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»چرا خواستار تحرﯾم سختتر رژﯾـم از
طرف کشورھای دﯾگر ھستـيـد؟ مـگـر
نمیدانيد که دود چنين تحـرﯾـمـھـاﯾـی
فقط به چشم مردم بـیگـنـاه کشـور
میرود؟ به آخوندھای حاکم که ضرری
نمی رسد ،ھـمـه پـولـھـای نـفـت در
اختيار آنھاست .فـوقـش ،در شـراﯾـط
تحرﯾم ،ماﯾحتاجشان را به چـنـد بـرابـر
قيمت از بازار سياه ــ و بـه احـتـمـال
بسيار ،از دالالن ھمان تحرﯾمکنندگان ـ
میخرند .آنھا کـه در اﯾـن مـيـان لـه
میشوند و از بـيـن مـیرونـد مـردم
بیگناه اﯾران اند!«.
اﯾن دلسوزی شـيـادانـه بـرای "مـردم
بیگناه" از مـوضـع "مـخـالـف رژﯾـم"،
شگرد تازه آخوندھا ،و به ﯾـک مـعـنـی
نسخه تجدﯾدنظر شده ھمان "تـبـدﯾـل
مخالف به منتقد و منتقد بـه مـوافـق"
است که زمانی خاتمی با آن مـعـرکـه
مــیگــرفــت .حــاال مــزدوران رژﯾــم ﯾــا
خدمتگزاران بیجيره و مـواجـبـش اﯾـن
نسخه جدﯾد را درگوش اﯾرانـيـان وز وز
داللـھـاﯾـش
میکنند .البد واسطه ھا و ّ
ھم با ھمين زبان "واقعيتگرا" بـا طـرف
حسابھای خـارجـی حـرف مـیزنـنـد.
نتيجﮥ اخالقی اﯾـن داسـتـان؟ کـامـال ً
روشــن اســت :بــرای نــجــات "مــردم
بیگناه اﯾـران" از فشـار خـردکـنـنـده
تحرﯾمھا ،ھم سوداگران جھانی باﯾد به

مماشات با رژﯾم ضدبشری ادامه دھند
و ھم اﯾرانيان متن ّفر از والﯾت فقيه ،ولـو
برای اثبات ميھندوسـتـی خـود ،بـاﯾـد
مدافع باند مـافـيـاﯾـی حـاکـم شـونـد.
جا انداختن چنين استداللی در افکـار،
اﯾن مزﯾت را دارد که ھم بـرﯾـده ھـای
ذھنی را بدون احساس نـاراحـتـی ﯾـا
عذاب وجدان ،جذب رژﯾم میکند و ھم
جار محترم" جھانی راھگـشـای
برای "ت ّ
بازی دلپذﯾر میشود که نتـيـجـه اش،
طبق اصطالح خـودشـان ،بـرد ــ بـرد
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
اما در اﯾن برھان قاطع آخـونـدی ﯾـک
نکتﮥ بسيار جزئی و ناقابل وجـود دارد
که به عمد در ابھـام گـذاشـتـه شـده
است :بازی مورد نظر رژﯾم بـا نـتـيـجـه
برد ـ برد )برد آخوندھا ـ برد سـوداگـران
جھانی( ھزﯾنﮥ سنـگـيـنـی دارد؛ اﯾـن
ھزﯾنه را چه کسی باﯾد بـپـردازد؟ جـز
کارگران جان به لب رسيده اﯾرانی؟ جز
معلمان زحمتکش و مظلوم اﯾرانی؟ جز
زنان ستمدﯾده و تحت سرکوب اﯾرانی؟
جز دانشجوﯾان شجاع و مبارز اﯾـرانـی؟
خالصه جز ھمﮥ آزادﯾخواھان و عـدالـت
طلبانی که قربانـيـان روزمـرّۀ طـاعـون
والﯾت فقيه بوده اند و ھستند؟ در اﯾـن
صورت ،آﯾا برای نجات مـردم بـیگـنـاه
اﯾران از فشار تحرﯾمھا ،باﯾد به تـوصـيـه

طرح اﯾن سؤال البته به پـرسـشـھـای
دﯾگری ،به وﯾـژه در مـورد اتّـخـاذ ﯾـک
سياست درست مقاومت ،راه مـیبـرد
که مھمترﯾنش اﯾن اسـت :اگـر فـرض
ﯾک بازی بين آخوند حاکـم و سـوداگـر
جھانی با نتيجه برد ـ برد قـابـل تصـور
است ،آﯾا چنين فرضی را مـیتـوان در
درگيری مقاومت و آخوندھا ھم متصـوّر
دانست؟ اگر نه ،ﯾعنی اگر مقاومت بـه
سازش با حکومت آخوندی )و بـه طـور
کلیتـر بـا حـکـومـت دﯾـنـی( تـن در
نمیدھد ،پس اﯾن دعوا فقط ﯾک برنده
می تواند داشـتـه بـاشـد .در چـنـيـن
صورتی تنھا سيـاسـت درسـت بـرای
مقاومت تـالش ھـمـه جـانـبـه بـرای
سرنگونی رژﯾم والﯾت فقيه و استـقـرار
ﯾک حکومت الئيک و دمـوکـراتـيـک بـه
جای آن است .جنبش مقاومت مـا تـا
کنون در اﯾن راه گام بـرداشـتـه اسـت.
اﯾن سـيـاسـت درسـت ،عـقـالنـی و
منطبق با خواستھای فروخورده مـردم
را باﯾد از اﯾن پس ھـم ،بـی ذرّه ﯾـی
تزلزل ،ادامـه داد و "بـرھـان قـاطـع"
آخوندی را با قاطعيـتـی دوچـنـدان بـر
فــــرق آخــــونــــدھــــا کــــوبــــيــــد.

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد
»ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺮدود اﺳﺖ«
ھموطنان عزﯾز! مل ّت بزرگ اﯾران
در طليعه بھار  ، ١٣٩٨سيل خروشان و وﯾرانگر  ،چندﯾن استان و شھر و روستای ميھن عزﯾزمان را درھم نوردﯾد
و در اﯾن سوانح ھولناک صد ھا ھزار اﯾرانی خانه و زندگی و کاشانه و کشتزار ھای خود را از دست دادند .
صرف نظر از اﯾنکه بسياری از اﯾن حوادث دردناک با دور اندﯾشی و پيشبينی و برخوردھای علمی و
کارشناسانه ،قابل پيشگيری وﯾا حداقل قابل تعدﯾل میبود و صرفنظر از اﯾنکه مسئوالن جمھوری اسالمی که
تمام داراﯾیھا و امکانات مالی وتدارکاتی کشور را در اختيار دارند در ﯾاریرسانی به ھموطنان مصيبت زده ما،
نھاﯾت بیکفاﯾتی و کمتوجھی خود را به وضوح به نماﯾش گذاشتند .عالوه بر آن ،در روزھای اخير در اقدامی
تأسفبارتر بر خالف عقل و منطق و در تضاد با قانون اساسی ،نيروھای شبهنظامی خارجی مانند
حشدالشعبی و النجباء عراق ،فاطميون افغان و زﯾنبيون پاکستان را به عنوان کمکرسانی به سيلزدگان به
داخل خاک اﯾران آوردند و اﯾن در شراﯾطی اتفاق میافتد که بسياری از اﯾرانيان وطندوست در سراسر کشور
که آماده ﯾاریرسانی به ھموطنان مصيبت زده خود بوده و ھستند ،از رفتن به مناطق سيلزده و کمکرسانی
منع و جلوگيری میشوند .
آﯾا حضور اﯾن نيروھای شبه نظامی بيگانه که خشم ھمگانی ملت اﯾران را بر انگيخته است چه انگيزه و
اھدافی را دنبال مينماﯾد؟ آﯾا چه ضرورتی برای ورود اﯾن نيروھا با ﯾونيفرم و پرچم بيگانه به داخل خاک اﯾران
وجود داشته است؟
جبھه ملی اﯾران حضور نيروھای نظامی و شبه نظامی بيگانه را در داخل کشور ،با ھر مستمسک و تحت ھر
عنوان ،مخالف قانون اساسی و مصالح و امنيت ملی میداند و آن را اقدامی نابجا و مردود می شمارد و
خواھان پاﯾان دادن ھرچه زودتر به اﯾن حرکت نسنجيده میباشد .
اول اردﯾبھشت ماه ١٣٩٨
تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران
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دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ دروغ
ﻣﻴﮕﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ

ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر :ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق ﺷﻜﺴﺘﻪ،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ!
ﯾکشنبه ,آورﯾل 23:15 - 2019 ,28
ھاشم خواستار،معلم بـازنشـسـتـه و
چھره ی سياسی برجسته ی مخالـف
رژﯾم جمھوری اسالمی در اﯾران ،مـی
گوﯾد دﯾوار ترس و فضـای اخـتـنـاق در
اﯾران فرورﯾخته و زمـان آن اسـت کـه
اﯾرانيان برای به دسـت آوردن حـقـوق
خود به ميدان بياﯾند و در گـردھـمـاﯾـی
ھــای اعــتــراضــی شــرکــت کــنــنــد.
ھاشم خواستار ،به وﯾژه از فرھنگيان و

ھمه ی مردم اﯾـران خـواسـت کـه در
گردھماﯾی سراسری  ١٢اردﯾبـھـشـت
 ٩٨شــرکــت کــرده ،خــواھــان آزادی،
دموکراسی و دﯾگر حـقـوق از دسـت
رفته ی خوﯾش گردند.
ھاشم خواستار،معلم بـازنشـسـتـه و
چھره ی سياسی برجسته ی مخالـف
رژﯾم جمھوری اسالمی در اﯾران ،مـی
گوﯾد دﯾوار ترس و فضـای اخـتـنـاق در
اﯾران فرورﯾخته و زمـان آن اسـت کـه
اﯾرانيان برای به دسـت آوردن حـقـوق

خود به ميدان بياﯾند و در گـردھـمـاﯾـی
ھای اعتراضی شرکت کنند.
ھاشم خواستار ،به وﯾژه از فرھنگيان و
ھمه ی مردم اﯾـران خـواسـت کـه در
گردھماﯾی سراسری  ١٢اردﯾبـھـشـت
 ٩٨شــرکــت کــرده ،خــواھــان آزادی،
دموکراسی و دﯾگر حـقـوق از دسـت
رفته ی خوﯾش گردند.
گردھماﯾی سراسری فرھنگيان در روز
معلم ١٢ ،اردﯾبھشت  ،٩٨از سـاعـت
 ١٠بامداد در بـرابـر ادارات آمـوزش و
پرورش سراسر اﯾران برپا خواھد شد.

ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد ﻣﺮدمِ ﺑﻲﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد!
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ﺑﺮ ﻛﺪام ﺟﻨﺎزه زار ﻣﻲزﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺎز؟

زاري ﺑﺮ ﺳﭙﻴﺪارِ ﺳﺒﺰﺑﺎﻻ ﺑﺲ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻛﺪام ﻣُﺮدهي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲﮔﺮﻳﺪ

ﺑﺮ ﺑﺮﻛﻪي ﻻﺟﻮردﻳﻦِ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎد ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﻦ

اﻳﻦ ﺳﺎزِ ﺑﻲزﻣﺎن؟

ﻣﺪﻳﺤﻪﮔﻮي ﺗﺒﺎﻫﻲ؟

در ﻛﺪام ﻏﺎر

ﻣﻄﺮبِ ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺪر ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﺑﺮ ﻛﺪام ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ و زِه ،اﻳﻦ

زﻳﺮِ درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ؟

ﭘﻨﺠﻪي ﻧﺎدان؟

ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد ﻣﺮدمِ ﺑﻲﻟﺒﺨﻨﺪ

ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد ﻣﺮدمِ ﺑﻲﻟﺒﺨﻨﺪ

ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد!

ﺑﮕﺬار ﺑﺮﺧﻴﺰد!

احمد شاملو )در آستانه(

زاري در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺲ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ
زاري ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪي ﺻﺎﻓﻲ
زاري ﺑﺮ ﻟﻘﺎحِ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺑﺲ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ
زاري ﺑﺮ ﺷﺮاعِ ﺑﻠﻨﺪِ ﻧﺴﻴﻢ

ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻛﺮي زﻧﺪ

»ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﺮورﻳﺴﺖ،
ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﺟﺰاء و ﺑﺎزواﻧﺶ،
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جمھـوری
اســالمــی
از روز تــأســيــس نــظــامــی
ترورﯾست بوده است که اﯾن
صفت با تاروپود وجود آن عجين اسـت،
ﯾعنی در ژن ھای آن از ابـتـدا و حـتـی
پيش از تأسيس آن وجودداشته است.
جمھوری اسالمی تحقق رؤﯾای جـنـون
آميز عامی جـن زده ای بـهنـام نـواب
صفـوی اسـت کـه بـا بـرخـورداری از
پشتيبانی سيد ابوالقاسم کاشانـی و
کمک ھا و راھـنـمـاﯾـی ھـای مـالﯾـان
شرورتری چون روح ﷲ خـمـيـنـی کـه
نقش اﯾدئولوگ آنھا را بر عھده داشـت،
و پس از اعدام بنيانگذار آن در حکومـت
گذشته ،ھدف گروه ترورﯾست شرور و
بيشعور او که برقراری حکومتی به نـام
«شرع انور »و جاری شدن احـکـام آن
بود ،سرانجام با شـورش  ٢٢بـھـمـن،
تحقق ﯾـافـت .در روزی کـه آﯾـت ﷲ
بروجردی به دليل شرارت ھای فداﯾيان
اسالم دستور اخراج آنھا از قم را داده
بود کسی که به منظور جـلـوگـيـری از
اﯾن تصميم به شفاعت آنان نزد آن آﯾت
ﷲ رفت خمينـی بـود؛ بـروجـردی بـه
پاﯾمردی او در اﯾن امر وقعی نگـذاشـت
و خمينی مدتی از او به دورماند.
کار اﯾن گروه و ھواداران و پشتـيـبـانـان
دﯾنی و سياسی آن از روز نـخـسـت
ارعاب جامعه از راه تـھـدﯾـد بـه مـرگ
برای پذﯾرفتن نقشـهی سـيـاسـی آن
بوده و تا امروز که دنباله ھای آن ،حزب
مؤتلفه که به ابتکار و بنا بـه تصـمـيـم
خمينی تشکيل شد ،دراﯾران حکـومـت
می کنند ھمچنـان ھـمـان اسـت :در
سالھای پس از شھرﯾور بيست ،قـتـل
مخالفان برای عبـرت سـاﯾـرﯾـن )قـتـل
احــمــد کســروی قــاضــی ،مــورخ و
پژوھشگر؛ سـوءِقصـد بـه جـان دکـتـر
حسين فاطمی وزﯾر خـارجـهی دولـت
ملی و ھژﯾر وزﯾر دربـار؛ و پـس از ٢٨
مرداد نيز سو ِء قصد بـه جـان حسـيـن
عالء و قتل حسنعلی منصور( ،و قـتـل
ھا و خرابکاری ھا و آتشسـوزی ھـای
بسيار دو سال پيش از فتنهی خمينـی
که بزرگترﯾن آنھـا قـتـل حـدود پـانصـد
بيگـنـاه در سـيـنـمـا رکـس آبـادان و
آتشسوزی در آن بود و مرگ چند تن از
زنان روسپی «محلهی بدنام »پاﯾتـخـت
در آتشسوزی آن محلـه کـه ھـواداران

خمينی مانع از خاموش کردن آتش آن
بهدست مأموران آتـش نشـانـی نـيـز
شدند.١
و پس از رسيدن به قدرت ،اگر شـد ،از
راه شکنـجـه و اعـدام ،و اگـر نشـد،
دزدانه ،با دزدﯾدن قربانی در کنـجـی از
شھر و کشـتـن او در گـوشـهی ﯾـک
بــيــابــان )نــوﯾســنــدگــان قــتــل ھــای
زنجيرهای( ،ﯾا در خانهاش )فروھـرھـا(،
و باز ھم سرانجـام ،اگـر بـه خـارج از
کشور پناه برده بودند به قتل رسـانـدن
به دست تـيـم ھـای حـرفـهای وزارت
اطالعات ﯾا سپاه ﯾا ھر دو )قتل ده ھـا
تن از مخالفان نـظـام در بسـيـاری از
کشورھای خارج(.
جمھـوری اسـالمـی از روز نـخـسـت
تأسيس آن نظامی تـرورﯾسـتـی بـوده
است .دراﯾن نظام ھيـچـيـک از اعـدام
ھای کارگزاران حکومـت پـيـشـيـن بـر
طبق ھنجارھای معمول در نظام ھـای
سياسی پـاﯾـبـنـد بـه قـانـون صـورت
نگرفت .قتل ھوﯾدا نـمـونـهای از قـتـل
ھــاﯾــی بــود کــه خصــلــت تــرورﯾســت
جمھوری اسالمی را به روشـن تـرﯾـن
شکل نشان می داد .دربـارهی دﯾـگـر
اعدام شدگان آن روزھا ھم خـلـخـالـی
رسماً اطالع داد کـه بـنـا بـه دسـتـور
خمينی ھرکـس کـه دسـتـگـيـر شـد
ھمين که از او »احـراز ھـوﯾـت« شـد
برای اعدام او کافی است و نيـازی بـه
محاکمه ﯾا رسيدگی دﯾگـری نـيـسـت.
اﯾن اعدام ھا ھمه برای ارعاب جامعـه،
تسليم مخالفان سرسخت ،و استقـرار
خفقان بود؛ و نه تنھا بهمنظور انـتـقـام.
در تمام ماه ھای پس از برقراری قدرت
خمينی اعدام ھای خودسرانـه و بـی
روﯾه ی خلخالی و امثال او در پاﯾتـخـت
و نقاط مختلف کشور و به بھانـه ھـای
گوناگون دنبال می شـد .اعـدام ھـای
کامـال ً غـيـرقـانـونـی ھـزاران زنـدانـی
سياسـی در سـال  ۶٧کـه در حـال
گذراندن دوران محکومـيـت ھـای خـود
بودند جز نوعی از ترورﯾسم دولتی بـه
منظور ارعاب و اسکات دﯾـگـران نـبـود.
ھمين که خيال خمينی از داخل کشور
تا حدی آسوده تر شـد وی بـه صـدور
انقالب پرداخت؛ با تحـرﯾـکـات شـبـانـه
روزی عليه حـکـومـت عـراق ،خـواه از
طرﯾق گروه ھای ترورﯾست ھوادار خود
در آن کشور و تشوﯾق آنھا به برانـدازی

حکومت کشور ھمساﯾه ،خـواه از راه
حمالت و دشنام ھای سخت و تھـدﯾـد
آميز عليه صـدام حسـيـن و تـحـرﯾـک
نظاميان عراق به سرنگون ساختن وی
در سخنرانی ھـای روزمـرهای کـه در
مقاالت دﯾگری بسياری از آنھا را نـقـل
کردهام و عدم تأﯾيد پاﯾبنـدی اﯾـران بـه
قرارداد الجزاﯾر دربارهی مرز آبـی ارونـد
رود در پاسخ پرسش ھاﯾی که از او و
نماﯾندگان جمھوری اسـالمـی در اﯾـن
باره می شد ،تا جاﯾی کـه صـدام کـه
وی نيز ماجراجوی دﯾگری بـود ،دعـوت
خمينی به جنگ را در عمل بپذﯾـرد ،آن
تــوافــقــنــامــه را پــارهکــرده بــه اﯾــران
حملهکند.
ﯾــک ســال پــيــش از آن نــيــز عــمــل
ترورﯾسـتـی اشـغـال سـفـارتـخـانـهی
کشوری را کـه سـفـيـر آن در اﯾـران
بزرگترﯾن ﯾاری ھا را به تسليم امـيـران
ارتش و رسيدن او به قدرت کرده بـود،
به دست ماجراجـوتـرﯾـن دانشـجـوﯾـان
ھوادار خود ،تأﯾيد کرد و ﯾکی از کـھـن
ترﯾن ،عمدهترﯾن و حساس ترﯾن قواعد
روابط بين المللی را که اﯾـران از دوران
باستان در مناسبات خود با قدرت ھای
زمانه بدان عمل می کرده بيـشـرمـانـه
زﯾرپاگذاشت و در انظار جھانی نـيـز از
ملت اﯾران تصوﯾر ملتی بی فـرھـنـگ و
عنان گسيخته ارائه داد که ھيـچـگـونـه
ھنجاری نمی شناسد ،در مـنـاسـبـات
خود با دﯾگران به ھيچ قاعدهای پاﯾبـنـد
نبوده درخـور ھـيـچـگـونـه اعـتـمـادی
نيست .در حالی که ھمه ی کشورھـا
دارای سه قوهی قھرﯾهی مسلح با نام
ھای ارتش مـلـی بـرای پـاسـداری از
مرزھا ،نيروھای انتظامی شـھـری ﯾـا
شھربانی برای نـگـھـداری از نـظـم و
امنيت در شھرھا ،و نيروی ژانـدارمـری
برای انجام وظيـفـه ی مشـابـھـی در
بيرون از شھرھا ھستند ،اﯾـن رژﯾـم از
روز نخست برای سـرکـوب مـخـالـفـان
خود دست به تأسيس نيروﯾی بـه نـام
«سپاه پاسداران انقالب اسـالمـی »زد
که وظيفهی آن را پـاسـداری از قـدرت
برآمده از «انـقـالب اسـالمـی» اعـالم
کرد ،اما در برابر چه کسانی؟ در بـرابـر
آنچه ضد انقالب می ناميد و منـظـور از
آن ھمه ی بخش ھای ملت بودند کـه
قــدرت شــوم آن را بــه حــال کشــور
زﯾانبخش و خطرناک می دانستند.
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پس منظـور از اﯾـن نـيـرو در اصـل و
اساس آن سرکوب ملـت اﯾـران بـوده،
دسـت کــم آن بــخـش از مــلــت کــه
حکومت کاست مافياﯾی سران دﯾـنـی
را به صالح خود و کشـور خـود نـمـی
دانستند؛ و سرکوب از ھر راه و به ھـر
وسيله ای که ،بنا به ذات مؤسس آن،
بنا به سرشت جمھوری اسـالمـی
ترورﯾسم اصل ھمه ی آنھا بوده است.
برای دفاع از مـرزھـای کشـور ارتـش
وجودداشت و در جنـگ بـا مـتـجـاوزان
عراقی ھم بخوبی نشان داد که تـنـھـا
نيروی شاﯾسته و توانا برای اﯾن منظـور
بوده است .حفظ سپـاه پـاسـداران تـا
چھل سال پس از بـه قـدرت رسـيـدن
پيروان نواب صفوی و خـمـيـنـی بـرای
مقابله با دشـمـن خـارجـی نـبـوده و
تجربه ی چھار دھـه نشـان داده کـه
ھدف از آن ارعاب و در صورت لزوم قتل
و امحا ِء مخالـفـان اﯾـن قـدرت بـوده و
ھست.
در مــاھــيــت تــرورﯾســتــی جــمــھــوری
اسالمی اﯾن بس که دو تـن از سـران
اصلی آن ،خامنه ای با عنوان رھـبـر و
ھاشمی رفسنجانی در مقـام رﯾـيـس
جمھوری آن در زمان قتل تـرورﯾسـتـی
سران حزب دمـوکـرات کـردسـتـان در
رستوران ميکونوس برلن در محاکمه ی
قاتالن و آمران اﯾن قتل ھا بنا به حـکـم
دادگاه مجرم شناخته شدند .آﯾا ھـنـوز
ھم می توان ادعاکرد که حکومتی کـه
سران تراز اول آن نه تنھا در قتل ھـای
ترورﯾستی دست داشـتـه انـد بـلـکـه
حتی دادگاه ﯾک کشور پاﯾبند به قانـون
اﯾن جرم را برای آنان شناختـه اسـت،
ترورﯾست نيست .ﯾا اﯾنکـه ھـمـچـنـان
می توان گفت از لحاظ روابط و حـقـوق
بين المللی نظام حکومتی ﯾک کشـور
را نمی توان ترورﯾست ناميـد؟ چـنـيـن
ادعاﯾی درست نيـسـت .در گـذشـتـه
چندﯾن حکومت با قتل مخالفان خود در
خارج از کشورشان متھـم بـه اعـمـال
ترورﯾسم شـده انـد :اتـحـاد شـوروی
سابق ،رومـانـی دوران چـئـوچسـکـو،
ليبی دوران قذافی؛ و امروز روسيـه ی
پوتين به عـلـت چـنـدﯾـن فـقـره قـتـل
مخالفان خود ،ھم در روسيه و ھـم در
خارج از اﯾن کشور ،بوﯾژه در انگلستان،
و کره ی شمالی با قـتـل خـوﯾشـاونـد
نزدﯾک رھبر آن در خـارج از کشـور ،و
اخيراً نيز عربستان سـعـودی ،پـس از
قتل قاشقچی روزنامه نگـار سـعـودی.
شمار قتل ھای ترورﯾستی جـمـھـوری
اسالمی اﯾران در داخل و خارج کشـور
از ھمه ی اﯾن نظام ھا بسی بـيـشـتـر
بوده است.
در خارج از کشور ،جمھوری اسـالمـی
تنھا به ترورﯾسم علـيـه اﯾـرانـيـان نـيـز
بسنده نکـرده و اعـمـال تـرورﯾسـتـی
بسياری نيز عليه غيراﯾرانيان مـرتـکـب
شده است که فھرست آنھا بـس دراز

است .از ميان مھم ترﯾن آنھا می تـوان
به موارد زﯾر اشاره کرد:
ـ رشته عمليات ترورﯾسـتـی در خـاک
فرانسه عليه منافع و اتباع اﯾن کشـور،
در سالھای ١٩۵۵و  ،١٩۵۶بـه دسـت
گروھی به رھبری فؤاد عـلـی صـالـح،
تونسی تبار گروﯾده به تشيـع و دارای
سابقه ی طلبگی در قم و وابسته بـه
جمھوری اسـالمـی  .٢اﯾـن عـمـلـيـات
ظاھراً به منظور کسـب آزادی انـيـس
نقاش ترورﯾست لبنـانـی وابسـتـه بـه
جمـھـوری اسـالمـی و ژرژ ابـراھـيـم
عبدﷲ ،ترورﯾست لبنانی دﯾگر بود کـه
اولين آنھا به جرم قتل دو فرانسوی در
حين توطئه ی قتل شاپور بـخـتـيـار در
پارﯾس در اﯾن شـھـر زنـدانـی بـود .از
سوی دﯾـگـر ارتـکـاب اﯾـن عـمـلـيـات
مستقيماً ھم به جمـھـوری اسـالمـی
نســبــت داده شــد کــه ،در جــرﯾــان
کشمکش با دولـت فـرانسـه بـر سـر
مطالبهی داراﯾی اﯾران در قرارداد تولـيـد
سوخت ھسته ای اورودﯾـف ،کـه در
زمان سلطنت محمدرضا شـاه در اﯾـن
صنعت سرماﯾه گذاری شده بـود ،مـی
خواست اﯾـن کشـور را تـحـت فشـار
قراردھد.
مورد معروف دﯾگر ترورﯾسم عليه اتـبـاع
بيگانه صدور فتوای آﯾت ﷲ خـمـيـنـی
عليه جان سلمان رشدی نـوﯾسـنـدهی
کتاب آﯾات شيطانی ،و متـرجـمـان و
ناشران اﯾن کتاب در فورﯾه ی  ،١٩٨٩و
تعيين جاﯾز ِه ی  ١٧٠ ٠٠٠دالری بـرای
قاتل نوﯾسندهی کتاب از طرف بنياد ١۵
خرداد در قم بود ،که مـبـلـغ آن بـرای
قاتالن خارجی تـا  ٣٧٠ ٠٠٠دالر نـيـز
باالبردهشد .اﯾن اﯾن فتوا نيـز بـه قـتـل
چند تن از دست اندرکاران انتشار اﯾـن
کتاب در خارج از اﯾران منجر شد.٣
ھمچنين ،در  ١٨ژوئيه  ،١٩٩۴انـفـجـار
بمبی در مقابل دفتر مرکـز فـرھـنـگـی
"آميا" در پاﯾتخت آرژانتين  ٨۵کشـتـه و
صدھا زخمی برجای گذاشت .دو سال
قبل از آن نيز در  ١٧مـارس  ١٩٩٢بـا
انفجار در برابر سـفـارت اسـرائـيـل در
بوئنوس آﯾـرس  ٢٩نـفـر جـان دادنـد.
کشور اسرائيل اﯾن عمليات ترورﯾستی
را به جمھوری اسالمی نسـبـت داده
است .افـزون بـر اﯾـنـھـا بسـيـاری از
جناﯾات ترورﯾستـی عـلـيـه مـخـالـفـان
جمھوری اسالمی در خـارج از کشـور
نيز به دست اعضای سپـاه پـاسـداران
انجام گرفته است.
قتل بسياری از مخالفان با اسلـحـه ی
گــرم صــورت گــرفــتــه اســت .قــتــل
عبدالرحمن قاسملو و ھمراھـانـش در
وﯾن ،قتل چندﯾن تـن از ﯾـاران شـاپـور
بختيار در کشورھای مـخـتـلـف ،قـتـل
سران حزب دمـوکـرات کـردسـتـان در
برلين از جـمـلـه ی اﯾـن قـتـل ھـای
پرشمار بوده است.
اما قتل ھاﯾی نيز بـه دلـيـل دشـواری

استفاده از اسلحهی گـرم بـه دسـت
آدمکشان حرفهای که قادر به کشـتـن
با دست و سالح سرد بودهانـد انـجـام
گرفتهاست .اﯾـن قـاتـالن حـرفـهای از
اعضا ِء سپاه پاسداران بـودهانـد .قـتـل
شاپور بختيار در خانهی محل سکـونـت
او که تحت مراقبت دقـيـق و دائـمـی
نيروی مخصوص پليس بود با اسـلـحـه
ی گرم که ورود آن به آن خانه مـمـکـن
نبود امـکـان نـداشـت .ﯾـک بـار ھـم
کوشش در اﯾن راه به شکست و قـتـل
ﯾک نگھبان فرانسوی و ﯾک ھـمـسـاﯾـه
انجاميده بـود .بـرای انـجـام اﯾـن کـار
جمھوری اسالمی ناچار از آدمـکـشـان
حرفه ای سپاه با نام ھـای مسـتـعـار
محمد آزادی و عــلــی وکــيــلــی راد
استفاده کرد .آنھا اﯾن جناﯾت را ابتدا بـا
دست و ،سپس برای اتـمـام کـار ،بـا
کارد انجام دادند.
قتل دکتر عبدالرحمن بـرومـنـد رﯾـيـس
ھيأت اجرائی نھضت مـقـاومـت مـلـی
اﯾران و ﯾار وفادار شاپور بختيار نـيـز بـه
دست دو قاتل حرفه ای و با کارد انجام
شد .فرﯾدون بوﯾر احمدی کـه در قـتـل
شاپور بختيار دست داشت و قرار دﯾدار
قاتالن با قربانی آنان را تنظيم کرده بود
خود نيز به شاپور بختيار گفته بـود کـه
مھـمـانـان دﯾـدارکـنـنـده عضـو سـپـاه
پاسدارن اند؛ ھر چند که ادعای او بـه
تنھاﯾی دليلی کافی برای اﯾن حقيقـت
نبود اما قرائن و دالئل دﯾگر آن را تقوﯾت
و تأﯾيد کرد.۴
فردی که به تنھاﯾی از روش تـرورﯾسـم
استفاد کرد ترورﯾست محـسـوب مـی
شود .ﯾک گروه متشکل ﯾا ھـمـدسـت
که از اﯾن روش استفاده کرد نيـز گـروه
ترورﯾسـتـی خـوانـده مـی شـود .آﯾـا
گروھی ترورﯾست مانند فداﯾيان اسالم
که به قدرت سياسی رسيد و تشکيـل
حکومت داد و روش ترورﯾستی سـابـق
خود را ھمچنان ادامه داد ھـمـيـن کـه
نام حکومت بر خود نـھـاد و بـا دولـت
ھای جھان روابـط بـرقـرار کـرد ،دﯾـگـر
ترورﯾست نـيـسـت؟ ﯾـعـنـی خصـلـت
ترورﯾست آن از وی زائـل مـی شـود؟
چنين ادعاﯾی قابل قبول نيست.
داعش ھم به ھمين دليـل تـرورﯾسـت
شمرده شد .داعش ھم ادعـا داشـت
کــه ﯾــک حــکــومــت بــه نــام خــالفــت
اسالمی تشکيل داده است .تفاوت آن
با جمھوری اسالمی ﯾکی اﯾن بود کـه
در خاک دو کشور شنـاخـتـه شـده ی
سازمان مـلـل ،عـراق و سـورﯾـه ،در
حالی که حکومت ھای آنھـا ھـنـوز در
پاﯾتخت حاکم بودند ادعای فرمانرواﯾـی
کرد ،و دﯾگر اﯾن که پيش از آن کـه از
سوی کشورھای دﯾگـر بـه رسـمـيـت
شناخته شود به اعـمـال تـرورﯾسـتـی
وسيع در خارج از قلمرو خود دست زد.
در نتيجه از ھر سو به جنگ عـلـيـه آن
برخاستند.
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طالبان که ﯾک بار با توسل به ترورﯾسم
به قدرت رسيدند و ﯾک بار ھم بـه زور
اسلحه از قدرت راندهشدند ھمچنان از
راه ترورﯾسم عمل می کـنـنـد و چـنـد
صباحی اِعمال حکومت آنـان مـانـع از
اﯾن نشد که خصلت ترورﯾسـتـی آنـھـا
فراموش و انکارگردد.
پس ھم جمھوری اسالمی تـرورﯾسـت
است و ھم ابزارھای تـرورﯾسـتـی آن
مانند سپاه و وزارت اطالعات آن .حتـی
قوهی قضاﯾيهی آن نيـز کـه شـھـرونـد
اﯾرانی را به زندان می افکند و او را در
زندان »خودکشی می کند« نيز چيـزی
از ﯾک قوهی ترورﯾست کم ندارد.
حال می بينيم که دولت دونالد تـرامـپ
اعــالم کــرده کــه ســپــاه پــاســداران
جــمــھــوری اســالمــی ﯾــک ســازمــان
ترورﯾست است .ھم انگيزه ھا و ھـم
ادله ی دولت ترامپ با ادلهی ما تفاوت
ھاﯾی دارند .اما اگر انگيزهھای ما ھـم
بالکل متفاوت باشند ادله ی ما منافـی
ﯾکدﯾگر نيستند .چه ملت اﯾران بـر اﯾـن
امر استدالل کند چه دولت ترامپ ،بـه
رغم امکان تـفـاوت در ادلـه ،مـوضـوع
استدالل ﯾکی است و تغيير نمی کنـد.
رفع اتھام ترورﯾسم از سپاه پـاسـداران
جمھوری اسالمی که صدھا جرم دﯾگر
ھم بر دامن آن ھست ،تنـھـا بـه اﯾـن
دلـيــل کــه دولـت تــرامـپ نــيـز آن را
ترورﯾست ناميده ،ﯾا حتی به اﯾن دليـل
که آن را در لـيـسـت سـازمـان ھـای
ترورﯾست قرارداده و مشمـول تـحـرﯾـم
ھای خاص خود در اﯾـن زمـيـنـه کـرده
است ،چيزی را از اصل موضوع تـغـيـيـر
نمی دھد .می توان با اﯾن تحـرﯾـم ھـا
مخالف بود ﯾا موافق؛ می توان آنـھـا را
به زﯾان ملت اﯾران دانست ﯾا بـه نـفـع
آن .اما انکار خصلت ترورﯾستی سـپـاه
پاسداران بنا به اﯾن استدالل که ترامپ
ھم «آن را ترورﯾست خوانده در حـالـی
که اﯾن نھاد ﯾک سازمان مسـلـح ﯾـک
کشور عضو سازمان ملـل اسـت »جـز
ﯾک مغالطه نيست.
اما پرسشی که در اﯾن مرحلـه بـاقـی
می ماند ارزش و اعتـبـار ادلـه ی ھـر
کس در ادعای خود نيـسـت؛ مـعـمـوال ً
انگيزه ھای ھر کس در چنين ادعاھا و
دليل تراشی ھاﯾی مھم تر است.
بدﯾھی است که اگر کسی جـمـھـوری
اسالمی را ﯾـک حـکـومـت اسـتـقـالل
طــلــب ،بــل مســتــقــل و دارای ﯾــک
سياست خارجی سنجيده و سودمـنـد
به حال ملت و کشور اﯾران بـدانـد کـه
حتی در گسترش نفوذ اﯾـن کشـور در
منطقه موفق بوده و بـر اقـتـدار بـيـن
المللی اﯾران افزوده و اﯾرادی نتـوان بـر
آن گرفت ،و تنھا به سياسـت داخـلـی
اﯾن نظام و حتی به فقدان دموکراسی
در آن اﯾرادداشته باشد ،البته می توان
در امتداد چنين برداشتی بـه او حـق
داد که اعالم نظر ترامـپ را ،بـهدور از
ھرگونه حقيقت بداند و سياست او را

ماجراجوﯾی صرف و جنگ طلبی بنامد.
اما اﯾن پرسش عمده نيز ھمچـنـان بـر
جا می ماند که آﯾا ﯾک قدرت توتالـيـتـر،
ﯾا دست کم ﯾک دﯾکتاتوری پـلـيـسـی،
قدرتی درجه ی سه و چھار در سـطـح
جھانی ،کـه بـه مـلـت خـود امـکـان
کمترﯾن دخالتی در تعيـيـن سـيـاسـت
ھای داخلی و خارجی کشور را نـداده
و نمی دھد ممکن است واقعاً بـتـوانـد
دارای سـيــاسـت خــارجـی ســالـم و
سنجيدهای باشد؛ سياستی بـهسـود
کشــور و مســتــقــل از قــدرت ھــای
برخوردار از نفوذ در جھان و منطقه؟ آﯾـا
بدون نظارت واقعی و مـؤثـر مـلـت در
ســيــاســت داخــلــی و خــارجــی ﯾــک
سياست خارجی سنجيده و مستـقـل
امکان پذﯾراست.
به عبارت دﯾگر آﯾا سـيـاسـت خـارجـی
درست با سياست داخلی از اسـاس
نادرست ،ﯾـعـنـی غـيـردمـوکـراتـيـک و
پليسی سازگار و ممکن است؟ چنيـن
ادعاﯾی درباره ی شـوروی سـابـق و
چين کنونی ھم ،که ھر دو بـه دلـيـل
دﯾــکــتــاتــوری در داخــل مــحــکــوم بــه
مسابقهی تسليحاتی در بـرابـر قـدرت
ھای بزرگ جھان بودهاند ﯾا ھسـتـنـد،
درست نيست .سياسـت خـارجـی از
سياست داخلی قابل تفکيک نيـسـت.
قدرت نماﯾی ھای جمھوری اسـالمـی
در منطقه و رجزخوانی ھای آن در برابر
آمرﯾکا ھر دو بيشتر بر ناتوانی داخـلـی
آن گواھی می دھد تا بر قـدرت آن در
سطح بين المللی! ھمهی باخت ھای
رسواکننده و پرزﯾان جمھوری اسالمـی
در روابط بين المللی آن تـا کـنـون اﯾـن
واقعيـت را نشـان دادهاسـت .جـنـگ
عراق که نتيجـهی رجـزخـوانـی ھـای
خمينی در بـرابـر صـدام بـود ،تـوافـق
الجزﯾره با باخت عظيم مالی در بـرابـر
آمرﯾکا که نتيجه ی گروگانگيری بـود ،و
تحرﯾم ھاﯾی که نتيجه ی ماجراجـوﯾـی
ھای دﯾگری بود و اﯾن نظام را وادار بـه
امضا ِء توافقنامه ی خـفـت بـار بـرجـام
ساخت ،ھمگی نـتـاﯾـح عـدم امـکـان
دخالت دمـوکـراتـيـک مـلـت اﯾـران در
سياست خارجی کشور خوﯾش بـود و
بر عدم امکان تفکيک سياست خارجی
از حيات داخلی ﯾک حکـومـت و مـلـت
حکم می کند.
نسبت به قـدرت ھـای دﯾـگـری چـون
چين و روسيهی پوتين نيز کـه ادعـای
دوستی با اﯾـران دارنـد از اسـتـقـالل
خبری نيست« .دوسـتـی »چـيـن بـه
معنی فروش اجـنـاس بـنـجـل آن بـه
کشور ما و دوستی روسـيـه نـيـز بـه
معنی تحميل قرارداد امـپـرﯾـالـيـسـتـی
تقسيم درﯾای مازنـدران اسـت کـه از
ھواداران سياست خارجی «مستقل »
جمھوری اسالمی صداﯾـی در افشـا ِء
آن برنخاست .ھـمـچـنـيـن اسـت رأی
دادن ھای چين و روسيه ی پوتـيـن در
شورای امنيت به نفع مدعيـان غـربـی

اﯾران ھر بار که کار به چنين رای گيـری
ھاﯾی کشيدهاست.
می ماند انگيزهھای عمـيـق کسـانـی
کــه ســيــاســت خــارجــی مســتــقــل
جمھوری اسالمی را جـارمـی زنـنـد.
اﯾــنــھــا نــيــز خــود چــنــد دســتــه انــد.
گروهھاﯾی از آنھا از ابتدا با جـمـھـوری
اسالمی بودهاند و برخی از آنـھـا کـه
رفته رفته با آن فاصله ای گـرفـتـه انـد
ھنوز ھم گوشه ی چشـمـی بـه آن
دارند و قبول نمـی کـنـنـد ﯾـک دولـت
خارجی به آن بگوﯾد بـاالی چشـمـش
ابروست .اشخاص و گروھھای دﯾـگـری
ھم ھستند که دارای چنين سابـقـهی
تارﯾکی نيستند و از ابتدا بـه درسـتـی
اساس سـيـاسـی غـيـردمـوکـراتـيـک
جمھوری اسـالمـی را رد و مـحـکـوم
کردهاند اما درست روشن نيـسـت بـه
چه دليل اﯾن رژﯾم فـاسـد و شـرور و
ضداﯾرانی را در خارج از مرزھـای اﯾـران
مدافع صدﯾق و موفق مصالح اﯾران می
پندارند .تنھا انگيزه ای که شاﯾد بـتـوان
برای اﯾن برخورد آنھا ﯾافت ـ بـرخـوردی
که در ھمه ی اظھارات آنھا بـه چشـم
می خوردـ شاﯾد اﯾن باشد کـه نـفـرت
آنھا از غرب و آمرﯾکا ،و باالخص آمرﯾکـا،
چندان شدﯾد است که در مقاﯾسـه بـا
آن جمھوری اسالمی را حکومتی مـی
پندارند که جز دفاع سنجيده و عادالنـه
از منافع کشور خود نه ھـدفـی دارد و
نه روشی .اﯾنجا ھم بگوﯾيـم کـه مـی
توان از سياست خارجـی آمـرﯾـکـا بـه
مثابـه ی قـدرتـی سـيـادت طـلـب و
سودجو ،بل زورگو ،نفرت داشـت؛ امـا
زمانی که چنين نفرتی کار را به چـنـان
نابيـنـاﯾـی سـيـاسـی بـکـشـانـد کـه
شــخــصــی ﯾــا گــروھــی رفــتــارھــای
ماجراجوﯾانه و جاھالنـه ی جـمـھـوری
اسالمی را نبيند ،بـلـکـه حـتـی آن را
توجيه کند ،باﯾد گفت که او ﯾا آنھا جای
مصالح را با ھم عوض کردهانـد ﯾـعـنـی
ميان آنھا تقدم و تأخر نمی شناسـنـد.
ماھيت سياست جھانی آمرﯾکا ھر چه
باشد آنچه باﯾد برای مـا و در شـکـل
گرفتن نظرﯾات ما تعيين کنـنـده بـاشـد
سياست خارجی دولـتـی اسـت کـه
دفاع از منافع ملی ما را بر عھده دارد.
ﯾادآوری کـنـيـم کـه بـرخـالف ادعـای
مغرضانه ی حزب توده در دوران دولـت
ملی دکتر مصدق ـ اﯾن ادعاھا که چون
آمرﯾکا قدرتی امپرﯾاليستی است روی
آوردن مصدق به آن برای درﯾافت کمـک
مالی و ممانعت از پيوستن آن کشـور
به انگلستان در جنگ نـفـت اﯾـران بـه
معنی وابستگی مصدق به آمرﯾکا بوده
است ـ او به مثابهی سـيـاسـتـمـداری
جھاندﯾده که پيش از ھر امر دﯾگر تنـھـا
مصالح اﯾران را در نظر داشت ،با عـلـم
به ماھيت آمرﯾکا ،حق داشـت کـه در
پيشگيری از تأﯾيد آمرﯾکا از سـيـاسـت
لندن نسبت به اﯾران ھمهی کـوشـش
ھای ممکن را به کار بَ َرد.
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وجود بـردوبـاخـت در اﯾـنـگـونـه مـوارد
واقعيتی است که نمی باﯾد به نـام آن
دست از کوشش برداشت .کما اﯾنـکـه
در مسأله ی آذربـاﯾـجـان نـيـز دولـت
آمرﯾکا ،به ھر انگيزه ای که مـی شـد
برای آن تصور کرد ،و البته منافع خود او
در رأس ھمه ی انگيزه ھا بوده اسـت،
برای خروج ارتش سرخ از آذرباﯾجان بـا
قدرت تمام جـانـب اﯾـران را گـرفـت و
نتيجه ی مورد نظر اﯾـران نـيـز حـاصـل
شد .تنھا در سيـاسـت دولـت خـودی
است که باﯾد انگيزه روشن و ﯾکدسـت
باشد؛ انگيزه ی دولت خارجی ،کـه آن
را ھم نباﯾد از نظر دورداشت ،در درجـه
ی دوم اھميت است و تنھا نتيـجـه ی
آن به ما مربوط است.
دشمنی آمرﯾکای ترامـپ و اسـرائـيـل
نتانياھو با سپاه پاسداران و سيـاسـت
خارجی جمھوری اسالمی در منـطـقـه
نمی تواند دليل موجھی برای موافقـت
ما با اﯾن سياست و دفـاع از ﯾـکـی از
ابزارھای عمده ی آن ﯾـعـنـی سـپـاه
پاسداران جمھوری اسالمی باشد.
جمھوری اسالمی ترورﯾست اسـت و
ابزارھای اﯾن ترورﯾسم نيز دارای ھمين
ماھيت ترورﯾستی اند .آثار فشـارھـای
آمرﯾکا بر سپاه پاسداران ھم الـزامـاً از
آثــار وﯾــرانــگــر و فســادانــگــيــز ســپــاه
پاسداران و حاکميت سرطـانـی آن بـر
ھمه ی شئون کشور ما بدتر نيست.
ﯾکم اردﯾبھشتماه ١٣٩٨
علی شاکری زند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ١نک .آتش سوزی سـيـنـمـا رکـس
آبادان ،از نوﯾسنده ی اﯾن مقاله.
 - ٢اﯾن عمليات ،که معروف ترﯾن آنـھـا
در  ١٧سپتامبر  ،١٩٨۶در کوچـهی ِرن
در شھر پارﯾس ،بـا بـرجـاگـذاشـتـن ٧
کشته و  ۵۵زخمی رخداد ،در مجـمـوع
 ١۴کشته و  ٣٠٣زخمی برجاگذاشـت.
به دنبال اﯾن عمليـات بـود کـه وحـيـد
گرجی نفر دوم سفـارت اﯾـران کـه در
ظاھر با عنوان مـتـرجـم سـفـارت کـار
میکرد تحت تعقيب قـرارگـرفـت و در
سفارتخانهی اﯾران در پارﯾس متـحـصـن
شد ،امـا سـرانـجـام بـا مـحـاصـرهی
سفارت فرانسه در تھران توانسـت بـه
اﯾران بازگردد.
 - ٣پس از فتوای خمينی کسـانـی در
صدد عملی کردن آن برآمدند .از جملـه
ﯾــک لــبــنــانــی کــه پــيــش از ھــمــه
توانستهبود با پاسپورت فرانسوی وارد
ھتل محل اقامت سلمان رشدی شـود
ولی خود او در روز حـادثـه بـا انـفـجـار
زودھنگام بـمـبـی کـه بـرای کشـتـن
رشدی کار گذاشته بود کشتهشـد .در
سال  ١٩٩١مترجم آﯾات شيطانـی بـه
ژاپنی ،ھيتـوشـی اﯾـگـارﯾشـی در
توکيو با ضربات کارد کشتهشـد ،و بـه
مترجم اﯾتالياﯾی کتاب ھـم در مـيـالن
حملهشد .در ١٩٩٣ناشر نروژی کـتـاب
مورد حملهی مسلحانه قرارگـرفـت .در

ھمين سال مترجم کتـاب بـه تـرکـی،
عزﯾـز نسـيـن ،در ھـتـلـی در شـھـر
سيواس مورد حمله قرارگرفت .ھرچنـد
نسين توانست از ھتل فرارکند ولی در
پی بهآتش کشيدهشدن ھتل  ٣٣نـفـر
کشتهشدند .دفتر نشـر «نـيـمـا »کـه
ترجمه فارسی اﯾن کتـاب را مـنـتـشـر
کردهبود بهآتش کشـيـدهشـد و نـيـمـا
نعمتی مدﯾر اﯾن انتشارات بارھا تھدﯾـد
شد .و نظير اﯾن اعمال در نقاط دﯾگـری
نيز تکرارشد.
بر طبق خبر  ٢٠ژانوﯾه ی  ٢٠٠۵رادﯾـو
بی بی سی فارسی« ،دولت ايران که
در  ١٩٩٨از اين فتوا کناره گـرفـتـهبـود،
ھنوز موضع رسـمـی خـود را تـغـيـيـر
ندادهاست» .در اعالم اﯾن خبر بی بـی
سی به اﯾن امر استناد م.ی کـنـد کـه
«خبرنگاران تايمز در تھران نـوشـتـهانـد
که اشاره رھبر ايران در پيام حـج خـود
بـه ايـنــکـه ســلـمـان رشــدی "مـرتــد
مھدورال ّدم" است به معنای تجديـد آن
فتوای آيت ﷲ خمينـی اسـت کـه در
فوريه  ١٩٨٩صادرشد».
 - ۴دادستانی فرانسه ،پس از کشـف
جرم ،برای افراد زﯾـر حـکـم پـيـگـرد و
دستگيری صادرمی کند:
• فرﯾدون بوﯾـراحـمـدی ،مـامـور وزارت
اطالعات و امنيت ج.ا.ا ،.جرم شـرکـت
درقتل.
• محمد آزادی ،افسرعاليرتبه واحـد
اطالعات سپاه  ،جرم شرکت در قتـل
]ت .ا[.
• عــلــی وکــيــلــی راد ،مــامــور وزارت
اطالعات و امنيت ج.ا.ا ،.جرم شـرکـت
در قتل.
• مسعود ادﯾـب سـوی ،جـرم تـھـيـه
گذرنامه و امور تدارکات ترور.
• حسين شيخ عطار که ده سال مدﯾـر
بخش ماھـوارهھـا در وزارت پسـت و
تـلـگــراف و تـلــفـن بـودهاســت ،جــرم
تدارکات قتل.
• مسعود ھندی ،جـرم تـھـيـهی وﯾـزا
برای قاتالن وشرکت در تدارک تـرور .او
 ١٩٨٠تا  ١٩٨۴مـدﯾـر دفـتـرتـلـوﯾـزﯾـون
ج.ج.م ج.ا.ا .در پــارﯾــس بــود .او
درتظاھرات دفـاع از انـيـس نـقـاش و
آزادﯾــاش از زنــدان بســيــار فــعــال
بودهاست.
• زﯾن العابدﯾن سرحـدی ،شـرکـت در
تدارکات.
• ناصـر قـاسـمـی نـژاد ،شـرکـت در
تدارکات.
• غالم حسين شـورﯾـدهی شـيـرازی،
شرکت در تدارکات.
رای دادگاه:
مدت دادگاه رسيدگی بـه قـتـل دکـتـر
بختيار بيش از دو ماه بود .ھرچـنـد کـه
دادگاه از ج.ا.ا ،.مقامات و نھادھای آن
نام نبرد ،اما بهصورت غيرمستقيم قتـل
دکتـر بـخـتـيـار را ﯾـک طـرح ازپـيـش
آمادهشده و سازمان ﯾـافـتـه از سـوی
ﯾک حکومت اعالم کرد .ھيـأت قضـات،

عالوه برمحکوم کردن علی وکيلـی راد
و مسعود سيد ھندی  ،اعالم داشت:
• قتل دکتر شاپور بـخـتـيـار و سـروش
کتيبه با نيت قبلی انـجـام گـرفـتـه واز
پيش برنامه رﯾزی و سازماندھی شـده
است.
• به عالوه ،گروھی در بين مـاه ھـای
مه  ١٩٩١تا اوت  ١٩٩١در تھران ،خـاک
جمھوری اسـالمـی ،ژنـو)سـوئـيـس(،
اسالمبول ،پارﯾس و سورن )فـرانسـه(
برای ارتکاب اﯾن قتل ﯾک تشـکـيـالتـی
تبھکاری بوجود آورده اند که )از جملـه(
وکيلی راد و مسـعـود سـيـد ھـنـدی
نيزعضو آن بوده اند.
• دادگاه به اﯾـن پـرسـش " :آﯾـا اﯾـن
جناﯾت در تھران ،در ج.ا.ا ،.تدارک دﯾـده
شده است" ،با اکـثـرﯾـت آراء پـاسـخ
مثبت داد.
کيفرخواست دادستانی در پـرونـده ی
قضاﯾی رسيدگی بـه قـتـل بـخـتـيـار،
برخالف رأی دادگاه ،بسـيـار روشـن و
شفاف است ،زﯾرا در آنجا ھم از وزارت
اطالعات و امنيت ج.ا.ا .و ھـم ازوزارت
پست وتلگراف و تلفن اﯾـران نـام مـی
برد و آنھا را رسماً متھم می کند که از
جمله برنامه رﯾزان وسازمان دھنـدگـان
قتل بختيار و سروش کتيبه بـوده انـد.
رأی دادگاه نيز بسيار گوﯾـاسـت :زﯾـرا،
ﯾکم ،دخـالـت مـأمـوران عـالـی رتـبـه
جمھوری اسالمی در وزارت اطالعات و
امنيت و نيز وزارت پست و تـلـگـراف و
تلفن اثبات می شـود .و دوم ،اثـبـات
می شود که اﯾن قتل در ج.ا.ا .طراحی
و برنامه رﯾزی شده است و ﯾـک گـروه
بــرای انــجــام آن در اﯾــران ،تــرکــيــه،
ســوئــيــس و فــرانســه تــدارک و
سازماندھی کرده اند.
نک .حـکـم صـادرشـده از سـوی
شعبه اول داسرای دادگاه استان،
پارﯾس ٢١ ،مارس  ،١٩٩۴تـرور دکـتـر
بختيار ،بـرگـرفـتـه از سـاﯾـت "بـنـيـاد
برومند" ،کتابخانه ،اسناد و مدارک.
فرﯾدون بوﯾراحمدی به دليـل آشـنـاﯾـی
عشاﯾری مورد اعتماد دکتر بختيار بـود.
او به اﯾران رفت و آمد مخفی داشته و
گوﯾا ھمسر اﯾرانی اش در شـھـر
ﯾاسوج برای سپاه پـاسـداران کـار
می کـرده اسـت .افـراد زﯾـادی بـه
فرﯾدون بوﯾراحمدی گمان می برده انـد
که برای دستگاه اطـالعـات و امـنـيـت
اﯾران کار می کند .فرﯾبـرز کـرﯾـمـی در
نامه اش برای دادگاه دکتر بـخـتـيـار از
جملـه مـی نـوﯾسـد ... " :در مـورد
بوﯾراحمدی بعد از قتل دکتر برومند بـه
نظرم رسيد که کار بـاﯾـد کـار فـرﯾـدون
باشد .به خانم کالنتری ،به دکـتـر زرم
آرا و به آقای داودعبدالھـی خـبـر دادم
که فرﯾدون برای سروﯾس امنيتی اﯾـران
کــــار مــــی کــــنــــد] .ت .ا[.
نک .پری سکندری ،در دادگاه متھـمـان
به قتل بختيار" ،انتشارات خاوران ،چاپ
دوم ،پارﯾس -فرانسه.٢٠٠۶ ،

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻧﻜﻮداﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

واردات ﺑﻲروﻳﻪ ﻛﺎﻻ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻜﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ
روز جھانی کارگر را به تمامی کـارگـران
زحمتـکـش جـھـان ،بـهوﯾـژه کـارگـران
شرافتمند اﯾران شادباش میگـوﯾـيـم.
دليل نامگذاری اﯾن روز ،ھمواره نگاه به
مطالبات کارگران در نقاط مختلف جھان
بوده است .بنابراﯾن با توجه به وضعيت
اسفبار اﯾن قشر شرﯾف ،بجـاسـت نـه
تنھا ﯾک روز ،بلـکـه در ھـمـه شـراﯾـط
ضمن گرامیداشت جاﯾگاه مقام بـاالی
کارگر ،از حقوق آنان پشتيبانی کنيم.
بدﯾھی است که بخش مـھـم چـرخـه
توليد مل ّی و رونـق اقـتـصـادی کشـور
توسط کارگران رقم میخورد .ھر چقدر
وضعيت کارگران سامان و بھبود ﯾـابـد،
چرخه توليد ملی و رونق اقتصادی روند
مطلوب تری خواھد داشت .بـنـابـراﯾـن
توسعه اقتصادی و توليد مل ّی با بھـبـود
شراﯾط کارگران ،رابطه تنگاتنگـی دارد.
در حال حاضر از جمله مھمترﯾن شراﯾط
سامـانـدھـی وضـعـيـت نـابسـمـان و
بحرانی کارگران به چند شاخص مـھـم
بستگی دارد.
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نخستين شاخصه »قانون کـار «اسـت.
بیتردﯾد قانون کار نيـازمـنـد بـازنـگـری
است .قانون کـار بـاﯾـد مـتـنـاسـب بـا
حقوق و اصل َعدالت اجتماعی تـدوﯾـن
شود .به وﯾژه قانون کـار حـتـمـاً بـاﯾـد
ضمانتھای الزم جھت بھبـود امـنـيـت
شغلی بيشتر ،برای کـارگـران فـراھـم
کند .ثَبات و امنيت پاﯾـدار کـارگـر رکـن
اساسی حقـوق کـارگـران مـحـسـوب
میشود .ھمچنين بـھـبـود روشھـای
تعيين نرخ حداقـل دسـتـمـزد و دﯾـگـر
استانداردھای اشتغال ،موجب بـھـبـود
وضعيت کارگران میشود .در حالیکـه
به ھيچ عنوان اﯾن حقوق مـورد تـوجـه
قرار نمیگيرد و عدم توجـه بـه اصـول
علمی قانون کار ،مـوجـب بـحـرانـیتـر
شدن وضعيت مـعـيـشـتـی و شـرﯾـان
زندگی کارگران شده است.
وجود اصناف و اتحادﯾه ھـای کـارگـری
برای جامعه دموکراتيک بسيار ضـروری
است .چون ھم مطالبات کـارگـران بـه
شکل روشمـنـد و نـھـادﯾـنـه عـرضـه
مــیشــود و ھــم جــامــعــه مــدنــی
توانمندی را بـرای کشـور بـهارمـغـان
میآورد .زﯾرا خود طبقه کارگر از طرﯾـق
پارلمان و نھادھـای دﯾـگـر مشـارکـت
واقعی خواھند داشـت و مـیتـوانـنـد
مطالبـات خـود را نـھـادﯾـنـه سـازنـد.
بنابراﯾن جامعه نـيـازمـنـد بـهرسـمـيـت
شناختن اصناف و اتحادﯾهھای کارگـری

است .در حـالـیکـه نـه تـنـھـا اجـازه
فعاليت به اصناف و اتـحـادﯾـهھـا داده
نمیشود که ھمواره با سـرکـوب آنـان
روبرو ھستيم.
گوﯾا اھميت جـاﯾـگـاه کـارگـر ،مـوجـب
امنيتی و پادگانی کردن و اﯾجاد فضـای
رعــب و وحشــت بــرای کــارگــران
شرافتمند شده است .ناتوانی و عـدم
توجه نظام حاکم به مطالـبـات بـهحـق
کارگران ،نباﯾد اﯾجادگر چونيـن فضـاﯾـی
شود .حاکميت نه تنھا باﯾد مسـائـل را
امنيتی نکند ،به وﯾـژه بـرای کـارگـران
توليد بحران نکند ،بلکه خود پـيـشقـدم
در راه پيداﯾش امـنـيـت نسـبـی بـرای

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﺪﺗﻬﺎ
اﺳﺖ ﺑﺮ آزادي ﺑﻲ ﻗﻴﺪ
و ﺷـﺮط زﻧـﺪاﻧـﻴـﺎن
ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧـﺪاﻧـﻴـﺎن
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن را زﻣﻴﻨـﻪ
ﺑﺮاي آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣـﻠـﺖ
ﻣﻲداﻧﺪ

.

گفتوگو و شنيدن سخنان و مطالـبـات
کارگران رنجدﯾده شود .ضمن اﯾنکه در
حال حاضـر چـنـدﯾـن کـارگـر و حـتـی
خانوادهھای آنان ،در بنـد و زﯾـر ضـرب
شکنجه ھستند و متأسفـانـه شـاھـد
پروژه نخنمای اعترافگيری بـرای آنـان
ھستيم .جبھه ملی اﯾران مدتھا اسـت
بر آزادی بیقيد و شرط زندانيان بهوﯾژه
زندانيان شرافتمند کارگر تأکيد میکنـد
و آن را زمينه بـرای آشـتـی بـا مـلـت
میداند.
اﯾجاد سازوکاری اصولی بـرای رابـطـه
کارگران و نـھـادھـای مسـئـول ،خـود
زمينهساز تفاھـم و مـفـاھـمـه مـلـی
است .البته اﯾن زمينه نيازمند شـراﯾـط
برابر طرفين است .نه اﯾنکه نھـادھـای
مسئول ھمچنان از موضع قدرت و زور
با کارگران مواجه شوند.
نکته مھم در کم کردن آمار بـيـکـاری و

اﯾجاد اشتغال و شکوفاﯾی اقـتـصـادی،
سرماﯾهگذاری و جذب و جلب سرماﯾـه
گذاران داخلی و خارجی است که اﯾـن
خود نياز به وجود امنيت سـيـاسـی و
اقتصادی در کشور دارد.
جبھه ملی اﯾران بر اﯾن باور اسـت کـه
در شــراﯾــط حــاضــر ،ھــيــأت حــاکــمــه
جمھوری اسالمی ارزشی برای تولـيـد
ملی قائل نيست .و متأسفانـه واردات
بیروﯾه موجب افول توليد ملـی شـده
است .بدﯾھی است که واردات بیروﯾه
زﯾان بسياری به کارگران وارد خـواھـد
کـرد .تـالش بـرای کـاھـش واردات و
تقوﯾت توليد میتواند ،ضمن سـودھـی
سرماﯾهگذاری ،اﯾجاد اشـتـغـال پـاﯾـدار
نماﯾد .اشتغال پاﯾدار کـارگـران در گـرو
حماﯾت از توليد ملی با کيفيت و اﯾـجـاد
امنيت برای کارگران و ھمچنين اﯾـجـاد
امنيت سياسی و اقتصادی در کشـور
است .ما از ھمه ملت شرافتمند اﯾـران
می خـواھـيـم کـه در ھـمـه حـال از
حماﯾت ازکارگران واﯾستادن در کنـار آن
ھا درﯾغ ننماﯾند.
ﯾازدھم اردﯾبھشت ماه1398
تھران – شورای مرکزی جـبـھـه مـلـی
اﯾران

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪروزﺷﺪه درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارز دوﻟﺘﻲ

 3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو در اﺧﺘﻴﺎر دو
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﻮر
• در بين شرکتھای درﯾافتکننده ارز،
 ٣ميليارد ﯾورو  -از مجموع  ٢۵ميـلـيـارد
ﯾورو  -بـه شـرکـتھـای دو خـانـواده
مشھور تعلق گرفته است ...
سهشنبه  ١٧ارديبھـشـت ٧ - ١٣٩٨
می ٢٠١٩
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شرق  -محمد مساعد :بانـک مـرکـزی
روز گــذشــتــه فــھــرســت تــازهای از
درﯾافتکنندگان ارز دولتی و نيماﯾی در
ﯾک سال گذشته را منتشر کرد .اگرچه
فھرستھای اعالمـی بـانـک مـرکـزی
انسجام و ترتيب منـاسـبـی نـدارنـد و
ھــيــچگــونــه جــمــعبــنــدی خــاصــی از
پرداختھای مختلف بـه شـرکـتھـای
گوناگون در آنھا انجام نشده ،اما حاوی
اطالعات جالبی از درﯾـافـتکـنـنـدگـان
ارزھای دولتی و نـيـمـاﯾـی از سـوی
شرکتھای توليدکننـده و واردکـنـنـده
اســـت .بـــرعـــکـــس فـــھـــرســـت
درﯾافتکنندگان ارز دولتی بر پـاﯾـه دالر
چھارھزار و  ٢٠٠تـومـانـی کـه بـانـک
مرکزی برای ھمه ارزھای غـيـر ﯾـورو،
معادل ﯾوروﯾـی ارز پـرداخـتـی را نـيـز
محاسـبـه و اعـالم کـرده اسـت ،در
فھرست درﯾافتکنندگان ارز نـيـمـاﯾـی،
خــبــری از مــعــادل ﯾــوروﯾــی ارزھــای
درﯾافتی نيست .از سـوی دﯾـگـر ،در
بخش مـربـوط بـه نـام شـرکـتھـای
درﯾافتکننده ارز در جـداول اعـالمـی
بانک مـرکـزی ،در بسـيـاری از مـوارد
شاھد حذف و اضافه قسمتـی از نـام
شرکتھا ھستيم که جمعبندی ميزان
ارز درﯾافتی از سوی اﯾن شرکـتھـا را
کمی مشکل میکـنـد .بـااﯾـنحـال در
شـــمـــاره امـــروز دو فـــھـــرســـت
درﯾــافــتکــنــنــدگــان ارز دولــتــی )دالر
چھارھزار و  ٢٠٠تومانی( و اشـخـاص

حقيقی درﯾافتکننده ارز نـيـمـاﯾـی را
بررسی کردهاﯾم که نشان میدھد در
ﯾک سال گذشتـه بـيـش از  ١٠ھـزار
شخصيـت حـقـيـقـی و حـقـوقـی در
مجموع مبلغی بالغ بر  ٢۵ميليارد ﯾـورو
ارز معادل دالر چھارھزار و  ٢٠٠تومانی
از بانک مرکزی درﯾافت کردهانـد کـه از
اﯾن مقدار ،بيش از  ٨ .۶ميليارد ﯾورو در
اختيار  ٢۵شرکت اول اﯾـن فـھـرسـت
١٠ھزار تاﯾی قرار گـرفـتـه اسـت؛ ٢۵
شرکتی که شامل چند شرکت واردات
نھادهھای دامـی ،صـنـاﯾـع غـذاﯾـی و
خــودروســازی مــیشــود .در بــيــن
شــرکــتھــای درﯾــافــتکــنــنــده ارز٣ ،
ميليارد ﯾورو به شرکتھای دو خانـواده
مشــھــور تــعــلــق گــرفــتــه اســت.
ھمچنين فھرست اشخاص حـقـيـقـی
درﯾــافــتکــنــنــده ارز نــيــمــاﯾــی نشــان
میدھد در ﯾک سال اخير  ٧٩٨نفـر در
مجموع بيش از  ٢٣٢ميلـيـون ﯾـورو ارز
نيماﯾی درﯾافت کـردهانـد؛ افـرادی کـه
بعضـا مـدﯾـر ﯾـا عضـو ھـيـئـتمـدﯾـره
شرکتھاﯾی ھستـنـد کـه بـهعـنـوان
شخصيت حقوقـی نـيـز در فـھـرسـت
درﯾافتکنندگان ارز نيماﯾی ﯾـا دولـتـی
مــــــــیشــــــــونــــــــد.
دﯾــــــــده
دالر چھارھزارو  ٢٠٠تـومـانـی بـه چـه
رســــــــيــــــــد؟
کســــــــانــــــــی
صـــــــــدر
در
مـــــــــدلـــــــــل
جمعبندی آمارھای ارائهشده از سـوی
بانک مرکزی نشان مـیدھـد شـرکـت
مجتمع کشتوصنعت و روغـننـبـاتـی
ماھيدشت کرمانشـاه کـه بـرنـدھـای
مشھوری مانند غنچه ،سـارا ،نـازگـل،
داالھــو و گــلآرا را بــه بــازار عــرضــه
میکند ،بيشتر از دﯾگر شـرکـتھـا ارز
دالر
مــــــعــــــادل
خــــــارجــــــی
چھارھزارو ٢٠٠تومانـی درﯾـافـت کـرده

اســت .اﯾــن شــرکــت خصــوصــی کــه
بـخـشـی از سـرمــاﯾـه جـواد مـدلــل،
واردکننده مشھور نـھـادهھـای دامـی
است ،در ﯾک سال گذشـتـه بـيـش از
 ٨٢٧ميليون ﯾورو ارز دولتی معادل دالر
چھارھزارو ٢٠٠تومانی درﯾـافـت کـرده
است .در ادامه اﯾن گزارش باز ھم نـام
مـــدلـــل را خـــواھـــيـــد خـــوانـــد.
جـــيـــب بـــه جـــيـــب در دولـــت
نگاھی به آمارھای بانک مرکزی نشان
مــیدھــد شــرکــت مــادرتــخــصــصــی
بازرگانی دولت اﯾران که در ﯾـک سـال
گذشته مانند دﯾگر سـالھـای پـس از
انقالب وظيفه واردات کاال برای تنظـيـم
بازار را بر عھده داشتـه ،بـرای واردات
کاالھای ضـروری در سـال گـذشـتـه
معادل بـيـش از  ۶٠۵مـيـلـيـون ﯾـورو
ارزھای گوناگون دولتـی بـر پـاﯾـه دالر
چھارھزارو ٢٠٠تومانـی درﯾـافـت کـرده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
ﯾـــک شـــرکـــت دﯾـــگـــر مـــدلـــل
شرکت آواتجارت صبا ،سومين شرکـت
در فھرست بزرگترﯾن درﯾافتکننـدگـان
ارز دولــتــی اســت کــه بــرای واردات
نھادهھای دامی بيش از  ۵٢٩ميـلـيـون
ﯾـــورو ارز دولـــتـــی مـــعـــادل دالر
چھارھزارو ٢٠٠تومانـی درﯾـافـت کـرده
است .اﯾن شرکت نيـز کـه جـزئـی از
سرماﯾه مدلـل اسـت ،در سـالھـای
اخير به اﯾجاد انحصار در بازار نھادهھای
دامی متھم است؛ ادعاﯾی که موافقان
و مخالفانی جدی دارد ،اما نـمـیتـوان
کتمان کرد که اﯾن شرکت ،بـزرگتـرﯾـن
واردکننده و مھمترﯾن بازﯾگر اﯾن بازار در
اســـــــــــــــت.
اﯾـــــــــــــــران

دولـــــــــت
ھـــــــــم
بـــــــــاز
شــرکــت چـــھــارم در فــھــرســـت
درﯾافتکنندگان ارز ،شرکتی دولتی زﯾر
نظر وزارت کشاورزی اسـت .شـرکـت
سھامی پشتيبانـی امـور دام کشـور
بيش از  ۴٩٨ميليون ﯾـورو ارز دولـتـی
معادل دالر چھارھـزارو٢٠٠تـومـانـی در
ﯾک سال گذشته درﯾافت کرده است.
مــــــيــــــھــــــن
دوم
فــــــرزنــــــد
شرکت طبيعت سبز ميھن کـه فـرزنـد
شرکت صناﯾع غذاﯾی ميھن مـحـسـوب
میشود و از سال  ١٣٩١فعاليت خـود
را آغاز کرده است ،پنجـمـيـن شـرکـت
فھرست ماست که در ﯾک سال اخـيـر
معادل بيش از  ۴٩۵مـيـلـيـون ﯾـورو ارز
دولتی بر پاﯾه دالر چھارھزارو٢٠٠تومان
بــرای واردات کــاال از بــانــک مــرکــزی
اســــــت.
کــــــرده
درﯾــــــافــــــت
اﯾــن شــرکــت کــه مــجــمــوعــهای از
محصوالت مـانـنـد بـرنـج ،روغـن ،رب
گوجهفرنگی ،تنماھـی و چـای را بـا
برند «طبيعت »به بازار عرضه میکنـد،
از سوی اﯾوب پاﯾداری پاﯾهگذاری شـده
و ھماکنون نيز خـانـواده پـاﯾـداری اﯾـن
مجمـوعـه بـزرگ را اداره مـیکـنـنـد.
بااﯾنحال طبيعت سـبـز مـيـھـن تـنـھـا
شرکت پاﯾداریھا نيست کـه در اﯾـن
فھرست به آن اشاره خـواھـيـم کـرد.

ﺻﻔﺤﻪ 12

مـــــــــادر
مـــــــــيـــــــــھـــــــــن
شرکت مجتمع صناﯾع غذاﯾی مـيـھـن،
ششمين شرکت در فھرست مـاسـت
که به نـوعـی مـادر شـرکـت پـنـجـم
فھرسـت مـحـسـوب مـیشـود .اﯾـن
شرکـت را کـه سـال  ١٣۵۴بـرادران
پــاﯾــداری تــأســيــس کــردهانــد ،بــا
بستنیھاﯾش برای اﯾرانیھا شناختـه
شده است .البته چند سال پيش ﯾکی
از دو برادر اﯾن مجموعه را ترک کـرد و
برند خود با نام دومينو را راه انـداخـت،
اما نمیتوان کتمان کرد بستی ميـھـن
ھمچنان مھمترﯾن برند بازار بستنی در
کشور است .صناﯾع غذاﯾی مـيـھـن در
ﯾک سال گذشته بيش از  ٣٨٠ميلـيـون
ﯾـــورو ارز دولـــتـــی مـــعـــادل دالر
چھارھـزارو ٢٠٠تـومـانـی بـرای واردات
اســــــت.
کــــــرده
درﯾــــــافــــــت
مـــــــدلـــــــل
ھـــــــم
بـــــــاز
شرکت ھفتـم فـھـرسـت بـزرگتـرﯾـن
درﯾافتکنندگان ارز دولـتـی نـيـز ﯾـک
شرکت دﯾگر از مجموعه سرمـاﯾـهھـای
خانواده مدلل است .شرکت کرمانشاه
دانه که توسط عبدالعلی مـدلـل اداره
میشود ،در زمينه خـوراک دام فـعـال
است و در ﯾک سال گذشته ،بـيـش از
 ٣٠۵ميليون ﯾورو ارز دولتی معادل دالر
چھارھزارو ٢٠٠تـومـانـی بـرای واردات
اســــــت.
کــــــرده
درﯾــــــافــــــت

و ﯾـــــک مـــــدلـــــل دﯾـــــگـــــر
ردﯾف ھشـتـم فـھـرسـت بـزرگتـرﯾـن
درﯾافتکنندگان ارز دولتی را نـيـز ﯾـک
شرکت دﯾگر متعلق به خانـواده مـدلـل
در اختيار گرفته است .شرکـت کـلـھـر
دانه جنوب که در زمينه خـوراک دام و
طيور فعاليت میکند ،در سـال ١٣٨٨
تأسيس شده و در ﯾک سال گـذشـتـه
 ٢٨١ميليون ﯾورو معادل دالر چھارھزارو
٢٠٠تومانی بـرای واردات نـھـادهھـای
دامـــی درﯾـــافـــت کـــرده اســـت.
اولـــيـــن خصـــولـــتـــی فـــھـــرســـت
شرکت نھم اﯾن فھرست ﯾک شـرکـت
خصولتی است .شرکت فجر اعتبار کـه
ســھــامــداران عــمــده آن صــنــدوق
بازنشستگـی کشـوری و مـوسـسـه
جھاد استقالل وابسته به وزارت جھـاد
کشاورزی ھستند ،در زمـيـنـه واردات
خوراک دام فعاليت مـیکـنـد و سـال
گذشته بيـش از  ٢٧٠مـيـلـيـون ﯾـورو
معادل دالر چـھـارھـزارو ٢٠٠تـومـانـی
بــرای واردات درﯾــافــت کــرده اســت.
بهاﯾنترتيب میتوان گفت اﯾن شـرکـت
موفقترﯾن شرکت خصولتی در درﯾافـت
دالر چھارھزارو ٢٠٠تـومـانـی از بـانـک
مرکزی در ﯾـک سـال گـذشـتـه بـوده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
مشـــــــــھـــــــــور
بـــــــــرنـــــــــج
شرکت آرﯾا تجارت سده در ﯾـک سـال
گذشته بيش از  ٢٣۴ميلـيـون ﯾـورو ارز
دولــتــی مــعــادل دالر چــھــارھــزارو
٢٠٠تومانی درﯾافت کـرده اسـت .اﯾـن
شرکت را که از اصفھان برخاستـه ،بـا
برند مشھور برنج خاطره میشناسيم.
شخاص حقيقی چـقـدر ارز نـيـمـاﯾـی
گـــــــــــــرفـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــد؟
صـــدرنشـــيـــنـــی ﯾـــک گـــمـــنـــام
با جمعبندی فھرستھای منتشرشده
توسط بانک مرکزی مشخص میشـود
در صدر فھرست اشـخـاص حـقـيـقـی
درﯾافتکننده ارز نيماﯾی ،شخـصـی بـا
نام عليرضا نوربخش قرار دارد که بيـش
از ١۴مـيـلـيـون و  ۵٣٨ھـزار ﯾـورو ارز
نيـمـاﯾـی درﯾـافـت کـرده اسـت .نـام
نوربخش پيشازاﯾن ،در جرﯾان انـتـشـار
فھرست درﯾافتکنندگان ارز نـيـمـاﯾـی
برای واردات کاغذ بر سر زبانھا افتـاده
بود و در آن زمان تالش رسانهھا بـرای
ﯾافتن ردپاﯾی از نـوربـخـش در مـيـان
فعاالن بازار کاغذ به جـاﯾـی نـرسـيـده
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
بااﯾنحال در تالش دوباره برای ﯾـافـتـن
ردی از او ،ﯾک آگھی تأسيس شـرکـت
ﯾافتيم که نشان میدھد در شـھـرﯾـور
سال  ١٣٩٢عليرضا نوربخـش ،مـتـولـد
 ١٣۴۶با شراکت ھادی اسدیغياثوند،
متولد سال  ،١٣۶٠شـرکـتـی بـا نـام
«تقدﯾر کاغذ تدبير »را بـرای واردات و

صادرات محصوالت سلولـزی و تـھـيـه،
خرﯾد و فروش انواع مواد اوليه موردنيـاز
صناﯾع کـاغـذسـازی ،جـعـبـهسـازی و
ماشينآالت وابسته بـه آن تـأسـيـس
کردهاند .اﯾن شرکت نيز در ميان فعاالن
صنعت کاغذ شناخـتـهشـده نـيـسـت.
واردکـــــنـــــنـــــده بـــــزرگ مـــــوز
حسيـن بـھـشـتـی ،دومـيـن نـام در
فھرست بزرگترﯾن درﯾافتکنندگـان ارز
نيماﯾی برای واردات در ميان اشـخـاص
حقيقی واردکننده موز و صـادرکـنـنـده
سيب است که بـه گـفـتـه خـود۴٠ ،
درصد صادرات سيب کشـور را انـجـام
میدھد و  ۴۵سال است در اﯾـن بـازار
فعاليت میکند .بھشتی  ٨ميـلـيـون و
 ٩٣٣ھزار ﯾـورو ارز بـرای واردات مـوز
اســــــت.
کــــــرده
درﯾــــــافــــــت
بـــــــرنـــــــج
واردکـــــــنـــــــنـــــــده
مــحــســن قــادری ،ســومــيــن نــام در
فھرست بزرگترﯾن درﯾـافـتکـنـنـدگـان
حقيقی ارز نيماﯾی است که بـيـش از
ششميـلـيـون و  ٩٢٧ھـزار ﯾـورو ارز
نــيــمــاﯾــی درﯾــافــت کــرده اســت.
اﯾن محسن قادری را نباﯾد با مـحـسـن
قادری ،مدﯾرعـامـل شـرکـت شـاپـرک
اشتباه گرفت و درباره اﯾن قادری فـقـط
میتوان گفت که او ﯾـک شـرکـت بـا
مسئوليت محدود به نام «آسيا گسـتـر
قــادری »در دیمــاه ســال  ١٣٩۴بــا
سرماﯾه صـد ھـزارتـومـان بـا مـوضـوع
واردات و صادرات کليه کاالھـای مـجـاز
بازرگانـی ،خـوراکـی و مـواد غـذاﯾـی
تأسيس کرده است و به نظر میرسـد
در زمينه واردات بـرنـج فـعـال اسـت.
جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوب
از
دو نفر بعدی فھرست درﯾافتکننـدگـان
ارز نيماﯾی ھر دو از جـنـوب ھسـتـنـد.
غالمحسين قلیپور ،چھارمين نـفـر در
فھرسـت مـاسـت کـه در ﯾـک سـال
گذشته  ۵ميليون و  ٩٣۴ھزار ﯾـورو ارز
نــيــمــاﯾــی درﯾــافــت کــرده اســت.
او عضو ھيئتمـدﯾـره شـرکـت «لـيـان
ترخـيـص ارونـد »اسـت کـه در سـال
 ١٣٨٧با موضوع فعاليت تأمين نـيـروی
انسانی و خدمات بازرگانی و صادرات و
واردات کاال تأسيس شده اسـت .نـفـر
پنجم فھرست ھم نـاصـر شـرﯾـفزاده
است که  ٣ميليون و  ٣١۶ھزار ﯾورو ارز
نيماﯾی درﯾافت کرده است .شرﯾفزاده
اگرچه در ھيئتمدﯾره ھيـچ شـرکـتـی
عضو نيست اما عضو حـقـيـقـی اتـاق
بازرگانی بوشھر است.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮك
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
ﮔﺮوه اﺗﺤﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي

فرخنده بﺎد ﺍول مﺎه یم )۱۱ﺍردیبهشت( روز ﺍتحﺎد رزمنده ی کﺎرگرﺍن
ﺍیرﺍن و جهﺎن علیه نظﺎم سرمﺎیه دﺍری!
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فــرخــنــده بــاد اول مــاه مــی )
١١اردﯾبھشت( روز اتـحـاد رزمـنـده ی
کارگران اﯾران و جـھـان عـلـيـه نـظـام
داری!
ســــــــــرمــــــــــاﯾــــــــــه
حرکت دليرانه ی صـدھـا ھـزار کـارگـر
شھرھای مختلف آمرﯾکا در روز اول ماه
می  ١٨٨۶که برای برقراری  ٨سـاعـت
کار در روز ،اعتصاب کردند و بسياری از
آنان در صـفـوف مـتـحـد و فشـرده در
خيابان ھای شيـکـاگـو بـا قـدم ھـای
محکم و بدون ترس از پلـيـس و دﯾـگـر
مزدوران سرماﯾه داری بـه تـظـاھـرات
برای خواست به حق خود روی آوردنـد
تنھا برای مقابله با سـرمـاﯾـه داران و
کارفرماﯾان استثمارگـر آمـرﯾـکـا صـورت
نگرفت؛ اﯾن جنبش ھمچنـيـن پـيـامـی
بود برای ھمبستگی و اتحاد کـارگـران
ھمه ی کشـورھـا ،فـارغ از مـلـيـت،
جنسيت ،عقيـده ،مـذھـب و نـژاد در
مقـابـل اسـتـثـمـار حـاکـم و شـراﯾـط
دھشتباری که نظام سرماﯾه داری بـر
کارگران و دﯾگر مردم زحمتکش تحميـل
کرده است .اﯾن پيام عملی ،خونيـن و
فراموش نشدنی که ھنوز پس از ١٣٣
سال در سراسر جـھـان طـنـيـن انـداز
اســت ادامــه ی درســی بــود کــه
پيشروترﯾن کـارگـران و انـدﯾشـمـنـدان
جھان با اﯾجاد اتحادﯾه بـيـن الـمـلـلـی
کارگران به طبـقـه کـارگـر ارائـه کـرده
بــــــــــــــــــــــــــودنـــــــــــــــــــــــــــد.
پيام اول ماه می حدود صد سال پيـش
در اﯾران نيز منعکـس شـد و کـارگـران
اﯾران سال ھا اﯾن روز را جشن گرفته و
اﯾن روز به سنت مبارزه برای خـواسـت
ھــای بــرحــق کــارگــران ،مــعــلــمــان،
دانشـــجـــوﯾـــان ،روشـــنـــفـــکـــران،

بازنشستگان ،زنان و تمامی مزدبگيران
زحمتـکـش ،تـبـدﯾـل گشـتـه اسـت.
نظام سرماﯾه داری در اﯾران بر مـبـنـای
ضرورت و تابعيت از مناسبات جھانی و
تحت تأثير بحران اقـتـصـادی و عـقـب
ماندگـی مـنـاسـبـات سـرمـاﯾـه داری
داخلی ،ھمواره به خشن ترﯾن شـيـوه
ھای سياسی و اقتصادی در مـقـابـل
کارگران و زحمتکشان اﯾران و مطالبـات
انبوه و پاﯾمال شـده ی آنـان ،تـوسـل
جسته است .اﯾن استثمار و خشـونـت
نه تنھا بر کارگران صـنـعـت ،مـعـدن و
کشاورزی بلکه بر سطح مـعـيـشـت و
شراﯾط اسفبار زندگی کارکنان رشـتـه
ھای مخـتـلـف خـدمـات و از جـمـلـه
معلمان ،پرستاران ،بازنشستگان و ...
نيز وارد گشته و صف بندی مشترک و
مبارزه پيگير در جھت کسب مطـالـبـات
را مــتــمــرکــزتــر ســاخــتــه اســت.
کشيده شدن مـبـارزات و اعـتـصـابـات
کارگران به خيابان ھای شھرھا ھمـراه
با خانواده ھا و حماﯾت ھای کوبنده ی
مــردم )ھــپــکــو ،ھــفــت تــپــه ،فــوالد،
سندﯾکـای شـرکـت واحـد و  ،(...در
اعتراض به مزدھای نـاچـيـز ،تـحـمـيـل
گرسنگی و کوچک سـازی سـفـره ی
خانواده ھا ،معوقات و وضعيت نـنـگـيـن
قراردادھا ،درخواست مسکن مناسب،
فساد گسترده در جرﯾان جابجاﯾی ھا و
خصوصی سازی ھا در نھادھا ،مراکز و
عرصه ھای مختلف ،از جمـلـه عـرصـه
صناﯾع ،دانشگاه ھا ،آموزش و پـرورش،
بھداشت و درمان و  ،...بازداشت ھا و
پرونده سازی ھای بيشـرمـانـه عـلـيـه
کارگران ،اعتصابات مداوم و سـراسـری
معلمان و عـدم حضـور در کـالـسـھـا،
تجمعات پياپی بازنشستگان در مقـابـل
مجلس ،وزارت کار ،سازمان بـرنـامـه و

بودجه و سـاﯾـر شـھـرھـا ،تـجـمـع و
اعــتــصــابــات پــرســتــاران در حــيــاط
بيمارسـتـان ھـا ،اعـتـراضـات وسـيـع
دانشـجــوﯾــان ،زنــان ،فـعــاالن مـحــيــط
زﯾست ،ھمه و ھمه نشان دھنده اﯾـن
واقعيت است که استمرار اﯾن شـراﯾـط
غيرانسانی و تـحـمـيـلـی ،راھـی جـز
اتحاد و ارتقاء سطح مبارزات متـشـکـل
جاری مشـتـرک بـراﯾـمـان دربـرنـدارد.
عالوه بر اﯾن ،در نھاﯾت تأسـف بـخـش
عظيمی از مناطق اﯾران و مردم محروم
در معرض فـاجـعـه سـيـل اخـيـر قـرار
گرفته ،شماری از مردم جان خود را از
دســت داده انــد و خســارت ھــای
عظيمی به سـرپـنـاه و داراﯾـی ھـای
شھروندان وارد گردﯾده است .ﯾـکـی از
علل گستردگی خرابی ھـا و آوارگـی
مردم بر اثر بی مسئوليتی ارگان ھـا و
متوليان حاکم ،عدم رعاﯾت اسـتـانـدارد
در ساخت و سازھا و تخـرﯾـب مـحـيـط
زﯾست می باشد .اﯾن فاجعه تـأثـيـرات
مخرب و ھولناکی بر زندگی و معيشت
زحمتکشان اﯾن مناطق وارد سـاخـتـه
است و کارگران و ھمه مردم حق دارند
دولت را پاسخگوی رفـع مشـکـالت و
نيازھای خود بداننـد و بـر امـر کـمـک
رســانــی و بــازســازی اﯾــن مــنــاطــق
کـــــــنـــــــنـــــــد.
پـــــــافشـــــــاری
ما از ھـمـه ی کـارگـران ،مـعـلـمـان،
پــرســتــاران ،بــازنشــســتــگــان ،زنــان،
بيکاران ،دانشجوﯾان و جـوانـان دعـوت
می کنيم با تجمع و ھمبسـتـگـی ،روز
جھانی کارگر ) ١١اردﯾبـھـشـت( را روز
اعتراض نسبت به شراﯾط غيرانسـانـی
موجود و طرح مطالبات برحق خود قـرار
دھيم:
 -١تعيين مـزد حـداقـل بـه مـيـزان ٧
ميليون تومان در ماه برای ﯾک خـانـواده
نـــــــــفـــــــــری.
چـــــــــھـــــــــار
 -٢آزادی بی قـيـد و شـرط کـارگـران
زندانی که بـرای خـواسـتھـای خـود
مبارزه کردهاند و منع تعقـيـب قضـاﯾـی
آنھا ،آزادی ھمه زندانيان سـيـاسـی و
عقيدتی و آزادی معلمان و دانشجوﯾـان
زنـــــــــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــــــــی.
 -٣برقراری بيمه بيـکـاری بـرای تـمـام
بـــيـــکـــاران و جـــوﯾـــنـــدگـــان کـــار.
 -۴ترميم مسـتـمـری بـازنشـسـتـگـان
حداقل به ميزان  ٧ميلـيـون تـومـان در
ماه ،تأمين بيمه ھای اجتماعی کـامـل
و کارآمـد و مسـکـن مـنـاسـب بـرای
بازنشسـتـگـان ،نـظـارت نـمـاﯾـنـدگـان
منتخب بازنشستگان بر صـنـدوقھـای
بازنشستگی و شـرکـت در مـدﯾـرﯾـت
آنھا.

-۵الغای ھرگونه تبعيـض جـنـسـيـتـی،
مذھبی ،ملی و قومی در محيط کـار و
جـــــامـــــعـــــه،
ســـــطـــــح
در
 -۶برابری مزد زنان و مردان در شـراﯾـط
کار برابر و برابری حقوق کارگران مھاجر
با ساﯾر کارگران و رفع تبعيض از آنـھـا.
کـــــودکـــــان
کـــــار
-٧مـــــنـــــع
 -٨حق بـرخـورداری از تشـکـل ھـای
مستقل و سندﯾکا و برقراری مـذاکـرات
دستجمعی ميان کارگران و کارفرماﯾان.
 -٩لــغــو قــراردادھــای ســفــيــد امضــا.
 -١٠آزادی بــيــان ،تــحــزب ،عــقــيــده،
اعـتــراض ،گـردھــمــاﯾـی ،اعــتـصــاب و
راھـــــــــپـــــــــيـــــــــمـــــــــاﯾـــــــــی.
 -١١اﯾجاد ﯾک صندوق با تـعـھـد دولـت
برای پرداخت فـوری تـمـام مـزدھـا و
مــزاﯾــای عــقــب افــتــاده کــارگــران.
 -١٢ما به ھمراه عموم کارگران اﯾران و
جھان ،سياستھای مداخـلـه گـرانـه،
جنگ افروزانه و تجاوزکارانه از جانب ھر
دولت متجاوزی را عليه مردم کشـورھـا
محکوم نموده و خواھان برقراری صلـح،
امنيت ،رفاه و پيشرفت برای تـمـامـی
مردم اﯾران ،منطقه و جھان ھسـتـيـم.
 -١٣تأمين نيازھای فوری سيل زدگـان
ازجمله خوراک ،پوشاک ،بـھـداشـت و
درمان و مـراکـز آمـوزشـی و تـأمـيـن

مسکن مناسب و بازسـازی راﯾـگـان و
جبران ھمه خسارات آنـھـا از جـمـلـه
خســارات کشــاورزان تــوســط دولــت.
 -١۴اعالم تعطيلی رسمی روز کارگر و
آزادی برگزاری مراسم بزرگداشـت اول
ماه می در سطح کشور.
گسترده ،مستحکم و رزمنده باد اتحـاد
و ھمبستگی بين الـمـلـلـی کـارگـران
جــــــــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــــــــــان!
رساتر و کوبندهتر باد فرﯾاد حق طلـبـی
کارگران و زحمتـکـشـان عـلـيـه نـظـام
سرماﯾه داری و قدرت ھای حامی آن!
پر طنين باد پيام آزادی بخش اول مـاه
می روز جھانی کارگران!
١٣٩٨
 ٧اردﯾــــــبــــــھــــــشــــــت
سـنـدﯾـکـای کــارگـران شـرکـت واحــد
اتــوبــوســرانــی تــھــران و حــومــه
سندﯾکای کارگران نيشکر ھـفـت تـپـه
گـــروه اتـــحـــاد بـــازنشـــســـتـــگـــان
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾـجـاد
تشکلھای کارگری
اول ماه مه برابر با ﯾـازده اردﯾـبـھـشـت
ماه ،روز جھانی کارگر است .اﯾـن روز،
روز ما کارگران در سراسر جھان است.
ما اﯾن روز را کـه حـاصـل مـقـاومـت،
اﯾستادگی و جانفشانی ميليونھا کارگر
و انسان مبارز و از جـان گـذشـتـه در
اقصی نقاط دنيا برای پاﯾان دادن به فقر

و نابرابری و نابودی بھره کشی انسان
از انسان است گرامی می دارﯾم.
برگزاری مراسم مستقل روز جـھـانـی
کارگر ﯾکی از بدﯾھی تـرﯾـن و خـدشـه
ناپذﯾرترﯾن حقوق اجتماعی ما کارگـران
است.
مــا پــيــشــاپــيــش اعــمــال ھــر گــونــه
محدودﯾتی در بـرگـزاری مـراسـم روز
جھانی کارگر را قوﯾا محکوم ميکنـيـم و
با فراخوان به کارگران)شاغل،بـيـکـار و
بازنشسته( در سـراسـر کشـور بـرای
برگزاری ھر چـه شـکـوھـمـنـدانـه تـر
مراسم اﯾن روز ،دست در دست ھم و
متحدانه راس سـاعـت ده صـبـح روز
چھار شنبه  ١١اردﯾـبـھـشـت مـاه در
مقابل مجلس " شورای اسالمی" گـرد
ھم ميائيم و بطور ﯾکپارچه ای خواھـان
پاﯾان دادن به فقر و فالکت و گرانـی ،و
در کل شراﯾط مصيبت باری می شوﯾـم
که به ما کارگران و ھمـه مـزدبـگـيـران
زحمتکش تحميل شده است.

فرﺍخوﺍن  ۱۱ﺍردیبهشت روز جهﺎین کﺎرگر
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ســـندﯾکای کـــارگران شـــرکت واحـــد
اتوبوســـــرانی تھـــــران بـــــه خاطـــــر
گراميداشــت روز جھــانی کــارگر )١١
اردﯾبھشت  (٩٨و در اعتراض به تعييـن
دستمزد زﯾـر خـط فقـر ،گرانـی و تـورم
افسارگــــسيخته ماﯾحتــــاج اوليــــه و
معيشت کارگران ،بازنشستگان و تمام
مزدبگيران ،ممانعت از اﯾجاد سـندﯾکا و
دﯾگــر تــشکل ھــای مــستقل کــارگری،
خصوصی سازی و پولی سازی آموزش
و پــرورش ،قراردادھــای ســفيد امــضاء،
تبعيــض و نــابرابری حقــوق زن و مــرد،

افزاﯾش بی روﯾه کودکان کار ،بازداشت
ﯾا زنـدانی کـردن کـارگران و معلمـان و
دﯾگر فعالين صنفی که بخش عظيمـی
از کارگران و قشر فرودسـت جامعـه را
در بــر مــی گــيرد در مقابــل مجلــس
) ميدان بھارستان( تجمـع برگـزار مـی
کند.
ســـندﯾکای کـــارگران شـــرکت واحـــد
اتوبوســرانی تھــران از تمــام ھمکــاران
محـــترم اعـــم از راننـــدگان ،کـــارگران
تعميرگاه ھا ،پرسنل اداری و خدماتی،
کنــترلين و بازنشــسته ھــا درخواســت

دارد جھت برگزاری ھر چه باشـکوه تـر
روز جھانی کارگر ) ١١اردﯾبھـشت( روز
چھارشنبه ساعت  ١٠صـبح در مقابـل
مجلـــس )بھارســـتان( حـــضور بھـــم
رسانند.
گرامی باد اول ماه مـه  ١١اردﯾبھـشت
روز جھانی کارگر
ســـندﯾکای کـــارگران شـــرکت واحـــد
اتوبوســــــرانی تھــــــران و حومــــــه
چھارم اردﯾبھشت

کارل مارکس

در ﻧﻔﻲ اﻋﺪام

مجازات عموماً به عـنـوان وسـيـلـهای
برای اصالح و ﯾا ارعاب دﯾگران تـعـرﯾـف
شده است .اما شما چه حقـی دارﯾـد
که مرا جھت اصالح و ﯾا ارعاب دﯾـگـران
تنبيه کنيد .عالوه بر اﯾن ،تارﯾخ و چيزی
به نام آمار موجود است کـه بـا ارائـه
کاملترﯾن شواھد ثابـت مـیکـنـنـد از
زمان "قابيل" ،دنيا به وسيله مـجـازات
نه مرعوب شده و نـه اصـالح .درسـت
برعکس .از نظر حقوق انتزاعـی تـنـھـا
ﯾک تئوری مجازات وجود دارد که شـأن
انســان را بــه صــورت تــجــرﯾــدی بــه
رسميت مـیشـنـاسـد ،و آن تـئـوری
کانت اسـت .اﯾـن را بـه خصـوص در
فرمولبندی خشکی که ھـگـل بـه آن
داده میتوان دﯾـد .ھـگـل مـیگـوﯾـد:
«مجازات حق مجرم است .اﯾن عملـی
ناشی از اراده خـود وی مـیبـاشـد.
مجرم تجاوز به حق را به عـنـوان حـق
خود اعالم میکند .جرم او نفـی حـق
است .مجازات نفی اﯾن نفی اسـت و
در نتيجه تأئيد حقی است کـه مـجـرم
خود ،آن را مورد پشتيبانی قرار داده و
بر خوﯾشتن تحميل نـمـوده اسـت(_»
ھــــگــــل -فــــلــــســــفــــه حــــق(
بــدون شــک در اﯾــن فــرمــولبــنــدی
مغلطهای وجود دارد .چـون کـه ھـگـل
بهجای اﯾنکه به مجرم به عنوان صـرف

ﯾک معلول و برده دسـتـگـاه قضـائـی،
نگاه کند ،او را به موقعيت ﯾک مـوجـود
آزاد که سرنوشت خود را خود تـعـيـيـن
مینماﯾد ،ارتقاء میدھد .بـا نـگـاھـی
دقيقتر به موضوع ما متوجه میشوﯾم
که در اﯾنجا ،اﯾن اﯾدهآليـسـم آلـمـانـی
است که مثل اغلب نمونهھای دﯾـگـر،
به قوانين جامـعـه کـنـونـی قـطـعـيـت
ماوراءالطبيـعـه مـیبـخـشـد .آﯾـا اﯾـن
دغلکاری نيست که به جـای فـرد بـا
انگيزهھای واقعیاش ،به جای مـحـيـط
و شراﯾط اجتماعی گوناگونی که فرد را
تحت فشار مـیگـذارنـد ،انـتـزاعـی از
"اراده آزاد" را ،ﯾعـنـی ﯾـکـی از مـيـان
چندﯾن خصوصيات ﯾـک انسـان را بـه
جای خود انسان قرار دھيم! اﯾن تئوری
با تلقی مجازات به مثابه نتـيـجـه اراده
خود مجرم ،چيزی جز بيان متافيزﯾـکـی
"قانون قصاص" قدﯾمی نيـسـت )حـق
تالفی با تحميل مجازات از ھمان نوع(.
صاف و پوست کـنـده آنـکـه ،مـجـازات
چيزی نيست جز وسيلهای که جامعـه
با آن در قبال تخطی و تخلف از شـروط
حياتی خود ،صرفنظر از صـفـات اﯾـن
شرط و شروط ،از خود دفاع مـیکـنـد.
اما اﯾن چه نوع جـامـعـهای اسـت کـه
وسيلهای بھتر از جالد بـرای دفـاع از
خود نمیشناسد و وحشیگری خـود

را به مثابه قانونی ابدی جار مـیزنـد؟
آقای آ کوتله ،در اثر عالی و عـالـمـانـه
خود میگوﯾد« :ما به طور وحشـتـنـاک
منظماً بـودجـهای را بـرای زنـدانھـا،
سياهچالھـا ،سـکـوھـای اعـدام و...
صــرف مــیکــنــيــم .مــا مــیتــوانــيــم
پيشبينی کنيـم کـه چـه تـعـدادی از
انســانھــا دســتشــان را بــه خــون
انسانھای دﯾگر آغشته میکننـد چـه
تعداد جاعل وجود دارد ،چه تـعـداد بـه
زندان افکنده خواھند شد ،تقـرﯾـبـاً بـه
ھمان ترتيبی که میتوان زاد و ولـد و
مرگ و ميرھـارا پـيـشبـيـنـی کـرد»...
آقای کوتله با قطعيـت حـيـرتآوری در
جمعبندی از احـتـمـاالت جـرم کـه در
سال  ١٨٢٩چاپ شد ،نه فقـط تـعـداد
بلکه انواع جرمھای گوناگون در سـال
 ١٨٣٠در فرانسه را پيشبينـی نـمـود.
در واقع نه موسسات خاص سيـاسـی
در ﯾک کشور بلکه شـراﯾـط اسـاسـی
جامعه مدرن بورژوائی ،به وجود آورنـده
ميانگينی از جناﯾات در ميان بخشی از
جامعه ھستند .بنـابـراﯾـن آﯾـا ضـرورت
ندارد که ،به جای تجـلـيـل و سـتـودن
جالد ﯾعنـی کسـی کـه انـبـوھـی از
جناﯾتکاران را اعدام میکـنـد تـا بـرای
جنـاﯾـتـکـاران جـدﯾـدی کـه بـه وجـود
میآﯾند ،جا باز شود ،عميقاً خواسـتـار
دگرگونی سـيـسـتـمـی بـاشـيـم کـه
منشاء و منبع تغذﯾه جرم و جنـاﯾـت در
جامعه میباشد.
در نفی اعدام|کارل مارکس

»ﻧﻮه  3ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ از ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻟﻮاﺳﺎن«
 ۴اردﯾبھشت  ١٣٩٨ايران ,جھان
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ﯾاشار سلطانی روزنامـهنـگـار اﯾـرانـی،
سهشنبه  ٢٣آورﯾل با انتشار اسـنـادی
تاکـيـد کـرد کـه عـمـده پـرونـدهھـای
ساختمانی و تـخـلـفـات جـابـهجـاﯾـی
پولھا در ساخت و سازھای غير مجـاز
لواسان ،به نام پسر  ٣سـالـه عـلـی
شمخانی دبير شورای عالـی امـنـيـت
اﯾران ثبت شده است.
به گزارش رسـانـهھـا و شـبـکـهھـای
اجتماعی اﯾرانی ،ﯾـاشـار سـلـطـانـی
نوشته است« :در اسناد لواسـان فـرد
مــجــھــولــی وجــود داشــت بــه نــام
محمدطاھا_ميرمحمدعلی که چـنـدﯾـن
پرونده تخلف سنگين در کـمـيـسـيـون
ماده  ١٠٠به دليل ساخت و سـازھـای
غير مجاز داشت».
اﯾن روزنامهنگار افزود» :سوال اﯾن بـود

اﯾن فرد چه نسبتی با ساﯾر متخلفـيـن
دارد؟ ھمين فرد از طلبکاران ميلـيـاردی
و سـپـرده گـذاران مـوسـسـه مـالـی
اعتباری کاسپين نيز ھست«.
ﯾاشار سلطانی نوشت» :شاﯾد جـالـب
باشد بدانيد بعد از پـيـگـيـری مـتـوجـه
شدﯾم اﯾن فرد نوه دبيـر شـوراﯾـعـالـی
امنيت ملی و ﯾک پسر بچـه  ٣سـالـه
بيشتر نيست که عـمـده پـروانـهھـای
ساختمانی و تخـلـفـات و جـابـجـاﯾـی
پولھا را به نام وی انجام میدھند«.
ســال گــذشــتــه پــرونــده ســاخــت و
سازھای غير مجاز در لواسـان کـه بـا
نام «زمين خـواری »و «کـوه خـواری»
شھرت داشت ،جنجالی شد.
مــنــطــقــه لــواســان از بــخــشھــای
شھرستان شميرانات واقع در شـمـال
استان تھران به دلـيـل داشـتـن آب و

ھوای مطبوع و طبيعت بکر ،بسياری را
وسوسه کرده تا با ساخت و سازھـای
غيرمجاز به وﯾالسازی در اﯾن مـتـطـقـه
بپردازند.
براساس تصاوﯾر منتشر شده در فضای
مجازی بسياری از اﯾن وﯾالھـا کـه بـه
روش غيرمجاز ساخته شدند ،به فـالن
نماﯾنده مجلس ،داماد فالن مسئـول و
وﯾالی فالن شخص معروف مـنـتـسـب
شده است.
در اﯾن ميان نـامھـای سـيـد حسـيـن
ميرمحمد علی داماد علی شمخانی و
فاطمه حسينی نمـاﯾـنـده مـجـلـس و
دختر صفدر حسينی وزﯾـر سـابـق در
دولت اﯾران برجسته شد .حتی وﯾـالی
دختر وزﯾر سابق ھم با حـکـم دادگـاه
تخرﯾب شد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺮوار ”ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻨﻴﻪ
اﻗﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ ﺳﭙﺎه“ :
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 شرکت مخابرات اﯾران ﯾا  ٢٢ميليون خط زمينی و  ٣٣ميليون موباﯾل به مبلغ  ٩ميليارد دالر ارزش گذاری شد و سپاه ٧٫٨ميليارد دالر بابت آن پرداخت .قيمت واقعی شرکت مخابرات اﯾران حداقل  ۴۵ميليارد دالر برآورد شده ﯾعنی پنج برابر بيشتر.
 شرکت سرماﯾه گذاری غدﯾر ،ﯾکی از بزرگترﯾن شرکت ھای سرماﯾه گذاری شامل داروسازی سينا ،شرکت فناوران،سيمانسپاھان ،سيمان کردستان،بانک پاسارگاد ،سيمان شرق ،کارخانجات اﯾران استيل،پتروشيمی زاگرس و صدھا شرکت
کوچکتر،به مبلغ  ١٫۵ميليارد دالر قيمت گذاری شد ،اما سپاه بابت آن  ٠٫٩ميليارد دالر پرداخت کرد .قيمت واقعی آن  ۴ميليارد
دالر برآورد شده است.
پاالﯾشگاه اصفھان  ٢٫١ميليارد دالر توسط سپاه خرﯾداری شد.-
بانک پارسيان :از  ١٩ميليارد دالر ارزش بانک پارسيان ،سپاه صاحب  ١٫٧ميليارد دالر آن است
صناﯾع پتروشيمی اﯾران  ۶٠درصد از اﯾن شرکت متعلق به سپاه است با ارزش  ٨٠٠ميليون دالر
پتروشيمی پارس  ۴٠درصد درمالکيت سپاه به ارزش  ٧٠٠ميليون دالر
پتروشيمی مارون  ١٩درصد مالکيت از آن سپاه ميباشد به ارزش  ۶٠٠ميليون دالر
صناﯾع آلومينيوم اﯾران به قيمت  ۴٠٠ميليون دالر توسط سپاه خرﯾده شد .تنھا ارزش زمينی که کارخانه ھا درآن واقع شده ٣٠٠
ميليون دالر برآورد ميشود.
معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش ٢
ميليارد دالر به قيمت  ١٫٨ميليارد دالر توسط
سپاه خرﯾداری شد.
بانک ھای صادرات ،ملت و تجارت ١٠ :الی
 ١۵درصد سھام اﯾن بانکھا متعلق به سپاه
است )ارزش نامعلوم(
صناﯾع درﯾاﯾی صدرا به قيمت  ١۵٠ميليون
دالر توسط سپاه خرﯾداری شد .ارزش
واقعی  ١ميليارد دالر
شرکت تاﯾد واتر خاورميانه در اسکله شھيد
رجاﯾی بندرعباس که  ۶٠درصد کل واردات/
صادرات اﯾران از طرﯾق آن انجام می گيرد،
به قيمت  ٣٠٠ميليون دالر توسط سپاه
خرﯾداری شد.
شرکت سرماﯾگذاری صنعتی اﯾران به قيمت
 ١۵٠ميليون دالر توسط سپاه خرﯾداری شد.
صناﯾع استيل مبارکه با ارزش  ٣ميليارد دالر
)سھامدار(
بانک سينا به ارزش  ۴٠٠ميليون دالر و با
 ٢۶٠شعبه در سراسر کشور توسط سپاه
خرﯾداری شد.
شرکت توسعه شھری توس گستر به
ارزش  ۵٠ميليون دالر توسط سپاه خرﯾداری
شد.

تراکتور سازی تبرﯾز  ١٨٠ميليون دالر قيمت گذاری شد با ارزش واقعی  ۴٠٠ميليون دالر و به قيمت  ١٧٠ميليون دالر توسط
سپاه خرﯾداری شد.
صناﯾع سدﯾد سرماﯾه گذاری توسط سپاه به مبلغ  ١٠ميليون دالر
صناﯾع اﯾران مينرال سرماﯾه گذاری توسط سپاه به مبلغ  ٨ميليون دالر
شرکت حفاری و معادن بافق سرماﯾه گذاری توسط سپاه به مبلغ  ١۵ميليون دالر
داروسازی جابر بن حيان سرماﯾه گذاری توسط سپاه به مبلغ  ١٠ميليون دالر
شرکت سرماﯾه گذاری مھر اﯾرانيان از جانب سپاه  ١۴٠ميليون دالر برای راه اندازی  ٢۴کارخانه آرد در  ٢۴استان سرماﯾه
گذاری کرده است .
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شرکت ھاﯾی که زﯾرمجموعه تعاون سپاه ھستند
گروه بھمن )اتومبيل سازی( به ارزش  ۵٠٠ميليون دالر توسط سپاه خرﯾداری شد
ساﯾپا )دومين توليد کننده اتومبيل در اﯾران( ١٧درصد از ساﯾپا متعلق به سپاه است  ١ميليارد دالر از ماﯾملک و  ٢ميليارد دالر از
سرماﯾه شرکت ساﯾپا متعلق به سپاه است.
شرکت سرماﯾه گذاری صنعتی بھشھر  ١۶درصد از اﯾن شرکت متعلق به سپاه است  ٢١۶ميليون دالر از اموال و ماﯾملک
شرکت و  ٢۵٠ميليون دالر از سرماﯾه شرکت متعلق به سپاه است
شرکت سرماﯾه گذاری بھمن  ٢۴٠ميليون دالر از اموال شرکت متعلق به سپاه است.
صناﯾع جوشکاری اﯾران  ٢٣ميليون دالر از اموال شرکت و ٣٠ميليون از سرماﯾه شرکت متعلق به سپاه است.
پتروشيمی کرمان  ٢۵درصد از شرکت متعلق به سپاه است به مبلغ  ٢۵٠ميليون دالر
دﯾگر کمپانی ھاﯾی که سپاه  ١٠٠درصد مالکيت آنھا را داراست شامل:صناﯾع شاداب خراسان ،ھواپيماﯾی پارس ،شرکت
غذاﯾی مائده ،بھمن دﯾزل )سازده کاميون ھای شرکت ژاپنی اﯾسوزوی( ،شرکت عصر بھمن ،صناﯾع شاسی سازی اﯾران،
شرکت صناﯾع ارزش آفرﯾنان
بانکھاﯾی که متعلق به سپاه ھستند و زﯾر نظر آن فعاليت ميکنند شامل:
بانک قوامين با  ٨۵٠ميليون دالر ماﯾملک )سرماﯾه بانک قوامين ظرف  ۶ماه از  ٣۵٠ميليون دالر به  ٨۵٠ميليون دالر افزاﯾش
ﯾافته(
بانک مھر متعلق به بسيج؛ ظرف چند ماه سرماﯾه بانک مھر از  ٣۵٠ميليون دالر به  ٧٫۵ميليارد دالر رسيده است.
موسسه اعتباری نيروھای مسلح )بتاجا( با سرماﯾه  ١٫٢ميليارد دالر متعلق به سپاه
موسسه ی انصارالمجاھدﯾن متعلق به سپاه با  ۶ميليارد دالر ماﯾملک و  ۶٠٠شعبه در سرتاسر کشور .سرماﯾه اﯾن موسسه
ظرف ﯾک سال از  ٢٫٧ميليارد دالر به  ۶ميليارد دالر افزاﯾش ﯾافته و مجوز تبدﯾل به بانک را بالفاصله درﯾافت کرده و سردار سپاه
غالمحسين تقی نتاج آن را اداره ميکند.
موسسه ی مالی و اعتباری ثامن االئمه با ارزش ۶
ميليارد دالر متعلق به سپاه است سرماﯾه ی آن ظرف
ﯾک سال از  ٢٫٢ميليارد دالر به  ۶ميليارد دالر رسيده
است
موسسه ی مالی و اعتباری الموحدﯾن با  ٢٠۶شعبه
تنھا در خراسان سال گذشته  ۵٠۶ميليون دالر
سرماﯾه داشته است که ظرف ﯾک سال به ١٫۵
ميليارد دالر رسيده است و تحت نظر سردار صميمی
اداره ميشود
موسسه ی مالی و اعتباری عسگرﯾه با  ١٢٠شعبه
در خراسان با ارزش  ۴۵٠ميليون دالر تحت نظر سردار
».جوادی اداره می شود...

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ي روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
در چھارم ماه مه سال  1886مـيـالدی
ﯾعنی در چـھـارمـيـن روز اعـتـصـاب و
تجمعات اعتراضی کارگران آمرﯾکاﯾـی و
مھاجر در شھر شيکاگو که خـواسـتـار
تعدﯾل و کـاھـش سـاعـات کـار از ده
ساعت به ھشت ساعت شده بودنـد،
پليس سرکوبگر آمرﯾکا به روی کارگـران
معترض آتش گشود .در اﯾن واقـعـه ی
ناگوار شماری جانباختند و تعداد زﯾادی
به شدت مجروح شـدنـد .بـر پـاﯾـه ی
اسناد موجـود ،قـانـون گـذاران اﯾـاالت
متحده قول داده بودند که در نخستيـن
روز ماه مه  ،1886ساعات کار در اﯾـن
کشور را بـه ھشـت سـاعـت در روز
کاھش دھند ،ولی چنين نکردنـد و در
نتيجه کارگران در اعـتـراض بـه وعـده
ھای عمـلـی نشـده ی نـمـاﯾـنـدگـان
بورژوازی ،در سراسر اﯾاالت متحـده ی
آمرﯾکا دست بـه اعـتـصـاب زدنـد .آن
اعتصاب عظيم و سراسری در ﯾک ھزار
و دوﯾست کارخانه و کارگاه براه افتاد و
حدود نود ھزار کارگر شيکاگوﯾی در آن
شرکت کردند .گزارشات مربوط بـه آن
رخداد می گوﯾنـد« :وقـتـی کـارگـران
شيکاگو و توده ھای حماﯾت کنـنـده از
محل تجمع خود به سمت نقـاط دﯾـگـر

مدرسه

شھر راھی شدند ،مأموران پلـيـس در
مقابل اﯾشان ظاھر گردﯾـدنـد .آنـھـا از
تجمع کنندگان خواستند کـه مـتـفـرق
شوند و به خانه ھاﯾشان برگردنـد کـه
در اﯾن اثنا انفجاری صورت گـرفـت .آن
انفجار به کشته شدن ﯾک مامور پليس
و زخمی شدن چند نفر انجامـيـد .اﯾـن
انفجار باعث شد تا پلـيـس بـه سـوی
اعتصابيون و مـردم عـادی تـيـرانـدازی
کند .آمار دقيق کشته شـدگـان اعـالم
نشده ،ولی اسامی انبوه مجروحان را
درﯾـــــافـــــت کـــــرده اﯾـــــم ».
در آن ھنگام مأموران پليس بـا اعـمـال
خشونت و وحشيگری جمعيت عظـيـم
معترضين را پراکنده کردنـد .در روﯾـداد
چھارم مه  1886ھشت نـفـر بـعـنـوان
سازمان دھندگان اصـلـی اعـتـصـاب و
اعتراضات شيکاگو دستگير شدند .پنـج
نفر از دستگير شدگان کارگران مھـاجـر
"آلمانی" آلمانی تـبـار ،و ﯾـکـی ھـم
آلمانی تبعه ی آمرﯾکا بود .ھفت نفر از
اﯾن مبارزان راه رھاﯾی طبقه ی کـارگـر
حکم اعدام گرفتند که چھار تن از آنـان
بدار آوﯾخته شدند و ﯾکی ھم پـيـش از
اجرای حکم خودکشی کرد .فـرمـانـدار

ﻋﺰ ﻳ

اﯾالت حکم دو نفر از مـحـکـومـيـن بـه
اعدام را به حبس ابد تـخـفـيـف داد ،و
نفر ھشتم ھم به پانزده سال حـبـس
محکوم شد .بـا پـخـش خـبـر ﯾـورش
سـبــعـانــه ی پــلــيـس شـيــکــاگـو بــه
معترضـيـن ،و آنـگـاه خـبـر اعـدام آن
کارگران پيشرو ،در اکـثـر کشـورھـای
جھان مراسم ھاﯾی در گراميداشت ﯾاد
جانباختگان اﯾن رخداد برگزار و مـرتـبـاً
اﯾن مراسم ھا تکـرار گـردﯾـدنـد .از آن
تارﯾخ به بعد تدرﯾجـاً روز اول مـاه مـه
بعنوان روز جھانی کارگر شناخته شد.
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زندان به من چيزھای زيادی ياد داد
ولی بيش از ھمه صبر کردن را
ھنگام تنھايی پر جمعيت بودن را
در ميان جمعيت با خود ماندن را
و پيوسته با خود قھر کردن
و مکرراً آشتی کردن را
بدون احساس سنگينی
تحمل خيانت ھا را
در پنج متر ،پنج ھزار متر قدم زدن
و در تنگنای ديوارھا
سير دنيا را
و بيش از ھمه
تمام ِگرد ھا را در دل تيز کردن را
انسان بودن ،انسان بودن را
تنھا دو چيز را میتوانم از ديگران پنھان کنم :خستگیام را و سنم را .به جز اين دو ھمه چيز در زندگيم شفاف و آشکار بوده است.
میگويند جوانتر از سنم نشان میدھم .شايد به اين دليل است که آنقدر کار دارم که وقت نکردهام پير شوم.
ھيچ وقت به خودم نگفتهام« :اگر دوباره به دنيا میآمدم ،ھمين کارھا را دوباره انجام میدادم» .در اين صورت دلم میخواھد بيشتر
از بار اول کار کنم ،خيلی خيلی بيشتر و خيلی خيلی بھتر.
اگر در تاريخ بشر تنھا يک نفر جاودان باشد ،به دنبال او میگردم تا راھنماييم کند چهطور جاودان بمانم .افسوس که در حال حاضر
الگويی ندارم .تقصير من نيست ،مجبورم مانند ھمه بميرم .اما از اين بابت عصبانيم ،چون به انسانھا و انسانيت عشق میورزم.
عزيز نسين -سال 1968
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ﺗﺎرﻳﺦ و ﻳﺎد :ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﻲ
ﭘﻮﻳﺎن اراﻛﻲ

برگرفته از ترﯾبون زمانه *

ساعت  ٢بعـد از ظـھـر  ٣٠فـروردﯾـن
 ١٣۵۴در بـيــمـارسـتــان  ۵٠١ارتــش،
جسد شخصی مورد معاﯾنه قرار گرفت
که دو گلوله در سـر داشـت ﯾـکـی از
ابـروی سـمـت چـپ و دﯾـگـری از ٢
سانتیمتر باالتر وارد سـر شـده بـود.
بيژن جزنی  ٣۵ساله اھل تھران.
بيژن جزنی متولد  ١٣١۶در تھران بود و
در  ١٩فروردﯾن  ١٣۵۴به ھمراه  ٨نـفـر
دﯾگر ،حسن ضيـاء ظـرﯾـفـی ،عـبـاس
سـورکـی ،سـعـيــد کــالنـتـری ،عـزﯾــز
سرمدی ،احمد جليل افشـار ،مـحـمـد
چوپانزاده ،مصطفی جوان خـوشـدل و
کاظم ذوالنوار ،در تپهھای پشت زنـدان
اوﯾن کشته شد .سعيد کالنتری داﯾـی
کوچکتر بيژن بـود و داﯾـی بـزرگـتـر او
منوچھر کالنتری در سال  ١٣۶٢ھنگـام
خروج از مرز به دام سپاه مـیافـتـد و
پس از شکنجه اعدام میشود.

بــــيــــژن کــــه در
خانوادهای سياسـی
بــه دنــيــا آمــده بــود
خــيــلــی زود ،در ده
ســـالـــگـــی ،عضـــو
سازمان جوانان حزب
توده شد .ﯾک سـال
بـعـد از عضـوﯾـت او
حــزب تــوده غــيــر
قانونی اعـالم شـد]
 [1و او در اﯾن دوران
تـــا ســـال ١٣٣٢
فـــعـــالـــيـــتھـــای
بــیشــمــاری بــرای
سازمان کرد .از سال
 ٣٢تا  ٣۴چندﯾن بـار
دســتــگــيــر و آزاد
میشود .بـه دلـيـل
آشناﯾی با نـقـاشـی
در ﯾــک مــؤســســه
تبليغاتی شـروع بـه
فعاليت میکند و در
١٣٣٨
ســـــــال
نشــرﯾــهای را چــاپ
میکنند که بـعـد از
دستگيری بـرخـی از
اعضا ،در ھمان سال
نشــرﯾــه مــتــوقــف
میشـود .در سـال
 ١٣٣٩بـيـژن وارد جـبـھـه مـلـی دوم
میشود .بيژن جزنی در سـال ١٣٣٨
وارد دانشــگــاه شــده و فــلــســفــه
میخواند و از پـاﯾـان نـامـهی خـود بـا
عنوان «انـقـالب مشـروطـيـت اﯾـران:
نيروھا و ھدفھا »با نمرهی بيست در
نزد دکتر صدﯾقی ،دفـاع مـیکـنـد .در
مھرماه  ١٣٣٩با ميھن قرﯾشـی ازدواج
میکنـد .حـاصـل ازدواج دو پسـر بـا
نامھای بابک و مازﯾار است.
بيژن در جبھه ملی دوم فعاليت داشت
و ابوالحسن بنی صدر در خاطرهای کـه
از او نقل میکند مـیگـوﯾـد« :شـاپـور
بختيار مسئول سـازمـان دانشـجـوﯾـان
جبھه ملی بود و شعار آن سازمان اﯾن
بود که )در دانشگاه ،ھمه دانشجوﯾان،
با ھر مرامی میتوانند عضو شوند( اما
وقتی قرار شـد دانشـگـاه کـمـيـتـهی
انتخابی داشته باشد دکتر بخـتـيـار بـا
اختياراتی که داشت جزنی را به دليـل
کمونيست بودن حذف کرد»[2].

بيژن جزنی

جزنی در سال  ١٣۴٢نشـرﯾـهی پـيـام

 ٣١فروردﯾن ١٣٩٨

دانشجو را بـا ھـمـکـاری دوسـتـانـش
منتشر میکند؛ نشرﯾهای که بسيار ُپر
خواننده بود.
بيژن در سـال  ١٣۴۶بـرای مـراسـم
تختی بسيار پر شور عمل مـیکـنـد و
ھنگامی که او را در اواخر سال ١٣۴۶
بازدداشت مـیکـنـنـد خـودش گـمـان
میکند به دليل ھمين مراسم اسـت.
اما سال  ۴۶به دلـيـل لـو رفـتـن ﯾـک
اسلحه دستگير میشود .بازداشت او
به ھـمـراه شـکـنـجـهھـای روحـی و
جسمی فـراوان و تـھـدﯾـد بـه قـتـل
فرزندانش ھمراه است.
بيزن جزنی در بھمن ماه  ۴٧در دادگـاه
به  ١۵سال حبس محکوم میشـود و
باقی دوستانش ھر کدام به  ٨تـا ١٠
سال محکوم میشوند.
بعد از اقـدام بـه فـرار نـامـوفـق او و
رفقاﯾش ،به قم منتقـل مـیشـود .دو
سال در قم میماند و در ھـمـيـن دو
سال بود که بسياری از نـوشـتـهھـا و
نقاشیھای او از زندان خـارج شـد و
البته به دليل بیاحتياطی و مشکـالت
در سالھای بعد از انقالب بسيـاری از
آن ھا از بين رفت.
بيژن جزنی بعد از دو سال باز به تھران
منتـقـل مـیشـود؛ بـعـد از واقـعـهی
سياھکل مجدد بازجوﯾی میشود؛ بـه
زندان قصر و سپس اوﯾن و در نھاﯾت در
شامگاه  ٢٩فروردﯾن  ١٣۵۴در پشـت
تپهھای اوﯾن بـه ھـمـراه دوسـتـانـش
کشته میشود.
تارﯾخ و ﯾاد
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تابلوی سياھکل ،اثر بيژن جزنی
از قتل بيژن جزنی  ۴۴سال مـیگـذرد.
بررسی تحليلـی آثـار او و نـقـش او
ھمچنان نيازمند کتابھا و مقـالـهھـای
بســيــاری اســت .در جــامــعــهای کــه
موضعگيری ھنوز سياه و سفيد اسـت
تحليل آثار بيژن و عمـلـکـرد چـرﯾـکھـا
برای جوانھاﯾی که بسياری نام او را
نشنيدهاند و بسيـاری او را اسـطـوره
میدانند و گروھی ھمچون مـھـرنـامـه
«روشنفکر ترورﯾست] ،»[3ﯾک وظيـفـه
است.

تابلوی سياھکل ،اثر بيژن
در دورانی ،به وﯾژه در زندان قصر ،بيژن
بسيار منزوی بود جالب اﯾنجاست کـه
از طرف ھـمـان ھـمـفـکـران چـپ بـه
اپورتونيسم ،روﯾـزﯾـونـيـسـم و تـبـلـيـغ
مخفيانه حزب توده متھم بـود [4 ].اﯾـن
در حالی بود که بيژن حزب توده را بـه
دليل عملکرد نادرست در کـودتـای ٢٨
مرداد متھم و آن را مسـئـول بـيـسـت
سال سرکوب در مملکت مـیدانسـت.
او اﯾن حزب را اصال حزبی انقـالبـی در
نظر نمیگرفت.
جزنی دربارهی مبارزه مسلحانه بر اﯾـن
باور بود که نقشی مـحـوری دارد امـا
باﯾد تاکتيکھای مسالمتآميز را از ﯾـاد
نبرد .اﯾن نظر او در آن سالھا بر خالف
نظر طرفداران احمد زاده بـود کـه اﯾـن
مدل مبارزه را نمیپسندﯾدند.
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جزنی درباره روحانيون ﯾا در
واقــع کــاســت روحــانــيــون
صﺤبت مـیکـنـد و ھشـدار
میدھد که ممکن است بـه
عــنــوان نــيــروی ســيــاســی
ارتجاعی ظاھر شوند و بيـن
مردم سوکسه پيدا کنند کـه
در اﯾن ميان خمينی شانـس
بيشتری دارد[5].
به ھـر حـال تـا پـس از مـرگ بـيـژن
نظرﯾهھای او چندان موفقيت نداشت و
صفاﯾی فراھانی ھم که تا حدی به او
نزدﯾکتر بود در عمليات سـيـاھـکـل در
سال  ١٣۴٩کشته شد.
اکنون چھار دھه از آن زمان میگذرد و
ما چاره ای ندارﯾم جز اﯾـن کـه تـارﯾـخ
گذشته و آرای گذشتگان را مو بـه مـو

تــحــلــيــل بــکــنــيــم.
بـــــــــــرگـــــــــــزاری
بـــزرگـــداشـــتھـــای
تــمــجــيــدی راه بــه
جــاﯾــی نــمــیبــرد.
ھــمــان کــاری کــه
خاندان سلطنت ھـر
ســالــه بــا شــاه و
جمھوری اسالمی بـا
خــمــيــنــی در ابــعــاد
بســيــار وســيــعتــر
میکند ،مـا ھـم بـا
قربانيان دوران شاه و
دوران اســــالمــــی
مــیکــنــيــم .بــدون
تـــحـــلـــيـــل ابـــعـــاد
خشــونــت ،نــفــرت و
دﯾکتاتوری )سلطانی
و والﯾــت فــقــيــه( از
جزنی
قـــربـــانـــيـــان بـــت
میسازﯾم و جزئيـات
وقــاﯾــع ،عــمــلــکــرد
جــامــعــه ،عــمــلــکــرد روشــنــفــکــران و
اشتباھات آنان را نادﯾده میگيرﯾم.
اکثر روشـنـفـکـران جـامـعـه در بـرابـر
مــوضــعگــيــریھــای حــکــومــت و ﯾــا
وابستگان آن مـانـنـد مـھـرنـامـه و ﯾـا
اندﯾشه پوﯾا واکنش درستی نداشتـنـد
و ندارند .تکرار آرای تـکـراری و نـفـی
سراسری راه به جاﯾـی نـمـیبـرد .در
اﯾن شراﯾط که جامعهی اﯾـران گـرفـتـار
«ھرج و مرج اطالعاتی »از طرﯾق انواع
شبکهھای اجتـمـاعـی اسـت کـه در
بسياری از مواقع فقط واکنشی قھـری
به رسـانـهھـای حـکـومـتـی اسـت و
ھشتگ پراکنیھای مرسوم بسـيـاری
از مردم که با صبحانه خوردن ھـر روزه
شان تفاوتی ندارد و عمری چـنـد روزه
دارند ،نمیتوان شاھد اتفاقھاﯾـی رو
به جلو بود.
کانال تلگرامی پيشتـازان عـدالـت کـه
متعلق به فرشيد ھکی بود تا پيـش از
قتلش بسيار کم تعداد بود و بعد از ٢٩
مھر ماه  ١٣٩٧در عرض چند روز چـنـد
صد نفر اضافه شدند .ھشتگھا به کار
افتاد و بعد از چند ھفته ھـمـه جـا را
سکوت فرا گرفت .سھـيـل عـربـی در
بدترﯾن شراﯾط روحی و جسـمـی قـرار
داشت اما جامعه به حضور بـانـوان در
استادﯾوم بيشتر بھا می داد.
روشنفکران باﯾد ﯾکدﯾگر را نقد کـنـنـد و
منتظر پاسخ باشند ،جامعه را عمـقـی
نقد کنند؛ ﯾادمـان نـرود اعضـای تـيـم
سياھکل را ھمان روسـتـاﯾـيـان ﯾـکـی
ﯾکی لو دادند و ﯾا با بيل و کـلـنـگ بـه
جانشان افتادند .جامعهی فعلی اﯾـران
از برخی جھات جلو رفـتـه اسـت امـا
ھنوز بسـيـار نـاتـوان اسـت و قـدرت
سازماندھی ندارد .جـمـلـهی «مـلـت
عزﯾز اﯾران به خوبی میداند کـه…» ..
راه به جاﯾی نمیبرد.
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چھل سـال پيـش ،در دوم اردﯾبھـشت
 ،١٣۵٨شورای انقـالب احکـام انتـصاب
نخستين اعضای شورای سپاه را صادر
کــرد .بــه دنبــال اﯾــن انتــصاب ،کــه در
اجرای دسـتور آﯾـت ﷲ خميـنی بـرای
تشکيل سـپاه صـورت گرفـت ،روز دوم
اردﯾبھشت در تقوﯾم رسـمی اﯾـران بـه
عنــوان "روز تاســيس ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی" ثبت شد.
در طول چھار دھه ای که از عمر سپاه
پاسداران می گذرد ،تضاد اﯾـن نھـاد بـا
آمرﯾکا احتماال معروف تـرﯾن وﯾژگـی آن
در سطح افکار عمومـی بـوده .وﯾژگـی
غيرقابل انکاری که به دنبال قرار گرفتن
ســــپاه در فھرســــت "ســــازمانھای
ترورﯾستی" اﯾـاالت متحـده ،در ابعـادی
کم سابقه خبرساز شده است.
بـــا وجـــود اﯾـــن گرداننـــدگان ســـپاه
پاســداران ،در مقــاطعی از عمــر چھــل
ساله اﯾن نھاد ،با دولتمردان آمرﯾکاﯾـی
تعـــامالت پنھـــانی انجـــام داده انـــد.
تعــامالتی کــه در بخــش اعظــم رواﯾــت
ھای "رسمی" حکومت از تارﯾخ سپاه،
به دقت سانسور شده اند.
مذاکرات گروگان-مﺤور
معروف ترﯾن مذاکرات مخفيانه تھران با
واشــنگتن ،بــرای مبادلــه گروگانھــای
اﯾاالت متحده در لبنـان بـا سـالح ھـای
آمرﯾکاﯾی مـورد اﯾـران نيـاز در جنـگ بـا

پاســداران انقــالب اســالمی قــرار
دارد .کانالی که ادامه فعاليت آن،
چنــان رونالــد رﯾگــان را بــه بھبــود
روابــط خوشــبين میکنــد کــه در
اواخر مھر  ،١٣۶۵به عنوان ھدﯾـه
ای نمادﯾن به رھبران اﯾـران ،ﯾـک
انجيل پشت نوﯾسی شده را بـه
تھران میفرستد.
درواقــع اﯾــن انجيــل را ،بــر خــالف
رواﯾــت نادرســت مــشھور ،مــک
فارلين در جرﯾـان سـفر خردادمـاه
خــود بــه تھــران نمــیآورد ،بلکــه
فرﯾــدون وردی نــژاد معــاون وقــت
اطالعات سـپاه ،در  ٢۵مھرمـاه و
در جلـسه ای بـا حـضور محـسن
رضاﯾی فرمانده وقت سپاه تحوﯾل
اکــــبر ھاشــــمی رفــــسنجانی
میدھد.

عراق صورت میگيرد ،که تحت عنـوان
"ماجرای مک فارلين" معروف است .در
رواﯾتھــای حکومــت اﯾــران از مــاجرای
مک فارلين ،اﯾـن
تــصوﯾر نادرســت
به مخاطبان ارائه
می شود کـه بـا
ناکــــام مانــــدن
نــــسبی ســــفر
رابـــــرت مـــــک
فـــارلين مـــشاور
اســبق امنيتــی
ملــی آمرﯾکــا بــه
تھـــران ،تعامـــل
مخفيانــــــــه دو
طــرف بــه پاﯾــان
رسيده.
آنچه در اﯾن ميان
ناگفته می ماند،
آن است که بعـد
از سـفر نافرجـام
مــک فــارلين بــه
تھــران از  ۴تــا ٧
خـــــرداد ،١٣۶۵
کانال جدﯾـدی در
روابــط محرمانــه
بــه دنبــال ســفر ناکــام مــک فــارلين بــه تھــران ،مــذاکرات
دو کــشور فعــال
محرمانه بـا آمرﯾکـا بـا محورﯾـت فرﯾـدون وردی نـژاد معـاون
میشود که اﯾـن
اطالعات سپاه در زمان جنگ )پوشه به دست( ادامـه پيـدا
بار ،در ﯾک سوی
کرد
آن ســـــــــــپاه
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به طور مشخص ،سه ماه بعد از سـفر
نافرجام مک فارلين به اﯾران ،آمرﯾکاﯾـی
ھا با اطـالع از حـضور علـی ھاشـمی
بھرمـــانی بـــرادرزاده اکـــبر ھاشـــمی
رفسنجانی در خارج از کـشور ،پيامـی
را در بلژﯾــک بــه او میرســانند تــا بــه
مقام ھای اﯾرانی انتقال دھـد .مطابـق
رواﯾـت علــی ھاشــمی ،آمرﯾکــاﯾی ھــا
می خواستند بدانند چرا مک فارلين در
تھران موفق به مالقـات بـا مقـام ھـای
ارشــد جمھــوری اســالمی نــشده ،و
ھشدار می دادند که "به زودی موازنـه
جنگ به نفع عراق تغيير خواھـد کـرد".
فرستادگان اﯾاالت متحده تاکيد داشتند
ھرچند ماﯾل به پيروزی اﯾـران نيـستند،
اما پيروزی عراق را ھم نمی خواھند و
پاﯾان جنگ را ترجيح می دھند.
ھاشمی رفسنجانی در مصاحبه بـا
جعفرشـــيرعلی نيـــا مولـــف کتـــاب
"رواﯾــتی از زنــدگی و زمانــه اکبــر
ھاشمی رفسنجانی" مدعی شـده
که وقتی برادرزاده اش خـبر مالقـات
بــا آمرﯾکــاﯾی ھــا را بــه او داده ،بــه
علی ھاشمی نھيـب زده کـه "چـرا
مــذاکره کــردی" ،ولــی بــرادرزاده،
مــاجرا را بــه محــسن رضــاﯾی ھــم
اطــالع داده و رضــاﯾی بــه او گفتــه
"ادامــه بــده ،مــا بــه ســالح احتيــاج
دارﯾــم" .علــی ھاشــمی در ھميــن
کتاب رواﯾت می کند" :به دﯾدار آقای
رضاﯾی رفتـم ....گفـت فقـط سـرنخ
ھاﯾــت را بــه بچــه ھــاﯾی کــه مــن
معرفی می کنـم وصـل کـن تـا کـار
ادامه پيدا کند .از اﯾن مقطع بـه بعـد
مـــن دﯾگـــر شخـــصا مداخلـــه ای
نداشــتم و فقــط ســفری بــه خــارج
داشــتم تــا افــرادی را کــه ســپاه
معرفی کـرده بـود بـه آمرﯾکـاﯾی ھـا
وصل کنم".
دﯾوﯾــد کرﯾــست ،کارشــناس ارشــد
تارﯾخ در پنتاگون ،در کتاب "جنـگ گـرگ
و ميش" در مورد "تارﯾخ سری مناقشه
 ٣٠ســاله آمرﯾکــا بــا اﯾــران" نوشــته در
ادامه مـذاکرات ،در  ٢٨شـھرﯾور ١٣۶۵
علــی ھاشــمی بھرمــانی و دو نفــر از
مـــسئوالن ســـپاه پاســـداران بـــرای
مــذاکرات محرمانــه بــه واشــنگتن مــی
روند .وی ﯾکی از دو مـسئول سـپاھی
را "مھدینژاد" معرفـی کـرده -کـه نـام
مــستعار "فرﯾــدون وردی نــژاد" معــاون
وقت اطالعات سپاه است .بـه نوشـته
دﯾوﯾــد کرﯾــست ،نماﯾنــدگان ســپاه در
زمان اقامت در واشـنگتن ،حـتی بـرای
بازدﯾد از کاخ سفيد -و البته نه مالقـات
بــا رئيــس جمھــور آمرﯾکــا -وارد اﯾــن
ساختمان می شوند.
ادامه ھمين مذاکرات اسـت کـه نھاﯾتـا
به ارسال انجيل پشت نوﯾـسی شـده
رونالــد رﯾگــان بــه تھــران مــی انجامــد.
ھرچنــد در  ١٢آبــان ،نــشرﯾه لبنانــی
الشراع سفر خرداد ماه مک فارلين بـه
تھران را افشا می کند و در نتيجـه بـه

دستور آﯾت ﷲ خمينی ،اکبر ھاشمی
رفسنجانی در مراسم سالگرد اشـغال
ســفارت آمرﯾکــا در  ١٣آبــان بــه نقــل
رواﯾـــت کنـــترل شـــده ای از مـــاجرا
میپردازد.
عجيــب آنکــه حــتی بعــد از لــو رفتــن
موضــوع ،کــه منجــر بــه ﯾــک افتــضاح
سياسی در اﯾاالت متحـده مـی شـود،
مذاکرات محرمانـه طـرفين پاﯾـان نمـی
ﯾابــد .ﯾــک روز بعــد از صــحبت ھــای
ھاشـــمی رفـــسنجانی ،در جلـــسه
سران قوا در تھران تـصوﯾب مـی شـود
که پروژه معاوضه گروگان ھا بـا سـالح
ادامـــه پيـــدا کنـــد .پـــروژه ای کـــه
دستاوردش تا آن زمان ،صـدور اسـلحه
آمرﯾکــاﯾی بــه اﯾــران از مــرداد  ١٣۶۴تــا

می ﯾابد.
در دی  ١٣۶٧جـــورج بـــوش )پـــدر( در
ســخنرانی خــود بــه مناســبت شــروع
دوران رﯾاســـت جمھـــوری ،بـــه طـــور
غيرمستقيم خواستار کمک اﯾران بـرای
آزادی گروگــان ھــای بــاقی مانــده در
لبنان می شود و وعده مـی دھـد کـه
کــشورش چنيــن اقــدامی را تالفـــی
خواھد کرد .بوش مشخصا با اشاره بـه
وضـعيت گروگــان ھـای آمرﯾکــاﯾی مــی
گوﯾد کمک به آزادی آنھا "بـرای مدتـی
طوالنی در خاطر خواھد مانـد" و تأکيـد
می کند" :حسن نيت ،به حـسن نيـت
منجر می شود".
ابراز تماﯾل آمرﯾکاﯾی ھا به ھمکاری بـا
اﯾران ،که چند مـاه بعـد از پاﯾـان جنـگ

محسن رضاﯾی در توضيح تالش ھای خود برای آزادی گروگانھای آمرﯾکـاﯾی درلبنـان:
"من ﯾکی از فرماندھان سپاه را فرستادم لبنان ...رفتند با بچه ھای حـزب ﷲ صـحبت
کردند .آنھا به شدت مخالفت کردند ...من اصرار کردم کـه تـو تـا اﯾنھـا آزاد نـشده انـد
بمان آنجا"
آبــــان  ١٣۶۵و در عــــوض ،آزادی دو
گروگان آمرﯾکاﯾی در  ٢۴مھر و  ١١آبـان
 ١٣۶۵بود.
دﯾوﯾد کرﯾست ھم رواﯾت می کنـد کـه
بعــد از افــشای مــاجرای مــک فــارلين،
مھدی نـژاد )وردی نـژاد( بـه آمرﯾکاﯾـی
ھا گفته اﯾران کماکان بـه ادامـ ٔه روابـط
پاﯾبنــد اســت و حــتی روز  ۶دیمــاه
 ١٣۶۵مالقات مجددی ميان طـرفين در
ژنو انجام شده اسـت .ھرچنـد مطابـق
رواﯾت او ،وزارت دفاع آمرﯾکا با اطالع از
ادامه مذاکرات محرمانه مـاموران وزارت
خارجه با اﯾران در مقطـع جدﯾـد ،بـرای
توقف اﯾن تماس ھا فـشار مـی آورد و
پرونده مبادله محرمانه سالح با گروگان
ھــا در دوره رﯾاســت جمھــوری رﯾگــان
بسته می شود.
با وجود تجربه ناکام مـذاکرات محرمانـه
در دوران رﯾاســـت جمھـــوری رونالـــد
رﯾگــان ،ارتباطــات اﯾــران و آمرﯾکــا بــرای
آزادی گروگان ھای آمرﯾکـاﯾی درلبنـان،
در زمان رئيس جمھور بعدی ھم ادامـه

اﯾران و عـراق و اﯾجـاد انتظـارات جدﯾـد
برای بھبود روابط جمھوری اسـالمی و
غرب صورت گرفته ،با ميانجيگری خاوﯾر
پرز دکوئيار دبير کل وقت سـازمان ملـل
متحد وارد مراحـل عملـی مـی شـود:
نماﯾنــده دبــير کــل ،شخــصا بــا رئيــس
جمھــور وقــت اﯾــران اکــبر ھاشــمی
رفسنجانی گفتگو می کنـد و در مـورد
شــراﯾط کمــک اﯾــران بــه حــل مــشکل
گروگـان ھــا بــه توافــق مــی رســد کــه
نھاﯾتــا ،بــه آزادی ھمــه آنھــا تــا بھمــن
 ١٣٧٠می انجامـد .قـرار شـده بـود در
عوض ،آمرﯾکاﯾیھا داراﯾی ھای توقيـف
شــده اﯾــران در اﯾــاالت متحــده را آزاد
کنند.

محــسن رضــاﯾی ،در مــصاحبه ای بــا
کانال  ٢تلوﯾزﯾون بی بـی سـی کـه در
قسمت دوم مـستند -سـه قـسمتی-
"اﯾـران و غـرب" در سـال  ١٣٨٧پخــش
شد ،در مورد نقش سپاه در آزادی اﯾـن
گروگان ھـا توضـيحات مشخـصی داده
است.
به رواﯾت فرمانـده وقـت سـپاه" :آقـای
ھاشمی بـه مـن گفـت  ...مـی شـود
]برای آزادی گروگان ھا[ کاری بکنيم ﯾا
نه ...من ﯾکـی از فرمانـدھان سـپاه را
فرستادم لبنـان ...رفتنـد بـا بچـه ھـای
حزب ﷲ صحبت کردند .آنھا بـه شـدت
مخالفت کردند ...من اصرار کردم که تو
تا اﯾنھا آزاد نشده اند بمان آنجا" .
محـــسن رضـــاﯾی در اﯾـــن مـــصاحبه
تصوﯾری می افزاﯾد" :وقتی بچـه ھـای
حــزب ﷲ دﯾدنــد اﯾــشان خيلــی اصــرار
می کنـد ،عـدهای از آدمھـای تندشـان
شبانه به ساختمان اﯾن برادر ما حملـه
کــرده بودنــد .چنــد تــا آر پــی جــی زده
بودند توی اتاقش تـا اﯾـشان فـرار کنـد
بياﯾد اﯾران .ولی اﯾشان مانده بـود و بـا
مسئوالن حزب ﷲ باالخره کار را تمـام
کرد" .
البتــه آزادی گروگــان ھــا ،بــه نتيجــه
مطلوب منجر نمی شود .تنھا ﯾـک مـاه
بعد از آزادی آخرﯾن گروگان ،و در ميانـه
تصميمگيری دولت آمرﯾکا بـرای "اقـدام
متقابـــل" در مـــورد اﯾـــران ،بمـــبی در
ســفارت اســرائيل در آرژانتيــن منفجــر
می شـود کـه بـه کـشته شـدن  ٢٩و
زخمی شدن صـدھا نفـر مـی انجامـد.
دولت اسرائيل مـدعی مـی شـود کـه
عامالن اﯾن انفجار به اﯾران وابسته انـد
و اﯾــران ،ھرگونــه نقــش خــود در اﯾــن

واقعه را رد مـی کنـد .بـه ھـر ترتيـب،
انفجــار ســفارت اســرائيل در برئنــوس
آﯾــرس ،کــسانی را کــه در واشــنگتن
مخــالف اقــدام متقابــل آمرﯾکــا در قبــال
آزادی گروگان ھاﯾش بودنـد ،در موضـع
مسلط قرار می دھد.
چنــد مــاه بعــد ،تــرور رھــبران حــزب
دموکرات کردستان اﯾران در خاک آلمان
)ماجرای ميکونوس( ،که اﯾن بـار نقـش
نيروھای امنيتی اﯾران در آن قابل انکـار
نيست ،به واکنش بی سابقه اتحادﯾـه
اروپا منجر می شود و متعاقبا ،ھرگونه
امکـــان بھبـــود در رابطـــه تھـــران و
واشنگتن را منتفی می کند.
ھمـــــسوﯾی در برابر'دشـــــمنان
مشترک'
عالوه بر تماسھای مـرتبط بـا گروگـان
ھـــای آمرﯾکـــاﯾی در لبنـــان ،ســـپاه
پاسداران و دولـت آمرﯾکـا در مقاطعـی
نــيز بــه ھمکــاری ھــای مــستقيم و
غيرمستقيم برای مقابلـه بـا دشـمنان
مشترک پرداخته اند.
ﯾکــی از جــدی تــرﯾن مــوارد ھمکــاری
طــرفين ،در جرﯾــان حملــه آمرﯾکــا بــه
افغانـــستان در مھرمـــاه ) ١٣٨٠اکتبـــر
 (٢٠٠١انجام می شود .پس از آنکه در
پی حمالت  ١١سپتامبر ،آمرﯾکاﯾی ھـا
از کــشورھای مختلــف منطقــه مــی
خواھند تا موضع خـود را در اﯾـن جنـگ
روشن کنند و رھبران اﯾران ،تصميم بـه
ھمکاری با اﯾاالت متحده عليـه طالبـان
میگيرند...
مھمــترﯾن جنبــه اﯾــن ھمکــاری ،کمــک
سپاه پاسداران به آمرﯾکـاﯾی ھـا بـرای
سرنگونی دولت طالبـان اسـت کـه در
آن زمــان ،بــر پاﯾتخــت و بخــش عمــده

خاک افغانستان تسلط داشت.
در بخــــشی از مــــستند " فرمانــــده
ساﯾه" ،که شبکه  ۴تلوﯾزﯾـون بـی بـی
سی در اسفند گذشته در مورد قاسم
سليمانی فرمانده نيروی قـدس سـپاه
پخش کرده ،راﯾان کروکر سـفير سـابق
آمرﯾکــــا در کــــشورھای کــــشورھای
افغانستان ،پاکستان ،سورﯾه ،کوﯾـت و
لبنان ،به شرح مذاکرات محرمانـه خـود
در آن مقطع با ھياتی اﯾرانـی پرداختـه
که ﯾکی از اعضای آن را -بدون ذکر نـام
 فرســتاده قاســم ســليمانی معرفــیمی کند.
به گفته راﯾان کروکـر ،فرسـتاده سـپاه
قــدس در جلــسه بــا آمرﯾکــاﯾی ھــا تــا
مراحلی غيرمنتظره پيش مـی رود" :او
نقــشه ای را ارائــه کــرد کــه آراﯾــش
جنگـــــی طالبـــــان را در سرتاســـــر
افغانستان نشان مـی داد .بـه ھمـراه
آن ،توصيه ھاﯾی را ارائه مـی کـرد کـه
درابتدا چـه اھـداف مشخـصی را باﯾـد
ھــدف قــرار دھيــم .مــن پرســيدم مــی
تــوانيم ﯾادداشــت بــردارم؟ گفــت :مــی
توانيـــد نقـــشه را نگـــه دارﯾـــد ".اﯾـــن
دﯾپلمـات آمرﯾکــاﯾی مــی افزاﯾــد کـه در
طول جلـسه ،ھيـچ ﯾـک از طـرفين بـه
سوابق مشکالت موجود ميـان اﯾـران و
آمرﯾکا اشاره ای نکرد.
در بخــش ســوم از مــستند "اﯾــران و
غرب" شبکه  ٢تلوﯾزﯾون بی بـی سـی
) ،(١٣٨٧ھيالری مان ،از اعضای وقـت
ھيــات نماﯾنــدگی آمرﯾکــا در ســازمان
ملل ،رواﯾت مشابھی را از گفتگوھـای
محرمانه با اﯾرانی ھا در جرﯾـان حملـه
ارتش آمرﯾکا به افغانـستان ارائـه کـرده
است.
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رواﯾت راﯾان کروکر از اظھارات فرستاده سپاه قدس در مذاکره مﺤرمانه بـا آمرﯾکـاﯾی ھـا پيـش از حملـه
اﯾاالت متﺤده به افغانستان" :او نقشه ای را ارائه کرد و آراﯾش جنگی طالبان را در سرتاسر افغانـستان
نشان می داد ...پرسيدم می توانيم ﯾادداشت بردارم؟ گفت :می توانيد نقشه را نگه دارﯾد"

ھيالری مان با ذکر اﯾنکـه "مالقـات ھـا
در نيوﯾـورک و ژنـو انجــام شــدند" ،بــی
حوصلگی عضو نظامی ھيات اﯾرانـی از
کُنــد پيــش رفتــن گفتگوھــا را چنيــن
توصيف می کند" :او با مشت روی ميز
کوبيد و گفـت بـس اسـت دﯾگـر! اﯾنھـا
صحبت ھای قـشنگی اسـت ولـی بـه
ھيچ نتيجه ای نمی رسـد! نقـشه ای
را بــيرون آورد و روی مــيز پھــن کــرد و
شروع کرد به نشان دادن ھدف ھاﯾـی
که آمرﯾکـا الزم بـود ]از ھـوا[ بزنـد ،بـه
وﯾژه در شمال ]افغانستان[ .ما نقـشه
را گــرفتيم و بــه فرمانــدھی مرکــزی
نيروھــای آمرﯾکــاﯾی فرســتادﯾم .و اﯾــن
شد استراتژی نظامی آمرﯾکا".
ســـپاه پاســـداران و آمرﯾکـــا ،غـــير از
ھمکاری مستقيم در مقابـل دشـمنان
مشترک ،در مواردی ھـم بـه ھمکـاری
ھای غيرمستقيم پرداخته اند.
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شـــاﯾد نخـــستين زمينـــه ھمکـــاری
غيرمستقيم ،جنگ داخلـی بوسـنی )
 (٧۴-١٣٧١باشد .در جرﯾان اﯾن جنـگ،
کشورھای اسالمی چون اﯾران و ترکيه
و عربــستان بــه حماﯾــت از مــسلمانان
بوســنی مــی پردازنــد و از ميــان آنھــا،
اﯾــران بــا ارســال حــداقل  ۵ھــزار تــن
اسلحه و مھمات ،اعزام صـدھا نـيروی
ســــپاھی بــــرای آمــــوزش نظامــــی
بوسنياﯾی ھا و بسيج کردن متحدانـی
مانند حزب ﷲ لبنـان ،بيـشترﯾن نقـش
را بازی می کند.
ھمزمـــان ،صـــدھا تـــن از نيروھـــای
عملياتی شبکه ھای مختلـف جھـادی
و مشخــصا القاعــده بــرای حــضور در
ميدان ھای نـبرد راھـی بوسـنی مـی
شوند که کارکرد اصلی آنھا" ،وحـشت
آفرﯾنی" موثر در ميان صرب ھاست .در
کنار ھمه اﯾنھـا ،آمرﯾکـاﯾی ھـا نـيز بـه
تدرﯾج بـه ميـدان کمـک بـه مـسلمانان
بوســنی پــا مــی گــذارد .روﯾکــردی کــه
البته بخـشی از آن ،بـه حماﯾـت کلـی
واشــنگتن از تجزﯾــه کــشورھای بلــوک
کمونيست در دوران پس از جنگ سـرد
ارتباط دارد .در ھمين راستاست که بـا
وجــود بیميلــی دولتھــای برﯾتانيــا و
فرانــسه ،نھاﯾتــا ھواپيماھــای آمرﯾکــا و
ناتو -شامل ترکيـه -بـه گونـه ای موثـر
عليه صرب ھا وارد عمل میشوند.
امــا جنبــه ای دﯾگــر از حماﯾــت اﯾــاالت
متحــده از بوســنياﯾی ھــا ،در قالـــب
چـــشم پوشـــی واشـــنگتن از صـــدور
اســــلحه بــــه بوســــنی از ســــوی
کــشورھاﯾی ماننــد اﯾــران خودنماﯾــی
میکنـــد ،آن ھـــم در شـــراﯾطی کـــه
سازمان ملل صدور اسلحه بـه طرفيـن
درگير در جنگ را ممنـوع کـرده اسـت.
آمرﯾکاﯾی ھا در آن زمـان ،ھمچنيـن در
مقابل حـضور نيروھـای سـپاه قـدس و
حــزب ﷲ در بوســنی ھــم ممانعتــی
اﯾجـاد نمیکننـد ،ھرچنـد بعـد از پاﯾـان
جنگ داخلـی ،خواسـتار خـروج آنھـا و

ساﯾر نيروھـای اعزامـی از کـشورھای
مسلمان از خاک بوسنی میشوند.
اگر جنگ داخلی بوسـنی را نخـستين
عرصه ھمکـاری غيرمـستقيم سـپاه و
اﯾـــاالت متحـــده در مقابـــل دشـــمن
مــشترک محــسوب کنيــم ،مبــارزه بــا
داعش در عراق را می توان جدﯾدترﯾـن
عرصه اﯾن نوع ھمکاری دانست.
ھرچنــد بعــد از تــصرف غافلگيرکننــده
موصل از سوی داعش در سال ،١٣٩٣
ســپاه پاســداران بــسيار ســرﯾع تــر از
ارتش آمرﯾکا بـه تقاضـای کمـک دولـت
عــراق پاســخ مثبــت میدھــد ،امــا در
ادامه ،مناطق تحـت تـصرف داعـش در
عراق بـا نوعـی تقـسيم کـار نانوشـته
ميــان ارتــش عــراق ،نيروھــای اقليــم

در اواخر جنک داخلی بوسنی ،نيروھای
سپاه قدس و جنگندهھای آمرﯾکاﯾی ،بـه
ھمراه نيروھاﯾی دﯾگر ھمچـون القاعـده،
عربـــــستان و ترکيـــــه ،در ائتالفـــــی
غيرمـــــستقيم در جبھـــــه حاميـــــان
مسلمانھا قرار داشتند
کردستان ،ارتش آمرﯾکا -و موتلفان آن-
و سپاه -و شبه نظاميان وابسته به آن
 آزاد میشود.تقسيم کاری که در جرﯾـان آن اﯾـران و
آمرﯾکا ،به کمک دولت عراق که بـا ھـر
دو طـــرف در تمـــاس اســـت ،حـــدود
عمليات خود در منـاطق ھمجـوار را بـه
دقـت رعاﯾـت میکننـد تـا بـه ھمدﯾگــر
صدمه نزنند.
ﯾـــک نمونـــه بـــسيار معـــروف از اﯾـــن
ھمکــــاری غيرمــــستقيم ،عمليــــات
آزادســازی موصــل در تــير  ،١٣٩۶بــه
دنبال سه سـال اشـغال اﯾـن شـھر از
سوی نيروھای داعـش اسـت .در اﯾـن
عمليــات ،کــه در آن نيروھــای ارتــش
عـــراق ،نيروھـــای اقليـــم کردســـتان،

نيروھـــای حـــشد الـــشعبی و ارتـــش
آمرﯾکا )در قالب "ائتالف بيـن المللـی"(
مــشارکت موثــر دارنــد ،در بــسياری از
مقــاطع مــيزان ھمــاھنگی در حــدی
است که گوﯾی در مقاطعی مـشخص،
عمليات شـبهنظاميان عراقـی وابـسته
بــه نــيروی قــدس بــا حمــالت نــيروی
ھواﯾی اﯾاالت متحده تکميل می شـود
 ﯾا برعکس.البتـــه دوران اﯾـــن ھمـــاھنگی ھـــای
غيرمــــستقيم ،بعــــد از آزادســــازی
متصرفات داعش ،روی کار آمدن دولـت
دونالـــد ترامـــپ در اﯾـــاالت متحـــده و
افزاﯾش کم سابقه تنش ميان تھـران و
واشنگتن به پاﯾان میرسد.
الزم بــه ﯾــادآوری اســت کــه در مــورد
وضعيت امنيتی عـراق ،در طـول سـال
 ١٣٨۶نــيز مــذاکراتی مــستقيم ميــان
اﯾران و آمرﯾکا صورت گرفتـه بـود کـه در
جرﯾان آن ،رﯾاسـت ھيـات آمرﯾکـاﯾی را
راﯾــان کروکــر ســفير وقــت آمرﯾکــا در
عراق ،و رﯾاست ھيات اﯾرانی را حسن
کــاظمیقمی ســفير وقــت اﯾــران در
عراق بر عھده داشت.
اﯾن مـذاکرات از معـدود مـواردی اسـت
کـــه رھـــبر جمھـــوری اســـالمی -در
ســخنرانی معروفــی در اول فروردﯾــن
 -١٣٨۵صراحتا انجام آن را تاﯾيد کرده و
گفته مـسئوالن اﯾـران "حرفـی ندارنـد"
که برای "جلوگيری از ناامنی" در عراق
با آمرﯾکاﯾی ھا گفتگو کنند.
گفتگوھــای اﯾــران و آمرﯾکــا در ســال
 ١٣٨۶را ،البته از جھت محرمانه نبـودن
انجام آنھـا و نـيز بـه اﯾـن علـت کـه در
جرﯾان گفتگوھا ،ھيات اﯾرانی را -در دو
دور اول مذاکرات -سفير اﯾران در عـراق
ھداﯾت کرده ،لزوما نمیتوان در شـمار
تمـــاس ھـــای محرمانـــه "ســـپاه" بـــا
آمرﯾکاﯾیھا قرار داد.
بــا اﯾــن حــال ،بــه علــت ارتبــاط قبلــی
حـسن کــاظمیقمی بـا نــيروی قــدس
ســپاه ،و بــا توجــه بــه ســنت انتــصاب
ســفيران اﯾــران در عــراق بــا صــالحدﯾد
نــيروی قــدس )و نــه وزارت خارجــه(،
برخی از ناظران طرف اصـلی مـذاکرات
ســال  ١٣٨۶را نــيز ســپاه پاســداران
دانسته اند.
مذاکراتی که در سال ھای بعد ،رواﯾـت
ھای متناقضی از محتوای آنھـا منتـشر
میشــود ،امــا در ھــر حــال ،عمــال بــه
نتيجه خاصی نمیرسد.

اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻋﻠﻲ داﻳﻲ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب
دﻣﻮﻛﺮات ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان دارد؟

علی داﯾی ،سرمربی سابق ساﯾپا ،در
ﯾک نشست خـبـری ھـوﯾـت واقـعـی
مصطفی مدبر ،مدﯾرعامل اﯾن باشگاه،
را زﯾـــر ســـوال بـــرده اســـت.
آقای داﯾی اخـيـرا از سـرمـربـیگـری
شـــــد.
اخـــــراج
ســـــاﯾـــــپـــــا
به گزارش بـی بـی ﯾـب ،سـرمـربـی
سابق ساﯾپا در مصاحبهای گفـتـه "تـا
جاﯾی که ذھن ناقصم ﯾاری میکنـد و
او را از زمانی کـه رﯾـاسـت حـراسـت
صداوسيما را داشت ،به عنوان سـردار
غـــــفـــــور مـــــیشـــــنـــــاســـــم".
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در مراسم معارفه مصطفـی مـدبـر در
باشگاه ساﯾپا از او به عنـوان ﯾـکـی از
مدﯾران ارشد سازمان صـدا و سـيـمـا
جمھوری اسالمی اﯾران نام برده شده
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

آقـــــای داﯾـــــی
مــیگــوﯾــد "تــن
صداﯾش برای مـن
آشنا بود و دﯾـدم
ھــمــيــن ســردار
غــفــور خــودمــان
است و اردبـيـلـی
اســت .چــطــور او
مصــطــفــی مــدبــر
شــــده اســــت؟
کاش ﯾک نفر از ثبت احوال اﯾن جا بـود
و سوال کنم که ﯾک نفر میتوانـد کـل
اسم و فـامـيـلـش را عـوض کـنـد؟"
اﯾن بازﯾکن سرشناس فوتـبـال تـأکـيـد
کرده که "آقای مصطفـی مـدبـر بـرای
مــن وجــود خــارجــی نــدارد و آدم
حـــقـــيـــقـــیای بـــه اﯾـــن اســـم
نــــــــمــــــــیشــــــــنــــــــاســــــــم".
آقای علی داﯾی بدﯾن ترتـيـب امضـای
زﯾر حکم اخراج خود از تيم ساﯾپا را زﯾـر
سوال برده است و گفته درباره ھوﯾـت
واقعی اﯾن فرد استعالم خـواھـد کـرد.
او ھمچنين از حضور اﯾن فرد در سمـت
مدﯾرعامـلـی سـاﯾـپـا ،آن ھـم بـدون
سابقه ورزشی انتقاد کرده است .اﯾـن
نخستين بـار نـيـسـت کـه فـعـالـيـت
سرداران سپاه در فوتبال اﯾران با انتقاد
مواجه میشود .محمد روﯾانيان ،اکـبـر
غمخوار ،و مصطفى آجورلو از جـمـلـه
اعضای عالیرتبه سپاه ھستند که در
فوتبال اﯾران نيز فـعـالـيـت داشـتـهانـد.

بنابر اظھارات آقای داﯾـی ،مصـطـفـی
مدبر در سالھای قبل با ھوﯾت "غفـور
درجزی دولق" فعـالـيـت مـیکـرده ،از
سرداران سپاه پاسداران بوده و پـيـش
از اﯾن رﯾاست حراست صدا و سيمـا و
ھمچنين سازمان تجھيز و تـوسـعـه را
بــــرعــــھــــده داشــــتــــه اســــت.

در ادامه مصـاحـبـه ،عـلـی داﯾـی بـه
دعوای حقوقی اشاره میکنـد کـه در
سال  ١٣٨۵به دادگاه کشيد و مـتـھـم
آن پرونده از آشناﯾان غفور درجزی بـود.

علی داﯾی گفته است که اولـيـن بـار
زمانی به ھوﯾت واقعی اﯾـن فـرد پـی
برده که او در مصاحبهای در "بـرنـامـه
 "٩٠خود را مصطفی مـدبـر مـعـرفـی
اســـــــــــــــت.
کـــــــــــــــرده

آقای داﯾی درباره اﯾن پرونده مـیگـوﯾـد
"من ﯾک پرونده سال  ٨۵دارم کـه ﯾـک
خانم حدود  ٣٠٠ميليون من را خـورده
بود .ھمه مدارک مشخص است که او
خودش را از نـزدﯾـکـان غـفـور درجـزی

دولق معرفـی مـیکـرد .آن زمـان در
دادسرا با تيم حـفـاظـتـی او )سـردار
غفور( مشکل پيدا کردم و سال  ٨۵که
من محکوميت او را گرفتم ولی چند بار
از زندان فـرار ھـم کـرد ،از آشـنـاﯾـان
ســـردار غـــفـــور بـــوده اســـت".
بازداشت "سردار درجزی" پس از قـتـل
قـــــاســـــمـــــلـــــو در اتـــــرﯾـــــش
مدﯾرعامل فعلی ساﯾپا تا کنون با سـه
نام معرفی شـده اسـت ،مصـطـفـی
مدبر ،غـفـور درجـزی دولـق ،و امـيـر
منصور بزرگيان .به گفته علی داﯾـی او
از ســــرداران ســــپــــاه اســــت
به دنبال افشاگری علی داﯾـی دربـاره
"سردار درجزی" ،نام مدﯾرعامل ساﯾپـا
به عنوان ﯾکی از افرادی کـه در قـتـل
سياسی عـبـدالـرحـمـان قـاسـمـلـو،
دبيرکل حزب دموکرات کردستان اﯾـران
نقش داشـتـه ،مـطـرح شـده اسـت.
نام اﯾن سـردار سـپـاه اولـيـن بـار در
اســنــاد و بــازجــوﯾــیھــای دادگــاه
ميکونوس مطرح شد ،اما در رابطـه بـا
کشتاری که چنـد سـال پـيـش از آن
بـــــود.
افـــــتـــــاده
اتـــــفـــــاق
در دھه  ٩٠ميالدی ،دادگاه مشھور بـه
ميکونوس در آلمان که به پرونده قـتـل
سياسی صادق شرفکندی دﯾگر رھبـر
حزب دموکرات کردستان اﯾـران و سـه
ھمراه او رسيدگی میکرد ،اﯾران را به
"تــرورﯾســم دولــتــی" مــحــکــوم کــرد.
سه سال پيش از ترور مـيـکـونـوس در
سال  ١٩٩٢مـيـالدی ،عـبـدالـرحـمـان
قاسملو ،دﯾگـر رھـبـر مشـھـور حـزب
دموکرات کردستان اﯾران نـيـز کشـتـه
شده بود.

در اسنادی که از دادگاه ميکونـوس در
کتاب "سيستم جناﯾـتکـار" مـنـتـشـر
شده ابوالقـاسـم مصـبـاحـی شـاھـد
اصلی دادگاه ميکونوس و از نـيـروھـای
ارشد وزارت اطالعات که در دھـه ٩٠
ميالدی خود را تسليم مقامات آلمانـی
کرد ،به نـام "غـفـور درجـزی" اشـاره
مــــــــــــــــیکـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد.
ابوالقاسم مصباحی در سال  ١٩٩۶در
بازجوﯾی خود در آلمان دربـاره 'سـردار
درجزی ' میگوﯾـد" :فـرمـانـده سـپـاه
پاسداران در غرب اﯾران ،کردستان ،بـه
مسئول 'اطالعات و عمليات ' تيمـسـار
غفور درجزی گزارش داده که قاسمـلـو
قصد مذاکره دارد تا جـو سـيـاسـی را
آرام کند .دولت می ترسيد قـاسـمـلـو
بتواند به اﯾن وسيـلـه بـه ﯾـک عـامـل
جدی سياسی تبدﯾل شود و مشـکـل
بشود او را از ميان برداشت .از اﯾـن رو
باﯾد در اواﯾل تالشش از ميان برداشتـه
مـــــــــــــــــــــــیشـــــــــــــــــــــــد".
بنياد برومند با ارجاع بـه کـتـاب پـروﯾـز
دستمالچی "ترور به نام خـدا" ،غـفـور
درجزی را از جمله عوامل قـتـل آقـای
قــاســمــلــو مــعــرفــی مــیکــنــد.
بنابر مندرجات اﯾن کتـاب ،افـرادی کـه
آقای قاسملو را به قتل رسـانـدنـد بـا
عنوان ھيأت نماﯾندگی اﯾران و با ھـدف
مذاکره بر سر قرار با آقای قاسـمـلـو و
ھمراه او عـبـدﷲ قـادری آذر حـاضـر
شدند اما آنھا را بـه قـتـل رسـانـدنـد.
آقای دستمالچی ھيـات نـمـاﯾـنـدگـی
جمھوری اسالمـی اﯾـران را "شـامـل
محمد جعفری صحرارودی )رئيس امـور
کردھا در وزارت اطالعات( ،مصـطـفـی
آجودی )استاندار کردسـتـان( و امـيـر
منصور بزرگيان )نام اصلـی وی غـفـور
درجــزی از نــيــروھــای وﯾــژه ســپــاه
پــاســداران(" مــعــرفــی مــیکــنــد.
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بالفاصله پس از اﯾن قتل ،غفور درجزی
و محمد جعفری صحرارودی که بـر اثـر
کمانه کردن تـيـر زخـمـی شـده بـود
تــوســط پــلــيــس اتــرﯾــش دســتــگــيــر
مـــــــــــــــیشـــــــــــــــونـــــــــــــــد.
نفر سوم مصطفی آجودی اما از صحنه
قتل میگـرﯾـزد و بـه دسـت پـلـيـس
نــــــــــــمــــــــــــیافــــــــــــتــــــــــــد.
آقای قاسملو به طور مخفيانـه صـدای
اﯾــن مــذاکــرات ضــبــط کــرده اســت.
بنابر گزارش بـنـيـاد بـرومـنـد ،پـلـيـس
اترﯾش محمد جعـفـری صـحـرارودی و
غفور درجـزی را پـس از مـدتـی آزاد
میکند و اﯾن دو متھـم بـه اﯾـران بـاز

مـــــــــــــــیگـــــــــــــــردنـــــــــــــــد.
جمھوری اسـالمـی اﯾـران ھـيـچـگـاه
مسئوليت اﯾن قتل را نـپـذﯾـرفـت امـا
دادستان کل اترﯾش ،آذر  ،١٣٦٨بـرای
ھر سه اﯾرانی حاضر در صـحـنـه قـتـل
حــــکــــم جــــلــــب صــــادر کــــرد.

»وارﻃﺎن ﺳﺎﻻﺧﺎﻧﻴﺎن«
ھيجدھم اردﯾبھشت
ماه مصادف است با سالگشت کشته شدن
»وارطان ساالخانيان«.
آزاده مردی ارمنیاالصل
که در باورمندیش به عدالت اجتماعی
و عشقی که به مردم داشت،
شکنندهترﯾن شکنجهھا را تاب آورد و نشکست.
»احمد شاملو« در پانوﯾس شعر پايين
که به نام «مرگ نازلی»
در مجموعه شعر «ھوای تازه»
و به ﯾاد «وارتان »سروده و به چاپ رسيده،
دربارۀ او که در تارﯾخ مبارزات سياسی اﯾران
»اسطوره ی مقاومت«
لقب گرفت ،نوشته است:
»وارطان ساالخانيان پس از کودتای  28مرداد سال
 32گرفتار شد
 .ھمراه مبارز دﯾگری
ـ «کوچک شوشتری »ـ
زﯾر شکنجﮥ ددمنشانهئی به قتل رسيد
و به سبب آن که بازجوﯾان
جای سالمی در بدن آنھا باقی نگذاشته بودند
برای اﯾزگم کردن،
جنازۀ ھر دو را به رودخانﮥ جاجرود افکندند.
»وارطان« ﯾک بار شکنجهئی جھنمی را تﺤمل کرد
و به چند سال زندان مﺤکوم شد.
منتھا بار دﯾگر
ﯾکی از افراد حزب توده در پروندۀ خود
او را شرﯾک جرم خود قلمداد کرد
و دوباره برای بازجوئی از زندان قصر
احضارش کردند.
من او را بيش از بازجوئی دوم
در زندان موقت دﯾدم
که در صورتش داغھای شيار وار پوست کنده شده
به وضوح نماﯾان بود.

در خانه ،زﯾر پنجره گل داد ﯾاس پير.
دست از گمان بدار!
با مرگ نﺤس پنجه ميفکن!
بودن به از نبود شدن ،خاصه در بھار» . . .
"وطاران" سخن نگفت.
سرافراز
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. . .
» ـ "وارطان"! سخن بگو!
مرغ سکوت ،جوجﮥ مرگی فجيع را
در آشيان به بيضه نشسته است!»
"وارطان" سخن نگفت.
چو خورشيد
از تيرگی بر آمد و در خون نشست و رفت. . .
"وارطان" سخن نگفت
"وارطان" ستاره بود
ﯾک دم درﯾن ظالم درخشيد و جست و رفت. . .
"وارطان" سخن نگفت
"وارطان" بنفشه بود
گل داد و
مژده داد« :زمستان شکست! »و
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رفت. . .
در شکنجهھای مجدد بود که
»وارطان« در پاسخ سؤالھای بازجو لجوجانه
لب از لب باز نکرد
و حتی زﯾر شکنجهھائی چون
کشيدن ناخن انگشتھا
و ساعات متمادی تﺤمل دستبد قپانی
و شکستن استخوانھای دست و پای خوﯾش
حتی نالهئی ھم نکرد.» . .
درد و رنج تازﯾانه چند روزی بيش نيست

راز دار خلق اگر باشی ،ھميشه زندهای
» ـ "وارطان"! بھار خنده زد و ارغوان شکفت.

اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1332؛ ﺧﺎﻃﺮه اي از ﺳﻔﺮ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻪ
ﻋﺮاق و ﺷﮕﻔﺘﻲ از ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز آﻣﺪن و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻋﺮاق!
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دکترفاطمی در راس ﯾـک ھـيـات پـنـج
نفره درھفـتـم اردﯾـبـھـشـت ١٣٣٢بـه
عنوان شرکت درجشن تاجگذاری شاه
فــيــصــل ،بــه عــراق عــزﯾــمــت کــرد.
شور و ھيجان عمومی مردم عـراق در
استقبال و دﯾداردکـتـر فـاطـمـی طـی
مسافرت او بـه عـراق چشـمـگـيـر و
درحدی بود که می گفتند بـرای ھـيـچ
ﯾک از سران خـود کشـور عـراق و ﯾـا
سران کشـورھـای خـارجـی وارد بـه

عراق متوجه اﯾن نکته بود و چون نمـی
توانست به مردم تکلـيـف کـنـد کـه از
تظاھرات خـودداری کـنـنـد ،مسـيـر و
چگونگی حرکت دکتـر فـاطـمـی را در
داخله عراق ،حـتـی الـمـقـدور تـحـت
عنوان«مالحظات امنيتی »مخفی نگـاه
می داشت تا مردم نتوانند تجمع کنند.
تــظــاھــرات مــردم عــراق بــر لــه
دکترفاطمی ،از لحظه ورود او شـروع
شد ،جمعيت زﯾـادی درمـدخـل شـھـر
بغداد تجمع کرده بودنـد و بـه مـحـض

زﯾرا مصلحت دولـت عـراق نـبـود کـه
علمای شيعه بدون اطالع بمانـنـد .بـه
ھمين جھت در آنجا ﯾکی از بی سابقه
ترﯾن و شـورانـگـيـزتـرﯾـن تـجـمـعـات و
تــــظــــاھــــرات صــــورت گــــرفــــت.
در تمام مسير بين کوفه و نجف مـردم
در طرفين جاده ازدحـام کـرده بـودنـد.
مردم با علم و پرچم در دو طرف جـاده
اﯾستاده بودند .بـه مـحـض مشـاھـده
اتومبيل دکتر فاطمی از خم جاده فرﯾاد
مــی کــردنــد «ﯾــحــيــی الــحــســيــن

عراق نظير نداشته ،آنچه مـردم عـراق
را در استقبال و تجليل ازدکترفـاطـمـی
ترغيب می کرد ازﯾک طرف احترام آنھـا
بـه نـھـضـت مـلـی اﯾـران و شـخــص
دکترمصدق و دکترفـاطـمـی و ازطـرف
دﯾگرنفرت و انزجار آنـھـا از تـرکـيـب و
اعضاء متشکله حکومت خودشان بـود.
ترکيب نژادی و مذھبی جامعه عـراق،
سنی ھا در اقليت بودند ﯾعـنـی فـقـط
 ٢۵درصد کل جمعيت را تشکـيـل مـی
دادند و اکثرﯾت مردم با شيعه ھـا بـود
که  ٤٢درصـد جـمـعـيـت را دربـرمـی
گرفتند .معھذا ،سياست ضـد شـيـعـه
عثمانی ھا و متعـاقـب آن سـيـاسـت
مستعمراتی انگلستان که ھـمـيـشـه
برمبنای مسلط کردن اقليت ھـا بـرای
ادامه سيادت خودشان است ،مـوجـب
شده بود که کارھای مھـم بـه دسـت
اقــلــيــت ســنــی واگــذار کــنــنــد.
حضور دکتر فـاطـمـی کـه مسـلـمـان
شيعه و در عين حال نماﯾنده حکـومـت
ملی ھمساﯾه بود ،مجالـی بـه مـردم
عراق داد که با تجليل از او احترام خـود
را به حکومت ملی و نفـرت خـود را از
حکومت خودشان ظاھر کنند .حکومـت

اﯾنکه اتومبيل دکترفاطمی نزدﯾک شـد
مردم با ھيجان و شور بسيارفرﯾاد زدنـد
«ﯾحيی الفاطمی  -ﯾحيی الـمـصـدق».
قدم به قدم اتومبيل اﯾشان ناگـزﯾـر بـه
توقف می شد تا تعـداد زﯾـادی گـاو و
گوسفند که برای قربانی آورده بـودنـد،
علی رغم تماﯾل دکترفاطمی ذبح شود
و فرﯾاد «ﯾحيی الفاطمی » و «ﯾـحـيـی
المصدق »ھر لحظه بلندتر مـی شـد.
اﯾــن تــظــاھــرات بــرای ھــيــچ ﯾــک از
نماﯾنـدگـی ھـای سـاﯾـر کشـورھـای
شرکت کننـده صـورت نـگـرفـتـه بـود.
حکومت عراق می توانست در انـظـار
مردم داخلی و خارجی«زنده باد دکـتـر
فاطمی »را بر احسـاسـات مـيـھـمـان
نوازی عراقی ھا نسـبـت دھـد .ولـی
برای «زنده بـاد دکـتـر مصـدق »ھـيـچ
محملی نمی توانست بيابد ،زﯾرا او نـه
حاضر بود که ميھمان شمرده شـود و
نه عراقی بود که خـودی بـه حسـاب
بياﯾد .از آن لحظه بـه بـعـد کسـی در
بغداد از سـاعـات و مسـيـر حـرکـت
دکترفاطمی استحضـار حـامـل نـکـرد.
در مسير بين کوفه تا نجـف مسـافـرت
دکترفاطمی ناچار از اختفا خـارج شـد،

فاطمی»«،ﯾـحـيـی الـمـصـدق ».شـور
وھــيــجــان فــوق الــعــاده مــردم کــه
فرﯾادشان از ھمه طرف منعکـس مـی
شد ،به راستـی تـکـان دھـنـده بـود.
دکــتــرفــاطــمــی کــنــفــرانــس ســفــرای
کباراﯾران در کشـورھـای عـربـی را در
بــغــداد تشــکــيــل داد .مــنــظــوراز اﯾــن
کنفرانس اﯾجاد ھماھنگی در تـفـھـيـم
سياست نھضت ملی اﯾران به مـردم و
حکومت آن کشورھا بود .دکترفاطـمـی
درمعيت ھيات نماﯾندگی اﯾران پـس از
ﯾــک ھــفــتــه بــه تــھــران بــرگشــت.
کھنه سرباز ،سرھنگ ستاد غـالمـرضـا
مصور رحمانی ،ص ٢٩٧-٣٠١
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.
ھر آنكو شود کشتـه ،ز اﯾـران سـپـاه
بــھــشــت بــرﯾــنــش بــود جــاﯾــگــاه
.
آخ سوختم! کمی آب به من بدھيـد....
اﯾن آخرﯾن جمله ای بود که از دھان دو
افسر دلير اﯾرانی که بـا گـلـولـه ھـای
انگليسی ھا از پای در آمـده بـودنـد،
شنيده شد .دمـی بـعـد ﯾـک سـربـاز
بيگانه در حالی کـه بـه ھـر دسـتـش
ليوانی آب دﯾده ميشد ببالين افسـران
نيمه جان اﯾرانی آمده و بدھان ھـريـک
از آنھا ليوانی آب نزدﯾک کرد .اما دﯾـگـر
دﯾر شده بود ،زﯾرا پيش از آنکه جـرعـه
ای آب بنوشند جان ھـای پـاکشـان از
بــنــد تــن آزاد شــده و آھــنــگ دﯾــار
کــــــــرد!
جــــــــاودانــــــــگــــــــی
گوﯾی تقدﯾر چنين خواسته بود کـه آن
دو آزادمرد اﯾرانی ،از دست بيـگـانـگـان
حــتــی جــرعــه ای آب نــنــوشــنــد....
جـــــــرعـــــــهای...
حـــــــتـــــــی
.
درﯾادار غالمعلی باﯾندر ،فـرمـانـده کـل
نيروی درﯾاﯾی اﯾران که فرزند علیاکبـر
باﯾندر )پدر  ٣شھيـد( از تـيـره تـرکـان
آققوﯾـونـلـو )بـاﯾـنـدرﯾـه( بـود ،در روز
شھرﯾور بيست ،با سروان مـکـرینـژاد
ن آمـادهبـاش
برای چارهاندﯾشی و داد ِ
به ستاد نيروی درﯾاﯾی جنوب ،از آبادان
به راه افتادند ولی پيش از آن کـه بـه
خــرمشــھــر بــرســنــد ،در کــمــيــن
ناجوانمردانه انگليسی ھا افتـاده و بـا
آتش ناو انگليسی روبرو شد ولـی دو
تفنگ بود در مقابل انبوه مسلسلھـا!!
درنھاﯾت،ھمراه بـا نـاوچـهھـاﯾـش کـه
برخالف قوانين جـنـگ و بـدون اعـالن
قبلی غافلگير شده بودند ،با بـيـش از
 ۶٠٠تن از افسران و ناویھای شجـاع
و ميھنپرست ،در راه حـفـظ سـيـطـره
اﯾران بر خـلـيـج فـارس بـه شـھـادت
رســـــــــــــــــيـــــــــــــــــدنـــــــــــــــــد
پس از اﯾن مرگ شجـاعـانـه ،ﯾـکـی از
ناوشکن ھای نيروی درﯾاﯾی به ﯾاد اﯾن
ابـــرمـــر ِد دلـــيـــر ،مـــزﯾـــن شـــد
.
وی:
افــــــــــتــــــــــخــــــــــارات
وی در  ١٣٠١در جنگ بـا اسـمـاعـيـل
سميتقو بخاطر رشادت و فـداکـاری در
نبرد شکرﯾازی ،نشـان ذوالـفـقـار کـه
عاليترﯾن نشان نظـامـی اﯾـران بـود را
درﯾافت کرد و از سال  ١٣١٠فـرمـانـد ٔه
نيروی درﯾـائـی اﯾـران شـد و پـرچـم
انگلستان را در باسعيدو پاﯾين کشيد و
جزاﯾر خليج فـارس را بـه مـام وطـن
بــــــــــــــــازگــــــــــــــــردانــــــــــــــــد
.

به دنبال شکسـت مـذاکـرات اﯾـران و
انگليس دربـار ٔه بـازپـسگـيـری جـزاﯾـر
سهگان ٔه اﯾـران ،درﯾـادار بـاﯾـنـدر بـدون
ھماھنگی با نماﯾندگان انگلسـتـان بـه
سواحل بحرﯾن و سپس به تنب بـزرگ
رفت و پس از گفتگو با ساکنان جزﯾـره،
با غرور و تحکم ستودنی بـه فـرمـانـده
بــــرﯾــــتــــانــــيــــاﯾــــی گــــفــــت:

》 بﺤرﯾن و جزاﯾر تنـب و
ابـومـوسـی  ،پـاره تــن
اﯾــرانزمــيــن اســت و
قسمتی جدا نشدنی《
شاﯾان نـگـرش اسـت کـه بـرادر اﯾـن
بزرگمرد وطن پرست نـيـز در سـمـت
فرمانده نيروی درﯾاﯾی شـمـال اﯾـران،
بمانند برادرش ،بدون اخـطـار و اعـالم
جنگ قبلی توسط روس ھـا و ھـمـان
روز ،برای حـفـظ ابھـای مـيـھـناش،
چــھــره بــر خــاک وطــن ســائــيــد
.
منبع :درﯾانوردی اﯾرانيان  -جـلـد دوم -
#اسماعيل_رائين

آﺑﺨﻴﺰداري؛ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر از
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺑﺎرشﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻲﺳﻼﺟﻘﻪ
ھمــــشھری آنالﯾــــن :ﯾــــک اســــتاد
مھندسی رودخانه و علوم و مھندسی
آبخـيز دانـشگاه تھــران گفـت :تنھـا راه
نجـــات کـــشور از خشکـــسالیھای
بلندمدت و جلوگيری از سيل ،مدﯾرﯾـت
جامع حوضه آبخيز است.
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به گـزارش اﯾـسنا ،علـی سـالجقه بـا
بيــان اﯾــن کــه طــی  ٣٠روز در کــشور
حدود  ١٠٠ميليـارد مـتر مکعـب بـارش
اتفاق افتاد ،گفت :برای مثال طـی ١۵
روز ابتداﯾی سال در ھمـدان حـدود ٧٢
درصد ميانگين بارش کشور را داشـتيم
و در مجمــوع چــيزی حــدود  ۴٠درصــد
بارشھــای اخــير را توانــستيم ذخــيره
کنيــم ولــی حــدود  ۶٠درصــد آن را از
دست دادﯾم.
وی با اشاره به اﯾن کـه بـارش بـاران و
سيل در استان لرستان به شـھرھاﯾی
مانند پـلدختر و معمـوالن آسـيبھای
زﯾادی وارد کرد ،تصرﯾح کرد :اﯾن بـارش
در شھرســــتان کوھدشــــت اســــتان
لرستان حداقل خسارت را داشت .ھـر
چنـــد شـــھرھاﯾی ماننـــد پـــلدختر،
معمــوالن و کوھدشــت از نظــر شــراﯾط
زمينشناسی و تپوگرافی تفاوتھاﯾـی
دارند اما از نظر شـراﯾط اقليمـی بـارش
کوھدشت مشابه بـا بـارش پـلدختر و
معموالن بود.
ســـالجقه ادامـــه داد :در شھرســـتان
کوھدشــت اﯾــستگاه پخــش ســيالبی
توســط فعاليتھــای آبخــيزداری اﯾجــاد
شده بود کـه در ثانيـه حـدود  ۶٠٠متـر
مکعــب آب بــه آن وارد و در
نتيجــه  ١۵٠مــتر مکعــب
آب از آن خـــــــارج
میشـــد .عملکـــرد
اﯾـــــن سيـــــستم
پخــش ســيالب در
حفـــظ و نفـــوذ آب
ســــبب کاھــــش
خـــــــــسارات در
کوھدشـــت شـــد.
مـــردم کوھدشـــت
نــيز از عملکــرد اﯾــن
سيستم پخش سيالب

راضــی بودنــد چراکــه حــدود  ٧۵درصــد
رانــدمان داشــت و آب را بــرای آنھــا
ذخيره کرد.
اﯾن استاد مھندسی رودخانه و علوم و
مھندســی آبخــيز دانــشگاه تھــران بــا
تاکيــد بــر اﯾــن کــه مــا در کــشور باﯾــد
بتـــوانيم از راهھـــای مختلفـــی آب را
ذخيره کنيم ،گفت :اعتقاد مـن بـر اﯾـن
اســت کــه بارشھــاﯾی کــه اخــيرا در
کشور اتفاق افتاد دوره بازگشت حـدود
 ۵٠تــا  ١٠٠ســاله دارنــد .بــر اســاس
اعــــــالم دســــــتگاهھای مربوطــــــه
ســيالبھاﯾی کــه اتفــاق افتــاد دوره
بازگشت  ٢٠٠تا  ۵٠٠ساله دارند بنابـر
اﯾن وقتی چنين اختالفی بيـن بارشـی
کــه میبــارد و ســيالبی کــه بــه وقــوع
میپيونــدد وجــود دارد بــه اﯾــن نتيجــه
میرسيم که فعاليتھـای انـسانی در
تــشدﯾد ســيالبھا نقــش اساســـی
دارند.
سالجقه با بيان اﯾن که بخشی از آبی
که در بارشھای اخير از دسـت دادﯾـم
بــه درﯾاھــای شــمال و جنــوب کــشور
پيوستند و در بسياری از نقاط تبدﯾل به
سيل شـدند ،اظھـار کـرد :بـا مـدﯾرﯾت
پيشگيری میتوانـستيم بـا روشھـای
ســازگار بــا طبيعــت مــانع وقــوع ســيل
شــوﯾم و آب را ذخــيره کنيــم .در حــال
حاضــر گفتــه میشــود کــه ســازهھای
بــزرگ ماننــد ســدھا ســيل را کنــترل
کردند در حالی که اﯾن تفکر اشـتباھی
است و بـا بارشھـای اخـير حجـم
زﯾـــادی خـــاک و رســـوبات وارد
سدھای کشور شده است.
وی در ادامــــه گفــــت :در

کشور گرم و خـشکی مثـل کـشور مـا
وقــاﯾع حــدی -حــد بــاال ســيالب و حــد
پــاﯾين خشکــسالی -جــزو ذات اقليــم
است و ھنگامی کـه چنيـن شـراﯾطی
وجود دارد باﯾد بتوانيم اﯾن پيکھا را بـه
حد نرمال برسـانيم از اﯾـن رو عمليـات
آبخيزداری و آبخوانداری تنھا راه نجـات
کشور از خشکـسالیھا و بارشھـای
شــــدﯾد اســــت .چنانچــــه عمليــــات
آبخــيزداری در قالــب مــدﯾرﯾت جامـــع
حوضه آبخيز انجام شود ساﯾر عمليـات
از جمله سدسازیھای اصـولی ماننـد
قطعات ﯾک پازل چيده میشوند.
اﯾن استاد مھندسی رودخانه و علوم و
مھندســی آبخــيز دانــشگاه تھــران در
پاﯾان با اشاره به اﯾن که در اﯾن صـورت
سدھا نقش اصلی خـود ﯾعـنی ذخـيره
آب ،توليد برق آبـی و پـروش مـاھی را
بــه عھــده میگيرنــد و دﯾگــر در مواقــع
ســيل ســدھا در شــراﯾط اضــطرار قــرار
نمیگيرند ،تصرﯾح کرد :طبيعت را باﯾـد
بــا عملياتھــاﯾی ھمچــون آبخــيزداری
مدﯾرﯾت کرد چـرا کـه از نظـر اقتـصادی
بسيار به صرفهتر از ساخت سـازهھای
بزرگ است و از طـرف دﯾگـر حجـم آب
استحصالی افزاﯾش پيدا میکند.

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ
Philippe DESCAMPS
روزنامه نگاردر شھر گرونوبل
نشريه لوموند ديپلوماتيک
ژانوﯾه ٢٠١٩
دولت فرانـسه بـا وضـع ماليـات ھايـي
قدرت خريد مردم و حفظ محيط زيـست
را با دشواري روبرو کرد .اما ،ھوشياري
جمعي جنبش «جليقـه زردھـا »باعـث
شد که در اين دام نيفتند.
درگرمـــاگرم نـــاآرامي ھـــاي شـــديد،
رياســــت جمھــــوري در ھــــشداري
مـــستقيم در آســـتانه گردھمـــايي ٨
دسامبر به رسانه ھا اعالم کرد که يک
«ھـسته ســخت شـامل چنــدين ھــزار
تن »در صدد آمدن به پاريس ھستند تا
«بشکنند و بکشند ».عامـل چـشمگير
در ايـــن روز در بـــسياري از شـــھرھا
ھمگرايــي ھـــزاران «جليقـــه زرد »بـــا
راھپيمـــايي مردمـــي بـــراي شـــرايط
اقليمي بـود  .ظھـور «نـامنتظره »ايـن
جنبش در فضاي عمومي و به ويـژه در
ميــدان ھــا ھمــراه بــا نوعــي پختگــي
سياسيــسريع بــود .ھرکــسي بــا واژه
ھاي خود تعريف نظـامي را ارايـه مـي
کرد که انسان را بـه ابرويرانگـر شـوم،
ھـــم بـــراي طبيعـــت و ھـــم بـــراي
ھمنوعانش بدل مي کند.
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بـا آن کـه ھنـوز وقـت بـراي اجتنـاب از
نابــساماني ھــاي اقليمــي ) (١باقــي
مانده ،بسياري از ھم اکنون در زندگي
روزمــــره خــــود فروپاشــــي انــــسان
شناسانه را حس مـي کننـد  :ويرانـي
انسان «تبديل شده به حيوانـي توليـد
گر و مصرف کننده ،کودن و سـردرگم )
» . (٢در دنيــايي کــه منــابع محــدود
است ،انباشت پايان ناپـذير و غيرقابـل
قبول آنھا بـه نفـع عـده اي معـدود بـه
شدت جريان دارد ،درحالي که اکثريـت
مردم نگران دخل و خـرج ماھانـه خـود
ھستند .اين که خيابان ھـاي پايتختـي
بــه آتــش کــشيده شــود کــه در آن در
دسامبر  ٢٠١٥نخستين توافق جھانـي
گرمــايش اقليمــي امــضاء شــده بــود،
بيــانگر گــستردگي چــالش اجتماعــي
جھـــاني ،و بـــازي اکروباتيـــک دولـــت
فرانسه است که قھرمان دستيابي به
ھدفي است که اساس سياست اش
به آن پشت کرده است.
درزمــان بــسيج مردمــي ،گــروه رييــس
جمھوري امانوئل ماکرون گزينـه مقـصر
دانــستن مــردم ،و در درجــه نخــست
آســـيب پـــذيرترين آنھـــا ،را برگزيـــد.
درحالي که از سال ھـاي دھـه ،١٩٥٠
ھمه سياست ھاي دولـتي اولويـت را
براي حمل و نقل جاده اي قايـل شـده
بود ،و تبليغات و صنعت داشتن خـودرو

شخـــصي را بـــراي انـــسان مـــدرن
صــرفنظرناکردني معرفــي مــي کــرد،
اکنون ھمان دارنـده خـودرو اسـت کـه
بايد ھمه ھزينه ھاي ناشي ازاين کـار
را بـپردازد .افــزايش مقـرر بھــاي بنزيــن
)پيش از لغو آن زير فشار مردمـي( بـه
تساوي به ھمه فـشار وارد مـي کـرد.
درحالي که ،از يـک سـو ،ھزينـه ھـاي
الزامي زنـدگي )اجـاره ،حمـل و نقـل،
ضــروريات مختلــف( بيــش از پيــش بــر
قدرت خريد بينواترين مـردم چنـگ مـي
اندازد و ،ازسوي ديگر ،باراني از ھدايـا
برســر طبقــات مرفــه مــي بــارد .اوج
رياکـــاري تـــشديد «ماليـــات زيـــست
محيطي »است که مـي بايـد بخـشي
از معافيــت ھــاي عــوارض اجتماعــي
درنظر گرفته شده براي کارفرمايان ،که
بــراي انتقــال نــيرو ضــروري نيــست ،را
جــبران کنــد ) .(٣محيــط زيــست بــراي
اروپا حکم دستاويز بودجـه اي را يافتـه
است.
اکنــون ديگــر ترديــدي درمــورد فوريــت
انجام يک جھش براي شـرايط اقليمـي
انسان وجود ندارد« .گروه کارشناسـان
بيـــــن دولـــــتي دربـــــاره تغيـــــيرات
اقليمــي )» (GIECدر آخــرين گــزارش
خود گوشزد کـرده کـه تـاکنون فعاليـت
ھاي انساني باعـث افـزايش گرمايـش
حدود  ١درجه سانتيگراد در سطح کـره
خاک از عصر صـنعتي شـده اسـت .بـا
ادامه دادن به ھمين آھنگ ،بين سـال
ھاي  ٢٠٣٠و  ٢٠٥٢مـيزان گرمـايش از
مرز  ٥٫١درجـه فراتـر خواھـد رفـت کـه
خـسارت ھـاي آن بــا دشــواري بــسيار
زيــاد قابــل کنــترل خواھــد بــود ) .(٤در
آتمـــسفر ريختـــن گازھـــايي کـــه در
گرمــايش زميــن نقــش دارنــد رو بــه
افزايش است .اين درحـالي اسـت کـه
مي بايد ھرچه سـريع تـر مـيزان توليـد
اين گازھا کـاھش يابـد و سـرآغاز ايـن
کار بايـد تعييـن روشـن مـسئوليت ھـا
باشد.
چنـــد کـــشور بيـــشترين ســـھم را در
انباشــت توليــد گازھــاي گلخانــه اي از
نيمه قرن نوزدھم تاکنون دارنـد .سـھم
اياالت متحده دراين مـورد  ٣٫٢٦درصـد،
کشورھاي اروپايي  ٤٫٢٣درصـد ،چيـن
 ٨٫١١درصد ،روسيه  ٤٫٧درصد اسـت.
در ســال  ٢٠١٤يــک قطــري بــه طــور
متوسـط  ٣٤٥٠٠کيلوگـرم گـاز کربنيـک
وارد آتمسفر مي کرد درحالي کـه ايـن
ميزان بـراي يـک لوکزامبورگـي ١٧٦٠٠
کيلوگــرم ،آمريکــايي  ،١٦٤٠٠تاجيکــي
 ٦٢٥و چادي تنھا  ٥٣کيلوگرم بود ).(٥
ھــر آمريکــايي ،لوکزامبورگــي يــا تبعــه
عربستان سعودي متعلق بـه  ١درصـد
از ثروتمندترين ھاي کشورخود درسـال
 ٢٠٠تن گازھاي گلخانه اي توليـد مـي

کند که بيش از  ٢ھـزار برابـر يـک فـرد
فقير اھل ھندوراس يا روآندا است١٠ .
درصد ثروتمندترين ھـاي دنيـا مـسئول
توليــد  ٤٥درصــد گازھــاي گلخانــه اي
ھستند ).(٦
چرا نبايد براي کـشورھايي کـه از
توافــق ھــاي پــاريس خــارج مــي
شوند مجـازات ھـاي بيـن المللـي
تعيين کرد؟
ھنگــامي کــه مــيزان توليــد کــربن ايــن
عامالن اختالل و شيوه توليدي کـه بـه
آنھا اجازه داده بـدون ھرگونـه تنبيھـي
بيش از پيش ثروتمند شـوند مـشخص
شود ،تصور انتقال به يک نظام مطلـوب
زيــست محيطــي مردمــي کــه در آن
ھزينه ھاي سوخت و حمـل و نقـل بـر
بودجــه خانوارھــاي متوســط ســنگيني
نکند آسان تر مي شـود .در آن ھنگـام
مي بايد حشو و زوايد اعتقادي اي کـه
مـــانع مـــي شـــود کـــه شـــھروندان
سرنوشت خـود را در دسـت گيرنـد ،از
جمله متن ھاي قضايي جا داده شـده
در توافق ھاي مبادلـه آزاد ماننـد آنچـه
در اتحاديــه اروپــا درحــال شــکل گــيري
است کنار گذاشته شود.
دو اھـرم مــي توانــد موجـب شــود کــه
انسان ازپـس چالـشي کـه دربرابـرش
است برآيد .نخست؛ کاھش چـشمگير
نابرابري ھا و عوامـل بـه وجـود آورنـده
آنھــا )مقالــه «ابــراز تاســف از نــابرابری
ھا ،از ﯾاد بردن رﯾـشه ھـای آن)» ،بـه
وجــود آمــدن اراده مــشترک و خــيزش
جمعي الزم براي رھـايي از وابـستگي
بــه ســوخت فــسيلي و نــيز شــيوه
مصرفي که محروميت عامل آن اسـت.
سپس ،غيرجھاني سـازي بـه مفھـوم
تعيين مقرراتي بـراي مبـادالت درمـورد
معيارھاي اجتماعي و زيست محيطـي
برمبنــاي توليــد کاالھــا و خــدمات بــه
نسبت بازسازي محيط زيست.
اگــر شــانه خــالي کــردن از تعھــدات
مجــازات ھــايي بازرگــاني دربرداشــته
باشد ،برزيل آقـاي خـاير بولـسونارو يـا
ھمه کـشورھاي ديگـري کـه کوشـيده
اند از توافق پاريس خارج شوند درمـورد
انجام اين کار دو بار فکـر خواھنـد کـرد.
ماننــد کارھــايي کــه بــه داليلــي کــم
اھميت تر از تھديـدات اقليمـي کـسي
جرئت انجام آن را ندارد .اگر دستمزد و
مقررات زيست محيطـي در فرانـسه و
چين يکـسان باشـد ،فرانـسه احتمـاال
چــوب و الــوار کمــتري بــه چيــن بــراي
واردات مبلمان صـادر خواھـد کـرد و بـر
ماليــات مــازوت خيلــي آلــوده کننــده
کــشتي ھــا بــه ھمــان انــدازه بنزيــن
فروختــه شــده در جايگــاه ھــا افــزوده
خواھد شد .آيا بازھم مي تـوان امتيـاز
قايــل شــده بــراي ھواپيمــايي – آلــوده
کننده ترين شـيوه حمـل و نقـل )بـراي
ثروتمندان( – بـه خـاطر فقـدان ماليـات
ارزش افزوده براي سـوخت ھواپيمـا را
عادي دانست؟
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يــا بــاز در عرصــه تغذيــه مــي بايــد بــه
تشويق صادرات محصوالت صنعتي کـه
زيانبــاري آنھــا شــناخته شــده )شــکر،
نمــک ،افزودنــي ھــا ،نگھدارنــده ھــا و
غيره( به جـاي تاکيـد بـر مـواد اوليـه و
چرخه کشاورزي بيولوژيـک ادامـه داد؟
ايــن مــسئله انتخــاب مــصرف کننــده
نيست :در نبود سياست ھـاي دولتـي
و مقررات جدي ،توده مردم محکـوم بـه
«ســـوء تغذيـــه »اســـت،درحالي کـــه
محـــصوالت بيـــو در دســـترس شـــمار
معــدودي از افــراد ثروتمنــد قــرار مــي
گيرد.
رعايـــت اعتـــدال ،قابليـــت ســـوختي،
توسعه توليد سوخت ھاي تجديدپـذير؛
عرصــه ھــايي کــه مــي تواننــد موجــب
کاھش توليد کـربن شـوند کـم نيـست
امــا ســرمايه گــذاري در آنھــا ضــروري
اســت .مقــررات ماليــاتي دولــت ھــاي
اروپايي )کاھش کلي ماليات بر سـود(
و تــسھيالت اعتبــاري عظيــم اعطايــي
توسط بانک مرکزي اروپا به بانک ھـاي
خصوصــي ) ٢٦٠٠ميليــارد يــورو خريــد
اوراق قرضه در کمتر از  ٤سال( نـشان
مي دھد که بازيگران خصوصـي نقـش
عمده اي نداشته و تـرجيح مـي دھنـد
بيــشترين مــيزان ســود را بــه صــاحبان
سھام )با افزايش  ٦٫٢٣درصد در سـال
 ٢٠١٧در فزانـــسه( پرداخـــت کننـــد.
درعيـــن حـــال ،فقـــدان توافـــق ھـــاي
اروپايي الزام به سرمايه گذاري دولتـي
نمــوده و قــدرت خريــد را بــا انقبــاض
«ھزينه کار »محـدود مـي کنـد .تاميـن
مالي تغييرات به بن بست منتھي مي
شود.
اعطـــاي امتيـــازات مـــداوم بـــه
ثروتمنداني که بيشتر ويرانگرند تـا
سرمايه گذار
سازنده ترين نمونه از تفاوت بيـن نيـات
ابــراز شــده و واقعيــت عملکــرد دولــت
درعرصـــه مـــسکن اســـت .پـــس از
گردھمـــايي زيـــست محيطـــي ســـال
 ٢٠٠٧در گرنل پاريس ،توافقي درمـورد
پــذيرش اھميــت نوســازي منــابع نــيرو
حاصل شد .امروز ساخت يـا بازسـازي
ســاختمان ھــا بــراي تطبيــق آنھــا بــا
حــداقل مــصرف امــري شــناخته شــده
است .درماه مارس سال  ٢٠١٣برنامـه
اي ملي دراين مورد ارايه شد امـا ايـن
برنامــه تــاکنون ترجمــان مشخــصي در
تحول قانون تنظيمـات رقومـي مـسکن
)موسوم به قـانون «اِالن )»مـصوب ٢٣
نوامبر گذشته نيافته است .نزديـک بـه
 ٧ميليون تن در «آبکش ھاي حرارتي »
به سر مي برند و بي ثبـاتي سـوختي
را تحمل مـي کننـد ) .(٧ايـن نوسـازي
ھــا ســبب افــزايش آســايش ھــم در
زمــستان و ھــم در تابــستان خواھــد
شــد ،از مــيزان توليــد کــربن خواھــد
کاست و امکان ايجاد ھـزاران شـغل را
پديد خواھد آورد .ولي سـرمايه گـذاري
خيلي مھـم اسـت و اسـتھالک مالـي

خيلي طوالني و مھندسي فني بـراي
اين که خانواده ھا خـود بتواننـد درايـن
مورد اقدام کنند خيلي پيچيـده اسـت.
تنھا سـرمايه گـذاران دولـتي يـا شـبه
دولــتي )دفــاتر مــسکن ،صــندوق پــس
انداز و غيره( مي توانند فقدان اقدامات
خصوصــي را بــراي ھمراھــي افــراد و
مالکيت ھاي مشترک جبران کنند.
بــه ايــن ترتيــب ،اعتبــار ماليــاتي بــراي
رقابـت پــذيري و اشــتغال ) )CICEابــزار
اصــلي سياســت اقتــصادي در دوران
رياست جمھوري آقاي فرانـسوآ اوالنـد
بود .اين ابزار کـه در زمـان مـاکرون بـه
صورت کاھش مداوم عوارض اجتماعي
درآمد ،ھيـچ تعھـدي بـراي موسـسات
ايجاد نمي کند .نه به سـرمايه گـذاري
وجوه حاصل از حواشي اقتصاد واقعـي
يا تغييرات اقليمي ،نـه حـتي تخـصيص
ايــن پــول بــه کــاھش ھزينــه ھــاي
ســوختي خودشــان يــا در زمينــه مــواد
اوليه.
از بسته شدن خطوط کوچـک راه آھـن
يــا دادگــاه ھــاي محلــي  ،تــا «خــودرو
گردشــگران مــاکرون» ،از ارزانــي حــق
عبــور از بزرگــراه ھــا تــا دوبرابــر شــدن
واردات روغن نخل براي کارخانـه توتـال
در المد ،مي توان مثال ھـاي متعـددي
درمــورد کــم کــاري در جبھــه محيــط
زيــست و «جابجــايي »منطقــه اي و
دورشدن از خـدمات دولـتي ذکـر کـرد.
حتي رودررو با قيام «جليقـه زردھـا »و
نارضايتي راي دھنـدگان گـرايش ھـاي
مختلف ،آقاي ماکرون درمورد آنچـه کـه
بـــه نظـــرش اصـــولي بـــوده ،يعنـــي
امتيازھاي قايل شده براي ثروتمندترين
ھا و مدعيان سرمايه گذاري که بيشتر
ويرانگرنـــد تـــا ســـرمايه گـــذار ،عقـــب
نشيني نکرده است .با آن کـه فوريـت
اقليمــي ايجــاب مــي کنــد کــه قــدرت
حکومت اِعمال شود ،اين را نـيز ايجـاب
مي کند که خـود را از سـنگيني گـروه
ھاي فشار خالص کند و به شـھروندان
امکان اقدام جمعي ،در سطح مناسب
تـــرين بـــراي ھـــر تـــصميم بدھـــد.
گستردگي گزينه ھاي مدنظر و تقاطـع
مــسايل مطروحــه مــستلزم ابزارھــاي
نھاديني جسورانه تر از «بحث ملـي »
اعالم شده است .نياز به دخالت ھمـه
مردم و برنامه ريزي تحوالت بـه صـورت
دموکراتيک قدرتي پديد مي آورد کـه از
طريــق آن «آزادي ،قابليــت و عدالــت
اجتمــــاعي مــــي توانــــد ســــرانجام
ھمگرايي يافته و ھمگاني شود )».(٨
توافق ھاي پـاريس طرحـي کمرنـگ از
برنامــه ريــزي ھــاي چندجانبــه را ارايــه
مي کندCOP24 .که در ماه دسامبر در
کــاتويس لھــستان برگــزار شــد متنــي
کاربردي براي آن را به تصويب رساند.
اين متن امکان مي دھد کـه بـا دقـت
تعھدات داوطلبانـه ھرکـشور در عرصـه
کـــاھش توليـــد گازھـــاي گلخانـــه اي

سنجيده شود .اما اين تعھدات ھنوز در
ســطح مطلــوب نيــست .بــدون يــک
چرخش سريع تر ،افزايش درجه حرارت
زميـن تـا پايــان قـرن حاضــر از  ٣درجــه
بيشتر خواھد شد .سناريويي غيرقابـل
پــذيرش ،بــه ويــژه بــراي کــشورھاي
«جنوب »که آسيب پـذيرترين کـشورھا
و درعين حال کم بھـره گرفتـه تـرين از
توسعه عصري که مصرف سوخت رواج
داشــته ھــستند .يــک صــندوق ســبز
اقليمي مي بايد بـا ھـدف جـبران ايـن
عدم تعـادل تـاريخي ايجـاد شـود و بـه
اين کشورھا کمک کنـد کـه خـود را بـا
وضعيت تطبيـق دھنـد و اشـتباه ھـاي
کـشورھاي صـنعتي را بازتوليـد نکننـد.
ايـــن کـــار بـــا دســـتيابي بـــه ھـــدف،
حــداقلي ١٠٠ ،ميليــارد دالر در ســال
فاصــله دارد .عـــدالت اجتمــاعي کـــه
اکنــون در ســـطح فرانــسه نايافتنـــي
است ،حتي با آن که «جليقه زردھـا »
بــر بــسياري از کــشورھاي ديگــر اثــر
گذارده اند ،افقـي بـسيار نـامطمئن در
سطح جھاني است.
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در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ:

ﺻﺪاي ﭘﺎي ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ و
ﻣﻮج ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
ﺳﺎﺳﺎن ﺻﺪﻗﻲ ﻧﻴﺎ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎي رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ
شھروندان  ٢٨کشور عضو اتحادﯾه اروپا
در روزھای  ٢٣تا  ٢۶مـه  ٢٠١٩بـرای
انتخاب  ٧٠۵عضو پارلمان اتحادﯾه اروپـا
به پای صندوقھای رای خواھند رفـت.
با خروج برﯾتانيا از اتحادﯾه اروپا ،شـمـار
نماﯾندگان از  ٧۵١نـفـر بـه  ٧٠۵نـفـر
کاھش ﯾافته است .بنا به پيـشبـيـنـی
روزنامه “ بـيـلـد” چـاپ آلـمـان ،احـزاب
پوپوليـسـت راسـت افـراطـی شـمـار
کرسی ھای خود را در پارلمان اروپا بـه
دو برابر مقدار فعلی افزاﯾش خـواھـنـد
داد .در نوشته زﯾر نگـاھـی بـه آراﯾـش
نيروھای سياسی در کشور اﯾتالـيـا در
آستانه انتخابات پارلمان اتحـادﯾـه اروپـا
شده است.

ﺻﻔﺤﻪ 33

دﯾوار نوشته در رم ،پاﯾـتـخـت اﯾـتـالـيـا:
«تولد دوباره ناسيوناليسم مسيحی»
بﺤران در اردوگاه احزاب سنتی
ميزان محبوبـيـت احـزاب مـوسـوم بـه
جرﯾان اصلی رو به افول است .ائـتـالف
پيشرو سوسياليستھا و دموکـراتھـا
) )S&Pمــمــکــن اســت بــيــش از ۴٠
کرسی از ميزان فعـلـی کـرسـیھـای
خود را در پارلمان اتحادﯾه اروپا از دست
بدھند.
در اﯾتاليا مھمترﯾن جرﯾان ائتالفـی اﯾـن
اتحاد ،حزب دمـکـراتـيـک ) )PDبـا ٢١
نماﯾنده است که در داخل کشـور نـيـز
قدرت را به جرﯾان پوپولـيـسـت راسـت
افــراطــی واگــذار کــرده اســت .حــزب
دموکراتيک در برنامه تبـلـيـغـاتـی خـود
اعالم کرده است کـه ﯾـک فـھـرسـت
جدﯾد و ﯾک برنامه تجدﯾد نظر بـزرگ را
آماده کرده است .بـهنـظـر مـی رسـد
جناح چپ اﯾن حزب در برنامه تبليغاتـی
و شعارھای خود مبنی بر حـمـاﯾـت از
خدمات عـمـومـی بـهجـای سـرمـاﯾـه
گذاری بر امنيت و ترس ،اندکی خود را
باال کشيده است .حزب با شعار «مـا
اروپاﯾی ھستيم »خـود را مـھـمتـرﯾـن

حزب ھوادار اﯾده اروپای واحد مـعـرفـی
کرده است.
در طول ﯾک دھه گذشته و بـهخصـوص
پس از انتخابات دوره پيشين محبوبيـت
حزب دموکراتيک رو بـه کـاھـش بـوده
است .بسياری از ناظران حماﯾـت بـی
چون و چرای اﯾن حزب از سياستھای
رﯾاضت اقتصادی و نئوليبرالی را مـھـم
ترﯾن دليل روﯾگردانی شھروندان از آنھـا
می دانند .اﯾن حزب اکنون  ٨۶کـرسـی
در مجلس نماﯾندگان اﯾتاليا دارد؛ اﯾنکه
کل ائتالف چپ ميانه در مجلس اﯾتالـيـا
ِ
به رھبری حزب دموکراتـيـک فـقـط ٨٨
نماﯾنده دارد به خـوبـی گـوﯾـای افـول
ی جرﯾانات رسمـی و سـنـتـی در
جد ِ
برابر موج راستگراﯾـی ضـد اتـحـادﯾـه
اروپا در اﯾن کشور است.
اردوگاه گسترده پوپوليستھا
متئو سالوﯾنی وزﯾـر کشـور و مـعـاون
نخست وزﯾر و رھبر حزب لگا مھمترﯾـن
جرﯾان راست افـراطـی در اﯾـتـالـيـا را
رھبری میکند .عمده تمرکز اﯾن حـزب
بر روی مسأله مھـاجـران و الـبـتـه آن
چيزی است که مبارزه با مافيا در اﯾـن
حوزه مینامد .سالوﯾنی به تـأکـيـد بـر
حاکميت ملی و اظھـار نـارضـاﯾـتـی از
اطاعت بی چون و چـرا از
بروکسل شنـاخـتـه شـده
است.
حزب لگا انتخابات کـنـونـی
پارلمان اتـحـادﯾـه اروپـا را
آخرﯾن شانس خـود بـرای
اصــالح و روﯾــگــردانــی از
سياسـتھـای پـيـشـيـن
خوانده است .طـيـفـی از
نماﯾنـدگـان حـزب لـگـا از
«اﯾــتــالــگــزﯾــت »ســخــن
گفتهاند ،مشروط به آنـکـه
انتخـابـات پـارلـمـان اروپـا
موجـب تـقـوﯾـتِ جـاﯾـگـاه
احزاب راست افـراطـی در

پروسه تصميمگيری قاره سبـز نشـود.
حزب لگا در اتحاد ضمنی با جبھه ملی
به رھبری مارﯾن لـوپـن در فـرانسـه و
جرﯾان وﯾـکـتـور اوربـان رھـبـر راسـت
افراطی مجارستان است .حزب لگا بـه
دليل نـزدﯾـکـی سـيـاسـتھـاﯾـش بـا
کرملين ھنوز نتوانسته مانند فـرانسـه
افـراطـی
ﯾک اتحاد مستحکم با راست
ِ
اروپای شرقی از جملـه لـھـسـتـان را
اﯾجاد کند.
راستگراﯾان اروپای شـرقـی بـرخـالف
اروپای غربی از نفوذ روسيه بـيـمـنـاک
ھستند .با اﯾن وجود ،ائـتـالف راسـت
افراطی از غرب تا شرق اروپا گستـرده
است و حزب لـگـا بـدون شـک ﯾـکـی
از محورھای اﯾن اتحاد فـرامـلـی بـيـن
ملیگراﯾان اروپاﯾی اسـت .اﯾـن حـزب
ھــم اکــنــون در ائــتــالف بــا جــنــبــش
ـی پــنــج ســتــاره ،قــدرت
پــوپــولــيــســتـ ِ
سياسی در اﯾتاليا را در دست دارد.اﯾن
حزب به تنھاﯾی  ٧٣کـرسـی مـجـلـس
نماﯾندگان اﯾتاليا را در اختيار دارد.
حزب لگا ﯾکی از اعضای کليدی و موثـر
گروه پـوپـولـيـسـتـی و ضـد اتـحـادﯾـه
«اروپـــای آزادی و دمـــوکـــراســـی
مستقيم )» (EFDDدر پارلمان اتحـادﯾـه
اروپاست.
جنبش پنج سـتـاره حـزب نـوظـھـوری
است که در سال  ٢٠٠٩تأسيس شـد
و خود را بهعنوان ﯾک نيـروی جـدی در
صحنه سياسی اﯾتـالـيـا مـطـرح کـرده
است .اﯾن حزب به رھبری لوئيجی دی
ماﯾو بيشتر با انتقاد از جھانـی سـازی
شناخته میشوده و به خاطـر روحـيـه
ضد نظام بودنش مشـھـور اسـت .در
واقــع امــا تــمــاﯾــز چــنــدانــی بــيــن
سياستھای کالن نھضت پنج سـتـاره
با راستگراﯾان حزب لگا وجود ندارد .اﯾن
حزب در انتخابات پيشين پارلمـانـی در
اﯾتاليا در سال  ٢٠١٨بـا بـيـش از ٣٢
درصد آرا به تنـھـاﯾـی جـاﯾـگـاه دوم را
کسب کرد .اﯾن جرﯾان بـا کسـب ١٣٣
کرسی در مجلس اﯾتاليـا بـاز ھـم بـه
تنھاﯾی بيشترﯾن کرسیھا را در اختيار
دارد ،اما عضـو ائـتـالف راسـتگـراﯾـان
مجلس نماﯾندگان نيست.

اردوگاه راستگراﯾان پوپوليست در اﯾتاليا
گسترده است .امروز راست ميـانـه و
محافظه کـار مـرزبـنـدی مشـخـص و
قاطعی با راست افراطی ندارد و خـود
در انتخابات پيشين پارلمانی در اﯾتالـيـا
با حزب لگا ائتالف کرده بود.
مشخصاً مـنـظـور حـزب «اﯾـتـالـيـا بـه
پيش )» (FIبا نام پيشين «حزب مـردم
آزاد »به رھبری سيلوﯾو بـرلـوسـکـونـی
است که معاون او آنـتـونـيـو تـاﯾـانـی،
اکـنــون رئــيــس اﯾــتـالــيــاﯾـی پـارلــمــان
اروپاست .تاﯾانی که قـبـال ً از خـدمـات
موسولينـی و فـاشـيـسـم در اﯾـجـاد

راستگراﯾان مجلـس نـمـاﯾـنـدگـان در
اخـتـيــار دارد .اﯾــن حــزب بـه ھـمــراه
مسيحی کشورھـای
جرﯾانات دموکرات
ِ
دﯾگر اروپاﯾی عضو فراکسـيـون «مـردم
اروپا )» (EPPمھمترﯾن جرﯾان محافـظـه
کــار راســت ،در پــارلــمــان اتــحــادﯾــه
اروپاست و از جمله بنيـانگـذاران اﯾـن
گروه سياسی است.
حزب برادران اﯾتاليا ) )FDIبـه رھـبـری
جــورجــا مــلــونــی ،از دﯾــگــر احــزاب
راستگرای پوپوليست در اﯾتـالـيـاسـت
که در ائتالف با احزاب لگا و اﯾتالـيـا بـه
پيش در مجلس نماﯾندگان کشور قـرار
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زﯾرساختھای ارزشـمـنـد در اﯾـتـالـيـا
ستاﯾش کرده بود ،به دليل اختـالف بـا
لوﯾيجی دی ماﯾو رھبـر جـنـبـش پـنـج
ستاره که اﯾن جـنـبـش را چـپ گـرا
معرفی کرده بود ،از شرکت در دولـت
ائتالفی سر باز زد و از آن زمان بيشـتـر
ف ائتـالف
در پی درھمشکستن و تضعي ِ
بين حزب لگا و جنبش پنج ستاره بـوده
است.
حزب اﯾتاليا به پيش در پارلمان ،ائتـالف
موسوم به «راست ميانه »را بـا حـزب
لگا ھمچنان حـفـظ کـرده اسـت .اﯾـن
حزب خواھان خروج از اتـحـادﯾـه اروپـا
نيست ولی از محدودﯾت مھاجرت دفاع
و انتقاداتی به سياستھای بروکسـل
دارد.
حزب اﯾتاليا بـه پـيـش کـه بـه حـزب
شخصيت ھای کارﯾـزمـاتـيـک مشـھـور
است ،پيشتر از ورو ِد چھره جدﯾد خـود،
الساندرا موسولينی ،نـتـيـجـه بـنـيـتـو
موسولينی در کارزار انتخاباتی پارلمـان
اروپا خبر داده بود .السانـدرا کـه قـبـال ً
مدل و بازﯾگر بوده و پرونده ھـمـسـر او
در تعرض به کارگران جنسی زﯾر سـن
قانونی مخـتـومـه اعـالم شـد ،ھـيـچ
سابقه سياسیای ندارد امـا بـا اﯾـن
حــال ســال گــذشــتــه بــه مــجــلــس
نماﯾندگان اﯾتاليا راه پيدا کرد.
«اﯾتاليا به پيش »بعد از حزب لـگـا۵٩ ،
کــرســی را در مــجــمــوعــه ائــتــالف

دارد .اﯾن حزب پشتيبان سياستھـای
دستراستی عليه مھاجران و عـلـيـه
حقوق زنان است؛ مخالف حق سـقـط
جنين و ھمجنسگراﯾی است و ھـوادار
به اصطالح حاکميت ملی در سياسـت
گذاری.
اﯾــن حــزب در مــجــمــوعــه ائــتــالف
راستگراﯾان مجلـس  ١٩کـرسـی در
اختيار دارد .برادران اﯾتالـيـا حـزبـی بـه
شدت ملی گراست؛ ملـونـی بـرنـامـه
حزب خود را «انقالبی » خوانده وعـده
داده ھمه چيز را تغيير دھد؛ او حـتـی
خـواسـتـار انـتـقــال پـاﯾـتـخـت اروپــای
مسيحی به شھر رم شده است! اﯾـن
حزب با گروه فشار نئوفاشيستـيـسـت
موسوم به «فورتزا نووا »روابط نزدﯾکـی
دارد.
کاﯾو جوليو سزار مـوسـولـيـنـی ،دﯾـگـر
نتيجه بنيتو موسولينی و پسر عـمـوی
الســانــدارا ،نــامــزد اﯾــن حــزب در
انتخابات  ٢۶ماه مه پارلـمـان اتـحـادﯾـه
اروپــا خــواھــد بــود .کــاﯾــو جــولــيــو
سزار رسماً اعالم کرده که جـدش را
منبع الـھـام خـود مـیدانـد ،بـه نـام
خانوادگیاش افتخار ميکند و امـيـدوار
اســت رایدھــنــگــان ارزش «بــرنــد
موسولينی» را درک کنند!
بنا به قوانين اﯾتاليا تـروﯾـج اﯾـدئـولـوژی
فاشيسم ممنوع اسـت؛ بـا اﯾـنخـال
آورﯾـل
حزب بـرادران اﯾـتـالـيـا در 16
ِ
امسال تصميم گرفت کـنـفـرانسـی در

شــھــر پــادوا بــا عــنــوان «دکــتــرﯾــن
فاشيسم »برگزار کند که بعد از اﯾنـکـه
عنوان شد کاﯾو مھمان افـتـخـاری اﯾـن
کنفرانس است ،اﯾن کـنـفـرانـس لـغـو
شد .کارزارھای تبليغی رھـبـران حـزب
برادران اﯾتاليا در کنار بنـاھـای بـرجـای
مــانــده از دھــه  ۴٠مــيــالدی بــرگــزار
میشود ،از جمله سـاخـتـمـان «کـاخ
تمدن اﯾتاليا » ( Palazzo della civilta
)italainaدر شھر رم که نماد معمـاری
فاشيستی شناخته میشود.
فصل مشترک ھـمـه اﯾـن جـرﯾـانـات،
مخالـف بـا سـيـاسـتھـای رسـمـی
اتحادﯾه اروپا در مورد مھاجرت و زنـان و
حماﯾت از قانونگذاری داخلی در حـوزه
کسب و کار و سياستھای مالـی بـه
نفع شھروندان بومی است .بخشی از
اﯾن جرﯾانات آشکارا مخالف پيمـانھـای
زﯾستمحيطی اند و اﯾن قـراردادھـا را
توطئهای علـيـه کشـور خـوﯾـش و در
جــھــت بــيــکــاری کــارگــران بــومــی و
صنعتزداﯾی از کشور میدانند.
ھمه اﯾن جرﯾانات به جز حزب «اﯾتـالـيـا
بــه پــيــش »بــهصــراحــت مــخــالــف
جھانیسازی ھستند و البته مـنـتـقـد
آنچه ھمگنسازی فرھنگی نـاشـی از
جھانیسازی مینامند .اﯾن جـرﯾـانـات
ھمگی مسلمان سـتـيـز ھسـتـنـد و
«اسالم » اسم رمـز آنـھـاسـت بـرای
ﯾکدستکردن مجمـوعـه نـامـتـنـاجـس
مھاجران خاورميانه و آفرﯾقا و نـھـاﯾـتـاً
طرد آنھا.
حماﯾت از نھاد خانواده ،افزاﯾـش زاد و
ولد شھرونـدان بـومـی بـرای جـبـران
کاھش ورود نيروی کار مھاجر و پـيـری
مسيـحـی
جمعيت و احيای ارزشھای
ِ
خــانــوادهســاالر از دﯾــگــر شــعــارھــای
مشترک اﯾن جرﯾانات است.

پوپوليسم نتيجه نئوليبراليسـم در
غياب چپ است
سالھـا تـحـمـيـل سـيـاسـت رﯾـاضـت
اقتصادی بـر کشـورھـای اروپـاﯾـی از
جمله اﯾتـالـيـا در روﯾـگـردانـی بـخـش
مھمی از شھروندان اروپاﯾی از احـزاب
سنتی چپ و راست ميانه تأثـيـر گـذار
بوده است .نااميدی و خشمی که بـه
طور خاص طبـقـه کـارگـر بـومـی اﯾـن
کشور از رسانهھا و احـزاب جـرﯾـانـات
اصلی داشته به تدرﯾج به فضای فکری
دﯾگر اقشار جامعه منـتـقـل گشـتـه و
عموميت ﯾافته است.
آنچه مشخص است ،اسـتـراتـژی ضـد
نخبهگراﯾانه پوپوليستھا تاکنون جـواب
داده است؛ و دولتمردان احزاب سنتـی
نه تنھا در عرصه اقتصـادی مـطـالـبـات
شھروندان را نماﯾندگی نمیکنند بلکـه
در عرصه سياسی نيز طی ﯾـک دھـه
اخــيــر بــا آرای پــوپــولــيــســتــھــا ،اﯾــن
روﯾگردانی نمود بيشتری ﯾافته است.
غالباً اﯾن جـنـبـشھـا بـا احسـاسـات
ملیگراﯾانه و ضد مھاجرش که آميختـه
به نژادپرستی و بيگانـهھـراسـی انـد،
شناخته میشونـد؛ امـا بـاﯾـد تـوجـه
داشت که اﯾن احساسات و تعصـبھـا

نشانه ظھور و گسترش اﯾن جنبـشھـا
ھستند و نه دليل آن .علت حقيقی را
باﯾد در وخيم شـدن شـراﯾـط زنـدگـی
طبقات فرودست به طور کلی و شراﯾط
زندگی طبقه کـارگـر ،بـه طـور خـاص
جستجو کرد.
روند دشوار شدن شراﯾط معيشتی که
از دھه  ١٩٨٠در ھر دو سوی اقيانـوس
اطلس شمالی آغاز شد ،با وقوع رکـود
بــزرگ در ســال  ٢٠٠٨بــه اوج خــود
رسيد .اﯾن رونـد ھـمـبـسـتـه اعـمـال
گسترده سياستھـای نـئـولـيـبـرالـی
است.
سياستھای نئوليبرال که در  ٣٠سال
گذشته از سوی دولتھای راسـتگـرا
و ھمـچـنـيـن دولـتھـای سـوسـيـال
دموکراتيک اعمال شده ،ھمبستگی و
امنيت حقوقی و شغلی را در نـيـروی
کار مـخـتـل کـرده اسـت؛ مشـخـصـ ْا
اقداماتی ھـمـچـون خصـوصـیسـازی
خدمات عمومی و اصالحات در قوانـيـن
کار نظام حماﯾت اجتماعـی را تـا حـد
زﯾادی از بين برده و کـار را بـیثـبـات
کرده است .و اﯾن پيشزمينه تـارﯾـخـی
ظھور ظھور و گستـرش جـنـبـشھـای
ملیگرای ضد مھاجر بوده است.

ﺣﺰب اﻳﺮان از اﺧﺮاج ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ
اﻣﻴﻦ ﺧﺒﺮ داد
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ساﯾت دماوند  -حزب اﯾران ،از احزاب عضو جبھه ملـی اﯾـران
در داخل کشور اعالم کرد که سيدحسن امـيـن ،فـردی کـه
خود را دبيرکل اﯾن حزب مـینـامـيـد ،اخـراج کـرده اسـت.
سيدحسن امين اخيرا با صدور بيانيهای ،تـرورﯾسـتـی
ناميدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسـط دولـت
آمرﯾکا را مﺤکوم کرده بود.
او ھمچنين ،استاد راھنمای حسـن روحـانـی در دانشـگـاه
گالسگو اسکاتلند بوده که بر اساس گـزارشھـا در تـرتـيـب
دادن مدرک دکترای جعلی او نقش اساسی داشته است.
متن بيانيه حزب اﯾران درباره اخراج حسن امين بـدﯾـن شـرح

وﯾـنــسـنــت نـاوارو ،جـامــعــه شــنــاس
اسپانياﯾی و استاد عـلـوم سـيـاسـی
دانشگاه جان ھاپکينـز ،مـینـوﯾسـد:
«درآمد حاصل از کار کـارگـران از زمـان
اعمال سيـاسـتھـای نـئـولـيـبـرال در
بــيــشــتــر کشــورھــای ھــر دو ســوی
اقيانوس اطلس رو به کاھش گذاشـتـه
است… کاھش سطح دستمـزدھـا در
بازه زمانی  ١٩٨١تـا  ٢٠١٢در اﯾـاالت
مــتــحــده  ۵،۵درصــد ،در  ١۵کشــور
اتحادﯾه اروپا  ۶،٩درصد ،در آلـمـان ۵،۴
درصد  ،در فـرانسـه  ٨،۵درصـد ،در
اﯾتاليا  ٧،١درصد ،در برﯾتانيا  ١،٩درصد
و در اسپانيا  ١۴،۶درصد بـوده اسـت.
پشــت اﯾــن اعــداد و ارقــام ســطــح
وسيـعـی از افـزاﯾـش نـابـرابـریھـای
اجتماعی نھفته است».
غياب و ضعف نيروﯾی اجـتـمـاعـی کـه
بتواند در برابر اﯾن روند مقاومـت کـنـد،
بــاعــث شــد صــحــنــه بــرای حضــور
پوپوليستھا و فـاشـيـسـتھـا آمـاده
شود؛ در آستانه انتخابات پارلمان اروپا،
پوپوليستھای راسـت خـيـز بـلـنـدی
برداشتهاند ،نه فقط در اﯾتـالـيـا در کـه
کل اروپا.

است:
ھمميھنان گرامی،
به آگاھی میرسانيم در مـورخ  ٢۶فـروردﯾـن مـاه ،١٣٩٨
کميته مرکزی حزب اﯾران پيرامون رسيدگی به تخلفات آقـای
سيدحسن امين تشکيل جلسه داد که با وجود دعوت قبلـی
در زمان برگزاری جلسـه آقـای سـيـدحسـن امـيـن جـھـت
پاسخگوﯾی نسبت به رفتار شبھهانگيز خود در جلسه حاضـر
نشدند.
با توجه به تخلفات محرز اﯾشان شامل :
 .١معرفی و تبليغ خود به عنوان دبيرکـل حـزب اﯾـران بـدون
ھيچ مصوبهای
 .٢صدور بيانيه با نام حزب اﯾران بدون اطالع و تصوﯾـب ارکـان
حزب
 .٣درخواست ثبت مجدد حزب اﯾران با تغيير مرامنامه حزب
 .۴سو استفاده از نام و تارﯾخ درخشان حزب اﯾران
 .۵رعاﯾت نکردن اصول اخالقی مرامنامه حزب اﯾران
 .۶سو استفاده از نام رھبران و پيشکسوتان حزب اﯾران
 .٧ھمراھی با حزب مستقل و اعتدال اﯾران که اسـاسـنـامـه
آن با اصول عقاﯾد حزب اﯾران مغاﯾرت دارد
کميته مرکزی به اتفاق آراء ،نامبرده را از عضـوﯾـت در حـزب
اﯾران اخراج کرده و اعالم مینماﯾد ھرگونه اقدام و اظھار نظر
اﯾشان به عنوان و با نام حزب اﯾران مردود میباشد.
اﯾـــــــــــــران
بـــــــــــــاد
جـــــــــــــاوﯾـــــــــــــد
اﯾــــــران
حــــــزب
مــــــرکــــــزی
کــــــمــــــيــــــتــــــه
تھران  ٢۶ -فروردﯾن ماه

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺟﻬﺎن را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
نخستين مولکولھا پس از آنکه مNهبNانNگ
در حدود  ١٣٫٨ميNلNيNارد سNال پNيNش رخ
داد ،عناصری کليدی در تشکيل و ايNجNاد
تمام آنچه امروزه در گيتی وجNود دارد،
ھستند.
دانشمندان و ستارهشناسان مNوفNق شNدهانNد
نNNخNNسNNتNNيNNن مNNولNNکNNول جNNھNNان را پNNس از
مهبانگ )بيگ بنگ( رصد کنند.
مهبانگ در حNدود  ١٣٫٨مNيNلNيNارد سNال
پيش رخ داد؛ بنا بر نظريه مهبانگ ،تمNام
گيتی از وضعيت بسNيNار بسNيNار مNتNراکNم
نخستين آغاز شده ،انبساط و تکNامNل پNيNدا
کردهاست.
نخستين مولکولھا در زمانی که مهبانNگ
رخ داده ،عناصری کليدی در تشNکNيNل و
ايجاد تمام آنچه امروزه در گيNتNی وجNود
دارد ،ھستند.
آنچه دانشمندان و ستارهشناسان بهتازگی
رصد کردهاند مولکول ھلNيNوم ھNيNدريNد )
 ،(HeHبهعبارتی ترکيNبNی از ھNلNيNوم و
ھيدروژن است ،که محل يافتن آن حNدود
سه ھزار سال نوری با زمين مNا فNاصNلNه
دارد.
ايNNNNن مNNNNولNNNNکNNNNول در «رصNNNNدخNNNNانNNNNه
استراتوسفری اختNرشNنNاسNی فNروسNرخ »
)سوفیا( رصد شNدهاسNت .رصNدخNانNه
«سوفیا» رصNNدخNNانNNهای ھNNوايNNی و

مشترک بين مNرکNز ھNوافضNای آلNمNان و
«ناسا »است.
نNتNNيNNجNه تNNازهتNريNNن کشNفNNيNNات قNNرار اسNNت
امNNروز در ژورنNNال عNNلNNمNNی پNNژوھشNNی
«نيچر »منتشر شود.
الNNبNNتNNه ھNNلNNيNNوم ھNNيNNدريNNد يNNون )(+HeH
سالھاست که بهعنوان نخستين مNولNکNول
پيشنھاد شده ،بNا ايNن حNال دانشNمNنNدان و
پNNژوھشNNگNNران مNNوفNNق نشNNده بNNودنNNد ھNNيNNچ
نشانهای از وجود آن در گيتی بيابند.
نشريه »ساينس« نيز يادآوری کNردهاسNت
که ھليوم ھيدريد سNالھNاسNت کNه عNنNوان
»سپيدهدم شيمی« را به خNود اخNتNصNاص
دادهاست.
ھليوم پس از ھيدروژن ،دومNيNن عNنNصNر
سبک و نيز دومNيNن عNنNصNر فNراوان در
کيھان است .گفته میشود نزديک بNه ٧۵
درصد جرم گيتی از ھNيNدروژن سNاخNتNه
شده و نزديک به  ٢۴درصNد آن نNيNز از
ھليوم.
ھNNلNNيNNوم ھNNيNNدريNNد يNNون )کNNه دارای بNNار
الکتريکی مثبت( است نNخNسNتNيNن بNار در
سال  ١٩٢۵و در آزمايشگNاه تNولNيNد شNده
بود.
در سال  ١٩٧٠دانشمندان گفتNنNد کNه ايNن
عنصر بايد به طNور طNبNيNعNی در فضNای
ميانستارهای ،فاصله مNيNان سNامNانNهھNای
سNNتNNارهای ،وجNNود داشNNتNNه بNNاشNNد ،امNNا تNNا

امروز رصد آن برای ما سNاکNنNان زمNيNن
ممکن نبود.
رالف گNوسNتNن ،سNتNارهشNنNاس انNيNسNتNيNتNو
ماکس پNلNنNک ،بNه سNیانان گNفNتNه اسNت
«شيمی گيتی با ھليوم ھيدريNد يNون آغNاز
شد .اما فقدان مدرکی قابل استناد دال بNر
وجود آن در فضای ميانستارهای به يNک
مNNNعNNNمNNNای غNNNامNNNض بNNNرای دانNNNش و
ستارهشناسی تبديل شده بود».
رصدخانه «سوفیا» مولکلول اوليه را
در «سNNحNNابNNی سNNيNNارهنNNمNNای انجNNیسNNی
 »٧٠٢٧رصد کرده و يک اسپکتNرومNتNر
با وضوح باال از آن را ثبت کردهاست.
اسپکترومتر يا طيفسنج ،ابNزاری بNرای
اندازهگيری خصوصيات نNور بNر اسNاس
تNNNجNNNزيNNNه بNNNازه فNNNرکNNNانNNNسھNNNای تNNNابNNNش
الکترومغناطيسی است.
سحابی سيارهنما ،گونهای از سحابNیھNای
کيھانیست ،که پNس از مNرگ سNتNارگNان
ايجاد میشود و از گاز و پالسما تشNکNيNل
شNNدهاسNNت .پNNژوھNNشھNNای پNNيNNشNNيNNن نشNNان
مNNیدھNNد کNNه انجNNیسNNی  ٧٠٢٧سNNحNNابNNی
سيارهنمای جوان و فشردهای است.
ساﯾنس ،سیانان ،فيـزﯾـکـال رﯾـوﯾـو،
نشـــرﯾـــه ســـتـــارهشـــنـــاســـی و
اخترفيزﯾک|ت|خ
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