ھای مقتولين خواسته شد که خواھان قصاص مجرﯾان پروژه شوند اما خواسته اﯾن خانواده ھا مـعـرفـی و
محاکمه آمران اﯾن قتل ھای جناﯾت بار بود وپاسخ دادند که ما با مجازات اعدام مخالفيم و قصاص مجرﯾان را طلب نمی کنيم .از
نظر دستگاه قضائيه پرونده با در نظر گرفتن حکم زندان برای چند نفر از ماموران مختومه اعالم شد .ولی پرونده اﯾن قتل ھـا در
نزد ملت اﯾران ھمچنان مفتوح است وزمانی بازگشائی شده وحقيقت اﯾن جناﯾات روشن خواھد گردﯾد.
ما ﯾاد ونام ھمه قربانيان آن جناﯾات نفرت انگيز را گرامی ميدارﯾم و به روان پاک آنان درود می فرستيم.
اول آذرماه 1397

تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن وﺧﺮد

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺻﻔﺤﻪ 14

در تارﯾخ بيست وششم آبان ماه  1397شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران به انتخابـات درون سـازمانی خـود مبـادرت
نمود و اعضای ھيئت رئيسه شورای مرکزی ،ھيئت رھبری و ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران را به شرح زﯾر انتخـاب
کرد:
 .1آقای دکتر حسين موسوﯾان به سمت رئيس شورای مرکزی ،آقاﯾان منوچھر ملک قاسمی وپروفسور صادق
مسرت نواب رئيس و آقاﯾان ضياء مصباح و ابوالفضل نيماوری به عنوان منشی ھای شورای مرکزی انتخـاب
گردﯾدند.
 .2آقاﯾان دکتر ھرميداس باوند ،مھندس ھوشنگ خيراندﯾش ،دکتر محسن فرشاد ،جمشيد ميرعمادی و دکتر
حسين موسوﯾان به سمت اعضای ھيئت رھبری انتخاب شدند.
آقاﯾان پروفسورسيد حسن امين ،دکتر علی حاج قاسمعلی ،مھندس کورش زعيم ،دکـتر رضـا گـل نراقـی ،محمـد
ملک خانی ،ودکتر جمشيد وحيدا به عنوان اعضای ھيئت اجرائيه انتخاب گردﯾدند.
بيست وھفتم آبان ماه1397
تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران

ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺲ اﻳﺮاندوﺳﺘﻲ
)ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﺮگ دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ(

ﺑﺤﺮﻳﻦ
اﺣﻤﺪﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﻲ
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حدود سال  ۵٠ ،۴٩بحرﯾن که اسـتـان
چھاردھم اﯾران شنـاخـتـه مـیشـد از
کشور جدا شد .اﯾن جـداﯾـی بـيـشـتـر
خواست برﯾتانيا بود؛ بعد از کودتای ٣٢
توقعات انگلستان از شـاه زﯾـاد شـده
بود .طبيعـی بـود حـاال دربـار جـلـوی
خواست برﯾتانيا کوتاه بياﯾد.
عجيب آن بـود کـه وقـت جـدا شـدن
بحرﯾـن ،ھـيـچ واکـنـشـی از سـمـت
نيروھای ملی ،تشکلھا ،سازمـانھـا،
روحانيان و شخـصـيـتھـای مسـتـقـل
دﯾده نشد .البته ﯾـک حـزبـی بـه نـام
پاناﯾرانيست در مجلس بود کـه چـھـار
پـــنـــج کـــرســـی داشـــت و ﯾـــک
مخالفتھاﯾی کرد اما بعد از رأی آوردن
جداﯾی ،آنھا ھـم سـاکـت شـدنـد و
مسئله تمام شد.
سالھا پيش مقالهای نوشتم و به اﯾن
انفعال جمعی اشـاره کـردم؛ اﯾـنکـه
آنزمان ھيچکس ھيچ اقدامـی نـکـرد،
اﯾنکه حتی در خـاطـرات بـزرگـان ،از
کسی ندای اعتراضی برنخاست .پاﯾان
مقاله پرسيده بـودم اگـر خـالف اﯾـن
مسئله ھست بگوﯾيد.
مدتی گذشت تا ﯾکی از دوستانـم کـه
مقاله را خوانده بود نشانی به من داد.
اﯾنکه در کتاب «مرزھای اﯾران در دوره
معاصر »نوشته دکـتـر نـاصـر تـکـمـيـل
ھماﯾون ردپاﯾی از ﯾک مخالفت ھست.
ھمانروز کتاب را پيدا کردم و خـوانـدم.
دﯾدم در ﯾکی از پاورقیھا اسم کسـی
آمده که مخالفـت خـود را بـه شـدت
اظھار کرده :دارﯾوش فروھر.

ماجرا تازه براﯾم جذابتر شد .مـتـوجـه
شدم آقای فروھر و حـزب او بـه نـام
ملت اﯾران )محل آن در ابتدای خـيـابـان
صفیعليشاه ،جنب انتشاراتیای بـه
ھمين نام بود( در ھمان روزھا راجع به
اﯾن مسئله اطالعيهای ھم دادهاند .آن
زمــان رســم بــود بــرای مــحــرمــانــه
نگهداشتن مطلب ،کلمات را با آب پيـاز
روی کاغذ مینوشتند ،کاغذ کـه روی
حرارت شمع میرفت نوشتهھا ظـاھـر
میشد .دارﯾوش فـروھـر آن بـيـانـيـه
مخالفت را به ھمين صورت مینوﯾسـد
و به خارج از اﯾران ھم میفرستد.
گروھی از اﯾـرانـيـان مـقـيـم فـرانسـه
اطالعيه را منتشر میکنند و بـاالخـره
دارﯾوش فروھر بـه سـه سـال زنـدان
محکوم مـیشـود .بـا پـيـگـيـریھـای
مجـدد ،چـنـد نـفـر دﯾـگـر از اعضـای
حزبشان ھم محکوميتھاﯾی از سـر
میگذرانند.
اﯾن مسئله را با دکتـر نـاصـر تـکـمـيـل
ھماﯾون در ميان گذاشتم و فـھـمـيـدم
بعدھا پس از استمرار زنـدانـی شـدن
دارﯾوش فروھر و اعتصاب غذای او کـه
بازتاب گسـتـردهای پـيـدا کـرد ،دکـتـر
منوچھر اقبال )مدﯾرعامل شرکت ملـی
نــفــت اﯾــران( بــرای آزادیاش تــالش
میکند .تا آنجا که ﯾکبار ھنگام ﯾکـی
از سفرھای خارج از کشـور بـه شـاه
میگوﯾد« :اعليحـضـرت آقـای فـروھـر
حرفی زده اما نيت سوﯾـی نـداشـتـه،
میخواسته چيزی از اقتدار شـمـا کـم
نشود» .شاه ھم برافروخته میشود و
رو به دکتر اقـبـال پـرخـاش مـیکـنـد:

«شما سنتان باال رفته ،خنگ شدهاﯾد
که شفاعت او را میکنيد».
من حاال ﯾاد تماس تلفنی ھمين شـاه
از کاخ نياوران به دکتر عـلـی امـيـنـی
)نـخــسـتوزﯾــر دوران پــھـلــوی و نــوه
مظفرالدﯾنشاه( در پاﯾيز  ۵٧مـیافـتـم
که در نھاﯾت ضعف گفت« :ما دارﯾم آب
میشوﯾم».
نــزدﯾــک چــھــل ســال از مــرگ شــاه
گذشته ،بيست سال از قتـل دارﯾـوش
فروھر در خيابان ھداﯾت تھران گذشتـه
و مــا ،مــاﯾــیکــه چــھــل ســال و
بيستسال پيرتر شدهاﯾم فقط ھمـيـن
چيزھا را به ﯾاد میآورﯾم ،ھمين حـس
اﯾراندوستی ،ھمين حس حقطلبـانـه
آدمھاﯾی که از ھـر شـفـاعـتـی مـبـرا
ھستند/.روزنامه اطالعات

مھرداد وھابی :بحران
مالی جھانی و
شکست الگوی
سرمايهداری
نوليبرال يا آمريکايی
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مدتھا بود که اقتصاددانان نوکالسيـک
بروز مجدد بحرانی با ابعاد بحران مالـی
 1929و رکود متعاقب آن را در دھـهی
سی ميالدی ـ اگر نگوﯾيم غيرمتصـور ـ
الاقل غيرممکن میدانستنـد .سـقـوط
مالی  1929و ورشکستگی زنجـيـرهای
بانکھا که به دود شدن پسانـدازھـای
مردم عادی انـجـامـيـد ،بـه ھـراسـی
عــمــومــی دامــن زد  .بــیاعــتــمــادی
عـمـومـی بـه سـيــسـتـم مــالـی بــه
دفينهکردن نقدﯾنگی و در نتيجه فقـدان
نقدﯾنگی انجاميد که پيشدرآمد رکودی
بزرگ بود .کسری بودجھی دولـت بـه
ميزان  16درصد توليد ناخالص مـلـی و
افزاﯾش نرخ بيکـاری بـه بـيـش از 20
درصد نيروی کار فعال برخی از جـوانـب
اﯾن رکود را بـازمـیتـابـانـد .نـتـيـجـهی
مستقيم اﯾن بـحـران تصـوﯾـب قـانـون
گالس ـ استيگال در آمرﯾکا بود که بـه
مــوجــب آن بــانــکھــای تــجــاری از
بانکھای سرماﯾهگذاری اکيداً تفـکـيـک
میشدند .از اﯾن پس بانکھای تجاری
باﯾد صـرفـاً بـه جـمـعآوری سـپـردهی
خانوارھا میپرداختند ،بی آن کـه بـه
امر واگذاری اعتبارات سرماﯾهگذاری به
شرکتھا ﯾا سرماﯾهگذاری در بازارھای
مـــالـــی روی آورنـــد .بـــانـــکھـــای
سرماﯾهگذاری اﯾن وظيفـهی اخـيـر را
عھدهدار میشدند تـا بـحـران در امـر
اعتبارات سرماﯾهگذاری منجر به آسيب
رســانــدن بــه داراﯾــیھــای دارنــدگــان
سپـردهھـای بـانـکـی ﯾـعـنـی اغـلـب

شھروندان و مردم عادی نـگـردد .اﯾـن
قانون البته در بسياری از کشـورھـای
دﯾگر نظير آلمان ﯾـا فـرانسـه بـه کـار
گرفته نشد .در اروپای باختری عـمـومـاً
نظام بانکی عام ﯾا فراگير به قوت خود
باقی ماند کـه در آن عـمـلـکـردھـای
تجاری و سـرمـاﯾـهگـذاری بـانـکـھـا از
ﯾکدﯾگر تفکيک نمیشوند ،و بدﯾنسـان
حسابھای بانکی از تنوع مـحـصـوالت
مالی برخوردار است .از اﯾنرو نـيـز بـه
ھنگام بروز بحران مالـی سـال ،2008
کشورھای اروپاﯾی برای مـمـانـعـت از
بروز ھراس عـمـومـی نـظـيـر سـقـوط
 ،1929به صاحبان سپردهھای بـانـکـی
اطمينان که داراﯾی آنھا تا مبلغ پنجـاه
ھــزار پــونــد ضــمــانــت دولــتــی دارد.
افزون بر اﯾن ،بیثباتی و ناتوانـی بـازار
در تنظيم اقتصادی در سالھای پاﯾانی
دھهی بيست و آغازﯾن دھـهی سـی
چــنــدان چشــمــگــيــر بــود کــه طــرح
نيودﯾل روزولت مبتنی بـر مـداخـلـهی
فعال دولت در اقتصاد طـی سـالـھـای
 1933-1938از شانس پيروزی برخوردار
شد .سقوط مالی  1929زمينه را بـرای
پذﯾرش آنچه که بعدھا بعنوان دکترﯾـن
اقتصادی جان ميـنـارد کـيـنـز )،(1936
اقتصاددان برجسته انگليسی ،موسوم
شد مھيا کرد.
سه دھه رونق اقتصادی پس از جـنـگ
جــھــانــی دوم ) (1945-1973مــدﯾــون
ھمين ُمدل انباشت سرماﯾه است کـه

با الھام از نيودﯾل روزولـت و دکـتـرﯾـن
اقتصادی کينز شکل گرفت و بـه مـدل
انباشت فوردی مشـھـور اسـت .اﯾـن
مدل از اواخر دھهی شصت و بـوﯾـژه از
ھنگام اولين شـوک بـزرگ نـفـتـی در
سال 1973دچار بحران عميقی شـد و
در پاﯾان دھهی ھفتاد چنان از اعـتـبـار
افتاد که عموم اقـتـصـاددانـان بـهوﯾـژه
طــرفــداران مــکــتــب پــولمــحــور بــه
سرکردگی ميلتـون فـرﯾـدمـن از لـزوم
انقالبی نوليـبـرالـی سـخـن گـفـتـنـد.
بنابراﯾن ،از پاﯾان دھهی ھفتاد ميـالدی
چنين تصوری راﯾج شد که بحران مالی
 1929دﯾگر به گـذشـتـهھـای سـپـری
شده تعلق دارد و برای گردش اقتـصـاد
به چيزی بهجز اتکا به نيروی بازار نـيـاز
نيست و ھرگونه مداخلهی دولتی خود
موجب اختالل در عملکردھای طبيـعـی
بازار خواھد شد .البته گاه نارساﯾیھا،
کمبودھا و ﯾا حتی شکست بازارھا به
دالﯾل گوناگون از جمله فقدان اطالعات
دربارهی شراﯾط بازارھا و ﯾا عـدمتـقـارن
اطالعاتی فيمابين طرفين معامله ،و ﯾا
خصلت عمومی و پيامدھـای بـيـرونـی
محصوالت پذﯾرفته میشد ،اما راهحـل
اﯾن کمبودھای بازاری غالباً مداخـلـهی
دولتی تلقی نمیشد چرا که به گمان
راﯾج در ميان اقـتـصـاددانـان نـولـيـبـرال
ضرات ناشی از مداخلهی دولت بيش
م ّ
از زﯾــانھــای نــاشــی از کــاربســت
سازوکارھای بازاریست.
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بحران مالی عظيم دوشنبهی سياه در
سال  19) 1987اکتبر  (1987نخستيـن
موقعيتی طی دو دھهی اخير بـود کـه
بار دﯾگر مقاﯾسهی بحرانھای اخيـر بـا
بحران مالی  1929را به لـحـاظ نـظـری
موجه میساخت .معالـوصـف بـه جـز
مــعــدودی از اقــتــصــاددانــان رادﯾــکــال،
ھمچـون ارنسـت مـنـدل اقـتـصـاددان
مارکسيست ،توافق عمومی اﯾـن بـود
کـه بـه رغـم اھـمــيـت اﯾـن بـحــران،
مقاﯾسهی آن با سقـوط مـالـی 1929
مــبــالــغــهآمــيــز و خــطــاســت .ﯾــادآور
میشوﯾم که در دوشـنـبـهی سـيـاه،
شاخص بازار مالی آمرﯾـکـا داو جـونـز،
 6/22درصد سقوط کرد که در قياس بـا
دوشنبه  6اکتبر  2008که شاھد افتـی
به ميزان  9/6درصد بود رقـمـی قـابـل
توجه محسوب میشود .اما امـروز بـا
گذشت زمان و آشکار شدن نـتـاﯾـج و
دامنهی بحران  1987تردﯾدی نـيـسـت
که دوشنبهی سياه در قياس با سقوط
 1929و بحران مالی اخير بيشتر به ﯾک
شــــوخــــی شــــبــــاھــــت دارد.
برخالف چند دھـهی گـذشـتـه ،امـروز
معدود اقتصاددانانی ھستـنـد )و رونـد
حوادث طی ھفتهھا و مـاهھـای اخـيـر
چنان شتابی به خود گرفته اسـت کـه
شاﯾد به ھنگام چـاپ و انـتـشـار اﯾـن
مقالـه بـاﯾـد گـفـت «بـودنـد )»کـه از
مقاﯾسهی بحران اخير با بـحـران 1929
ابا داشته بـاشـنـد .بـهعـالوه ،امـروزه
ھمگان از لزوم مداخله دولت در اقتصاد
برای نجات بازارھا سخن میگـوﯾـنـد و
در رأس ھمهی آنان بسياری از محافـل
ذﯾــنــفــوذ ،اقــتــصــاددانــان و مــراجــع
تصميمگيری نوليبرال و پراگماتـيـسـت،
از رﯾــيــس فــدرال رزرو ،آقــای بــن
برنانک آغـاز کـنـيـم کـه اقـتـصـاددان
نوليبرال )ﯾـا پـول مـحـور( شـنـاخـتـه
شدهای است و صـاحـب تـحـقـيـقـات
مســتــقــل دربــارهی بــحــران ســال
 .1929وی که پس از مطالعهی بحـران
 1929به اﯾن نتيجه رھنمـون شـد کـه
مداخلهی سرﯾع دولت ﯾگانه راه نـجـات
و تقليل دامـنـهی آن بـحـران بـود ،بـا
مالحـظـهی عـالﯾـم بـحـران اخـيـر در
ژوئـيـهی  2008در مـدت نــه چـنــدان
طوالنی متوجه تشابه اﯾـن دو بـحـران
شــد و از لــزوم مــداخــلــهی ســرﯾــع
خــزانــهداری و بــانــک مــرکــزی بــرای
پيشگيری از تعميق بحـران و عـواقـب
وخــيــم آن ســخــن گــفــت .جــالــب
اﯾنجاست که سناتور جـمـھـوریخـواه
اﯾالت کنتاکـی ،جـيـم بـانـيـنـگ کـه
بيشتر نگران نتاﯾج سياسـی پـذﯾـرش
مداخلهی دولت در اقتصاد بازار است و
مــالحــظــات اﯾــدئــولــوژﯾــک را تــرجــيــح
میدھد ،در نطق خود در سنا در اواﯾل
سپتامبر  2008چنين گفت« :ھنگامـی
که دﯾروز روزنامهی خود را بـاز کـردم،
تصور کردم در فرانسه از خـواب بـيـدار

شدهام؛ نه ،چنين نبود ،اﯾن آمرﯾکا بـود
که اکنون تحت سيطرهی سوسيالـيـزم
قرار داشت ».بنا به گزارش بلومـبـرگ،
ھمين سناتـور بـانـيـنـگ در تـارﯾـخ 9
سپتامبـر ،ھـنـری پـالسـون ،رﯾـيـس
خزانهداری ملی آمرﯾکا را متھم ساخت
که با نجات دو مـؤسـسـهی مـعـظـم
اعتبارات رھنی آمرﯾکا به نامھای فانی
مای و فردی مک مانند وزﯾر مـالـيـهی
چين کمونيست عمل میکند و او نـيـز
ھمچون بن برنانک باﯾد از مـقـام خـود
استعفا کند )بـانـيـنـگ 9 ،سـپـتـامـبـر
 .(2008رﯾيس خزانهداری ملـی اﯾـاالت
متحده آمرﯾـکـا ،ھـنـری پـالسـون ،بـا
ارائهی طرح نجات ھفتصـد مـيـلـيـارد
دالری مؤسـسـات مـالـی بـه مـدافـع
دوآتشهی مداخلهی دولت در اقـتـصـاد
مبدل شد و بـه اﯾـن اعـتـبـار دعـوی
اقتصاددان جوان فـرانسـوی ،فـردرﯾـک
لوردون برحق است که بـه مـقـالـهی
خود پيرامون بحران مالی اخيـر عـنـوان
«روزی که وال استرﯾت سوسياليسـت
اســــــــــــت.
شـــــــــــد »داده
اگرچه بنا بر ليبراليسم پيگير ھـرگـونـه
مداخلهی دولت در اقتصاد نـامـوجـه و
مترادف سوسياليسم اسـت و بـدﯾـن
اعتبار اقـتـصـاددانـان اتـرﯾشـی نـظـيـر
لودوﯾگ فون ميسس و فـردرﯾـک فـون
ھاﯾک نيودﯾل روزولت را گراﯾش اقتصاد
آمــرﯾــکــا بــه ســوی ســوســيــالــيــزم
ناميدند ،اما چنانکه فردرﯾک انـگـلـس
بهدرستی در آنـتـی دورﯾـنـگ تـأکـيـد
میکند ،مـداخـلـه دولـت در اقـتـصـاد
سرماﯾهداری مترادف با سـوسـيـالـيـزم
نــيــســت بــلــکــه تــنــھــا «راه حــل
صوری » رفع تناقضات سرماﯾهداری در
محـدودهی نـظـام سـرمـاﯾـهدارﯾسـت.
مداخلهی دولت در مواقع بحران مـبـيـن
گراﯾش ذاتی نظـام سـرمـاﯾـهداری بـه
اجتماعـیکـردن رونـد تـولـيـد و لـزوم
مداخلهی متمرکز ،ارادی و با برنامه در
توليد اسـت کـه بـا شـکـل تصـاحـب
خصوصی ابزار توليد در اﯾـن نـظـام در
تعارض قرار دارد .بنابراﯾن اگـر بـرخـالف
اصطالحات راﯾـج لـيـبـرال ،مـداخـلـهی
دولتی را نباﯾد با سوسياليسم ﯾکسان
پنداشت ،پس اھميت بحران حـاضـر را
چگونه باﯾد بهلحاظ تارﯾخی خصلتبنـدی
کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد؟
قبل از ھر چيز باﯾد بـگـوﯾـيـم کـه اﯾـن
بحران مقدمتاً مالی ،سپس بـانـکـی و
ھماکنون در حال تحول بـه ﯾـک رکـود
ھمهجانبهی اقتصادﯾست .امروزه کمتر
کسی است که اﯾن بحران را صرفاً بـه
خــالفــکــاری ،زﯾــادهروی ،اخــتــالس و
سوءمدﯾرﯾت مدﯾران مالی و امـتـيـازات
وﯾژهی اقتصادی آنـان نـظـيـر درﯾـافـت
پــاداشھــای فــوقالــعــاده بــهھــنــگــام
ورشکستگی مؤسسـات مـالـی )کـه
اصطالحاً «چتربازی طـالﯾـی »خـوانـده
میشود( تقليل دھد .اگرچه ھـمـگـان
به نحوی از انحا از کـمـبـود نـظـارت و

کنترل دولتی بر بازارھای مالی سـخـن
مــیگــوﯾــنــد ،امــا ھــنــوز دربــارهی
نوليبراليسم اقتصادی ﯾا ُمدل آمرﯾکاﯾی
سرماﯾهداری بهعنوان مـنـشـأ بـحـران
کمتر سخنی رانده میشود .به گـمـان
ما اھميت اﯾن بحـران بـهلـحـاظ ابـعـاد
تارﯾخی آن کمتر از فـروپـاشـی دﯾـوار
برلين در سال  1989نيست و الاقـل از
سه جھت آن را میتوان با آن چرخـش
جھانی ـ تارﯾخی مقاﯾسه کـرد :الـف(
بحران مالی کنونی پاﯾان نوليبرالسم ﯾا
مدل آمرﯾکاﯾی سرماﯾهداری را نشـانـه
میزند ،به ھمان سان که فـروپـاشـی
دﯾوار برلين پاﯾان سوسيـالـيـسـم نـوع
شوروی را رقم میزد؛ ب( بحران مالی
کنونی چشمانداز خاتمه توفق جھانـی
آمرﯾکا را میگشاﯾد و انتقال به سـوی
جــھــانــی چــنــدقــطــبــی را ســرعــت
میبخشد؛ ج( بحران مـالـی کـنـونـی
تبعات عمدهی سيـاسـی در خصـوص
حضــور نــظــامــی آمــرﯾــکــا در ســطــح
بينالمـلـلـی داشـتـه« ،نـظـم جـدﯾـد
جھانی »مورد ادعـای آمـرﯾـکـا را زﯾـر
سؤال میبرد.
مـــنـــبـــعhttp://www.ensani.ir/fa/:
content/133546/default.aspx

ﭘﺮﻳﺎي ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ...
سال  ،١٩٨٨در سفر آلمان آﯾدا و شاملو  ,افتخار ھمراھی شان را داشتم واز نگاھشان به ﯾک دﯾگر,
عشق را آموختم.
روزی ماندگار و عکسی به ﯾاد پرﯾای خط خطی.
نميدانم چرا اﯾن روزھا اﯾن کالم استاد شعر و انسانيت با قلبی پر از درد در ذھنم ميجوشد.
حس شما چيست ؟
با احترام
رضا دقتی

*******
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» ....بنده ھنر بدون تعھد را دو پول ارزش نمی گذارم .ھنرمند ھميشه بر قدرت است نه با
قدرت،
حاال اگر يکی می خواھد برود با قدرت باشد ،بگذار برود خودش را با بند تنبان فالن رئيس
جمھور دار بزند.
اصآل برايم مھم نيست نه زنده بودنش برايم مھم است نه مردنش...
ھنر که می تواند چيز مفيدی را زيباتر عرضه کند و به آن قدرت نفوذ بيشتری بدھد بايد از
خنثی بودن شرم کند.
فضيلت ھنرمند است که در اين جھان بيمار به دنبال درمان باشد نه تسکين،
به دنبال تفھيم باشد نه تزئين ،طبيب غمخوار باشد نه دلقک بيعار«...

احمد شاملو

ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ از
ﺟﻨﺎﻳﺎت
وﺣﺸﺘﻨﺎك
آقای اسالمی که دلـش بـه حـال
سنجری سوخت به حاج آقا تلـفـن
زده گفته خدا را خوش نمیآﯾد ،ما
را به عروسیاش دعوت کرده امـا
ظاھراً حاج آقا حاضر بـه گـذشـت
نشده…

ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــﻠــﻮري
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر

پيشکسوت و دبير

ﺻﻔﺤﻪ 19

وقت گروه حوادث روزنامه اﯾران ،پس از
 ٢٠سال از وقوع قتلھای زنجيرهای به
بيان ناگفتهھاﯾی از نحوه افشـای اﯾـن
جناﯾات پرداخته است.
در آن روزھای پرالتھابی که زنـجـيـروار
چــھــرهھــاﯾــی شــاخــص از مــيــان
نوﯾسندگان و … ربوده و سپس کشتـه
میشدند نگرانیھـاﯾـی بـه جـامـعـه
حاکم شـده بـود کـه شـاخـصتـرﯾـن
قربانيان از ميان نوﯾسندگان – پوﯾـنـده،
مختاری و زالزاده – بودند.
به گزارش عصراﯾران ،بلوری در شمـاره
پنجشنبـه روزنـامـه «اﯾـران »نـوشـتـه
است :در آن ماهھای پـراضـطـراب کـه
مرتباً اجساد قربانيان در حواشی شھر
تھران پيدا میشد ،من دبير سـروﯾـس
حوادث بودم و بـالـطـبـع مـیبـاﯾسـت
درباره اﯾن قربانيان گزارشھاﯾی تـھـيـه
میکردم اما وقتی خـبـرنـگـاران گـروه
حوادث )مسعود ابراھـيـمـی ،دارﯾـوش
آرمان و …( را بـرای تـھـيـه عـکـس و
گزارش درباره قربانيـان از چـھـرهھـای
شــاخــص در عــرصــه ادبــيــات مــأمــور
میکردم ،آنھا ھم به پليس مـراجـعـه
میکـردنـد و بـا سـکـوت عـجـيـب و
سؤالبرانگيز پـلـيـس جـنـاﯾـی روبـهرو
میشدند و اﯾن مقامـات پـلـيـسـی و
قضاﯾی )بازپرسان جـنـاﯾـی( سـکـوت
میکردنـد و بـوﯾـژه بـازپـرسـان وﯾـژه
جناﯾی اظھار بیاطالعـی دربـاره اﯾـن
قــتــلھــای مشــکــوک و اســرارآمــيــز

مــیکــردنــد و مــیگــفــتــنــد چــنــيــن
پروندهھاﯾی به دادسرای جناﯾی ارجاع
نشده.
با اﯾن بیاطالعی عجـيـب و سـکـوت
مسئوالن قضاﯾی ،اﯾن پرسـش پـيـش
میآمد که پروندهھای اﯾن نوع قربانيان
کــه پــس از ربــودهشــدن بــه قــتــل
میرسند و سحرگاه روز بـعـد اجسـاد
ھر ﯾک از قربانيان در حـاشـيـه شـھـر
تھران پيدا میشود چـه ارتـبـاطـی بـا
ﯾکدﯾگر دارد؟ جالب اﯾنکه متوجه شـدم
اجساد قربانيان در کنار ﯾک جاده مـثـال ً
جاده منتھی به شھرﯾار پيدا مـیشـود
و به ﯾقين براﯾم اﯾن موضوع پيـش آمـد
که عامالن جناﯾات مخـصـوصـاً پـس از
کشتن قربانيان طوری جنازهھای آنـھـا
را کنار جادهھا و پلھا قرار مـیدھـنـد
که حتماً ھنگام صبح زود ،افراد وقـتـی
با اتومبيل ﯾا پيـاده بـه سـر کـارشـان
میروند متوجه اجساد قربانيان شونـد
و به پليس خبر بدھند و بهطـور کـلـی
کشف اجساد اﯾن چھرهھای شـاخـص
ادبی در جامعه پخـش شـود) .حـتـی
ﯾکی از عامالن آدمرباﯾی( در دادگاه بـه
اﯾن نکته اعتراف کرده و گفتـه پـس از
قتل قربانيان اجسادشان را طـوری در
حاشـيـه پـررفـت و آمـد شـھـر قـرار
میدادﯾم تا در ھمان سـاعـات اولـيـه
صبح ،رھگذران مشاھده کنند.
خبرنگاران گروه حوادث ھرچند مـوفـق
بــه درﯾــافــت خــبــری دربــاره اﯾــن
آدمربـاﯾـیھــای مــرگـبـار از مــقـامــات
نـــمـــیشـــدنـــد امـــا در جـــرﯾـــان
پــیجــوﯾــیھــاﯾــی مــوفــق بــه درک
شباھـتھـای ﯾـکـسـان در ربـودن و
کشتن افراد میشدند و اطالعاتـی از
خانوادهھا بهدست میآوردند؛ مثال ً بـا
مراجعه به خانوادهھای قربانيان ،آنـھـا
به نکات مشابه و مشترکی در تمامی
قربانيان ربودهشده اشاره مـیکـردنـد.
در تحقيقات خبرنگاران به چـنـد نـکـتـه
مشترک پی بردﯾم:

ﻗﺘﻞﻫﺎي
زﻧﺠﻴﺮهاي
اوالً ،ھر قربانی ھنگام عصـر از خـانـه
بيرون رفته و دﯾگر به منزل برنگـشـتـه.
ثانياً ،صبح روز بعد )ﯾعنی در حدود ١٨
ساعت پس از ربوده ﯾا ناپـدﯾـد شـدن(
اجساد خفهشدگان در حاشيه شـھـر
پيدا میشد.
و اﯾن نکته ،عجيب و سؤالبرانگيز بـود
که در اﯾن مدت )از ربودن تـا انـداخـتـن
جسد قربانی در معرض دﯾد رھگـذران(
چــه روی مــیدھــد؟ مســلــم ـاً جــز
کشاندن او به محلی برای بازجوﯾـی و
تحقيق در ﯾک مـحـل امـن ،فـرصـتـی
نبوده و چنين نتيجه گرفتم که از زمـان
ربودهشدن )باتوجـه بـه زمـان انـدک(
مسلماً ھـمـگـی بـرای کشـتـهشـدن
ربوده میشوند.
براﯾمان روشن میشد که قربانيان نـه
در منزلشان بلکه در نـقـاط مـخـتـلـف
شھر ربوده و بدون پرسش و پاسخ بـه
مسلخ کشانده میشوند .آنھا معمـوال ً
در روشنی روز ﯾعنی بعدازظھر و تقرﯾباً
در محلھای شلوغ و پـررفـت و آمـد
شھر ربوده میشوند؛ معموال ً قربانيـان
انتخابشده را از اتومبـيـلـشـان پـيـاده
میکـنـنـد و سـپـس آنـھـا را سـوار
خودروی خودشان میکنند و سـپـس
به مسلخ میکشانند.

در جرﯾان نخستين ،مشاھده کـردهاﯾـم
که خودروھای ربودهشده روز بـعـد در
ھمان محل ربودهشدن پيدا شـده کـه
کنار خيابان پارک شده بـود .پـرسـش
مھم دﯾگر اﯾنکـه اگـر بـه زور آنـھـا را
میربودند حتماً با واکـنـش تـنـد اﯾـن
قربانيان روبهرو شدهاند ﯾا به زور ربـوده
شدند اما در جـرﯾـان درگـيـری بـرای
مخالفت با سوار شـدن بـه خـودروی
عامالن قتل ،آﯾا مردم رھـگـذر شـاھـد
اﯾن درگيری بودهاند؟
تحقيقات ما در محلھـای ربـودهشـدن
قربانيان نشان داده که افـراد شـاھـد
ھيچگونه درگيری ناشی از مـخـالـفـت
ربودهشدگان نبودهاند و من در گـزارش
تحقيقی نيمصفـحـهایام در صـفـحـه
حــوادث بــا اشــاره بــه اﯾــن نــکــتــه
نتيجهگيری کردم که اول اعضای بـانـد
از قبل محل رفت و آمـد قـربـانـيـان را
مـورد شــنــاســاﯾــی قــرار مــیدھــنــد.
بهعنـوان مـثـال ،دوسـت قـدﯾـمـیام
زالزاده بــا ســابــقــه خــبــرنــگــاری و
انــتــشــاراتــی ھــنــگــام اول شــب در
برگشت به خانه در مسيرش در پـمـپ
بنزﯾن ربوده شـده و صـبـح آن شـب
اتومبيلش را در ھمان پمپ بنزﯾن پـيـدا
کردهاند و سـحـرگـاه آن شـب جسـد
زالزاده در حاشيه جنوبی شھـر پـيـدا
شده است .اﯾن قرائن نشـان مـیداد
که زالزاده را ھم که در مسير خانـه و
محل کارش شناساﯾی کـرده بـودنـد،
سوار خـودروﯾـی کـردهانـد و بـا خـود
بردهاند.
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از اﯾــن بــردنھــای قــربــانــيــان و
سوارکردنشان به خودروی ربـاﯾـنـدگـان
بدون درگيری و سـر و صـدا نـتـيـجـه
جالبی گرفتم که در مقالهای ﯾـادآوری
کردم و نوشتم ابتدا و از چند روز قـبـل
مسير رفـت و آمـد ﯾـک قـربـانـی را
شناساﯾی میکنند و در روز معـيـن او
را سوار اتومبيل خودشان میکنند کـه
ھمان شب مرتکب قتل او )با خفگـی(
میشوند )نشانهاش طناب دور گردن(
در اﯾن مورد نتـيـجـهگـيـری کـردم کـه
اعضای باند احتماال ً با دو اتومـبـيـل بـه
سراغ قربانی میروند که به روی ﯾکی
از آنھا آرم و نشان مرکز امنيتی نـقـش
بسته که فرد قربانی با دﯾدن اﯾن آرم و
نشان باور میکـنـد کـه بـرای انـجـام
تحقيقات او را به ﯾکی از مراکز امنيتـی
خــواھــنــد بــرد و احــتــمــاال ً کــارت
شناساﯾـیشـان را ھـم نشـان فـرد
موردنظر میدھند که به ﯾقيـن بـرسـد
مأموران امنيتی ھستند .بـه ھـمـيـن
خاطر قربانيان براحـتـی سـوار خـودرو
آرمدار میشوند و درگيری و مقاومتـی
ھم پيش نمیآﯾد که باعث جمعشـدن
مردم و توجه کاسبھای مـحـل شـود
که پس از افشای جناﯾات باند امـامـی
روشن شد که ھمه نشانیھـای مـن

در شـرح آدمربـاﯾـیھـا درسـت بـوده
اســت .ضــمــن ـاً از ھــمــان ابــتــدای
آدمربــاﯾــیھــا مــن واژه قــتــلھــای
زنجيرهای را درباره اﯾن جناﯾات سـعـيـد
امامی بهکار بـردم کـه ھـمـچـنـان از
قــتــلھــای او بــا عــنــوان قــتــلھــای
زنجيرهای ﯾاد میشود.
در ھر کشوری که باشد ،با آغـاز ﯾـک
انقالب ،پيش از آنکه قـانـونـمـنـدی بـر
روابط شھروندان حاکم شود ،مـمـکـن
اســت خــالفــکــاران و شــيــادانــی بــا
فرصتطلبی و سوءاستـفـاده از بـھـم
رﯾختگی اوضاع ،برای کسـب قـدرت و
ثروت به سازمانھا و نھادھای مختلـف
اجتماعی ،سياسی ﯾا نظـامـی نـفـوذ
کنند و به ارتکـاب انـواع تـبـھـکـاری و
فساد و حتی جـنـاﯾـت بـپـردازنـد .در
کشور ما ھم پس از پـيـروزی انـقـالب
اسالمی با شروع فعاليت کميتـهھـای
انقـالب ،بسـيـاری از جـوانـان بـوﯾـژه
دانشــجــوﯾــان بــا ھــدف تــالش بــرای
برقراری نـظـم و آرامـش در جـامـعـه
داوطلب خدمت در اﯾن نھـاد انـقـالبـی
شدند کـه در اﯾـن مـيـان بـرخـی از
بدھکاران و سوءاستفادهچیھا ھم بـا
نفوذ در اﯾن ارگان انقـالبـی ،بـه انـواع
جراﯾم پرداختند تا اﯾنکه بتدرﯾج با قـوام
گرفتن نظم و قانونی ،اﯾن چـھـرهھـای
پنھان در پس نقابھـای تـزوﯾـر و رﯾـا
آشکار شدند .مـثـال ً بـرخـی از افـراد
سابقهداری که خود را در کميتهھا جـا
زده بودند ،شبانه به بھـانـه بـازرسـی
وارد خانهھای ثروتمندان میشـدنـد و
با تھدﯾد به بازداشت و زندان ،پولھا و
طال و جـواھـراتشـان را بـه سـرقـت
میبردند ﯾا با شناسـاﯾـی عـمـارات و
قصرھای متعلق به خانوادهھـاﯾـی کـه
به خارج از کشور فرار کرده بودند ،وارد
اﯾن خانهھای اعيانی در شميـرانـات و
شمال شھر میشـدنـد و دسـت بـه
سرقت اشيای عتيقه و آثار گرانبھاﯾـی
میزدند که سـاکـنـان اﯾـن خـانـهھـا
ھنگام فرار فرصت ﯾا امکان بردنشان را
نداشتهاند.
ﯾکی از خبرنگاران ما گزارش داده بـود
در عمارت باشکوه القانيان ،ثـروتـمـنـد
معروف )بناکننده ساختمان پـالـسـکـو(
گنجينهای از آثار بینظير باسـتـانـی و
مــجــمــوعــهای از مــجــســمــهھــا و
شمشيرھا ،کتبيهھا و ھـداﯾـاﯾـی کـه
امپراطوران اروپاﯾی به شاھان صـفـوی
و قاجار اھدا کـرده بـودنـد ،نـگـھـداری
میشد که حتی برخی از آنـھـا قـابـل
ارزشگذاری نبودند .بسياری از اﯾن آثـار
پس از سـرقـت بـه مـجـمـوعـهداران
خارجی فروخته شد که از اﯾران خـارج
کردند .ﯾکی از اﯾن افـراد ،اسـمـاعـيـل
افتخاری بود که با ورود به کميتـهھـای
انقالب اسالمی ،به فرماندھی کميتـه
منطقه  ١٢انقالب رسيد و سرانجام بـا
چندﯾن اتھام تحت تعقيب قرار گرفت و
محاکمهاش در دادگاه کيـفـری تـھـران

چنان سر و صـداﯾـی در مـيـان مـردم
برانگيخت که برای ھمه شوکآور بود.
آنگــونــه کــه مــطــبــوعــات بــراســاس
ادعانامه دادستانی نوشته بودند ،اﯾـن
مرد معروف به «اسماعيل تـيـغزن »در
دوران پيش از انقالب دارای پـيـشـيـنـه
باجگيری و تيغزنی و شرارت در محـلـه
بدنام تھران معروف به شھرنو بـود کـه
چندبار بـا ھـمـيـن اتـھـامـات تـوسـط
مأموران شھربانی دستگير و زنـدانـی
شده بود .اسماعيل افتخاری آن گـونـه
که در پرونده اتھامیاش آمده ،پـس از
انقالب ابتدا با راهاندازی گروھی بهنـام
«گروه ضربت »جنوب تھران بـا عـنـوان
مبارزه با افراد ضد انقالب و ساواکیھا
ھــمــراه بــا اﯾــن گــروه بــه خــانــهھــا،
فروشگاهھا و شـرکـتھـای مـخـتـلـف
حمله میکردند و ضمـن دسـتـگـيـری
افراد ،اقدام به چپـاول امـوال دﯾـگـران
مــیکــردنــد تــا اﯾــنــکــه بــا تشــکــيــل
کميتهھای انقالب اسالمـی وارد اﯾـن
نھاد انقالبی شـد و پـس از مـدتـی
بهعنوان نخستين فـرمـانـده کـمـيـتـه
انقالب منطقه  ١٢تھران منصـوب شـد
که فعاليتش در کميتهھا تـا سـال ۶۴
ادامه داشت و سرانجام در دھـه ٧٠
ضمن اخراج از کميته بـا ﯾـک پـرونـده
قطور اتھامی برای محاکـمـه در بـرابـر
قضات دادگاه کيفری تھران قرار گـرفـت
که براساس کيفرخـواسـت دادسـرای
تھران ،عمده اتھاماتش ،سوءاستفـاده
از موقعيت شغلی ،اقدام بـه اخـاذی،
تصرف اموال دﯾگران و زمينھای مـردم
در شمال و حوالی کرج ،آدمرباﯾی ،آزار
و اذﯾت زنان و دختران و قتل و تـعـرض
به عنف و … بود.
ھمزمان با نخستين محاکمه اﯾـن فـرد
که در آبانماه سال  ٧٨بـرگـزار شـده
بود ،دبير گروه حـوادث روزنـامـه اﯾـران
بودم و ھر روز جرﯾان اﯾن محاکمه را در
صفحه حوادث منتشـر مـیکـردم کـه
خوانندگان بسياری داشت .روزی کـه
قرار بود چند نفر از شاکيان عليه متھم
شھادت بدھند ،ھـمـراه بـا خـبـرنـگـار
حوادث در اﯾن دادگاه بهعنوان تماشاگر
حضور داشتم .از شـاکـيـان حـاضـر در
دادگاه ،مادر ميانسالی بود که در برابر
دادرسان اﯾستاد و بـا شـرح مـاجـرای
ربــودهشــدن دخــتــر  ١۶ســالــهاش،
حاضران در جلسـه دادگـاه را بشـدت
متأثر کرد.

اﯾن مادر خطاب به قضات دادگاه گفت:
ﯾک روز ظھر ھر چه منتظر مـانـدم کـه
دخترم از مدرسه بـه خـانـه بـرگـردد،
خبری از او نشد .با مدرسهاش تمـاس
گرفتم ،گفتند که دخترم ﯾلدا بـا دﯾـگـر
بچهھا مدرسه را ترک کـرده .سـابـقـه
نداشت دخـتـرم بـیخـبـر از مـن بـا
دوستانش جاﯾی برود .دلـم بـه شـور
افتاده بود .به خـانـه آشـنـاﯾـان و ھـر
دوستی که میشناختم ،سر زدم امـا
ھيچ کس خبری از ﯾلدای من نداشت.
بعد با کالنتـریھـا و بـيـمـارسـتـانھـا
تماس گرفتيـم ،حـتـی بـه پـزشـکـی
قانونی سر زدﯾم ولی بیفاﯾده بود .آن
شــب از دلشــوره و اضــطــرابــی کــه
داشتم ،تا صبح خوابم نبـرد .خـالـصـه
کنـم  ۶شـبـانـهروز خـواب و خـوراک
نداشتم.
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کارم گرﯾه بود و چشمم به در که تنھـا
جگرگوشهام کی پيدا میشود .شـش
شبانهروز روزم با اشک و آه و انـتـظـار
گذشت تا اﯾـنـکـه دخـتـرکـم بـا حـال
پرﯾشانی به خانه برگشت .تعرﯾف کـرد
موقع ظھر کـه از مـدرسـه بـه خـانـه
برمیگشتم ،در ميـدان )ھـفـت تـيـر(
ماشين کميته جلوی پاﯾم تـرمـز کـرد.
فرمانده کميته پياده شد و بـه بـھـانـه
اﯾنکه با ضد انقالب رابطه دارم ،مـن را
سوار ماشين کرد و گفت کـه بـاﯾـد از
من بازجوﯾی شود اما به اﯾن بھانه من
را به خانهای برد .در آنجـا بـا دو تـای
دﯾــگــر بســاط عــيــش و عشــرت راه
انداختند و آزار و اذﯾتم کردنـد .بـعـد از
اﯾن مدت ھم ھمين فـرمـانـده مـن را
آورد و در ھمان ميدان پيادهام کرد کـه
به خانهمان برگردم .اﯾن مـرد )ﯾـعـنـی
ھمين اسماعيل افتخاری( تھدﯾدم کرد
که اگر در اﯾنباره بـه کسـی حـرفـی
بزنم ،سر به نيستم میکند .اﯾن مـادر
آنگاه چشمان پر از اشکش را پاک کرد
و ادامه داد :وقتی شنيدم که اﯾن مـرد
را دستگير کردهاند ،برای شکاﯾت پيش
بازپرس رفتم و قضيه را براﯾش تـعـرﯾـف
کردم .بـازپـرس دسـتـور داد در اداره
آگاھی دخترم را بـا افـتـخـاری روبـهرو
کنند .روزی که در اداره آگاھی دخـتـرم
وارد اتاق افسـر بـازجـو شـد ،وقـتـی
چشمش به اﯾن مـرد افـتـاد ،رنـگ از
صورتش پرﯾد ،بدنش به تشنج افتـاد و
با حالت تھوع گرﯾهاش گـرفـت کـه از
اتاق بيرونش بردند و بـعـد از آن ھـم
دﯾگر حاضر نشد با او روبهرو شود چون
ھر وقت به ﯾـاد اﯾـن مـرد مـیافـتـاد،
بدنش به رعشه درمـیآمـد و حـالـت
تھوع پيدا میکرد .در اﯾن دادگاه طـبـق
کيفرخواست دادستان ،اﯾن فرد متـھـم
به انواع سوءاستفاده تحت عـنـاوﯾـنـی
چون معـاون وزارت اطـالعـات ،ربـودن
زنان ،تعرض به عنف ،ھمکاری با افـراد
برای باجگيری ضمن تھدﯾد اشـخـاص،

تنظيم پروندهھای جعلی قضاﯾی بـرای
افراد بیگناه با ھدف درﯾـافـت پـول و
انتقال سند زمين محاکمه میشد.
در سال  ٨٠که دومين دادگاه کـيـفـری
تھران بـرای رسـيـدگـی بـه قسـمـت
دﯾگری از اتھاماتش تشکيل شده بـود،
در اﯾــن دادگــاه از ﯾــلــدا و مــادر
کمرخميدهاش خبری نبود .مدتی بـعـد
اﯾن مادر رنجکشيده براﯾم تعرﯾـف کـرد
که با تھدﯾد افراد ناشناسی به مرگ و
سوءقصد به جان دخـتـرش بـيـمـنـاک
شده و تصميم گرفـتـه از شـکـاﯾـتـش
صرفنظر کـنـد .در پـرونـده اتـھـامـی
اسماعيل افتخـاری آمـده کـه وی بـا
کمک ھمدستانش برای تصاحب خانـه
و وﯾال و زمين افراد در شمال ،آنـھـا را
شکنجه کرده تا اسناد ملکـیشـان را
بهنام خود کند .زنی از شاکيان پرونـده
در دادگاه گفت :اﯾن فرد برای به چنـگ
آوردن ملک متعلق به شوھرم او را بـه
زﯾرزمين خانـهای کشـانـده و پـس از
شکنجه ،شوھرم را با پاھای لخت بـه
ستونی بسته ،ﯾک رشته سيم برق را
از کنتور به کف زمين وصل کـرده بـعـد
ھم شير آب را باز کرده و به شـوھـرم
گفته تا جرﯾان آب به زﯾر پاھاﯾت برسـد
و بـا بـرقگـرفـتـگـی کشـتـه شـوی،
مھلتداری نسبت بـه انـتـقـال سـنـد
مالکيت زمين مورد نظر موافقت کنی.
ﯾکی دﯾگر از شاکيان ،زن جـوانـی بـود
کــه در دادگــاه گــفــت :اســمــاعــيــل
میخواست به زور قطعه زمينی را در
شمال که متعلـق بـه شـوھـرم بـود،
تصاحب کند اما وقـتـی بـا مـخـالـفـت
شوھرم روبهرو شد ،تصميم به انتـقـام
از ما گرفت .در مھرماه سـال  ٧٠ﯾـک
شب من و شوھرم از ميـھـمـانـی بـه
خانه برگشته بودﯾم که دﯾدم برق قطع
شده .شوھرم به زﯾـرزمـيـن رفـت تـا
کنتور برق را ببيند اما بـه مـحـض زدن
کليد برق ،نـاگـھـان بـا انـفـجـار گـاز،
خانهمان آتش گرفت که من و شوھـرم
دچار سوختگی شدﯾدی شدﯾم .من با
 ۶۵درصد سوختگی جنينی را کـه در
شکم داشتم ،سقط کردم و شـوھـرم
جانش را از دست داد .کـارشـنـاسـان
گاز پس از بازبينی مـحـل ،تشـخـيـص
دادند که به طور عمدی گـاز در خـانـه
متراکم شده و انفجار رخ داده اسـت.
پس از مدتی ،ﯾـکـی از ھـمـدسـتـان
سابق اسماعيل افتخاری با من تماس
گرفت و گفت اسماعيل افتخاری ﯾکـی
از عواملش را فرستاده بود تا شير گـاز
را در زﯾرزمين دستکاری کنند.
رسيدگی به پرونده اتھامات اسماعيـل
افتخاری که بيش از  ٣٠٠٠صفحه بـود،
مدت چند روز ادامه ﯾـافـت تـا اﯾـنـکـه
قضات دادگاه با اثبات برخی از اتھامات
وی و با توجه به گذشت چنـد نـفـر از
شاکيان از شکاﯾـتـشـان ،اسـمـاعـيـل
افتخاری را به بيش از  ١٠سـال زنـدان
محکوم کردند که پـس از مـدتـی ،بـا

سپردن وثيقه آزاد شد و در مجمـوع ٨
سال در زندان بسر بـرد .اسـمـاعـيـل
افتخاری چند سالی به فعاليت تجـاری
روی آورد و از طرﯾق مزاﯾـده عـمـومـی
توانست ﯾک کشتی باری را تصـاحـب
کند و با ثبت ﯾک شرکت حمل و نـقـل
درﯾاﯾی ،چھار کشتی را بـه شـرکـت
خود ملـحـق کـنـد و بـاالخـره گـفـتـه
میشد با گـروه اطـالعـاتـی سـعـيـد
امامی ھمکاری میکرد .ھرچند گفتـه
میشد که اسمـاعـيـل افـتـخـاری در
ماجرای قتل فاطمـه قـائـم مـقـامـی،
سرمھماندار ھواپـيـمـاﯾـی بـا عـوامـل
سعيد امامی مشارکت داشـت ولـی
چنين اتھـامـی بـه طـور جـدی مـورد
تحقيق قرار نگرفته و به اثبات نرسيـده
است.
شامگاه چھارم دیماه  ١٣٧۶دقاﯾـقـی
پس از ترور فاطمه قائم مقامی ،پيـش
از آنکه کارآگاھـان جـنـاﯾـی در مـحـل
کشتهشدن اﯾن مھـمـانـدار ھـواپـيـمـا
حاضر شوند ،من نخستين نفری بـودم
که بهعنوان ﯾک خبرنگار خـودم را بـه
صحنه جناﯾت رساندم .آن روز غروب در
گروه حوادث روزنـامـه اﯾـران سـرگـرم
تنظيم خبرھا بودم که ناشـنـاسـی بـا
روزنـامــه تــمـاس گـرفــت و بـا لـحــن
مضطربی خبر داد زنی را در حـوالـی
بازارچه گلستان در خيابـان پـاسـداران
در اتومبيلش کشتهاند و فرار کـردهانـد.
بسرعت ھـمـراه ﯾـکـی از عـکـاسـان
روزنامه راه افتادﯾم و به مـحـل حـادثـه
که رسيدﯾم ،در تيرگی شـامـگـاه ﯾـک
اتومبيل پراﯾد در مقابل مجتمع تـجـاری
گلستان توجھمان را جلب کرد .زنی نه
چندان جوان اما آراسته با ﯾک روسـری
روشــن پشــت فــرمــان بــه چشــم
میخورد که سرش اندکی بـه پـاﯾـيـن
خميده بود و رگهای از خون که از روی
شقيقهاش ،محل اصابـت گـلـولـه بـه
پاﯾين لغزﯾده بود ،روی گونـه راسـتـش
به رنگ تيرهای دﯾده مـیشـد .روشـن
بود که قاتل ناشناس پس از نشستـن
در سمت راست اﯾن زن ،گلولـهای بـه
شقيقهاش شلـيـک کـرده و سـپـس
محل جناﯾت را ترک کرده است.

اتومبيل فاطمه قائم مقامی را در نقطه
خلوتی از حاشيه خيابان و در تـارﯾـکـی
شاخ و برگ درختان پارک کرده بود کـه
مسلماً قاتل ناشناس اﯾن نقطه خلـوت
و نيمهروشن را برای مـالقـات بـا اﯾـن
سرمھماندار انتخاب کرده بود کـه تـرور
او چندان توجه رھگذران را جلب نکـنـد.
ضمناً ھمه کسـانـی کـه در مـقـابـل
مجتمع تجاری ﯾا در نزدﯾکترﯾن فاصـلـه
با محل ترور فعاليت داشتند ،در پاسـخ
به پرسش من گفـتـنـد ھـرگـز صـدای
شليک گلولهای را نشـنـيـدهانـد و در
نتيجه براﯾم روشن شد کـه قـاتـل در
شليک به فاطـمـه قـائـم مـقـامـی از
صداخفهکن استفاده کرده بود.
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ﯾکی از کارکنـان بـازارچـه ھـم گـفـت
ساعتی پيش مردی را با لـبـاس تـيـره
دﯾده بود که از اتومبيل او پياده شده و
بیآنکه شتابـی داشـتـه بـاشـد ،دور
شــده اســت .شــاھــدی ھــم اﯾــن
مھماندار را که در ھوای نـيـمـهروشـن
غروب توی اتومبيلش نشسـتـه بـود و
بهنظر میرسيد با کسی قرار مـالقـات
دارد و منتظر اوسـت ،دﯾـده بـود .اﯾـن
شاھد به من گفت اﯾن زن سر و وضـع
نسبتاً شيکی داشت و آراﯾش کرده به
نظـر مـیآمـد .ھـرچـنـد خـواھـر اﯾـن
مھماندار ھواپيماﯾی در بازجوﯾی گفـتـه
بود «خواھرم فاطمه پيش از آنـکـه بـه
محل قرار بـا ﯾـک مـرد بـرود ،کـمـی
مضطرب به نظر میآمـد .وقـتـی از او
پرسيـدم بـا کـی قـرار داری؟ گـفـت
نمیشناسمش .فقط دو سه بار تلفـن
زده گفته میخواھـد دربـاره مسـائـل
خانوادگیام با من صحبت کند »…امـا
با توجه به آراسـتـگـی او کـه حـتـی
ساعتی قبل بـرای آراﯾـش خـود نـزد
آراﯾشگرش رفته بود ،مسلمـاً بـا مـرد
ناشناس آشنا بوده و بـا ھـم ارتـبـاط
داشتهاند .به ھمين خاطر در آن نقطـه
خلوت و دنج قرار گذاشتهاند تـا جـلـب
توجه دﯾگران را نکنند بنابراﯾن بـرخـالف
گفتهاش به خواھر خود کـه بـه دﯾـدار
فرد ناشناسی میرود ،با ھم آشناﯾی
نزدﯾکی داشتهاند .معمـوال ً در چـنـيـن
قرارھاﯾی غـيـررسـمـی کـه مـأمـوران
امنيتی در پيش از انقالب با سوژهھای
خود میگذاشتند ،سعـی مـیکـردنـد
محل مالقات نه تنھا دور از مـکـانھـای
عــمــومــی مــانــنــد رســتــورانھــا و
کافیشاپھا باشد بلکه در محلھاﯾی
دور از انظار عمومی باشد.
آن روز غروب ،کارآگاھان جناﯾی پلـيـس
در بــازرســی از داخــل آن خــودروی
اطلسـیرنـگ ،ھـوﯾـت زن را از روی
مدارک موجود ،فاطمه قائم مقامی ۴٣
ساله ،سرمھماندار ھواپيما شناساﯾی
کردند و ضمن جسـتوجـو ﯾـک پـوکـه

فشنگ از ﯾـک سـالح کـمـری از نـوع
ماکاروف که کف خودرو افتاده بود ،پيـدا
کردند که نشان میداد قاتل ناشنـاس
فقط با ﯾک گلوله از نزدﯾک ،شقيقه اﯾن
زن را ھـدف قــرار داده بــود چــون از
کشتهشدن او با ﯾک گلولـه مـطـمـئـن
بود.
بررسی سوابق اﯾن زن نشان داد کـه
ابتدا مھماندار ھواپيماﯾی ھما بـود کـه
سال  ٧١با تھيه ﯾک پـرونـده اخـالقـی
اخراجش کردند و بالفاصله با حـمـاﯾـت
ﯾکی از خلبانان سابق ھما ،بـهعـنـوان
سرمھماندار در شرکـت ھـواپـيـمـاﯾـی
آسمان مشغول کار شد.
تصميم گرفتـم بـا شـوھـرش تـمـاس
بگيرم و درباره زندگـیشـان بـپـرسـم.
ھمسر فاطمه قائم مقامی ﯾک پزشک
بود که در مسجدسليمان بـه طـبـابـت
میپرداخت و ھر ھـفـتـه بـرای دﯾـدن
اعضای خانوادهاش به تھران مـیآمـد.
سه فرزند داشتند که خواھر فاطمه در
مراقبت از آنھـا کـمـک مـیکـرد .اﯾـن
پزشک با شنيدن خبر قتل ھـمـسـرش
به تھران آمده بود که با حضور در اداره
آگاھی بـازجـوﯾـی از او انـجـام شـد.
شوھرش مردی الغراندام و بلندقـامـت
بود که چـھـرهای آرام و بـیھـيـجـان
داشــت .در بــازجــوﯾــی گــفــت ھــيــچ
اختالفی با ھم نداشتنـد و از اﯾـنـکـه
محل کارشان دور از ھم بـود ،گـلـهای
نداشتند« :گاھی ھفتهھا از ھـم دور
بودﯾم و ھمسرم به سفرھای خارج از
کشــور مــیرفــت» .امــا قــاتــل اﯾــن
سرمھماندار چه کسی بود؟
فاطمه قائم مقامی روز چھارم دیمـاه
 ٧۶چند ساعت پيش از آنکه بـه دﯾـدار
قاتل ناشناس برود ،ھيجانزده به نـظـر
میرسيـد امـا اضـطـرابـی نـداشـت.
قرارشان ساعت ھشت و سی دقيقـه
غروب بود .چه زنی میتوانست در آن
ساعت تارﯾک اول شب زمستـانـی آن
ھم در نقطهای خلوت به دﯾـدن مـردی
برود که او را نمیشناسد؟ در مـحـلـی
که چندان فاصلهای با ﯾکـی از مـراکـز
وزارت اطـالعـات و کـوی مـدﯾـران آن
وزارتخانه ندارد .آﯾا محلی آشـنـا بـرای
دﯾدارھای ھميشگی آنھا بود؟ ھرچـنـد
فاطمه به خواھرش گفته بود نمیدانـد
به مـالقـات مـردی مـیرود کـه او را
نمیشناسد اما پيش از اﯾن دﯾـدار بـه
آراﯾشگاه رفته و خودش را آراسته بـود.
عجيب اﯾنکه به خواھرش گفته بود بـه
دﯾدار مردی میرود تا در مورد مسـائـل
زندگی زناشوﯾیاش با ھم گـفـتوگـو
کنند .آن ھـم بـا ﯾـک مـرد غـرﯾـبـه!
ابھامآميزتر اﯾنکه فاطمه قائم مـقـامـی
پيش از رفتن به سر قرار ،از خـواھـرش
خــواســتــه بــود کــه آن شــب را بــا
بچهھاﯾـش بـگـذرانـد .اﯾـن سـفـارش
خواھرانه نشان میداد که تصميم دارد
ﯾا آن شب به خانه برنگردد ﯾا دﯾـروقـت
)تا زمانی که بچهھا خـوابـيـدهانـد( بـه

منزل برسد.
ھنگام نوشتن گزارش اﯾن جناﯾت بـرای
روزنامه اﯾن پرسش مھم مطـرح شـده
بود که چگونه ممـکـن اسـت اﯾـن زن
میخواست شب را با مردی بـگـذرانـد
که او را نمیشناخت؟ از نکات مـبـھـم
قتل فاطمه قائم مقامی ،اﯾن بـود کـه
میدﯾدﯾم کارآگاھان جناﯾی پـلـيـس و
بازپرس دادسرای تھران ظاھراً پيگيـری
اﯾن جناﯾت را برخالف قتـلھـای دﯾـگـر
متوقف کردهاند و از آن پـس سـکـوت
کامـل دربـاره مـاجـرای کشـتـهشـدن
سرمھماندار ھواپيماﯾی برقـرار شـد و
ظاھراً فعاليتی بـرای کشـف جـرم و
تعقيب قاتل انجام نگرفت؛ در صـورتـی
که سرنخھای مؤثری برای شناساﯾـی
قاتل وجود داشت و اگر تعقيب مـاجـرا
برعھده کارآگاھان باتجربه اداره پلـيـس
آگــاھــی گــذاشــتــه مــیشــد ،آنــھــا
میتوانستند در مـدتزمـان کـوتـاھـی
قاتل را شناساﯾی کنند .آسانترﯾن کـار
برای کشف جـرم اﯾـن بـود کـه نـوار
مکالمات تلفنی قاتل با فاطـمـه قـائـم
مقامی را از طرﯾق شرکت مخابرات بـه
دست بياورند و از اﯾـن راه مـوفـق بـه
شناساﯾی عامل جناﯾت شوند اما گوﯾا
مصلحت اﯾـن بـود کـه تـحـقـيـقـات و
پيگيریھا از طرﯾق پـلـيـس آگـاھـی و
بازپرس جناﯾی انجام نشود تـا اﯾـنـکـه
ردپای باند سعيد امامی در اﯾن توطـئـه
روشن و سرانجام گفته شد برخـی از
اعضای باند وابسته به سعيد امـامـی
در وزارت اطـــالعـــات در جـــرﯾـــان
اعترافاتشان درباره قتلھای زنجيـرهای
پيرامون اجـرای قـتـل فـاطـمـه قـائـم
مقامی ھم توضيحاتی دادهاند .به اﯾـن
ترتيب روشن شد اﯾن سرمھمانـدار در
ھمکاری با باند سعيد امامی در رفـت
و آمد به اروپا برای او مـأمـورﯾـتھـاﯾـی
انجام میداد تا اﯾنکه برای جلوگيری از
افشای اسرار جناﯾتآميز اﯾن بـانـد بـه
دستور سعيد امامی تـوطـئـهای بـرای
کشتن اﯾن زن ترتيب داده و چـنـد مـاه
بعد ھم توطئه شکـار نـوﯾسـنـدگـان و
چھرهھای سياسـی و کشـتـن آنـھـا
توسط قصابان سعيد امامی معروف بـه
قتلھای زنجيرهای افکـار عـمـومـی را
شوکه کرد.

ﯾکی دﯾگـر از کسـانـی کـه قـربـانـی
جــنــاﯾــت رازآلــودی شــد ،جــوان ٢٨
سالهای بهنام سيامک سنـجـری بـود
که قربانی سادهدلیھای خود شـد و
عــوامــل بــانــد ســعــيــد امــامــی او را
کاردآجين کردند و در صـفـحـه حـوادث
روزنامه اﯾران در چند سطر نـوشـتـيـم:
«جســد مــرد جــوانــی صــبــح دﯾــروز
)آبانماه  (٧۵درون درهای در زﯾـر پـل
کاوه پيدا شد که با ضربـات چـاقـو بـه
قتل رسيده بود .به تشخيص پـلـيـس،
اﯾن جوان را در نقطهای دﯾگر کشتهانـد
و ســپــس جســدش را بــه زﯾــر پــل
انداختهاند »…
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اﯾن تنھا خبری بـود کـه از سـيـامـک
سنجری انتشار ﯾـافـت و از آن پـس
درباره اﯾن جناﯾت ،ھمچون قتل فاطمـه
قائم مقامی خبری انتشار نـيـافـت تـا
اﯾنکـه در جـرﯾـان مـحـاکـمـه عـوامـل
قتلھای زنجيرهای ﯾکی از مـتـھـمـان
اسرار قتـل او را فـاش کـرد .خسـرو
بــراتــی مــتــھــم ردﯾــف  ٣قــتــلھــای
زنجيرهای گفت« :سيامـک سـنـجـری
صاحب ﯾک فروشـگـاه اتـومـبـيـلھـای
گرانقيمت بود که سعيد امامی توصيه
کرده بود بهعنوان «مـنـبـع »اسـتـفـاده
کنيم اما سيامک سنجـری کـه جـوان
پــاک و ورزشــکــاری بــود ،زﯾــر بــار
خبرچينی برای ما نمیرفت »…
سيامک سنجری در خـرﯾـد و فـروش
اتومبيلھای گرانقيمت درآمـد خـوبـی
داشت و به ھـمـيـن خـاطـر بـا افـراد
سرشناسی آشنا شده بود و گـاھـی
از فرزندان و ھمسران آنھا سفارشاتی
برای خـرﯾـد اتـومـبـيـل مـیگـرفـت و
پاکدلیھاﯾش سبب شده بـود از اﯾـن
راه بــا اعضــای خــانــوادهھــای اﯾــن
اشخاص آشنا شود .سنجری با پسـر
«حاج آقا »…در جرﯾان معامله اتومبيل
آشنا شده بـود و از اﯾـن طـرﯾـق بـه
محافل خصوصی حاج آقا راه ﯾافته بود.
متھم ردﯾف  ٣قـتـلھـای زنـجـيـرهای
دربارهاش میگوﯾد« :دو سـه گـزارش
داشتيم که نشان میداد در جاھـاﯾـی
حرفھاﯾی زده است .حتـی مـاجـرای
رفتن حاج آقا بـه سـونـای زعـفـرانـيـه
میگفتند از طرﯾق سنجری به بـيـرون
درز پيدا کرده است »…
گفته شده سنجری جوان سـادهدلـی
بود که ھرگاه در ميان جمـع دوسـتـان
شرکت میکرد ،معموال ً زنجير سوئـيـچ
طالی اتومبيلش را در ميان انگشتانش
میچرخاند و شـرح مـيـھـمـانـیھـای
آنچنانی حاج آقا و دﯾگر محرمـان را بـا
افــتــخــار تــعــرﯾــف مــیکــرد ولــی
نمیدانست اﯾن افشای راز مـحـافـل
خصوصی چه عاقبت شومی بـرای او
خواھد داشت .به قـراری کـه گـفـتـه
شده ﯾکی از افراد سعيد امامی ﯾعنـی
خسرو براتی از طرﯾق پسر حاج آقا بـا
سنجری آشنا شده و او را بـا سـعـيـد

امامی آشنا کرده بود .خسـرو بـراتـی
میگوﯾد« :ﯾک بار بـرای نشـان دادن
ﯾک بنز سفيد  ٢٣٠او را پيش حـاج آقـا
بردم تا اﯾنکه گزارش دادنـد سـنـجـری
حرفھاﯾی از ميھـمـانـیھـا حـتـی از
ماجرای رفت و آمد حاج آقا به جاھاﯾی
زده و حتی میگفتند قضيه رفت و آمد
حاج آقا به سونای زعفرانيه به بـيـرون
درز کرده و قـرار شـد از او تـحـقـيـق
شود».
اما به گفته مـتـھـم ردﯾـف  ٣پـرونـده
قتلھای زنجيرهای ،علت قتل سنجری
اﯾــن بــوده کــه ھــمــســر حــاج آقــا
سؤالھاﯾی از سنجری کـرده و حـاج
آقا ) علی فالحيان ( مطمئن بوده کـه
اﯾن حرفھا از طرﯾق سنجری به گوش
حاج خانم رسيده .به اﯾن تـرتـيـب کـه
ھمسر حاج آقا پی برده بود سـنـجـری
از برخی مـيـھـمـانـیھـای خصـوصـی
اطالعاتی دارد ،بنابراﯾن او را بـه حـرف
کشيده و سنـجـری ھـم سـادهدالنـه
قضيه برخی از ميھمانیھا را به گوش
حاج خانم رسانده بوده .حاج آقـا ھـم
وقتی مطمئن شده اﯾـن حـرف ھـا از
طرﯾق سنجری به گوش ھمسـر حـاج
آقا رسيده ،اسالمی )سعيد امـامـی(
را مأمور کشتن سنجری کرده.
متھم ردﯾف  ٣در ادامـه شـرح داده:
«آقای اسالمـی کـه دلـش بـه حـال
سنجری سوخت به حاج آقا تلفـن زده
گفته خدا را خوش نمیآﯾد ،مـا را بـه
عروسیاش دعوت کـرده امـا ظـاھـراً
حاج آقا حاضر بـه گـذشـت نشـده در
حالی که ﯾک روز به جشـن عـروسـی

سنجری باقی مانده بود ،توسط افـراد
باند سعيد امامی کشته شد در حالی
که کارت دعوت به عروسی در جـيـب
قاتلش بود».
خسرو براتی دربـاره قـتـل سـيـامـک
سنجری ،در اعـتـرافـاتـش آورده« :در
حمام سونا حاج علی شير سنگـی را
بر سرش کوبيد و برادران ھم کارش را
با ضربات دشنه تمـام کـردنـد و بـعـد
جسدش را به زﯾر پل کاوه انداختـنـد و
ماشينش را بردند به دره بيندازند و بـه
آتش بکشند تا اثری نماند».
در حالی که سنجری از مـدتـی قـبـل
خــطــر را احســاس کــرده بــود و
میخواسته بدون آنکه جانش به خطـر
بيفتد خـودش را از اﯾـن جـمـع کـنـار
بکشد.

ﮔﺰارش ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪهاي از ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ:
“ﻛﻮدك ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪام ،ﮔﺮﺳﻨﻪام” اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺎي ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ
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چــکــيــده :پــالکــارد «کــودک
ھفت تپهام ،گـرسـنـهام »در
دســت دارد .ھشــت ســال
بيشتر ندارد.پدرش میگوﯾـد
امروز دﯾگر از گرسنگی نـای
مدرسه رفتن نداشت .گفـت
بابا با تو میآﯾم تـحـصـن تـا
شــاﯾــد زودتــر حــقــوقــت را
بدھند .بارھا تأکيد مـیکـنـد
معلوم است که دلش راضی
نيست بـچـهاش از درس و
مدرسه بيفتد اما چـه کـنـد،
نمیتواند جلوﯾش را بگـيـرد.
ھمسرش ھـم چـنـد روزی

است او را ھمراھی...
چھار روزی ھست زنھا و کودکـان ھـم
در اعتراض کارگران ھفت تـپـه مـردان
شان را ﯾـاری مـیکـنـنـد .در شـوش
ھستم؛ کنار کارگران نـيـشـکـر ھـفـت
تپه ،کارگرانی که میگوﯾـنـد بـيـش از
ســه مــاه اســت حــقــوقشــان را
نگرفتهاند .شش ھزار کارگری که رزق
و روزی شان به اﯾن کار وابسته است.
مجتمع صنعتی نيشکر ھفـت تـپـه در
جاده اھواز -شوش قرار دارد .از کـنـار
زمينھای ھفت تپه میگذرم دو سوی
جاده با بوتهھای بلندو سبزرنگ نيشکر
احاطه شده .ساعتی از تجمع کارگران
میگذرد اﯾـن روز بـراﯾشـان مـعـنـای
خاصی دارد .روزی کـه چـنـد نـفـر از
اعضای سـنـدﯾـکـای شـان بـازداشـت
شدهاند .تعدادی از کـارگـران مـقـابـل
ستاد فرمانـدھـی نـيـروی انـتـظـامـی

اﯾستادهاند به امـيـد آزادی ھـمـکـاران
شان.می گوﯾند اعتراض شـان کـامـال ً
مسالمتآميز بـوده و انـتـظـار نـدارنـد
کسی از آنھا در بازداشت بماند.
ﯾکی از کارگران دسـتـان زمـخـتـش را
نشانم میدھد«:فـکـر کـن از بـرج ۵
حقوق نگرفتهاﯾم از وقتی شـرکـت در
سال  ٩۴خصوصـی شـده ھـمـيـشـه
ھمين وضعيت بوده و حقوق مان را اگر
ھم گرفتهاﯾم ھـمـيـشـه بـا اعـتـراض
بــوده.ھــمــيــشــه بــا تــأخــيــر حــقــوق
گرفتهاﯾم ٢٢ » .سـال سـابـقـه کـار در
شرکت را دارد مـیگـوﯾـد ھـمـه اﯾـن
سيزده روز خواسته مان اﯾن بـوده کـه
مسئوالن ما را ببينند حـرفـھـاﯾـمـان را
بشنوند.فرمانـدار قـول داد ،نـمـاﯾـنـده
مجلس قول داد ،اما کسی به قـولـش
عمل نکرد .ھمسرش ھم اﯾن روزھا او
را ھمراھـی مـیکـنـد چـاره دﯾـگـری
براﯾشان نمانده.

زن دﯾگری میگوﯾـد شـاغـل اسـت و
گرنه او ھم حتماً مردش را ھـمـراھـی
میکرد .معلـم اسـت مـیگـوﯾـد اﯾـن
وضعيت روی روحيه بـچـهھـا ھـم اثـر
گذاشتـه بـيـشـتـرشـان رنـگ و روی
درست و حسابی ندارند.حاال زنـدگـی
ما کمی فرق دارد من حقوقم را بموقع
میگيرم.
شھر شوش کـامـال ً بـیرونـق اسـت.
بيشتر مغازهھا تعطيل.کـارگـران بـراﯾـم
میگوﯾند وقتی ما چھـار مـاه حـقـوق
نمیگيرﯾم برای شھرمان ھـم رمـقـی
نمیماند« :باﯾد پولی باشد که مـا بـه
گوشت فروشی ،سوپرمارکت ولـبـاس
فروشی سری بزنيم اﯾن جوری با حـال
ما شھر زنده میماند .بيـش از نصـف
مردم شوش و اطراف در ھفت تپه کـار
میکنند».
ﯾکی دﯾگر از کارگران میگوﯾد فقـط مـا
نيستيم کاش بياﯾيد و خانواده ھاﯾـمـان
راھم ببينيد.آنقدر به ما فشار آمده کـه
دﯾگر اعضای خانواده ھم ھمراھی مان
میکنـنـد دخـتـران ھشـت سـالـه و
چھارده سالهام امروز با من آمدند .واال
من روﯾم نمیشود توی صـورت شـان
نگاه کنم باالخـره بـاﯾـد ﯾـک کـيـکـی،
لواشکی بخورند.پول ھمينھـا را ھـم
ندارم که به آنھا بدھم .تا توی مدرسـه
از بقيه بچهھا خجالت نکشند».
مطالبه کارگرھا فقط پـرداخـت حـقـوق
بموقع شان نيست آنھا مـیخـواھـنـد
کارفرما لباس مناسب کـار و شـراﯾـط
اﯾمنی کار را ھم بـرای شـان فـراھـم
کند .آھی میکشد« :مـیگـوﯾـنـد اول
اﯾمنی ،بعد کـار بـعـد ھـيـچ کـدام را
رعاﯾت نمیکنند» .مـیگـوﯾـنـد آنـقـدر
بدون خشونت اعـتـراض کـردهانـد کـه
مــردم کــوچــه و بــازار ھــم بــه آنــھــا
پيوستهاند .تأکيد میکنند روزانه صدھا
نفر دست از کار میشوﯾند و اعـتـراض
میکنند وقـتـی سـه چـھـارم مـردم
شوش ،اندﯾمشک و دزفول در ھـفـت
تپه کار میکنند مگر چـارهای جـز اﯾـن
ھم میماند.
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آقای «ز »مغازه دار اسـت مـیگـوﯾـد:
«ھفت تپه ایھا که حقوق نمیگيرنـد
ما ھم عمال ً بيکار میمانـيـم! خـيـلـی
اوقات میپرسيم کی حقوق میگيرﯾـد
تا ما ھم کارمان ﯾک رونقی بـگـيـرد» .
ﯾکی دﯾگر از کارگـران مـیگـوﯾـد سـه
فرزند دارد.مستأجر اسـت و کـال ً ﯾـک
ميليون و ھشتصد ھزار تومـان حـقـوق
میگيرد؛ گالﯾهمند است« :چـرا آنـقـدر
دﯾر سراغ مان آمدﯾد دو ھـفـتـه اسـت
دارﯾم اعتراض میکنيم اما صداﯾمان به
جاﯾی نمیرسد ،ما از ھمه مسـئـوالن
خودمان میخواھيم ما را ببينند».
مھندس کشاورزی اسـت و بـه قـول
خودش نسل سوم از خانوادهای اسـت
که در ھفت تپه کار میکنـد .خـودش،
پدرش و برادرش« :در ھفت تـپـه اﯾـن

طور نيست که فقط کارگـران اعـتـراض
کننـد از کـارگـر سـاده تـا مـدﯾـران و
مـــھـــنـــدسھـــا ھـــمـــه اعـــتـــراض
میکنيم.سرپرست من ھـم اعـتـراض
میکند ٨٠ .نفر با من کار میکـنـنـد و
من از ھمه میخواھم در اعـتـراضھـا
شرکت کنند .ما ھمه احسـاس خـطـر
کردهاﯾم .اﯾن شرکـت شـبـانـه واگـذار
شد .زمينھای اﯾـنـجـا ھـمـه دولـتـی
بودند .اﯾن شرکـت  ۴٠سـال قـدمـت
دارد .به نام شرکت کشت و صـنـعـت
ھفت تپه ثبت شده ﯾـعـنـی مـجـتـمـع
است و واگـذاریاش ھـم راه و روش
مشخص داشـت.مـا حـتـی مـراسـم

معارفه مدﯾران را ھم نداشتيـم .نـمـی
شود که ﯾکشبه ﯾک شرکت را واگـذار
کرد .مطالبه اصلی ما بازگشت شرکت
به وضعيت اصلی خـودش اسـت اگـر
قــرار اســت واگــذار شــود ،شــراﯾــط
قانونیاش رعاﯾت شود».
کارگر است میگوﯾد نمیتواند در روی
زن و بچهاش نگاه کند« :دختـرم دنـدان
درد دارد .میشود دندان درد را درمـان
نکرد؟ مدام میگوﯾم صبر کن ما بـرای
ھر بار حقوق باﯾد اعتصاب کنيم .نيروی
انتظامی چرا باﯾد مقابل ما باشد آنـھـا
باﯾد ما را درک کنند .نه اﯾـنکـه ھـمـه
چيز را امنيتی کنند .سال قبل  ٨٠نـفـر

پرونده قضاﯾی پيدا کردند اميدوارم اﯾـن
بار برای کسی مشکلی پيش نياﯾـد» .
درﯾافت پاداش ساالنه کشت و رعـاﯾـت
حقوق قانونی ھم از دﯾگر درخـواسـت
ھای آنان اسـت.اﯾـن روزھـا کـارگـران
فوالد خوزستان ھم به اﯾن اعتـراضھـا
پيوستهاند و ھفت تپه ایھا میگوﯾنـد
ما آنھا را درک میکنيم درد مـا دردی
مشترک است .کـارگـران ھـفـت تـپـه
بارھا تأکيد میکنند ،فقط حقوق شـان
را میخواھند ،دستمزدشـان را بـرای
کاری که براﯾش زحمت کشـيـدهانـد و
نمیخـواھـنـد ھـر بـار بـه خـاطـرش
اعتراض کنند.آنھا مـیخـواھـنـد فـقـط
دﯾده و شنيده شوند.
ماجرای نيشکر ھفت تپه از کـجـا
شروع شـد و چـطـور بـه اﯾـنـجـا
رسيد؟
«حدود  ۵ھزار کارگر اکنـون بـه دلـيـل
مشکل اﯾـن کـارخـانـه نـتـوانسـتـهانـد
حقوق خود را درﯾافت کنند کـه مـا بـه
ھمراه دﯾگر مسئوالن پيگـيـر حـل اﯾـن
مســألــه ھســتــيــم .حــجــتــی ،وزﯾــر
کشاورزی ھم طی تماس تـلـفـنـی بـا
جھانگيری درخواست کـرد تـا حـقـوق
کارگران از بـخـش ﯾـارانـه نـيـشـکـر و
مطالبات آنھا از سازمان برنامه و بودجه
پرداخت شود که دﯾگر ھماھنگیھا بـا
مجموعه دولت و غيردولتی بـرای حـل
اﯾن مشکل انجام شده و سعی دارﯾـم
بزودی اﯾن مشکل را حل کنيم».
سيد رضی نوری ،نماﯾنده مردم شوش
روز گذشته چنين از تالشھا برای حـل
مشکالت کارگران ھفت تپه خـبـر داد.
برخی خبرھای دﯾگر نيز حـاکـی از آن
است که امروز موضوع کارگران ھـفـت
تپه در جلـسـه ھـيـأت دولـت مـطـرح
میشود .فرھاد دژپسند ،وزﯾر اقـتـصـاد
نيز برای پرداخت حقوق کارگـران طـی
امروز و فردا دستور داده است.
درباره تغيير مالکيت نيشکر ھفت تـپـه
نيز جعفر سبـحـانـی ،مشـاور رئـيـس
سازمان خصوصیسازی به اﯾرنـاپـالس
گفته است« :نيشکر ھفت تپه بـرنـامـه
واگذاری جدﯾد ندارد و اﯾن بـحـث فـعـال ً
مطرح نيست .مشکالت کارگـری بـاﯾـد
برطرف شده و خرﯾدار به تعھدات خـود
عمل کند .با اﯾن حـال بـنـگـاھـی کـه
سالھای قبل واگذار شده ،با مسـائـل
اﯾــن چــنــيــنــی بــه ســرعــت مــلــغــی
نمیشود».

اﯾن اولين بار نيست که کارخانهای بعد
از خصوصی شدن ،به چنين شراﯾـطـی
دچار میشود .از ﯾک طرف ،جسـت و
جــوھــا بــرای ســابــقــه مــدﯾــرﯾــتــی
جوانھاﯾی که از سـال  ٩۴و بـعـد از
برگزاری مزاﯾده  ،مدﯾرﯾت اﯾن کـارخـانـه
را در دســت گــرفــتــهانــد بــه نــتــاﯾــج
مشخصی نمیرسد و از طـرف دﯾـگـر
برخی بررسیھا نشان مـیدھـد کـه
ھمين مسائل کارگری و الـتـھـابھـای
آن ،طی سالھای گـذشـتـه مـانـع از
انجام اصالحاتی در اﯾن بنگاه اقتصـادی
و به خصوص وضعيت نيـروی انسـانـی
آن شده است .البته  ١۴آبان مـاه نـيـز
اﯾلنا در گـزارشـی بـه نـام بـرخـی از
سھامداران و اعضـای ھـيـأت مـدﯾـره
نيشکر ھفت تپه در ليست متـخـلـفـان
ارزی بانک مرکزی اشاره کـرده بـود و
حاال نيز گفته میشود که مدﯾر عـامـل
آن ،فراری شده است.
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حاشيهھاﯾی به قدمت تارﯾخ
«دزدھا در مملکت آزاد ھستند و مـن
باﯾد به زندان بروم ،چون خـوزسـتـان را
آباد کردهام» .ابوالحسن ابتھاج ،اولـيـن
رئيس سازمان برنامه اﯾران زمانـی کـه
در دھه چھل بازداشت شد و به زنـدان
رفت ،چنين در دﯾوان کيفری خطاب بـه
خبرنگاران سخن گفته بود .ابـتـھـاج در
سال  ١٣٣۶در پـی راه انـدازی اﯾـن
کارخانه رفت و در  ١٨آذر  ١٣۴٠اﯾـن
کارخانه افتتاح شد که در ھمان زمـان،
ابتھاج در زندان بود.
او در کتاب خاطرات خـود دربـاره طـرح
نيشکر ھفت تپـه مـی گـوﯾـد« :بـرای

مــطــالــعــات اولــيــه طــرح ،ﯾــکــی از
مشھورترﯾن متخصصان دنيا را که اھـل
پورتورﯾکو بود به اﯾران آوردﯾم .او پس از
مطالعات اوليه گفت کمتر نقـطـهای در
دنيا اسـتـعـداد خـوزسـتـان را ]بـرای
کاشت نيشکر[ دارد و پيشبينـی کـرد
که محصول ساالنه نيشـکـر در حـدود
ُ ٩٠تن در ھر ھکتار باشد که در عمـل،
چند سال بعد متوسط محصول نيشکـر
ھفتتپه به  ١٣٧تن در ھکتـار رسـيـد.
مطالعات خاکشناسی انـجـام شـد و
 ١٠ھزار ھکتار زمين در نقطه معـيـنـی
برای کشت نيشکر در نظر گرفته شد.
تصميم گرفته شد در اﯾن زمين نيشکـر
کـاشــت شــود و تــا زمـان بــرداشــت
محصول کارخانه قند نيشکر را تأسيس
کنيم» .حاال بيشتر از نـيـم قـرن از آن
زمان میگذرد و نام نيشکر ھفت تپـه،
باز ھم برای چندميـن بـار طـی چـنـد
سال گذشته بر سـر زبـانھـا افـتـاده
اسـت .تـولــيـد شـکــر در اﯾــن
منطقه باستـانـی از اﯾـالم ،از
ھمان ابتدا با مشکالتی مواجه
بود و روی مسير ھـمـوار جـلـو
نــمــیرفــت .در ابــتــدا خــرﯾــد
زمينھای آن از شخصی به نام
شيخ سفلی مشکـالت زﯾـادی
را برای ابتھاج اﯾجاد کرده بود و
بعد از آن ھم بـرخـی از مـردم
محلی تصور میکردند کـه اﯾـن
کارخانه صنعـتـی ،زمـيـنھـای
کشاورزی و حقابه آنھا را ھدف
قرار داده است .اما مشـکـالت
کارگری اﯾن بنگاه اقـتـصـادی از
زمــانــی آغــاز شــد کــه بــالی
مدﯾرﯾتی مانند آفـتـی بـر جـان
اﯾن کارخانه افتاد.

از اﯾســتــادگــی مــثــل ﯾــک
خانواده تا فراری شدن
اولين حـرکـتھـای اعـتـراضـی
کارگران مجتمع کشت و صنعت
نيشکر ھفت تپه در سـالھـای
 ٨۴و ٨۵به خاطر عدم درﯾـافـت
دستمزد به مدت سه ماه آغـاز
شـده بـود .در آن زمـان اﯾــن بـنـگــاه
اقتصادی در اختيار سازمان گسترش و
نوسازی اﯾران)اﯾدرو( قـرار داشـت .در
ســالھــای بــعــد از آن ھــم اﯾــدرو
تالشھاﯾی را بـرای نـوسـازی و حـل
مشکل اﯾن بنگاه اقتصادی انجـام داده
بود .غالمرضا کـرامـتـی فـرد ،مـعـاون
سرماﯾه گذاریھای صنعتـی اﯾـدرو در
اردﯾبھشت سال  ٩٢به اﯾسـنـا گـفـتـه
بود« :مرحله دوم نـوسـازی کشـت و
صنعت نيشکر ھفت تپه بر تـوسـعـه و
بھسازی کشـاورزی در اﯾـن شـرکـت
متمرکـز شـده و تـاکـنـون  ٩٠درصـد
پيشرفـت داشـتـه اسـت.سـطـح زﯾـر
کشت نيشکر در ھفت تـپـه در سـال
زراعی گذشته از  ٨۵٠٠ھـکـتـار فـراتـر

رفت که نسبت به سال قبل از آن ۵٠٠
ھکتار افزاﯾش نشان میدھد» .در فـاز
نخست اﯾن نوسازی ھم  ٣٠مـيـلـيـارد
تومان ھزﯾنه شـده بـود کـه اگـر اﯾـن
کارھا انجام نمی شد ،ھمان زمان بـه
دليل فرسـودگـی ،اﯾـن کـارخـانـه ۵٠
ساله تعطيل شده بـود .بـعـد از اﯾـن
تالشھا در  ٣٠آذر سال  ٩۴سـازمـان
خصوصیسـازی اطـالعـيـهای چـنـيـن
منتشر کرد١٠٠«:درصد سھام نيشـکـر
ھفت تپه واگذار میشود».
بر اساس اﯾن اطـالعـيـه ،بـلـوک ١٠٠
درصدی سھام شرکت کشت و صنعت
نيشکر ھفت تپه شامل  ١٩۴ميليون و
 ٧۴١ھزار و  ٣٣٣سھم به قيمت پـاﯾـه
ھر سھم  ١١ھزار و  ٢٣١رﯾال و ارزش
کل پاﯾه  ٢ھزار و  ١٨٧ميلـيـارد و ١٣٩
ميليون و  ٩١٠ھـزار و  ٩٢٣رﯾـال بـه
صورت  ۵درصد نقد و بقـيـه اقسـاط ٨
ساله در سی امين روز آذرماه امسـال
به مزاﯾده گذاشته شد که اﯾـن مـيـزان
سھام متعلق به سازمان گسـتـرش و
نوسازی اﯾران بـود و مـبـلـغ سـپـرده
شرکت در مزاﯾده آن تـوسـط سـازمـان
خصوصیسـازی  ۶۵مـيـلـيـارد و ۶١۴
ميليون و  ١٩٧ھزار و  ٣٢٨رﯾال تعـيـيـن
شده بود .در نـھـاﯾـت در اﯾـن مـزاﯾـده
جوانی به نام اميد اسد بيـگـی بـرنـده
شد.
حاال در چارت سازمانی اﯾن شرکت نيز
که روی ساﯾت آن قرار دارد ،از ميـان ۵
نفر عضو ھيأت مدﯾره ،نام فاميـل سـه
نفر ،اسدبيگی است.وی در سخنرانی
خـــود بـــرای کـــارگـــران شـــرکـــت
گفت«:شراﯾط ھفت تپه بسـيـار بـھـم
رﯾخته و آشفته است و تنھـا دلـيـلـش
ھم سوء مدﯾرﯾت اﯾن تشکـيـالت بـوده
است .اﯾـن تشـکـيـالت مـیتـوانسـت
ثروت زﯾادی را برای شما اﯾـجـاد کـنـد.
میتوانست بھترﯾـن امـتـيـازات را بـه
شما بدھـد ولـی مـتـأسـفـانـه سـوء
مدﯾرﯾت باعث شده اسـت کـه ھـمـه
شماھا ناراحت باشيد .شماھاﯾی کـه
ﯾک عمر برای اﯾن مملکت جنگيدﯾد.
شماھاﯾی که زمانی کـه اﯾـران دچـار
بدترﯾن شراﯾط ممکن در زمان جنگ بود
توانستيد شرکت را نجات دھيـد .ولـی
درحال حاضر شما ھستيد که از ھـمـه
گرفتارتر ھستيـد و مشـکـالت زﯾـادی
دارﯾد .اﯾن مجموعه آمده است تا مـثـل
ﯾک خانواده در کنار شمـا اﯾسـتـادگـی
کند».
او در اواخر سال  ٩۴چنين صحبت کرده
بود و حاال نقوی حسينی ،سخـنـگـوی
فراکسيون والﯾی مجلس بـه نـقـل از
اژهای ،ســخــنــگــوی قــوه قضــائــيــه
گفـت« :دربـاره مـدﯾـرعـامـل کشـت و
صنعت ھفت تپه باﯾد بـگـوﯾـم کـه وی
فراری بوده و اصال ً زندان نـيـسـت کـه
فرصتی به او داده شود تا مشکالت را
حل کند».
منبع :روزنامه اﯾران

"ﻓﻜﺮ را ﭘﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﺳﻘﻒ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮود ﺑﺎﻻﺗﺮ...
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ﻓﻜﺮ را ﭘﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ
و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﺳﻘﻒ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮود
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮد
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻛﻮه ﺗﺮدﻳﺪ
و ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻓﻖ ﺑﺎورﻫﺎ
ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ
....
ﻓﻜﺮ اﮔﺮ ﭘﺮﺑﻜﺸﺪ
ﺟﺎي اﻳﻦ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ،اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﮓ
ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ دﺷﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺮدد

دﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺰرع ﮔﻞ ﻫﺎي ﻗﺸﻨﮓ
......
ﻓﻜﺮ اﮔﺮ ﭘﺮ ﺑﻜﺸﺪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻛﺎﻓﺮ و ﻧﻨﮓ و ﻧﺠﺲ و
ﻣﺸﺮك ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﻴﻢ و رﻫﺎ .

راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ!
چکيده :اﯾران با بيش از  ۶ميليون نزاع خيابانی در سال و
بيش از  ١۵ميليون پرونده تازه در سال گذشته رتبه ای بھتر
از  ١٣٨در جدول نيافته است .در اﯾن گزارش اروپا آرام ترﯾن
قاره و کشورھای منا ﯾعنی خاورميانه و شمال آفرﯾقا
خشونت آميز ترﯾن کشورھای جھان بوده اند....
موسسه مطالعاتی اقتصاد و صلح تازهترﯾن گزارش خود با
عنوان شاخص جھانی صلح را منتشر کرد .در اﯾن بررسی
مھربان ترﯾن کشورھا عبارتند از:
 -١اﯾسلند
 -٢دانمارک
 -٣اترﯾش
 -۴نيوزﯾلند
 -۵سوئيس
 -۶فنالند
 -٧کانادا
 -٨ژاپن
 -٩استراليا
 -١٠جمھوری چک
قھر آميز ترﯾن کشورھا عبارتند از
 -١۶٢سورﯾه
 -١۶١عراق
 -١۶٠افعانستان
 -١۵٩سودان شمالی
 -١۵٨آفرﯾقای مرکزی
 -١۵٧سومالی

 -١۵۶سودان
 -١۵۵کنگو
 -١۵۴پاکستان
 -١۵٣کره شمالی
 -١۵٢روسيه
 -١۵١نيجرﯾه
مالزی نخستين کشور اسالمی در رتبه  ٢٨است.
اﯾران با بيش از  ۶ميليون نزاع خيابانی در سال و بيش از ١۵
ميليون پرونده تازه در سال گذشته رتبه ای بھتر از  ١٣٨در
جدول نيافته است.
در اﯾن گزارش اروپا آرام ترﯾن قاره و کشورھای منا ﯾعنی
خاورميانه و شمال آفرﯾقا خشونت آميز ترﯾن کشورھای
جھان بوده اند.
مالزی ،قطر ،کوﯾت ،امارات و اندونزی پنچ کشور اسالمی
ھستند که در باالی جدول از  ٢٨به بعد ھستند.
آرامش در  ٢۵کشور دنيا خيلی باالست که شامل ھيچ
کشور اسالمی نمی شود.
در  ۴٣کشور آرامش باالست که شامل  ۵کشور اسالمی
فوق است.
خشونت به انواع مختلف در  ٨٧کشور از جمله اﯾران
باالست.
 ١٢کشور فوق ھم روی خشونت را سفيد کرده اند .که بجز
روسيه و کره شمالی ھمه کشورھای اسالمی ھستند.
جالب اﯾن که  ٣٠کشور آرام جھان در صدر کشورھای پر
مطالعه ھستند و بدون استثنا رنکينگ مطالعه کشورھای
خشونت آميز بسيار پاﯾين است.
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ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ

دﻳﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻛﺸﻴﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﻫـﻨـﮕـﺎم
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻮش ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي »دروﻏـﮕـﻮ،
دروﻏﮕﻮ« و »رو ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ« ﺑﻪ او ﭘﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
بی بی سی  -امروز ،شنبه  ٢۶آبان،
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در سيزدھمين روز از اعتصاب کارگران نـيـشـکـر ھـفـتتـپـه،
جمعيت زﯾادی در خيابانھای شوش ،در استان خـوزسـتـان،
به حماﯾت از کارگران معترض تجمع کردند.
ھمزمان صدھا نفر از کارگران معترض فوالد اھواز در مـقـابـل
استانداری خوزستان تجمع کردند.
تجمعکنندگان در شوش و در اھواز شعارھاﯾی در حمـاﯾـت از
ﯾکدﯾگر دادند.
اﯾن کارگران معترضند که چند ماه است حقوق نگرفتهاند.
تصاوﯾر منتشرشده از حضور ماموران پلـيـس ضـدشـورش در
شوش حکاﯾت دارد.
غالمرضا شرﯾعتی ،اسـتـانـدار خـوزسـتـان ،بـه خـبـرگـزاری
دانشجوﯾان اﯾران )اﯾسنا( گفته است که تجمعھای کـارگـران
ھفتتپه مسـالـمـتآمـيـز بـوده اسـت .او وعـده داده کـه
استانداری با "کمک مسئوالن کشوری" پيگير رسيـدگـی بـه
خواستهھای کارگران است.
معترضان در شوش ،در مقابل ساختمان فرمـانـداری تـجـمـع
کردند و عالوه بر کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تـپـه،
افرادی از قشرھای دﯾگر مردم شوش در مـيـان آنـھـا حضـور
داشتند.
آنھا با شعارھاﯾی مسئوالن را "بیلياقت" خواندند.
دﯾروز اعتراضات ھفت تپه به نماز جمـعـه کشـيـد .کـارگـران
ھنگام صحبتھای محمد امـام ،امـام جـمـعـه شـوش ،بـا
شعارھای "دروغگو ،دروغگو" و "رو بـه مـيـھـن ،پشـت بـه
دشمن" به او پشت کردند.
در اھواز کارگران با شعارھاﯾی چون "خاشقجی رو رھا کـن،
فکری به حال ما کن" و "تورم ،گرانی ،پاسخ بده روحانی" در
مقابل استانداری خوزستان اعتراضشان را بيان کردند.
اسماعيل بخشی ،از نماﯾندگان کارگران ھفت تپه در تـجـمـع

شوش گفت با اعتراضات جاری" ،دزدھا و اختالسگرھا دﯾگـر
خواب خوزستان را ببينند".
پيش از اﯾن خبرگزاری کار اﯾران )اﯾلنا( گزارش داده است کـه
نام ﯾکی از مقامھای شرکت ھفتتپه در مـيـان مـتـخـلـفـان
ارزی بوده است.
نماﯾنده کارگران ھفتتپه اسحاق جھانگيری و اطرافيانـش را
به "رانت خواری و رانت دھی" در اداره کشور متھم کرد.
عدهای از کارگران ھـفـت تـپـه و فـوالد اھـواز مـیگـوﯾـنـد
مشکالتشان با خصوصیسازی تشدﯾد شده است.

'ممنوعالورودی مدﯾران'
ﯾکی از کارگران ھفتتپه به اﯾلنا گفته است" :وعدهھاﯾی که
کارفرمای کارخانه و برخی مسئوالن استانی پـيـش از اﯾـن
برای پرداخت طلب کارگران داده بود ،در حد شعار باقيمـانـده
است".
در عين حال ﯾکی از کانالھای تلگرامی منتسب بـه فـعـاالن
کارگری ھفتتپه میگوﯾد حراست شرکت بـه آنـھـا گـفـتـه
است که ﯾکی از تقاضاھاﯾشان ،مبنی بر مـمـانـعـت از ورود
مدﯾران به شرکت ،عملی میشود.
گروھی از کارگران ھفتتپه خواھان آن ھستند که مالـکـيـت
شرکت از بخش خصوصی به بخش عمومی بازگردانده شـود
و شرکت به صورت شوراﯾی اداره شود.

ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻد اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
پـــنـــجـــشـــنـــبـــه  ٢۴آبـــان - ١٣٩٧
 ١۵نوامبر ٢٠١٨
گروھی از کارگران شـاغـل در «گـروه
ملی فوالد اﯾران »در پنـجـمـيـن روز از
اعتراض صنفی خود و در انـتـقـاد بـه
بیتوجھی مدﯾران کارخانه به مطالبـات
صنفیشان به نشانه اعتراض خيـابـان
منتھی بـه سـاخـتـمـان اسـتـانـداری
خــوزســتــان را راھــپــيــمــاﯾــی کــردنــد.

او با بيان اﯾنکه کـارگـران دو مـاه مـزد
معوقه از کارفرمـا طـلـبـکـارنـد ،افـزود:
حتی اگر کـارفـرمـا مـطـالـبـات مـزدی
کارگران را ﯾکجا پرداخت کند تا زمـانـی
که مواد اوليه برای آغاز فعاليت مجتمع
تامين نشود ،آنـھـا بـه اعـتـراضھـای
صــنــفــی خــود ادامــه مــیدھــنــد.

تجمع مقابل ساختـمـان اسـتـانـداری،
مسئـوالن اسـتـانـی وعـده پـرداخـت
مطالبات معوقه و ساﯾر خـواسـتـهھـای
صنفی ما کـارگـران را مـیدھـنـد امـا
مـتــاســفـانــه کــارگـران ھــمــچـنــان بــا
مشکالت دسته پنجه نرم مـیکـنـنـد.

به گزارش خبرنگار اﯾلـنـا ،گـروه مـلـی
فوالد اﯾران شامل کارخانه فوالدسازی،
نورد کـوثـر ،نـورد تـيـرآھـن ،کـارخـانـه
لولهسازی و ماشـيـنسـازی اسـت و
حدود  ۴ھزار کارگـر شـاغـل دارد کـه
طی چند ماه گذشته دستمزد آنھا به
تاخير افتاده است .بـه ھـمـيـن دلـيـل
کارگران اﯾن کارخانـهھـا کـه بـا ادامـه
بــیتــوجــھــی مســئــوالن کــارخــانــه و
استانی مواجه شدهاند ،صبح امروز در
اعتراض به معوقـات مـزدی و تـامـيـن
نشدن مواد اوليـه از سـوی کـارفـرمـا
خــيــابــان مــنــتــھــی بــه ســاخــتــمــان
استانداری خوزستان را راھـپـيـمـاﯾـی
کــــــــــــــــــــــــــردنــــــــــــــــــــــــــد.
به گفت ٔه ﯾکی از کارگران؛ کارگران قـبـل
از انجام پيادهروی در خيابان به دفتر دو
نفر از نـمـاﯾـنـدهھـای مـردم اھـواز در
مجلس شورای اسالمی در مـنـطـقـه
امانيه شھر اھواز مراجعه کرده بـودنـد
کــه نــتــيــجــهای حــاصــل آنــھــا نشــد.
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طبق اظھارات وی؛ در حال حاضر مالک
جدﯾد گروه ملی فوالد اھـواز ﯾـکـی از
بانکھای دولتی است که برای تاميـن
مواد اوليه توليد اقدام نمیکند و بـدﯾـن
ترتيب فعالـيـت تـولـيـدی کـارخـانـهھـا
مـــــتـــــوقـــــف شـــــده اســـــت.

طبق اظھارات ﯾکی دﯾگـر از کـارگـران؛
کارگران اﯾن شرکت بارھا در پـی عـدم
تحقق وعدهھای مسئوالن در پرداخـت
حقوق و معوقاتشان مقابل نـھـادھـای
مختلف دولتی ھـمـانـنـد اسـتـانـداری
خوزستان تجمع کردهاند و حتی بـارھـا
فعاليت روزانـه کـارخـانـه بـا اعـتـراض
کــارگــران مــتــوقــف شــده اســت.
اﯾن کارگران تصرﯾح کردند :در ھر نوبـت

ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ رژﻳﻢ
آﺧﻮﻧﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن را ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ،
سپيده پورآقاﯾی
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بيش از دو ھفته میشود
که «کارگران ھفت تپه »در حـال بـيـان
صرﯾح مطالبات خود ھستند ،به خيابان
رفتند ،در مقابل نھادھای دولتی جـمـع
شدند .به دفتر امام جمعه رفتنـد و در
نماز جمعه نماﯾش ھميشگی را بر ھم
زدنـد .آنـھــا تـمــام مــراجــع مــخـتــلــف
سياسی ،قانـونـی و مـدنـی را صـدا
کردند که بگوﯾند «ما نان ندارﯾم».
بسيار غم انگيز است؛ سياسـيـون بـه
«در خــيــابــان آمــدن »مــینــگــرنــد،
روشنفکران «به مطالبه نان »مینگرند
و چشم طبقاتی به آن دارنـد ،کـنـش
گران اجتماعی به «گرسنگی مـردم»،
ھمه ما به نحوی دارﯾم ھفـت تـپـه را
«مصرف »میکنيم؛ ھمه ما.
انگار نه انگار انسان ھاﯾی دارنـد بـرای
احقاق حق خود ،برای حـفـظ کـرامـت
انسانيشان تالش مـیکـنـنـد .آقـاﯾـان
خانمھا آنکه در حال فرﯾاد زدن اسـت،
انسانی است که میخـواھـد انسـان
بماند ،چرا به اﯾن توجه نمیکنيد؟
دقيقا مصادف با ھمين اخبـار بـود کـه
وضـعـيـت اﯾـران در خصـوص مـوضـوع
حقوق بشر «بـه شـکـل وخـيـمـی »
گزارش شد ،اما اشاره نشد که امـروز
حقوق بشر در اﯾـران تـنـھـا مسـئـلـه
«آزادی بيان »ﯾا «حذف سيستمـاتـيـک
مخالفان »نيست ،کـه ھـمـه اﯾـنھـا
ھست و به شکل بسيار دھشتنـاکـی
ھم ھست اما مسئله حقوق بشـر در
اﯾران اﯾن است که در کشـور کـه بـه
قول حاکمانش دارای امـنـيـت کـامـل
است شراﯾط زندگی مانند مردم ﯾـمـن
است ،مردم دچار قـحـطـی ھسـتـنـد،
روحانيت تحت اﯾده مذھبی مردم را بـه
جاﯾـی رسـانـده اسـت کـه ھـرکـس
بخواھد انسان بمانـد ﯾـعـنـی عـزت و
عظمت اسالم را دچـار خـدشـه کـرده
است.
اما بعد چه میشود؟ کـارگـران ھـفـت
تپه سرکوب میشوند ،بـرخـی تـالش
میکـنـنـد آن را بـه عـنـوان «تـارﯾـخ
سياسی سرکوب »در خاطرهھـا نـگـه
دارند و برخی تالش میکنند آن را بـه
عنوان «مبارزه پيوسته با رژﯾم »بـازتـاب
دھند و تمام!
اما اﯾن مردم تمـام نـمـیشـونـد ،اﯾـن
مردم ناتوان تر میشوند ،اﯾن جماعتی
کــه ســرکــوب مــیشــونــد دوبــاره
نمیتوانند به خيابـان بـيـاﯾـنـد ،دوبـاره
نمیتوانند زنـدگـی کـنـنـد ،آنـھـا اگـر

ساکت شوند دﯾـگـر فـرقـی بـا مـرده
ندارند ،نه به اﯾن دليل که احـتـمـاال از
گرسنگی میميرند و دچـار «چـرخـه
محروميت »میشونـد ،بـلـکـه از اﯾـن
جھت که تمام اﯾدهھای آنھا برای تغيير
دچار شکست میشود ،بـاﯾـد کـمـک
کنيم مبارزه اﯾن مردم به جاﯾی برسـد،
کــجــا؟ بــه ســرنــگــونــی رژﯾــم؟ مــگــر
میشوند با ﯾـک ابـزار و بـا تسـخـيـر
خيابان ،جمھوری اسـالمـی را عـقـب
راند؟ نه.
باﯾد کمک کرد مردم بـرای خـود نـھـاد
بسازند ،تشکل بسازند .باﯾد کمک کرد
مردم در خالل مبارزه توانمند تر شونـد،
اگر زنـی ،مـردی ،جـوانـی امـروز در
خيابان آمد و تالش کرد صداﯾی مـدنـی
باشد ،نباﯾد با ھمان دانش گذشته بـه
خانه برگردد ،مبارزه باﯾد شھرونـدان را
قوی تر کند ،باﯾد مبارزه سيمای مدنـی
اﯾرانيان را از «ملتی تـحـت ظـلـم »بـه
«ملتی تغـيـيـر دھـنـده »و «خـواھـان
تغيير »و «قادر به تغيير »تبـدﯾـل کـنـد.
اجازه ندھـيـم بـا مصـرف اعـتـراضـات
جامعه مدنی مردم گمان کننـد «بـودن
بر عليه ﯾک دﯾکتاتوری »سودی در پـی
ندارد.
مبارزه با ﯾک رژﯾم غير قانونـی مسـلـح
به تمامی ابزارھای سـرکـوب مـدنـی،
اﯾدئولوﯾک و تبليغاتی و اقتصادی فـقـط
با کنش سياسی امکان پذﯾر نـيـسـت،
باﯾد ھمزمان مردم با اﯾدهھای آلترناتيـو
دور زدن ﯾک رژﯾم غير قـانـونـی آشـنـا
کرد.
مردم اگر بدانند چگونه با حماﯾت مالـی
غير قرضی به ھمدﯾگر میتوانند بـرای
ادامه حيات خود ،مسـتـقـل از فضـای
اقتصادی حکومت ساخته امرار مـعـاش
کنند بسيار زودتر از اﯾنھا کشور عـوض
میشود.
امروز وقت اﯾن اسـت کـه مـا از خـود
بپرسيم راھکار تارﯾـخـی اقـلـيـتھـای
تحت ستم در تارﯾخ اﯾران چـه بـوده و
چگونه میتوان آن را در ﯾـک مـبـارزه
اجتماعی سياسی به کار بست؟
امروز وظيفه اوليه ما اﯾن است که بـه
اﯾن سوال جوابھای عـمـلـی و دقـيـق
بدھيم ،چرا با سکوت خود اﯾن اجازه را
میدھيم که اﯾن تنھا حکومـت بـاشـد
که با قرار گرفتن در شراﯾط خطر امکـان
بازسازی سپر دفاعی خود را داشـتـه
باشد؟ «کشف توانمندی جامعه بـرای
عدم وابستگی به حاکميت » ،کـه بـه
شکل سيستماتيکـی بـرای سـرکـوب
مردم به کار گرفـتـه شـده بـزرگـتـرﯾـن
فرصتی است که اعتصابات سراسـری
در اختيار ما قرار میدھد.
در درجه دوم باﯾد تالش کنيم فـراتـر از
«اکوی »مطالبات جامعه مدنی فعاليت

کنيم؛ اﯾن که تنھا صدای مـحـرومـان را
بلند کنيم تـا بـه گـوش اربـاب قـدرت
برسد .کاراﯾی الزم را ندارد ،مـردم مـا
باﯾد باور کنند خود «ارباب قدرت »انـد و
برای اﯾن امر میباﯾست رسانهھـا بـه
«مداخله مدنی »روی آورند.
در درجــه اول بــاﯾــد اســتــداللھــای
حاکميت برای بـی پـاسـخ گـذاشـتـن
مطالبات مـردم بـه درسـتـی و دقـت
بررسی شود ،باﯾـد تـمـام تـوجـيـھـات
سيستم برای سرکوب سياسی مردم
مورد بحث واقع شود تـا رسـانـهھـای
سرکوب نتوانند با استدالل ﯾـک مـقـام
سياسی مطالبات آنھا را بی اثر کـنـد؛
به عنوان مثال در فيلمھـا دﯾـدﯾـم کـه
ﯾکی از مقامات میگفت «معترضين در
نماز جمـعـه از کـارگـران ھـفـت تـپـه
نيستند».
باﯾد مردم بدانند که اﯾن ﯾک مـکـانـيـزم
جمھوری اسـالمـی اسـت کـه بـرای
حذف مخالفان آنھـا را از ﯾـک بـدنـه
مشروع جراحی میکـنـد ،اﯾـن گـونـه
است که استـراتـژیھـای رژﯾـم بـرای
سـرکــوب بـقــيــه مــخــالـفــان بـی اثــر
میشود ،نمیشود ﯾکی را گـفـت از
مسلمانان نيست ،ﯾـکـی را گـفـت از
معتمدان سياسی نـيـسـت ،ﯾـکـی را
گفت از متشرعين نيسـت و کـم کـم
ھمه مطالبات را به خاطر تعلق ﯾک نفر
به ﯾک جرﯾان بـی پـاسـخ نـھـاد .اﯾـن
استدالل حاکم در باره اﯾن کـه حـتـمـا
باﯾد ﯾک نفر خودش اعتراضش را عـلـنـا
بيان کند تا مشروع باشد باﯾد در مقابل
اﯾن پرسش قرار گيرد که آﯾـا کـارگـران
ھپکو که در کارخانه تجمع کرده بـودنـد
و خودشان بودند به حقشان رسـيـدنـد
ﯾا آنھا ھم به شدت سرکـوب شـدنـد؟
مھمترﯾن گام برای پيـروزی در مـبـارزه
خلع سالح گفتمانی دشـمـن اسـت؛
جمھوری اسالمی به عـنـوان دشـمـن
اقشــار اﯾــران تــا وقــتــی بــه شــکــل
گفتمانی خلع سالح نشود ،جـالدانـش
را عوض میکند ،بـه جـای مـرتضـوی
کسی دﯾگر مینشيد کما اﯾن کـه بـه
جای ﯾزدی ،شاھرودی و الری جـانـی
نشستهاند .اگر اﯾن رژﯾم غير قـانـونـی
عميقا و اساسا در سطح گـفـتـمـانـی
خلع سـالح شـود ،امـکـان ﯾـارگـيـری
اجتمـاعـی فـعـاالنـهاش را از دسـت
خواھد داد و اﯾن ميسر نمیشود مـگـر
اﯾن که ھمزمان مردم در جرﯾان مـبـارزه
اجتماعی توانمنـد شـونـد ،نـھـادمـنـد
شوند و از نظر روانی و عملی امکان و
تبليغاتی نامشروع سازی مخالـفـان از
بين برده شود.
ســـــپـــــيـــــده پـــــورآقـــــاﯾـــــی
مدﯾر اجراﯾی شھرونـدﯾـار و عضـو
کمپين به سوی گذار

ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞﻫﺎي
زﻧﺠﻴﺮهاي ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟
قربـانـعـلـی دری نـجـف آبـادی

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
اﯾــن نــوشــتــه کــه پــيــش از اﯾــن در
پانزدھمين سالگرد قتل ھـا مـنـتـشـر
شده در بيستمين سالگرد قـتـل ھـای
زنجيرهاﯾبا تغييراتی جـزﯾـی بـاز نشـر
میشود.
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خــانــوادهھــای قــربــانــيــان قــتــلھــای
سياسی پاﯾيز  ١٣٧٧در اﯾران میگوﯾند
با گذشت  ١٨سال "رسيدگی قضاﯾـی
به اﯾن قتلھا ﯾـا انـجـام نشـد ﯾـا بـه
بيراھه کشيده شد و بستـر فـکـری و
سازمانی قتلھا ھم ھـرگـز بـررسـی
نشد".
محمد مختاری و محمدجعفـر پـوﯾـنـده،
اعضای کانـوان نـوﯾسـنـدگـان اﯾـران و
دارﯾوش و پروانه فروھر ،رھبـران حـزب
مــلــت اﯾــران ۴ ،قــربــانــی قــتــلھــای
سياسی پاﯾيز  ١٣٧٧در تھران ھستنـد
که از سوی رسانه ھـا بـه قـتـلھـای
زنجيرهای معروف شد .وزارت اطالعـات
اﯾران با انتشار بيانيهای اعالم کرد کـه
گروھی از کـارکـنـان "خـودسـر" اﯾـن
وزارتخانه در قـتـل اﯾـن  ۴مـنـتـقـد و
دگراندﯾش دست داشتهاند .قتل مجيـد
شرﯾف ،نوﯾسنده ومترجم و از اعضـای
دفتـر تـدوﯾـن مـجـمـوعـه آثـار عـلـی
شرﯾعتی که  ٩آذر  ٧٧ناپدﯾـد و جسـد
او در  ١۶آذر ھمان سال در پـزشـکـی
قانونی پيدا شد و ھـمـچـنـيـن پـيـروز
دوانی که سوم شھرﯾور ھـمـان سـال
مفقود شد و ھرگز اثری از او پيدا نشد
از سوی جـمـھـوری اسـالمـی ،جـزو
پرونده قتل ھای زنجيره ای مـحـسـوب
نشد.
دی ماه  ١٣٧٩عوامل اجراﯾی قتـل ھـا
در شعبه ﯾک دادسرای نظامی تـھـران
مورد محاکمه قرار گرفتند ،اما کسانـی
که عوامل اجراﯾی از آنـھـا بـه عـنـوان
دستور دھنده و آمران قتل ھا نام بـرده
بودند و نام شان در پرونده قـتـل ھـای
زنجيره ای ذکر شـده بـود ھـرگـز بـه
صورت رسمی متھم نشدنـد و تـحـت
پيگرد قرار نگرفتند .بعد از گـذشـت ١٨
سال آنھا ھمـچـنـان در پسـت ھـا و
مــنــصــب ھــای ســيــاســی رده اول
حکومتی حضور دارند.
قربـانـعـلـی دری نـجـف آبـادی
قربانعلی دری نجف آبادی ،وزﯾـر وقـت

اطالعـات ٢١ ،بـھـمـن مـاه
 ١٣٧٧از وزارت کناره گـيـری
کرد .پرستو فـروھـر ،فـرزنـد
دارﯾوش و پروانه فروھـر کـه
پرونده قتل ھای زنجيـره ای
در شعبه ﯾک دادگاه نظامـی
تھران را خوانده مـی گـوﯾـد:
"آقای دری نجف آبـادی بـه
عنوان وزﯾر وقت اطالعات نـه
تنھا مسول رسمی ارگـانـی
بود که افـرادی از درون آن
چنين جناﯾت ھاﯾی را انجـام
دادند و او به لحاظ سازمانی
مسوليت داشـت بـلـکـه در
درون پرونده بارھا از سـوی
متھمان به وﯾژه دو متھـمـی
که به عنوان متھم ردﯾف اول
و دســتــور دھــنــده مــطــرح
شدند ،نام او مـطـرح شـده
است .آنھا خيلی واضـح بـا
آوردن شــواھــد و مــدارک
گفتند که دسـتـور دھـنـده،
وزﯾر وقت ،آقای دری نـجـف
آبادی بـوده ولـی در مـورد
اﯾشــان پــيــگــيــری صــحــيــح
قضاﯾی انجام نشد".
به گفته خـانـم فـروھـر" ،از
دری نــجــف آبــادی صــرفــا
پرسش ھاﯾی در چند نوبـت
شده بود ولی آن چيزی کـه
برای خواندن بـه دسـت مـا
دادند ،فقط چند برگ مختصر
بود که صرفا اﯾشـان نـقـش
خودشان را نفی کرده بودنـد
ولی ھـيـچ پـرسـشـی کـه
اﯾشان را مواجه بکند با تمام
شواھد و مدارکی که دﯾـگـر
متھـمـان ارائـه مـی دادنـد
مبنی بـر اﯾـن کـه اﯾشـان
دستور قتل ھا را داده ،وجود
نداشت".
آقای دری نـجـف آبـادی در
حال حاضـر عضـو مـجـلـس خـبـرگـان
رھبری ،نماﯾنده ولی فقيه در اسـتـان
مرکزی و امام جمعه اراک و ھمچـنـيـن
عضو مجمع تشخيص مصلـحـت نـظـام
است ١٧ .سـال بـعـد از قـتـل ھـای
سياسی و در انتخابات مجلس خبرگان
رھبری در اسفند ماه  ،١٣٩۴نام او در
فھرست "خبرگان مـردم" و "لـيـسـت
اميد" قرار گرفت و به عنوان نـمـاﯾـنـده
مجلس خبرگان رھبری انـتـخـاب شـد.
فھرست منتسب به اکـبـر ھـاشـمـی

غالمحسـيـن مـحـسـنـی اژه ای

علی فــالحـيـان

مصطفی پورمحمدی

عزﯾزﷲ خوشوقت،

رفسنجانی ،رئيس مجـمـع تشـخـيـص
مصلحت نظام برای مجـلـس خـبـرگـان
رھبری ،فھرست "خبرگان مـردم" نـام
داشت و محمد خاتمی ،رئيسجمـھـور
اسبق اﯾران ،اﯾن فھرست را به ھمـراه
فھرست اصالحطلبـان بـرای مـجـلـس
شورای اسالمی ،ليست اميد نـامـيـده
بود.

غالمحسـيـن مـحـسـنـی اژه ای
غالمحسين محـسـنـی اژه ای دﯾـگـر
مقام قضاﯾی-امنيتی اﯾـران اسـت کـه
نام او در پرونده قتل ھای زنـجـيـره ای
مطرح بود .پرستو فروھـر مـی گـوﯾـد:
"ھمان موقع خانواده پيـروز دوانـی بـه
دليل اﯾنکه در ﯾک بخـشـی از پـرونـده
ﯾکی از متھمان گفته بود کـه دسـتـور
قتل پيروز دوانی را آقای محسـنـی اژه
ای داده از او شــکــاﯾــت کــردنــد کــه
متاسفانه ھيچ وقت پی گيری نشـد و
بازجو حتی ﯾک سوال از متـھـمـی کـه
چنين حرفی زده بـود نـکـرده بـود کـه
الاقل بيشتر توضيح دھد .ﯾعنی شـمـا
با پرونده ای مواجه بـودﯾـد کـه انـگـار
کسی که بـازجـوﯾـی مـی کـرد قصـد
افشای حقيقت و قصد دادرسی قضيـه
را نداشته".
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به گفته حسين دوانـی ،بـرادر پـيـروز
دوانی" ،نام پيروز و مجيد شرﯾـف را از
پــرونــده بــيــرون کشــيــدنــد و پــرونــده
قتلھای زنجيرهای را در  ۴قتل خالصـه
کردند .ھمان موقع آقای زرافشـان کـه
ﯾکی از وکالی خانوادهھا بود مصـاحـبـه
کرد و اﯾن مسـئـلـه را عـنـوان کـرد و
پرسيد پرونده اﯾن دو نفر کجاسـت؟ او
گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با
فتوای محسنی اژهای داده .نـه تـنـھـا
جوابی ندادند که آقای زرافشان )وکيـل
خانواده ھای قربانيان قتل ھای زنجيـره
ای( را ھم که پیگير اﯾن دو پرونده بود
بازداشت کردند ،اما بعدھا قسمتی از
پرونده در خارج از کشور منتشر شد و
آقای الھيجی ،اﯾن پرونده را شکافت و
توضيح داد که دری نجف آبادی گـفـتـه
اﯾنھا کمونيست ھستند و باﯾد کشـتـه
شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را
صادر کرده".
غالمحسين محسنی اژه ای بـعـد از
جرﯾان قتـل ھـای زنـجـيـره ای ،وزﯾـر
اطالعات دولت محمـود احـمـدی نـژاد
شد و بعدھا به سمت دادسـتـان کـل
کشور رسيد .او در حال حاضـر مـعـاون
اول و سخنگوی قوه قضائيه است.
علی فـالحـيـان
نام علی فالحيان ،وزﯾر اسبق اطالعات
بارھا در پرونده قتل ھای زنـجـيـره ای
ذکر شده بود .به گفته پرستـو فـروھـر
"در مورد آقـای فـالحـيـان ،جـابـجـا در
پرونده ،متھمان اشاره ھاﯾی داشـتـنـد
وقتی که می خواستند بگوﯾند که اﯾـن
شيوه حذف فيزﯾکـی -آن چـيـزی کـه
خودشان اسم می گذاشتند -در اﯾـن
وزارتخانه سابقه داشته است .اشـاره
کرده بودنـد کـه از دوران وزارت وزﯾـر
سابق ﯾعنی علی فالحيان اﯾن مسئله
بوده .ولی در اﯾـن مـورد ھـم حـتـی
پرسشی از سوی بـازجـوﯾـی کـنـنـده

انجام نشده بود که چه مواردی شـمـا
چنين مامورﯾت ھاﯾی داشتيد ﯾا چگونه
اجرا می کردﯾد و شيوه سازمانی اﯾـن
قضيه چطور بوده .آقای زرافشان وکيـل
ما در اﯾن پرونده تعبير درستـی از اﯾـن
مسئله دارند و می گوﯾند تبانی متـھـم
و بازجو .ﯾعنی در واقع اﯾـن پـرونـده در
ﯾک تبانی متھم و بازجو سرھم بـنـدی
شد".
علی فالحيان در انـتـخـابـات رﯾـاسـت
جمھوری سال  ١٣٩٢ثبت نام کرد امـا
صالحيت او برای نـامـزد شـدن احـراز
نشد .او در انتخابات مجلـس خـبـرگـان
رھبری در اسـفـنـد مـاه سـال  ٩۴از
استان خوزستان ثبت نام کرده بود کـه
موفق به کسـب آرا و راھـيـابـی بـه
مجلس خبرگان رھبری نشد.
آقای فالحيان به اتھـام طـراحـی تـرور
ميکونوس و مـحـکـومـيـت غـيـابـی در
دادگاھی در آلمان ،تحت تعقيب پليـس
بينالملل قرار دارد .ھمچنين اﯾنترپل در
 ٧نوامبر سـال  ٢٠٠٧بـه درخـواسـت
دادگستری آرژانتين حکم جـلـب آقـای
فالحيان را به اتھام دخالت در انـفـجـار
مرکز ھمياری ﯾھودﯾان در مـقـام وزﯾـر
وقت اطالعات اﯾران ،صادر کرده است.
حق نشر عکس Getty Images
مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی در زمان قتـل ھـا
معاون وزارت اطالعات بود .او در دولـت
محمود احمدی نژاد وزﯾر کشـور شـد،
به رﯾاست سازمان بازرسی کل کشور
رسيد ،در دولت اول حسـن روحـانـی،
وزﯾر دادگستری شد و اکـنـون مشـاور
رئيس قوه قضاﯾيه و دبـيـرکـل جـامـعـه
روحانيت مبارز است.
آقای پورمحمدی در انتخابات مـجـلـس
خبرگان رھبری در اسفند  ٩۴از استـان
البرز داوطلب شده بود که صالحيت او
از سوی شورای نگھبان رد شد.
بر اساس گزارش ساﯾـت خـبـرآنـالﯾـن،
آقای پورمحمدی اسفند مـاه  ١٣٩٠در
جمع دانشجوﯾان دانشگاه اميـر کـبـيـر
گفت که پس از قتل ھای زنجيره ای از
چند روزنامه ای که عليه او مـطـالـبـی
نوشته بودند شـکـاﯾـت کـرده کـه بـه
محکوميت آنھا منجر شده اسـت" :آن
موقع پيامی به آقای خاتمی دادم و بـه
او گفتم که اﯾن دوستان شما میدانند
من در اﯾن حوزه دخـالـت نـدارم ولـی
ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامهھا
و نشرﯾات و شب نامهھاﯾشان پيوسته
عليه من اتھامسازی کـنـنـد ،اگـر اﯾـن
ادامه پيدا کند من ھـم چـيـزیھـاﯾـی
خواھم گفت و آن موقع خواھيد فھميـد
که فضا با آنچه شـمـا مـی خـواھـيـد،
متفاوت است".
از مصطفی پـورمـحـمـدی اسـمـی در
پرونده قتل ھای زنجيره ای نـبـود .امـا
نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه
ھاﯾی که پی گير قتل ھای زنجيره ای

بودند به عنوان ﯾکی از مقام ھاﯾی کـه
در اﯾن قتل ھا دست داشـتـه مـتـھـم
شده بود .پرستو فروھر می گوﯾد" :در
مصاحبه ھاﯾی که از دادستان نظـامـی
تــھــران مــنــتــشــر شــد ﯾــکــبــار اســم
پورمحمدی در قضيه قتل ھا عنوان شد
ولی در درون پرونده چيزی نبود".
خانم فروھـر تـوضـيـح مـی دھـد کـه
"پرونده ای که  ١٠روز بـه مـا مـھـلـت
خواندن آن را دادند پرونده ای بـود کـه
سه بار شماره صفحه ھاﯾش را عـوض
کرده بودند؛ ﯾعـنـی از تـوی آن بـرگـه
ھاﯾی را درآورده بودند و دوباره شمـاره
گذاری کرده بودند و بخـش بـزرگـی از
اعترافات متھمان ،به وﯾژه متھمی کـه
در دوره ھاﯾی به عنوان متھـم اصـلـی
پرونده مطرح شد ،ﯾعنی سعيد امامـی
را به صورت کـامـل از پـرونـده درآورده
بودند .به ھمين دلـيـل ھـم مـا مـی
گوﯾيم باﯾستی دادرسی دوباره بشـود.
مھم اﯾن است که در اﯾن پـرونـده اﯾـن
اسامی وجود داشته به وﯾژه چيزی که
خيلی تکان دھنده است اﯾن است کـه
متھمين بارھا و بارھا گـفـتـه انـد کـه
حذف فيزﯾکی دگراندﯾشان جزو وظاﯾـف
سازمانی شان بوده و بارھا انجام داده
اند و خيلی با تعجب نوشته بودنـد کـه
نمی دانند چرا اﯾـن بـار دچـار چـنـيـن
مشکلی شده و بسيـاری شـان مـی
گفتند که دستور از باال آمـده و نـمـی
دانند که چرا آنھا که صرفا وظيفه خـود
انجـام داده انـد حـاال مـتـھـم قضـيـه
ھستند .اﯾن اصل قضيه است کـه بـه
آن رسيدگی نشده و بافت سازمانی و
بستر فکری و سازمانی قضيه به ھيـچ
وجه اصال رسيدگی صحيحی نشد".
خانم فروھر می گوﯾد" :پـی گـيـری و
رسيدگی را به ھمان اجرای قـتـل ھـا
محدود کردند .از اﯾن طـرﯾـق مـامـوران
اجراﯾی را ﯾک محاکمه ای کردنـد بـعـد
ھم که احکامی به آنھا دادنـد و حـاال
گفته می شود که اﯾن احـکـام را ھـم
حتی به طور کامل اجرا نـکـردنـد .اﯾـن
دﯾگر واقعا نشان دھنده ھميـن اسـت
که از ابتدا قصد رسيدگی صـحـيـح بـه
اﯾن پرونده وجود نداشتـه بـلـکـه مـی
خواستند قضيه را سرھم بندی کنند".
عـوامــل اجــراﯾـــی قــتـــل ھـــا کـــجـــا
ھستـنـد؟
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بيست و سه نـفـر از مـأمـوران وزارت
اطالعات به اتھام دسـت داشـتـن در
قتل ھای زنجيره ای بازداشت شـدنـد
که شعبه اول دادسرای نظامی تھـران
برای  ١٨نفر از آنھا کيفرخواست صـادر
کرد ١٧ .مأمور وزارت اطالعات و خسرو
بــراتــی کــه بــه عــنــوان "ھــمــکــار
غيررسمی" اﯾن وزارتـخـانـه از او نـام
برده می شد.
مصطفی کاظمی ،مھرداد عاليـخـانـی،
خسرو براتی و سعيد امامی از سـوی
محمد نيازی ،رئـيـس وقـت سـازمـان
قضاﯾی نيروھـای مسـلـح بـه عـنـوان
عوامل اصلی قتل ھا معرفـی شـدنـد،
اما پيش از بـرگـزاری دادگـاه و در ٣١
خرداد مـاه  ،١٣٧٨سـازمـان قضـاﯾـی
نيروھای مسلح با انتشار اطالعيـه ای
خبر از خودکشی سـعـيـد امـامـی در
زندان داد .بـر اسـاس اطـالعـيـه اﯾـن
سازمان ،سعـيـد امـامـی در ھـنـگـام
استحمام با خـوردن داروی نـظـافـت،
خودکشی کرده بود .مسئله ای که از
ســوی افــکــار عــمــومــی و مــحــافــل
سياسی و خبری اﯾران پذﯾرفته نشد و
وکالی خانواده ھای فروھر ،مختـاری و
پوﯾنده اعالم کردند که داروی نظافـتـی
که در اﯾران مورد استفاده اسـتـحـمـام
کنندگان قرار مـی گـيـرد ،فـاقـد سـم
آرسنيک بوده و بنابراﯾن مھلک نيسـت.
شيرﯾن عبادی ،وکيل خـانـواده فـروھـر
نيز رسما اعالم کرد که "امـکـان نـدارد
سعيد اسالمی با اﯾن داروھـا بـتـوانـد
خودش را کشته باشد".
پرستو فروھر میگوﯾد که پرونده قـتـل
پدر و مادرش به درسـتـی رسـيـدگـی
نشده است
اکبر خوش کوشک ،ﯾکی از مـتـھـمـان
اﯾن پرونده که جزو بازداشـت شـدگـان
بود در تيرماه  ١٣٩٣بـا رد خـودکشـی
سعيد امـامـی بـا داروی نـظـافـت در
فيسبوک نوشت که پزشکی قـانـونـی
خوردن داروی نظافت را تـأﯾـيـد نـکـرده
بود .ساﯾت امنيتی انصاف نيوز اﯾن نقل
قول برﯾده برﯾده را از او منـتـشـر کـرد:
"سعيد امامی را در بيمارستـان ...کـه
متعلق به ...بود با ھماھنگـی از ...در
حشمتيه منتقل کردند و در ھمـان جـا
اﯾشان را ...و  ...شوھر خواھر جناب...
صدا سيما... ،با ﯾک دکتر نـاشـنـاس...
بيمارستان ...در خيابان پيروزی اسـت،
در بيمارسـتـان ...اﯾشـان را نـبـردنـد.
پزشک قـانـونـی ھـم خـوردن داروی
نظافت را تأﯾيد نکرد".
دادگاه عوامل اجراﯾی قتل ھا در فاصله
 ٣تـا  ٣٠دی مـاه  ١٣٧٩بـه صــورت
غيرعلنی و بدون حضـور ھـيـچ ﯾـک از
وکال ﯾا اعضای خـانـواده مـقـتـوالن بـه
رﯾاست محمدرضـا عـقـيـقـی ،رﯾـيـس
شعبه دادگاه نظامی ﯾک تھران بـرگـزار
شــد و پــس از  ١٢جــلــســه دادگــاه
محرمـانـه و غـيـرعـلـنـی در نـھـاﯾـت
مصطفی کاظمی ،قـائـم مـقـام وقـت

معاونت امـنـيـتـی وزارت اطـالعـات و
مھرداد عـالـيـخـانـی ،مـدﯾـرکـل وزارت
اطالعات به"جرم آمرﯾت و صدور دستور
چھار فقره قتل" به حبس ابد مـحـکـوم
شدند .علی روشنی ،مسـئـول وقـت
حراست بھشت زھرای تھران به جـرم
مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و
محمدجعفر پوﯾنده به دو فقـره قصـاص
نفس و محمود جعفـرزاده ،عضـو اداره
عـمــلــيــات وزارت اطـالعــات بــه جــرم
مباشرت در قتل دارﯾوش فروھر به ﯾـک
فقره قصاص نـفـس مـحـکـوم شـدنـد.
علی مـحـسـنـی ،دﯾـگـر عضـو اداره
عـمــلــيــات وزارت اطـالعــات بــه جــرم
مباشرت در قتل پروانه فروھر بـه ﯾـک
فقره قصاص نـفـس پـس از پـرداخـت
نصف دﯾه کامل به قاتل محـکـوم شـد.
حميد رسولـی و مـحـمـد عـزﯾـزی از
مدﯾران ميانی وزارت اطالعات ھر دو به
جرم آمرﯾت و صدور دستور در راستـای
اجرای قتل دارﯾوش و پروانه فروھـر بـه
دو فقره حبس ابـد مـحـکـوم شـدنـد.
دادگاه ،اﯾرج آموزگار ،مرتضی حقانی و
علیرضا اکبرﯾان ،سه نـفـر از اعضـای
بازداشت شده وزارت اطالعات را تبرئـه
کرد و ابوالفـضـل مسـلـمـی ،مـحـمـد
اثــنــیعشــر ،عــلــی صــفــاﯾــیپــور،
مصطفیھاشمی و علی ناظـری نـيـز
بهترتيب به ھشـت ،ھـفـت ،ھـفـت،
ھشت ،و دو و نيم سال حبس محکوم
شدند.
وکالی متھمان به رأی دادگاه اعـتـراض
کردند و اﯾن حکم در دﯾوان عالی کشور
نقض شد .شعبه پنجم دادگاه نظـامـی
تھران محکومان به قصـاص را نـيـز بـه
دليل آنچه "گذشت خانواده مـقـتـوالن"
ذکر کرد به  ١٠سال زندان محکوم کرد.
گفته می شود که ھـمـه مـحـکـومـان
اکنون آزاد ھستند.
پرستو فروھر می گوﯾـد" :کـاظـمـی و
عاليخانی ،دو متھمی که به عنوان آمر
معرفی شدند ھر کدام  ۴بار حبس ابـد
داشتند حاال چطور ممـکـن اسـت آزاد
باشند؟ ...من از سرنوشت متھمان آن
پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرھا
در مطبوعات ﯾا فضای مجازی بوده می
دانم و اطالع دقيقی ندارم".
فتـوای قـتـلھـــا
در پی خبرساز شدن قتل ھـا ،بـرخـی
منابع از صدور فتوا از سوی بـعـضـی از
روحانيان نزدﯾک به حکومت برای قـتـل
دگراندﯾشان خبر دادند.
عــزﯾــزﷲ خــوشــوقــت ،پــدر ھــمــســر
مصطفی خامنه ای ،ﯾکی از فـرزنـدان
رھبر جمھوری اسالمی ،بـرای افـکـار
عمومی چھره ای شناخته شده نبـود،
اما پس از افشای قتل ھای زنجيره ای
از سوی منابع نزدﯾک به اصالح طلـبـان
متھم شد که ﯾکی از فـتـوا دھـنـدگـان
قتل ھای زنجيره ای روشـنـفـکـران و

منتقدان حکومت اﯾران در دھـه ١٣٧٠
خورشيدی بوده است .او و نزدﯾکـانـش
در اﯾن مورد ھيچ توضيـحـی نـدادنـد و
آقای خوشوقت در اسفنـد مـاه ١٣٩١
درگذشت.
پرستو فروھر می گوﯾد" :تـوی پـرونـده
ھيچ ردی از قضيه فتوا وجود نـداشـت.
ولی باﯾـد تـوجـه داشـت کـه وقـتـی
اعترافات متھم اصلی پـرونـده ،ﯾـعـنـی
سعيد امامی به کلی از پـرونـده خـارج
شده بود و بقيه متھمان ھم که اشاره
می کردند و به صورت مستقيم از دری
نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او
بازجوﯾی درستی نمی شـود ،چـطـور
می خواھيد بافت دستـور دھـنـده ای
که پشت قضيه است مشخص شـود؟
اصال توی اﯾن پرونده قضيه آنقدر عميق
رسيدگـی نشـده حـتـی وزﯾـری کـه
متھمان مدام می گوﯾند که دسـتـور از
او گرفته اﯾم پيگردی صورت نگرفته چـه
برسد به کسان دﯾگر".
اﯾن تنھا خانواده ھای قـربـانـيـان قـتـل
ھای زنجيره ای نيستند که می گوﯾنـد
بـه پـرونــده قــتــل ھــای زنــجـيــره ای
رسيدگی درست نشده است .عـلـی
ﯾونسی ،وزﯾر اطالعات دولـت مـحـمـد
خاتمی که بعد از دری نجف آبـادی بـر
اﯾن مسند نشست ۵ ،سـال بـعـد از
قتل ھا ،به خبرگزاری اﯾسنا گفت" :در
رسيدگی به پرونده قـتـلھـا بـه طـور
کامل وزارت اطالعات را کنار گذاشتنـد.
اگر وزارت اطالعات در روند اﯾن پـرونـده
دخالت مـیداشـت ،اﯾـن پـرونـده بـه
انحراف کشيده نمیشد .سـه چـھـار
نفر از پرسنل وزارت اطالعات که مـورد
قبول وزارت اطالعات نـبـودنـد بـر اﯾـن
پرونده مسلط شدند و بـا طـی کـردن
ﯾک فراﯾند غلط ،پرونده را ازمسير خـود
منحرف کردند".
به گفته ﯾونسی" :پرونده نه در دسـت
وزارت اطالعات بود ،نه دسـت دولـت،
در دست دستگاه قضاﯾی بود".

اﯾن نوشته بخشی از مجموعـهای
است که ساﯾت فارسی بـی بـی
سی به مـنـاسـبـت بـيـسـتـمـيـن
سالگـرد قـتـل ھـای زنـجـيـرهای
منتشر می کند.

نظام مقدس و پولھای کثيف
اظھارات محمدجواد ظرﯾف وزﯾـر
خارجــه جمھــوری اســالمی در
گفتگوی وﯾدﯾوئی با خـبرآنالﯾن،
مبنی بر پولشوﯾی گـسترده در
کــشور ،جنجــال آفرﯾــد .وزﯾـــر
خارجه دولـت «تـدبير و اميـد »
پولــــــشوﯾی در جمھــــــوری
اسالمی را «واقعيـتی »خوانـد
کــــه «خيلیھــــا از آن نفــــع
میبرند ».محمدجواد ظرﯾف در
اﯾن گفتگو آماری نـيز ارائـه داد،
کـــــه در صـــــورت واقعيـــــت،
حيرتانگيز ھـستند« :کـسانی
کـــه گـــردش مـــالی ﯾکـــی از
معامالتشــان ٣٠ھــزار ميليــارد
تومــان اســت ،میتواننــد بــه
انـــدازه بودجـــه وزارت خارجـــه
ھزﯾنه فضاسازی کنند ».بودجه
وزارت خارجه ،بـه گفتـه محمـد
جــواد ظرﯾــف ١١٠٠ ،ميليــارد تومــان در
ســال اســت .ظرﯾــف بــه خــاطر اﯾــن
اعترافــات کــه بــا ھــدف فــشار روی
جناحھــای خــودی انجــام شــد ،مــورد
ھجوم ھمانھا نيز قـرار گرفـت و تھدﯾـد
شد که اگر بدون سند حرف زده باشـد
باﯾــــــــــد محاکمــــــــــه شــــــــــود.
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باعث تعجب نيست کـشوری کـه تنھـا
در ﯾــک مــورد پولــشوﯾی بــا ابعــادی
نجومــی داشــته باشــد ،در فھرســت
سياه سيستم مالی جھان قـرار گـيرد.
مؤسسهای که در شھر بازل سوئيس،
پولشوﯾی در سطح جھانی را زﯾـر نظـر
دارد ،در ســــالھای  ٢٠١۵و ،٢٠١۶
جمھـــــوری اســـــالمی را در صـــــدر
کـــشورھاﯾی قـــرار داد کـــه در آنھـــا
پولشوﯾی گسترده انجام میگـيرد .در
اﯾن فھرست افغانـستان ،تاجيکـستان،
گينه و مالی در کنار اﯾران قرار داشتند.
در ســال  ٢٠١٧موقعيــت اﯾــران از نظــر
پولــشوﯾی بــدتر ھــم شــد و بيــن ١۴۶
کشوری که مورد بررسی قرار گرفتنـد،
رتبه نخـست رﯾـسک پولـشوﯾی را بـه
خــود اختــصاص داد .در ســال جــاری،
جمھــوری اســالمی بــه دليــل عــدم
ھمکاری با اﯾن مؤسـسه ،از فھرسـت
کــشورھاﯾی کــه مــورد بررســی قــرار
میگيرنـــــــــد حـــــــــذف شـــــــــد.

سيــــستم بــــانکی غيرشــــفاف
آمار منتشر شده توسـط بانـک مرکـزی
جمھـــوری اســـالمی نـــيز حکاﯾـــت از
گـــــستردگی پولـــــشوﯾی و عـــــدم
شفافيت سيستم مـالی کـشور دارد.
بر پاﯾه اﯾن گزارش ۴٩ ،ميليون حـساب
بــانکی بــا کــد ملــی غيرمعتــبر افتتــاح
شده است ،بيش از ﯾـک ميليـون دﯾگـر
نيز شناسه مالی نامعتبر دارند ،حدود
دو ميليون حساب بانکی اصال فاقد کـد
ملی ،و سـه ميليـون دﯾگـر ھـم بـدون
شناســه مــالی ھــستند ۵۵ .ميليــون
حساب بانکی مشکوک ،رقمـی اسـت
کـــه از سيـــستم بـــانکی جمھـــوری
اسالمی پدﯾدهای ساخته است کـه در
جھـــــان بـــــدون رقيـــــب اســـــت.
مخالفــت شــورای نگھبــان بــا تــصوﯾب
ﯾکــی از چھــار الﯾحــه  ،FATFالﯾحــه
مقابله با تامين مالی ترورﯾـسم ،کـه از
آن با نام CFTنام برده میشود ،بـدون
شک جمھوری اسالمی را در موقعيـت
بدتری قرار میدھد« .گروه وﯾـژه اقـدام
مــالی» ،کــه زﯾرمجموعــه «ســازمان
توسعه اقتصادی »است ،بـه جمھـوری
اسـالمی تــا فورﯾــه  ٢٠١٩فرصـت داده
اســت تــا لــواﯾح چھارگانــه مربــوط بــه
پولشوﯾی را به تصوﯾب برسـاند ،وگرنـه
اﯾن کشور را به فھرست سياه خود بـاز

خواھــد گردانــد .بازگــشت جمھــوری
اسالمی به ليست سـياه «گـروه وﯾـژه
اقدام مالی» ،ﯾعنی خـارج از سيـستم
مالی جھـانی قـرار گـرفتن! اﯾـن چھـار
الﯾحه عبارتنـد از کنوانـسيون سـازمان
ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا جرائــم
سازمانﯾافتهی فراملـی ،قـانون مبـارزه
بــا پولــشوﯾی ،قــانون مبــارزه بــا تاميــن
مالی ترورﯾسم و کنوانسيون مقابله با
تــــامين مــــالی ترورﯾــــسم CFT)).

نــاتوانی اروپــا بــرای مقابلــه بــا
تحرﯾمھــــــــــــای آمرﯾکــــــــــــا
نگرانـی دولـت حـسن روحـانی و وزﯾــر
خارجهاش از رد الﯾحه مقابله بـا تاميـن
مـــالی ترورﯾـــسم از ســـوی شـــورای
نگھبان و عدم تصوﯾب سه الﯾحـه دﯾگـر
بیمــورد نيــست .اخــيرا حتــا برخــی
بانکھــای چيــن و روســيه ھــم اعــالم
کردهانــد کــه از معاملــه بــا جمھــوری
اسالمی تـا زمـانی کـه اﯾـن لـواﯾح بـه
تــــصوﯾب نرســــند معــــذور ھــــستند.
تـصميمی کــه بــا در نظــر گــرفتن عــدم
ھمکــاری عمــده بانکھــای اروپاﯾـــی
میتواند ضربه مھلک دﯾگری به اقتصاد
نيمهجان جمھـوری اسـالمی در دوران
ســـخت تحرﯾمھـــا وارد ســـازد .البتـــه
مخالفان الﯾحه مقابله بـا تـامين مالـی
ترورﯾسم ،معتقدند که بالفاصله پس از
پيوســتن جمھــوری اســالمی بــه اﯾــن
کنوانسيون« ،گروه وﯾژه اقـدام مـالی »
حــزبﷲ لبنــان را نــيز بــه فھرســت
گروهھای ترورﯾست ،که در حال حاضـر
تنھا داعش ،القاعده ،النـصره و طالبـان
را در بـــر میگـــيرد ،خواھـــد افـــزود.
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تالشھـــای اروپـــا بـــرای مقابلـــه بـــا
تحرﯾمھای آمرﯾکا تا کنون موفـق نبـوده
است .اترﯾش ھـم بـه تقاضـای فدرﯾکـا
موگرﯾنی مقام ارشد سياست خارجی
و امنيت اتحادﯾـه اروپـا ،بـرای ميزبانـی
مرکز «ساز و کـار وﯾـژه مـالی »پاسـخ
منفی داده است .براﯾـان ھـوک رئيـس
گروه اقدام اﯾران وزارت خارجـه آمرﯾکـا،
در روزھای گذشته بار دﯾگر ھشدار داد
«تحرﯾمھــــا و جرﯾمــــهھای آمرﯾکــــا
میتواند بانکھا و شرکتھای اروپاﯾی
را که با ﯾک ساز و کار مالی اروپاﯾی بـا
اﯾران ھمکاری کنند ،ھدف قرار دھد ».
اﯾـــن مقـــام آمرﯾکـــاﯾی البتـــه افـــزود
«بــسياری از شــرکتھا و بانکھــای
اروپــاﯾی بــازار آمرﯾکــا را بــه بــازار اﯾــران
ترجيح میدھند و حاضر به قبول چنين
رﯾـــــــــــــــسکی نيـــــــــــــــستند».
نگرانی حکومت اﯾـران از نـاتوانی اروپـا
محمـــدجواد ظرﯾـــف نگرانـــی خـــود از
ناتوانی اروپا بـرای دور زدن تحرﯾمھـای
آمرﯾکا را پنھـان نمیکنـد .وزﯾـر خارجـه
جمھوری اسالمی در گفتگو با روزنامـه
«العربــی الجدﯾــد »از جــدﯾت اروپــا در
زمينــه حماﯾــت سياســی بــرای حفــظ
برجام صحبت میکند ،ولـی میافزاﯾـد
در «زمينه اجرائی کارھا بـه سـختی و
به کندی پيش میرونـد ».وزﯾـر خارجـه
جمھوری اسالمی در ادامه اﯾن گفتگـو
میگوﯾد «دولتھای اروپـاﯾی آمادگـی
اجــرای تعھــد سياســی ھمزمــان بــا
پرداخت بھای اقتـصادی را ندارنـد و بـه

اشـــتباه فکـــر میکننـــد میتواننــــد
دســــتاوردھای سياســــی را بــــدون
پرداخت تاوان اقتـصادی حفـظ کننـد ».
محمدجواد ظرﯾف در ادامه به «گفتگـو
با چين و روسيه بـرای ﯾـافتن راهھاﯾـی
جھــت مقابلــه بــا تحرﯾمھــا و کاســتن
تبعــــــات آن »اشــــــاره میکنــــــد.

«قطعــــا ممکــــن اســــت عناصــــری
طرحھاﯾی برای وخامت روابـط )اﯾـران و
اروپا( داشته باشند ».کمال خـرازی در
پاسخ به پرسش دﯾگری اذعان میکند
که اﯾن افراد میتواننـد «حتـا از داخـل
اﯾــران »در اﯾــن زمينــه نقــش داشــته
باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند!

البته محمدجواد ظرﯾف و دﯾگـر مقامـات
جمھوری اسالمی در اظھاراتشان بـه
ھمسوﯾیھای اروپا با آمرﯾکا در زمينـه
سياســـتھای موشـــکی جمھـــوری
اسالمی ،و نقش اﯾن کشور در اﯾجـاد
کانونھــای بحــران در خاورميانــه چــون
ســورﯾه ،عــراق ،لبنــان و ﯾمــن ،اشــاره
نمیکنند .کشورھای اروپاﯾی به دليـل
نزدﯾکی جغرافياﯾی به خاورميانه ،بيش
از آمرﯾکا نگران موشـکھای بالـستيک
جمھــــوری اســــالمی و بحرانھــــای
سياسی در اﯾن منطقه ھستند .بارھـا
ســران کــشورھای اروپــاﯾی ،بــه وﯾــژه
رئيسجمھـــور فرانـــسه و صـــدراعظم
آلمــان ،در اﯾــن رابطــه نگرانــی خــود را
بيــــان کردهانــــد و خواھــــان تغييــــر
سياســـتھای منطقـــهای و نظامـــی
جمھــــــوری اســــــالمی شــــــدهاند.

عـــدم شـــفافيت سيـــستم مـــالی در
جمھوری اسالمی ،حماﯾت ﯾک ميليارد
دالری از ســازمانھاﯾی چــون حــزبﷲ
لبنان و حـشدالعبی عـراق ،و عمليـات
ترورﯾستی در اروپا ،در کنار تحرﯾمھـای
آمرﯾکا که به گفته جان بولتـون مـشاور
امنيــت ملــی کــاخ ســفيد ،بــا ھــدف
«کشيدن شيرهی جمھوری اسالمی »
اجرا میشود ،برخالف سخنان حـسن
روحانی آﯾنده سياھی را بـرای اقتـصاد
کشور و نظام حـاکم ترسـيم میکننـد
آنھــم در حــالی کــه ســخنان حــسن
روحــانی مبــنی بــر اﯾنکــه «تحرﯾمھــا
تـــاثيری بـــر اقتـــصاد کـــشور نخواھـــد
داشـــت »را حتـــا معـــاون او اســـحاق
جھانگيری ھم بـاور نمیکنـد .اسـحاق
جھــانگيری میگوﯾــد «نمیتــوانم دروغ
بگـــوﯾم کـــه تحرﯾمھـــا اثـــری نـــدارد،
تحرﯾمھا اثر دارند ولی باﯾد اثر آن را بـه
حـــــــــــــــداقل برســـــــــــــــانيم».
کيھــــــــــــــــــــان لنــــــــــــــــــــدن

نگرانــی اروپــا از ترورﯾــسم جمھــوری
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمی
ﯾکــی دﯾگــر از نگرانیھــای کــشورھای
اروپاﯾی عمليـات ترورﯾـستی جمھـوری
اســالمی اســت کــه در آن ســابقهی
خونينی دارد .اقـدام بـرای بمبگـذاری
در نشست ساالنه سازمان مجاھدﯾـن
خلق در حومـه پـارﯾس ،و تـالش بـرای
ترور سه عضو ﯾک گروه عرب اﯾرانی در
دانمـــارک ،زنـــگ خطـــر فعـــال شـــدن
گروهھـــای ترورﯾـــستی وابـــسته بـــه
جمھوری اسالمی در اروپا را به صدا در
آورده است .اگرچه بيـش از ﯾـک سـال
پيـــش دو مخـــالف دﯾگـــر جمھـــوری
اســالمی در ھلنــد تــرور شــده بودنــد،
ولی اﯾن دو طرح ترورﯾستی با توجه به
اﯾنکه  ٧کشور اروپاﯾی را درگـير کـرده،
اھميت وﯾژهای دارد .در ھر دو عمليـات
افرادی بازداشت شدهاند که ﯾا کارمنـد
سفارت جمھپوری اسالمی بودنـد و ﯾـا
در تمــاس مــستقيم بــا دﯾپلماتھــای
اﯾرانـــــــــی قـــــــــرار داشـــــــــتند.
نقش عوامل به اصطالح «خودسـر »در
اﯾــن عمليــات از ســوی وزﯾــر خارجــه
ســابق جمھــوری اســالمی نــيز تائيــد
شــده .کمــال خــرازی رئيــس کنونــی
شــورای راھــبردی سياســت خــارجی،
نھاد وابسته به بيت رھبری که زﯾر نظر
مستقيم علی خامنهای عمل میکند،
در گفتگو با صنم شانتيائی روزنامـهنگار
شـــبکه تلوﯾزﯾونـــی «فـــرانس  »٢۴در
پاسـخ بـه پرسـشی در رابطـه بـا اﯾــن
فعاليتھــــای ترورﯾــــستی میگوﯾــــد
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مبارزه با تامين مالی تـرورﯾسـم بـه
تازگی از سوی شورای نگـھـبـان رد
شده است.
«ھيات عـالـی نـظـارت بـر اجـرای
سياستھای کلـی نـظـام »کـه در
مجمع تشخـيـص مصـلـحـت نـظـام
فعاليت میکند نيز اﯾراداتی بـه اﯾـن
الﯾحه گرفته است.
پيش از اﯾن نيز عبدالرضـا رحـمـانـی
فضلی وزﯾـر کشـور از ورود «پـول
کثيف »به نظام انتـخـابـاتـی کشـور
سخن گفته بود اما پس از سـئـوال
نماﯾندگان مجلس ،از سخـنـان خـود
عقبنشينی کرد.
با استفاده از خبرگزاری اﯾسـنـا،
وبساﯾت خـبـرآنـالﯾـن و رادﯾـو
فردا /ا.م  /ک.ر

مرتضی سرمدی ،قائممقام وزارت خارجه اﯾران.

/٢٩آبان١٣٩٧/
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قائممقام وزارت خارجه اﯾران مـیگـوﯾـد
محمدجواد ظـرﯾـف مـنـتـقـدان اجـرای
مقررات گروه وﯾژه اقـدام مـالـی را بـه
پولشوﯾی متھم نـکـرده اسـت ،و در
عين حال افزود :طبـق آمـار ،در اﯾـران
ساالنه دستکم حدود  ١٠تا  ١۵ميليارد
دالر پولشوﯾی میشود.
مرتضی سرمدی روز سـهشـنـبـه ٢٩
آبان به خبرگزاری اﯾسنا گفت که رقـم
قاچاق کاال ،مواد مخدر و سوخت  ١٠تا
 ١۵ميليارد دالر اسـت کـه »قسـمـت
عمده اﯾن مبـلـغ بـا پـولشـوﯾـی وارد
سيستم مالی« اﯾران میشود.
وی تاکيد کرد که «ارقام پولشوﯾـی در
کشور گسترده است و مـبـارزه بـا آن
نيازمند عزم ملی و برخورد شجاعانه و
قاطع با عاملـيـن اصـلـی اﯾـن پـدﯾـده
مخرب در اقتصاد کشور است».
آقای سرمدی ھمچنين اﯾن پرسش را
مطرح کـرد کـه چـگـونـه از سـخـنـان
مقامات جـمـھـوری اسـالمـی دربـاره
کشف «شبکهھای بزرگ فساد مـالـی
درکشور »به عنوان «تضعيف نظام ﯾـاد
نمیشود اما برخی از بيان ﯾک موضوع
بدﯾھی توسط آقـای ظـرﯾـف آشـفـتـه
میشوند».
محمدجواد ظرﯾف ،وزﯾر خـارجـه اﯾـران،
ھفته گذشته در مصـاحـبـهای دلـيـل
«فضاسازیھا »عليه لواﯾح مـرتـبـط بـا
پولشوﯾی در اﯾران را «منافع اقتصـادی
دهھا ھزار ميليارد تومانی »برخی افراد

دانسته و گفته که ھزﯾنه ﯾک مـورد از
اﯾن «فضاسازیھا» برابـر بـا «بـودجـه
وزارت خارجه »است.
برخی از نماﯾندگان مجلس در واکـنـش
به اﯾن سخنان از استيضاح وزﯾر خارجه
سخن گفتهانـد و صـادق الرﯾـجـانـی،
رئيس قوه قضائيه ،نيز اﯾن سـخـنـان را
به «خنجری در قلب نـظـام» تشـبـيـه
کرده است.
آقــای ظــرﯾــف در پــيــونــد بــا مــوضــوع
پولشوﯾی ضمن اشاره تـلـوﯾـحـی بـه
برخی نھادھای حکومتی در عين حـال
اعالم کرده بود که در اﯾـن بـاره ھـيـچ
نھاد جـمـھـوری اسـالمـی را مـتـھـم
نمیکند.
وی گفـتـه بـود« :كـل بـودجـه وزارت
خارجه  ١١٠٠ميليارد تـومـان اسـت و
اﯾن مبلغ كمتـر از بـودجـه فـرھـنـگـی
برخی دستگاهھای فرھنگی است کـه
با بعضی ارگانھای قـدرتـمـنـد ارتـبـاط
دارند .ما نمیتوانيم با آن فضـاسـازی
مقابله كنيم».
با اﯾن حال قائم مقام وزﯾر خارجه اﯾـران
گفت که در مصـاحـبـه آقـای ظـرﯾـف،
منتقدان اجـرای مـقـررات گـروه وﯾـژه
اقدام مالی بـه پـول شـوﯾـی مـتـھـم
نشدهاند.
فــرمــانــدھــان ســپــاه پــاســداران و
رسانهھـای وابسـتـه بـه اﯾـن نـھـاد،
امامان جمعه و دﯾگر مـنـصـوبـان رھـبـر
جمھوری اسالمی جدیترﯾن مخالـفـان
تصوﯾب لواﯾح مرتبط با اجـرای مـقـررات
گروه وﯾژه اقدام مـالـی )افایتـیاف(
ھستند.
الﯾحه الحـاق اﯾـران بـه کـنـوانسـيـون
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