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ســاﯾــت عــفــو بــيــن الــمــلــل
۴دسامبر٢٠١٨
ترجمه منتخب گزارش عـفـو بـيـن
الملل
اعدامھای صحراﯾی
در اواخر ژوﯾيه 1988زندانھا در سراسـر
اﯾران به روی بـيـرون بسـتـه شـدنـد.
مقامات مالقاتھای خانوادگی را بـدون
ھيچ توضيحی و دليلی بحال تـعـلـيـق
درآوردند ،دادن روزنامه به زنـدانـيـان را
ممنوع کردند و دستگاه ھـای رادﯾـو و
تلوﯾزﯾون از سـلـولـھـای زنـدان خـارج
شدند.
اﯾن وضعيت خيلی زود بـعـد از پـاﯾـان
جنگ اﯾران و عراق اتفاق افتاد زمـانـی
که سازمان مـجـاھـدﯾـن خـلـق اﯾـران
)پی.ام.اوآی( ﯾـک گـروه اپـوزﯾسـيـون
غيرقانونی ﯾک تھاجـم مسـلـحـانـه از
پاﯾگاه ھاﯾش در عراق را به داخل اﯾران
انجام داد.
سه روز بـعـد در  28ژوﯾـيـه روح ﷲ
خمينی اﯾن تھاجم مسلحانه را بھـانـه
کرد تا ﯾک فتوای مخفی صـادر کـنـد و
خواستار اعدام تمامی زندانيان شـونـد
که بر سر موضـع خـو در حـمـاﯾـت از
سازمان مجاھدﯾن خلـق اﯾـران بـاقـی
مانده اند.
در اﯾن فتوا آمده بود که در ھر اسـتـان
ﯾک کميته سه نفری تشکيل شود کـه
شامل ﯾک قاضی دادگـاه و دادسـتـان
کل ﯾا معاون دادستانی و ﯾک نمـاﯾـنـده
از وزارت اطالعات بود .اﯾن فتوا کسـی
را با نامش نمی شناخت.
اﯾن فتوا بطور خاص دستور داده بود که
کميته تھران باﯾد شامل حسـيـنـعـلـی
نيری باشد که قاضی شيعی مسئـول
و مرتضی اشراقی بعـنـوان دادسـتـان
کل تھران را شامل می شد.
در اﯾن فتوا نام نماﯾنده وزارت اطالعـات
آورده نشده است.
بااﯾـنـحـال در ﯾـک نـامـه کـه در اوت
1988درز کرده و توسـط حسـيـنـعـلـی
منتظری معاون ولی فقيه بـه اعضـای
ھيات مرگ ارسال شد آمده است کـه
مصطفی پورمحمدی نـمـاﯾـنـده وزارت
اطالعات در کميته تھران بود.
بدنبال اﯾن فـتـوای ولـی فـقـيـه،
مقـامـات اﯾـران رﯾـل اعـدامـھـای
سرپاﯾی ھـمـاھـنـگ را بـا ھـدف
حذف اپوزﯾسـيـون سـيـاسـی در
اﯾران شـروع کـردنـد .اﯾـن فـتـوا
مقامات را مجاز کرده بـود کـه بـا
غضب انـقـالبـی و کـيـنـه عـلـيـه
دشمنان اسالم وارد شـونـد و در

اعدام مخالفان ھـيـچ تـردﯾـدی ﯾـا
نگرانی به خود راه ندھند...
در سراسر اﯾـران قـربـانـيـان اسـاسـا
حاميان مرد و زن سازمان مـجـاھـدﯾـن
خلق اﯾران بودنـد .در اسـتـان تـھـران
صدھا مـرد وابسـتـه بـه گـروھـھـای
چپگرای مخالـف نـيـز اعـدام شـدنـد.
بازجوﯾی آنھا بيشتر به ﯾک انگيزاسيون
مذھبی بود...
ﯾک دسته دﯾگر از کسانی که کشـتـه
شدند به اﯾن صورت بودند که در اواﯾـل
آزاد شده بودند در آستانـه ﯾـا بـعـد از
تھاجم مسلحانه سازمان مـجـاھـدﯾـن
خلق اﯾران در 25ژوﯾيه 1988بـه داخـل
اﯾران دستگير شده بودند و...
بسياری از آنھا بعد از اﯾنکه دسـتـگـيـر
شدند با زور و به ناگھان ،ناپدﯾد شدنـد
و مقامات نپذﯾرفتند ھيچ اطالعـاتـی از
مشخصات و رد آنھا را بدھند...
تا به امروز شمار دقيـق کسـانـی کـه
کشته شـدنـد نـامـعـلـوم اسـت امـا
حدسيات حداقل شمار کشته شدگان
را 5000تخمين زده اند  .شمار واقعـی
اعدام ممکن است بسا بيشتر بـاشـد.
بخصوص که در مورد دستـگـيـرﯾـھـا در
 1988اعدامھا ھـم صـحـراﯾـی و ھـم
مخفيانه بوده است.
خيلی از بازماندگان بر اﯾن باورنـد کـه
اعدامھای  1988بسيار قبل از تـھـاجـم
مسلحانه سازمان مـجـاھـدﯾـن خـلـق
اﯾران در 25ژوﯾيه 1988طـراحـی شـده
بود .بطور نمونه آنھا بـه  1987اشـاره
می کنند...
حسينعلی منتظری شنـيـده شـد
که به اعضای ھيات مـرگ گـفـتـه
اســت وزارت اطــالعــات تــھــاجــم
مسلحانه سازمان مجاھدﯾن خلـق
اﯾران را بھانه کرده تـا دسـت بـه
اﯾن اعدامھای دسـتـجـمـعـی کـه
سالھا مد نظر نبوده اند بزند....
نمونه سوالھاﯾی که توسط ھيات مرگ
پرسيده می شد:

آﯾــا آمــاده ھســتــيــد ســازمــانمجاھدﯾن خلق اﯾـران را تـقـبـيـح
کنيد؟...
آﯾا وفاداری خود به جمھوری اسالمیرا اعالم می کنيد؟...
آﯾا می خـواھـيـد بـه نـيـروھـایمســلــح بــپــيــونــدﯾــد و عــلــيــه
پی.ام.او.آی بجنگيد؟...
آﯾــا مــاﯾــل ھســتــيــد ﯾــک عضــوپی.ام.او.آی را دار بزنيد؟...
تکذﯾب ھا و دروغپراکنی ھا
به مدت سه دھـه مـقـامـات اﯾـرانـی
اعدامھای دستجمعی را بلحاظ داخلی
و بين المللی نفی کرده ﯾـا اطـالعـات
غلط نسبت به آن داده اند...
بلحاظ داخلی مقامات از داسـتـانـھـای
جعلـی بـرای پـوشـانـدن اعـدامـھـای
دستجمعی استفاده کرده اند و بـطـور
مشخص اﯾن اعدامـھـا را ﯾـک پـاسـخ
عادالنه و قانونی به گـروه کـوچـک از
افرادی که از خشونت استفـاده کـرده
مرتبط دانسته اند.
کسانی که به نحوی بـه مـجـاھـدﯾـن
خلق مرتبط بوده و اعدام آنھا را به اﯾـن
صورت توجيه می کردند...

ﺻﻔﺤﻪ 4

مصطفی پورمحمدی که نماﯾنده
وزارت اطالعات در ھيات مرگ بـود
بين سالھای  2013و  2017وزﯾـر
دادگستری بود و در  28اوت 2016
گفت ما مفتخرﯾم که فرمان خدا را
در رابطه با سـازمـان مـجـاھـدﯾـن
خلق اﯾران اجرا کرده اﯾم...
بازماندگان و اعضای خانواده کسـانـی
که در تيرانا در آلبانی مصاحبه شـدنـد
خودشان را اعضای سازمان مجاھدﯾـن
خلق معرفی کرده اند  .عفو بين الملـل
در مراجعه به آنھا از اصول اسـتـقـالل،
بيطرفی  ،شفافيت ،تنظيم مـنـطـقـی،
محرمانه بودن اطالعات افراد ،مـعـتـبـر
بودن ،کرامت و انسانيت ،حـرفـه ﯾـی
بودن در کسب اطالعات را حفظ کـرده
است....
 – 1ﯾک ليست که توسط کميته دفـاع
از حقوق بشر در اﯾران تھيه شـده کـه
ﯾک گروه حقوق بشری در خارج اسـت
اسامی 4672نفر را ثبت کـرده اسـت
که در قتل عام زندانيان در 1988کشته
شدند و وابسته به سازمان مجاھدﯾـن
خلق اﯾران ﯾا گروھھای چپگرا و سـاﯾـر
مخالفان سياسی بودند...
اعتراضات بـه شـکـنـجـه در زنـدانـھـا
افزاﯾش ﯾافـت ...سـرکـوب در ا واخـر
ژوئن 1981به اوج خودش رسيد و اﯾـن
بــعــد از آن بــود کــه گــروه ســازمــان
مجاھدﯾن خلق اﯾران در 20زوئن 1981
برای اعتراضات خيابانی فـراخـوان داد.
اﯾن تظاھرات به خشونت کشيده شد.
اعضای کميته سپاه به تظاھرات حمله
کردنـد و شـمـار زﯾـادی از افـراد در
زدوخوردھای خيابانی کشته شدند...
در پاسخ ،رھبری پـی.ام.او.آی دسـت
به مبارزه مسلحانه برد کـه تـرورھـای
ھدفمند را شامل می شد .بسياری از
مقامات دولـتـی تـرور شـدنـد .در 28
ژوئــن 1981بــمــبــی در دفــتــر حــزب
جمھوری منفجر شد که 74مقام ارشد
طی آن کشته شدند...
بــنــقــل از مســعــود رجــوی رھــبــر
پی.ام.او.آی در  1983طـی مصـاحـبـه
ﯾــی در پــاســخ بــه ســوالــی حــول
مسئوليت انفجار در حـزب جـمـھـوری
گفته شد ما نه مسـئـولـيـت اﯾـن کـار
را می پذﯾرﯾم و نه آن را تکـذﯾـب مـی
کنيم.
وی گفت با اﯾنحال ما اﯾـن حـمـلـه را
مشروع می دانيم و پاسخی ضـروری
از طرف مردم شکنجه شـده مـان بـه
جانيان مرتجع می دانيم...
 – 1-4-3سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران
سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران مـعـروف
بــه پــی.ام.او.آی ﯾــا ام.ئــی.کــی ﯾــا
ام.کا.او در سالھای  1960بعنـوان ﯾـک
گروه اپوزﯾسيون سـيـاسـی تشـکـيـل
شده است و با اسـتـراتـژی چـرﯾـکـی
برای سرنگونی شاه فعالـيـت داشـتـه
است...

در ژانوﯾه  1980خمينی طی ﯾک فـتـوا
گفت کسانی که به قانـون اسـاسـی
رای نــداده انــد حــق شــرکــت در
کاندﯾداتوری رﯾاست جمھوری ندارند و
اﯾن فتـوا بـطـور مـوثـری بـاعـث شـد
مسعود رجوی رھبر مجاھدﯾن انصـراف
کاندﯾداتوری خود در اﯾن انـتـخـابـات را
اعالم کند...
گزارش عفو بين المـلـل در مـورد
قتل عام سال  1988صفـحـه 105
تا 111
ساﯾت عفو بين الملل
 4دسامبر 2018
كشتارھای از پيش برنـامـه رﯾـزی
شده
قابل شنيدن است كه حسيـن عـلـی
منتظری به اعضای ” كميسيون مـرگ“
در تھران ميگوﯾد كه وزارت اطالعـات از
تھاجم مسلحانه سازمان مـجـاھـدﯾـن
خلق اﯾران بـعـنـوان بـھـانـه ای بـرای
اجرای كشتارھای دسته جمـعـی كـه
مدتھا تحت بررسی بـودنـد اسـتـفـاده
كرد .وی ميگوﯾد :
”اﯾــن چــيــزی اســت كــه وزارت
اطالعات در ذھن داشت و روی آن
سرماﯾه گذاری كرد و پسر خمينی
احمد خمينی از سه ﯾا چھار سـال
پيش فشار مـی آورد كـه ھـمـه
مجاھدﯾن ،حتی آنھاﯾی كـه فـقـط
نشــرﯾــه ،روزنــامــه و جــزوات
مجاھدﯾن خلق را خوانده بودند باﯾـد
اعدام شوند .اﯾن چيزی بـود كـه آنـھـا
پيشاپيش روی آن فكر كـرده بـودنـد و
االن آنھا از فرصت اﯾجاد شده بواسطـه
حمله منافقين ]سـازمـان مـجـاھـدﯾـن
خلق[ به ما بھره ميبرند“.
اﯾن موضعگيری قـوﯾـتـرﯾـن مـدرك
بيـرون آمـده اسـت كـه اعـتـقـاد
بازماندگان مبنی بر اﯾنكه كشتارھـای
دسته جمعی زندانيان در سـال 1988
مدتھا قبل از تھاجم نظامـی سـازمـان
مجاھدﯾن خلـق اﯾـران بـرنـامـه رﯾـزی
شده بود ،را تأﯾيد ميكند.
الپوشانی
سند صوتی تالشھای عامدانه مقامات
برای اجرای قتل عام بصورت مخفيانـه،
نگه داشتن خانواده ھا در ابھام و درز
دادن اخبار به شيوه ای مبھم و گمـراه
كننده برای جلوگيری از اعتراض بيشتر
را بر مال ميكند.... .
 7.3.5تــالفــی بــخــاطــر افشــای
”اسرار دولتی“
احمد منتظری توسط وزارت اطـالعـات
وادار شد كه سند صوتی را از ﯾـك روز
بعد از منتشر شدنش از ساﯾت پـدرش
حذف كند .چند روز بعـد در تـارﯾـخ 13
اوت  2016وی برای بازجوﯾی به دادگاه
وﯾژه روحانيت احضار شد .....
زجر ادامه
7.
دار خانواده ھا

 8.1زندگيھای معلق
سه دھه بـعـد از نـاپـدﯾـد شـدنـھـای
اجباری و كشـتـارھـای فـرا قضـاﯾـی
ھــزاران زنــدانــی در ســال ،1988
احســاس ســوزان غــم و انــدوه،
بالتكليفی و بـی عـدالـتـی كـمـاكـان
پيوسته سراغ خانـواده ھـا مـی آﯾـد.
سواالت آنھا در رابطه با اﯾنكه چگونه و
چرا عزﯾزانشان كشته شـدنـد و آنـھـا
كجا دفن شـدنـد ھـمـچـنـان اسـاسـا
بــالجــواب اســت .درد آنــھــا بــا عــدم
حسابرسی از آنھـاﯾـی كـه آمـرﯾـن و
عاملين اﯾن جناﯾتھای بودند ،آمـيـخـتـه
شده است.
....
افراد متعددی كه تـوسـط عـفـو بـيـن
الملل مصاحبه شده اند ،گفته اند كـه
ناپدﯾد شدن برادر ﯾا خواھر آنھا موجـب
اﯾن شده پدر و مـادرشـان مـتـحـمـل
مشكالت مرگبار ﯾا مزمن سالمتـی ،از
جمله حمله قلبی بشوند .چـنـد نـفـر
گفتند كه زنـدگـی مـادرانشـان بـطـور
مشخص به برزخ تبدﯾل شده كه آنـھـا
را به نوسان بـيـن امـيـد و نـاامـيـدی
كشانده است.
....
 8.2مراسم و تشرﯾفـات عـزاداری
ممنوع
در سال  ،1988وقـتـی كـه مـقـامـات
خانواده ھـا را از اعـدام عـزﯾـزانشـان
مــطــلــع كــردنــد ،بــه آنــھــا بــطــور
سيستماتيك گفتـنـد كـه آنـھـا مـجـاز
نيستند كه مراسمھای خاكسپاری ﯾـا
ﯾادبود خصـوصـی – حـتـی در خـانـه
ھاﯾشان -برگزار كنند و تھدﯾد كردند كه
اگر آنھا اﯾن كار را بكنند ،آنھا ﯾـا بـچـه
ھای دﯾگرشان در خطر خواھند بود.
....
در تھران گروھی از مـادران و سـاﯾـر
بستگان زندانيان اعدام شده كه بـعـدا
به مـادران و خـانـواده ھـای خـاوران
معروف شدند ،بـا زﯾـارت مـكـان گـور
دسته جمعی خاوران مستمرا مقامات
را به مبارزه می طلبيدند... .
...

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ:

ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻛﺸﺘﺎر  67ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ وﻗﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 5

عفو بينالملل -بيانيه مطبوعاتی
21آذر  1397 – 12دسامبر 2018
تحرﯾف حقـاﯾق کـشتار  67توسـط
مقامات دولتی وقت
عفو بينالملل به دنبال انتشار گـزارش
تحقيقی خود در خصوص کـارزار سـی
ســاله ی مقامــات اﯾــران بــرای تروﯾــج
اطالعــات خــالف واقــع دربــاره کــشتار
زندانيان در تابستان  ،1367امروز فاﯾـل
ﯾــک مــصاحبه وﯾــدﯾوﯾی بــا ميرحــسين
موسوی که مربوط به آذر  1367اسـت
را منتشر کرد .نخست وزﯾر وقت اﯾـران
در اﯾن مصاحبه به تحرﯾف حقيقت اﯾـن
جناﯾـــت عليـــه بـــشرﯾت دســـت زده
است.عفو بين الملـل اﯾـن وﯾـدﯾو را در
واکنــش بــه بحثھــای عمومــی کــه از
زمان انتـشار گـزارش اﯾـن سـازمان در
شــبکه ھــای اجتمــاعی در گرفتــه،
منتشر کرده است.اﯾن بحثھا حول اﯾن
موضــوع بــوده اســت کــه ميرحــسين
موسوی و دولت او تا چه اندازه از
اعدامھای جمعی که در زنـدانھای
اﯾران از اوائل مرداد ماه تا اواسـط
شھرﯾور ماه  1367در حـال وقـوع
بود ،اطالع داشـته و چـه نقـشی
در کــارزار رســمی حکومــت بــرای
پنھـان کـردن حقيقـت در ماھھـا و
سالھای پس از کشتار اﯾفـا کـرده
اســـت.در اﯾـــن مـــصاحبه کـــه از
تلوﯾزﯾون ملی اترﯾش در تارﯾخ 22
آذر 1367پخــش شــده اســت ،از
ميرحـــسين موســـوی بـــه طـــور
مــــشخص دربــــاره گزارشــــھای
مربــــوط بــــه اعــــدامھا ســــوال
میشود .او در پاسخ از ھـر گونـه
اشاره مشخص به اعدامھا پرھيـز
میکند و در عوض تمرکـز خـود را
بــر حملــه ی مــسلحانه ســازمان
مجاھدﯾن خلق اﯾـران میگـذارد و
مــی گوﯾــد «مــا آنھــا را ســرکوب
کردﯾم » بدون اﯾنکه مشخص کنـد
که دقيقا وقوع چه نوع سـرکوبی
را دارد تاﯾيــد مــی کنــد .بــه اﯾــن
ترتيـــب او ســـعی میکنـــد کـــه
اعــدامھای مــورد ســوال را بــه
عنـوان پاســخی مـشروع بــه اﯾــن
حمله جلوه دھد.
فيليپ لوتر ،مدﯾر تحقيقـات بخـش
خاورميانه و شمال افرﯾقا در عفـو
بيـــن الملـــل گفـــت« :مـــصاحبه
ميرحــسين موســوی بــا تلوﯾزﯾــون
اتــرﯾش نــشان میدھــد در ســال
 ،67او دســت بــه تــروﯾج ھمــان
رواﯾت جعلی زده اسـت کـه دﯾگـر
مقامات اﯾران برای دھه ھا مطرح

کرده اند تا اﯾـن واقعيـت را پنھـان
کنند که آنھا دست کـم پنـج ھـزار
مخــالف سياســی را ظــرف چنــد
ھفتــه و در اقــدامی ھماھنــگ و
نظاممند برای پاکسازی مخالفان
سياســی،قھرا ناپدﯾــد کــرده و بــه
طــــــور فراقــــــضاﯾی کــــــشته
اند».سالھاست که مقامات اﯾران در
ھمه سطوح تالش کردهاند با تمرکز بر
حمله نظامی سازمان مجاھدﯾن خلق
بـــه کـــشور در مـــرداد  1367اذھـــان
عمومـی را از کــشتار وســيع زنــدانيان
منحــرف کننــد و از اقــدامات خــود بــه
عنوان برخوردی ضروری با افراد دخيـل
در حملــه نظــامی دفــاع کننــد.اﯾــن در
حــالی اســت کــه ناپدﯾــد کردنھــای
قھری و اعـدامھای فراقـضاﯾی وسـيع
صــورت گرفتــه مــصداق جناﯾــت عليــه
بشرﯾت است که تحت ھيچ شراﯾطی
قابل دفاع ﯾا توجيه نيست .عـالوه بـر
اﯾــــن ،مقامــــات اﯾــــران ھرگــــز
نتوانــستهاند توضــيح دھنــد کــه
چطـــور ممکـــن اســـت ھـــزاران
زندانی توانـسته باشـند از داخـل
زندانھای فـوق امنيـتی کـشور بـا
اعضای مجاھـدﯾن خلـق در خـارج
از کشور ارتبـاط برقـرار کننـد و در
حملـــه نظـــامی اﯾـــن ســـازمان
مـــشارکت کننـــد.شـــھادتنامهھای
جــان بــه در بردگــان کــشتار ھمچنيــن
تاﯾيـــد میکننـــد کـــه در بازجوﯾيـــهای
صورت گرفته توسـط ھيأتھـای مـرگ
در ماھھای مرداد و شھرﯾور  ،67اتھـام
ھمدستی مخفيانه با عمليات نظامی
مجاھدﯾن خلـق مطـرح نبـوده اسـت .
ضمنا ،قربانيان اعدامھای گـسترده نـه
تنھــا زنــدانيان مجاھــد ،بلکــه صــدھا
زندانی وابسته به سـازمانھای چـپ و
احزاب مخالف کـرد نـيز بودهانـد.سـھم
دولت مـير حـسين موسـوی در حفـظ
فضای پنھانکاری پيرامون کشتار از اﯾن
ﯾــک مــصاحبه فراتــر رفتــه اســت .از
شـــھرﯾور  1367اخبـــار اعـــدامھای
جمعی توجه بيـن المللـی را بـه خـود
جلــب کــرد ،وزرا و دﯾپلماتھــای ارشــد
دولــــــت فعاالنــــــه کــــــشتار را در
مصاحبهھای مطبوعاتی و در مکاتبـات
و مراودات خود بـا سـازمان ملـل انکـار
میکردند تا مسئوالن اﯾن جناﯾـت را از
پاسخگوﯾی مصون نگه دارند .از جملـه
مقامات فعال در اﯾـن زمينـه افـراد زﯾـر
بودنــد :عبــدﷲ نــوری وزﯾــر وقــت
کــشور ،علــی اکــبر والﯾــتی وزﯾــر
وقت امور خارجه ،محمـد حـسين
لواســــانی و منوچھــــر متکــــی

معاونھای وزﯾـر امـور خارجـه بـه
ترتيــــب در ســــالھای  68و ،69
ســيروس ناصــری نماﯾنــده دائــم
اﯾران در مقر سازمان ملل در ژنـو،
محمدجعفر محالتی نماﯾنـده دائـم
اﯾــران در مقــر ســازمان ملــل در
نيوﯾورک ،محمد مھدی آخونـدزاده
بــستی کــاردار اﯾــران در لنــدن و
محمد علی موسوی کاردار اﯾـران
در اتاوا ،کانادا.
عفو بيـن الملـل در گـزارش خـود
جزﯾيــات مربــوط بــه اقــدامات اﯾــن
مقامات را تـشرﯾح کـرده و نـشان
داده است کـه آنھـا چطـور وقـوع
کــــشتار را از اســــاس انکــــار
میخواندند و ﯾا ادعا میکردند که
مرگھای گـزارش شـده در حيـن
درگـــيری نظـــامی بـــا نيروھـــای
ســازمان مجاھــدﯾن خلــق اتفــاق
افتـــاده اســـت .اﯾـــن مـــسئوالن
ھمچنيــن در پاســخھای رســمی
خود به سازمان ملـل متحـد ادعـا
میکردنــد کــه برخــی از قربانيــان
ثبــت شــده «جعلــی» ھــستند و
اصوال «وجـود خـارجی ندارنـد »و
مـــــشغول بـــــه «تحـــــصيل در
دانــشگاه »ﯾــا «کــار در جمھــوری
اسالمی اﯾران »می باشـند« ،بـه
کـــشورھای خــــارجی پناھنــــده
شـــدهاند»« ،در عـــراق اســـير
جنگــی ھــستند »و بــا بــه «علــل
طبيعی »فوت کردهاند .فيليپ لوتـر
گفـــت» :تنھـــا آمـــران و عـــامالن
مستقيم کشتار نيـستند کـه باﯾـد
مورد تحقيقات کيفری قرار گيرند.
با توجـه بـه اﯾنکـه مقامـات اﯾـران
ھمچنان از افـشای سرنوشـت و
محل دفن کـشته شـدگان امتنـاع
میکنند ،ھمه مسئوالن سـابق و
فعلــــی کــــه بــــا مــــشارکت در
مخفيکـــاری و انکـــار بـــه تـــدوام
ناپدﯾدشـــدگی قھــــری ھــــزاران
قربـــانی کمـــک کردهانـــد ،باﯾـــد
پاســخگو نگــاه داشــته شــوند».از
جمله افرادی که عفو بينالملل از
آنھا به عنوان مـسئوالن دخيـل در
کشتار نام آورده است عبارتند از:
عليرضـــا آواﯾـــی ،وزﯾـــر فعلـــی
دادگـــــــــستری ،مـــــــــصطفی
پورمحمـــــدی ،وزﯾـــــر ســـــابق
دادگــستری و مقامــات فعلــی ﯾــا
سابق در نھادھـای دادسـتانی و
قــــضاﯾی ،ابــــراھيم رئيــــسی،
مرتــضی اشــراقی و حــسينعلی
نيری.

 خود قربانی بيرحمـی1389 سال
نظام قـضاﯾی ناعادالنـه حـاکم بـر
اﯾــران شــده اســت و بــه ھمــراه
ھمسرش زھرا رھنـورد و مھـدی
کروبـی تحـت حـصر خـانگی قـرار
عفو بينالملل مکـررا. گرفته است
خواستار آزادی فـوری آنھـا شـده
 »ھمــه:فيليــپ لوتــر گفــت.اســت
مقامـــات ســـابق و فعلـــی کـــه
 بـه عنـوان67 ھمچنان بـا کـشتار
ﯾــــک ســــرّ حکومــــتی برخــــورد
 عمــال خــود را در کنــار،میکننــد
کسانی کـه دستشـان بـه خـون
 موعـد.آلوده است قرار میدھنـد
پاســخ دادن آنھــا بــه درخواســت
خانوادهھــــای رنجدﯾــــده بــــرای
دانــستن حقيقــت و دادخواھــی
.سالھاست که به سر آمده اسـت
آنھا باﯾد فـورا ھرگونـه اطالعاتـی
کــه دربــارهی کــشتار زنــدانيان و
محــل دفــن آنھــا دارنــد را منتــشر
«.کنند

 عفـو بينالملـل.ميان گذاشته بود
 درخواســـت »اقـــدام فـــوری17
 دی مـاه1  مـرداد و٢۵ «دﯾگر بين
 منتشر کـرد و فعـاالن عفـو1367
بينالملـــل دهھـــا ھـــزار نامـــهی
اعتراضــی بــه دولــت و ســفرای
 ســازمان. اﯾــران ارســال کردنــد
 ﯾـــک1367  آذر22 ھمچنيـــن در
اطالعيــه مطبوعــاتی و گــزارش
،در داخـل کـشور نـيز.منتشر کـرد
خانوادهھای نگـران زنـدانيان پـس
از توقف ناگھانی مالقاتھا در اوائل
 به نھادھای متعـدد از1367 مرداد
جملــه دفــتر ميرحــسين موســوی
برای پيگيری وضعيت عزﯾزانـشان
 مدﯾــر،فيليــپ لوتــر.مراجعــه کردنــد
تحقيقات خاورميانه و شمال آفرﯾقـا در
 »عليرغـــم:عفـــو بينالملـــل گفـــت
مواجھــه بـــا شـــواھد روزافـــزون
 دولت ميرحسين موسـوی،جناﯾت
مکررا در محکـوم کـردن کـشتار و
.صدور دستور تحقيقات قصور کرد
 بـه ھمـراه انکارھـای،اﯾن مسئله
معـــوج و مغـــشوش مـــسئوالن
 حقيقتـــــا شـــــرم آور،دولـــــتی
«ميرحـــسين موســـوی از.اســـت

انکار مطلع بودن از کشتار
 کــه مــير حــسين1388 از ســال
موسوی به عنـوان نماﯾنـده جنـاح
اصــالحطلب دوبــاره وارد عرصــه
 واکنـشھای او بـه،سياست شـد
 غالبا67 سواالت مربوط به کشتار
با پرھيز از ارائه توضيحات و ﯾا اﯾن
ادعــا کــه اعــدامھا بــدون اطــالع
،دولــت وی صــورت گرفتــه اســت
 او بـدﯾن ترتيـب.ھمراه بوده است
ســعی داشــته اســت کــه قــصور
خــود را در تــالش بــرای توقـــف
 انجــام تحقيقــات و ﯾــا،اعــدامھا
حـــداقل محکـــوم کـــردن علنـــی
،بـا اﯾـن وجـود.  توجيه کند،کشتار
اسناد موجود در آرشيوھای عفـو
بين الملل نشان میدھد کـه اﯾـن
ســازمان مرتبــا نگرانیھــای خــود
دربـــاره گزارشـــھای مربـــوط بـــه
اعدامھای گسترده زنـدانيان را از
25 زمان انتشار اولين درخواست
 بــا مقامــات ارشــد1367 مــرداد
 از،دولـــت ميرحـــسين موســـوی
،جملــه وزﯾــر وقــت دادگــستری
ابـــراھيم حبيـــبی و وزﯾـــر امـــور
 در، علــی اکــبر والﯾــتی،خارجــه
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Iran: Top government officials distorted the truth
about 1988 prison massacres
12 December 2018, 14:28 UTC
Following the publication of its
damning report on a threedecade long campaign of misinformation by the Iranian authorities about the mass prisoner killings of 1988, Amnesty International today published a video
interview from December 1988

showing Iran’s then prime minister, Mir Hossein Mousavi, denying and distorting the truth
about these crimes against humanity.
The video clip has been released
in response to a public debate
ignited since the report’s publication about the extent to which
Mir Hossein Mousavi and his
government were aware of the
mass killings while they were
taking place between late July
and early September 1988, and
his role in the official campaign
to conceal the truth about what
happened.
In the interview, first broadcast
by the Austrian national public
service broadcaster, ORF, on 13
December 1988, Mir Hossein
Mousavi is asked about the executions. He responds saying,
“We repressed them”, without
explaining what he is acknowledging, and avoids any explicit
reference to the mass killings.
Instead, he focuses on criticizing
the July 1988 armed incursion
by the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI), an
opposition group based in Iraq at
the time, in an apparent effort to

misrepresent the executions as a
legitimate response to an armed
attack.
To view the interview please
click here. This video clip is not
for distribution, archive or resale. Please contact ORF to license this footage.
“Mir Hossein Mousavi’s interview
with the Austrian Broadcasting
Corporation, ORF, shows that, in
late 1988, he unashamedly propagated the same false narrative,
used by other Iranian authorities
for decades, to hide the truth
that they had forcibly disappeared and extrajudicially executed at least 5,000 political dissidents as part of a systematic
effort to eliminate political opposition,” said Philip Luther, Research and Advocacy Director for
the Middle East and North Africa
at Amnesty International.
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The mass enforced disappearance and extrajudicial executions
constitute crimes against humanity under international law,
which no circumstances can ever
justify. Beyond this, the authorities have never provided any
explanation of how thousands of
prisoners held in Iran’s highsecurity prisons could possibly
have communicated with PMOI
members outside the country or
been involved in the armed incursion. Testimonies from survivors at the prison confirm that
prisoners being interrogated between July and September 1988
were not asked about accusations of secret collusion with the
PMOI. In addition, the mass executions did not only target prisoners with PMOI ties; hundreds
affiliated with leftist and Kurdish
opposition groups were among
the victims.
The contribution of Mir Hossein
Mousavi’s government to the
climate of secrecy surrounding
the killings goes beyond this one
interview. Since September
1988, after the news of the mass
executions attracted international attention, senior government
ministers and diplomats from his
administration were actively involved in denying the mass killings in media interviews and exchanges with the UN to shield
those responsible from accountability.
The officials involved included
the then minister of interior,
Abdollah Noori, the then minister
of foreign affairs, Ali Akbar Velayti, the deputy foreign ministers in 1989 and 1990, Moham-

mad Hossein Lavasani and
Manouchehr Mottaki, Iran’s then
permanent representative to the
UN in Geneva, Sirous Nasseri,
Iran’s then permanent representative to the UN in New York,
Mohammad Jafar Mahallati, the
Iranian chargé d’affaires in London, UK, Mohammad Mehdi Akhoundzadeh Basti, and the Iranian chargé d’affaires in Ottawa,
Canada, Mohammad Ali Mousavi.
Amnesty International’s report
details how these officials either
flatly denied the mass killings,
dismissed the reports as
“nothing but propaganda” or
claimed that the killings occurred
on the battlefield. They also told
the UN that some of the recorded victims did not exist, or were
abroad, or studying at university, or being held as prisoners of
war or had died due to “natural
causes”.
“Direct perpetrators of the prison
massacres are not the only people who must be subject to criminal investigations. Given the
authorities’ ongoing refusal to
reveal the whereabouts of those
killed, all former and current officials who have contributed to the
climate of secrecy and denial
facilitating the continued enforced disappearance of thousands of victims must also be
held to account,” said Philip Luther.
Amnesty International’s report
names key officials involved in
the mass killings, including
Iran’s current justice minister,
Alireza Avaei, his predecessor,
Mostafa Pour Mohammadi, and
former or current prosecution or
judicial officials Ebrahim Raisi,
Hossein Ali Nayyeri and Morteza
Eshraghi, among others.
Denying knowledge of the mass
killings
Since 2009, when he re-entered
politics as a Reformist opposition
leader, Mir Hossein Mousavi’s
response when asked about the
1988 prison massacres has often
been to avoid commenting or to
claim that they took place without the knowledge of his government. In this way, he has tried
to justify his failure to stop, investigate or at least condemn
the killings publicly.
However, documents from Amnesty International’s archives
show that the organization repeatedly raised its concerns
about reports of mass prisoner

executions with senior officials in
Mir Hossein Mousavi’s government including the minister of
justice, Hassan Ebrahim Habibi,
and the minister of foreign affairs, Ali Akbar Velayati, from as
early as 16 August 1988 when
the organization issued its first
Urgent Action appeal – while the
killings were ongoing. The organization released at least 17
more Urgent Actions appeals
between 16 August and 22 December 1988, mobilizing activists from around the world to
send tens of thousands of appeals to the Iranian government
and its diplomatic representatives abroad. On 13 December
1988 it issued a press release
accompanied by a briefing.
“Despite being confronted with
mounting evidence of these
crimes, the government of Mir
Hossein Mousavi repeatedly
failed to condemn the killings
and order investigations. This,
coupled with officials’ grotesque
denials of the truth, is truly
shameful,” said Philip Luther.
All former and current officials
who continue to treat the mass
killings as state secrets effectively stand with those who have
blood on their hands
Philip Luther, MENA Research
and Advocacy Director
SHARE THIS
Twitter Facebook
Email
Mir Hossein Mousavi himself has
borne the brunt of Iran’s cruel
criminal justice system since
2011, when he was put under
house arrest, along with his wife
Zahra Rahnavard and fellow opposition leader Mehdi Karroubi.
Amnesty International has repeatedly called for their immediate release.
“All former and current officials
who continue to treat the mass
killings as state secrets effectively stand with those who have
blood on their hands. He and all
other officials who have hidden
and distorted the truth must respond to the demands of tormented families for truth and
justice, and publicly reveal any
information that they have about
the mass prisoner killings and
the whereabouts of the victims,”
said Philip Luther.
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For years Iranian officials at all
levels have sought to deflect attention away from the mass prisoner killings by focusing on the
armed incursion of the PMOI in
July 1988 and defending their
actions as a necessary crackdown against those involved.
Given the authorities’ ongoing
refusal to reveal the whereabouts of those killed, all former
and current officials who have
contributed to the climate of secrecy and denial facilitating the
continued enforced disappearance of thousands of victims
must also be held to account
Philip Luther, MENA Research
and Advocacy Director
SHARE THIS
Twitter Facebook
Email

ﺳﺮﻛﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ
ھموطنان عزﯾز
ھفته ھاست که کارگران شرافتمند ميھنمان در کارخانه ھای نيشکر ھفت تپه ،فوالد اھواز ،ھپکو اراک و برخی مراکز صنعتـی
دﯾگر به علت آنکه ماه ھاست از درﯾافت دستمزد ماھيانه خود محروم بوده اند و ھم چنين برای اعتراض به عمل کرد مـدﯾـرﯾـت
ھای اﯾن کارخانه ھا که تحت عنوان خصوصی سازی از بخش دولتی منفک و به افراد وﯾژه واگذار گـردﯾـده اسـت ،دسـت بـه
اعتصاب و اعتراض زده اند .برخورد دولت جمھوری اسالمی با اﯾن کارگران زحمتکش که حقوق قانونی خود را طلب می کنـنـد،
سرکوب ودستگيری وزندان بوده وﯾکی از کارگران نيشکر ھفت تپه در بازداشتگاه چنان مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار گرفتـه
که او را در حالتی نزار راھی بيمارستان کرده اند .ھمينگونه برخوردھای خشونت آميز با معلمان فرھيخته که در اعـتـراض بـه
گرفتن شھرﯾه از دانش آموزان در مدارس دولتی ،برخالف نص صرﯾح قانون اساسی ،وتامين نبودن فضای آموزشی قابل قـبـول
برای فرزندان اﯾن ملت وتبعيض شراﯾط تحصيلی ،و ھمچنين به خاطر عدم تکاپوی حقوقشان برای تامين ﯾـک زنـدگـی بسـيـار
ساده و حداقلی ،دست به اعتصاب آرام وتحصن در درون مدرسه ھا زده اند ،صورت گرفته اسـت .ھـر روز در گـوشـه وکـنـار
شھرھای کشور شاھد تجمع و ضجه ی زنان ومردانی که تمام اندوخته زندگيشان را به بانک ھا و موسسات مالی سپرده اند
با اﯾن اميد که بتوانند از سود سپرده ھای خود ،اندک کمکی برای معاش زندگی دشوار خود فراھم نماﯾند مـيـبـاشـيـم .ولـی
امروز آن ھا حتی صاحب اصل سرماﯾه خود نيز نيستند و اﯾن موسسات چپاولگر که معلوم نيست به چه کسانی تعلـق دارنـد
از پس دادن اصل مال مردم نيز عاجزند .ھمچنين در اﯾن روزھا شاھد آنيم که فرزندان غيور ملت اﯾران در دانشگاه ھای کشـور
نيز برای پشتيبانی و اظھار ھمدردی با کارگران و معلمان دست به اعتراض زده اند.
ھموطنان عزﯾز
اﯾن نابسامانی ھای اقتصادی برای اﯾن کشور ثروتمند به ھيچوجه قابل قبول نيست ومسئوليت اﯾن نارساﯾی ھا مسـتـقـيـمـا
متوجه قدرتمدارانی است که اختيارات منابع مالی کشور وقدرت حکومتی را در دست خود دارند .دولت جمھوری اسـالمـی بـا
سوء مدﯾرﯾت ،توليد داخلی کشور را به شدت کاھش داده به طوری که اغلب صناﯾع کشور با نصف ظرفيت کار مـيـکـنـنـد و در
حاليکه کشور ما حد اقل به چھارصد ميليارد دالر سرماﯾه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی خـود نـيـازمـنـد اسـت ،سـوء
سياست خارجی نه تنھا موجب جذب نشدن سرماﯾه گذاری ھای خارجی به اﯾران شده بلکه سبب فرار سرماﯾه ھا از کشـور
نيز گردﯾده است  .اﯾن سياست ھای اشتباه موجب شده که ارزش پول ملی طی مدتی کمتر از شش ماه به ﯾک سوم ارزش
قبلی سقوط کرده ودر نتيجه گرانی وتورم وفقر وبيکاری در اﯾن جامعه بيداد ميکند .باز گذاشتن دست نورچشمی ھا در فسـاد
گسترده و غارت ھزاران ميلياردی از منابع مالی کشور وھزﯾنه کردن امکانات مالی مملکت در مناقشات خارج از مرزھا بدون در
نظر گرفتن منافع ملی ،صد چندان به بحران ھای اقتصادی افزوده است.
جبھه ملی اﯾران باز ھم به ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی متذکر می شود که اﯾن ندانم کاری ھای نا موجه را کـنـار بـگـذارد
وبه پيشنھادات پنجم مرداد ماه جبھه ملی اﯾران گوش فرا دھد .برخورد خشونت بار با کارگران حق طلب و سرکـوب وزنـدانـی
کردن معلمان فرھيخته ودانشجوﯾان و ساﯾر اقشار ملت شرافتمند اﯾران راه چاره معضالت کشور نيست.
چھاردھم آذر ماه 1397
تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران
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ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاده ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻳﺮان در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز
 ٢۶آذر  , ١٣٩٧اعتراضات مردمي
آقای ھاشم خواستار زندانی سياسی
سابق و نماﯾنده معـلـمـان آزاده اﯾـران
ضمن محکوم کـردن دسـتـگـيـرﯾـھـای
شبانه کارگران فوالد ملی اھواز در ﯾـک
فراخوان از مردم اﯾران خواست که قوﯾـا
از کارگران فوالد ملی اھـواز حـمـاﯾـت
کنند.
متن پيام آقای خواستار :
ملت قھرمان اﯾران امروز ،از روزھـاﯾـی
است که باﯾد ھمه ما قوﯾا از کـارگـران
فوالد اھواز حماﯾت کنيم.
ملت قھرمان اﯾران ھمهی ما میدانيـم
که حاکمان اسالمنـمـا بـا وعـدهھـای
دروغ حکومت را غصب کردهاند و امـروز
بر ھمه روشن شـده اسـت کـه اﯾـن
حاکمان ھيچگونه مشروعيتی نـدارنـد.
آنھا قرار بود دنيا و آخرت ما را درسـت
کنند ،اما به نام اسالم و با غارت اﯾـران
عزﯾز ،دنيای خود را درست کردند .آنھـا
میخواستند مسـتـضـعـفـيـن را وارث
زمين کنند ،اما خود تبدﯾل به مستکـبـر
شده و مستضعفين ،از جمله کـارگـران
را به فقر و فالکت و…کشاندهاند.

شما کارگران فوالد اھواز از بازداشت و
زندان نترسيد کـه بـه ھـمـوطـنـانتـان
درس فوالد شدن ،در مقابل حـاکـمـان
زورگو میدھـيـد .اﯾـن حـرکـت بـزرگ
شما ،در دلھای ملت اميدی شعلـهور
کــرده اســت کــه بــزودی ،آزادی بــر
استبداد و خرافات و جھل پيروز خواھـد
شد.

مشـــــــــــھـــــــــــد
اﯾـــــــــــران-
سيـدھـاشـم خـواسـتـار نـمـاﯾـنـدهی
معلمان آزادهی اﯾران

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﻲﺷﻬﺮ
در ﭘﻲ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ وﺣﻴﺪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺼﻴﺮي
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ھفته گذشته در کمال بھت و حـيـرت
خبر درگذشت ھمبندی سابقمان آقای
وحيد نصيری را شنيـدﯾـم کـه بـعـد از
مدتھا اعتصاب غذا در زنـدان قـم بـا
بذل جان خود را از دسـت داد ،ﯾـکـبـار
دﯾگر به ھمه جھانيان و بـهطـور خـاص
مدافعان و فعاالن حقوق بشر شـراﯾـط
بسيار بد حقوق بشر و بـهطـور خـاص
وضعيت زندانھا و زندانيان را ﯾـادآوری
کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.
وی پيشتر نيز در زنـدان گـوھـردشـت
کرج به خاطر وضعيت و شراﯾط زندان و
محروم کردن زنـدانـيـان سـيـاسـی از

ابتداﯾیترﯾن حقوق انسـانـی،بـارھـا و
ھفتهھا دست به اعتصاب و ھمراھـی
با زندانيان اعتصـابـی دﯾـگـر زده بـود.
ما ھـمـبـنـدﯾـان سـابـق او در زنـدان
گوھردشت کرج ،ضمن ابراز ھم دردی
و تسليت به خانواده مـحـتـرم اﯾشـان،
مسئوليت اﯾن ضاﯾعه را متوجه تماميت
حکومت و بهطور خاص قوه قضـاﯾـيـه و
سازمان زندانھا ميدانيم و خـواسـتـار
پيگيری آن توسـط نـھـادھـای حـقـوق
بشـری و بــهوﯾــژه،گـزارشــگــر وﯾــژه و
شورای حقـوق بشـر سـازمـان مـلـل
ھســــــتــــــيــــــم.
مــــــتــــــحــــــد

امضاکنندگان :پيـام شـکـيـبـا ،مـجـيـد
اســدی ،ســعــيــد مــاســوری ،حســن
صادقی ،محمد علی منصوری ،محـمـد
بنازاده اميرخيزی ،ابـراھـيـم فـيـروزی،
صــــــــــــــادقــــــــــــــی
آرش
زندان رجاﯾی شھر کرج  ٢٩ -آذر ١٣٩٧

ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﺑﺎره اﻧﺸﻌﺎب  2ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي  15ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ وﻣﻮﺿﻮع»ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮي«
عضو شورای مـرکـزی جـبـھـه مـلـی
منتخب پلنوم  ١٣٨٢بوده انـد و طـی
نوشته ای که بيانگر اﯾن موضوع مـی
باشد کـه آن جـنـاب در آن جـلـسـه
با برگذاری انتخابـات مـخـالـفـت مـی
نماﯾد ،موضوعی که از سوی حاضـرﯾـن
در جلسه پذﯾرفته نمی شود ،و بخاطـر
اعتراض به برگذاری انتخـابـات ،تـنـھـا
فردی در آن نشـسـت بـوده کـه در
انتخابات شرکت نکرده است.
آقای جمال درودی در آن نوشته ،ذکـر
نموده که مدت زمانی که آن نشـسـت

سازمان با رأی اکثرﯾت اعضاء انتـخـاب
می شود و اقليت نمی تواند خواسـت
خود را با تھدﯾد به اکثرﯾت تحميل کند.
انشعاب آن افراد از تشکيـالت جـبـھـه
ملی اﯾران دربين بسياری اﯾن تصـور را
بجا گذاشـت کـه ھـدف آن عـده از
شرکت در انتخابات ارکان جبھه مـلـی،
بخاطر تکيه زدن فردی ازجناح آنھـا ،بـر
صندلی رﯾاست شورای مرکزی جبـھـه
ملی اﯾران بوده ،ھدفی که با شکست
روبرو شد!

دکتر منصور بيات زاده

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺻﻔﺤﻪ 10

شنبه ،آذر ١٣٩٧ ،١٧
ضروری می بينيم در پبـرو بـيـانـيـه ی
سازمان سوسيـالـيـسـتـھـای اﯾـران ـ
سوسياليستھای طرفـدار راه مصـدق
که بخاطر تبرﯾک به  ١۵نفرمـنـتـخـبـيـن
جدﯾد آن تشکيالت انتشار ﯾافته است؛
بدﯾن خاطر که بعد از انتخابات،
بعضی از فعالين سياسی جبھه مـلـی
که از نتيجه انتخابات راضی نبودند وآن
نارضاﯾتی سبب شد تـا مـتـآسـفـانـه
برھبری  ٢نفر از منتخبين جدﯾد ،بـنـام
آقای دکتر ھرميداس بـاونـد ،کـه جـزو
اعضای پنج نفره » ھيئـت رھـبـری« و
فرد دﯾگری بنام آقای مھنـدس کـورش
زعيم  ،فردی که جزو اعضـای شـش
نفره «ھيئت اجرائيه »انتخاب شده بود
نـد (١)،از تشـکـيـالت جـبـھـه مـلــی
انشعاب کنند ،ھمچنين فرد دﯾگری از
منشعبين ــ آقای جمال درودی ــ کـه

صرف برگزاری انتخـابـات مسـئـولـيـن
حدﯾد جبھه ملی کرده ٣ ،ساعت بـوده
است.
مطالبی کـه در بـاره آن نشـسـت و
انشعاب آن افراد از جبھه مـلـی اﯾـران
ذکرشد ،بيانگر اﯾن واقعيت تلـخ اسـت
که آقای جمال درودی ،ھمچـون دﯾـگـر
منشعبين ،کمتر بـا چـگـونـگـی روابـط
دمــکــراتــيــک حــاکــم بــرســازمــانــھــای
دمکراتيک آشنائی دارند ،و ﯾـا اﯾـنـکـه
نمی خـواھـنـد قـبـول کـنـنـد کـه در
سازمانھای دمکراتيک اگـرچـه رقـابـت
بين اعضای تشکالت سياسی ،ﯾـکـی
از اصول پاﯾه ای آن نـوع تشـکـيـالت
می باشـد کـه آن اصـل ،حـتـمـاًمـی
باﯾستی از سوی تمـام اعضـای عضـو
پذﯾرفته شده باشد .امـا،بـا تـوجـه بـه
چارچوب اساسنامه ،ھـيـئـت رھـبـری

در ھــمــيــن رابــطــه ،حــتــمــاً بــاﯾــد
بخاطرداشته باشيم که در چند سـال
قبل نيز آقای مھندس کورش زعـيـم و
طرفدارانشان در جبھه ملی ،که عالقه
داشتند تا آنجناب و ﯾا فرد دﯾگری از آن
جناح بعنوان رئـيـس شـورای مـرکـزی
انــتــخــاب شــود ،ولــی در نشــســت
انتخاباتی آن زمـان ،عـلـيـرغـم مـيـل
اﯾشان زنده ﯾاد استـاد ادﯾـب بـرومـنـد
بعنوان رئيس شورای مرکزی انـتـخـاب
شد ،و آقای مـھـنـدس کـورش زعـيـم
بعنوان ﯾکی ازمعاونين رئيس شورا .در
آن موقع نيـز آقـای مـھـنـدس کـورش
زعيم ،برخالف اصـول دمـوکـراتـيـک و
تشکيالتی چند روز بـعـد از گـذشـت
انتخابات ،از مقامش استعفا داد!

درھرحال ،اسـتـعـفـای آن ھـمـونـدان
محترم از جبھه ملی اﯾران ــــ خـانـه
سياسی دکتر مصدق ــــ  ،بـاعـث
تأسف است .ھموطنان محترم حتمـاً،
ھمچون ما سوسياليستھای مصـدقـی
قبول دارند که ھر خانه ای نمی توانـد،
خود را » خانه مصـدق« بـنـامـد .مـا
ھنوز فراموش نـکـرده اﯾـم کـه ،رژﯾـم
کودتا محمدرضاشاه پـھـلـوی ،پـس از
کودتای  ٢٨مرداد ،با اﯾجاد حـزب شـه
ساخته«مليون» ،تصور مـی کـرد کـه
آن تشکيالت بجای تشکيالت «مليـون
مصدقی »مورد تائيد ملـت اﯾـران قـرار
خواھد گرفت ،آرزوئی کـه کـمـتـرمـورد
تائيد اﯾرانيان وطن دوست و اسـتـقـالل
طلب ،قرار گرفت .آنھم باﯾن دليل کـه
فرھـنـگ سـيـاسـی اعضـای «خـانـه
مصدق» ،آزادی واستقـالل را دو روی
ﯾک سکه می دانستند و بـھـيـچـوجـه
حاضر نبودند ،ﯾکـی از آن ارزشـھـا را
فدای ارزش دﯾگر بنماﯾند!
و جالب اﯾنـکـه حـزب «مـلـيـون »شـه
ساخته ،اصـوال ً بـه ھـيـچ ﯾـک از آن
«ارزش »ھا پاﯾبند نيود!
در چند سال قبل عـده ای از اعضـای
جبھه ملی ،از جمله آن دونـفـری کـه
اخيراً از جبھه ملی انشـعـاب کـردنـد
) آقاﯾان دکتر داود ھـرمـيـداس بـاونـد
ومھندس کورش زعيم(،با عده ای از
فعالين سياسی که عضو جبھه مـلـی
اﯾران نبودند ،از جمله آقـای مـھـنـدس
حشمت طبرزدی ،مشترکاً تشکيالتـی
بنام » ھمبستگی برای دمکراسی
وحقـوق بشـردر اﯾـران« تشـکـيـل
دادند .آقای مھندس حشمت طبرزدی،
ھمان فعال سياسی اﯾرانی است کـه
از طرفداران ھمکـاری بـا آقـای رضـا
پھلوی است و با صراحت از سيـاسـت
و تصميمات پرزﯾدنـت تـرامـپ در بـاره
اﯾران دفاع کرده است!
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اگر چه مـن )مـنـصـور بـيـات زاده( بـا
بسياری از اعضای منتـخـب آن شـورا
آشنائی ندارم ،ولی آشنـائـی مـن بـا
آقای دکتر حسين موسوﯾان ،فردی کـه
بعنوان رئيس شورای مـرکـزی جـبـھـه
ملی انتخاب شده است ،بر می گـردد
به بيش از  ۵۵سال قبل.
زمانيکه من برای آخرﯾـن بـار در دوران
رژﯾم شاه اﯾن امکان را پيدا کرده بـودم
ِ
که به وطنمان اﯾران سفر کنم  ،چونکه
ھنوزدر آنزمان مـورد غضـب و خشـم
رژﯾم شاه و ساواک ،قرار نگرفته بـودم.
در آن سفربا آقای حسين موسـوﯾـان،
دانشجوی سال اول پزشکی دانشگـاه
تھران که ﯾکـی از فـعـالـيـن جـنـبـش
دانشجوئی دانشگاه تھران و ھمچنيـن
عضو جبھه ملی اﯾران بود ،آشنا شدم.
در آنزمان من ھم عضو جـبـھـه مـلـی
اﯾـران در اروپــا و ازاعضــا و فــعـالـيــن
«کنفدراسيون جھـانـی مـحـصـلـيـن و

دانشجوﯾان اﯾرانی »بودم.
آن آشنائی سبب شد تا جناب حسين
موسوﯾان بـا ارسـال گـزارش کـنـگـره
جبھه ملی ،که درصفحه کاعذی دﯾـنـا
 ٣چاپ شده بـود ،بـه آدرس مـن در
آلمان ارسال دارد .آقای مـوسـوﯾـان در
پشت آن گزارش ،مـطـالـبـی در بـاره
چگونگی روند کارکنگره و روﯾدادھـا و
تصميماتی که در گزارش کنگره به آنھـا
اشاره نشده بـود ذکـر کـرده واز آن
طــرﯾــق مــا را تــا حــدودی درجــرﯾــان
چگونگی روند کار کنگره قرار داد.
چندی بعد  ،وی اعـالمـيـه ی جـبـھـه
ملی که در رابطه با بـازداشـت تـعـداد
بسياری از اعضای رھبری جبھه مـلـی
اﯾران از سوی مقامات امـنـيـتـی رژﯾـم
شاه انتشار پيدا کرده بود را بـرای مـا
ارسال داشت .ودر پشت اعالميـه کـه
بصورت پلی کپی در آنزمان تھيه شـده
بود ،ھمچنين به توضيح چگونگـی آن
ماجرا پرداخته و از آن طرﯾق اطالعاتـی
در رابطه با عملکرد غير قانـونـی رژﯾـم
کودتا ،به ما منتقل کرد .اطالعاتی کـه
در امر روشنگری و دفاع و اعتـراض بـه
پاﯾمال شـدن حـقـوق دمـکـراتـيـک و
قانونی رھبران بازداشت شده جـبـھـه
ملی کمک نمود...
در واقــع در آنــزمــان ،اﯾــن جــوان
مبارزمصدقی ،که سنش دو سه سـال
کوچکتراز  ٢٠سال بود  ،با تمام نيرو بـه
کار تبليغاتی برای اھداف و خـواسـت
ھای جبھه ملی کوشا بود.
آنچنانکه بعداً اطالع پيدا کردم ،اﯾشـان
فعاليتھای سياسی خود را از دورانـی
که دانش آمـوز دبـيـرسـتـان بـوده ،در
چارچوب تشکيالت جبھه ملـی اﯾـران،
شروع کرده بود.
اشاره به اﯾن مسائل را ضروری و الزم
دانستم تا آنعده از فعالين سـيـاسـی
بخصوص نسـل جـوان کـه کـمـتـر بـا

فعاليتھای سـيـاسـی دکـتـر حسـيـن
موسوﯾان آشنـائـی دارنـد ،بـخـصـوص
مبارزات و فـعـالـيـتـھـا در دوران رژﯾـم
محمدرضاشاه پھلوی ــ رژﯾمی کـه در
اثر کودتای  ٢٨مرداد سـال  ١٣٣٢کـه
سازمانھای جاسوسی اﯾاالت مـتـحـده
آمرﯾکا )سيا( و دولت برﯾتانيا ـ انگليـس
ـ ) انتليجنت سروﯾس( نقش داشتـنـد،
براﯾشان تا حدودی روشـن شـود کـه
اعضای محترم شورای جـبـھـه مـلـی
اﯾران در نشست انتخاباتی خود ،کـدام
شخصيت سياسی را با چـه سـوابـق
سيـاسـی ،بـعـنـوان «رئـيـس شـورای
مرکزی جبھه ملی اﯾران » انتخاب کرده
است.
و حال ببينيم تبليغاتی که اخيراً عـلـيـه
دکتر حسين مـوسـوﯾـان بـر پـا شـده
است در چه رابطه و بـچـه مـنـظـوری
می باشد.
دکتر حسين موسـوﯾـان در تـارﯾـخ ٢٢
نوامبر  ١) ٢٠١٨آبان  (١٣٩٧در «توﯾتر »
می نوﯾسد:
» آقاى رضا پھلوى يقـيـنـا نـمـاد و
وارث سلطنت ھستند و كسانيكـه
براى مديريت دوران گذار در كـنـار
امضاى ايشـان امضـا مـيـگـذارنـد
سلطنت طلب ھستنـد وراه گـذار
به سلطنت را مى پـيـمـايـنـدو در
سلطنت ذوب خـواھـنـد شـد اگـر
مــدعــى جــمــھــورى خــواھــى
وحاكميت ملى ھستند دروغ مـى
گوينديا در اشتباھند»...

محتوی آن جمالت ھمچنيـن ﯾـکـی از
شروط ھمکاری نيروھای مصـدقـی بـا
دﯾگر جرﯾانات سيـاسـی اﯾـرانـی مـی
باشد ــ نظراتی که سـالـھـای سـال
موضوع بحث بـيـن مـا مصـدقـيـھـا و
بعضی از فعالين و نيروھای سياسـی
در خارج از کشوربوده و ھست ــ ( ٢).
دکتر موسوﯾان در آن نوشتـار ،از فـرد
مشخصی نام نبرده بود،آنھـم حـتـمـاً
باﯾن خاطر که مخاطب اﯾشان در تحرﯾـر
آن چند سـطـر ،فـقـط ﯾـک شـخـص
معينی نبوده ،بلکه تعداد بسـيـاری از
فعالين سياسی ،که حتی بـعـضـی از
آنھا ،افرادی ھستند که در دوران رژﯾـم
شاه از مخالفين آن رژﯾم بـودنـد ،ولـی
اکنون بخاطر ھدف »سرنـگـونـی رژﯾـم
جمھوری اسالمی« به جرگه سلطنـت
طلبان پيوسته اند ،و ﯾا بنحـوی حـاضـر
بھمکاری با آقای رضا پھلوی شده انـد؛
جمعأ مخاطب آن گفتار محسـوب مـی
شوند!
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اما عده ای از فعالين سياسی ،حتـی
بعضی از خبرنگاران و مسئولين ساﯾت
ھای اﯾنترنتـی  ،رادﯾـوو تـلـوﯾـرنـھـای
ماھواره ای کـه بـطـور سـطـحـی بـا
مسائل سياسی اﯾـران بـرخـورد مـی
کنند و غالبـاً بـر پـاﯾـه شـاﯾـعـات ،بـه
تبليغات مورد نظر خود دامن می زنند و
کمتر حاضرند تبليغات خود را بـر پـاﯾـه
ارزش ھای ھوﯾت سياسی فعالـيـن و
نيروھای سياسی تنظيم نـمـاﯾـنـد؛ و
باﯾن موضوع توجه نماﯾند کـه مـنـظـور
دکتر حسيـن مـوسـوﯾـان از بـيـان آن
مطالب  ،ھمچنين تـاکـيـد اﯾشـان بـر
ﯾکـی از ارزش ھـای مـحـوری «راه
مصــدق» ،ﯾــعــنــی دفــاع از ارزش
«استقالل و حـاکـمـيـت مـلـی »بـوده
است  .در واقـع ،بـرپـاﯾـه دفـاع ازآن
«ارزش » ،ھمانطور کـه قـبـال ً اشـاره
رفت ،مخاطب اﯾشان تمام آن افـراد و
نيروھای سياسی مـی بـاشـد کـه
کمتر ارزشی در مـبـارزات خـود بـرای
«استقالل وحاکميت ملی »اﯾران قائـل
ھستند .و در ھمان رابطه است که آن
افراد و گروھھای سـيـاسـی اﯾـرانـی،
بخاطر سـرنـگـونـی نـظـام جـمـھـوری
اسالمی ،با سياست ھای تبلـيـغـاتـی
و اھداف شوم پرزﯾدنت ترامـپ رئـيـس
جــمــھــور اﯾــاالت مــتــحــده آمــرﯾــکــا و
متحدﯾنش ،ھمچون دولت اشغالـگـر و
جنگ طلب اسـرائـيـل و دولـت قـرون
وسطائی عربستان سـعـودی ،وآقـای
رضا پھلوی ،ھمسو شده اند.
پــس از اﯾــنــکــه بــا اظــھــارات آقــاﯾــان
اسماعيل نوری عال و اﯾـرج مصـداقـی،
در رابطه با حمالت غير اصولی و غـيـر
دمکراتيک آن ھـمـوطـنـان مـحـتـرم در
برخورد با آقای دکتر حسين موسـوﯾـان

بخاطر مخالفت اﯾشان در امرھمـکـاری
افراد جمھورﯾخواه با آقای رضا پـھـلـوی
آشنا شدم ،چـنـان بـرخـوردی بـاعـث
تعحب من شد.
آنھم ،نه بدﯾن جھت که چرا آن دونفر،
طی اظھارات خودبا نظـر آقـای دکـتـر
حسين موسوﯾان که مخالف ھمکـاری
افراد جمـھـوری خـواه بـا آقـای رضـا
پھلوی و در واقع »سلطـنـت طـلـبـان«
می ﯾاشند ،به مخالفت برخاسته اند.
بلکه از اﯾن رو که بر مبنـای اعـالمـيـه
جھانی حقوق بشر)مـاده  ١٨و مـاده
 (٣ ) ( ١٩از حقوق دمـکـراتـيـک آقـای
دکتر حسين موسوﯾان و ھـر اﯾـرانـی
دﯾگر)ازجمله آقاﯾان اسـمـاعـيـل نـوری
عال و اﯾرج مصداقی ( می بـاشـد کـه
نطرات و عقاﯾدش را در باره ھمـکـاری
نيروھای سياسی اﯾرانی آنطـوری کـه
خود صالح می دانند ،فـرمـولـبـنـدی و
تبليغ کنند.آقاﯾان اسماعيل نوری عال و
اﯾرج مصداقی اﯾن حـق را بـرای خـود
قائلند که ھمکاری با آقای رضا پھـلـوی
را تبليغ کنند ،ولی روشن نيـسـت کـه
چرا و بچه دليل نباﯾد از حـقـوق آقـای
دکترحسيـن مـوسـوﯾـان نـبـاشـد کـه
مخالف ھمکاری افراد جمھورﯾـخـواه بـا
آقای رضا پھلوی باشد؟
ولی ،تعجب من درباره چگونگی شيوه
برخورد و اسـتـدالالت ارائـه شـده از
سوی آن دو نفر از فعاليـن سـيـاسـی
خارج از کشور ،که در نوشتار و گـفـتـار
خود مرتب بر دفاع از «اعالميه جھانـی
حقوق بشر »تاکيد دارند و ھمچنين از
مبلغين جـامـعـه سـکـوالر ،در واقـع
جدائی نھاد دﯾن) و مـذھـب( از نـھـاد
دولت ھستنـد ،آنـھـم حـتـمـاً بـدﯾـن
خاطرکه از آن طرﯾق آن «جدائـی »اﯾـن
امــکــان در جــامــعــه بــوجــود آﯾــد تــا
محدودﯾتھائی که دولتھای مذھبـی در
باره حقوق بشر قائل مـی شـونـد ،از
جمله آزادی بيان ،قلم ،اظھار عـقـيـده،
تجمعات و فـعـالـيـتـھـای سـيـاسـی ـ
اجتماعی ـ فرھـنـگـی  ...پـاﯾـان داده
شود.
از سوی دﯾگر نباﯾد فـرامـوش کـرد کـه
آزادﯾخواھان اﯾرانی با تکيه بر مـاده ١٨
و ماده  ١٩اعالمـيـه جـھـانـی حـقـوق
بشر ،که بيانگردفاع از آزادی عـقـيـده،
بيان ،قلم ،تجمعات ...می باشند ،طی
فعاليتھای سـيـاسـی خـود بـه نـقـد
سياست و عملکردھای آن رژﯾمـھـا در
رابــطــه بــا پــاﯾــمــال کــردن آن اصــول
پرداختند؟!
با توجه بـه تـوضـيـحـاتـی کـه رفـت،
ھمچنين الزم می دانم مـتـذکـر شـوم
که من ھيچگونه مخـالـفـتـی بـا نـقـد
نظرات و عقايد دگرانديش ندارم ،بلـکـه
چنين شيوه کاری را برای روشن شدن
مســائــل مــورد اخــتــالف ،تصــحــيــح
اشتباھات و کمبودھـا ضـروری و الزم

می دانم.
نقد نظـرات دگـرانـديـش ،بـھـيـچـوجـه
بمعنی پايمال کردن حقوق دمکـراتـيـک
دگرانديش نيست .امـا نـمـی تـوان و
نباﯾد تحت عنوان دفاع از حقوق بشربه
دگراندﯾشان اﯾراد گرفت و بی حرمتـی
کـرد ،کــه چــرا در رابــطــه ھــمــکــاری
نيروھای مخالف جمھوری اسالمی بـا
«من» ،و ﯾا »ما« ،ھمنظر نيستند!
نبايد ازخاطربـدورداشـت کـه يـکـی از
بــزرگــتــريــن دشــمــنــان مــاايــرانــيــان،
متأسفانه «مشکل معرفتی » اسـت
که به آن «مشکل» ،خـود خـواھـی و
قــھــرمــان پــرســتــی،تــعــصــب خشــک
وغيرمسئول بودن دربرابر گفتار،نوشتـار
و اعمال وکردار خود ،اضافه می شوند!
بنظر من با شعار «مرگ بر» و توسـل
به «قھر »و «اتھام »و «برچسب » ،و
ھــمــکــاری و تــائــيــد «بــيــگــانــگــان
استعمارگر» ،نتوان بر آن «مشـکـل »
غلبه کرد.
اگر بخاطر بـيـاورﯾـم ،بـرھـبـری دکـتـر
مصدق وجبھه ملی اﯾران ،صناﯾع نـفـت
در سراسر کشور اﯾـران طـی مصـوبـه
مجلس شورای ملی در روز  ٢۴اسفند
و مجلس سنا در روز ٢٩اسفنـد ١٣٢٩
«،ملی »اعالم شد.
ﯾکی از شراﯾط قبولی نخست وزﯾـری
از سوی دکتر محمد مصـدق ،تصـوﯾـب
قانون «خـلـع ﯾـد »از شـرکـت نـفـت
انگليس ،از سوی مجلس شوراﯾـمـلـی
بود .که با تصوﯾب آن خـواسـت ،دولـت
ملی برھبری دکتر مصدق ،از تارﯾخ ١١
اردﯾــبــھــشــت ســال  ١٣٣٠شــروع
بکارنمود.
اما ،دولت انگلـيـس حـاضـر نـبـود
ملی شدن صناﯾع نفت اﯾران را بـه
رسميت بشـنـاسـد ،چـونـکـه تـا
آنــزمــان از طــرﯾــق مــأمــورﯾــن ،
جاسوسان و ھواداران خود که در
جامعه اﯾران بـه » آنـگـلـوفـيـل«
معروف بودند » ،دولـت در دولـت
اﯾــران« تشــکــيــل داده بــود؛ و
کوشش داشت تا دولت ملی دکتر
مصــدق کــه در اثــر مــبــارزات و
خواست بخش بـزرگـی از مـردم
اﯾران مورد تائيد مجلس شانزدھـم
 ،کــه حــتــی تــعــداد بــزرگــی از
نماﯾندگانش از طرفداران و عاملين
دولت انگليس بودند  ،ولی ماسک
استقالل طلبی برچھره داشـتـنـد،
انتخاب شـده بـود ،فـلـج کـنـد و
اﯾشان را وادار نماﯾند تا از مقامش
بعنوان نخست وزﯾر اﯾران استعـفـا
دھد ،تا از آن طرﯾق« ،خلع ﯾد »که
در دستور کار دولت دکتـر مصـدق
قرار گرفته بود ،با شکست روبـرو
شود.

اما دکتر مصدق در مقابله با تـوطـئـه
استعمارگران انگليسی وعوامـلـشـان
در اﯾران ،دست به روشـنـگـری زد و
طی نطقی در تارﯾخ بيـسـتـم تـيـرمـاه
 ١٣٣٠بيان داشت:
»اکنون آفتاب عمر من به لـب بـام
رسيده و دﯾر ﯾا زود باﯾد بـه راھـی
بروم که ھمه ناگزﯾر خواھند رفـت.
ولی چه زنده باشم و چه نـبـاشـم
اميدوارم و بلکه ﯾقين دارم که اﯾـن
آتش خـامـوش نـخـواھـد شـد و
مردان بيدار کشور اﯾن مبارزۀ ملی
را آنقدر دنبال میکنند تا به نتيجـه
برسد .اگر قرار باشد در خانه خـود
آزادی عمل نـداشـتـه بـاشـيـم و
بيگانگان بر ما مسـلـط بـاشـنـد و
رشتهای گردن ما بگذارند و مـا را
به ھـر سـوی کـه مـیخـواھـنـد
بکشند مرگ بـر چـنـيـن زنـدگـی
ترجيح دارد و مسـلـم اسـت کـه
ملت اﯾران با آن سوابق درخشـان
تارﯾخی و خدماتی که به فرھنگ و
تمدن جھان کرده است ھرگـز زﯾـر
بار اﯾن ننگ نمیرود .امروز مبـارزۀ
بزرگی را مـلـت مـا شـروع کـرده
است که ھيچ کـس از ابـھـت آن
غافل نيست الـبـتـه در اﯾـنـگـونـه
جنبشھای اجـتـمـاعـی بـاﯾـد در
مــقــابــل ھــرگــونــه مــحــرومــيــت
اﯾستادگی کرد و در برابر آن آمـاده
بود .ھيچ مبارزهای ھرقدر کـوچـک
و ناچيز باشد به آسانی به نتيـجـه
نمیرسد .تا رنج نبرﯾم گنج ميسـر
نمیشود و در اﯾـن راه سـعـی
ناکرده بجائی نتوان رسيد».
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با توجه به محتـوی مـطـالـبـی کـه از
بيانات دکتر مصدق در رابطه بـا دفـاع
از «استقالل و حاکميت مـلـی »اشـاره
رفت .آﯾـا دکـتـر حسـيـن مـوسـوﯾـان،
بعنوان ﯾکی از ادامـه دھـنـدگـان «راه
مصدق »نمی باﯾستی چنان موضـعـی
را نسبت به ھمکـاری بـا آقـای رضـا
پھلوی و«سلطنت»،اتخاذ می کرد؟
سلطنتی که پادشاھانش رضا شـاه و
محمدرضا شاه در اثر توطئه و حمـاﯾـت
دولت ھـای اسـتـعـمـارگـر بـه قـدرت
رسيدند .آﯾا اﯾشان می باﯾسـتـی در
رابطه با ھمکاری برخی از جـمـھـوری
خواھان با آقای رضا پھـلـوی ،سـکـوت
اختيارمی کرد تا احـتـمـاال ً  ،فـاجـعـه
دﯾگری ھـمـچـون کـودتـای  ٢٨مـرداد
مجدداً به رھبری پرزﯾدنت تـرامـپ و
عاملينش در وطنمان اﯾران تکرار شود؟
آﯾا ھيچ به اﯾن موضوع فکر کـرده اﯾـم،
که اگر محمد رضاشاه پھـلـوی ،طـبـق
اصول قانون اساسی مشروطه ،حاضـر
شده بود »سـلـطـنـت کـنـد و نـه
حکومت«  ،و در آن رابطه » حاکميت

قانون« در وطنمان اﯾران متحقق می
شد .بجای نطام استبدادی سلـطـنـت
بر پاﯾه قانون اساسـی  ،اﯾـران دارای
ﯾک نظام سلطنت مشروطه می شـد.
اما محمد رضا شـاه در ھـمـکـاری بـا
سازمانھـای جـاسـوسـی کـمـک بـه
کودتای  ٢٨مرداد نمود.
بيل کلينتون رئـيـس جـمـھـور اسـبـق
اﯾاالت متحده آمرﯾکا در مصاحبه ای بـا
چارلز رز ،خبرنگار آمرﯾکائـی در فـورﯾـه
سال  ٢٠٠۵در حاشيه اجالس مجمـع
جھانی اقتصاد که در کشور سـوئـيـس
به نام 'داووس' برگزار شده بود  ،پـس
از ارائه توصيفی درباره اوضاع جھانـی،
وقتی به ايران رسيد گفت:
"ايران موردی کامال ً متفـاوت دارد.
داستان اندوھبـار ايـن کشـور در
واقع از دھه  ١٩۵٠آغـاز شـد کـه
آمريکا ،دولت دکتر مصـدق را کـه
براساس دمکـراسـی پـارلـمـانـی
توسط مردم ايران برگـزيـده شـده
بــود ســرنــگــون کــرد و شــاه
)محمدرضا پھلوی( را به ايران بـاز
گرداند .شاه نيز تـوسـط آيـت ﷲ
خمينی سرنگون گرديد و در نتيجه
مــا بــه آغــوش صــدام حســيــن
افتاديم .اکثر اعمال فجـيـع صـدام
حسين در دھه  ١٩٨٠با آگاھـی و
حمايت کامل آمريکا صورت گرفـت.
ما ايران را از دمکراسی پارلمـانـی
در دھه  ١٩۵٠محروم ساختـيـم)".
(۴
از زمانيکه آقای ترامپ بعنوان رﯾـاسـت
جمھوری اﯾاالت متحده آمـرﯾـکـا ،زمـام
امورآن کشور را بعھده گـرفـتـه اسـت،
گروھھائی از سلطنت طلبان  ،با کمک
برخی از افرادی که در گذشته عـلـيـه
رژﯾم شاه مـبـارزه کـرده بـودنـد و در
پيروری انقالب شکوھمند بھمن ١٣٧۵
نــقــش داشــتــنــد ،مشــتــرک ـاً بــرای
سرنگونی رژﯾم جـمـھـوری اسـالمـی
فعاليت می کنند ،و در اﯾن راه بخشـی
از آن جماعت ،از پشتيبانـی مـالـی و
تبليغاتی دولت اشغالـگـر اسـرائـيـل و
دولت عـربسـتـان سـعـودی و اﯾـاالت
منحده آمرﯾکا ...برخوردارشده اند.
بدون اﯾنکه لحظه ای به اﯾـن مـوضـوع
توجه داشته بـاشـنـد کـه اگـر دولـت
اﯾاالت متحده آمرﯾکا برھبری پـرزﯾـدنـت
ترامپ ،واقعاً طرفدار آزادی و استـقـالل
ملل دﯾگر می باشد ،چـرا در مـرحـلـه
اول سعی ندارد تا دولت اشـغـالـگـر و
جنگ طلب اسرائيل و ھمچنين دولـت
قرون وسطـی عـربسـتـان سـعـودی،
دولتی که بنابر اظھارات خود پـرزﯾـدنـت
ترامپ ،اگر حماﯾت ارتش آمرﯾکـا از آن
رژﯾم نباشد ،آن رژﯾم نمی تواند  ١۵روز
به عمر خود ادامه دھد ،خواستار تغيير
در سياست و عملـکـرد آن دولـت ھـا
برپاﯾه محترم شمردن اعالميه جھـانـی

حقوق بشر ،مـنـشـور و قـوانـيـن و
مصوبات سازمان ملل ،نمی شود؟!
در رابطه با توضيحاتی که در رابطـه بـا
دولت استعمارگر اﯾاالت متحده آمـرﯾـکـا
رفــت ،الزم و ضــروری مــی دانــم
ھموطنان محترم را بـه اﯾـن واقـعـيـت
تارﯾخی که در زﯾر اشـاره مـی کـنـم،
جلب نماﯾم.
زمانيکه رژﯾم محمد رضاشـاه پـھـلـوی
بـــعـــد از گـــذشـــت  ٢۵ســـال از
کودتای٢٨مرداد ،در اثـر قـيـام بـخـش
بزرگی ازمردم اﯾران در حال سقوط قرار
گرفت ،و برای دولت استعمارگر اﯾـاالت
متحده آمرﯾکا ،دﯾگر مقدور نبـود کـه از
آن رژﯾم استبدادی و سرکـوبـگـر دفـاع
نماﯾد ،ازحماﯾت و پشتيبانـی آن رژﯾـم
صرفنظر کرد؛ تـا شـاﯾـد از آن طـرﯾـق
بتواند با کنار آمدن با دولتی کـه طـی
پيروزی انقالب بـر اﯾـران حـاکـم مـی
شود ،بخـشـی از نـفـوذ سـيـاسـی،
نظامی و اقتـصـادی خـود در اﯾـران را
حفظ کند .مـوضـوعـی کـه اسـنـاد و
مدارک تا حدودی اﯾن موضئع را تـائـيـد
می کنند.

من برای تائيد اظھاراتـم در رابـطـه بـا
کودتای  ٢٨مرداد و نتابج شومـی کـه
آن کودتا با خود بھمراه داشت ،به نقـل
گــوشــه ھــائــی از نــوشــتــه مــحــمــد
رضــاپــھــلــوی ـ ـ شــاه ســابــق اﯾــران
) فرمولبندی است کـه در روی جـلـد
کتاب «پاسخ به تـارﯾـخ » درج شـده
است (.می پردازم.
محمدرضا شاه پھلـوی در صـفـحـات
 ٢٣٣تا  ، ٢٣۵کـتـابـی تـحـت عـنـوان
«پاسخ به تـارﯾـخ » پـس از پـيـروزی
انقالب بھمن  ١٣۵٧کـه مـنـجـر بـه
سرنگونی رژﯾمش شد ،می نوﯾسد:
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»مامورﯾت شگفت انگيز ژنرال ھاﯾزر
در اواﯾل بھمن ماه ]  ١٣۵٧ـ توضيـح از
منصور بيات زاده[ خبری حيرت انگير به
من گزارش شد که ژنرال ھـاﯾـزر چـنـد
روزی است در تھران اقامت دارد .مـن
درھفته ھای اخير از ھيچ چيز تـعـجـب
نمی کردم .ولی ژنرال ھاﯾزر شخصيـت
کوچکی نبود .وی در مـقـام مـعـاونـت
فرماندھی کل نيروھای پيمان آتالنتيک
شمالی چند بار به تھران آمـده و ھـر
بار از من تقاضای مالقات می کرد.
مسافرتھای ژنرال ھاﯾز به اﯾران جـنـبـه
تشرﯾفاتی نداشت و او برای دﯾـدار بـا
فرمانده قوای مسلح اﯾران که ﯾکـی از
کشورھای عضو پيمان مرکزی بود ،بـه
اﯾران می آمد.
رفت و آمدھای ژنرال ھاﯾزر ھـمـواره از
چند ھفته قبل برنامه رﯾزی مـی شـد.
ولی اﯾن بـار جـنـبـه ای اسـرار آمـيـز
داشت .نظاميان آمرﯾکـا ،بـا ھـواپـيـمـا
ھای خود می آمدند و مـی رفـتـنـد و
طبيعتاً تابع تشرﯾفات معمول نبودند .از
امرای ارتش در بـاره مسـافـرت ژنـرال
ھاﯾزرسئوال کردم .انـھـا ھـم چـيـزی
نميدانستند حضور او در اﯾـران واقـعـاً
شگفت انگيز بود و نميتوانست اتفاقی
و بدون دالﯾل بسيار مھم باشد.
حضور وی در اﯾران ،کم کم علنی شـد
و روزنامه ھای شوروی نـوشـتـنـد کـه
ژنرال ھاﯾزر برای تـدارک ﯾـک کـودﯾـای
نظامی به اﯾران آمده است.در حقيقـت
درج اﯾن مطلـب بـکـنـوع اخـطـار بـود.
اندکی بعد روزنامه ھرالد ترﯾبيون چـاپ
پارﯾس  ،بـه شـوروﯾـھـا و سـاﯾـر دول
اطمينان داد که ژنرال ھاﯾزر ،نـه بـرای
تدارک ﯾک کودتا ،بلکه برای جلـوگـيـری
از آن به اﯾران سفرکرده اسـت و سـر
انجام روشن شد که نـگـرانـی اصـلـی
رھبران آمرﯾکا وقوع ﯾک کودتای نظامی
در اﯾران است...
باالخره من ﯾکبار ژنـرال ھـابـزر را بـه
اتفاق سفير آمرﯾکـا ،آقـای سـالـيـوان
مالقات کردم .تنھـا چـيـزی کـه مـورد
عالقه ھردوی آنھا بود دانسـتـن روز و
ساعت حرکت من از اﯾران بـود .ژنـرال
ھاﯾزر ،ار ارتشبد قـره بـاغـی ،رئـيـس
ستاد ارتش خواست که مالقاتی بـيـن
او و مھنـدس بـازرگـان تـرتـيـب دھـد.

ارتشبد قره باغی اﯾن تقاضا را بـه مـن
گزارش داد.
نميدانم در اﯾن مالقات چـه گـذشـت،
ميدانم که ارتشبد قره باغی از تـمـام
قدرت خود استفاده کرد تا فرمـانـدھـان
ارتش اﯾـران را از ھـرگـونـه اقـدام و
تصميمی باز دارد .زﯾرا فـرمـانـدھـان و
امرای ارشد ارتش اﯾران ﯾکـی پـس از
دﯾگری به قتل رسيدند و تنھا ارتشـبـد
قره باغی بوسيله مھندس بـازرگـان از
قتل نجات ﯾافت.
پس از آنکه من اﯾـران را تـرک کـردم،
ژنرال ھاﯾزر باز چـنـدﯾـن روز در اﯾـران
اقامت داشت  .در اﯾـن ھـنـگـام چـه
گذشت؟ تنھا چيزی که ميتوانم بگـوﯾـم
اﯾنست که ربيـعـی فـرمـانـده نـيـروی
ھوائی اﯾران طی "محاکـمـه" اش بـه
"قضات" گفت" :ژنرال ھاﯾـزر شـاه را
مثل ﯾک موش مرده به خارج از کشـور
پرتاب کرد».
با توجه به محتوی مطالبی که از کتاب
»پاسخ به تارﯾخ« ــ پـادشـاه سـابـق
اﯾران نقل شد ،دقيقآًروشن می گـردد
که چرا افراد و تشکلـھـای سـيـاسـی
مصــدقــی بــدرســتــی در مــبــارزات و
فعاليـتـھـای سـيـاسـی خـود حـاضـر
نيستند طـرفـدار جـدائـی ارزشـھـای
«آزادی واستقالل» از ﯾکدﯾگر باشند و
ھمچون دکتـر مـحـمـدمصـدق ،آن دو
»ارزش« را دوروی ﯾــک ســکــه مــی
دانند.
دکتر منصور بيات زاده
پنجشنبه  ١۵آذر  ۶ - ١٣٩٧دسـامـبـر
٢٠١٨
dr.bayatzadeh@ois-iran.com
پانوﯾس:
 (١ـ اطـالعـيـه شـورای مـرکـزی
جبھه ملی اﯾران
در تارﯾخ بيست وششم آبان ماه 1397
شورای مرکزی جبھه مـلـی اﯾـران بـه
انتخابات درون سازمانی خود مـبـادرت
نمود و اعضای ھيئت رئيـسـه شـورای
مرکزی ،ھيئت رھبری و ھيئت اجرائيـه
جبھه ملی اﯾران را به شرح زﯾر انتخاب
کرد :ـ
http://www.ois-iran.com/2018/
 a b a n -1 3 9 7 / o i s -i r a n -8 1 3 5entekhabate_shoraye_Markaziye_J
ebhemelliran.27.aban.1397.html
 (٢ــ پوزش روشنفکران از محـمـدرضـا
شاه پھلوی؟ ــ دکتر منصور بيات زاده ــ
 ١بھمن  ١٣٨١ــ

درباره ادعای بدھـکـاری پـوزش بـزرگ
روشنفکران اﯾران ،اھل اندﯾشه و قـلـم
به محمدرضاشاه؟
h t t p : / / w w w . o i s -i r a n . c o m /
pdf120.pdf
ــ بررسی «مبانی و مواضع تشـکـيـل
جبھه در اپوزيسـيـون و نـقـش آن در
تحوالت سياسی و ايجاد و تـحـکـيـم
دمکراسی در ايران »ــ متن سخنرانی
دکتر منصور بيات زاده ــ عضـو ھـيـئـت
اجرائيه سازمان سـوسـيـالـيـسـتـھـای
ايران در جلسه کميته ھـمـبـسـتـگـی
ھامبورگ ــ ژوئيه  ١٩٩۴ــــ  ١٨تـيـر
١٣٧٣
www.ois-iran.com/2011/tir-1390/
 ois-i ra n -1157 -dr_ ba ya tza de hbarrasiye_mabani_wa_mawane18_tir_1373.pdf
اعـالمـيـه جـھـانـی

 (٣ــ ماد ٔه  ١٨ــ
حقوق بشر
ھر انسانی محق بـه داشـتـن آزادی
اندﯾشه ،وجدان و دﯾن است؛ اﯾن حـق
شامل آزادی عقيده ،تـغـيـيـر مـذھـب
]دﯾن[ ،و آزادی علنی ]و آشکار[ کـردن
آئين و ابراز عقيده ،چه به صورت تنـھـا،
چه به صورت جـمـعـی ﯾـا بـه اتـفـاق
دﯾــگــران ،در قــالــب آمــوزش ،اجــرای
مناسک ،عبادت و برگزاری آن در محيط
عمومی ﯾا خصـوصـی اسـت و ھـيـچ
فردی حق اھانـت و تـعـرض بـه فـرد
دﯾگری به لحاظ تماﯾز و اختالف اندﯾشه
ندارد.
ماد ٔه  ١٩ــ اعالميه جھـانـی حـقـوق
بشر
ھر انسانی محق به آزادی عـقـيـده و
بيان است؛ و اﯾن حـق شـامـل آزادی
داشتن باور و عقيدهای بدون ]نگرانـی[
از مــداخــلــه ]و مــزاحــمــت[ ،و حــق
جستجو ،درﯾافت و انتشار اطـالعـات و
افکار از طـرﯾـق ھـر رسـانـهای بـدون
مالحظات مرزی است.
به نـقـل از سـاﯾـت وﯾـکـی پـدﯾـا ـــ
دانشنامه آزاد
/https://fa.w ikipedia.org/ wiki
اعالميه_جھانی_حقوق_بشر
 (۴ــ کلينتون :ما ايـران را از داشـتـن
دمکراسی محروم کرديم
www.ois-iran.com/2018/aban1397/ois-iran-8132-Bill_Clintonm
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شيما شھرابی استان واﯾر  :با گذشت
ده روز از آزادی اسماعيل بخـشـی از
زندان ھنوز ھيچ خبرنگار و فعال مدنـی
موفق به تماس ،گفتوگـو و دﯾـدار بـا
او نشده اسـت .تـمـاسھـای مـکـرر
خبرنگاران خارج از کشور با او بیپاسخ
مانده و خبرنـگـاران و فـعـاالن مـدنـی
داخل اﯾران ھم موفق به گـفـتوگـو و
دﯾدار با اﯾن فعال کـارگـری نشـدهانـد.
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اسماعيل بخشی ﯾکی از نمـاﯾـنـدگـان
سندﯾکای کارگری ھفت تپه است کـه
سخنرانیھای پرشور او در اعتـراضـات
ھفتتپه مورد توجه عموم قرارگرفت و
بارھا در شبکهھـای اجـتـمـاعـی بـه
اشتراک گذاشته شد .او روز  ٢٧آبـان
ماه در چھاردھمين روز از اعـتـصـابـات
ھــفــتتــپــه بــازداشــت شــد و روز
چھارشنبه  ٢١آذرماه خبر آزادیاش بـا
وثيقه  ۴٠٠ميليون تـومـانـی مـنـتـشـر
شد .از روز آزادی تا کـنـون امـا نـه در
شبکهھای اجتماعی فعاليت میکند و
نه در جمع کارگران ھـفـتتـپـه حـاضـر
شده است .شاھد علوی روزنامهنـگـار
در گفتوگو با ﯾکی از بسـتـگـان اﯾـن
فعال کارگری از اسماعـيـل بـخـشـی

سراغ گـرفـتـه و فـاﯾـل
صوتی اﯾن گفتو گـو را
منتشر کرده است .بـه
گــفــتــه اﯾــن مــنــبــع
مطلع شراﯾطـی بـه و
جود آمـده کـه امـکـان
بــرقــراری ارتــبــاط بــا
اسماعيل وجـود نـدارد.
او توضيح مـیدھـد کـه
اسماعيل بـخـشـی در
زندان تحت شـکـنـجـه
شــدﯾــد جســمــی و
روحــی قــرار گــرفــتــه
است« :او را چندﯾن بـار
تا حد مـرگ زدهانـد .بـا
کابل به بـيـضـهھـاﯾـش
زدهاند و االن در نشستن ،راه رفـتـن و
خوابيدن مشکل دارد » .اﯾن اوليـن بـار
نيست که موضوع شکنجه اسمـاعـيـل
بـــخـــشـــی مـــطـــرح مـــیشـــود.
پيش از آزادی او از زندان ،سـنـدﯾـکـای
کارگران ھفت تپه از ضرب و شتم اﯾـن
فعال کارگری و انتقال او از زنـدان بـه
بيمارسـتـان خـبـر داده بـود امـا اﯾـن
موضوع بالفاصله از سـوی مسـئـوالن
خوزسـتـان تـکـذﯾـب شـد .غـالمـرضـا
شرﯾعتی استاندار خوزستان و صـادق
جعفری چگيـنـی رئـيـس دادگسـتـری
شوش خبر شـکـنـجـه او را شـاﯾـعـه
دانسته بوده و اعـالم کـردنـد کـه او
درصحت کامل به سر میبـرد .بـا اﯾـن
حــال فــعــاالن کــارگــری بــه نــقــل از
خانوادهاش از آثار کـبـودی و تـورم در
ناحيه سر و صورت اﯾن فعـال کـارگـری
خبر داده بودند .حاال ﯾکی از بسـتـگـان
اسماعيل بخشی توضيح میدھد کـه
او تنھا تحت شکنـجـه جسـمـی قـرار
نـگــرفــتــه« :ھــربــار بــعــد ازشــکــنــجــه
اسماعيل از ھوش میرفته و بعـد کـه
از شدت درد به ھـوش مـیآمـده بـه
اسم مسکن داروھای اعصاب و روان و

تـــوھـــم زا بـــه او مـــیدادهانـــد».
شاھد علوی به اﯾران واﯾر مـیگـوﯾـد:
«اﯾن بار برخورد با اسماعيل بـخـشـی
به دو شکل صورت گرفته .ھم بـرخـورد
فيزﯾکی و آزار جسمی مثل کتک زدن،
شکنجه ،زدن بـاتـوم بـه بـيـضـهھـای
اﯾشان صورت گرفـتـه و عـالوه بـر آن
شکنجهھای درمانی که مدتـی اسـت
زندانيان سياسی دربـارهاش صـحـبـت
میکنـنـد و بـاب شـده ھـم درمـورد
اﯾشان اعمال شده .احتماال اﯾشـان در
اثر شکنجه درد داشته و آنطور که مـن
حدس میزنم احتماال کسی که نقش
بازجوی خوب را داشته ،گفته :ما بھـت
دارو میدھيم ،آرامبخش مـیزنـيـم و
مسکن میدھيم که دردت کمتر شـود
و اﯾن داروھا توھـم زا بـودهانـد » .بـه
گفته منبع اطالعاتی شـاھـد عـلـوی،
اسماعيل بخشی عالوه بر مشـکـالت
ناشی از شکنجه جسمی و درد ھنـوز
درگير عوارض داروھاﯾی اسـت کـه در
زندان به اسـم مسـکـن بـه او داده
شده « :بعضی وقتھا ھنوز ھم دچـار
توھم میشود ،انگار االن ھم در زندان
است .میترسد .مرتب دچار دچـارتـب
و لرز میشود و درواقع سالمت روحی
و روانیاش به ھم رﯾخته است».

به عـقـيـده شـاھـد عـلـوی ،شـدت
خشونت و شـکـنـجـهای کـه در حـق
اسماعيل بخشی اعمال شده احتمـاال
واکنشی است به نقـشـی کـه او در
معرفی جنبش کـارگـری ھـفـت تـپـه
داشته است .بسياری نقش او را بـه
خاطر سخنرانیھای شجاعانه اش در
اعتراضات کارگری ھفت تـپـه کـلـيـدی
مــــــیکــــــنــــــنــــــد.
عــــــنــــــوان
در چند روز گذشته خبرھاﯾی مبنی بـر
حصر خانگی اسماعيل بخشی منتشر
شده بود ،شاھـد عـلـوی دربـاره اﯾـن
موضوع ھم سوال کرده« :در واقـع بـه
من گفتند اﯾشان در حصـر نـيـسـت و
کنترل فيزﯾکی به آن معنا وجود نـدارد.
اما به محض آزادی از زندان به اﯾشـان
خبر دادهاند که از کارش اخراج شـده و
تھدﯾد کردهاند اگر خودت ﯾا خـانـوادهات
با کسی ،رسانهای ،ﯾـا جـاﯾـی دﯾـدار
داشـتـه بـاشـی ،درمـورد شــراﯾـطــت
گـفـتوگـو داشـتـه بـاشـی و ﯾـا بــه
اعتراضاتت به روش قبلی ادامه دھـی
دوباره بازداشتات میکنيم ».کارگران
ھفت تپه بعد از دستگيری اسماعـيـل،
روزھا در حماﯾت از او شـعـار دادنـد و
تحصن کردند .آنھا ﯾک شعار وﯾژه ھم
داشتند« :اسماعيـل رو گـرفـتـن ،مـا
ھمه بخشی ھسـتـيـم »امـا بـعـد از
آزادی اسماعيل بخشی از دﯾدار بـا او
محروم شدهاند« :به کسـانـی کـه بـا
اسماعيل بخشی پيش از بازداشت به
انحای مختلف ارتباط داشتند به عنـوان
ھمکار و ﯾا ھمکار صنفی در تشکيالت
کارگری و ...ھشدار داده شده کـه در
صورت مالقات و دﯾدار با آقای بخـشـی
آنھــا ھــم بــازداشــت مــیشــونــد و
بالفاصله ھم از کار اخراج میشوند» .
به گفته اﯾن روزنامهنگار فشـارھـاﯾـی
که به اسماعيل بخشی و خانوادهاش
و ھم به کسانی که ممکن بوده بـا او
تماس بگيرند ،وارد شده ،باعـث شـده
اسماعيل بخشی در حالت اﯾزوله قـرار
بــــــــــــــــــگــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرد.
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حسابھای بانکی اسماعيل بخـشـی
ھم مسدود شده است و به گفته اﯾـن
منبع آگاه ﯾکی از اصلیترﯾن مشکـالت
اسماعيل بخشی اﯾن است که پـولـی
ندارد که بتواند برای درمان مشکالتـش
به مراکز درمانـی مـراجـعـه کـنـد« :
حسابھای بانکی اسماعيل بخـشـی
ھم مسدود شده که اگر از قبل پـولـی
در حساب مانده ﯾـا کسـی بـه آنھـا
قرضی داده نتواند استفاده کنـد و بـه
اﯾن ترتيب ﯾکی از مشـکـالت اصـلـی
اسماعيل اﯾن است که اصال پول نـدارد
که دکتر برود مشکالتش را درمان کند.
متوجه شود اﯾن داروﯾی که دادهاند چه
بوده و چطور مـیشـود عـوارضاش را
ازبين ببرد .اﯾن موجب شده کـه ھـيـچ
راھی برای تماس بيرون بـا اﯾشـان ﯾـا

تماس اﯾشان با بـيـرون در دسـتـرس
نـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــد»
به گفته اﯾن منـبـع آگـاه ،اسـمـاعـيـل
بخشی حـتـی بـعـد از آزادی امـکـان
تماس با فرزانه زﯾالبی وکيـل کـارگـران
ھفتتپه را ھم نداشته اسـت .او در
فاﯾل صوتی مـنـتـشـر شـده از تـمـام
نــھــادھــای حــقــوق بشــری ،فــعــاالن
کارگری و مردم اﯾران مـیخـواھـد کـه
اسماعيل بخشی را تنھا نـگـذارنـد .از
شاھد علوی میپرسم با توجه به اﯾـن
که مسئوالن ﯾک بار شـکـنـجـه شـدن
اسماعيل بخشی را تـکـذﯾـب کـردنـد،
چطور مـیتـوانـيـم آنھـا را وادار بـه
پــــاســــخــــگــــوﯾــــی کــــنــــيــــم؟
او میگوﯾد« :در تکذﯾب ظاھرا ھميشه
برای آقاﯾان باز است اما نـکـتـهای کـه

وجود دارد اﯾن است که فعاالن کارگری
و حقوق بشری و سياسی میگوﯾـنـد
راه اثبات اﯾن که حق بـا سـيـسـتـم و
مسئوالن استانداری است اﯾـن اسـت
که اسماعيل بخشـی اجـازه داشـتـه
باشد به سر کـارش بـرگـردد .دسـت
کــم امــکــانــی فــراھــم کــنــنــد کــه
روزنامهنگارھای داخل کشور ﯾا ھـمـان
رسانهھای موجود بتوانند بـا او دﯾـدار
کنند» .اﯾن روزنامهنگار تاکيد مـیکـنـد
که حداقل ﯾکی از ھمکاران روزنامهنگار
در داخل اﯾران تالش زﯾادی برای تماس
با اسماعيـل بـخـشـی کـرده اسـت:
«تــلــفــنھــا جــواب داده نــمــیشــود،

واسطهھا جرات نمیکنند پيش اﯾشان
بروند و امکان گفت وگو با اﯾشـان کـه
ثابت کند حال اسماعيل بخشی خـوب
است ،شکنجه نشده و به قول آقـاﯾـان
اﯾن ھا ھمه تبليغات ضد انقالب است،
بسته شده است .ﯾعنی از ﯾـک طـرف
سيستم میگوﯾد حالش خـوب اسـت
از طرف دﯾگر امکان اﯾن را که کسی از
اﯾــن حــال خــوب گــزارش بــدھــد،
نمیدھد» .اﯾن روزنامـهنـگـار مـعـتـقـد
اســت کــه بــا تــوجــه بــه اﯾــن
شراﯾط طبيـعـتـا نـاظـر بـيـرونـی کـه
تھدﯾدی روﯾش نيست میگوﯾد اﯾـنھـا
دروغ میگوﯾـنـد« :مـتـاسـفـانـه مـن
ترجيح میدھم گـزارشھـاﯾـی را بـاور
کنم که از وخامت حـال اﯾشـان خـبـر
میدھد».
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ﻗﻄﺎر اﻧﻘﻼب
چند روز قبل ﯾکی از وزرای اسبق
جمھوری اسالمی ،در حاشيه
اختالفات درون حکومتی خودشان،
خطاب به برخی از رقبای جناح مقابل،
و به کسانی که از درون حاکميت
ميگوﯾند ما به بن بست رسيده اﯾم
«حاال نوبت
اظھار داشت که
شماست که از قطار انقالب پياده
شوﯾد ھمانگونه که بعد از انقالب
جبھه ملی و نھضت آزادی از اﯾن قطار
پياده شدند »
سئوال از اﯾن آقای وزﯾر اسبق اﯾن
است که پاسخ دھند که قطار انقالب
چگونه قطاری بود و چطور ودر چه
زمان و از کجا به حرکت در آمد؟
محموله آن چه و مقصدش به کدام
سو بود و مسيرحرکتش قرار بود به
کجا منتھی شود؟
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قطار انقالب از روز بعد از کودتای بيگانه
ساخته  28مرداد  1332با بيانيه «
نھضت ادامه دارد »که توسط نھضت
مقاومت ملی صادر شد به راه افتاد.
اﯾن قطار حامل خواسته ھائی روشن
چون آزادی ،استقالل و عدالت بود.
مسير اﯾن قطار عبور از جاده ھای
سنگالخ و صعب العبور دﯾکتاتوری
واستبداد و گذر از پرتگاه ھای
وابستگی و استعمار و مقصدش
رسيدن به بھشت آزادی و بنای رفيع
استقالل و کاخ زﯾبای عدالت اجتماعی
بود .اﯾن قطار  25سال طی طرﯾق
نمود و به حرکت خود ادامه داد .البته،
در نيمه ھای راه ودر زمانی شما و
ھمفکرانتان ھم ،نه چندان ھمسو با
دﯾگر مسافران ،به اﯾن قطار سوار
شدﯾد ،تا اﯾنکه قطار به اﯾستگاه 22
بھمن  57رسيد .ولی آقای وزﯾر
اسبق! در آن اﯾستگاه جبھه ملی
اﯾران از آن قطار پياده نشد ودر ھمان
قطار آزادی و استقالل و عدالت باقی
ماند .ولی آن ھا چه کسانی بودند که
در آن اﯾستگاه قطار عوض کردند وبه
قطار استبداد و خشونت و واپس
گراﯾی و ماال وابستگی به سياست
ھای بيگانه سوار شدند و متاسفانه
ھنوز تصور ميکنند که در قطار انقالب
نشسته اند.
اھداف انقالب و شعار ھای انقالب
روشن بود .ملت اﯾران در آن زمان

درخواست آب و نان و کار و مسکن
نداشت بلکه اھدافی چون آزادی و
استقالل و جمھورﯾت و عدالت را دنبال
می کرد« .زندانی سياسی آزاد باﯾد
گردد »از اولين شعارھای انقالب بود.
خواسته ھای ملت اﯾران ،آزادی بيان،
آزادی قلم ،آزادی احزاب ،آزادی
عقيده ،آزادی انتخابات و عدم
وابستگی به قدرت ھای خارجی اعم
از غرب وشرق بود .ملت اﯾران دستگاه
قضاﯾی مستقل و عدل محور را طالب
بود .اﯾن ملت ،مجلس ملی متشکل از
نماﯾندگان واقعی خود را ميخواست واز
مجلس فرماﯾشی وتک حزبی انزجار
داشت .شما وھمفکرانتان در اﯾن
چھل سال به کداميک از خواسته
ھای انقالب مردم پاسخ دادﯾد و به
کداميک از اھداف انقالب جامه عمل
پوشاندﯾد؟ اکنون که بر بلندای
چھلمين پله برج زمان اﯾستاده اﯾد به
گذشته ای که پشت سرتان است
نگاھی بيندازﯾد وببينيد که با اﯾن ملت
چگونه رفتار کرده اﯾد .از اعدام ھای
خارج از موازﯾن قضاﯾی وحقوق بشری
در روزھای اول انقالب گرفته تا اشغال
سفارت آمرﯾکا و گروگان گيری کارکنان
آن که نتيجه آن حرکت خارج از عرف
بين المللی عالوه بر خسارات مادی و
معنوی موجب آغاز جنگ تحميلی 8
ساله عراق با اﯾران با آن ھمه
خسارات مالی و جانی طاقت فرسا
بود .در اﯾنجا خوبست به ﯾاد بياورﯾم
که دولت ملی مصدق نيز در زمانی
ناگزﯾر شد که با دولت استعماری
انگليس قطع رابطه نموده وسفارت آن
کشور را در اﯾران ببندد ولی دولت
ملی به شکلی قانونمند ومتمدنانه به
دولت انگليس ابالغ کرد که ظرف ﯾک
ھفته سفارت خود را تعطيل و اتباع
خود را از اﯾران خارج نماﯾد و ھيچکس
نتوانست به اﯾن حرکت درست دولت
ملی که منطبق با موازﯾن حقوق بين
المللی بود کمترﯾن اشکال و اﯾرادی
وارد نماﯾد .باری به اعدام ھای
گروھی تابستان  67نگاه کنيد .به قتل
ھای زنجيره ای تا فسادھای مالی
بی سابقه چندﯾن ھزار ميلياردی ،تا
ندانم کارﯾھاﯾی که برای نيمی از
کشور آب آشاميدنی و ھوای قابل
تنفس باقی نگذاشته نظری بکنيد .به
ھدر دادن منابع مالی کشور در خارج

از مرز ھا و در راه ھای دور از منافع
ملی نگاھی بيندازﯾد .به سود جوﯾی
ھا و دالل گری ھا و وارد کردن
کاالھای بنجل چينی که توليد داخلی
را به حد اقل رسانيده و سبب
تعطيلی وبيکاری اکثر کارگاه ھای
بزرگ و کوچک کشور گردﯾده توجھی
بکنيد .به خيل عظيم زندانيان
سياسی در سراسرکشور بنگرﯾد .در
نتيجه اﯾن سياست ھای نادرست و
مدﯾرﯾت ھای اشتباه ،اقتصاد اﯾران
امروز به گونه ای وﯾران شده که در
ظرف مدتی کمتر از شش ماه ارزش
پول ملی به ﯾک سوم تقليل ﯾافته و
مردم اﯾران زﯾر بار گرانی وتورم وفقر
وبيکاری و انواع عوارض اجتماعی
ناشی از آن ھا کمر خم کرده اند .آﯾا
قطار انقالب برای رسيدن به اﯾن
مقاصد به حرکت در آمده بود؟ خير اﯾن
شماﯾيد که قطارتان را در اﯾستگاه 22
بھمن  57عوض کردﯾد و در مسيری نا
درست و به سوی تارﯾکی پيش می
روﯾد .اما جبھه ملی اﯾران وساﯾر وطن
خواھان ھنوز در ھمان قطاری که
مقصدش آزادی و استقالل و عدالت
اجتماعی بود نشسته اند.

ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي از درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻚ از ﺗﺮاﻣﭗ و
ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
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رضا پھلوی ،در جلسه سـخـنـرانـی در
ﯾکی از اندﯾشکدهھای امپرﯾالـيـسـتـی
آمــرﯾــکــا ،پــيــشــنــھــاد داد آمــرﯾــکــا و
کشورھای اروپاﯾی اموال اﯾران در خارج
از کشور را ضبط کرده و آن ھـا را در
اختيار «مخالفان دمـوکـرات حـکـومـت
اﯾران »قرار دھند .او در ادامه خواسـتـار
اﯾن شد که نزدﯾکان دولتمردان اﯾـرانـی
را به کشورھای غـربـی رفـت و آمـد
میکنند و اموالشـان را ھـم تـوقـيـف
کنند.
رضا پھلوی که در آستـانـه چـھـلـمـيـن
سال پيروزی انقالب اﯾران در انستـيـتـو
واشنگـتـن صـحـبـت مـیکـرد ،ابـتـدا
دﯾدگاهھـاﯾـش دربـاره آﯾـنـده اﯾـران را
توضيح داد و سـپـس بـه سـوالھـای
مھدی خلجی ،ﯾکـی از پـژوھشـگـران
اندﯾشـکـده ،پـاسـخ داد .بـرنـامـه بـا
سوالھای حاضرﯾن و خـبـرنـگـاران بـه
پاﯾان رسيد.
رضا پھلوی کـه خـود در چـنـد سـال
گذشته متھم به درﯾافت پول و رشـوه
از عربسـتـان و اسـرائـيـل شـده بـود
طبعا!! ھرگونه کمک – مالی و غـيـر از
آن -از جانب عربستان و اسـرائـيـل بـه
خــود را رد کــرد و گــفــت کــه اگــر
کشورھای غربی اموال حکومت اﯾـران
در خارج از کشور را مصادره کرده و در
اختيار نيروھای «دموکرات »قرار دھـنـد
بھتر از آن است که آنـھـا را بـه اﯾـران
بفرستند!!
البته رضا پـھـلـوی خـود را رھـبـر
اپــوزﯾســيــون «دمــکــرات »اﯾــران
ميخواند و طبعا آدرس اپوزﯾسيـون
دمکرات بی جھت نيست ،بـه اﯾـن
معنی پھلـوی در شـراﯾـطـی کـه
ھنوز نه به دار است از ﯾک کشـور
بيگانه و بدنام مثل آمرﯾکا ميخواھد
که دارائی ھـا اﯾـران ضـبـط و در
اختيار او قرار دھد!
البته خاندان پھلوی در دزدی و چـپـاول
اموال مردم اﯾران از نئوليبرالھای حـاکـم
و آقازادگانشان عقب نمانده اند.
بر اساس تـحـقـيـقـات روزنـامـه ھـای
برﯾتانيائی و آمـرﯾـکـائـی «رئـيـس کـل
تشرﯾفات دربار در آغاز عملـيـات خـروج
شاه و ھمراھان را در  24دیمـاه 57

اعالم کرد .او دستور داد
برچسبھای شناساﯾی
چمدانھـا ،بسـتـهھـا و
صنـدوقھـای شـاه کـه
منقش بـه آرم دربـار و
سلطنتی بـود بـه درون
کاخ نياوران آورده شود تا
تشرﯾفات الزم و آخـرﯾـن
شناساﯾی دربـاره آنـھـا
صورت بگيرد.
برچسبھای اختصاصـی
دربار اﯾنـک آمـاده شـده
بود تا بـه چـمـدانھـا و
صندوقھا الصـاق گـردد.
دستور پر کردن و بستـن
چمدانھا و صندوقھا در
روز  23دیمـاه  1357بـا
تاﯾيد شاه و بـه دسـتـور
فــرح صــادر شــد .فــرح
دســتــور داد  384عــدد
چمدان و صندوق بسـتـه
شود .ﯾک تيم از افراد مورد تاﯾـيـد فـرح
جمعآوری و بسـتـهبـنـدی ھـمـهگـونـه
عتيقه ،جواھرات و الماسھای گرانبھا،
ساعتھای تمامطال ،تاج و نيمتاجھای
تمام زمرد را بر عھده داشتند.
اﯾن گنجينه از جواھرات و عتـيـقـهجـات
در مکانھای امن کاخ نياوران نگھـداری
مــیشــد .فــرح پــھــلــوی بــر ھــمــه
بستهبندیھا نـظـارت کـامـل داشـت.
بســتــهبــنــدی و جــمــعآوری دالرھــای
آمرﯾکاﯾی که از ماهھا قبل نقـدا جـمـع
شده بودند توسط بخش مـالـی دربـار
انجام گردﯾد .تـاج شـاھـنـشـاھـی بـا
 3380قطعه الماس و  50قطعـه زمـرد،
 368حبه مروارﯾد و با وزن  2کيلو و 80
گرم و از نظر قيمت غيرقابل تخمـيـن و
تاج ملکه با  1646قطعه الماس و تعداد
معتنابھی از جواھرات دﯾگر و طـال بـه
ارزش دهھا مـيـلـيـون دالر بـه عـنـوان
بخش اندکی از جواھرات ربـوده شـده
سلطنتی ھستند.
بستهبندی اﯾن گنجيـنـهھـا سـرعـتـی
خاص را مـیطـلـبـيـد کـه بـاﯾـد درون
چمدانھا و صندوقھا جای داده شود.
در جرﯾان اﯾن بستهبندیھا بسياری از
جــواھــرات تــوســط اعضــای تــيــم
بستهبندی دزدﯾده شد و ھرگز ردپاﯾـی
از آنھا بهدست نيامد…».
رسانه وابسته به سلطنتطلبان مقيم
انگليس ،شبکه ماھوارهای «من و تو »

چندی پيش مصاحبهای  3سـاعـتـه بـا
فرح پھـلـوی تـرتـيـب داد و بـه مـرور
خاطرات او از ھنگام خـروج از اﯾـران و
اقامت در کشورھای مختلـف تـا زمـان
مرگ محمدرضا پھلوی پرداخت.
اﯾن شبکه تلوﯾزﯾونی در اﯾن گـفـتوگـو
مدعی شد اموال شاه ھنگـام فـرار از
اﯾران تنھا  62ميليون دالر بـوده اسـت!
فرح پھلوی در اﯾن گفتوگـو بـارھـا بـا
چشمانی اشکبار از شـراﯾـط بسـيـار
سخت زندگی در خارج از اﯾـران گـفـت
اما اعالم نکرد اگر منابع مالی چندانـی
در اختيارشان نـبـوده ،مـنـابـع مـالـی
کمکھای مالی فـراوان وی و بـنـيـاد
پھلوی به مخالفـان نـظـام جـمـھـوری
اسالمی و زندگی اشرافی در خارج از
اﯾران از کجا تامين میشده است .فرح
پھلوی در گـفـتوگـوی اخـيـر خـود بـا
شبکه «من و تو »بسياری از حقاﯾق را
کتمان کرد و در بسـيـاری مـوارد بـه
دروغپــردازی روی آورد .بــا اﯾــن حــال
حافظه تارﯾخی ملت اﯾران و مـدارک و
اسناد موجود به خـوبـی از عـھـده رو
کردن دروغھا و خيالپـردازیھـای اﯾـن
خاندان رانده شده از کشور برمیآﯾند.
امــوالــی کــه خــانــدان پــھــلــوی چــه
پھلویھای پدر و پسر و چه خواھران و
برادران و فاميل از مـلـت اﯾـران غـارت
کردند و مستغالت و داراﯾیھـای آنـھـا
فھرستی بسيار طوالنی است.

شاه در سال  1337شمسی «بـنـيـاد
پھلوی »را تاسيس کرد و بـخـشـی از
ماﯾملک خود اعم از ميھـمـانـخـانـهھـا،
سھام کارخانهھا ،شرکتھا و بانکھـا
را در اختيار اﯾن بنياد قرار داد .اﯾن بنيـاد
جاﯾگزﯾن «سازمان امالک و مستـغـالت
پھلوی » شد و در مـھـر  ،1340شـاه
برای سـرپـوش گـذاشـتـن بـر امـوال
نامشروع خود فرمان وقف داراﯾی بنيـاد
پھلوی به امور خيرﯾه را صـادر کـرد .در
صورتی که اکثر اعضای ھيات امنای آن
خود شاه و دربار بودند .عالوه بر اﯾنھـا،
مبالغ ھنگفتی از درآمد نفت ،به صورت
اعتبارات بانکی در اختيار بنياد پـھـلـوی
قرار میگرفت.
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در اﯾن حالت خاندان پـھـلـوی نـهتـنـھـا
اموال قبلی خود را از دست نداد بلـکـه
درآمدھای نفتی و… ھم به آن اضـافـه
شد .گرچه اھداف اﯾن بنياد بـه ظـاھـر
خيرخواھانه و در جھت توسعه آمـوزش
و پرورش ،اعطای بورس تحصيلی و از
اﯾن قبيل مطرح میشـد امـا خـانـواده
پھلوی عالوه بر چپاول ھداﯾا و وامھای
بينالمللی که برای اﯾن بنـيـاد گـرفـتـه
میشد بـا داشـتـن  207مـؤسـسـه
اقــتــصــادی از قــبــيــل شــرکــتھــای
ساختمانی ،معدنی ،کشاورزی ،بيمه،
بانک و ھتلھا و کازﯾنوھا )قمارخانهھا(
و کابارهھا و مـراکـز فسـاد ،سـالمـت
نظام اقتصـادی را بـرھـم مـیزدنـد و
زمينه انحطاط اجتماعی و اخـالقـی را
به وجود میآوردند .در کـتـاب «رشـد
روابط سرماﯾهداری در اﯾران »که توسط
محمد سوادگر نـوشـتـه شـده اسـت
فھرستی از امالک بنياد پھلوی از قبيل
بنگاهھا و شرکتھاﯾی که بنياد در آن
سھامدار بوده ،ارائه شـده اسـت کـه
البتـه اﯾـن تـنـھـا بـخـشـی از امـوال
پھلویھاست.
در اﯾن فھرست میتوان بـه بـانـکھـا،
شرکتھای سرماﯾهگذاری و بيمـهھـا،
بــرخــی ھــتــلھــا و تــعــدادی از
مجموعهھای تورﯾستی -تـفـرﯾـحـی و
ماﯾملک صنعتی اعم از کارخـانـجـات و
شرکتھای تـولـيـدی در اقصـینـقـاط
کشور و خارج از مرزھای اﯾـران اشـاره
کرد .بسياری از اﯾن اموال و مستغـالت
در زمان انقالب از دسـت دربـارﯾـان و
وابستگان به حکومت پھلوی خارج شد
اما تکليف اموال و امالک خارج از اﯾـران
ھمچنان مبھم باقی مانـده اسـت بـه
عنوان مثال میتوان به ساختمان بنياد
پھلوی در آونو پنجم در خيابان پنجـاه و
دوم نيوﯾورک که ارزش دفـتـری آن در
سال  ۵/١۴ ،١٣۵۴ميلـيـون دالر بـوده
است ﯾـا پـروژه کـانـال اسـتـرﯾـت در
نيواورلئان اشاره کرد .سھـام شـاه در
پروژهھای بينالمللی آنقدر زﯾاد بود کـه
برخی منابع خبر از دقيـقـهای  6ھـزار
دالر و ساالنه بالغ بر  3مـيـلـيـارد دالر
ســــود خــــالــــص از مــــحــــل

سـرمـاﯾـهگـذاریھـای شـاه در نـقـاط
مختلف دنيا میدادند.
امالک محمدرضا پھلوی در خارج از
اﯾران
عالوه بر آنچه از امالک بنـيـاد پـھـلـوی
گفته شد و قصرھـا و بـاغھـاﯾـی کـه
مستقيما به نام محمدرضـا پـھـلـوی و
خاندان وی در آمده بود ،شاه خـارج از
کشور نيز امالک بسياری داشـت کـه
میتوان به گرانترﯾن خانه و پـارک در
حومه لندن ،قصر و بـاغھـای اسـتـيـل
مانس که ملکه اليزابـت دوم در آنـجـا
متولد شد ،اشـاره کـرد .ھـمـچـنـيـن
گرانترﯾن باغ و سـاخـتـمـان در نـاپـل
)اﯾتاليا( متعـلـق بـه او بـود .شـاه در
کاپری ﯾک باغ بزرگ و وﯾالﯾـی مـجـلـل
داشت .ھمچنين در ژنو قصر قـدﯾـمـی
معروف به کاخ گل سرخ را خرﯾده بود و
قصر مجللـی ھـم در سـنـتمـورﯾـس
داشـت کـه زمسـتــانھـا را در آنـجــا
میگذراند به نحوی که سنـتمـورﯾـس
سوﯾيس در بين دﯾپلماتھای خـارجـی
به پاﯾتخت زمستانی اﯾران معروف بود!
شاه در سـال  1350ﯾـک جـزﯾـره در
اسپانيا به مـبـلـغ  700مـيـلـيـون دالر
خرﯾداری کرد و در مـرکـز جـزﯾـره ﯾـک
ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را
با دﯾوارھای مرتـفـع بـه سـبـک قـرون
وسطی محصور کرد و بقيه اراضـی را
ھم به قطعات چند ھزار متری تقسيـم
کــرد و بــه ســران نــظــامــی و رجــال
سياسی فروخت .طبق نوشته روزنامه
«دﯾلیاکسپرس »چاپ لندن مـورخ 28
مارس  1978شاه ﯾک ملک بـزرگ ھـم
در منطقه کوهھای راکـی آمـرﯾـکـا بـه
قيمت ﯾک ميليون پوند انگليس خـرﯾـده
بود .ميزان ثروت و داراﯾـیھـای شـاه
مخلوع در خارج از کشور به حـدی بـود
که تنھا اشرف پھلوی ،خـواھـر وی در
نوروز سال  53در ﯾـک قـمـارخـانـه در
شھر کن در ﯾـک شـب  15مـيـلـيـون
فرانک باخت!
آخــرﯾــن آمــار دربــاره دزدی 100
ميليارد دالری پھلوی
روزنامه فاﯾننشالتاﯾمز در گزارشی بـه
مــنــاســبــت قــيــامھــای مــوجــود در
کشورھای عربی ،ميـزان داراﯾـیھـای
خارج کرده از سوی دﯾکتاتورھای فراری
از کشورھای مخـتـلـف را بـررسـی و
اعالم کرد :محمدرضـا پـھـلـوی ،شـاه
سابق اﯾران  35ميليارد دالر ) ۴٠سـال
پيـش!!(داراﯾـی از اﯾـران خـارج کـرده
است .نگاھی به برخی فعـالـيـتھـای
افراد نزدﯾک به محمد رضا شاه بـعـد از
سرنگونی سلطـنـت نشـان مـیدھـد
رقمھا بيش از اﯾـن اسـت .بـه نـظـر
میرسد اﯾن رقم مـتـعـلـق بـه خـروج
مستقيم داراﯾی به شکل ارز از کشـور
باشد و امالک و سھام خاندان پھـلـوی
در خارج از کشور در آن محاسبه نشده
است .اسناد و مدارک موجود در اﯾـران
نشان مـیدھـد بـخـشـی از امـالک

محمدرضا پھلوی در اﯾران شـامـل 220
ھکتار زمين قبل از خروج او از کشور در
سال  57به فروش رفته و به صورت ارز
از کشور خارج شده بود .با اﯾن حال بـر
اساس آمـارھـاﯾـی کـه روزنـامـهھـا و
نشرﯾات آمرﯾکاﯾی منتشر کردند ثـروت
شاه شبکه پيچيدهای از شـرکـتھـا،
بنيادھا ،حسابھای بانکی ،زمينی در
کوستادلسول اسـپـانـيـا ،وﯾـالﯾـی در
سنت مورﯾس سـوﯾـيـس کـه بـعـدھـا
سيلوﯾو برلـوسـکـونـی آن را خـرﯾـد و
امالکی در نقاط مختلف دنيا بود.
قرار بود طبق خواسته شاه ،ثروتش به
نسبت زﯾر تقسيم شود ٢٠ :درصد بـه
فرح دﯾبا ٢٠ ،درصد بـه پسـر بـزرگـش
رضا 15 ،درصد به فرحناز 15 ،درصد بـه
ليال 20 ،درصد به عليرضـا پسـر دﯾـگـر
شاه 8 ،درصد به شھناز و  2درصـد بـه
نوهاش مـھـنـاز زاھـدی .ارزش ثـروت
تقسيم شده شاه از  ١٢٠ميليـون دالر
بر طبق گفته بعـضـی وابسـتـگـان بـه
خانواده پھلوی تـا  100مـيـلـيـارد دالر
طبق برآوردھای نيمهرسمـی مـتـغـيـر
است .عبـاس مـيـالنـی کـه بـه اﯾـن
خاندان نزدﯾک است رقمی نزدﯾـک بـه
ﯾکميليارد دالر را نزدﯾکتر به واقـعـيـت
میداند و ھنوز ھم مشخص نـيـسـت
چه ميزان از ثروت اﯾـران تـوسـط او و
خاندانش به ﯾغما رفته است.
درباره داراﯾیھای مـلـی کـه شـاه و
خانوادهاش از سالھا قبـل از انـقـالب
بوﯾژه در ماهھـای آخـر رژﯾـم از اﯾـران
خــارج کــردهانــد ،اردشــيــر زاھــدی از
محرمان دربار پھلوی ،چنـيـن نـوشـتـه
اســت« :دادســتــان تــھــران در زمــان
شرﯾف امامی فـھـرسـت دقـيـقـی از
افرادی که پولھاﯾی را بـه شـکـل ارز
خارج کرده بودند ،اسـتـخـراج کـرد .در
ميان اﯾن فھرست شخص اعلیحضرت
به خروج  31مـيـلـيـارد دالر از کشـور
متھم شده بود ».اﯾن سخن را فـردی
بر زبان رانده کـه وزﯾـرامـور خـارجـه و
آخرﯾن سفير اﯾران در آمـرﯾـکـا در دوره
محمدرضا پھلوی و داماد او بوده است.
اردشير زاھدی تنھا مقام رسمی رژﯾـم
بود که در زمان بيماری محمدرضا شـاه
در دوره آوارگی با او بود و برای اقـامـت
محمد رضاشاه در آمرﯾکا خيلی تـالش
کرد .بر اساس اسناد و مدارک موجـود،
در بحبوحه انـقـالب و در حـالـی کـه
بسياری از ادارات در اعتصاب بـه سـر
می بردند ،کارکنان بـانـک مـرکـزی ،در
پانزدھم آذرماه  ،57صورت کسانی کـه
طی  2ماه شھرﯾور و مھر  1357ارز از
مملکت خارج کرده بودنـد را مـنـتـشـر
کردند .در اﯾن ليست بيان شده بود که
کداميک از مقامات دولتی و حکـومـتـی
حدود  13ميليارد دالر از ثروتھای خـود
را به صورت ارز از کشـور خـارج کـرده
بودند.
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فرح پھلوی و فرزندان او در حالی اعالم
میکنند اموال شاه تنھا  60مـيـلـيـون
دالر بوده که آمارھا نشان میدھد تنھا
مقامات دولتی  13ميليارد دالر ارز طـی
 2ماه خارج کردند و شاه و اطرافيـانـش
با بردن  384چـمـدان بـزرگ از طـال و
جواھرات سلطنتی و ثروتھای دﯾگری
که قبل از اﯾن به صـورت ارز از کشـور
خارج شده بود ،مسلما مبلغی بيش از
اﯾن به تاراج بردهاند .در اﯾن فـھـرسـت
بانک مرکزی نام  178نفـر از مـقـامـات
دولتی گنجانده شده بود.
جمع مبلغ حوالـه شـده بـالـغ بـر 13
ميليارد دالر ارز اعالم شـد .اﯾـن افـراد
چون وضعيت انقالب و امـکـان سـقـوط
نظام شاھنشاھی را دﯾدند اقـدام بـه
خارج کردن اموال خود از کشور کردنـد.
براساس جمعبندی برخـی گـزارشھـا
درباره ھمه دزدیھا و اموال به سرقت
رفته توسط اﯾن خاندان مـیتـوان اﯾـن
رقم را تا  100ميليارد دالر ھـم بـرآورد
کرد.
با اﯾن اوصاف مسابقه چـاپـيـدن امـوال
مردم اﯾـران تـنـھـا ﯾـک رقـابـت بـيـن
روحانيون حاکم بر اﯾران و آقـا زاده ھـا
نبوده  ،بلکه بدون شک خاندان پھلـوی
و آقـازاده ھـا نـيـز در اﯾـن غـارت ﯾـد
طوالئی دارند .شازده رضا ،آقـازاده ی
پدر دزدشـان فـرامـوش کـرده انـد در
ھمين کشور آمرﯾـکـا مـثـلـی مـعـروف
است که می گوﯾد« ،آنھاﯾـی کـه در
خانهھای شيشهای زندگی میکنـنـد،
نباﯾد سنگ پرتاب کنند » .ﯾا آنـطـور کـه
خودمان ميگوئيم که گر حکم شود کـه
مست گيرند /در شھر ھر آنکه ھسـت
گيرند .
مستی آقازاده ی پـھـلـوی نـاشـی از
شراب ناب نئـوکـان ھـا ی حـاکـم بـر
آمرﯾکاست ،برادران مجاھد بـولـتـون و
جوليانی و ﯾا پومپئو از جنس و قـمـاش
خاندان چپاولگر پھلوی اند از آن جـنـس
آدم ھا که وقتی وارد گـود سـيـاسـت
شده اند اول آمـپـول بـی وجـدانـی و
فرﯾبکاری را به خـود زده انـد ،وگـرنـه
کدام اﯾرانی با وجدانی از امپرﯾالـيـسـم
آمرﯾکا که بزرگترﯾن به شـھـادت تـارﯾـخ
بزرگترﯾن دشمن دمکراسی در جھان و
حتی اﯾران است و با کودتای  ٢٨مرداد
استبداد امروزی اﯾران را آبياری کـرد و
بزرگترﯾن جناﯾات تارﯾـخ بـعـد از جـنـگ
جھانی دوم را مرتکب شده است و در
کارنامه خود کشتار ميليونھا انسـان را
در وﯾتنـام ،ھـيـروشـيـمـا ،نـاگـازاکـی،
اندونزی ،کامـبـوج ،الئـوس و ھـمـيـن
عراق و افغانستان و سورﯾه و ليبی …
را ثبت کرده درخواست کند پول مـردم
اﯾران را ضبط کند و بدھد به اپوزﯾسيون
دمکرات که طبعا منظورش بـی ھـيـچ
شک و تردﯾدی خود و خاندانش است؟
او در عين حال با اﯾن درخواست رسمـا
آمرﯾکا و ترامپ را قـاضـی تشـخـيـص
اپوزﯾسيون «دمکـرات »اعـالم مـيـکـنـد

وگرنه چگونه ترامپ باﯾد تشخيص دھد
کی اﯾن وسط دمکـرات اسـت و کـی
نيست؟ البته ترامپ قطـعـا آمـرﯾـکـا را
دمکرات ترﯾن کشـور دنـيـا مـيـدانـد و
خودش ھم که رئيس دمکراسی است
و چه کسی الﯾق تر از اﯾن سـيـسـتـم
دمکرات برای باال کشيـدن مـال مـردم
اﯾران؟ مـگـر نـه آنـکـه بـار ھـا در
آمرﯾکای «دمکرات »به بھانه ھـای
واھی مانند دخالت اﯾران در ﯾـازده
سپتامبر و ﯾا بمبگذاری در کنيا کـه
القاعده مسئوليتش را بـه عـھـده
گــرفــتــه اســت بــيــدادگــاه ھــای
امرﯾکای امپرﯾاليسـتـی حـکـم بـه
ضبط ده ھا ميليون دالر از امـوال
مردن اﯾران نداده انـد؟ آﯾـا کسـی
صدائی از رضا پھلـوی اﯾـن رھـبـر
«دمکرات »اپوزﯾسيون در اعتراض
به چپاول مال مردم اﯾران شـنـيـده
است؟ آﯾا اﯾن مـال مـردم خـوری
نيست؟ آﯾا رضا پھلوی اﯾنجا نقـش
شرﯾک دزد و رفيق قافله را بـازی
نمی کند؟ انتقاد رضا پـھـلـوی بـه
چپاولگـران مـال مـردم در اﯾـران
چيست؟ تنھا تنھا نخورﯾد؟
چپاول مال مردم اﯾـران تـوسـط پـدر و
عموھاﯾش دزدش کم نبـوده کـه حـاال

دندان برای باال کشيدن مال مردم تـيـز
کرده؟ آنھم با حماﯾت ترامپ؟ و تحـرﯾـم
و گرسنگی دادن به مردم اﯾران؟ با اﯾن
تبانی ھا و خيانت ھا اگر سـرزمـيـتـی
بنام اﯾران زمانی وجود داشتـه بـاشـد،
خاندان پھلوی روزی در بـرابـر عـدالـت
مردم اﯾران پاسخگو خواھند بود ،امـيـد
آنروز دور نباشد.

ﮔﺮﻓﺘﺎريِ ﻣﺪام در “اﺑﺘﺬالِ ﺷﺮ” و “ﺷﺮِ اﺑﺘﺬال”
)ﻧﻜﺘﻪاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﻳﺎﻧﻪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺳﺮاوان(
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م بـلـنـدپـاﯾـهی
“آدولف آﯾشمن”؛ مـقـا ِ
آلمانھا بود که طی جنگ دوم جھانـی
خی بسياری از مردم روی آورد
سال
به
ّ
ِ
و بــه “قصّــاب اروپــا” مشــھــور شــد.
اردوگاهھای کار اجـبـاری و اتـاقھـای
گاز ،نمونهھاﯾی از جناﯾاتِ او بودند .بـا
پاﯾان جنگِ خانمـانسـوز ،آﯾشـمـن بـا
خانوادهاش ،به آرژانتين گرﯾخـت و ا ّمـا
دتــی ،تــوســط “مــوســاد”
پــس از م ـ ّ
شناساﯾی ،دستگير و بـه اورشـلـيـم
منتقل شـد .دادگـا ِه او در اورشـلـيـم
م “جناﯾت علـيـه
برگزار و آﯾشمن به جر ِ
بشرﯾّت”  “ ،جناﯾت جنگی” و “جـنـاﯾـت
عليه ﯾھودﯾّت”  ،پس از ﯾـک سـال بـه
اعدام مـحـکـوم شـد“ .ھـانـا آرنـت”،
ف بـزرگِ نـامدار ،بـه عـنـوان
فيلـسـو ِ
“خبرنگارِ نيوﯾورکر” به اورشلـيـم اعـزام
دادرسی آﯾشمن” را بـه
شد تا “ فرآﯾند
ِ
جھانيان مخابره کند .او طی اﯾن فرآﯾند
به نتاﯾجی بسيار مھم رسيد .ﯾـکـی از
ن “تـفـکّـر
نتاﯾج آن بود کـه افـراد بـدو ِ
خالقانه”  ،فاجعهآفرﯾن خواھند بود ،بـه
ّ
وﯾژه آن ھنگـام کـه در سـيـسـتـمـی
توتاليتر قرار بگيرند .از دﯾ ِد آرنت ،آدولـف
ـس
آﯾشــمــن؛ “دﯾــوی دو شــاخ از پـ ِ
کوهھای بلند” نبود بلکه “آﯾشمن”ھا را
ل ھر جامعهای پيدا کـرد.
میتوان در د ِ
تحليلی اﯾن نکتـهی آرنـت آن
نتيجهی
ِ
خالقانه”
بود که آنچه “ افرا ِد فاقد تفکّر ّ
را بدل به “موجودی خطرناک” ھمچـون
آﯾشمن میسازد ،عدم مقـاومـتِ اﯾـن
برابر فرصتی خطير است کـه
جماعت،
ِ
در اختيارشان قرار گرفته و اﯾشان از آن
فرصت بھرهبرداری میکنند .فـرصـتـی
کــه مــیتــوانــد بــه “ھــنــگــامــهای
فاجعهآفرﯾن” بـدل شـود .بـه ھـمـيـن
عـامـلـيـن
ترتيب او بيان مـیکـنـد کـه
ِ
خـصـهای وﯾـژه
وﯾرانی و نابـودی ،مشـ ّ
ندارند ،بلکه با ما و ظاھراً ھمانـنـ ِد مـا
زندگی میکنند .ا ّما آنچه ھـانـا آرنـت
ل شـر” ﯾـاد
م “ابتذا ِ
در اﯾنباره از آن با نا ِ
ن
میکند ،ناظر بر “ طبيعی جـلـوه داد ِ
فاجعهای است کـه اتّـفـاق افـتـاده”.
وﯾرانی و تباھی ،ھنگامی به تـمـامـی
رخ میدھد کـه فـاجـعـهای بـه وقـوع
ن
پيوسته ولی مسـبّـبـان و مسـئـوال ِ
فاجعه ،آن را طبيعی جلوه داده و مردم
نيز آن را به ھمين ترتيب میپذﯾرند .در
چنين موقـعـيّـتـی ،مـردم اصـوال ً درک
ن خـيـر و شـر
نمیکنند که مرزِ مـيـا ِ

دليل
چيست؟ مردم در اﯾن موقعيّت به
ِ
“ از خود بيگانـگـی” و تـھـی شـدن از
“ خر ِد انتقادی” ،تباھی و وﯾرانـی را از
استواری و آبادانی ،تشخيص و تمـيـيـز
م
نمیدھند .در اﯾن وضـعـيّـت ،مـفـھـو ِ
شر ،حيثيّت ﯾافته و شر مـیتـوانـد در
جامعه حضور داشته باشد و ببالد.
“ابتذال” را “بیارج ساختن و پستـی”،
تـرجـمـه کـردهانـد .گـرفـتـار آمـدن در
ی چنـيـن پـدﯾـدهای ،بـیگـمـان
چنبره ِ
ھولنـاک اسـت و وﯾـرانسـاز .شـرّی
است بزرگ .جامعهای که دچار به اﯾـن
پدﯾده شده بـاشـد ،مـبـتـال بـه “ شـرّ
ابتذال” است و رنـجـور از آن“ .فسـا ِد
فراگير” در ﯾک جامعه ،با گرفتاری آن در
“شــرّ ابــتــذال” آغــاز شــده و پــس از
ن آن شـر و مـکـرّر
طبيعی جلـوه داد ِ
ساختنش در ساحـتھـای گـونـاگـون،
حساسيّت مردم را نسبت به آن پدﯾده
ّ
ن چنـان
از بين برده و با عادی جلوه داد ِ
شرّی ،وضعـيّـت “ابـتـذال شـر” را بـه
ه مرتکبان شر نيـز
وجود میآورند .توجي ِ
ھمواره اﯾن بوده که “اگر ھرکس دﯾـگـر
ھم میبود ،آن شر را مرتکب مـیشـد
و اﯾنچنين از مـفـھـوم شـر ،اعـادهی
حيثيّت میکنند”.
ـار ھـتّــاکــانــه و پــرخــاشگــرانــهی
رفــتـ ِ
“ نماﯾنـدهی مـردم مـحـتـرم سـراوان”
نسبت به کـارمـنـ ِد گـمـرک ،ابـتـدا بـا
واکنشھاﯾـی مـتـفـاوت ھـمـراه بـود.
دهای از ھمان ابتدا ،به کل ّـی جـانـبِ
ع ّ
کارمند را گرفته و برخی نيز بر آن بودند
کـامـل مـواجـھـهی اﯾـن
فيلم
که باﯾد
ِ
ِ
راهﯾافته به مجلس را با کارمنـد مـزبـور
به تماشا نشست تا عدم رعاﯾت شأن
ی
نماﯾنده نيز آشکار شود .ا ّما با افشـا ِ
آشـکـار
مواردی دﯾگر ھمچون “ سرقتِ
ِ
علمی” و “سوداگری با متاعِ دﯾـگـران”
در ھماﯾشھای مل ّی و بـيـنالـمـلـلـی
توسط نماﯾندهی سراوان کـه بـه اﯾـن
وسيله بـرای خـوﯾـش ،شـخـصـيّـتـی
علمی )و البتّه کـاذب(تـراشـيـده بـود،
شـر
نشان داد ما بيـش از آنکـه بـا “
ّ
ل شـر”
ابتذال” مواجه باشيم ،به “ابتذا ِ
رفـتـار ھـتّـاکـانـه بـا
گرفتار آمـدهاﯾـم.
ِ
کارمند ،ﯾک شـر و ابـتـذال بـود ،ا ّمـا
آشکار شدن اﯾن نکته که نـمـاﯾـنـدهی
مزبور و ھمسانھای او ،تـخـل ّـفـات و
جرمھاﯾی مکرّر در اﯾن زمينه داشته و
بر آن اصرار ورزﯾـده و آن را عـادی و
طـبــيــعــی جــلـوه داده و مــیدھــنــد،
ل
نشانگر آن است که مـا بـه “ابـتـذا ِ
ل شر ،ھـيـچ
شر” دچار شدهاﯾم .ابتذا ِ
ن فاجعـهھـاﯾـی
نيست مگر عادی شد ِ

که ھرکدام به تنھاﯾی ،نشانگرِ تباھی
ن شبـانـهی
و وﯾرانی است .از خم شد ِ
رو به افزاﯾشِ نيازمندان در سطـلھـای
زباله که لقمهای غـذا را مـیجـوﯾـنـد،
عـلـمـی
حاشی و سـرقـتِ
بگيرﯾد تا ف ّ
ِ
نماﯾندهای که داعيه ی آمـوزگـاری در
دانشگاه را ﯾدک کشيده و ھـمـراھـی
نکردن دﯾگران را با خود در ارتکابِ شـر،
ی خـوﯾـش و
سببی بـرای اسـتـعـفـا ِ
استيضاحِ وزﯾر اعالم میکند.
ما در ميانهی دو تيغهی “شرّ ابتـذال” و
ل شر”  ،گرفتار آمدهاﯾم .حتّی ﯾک
“ ابتذا ِ
تيغهی اﯾن دو وضعيّت نيـز ،مـیتـوانـد
جامعهای را وﯾران سازد .أَفال تَعقلون؟!
پژوھشگر و ف ّعال حقوق شھروندی

ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از
اﻋﺘﺼﺎب و آزادي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺨﺸﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎﺗﻲ و ﺳﭙﻴﺪه ﻗﻠﻴﺎن

• اﯾن فراخوان را سنـدﯾـکـای کـارگـران
نيشکر ھفت تپه ،سندﯾکـای کـارگـران
شرکت واحد ،کانون صنفی مـعـلـمـان
تھران ،گـروه اتـحـاد بـازنشـسـتـگـان،
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾـجـاد
تشــکــل ھــای کــارگــری و مــعــلــمــان
عدالتخواه امضا کرده اند ...

ما تشکل ھا و نـھـادھـای مسـتـقـل
کارگری در اﯾران و نيز جمعی از فعالين
کارگری ھفت تپه و دﯾگر نقاط کشـور،
سرکوب ،بازداشت و حـبـس کـارگـران
حق طلب نيشکر ھفت تـپـه را قـوﯾـا
مــــحــــکــــوم مــــی کــــنــــيــــم.
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پس از آنکـه در تـارﯾـخ  ٢٧آبـان مـاه
نماﯾندگان کارگران اعتصابی ھفت تـپـه
بازداشت شدند ،بـدنـبـال اعـتـراضـات
عمومی ،ھمه آنھا به جز اسـمـاعـيـل
بخشی با قيد کفالت آزاد شـده انـد.
مقامات برای تسھيل سرکوب کارگـران
و مطالباتشان به دنبال بھانه و در صدد
پرونده سازی امنيتی عليه اسمـاعـيـل
بخشی ھستند .اﯾن نـخـسـتـيـن بـار
نيست که نماﯾندگان کارگران و فعاليـن
کارگری در شھرھای مختلف کشور بـا
اتھامات واھی امـنـيـتـی بـازداشـت و
زندانی شده اند .اسماعيـل بـخـشـی
نماﯾنده منتخب کارگران نيشکر ھـفـت
تپه است .ھزاران کـارگـر ھـفـت تـپـه

مدتھای طوالنـی و بـه کـرات عـلـيـه
خصوصی سازی و تـجـزﯾـه شـرکـت و
برای احقاق حقوق و دسـتـمـزدھـای
معوقه خود اعتصاب و اعـتـراض کـرده
اند .ھرچند سرکوب کارگران و پـرونـده
سازی امنيتی برای نـمـاﯾـنـدگـان اﯾـن
کارگران ممکن است بصورت مقـطـعـی
اعتصاب و اعتراض آنان را مـوقـتـا کـم
رنگ کند اما قطعا صدای اعتراض آنـان
خــــامــــوش نــــخــــواھــــد شــــد.
در اقـدام سـرکـوبـگـرانـه ی دﯾـگـری،
ماموران امنيتی در روز ھشتم آذرمـاه،
با ﯾورش به منزل علی نجاتی ،کارگر و
عضو ھيات مدﯾره سندﯾکـای کـارگـران
نيشکر ھفت تپه را ضرب و شتم کـرده
و به مکان نامعلومی مـنـتـقـل کـردنـد.
مقامات قضاﯾی نخست به دروغ اعـالم
کردند اﯾن دستگيری بـابـت پـرنـده ی
دﯾگری است اما بعدھا علی نجاتی را
به اعتصابات ھفت تپه منتسب کـردنـد
و برای او پرونده ی دﯾگری مفتوح کرده
اند .اﯾـن در حـالـی اسـت کـه آقـای
نجاتی منجمله از ناراحتی قلـبـی رنـج
ميبرد و در اﯾن مورد چند بار مورد عمـل
جراحی قرار گرفته و ھنگام بـازداشـت
نيز دچـار نـاراحـتـی جسـمـی شـده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
ھــمــچــنــيــن خــانــم ســپــيــده ُقــلــيــان
شھروندی که در ھمدلی بـا خـانـواده
ھای کارگران ھـفـت تـپـه در تـجـمـع

مسالمت آميز آنھا شرکت داشته مورد
ضرب و شتم شـدﯾـد قـرار گـرفـتـه و
بازداشت شده است .مـطـابـق اخـبـار
موثق ،اسماعيل بخشی و خانم قليان
عالوه بر ضرب و شتـم شـدﯾـد تـحـت
بازجوﯾی ھـا و فشـارھـای روحـی و
جسمی شدﯾد نگه داشته شده اند و
نگرانی ھای جدی درباره سالمت آنھـا
وجود دارد .تاسف آور اﯾـن اسـت کـه
مقامات قضاﯾی حـتـا اجـازه مـطـالـعـه
پرونده را به وکيل اﯾـن عـزﯾـزان نـداده
است و کماکان و بی ھيچ بـھـانـه ای
قرار بازداشت آنھا را تمدﯾد کـرده انـد.
اختالس ھای ميلياردی و غارت امـوال
عمومی توسط مسئـولـيـن دولـتـی و
سرماﯾه داران ،تبدﯾل به ﯾـک واقـعـيـت
غيرقابل انکـار شـده و انـزجـار مـردم
کشــور را بــه ھــمــراه آورده اســت.
کارگران و خـانـواده ھـای کـارگـری و
تھيدست ،قـربـانـيـان اﯾـن غـارتـھـا و
خشونتھای اقتصادی ھستند تا جاﯾـی
که از تامين ابتداﯾـی تـرﯾـن نـيـازھـای
زندگی خود نيز محروم شـده انـد .در
عوض و در تداوم اﯾن روند فالکـت بـار،
اعتراض و اعتصاب بـر حـق کـارگـران،
معلمـان ،پـرسـتـاران و دﯾـگـر اقشـار
جامعه با تھدﯾد ،باتوم و حبس مـواجـه
شده است ،حال آنکه کارفرمای دزد و
مختـلـس آزادانـه جـوالن مـی دھـد.

ما امضا کنندگان اﯾن فراخوان از کـلـيـه
کارگران و تشکالت کارگری در اﯾـران و
جھان درخواست می کنيم که صـدای
اعتراض کارگران ھفت تپـه بـاشـنـد و
متحدانه برای آزادی فوری و بدون قـيـد
و شرط اسماعيل بـخـشـی و عـلـی
نجاتی و نيز تحقق مطالـبـات کـارگـران
نيشکر ھفت تپه و ھـمـچـنـيـن بـرای
آزادی خانم سپيده قُليان ،شـھـرونـدی
که در تجـمـعـات کـارگـران و خـانـواده
ھاﯾشان حضـور داشـتـه و بـازداشـت
شــده اســت از ھــر گــونــه اقــدامــات
حماﯾتی درﯾغ نـکـنـنـد .از اعـتـراضـات
کارگران ھفت تپه و فـوالد و مـنـاطـق
دﯾگر حماﯾت و در آن شـرکـت کـنـيـم.

طومارھا و نامه ھای اعتـراضـی بـرای
آزادی کارگران زندانی را امضا و پـخـش
کنيم .در محيط ھـای کـار و زنـدگـی
پالکاردھای آزادی کارگران زندانی را در
دســت بــگــيــرﯾــم .در رســانــه ھــای
اجتماعی ،حماﯾت از کارگران زندانی را
برجسته نگـاه دارﯾـم و از ھـر اقـدام
دﯾــــگــــری درﯾــــغ نــــکــــنــــيــــم.
کارزار سراسری برای آزادی اسماعيـل
بخشی ،علی نجاتی و سپيده قليان و
حماﯾت از مبارزات کارگران ھفت تپـه و
فوالد را تا پيروزی آنھا ادامـه دھـيـم و
اجازه ندھيم که تھدﯾد و سرکوب مانـع
از حماﯾت ما کارگران از ﯾکدﯾـگـر شـود.

کارگر متحد و متشکل ھمه چيز ،کارگر
مــنــفــرد و مــتــفــرق ھــيــچ چــيــز
سندﯾکای کارگران نيشکر ھـفـت تـپـه
سنـدﯾـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد
اتــوبــوســرانــی تــھــران و حــومــه
کــانــون صــنــفــی مــعــلــمــان تــھــران
گـــروه اتـــحـــاد بـــازنشـــســـتـــگـــان
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾـجـاد
تشـــــکـــــل ھـــــای کـــــارگـــــری
مــــعــــلــــمــــان عــــدالــــتــــخــــواه
 ١۶آذر ١٣٩٧

بابک داد

ﺗﺎ »ﻛـﻮ«ي ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ!
جمعه ،آذر ١٣٩٧ ،٢٣
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آقای جواد الرﯾجانی مـطـالـبـات مـردم
برای «رأی و پول و نان »را فتنه ناميـده
است!
دانستن و تغيـيـر از جسـتـجـوگـری
سرچشمه میگيرند و پرسش «کو؟ و
کجاست؟ »اولين گام تـغـيـيـر اسـت.
چنانچه پـرسـش «رأی مـن کـو؟ »در
انتخابات  ٨٨سرآغاز آگـاھـی و قـيـام
مردم شد .مردمی که )خيلیھا بـرای
بــار اول در ج.ا( رأی دادنــد «تــا
احمدینژاد نباشد » ،فردای انـتـخـابـات
وقتی آن نتيجهی متقلبانه دﯾـدنـد ،بـا
تعجب و اعتراض پرسيدنـد» :رأی مـن
کو؟« از آن زمان ،پـرسـشھـای مـردم
بــيــشــتــر و پــاســخھــای حــکــومــت
سرکوبگرانهتر شد .و اﯾن شـروع رونـد
سرنگونی بود!
وقتی جامـعـه پـر از «کـو؟ »شـود،
اعتراض از باال و پاﯾين میجوشد و بـه
«چرا؟ »میرسد« :اصال ً چرا باﯾد چنين
حکومتی را تحمل کنيم؟ »کمکم مـردم
بــه «ضــرورت تــغــيــيــر »مــیرســنــد.
میفھمند ﯾک تـغـيـيـر اسـاسـی الزم
است ،و حـاال مـیپـرسـنـد« :خـب!
چگونه؟ و کِی؟»
آقـای حـکـومـت! بـه جـای اﯾـنـکــه
مـطــالــبـات و پـرســشــگـری مــردم را
سرکوب کنيد و «فتنـهگـری »بـنـامـيـد،
بفھميد ملتی که گشت و نيافت و بـه
ضرورت تغـيـيـر رسـيـد ،دﯾـگـر نـگـران
اتھامات نخنمای شما نيست .چـنـيـن
ملتی در اوليـن فـرصـت ،کـلـهپـاﯾـتـان

خواھد کرد .ﯾادتان بـاشـد خـودتـان بـا
«غيب کردن رأی و ثـروت و حـقـوق »
ملت ،باعث شدﯾد تا پـرسـشھـا بـاال
بگيرد« :حق ما کـو؟ ھـوﯾـت مـا کـو؟
سھم ما کو؟ حـرمـت مـلـی مـا کـو؟
محيط زﯾست ما کو؟ پول نفت مـا کـو؟
آزادی ما کو؟ و...کو؟»
باری! دومينوی تغييرات اساسی ،از
»کو؟«ی پرسشگری آغاز و »تـا کـوی
سرنگونی« میرود.
آقاﯾان! شما آنچنان مست غارت بودﯾـد
که «کو؟»ھای اﯾن ملت را نشنيدﯾد .و
نشنـيـدن ،شـمـا را سـزاوار سـقـوط
ساخت .حال اگر میپرسيد« :فـرصـت
جبران کو؟ راه نجات کو؟ »البته براﯾتـان
پاسخی ناگوار باقی است؛ کـه «خـود

کرده را تدبير نيست !»پس نرم نـرمـک
به پاﯾان سالم کنيد آقاﯾان!
بابک داد

ﻧﻘﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻬﺎي ﺗﻜﻔﻴﺮي در ﺑﻤﺐ ﮔﺰاري ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر دوﺷﻮﻛﻲ
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حاصل بمبگزاری انتخاری اخير چـابـھـار
دو کشته بيگناه بود .ﯾک سرباز سنـی
مذھب بلوچ از طـبـقـه زحـمـت کـش
درزاده و دﯾگری ﯾک شيعـه .بـر خـالف
ادعای انصار الفرقان که می گوﯾد برای
احقاق حقوق بلوچھـا و اھـل سـنـت
مبارزه می کند ,بـمـب مـھـيـب آنـھـا,
ھمانند دﯾگـر بـمـب ھـای انـتـحـاری,
ھيچگونه تميزی بين شيعه و سنـی و
ﯾا بـلـوچ و غـيـر
بلوچ قائل نشـد.
شوربختـانـه اﯾـن
بــــمــــبــــگــــزاری
انـتـحـاری اولـيــن
نــمــونــه تــوســط
گــــروه ھــــای
سلفی بنيادگرای
سنی مذھـب در
زادگــاه نــگــارنــده
نــــبــــود ،امــــا
اميداوارم آخـرﯾـن
آن باشد .در روز
دوشـــنـــبـــه ١٩
اردﯾبھشت ١٣٩٠
در مقاله تحقيقی
و علمی مفصلی
تحت عـنـوان "در
ذھـن بـمـبگـذار
انتحاری بلوچ چـه
مــیگــذرد" بـــه
عوامل چھارگـانـه
اﯾن پدﯾده شوم و
مرگبار پرداختم از جمله فاکتور "حضـور
پررنگ مذھب و تشدﯾدتضاد مـذھـبـی"
بين شيعه و سنی در مـنـطـقـه و در
استان سيستان و بلوچستان .از تارﯾـخ
آن مقاله ھفت سال گذشت و در طی
ھفت سال گذشـتـه تـعـداد و دامـنـه
فعاليت تلوﯾزﯾون ھای تکفيری ماھـواره
ای فــارســی زبــان کــه خــود را بــه
نادرستی تلوﯾزﯾون ھای توحيـدی مـی
خوانند ,بيش از پيـش بـيـشـتـر شـده
است و با زرنـگـی خـاصـی مشـغـول
جذب مخاطب در مناطق سنی نشيـن
اﯾران و بخصوص در مـنـاطـقـی نـظـيـر
بلوچستان و کردستان ,و ھـمـچـنـيـن
افغانستان ھستند .در اﯾـن نـوشـتـار

کوتاه به نقش تلوﯾزﯾون ھای مـاھـواره
ای تکفيری در تعميق گسل مـذھـبـی
بين شيعه و سنی که منجر به نـفـرت
پراکنی مذھبـی مـی شـود خـواھـم
پــــــــــــــــــــــــرداخــــــــــــــــــــــــت.

با کليد واژه ھـای نـظـيـر "شـيـعـيـان
رافضی ھستند"؛ اﯾرانـيـان مـجـوس و
آتش پرست و کافر ھستند" و "حمـلـه
وھابی" و غيره کليپ ھای مربوطـه را
کـــــــنـــــــنـــــــد.
مشـــــــاھـــــــده

از آنجاﯾی که اﯾن تلوﯾزﯾونھا ,کـه اکـثـرا
در کشورھای عربی حـاشـيـه خـلـيـج
فارس مستقر ھستند ,با بودجه ھـای
ھنگفت و فراوان حماﯾـت مـالـی مـی
شوند و مخالـفـان خـود را بـه انـحـاء

برخی از اﯾن تلوﯾزﯾون ھا نقش مـغـازه
دو دره سر نبش را بـازی مـی کـنـنـد.
مامورﯾت آنھا در بخشی از برنـامـه ھـا
مســلــمــان کــردن ,بــقــول خــودشــان,
"روافــض صــفــوی" اســت .در بــخــش

مختلف تھدﯾد و ﯾا به سـکـوت وا مـی
دارند ,ناچارم از ذکر اسامی و لينک بـه
مستندات آنھا در اﯾنتـرنـت و ﯾـوتـيـوب
خودداری کنم .زﯾرا نمی توانم در جـدل
ھای حقوقی با نھادھاﯾی کـه دھـھـا
ميليون دالر بنيه مالی دارند دست بـه
گرﯾبان بشوم .مضـاف بـر اﯾـنـکـه بـه
عمليات انتحاری از ھر نوع آن از جملـه
"حقوقی" و "دادگاھی" اعتقاد نـدارم.
در طی چھل سال گذشته ثابت شـده
است که بنيادگراﯾان مذھبی و سلفی
)از نوع شيعه و سنی آن( از ھيچگونـه
تالشی برای خـامـوش کـردن صـدای
مخالف خودداری نکرده انـد .خـوانـنـده
محترم می تواند با جستجو در اﯾنترنت

دﯾگری از برنامه ھا ھمسو با رھـبـران
مذھبی اﯾران ,تارﯾخ ماقبـل اسـالم در
اﯾران را مملو از جـھـل و جـھـالـت و
تارﯾکی و ظلم و ستم و فسق و فجـور
و ازدواج محـارب و دھـھـا تـوھـيـن و
فحاشی دﯾگر معـرفـی مـی کـنـنـد و
اﯾنکه نور اسـالم بـه اﯾـران آمـد ،امـا
سلسله صفوی مجددا آن را خـامـوش
کرد .در برخی از برنامه ھای دﯾگر افراد
شناخته شده و اکثرا محترم برونمـرزی
ﯾا درونمرزی را دعوت می کـنـنـد تـا از
طـرﯾــق حضــور آنــھــا در بــحــث ھــای
سياسی ,کسب وجھه و اعتبـار کـرده
تا در جای دﯾگری در راستاد اﯾجاد تضاد
مذھبی ھزﯾنه کنند.

آنچه که برای نگارنده ھمـيـشـه مـورد
ســوال بــوده ,اﯾــن اســت کــه چــرا
پشتيبانان مالی اﯾن شبکه ھـا دھـھـا
ميليون دالر بـرای "مسـلـمـان کـردن
شيعيان خرج می کنند ؟ اما مثال حتی
ﯾک دالر برای "مسلمان کردن ھندو ﯾـا
مسيحی ﯾا بوداﯾی و غيره" خرج نمـی
کنند .در صورتی که طبـق فـقـه اھـل
سنت کسی که بـه سـه اصـل دﯾـن
ﯾعنی توحيد ,نبـوت ,و مـعـاد اعـتـقـاد
داشته باشد ,مسلمان است .و بـقـيـه
اضافات و ﯾا فروعيـات مـذھـبـی اصـل
اعتقادی دﯾن را نفی نمی کند .ھـمـه
شيعيان در سراسر جھان به اﯾن سـه
اصل اعتقادی اسـالم بـاور دارنـد .در
نتيجه دميدن به تنور داغ تضاد و نـفـرت
مذھبی حاصلی جز اﯾجاد نفرت و کينه
ندارد .نفرت و کينه ای که گـروه ھـای
تندرو و جھادی از آن مشروعيـت مـی
گــيــرنــد و در کشــورھــاﯾــی نــظــيــر
افغانستان ,پاکستان ,عراق و سورﯾه و
غيره بمبگزاری در مساجد و مـراسـم
شيعه را با بيرحمی غيـر قـابـل تصـور
توجيه می کنند.
در مقاله تحقيقی خوﯾش عواملی کـه
بستر مناسـب بـرای رشـد و شـکـل
گيری ذھنيت بـمـبـگـذار انـتـحـاری در
بلوچستان را بوجود می آورند ،پرداخته
بودم و تاکيد کردم که اگرچه می توان،
عالوه بر ماھيت و عملکـرد جـمـھـوری
اسالمی در کـُلـيّت قـرون وسـطـاﯾـی
خوﯾش در سراسر اﯾران؛ حداقل چـھـار
حوزه مشخص را که بـاعـث پـيـداﯾـش
بستر مناسـب بـرای رشـد ذھـنـيـت
بمبگذاری در بلوچستان مـی شـونـد،
شناساﯾی کرد .اﯾن حوزه ھا عـبـارتـنـد
از:
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 ١ـ نگاه بسـيـار خشـن و سـيـاسـت
امنيتی ـ نظامی سرکوب و اعـدام در
بلوچستـان کـه بـر اسـاس دکـتـرﯾـن
بيمارگونه و ضد انسانی نھادﯾنه کـردن
تبعيض و تـحـقـيـر بـنـا شـده اسـت
 ٢ـ سياست برتری قومی و مـذھـبـی
تشيع والﯾت فقيه بـر اھـل سـنـت و
مردم بلوچ و تـروﯾـج تضـاد و تـوھـيـن
مـــــــــــــــــذھـــــــــــــــــبـــــــــــــــــی
 ٣ـ حذف و محروم سازی اکثر بلوچ ھـا
از پروسه تصميم گيری و مشارکـت در
عرصه ھای مختلـف اداری ،نـظـامـی،
سيـاسـی ،اقـتـصـادی ،اجـتـمـاعـی،
آمــوزشــی و مــذھــبــی و غــيــره
 ۴ـ نابودی کـامـل "فـرھـنـگ جـامـعـه
مـدنی" در بـلـوچسـتـان ،و سـرکـوب
بيرحمانه روشـنـفـکـران مـتـمـاﯾـل بـه
مـُـدرنـيـتــه ،نـوانـدﯾشـان سـکـوالر و

ترقی خواه ء بلوچ؛ و اﯾجاد زمينه بـرای
رشد "آموزه ھای سلفی ـ جـھـادی" و
"تکفيری" از طرﯾق توھيـن ،تـبـعـيـض،
اﯾــجــاد تضــاد و تــقــابــل مــذھــبــی.
نکته چھارم در مورد بـلـوچسـتـان )بـر
خالف کردسـتـان ,ﯾـا خـوزسـتـان کـه
سلطه مـذھـب در آنـجـاھـا مـطـلـق
نيست( از اھميت وﯾـژه ای بـرخـوردار
است .زﯾرا در بلـوچسـتـان نـھـادھـای
مدنی و جـرﯾـانـات سـکـوالر و حـتـی
روشنفکران مذھبی نواندﯾش شدﯾـدا ً
سرکوب شده و ﯾا به برھـوت سـکـوت
رانده شـده انـد .بـلـوچسـتـان ِ اﯾـران
بيشترﯾن تعداد مسـاجـد نسـبـت بـه
جمعيت در جھـان اسـالم را دارد .در
چنين شراﯾطی پرتوافکنـی تـبـلـيـغـات
وسيع کانال ھای ماھواره ای سلـفـی
و بـنـيـادگـرا بـر روی مـخـاطـبـيـن در
بلوچستان متمرکز شده است .جـاﯾـی
که به نسبـت جـمـعـيـت بـيـشـتـرﯾـن
مخاطبان را جذب کرده اند .زﯾرا کار آنھا
ذکر مصيبت و تکفير و توھين به شيعـه
و حکومت اﯾران است .و اﯾـن ﯾـعـنـی
"فحش درمانی" و تسکين درد و آالم
مردمی که نمی توانـنـد کـوچـکـتـرﯾـن
صداﯾی از نوع مخالف در داخل اسـتـان
داشته باشند .اﯾن طنين و تکفير عقده
ھای سرکوب شده را تسـکـيـن مـی
بخشد .زﯾرا جـمـھـوری اسـالمـی در
بلوچستـان بـا سـرکـوب بـيـرحـمـانـه
نيروھای مدنی و مترقی ,باد مذھـبـی
می کارد و طوفان بمب گزاری انتحاری
درو می کند ,که آن نـيـز در تـحـلـيـل
نھاﯾی به نـفـع جـمـھـوری اسـالمـی
است .زﯾرا بھـانـه ای بـرای سـرکـوب
بيشتر و پيش بـردن طـرح ھـای ضـد
مردمی نظير طرح به اصطالح تـوسـعـه
سواحل مکران ,پـروژه واگـزاری بـنـدر
چابھار به ھند و آماﯾش سرزمـيـنـی و
تغيير بافت جمعيـتـی را فـراھـم مـی
آورد .آمار و ارقـام نشـان مـی دھـد
بـمـبـگــزاری ,کشـتـار ،آدم ربـاﯾـی ,و
خشونت و عـمـلـيـات مسـلـحـانـه و
خشــونــت مــحــور در طــی ده ســال
گذشته ,نه تنھا باعث کند شدن پـروژه
ھای حکومت در استان و بخصـوص در
سواحل مکران و چابھار نشده اسـت,
بلکه با تسـرﯾـع و تـوسـعـه بـيـشـتـر
گسترده شده و مھاجرت و اشـتـغـال
رانت محوری غيربومی ھا با شـتـابـی
روزافزون افزونی ﯾافته است .بنـابـراﯾـن
مستندات و واقعيات نشان مـی دھـد
که خشونت در بلوچستان نتـيـجـه ای
معکوس ببار آورده است .اما درﯾغا کـه
اذھان بسته بنيادگراﯾی مـذھـبـی بـا
عقالنيت و مستـنـدات و مـکـشـوفـات
علمی و واقعـی ﯾـا بـعـبـارتـی "گـواه
محور" ) (evidence-basedسـر و کـار
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد.
نقش برخی از اﯾـن تـلـوﯾـزﯾـون ھـای

تکفيری ماھواره ای بالفاصله بعد از ھر
بمبگزاری و ﯾا کشتـار بـرجسـتـه مـی
شود و دستگاه تبليغاتـی آنـھـا بـطـرز
ھوشمندانه ای فعال می شود تـا بـه
نوعی )مستقيم ﯾا غـيـر مسـنـقـيـم(
کشتار را توجيه کننـد .بـعـنـوان مـثـال
بسياری از علمای اھل سنت اسـتـان
بارھا گروه ھای تکفيری و بمبگـزاری و
کشتار در استان را شـدﯾـدا مـحـکـوم
کرده اند .از جمله موالنا عـبـدالـحـمـيـد
ھمواره و بدون اسـتـثـنـاء اﯾـن گـونـه
حمالت را به مثابه حمالت ترورﯾسـتـی
و ضد انسانی و ضد شرعی مـحـکـوم
کرده است .اما بعد از محکـوم نـمـودن
صرﯾح و شـفـاف کشـتـارھـا تـوسـط
علمای برجسته اھل سنـت بـلـوچ ,از
جمله موالنا عبدالحميد ,اﯾن تلـوﯾـزﯾـون
ھا مدعی می شونـد کـه نـھـادھـای
امنيتی و اطالعاتی استان ھمه علـمـا
را مجبور کرده اند عليرغم ميل باطـنـی
خود اﯾن عـمـلـيـات را بصـورت صـوری
محکوم کنند و اﯾـنـکـه "دل عـلـمـا بـا
مجاھدﯾن" است؛ و علما نـاچـار شـده
اند از روی اجبار و اکراه و از بھر تـقـيـه
به ظاھر محکوم کنند .در صـورتـی کـه
بعقيده نگارنده اﯾنگونه نيست .بر طبق
گزارش اﯾسنا و خبرگزاری مھـر مـوالنـا
عبدالحميد امام جـمـعـه اھـل سـنـت
زاھدان حمله ترورﯾسـتـی چـابـھـار را
محکوم کرد .در بيانيـه اﯾشـان تـاکـيـد
شده اﯾجاد ھرگونه ناامنی در کشور و
استان از سوی ھر فرد ﯾا گروھـی کـه
باشد ،ھرگز به نـفـع مـردم مـنـطـقـه
نيست .موالنا عبدالرحـمـان مـالزھـی
)سربازی( امام جـمـعـه اھـل سـنـت
چابھار نيز بمبگزاری را صرحتا مـحـکـوم
کرد و حتی در تشيع جنازه دو قربـانـی
بمبگزاری چابھار شرکت کـرد .مـوالنـا
عبدالحميد در مصـاحـبـه بـا حسـيـن
دھباشی )دقيقه  (٦٠صراحتـا تـاکـيـد
می کند که به "تقيه" اعتقـاد نـدارد و
حرفش را صرﯾحا چه در موافقت ﯾـا در
مخالفت با جمـھـوری اسـالمـی و ﯾـا
حتی برخی موارد از فقه شيـعـه مـی
زند .در پـاﯾـان بـاﯾـد از آن دسـتـه از
سياسيون سکوالر و دمکـرات واقـعـی
صادق و فرھيخته که با نفرت پراکنی و
تضاد دﯾنی؛ بدور از فرصت طلبی و بی
غل و غش مخالف ھستند پرسيـد آﯾـا
مشروعيت دادن از طرﯾق حضـور پـيـدا
کردن در چنين کانالھاﯾی در تضاد کامل
و توجيه ناپذﯾر بـا بـيـنـش و مـنـش و
ادعای آنھا نيـسـت .آﯾـا واقـعـا ھـدف
)ﯾعنی بھروه وری از فـرصـت جـھـت
رساندن صدای خـود بـه بـخـشـی از
مردم( ھر وسيله ای را تـوجـيـه مـی
کـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــد؟
عـــــبـــــدالســـــتـــــار دوشـــــوکـــــی
مرکز مطالعات بـلـوچسـتـان ــ لـنـدن
آذرماه ١٣٩٧

ﺟﺦ اﻣﺮوز
از ﻣﺎدر ﻧﺰاده ام
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ

ﺟﺦ اﻣﺮوز
از ﻣﺎدر ﻧﺰاده ام
ﻧﻪ
ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه ام ﺧﺎﻃﺮه ي ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻤﺎن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ
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ﺑﻪ ﻳﺎد آر

ﻳﻮغ ورزاو ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ

و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ آورد ﻛﺸﺘﺎر

ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ

ﻧﺎن ﭘﺎره ي ﺑﻲ ﻗﺎﺗﻖ ﺳﻔﺮه ي ﺑﻲ ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﺑﺮ ﮔﺮده ﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ

اﻋﺮاب ﻓﺮﻳﺐ ام دادﻧﺪ

و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﺑﻲ ﻣﺮز ﺷﻴﺎر ﻛﺮدﻧﺪ

ﺑﺮج ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﭘﺮﭘﻴﻨﻪ ي ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن در

ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن را

ﮔﺸﻮدم

ﻫﻨﻮز از ﭼﺸﻢ

ﻣﺮا و ﻫﻤﻪ ﮔﺎن را ﺑﺮ ﻧﻄﻊ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و

ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ روان اﺳﺖ.

ﮔﺮدن زدﻧﺪ.

ﻛﻮچ ﻏﺮﻳﺐ را ﺑﻪ ﻳﺎد آر

ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪم

از ﻏﺮﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دﻳﮕﺮ

ﻛﻪ راﻓﻀﻲ ام داﻧﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي اﻳﻤﺎن

ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪم

ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻪ ﻗﺮﻣﻄﻲ ام داﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻳﺎد آر

آن ﮔﺎه ﻗﺮار ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ و ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻜﺸﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ ﺑﻲ ﻗﺮاري ﺑﻮد
اﻳﻦ
ﻧﻪ ﺑﺎوري
ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد!

ﻧﻪ وﻃﻨﻲ.

ﺑﻪ ﻳﺎد آر

ﻧﻪ

ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ آورد ﻛﺸﺘﺎر

ﺟﺦ اﻣﺮوز

ﺟﻞ ﭘﺎره ي ﺑﻲ ﻗﺪر ﻋﻮرت ﻣﺎ ﺑﻮد.

از ﻣﺎدر

ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ ي ﺑﺮادرت ﺗﺮﻛﺎن را آواز داد

ﻧﺰاده ام.

ﺗﻮ را و ﻣﺮا ﮔﺮدن زدﻧﺪ
ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﮕﻴﺰﻳﺎن را آواز داد
ﺗﻮ را و ﻫﻤﻪ ﮔﺎن را ﮔﺮدن زدﻧﺪ

ﺗﻬﺮان – ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ آذر روز داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎد
دانشگاه از بدو تاسيس تا به امروز ھمواره سنگر تسخير ناپذﯾر آزادﯾخواھی و استقالل طلبی ملت اﯾـران بـوده اسـت زﯾـرا کـه
آگاه ترﯾن وبرگزﯾده ترﯾن فرزندان اﯾن ملت ،در اﯾن کانون علم ودانش در کنار ھم قرار گرفته وبا تبادل فکر واندﯾشه وبا شـناختن
دردھــــای جامعــــه خــــود ،راه چــــاره اﯾــــن درد ھــــا را بــــه دســــت آوردن آزادی واســــتقالل دﯾــــده و مــــی بيننــــد.
در تارﯾخ معاصر اﯾران ،قشر دانشجو مسئوليتی خطير بر عھده داشته است .مبارزه سياسـی دانـش آمـوزان و دانـشجوﯾان در
اﯾران از مخالفت با اخراج شوستر با ھمراھی دانش آموزان دارالفنون شروع شد ودر جرﯾان ھای سياسی پس از ١٣٢٠بـه اوج
رسيد .و دانشگاه سنگر اصلی مقاومت ملی شناخته شـد بـه ھميـن جھـت بيگانگـان طـراح کودتـای ننگيـن  ٢٨مـرداد  ٣٢و
مزدوران داخلی آنان ،برنامه انجام کودتا را در زمانی در نظر گرفتند که دانشگاه و دبيرستان ھا در حـال تعطيـالت تابـستانی و
دانشجوﯾان و دانش آموزان متفرق باشند تا اﯾستادگی اﯾن مراکز مقاومت را در مقابل خود نداشته باشند ولی باالخره ﯾک مـاه
پس از کودتا اول مھر فرا رسيد و دانشجوﯾان به دانشگاه بازگشتند و از ھمان روز ھا جنب وجوش و مقاومت در برابـر کودتـا در
دانشگاه آغاز شد .دانشجوﯾان و دانش آموزان پس از کودتا در نھضت مقاومت ملی مشارکت نموده و در راسـتای اعـتراض بـه
محاکمه دکتر محمد مصدق وﯾارانش در دادگاه نظامی نقشی اساسی بازی کردند.
ھنگامی که دولت برآمده از کودتا روابط رسمی خود را با انگلستان که در زمان دولت ملی مصدق قطع شده بود از سر گرفـت
و از سوی دﯾگر انتشار ﯾافتن مواضع قاطع و قھرمانانه مصدق در دادگاه نظامی در سطح جامعه و دانشگاه ،ھر دو سبب تھيـج
شدﯾد و التھاب فوق العاده در دانشگاه گردﯾد .دانشجوﯾان دانشگاه تھـران در روز ھـای  ١۵و  ١۶آذر بـه تظـاھرات پرداختنـد و
دولت کودتا از صبح  ١۶آذر دانشگاه را بـا نيروھـای نظـامی محاصـره کـرد تـا در آسـتانه ورود رﯾچـارد نيکـسون معـاون رئيـس
جمھــــــــــــوری آمرﯾکــــــــــــا ،تظــــــــــــاھرات دانــــــــــــشجوﯾان را در نطفــــــــــــه خفــــــــــــه کنــــــــــــد.
نيروھای نظامی برای زھر چشم گرفتن از دانشجوﯾان ،با مسلسل وارد دانـشکده فـنی و کـالس درس شـدند و دانـشجوﯾان
معترض را به گلوله بستند سه دانشجو به نام ھای احمد قندچی ،مصطفی بزرگ نيا و مھدی شـرﯾعت رضـوی را شـھيد و ده
ھـــــــــــا تـــــــــــن دﯾگـــــــــــر را نـــــــــــيز بـــــــــــه ضـــــــــــرب گلولـــــــــــه مجـــــــــــروح نمودنـــــــــــد .
اگرچه دانشگاه ﯾورش ھای سنگين دﯾگری مانند روز اول بھمن  ۴٠و روز  ١٨تـير  ٧٨را بـه خـود دﯾـده اسـت و ھـم اکنـون نيـز
دانشجوﯾان زﯾر انواع فشار وسرکوب قرار دارند  ،با اﯾن حال پـس از روز خـونين  ١۶آذر  ، ٣٢اﯾـن روز بـه عنـوان روز دانـشجو و
نقطه عطفی برای جنبش دانشجوﯾی اﯾران در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی شناخته شده و در تـارﯾخ ثبـت گردﯾـده
است .
شانزدھم آذرماه ١٣٩٧
تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران
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ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺎﻋﻲ

زرد  از ،

  از 

)! ار از  " زرده" در  ا(
پنجشنبه  ٢٢ ،آذر ١٣٩٧؛  ١٣دسامـبـر
٢٠١٨
در ابتدا دشوار بود که اخبار مربـوط بـه
اﯾن جنبش اعتراضی را شـنـيـد و بـه
درستـی آن را فـھـمـيـد و اصـال ً بـه
زحمتکشان اندﯾشيد ،چرا که صـدای
اعتراض کـامـيـونداران و کـارفـرمـاﯾـان
کوچک و جيغ و فـرﯾـادھـای آنـان بـه
شدت بوی گـازوئـيـل و غـرولـنـدھـای
"طــبــقــﮥ مــتــوســط" را مــی داد.
امـا وقـتــی گُـردانــی از پــلـيـسھــای
ضدشورش زﯾر رگبار سـنـگـفـرشھـای
"زﯾباترﯾن خيابـان جـھـان" در مـقـابـل
تــورﯾســتــھــای ژاپــنــی حــيــران و
وحشتزدهُ ،دمشان را روی کـولشـان
میگذارند و ُبزدالنـه فـرار مـیکـنـنـد؛
وقتی با دو چشم میبينی که چـطـور
زردپوشان نقابدار ،آنان را زﯾر مشـت و
لگد گـرفـتـهانـد؛ وقـتـی مـیشـنـوی
«نماﯾندگانی »که دولت برای مـذاکـره
احضار کرده ،از طرف دﯾگران بـه مـرگ

تھدﯾد شده و در نتيجه نخسـتوزﯾـر را
قال گذاشتهانـد؛ وقـتـی نـمـاﯾـنـدگـان
پارلمان تھدﯾد به مـرگ مـیشـونـد و
مقرھای آنھا در شھـرسـتـانھـا مـورد
حمله قرار می گيرد؛  ١وقتـی لـيـسـت
درخواستھا که نه ،الزامات ،سـر بـه
فلک میکشد ،به خودت میگوﯾی در
اﯾن جنبش چيزی به سمت پاﯾـيـن ،رو
سر خـورده اسـت.
به طبقات تحتانی ُ
انگار جـلـيـقـهھـای زرد بـه سـرخـی
میگراﯾند.
بيش از سه ھفته است که ﯾکبار دﯾگـر
جنبش اعتراضی وسيعی در فـرانسـه
بهراه افتاده؛ دھھا ھزار نفر بهصـورتـی
خودجوش گرد آمده و در اقصـی نـقـاط
کشور در ھر شھر و شھرسـتـانـی در
فــلــکــهھــا ،مــيــدانھــا ،خــيــابــانھــا و
شاھراهھا در مـقـابـل کـامـيـونھـا و
خودروھای مردم سدِمعبـر کـرده و از
آنھا دعوت میکنند کـه بـه جـنـبـش

بپيوندند .در روزھای ابتداﯾـی ،حـرکـت
اجـتـمـاعـی
اعتراضی از شبـکـهھـای
ِ
مجازی آغاز شد و به افزاﯾـشِ قـيـمـت
گازوئيل و بنزﯾن اعـتـراض داشـت کـه
خودش مستقيماً به افـزاﯾـش عـوارض
محصوالت نفتی مـربـوط اسـت .آنـھـا
جليقﮥ زردی را به تـن مـیکـنـنـد کـه
رانندگان اتومبيل قانوناً باﯾد برای مواقـع
اضطراری در جادهھا بـا خـود داشـتـه
باشند؛ به اﯾن ترتيب ھم قـابـل روﯾـت
ھستند و ھم از اﯾن طرﯾق بـه نـحـوی
نمادﯾن بر موقعيت اضطراری زندگـی و
معيشت خود انگشت میگذارند.
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اﯾن حرکت اعتراضی که از اواخر اکتـبـر
 ٢٠١٨آغاز شدهبود ،از تظاھراتـی کـه
در شنبه  ١٧نوامبر ،صدھاھزار نـفـر را
در کل فرانسه بـه حـرکـت واداشـت،
خصلتی ُمسری ھم پيدا کرد و به جـز
شھرھای بزرگ و کوچک فـرانسـه ،بـا
افتوخيزھا و وﯾژگیھاﯾی در بـلـژﯾـک
ھلند ،آلمان ،بلغارستان و حتی اخـيـراً
در عــراق ھــم بــهراه افــتــادهاســت.
خواستھای اوليﮥ اﯾـن جـنـبـش لـغـو
عوارض و مالياتھاﯾی بـود کـه دولـت
امانوئل َمـکـرون بـه بـھـانـﮥ مـبـاحـث
زﯾستمحيطی  ٢روی گازوﯾيل ،انرژی و
سوخت وضع کرد .مـبـتـکـران آن ھـم
خـرد،
عمدتاً کارفرمـاﯾـان مـتـوسـط و ُ
مغـازهدارھـا ،کسـبـه ،پـيـشـهوران و
خـرد بـهاصـطـالح
ھمينطور شاغليـن ُ
"آزاد" بودند کـه پـيـرامـون شـھـرھـای
کوچک و بزرگ زندگی میکنند.

دولت از ھمان ابتدا در برخـورد بـا اﯾـن
موج اعتراضی با مشکلی جدی روبهرو
بود ،زﯾرا اﯾن حرکت خـود را بـه ھـيـچ
گروه و حزب ﯾا سـنـدﯾـکـاﯾـی مـتـصـل
نمیکرد و بهنوعی «نـمـاﯾـنـدگـی » را
نمیپذﯾرفت و ھمچنان نه سخنگـوﯾـی
دارد و نه رھبری .آنھا ھرگونه دخـالـت
نھادھای نـمـاﯾـنـدگـی رسـمـی چـه
سياسی و چه سندﯾکـاﯾـی را مـردود
می شمارند .ﯾکبار دﯾگر شاھد بودﯾـم
که چگونه دولـت ،ذرهبـيـن بـهدسـت،
بهدنبال کسی میگشت که بتواند بـا
او مذاکره کند و به مجرد آنکه کسـی
قدم به جلو مـیگـذاشـت و اسـمـش
علنی میشد ،مورد حملـه و لـعـن و
نفرﯾن بـقـيـﮥ "جـلـيـقـه زردھـا" واقـع
مــــــــــــــــــــــــیشــــــــــــــــــــــــود.
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در ابتدا کارفـرمـاﯾـان مـتـوسـط تـالش
کــردنــد شــکــاﯾــات ،خــواســتــهھــا و
تقاضاھای خود را از طرﯾق ردﯾـفکـردن
آنھا بر ﯾک طومار ﯾعنی ھـمـانطـوری
که تا زمان لوﯾی شانزدھـم راﯾـج بـود
ارائه دھند؛ احتماال ً انتخاب اﯾن شـکـل
خاص ھم ،بیارتباط با موقعـيـتـی کـه
آنھا خود را نسبت به شخص مکرون و
کال ً دستگاه دولتی فرانسه میبينند -
که شکلی بسيـار سـلـطـنـتـی دارد-
نيست .به ھر حال ،موج اعتراضی بـه
سرعت رشد کرد و مطالبات دﯾگـری را
ھم در برگرفت .تالش مبتکران اعتراض
در گــنــجــانــدن طــومـار مــطــالــبــات در
چارچوبی حقوقی با دشـواری روبـهرو
شد ،زﯾرا آنقدر خواستهھا ناھمگـون و
بیانتھا شدند که ھـيـچ سـنـتـزی از
آنھا ممکن نبود .بهوضوح دﯾـدﯾـم کـه
رفتهرفته مـطـالـبـات اولـيـه در امـواج

خواستهھا و مطالبات دﯾگر غرقشد و
طولی نکشيد که صحبت از لغو تصميم
مربوط به افزاﯾش عوارض و مالياتھای
جدﯾد بر گازوئيل ،سوخت و انـرژی بـه
خواستھای "سـيـاسـی" ھـمـچـون
سرنگونی دولت ،از ميان رفتن مجلـس
سنا ،انحالل پارلمان منتخب کـنـونـی،
برگزاری رفراندم تـودهای و حـتـی بـه
استعفای رﯾيس جمھور ھـم کشـيـد.
دولـت کــه در ابــتـدای کـار از بـاال و
بهنحوی ُمتکبـرانـه حـتـی حـاضـر بـه
شنيدن اﯾن خواستھا نبود ،زمانیکـه
جنبش در تـظـاھـرات سـراسـری اول
دسامبر بـه خشـونـت سـاخـتـاری و
نظاممند دسـتـگـاه بـا دسـتزدن بـه
خشونتی موجه پاسخ داد و سرتـاسـر
جوی ملتھب فراگـرفـت کـه
فرانسه را َ
نوﯾد قيام میداد ،دستـپـاچـه و لـرزانْ
قدمبهقدم عقب نشـسـت و بـاالخـره
پس از آنکه حومهھا ،دبيـرسـتـانھـا و
دانشگاهھا ھم به شورش پيوسـتـنـد،
ھمﮥ عوارض و مالياتھای جدﯾد را لغو
نمود .اما دﯾگر کار از کار گذشـتـه بـود!
اﯾن دﯾناميسـم جـدﯾـد را مـیشـد از
ھمان ابتدا در مناطـقـی کـه فـقـيـرتـر
بودند ،از جمله در گوآدالوپ که نـزدﯾـک
به نيمی از جمعيت زﯾر خط فقر زندگی
کرده و با گرانی سرسامآوری دست و
پنجه نرم میکنند مشاھده کرد.
اﯾن حرکت ھمانطور که گفته شـد ،در
ھــفــتــﮥ اول خــود بــهطــرز شــدﯾــدی
دستراستی میزد حتی با رگهھاﯾی
ِ
نژادپرستانه و جھتگيری ملیگراﯾـانـه
و تبعيض نسبت به خارجيان .اﯾن را در
ھفتﮥ اول سدِمعابر بـهصـورت سـوانـح
گوناگون مشاھده کـردﯾـم؛ رسـانـهھـا
ھم طبق معمول برای بیاعتبار کـردن
حرکت اعتراضی تالش میکردنـد اﯾـن
حوادث را تعميم ببخشند و از کاه کـوه
بسازند؛ اما از ھفتﮥ دوم نه تنھا ھـيـچ
خبری از اﯾن نوع برخوردھا نبود بـلـکـه
برعکس به رسانهھاﯾی که از نـقـطـه
نظر راست وقاﯾع را تشرﯾح مـیکـردنـد
حمـلـه مـی شـد .مشـخـصـاً خـانـم
روزنامهنگاری که بـه دفـاع از نـقـطـه
نظرھای ليبرالی شھرت دارد ،صراحـتـاً
در آغاز ھفتﮥ دوم گفت که "اﯾن حرکت
تغيير ماھيت داده و اصالت خـود را از
دست دادهاست" )نقل به مضـمـون( .
ظاھراً اﯾشان حق داشـتـنـد ،حـرکـت
رفتهرفته لحن ،رنگ و طعم دﯾگری پيدا
کرد و اﯾن ھمه ،در اول دسامبر منفجـر
شد.
تظاھرات شنبه اول دسامبر ،که گوﯾی
از تظاھراتھای متعددی کـه از ٢٠١۶
به بعد و در مـقـابـلـه بـا قـانـون کـار
دستپخت مکرون پيشآمده بـود درس
گرفته باشد ،دست به تاکتيک جدﯾـدی
زد و از تجمع در ﯾک محل و طی کـردن
مسيری از قبل تعيينشده سر باز زده
و در اقصی نقاط شھر پخششـد .اﯾـن

امر باعث شد که پنج ھزار پليسی که
مأمور "حفظ نظم" بودند ،نتوانند مـثـل
گذشته چھار طرف تظاھرات را مسدود
کرده ،آن را خفه سازند .ناگـھـان صـف
ھای گوناگون و بسيار متحرک "جليقـه
زردھا" بـه مـحـلـهھـاﯾـی کـه قـدرت
سياسی در آنھا متمرکز است حملهور
شد؛ ھيـچ چـيـز جـلـودارشـان نـبـود.
خــيــابــان شــانــزلــيــزه و مــحــلــهھــای
شيکنشين و تـورﯾسـتـی شـھـر بـا
ناباوری شاھـد ھـجـوم اﯾـن مـردمـی
بودند که بیمحابا با پليس ضدشـورش
در میافتادند؛ برخورد پلـيـس کـه بـه
خشم مردم دامن میزد به بـرپـاکـردن
بارﯾکادھا و آتشکشـيـدن مـاشـيـنھـا
کشــيــد؛ وﯾــتــرﯾــن بــانــکھــای بــزرگ،
مــغــازهھــای لــوکــس ،اﯾســتــگــاهھــای
اتوبوس… ھمه شکستـه شـد و ﯾـک
منظرۀ تمامعيار جنگ داخلی خيابان را
فراگرفت .وقتی صف "جليقه زردھا" به
ميدان بزرگ اِتوآل رسيد ،پليـس راه را
بــر آنــان بســت و تــالشکــرد کــه
محاصرهشان کند .اﯾنجا بود که سـنـت
مه  ") ١٩۶٨زﯾر سنگفرشھـا سـاحـل
اســـت"  (٣دوبـــاره زنـــده گشـــت،
سنگفرشھا را از زمين کـنـده شـد و
باران پارهسنگ بر سر نيروھای پلـيـس
گــــــــرفـــــــــت.
بــــــــارﯾــــــــدن
پليسھا ناگھان دﯾدند که دﯾگر به قـول
معروف اﯾن تو بميری از آن تو بميریھـا
نيست! کجا رفت آن لبخندھای مليح و
آن تبسمھای مادرانﮥ ھفتﮥ اول؟! کجـا
رفت آن قدرشنـاسـیھـا ،دسـت بـر
شانه دﯾـگـری گـذاشـتـن و "خسـتـه
نباشيد" گفتن؟! انگار نـاگـھـان بـرهھـا
گرگ شده باشند.
زدوخورد شنبه اول دسامبر در مـيـدان
اتوآل و خيابان شـانـزلـيـزه سـاعـتھـا
طــولکشــيــد .مــيــدان شــش بــار
دستبهدست شد و بنای عظيم اتـوآل
دوترﯾمف دوبار بهدست شورشيـان
اَرک
ُ
ن آن ھمه چيز شکستهشد
درو
و
افتاد
ِ
و بر در و دﯾوار آن شـعـار و گـرافـيـتـی
نقش بست.
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در درون اﯾن بنای ﯾـادبـود عـظـيـم ،در
طبقﮥ ھمکف ،مغازهھا و گيشهھـاﯾـی
بــرای فــروش بــلــيــط و ُبــنــجــلھــای
تورﯾستی وجود دارد که ھـمـه داغـان
شد .ﯾک ميز و صندلی سـالـم بـاقـی
نمانده بود؛ شاﯾد جز ﯾک صنـدلـی کـه
جوانان حومه به باالی ساختمان بـرده
بودند و در ارتفـاع  ۵٠مـتـری روی آن
نشسته ،ژسـتھـای آبـدوغ خـيـاری
میگرفتند تـا رفـقـایشـان از آنھـا،
پشت به اﯾن منظرۀ بسيار زﯾبای شھر
پارﯾس و چـراغـانـی خـيـابـانھـا ،اﯾـن
دشتِ نورانی که در پس آنھا تـا افـق
گسترده است عـکـسھـای ﯾـادگـاری
بگيرند .البد از اﯾنکه "مشتی بی سر و
پا" اﯾن طاق نصـرتِ پـيـروزی را فـتـح
کردند ،ھم ناپلئون و ھم سرباز گمـنـام
در گـــــورشـــــان لـــــرزﯾـــــدنـــــد!
در آن روز نزدﯾک به  ۴٠٠نفر دسـتـگـيـر
شدند
اعتراضی وسعت گرفته و عمق
حرکت
ْ
پيدا کرد .دوشنبه سه دسامبر ،وقـتـی
دستگاه قضاﯾی با تمام قوا و تـخـتگـاز
خــلــق ﷲ را "مــحــاکــمــه" مــیکــرد،
دانشآموزان مدارس و دانشجوﯾان ھـم
وارد عرصه مبارزه شدند و ھـمـان روز
بيش از  ٢٠٠دبـيـرسـتـان و چـنـدﯾـن
دانشــگــاه از جــانــب مــحــصــلــيــن و
دانشجوﯾان بسته شد .ھمينجا گفتـه
باشيم که ﯾکی از تاکتيکھای دائـمـی
دولت در برخورد به ھمﮥ اعـتـراضـاتـی
که به خشونت کشيده میشـود اﯾـن
است که ھمه خرابکاریھا و صـدمـات
را بــه بــالکبــلــوکھــا و کــاســورھــا4
)کسانی که میشکنند( نسبت دھـد.
اﯾن بار ھم با لحنی ُپر تعرض ،از ھمـه،
ن " "جـلـيـقـه
به خصوص "نـمـاﯾـنـدگـا ِ
زردھا" میخواست که اﯾن خرابکـاران
را محکوم کنـنـد و ھـر خشـونـتـی را
غيرموجه و الزمالسرکوب بنامـنـد .امـا
اﯾن بار کلک آنھا نـگـرفـت ،زﯾـرا از ٧٠
نـفـری کـه در ھــمـان روز دوشــنـبــه
"محاکمه" کردند ،حـتـی ﯾـکنـفـر بـه
بالکبلوکھا ﯾا بـچـهھـای حـومـه ﯾـا
جرﯾانات آنارشيست ﯾا چـپ افـراطـی
تعلق نداشت؛ ھيچکدام کـوچـکتـرﯾـن
سوءسابقهای نداشت ،آنھا عمـدتـاً از
اھالی شھرستانھا بـودنـد کـه بـرای
تظاھرات به پـارﯾـس آمـده بـودنـد .در
نتيجه ،حداکثر محکـومـيـتھـاﯾـی کـه
قضات توانستند صادرکـنـنـد ،دو سـال
ممنوعيت حضور در پارﯾس بود ﯾـعـنـی
بهوضوح آشـکـار شـد کـه ھـدفْ دور
نگهداشتن اﯾن افراد از تـظـاھـراتھـای
آتیست؛ بامزه اﯾن بود که اکـثـر اﯾـن
افراد بـرای تـظـاھـرات روز شـنـبـه از
شھرستانھا به پارﯾس آمده بـودنـد و
چنين محکوميتی در واقـع فـرسـتـادن
آنھا به ھمان جاﯾی است که در ابـتـدا
تظاھرات و سدمعبرھا شروع شدهبود.
باری ،بين ھفتﮥ اوّل و ھفتﮥ سوم چـه

تماﯾز شگرفی پدﯾد آمد! انـگـار کـه دو
دنيا باشد! و تمام اﯾن تماﯾز را میشـد
در چھرهھای مـبـھـوت و وحشـتزده
پليسھای ضدشورش و ھمينطـور در
تــعــجــب و نــابــاوری خــبــرنــگــاران
تلوﯾزﯾـونھـای شـبـکـهھـای دائـمـی،
نماﯾنـدگـان رﯾـز و درشـت پـارلـمـان،
پرسنل سـيـاسـی و
سناتورھا و تمام
ُ
سندﯾکاﯾی بهوضوح دﯾد .آنھا از خـود
میپرسيدند که چطور ممکن است که
خانمھای ميانسالی که ھفتﮥ پيش با
خوشروﯾی و لبخند ،سرِ فلـکـهھـا ،در
چھارراهھا و ميادﯾن کوچک از رانندگـان
استقبالکرده با آنان صحبت میکردنـد
و حداکثر و در نھاﯾت از آنھا امضـاﯾـی
بر پای ﯾک طومار میگرفتند ،نـاگـھـان
به اﯾن مردم خشن مبدل گشـتـه کـه
حتی به بناھای تارﯾخی ُپر افتخارشـان
ھم رحم نمیکنند .ھنوز پـلـيـسھـای
بھتزده از خود میپرسند که بـر اﯾـن
مردم چه رفـتـهاسـت کـه اﯾـنچـنـيـن
بیباک ،اﯾن چنين خشن ،اﯾن چـنـيـن
خشمگين بهدنبـال آنھـا مـیدونـد و
ھيچ تردﯾدی در پرتابکردن سنـگوآجـر
از خود نشان نمیدھند .اﯾن خشـم و
اﯾن نفرت از کـجـا نشـأت مـیگـيـرد؟
نماﯾندۀ سندﯾکای پلـيـس ،حـيـران بـر
صفحﮥ تلـوﯾـزﯾـون ظـاھـر مـیشـود و
اذعان میدارد که "تمام تاکـتـيـکھـای
سنتی برای محاصره تظاھرکنندگان به
شکست منجرشده و  ۵ھزار پـلـيـس
کافی نيسـت! مـا ھـرگـز بـا چـنـيـن
تاکتيکھاﯾـی روبـهرو نشـده بـودﯾـم،
چطور میتوان اﯾن ھمه اماکن گوناگون
ن واحد زﯾـر پـوشـش امـنـيـتـی
را در آ ِ
قــرارداد؟" )نــقــل بــه مضــمــون( و
التماسکنان خواھان حضور ژانـدارمـری
و حتی ارتـش مـیشـود! "ھـمـکـاران
ارتشی باﯾد به ما بپيوندند تا ما بتوانيم
در اﯾن مبارزه نابرابر شانسی داشـتـه
بــــــــــــــــاشــــــــــــــــيــــــــــــــــم!"
خود حضرت مـکـرون ،رئـيـسجـمـھـور
تـکـبـر
وقت ،که از دور ،خيلی دور ،بـا
ِ
وﯾژهای که اﯾن پـادوھـای مـارکِـتـيـنـگِ
سرماﯾه از خود نشان مـیدھـنـد ،بـه
اﯾن اعتراضات و تجمعات مینگرﯾست؛
آغاز جنبش ﯾـعـنـی در
او زمانی که در
ِ
ھفتﮥ اول ،حرکتِ آرام افراد ميـانسـال
را دﯾد قبل از آنکـه بـرای ﯾـک سـفـر
رسمی به آرژانتـيـن سـوار ھـواپـيـمـا
ل قضيه را کند و گـفـت" :مـا
شود ،قا ِ
عصبانيت مردم را میشنـوﯾـم امـا بـه
ھيچوجه از موضعمان عقب نـخـواھـيـم
ک
نشست" )نقل به مضمون( .اﯾن مرد ِ
ابله نمیدانست که دارد بـا اﯾـن ﯾـک
جمله آتش بـه خـرمـن خشـم مـردم
مــیزنــد! ھــم او بــود کــه در روز
چھارشنبه  ۴دسامبر برای قدردانی از
پليس و دلداری مجروحيـن ھـمـراه بـا
رئيس قوۀ انتظامی به دﯾدار آنھا رفت

و سپس به محل فرمانداری بـه آتـش
کشــــيــــدهشــــده ) (Puy en Velay
قدمگذارد و پـرونـدهھـا و عـکـسھـای
سوخته را بر زمين دﯾـد و دسـتِ اﯾـن
قھرمانان ترسو و ذليلشده را فشـرد.
وقتی از ماشين ضد گلولهاش ،البـالی
چندﯾن گارد و محافظ پـيـاده مـیشـد،
صدای شعارھای "مـکـرون اسـتـعـفـا"
"مــاکــرون بــرو گــمشــو" ھــمــهجــا را
گرفتهبود .صدای مردمی که دور از او
نگه داشتهشده بودند شنيده میشـد
که او را مورد بدترﯾن فحش و لعنـتھـا
قرار میدادند .وقتی به سوی خودروی
خود بازمیگشت" ،مـکـرون گـورت را
گمکن!" مؤدبانهترﯾن شعاری بـود کـه
میشد شنيد؛ شعارھاﯾی ُپر از الـفـاظ
رکيک عليه او و اﯾن الفـاظ اﯾـن بـار از
زبان بچهھای حومه بيـرون نـمـیآمـد!
وقتی زنی  ۶٠سـالـه فـرﯾـاد مـیزنـد
"مرتيکﮥ کو… برو گمشو!" میفھـمـی
که چاقو به بيخ گـلـو رسـيـده اسـت!
مکرون به سرعت بـه درون مـاشـيـن
پرﯾد و ماشين زﯾر فحش و بد و بـيـراه
تظاھرکنندگان حرکـت کـرد .مـردم تـا
دهھا متر به دنبال ماشين می دوﯾـدنـد
و شعارھای خود را تکـرار مـیکـردنـد.
اگر بنا به اتفاق روزگـار مـکـرون در آن
لحظه پا به زمين میگذاشت ،مسلمـاً
مردم او را تکهتکه کرده بودند! چـنـيـن
خشونتی ،چنين خشمی دهھا سـال
بود که در فرانسه دﯾده نشـده بـود و
اﯾنجا بود که وقتی مکرون از اﯾن سـفـر
محيرالعقولی که به دنـيـای واقـعـيـت
کردهبـود ،بـه کـاخ الـيـزه بـازگشـت،
اعالميهای منتشرکـرد کـه مـیگـفـت
"شنبﮥ آتی ما در انـتـظـار اعـتـراضـات
بسيار خشنی ھستيم" .در اﯾن لحظـه
بود که مکرون فھميد داسـتـان از چـه
قرار است و بالفاصله بـه دولـت خـود
دستور عقبنشينی کامل داد؛ اما اﯾـن
نوشدارو ،ھم بسيار ناچيز بـود و ھـم
بسيار دﯾر میرسيد؛ ﯾعنی دﯾناميسـم
جنبش دﯾگر بـه وادادنھـاﯾـی کـه در
ھفته اول ممکن بود مثمـر ثـمـر واقـع
شود ،راضی نمیشد؛ جنبش تـغـيـيـر
ماھيت داده و ثِقل آن به سمت پاﯾـيـن
سر خورده بود.
ُ
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تظاھرات ھفتﮥ چھارم ،ﯾعنی شنبـه ٨
دسامبر ،علیرغم تمـام تـبـلـيـغـات و
فراخوانھای دولت و رسـانـهھـا اﯾـن
دﯾناميسم قوی و نوﯾن را تثبـيـت کـرد.
رژﯾم ھمﮥ دستگاهھای تبليغاتی خـود
را بسـيـجکـرده بـود و از ھـمـهطـرف
وابسـتــگـان بـه آن ،از واسـطــهھــای
اجتماعی گرفته تا افرا ِد سرشـنـاس و
حتـی بـرخـی از "نـمـاﯾـنـدگـان خـود
منـصـوبِ" "جـلـيـقـه زردھـا" ،ﯾـعـنـی
ھمانھاﯾی که حرکت را آغازکـرده امـا
ســر
مــیدﯾــدنــد کــه از دســتشــان ُ
میخورد ،فراخوان میدادند که نـبـاﯾـد
دوباره در تظاھرات شنبﮥ بعد شـرکـت
کرد .مسأله خشونت دوباره بـه داو و
معياری در جنبش بدلگشـت و ھـمـﮥ
اﯾن "جمھوریخواھان" خشونتِ شنبـﮥ
قبل را محکومکرده و صرﯾحاً خـواسـتـار
رعاﯾت قـانـون و قـوانـيـن جـمـھـوری
میشدند" .تظاھـرات بـلـه امـا بـدون
جمله وِر ِد زبـان ھـمـﮥ
خشونت!"؛ اﯾن
ْ
کسانی شد کـه از چـپ بـه راسـت
مدافع نيروھای ضدشـورش و پـلـيـس
بوده و افراطھای مشتی جوان حـومـه
را "که کاری به کـار "جـلـيـقـه زردھـا"
ندارند" محکوم میکردند .پلـيـس ھـم
که ھفتﮥ قبل تحقير و زبون شـده بـود
تمام قوای خود را متمـرکـز کـرد تـا از
ھمان صبح زود تـمـام اﯾسـتـگـاهھـای
قطار و اتوبوس و مينیبوس را کـنـتـرل
کرده و ھر شخص مظنونی را دستگيـر
ن
کند .اما اﯾنبار حومهھا و زحمتکشا ِ
نــژادیشــده حضــور چشــمــگــيــرتــری
داشتند و چه در حـومـهھـا و چـه در
شھرھای بزرگ ،تـمـام لشـکـرکشـی
دستگاه انتظامی و امنيتی کـه تـمـام
نيروی خود را بسيج کرده بود )بيش از
 ٨٩ھزار پرسنل پليس و ژاندارمـری بـا
ماشينھای ضدشورش و زرهپوشھای
نظامی( نتوانست از شورش مـردمـی
در ھمﮥ شھرھای فرانسه جـلـوگـيـری
کند .فقط در پـارﯾـس بـيـش از ٩٠٠٠
ل وقـت شـروع بـه
پليس از صـبـح او ِ
بــازداشــت ھــمــه کســانــی کــرد کــه
کلهشان از نظر آنھا بوی قرمـهسـبـزی
میداد ،بهطوریکه تا غروب نزدﯾک بـه
 ٢٠٠٠نفر دستگير شده و حدود ١۶٠٠
نفر به مـقـامـات قضـاﯾـی ارجـاع داده
شدند .آنھاﯾی که ھـمـه جـا جـارمـی
زدنــد کــه شــورش و خشــونــت در
تظاھرات کار  ١۵٠٠نفر بـالکبـلـوک و
ی
آنارکو اتونوم است علیرغم دستگير ِ
به اﯾن وسعت نتوانستند از شـورش و
خشــونــت جــلــوگــيــری کــنــنــد .تــمــام

شھرھای بـزرگ ،مـتـوسـط و حـتـی
کوچک بـه آتـش کشـيـده شـدنـد و
پليسھاﯾی که از  ۵صبح کالهخودھای
روبوکُپی ۵خود را به سـر گـذاشـتـه و
م دستک ُدمبک سرکوبشان را بـه
تما ِ
کول میکشيدند ،خسـتـه و کـوفـتـه
شب ھنگـام شـاھـد جـنـگ و گـرﯾـز
جوانـانـی بـودنـد کـه بـه رﯾـششـان
مـــــــــیخـــــــــنـــــــــدﯾـــــــــدنـــــــــد.
در شھر بوردو آخر شب شنبـه ،ھـنـوز
شورش و غارت مغازه ھای بزرگ ادامه
داشت) .بانـکھـا ،مـغـازهھـای بـزرگ
زنجيرهای آمرﯾکاﯾی ﯾـا اروپـاﯾـی مـثـل
اســتــاربــاک ،اَپِــل اِســتــور ،نــاﯾــک،
آدﯾداس …،مورد حمله قرارگرفتند( .از
غارتِ ﯾک مغازۀ فروش ابزار گُلف )!( در
تعجب بودﯾم که دﯾدﯾم چطور چوبھای
گلف ،سـالحـی بـرای زد و خـورد و
شـکــسـتــن وﯾـتــرﯾــن بــانــکھـا شــد!
در اﯾن درگيری شنـبـه بـارھـا پـلـيـس
مجبور به عقـبنشـيـنـی شـد حـتـی
حالتی پيشآمد که گروھی از "جليـقـه
زردھا" به ﯾک عده پليسی کـه از ﯾـک
واگُن)مينیبوس نفربر( پـلـيـس پـيـاده
میشدند حمله کرده ،آنـھـا بـه درون
واگن پناه میبرند؛ "جليقه زردھـا" بـه
درون واگن رفته پليسھا را میزننـد و
تمام وساﯾل آنھا را میگيرنـد .در اﯾـن
زدوخورد در درون واگن ،حالـت بسـيـار
وخيمی پيش میآﯾد بهطوریکه ﯾـکـی
از پليسھا میگوﯾـد" :مـیخـواسـتـم
اسلحهام را بيرون بـيـاورم"" .جـلـيـقـه
زردھا" گاز اشکآوری بـه درون واگـن
مــیانــدازنــد ،در آن را مــیبــنــدنــد و
مــــــــــــــــــــــــیرونــــــــــــــــــــــــد.
اﯾن داستان فردای آن روز ،ﯾـکـشـنـبـه،

بــرای مــکــرون کــه از بــوﯾــنــسآﯾــرس
برگشته بود تشرﯾح شد .اﯾنجا بود کـه
رئيس پليس با حالتـی از درمـانـدگـی
گفت که شنبه" ،بيش از سه ھزار نفـر
از "جليقه زردھا" به کاسورھا پيوستـه
بودند" ۶و گـوﯾـا بـهصـورت جـدی اﯾـن
مسأله برای رؤسـای پـلـيـس مـطـرح
است که آﯾا اگر در شراﯾطی استثناﯾی
کم تير بـدھـنـد ،آﯾـا
ح ِ
به مأمورﯾن خود ُ
پليسھا از آن پيروی خـواھـنـدکـرد ﯾـا
خـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر؟
اﯾن لشکرکشی عظيم نيروھای پليس
و ژاندارمری به پاﯾتـخـت و «تـاکـتـيـک
متحرک و تعرضی » جـدﯾـدشـان فـقـط
باعث شد که در شـھـرھـای دﯾـگـر و
شھرستانھا تظاھرکنندگان با دسـت
ل بازتری خدمت نـمـودھـای قـدرت
ود ِ
مرکزی برسند به طورﯾکه آمار صـدمـات
مادی وارده ھفتﮥ چھارم بيش از ھفتﮥ
قبل بود و ھمه مـقـامـات رسـمـی در
حال زار زدن روی عواقـب وحشـتـنـاک
٧
اقــتــصــادی اﯾــن جــنــبــش ھســتــنــد.
روز دوشنبه  ١٠دسامـبـر ،مـکـرون در
تلوﯾزﯾون ساعت  ٨شب ﯾک سخنرانی
کرد؛ اسمش را گذاشته بود" :گفتـاری
به ملت" )طرف فکر کرده که فـيـخـتـه
اســت!( .بــرای تــدارک اﯾــن "نــطــق
تارﯾخی" ،تمام روز با ھمﮥ واسطهھای
اجـتــمـاعــی  -ﯾـعــنـی دقـيــقـاً تـمــام
نھادھاﯾی که جنـبـش کـنـارشـان زده
است  -مالقات کرد تا بگوﯾد "من ھمـﮥ
نظرات را در نظر گـرفـتـهام" .لـيـسـتِ
نــزدﯾــک بــه  40نــفــری اﯾــن افــراد و
نھادھاﯾی که نماﯾندۀ آن ھستـنـد ،از
نظر جنبش ليست کامل ضـد انـقـالب
محسوب میشود .افرادی که باﯾـد بـا
رعاﯾت تام سنتھای تـارﯾـخـیای کـه
دولت بـه
آنھـــــــــا
مــفــتــخــر
است ،بـه
گــيــوتــيــن
ســـپـــرده
شوند!

ھمانطور که قابلپيشبينی بـود ،پـس
از ده دقيقه "غلط کردم"" ،صبر داشتـه
باشيد درست میشود"" ،خشم شما
از جوانبی موجه است" و از اﯾـن نـوع
جادو جنبلھای بیخاصيت و دو دقيقه
قولوقرار بر سر نظرخواھی مـنـظـم از
مردم از طرﯾق شھرداریھا ،دستآخـر
ﯾک دقيقه ھم به مـادّﯾـات اخـتـصـاص
داد :چند انعام ،عيدی و پاداش تـا دل
مردم را به دست بياورد :کمک ھـزﯾـنـه
به حمـل و نـقـل ،اعـطـاء مـعـافـيـت
ھزﯾنهھای اجتماعی به کارفرماﯾـان در
پرداخت اضافهکاریھا٨؛ لغو بخشی از
ماليات وﯾژه ای که در سال گذشته بـه
بازنشستگانی که بيش از  ١٢٠٠اورو
مقرری دارند تحميل شده بود ،معافيت
از ھــزﯾــنــهھــای اجــتــمــاعــی بــرای
کارفرماھاﯾی که آخر سال داوطـلـبـانـه
میخواھند به کارگران و کارمندانشان
عيدی بدھند ،و دست آخر و پـرسـر و
صداتر از ھمه  100اورو افزاﯾش حقـوق
حداقل دستمزد میگيرند
کارگرانی که
ِ
)  ١٫۶ميليون نفر(؛ ھنوز مزه و طـعـم
اﯾن جمله را کـارگـران در دھـان خـود
نچشيده بودند که مابقی آن ،آبِ پاکی
بر سرشان رﯾخت! " در اﯾـن افـزاﯾـشِ
حداقل حقوقْ حتی ﯾک اورو از طـرف
ْ
کارفرما نخواھد بود"! اﯾن چشـمبـنـدی
در مقابل ميليونھـا نـفـر کـه جـلـوی
تلوﯾزﯾون خود بودند اتـفـاق افـتـاد .در
جنگ کار و سرماﯾه ممکـن اسـت کـه
کارگر چـيـزی بـه دسـت بـيـاورد کـه
کارفرما از دسـت نـداده اسـت! اﯾـن
شــخــص ثــالــث کــه ھــمــه بــذل و
بخششھا بهنام او انجـام مـی شـود
کيست؟ بيت المال ،ﯾعنی خو ِد مـردم!
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پس از کمی تأمل و گيج زدن تـقـرﯾـبـاً
ھمه دست مکرون را خوانـدنـد؛ ھـمـه
ناراضی بودند جز کارفرماھا که نه تنھـا
چيزی از دست ندادند که معافيتھـای
عوارضی و مالياتی ھم بـاز بـه جـيـب
زدند .شعار مطلق ماکرون اﯾن بود کـه
ارزش افــزوده
" بــاﯾــد مــؤســســات،
ِ
توليدکنند تا بشـود آن را تـوزﯾـعکـرد"؛
پس به ھيچکدام از شعارھای "جليقـه
ی
زردھا" در ارتباط با ماليات بستـن رو ِ
سود سرماﯾه و امتيازات کارفرما پاسـخ
نشـــــــــــــــــــــــد.
داده
*

*

*

*

*

موقعيت دولت در اﯾن گونه جـنـبـشھـا
به نحوی است که مـمـکـن اسـت بـه
اجــبــار بــا وادادن روی بــرخــی از
ن چـنـد مـيـلـيـارد
خواستهھا و رھاکرد ِ
اورو ،کسری بودجﮥ خـود را افـزاﯾـش
داده تا بتواند جنبـش را بـرای مـدتـی
آرام کند .اما اﯾـنھـا صـرفـاً تـغـيـيـرات
ساختاری را کمی بـه عـقـب خـواھـد
انداخت و در نحوۀ حل بحران سرماﯾـه،

به ساختار طبقاتی جامعه و حاکمـيـت
سرماﯾه لطمهای وارد نخواھد ساخـت.
اﯾن که امروز جنبش بتوانـد حـتـی بـه
بخش مھمی از خواسـتـهھـای مـادی
خود برسـد امـا نـتـوانـد کـارکـردھـای
اساسی سرماﯾه را ملغا کـنـد ،صـرفـاً
ی
کمکی خواھد بود به جرﯾان بـازسـاز ِ
آتی سرماﯾه که در راه اسـت و اﯾـن
خود محدودﯾت اساسی جنبشھـاﯾـی
است که "طبقات متوسط" در مرکز آن
قرارگرفته و دﯾناميسم جنبـش نـتـوانـد
تعادل بين-الطبقاتی آن را برھم زند .در
اﯾن حالت ،ﯾک بار دﯾگر ،رش ِد سرماﯾه،
دادهھای اﯾن جنبش را در خـود ادغـام
کـــــــــــرد.
خـــــــــــواھـــــــــــد
در منطق ساختـارھـا ،در غـيـاب ﯾـک
ن فراگير ،بسيار بعـيـد اسـت کـه
بحرا ِ
ظرفيتھـای سـاخـتـاری پشـت سـر
گذاشته شود ،اما خصلـت انـقـالبھـا
ھمين پيـشبـيـنـینـاپـذﯾـری ،ھـمـيـن
لحظهای است که خالف ظواھر راﯾـج،
از ھمگراﯾی بسيار عوامل نـاھـمـگـون،
انعقادی ماورای آنچـه شـراﯾـط حـمـل
مــــیکــــنــــد ،بــــيــــرون زنــــد.
ما شاھد بودﯾم که چگونه بـه مـوازات
رشد جنبش ،دﯾناميسمی پـيـدا شـد
کــه رو بــه رادﯾــکــالــيــســم بــود .اﯾــن
دﯾناميسم رادﯾکال خود را در تـرکـيـب
نيروھای قابل روﯾت و پيوستن اقشار و
افرادی که در آغـاز حضـور نـداشـتـنـد
ن بــیثــبــاتشــده،
)بــيــکــاران ،کــارگــرا ِ
پــرولــتــرھــای حــومــه و کــارگــران
نژادیشده  ،(...در اشکال عـمـلـیای
که جنبش برميگزﯾد ) َرد مذاکره ،سرباز
زدن از انتخاب نماﯾنده ،ارجحيت قـائـل
شــدن بــرای کــنــش مســتــقــل و
مستقيم  ،(...در رفتار آنان در مـقـابـل
نيروھای انتظامی و پليس )نافرمـانـی،
تھاجم ،اباﯾی از خشـونـت نـداشـتـن،
پـذﯾـرش ضـرورتِ مــقـاومـت و حـتــی
ِ
ن آن،(...
درگيری با پليس وتـدارکدﯾـد ِ
در برخوردشان به مقـامـات دولـتـی و
واســـطـــهھـــای اجـــتـــمـــاعـــی )رد
واسطـهھـای اجـتـمـاعـی ،پـس زدن
احزاب و سندﯾکاھا  (...و دسـت آخـر
در تغيير و تکامل فـھـرسـت و طـومـار
مطـالـبـاتشـان نشـان مـیداد .اﯾـن
دﯾناميسم در "جليـقـه زردھـا"سـيـری
برعکس آنچه در "شبھای اﯾسـتـاده"
شاھد بودﯾم طی کرد .در آنجا جنـبـش
بر اساس معـضـالت زحـمـتـکـشـان و
نوعی رادﯾکاليسم ابتداﯾی عمدتاً حـول
مبارزه با رفرم قانون کار شکـل گـرفـت
اما نتوانست عناصر "طبقﮥ متوسطِی"
خود را کـه مـنـجـر بـه غـالـب شـدن
مضامين شھروندگراﯾی شد کنار زند و
در نتيجه تب و تاب خـود را از دسـت
داد.
مبتکرﯾن جليقه زردھا از ھـمـان آغـاز

اﯾــدۀ تــدويــن فــھــرســت شــکــاﯾــات و
درخواستھا را مطرح کرده بودند و در
ھرکدام از سدمعبرھـا اﯾـن طـومـار را
چرخانده و از رانندگان میخواستند که
خواست خود را به آن اضافه کنند .اﯾـن
عملکرد رفتهرفته محدودﯾتھای خـود
را آشــکــار کــرد زﯾــرا گــذشــتــه از
خواستهھاﯾـی کـه جـنـبـﮥ طـعـنـه و
تمسخر داشت )مثال ً
حـداقـل حـقـوقِ
ْ
 ۵٠ھــزار اوروﯾــی!( خــواســتــهھــاﯾــی
مــتــنــاقــض در آن درج مــیشــد کــه
مضامين طبقاتی را وارد آن مـیکـرد.
اﯾن خواستهھا صرفاً ﯾـک خـطنـوشـتـه
نبود بلکه بيان شکافھاﯾی مـحـسـوب
میشود که در خـو ِد جـنـبـش بـيـن-
الطبقاتی مطرحشده و رشد مـیکـنـد.
بهاﯾنترتيب ،شاﯾـد بـتـوان گـفـت کـه
اتکای جنبش به زحمتکشانْ رفتهرفـتـه
زﯾاد و زﯾادتر شد ،درعينحال که قشـر
فوقانی آن ھـم خـود را مـنـسـجـمتـر
میکرد .در ابتدا با "طبقﮥ متوسـطـی"
ســر و کــار داشــتــيــم کــه از تــرس
دِکالسه  9شدن و فرو افتادن طبقـاتـی
دست به اعتراض زد ﯾـعـنـی عـمـدتـاً
کــارفــرمــاھــای مــتــوســط و کــوچــک،
ن مستـقـل و شـرکـتھـای
کاميوندارا ِ
کوچک که در تضادشان با رقابـت بـيـن
المللی و شرکتھـای حـمـل و نـقـل
فراملی و بزرگ و عليه دلوکاليزه شدن
)انتقال ظرفيتھای توليدی به خارج از
کشور ﯾا "برونسپاری"( در جسـتـجـوی
ظرفيتھای توليدی قویتر و بارآوری و
سوددھی بيشتر بوده و از دولـت لـغـو
ھمه عوارض و تقـلـيـل ھـزﯾـنـه ھـای
اجتماعی و مالياتھا را میخواستنـد.
آنھا در اﯾن اعتراضات بر وحدت مـنـافـع
شان با کارگران تأکيد داشته و آنـھـا را
جلو میانـداخـتـنـد .بـا مـطـرح کـردن
وضعيت کارگران فقيری که در ھـمـيـن
شرکتھا کار میکردند ،تـالشکـردنـد
در انظار عمومی ھمبستگی وسيـعـی
فراھم کنند و از اﯾن طرﯾق وضع خود را
١٠
بھبود بخشند.
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حداقل حقوقْ ﯾـکـی از
مسألﮥ افزاﯾش
ْ
خواستھای اجـتـمـاعـی مـحـسـوب
میشود که در ابتدای جنبش چـنـدان
مطرح نبود؛ اما رفتـهرفـتـه بـه طـومـار
رخنـه کـرد؛ درسـت مـثـل خـواسـت
ن دوبــارۀ مــالــيــات وﯾــژه بــر
وضــعکــرد ِ
ميليونرھا ) (ISF؛ ﯾعنی میدﯾدﯾـم کـه
خو ِد طومارھا پر از خواستهھاﯾی مـی
شود که مبتکرﯾن داسـتـان ھـوادار آن
نبودند .بماند که دست آخر ،در ھـفـتـﮥ
سوم شاھد بـودﯾـم کـه در بـعـضـی
نفس " شکاﯾت و طـومـار" زﯾـر
مناطق
ِ
سؤال رفت و در خيلی از سدِمـعـبـرھـا
اﯾن طـومـارھـا ھـمـراه بـا کـارتھـای
انتخاباتی بـه آتـش سـپـرده شـد تـا
دستھای زحمتکشان را گـرم کـنـد؛
اما در باالی جنبش ،اﯾدۀ طومار پـيـش
میرفت و در خيلی نقاط ،شھردارھای
کوچک برای آنکه به بازی گرفته شوند
دفاتری در شھرداریھای خود بازکردند
تـا مــردم بــه آنھـا مــراجـعــهکــرده و
خــواســتــهھــای خــود را "بــه بــاال
مــــــنــــــتــــــقــــــلکــــــنــــــنــــــد".
گذار تناقضآميز
ﯾکی از نشانهھای اﯾن
ِ
اﯾن بود که جنبشی که در اصل عـلـيـه
مالياتھا و عوارض بهطورکلی بـود ،از
ھفتﮥ دوم بر برقراری دوبارۀ ماليات بـر
ثروتمندان که دولت مکرون لـغـو کـرده
بود اصرار می ورزد؛ ناگھان میبـيـنـيـم
سـطـح
که رابطﮥ عوارض و مالياتھا با
ِ
مــعــيــشــت ،کــمو ِکــيــف آن ،خــدمــات
عمومی )تأمين اجتماعـی ،آمـوزش و
پرورش ،بھداشـت ،درمـان ،مسـکـن،
حــمــلونــقــل…( عــيــان شــده و در
گوشهوکنـار جـنـبـش مـورد بـحـث و

داو
گفتگوست و بـه ﯾـک
ِ
مبارزه تبدﯾلشدهاست .از
طرﯾق اﯾن تناقض ،تعـارض
طبقاتی مـوجـود در خـو ِد
جنبش ،به مسأله عوارض
و مالياتھا دخول کرد .در
واقع خواست زحمتکشـان
نه لغـو ھـمـه عـوارض و
مالياتھا بلـکـه بـرقـراری
عــوارض و مــالــيــاتھــای
سنـگـيـن بـر درآمـدھـای
ثروتمنـدان بـود .در واقـع
مضاميـن طـبـقـاتـی وارد
عـــرصـــﮥ عـــمـــومـــی و
اجتماعی میگردد .ﯾعنی
زحــمــتــکــشــان درســت
ھـمــانـطــور کــه خــواھــان
پـاﯾـيــنآمـدن و کـمشــدن
مالياتھای خود ھستنـد،
در عــيــن حــال خــواھــان
خــدمــات اجــتــمــاعــی
گستردهتر ،بيمارستانھا،
مدارس ،ادارات دولتـی در
شــھــرســتــانھــا … ھــم
ھستند .ﯾعنی در ليـسـتِ
خـواســتــهھــا و مضــمــون
متضادشان ،مفاھـيـم طـبـقـاتـی وارد
اســـــــــــــــت.
شـــــــــــــــده
تناقض واقعی جنبش  -که دﯾناميـسـم
آن ھم ھست  -ھمان حضـور مـبـارزه
طبقاتی در آنست و از مـاھـيـت اﯾـن
نفس بين-
جنبش بر میخيزد ﯾعنی از
ِ
ن آن .نـخـسـتوزﯾـر ھـم
الطبقاتی بود ِ
بــهصــورتــی خــيــلــی غــرﯾــزی و
سادهلوحانـه ،پـس از آنـکـه در سـه
مرحله مجبور به بازپسگـيـری رفـرم و
عقبنشينی دولت شد ،در روز چـھـار
شنبه  ۴دسامبر اﯾن تناقض را صـرﯾـحـاً
بيان کرد ولی بر ﯾک پاﯾﮥ آن اتکا نـمـود.
او در واقع در نطق خود به مردم گفـت:
"بســيــارخــوب ،مــالــيــاتِ اکــولــوژﯾــک
نمیخواھيد ،نمیخواھيـد بـهسـمـت
اکولوژی و منع اسـتـفـاده از گـازوئـيـل
بروﯾم ،بسـيـارخـوب ،مـا شـش مـاه
اجــرای اﯾــن تصــمــيــم را مــعــلــق
میسازﯾم" )نقل بـه مضـمـون( ﯾـا در
عقبنشينی بعدی گفت" :اگـر مـاﯾـل
نيستيد مالياتھا و عوارض زﯾـاد شـود
اﯾن بـدان مـعـنـی اسـت کـه شـمـا
نمیخواھيد خـرج دولـت زﯾـاد شـود،
پس دﯾگر اﯾجاد بيمارستانھا و مدارس
در شھرستانھای دور افـتـاده مـطـرح
نيست و ما مجبور خواھيم بـود کـه از
خرجھـای دولـت بـا مـتـوقـفکـردن و
محدودکردن خرج ھـای اجـتـمـاعـی و
درمانی بکاھيم)".نـقـل بـه مضـمـون(
فقط ﯾک تکنوکرات ابله که نخستوزﯾـر
فرانسه شده ممکن اسـت تصـورکـنـد
که در ھفتﮥ سوم مـبـارزاتـی بـه اﯾـن
عمق و گسـتـردگـی ،زحـمـتـکـشـان
میتوانند چنين گفتـاری را بشـنـونـد؛
دﯾدﯾم که ھميـن بـرخـورد او چـگـونـه

جرقه به خرمن زد.
*

*

*

*

*

*

*

باری ،به وضوح می بينيم که بـه مـرورِ
دﯾناميسم رادﯾکال جنبش ،ﯾک جـرﯾـان
"جمھوریخـواه" مـخـالـف و مـحـکـوم
کننده خشونت به ھر طرﯾـقـی تـالش
دارد زمينهھای مذاکره را فراھم سـازد
و مسأله را در سطح سياسی بـا بـده
بستانھاﯾی حل کند .آنـھـا احسـاس
میکنند که ھمين پـاﯾـﮥ تـودهای کـه
خودشان به جلوی جنـبـش ھـل داده
بودند با ھمگراﯾیھاﯾی که در اقشـار
وسيع پرولتری پيش آمـده ﯾـعـنـی بـا
نــزدﯾــک شــدن و ھــم صــدا شــدن
"قربانيان" جھانیشدن و بـحـران آن،
پرولتارﯾای نژادی شده ،بچهھای حومه
و ھمه کسانی که در فـقـر شـدﯾـدی
دستوپا میزنند ،جنبش را از حـيـطـﮥ
خواستھای مسالمت جـوﯾـانـﮥ آنـھـا
بيرون میبرند .بهاﯾنترتيب ،سرکردگان
جنبش مجبور خواھند شد تالشکـنـنـد
جنبش را در ھمين سطح متوقف کرده
و آنرا در عرصه سياست عينی کـنـنـد
ﯾــعــنــی بــه آن شــکــل و شــمــاﯾــل
تشکيالتی و سياسی بدھند .شاﯾـعـه
اﯾجاد حزبی از نوع جرﯾان پنـج سـتـاره
اﯾتاليا و ﯾا ارائه ليستـی مسـتـقـل در
انتخابات اروپا … اشکـالـی اسـت کـه
میتواند به اﯾن نوع جدﯾد پوپـولـيـسـم
شکلدھد .قصد آنھا ھرگز ضربهزدن به
دســتــگــاه دولــتــی ﯾــا مــتــوقــفکــردن
چرخھای توليد و بازتوليد سرماﯾه نبوده
و فقط میخواھند در تصمـيـمـات آتـی
دولت نقش داشته و حسـاب شـونـد.
تالش آنھا اﯾن خواھد بـود کـه کـلـيـﮥ
کسانی را که نسبـت بـه سـيـسـتـم
سرخوردگـی دارنـد ،کـه در
احساس َ
عملکرد سندﯾکاھا خود را نمیﯾابنـد و
بيرون از ھرگونه سيستم نـمـاﯾـنـدگـی
چه دولتی و چه سندﯾکاﯾی افتـادهانـد،
کــه عــمــومـاً در انــتــخــابــات شــرکــت
نمیکنند و با تمـام وجـود سـيـاسـت
کنونی را به دور افکندهاند ،در چـنـيـن
گــــــردآورنــــــد.
ســــــاخــــــتــــــی

آنچه امروز برای ما اھميت دارد ،درک
کردن جنبشھای بـيـن-الـطـبـقـاتـی و
دﯾناميسم درونی آن است؛ فـھـمـيـدن
جاﯾگاه وﯾژه ای که "طبقﮥ متوسـط" در
بحران سرماﯾهداری کنونی پيدا کرده و
اﯾن را در بسياری نقاط جھان سرمـاﯾـه
داری مشاھده میکنيم .میبينيم کـه
مــبــارزۀ طــبــقــاتــی امــروز بــهصــورت
جنبشھای بين-الطبقاتی با مـرکـزﯾـت
"طبقﮥ متوسط" جرﯾان مـیﯾـابـد .اﯾـن
جنبش بين-الطبقاتی برای طبقه کارگر
حد و حدود مبارزه اش را مـیسـازد.
طبقه کارگـر در آن نـقـش دارد و در
کشــمــکــش بــا آن قــرار مــی گــيــرد.
بنا بر اﯾن شـنـاخـت اﯾـن دﯾـنـامـيـزم،
نخستين گام کمونيستھاست.
تحليلی آنچه در اﯾـن
بررسی دقيق و
ِ
مبارزات میگذرد ،نـيـاز بـه دادهھـا و
تعمق بيشتری دارد .ما در اﯾنجا اکتـفـا
میکنيم بـه ارائـه فـراخـوانـی کـه از
جانب ﯾک کميـتـﮥ تـودهای "جـلـيـقـه
زردھا" صادر شد و نـقـدی پـرقـدرت از
سيستم نماﯾندگی بـورژوائـی اسـت.
الزم به تذكر است که حتـی اﯾـن ﯾـک
صفحه اعالميه را ھـم ﯾـک گـروه ده
نفره ،ھر نفر ﯾک پاراگراف ،خواند:
فراخوان "جليقه زردھـا"ی شـھـر
کُمـرسـی بـه تـمـامـی مـجـامـع
تودهای:

" اجازه ندھيم نيروھای سياسـی
جنبـش مـا را مـال خـود کـنـنـد!
زندهباد دموکـراسـی مسـتـقـيـم!
ھيچ نيازی به انتخاب نـمـاﯾـنـدگـان
منطقهای ندارﯾم!
نزدﯾک به دو ھفته است کـه جـنـبـش
"جليقه زردھا" صدھـاھـزار نـفـر را در
اقصی نقاط فـرانسـه بـه خـيـابـانھـا
کشاندهاست .خيلی از اﯾن افراد بـرای
اولين بار است که به تظاھرات دسـت
مــــــــــــــــیزنــــــــــــــــنــــــــــــــــد.
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افزاﯾش قيمت گازوئيل قطرهای بود کـه
کــاســه را لــبــرﯾــز کــرد و دشــت را
بهآتشکشيد رنج ،فقر و بـیعـدالـتـی
ھرگز چنين وسعتی پيدا نـکـردهاسـت.
اکنون در تمام نقاط کشور صدھا گـروه
محلی خود را سازمان میدھند و ھـر
ﯾــک روشھــای خــاص خــوﯾــش را
مـــــــــــــــیآزمـــــــــــــــاﯾـــــــــــــــد.
اﯾنجا در کُمرسی در استان موز ،ما از
ھمان اول ،با مجامع تودهای روزانه کـار
خود را بهپيش میبرﯾم؛ در اﯾن مجـمـع
ھمه حق و حقوقـی بـرابـر دارنـد .در
فلکهھا و مناطقی از شھر ،سـدمـعـبـر
کرده ،پمپبنزﯾنھا را مسدودکردﯾـم و
اجازه رفتوآمد به اتومبيلھا را تـکتـک
میدادﯾم؛ ھمزمان کـلـبـهای ھـم در

مرکز شھر درست کردﯾـم .ھـر روز در
اﯾن کلبه دور ھم جمع مـیشـوﯾـم تـا
درمورد حرکتھای بعدیمان تصـمـيـم
بگيرﯾم و درعيـنحـال بـا دﯾـگـران وارد
گفتگوشده و بـه افـرادی کـه بـه مـا
میپيوندند خوشآمد بگوﯾيم .در آنـجـا
"آش ھمبستـگـی" درسـت کـرده تـا
لحظاتی شيرﯾن را کنار ﯾکدﯾگر تـجـربـه
کرده و ﯾکدﯾگر را بھـتـر بشـنـاسـيـم و
تمام اﯾنھا در ﯾک برابری کامل انـجـام
مــــــــــــــــــــــــیشــــــــــــــــــــــــود.
ھم اکنون مشاھده میکنيم که دولت
و بخشھاﯾی از جـنـبـش پـيـشـنـھـاد
مــیکــنــنــد کــه بــرای ھــر مــنــطــقــه
نماﯾندگانی انتخاب کنيم ﯾـعـنـی چـنـد
ف
نفر باشند که بهعنوان نماﯾـنـده طـر ِ
صحبت دولت قرار بگيرند و بيـان تـمـام
تنوعی بـاشـنـد کـه مـا را تشـکـيـل
میدھد .مـا ھـيـچ نـوع نـمـاﯾـنـدهای
نمیخواھيم به اﯾن دليل که اجبـاراً در
نھاﯾت نه برای ما که به جای ما سخن
گـــــــفـــــــت.
خـــــــواھـــــــنـــــــد
ب نماﯾنده چه فاﯾدهای خواھد
اﯾن انتخا ِ
داشت؟ ھمينجا در شھـر کُـمـرسـی
افرادی از ما بهطور مـرتـب بـا مـعـاون
اســتــانــدار مــالقــات داشــتــهانــد؛ در
شھرھای بزرگ ھيأت دﯾگری از طـرف
"جليقه زردھا" مستقيماً با اسـتـانـدار
مالقات کرد .اﯾن افراد تا ھمينجـا ھـم
بارھا خشم و عصبانيت ما و مطالـبـات
ما را به باالﯾیھا منتقل کردهاند؛ آنـھـا
بهخوبـی مـیدانـنـد کـه مـا مصـمـم
ھستيم تا با اﯾن رئيس جمھور منفور و
اﯾن دولت که از آن ھـم مـنـزجـرﯾـم و
سيستم فاسدی که آنھا تجـسـم آن
ھســتــنــد تــعــيــيــن تــکــلــيــف کــنــيــم.
و دقيقاً بهھميندليل است کـه دولـت
در ھراس است چرا که میداند اگر بـر
ســر مســألــﮥ عــوارض و ســوخــت
عقبنشينی کند ،به ناچار باﯾد بر سـر
بــازنشــســتــگــی ،بــيــکــاران ،جــاﯾــگــاه
کارمندان و مابقی قضاﯾا نيـز وابـدھـد؛
بهخوبی میداند کـه مـمـکـن اسـت
شراﯾط بسيج ﯾک جنـبـش ھـمـگـانـی
عــلــيــه ســيــســتــم را فــراھــم کــنــد!
اگر دولت از ما نـمـاﯾـنـده و سـخـنـگـو
میخواھد برای آن نيست که خشم و
مطالبات ما را بھتر درک کـنـد ،بـلـکـه
صر ًفا برای کنترل کردن و نھاﯾتاً به خاک
سپردن ماست .ھمانطور که از طـرﯾـق
سندﯾکاھا عمل میکنند؛ آنھا بهدنبـال
ميانجی و واسـطـه ھسـتـنـد ﯾـعـنـی
کسانی که بتوانند با آنھا مذاکرهکـنـنـد
ﯾعنی در واقع بتوانند بر جنبـش فشـار

آورده و خــروش آتشــفــشــانــش را
خاموشکنند .دنبال کسانی ھسـتـنـد
ن خود کرده و از آنھا
که میخواھند از آ ِ
برای اﯾجاد دو دستگی در جنبش و در
ن آن استفاده کـنـنـد.
نھاﯾت مدفونکرد ِ
اما آنھا ھنوز قوت و ھوشياری جنـبـش
ما را درک نکردهاند؛ آنھا درک نکردهانـد
که ما در حال فکرکردن ،سازماندھی و
تکاملبخشيـدن و گسـتـرشدادن بـه
عمليـات خـوﯾـش ھسـتـيـم؛ ﯾـعـنـی
فعاليتھـاﯾـی کـه ھـراس بـیپـاﯾـان
بــــهجــــان آنــــھــــا مــــیانــــدازد.
و بهخصوص اﯾنکه آنھا نمیفھمند کـه
جنبش "جليقه زردھا" بـهدنـبـال چـيـز
دﯾگریاست ،چيـزی کـه بـه اشـکـال
گوناگون طلبمیکند؛ چيزی فـراتـر از
قدرت خرﯾد و معيشت" :جليقه زردھـا"
خواھان اﯾن ھستند کـه قـدرت مـردم
توسط مردم و برای مردم اعمـالگـردد.
ﯾعنی سيستم جدﯾدی که آنھاﯾی کـه
به نحوی تحقيرآميز توسط دولـتـمـردان
مورد خطاب قرار میگيرند" ،آنـھـا کـه
ھيچ چيز نيـسـتـنـد" قـدرت را دوبـاره
بهدسـت گـرفـتـه و آنرا بـر ھـمـيـن
رھبران ،قدرتھای پول و ثروت ،آنھاﯾی
کــه جــيــبھــای خــود را ُپــرکــردهانــد
اعمالسازند .اﯾن است بـرابـری! اﯾـن
اســت عــدالــت! اﯾــن اســت آزادی!
اﯾن است آنچه ما میخواھيـم و اﯾـن
ھــمــه از پــاﯾــيــن و پــاﯾــه مــنــشــاء
خـــــــــــواھـــــــــــدگـــــــــــرفـــــــــــت.
اگر ما نماﯾنده ﯾا سخنگو انتخابکنـيـم،
خود منفعل خـواھـيـمشـد و نـھـاﯾـ ًتـا
بهسـرعـت ،سـيـسـتـم را بـازتـولـيـد
خواھيمکرد ﯾعنی عملکردھاﯾی از بـاال
به پاﯾين برقرارخواھد شد و مثل ھمـان
کثافتھاﯾـی مـیشـوﯾـم کـه بـر مـا
حکومت مـیکـنـنـد .اﯾـن بـهاصـطـالح
نماﯾندگان مردم که جيبھـای خـود را
پر کرده ،قوانينی به ثبت میرساند که
زندگی ما را ناممکن میسازد و فـقـط
در راه منافع ثروتمندان عمل مـیکـنـد.
دستھای خود را در چـرخدنـدهھـای
سيستم نماﯾندگی نـگـذارﯾـم و اجـازه
ندھيم که سيستم سـيـاسـی مـا را
لخودکند .کالم خـود را بـه
بلعيده و ما ِ
ﯾک مشت آدم )ھر چند ھم که سالـم
و صادق بهنظر برسند( واگذار نـکـنـيـم.
آنھا ﯾا باﯾد به حرف ھمه گوش دھند ﯾا
بـــــه حـــــرف ھـــــيـــــچکـــــس!

ما از اﯾن شھر کـوچـک کُـمـرسـی ،از
ھمه مـیخـواھـيـم کـه ھـمـهجـا در
فــرانســه کــمــيــتــهھــای تــودهای
تشکيلدھند ،کـه از طـرﯾـق مـجـمـع
عمومی منظم عملکنند؛ مکـانھـاﯾـی
به وجودآورنـد کـه در آن سـخـن آزاد
باشد و ھرکس جرأت کند حـرفـش را
بزند ،صحبـتکـردن را تـمـرﯾـنکـنـيـم؛
بتوانيـم بـه ﯾـکـدﯾـگـر کـمـک کـنـيـم.
اگر واقعاً مجبور به انـتـخـاب نـمـاﯾـنـده
شدﯾم باﯾد فقط در سطح کميـتـهھـای
محلی و در پيوستگی و نزدﯾکی کامـل
با حرف مردم باشد؛ نماﯾنـدگـانـی کـه
بهنحوی اجباری خواستھای مـردم را
بيانکنند ،قابل فسخ و دورهای باشنـد؛
در شفافيت کامل و با اطمينان کـامـل.
ھمچنين خواھان آنيم که صدھـا گـروه
از جليقه زردھا کلبهھاﯾی مثل ما بـنـا
کـنــنـد کـه خــانـهھــای مــردم بــاشــد
ننزِر کردند ؛ در ﯾـک
ھمانطور که در َ
س ْ
کالم ،جاﯾی برای به ھـم پـيـوسـتـن،
سازمانـدھـی و ھـمـاھـنـگکـردن در
سطح محلی و در سطح اسـتـان؛ آن
ھــــم در بــــرابــــری کــــامــــل.
اﯾن چنين است که پيروز مـیشـوﯾـم،
چرا که باالﯾیھا عـادت بـه مـدﯾـرﯾـت
چنين جنبشی را ندارند و از اﯾنجاسـت
که ھراسناک ھستند .نگـذارﯾـم مـا را
ن خـود
رھبری کنند؛ نگذارﯾم ما را از آ ِ
کنند و بـيـن مـا اخـتـالف بـيـنـدازنـد.
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ما ھيچ ﯾـک از "نـمـاﯾـنـدگـان" و
"سخنـگـوﯾـانـی را کـه سـرخـو ْد
خودشان را چنين تصـور کـردهانـد
پــــــذﯾــــــرﯾــــــم.
نــــــمــــــی
ما میخواھيم حاکميت خود را بـر
زندگی خوﯾش باز پـس بـگـيـرﯾـم.
زنده باد "جليقه زردھا" در کـلـيـه
تـــــــــــــنـــــــــــــوعشـــــــــــــان!
زندهبـاد قـدرت مـردم ،بـهدسـت
مـــــردم!"
بـــــرای
مـــــردم،
)منبع مدﯾاپارت(
ھـمــان روز شــنـبــه ،روی دﯾــوارھــای
خيابانی که به ميدان جمـھـوری خـتـم
میشود ،به سفارش پليس ،کسبه و
مغـازهداران نـه تـنـھـا بسـاطشـان را
تــعــطــيــل کــرده بــودنــد ،بــلــکــه
وﯾترﯾنھاﯾشان را ھم با تکهھای بـزرگ
تختﮥ چندالﯾی ضدآتش و ﯾا حتی آھـن
پوشاندهبودند بهطوریکه شھر در اﯾن
شنبﮥ دو ھفته قبل از نوئل که قاعـدتـاً
از شلوغترﯾن و ُپر ازدحامترﯾن روزھـای
سال است ،به شھر ارواح تبدﯾل شـده
ب وﯾـتـرﯾـنھـا،
بود .بر چندﯾن تختﮥ چو ِ
مردم صفح ٔه کاغذی چسبانـده بـودنـد
که وقتی نزدﯾک شده و مـیخـوانـدی،
متوجه میشدی که نص صرﯾح بند ٣۵

اعالميﮥ جھانی حقوق بشر است:
"زمانیکه ﯾک حاکمـيـت ،حـقـوق
خلق را مـورد تـجـاوز قـراردھـد،
قيام ،مقدسترﯾن حقِ اﯾن خلق و
تـرﯾـن
ھر بخشـی از آن و مـلـزم
ِ
وظاﯾفاست"
اﯾن صفحه کاغذ را چسبيده روی دﯾـوار
میدﯾدی و سنگی کـه آنطـرفتـر از
سنگفرش خيابان کـنـدهشـده و روی
زمين افتادهاست .ﯾکی ،از مشروعيـت
شورش و قيام حرف میزند ،دﯾـگـری،
آلتِ محققکردن و اصـال ً عـيـنـيـت آن
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
اما در فاصلﮥ آن دو تمام دﯾـنـامـيـسـم
مبارزۀ طبقاتی در درون اﯾـن جـنـبـش
بين-الطبقاتی خوابيده است .مبارزهای
که داو آن بسـيـار عـظـيـمتـر از چـنـد
عوارض و مالـيـات و سـرنـوشـت اﯾـن
دولت ،اﯾن دلقکھای سرماﯾـه اسـت.
 ١١دسامبر ٢٠١٨
 - - - - - - - - - - - - - -١حضرات می فرمـاﯾـنـد" :خشـونـت
ھميشه و در ھمه حال محکوم اسـت
اما عليه نماﯾندگان مردم ،دﯾگر صاف و
ساده زﯾر سؤال بردن دمـوکـراسـی و
جمھوری است" .اﯾن دلقـکھـا ھـرگـز
آنــــقــــدر حــــق نــــداشــــتــــهانــــد!
 -٢بماند که اﯾن کالهبرداری از ھـمـان
آغاز برمال شد زﯾرا به سرعت مشخص
گشت که فقط  19درصد از اﯾن عوارض
به تغييراتِ زﯾستمحيطـی اخـتـصـاص
میﯾابد .بخشھاﯾی از "جليقه زردھـا"
با شرکت کردن در تظاھراتی که ھمان
روز شنبه در ميدان رپوبليـک بـه نـفـع
محيط زﯾست برگزار شد نشـان دادنـد
که نـه تـنـھـا ھـيـچ مـخـالـفـتـی بـا
سياسـتھـای حـمـاﯾـت از اکـولـوژی
ندارند ،بلکه شدﯾداً موافق آن ھستند؛
فقط آنھا نمیخواھند که ھمه چيز بر
ســر آنــھــا خــراب شــود .شــعــار آن
تظاھرات ھم بر ھمبسـتـگـی اﯾـن دو
مبارزه تأکيد داشت" :نباﯾد مجـبـور بـه
آخـر مـاه
آخـر جـھـان و
انتخاب ميان
ِ
ِ
شد!" جالـب اسـت کـه در فـرانسـه
عوارض مربـوط بـه سـوخـت ،شـامـل
ھواپيماھا و کشتيرانـی نـمـی شـود!
 Sous les pavés, la plage ! -٣زﯾـــر
سنگفرشھای پارﯾس ﯾک الﯾه از شـن
و ماسه وجود دارد که سنگھا را روی
آن کار میگذارند .کافیاسـت بـا ﯾـک
دﯾلم ﯾا اھرم ﯾکی از اﯾن سـنـگھـا را
بيرون کشيد تا بقيه بالـنـسـبـه آسـان
جداشده و به اسـلـحـهای در دسـت
تظاھرکنندگان تبدﯾلشود .دانشجوﯾـان
در مـاه مـه  68در کـنـار بـارﯾـکـادھـا
)سنگـرھـا(کـه سـنـتـی قـدﯾـمـی در
انــقــالبھــای فــرانســه اســت ،اﯾــن
سنگفرشھا و شعار مربوطه را کـه از

شور و شادی شـورش مـیگـوﯾـد بـه
زرّادخانﮥ انقالب افزودند .ناگفته نـمـانـد
دانه در تـالش
که شھرداری پارﯾس مج ّ
آسفالت کردن خيابانھاﯾی اسـت کـه
ھـنـوز بـا سـنـگفـرش پـوشـيـدهانــد.
 Les casseurs -۴ﯾـــعـــنـــی داغـــان
کنندگان .اﯾن چھرۀ جدﯾدی اسـت کـه
وارد معادالت سيـاسـی جـنـبـشـھـای
اجتماعی و کارگری شده و عمدتـاً بـه
جــوانــان حــومــه اتــالق مــیشــود.
 RoboCops -۵پليس ضدشورشی که
ﯾک زره درست و حسابی سياه به تـن
دارد و انقدر ابزار سـرکـوب ﯾـدک مـی
آدم آھـنـی مـیشـود.
کشد که مثل
ْ
 -۶کانار آنشنه ۵Canard Enchainé
٢
ص
٢٠١٨
دســـــامـــــبـــــر
 -٧در روز  10دسامبر ،قـبـل از نـطـق
ماکرون ،برونو لومِر وزﯾر داراﯾی فرمودند
که تاکنون اﯾن جنبـش"  0.1درصـد از
نرخ رشـد فـرانسـه کـاسـتـه اسـت"
 -٨مضــمــون شــعــار کــذاﯾــی دورۀ
سارکوزی"بيشتر کار کنيد تـا بـيـشـتـر
پول در آورﯾد" که دولـت اوالنـد مـلـغـا
کرده بود .با اﯾن قانون کارفرمـا تـمـاﯾـل
دارد که از کارگران و کـارمـنـدان خـود
اضافهکاری بخواھد و دﯾـگـر افـرادی از
بيرون استخدام نکند .اﯾن قانـون زمـان
کار و طبعاً درآمد کـارگـران را بـه ضـرر
اشتغال افزاﯾش میدھد و از ھـمـيـن
نظر ھميشه مورد انتقاد سـنـدﯾـکـاھـا
اســـــــــــــــت.
بـــــــــــــــوده
 Déclassé -٩به معنی از دست دادن
جاﯾگاه طبقاتی و بـه پـاﯾـيـن افـتـادن.
 -١٠ﯾک خبرنگار از نماﯾندهای متـعـلـق
به جناح حاکم در مجلس پـرسـيـد آﯾـا
شما مـیدانـيـد کـه امـروزه حـداقـل
حقوق چقدر است؟ خـانـم نـمـاﯾـنـده
نتوانست به اﯾن سؤال پاسخ گـوﯾـد و
اﯾن امر در رسـانـهھـا و شـبـکـهھـای
مجازی جنجالی به پا کـرد؛ چـنـد روز
بعد ،روز  ٣دسـامـبـر در ﯾـک بـرنـامـه
تلوﯾزﯾونی که دو نـفـر از بـهاصـطـالح
"سخنگوﯾانِ" "جليقه زردھا" مـخـاطـب
مصاحبه بودند ،ﯾکـی از آنـھـا کـه بـه
وضوح از سـطـح خـوبـی از زنـدگـی
برخوردار بود در مقابل ھمـيـن سـؤال
حداقل حقوق ،به خوبـی پـاسـخ داد؛
البته نه از آن جھت که خود او حـداقـل
حقوق درﯾافت می کرد ،بلکه بـه اﯾـن
دليل که به کارگران خود حداقل حقوق
را ﯾا اندکی بيشتر میپرداخت!
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ناو ھواپيمابـر ھسـتـهای جـان سـی
ستنيس در قالب ﯾک گروه از نـاوھـای
جنگی آمرﯾکا وارد خليـج فـارس شـد.
به گـزارش اسـپـوتـنـيـک بـه نـقـل از
اﯾنترفـاکـس ،نـيـروی درﯾـاﯾـی اﯾـاالت
متحده از ورود ناوھای جنگی ھواپيمابر
اﯾاالت متحده به رھبری ناو ھواپيـمـابـر
ھستهای جان سی ) ٢٣ﯾـو اس اس
جان سـی سـتـنـيـس( بـه مـنـطـقـه
خــــاورمـــــيــــانـــــه خــــبـــــر داد.
در اﯾن گزارش آمـده اسـت :اﯾـن نـاو

ھواپيمابر در منطقه مسئوليت پـنـجـم
ناوگان عملياتی مستـقـر اسـت .اﯾـن
منطقه عملياتی شامل درﯾای عربی و
خـــــلـــــيـــــج فـــــارس اســـــت.
پيش از اﯾن وال اسـتـرﯾـت ژورنـال بـا
اشاره به منابع مطلع اعالم کرد که ﯾک
گروه از ناوھای ھواپيمابر اﯾاالت متحـده
شامل ناو ھواپيمابر جان سـی  ٢٣تـا
پاﯾان ھفته جاری به خليج فارس مـی
رسد .به گفتـه ﯾـکـی از مـنـابـع اﯾـن
نشرﯾه "اﯾن گروه در پاﯾان اﯾـن ھـفـتـه
وارد خليج فارس خواھد شد تا )اﯾـاالت

متحده( قدرت خود را بـه اﯾـران نشـان
دھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد".
تنش ھای بين واشنگتن و تھران پـس
از خروج اﯾاالت متحده از توافق بـر سـر
برنامه ھسته ای اﯾران و بـازگـردانـدن
مجدد تـحـرﯾـم ھـای قـبـل از تـوافـق
ھستهای عليه اﯾران ،افـزاﯾـش ﯾـافـتـه
است .ھدف اصلی تحرﯾم ھا به گفـتـه
واشنگتن رساندن صادرات نفـت اﯾـران
به صفر است .برای اﯾن منظور ،تحرﯾـم
ھای اﯾاالت متحده ھـمـچـنـيـن عـلـيـه
کشورھا و شرکتھای خـرﯾـدار نـفـت
اﯾران ،به جز چند کشـور مـعـافـيـت
گــرفــتــه اعــمــال مــی شـــود.
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آخرﯾن حضور اﯾن ناوھای آمرﯾـکـاﯾـی
در خليج فارس به ھشت ماه پـيـش
بازمیگردد .انتظار می رود اﯾن گروه
حداقل بـرای دو مـاه در مـنـطـقـه
باشد .حسين سالمی ،جـانشـيـن
فرمانده سـپـاه پـاسـداران انـقـالب
اسالمی روز دوشنبه گفت :موشک
ھــای بــالســتــيــک اﯾــران ،نــاوھــای
ھواپيمابر اﯾاالت متحده را از ھرگونـه
مزﯾتی در خاورميانه محروم کردند.

ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو آراﺑﺎل

ﺑﺮﮔﺮدان  :اﻳﺮج زﻫﺮي

ﻫﻤﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
اﯾن اثر ﯾکی از چھار نماﯾشنامهئی است که فرناندو آرابال زﯾر عنوان «سپيدهدم سرخ و سياه »ﯾا «تخيل  -انقالب »در سـال
 ١٩۶٨نوشته است« .ھم ٔه عطرھای عربستان »و سه اثر دﯾگر را وی با الھام از دوران زندان خود در اسپانيای فرانکو بهبـھـانـ ٔه
توھين بهشعائر ملی و رھبر ملت )سال  (١٩۶٧و نيز طغيان نسل جوان در فرانسه و از آنجا در ھمهی جھان )سـال (١٩۶٨
نوشته است.
ارابال نازﯾسم در حال نضج ،نژادپرستی ،ارتش غيرمردمی و کليسای محافظهکار را رسوا میکند و از تـنـفـس آزاد انسـان،
بهوﯾژه جوانان و از عشق و آزادی سخن میگوﯾد.
مکانی که حادثه در آن اتفاق میافتد:
اسپانيای امروز ﯾا ھر جا که استبداد حکم میراند.
صحنه:
اﯾن نماﯾشنامه را میتوان در خيابان اجرا کرد .و نيز میتوان آن را بهشيو ٔه معمول در ﯾک تماشاخانه نشان داد.
باالی سر تماشاگران از سوئی بهسوی دﯾگر پردهئی آغشته بهخون کشيدهاند .درست وسط پرده لک ٔه خونی ھسـت
شد میکند .زﯾر لک ٔه خون تماشاگری ننشسته است ،ا ّما آن جا بشکهئی ھست کـه در تـمـام
که تدرﯾجاً بهاطراف نَ ْ
مدت نماﯾش قطره قطره از باال ،خون بهدرون آن میچکد.
ھمسر مر ِد محکوم بهمرگ اﯾستاده
ساعت
زﯾر
در
کند.
می
خودنمائی
ﯾک ساعتِ آونگی بهدﯾوار انتھای صحن ٔه نماﯾش
ِ
که نوعی کاله تلفنچیھا را بهسر دارد.
اشخاص:
مائيدا  ،MAIDAھمسر مرد محکوم بهمرگ
اﯾبار  ،YBARمحکوم بهمرگ
کشيش
[] ١
ژنرال
بانکدار
نماﯾش
جارچی در لباس عصر «گوتيک »با طبل وارد میشود.
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جارچی )با لحنی خشک( :خشونت استبداد ...پس از آن تعداد اعدامھا چـنـدﯾـن
برابر شد.
(جارچی بالفا صله بيرون میرود .ساعت آونگی چھـار صـبـح را
نشان میدھد(.
مائيدا :مادموازل خواھش میکنم عجله کنيد ،شمار ٔه مرا بگيرﯾد.
(چند لحظه سکوت(
البته .میدانم که ھم ٔه کارمندان مخابرات بهمن محبت دارند .ازھمهشان ممنونـم،
با وجود اﯾن تمنا میکنم ...االن ساعت چھار است .ساعت پنج صبح قـرار اسـت
شوھرم تيرباران بشود.
(گوشی را میگذارد(.
خداوندا ،چرا چنين مصيبتی باﯾد سرم بياﯾد؟ ھمه با جان و دل دنبال کـارمانـد .بـا
ھمه تماس میگيرند ،از اﯾن تلفن بهآن تلفن .با وجود اﯾن احساس میکنم که گمشدهام ...آخ! کاش مـیتـوانسـتـم کـنـار او
باشم.
صدای تلفونچی :ھمين االن اسقف اعظم را بهتان میدھم.
(چند لحظه سکوت( با ﯾکی از ھمکاران خود حرف میزند(:
الو! اسپانيا؟ گوشی ،خواھش میکنم.
مائيدا )حرف او را میبرد( :شما پدر «بيوسکا کوتوواد »ھستيد آقا؟
(نورافکن بر بشکه میتابد .کشيش که گوشی تلفن را بهدست دارد دﯾده میشود ،مردی است با کـاله
خاص اسقفھا(.

ﺻﻔﺤﻪ 38

کشيش )خوشبيان و چربزبان( :حرف بزنيد دخترم .از دست من چه خدمتی ساخته است؟ بگوئيد انجام بدھم.
مائيدا :رأس ساعت پنج ،ﯾعنی ﯾک ساعت دﯾگر ...میخواھند شوھر مرا تيرباران کنند خواھش میکنم ،اسـتـدعـا مـیکـنـم
پيش رئيس دولت اسپانيا وساطت کنيد .شما میتوانيد دل او را بهرحم بياورﯾد .آخر شما کشيش محرم رازش ھستيد.
کشيش :دخترم .ھم ٔه ما که در اﯾن ساعت اﯾنجا ھستيم بهھمسر شما فکر میکنيم .مطمئن باشيد که ھمـ ٔه مـا بـراﯾـش
دعا خواھيم کرد.
مائيدا :ولی مسأله اﯾن است که فرمان عفوش را بگيرﯾد ...که او را نکشند.
کشيش :رحمت الھی چنان بیکران است دخترم ،که حتی آنھائی را ھم که مرتکب معاصی کبيره شدهاند شامل خواھـنـد
شد.
مائيدا :آخر شوھر من که...
کشيش )حرف او را قطع میکند( :درست است ،درست است دخترم .من ھم ٔه اﯾنھا را میدانم .تصور میکنم شـمـا ھـم
شنيده باشيد که طی سالھای جنگِ داخلی من در ﯾک سفارتخان ٔه خارجی بودم .از وحشیگریھای آن روزگار کامال ً باخبـرم.
حرق ِ صومعهھا .خداوند آنھا را ھم میآمرزد دخترم.
از جمله َ
ھ ْدم و َ
مائيدا :شوھر من جز اﯾن که میخواسته قدرت دست مردم باشه ھيچ گناھی مرتکب نشده...
(چند لحظه سکوت(
مرا میبخشيد .در موقعيتی که من االن گرفتارش ھستم ،حتی ﯾک دقيقه وقت را ھم نمیتوانم حـرام کـنـم .پـدرِ روحـانـی!
شما را بهآنچه میپرستيد ،شما را بهجان عزﯾزترﯾن کستان قسم می دھم که عفو شوھرم را از رئـيـس دولـت درخـواسـت
کنيد .شما دوست او ھستيد.
کشيش :ھنگام دعا بهﯾاد شما خواھم بود .خداوند شما را قرﯾن درﯾای رحمت خود کند.
(کشيش گوشی را میگذارد .دستھا را بهگونهئی نماﯾشی در بشکه میشوﯾد .دسـتھـا را خشـک
می کند .صليبی برمیگيرد و میرود .نور روی اوست .سپس تارﯾکی(.
صدای مائيدا :امکان ندارد او را تيرباران کنند! امکان ندارد! آخ ،اﯾبار! اﯾبار!
سکوت.
خاطره:
آنگاه نوری غرﯾب.
نورافکن بر مائيدا و اﯾبار میتابد
آفتابی درخشان جای ساعت را میگيرد
اﯾبار :مائيدا! مائيدا!
مائيدا :اﯾبار! با تو چهقدر خوشبختم! مدتھاست که تعطيالت را کنار تو نبودهام .روی رانھاﯾم ماسه برﯾز!
اﯾبار :مائيدا!
مائيدا :دل نگران تواَم .داری میروی بهاسپانيا؟ بهاسپانيا؟
اﯾبار :باﯾد با رفقا باشم .باﯾد دﯾکتاتوری را نابود کنيـم .مـردم بـاﯾـد دوبـاره
آزادیشان را دست بياورند.
مائيدا :بهمن و بچهھا ھم فکر کن.
اﯾبار :شما ھميشه توی فکر من حضور دارﯾد.
مائيدا :میدانی اﯾبار؟ روزھائی که تو نيـسـتـی ھـم مـن بشـقـابـت را
میگذارم روی ميز .ھر روز را بهانتظار تو شب میکنم و ھـر شـب طـرف
راست تختخواب میخوابم ،چون طرف چپ جای توست ،اﯾبار.
اﯾبار :گرﯾه نکن ،غصه نخور .تو قھرمان منی .جوی آوازخوان من! بـچـگـی
من! ابرھای آبی من! روشنائی من! دوستت دارم ،مائيدا!
مائيدا :من روی زمين زانو میزنم و رخت میشوﯾم تا از تو پذﯾرائی کـنـم.
وقتی تو نيستی دﯾوارھا رنگ جنون خواھند گـرفـت ،و مـن قـلـبـم را در
قفسی خواھم کرد.
ﯾکدﯾگر را در آغوش میگيرند.
تلفن زنگ میزند.
تارﯾکی
نور برمیگردد .ساعـت آونـگـی چـھـار و ربـع را نشـان
میدھد.
مائيدا گوشی را برمیدارد.
صدای تلفونچی :خانم ،ﯾک خبر فوقالعاده :ھمين االن خبـردار شـدﯾـم
که قرار است پاپ و رئيس جمھوریھای آمرﯾکا و روسيه و فرانسه پشـت
سر ھم از رئيس دولت برای شوھرتان تقاضای عفو کنند.
مائيدا :چه سعادتی! ﯾعنی آﯾا ممکن است نجات پيدا کند؟
صدای تلفونچی :مادرﯾد االن روی خط است خانم.
مائيدا :ژنرال «آلوارِز ِد لينهرا؟ ...خودتان ھستيد؟
ه قبلـی – مـنـتـھـا اکـنـون در
کنار بشکه ،ھمان ھنرپيش ٔ
اونيفورم ﯾک ژنرال – ظاھر مـیشـود .گـوشـی تـلـفـنـی
بهدست دارد.
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نورافکن.
ژنرال )با بيانی شمرده و محکم ،بهگون ٔه نظاميان( :سرکار خانم! بهعنوان ﯾک شوالي ٔه اسپانيائی و ﯾک مسيحی مـؤمـن آمـاد ٔه
شنيدن اوامر شما ھستم .ﯾک زن اسپانيائی ھيچگاه در اسپانيا بهدليل جناﯾات ھمسرش مجرم شناخته نمیشود.
مائيدا :اجازه بدھيد در ﯾک چنين موقعيتی وارد اﯾن مطلب نشوﯾم .ا ّما اﯾن را ھم بدانيد که بهعنوان ﯾک مرد سياسی بـهھـيـچ
وجه نمیتوانيد او را بهخاطر فعاليتھاﯾش سرزنش کنيد .البته عقاﯾد شما و او با ھم تفاوت دارد .ولی من مـطـمـئـنـم کـه او
حتی وقتی ھم که سعی میکند عقاﯾد خودش را بهکرسی بنشاند بهعقاﯾد دﯾگران احترام میگذارد.
ژنرال :ميھن مقدس است .ميھن ِ ما سربازان اسپانيائی در اعماق قلبمان قرار دارد .اجازه بفرمائيد خدمتتـان عـرض کـنـم
کسانی که بهعنوان داشتن افکار مترقی بهﯾک پارچگی ميھن لطمه میزنند ،تقوا و نظم و احترام بـه سـنـتھـای ِ مـلـی را
بهمخاطره میاندازند و خسارات جبرانناپذﯾری بهوطن میزنند.
مائيدا :من میگوﯾم جبرانناپذﯾرترﯾن زﯾانھا اﯾن است که ھمسر مرا تيرباران کنند.
ژنرال :خانم ،شما در خارج زندگی میکنيد .اگر شما ﯾک زن اسپانيائی واقعی بودﯾد – ﯾعنی زنی بودﯾد که تنھا ترسـش اﯾـن
باشد که مبادا مقدسترﯾن چيزھا ،ﯾعنی سنتھاﯾش را ،از دست بدھد ...بله ،اگر ﯾک زن اسپانيائی واقعی بودﯾد ،ماننـد زنـان
ن نومانس[ ،]٢میگفتيد« :چه باک از ھزار و ھزاران کشته ،وقتی نجاتِ وطن بـهچـنـيـن چـيـزی نـيـاز
قھرمان اسپانيای باستا ِ
دارد؟ »
مائيدا :من اسپانيائی ھستم و اگر در خارج زندگی میکنم تنھا بهاﯾن دليل است که در اسپانيا امنيت ندارم.
ژنرال :تمنا میکنم ،سرکار خانم! اﯾن که میفرمائيد کمال بیلطفی است .اﯾن ھم ﯾکی از آن افتراھای وحشتنـاکـی اسـت
که دشمنان ما بهما میبندند .در اسپانيا ھمه آزادند ،البته بهاﯾن شرط که بهاصول مقدس ِ حاکم بر سرنوشت کشـور حـمـلـه
نکنند.
مائيدا :آخ مرا ببخشيد .شاﯾد دفع ٔه دﯾگر ،در موقعيتی دﯾگر ،بتوانم دربار ٔه ھم ٔه اﯾن چيزھا باتان بحـث کـنـم .چـيـزی کـه االن
میخواستم اﯾن است که شما در حضور رئيس دولت وساطت بفرمائيد بلکه شوھر من تيربـاران نشـود .خـواھـش مـیکـنـم
بهخاطر انسانيت ،بهدليل نَفس انساندوستی ،اﯾن کار را بکنيد.
ژنرال :سرکار خانم ،مطمئن باشيد من بهعنوان ﯾک شوالي ٔه اسپانيائی و بهعنوان مردی که افتخار میکند و موظف اسـت تـا
آخرﯾن قطر ٔه خونش را نثار وطنش کند در مور ِد ھمسر شما ھم مثل ھم ٔه موارد مشابه ،آنچه را که وجدانم اجازه بدھد انـجـام
دھم.
مائيدا :عفو!
ژنرال :اجازه بدھيد اﯾن مکالمه را طوالنیتر از اﯾن نکنيم .من باﯾد وظيف ٔه سربازی خودم را انجام بدھم .با عرض احترام.
ژنرال گوشی را میگذارد .دستھاﯾش را بهگونهئی نماﯾشی در بشکه میشوﯾد.
نور روی او متمرکز میشود.
دستھا را خشک میکند.
ﯾک مشعل عزاداران را روشن میکند ،آن را برمیدارد و میرود.
تارﯾکی.
اﯾبار نازنين من اﯾن اندازه دشمن داشته باشد؟ چرا باﯾد بر خودم مسلط باشم؟ آن ھم در
است
ممکن
طور
چه
صدای مائيدا:
ِ
مقابل جالدھای تو ،اﯾبار؟ نمیدانی چهقدر دلم میخواست ھم ٔه چيزھائی را که تو دلم جمع کردهام بهشان بگوﯾم ...چه کنم
که ،ارزش زندگی تو باالتر از ھمه چيز است.
سکوت
خاطره:
نور غرﯾب
نورافکن بر مائيدا و اﯾبار میتابد.
آفتاب بهجای ساعت آونگی نشسته است.
اﯾبار :مائيدا! مائيدا!
مائيدا :تو زندگی منی .وقتی تو اﯾنجا پيش مائی حس میکنم مثل دختربچهئی که زﯾر چتر ﯾک قارچ عظيم نشسته حـامـی
دارم .تو افق منی ،و من آرزو داشتم خواب جوان و گرم تو بودم .نزدﯾک سينهات.
اﯾبار :اﯾن قدر بهسفر مادرﯾ ِد من فکر نکن.
مائيدا :باشد اﯾبار ...ولی تو بهفکر ما باش .تو صندوق اسباببازی ما ھستی .تو برج ِ سر بهفلککشيد ٔه مائی.
اﯾبار :ملت اسپانيا باﯾد آزادی خودش را دست بياورد .چکمهھای ارتش ،ملت را له کرده است .ارتشی که قرنھاست بـهطـور
منظم در تمام جنگھا شکست میخورد حاال دارد انتقامش را از مردم میگيرد .سازمان تفتيش عقاﯾد ،امروز ،قرن بـيـسـتـم،
[ [٣
ھنوز پابرجاست« .ھنوز بوی ِ خون میآﯾد ...ھم ٔه عطرھای عربستان نمیتواند آنھا را بشوﯾد» ...
مائيدا :تو میدانی چه باﯾد بکنی .تو رﯾشهئی ،تو کوھی ،و ما ھمه ،چشمبسته ،راه تو را میگيرﯾم.
اﯾبار :تو ھمانی که من در اﯾن دنيا بيش از ھمه چيز دوست دارم.
ﯾکدﯾگر را در آغوش میگيرند.
تلفن زنگ میزند.
تارﯾکی.
نور برمیگردد .ساعت آونگی چھار و نيم را نشان میدھد .مائيدا تلفن را برمیدارد.
صدای تلفونچی :خانم ،خواستم بهاطالعتان برسانم از منابع موثق شنيدهاﯾم که پاپ و رؤسای جمھور خارجی سرسـاعـت
چھاروربع از رئيس دولت اسپانيا عفو شوھرتان را خواستهاند.
مائيدا :ﯾعنی ممکن است نجات پيدا کند؟
بهگرﯾه میافتد.

صدای تلفونچی :وصلتان میکنم بهمدﯾر کل بانکھای اسپانيا.
مائيدا :ممنون) .پس از چند لحظه سکوت( عالیجناب!
نزدﯾک بشکه ھمان ھنرپيشهی پـيـشـيـن ،در ھـيـأت
بانکدار ظاھر میشود .تلفن بهدست دارد.
بانکدار :تمنا دارم خانم .بنده را «عالیجناب »خطاب نـفـرمـائـيـد .اﯾـن
عنوان را سابق بر اﯾن برای سرماﯾهدارھـای بـزرگ بـهکـار مـیبـردنـد.
امروزه ما خيلی جلو رفتهاﯾم .بهتود ٔه مردم نزدﯾک شدهاﯾم .بـا مـا ھـم
ھمان طور حرف میزنند کـه بـا دﯾـگـران .حـتـی گـاھـی «تـو »ھـم
خطابمان میکنند.
مائيدا :شوھر من ،ھمان طور که خودتان شاﯾد بدانيد ،تا چند دقـيـقـ ٔه
دﯾگر...
بانکدار )سخن او را قطع میکند( :بله ،خبرش را بهام دادهاند .ﯾـعـنـی
بنده مطبوعاتِ خارجی را ھم مطالعه میکنم .مـبـادا تصـور کـنـيـد مـا
مردان اقتصاد اسپانيا توی غارھا زندگی میکنيم و ھم ٔه درھای زندگی
ک بـھـتـرﯾـن
مدرن را بهروی خودمان بستهاﯾم .باور بفرمائيد من مشـتـر ِ
روزنامهھای پارﯾس و لندن و نيوﯾورکم.
مائيدا :بله ،میدانم که روزنامهھای اسپانـيـا ،ھـمـه در اﯾـن مـاجـرا
سکوت کردهاند.
بانکدار :قضاوت شتابزده نفرمائيد .اگر مـطـبـوعـات مـا در اﯾـن بـاره
قلمفرسائی نکردهاند بهدليل وظيف ٔه اخالقیشان است :چالهئی نبـاﯾـد
کند که باعث جدائی مردم اسپـانـيـا از ھـم بشـود .نـبـاﯾـد مـردم را
بهکينهتوزی تحرﯾک و تشوﯾق کرد.
مائيدا :ببخشيد .من نمیخواستم اﯾن مسأله را پيش بـکـشـم .فـقـط
چون خبر دارم که شما دوست صميمی رئيس دولت ھستيد و ﯾکی از
شخصيتھای اصلی ھستيد که کودتای او عليه جمھوری را از لـحـاظ
مادی تأمين کردﯾد ،فکر میکنم بتوانيد پادرميانی کنيد و عفو ھمـسـرم
را از اﯾشان بگيرﯾد.
بانکدار :راست است .در واقع من افتخار میکنم که دوست اﯾـن مـرد
قابل پرستش ھستم .کسی که زندگيش را برای خوشبختی اسپـانـيـا
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فدا کرده.
مائيدا :نه تنھا زندگی خودش ،بلکه زندگی اسپانيائیھا را ھم فدا کرده .خودش ﯾک بار گفته بود اگر الزم باشد آمـاده اسـت
نصف مردم کشور را ھم بهقتل برساند) ...متوجه میشود که نباﯾد اﯾن گونه حرف بزنـد (:آخ! عـذر مـیخـواھـم .قصـد
نداشتم حرفی بزنم که باعث ناراحتیتان بشود .فقط میخواستم دربار ٔه شوھرم با شما حرف بزنم .در مورد عفوش.
بانکدار :نيازی بهعذرخواھی نيست .من شخص دموکراتی ھستم .فراموش نفـرمـائـيـد کـه الـبـتـه دمـوکـراسـی اسـپـانـيـا
دموکراسی دﯾگری است ،ولی ھرچه باشد ﯾک دموکراسی است .تعھد ما تداوم خط ليبراليسم است.
مائيدا :در واقع اميدوارم که با طرح مسائل سياسی ناراحتتان نکرده باشم .فقط ازتان تقاضا دارم بهخاطر عطوفت ،بـهخـاطـر
انسانيت ،کاری انجام بدھيد.
بانکدار :خودتان مالحظه میفرمائيد سرکار خانم ،که با بنده میشود حرف زد .اﯾن تصوﯾر موھوم را باﯾد از ذھنھـا پـاک کـرد
که اسپانيا کشوری تحت سلط ٔه استبداد و ارتجاع است .مثال ً شما خودتان شاھدﯾد که ﯾک آدمی مثل من ،ﯾعنی ﯾک لـيـبـرال
واقعی ،کنسرسيوم مھمترﯾن بانکھای کشور را اداره میکند.
مائيدا :بهھمين دليل ھم ھست که پادرميانی شما در اﯾن مورد خيلی مؤثر خواھد بود.
بانکدار :آخ ،خانم عزﯾز ...شانس اسپانيای ما ،رئيس ماست .مردی که با قدرت و قاطعيت تمام زمام امور ميھـن را بـهدسـت
گرفته .ﯾک رھبر مسئول .ھم ٔه ما ،فقط خدمتگزاران او ھستيم .البته کامال ً منطبق با ھم ٔه آزادیھائی که دارﯾـم .ولـی تـوجـه
داشته باشيد که در ھمه حال خدمتگزار او ھستيم .شما خيلی فرق دارﯾد .من خوب میتوانم حدس بزنم که در خـارج راجـع
بهما چه میشنوﯾد...
مائيدا :عفو!
بانکدار :تحمل بفرمائيد تا براﯾتان توضيح بدھم .شما میگوئيد از اسپانيا کار دﯾگری ساخته نيست جز صدور خدمتکار زن برای
ھمه نوع کار ،و کارگر بيکار و خيل روشنفکر .خوب ،خانم ،کسی اﯾنھا را مجبور کرده از اسپانيا بروند؟ شما فکر میکنـيـد کـه
ما اﯾنجا پيکاسو و کازال ْـس [ ]۴را خامخام میخورﯾم؟ اگر امروز طبق ٔه تحصيلکرده از اسپانيا مھاجرت کرده برای اﯾن است کـه
لياقت اسم زﯾبای «اسپانيائی »را ندارد .باور کنيد نوﯾسندگان مشھوری که زندگی در خارجه را انتخاب میکنند خـودشـان آن
جور میخواھند .ما در اسپانيا با آغوش باز ازشان استقبال میکنيم؛ فقط البته طبيعی است که نباﯾـد بـهاصـولـی کـه بـنـای
وحدت ملی را میسازد حمله کنند ،ھمين طور بهمعتقدات سياسی رھبر کشور.

مائيدا :ھمسر من محکوم شده...
بانکدار :و دادگستری اسپانيا ھم با استقالل کامل کار میکند .بدون آن که زﯾر نفوذ کالم کسی باشد .الـبـتـه جـز در مـوارد
بسيار بسيار استثنائی فقط بهندای وجدان خود عمل میکند.
مائيدا :شوھر من در ﯾک دادگاه نظامی محاکمه شده است.
بانکدار :بله ،ولی محاکم نظامی ھم مثل محاکم عادی منصف و عادلند ،و حتی من عقـيـده دارم کـه تـا حـدودی از دﯾـگـر
دادگاهھا ھم منصفانهتر عمل میکنند ،بهاﯾن دليل ساده که در اﯾن محاکم ھمه چيز زﯾر نـظـارت ارتـش اسـت؛ ارتشـی کـه
ھميشه کشور را نجات داده .و بهھمين دليل است که بهجای انتخاب وکيل که معموال ً موجودی عوامفرﯾب است و از تـرﯾـبـون
سوءاستفاده میکند تا عليه منافع مملکت داد سخن بدھد ،محاکم نظامی افسری را که بهرھبر وفادار باشد بهوکالت و دفـاع
از متھم منصوب میکند .بهاﯾن ترتيب کسی که از متھم دفاع میکند ،گرچه – شاﯾد – امکان دارد – فاقد آگاھیھای قضـائـی
باشد ،اقال ً زبان قضاوت را بھتر میفھمد.
مائيدا :محاکم ٔه شوھر من ھمهاش سه ساعت طول کشيد.
بانکدار :ﯾعنی شما ترجيح میدادﯾد مثل پارهئی کشورھای فاسد محاکمه ھفتهھا طول بکشد؟ و در طول محاکـمـه ھـمـيـن
طور شھود در تاالر دادگاه رژه بروند؟ شوھر شما شانس آورده که براﯾش چنين محاکم ٔه سرﯾعی ترتيب داده شـده .چـرا بـاﯾـد
مجبورش میکردند روزھای متمادی جلو چشم تماشاگران ،بار خطاھاﯾش را بهدوش بکشد؟
مائيدا :در محاکم ٔه او شاھدی وجود نداشت.
بانکدار :شوھر شما را ارتشیھا محاکمه میکردند .شاھد میخواستيد؟ که چه بشود؟ تصور میفرمائـيـد شـاھـد در رأی
دادگاه تأثيری داشت؟ سرباز اسپانيائی فقط بهﯾک چيز فکر میکند :خدمت بهوطن ،و اگر ضروری باشد از طـرﯾـق فـدا کـردن
جسم و جان.
مائيدا :دلم میخواست شما با رئيس دولت حرف میزدﯾد...
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بانکدار :آه ،به اﯾن مرد که برگزﯾد ٔه مشيت الھی است اعتماد کنيد .ھرگز او کاری نمیکند که بهاصول مقـدس مـيـھـن مـا و
پرافتخارترﯾن خدمتگزارش ﯾعنی :ارتش ،خدشهئی وارد بياﯾد.
مائيدا :آﯾا عفو شوھرم را خواھيد گرفت؟
بانکدار :خانم عزﯾز! ھرچه میخواھد بشود ،بشود .ولی حتم بدانيد که ھيچ کس نمیتواند نام شکستناپذﯾر ما را از رونق و
اعتبار بيندازد .من ،خانم ،درد شما را درک میکنم .شما در وجود من مردی را میبينيد که آماده است با احترام و مـحـبـت در
برابر زخمھای شما که بر اثر اعمال ھمسرتان بهوجود آمده سر تعظيم فرود بياورد .واقعاً ماﯾل نيستم بيش از اﯾن شـمـا را از
کوششی که دارﯾد بهکار میبرﯾد بازدارم .ارادت مرا بپذﯾرﯾد خانم عزﯾز.
گوشی را میگذارد و دستھاﯾش را با تظاھر در بشکه میشوﯾد.
نور روی او متمرکز میشود.
دستھاﯾش را خشک میکند.
سر ﯾک اسب را که ھنوز از آن خون میچکد برمیدارد .سرنيزهائی را در آن فرو میبرد و با آن از صحنـه
خارج میشود.
تارﯾکی.
نورافکن ،مائيدا را روشن میکند.
مائيدا بهزانو افتاده است و میگرﯾد .پيشانی بر خاک دارد .نزدﯾک او ساعتِ شنی عظـيـمـی قـرار داده
شده .پرند ٔه کوچکی دور او میچرخد .مائيدا بهپرنده ،نگاه میکند و بهنظر میرسد که آرامـش خـود را
بازﯾافته است.
کوشش میکند برخود مسلط شود.
برمیخيزد ،خود را در شنلی سپيد و بزرگ که تقرﯾباً تمامی بدن او را میپوشاند ،میپيچد.
تارﯾکی.
نور متوجه ساعتِ آونگی میشود :ساعت پنج و ده دقيقه کم است.
ھنرپيشهئی که نقش بانکدار و ژنرال و کشيش را داشت ،وارد مـیشـود .بـهسـوی سـاعـت آونـگـی
میرود .از نردبانی باال میرود تا بهساعت دست ﯾابد .عقربهھا را روی چھار و پنج دقـيـقـه کـم مـيـزان
میکند و از نردبان میآﯾد پائين.
صليبی را آتش میزند که مثل صليب «کوکلوس کالن»ھا میسوزد :آنگاه سر خود را زﯾـر لـبّـاد ٔه َ
گـل و
گشا ِد وﯾژ ٔه کفارهدھندگان اسپانيائی فرو میبرد.
زنگ تلفن را بهصدا در میآورد.

ھنرپيشه :رئيس دولت را بدھيد.
صدای رئيس دولت :بله.
ھنرپيشه :حضرت اشرف؟
صدای رئيس دولت :حرف بزنيد.
ھنرپيشه :من مطلع شدهام که در مورد اعدام امروز ،پاپ ،رئيس جمھوری آمرﯾکا ،ھمچنيـن بسـيـاری از رؤسـای دولـتھـا
تلفنی از شما تقاضای عفو کردهاند.
صدای رئيس دولت :ھمين طور است.
ھنرپيشه :آﯾا بهاﯾن فکر کردهاﯾد که برای نرم شدن قدرتھای خارجی تارﯾخ اعدام را عقب بيندازﯾد؟
(سکوت(
صدای رئيس دولت :خير.
ھنرپيشه :پس چه دستوری میفرمائيد؟
(سکوت طوالنی(
صدای رئيس دولت :ساعت پنج صبح ،تيربارانش نکنند )سکوت طوالنی( ...بدون درنگ رأس ساعت چھار تيرباران بشود.
ھنرپيشه :بيوهاش جسد او را مطالبه خواھد کرد.
صدای رئيس دولت :جسد را طوری نابود کنند که ھيچ نام و نشانی ازش باقی نماند.
گوشی را میگذارد.
تارﯾکی.
صدای رگبار کرکنند ٔه گلوله.
نور برمیگردد و بهروی پرد ٔه باالی بشکه میافتد.
مردی سرخ پوشيده ﯾا آغشته بهلکهھای خون ميان پرده دراز افتاده .ﯾک جنازه است .در امـتـداد پـارچـه
سر میخورد و در بشکه میافتد .جناز ٔه اﯾبار است.
ُ
روی پرده ،لکهھای فراوان خون.
صليب گُرگرفته ،در انتھای صحنه ھمچنان میسوزد.
ه سـدس »عـودسـوزی بـزرگ را
ه کفارهدھند ٔه گنھکاران ِ «ھفـتـ ٔ
کنار صليب ،ھنرپيشه ،پوشيده در جام ٔ
میچرخاند.
ه
نيمرخ ھمسر محکوم ،اﯾستاده ،در ساﯾه دﯾده میشود .او شنل خـود را پشـتورو مـیکـنـد و ھـمـ ٔ
سياھی ِ شنل ،او را در خود فرو میکشد.
ضجهی جگرسوز بلندی که ناگھان میشکند.
سکوت.
ه اﯾرج زھری
ترجم ٔ
پـاورقـیھـــا
^اﯾن سه نقش را ﯾک ھنرپيشه بازی میکند که بهتناسب نقش ،با گرﯾمھای متفاوت ظاھر میشود.
^ Numanceرا در سال  ١٣٣پيش از ميالد «سی پيون اميلیﯾن »تسخير کرد و درھم کوفت.
^در تراژدی مکبث ،مجلس اوّل از پرد ٔه پنجم .ليدی مکبث با اشاره بهدستھاﯾش با خود چنين میگوﯾد« :از اﯾنجا ھنـوز
خرد را نتواند سترد» ...مکبث اثر وﯾليام شکسپـيـر .تـرجـمـ ٔه
بوی خون میآﯾد .تمام عطرھای عربستان اﯾن دستِ ُ
دکتر عبدالرحيم احمدی – انتشارات نشر اندﯾشه  ١٣۴۶شمسی.
^پابلو کازالس Pablo Casalsنوازند ٔه وﯾولنسِل ،آھنگساز و رھبر ارکستر اسپانيائی.
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