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آن ﻧﺴﻞ ﺑﻲﻗﺮاري ﻛﻪ آن روز ﺑﺮ ﭘﺎي اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺠﺪه
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﻜﺒﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺪا ﺑﻮﺳﻪ زدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺗﺒﺮ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺑﺘﻲ ﻓﺮود آرﻧﺪ ﻛﻪ آرﻣﺎن آزادي
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زنـــــدانی سياســـــی
مجيد اسدی در زنـدان
گوھردشت کرج
زنـــدانی سياســـی
مجيـــد اســـدی در
زنــدان گوھردشــت
در رابطه با قتلعـام
ســـال  ۶٧توســـﻂ
دژخيمــان خامنــهای
در مطلبی نوشت:
داستاﯾفــــــــــــــسکی
میگوﯾــد»:آن کــس کــه بــه خــود دروغ میگوﯾــد و بــه
دروغھای خود اعتقاد دارد بـه چنـان جـاﯾی میرسـد کـه
دﯾگــر حقيقــت را نــه در خوﯾــشتن ،بلکــه در دﯾگــران نيــز
نمیتواند تشخيص دھد«.
طغيان عليه قوانين جھان و اجتماع در آغاز ،با طغيان عليه
خوﯾشتن آغاز میشود .آن غرﯾزه حيوانی ِ سرکـشی کـه
بر آن است تا گوھر انسانی را در آدمـی قتلعـام کنـد ،از
انسان تنھا ﯾک ابليس میآفرﯾند.
انسان در تقدﯾر تارﯾخ و فرآﯾند پوﯾا و خالق تکامل ،محصول
نھاﯾی کارگاه پيچيده ھستی اسـت و از درﯾچـه ميثـاق و
تعھــد وجــودی اوســت کــه بلنــدای مفــاھيم و قداســت
کلمــاتی چــون قــسط ،آزادی ،برابــری ،عــشق ،آبــادانی و
خوشبختی جان و معنا میگيرد وگرنه که «سکوت آدمـی
فقدان ِ خدا و جھان است».
در مقابل اما ،ابليس ھمان »ضدانـسان «اسـت؛ پدﯾـدهای
مھيب و وﯾرانساز که در برابر انسان ،جھان و خـدا فرمـان
جنگ صادر میکند.
وقتی گاليلـه اعـالم کـرد کـه زميـن مرکـز جھـان نيـست،
بلواﯾی در آن عصر تارﯾک ستم و جھـل برانگيخـت .کـشف
آن قانونمنــدی جدﯾــد کــه بعــضاً درﯾچــه ورود بــه جھــان و
راھگشای رھـاﯾی انـسان از قيـد و زنجيرھـای اسـارتبار
گردﯾد؛ احبار و رھبان متـوحش دﯾنفـروش را کـه بـا نفـی
جوھره آزاد انسانی ،زمين را مرکز جھان و والﯾت ِ خوﯾـش
را ابليــس وار متــصرف بــر تمــامی سرنوشــت و مقــدرات
انسان میدانستند ،به ﯾکباره به وحشت افکند تا آنجا که
فتوای قتل و ارتداد او را صادر کردند.
»ضدانــسان «بــا فرﯾــب خــوﯾش ،خــود را بیوقفــه مجــاب
میکند که جھان تنھـا بـر محـور او میچرخـد و بـه سـان
»بتی «گاه فرعون وار سر برمیآورد و نعره میزند کـه »
م ْ
األَعْ لَی!( «منم خداوندگار برتر برای شما(
أَنَا َربﱡ ُ
ک ُ
و گــاه مــستکبرانه فتــوا میدھــد کــه» :ای چماقــداران!
عربده کشان و اجامر و اوباش! درنگ نکنيد و بکـشيد! زن
و مرد ﯾا پير و طفل و جوان ،ھزار و ھـزاران و سـی ھـزار،
ھر چه گو باشد! صله و صدارت ،وزارت و امارت ،سفارت و
کرسی قضاوت پيشکشتان باد!«
اگر انقالب بـه مفھـوم جھـشی تکـاملی و ﯾـک دگرگونـی
فراگير اجتماعی از مـداری بـه مـدار بـاالتر اسـت الجـرم،
جامعه را از نظم کھنه و فرتـوت پيـشين بـه کيفيـتی نـو و
عــالیتر بــالغ میکنــد و در آن ،انــرژی متکــاثف و فــشرده
اجتمــاعی در قلمــرو نظــم مناســبات نــوﯾن آزاد میگــردد؛
بندھا گسـسته و راهبنـدھا شکـسته میشـوند و پرنـده

آرمانھا و عواطف ِ پـاک انـسانی ِ نـسلی بیقـرار در افـق
نامنتھای فردای آزاد پروبال میگشاﯾد و به پرواز درمیآﯾد.
تابــستان  ،۶٧حــدﯾث پرخــون قتلعــام و پرپرشــدن چنيــن
نسلی در سينه تارﯾخ ھميشه فرداست .ھمـان حماسـه
ســرخی کــه در آن بزنگــاه تــبدار تــارﯾخ ،از مــصاف بيــن
فرزنــدان راســتين انقــالب بــا ابليسزادگــان ِ دشــنهدار ِ
مردمخوار و در پھنه کارزار نابرابر تختھای شکنجه ،قفس
و تابوت و شالق و چوبهھای دار ،بر تابلوی خونين واقعيت
برای ھميشه نقش بست.
آنکس که خود را میفرﯾبد ،بـا کـشتن خـوﯾش ،دسـت در
کار تراشيدن بتی از خوﯾشتن است تا با نفی دﯾگران و بـا
واژه مستعار «خدعـه »جھـان را اغـوا کنـد و بـه کـرنش و
پرسـتش ِ خـوﯾش وادارد تـا جناﯾـت و قتلعـام را بهمثابــه
قانونی فطـری ،اخالقـی و مـشروع ،مفھـوم سـازی و بـر
جامعه تحميل کنـد .جابـهجاﯾی واژهھـا و مفـاھيم و ذبـح
قاموس ِ کلمات درست ،اﯾنگونه آغـاز میشـود و ازﯾـنرو،
قدارهکــشان جــالد بــه عنــاوﯾن پرطمطراقــی چــون خــدوم
ملــت ،دلــسوزان مــردم و شــھيد ،ملقــب میگردنــد .اﯾــن
ھمان مکانيسم تـدافعی ترسآلـود «ضدانـسان »در قبـال
پذﯾرش حقيقت است کـه قتلعـام را بـا اسـم واقعـی آن
فرﯾاد زدن ،او را به درون جھنمی از آتش مرگ میغلتاند.
دادخواھی ِ آن قتلعام فجيع ،وقتی در گـوش ھـر کـوی و
برزنی میپيچد و از حنجره شھر و ضجه مادران داغدار بـه
فرﯾاد درمیآﯾد ،درست ھمان جھنمی است که ابليـس را
به کيفر کارماﯾهاش فرامیخواند!
پس از پاﯾان جنگ جھانی دوم ،ساﯾه ھولناک و تروماتيـک
ھولوکاست بر جامعه آلمان ِ پس از جنگ ،آنچنـان ھوﯾـت
انسانی آنان را میگزﯾد که دولت ِ پس از جنگ تـا
تارﯾخی
ِ
سه دھه اجازه طرح و گفتگـو دربـاره آن را مطلقـاً ممنـوع
اعالم کرد .اعمال اﯾن سياست از آن جھت بود که آمران و
عامالن رژﯾم نازﯾستی در جامعه بهعنوان «دﯾگرانی »درک
شوند تا ھمگان به سھولت و آرامـش بتواننـد از تعلـق بـه
آنان تبری بجوﯾند .اﯾن سکوت تسلی بخـش بـرای جامعـه
بھــتزده آلمــان در آن دوره ،اقتــضای نوســازی جمھــوری
فــدرال آلمــان و بازســازی ھوﯾــت تکهتکــه شــده جامعــه
آلمانی تشخيص داده شد.
فياللعجب! اما که ھولوکاست ۶٧نه تنھـا در ھيـچ نـسلی
ما را با خود درون گورھای بینام و نشان دفن نکرد ،بلکـه
ھوﯾت خلق پيـشتاز اﯾرانـی را در برابـر ابليـسان ضدبـشر
بهمثابه »دﯾگران«برای ھميشه و از ھمـان آغـاز ،ممتـاز و
تثبيت و سرفراز نمود.
آن نــسل بیقــراری کــه آن روز بــر پــای ابليــس ســجده
نکردند ،سـبکبار رفتنـد و بـر دار بلنـد فـدا بوسـه زدنـد تـا
بدﯾنسان تبر بر فرق بتی فـرود آرنـد کـه آرمـان آزادی ﯾـک
خلق را به ﯾغما برده بود .بدرسـتی کـه کلمـات ،امـروز بـا
حماسه آن نسل معنا میشـوند و در جـای واقعـی خـود
مینشينند .آنان بیتردﯾد ،آبروی اﯾران و اﯾرانیاند و نسل
امروز بر مدار کانون ھمان نسل ِ شورشگر ۶٧است که در
کوچه و خيابان ھر شھر میخروشد و بر ھوﯾت و آرمانـش
میبالد و غرﯾو درمیدھد که:
»روز داوری نزدﯾک است! «زندان گوھردشت مرداد٩٨

ﭘﻴﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺪان ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ﻛﺮج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻮادﻇﺮﻳﻒ
چھل سال است که رادﯾو و تـلـوﯾـزﯾـون
حکومتی تماما در انحصـار شـمـاسـت
بقيه مردم ھيچ،چھل سال اسـت کـه
تمام روزنامه ھا و نشرﯾات در انـحـصـار
شماست و بقيـه مـردم ھـيـچ،چـھـل
سال است که تمام ترﯾبونـھـا از نـمـاز
جمعه و مجلس و مسجد و مـنـبـر در
اختيار شماست و بقيه مـردم ھـيـچ…
چھل سال است برای شعار و دعوت و
تبليغ،در و دﯾوار خيابانھا ھم ،در اختيـار
شماست و بقيه مردم ھيـچ…و چـھـل
سال است که به مرحمـت امـرﯾـکـا و
اروپای مماشاتگر حتی ترﯾبون سازمان
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ملل و ھماﯾش و مصاحبـه در اخـتـيـار
شما بوده،از BBCو گاردﯾن و امـانـپـور
ھا و فرﯾد زکرﯾاھا،حتی مـوگـرﯾـنـی و
جان کری و بقيه مـردم ھـيـچ…شـمـا
حتی رئيـس جـمـھـورھـا و نـخـسـت
وزﯾرھا،رئيس مجلسھا و نـمـاﯾـنـدگـان
پيشين خود را ھم که تماما منصـوب و
در خدمتتان بـوده انـد را در حـد ﯾـک
جمله و عکس ھم فرصت نـمـيـدھـيـد
)حصر و ممنوع التصوﯾری( بعد خـود را
نماﯾنده مردم ميخوانيد و از آزادی بـيـان
مـــــــــيـــــــــزنـــــــــيـــــــــد!
دم
شما به کدام مخالف جدی خودتـان در
تمام اﯾن چھل سال اجازه داده اﯾد کـه
ﯾک جمله مخالفت جدی کند.مگر اﯾـن
چـــھـــل ســـال مـــردم اﯾـــران بـــه
تمامی،بوسيله شما تحرﯾم و تـکـفـيـر
نشده اند؟ھيچگاه جاﯾی برای شکاﯾت

و تظـلـم خـواھـی اﯾـن مـردم بـاقـی
گذاشته اﯾد؟ھر زمان ھم مردم از فـقـر
و فالکت و سرکوب و زلزله و سـيـل و
چپاول و غـارت شـمـا،خـواسـتـه انـد
اعتراضی کنند،جز آمدن به خيابان و به
جان خرﯾدن گلوله و باتوم و گـاز اشـک
آور و زندان و اعدام،جاﯾی و چـاره ای
براﯾشان باقی گـذاشـتـه اﯾـد؟؟؟مـگـر
چھل سال تمـام ،ھـمـه تـرﯾـبـونـھـای
داخلی و خارجی را بکار نگرفته اﯾد کـه
تنھا دروغـھـا و اکـاذﯾـب خـود را بـه
جھانيان القا کنيد.اﯾنکه در ثبات کـامـل
ھســـتـــيـــد،مـــخـــالـــف ســـيـــاســـی
ندارﯾد،زندانی سياسی که اصال ندارﯾـد
و زنان اﯾران خودشان حـجـاب و چـادر

گرﯾن کارت و تـرﯾـبـون در اخـتـيـارتـان
گذاشته،ﯾک چندی است که سياست
مماشات و ھمراھی اش را تغيير داده
و تصميم گرفته به ميزان شاﯾستگی و
مشروعيتتان با شمـا مـراوده داشـتـه
باشد)ﯾعنی ھيـچ(و تـنـھـا انـدکـی از
ھمان معامله ای را با شما بـکـنـد کـه
طی اﯾن چھل سال،شما با مردم اﯾران
داشته اﯾد.حال آنرا درد آور و غير قـابـل
تــــحــــمــــل مــــيــــبــــيــــنــــيــــد؟!
پس ھنوز آنچه را که باﯾد،نچشيده اﯾـد
و ھيھات که اﯾن فـقـط امـرﯾـکـاسـت…
باش تا صبح دولت مـردم بـدمـد،آنـگـاه
خواھيد فھميد که دﯾپلماسی تـوجـيـه
بـاز تـا بـنـاگـوش چـه
جناﯾت با نيش
ِ

چاقچور اجباری را انتخاب کرده اند،قـوه
قضاﯾيه مستقل دارﯾـد و ھـمـه مـردم
کشــتــه و مــرده شــمــا ھســتــنــد و
تازه،تحرﯾمھا ھم ھيچ اثری نـدارد و از
قضا فرصت ھم ھستند و تنھا به زﯾـان
اروپا و امرﯾکا می باشند؟!

عواقبی دارد…
-١ابراھيم فيروزی
-٢پيام شکيبا
-٣محمد اميرخيزی
-۴حسن صادقی
-۵سعيد ماسوری
-۶پيروز منصوری
-٧مجيد اسدی
-٨آرش صادقی
چھارشنبه  ١۶مرداد ٩٨
زندان گوھردشت کرج

جھل سال است که خون مـردم را در
شيشه کرده اﯾد،از رﯾختن خون جوانان
اﯾن مملکت درﯾغ و درنگ نکرده اﯾد و از
پيکر آنان ھزار ھزار گور و قبرستان بـی
نشان کاشتيد،اموال مردم را به ﯾـغـمـا
بردﯾد و در حسابھـای شـخـصـی تـان
انباشتيد و کاخھا بنا کرده اﯾد و حـال…
و حال که بعد از چـھـل سـال اروپـا و
امرﯾکاﯾی که ھميشه سپر و حامـی و
بالگردان تان بوده)آنھم ميليارد دالری(و

ﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدرش:

ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ
 ١١مرداد ١٣٩٨
نامه زندانی سياسی سھيل عربی خطاب به مادرش که او نيز اخيرا بازداشت شده اسـت:
پاﯾان اﯾن حکومت فاسد ھمين نزدﯾکیھا و به ھمين زودی است
خبرگزاری ھرانا – سھيل عربی زندانی عقيدتی در زندان اوﯾن ،طی دلنوشته ای خطاب بـه
مادرش به بازسراﯾی سروده ای اجتماعی_سياسی پرداخته است .فرنگيس مظـلـوم مـادر
سھيل عربی در تارﯾخ ﯾکم مرداد ماه سال جاری توسط نيروھـای بـازداشـت شـده و ھـم
اکنون در زندان اوﯾن تحت بازجوﯾی به سر می برد.
خطاب به مادرش نوشت:

ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻣﻈﻠﻮم

زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﺮﺑﻲ
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….مردن گلھا و گياھان نرم و لطيف ،کامال ً مشھود است .لحظه لحظه نزدﯾـک شـدن گـل
آفتابگردان به مرگ را میتوان دﯾد و فھميد ،اما کاکتوس تا آخرﯾن لحظه ظاھری مستحکـم
دارد .اصال ً بهنظر نمیرسد که مرده است ﯾا در حال نزدﯾک شدن به مرگ اسـت ،چـون از
درون ميگندد و به مرگ نزدﯾک میشود و مرگی ناگھانی دارد .خـارھـای اﯾـن کـاکـتـوس
سالھاست که در تن من ،ما و مردم زادگاه من است .کاکتوسی کـه از درون گـنـدﯾـده و
بهزودی از شر آن خالص میشوﯾم .بمان مادر ،استوار بمان مادر که پيروزی محصول تدبير
و مقاومت است .بمان که پاﯾان اﯾن حکومت فاسد ھمين نزدﯾکیھا و بـه ھـمـيـن زودی
است….

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ:

آزادي زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺤﻘﻖ آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
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اشــاره :جبھــه ملــی اﯾــران ســال
گذشـــته در  5اَمـــرداد  1397در
ســرمقاله شــماره  192مــورخ 5
امــرداد  ،1397بيانيــهای رســمی
خطـاب بـه مل ّـت شـرافتمند اﯾــران
نگاشت .گرچـه بخـش کوتـاھی از
اﯾن متن پيشنھادھاﯾی خطـاب بـه
ھيأت حاکمـه قلمـداد میشـد؛ در
حالیکه آن سه پيشنھاد نقـشهی
راھی است که توسﻂ آحاد ملـت،
احـــزاب و ســـازمانھای مـــدنی و
سياسی میتواند مورد توجه قرار
گيرد .اکنون بـا گذشـت ﯾـک سـال
که بهمراتب کـشور مـا در شـراﯾﻂ
بسيار خطير جنگھا و بحرانھـای
مختلــف قــرار گرفتــه و از ســوﯾی
تنشھــــای آتشافــــزای جنــــگ،
روزافــزون میشــود و متأســفانه
امکان جنگـی خانمانسـوز بيـشتر
میشــود ،جبھــه ملــی اﯾــران راه
برونرفـــت از اﯾـــن بحرانھـــا را
بازگــشت بــه «حاکميــت مل ّــی »
میدانــد .بــهوﯾژه ســه پيــشنھادی
کــه در پاﯾــان بيانيــه وجــود دارد،
بھترﯾن و عملیترﯾن راھکـار بـرای
برورفـــت از اﯾـــن شـــراﯾﻂ خطيـــر
میدانـــد .نکتـــه گفتـــنی اﯾنکـــه
بسياری از پيشنھادھاﯾی کـه اﯾـن
سو و آن سو مطـرح میشـود ،در
برخـــی مواقـــع کمـــتر مـــسئله
ساختاری مطرح است .ﯾا پيشنھاد
"ھمهپرســــی" ،ضــــمن اﯾنکــــه
اﯾرادھــای حقوقــی دارد ،فرآﯾنــدی
دموکراتيــــــک نيــــــست .اﯾــــــن
ھمهپرســـی ھمـــواره بـــه ســـود
جرﯾاناتی تمام میشود که دسـت
بـــاال را در قـــدرت دارنـــد .ســـه
پيــشنھاد جبھــه ملــی اﯾــران در 5
امرداد سال گذشته ،به اﯾن ترتيـب
است:
* سرﯾعا آشـتی بـا ملـت را اعـالم
کــرده و کليــه زنــدانيان سياســی
وعقيدتی را در سراسر کشور آزاد
نماﯾد و از اعمال خـشونت نـسبت

بــه مــردم معــترض وجــان بــه لــب
رسيده اﯾران دست بردارد.
* ھرچــــه زودتــــر آزادیھــــای
سياســی ماننــد آزادی احــزاب و
اجتماعات و آزادی بيان و قلم را به
شکلی حقيقی محقق نماﯾد.
* ﯾک انتخابات آزاد و بدون دخالـت
نھادھای حکومتی و تحـت نظـارت
ھيأتی قابـل قبـول بـرای ھمگـان،
جھــــت برپــــاﯾی ﯾــــک مجلــــﺲ
مؤسسان واقعی برای تدوﯾن ﯾـک
قــانون اساســی جدﯾــد و تعييــن
شکل حکومتی آﯾنده کشور برگزار
کنـــد و تـــصميمات آن مجلـــﺲ را
ھرچه که باشـد در تمـام زمينهھـا
محترم شـمرده و از آنھـا تمکيـن
نماﯾد.
 5اَمرداد 1398
روابﻂ عمومی جبھه ملی اﯾران

پيشنھادات جبھه ملی اﯾران بـه ھيـأت
حاکمه جمھوری اسالمی
بازنــشر ســرمقاله نــشرﯾه پيــام جبھــه
ملّــی اﯾــران شــماره  192پنجــم مــرداد
1397
ھموطنان عزﯾز؛ مل ّت شرافتمند اﯾران!
عملکرد حکومت جمھوری اسـالمی در
اﯾن مدت چھل سال بهگونهای بوده که
اکنــون اﯾــن حکومــت بــه جــبر تــارﯾخ در
معرض از ھم گـسيختگی و فروپاشـی
قــرار گرفتــه اســت .اﯾــن حکومــت بــا
ســــوءرفتارھا ،ضــــعف مــــدﯾرﯾتھا،
سياســـتھای نادرســـت داخلـــی و
خارجی بـدور از در نظـر گـرفتن منافـع
ملــــی ،و فــــساد گــــسترده اغلــــب
کــارگزارانش ،خــود را بــه طــور کلــی از
اعتبــار و مــشروعيت ســاقط کــرده و
میرود تا با اعمال نـا صـحيح خـود ،بـر
حيات خوﯾش نقطـه پاﯾـان بگـذارد .اﯾـن
حاکميـت در روزھـای انقــالب بـا وعــده
برقراری آزادی و استقالل و عدالت و با

شعار «نه شرقی  -نه غربی »بر ارﯾکه
قدرت نشست و سکان اداره امـور اﯾـن
کـشور کھنـسال و بـا تمـدن باســتانی
کمنظير در جھان را بـه دسـت گرفـت.
امـــا از ھمـــان روزھـــای نخـــست بـــا
اعدامھای بـدون محاکمـهی عادالنـه و
سرکوب ھر آنکس که جدا از حاکميـت
میاندﯾــــشيد و بــــا انحــــصارطلبی
روزافزون ،به عيان به ھمگان نشان داد
کــه رفتــارش تــا چــه انــدازه بــا آزادی و
عدالت فاصله دارد .اقدام خالف عرف و
اخـــالق و خـــالف قواعـــد بينالمللـــی
اشغال سفارت آمرﯾکا و حرکت خفتبار
گروگــانگيری موجــب مــسدود شــدن
ميلياردھــا دالر از امــوال کــشورمان و
زمينهساز حملـه عـراق بـه اﯾـران و آن
جنگ وﯾرانگر ھشت ساله بـا آن ھمـه
خسارات جانی و مالی برای اﯾن ملـت
گردﯾد .جنگـی کـه بـا انـدکی دراﯾـت و
عقالنيت به ﯾقين قابل پيـشگيری بـود.
اشغال سـفارت آمرﯾکـا و گروگـانگيری
آمرﯾکائيــان ســبب دشــمنی بيھــودهای
بين دو کشور گردﯾـد کـه تـا کنـون نيـز
ادامــه دارد و در نتيجــه اﯾــن خــصومت،
ملــت اﯾــران ميلياردھــا دالر خــسارت
مالی متحمل شده و از دسترسـی بـه
موقعيتھــــا ،امکانــــات سياســــی و
اقتصادی فراوانی محروم گشته است.

فھرستی از دﯾگـر رفتارھـای نادرسـت
حاکميــت برخاســته از انقــالب بــدون
ھيچگونــه ســياهنماﯾی و اغراقگوﯾــی
بـــدﯾن شـــرح اســـت .عـــدم رعاﯾـــت
آزادیھای اساسی ملـت ماننـد آزادی
احــــزاب ،آزادی مطبوعــــات و آزادی
انتخابــات ،مــاجرای ترورھــای خــارج از
کشور ،قتلھـای زنجـيرهای نفرتانگيـز
در داخــل ،اعــدامھای چنــد ھــزار نفــره
ســال  ،67کــشتار مــردم معــترض در
انتخابات سال 88که با معيارھـای خـود
حاکميــت انجــام شــده بــود و وقاﯾــع
اسفبار زندان کھرﯾـزک در متعاقـب آن،
کشتار دﯾماه  96در خيابانھـای ﯾکـصد
شھر کشور ،خودکشیھا در زندانھا،
بــــه ھــــدر دادن ميلياردھــــا دالر از
سرماﯾهھای کشور در پروژه ھـستهای
و سپس تعطيـل برنامـهھا بـا فـشار و
مخالفــت جامعــه جھــانی ،دخالــت در
مناقشات کشورھای منطقه بـه دور از
منـــافع ملـــی و تحميـــل ھزﯾنـــهھای
ھنگفــت ناشــی از اﯾــن دخالتھــا بــر
گــرده ملــت مظلــوم اﯾــران ،عــدول از
سياســت "نــه شــرقی نــه غربــی " و
کوتاه آمدن از استيفای حقـوق مـسلم
اﯾـــران از درﯾـــای مازنـــدران در مقابـــل
روســيه ،عــدم اقــدام قــانونی بــرای
درﯾافت غرامت جنـگ از دولـت متجـاوز
عــراق ،تــصميمگيریھای نادرســت و
غـــير کارشناســـانه در مـــدﯾرﯾت آب و
محيط زﯾـست ،عـدم توجـه بـه علـم و
دانـــشمندان کـــشور و فـــراری دادن
مغزھا ،ھزﯾنه کردن منابع مالی کـشور
در نھادھای اﯾدئولوژﯾک بـه جـای بـردن
اﯾن منابع در پروژهھای عمرانـی و بـاال
بـردن توليـد و اﯾجــاد کــارآفرﯾنی ،اﯾجــاد
شراﯾط بيکاری گسترده ،گرانی ،تـورم،
اعتياد و فقر عمومـی مـردم ھمـراه بـا
مفاسد رنگارنگ اقتصادی واجتماعی.
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ھموطنان عزﯾز ،ملت شرافتمند اﯾران!
حدود سه سـال قبـل وقـتی مـذاکرات
جمھوری اسالمی با گـروه کـشورھای
 1 + 5به نتيجه رسيد و توافقـی تحـت
نام برجام صورت پـذﯾرفت ،مـردم اﯾـران
اميدوار شدند که بـا انجـام اﯾـن توافـق
اموال مسدود شـده آنـان آزاد شـده و
نــيز بــا ورود ســرماﯾهھای خــارجی بــه
کــــشور ،از تنگناھــــای معيــــشتی و
مــضاﯾق اقتــصادی رھــاﯾی میﯾابنــد و
بيکاری و فقر از جامعه اﯾـران رخـت بـر
میبندد وگامھـای بعـدی بـرای بھبـود
روابط با جامعه جھانی برداشته خواھد
شد .اما از ﯾک سو ھيأت مذاکره کننده
جمھــوری اســالمی بــرای برداشــتن
قدمھای بعدی به شدت برحذر داشـته
شــد و از ســوی دﯾگــر موشــکھای
شعارنوﯾسی شـده بـه آسـمان پرتـاب
شد .با اﯾن پيام که ھـم دولـت مدعـی
تعدﯾل اوضاع و ھـم ملـت اﯾـران بداننـد

که چيزی عوض نـشده و در بـر ھمـان
پاشنه قبلی میچرخـد .و نتيجتـاً ﯾـک
فرصت طالﯾی و تارﯾخی دﯾگر سـوزانده
شد و برجـام آنگونـه کـه باﯾـد و انتظـار
میرفــــت بــــه فرجــــامی نرســــيد و
بھانهھای الزم برای خروج دولت جدﯾـد
آمرﯾکــا از برجــام ھــم فــراھم گردﯾــد و
متأســفانه در مقابــل اﯾــن رفتارھــای
ناصــحيح ،ھيچگونــه عکسالعملــی از
ســوی دولــت مــدعی داشــتن کليــد
راهحــل مــشکالت کــشور بــه ظھــور
نرسيد و اکنون ميھن ما مجدداً زﯾر تيـغ
تھدﯾــدھای جدﯾــد بــرای دور تــازهای از
تحرﯾمھای فلج کننده قرار گرفته است
و ھنوز تحرﯾمھا آغاز نشده ،ارزش پـول
ملی ما به سرعت و در ظرف چنـد روز
در برابر ارزھای معتبر جھانی بـه نـصف
تقليلﯾافته وغول گرانی و تورم و فقـر و
بيکاری رو به تزاﯾد و لجام گـسيخته در
دوری جدﯾد به مل ّت مـا چنـگ و دنـدان
نــشان میدھــد .در چنيــن دورانــی پــر
تنش و با وجـود بحرانھـای سياسـی،
اقتــصادی ،اجتمــاعی و محيطزﯾــستی
کــه در جامعــه اﯾــران ھوﯾداســت و بــا
دورنمای تيره و تار و نامشخصی که در
مقابــل کــشور اســت ،جــای تعجــب
وتاســف بــسيار اســت کــه سياســت
حاکميت جمھـوری اسـالمی ھمچنـان
کوبيــدن بــر طبــل ســرکوب وخــشونت
واﯾجاد اختناق است .وجامعـه اﯾـران را
از شــــنيدن نظــــرات ميھندوســــتان
مـــستقل و دلـــسوزان ملـــک و ملـــت
محروم می نماﯾد .اﯾنگونه برخوردھـا بـا
مليون و آزادﯾخواھـان در حـالی صـورت
میگـــيرد کـــه برخـــی از جرﯾانھـــای
وابــــسته وپرورشﯾافتــــه در آســــتين
قــدرتھای بيگانــه کــه از وجنــات آنــان
چيزی جز جنـس دﯾگـری از دﯾکتـاتوری
مــشھود نيـــست ،بــا داشـــتن تمـــام
امکانــــات رســــانهای و حماﯾتھــــای
ھمهجانبه برای جانشينی حاکميت به
بنبست رسيده خيز برداشتهاند.
ھموطنان عزﯾز ،ملت شرافتمند اﯾران!
امروز زمان بیتفـاوتی وتـسليم شـدن
بـــه برنامـــهھاﯾی کـــه از قبـــل بـــرای
ميھنمــان تــدارک دﯾــده شــده اســت
نيست .امروز باﯾد بدانيم که برای آﯾنده
وطنمــــان چــــه نــــوع ســــامانی را
نمیخواھيم وچه نوع نظم و نسقی را
خواستارﯾم .امروز به ضرس قـاطع باﯾـد
بــاور داشــته باشــيم کــه راه نجــات و
سعادت و رفاه ملـت اﯾـران دسـتﯾابی
به آزادی و ﯾک حاکميت ملـی سـالم و
پاکدست ھمراه با اسـتقالل و عدالـت
اجتماعی است .تنھا آزادی و حاکميـت
ملــی اســت کــه مــی توانــد کــشتی
طوفــان زده وطــن را بــه ســاحل امــن
رھنمــون گــشته و امنيــت و آســاﯾش
بـــرای ملـــت اﯾـــران بـــه ارمغـــان آورد.

حاکميت جمھوری اسالمی اگر آنگونـه
که در مقـام حـرف ھمـواره ادعـا کـرده
است ،واقعا خواھان خدمتی بـه ملـت
اﯾران اسـت ،ميتوانـد در فـراھم کـردن
شراﯾط برای تغيير و تحول آرام و صحيح
و تارﯾخســاز در اﯾــران نقــشی ســازنده
اﯾفا کند و در غير اﯾن صورت باﯾد منتظـر
قــضاوت ســخت تــارﯾخ در مــورد عمــل
کردش باقی بماند .جمھوری اسـالمی
میتواند با برداشتن اﯾن چند گام ،خود
و ملـت اﯾـران را از بنبـستھا و آﯾنـده
مبھم و نامطلوب برھاند:
 – 1ســرﯾعاً آشــتی بــا ملــت را اعــالم
کـــرده و کليـــه زنـــدانيان سياســـی
وعقيــدتی را در سراســر کــشور آزاد
نماﯾد و از اعمـال خـشونت نـسبت بـه
مــردم معــترض وجــان بــه لــب رســيده
اﯾران دست بردارد.
 – 2ھرچه زودتـر آزادیھـای سياسـی
مانند آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی
بيــان و قلــم را بــه شــکلی حقيقــی
محقق نماﯾد.
 -3ﯾــک انتخابــات آزاد و بــدون دخالــت
نھادھــای حکومــتی و تحــت نظــارت
ھيأتی قابل قبول برای ھمگـان ،جھـت
برپاﯾی ﯾک مجلـس مؤسـسان واقعـی
برای تدوﯾن ﯾک قانون اساسی جدﯾد و
تعييــن شــکل حکومــتی آﯾنــده کــشور
برگــزار کنــد و تــصميمات آن مجلــس را
ھرچــه کــه باشــد در تمــام زمينهھــا
محترم شمرده و از آنھا تمکين نماﯾد.

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ :اﻇﻬﺎرات ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي درﺑﺎره
ﻛﺸﺘﺎر  67ﺗﺎﻳﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

 ١٣۶٧را گواه تکاندھندهای در تـأﯾـيـد
اﯾن نکته دانسته است که مقـامھـا و
مسئوالن اﯾرانی در آن زمان و تـا بـه
امروز عامدانه قـوانـيـن بـيـنالـمـلـلـی
حقوق بشر را مورد بیاعتناﯾی آشکار
قرار دادهاند .به گفتهی عفو بينالملل،
اﯾن اظھارات ھمچنيـن بـار دﯾـگـر بـه
شکل برجسته نشـان مـیدھـد کـه
مقامھای ارشد درگير در آن کشتارھـا
خود را مصون از محاکـمـه و مـجـازات
مــــــــــیبــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــد.
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اﯾــن ســازمــان بــه وﯾــژه
عفو بينالملل اظھارات اخير پورمحمدی در
نــگــران آن بــخــش از
دفاع از اعدامھای  ۶٧را تکاندھند و بـی
اظــھــارات مصــطــفــی
اعتناﯾی آشکار مقامات اﯾران بـه قـوانـيـن
پورمـحـمـدی اسـت کـه
بين المللی خواند ...
مدافعان کشف حقيـقـت
و دادخواھی را بـه دفـاع
سهشنبه  ٨مرداد  ٣٠ - ١٣٩٨ژوئيـه
از “تــرورﯾســم” و “ھــمــدســتــی” بــا
٢٠١٩
دشمنان اﯾـران در مـنـطـقـه مـتـھـم
میکند و ھشدار مـیدھـد کـه اﯾـن
سازمان عفو بينالملل در بـيـانـيـهای
افراد مورد تعقيب کيفری و مـحـاکـمـه
اظھارات اخير مصطفی پـورمـحـمـدی،
قرار خواھند گرفت .اﯾن اظـھـارات ،بـه
مشاور رئيس قوهی قضـائـيـه و وزﯾـر
موازات انتصاب ابراھيـم رئـيـسـی بـه
سابق دادگستری اﯾـران ،در دفـاع از
سمـت رﯾـاسـت قـوهی قضـائـيـه در
اعدامھای فراقضاﯾی گسـتـرده سـال

فروردﯾن ) ١٣٩٨کسی کـه ھـمـانـنـد
مصطفی پورمحـمـدی در اعـدامھـای
فــراقضــاﯾــی گســتــرده ســال ١٣۶٧
دخالت داشته( ،بازماندگان کشتارھـا،
اعضای خانوادهھای اعـدامشـدگـان و
مدافعان حقوق بشر را بيش از پـيـش
در معرض اﯾن خطر قرار مـیدھـد کـه
صرفاً بـه دلـيـل تـالش بـرای کشـف
حقيقت و برقراری عدالت مـورد آزار و
تــعــقــيــب قضــاﯾــی قــرار گــيــرنــد.
مقامھای سابق و فعلی اﯾران نـبـاﯾـد
اجازه پيدا کنند تـا از طـرﯾـق پـخـش
نظاممند اطالعات غـلـط و تـھـدﯾـد و
تالفیجوﯾی عليـه کسـانـی کـه بـه
دنبـال افشـای حـقـاﯾـق اعـدامھـای
گسترده سال  ١٣۶٧ھستند ،خـود را
از ھر گونه پاسخگـوﯾـی مصـون نـگـه
دارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

از ھمين رو ،عفو بينالملل بار دﯾگـر از
سـازمـان مـلـل و کشـورھــای عضــو
درخواست میکند که علناً و قاطعـانـه
در مقابل مصونيـت سـازمـانﯾـافـتـهی
افراد متھم به ارتکاب جـنـاﯾـات عـلـيـه
بشرﯾت در اﯾران موضـعگـيـری کـنـنـد.
عفـو بـيـنالـمـلـل در گـزار شـی در
دسامبر  ٢٠١٨با عـنـوان “اسـرار بـه
خــون آغشــتــه :چــرا کشــتــار ١٣۶٧
جناﯾتی عـلـيـه بشـرﯾـت اسـت کـه
ھمچنان ادامه دارد؟” نتيـجـه گـرفـتـه
اســت کــه اعــدامھــای ســال ١٣۶٧
مصداق “ جناﯾات عليه بشرﯾت” است؛
اﯾن جـنـاﯾـات عـالوه بـر جـرم اعـدام
فراقضاﯾی ،جرم ناپدﯾدسازی قھری را
نيز با توجه به استمرار سازمانﯾافتهی
پنھانکاری در مورد سرنوشت قربانيان
و محل دفن اجساد مطابق با حـقـوق
بينالمللی کيفری در بـر مـیگـيـرنـد.
جامعهی بينالمللی بـاﯾـد بـه دنـبـال
اﯾجاد مسيرھای مشخص و موثر برای
کشف حقيقت و اجرای عدالت باشـد،
در راستای تالش برای تضمين اﯾن کـه
متھمان بـه دسـت داشـتـن در اﯾـن
جــنــاﯾــتــھــا مــحــاکــمــه شــونــد؛ اﯾــن
محاکمهھا باﯾد منصفانه و بدون توسل
بــه مــجــازات اعــدام بــرگــزار شــونــد.
بازماندگان و خانوادهھای قربانيان باﯾـد
از غرامـتھـای مـطـابـق بـا مـوازﯾـن
بينالمللی برخوردار شوند .اﯾن جبـران
خسـارت بـاﯾـد شـامـل تسـھـيـل در
اســتــرداد اجســاد قــربــانــيــان بــه
خانوادهھایشان و ھمچنـيـن فـراھـم
آوردن امکان خاکسـپـاری و بـرگـزاری
آﯾين سوگواری برای آنان باشد.
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تحرﯾف ماھيت و شراﯾط وقوع کشـتـار
زنــــدانــــيــــان در ســــال ١٣۶٧
در مصاحبهای که ھفتهنامهی “ مثلث”
در  ٣مرداد  ١٣٩٨منتشر کرده اسـت،
مصطفی پـورمـحـمـدی در رابـطـه بـا
ادامهی انتقادات از جمھوری اسالمـی
اﯾران به دليل اعدامھاﯾی که به دنبـال
حــمــلــهی مســلــحــانــهی ســازمــان
مجاھدﯾن خلق به خاک اﯾران در مرداد
 ١٣۶٧انجـام داد ،مـورد سـوال قـرار
میگيرد؛ مصاحبهکننده ھمچنـيـن بـه
طور مشخص درباره اعـدام کسـانـی
میپرسد که در زندان بوده و “تـوبـه”
بـــــــــودنـــــــــد.
نـــــــــکـــــــــرده

مصـطـفـی پـورمــحـمـدی ،در جــواب،
جــانــبــاخــتــگــان را “جــنــاﯾــتــکــار” و
“ ترورﯾست” مینامد و اﯾن طـور الـقـا
میکند که موقتاً با تخفيف مجـازات و
تعليق حکم اعدام آنھا موافقـت شـده
بوده اما ،بعد از آن کـه مـخـفـيـانـه از
داخل زندان با سازمان مجاھدﯾن خلق
“ ھمدستی” کرده و برای پشتيبانی و
پيوستن به حملهی مسـلـحـانـهی آن
“توطئه” کردند ،باﯾد با آنـھـا مـقـابـلـه
میشد .او در ادامه بر بحث ھمـکـاری
نظامی آن سازمان با صدام حسـيـن،
رئيس جمھور سابق عراق ،در جـرﯾـان
جنگ اﯾران و عراق تـمـرکـز مـیکـنـد.
اظھارات مصـطـفـی پـورمـحـمـدی در
راستای تبليغ ھمان رواﯾتھای خـالف
واقع است که دھهھا است مقامھا و
مسئوالن اﯾرانی به کـار مـیگـيـرنـد،
برای کتـمـان اﯾـن حـقـيـقـت کـه در
فاصلـهی مـرداد تـا شـھـرﯾـور ١٣۶٧
ھزاران مخالف و دگراندﯾش سيـاسـی
را به صـورت مـحـرمـانـه ،بـه عـنـوان
بخشی از تالشھـای سـازمـانﯾـافـتـه
برای نابود کردن مخالفان سـيـاسـی،
قـھـراً نـاپـدﯾـد کـرده و بـه شـيــوهی
فــــراقضــــاﯾــــی اعــــدام کــــردنــــد
برخالف آنچه اﯾن رواﯾتھا ادعا کرده و
تصوﯾر مخوفی از قربانيـان بـه عـنـوان
“ترورﯾست” و “قاتل” ارائه مـیکـنـنـد،
کسانی که در سال  ١٣۶٧قھراً ناپدﯾـد
شده و به شيوهی فراقضـاﯾـی اعـدام
شدند اکثراً مردان و زنان جوان و بعضـاً
نوجوانانی بودند که ناعادالنه به زنـدان
افــتــاده بــودنــد ،بــه دلــيــل عــقــاﯾــد
سياسیشان و اقـدامـات سـيـاسـی
غيرخشونتباری نظيـر پـخـش کـردن
روزنامهھا و جزوات مخالفان حکـومـت،
شرکت در تـظـاھـرات ،جـمـع کـردن
کمکھای مالی بـرای خـانـوادهھـای
زندانيان ،ﯾا مـراوده بـا کسـانـی کـه
درگير فعاليتھای سـيـاسـی بـودنـد
بعضی از زندانيان ،بدون اﯾن کـه اصـال ً
محاکمه و مـحـکـوم شـده بـاشـنـد،
خودسرانه در زندان نگه داشته شـده
بودند؛ بعضی از آنان دورهھای حـبـس
ناعادالنھای ،از حبس ابد تا دورهھـای
کوتاھتر دو سـه سـالـه ،را سـپـری
ِ
میکردند؛ بعـضـی از زنـدانـيـان نـيـز
دورهی محکوميتشان را سپری کـرده

و قرار بود به زودی آزاد شونـد ،ﯾـا بـه
آنھا گفـتـه شـده بـود کـه چـون بـه
راستی “توبه” نکردهاند ھـمـچـنـان در
زنـــدان نـــگـــهشـــان مـــیدارنـــد
شاﯾان توجه است که ناپـدﯾـد سـازی
قھـری و اعـدام فـراقضـاﯾـی در ھـر
شراﯾطی ،فارغ از آن که قـربـانـی بـه
ارتکاب چه عملی متھم شده با شـد،
ممنوع ا ست .در چـارچـوب قـوانـيـن
بينالمللی ،ناپدﯾد سازیھای قھری و
اعــدامھــای فــراقضــاﯾــی گســتــرده و
ســازمــانﯾــافــتــهی ســال  ١٣۶٧بــه
منزلهی جناﯾـات عـلـيـه بشـرﯾـت بـه
مــــــــــیرود.
شــــــــــمــــــــــار
فراتر از اﯾـن ،مـقـامھـا و مسـئـوالن
اﯾرانی ھرگز توضيحی در اﯾن باره ارائه
نکردهاند که چگونه امکان داشـتـه آن
ھزاران زندانی گرفـتـار در زنـدانھـای
فوقامنيتی توانسته باشند با اعضـای
سازمان مجـاھـدﯾـن خـلـق در خـارج
کشور ارتباط برقرار کرده ﯾا در حملـهی
مسلحانهی آن اﯾـفـای نـقـش کـرده
باشند .شھادتھای بـازمـانـدگـان در
مورد اوضـاع زنـدانھـا و مسـتـنـدات
رسمی که به بيرون درز کرده ھمگـی
بر اﯾن نکته صـحـه مـیگـذارد کـه در
بازجوﯾیھای انجام شده در فا صلـهی
مرداد تا شھرﯾور ، ١٣۶٧زنـدانـيـان بـه
اتھام ھمدستی پنھانی بـا سـازمـان
مجاھدﯾن خلق مورد بـازجـوﯾـی قـرار
نـــــــــگـــــــــرفـــــــــتـــــــــهانـــــــــد.
عالوه بر اﯾن ،فقط زندانيان وابسته بـه
قـربـانـی
سازمان مـجـاھـدﯾـن خـلـق
ِ
اعــدامھــای گســتــرده ســال ١٣۶٧
نشدند؛ صدھا نفر از زندانيان وابسـتـه
بــه گــروهھــای اپــوزﯾســيــون چــپ و
کُردھای مـخـالـف حـکـومـت ھـم از
قــربــانــيــان اﯾــن کشــتــار بــودنــد.

بیاعتنـاﯾـی بـه قـوانـيـن و مـوازﯾـن
بــــــــيــــــــنالــــــــمــــــــلــــــــلــــــــی
مصطفی پورمحمدی در اظھارات خود،
بدون ھـيـچـگـونـه دلـيـل مـنـطـقـی،
اعدامھای فراقضاﯾی گسترده در سال
 ١٣۶٧را با تلـفـات در مـيـدان جـنـگ
مقاﯾسه میکند و با تـمـسـخـر مـی
پرسد“ :انتظار اﯾن است که ،در وسـط
ميدان جنگ ،از بحث ھای حقـوقـی و
مراقبت ھای شھـرونـدی و انسـانـی
بـــــــــــزنـــــــــــم؟”
حـــــــــــرف
اﯾن اظھارات نشانه بی اعتناﯾی کامـل
مقام ھا و مسئوالن اﯾرانی به قوانـيـن
و موازﯾن بينالمللی است ،و از قضا بر
حقيقت ھولناکی صحه می گذارد کـه
بازماندگان کشتارھا و مدافعان حقـوق
بشر از مدتھا پيش افشـا کـرده انـد،
اﯾن که روال ھای مسبب اعدام ھـای
گسترده در سال  ١٣۶٧ماھـيـتـی بـه
شدت خودسرانه داشته و از ھيچ ﯾـک
قضاﯾی مطـابـق
از خصوصيات ﯾک روال
ِ
با موازﯾن بينالمللی بـرخـوردار نـبـوده
است .اعدامھـا بـه دنـبـال بـرگـزاری
جلسات بازجـوﯾـی در حضـور ھـيـأت
ھاﯾی انجام میشد که بازماندگان بـا
عنوان “ھيأتھای مرگ” از آنھا ﯾاد مـی
کنند؛ اﯾن ھيأتھا مـتـشـکـل از مـقـام
ھای قضاﯾی ،دادستانی و اطالعـاتـی
بوده و ھدف اﯾن مقـام ھـا تـفـتـيـش
عقاﯾد سياسی زندانيان و صدور حکـم
اعدام برای کسانی بود که حاضـر بـه
ابــراز نــدامــت و “تــوبــه” نــبــودنــد.
تھدﯾد کسانی که بـه دنـبـال کشـف
حــقــيــقــت و اجــرای عــدالــتانــد
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مصطفی پورمحمدی در مصـاحـبـهاش
گــردآوری مســتــنــدات مــربــوط بــه
اعدامھای فراقضاﯾی گسترده در سال
 ١٣۶٧و محکوم کردن اﯾن اعدامـھـا را
به منزلـه حـمـاﯾـت از “ تـرورﯾسـم” و
سازمان مجاھدﯾن خـلـق دانسـتـه و
می گوﯾد “ :االن … وقـت زمـيـنگـيـر
کردن و محاکمه کردن است .وقت بـر
سر جای نشاندن دنيای جناﯾتکـار کـه
از ترورﯾسم دفاع مـی کـنـد اسـت”.
او ھمچنين بر ضرورت محرمـانـه نـگـه
داشتن اسـنـاد و سـوابـق رسـمـی
مربوط به اﯾن اعدامھا تـأکـيـد کـرده و
ادعا می کند که انتشار نوار جـلـسـه
اعضــای “ھــيــأت مــرگ” تــھــران بــا
حسينعـلـی مـنـتـظـری بـخـشـی از
“عمليات مشترک آمـرﯾـکـا ،سـی آی
ای ،موساد ،و عربستان” بـه مـنـظـور
راهاندازی “ مـوج جـدﯾـد بـرانـدازی در
اســــــــت.
اﯾــــــــران” بــــــــوده
چنين اظھاراتی بازمـانـدگـان ،اعضـای

خانوادهھای قربانيان و مدافعان حقوق
بشری که به دنبال کشف حقيـقـت و
اجرای عدالت اند را بيش از پـيـش در
معرض خطر آزار ،ارعاب ،بـازداشـت و
حبس خودسرانه ،و محاکمه به اتـھـام
واھی “ اقدام عليه امنيت مـلـی” قـرار
ِ
دھـــــــــــــــد.
مـــــــــــــــی
مصونيت از مجازات به شکل سـازمـان
ﯾــــــــــــــــــافــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه
مصطفی پورمحمدی در مصـاحـبـهاش
در واکنش به درخواست حسابـرسـی
و دادخواھی در خصـوص اعـدامـھـای
سال  ١٣۶٧مـی گـوﯾـد کـه عـوامـل
دشمن “تمام بوق ھای تبليـغـاتـی” را
روی اﯾن “قصه” متمـرکـز کـردهانـد تـا
“ فضای روانی” خصمانهای اﯾجاد کـرده
و از “جــھــالــت و حــمــاقــت” عــدهای
کـــــنـــــنـــــد.
بـــــھـــــرهبـــــرداری
او در مورد نقش خودش در آن اعـدام
ھا ،موقعيت خودش را بـا مـوقـعـيـت
“ تيراندازی” مقـاﯾسـه مـی کـنـد کـه
موظف است دشمن را با گلوله بزند و
می گوﯾد نباﯾد او را مواخـذه کـرد اگـر
“حاال اﯾن گلوله آن وسط به ﯾک روستا
ھم می خورد” .او توضيح مـی دھـد:
“من در خاکرﯾزم ،دارم تيرانـدازی مـی
کنم .جلوﯾم حاال ﯾـک آدمـی ﯾـک بـار
آمده برای بازدﯾد از خط آنـجـا .نـيـروی
جنگنده با من نيست .ولی خـب مـن
وظيفه ام اﯾن است بـزنـمـش و مـی
زنمش .من دارم گلوله می اندازم .اﯾن
گلوله را می اندازم در آنجا .بغلش بـه
ﯾک رو سـتـا ھـم مـی خـورد ولـی
دشمن اﯾستاده آن طرف .شما از مـن
سوال می کنی چرا در رو ستا خمپاره
انداختی؟ “ او می افزاﯾد“ :مـا کـلـی
شھيد دادﯾم ،تلفات دادﯾم ،شـکـسـت
خوردﯾم ،مردم مـا بـمـبـاران شـدنـد،
مــوشــک بــاران شــدنــد ،بــه خــاطــر
منافقين .حاال من بياﯾم جواب حقوقی
بــدھــم کــه فــالن خــمــپــاره را آنــجــا
اشتباھی انداختم ﯾـا درسـت عـمـل
کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم؟”
چنين اظھاراتی اﯾن نکته را بـرجسـتـه
می کنند که مصونيت از مـجـازات بـه
شکل سازمان ﯾافته در اﯾـران حـاکـم
است و مقـام ھـای ارشـدی کـه در
اعدام ھای فراقضاﯾی گسترده دخالت
داشته اند اطمينان خـاطـر دارنـد کـه
ھرگز مورد محاکمـه و مـجـازات قـرار
نمی گيرند .فاجعه بار تر آن کـه اﯾـن
افراد منـصـب ھـای بسـيـار مـھـم و
مــتــنــفــذی را از جــمــلــه در ھــمــان
تشکيالت شاخص قضاﯾی و حکومتـی
در اختيار دارند که مسـئـول تضـمـيـن
برقراری قانون و کشـف حـقـيـقـت و
اجرای عدالت به شمار می رونـد .بـه

عــالوه ،اﯾــن افــراد از فــرصــت ھــای
فراوانی برای پخش اطـالعـات غـلـط،
منحرف کـردن انـتـقـادات و تـحـکـيـم
مصونيت خود از محاکـمـه و مـجـازات
بـــــرخـــــوردار مـــــی شـــــونـــــد.
اﯾن وضعيت ھرچه بيشتر اﯾجـاب مـی
کند که سازمان مـلـل و کشـورھـای
عضو در مقابل روال سـازمـان ﯾـافـتـه
مصونيت از مجازات در رابطه با اعـدام
ھای فراقضـاﯾـی گسـتـرده در سـال
 ١٣۶٧و ادامه پنـھـان کـاری در مـورد
سرنوشت قـربـانـيـان و مـحـل دفـن
اجساد آنان علناً و قـاطـعـانـه مـوضـع
کــــــــنــــــــنــــــــد.
گــــــــيــــــــری
قصور در انجام اﯾـن اقـدام مـنـجـر بـه
جسورتر شدن مقام ھـا و مسـئـوالن
اﯾرانی در ادامه دادن به انکار حقيـقـت
و بدرفتاری بيـشـتـر بـا بـازمـانـدگـان،
اعضای خانواده ھای قربانيان و سـاﯾـر
افرادی می شود که به دنبـال کشـف
حقيقت و اجـرای عـدالـت انـد .اﯾـن
وضعيت تأثير بسيار مخربی نه فقط بـر
بازماندگان و خانواده ھـای قـربـانـيـان
بلکه ھمچنـيـن بـر قـانـون مـداری و
رعاﯾت حقوق بشر در اﯾن کشور دارد.
از ھمين رو ،عفو بينالملل بـار دﯾـگـر
سازمان ملل و کشورھای عضو را بـه
اﯾجاد مسيرھای مشخـص و مـوثـری
برای کشف حقيقت ،اجرای عدالـت و
جبران خسارت فرا مـی خـوانـد .اﯾـن
مسيرھا باﯾد تضمين کننده آن بـاشـد
کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:
حقاﯾق مـربـوط بـه اعـدام ھـای فـرا
قضاﯾی گستـرده در سـال ، ١٣۶٧از
جمله شمار اعدامشدگـان آن سـال،
ھوﯾت آنھا ،تـارﯾـخ ،مـکـان ،عـلـت ،و
شراﯾط ناپدﯾدسازی قھری و اعدام فـرا
قضاﯾی آنھا ،و محل دفن اجسادشان،
مـــــــــیشــــــــــود؛
افشـــــــــا
مسئوالن متھم به دست داشـتـن در
اﯾن جناﯾت ھا به شکل مـنـصـفـانـه و
بــدون درخــواســت مــجــازات اعــدام،
مــــحــــاکــــمــــه مــــی شــــونــــد؛
خانواده ھای قربانيان از غرامـت ھـای
مطابق با موازﯾن بينالمللی بـرخـوردار
شـــــــــــونـــــــــــد.
مـــــــــــی
عفو بينالملل؛  ٧مردادماه .١٣٩٨″

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﻣﻠّﺖ ار ﺑﺪاﻧﺪ ﺛﻤﺮ آزادي را
ﺑﺮﻛﻨﺪ زﺑﻦ رﻳﺸﻪ اﺳﺘﺒﺪادي را
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در روز  ١۴اَ ُمرداد  ١٢٨۵خـورشـيـدی؛
سالھا تالش روشنـگـران ،اصـنـاف و
انجمنھا و پيکار آحاد مختلـف مـل ّـت،
برای کسب آزادی بهثمر نشـسـت و
مظفرالدﯾن شـاه قـاجـار مـجـبـور بـه
تمکـيـن و امضـای فـرمـان تشـکـيـل
مجلس شورای مل ّی شد .اﯾن روﯾـداد
بزرگ منجر به حکـومـت مشـروطـهای
شد که میتوانست نقطـهی آغـازﯾـن
دموکراسی در اﯾران و در واقع نـقـطـه
پاﯾان استمرار حکومتھای استبـدادی
مطلقه باشد.

آزادی قلب تَپَنده نَـھـضَـت و انـقـالب
مشروطه بـود .تـمـامـی مـجـاھـدان،
انقالبيون ،اصناف و روشنگران ،حـتـی
اقشار کمدانش ،نسبت به فُقدان آن،
به جوش و خـروش آمـدنـد .ﯾـکـی از
برگھای تارﯾخ آزادیخواھی ،تقدﯾـس
و ستاﯾشی است کـه از «آزادی »در
گفتار و نوشتهھای آن دوره بـهچشـم
میخورد .بـهعـنـوان نـمـونـه «عـارف
قزوﯾنی »میگوﯾد« :مل ّت اَر بداند ثَمـر
آزادی را  /بَــرکــنــد ِز ُبــن رﯾشــه
استبدادی را».

آنچــه کــه از نــوشــتــهھــا و شــعــار
مشــروطــهخــواھــان بــر مــیآﯾــد؛
مشروطيت تنھا جنبشی برای تغـيـيـر
نظام سياسی نبود .بـلـکـه انـقـالبـی
برای ورود اﯾرانزمين به عصر مدرنيـتـه
و در واقــع انــقــالبــی ســيــاســی،
اجتماعی ،فرھنگی و اقتصادی بود .از
جمله خواستهھای آحاد مل ّت عَدالت
بود ،تا جـاﯾـیکـه بسـيـاری نَـھـضَـت
مشروطه را نَھضَتی َعدالتخواھانـه و
خواسته آنرا بر پـاﯾـی َعـدالـتخـانـه
میدانستند.

انقالب مشروطيـت حـرکـتـی بـود در
جھت کسـب آزادی و اسـتـقـالل و
تحصيل قـانـون اسـاسـی و بـرپـاﯾـی
پارلمان و استقرار حاکميت مل ّی ،و در
زمانی به وقوع پيوست که ھيچﯾـک از
کشــورھــای اﯾــن مــنــطــقــه ،قــانــون
اساسی و پارلمان نداشتند و بلکه زﯾر
سلطه حکومتھای استبدادی فـردی
و مطلقه به سر میبردند.

تمامی آحاد مل ّت پيشـتـر در مـواضـع
مختلف بهوﯾژه در جـنـبـش تـنـبـاکـو،
ھمواره از نبود اصل استقالل بهتـنـگ
آمده بـودنـد .از اﯾـنکـه سـرنـوشـت
مملکت را ھـمـواره بـاﯾـد قـدرتھـای
بيگانه از جمله روس و برﯾتانيا تـعـيـيـن
کنند و دربار و ارکان حکومتی نه تـنـھـا
نسبت به اصل اسـتـقـالل بـیتـوجـه
ھستند و چه بسا خود اميال آنـان را
نماﯾندگی میکنند ،به َفغان و فـرﯾـاد
آمده بودند .اﯾن نکته بسيـار مـھـم در
تــمــامــی نــوشــتــهھــا و شــعــارھــای
مشروطهخواھان بهچشم میخورد.

قانون اساسی ،بزرگـتـرﯾـن دسـتـاورد
انقالب مشـروطـه بـود .مـتـنـی کـه
مطابـق بـا اسـتـانـداردھـای حـقـوق
اساسی جھانی و قـانـون اسـاسـی
ُنوﯾن ،مـتـنـاسـب بـا خـواسـتـهھـای
بنيـادﯾـن آحـاد مـل ّـت ،تـدوﯾـن شـد.
گزارشگران سفارتخانهھـا کـه خـود
شاھد تدوﯾن و تصوﯾب قانون اساسی
خستين مـجـلـس شـورای مـل ّـی
در نَ ُ
بودند .نه تنھا متن قـانـون اسـاسـی
مشروطه را ﯾکی از قوانين اسـاسـی
ُمترقی جھانی بر آورد میکردنـد ،کـه
شور و نوع مباحثات جاری در مجـلـس
را در برخی مـواقـع بـاالتـر از فضـای
مــجــالــس کشــورھــای مــتــرقــی
میدانستند!

ھمانطور که گفته شد اصل استـقـالل
ﯾــکــی از خــواســتــهھــای مــھــم
مشروطهخواھان بود .زﯾراکه تـمـامـی
امور مملکتی بيـن روس و بـرﯾـتـانـيـا
تقسيم و تعيـيـن تـکـلـيـف مـی شـد.
بدﯾھی است که در چنين شـراﯾـطـی
حق حاکميت مل ّی نيـز کـامـال ً
موضوع
ِّ
سلطه بيگـانـه،
مخدوش است .زﯾرا با ُ
مل ّت بهھيچوجه حق تعيين سرنوشت
خود را ندارد .نيک پيداست که پاﯾـمـال
حق حاکميت مل ّی ھمانا امحای
کردن
ِّ
حق
استقالل مل ّی است .از اﯾن حيث
ِّ
حاکميت مل ّی و حاکميت و اراده مل ّـی
زﯾر عنوان «حـقـوق مـل ّـت »ﯾـکـی از
فصــلھــای مــھــم قــانــون اســاســی
مشــروطــه مــحــســوب مــیشــود.
ھمـانطـور کـه «اسـتـقـالل »رابـطـه
حق حـاکـمـيـت مـل ّـی و
تنگاتنگی با
ِّ
حاکميت مل ّی دارد ،آزادی بـهعـنـوان
حق ذاتی شھروندان است کـه خـود
آزادانه سرنوشت خود را تعيـيـن و بـر
تمامی امور کشور نه تـنـھـا نـظـارت،
بلکه آزادانه مشارکت کنند.

شوربختانه از ھمان ابتدای اسـتـقـرار
نظام مشروطه ﯾعنی در زمانی کـمـتـر
از دو سال از بنيادگذاری مشروطـيـت،
عوامل داخلی و بيگانه ،مانع از تثبيـت
نظام مشروطه شدند .بهتوپ بسـتـن
مجلس تـوسـط بـرﯾـگـاد قـزاق روس
بهفرمانـدھـی لـيـاخـوف بـه دسـتـور
محمدعلی شاه ،نخستين ضـربـه بـر
پيکر نوبنياد مشروطه بود .با تـمـامـی
پيـکـار مـبـارزان و آزادیخـواھـان ،بـا
اﯾــنحــال روس ،حــتــی بــرﯾــتــانــيــا و
عثمانی ،با بحرانسـازی ،دسـيـسـه،
اﯾــجــاد نــاامــنــی و اغــتــشــاش
بهطورمستقيم و غيرمستقيم تـوسـط
عوامل داخلی ،زمينهھای استـبـدادی
مطلق و برآمدن نظامـی اقـتـدارگـرا و
خشونتمحور را بـه شـکـل کـودتـای
 ١٢٩٩مھيا ساختند .تا مشروطيـت را
به طور کامل به سوی زوال و نـابـودی
ببرند.
نَھضَت و انقالب مشـروطـه بـیشـک
انقالبی حماسی و غرورآفـرﯾـن بـرای
اﯾرانزمين است .اما نمیتوان بـرخـی
از نقائص آن را نادﯾده گرفت .از جمـلـه
آنــکــه مشــروطــهخــواھــان بــه اصــل
استقالل به اندازه اصـل آزادی تـوجـه
مبذول نداشتند .و اﯾن حقيقتی اسـت
که بدون توجه بـه اسـتـقـالل ،آزادی
معنا ندارد .پس از تـحـقـق مشـروطـه
غفلت از اصل استقالل ،باز زمينهھای
دخالت و استيالی قـوای بـيـگـانـه را
بهترتيبی که مشاھده کردﯾـم ،مـھـيـا
کرد.
مشروطه انقالب بزرگ بشری بود .امـا
آن تجربه بزرگ بشری حـتـی تـوسـط
مشروطهخواھـان مـراقـبـت و تـداوم
نيافت .در اﯾن سده اﯾن اقـتـدارگـراﯾـان
بودند که با ُپشتگرمی قوای بيگانـه از
اﯾن خأل و گسست از زمان مشـروطـه
تــا حــال حــاضــر اســتــفــاده کــرده و
میکنند.

ﺻﻔﺤﻪ 12

بهرغم اﯾنکه رضاشاه آخرﯾن ُپتکھا را
بر چارچوب نظام مشروطه نواخت و از
طــرفــی بــا ســوء ســيــاســت و
ناکارآمدیھای مکررش اﯾـرانزمـيـن را
در اشغال متفقين درآورد .بـا اﯾـنحـال
مل ّت اﯾران ﯾکبار دﯾگر نَھضَتی بهمراتـب
بزرگتر و عميقتر را پـس از سـقـوط
رضا شـاه ،در دھـه  ٢٠پـدﯾـد آورد.
نَھضَت مل ّی اﯾـران بـهرھـبـری دکـتـر
محمد مصدق ضمن شناساﯾی نواقص
نــھــضــتھــای گــذشــتــه مــتــوجــه
تقسيـمبـنـدی کشـور تـوسـط قـوای
بيگانه شده بود و آن جنبش فراگير ،بـا
طرح مل ّی شدن صنعت نـفـت امـکـان
تجاوز و مداخله بيـگـانـه را نـامـمـکـن
ساخت .نَھضَت مل ّی اﯾران توانست بـا
پاﯾداری رھبری مانـنـد دکـتـر مـحـمـد
مصدق ،با تصوﯾب قانون مـل ّـی شـدن

صنعت نفت و پـاﯾـان بـخـشـيـدن بـه
استيالی بيگـانـه و اسـتـقـرار دولـت
مل ّی ،حاکميت مل ّی را تثـبـيـت کـنـد.
ضمن اﯾنکه اﯾن نَـھـضَـت بـا اِحـيـای
قانون اساسی مشروطه ،توانست در
تجلی آن قانـون اسـاسـی گـامھـای
بلندی بردارد.
بهجرأت آن دوران ﯾگـانـه دوران وجـود
استقالل و آزادی به عنوان دو عـنـصـر
اصلی حاکميت مل ّی و دمـوکـراسـی
بود .آحاد مـلـت در آن دوره بـهرغـم
دساﯾس مـخـتـلـف و بـرخـالف دوره
مشروطه کوشيدند ھيچ خالئی اﯾجـاد
ننماﯾند تا اقتدارگرﯾان و کودتـاچـيـان از
آن استفاده کننـد ،ھـمـواره از اصـول
نَھضَت مل ّی اﯾران و نماﯾنـدگـان خـود،
بـهوﯾــژه دکــتــر مصــدق پشــتــيــبــانــی
میکردند .قيام مل ّی  ٣٠تير ٩ ،١٣٣١
اسفند  ١٣٣١و  ٢۵تا  ٢٧اَ ُمرداد ١٣٣٢
حماسی مردم بود که ھـمـواره
حضور َ
مانع از تحقق اميال قدرتھای بيگـانـه
و استبدادﯾـان مـیشـد .بـا اﯾـنحـال
کودتای ننگين و بـيـگـانـهسـاخـتـه ٢٨
مرداد  ١٣٣٢بـا طـراحـی و کـوشـش
قدرتھـای بـزرگ جـھـانـی بـهوقـوع
پيوست و نه تنھا دموکراتترﯾن دولـت،
ﯾعنی دولـت مـل ّـی دکـتـر مصـدق را
سرنگون کرد ،که آخرﯾن ضـربـه را بـر
پيکر نظام مشـروطـه اﯾـران نـيـز وارد
نمود.
تجربه تارﯾخی به مـلـت اﯾـران نشـان
داده است که از  ١۴امـرداد  ١٢٨۵و
صدور فرمـان مشـروطـيـت ،بـه بـعـد
ھمواره پادشاھان دوران مشروطه ،از
محمدعليشاه قاجار گرفته تا رضاشـاه
و محمدرضاشاه پھـلـوی ھـيـچﯾـک از
قانون اساسی مشروطيت و حـقـوق
مل ّت تبعيت نکردند و لذا ملت رنجدﯾده
اﯾران برای تحقق آزادی و حـاکـمـيـت
مل ّی و بهدسـت آوردن اسـتـقـالل از
مشروطه سلطنتی عـبـور کـرد و بـه
انقالب  ١٣۵٧سـوق داده شـد .امـا
شوربختانه انقالبی که قـرار بـود ﯾـک
نــظــام جــمــھــوری شــبــيــه تــمــام
جمھوریھای متـعـارف و بـر اسـاس
آزادی و استقـالل و حـاکـمـيـت بـرپـا
نــمــاﯾــد ،بــه نــظــامــی اقــتــدارگــرا،
انحصارطلب و اﯾدئولوژﯾک مـبـدل شـد
که نه تنـھـا از آزادی و اسـتـقـالل و
عدالت اجتماعـی در آن اثـری دﯾـده
نمیشود ،بلکـه سـوءمـدﯾـرﯾـتھـا و
سوءسياستھا و فسـاد گسـتـردهی
اکثر کارگـزاران آن جـز تـوجـيـه رژﯾـم
گذشته و روسـپـيـد کـردن اسـتـبـداد
وابسته به بيگانـهی قـبـلـی ،در نـزد
سادهاندﯾشان ،چيزی بـهبـار نـيـاورده
است.
جبھه مل ّی اﯾـران؛ بـهرغـم اﯾـنکـه
مشروطيت را ﯾکی از برگھـای زرﯾـن

تارﯾخ میداند و بدان افتخار مـیکـنـد.
اما ھمچنان مھمترﯾن اصول بـنـيـادﯾـن
ھفتاد ساله خود را آزادی ،استقالل و
استقرار حاکـمـيـت مـل ّـی و عـدالـت
اجتماعی میداند .و بر اﯾن باور اسـت
که تحقق اﯾن اصول در نظام مبتنی بـر
رأی و انـتـخـاب مـردم ﯾـعـنـی نـظـام
جمھوری ميسر است .اما اکـنـون کـه
ھيأت حاکمه جمھـوری اسـالمـی بـا
اتخاذ سياستھای نادرست و عـدول
از سياست بیطرفی در کشـمـکـش
بــيــن قــدرتھــا و تــنــشزاﯾــی و
بحرانسـازی روزافـزون در مـنـطـقـه،
شوربختانه کشـور را بـا بـحـرانھـای
خانمانسوز روبرو نموده است ،مـا بـر
اﯾن باورﯾم که تنھا تحـقـق حـاکـمـيـت
مل ّی مبتنی بر استقالل و آزادی مانـع
از ھر نوع تجاوز ،دشـمـنـی ،دخـالـت
نظامی و تھدﯾد میشود .در شـراﯾـط
تحقق آزادیھاست که نه تنھا حقـوق
ھمه شھروندان و رفاه و سعادت آنـان
محقق میشود ،بلکه روابط جھانی بر
مـــدار حـــقـــوق بشـــر و کـــرداری
مسالمتآميز قرارخواھد گرفت و اﯾـن
گفته مصدق بزرگ را ﯾادآور میشوﯾـم
که گفت » :ھيچ ارادهای بـهمـانـنـد
اراده مـلَــت و حــاکــمــيـت مـلَــی
دی در مقابل تجاوز و
س ّ
نمیتواند َ
مداخله بيگانه و مانع از اسـتـمـرار
استبداد داخلی شود».
چھاردھم مردادماه ١٣٩٨
تھران – ھيئت رھـبـری اجـرائـی
جبھه ملی اﯾران

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده »ﻋـﺒـﺎس واﺣـﺪﻳـﺎن
ﺷﺎﻫﺮودي « ﻳﻜﻲ از اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪي
اﺳﺘﻌﻔﺎي رﻫﺒﺮي و ﮔﺬار ﺑﺮاي ﺑـﺮﮔـﺰاري
رﻓﺮاﻧﺪوم آزاد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
است ،تنھا راه نجات ميھن را در عـبـور
کـــامـــل از رژﯾـــم و گـــفـــتـــن
#نه_به_جمھوری_اسالمی دانستيم.

خطاب به ملت شرﯾف اﯾران ،رﯾـاسـت
سازمان ملل متحد ،سازمان مـحـتـرم
عفو بينالـمـلـل و کـلـيـهی مـجـامـع
جـــــــھـــــــان
حـــــــقـــــــوقـــــــی

با استقبال عمومی و فـراگـيـر شـدن
اﯾن بيانيهھا ،دستگاه سرکوبگر رژﯾـم
تھدﯾدات و حمالت و دستگيـری اعضـا
را آغاز نمود .سه روز پـيـش ھـمـرزم
عــزﯾــزمــان «مــحــمــد نــوریزاد »را بــا
پروندهسازی واھی دستگير نمودنـد و
امروز ﯾکی دﯾگر از  ١۴تن ﯾعنی جـنـاب
«محمد مھدویفر »را بازداشت کردند.
و ھمه اﯾن تھدﯾدات فـقـط ﯾـک پـيـام
دارند :ساکت شوﯾد و اال خـامـوشتـان
کـــــــــرد.
خــــــــواھــــــــيـــــــــم

ھمانگونه که گروه  ١۴تن در بيانيهھـا
و مصاحبهھای پيـشـيـن خـود اذعـان
داشتند ،تحت حاکمـيـت اسـتـبـدادی
والﯾت مطلـقـه فـقـيـه کشـورمـان در
آستانه نابودی کامل قرار دارد .بـدﯾـن
خاطر با طرح مطـالـبـهای مـدنـی کـه
بیگمان خواست اکثرﯾت جامعه اﯾـران

بــنــده بــا خــبــر شــدم کــه مــيــان
دستگاهھای اطـالعـاتـی و امـنـيـتـی
کشور ھم اﯾنـک بـر سـر چـگـونـگـی
مقابله با ما )چيدن سـنـارﯾـو قـتـل ﯾـا
دستگيری( اختالفاتی حـاکـم اسـت.
اما در اﯾنجا الزم اسـت مـلـت عـزﯾـز
اﯾران و ھمه جھانيان بدانند مقصر ھـر

سيف فرغانی

گونه سوءقصد به جان مـا حـاکـمـيـت
نظام و شخص رھبـر ،قـوه قضـاﯾـيـه،
سـپــاه پــاسـداران ،وزارت اطــالعــات،
نيروھای خود سر وابسته بـه رژﯾـم و
حتی شورای امنيت ملی خواھد بـود.
نباﯾد فرﯾب سنارﯾوھای آنان را بخـورﯾـد
چرا که مسلم اسـت پـس از تـرور و
قتل ما سعی مـیکـنـنـد تـقـصـيـر را
متوجه ﯾک شخص و ﯾا بخشی از ﯾـک
نــــــمــــــاﯾــــــنــــــد.
نــــــھــــــاد
حال که اﯾن رژﯾم دﯾکـتـاتـوری بـه جـز
سرکوب پاسخ دﯾگری به مطالبـات بـر
حق مردم نمیدھد بنده بعنوان ﯾـکـی
از امضا کنندگان بيانيه از ملت اﯾـران و
رھبران اپوزﯾسيون انتظار دارم ھـرچـه
سرﯾعتر با اتحاد حـول مـحـور اﯾـران و
برای آزاد کـردن کشـور خـود اقـدام
نـــــــــــــمـــــــــــــاﯾـــــــــــــنـــــــــــــد.
آزادی کليه زندانيان سياسی از جملـه
دو ھمرزممـان «مـحـمـد نـوریزاد »و
«محمد مھدویفر »تنھا زمانی ميسـر
میشود که ملـت اﯾـران ﯾـکصـدا بـا
پيوستن به جنـبـشھـا و اعـتـراضـات
مدنی ،اعتصابات عمومی و تحصن در
خيابانھا حکومت را زمينگير نمـاﯾـنـد.
به جز عبور و گذار کامل از اﯾـن نـظـام
فاسد به کمتر از آن قانع نشـوﯾـد کـه
باقی ماندن حتی ﯾک وﯾروس در ھـرم
قدرت اﯾن رژﯾم بـه مـثـابـه بـازگشـت
دوبــــاره اســــتــــبــــداد اســــت.
به اميد رھاﯾی اﯾران عزﯾز
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ناچار کاروان شما نيز بگذرد
ای مفتخر به طالع مسعود خوﯾشتن
تأثير اختران شما نيز بگذرد
اﯾن نوبت از کسان به شما ناکسان رسيد
نوبت ز ناکسان شما نيز بگذرد
بيش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نيز بگذرد
بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم
تا سختی کمان شما نيز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی
اﯾن گل ،ز گلستان شما نيز بگذرد
آبیست اﯾستاده درﯾن خانه مال و جاه
اﯾن آب ناروان شما نيز بگذرد
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
اﯾن گرگی شبان شما نيز بگذرد
پيل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
ھم بر پيادگان شما نيز بگذرد
ای دوستان خوھم که به نيکی دعای سيف
ﯾک روز بر زبان شما نيز بگذرد
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ھم مرگ بر جھان شما نيز بگذرد
ھم رونق زمان شما نيز بگذرد
وﯾن بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
باد خزان نکبت اﯾام ناگھان
بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
آب اجل که ھست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دھان شما نيز بگذرد
ای تيغتان چو نيزه برای ستم دراز
اﯾن تيزی سنان شما نيز بگذرد
چون داد عادالن به جھان در بقا نکرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت
اﯾن عوعو سگان شما نيز بگذرد
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نيز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمعھا بکشت
ھم بر چراغدان شما نيز بگذرد
زﯾن کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﻗﻴﺎم اﻓﺴﺮان ﺿﺪ
ﻫﻴﺘﻠﺮ در وزارت دﻓﺎع
آﻟﻤﺎن
سرھنگ اشتاوفنبرگ عصر
 ٢٠ژوئيه در  ٣٧سالگی به
جوخه اعدام سپرده شد

آﻧﮕﻼ ﻣﺮﻛﻞ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺘﻠﺮ را
ﮔﺮوه وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧـﻮاﻧـﺪ و
ﮔﻔﺖ» :وﻇﻴﻔﻪ ﻣـﺎ ﺗـﻨـﻬـﺎ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺮاث اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘـﺎل
دﻫﻴﻢ» .او اﻓﺰود« :ﻣﺎ وامدار
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و دﻳﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘـﻲ و
ﻳﻬﻮديﺳﺘﻴﺰي ادا ﻛﻨﻴﻢ«.
صدراعظم و وزﯾر دفاع آلمان در ٧۵مين
سالگرد سوءقصد نـاکـام بـه ھـيـتـلـر،
مقاومت عليه رژﯾم نازی را سـتـودنـد.
آنگال مرکل گـفـت مـا وامدار جـرﯾـان
مقاومت ھستيم و ميراث آنھا بـاﯾـد در
مقابله با نژادپرستی و ﯾھودیستـيـزی
ادامه ﯾابد.
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آنــگــال مــرکــل و آنــه گــرت کــرامــپ
کارنباوئـر ،صـدراعـظـم و وزﯾـر دفـاع
آلمان ،در ٧۵مين سـالـگـرد سـوءقصـد
ناکام به آدولف ھيتلر ،اﯾستادگی عليه
رژﯾم نازی را ستوده و قيام افسـران را
الگوی تالش برای پاسداری از ارزشھا
خواندند.
خــانــم آنــهگــرت کــرامــپ کــارنبــاوئــر
"آکک" ،در مراسم وﯾژه نظامی که بـا
حضور  ۴٠٠تن از سربازان ارتش آلمان
در ميدان مـارش وزارت دفـاع بـرگـزار
میشد ،سرھـنـگ اشـتـاوفـنبـرگ و
ھمدستھای او را کسانی خواند کـه
اﯾستادگی عليـه نـفـرت و نـکـبـت را
وظيفه حرفهای خود تلقی کردند.
وزﯾر دفاع آلمان خطاب بـه نـظـامـيـان
حــاضــر در مــراســم گــفــت« :شــمــا
ميراثدار  ٢٠ژوئيه ھستيد ،زﯾرا ھـنـوز

موازﯾن قانون اساسی مورد حمله قرار
میگيرد ،سياسـتـمـداران بـه عـنـوان
خائن فحش میخورند و پوپوليستھـا
کماکـان بـه تـحـرﯾـک و آتـشافـروزی
مشغولند».
اﯾن نخستين حضور خـانـم "آکک" در
ﯾک مـراسـم دولـتـی پـس از تصـدی
پست وزارت دفاع بود .او کـه رئـيـس
حزب سوسيال مسيحـی آلـمـان نـيـز
ھست ،سه روز قبـل بـه اﯾـن مـقـام
رسيده است .خانم کارنباوئـر تـاکـيـد
کرد که آلمان امروز نيز به سـربـازانـی
نياز دارد که از ارزشھای کشـور دفـاع
کنند« :خـدمـت سـربـازی مسـتـلـزم
وجدان و بينش است نه صرفا اطـاعـت
از مافوق» .

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان نيز
ھسته مقاومت عليه ھيـتـلـر را
گروه وطـن پـرسـتـان خـوانـد و
گــفــت« :وظــيــفــه مــا تــنــھــا
بزرگداشت ﯾاد آنھا نيست ،بلکه
باﯾد ميراث اﯾستادگی آنھا را نيز
به نسـلھـای بـعـدی انـتـقـال
دھيـم» .او افـزود« :مـا وامدار
جرﯾان مقاومت ھستيم و دﯾـن
خود را باﯾـد بـا مـبـارزه عـلـيـه
نژادپرستی و ﯾھودیستيزی ادا
کنيم».

ھاﯾکو ماس ،وزﯾر خارجه آلمان نيـز بـه
ھمين مناسبت گـفـت« :بـرای آنـھـا
ميھن و اروپا ﯾا وطن و جھان ،دو روی
ﯾک سکه بود ...ميھندوستی و تعـھـد
بــه ﯾــک کشــور ،بــا ھــمــکــاری
مسالمـتجـوﯾـانـه در سـطـح جـھـان
مغاﯾـرتـی نـدارد ،بـلـکـه زمـيـنـهسـاز
آﯾندهای با چشمانداز صلح است» .
ﯾک روز پيشتر ،رئيس جمھور آلمان در
پيامی وﯾدئوﯾی ﯾادآوری کرده بـود کـه
آن زمان مقاومت زﯾادی عليـه ھـيـتـلـر
وجود نداشت .او بـا تـجـلـيـل از افـراد
دليری که چشم بر جـنـاﯾـات نـازیھـا
نبستند ،گفته بود« :آنھا بخش مھمی
از تارﯾخ آزادﯾخواھی آلمان ھسـتـنـد و
شـجــاعــت آنــھــا فــرامــوش نشــدنــی
است».
بيستم ژوئيه  ١٩۴۴چند تن از افسـران
ارتش آلمان و چند غيرنظامی پيرامـون
سرھنگ کـالوس شـنـک گـراف فـون
اشتاوفنبرگ کوشيدند تا ھيتلـر را بـا
انفجار ﯾک بمب به قتل برسانند و پـس
از آن ارتش را به خيزش فرا بـخـوانـنـد.
اما کيف حاوی مواد منفجره به صـورت
تصادفی جابجا شـد و ھـيـتـلـر جـای
دورتری نشست .او بر ھمين اسـاس،
تنھا جراحاتی سـطـحـی بـرداشـت و
زنده ماند.
کالوس فون اشتاوفنبرگ و سه تن از
ھمدستان او ھمان شامگاه  ٢٠ژوئـيـه
تيرباران شدند .سپـس  ۵٠مـحـکـمـه
بــرای مــحــاکــمــه افــراد مــظــنــون بــه
مشارکت در اﯾن سـوءقصـد تشـکـيـل
شد که به اعدام  ١١٠نفر دﯾگر منتھی
شد.
در ميان مدعوﯾن مراسم تجليل از گروه
سوءقصد عليه ھيتلر ،نـوه سـرھـنـگ
اشتاوفنبرگ نيز حضور داشت .خـانـم
سوفی بشتولزھـاﯾـم کـه تـارﯾـخنـگـار
است ،به تازگی کتابی منتـشـر کـرده
که چنين نام دارد« :پدر بزرگ من قاتل
نبود».

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻴﺪه ﻗﻠﻴﺎن از زﻧﺪان ﻗﺮﭼﻚ؛

ﭼﺮا اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻛﺮدم

سپيده قليـان از مـتـھـمـيـن پـرونـده
اعتراضات ھفت تپه که ھم اکـنـون در
زندان قرچک ورامين به سر می بـرد از
روز سه شنبه  ١مردادمـاه دسـت بـه
اعتصاب غذا زده است .خـانـم قـلـيـان
اکنون با نوشتن نامهای کـه در ادامـه
می آﯾد دالﯾل اعتصـاب غـذای خـود و
ضرورت اﯾن اقدام را به قصد تنوﯾر افکـار
عمومـی تـوضـيـح داده اسـت .او در
قسمتی از اﯾن نامه تاکيـد مـی کـنـد
“پيام اعتصاب غذای من ھـمـفـکـری و
ھماھنگی ما عليه ظلم است؛ ظلمی
که بر زندانيان سياسی و خانوادهھـای
آنان روا داشتهاند” .سپيده قـلـيـان در
تــارﯾــخ  ٣٠دی مــاه ســال گــذشــتــه
بازداشت و تاکنون در زندانھای سپيـدار
اھـواز ،زنـدان اوﯾـن و زنـدان قـرچــک
ورامــيــن نــگــھــداری شــده اســت.

ﺻﻔﺤﻪ 15

به گزارش خـبـرگـزاری ھـرانـا ،ارگـان
خبری مجموعه فعاالن حقوق بشـر در
اﯾران ،سپيده قليان ،از متھمين پرونـده
اعتراضات ھفت تپه ،از روز سه شنـبـه
 ١مردادماه  ٩٨در زندان قرچک وراميـن
دست به اعـتـصـاب غـذا زده اسـت.
متن کامل اﯾن نامه که جھت انـتـشـار
در اختيار ھرانا قرار گرفـتـه اسـت ،در
مـــــــــــیآﯾـــــــــــد:
ادامــــــــــه
تجربه مشترک تمـامـی کسـانـی کـه
زندانی سياسی بوده و ﯾا تحت تھدﯾـد
نھادھای امنيتی زﯾستهاند ،اﯾن اسـت
که توسط اﯾن نھـادھـا بـه زنـدانـی و

خانوادهاش گفته مـیشـود کـه بـرای
بدتر نشدن شراﯾط از ھرگونه رسانهای
کردن وضعيت پرھيز کنند .اﯾن امـر بـه
وضوح تماﯾل نـھـادھـای امـنـيـتـی بـه
سکوت سـرکـوب شـدگـان را نشـان
میدھد .از اﯾن نقطه نظر ،سـکـوت در
مقابل زندانبان ،ھمراھی با او در بـرابـر
باﯾکوت صدای زنـدانـيـان سـيـاسـی و
اســـــــت.
عـــــــقـــــــيـــــــدتـــــــی
رسانهھای جرﯾان اصلی و ھـمسـو بـا
قدرت نقش خود را با چشم بستن بـه
روی حقاﯾق و سکوت در مـقـابـل اﯾـن
وضعيت اﯾجاد میکنند .اعـتـصـاب غـذا
انتخاب من نيست .اما در اﯾن وضعـيـت
تنھا ابـزار زنـدانـی بـرای شـکـسـتـن
سکوت ،ھـرچـنـد در سـطـح مـحـدود
است .بنابراﯾن ابتدا به ساکن ھدف از
اعتصاب من اعـتـراض بـه سـرکـوب و
فشار بر زندانيان سياسی اسـت و از
ھمين سو از روز گـذشـتـه اعـتـصـاب
غـــذای خـــود را آغـــاز کـــردهام.
مسالـه دوم ،اعـتـراض بـه وضـعـيـت
خوفناک زنـدانـيـان در زنـدان قـرچـک
ورامين است .تـھـدﯾـد مـداوم تـوسـط
زندانبانان ،نداشـتـن امـنـيـت جـانـی،
محروميت از داشتن حداقل نـيـازھـای
بھداشتی و قطعی مـکـرر آب ،تـنـھـا
گزارهھـای کـوچـکـی بـرای تـوصـيـف
وضعيت اﯾن زندان است .آنچـه کـه در
اﯾن زندان برای ندا نـاجـی و عـاطـفـه
رنگرﯾز از بازداشت شدگان  ١مـی )روز

جھانی کارگر( ،ﯾاسمن آرﯾـانـی ،صـبـا
کردافشاری و منيره عربشاھی اتـفـاق
افتاده ،دليلی مضاعف برای اعتراض به
وضـــعـــيـــت اﯾـــن زنـــدان اســـت.
سلب حق مالقات من با خـانـوادهام و
تحميل رنج مضاعف پدر و مـادر پـيـرم
ھرچند که سلب ﯾک حق طـبـيـعـی و
مسلم است؛ اما در قياس بر آنچـه در
اﯾن ماهھا بر من و خانوادهام گذشت و
در قيـاس بـا صـورت خـونـيـن بـرادرم
مھدی ،ھنگام دستگيری مـن در دی
ماه بی اھميت جلوه میکند .با تکـيـه
بر اﯾن دالﯾل و ھمبستگی با ساناز الـه
ﯾاری که در زندان اوﯾن شاھد دردھـا و
رنجھای او بودم و ھمچنين در حماﯾـت
از اميرحسين محمدی فـرد ،از صـبـح
دﯾروز سـه شـنـبـه  ١مـردادمـاه ،٩٨
اعتصاب غذای خود را آغـاز نـمـودهام.
پيام اعتصاب غذای من ھـمـفـکـری و
ھماھنگی ما عليه ظلم است .ظلمی
که بر زندانيان سياسی و خانوادهھـای
داشــــــتــــــهانــــــد.
روا
آنــــــان
سپيده قليان –  ٢مـرداد  – ٩٨زنـدان
ورامــــــــيــــــــن”
قــــــــرچــــــــک

غرش و فرياد!
ﺣﺴﻦ ﺟﺪاري
ﻧﻨﮓ و ﻧﻔﺮت ﺑﺮرژﻳﻢ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎد
ﺗﻮده زﺣﻤﺘﻜﺶ از ﭼﻨﮓ ﺳﺘﻢ ،آزاد ﺑﺎد
ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ،ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮق ﻣﺎﻫﻮي
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ،ﻛﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎد
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ﺗﺎ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ اﻳﻦ آدﻣﻜﺸﺎن وﻳﺮان ﺷﻮد
ﭘﻬﻨﻪ اﻳﺮان ﺳﺮاﺳﺮ،ﻏﺮش و ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺎد
اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪ اش ﺑﺮ ﻗﺘﻞ و ﺑﺮآدم ﻛﺸﻲ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻇﻠﻢ اﻳﻦ آدﻣﻜﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺎد
در ﻧﺒﺮد ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮز
ﺗﻮده زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن را ﻋﺰم ﭼﻮن ﭘﻮﻻد ﺑﺎد
ﺑﺎ ﻗﻴﺎم ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺗﻮده اي
واژﮔﻮن ﻛﺎخ ﺳﺘﻢ از رﻳﺸﻪ و ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎد
ﻛﺸﻮري ﺗﺎﻛﻲ اﺳﻴﺮ ﭼﻨﮓ اﻳﻦ ﺟﻼد ﻫﺎ؟
از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻘﻼﺑﻲ  ،دﻓﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﺪاد ﺑﺎد!

ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاده اﻳﺮان ”

ﻛ
ﻮ
ﺗ
ﻮ
ﻫﺎي
دﻣﻮﻛﺮات
ﻟ
ﻪ”

 ٣١تير ,١٣٩٨
ملت قھرمان ايران :بين رژيم و س ازم ان
مجاھدين خ ل ق ،دري اي ی از خ ون ق رار
دارد و ھمه ميدانند که بزرگتري ن دش م ن
رژيم سازمان مجاھدين خلق اس ت ،چ را
که از سازماندھ ی آھ ن ي ن ب رخ وردار و
بگفته و اقرار خود حاکمان ،آنھا در ت م ام
شورش ھا دست دارند،بالعکس نيروھ ای
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سلطنت طلب بسيار پراکنده و «سازم ان ده
ھس ت ن د.
ای »نش ده
ب ن اب راي ن ح ک وم ت ت الش م ي ک ن د ک ه
مبارزين را به اردوگاه سلطنت ط ل ب ھ ا
س وق داده و ھ م ي ن ط ور اف راد ن ف وذی
بسياری نيز بداخل آنھا فرستاده تا ض م ن
حمايت از شاھزاده و فحاشی به رژيم ،به
س ازم ان م ج اھ دي ن خ ل ق ن ي ز ف ح ش
بدھند.ي ع ن ی ب ج ای تض اد ب ا ج م ھ وری
اس الم ی ،تض اد اص ل ی را ب ا س ازم ان
مجاھدين خلق بوجود بياورند
ھ ف ت ه ی گ ذش ت ه در گ روه ت ل گ رام ی
فرزانگان نوشته ی کوتاھ ی گ ذاش ت م ک ه
ي ک ی از اعض ا ن ظ رم را در ب اره ی
س ازم ان م ج اھ دي ن خ ل ق خ واس ت.
به او جواب دادم که جبھه ی ملی،نھضت
ازادی،ح زب م ل ت اي ران،ج ام ا،ح زب
دم وک رات
کردستان،کومله،
سازمان چ ري ک
ھای فدايی خلق،
س ازم ان
م ج اھ دي ن خ ل ق
و…گ ل ھ ای
رن گ ارن گ ی
ھس ت ن د ک ه در
ح ک وم ت آزاد
آينده ھر ي ک از
انھ ات وس ط م ل ت
آب ي اری ش ود
رشد و نمو و در
ص ورت ع دم
آبياری خش ک ي ده
خ واھ د ش د.
چنان با ف ح اش ی
فردی بنام ش ي وا
روب رو ش دم ک ه

چنين ف رد ف ح اش ی را در ع م رم ن دي ده
بودم .او فحاشی ميکرد و ميگفت که چ را
نام سازمان مجاھدين خ ل ق را آورده ای
؟ميگفت تو ھاش م خ واس ت ار ن ي س ت ی در
حاليکه مطمئ ن ب ودم ،م ي دان د ک ه خ ودم
.
م
ت
ھس
بعدا ھم که به او شيرفھم کردم ک ه خ ودم
ھستم فقط فحش ميداد.اعض ای گ روه ھ م
بيشتر از او حمايت می کردند .او م ن و
بعدا ھمسرم که اصال ھ ي چ گ ون ه اظ ھ ار
ن ظ ری ن ک رده ب ود را ري م و ک رد ،در
حاليکه خودشان ما را بدون اطالع عضو
د.
ودن
ب
رده
ک
باتجزيه و تح ل ي ل و ت ح ق ي ق ی ک ه ک ردم
متوجه شدم گروه فرزانگان توسط ارت ش
س اي ب ری ،ب رای ش ک ار آزادي خ واھ ان
بوجود آمده است.پس گروه فرزانگ ان را
در گ روه ح م اي ت از م ع ل م ي ن در ب ن د
م ع رف ی و از ھ م ک اران خ واس ت م ک ه
ھوشيار باشند که اين گروه توس ط ارت ش
س اي ب ری ب وج ود آم ده اس ت.
شيوا مجددا در خصوصی و اين گروه ب ا
فحاشی ،مغلطه ميکرد که باعکس الع م ل
تند ھم ک اران رو ب رو ش د .ام ا او ب اي د
ماموريتش را انجام می داد و فقط فحاشی
ميکرد .به او ميگفتم آرام باش مگر تو را
از فحش درس ت ک رده ان د ،ي ک ج م ل ه
بدون فحش بگ و ت ا ج واب ت را م ن ط ق ی
بدھم  ،به کتش نمی رف ت و ف ق ط ف ح ش
ميداد  .اي ن داس ت ان ت ل خ ب رای م ع رف ی
دموکرات ھای کوتوله است
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دو گــروه مبــارز در مبــارزه بــر عليـــه
حکومت استبدادی و دﯾکتاتوری نه تنھا
با ھم نمی جنگند کـه حـتی انتقـاد از
ھمدﯾگر را نيز در خفا و بـدور از چـشم
دشـــمن مـــشترک انجـــام ميدھنـــد.
مبـــارزﯾن درون ﯾـــک کـــشور ،دشـــمن
اصلی را از فرعی جدا ميکنند تا با ھـم
جنگ و دعوا نداشـته باشـند ،چـرا کـه
جنگ و دعوا با ﯾکدﯾگر به سود دﯾکتاتور
تمـــــــــــــــــــام ميـــــــــــــــــــشود.
در اشغال کشور چيـن توسـط ژاپـن دو
گروه ملی گرا و کمونيـسم بـه رھـبری
چاﯾنکاچک و مـاﯾو  ،ابتـدا بـاھم متحـد
شدند تا ژاپن را شکست دادند  ،چـون
ژاپن دشـمن اصـلی ملـت چيـن بـود و
سپس اﯾن دو گروه با ھم جنگيدند کـه
بـــه پـــيروزی مــــاﯾو منتھـــی شــــد.
در جنگ جھانی دوم دو اردوگاه متضاد،
ﯾکی اردوگاه سوسياليسم بـه رھـبری
شوروی و دﯾگری اردوگاه سرماﯾه داری
به رھبری آمرﯾکا با ھم بر عليه اردوگاه
فاشيــسم بــه رھــبری آلمــان ھيتلــری
متحــد شــدند کــه منجــر بــه شکــست
اردوگاه فاشيسم شد و سـپس باھـم
وارد جنگی شدند کـه بـه جنـگ سـرد
معروف و تا فروپاشی شوروی تا سـال
، ١٩٩٢ﯾعــنی نزدﯾــک  ۵٠ســال ادامــه
داشت.
در اﯾــن  ۴٠ســال جمھــوری اســالمی
تمــام احــزاب و ســازمان ھــا را بــا ﯾــک
انگــی از ميــدان خــارج و نــابود کــرد تــا
نتوانند نفس کشند .جبھـه ی ملـی را
مرتد و نھضت آزادی و حزب ملت اﯾـران
و جاما و…را ليبرال خواندنـد)در ابتـدای
انقالب ،ليبرال از ھرفحشی بدتر بـود(.
سازمان چرﯾکھای فـداﯾی خلـق و… را
کافروسازمان مجاھدﯾن خلق را منافـق
که بگفته ی آقای خمينی ،منـافقين از
کفار ھم بدترند.اما سـازمان مجاھدﯾـن
خلق با منافق خواندن از ميـدان بـيرون
نرفته و روز بروز ھم قوی تر مـی شـد.
اقای دکتر مھدی خزعلی که از اردوگاه
اصولگراھا بيرون امده،افشا کرد کـه در
ھمان ابتدای انقالب در حزب جمھـوری
اسالمی نقشه کشيدند که با عمليات
اﯾذاﯾی و اذﯾـت و آزار و کـشتار اعـضا ،
ســازمان مجاھــدﯾن خلــق را وادار بــه
مبارزه ی مسلحانه کرده تا بتوانند آنھـا
را سرکوب کنند.
با بيان دو خاطره مـسئله را روشـن تـر
ميکنــم.در روز نــوزده ی ابــان  ٩٧کــه
نيروھای امنيتی با فشار ملت قھرمـان
اﯾران مجبـور شـدند مـرا از بيمارسـتان
روانـــی ســـينا آزاد کننـــد ،دو نفـــر از
نيروھای امنيتی به سراغم آمدنـد و از
مـــن خواســـتند کـــه چـــون ســـازمان
مجاھدﯾن خلق از تو حماﯾت کرده اند ،
باﯾد بر عليه آنھـا بيانيـه بـدھی و خـط
قرمــز مــا رھــبری ھــم نيــست بلکــه
ســـازمان مجاھـــدﯾن خلـــق اســـت.
به آنھا گفتم ﯾعنی حکم اعـدام خـود را

امضا کنم؟انھـا را بـه مقالـه ای کـه در
حماﯾت از معلم زندانی آقای عبدالرضـا
قنــبری نوشــته بــودم و روز دســتگيری
ﯾعنی اول ابان منتشر کرده بودم حواله
دادم.باز پارسال در اردﯾبھـشت  ٩٧کـه
ماموران اطالعات به باغم آمدند از مـن
پرســيدند کــه چــرا بــا شــاھزاده رضــا
پھلوی ھمکاری نمی کنی؟ ميخواھـی
االن شماره موباﯾل شاھزاده را بگيرﯾـم
که با او صحبت کنی؟ که گفتم نه و
…
ملت قھرمان اﯾران :بين رژﯾم و سازمان
مجاھدﯾن خلـق ،درﯾـاﯾی از خـون قـرار
دارد و ھمـــه ميداننـــد کـــه بزرگترﯾـــن
دشمن رژﯾم سـازمان مجاھـدﯾن خلـق
است ،چرا کـه از سـازماندھی آھنيـن
برخوردار و بگفته و اقـرار خـود حاکمـان
،انھـــا در تمـــام شـــورش ھـــا دســـت
دارند،بالعکس نيروھای سلطنت طلـب
بـــسيار پراکنـــده و «ســـازمانده ای »
نـــــــــــــــــشده ھـــــــــــــــــستند.
بنــابراﯾن حکومــت تــالش ميکنــد کــه
مبارزﯾن را به اردوگاه سلطنت طلب ھا
ســوق داده و ھمينطــور افــراد نفــوذی
بـسياری نـيز بـداخل انھـا فرسـتاده تــا
ضمن حماﯾـت از شـاھزاده و فحاشـی
به رژﯾم ،بـه سـازمان مجاھـدﯾن خلـق
نــــــــــيز فحــــــــــش بدھنــــــــــد.
ﯾعـــنی بجـــای تـــضاد بـــا جمھـــوری
اســالمی ،تــضاد اصــلی را بــا ســازمان
مجاھــدﯾن خلــق بوجــود بياورند.حتــی
برای اﯾنکه اﯾن افراد اعتبار کسب کننـد
چه بسا که چند صباحی ھم به زنـدان
رفته تا بعد از آزادی با نام و نشانی که
پيدا ميکند و از حاشيه ی امن برخوردار
می شوند ،بتوانند با وجھـه ی بھـتری
مامورﯾتشان را انجام دھند و چـه بـسا
ناخودآگـــاه افـــراد دﯾگـــر نـــيز در خـــط
نيروھــای امنيــتی قــرار گرفتــه وبجــای
اﯾنکه تضاد اصلی با رژﯾم برقرار کنند بـا
سازمان مجاھدﯾن خلق بوجـود آورنـد .
) ھمان گونه که دولت سورﯾه  ،ارتـش
آزاد سورﯾه را بمباران کرده تا انھاعقـب
نشينی کـرده و داعـش جـاﯾگزﯾن آنھـا
شود .چرا که داعش دشمن ارتش آزاد
سـورﯾه ﯾعـنی دشـمن حکومـت بــشار
اسد است (.اﯾنھا ھمان دموکرات ھای
کوتوله ھستند.اصالح طلبانی ھمچـون
سيدمحمد خـاتمی و تـاجزاده و بھـزاد
نبوی و…با مواضعی کـه بـرای حفـظ و
بقای نظام موجود گرفته و از اﯾن نظـام
عبور نکـرده انـد نـيز از دموکـرات ھـای
کوتوله ھستند.
غرض از نوشتن اﯾن مقاله ،حماﯾت و ﯾا
مخالفت بـا تـشکيالت خاصـی نيـست
بلکه بيـان حقـاﯾق اسـت تـا ھـر کـس
بداند که در کدام اردوگاه مبارزه کرده و
آﯾا دموکرات واقعـی سـت ﯾـا دموکـرات
کوتوله  ،از طرفی فـرد مبـارز بتوانـد در
دوران گذر به دموکراسی و دوران پـس
از گــذر ،مفيــد واقــع شــود.ھمه ی مــا
ميــدانيم کــه بعــد از انقــالب ، ۵٧اقــوام

اﯾرانی ھمچون ھموطنان کرد و عرب و
ترکمن و بلـوچ و ..بـرای بدسـت آوردن
حقــوق حقــه ی خــود جنبــش ھاﯾــی
داشتند که با سرکوب شدﯾد جمھـوری
اســــــــالمی روبــــــــرو شــــــــدند.
آن خواسته ھا نه تنھا از بين نرفته کـه
ھمــه گــير شــده و بعــد از جمھــوری
اسالمی در حکومت آزاد و دموکراتيـک
اﯾنده حتمـا اﯾـن اقـوام باﯾـد بـه حقـوق
حقـه ی خـود در چھـارچوب جغرافيــای
اﯾران برسند .در اﯾـن راه ممکـن اسـت
بعــد از فروپاشــی جمھــوری اســالمی
تنشھاﯾی بوجود بياﯾد که تنھا دموکرات
ھای واقعی  ،خواھند توانست به حـل
مـسئله کمــک کننــد و دموکــرات ھــای
کوتوله ھيچ جاﯾگاھی نخواھند داشت.
دموکـــرات ھـــای کوتولـــه ھميـــشه از
اپوزﯾسيون حرف ميزنند تاشاﯾد بتواننـد
اپوزﯾسيون قالبی درست کرده که ﯾـک
سر نخ آن در دسـت نيروھـای امنيتـی
باشد.
به دموکرات ھای کوتوله با ھـر اسـم و
رسمی که دارند توصيه ميکنم ،محکـم
به ھمين جمھوری اسـالمی بچـسبند
و آنــرا حفــظ و نگھــداری کننــد و امثــال
بنده ھـم در ھـر شـراﯾطی احتيـاج بـه
حماﯾت آنھا ندارﯾم.
ملت قھرمان اﯾران :قـوه ی قـضائيه ی
اﯾـــران در حکومـــت آزاد و دموکراتيـــک
آﯾنــده چنــان مــستقل خواھــد بــود کــه
ھمچون ظروف مرتبطـه احکـام دادگـاه
ھای مـا را تمـام حکومـت ھـای آزاد و
دموکراتيک از جمله اروپا و آمرﯾکا قبـول
خواھند داشـت و احکـام دادگـاه ھـای
آنھــا را مــا قبــول خــواھيم داشــت .
بنــابر اﯾــن نقــض ھــر گونــه حقـــوق
بشر،توســط حکومــت آﯾنــده کــه دور از
ذھـن ميـدانم امـا بـرای پيـش بيـنی و
پيــشگيری ميتوانــد نــه تنھــا در دادگــاه
ھای اﯾـران کـه در دادگـاه ھـای سـاﯾر
کشورھای آزاد مطـرح تـا ھموطنانمـان
بـــه حقوقـــشان برســـند.تنھا مجلـــس
شورای ملی آﯾنده مجاز خواھد بود کـه
روشن کند که چه احزاب و سازمان ھا
و گروه ھاﯾی اجازه ی فعاليت دارنـد ﯾـا
ندارند.
ســـيد ھاشـــم خواســـتار نماﯾنـــده ی
معلمان آزاده ی اﯾـران سـی تـير١٣٩٨

ﻋﻠﻲ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ

روانِ ﺟﻤﻌﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪي ﻣﺎدر
شايد داستان آن پرندهي كبود فام
ن كشته شدگان را بر
كه خو ِ
پيشاني سپيده دم ميافشاند،
انعكاسي از روان جمعي قبيله
بوده است كه...
نيمهھاي شب كه ميشد پرنـدهاي
بــزرگ و كبــود فــام كــه ھميــشه در
آسمانھا بود و كسي از نزديك او را
نديده بـود ،بـه زميـن ميآمـد ،خـون

پيگــير آن خــون بــه نــاحق ريختــه

ن به ستم را از خاك بـر
كشته شدگا ِ
ميگرفت ،با خود به آسمان ميبـرد

باشند.

آﺷﻮب ﻛﺸﺎﻧﺪ .ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ

داســتان ايــن پرنــده ھــم بيــشتر بــه

ﻓﺮزﻧــﺪاﻧﺶ ﻃﻠــﻮع ﺧﻮرﺷــﻴﺪ را

و پيـــش از ســـر زدن خورشـــيد آن

افسانه ميماند اما احساس آشـوب

خونھاي به ناحق ريخته شده را بـر

دروني در افراد قبيله از اينكه كـسي

پيشاني آسـمان ميپاشـيد .ھميـن

به ناحق كشته شده ،افسانه نبود.

بود كه وقتي خورشيد طلوع ميكرد

شايد داستان آن پرنـدهي كبـود فـام

اولين درخشش نورانـي او خونرنـگ

كـــه خـــون كـــشته شـــدگان را بـــر

بــود و بــه ايــن گونــه ھمــه را خبــر

پيــشاني ســپيده دم ميافــشاند و
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ميكرد كه بـاز خونـي بـه نـاحق بـر

ايـــن پرنـــدهي مرمـــوز ديگـــر كـــه

زمين ريخته شده است.

شبانگاھان با ضجهھايش خواب آرام

اين تفـسيري بـود كـه برخـي قبايـل

خفتگان را ميآشـفت ،انعكاسـي از

بــدوي از طلــوع ســرخ فــام بامــدادي

روان جمعي قبيله بوده است .يعني

داشتند و البتـه داسـتان آن پرنـدهي

روان جمعي بـه مثابـهي مـادر بـراي

كبود فام كه نيمه شـبھا بـه زميـن

فرد فرد افراد يك قبيله ،يك جامعـه و

ميآمده ،افـسانهاي بيـش نيـست،

يك كشور است و ھنگامي كه فردي

سرخي آسمان ھم در ھنگام طلـوع

بــه نــاحق كــشته ميشــود ،روان

حتما علت ديگري داشته اما حديـث

جمعي ھمچون مادري عـزادار ،ديگـر

آدمياني كه بـه تيـغ سـتم بـه خـاك

فرزنــدان خــود را بــر ميانگيزانــد تــا

ميافتادند واقعيت داشت.

پيگــير آن خــون بــه نــاحق ريختــه

روايت ديگري ھم ھست ،شما ھـم

باشند.

شايد شنيدهايد ،داستان آن پرنـدهي

ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ در ﭘﺲ دﻳـﻮاري

پيدايش ميشـد ،پـيرامون خانـهھا،

ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ و ﻫﻴﭻ روزﻧﺎﻣـﻪ و

مرموز و بيقرار كه بـاز ھـم شـبھا
بامھا ،يا چادرھاي قبيله ميچرخيـد
و آوايش بيشتر شبيه ضـجهي زنـي

رﺳﺎﻧﻪاي ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺒﺮ را ﺑـﻪ

بود كه فرزندش را كشته باشـند .در

دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫـﻢ اﻳـﻦ روان

يكي از افراد قبيله كشته شده و كار

ﺟﻤﻌﻲ ،اﻳﻦ ﻣﺎدر ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠـﻪ،

ايــن روايــت مــردم ميدانــستند كــه
آن پرندهي بيقرار شبگرد ھمين بود
كه با ضجهھاي مدام خود خواب آرام
زنــدگان خفتــه را آشــفته كنــد ،تــا

ﻛﻪ ﺷﺐ رو اﺳﺖ و از راه دﻳﮕﺮ ﻣﻲآﻳﺪ،
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاب آرام ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺑـﻪ

ﺧﻮنرﻧﮓ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
حاال انگار اتفاق سھمگين ديگري در
ايــن واليــت كــه مــا ھــستيم افتــاده
باشد .انگـار آن روح جمعـي كـه بـه
مثابهي مادر ھمهي زندگان بود خـود
زنــده بــهگور شــده باشــد ،انگــار آن
رشتهھاي نامرئي كه جان آدمھـا را
به ھم پيوند ميداد از ھم گسـسته
است .حاال ھمه تنھا شدهاند انگار.
شايد ھمين است كه وقتي خبر ھر
جنـــايتي را ھـــم بـــشنوي انگـــار
نــشنيدهاي .كــشتهھا را ھــم كــه
ببيني انگـار نديـدهاي .حـاال تـو تنھـا
شــدهاي ،مــن تنھــا شــدهام ،حــاال
ميتواني تنھايي براي خداي خودت
سرود بسرايي ،مناجات كني ،ترانـه
بخواني ،امـا گمـان مـيكنم از نگـاه
كردن بـه اطرافـت احـساس بـيزاري
خواھــي كــرد .شــايد ھمينگونهھــا
باشــد كــه خــودت را بــه نــشنيدن و
نديدن ميزني.
ايــن را نوشــتم تــا بگــويم :خانمھــا،
آقايـــان ،در اينجـــا اتفـــاق شـــومي
افتـاده ،روح جمعــي مــا زنــده بــهگور
شده ،حاال ھمه تنھا شدهايم.....
شانزدھم آذرماه  1387مشھد

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﻗﻴﺎم ﻣﻠﻲ ﺳﻲﺗﻴﺮ 1331

ﻗﻴﺎم ﻣﻠّﻲ  30ﺗﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ارادهاي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده
ﻣﻠّﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 20

شصت و ھفتمين سالگرد قيام ملی
 ٣٠تير  ١٣٣١فرا رسيده است .در آن
روزھا دکتر محمد مصدق رھبر نھضت
ملی و نخستوزﯾر مردمی و
قانونگرای اﯾران برای جلوگيری از
تحرکات منفی و کارشکنیھای برخی
از نظاميان ،برطبق قانون و به عنوان
رئيس قوه مجرﯾه ،خواھان در اختيار
گرفتن و تحت فرماندھی داشتن
ارتش و نيروھای مسلح گردﯾد .اما
ھيأت حاکمه وابسته به بيگانه ،با
برنامهای حساب شده ،دولت قوام را
با خشونتی ھرچه تمام ،روی کار آورد.
ھمه آحاد مل ّت نسبت به نقشه
استبداد و استعمار برای اﯾجاد ﯾک
دولت غير مردمی جھت پاﯾمال کردن
اھداف نَھضَت مل ّی شدن نفت و
برقراری ﯾک نظام استبدادی دﯾگر آگاه
شدند و از جان خود گذشتند و در
مقابل دژخيمان و سرکوب ھيأت
حاکمه اﯾستادند .در اﯾن روز عده
زﯾادی از فرزندان فداکار اﯾن سرزمين
ضمن اﯾستادگی ،جان گرامی خود را
برای تدوام نَھضَت مل ّی اﯾران ،از دست
دادند .آن خيزش مل ّی ،ﯾکی از
روﯾدادھای بزرگ تارﯾخ است که آحاد
مل ّت در تھران و بيشتر شھرھا نه تنھا
موجب تدوام دولت و نھضت مل ّی اﯾران
بهرھبری دکتر مصدق که موجب
برقراری حاکميت مل ّی و تداوم آن
شدند و شوربختانه عدهای از جوانان
اﯾن سرزمين با خون پاکشان نھال
بَرومند آمال مل ّت را آبياری کردند.
ن راه
اﯾستادگی و جانفشانی مبارزا ِ
استقالل و آزادی ھمواره مانع از تحقق

اھداف استبداد و استعمار بوده است،
آنان رفتند که اﯾرانزمين و استقالل
مل ّی پابرجا بماند .بهگفته دکتر
مصدق:
»روز سیام تير در تارﯾخ مبارزات ُممتد
مل ّت اﯾران فراموش نشدنی است،
زﯾرا در اﯾن روز تمام افراد ملت ،از ھر
طبقه و مقام ،در مقابل تحرﯾکات
اجانب ،ﯾکدل و ﯾکزبان ،قيام و اقدام
کردند و تا به مقصود نرسيدند از پای
دهای
ننشستند .در اﯾن روز تارﯾخی ع ّ
از گرامیترﯾن فرزندان ما به افتخار
شھادت نائل شدند و با خون پاک خود
نھال آمال ملت را آبياری کردند تا به
مت آﯾندگان ،روزی بارور و
ھ ّ
ساﯾهگستر شود و مل ّت اﯾران از نعمت
امن و آساﯾش و استقالل واقعی و
آزادی حقيقی برخوردار گردد .اگر در آن
روز ،آن مردم بيدار و ھشيار نبودند و
اﯾن حادثه را با اﯾمان و عالقﮥ
بیشائبه خود نسبت به ادامﮥ نھضت
ملی تل ّقی نمیکردند و زِمام
سرنوشت خوﯾش را بهدست حوادث
نامعلوم میسپردند ،تنھا نه آﯾندۀ خود
را دچار خطرات عظيم کرده بودند بلکه
به افتخارات گذشتﮥ خوﯾش نيز خط
محو و ُبطالن میکشيدند .ا ّما
خوشبختانه ،به عکس آن چه اجانب
تصوّر میکردند ،ملت اﯾران با
روشنبينی به آﯾنده خود مینگرﯾست
و خوﯾشتن را برای مقابله با ھر
حادثهای که او را از ادامه مبارزه
بازدارد ،آماده و مھيا میداشت و از
ھيچ مشکلی ،حتی مرگ ،بيم و
ھراس بهدل راه نمیداد».

قيام مل ّی  ٣٠تير نشان داد که نه تنھـا
مل ّت در برپاﯾی نَھضَت و دولتـی مـل ّـی
مھمترﯾن نقش را دارد ،بـلـکـه نشـانـه
اﯾن امر است کـه ھـمـواره مـل ّـت در
برقراری دولت مل ّی در مقابل تھدﯾـدات
و تحدﯾدات داخلی و خارجی پيگيری و
پاﯾداری نشان داده است .کوچکـتـرﯾـن
خالئی میتوانست ضـربـه بـه پـيـکـر
دولت مل ّی وارد کند ،امـا مـقـاومـت و
مداومت مل ّت مانع از اﯾـجـاد چـونـيـن
خالئی شـد .زﯾـرا از ھـمـان ابـتـدای
فعاليت دولت مـل ّـی ،ابـرقـدرتھـا بـا
روشھای مختلف مشغـول دسـيـسـه
برای براندازی دولت مل ّی بـودنـد ،امـا
حضور مل ّت و استـواری آنـان بـر روی
اھداف و اصول نھضت مـل ّـی مـانـع از
تحقق دسيسهھای آنان شد .در واقـع
برآمدن دولت قـوام در تـارﯾـخ  ٢۶تـيـر
ش ِبهکودتاﯾی بـود کـه بـا
 ،١٣٣١خود ِ
مقابله مردم ،نقشه شوم ابـرقـدرتھـا
نقش برآب گردﯾد .از آن تارﯾخ قـدرتھـا
خ َزنده ،سعی بـر
ھمچنان با کودتاھای َ
سرنگونی دولت مـل ّـی داشـتـنـد کـه
پشتيبانی ملت و ھـوشـيـاری دولـت
ملی تا مدتھا مانع از تـحـقـق ھـدف
خائنانه آن ھا شد.

سياست و حفظ رفاه و امنيت
موفق خواھد بود که در روابط
بينالملل ھمواره حافظ حقوق مل ّت
خوﯾش است و بهھيچ عنوان چونين
صلح و
حکومتی نمیتواند پيامآور ُ
دوستی و رابطهای توأم با
مسالمتجوﯾی و حقوقمداری
نباشد.
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دکتر مصدق و دولت مل ّی او برآمـده از
جنبش و نَھضَتی بـزرگ بـودنـد کـه از
ُ
منظری کالن نهتنھا گُسست دولـت و
مل ّت را که ھمواره در ميھن مـا وجـود
داشته ،برداشته شد ،بلکـه دولـت بـا
ملت داری پيوند عميقی گشت .قـيـام
مل ّی  ٣٠تير اوج تعميق رابطه دولـت و
مل ّت و در واقـع ﯾـکـی از الـگـوھـای
راستين حاکميت مل ّی در تارﯾخ اسـت.
قيام مل ّی  ٣٠تير نشان داد کـه اراده
مل ّت در برپـاﯾـی ﯾـک دولـت مـل ّـی و
حاکميت بهپاخاسته از مل ّت چه ميـزان
در توانمندی دولـت در تسـرﯾـع رونـد
توسعه فراگير در داخل و چـيـرگـی در
روابط خارجی نقش مؤثـری مـیتـوانـد
داشته باشد .قيام مـل ّـی  ٣٠تـيـر در
ادامه نھضت ملی اﯾران ،احياءگر اصـول
انقالب مشروطه بود.
زﯾرا برای نخستينبار اصل تفکيک قوا
با دراﯾت دکتر مصدق و پشتيبانی مل ّت
بهثمر نشست .دکتر مصدق پس از
قيام مل ّی  ٣٠تير توانست تصدی
وزارت جنگ و فرماندھی ستاد ارتش
را براساس قانون اساسی ،زﯾر
مجموعه اختيارات ھيأت دولت قرار
دھد و از پادشاه طبق قانون اساسی
سلب اختيار کند .قيام مل ّی  ٣٠تير نه
تنھا مظھر نبرد با استبداد و تجلی
اراده مل ّی در برقراری حاکميت مل ّت
است که تبلور مبارزه با استيالی
استعمار خارجی است .در زمانی که
قدرتھای خارجی موجب رویکارآوری

دولت قوام شدند ،دليری و دراﯾت
تمامی آحاد ملت ،طومار سلطهطلبی
و مداخلهجوﯾی قدرتھای خارجی را
در ھم پيچيد .از سوﯾی فردای قيام
 ٣٠تير خبر حکم پيروزی اﯾران در
دادگاه الھه اعالم شد .خبری که
ھمواره موجب سربلندی و سرافرازی
غرور مل ّی اﯾرانزمين است .درحالیکه
با گذشت  ۶٧سال از آن تارﯾخ،
شوربختانه اکنون شاھد آن ھستيم
که نظام حاکم در ميادﯾن و روابط
بينالملل با سوء سياستھا و سوء
رفتارھا موجب شکست اﯾران ميشود.
حضور نماﯾندگان نظام حاکم در
عرصهھای بينالمللی چيزی جز
سرشکستگی به ارمغان نياورده
است ،طبيعی است که سياست
خارجی که براساس درگير شدن در
تضاد و کشمکش و رقابت بين قدرتھا
شکل بگيرد و سياست مستقل ملی
مبتنی بر حاکميت مل ّی در کار نباشد
ھيچگاه نمیتواند متضمن اِحقاق
حقوق مل ّت اﯾران باشد.
جبھه مل ّی اﯾران ضمن گراميداشت ﯾاد
و خاطره اﯾن قيام مل ّی و ھمچنين
پاسداشت راه مبارزان و شھيدان راه
استقالل و آزادی و حاکميت مل ّی ،بر
اﯾن باور است که قيام مل ّی  ٣٠تير به
طور قطع و ﯾقين به ھمگان نشان داد
که دولت ملی مصدق ،حاکميتی با
پشتوانه عميق مل ّی و مردمی است.
حاکميتی که برآمده از اراده مل ّت
باشد ،نه تنھا در قلمرو اقتصاد،

ملت شرﯾف اﯾران؛ قيام مل ّی  ٣٠تير
که توسط پدران و مادران ما رقم
خورد ،نشان داد که ھيچ ارادهای
باالتر از اراده مل ّت ،حق تعيين
سرنوشت برای کشور را ندارد.
نشان داد که ھيچ ارادهای در مقابل
اراده مل ّت پاﯾدار نخواھد بود .نشان
داد که امور سياسی تنھا به طيف
و گروھی خاص معطوف نيست،
بلکه ھمه آحاد مل ّت ،در تعيين
سرنوشت خود تعيين کننده
اگر ما به
اکنون
ھستند.
دموکراسی و جمھورﯾت باور دارﯾم،
زمين بازی
نباﯾد بپندارﯾم که
ِ
سياست تنھا در دست عدهای رقم
میخورد .ھمه ما در آنچه که
ھست و آنچه که برای اﯾران
عزﯾزمان رخ میدھد ،به ميزانی
مسئوليت دارﯾم .نباﯾد اجازه دھيم که
عدهای با سياست ناکارآمد ،اﯾرانزمين
را به ورطه نابودی ببرند .شراﯾطی که
دولت آمرﯾکا و حاکميت اﯾران اﯾجاد
کردهاند ،ھر آن بيم شعلهور شدن
آتش تنش و بحران را ممکن میسازد.
بنابراﯾن وظيفه ھمهی آحاد ملت
مخالفت با روشھای خصومت آميز و
مداخلهجوﯾانه و از سوی دﯾگر تالش
برای برپاﯾی حاکميت مل ّی که ھدف
مل ّت اﯾران از زمان انقالب مشروطيت،
نَھضَت مل ّی ،قيام مل ّی  ٣٠تير و
انقالب  1357بوده است ،میباشد.
حاکميت مل ّی است که زمينهساز
صلح و ثَبَات در منطقه و توسعه و رفاه
ُ
برای ملت اﯾران خواھد شد.
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ﺳﺮﻳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ!
ﺗﻘﻲ روزﺑﻪ
با سرنوشت َ َعلم کردن اﯾن گونه حباب
ھای سياسی در طی چـنـدﯾـن دھـه
آشنائيم .ھرکس ﯾکی پس از دﯾـگـری
به فراخور وضعيت و بـا شـعـار ھـمـه
باھم و علم کردن ليستی و ادعـاھـای
پـرطــمـقــراق و بـرافــراشـتــن َ َعــلـم و
کــتــلــی  ...از گــردراه مــی رســد و
چندصباحی  ...و سرانجام ھـم زمـان
تخليه حباب ھا فرا می رسـد و دﯾـگـر
ھيچ ....درﯾغ از ﯾـک درس واقـعـی از
تجارب قبلی! ھرکدام ھم بـر مـوجـی
برخاسته از داخل و سـوار بـر آن ....
آخرﯾن آن ھا آقای حسن شرﯾعمتداری
و شرکاء بود براساس بيانيه پانزده نفـر
از داخل و خارج )نگاه کنيد به مـنـاظـره
رادﯾوئی با او در رادﯾو ھمـبـسـتـگـی و
تاکيد بر خصلت حبابـيـن آن از جـانـب
من(  ...قبل از آن بسـاط نـوری عـالءو
رضاپھلوی  .. ..فـرشـگـرد وسـلـطـنـت
طلبانی که می خواستند سوار بـرمـوج
خــيــزش دﯾــمــاه بشــونــد و قــبــل تــر
سازگارھا و ليست باقـرزاده ھـا و ...
ھمينطور بروﯾد به عقب  ...تا به بينـيـد
کــه چــه ســرﯾــال ھــای پــرشــکــوه و
پرطمقراقـی از اﯾـن دسـت اقـدامـات
ســـــــــردارﯾــــــــــم.
پشـــــــــت
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معضل اصلی آنھا اﯾن است کـه ھـيـچ
کــدامشــان پــاﯾشــان بــرروی زمــيــن
بندنيست و ادعاﯾشان با چثـه واقـعـی
اشان تناسبی ندارد .با شعار ھمـه بـا
ھم ) البته بدون آن کـه بـه روﯾشـان
بياورند با رھبری و فرادستی اﯾن ﯾا آن
جرﯾان نھـفـتـه در آن کـه خـودمـحـل
مناقشه پاﯾان ناپذی بين مدعيان مـی
گردد( و داشتن ادعای نماﯾندگی ھمـه
و ﯾا اکثرﯾت .چـنـان کـه اﯾـن ھـا نـيـز
ھنوزنيامده خود را نماﯾنده  ٧٠٪اعـالم
کرده اند و خواھان پيوستن ھـمـه بـه
زﯾرچترخودھستند .خالصه آن که ھمـه
بدنبال ﯾک اسب تروا می گردند و چون
روی پای خودھم قرارنـدارنـد چـنـانـکـه
ھمين جرﯾان نوپيدا ھنـوزھـيـچ نشـده
بساط رسانه ای خـود را در ﯾـکـی از
حيات خلوت ھای سـلـطـنـت طـلـبـان
) تلوﯾزﯾون شھرام ھماﯾـون و خـدمـات
قربتا خالص و بدون چشم داشت وی!(
پھن کرده اسـت کـه اخـيـرا ھـم بـه
مناسبت سی و نھمين سالـگـردمـرگ
شاه سابق در کنـارگـوراو سـخـنـرانـی
غرائی را به عمل آورد .بـقـول مـعـروف
سالی که نکوست از بھارش پيداست!
باﯾن ترتيب شاھدﯾم که گرچه با چھـره
ھای جدﯾدی به ميدان می اﯾند و تـبـاه

کردن آن ھا البته جای تأسف دارد ،امـا
در برھمان پاشنه قدﯾم می چرخد و در
اﯾن ميان تنھا اميد ھا و انـرژھـای تـازه
برانگيخته شده ای است کـه پـاﯾـمـال
می شود و بيش ازھمه ضـاﯾـع کـردن
ھمان جوانه ھای در حال روﯾش داخـل
کشور .ﯾعنی بجای حماﯾت و تـقـوﯾـت
واقعی و پاﯾدار جنبش ھا و تک جـوش
ھای داخـلـی سـواربـرمـوج شـدن و
ســــرانــــجــــام تــــرکــــيــــدن و...
اگر در انقالب بھمن مـی تـوانسـتـيـم
خمينی را وادارکنيم که بنام خود و بـا
گفتمان خود )والﯾت فقيه و حـکـومـت
دﯾنی( سخن بگوﯾد ،چه بسـا انـقـالب
سرنوشت دﯾگری می ﯾافت .بنـابـراﯾـن
معضل اصلی حضوزبالباس مبدل و بـه
نــام ھــمــه ســخــن گــفــتــن اســت.
مشکل اصلی اﯾن روﯾکـردھـم ھـمـانـا
تکرارادعای «ھمه با ھم »است .اما از
آن جا که «ھمه» بسيط و ﯾکدست در
جھان واقـعـی وجـوددخـارجـی نـدارد،
الجرم از ﯾکسو ولو بـالـبـاس مـبـدل و
ماسک برچھره بـطـوراحـتـنـاب نـاپـذﯾـر
ھژمونی و پالتفرم ﯾک گراﯾش معيـنـی
را ﯾدک می کشد و ثـانـيـا بـه ھـمـان
اندازه مھم به خود اجازه می دھد کـه
بنام ھمه و از سـوی ھـمـه سـخـن
بگوﯾد .و دقيقا ارائه و اصرار بـر چـنـيـن
معجون ھـای نـامـوجـودی اسـت کـه
بسھم خود مانع شکل گيری طبيعی و
اجتناب ناپذﯾرآراﯾش جامعـه و نـيـروھـا
حول گفـتـمـان ھـای واقـعـی خـود و
سپس اﯾجادمراوده و مناسبات و احيانا
اتحادعمل و ھمسوئی حول اشتراکـات
در برابراستبدادحاکم مـی گـردد .اﯾـن
فاجعه حکومت اسالمی از قبل ھـمـه
باھم و سخن گفتن بـه نـام ھـمـه از
انقالب بھمن شروع شده و ھم چـنـان
دست از سرما و مدعيان اپوزﯾسيون بر
دارد.
نــــــــــــــــمــــــــــــــــی
جالب است که آقای بھروزستوده ھنوز
ھيچ نشده مخالفت با «ھمه باھم »را
تــئــوری ســاخــتــه و پــرداخــتــه اتــاق
فکرجمھوری اسالمی می داند و بـاﯾـن
ترتيب به صراحت ﯾا حداقل به تلوﯾح به
مــخــالــفــان پــروژه خــود انــگ تــحــت
نفودحکومت اسالمی بودن مـی زنـد!
بدﯾھی است کسـی کـه بـخـوداجـازه
دھد و خودخوانده از جانب کل جامـعـه
و کل اپوزﯾسيون سخن گوﯾد ،نـتـيـجـه
ای جــزاﯾــن ھــم نــخــواھــد داشــت.
مسيردموکراتيک آن است که ھرجرﯾان
و ھــر چــنــد نــفــری کــه بــاھــم
ھمگراھستند پاﯾشان را به اندازه گليم

خــود ﯾــعــنــی گــراﯾشــی کــه واقــعــا
نماﯾندگی می کنند درازکنند و برھمين
پاﯾه به کنشگری سالم و غيرفرافکنانـه
به پردازند .در اﯾـن صـورت دﯾـگـر الزم
نيست که از ھمين حاال گراﯾشات خود
را سرکوب کنند و مثال روﯾکـردخـود بـه
نظام جمھوری ﯾا سلطنت را مسـکـوت
بگذارند و ﯾا پيوندجـدانـاپـذﯾـرمـطـالـبـات
آزادی و عدالت اجتماعی را که اکثرﯾـت
بزرگ جامعه از کارگران و مـعـلـمـان و
دﯾگر زحمتکشان ھر روز در خيابان ھـا
و کارخانجات و محل کار فرﯾاد می زننـد
بــــــگــــــيــــــرنــــــد.
نــــــادﯾــــــده
بنابراﯾن در دوکلمه ،در جامعه مـا ﯾـگ
گفتمان واحدوجود ندارد بلکه گفـتـمـان
ھای بشدت متفاوت و متضاد با سوﯾـه
ھای مختلف وجود دارد .از ھـمـيـن رو
الزم است و موازﯾن دمـکـراسـی مـی
طلبد کـه انـجـمـاد مـطـالـبـات واقـعـا
موجودجامعه ،تماميت خواھی و بـنـام
ھمه سخن گفتن را بـرخـود مـمـنـوع
کــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم!
کنش راھگشا در چنـيـن بسـتـری آن
است که ھرجرﯾانی قبل از آن که ادای
راه رفتن و خراميدن کبک را در بياورد با
ھوﯾت و گفتمان و نام خود قدم بزنـد و
ھنراولش آن بـاشـد کـه گـراﯾشـات و
خرده جرﯾان ھای ھمسو وھـمـگـرا بـا
گفتمان خود را جمع کند و ثـانـيـا اگـر
اشتراکاتی در مبارزه عليه سـيـسـتـم
حاکم به عنوان مانع مقدم برای ھـمـه
وجود داشت کـه قـاعـدتـا اگـر واقـعـا
خواھان سرنگونـی و تـغـيـيـررادﯾـکـال
سيستم و شراﯾط بـاشـنـد طـبـعـا بـه
درجاتی وجود خواھـدداشـت حـول آن
ھا به حرکات و اقدامات و ھـمـسـوئـی
ھا و ھماھنـگـی ھـا بـرای اقـدامـات
سراسری ممکن مبادرت ورزند .چنـيـن
مسيری با واقعيت متکـثـر و واقـعـيـت
آراﯾش گفتمانی جامـعـه مـا بـيـشـتـر
خوانائی دارد تا تالش برای قالب گيری
کردن آن ھا در ﯾک روﯾکرد و ﯾا گفتـمـان
واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
تــقــی روزبــه

 ٣اگــوســت ٢٠١٩

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش؛

آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎن ﻣﺎ را زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﻲ اﻧﺪ
درخت کـاج بـابـاکـوھـی نسـبـت بـه
بوسهای که تنھا شاھدش بـود ،پـس
از مرگمان بـرای پسـرمـان بـامـداد و
دخترمان ماھور شھادت دھـد” .آقـای
حاجتی در مھرماه  ٩٧به دليل حماﯾت
از بــھــاﯾــيــان بــازداشــت شــد ،و از
خردادماه سال جاری جھت تـتـحـمـل
مدت محکوميت ﯾـک سـالـه اش بـه
زندان عادل آباد شيراز منـتـقـل شـده
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
به گزارش خبرگزاری ھرانا ،به نقـل از
کلمه ،مھدی حاجتی ،عضـو شـورای
شھر شيراز و زندانـی در زنـدان اﯾـن
شــھــر طــی نــامــه ای خــطــاب بــه
ھمسرش ضمن اظھار دلتنگی و اميـد
به آزادی از “روز ھـای بـی تـقـوﯾـم
زنـــــدان” نـــــوشـــــتـــــه اســـــت.
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مھدی حاجتی ،عضو شـورای شـھـر
شيراز که در پی حماﯾت از شھرونـدان
بھاﯾی در حال تحمل دوران محکوميـت
خود است ،با انتشار نامه ای خـطـاب
به ھمسرش از دلتنگی ھـاﯾـش مـی
نــوﯾســنــد و مــی گــوﯾــنــد کــه او و
ھمسرش سالھا در دو سمت مـيـلـه
ھای زندان در برابر تالش مرگ آفرﯾنان
تالش کرده اند . .وی در بـخـشـی از
نامه خود می نوﯾسد که “اﯾنجا حـافـظ
تقوﯾم آنقدر خوب کـار مـیکـنـد کـه

در بــخــشــی از اﯾــن نــامــه آمــده
اسـت« :اﯾــنــان بــه خـيــال خـود مــرا
اﯾنسوی ميـلـهھـا و تـو را آنسـوی
دﯾوارھای بلند زندانی کردهاند ،غـافـل
از اﯾنکه من و تو از نسل آفـرﯾـنـنـدگـان
عشق و زندگی ھستيـم و تـمـامـی
سالھاﯾی که تالش کردهاند مـرگ و
نااميدی بيافرﯾننـد ،دوام آوردهاﯾـم .از
آنجا که توﯾی تا اﯾنجـا کـه مـنـم ،بـه
رواﯾتی ھفده در قفلزده شـده وجـود
دارد و میبينی که قلب من و خيال تو
روزی ھزار بار با تمـسـخـر و تـحـقـيـر
ھرآنچه مفھوم در و دﯾوار است ،از اﯾن
ھمه در و دروازه میگذرد به سوی تـو
مــیآﯾــنــد و بــرمــیگــردنــد .و خــوب
میدانی که غير اﯾن دو در دنيا ھـيـچ
نيست .آنان که به خـيـالشـان مـا را
زندانی کردهانـد ،سـالھـاسـت خـود

زندانیاند و تـمـام عـمـرشـان انـدازه
بوسه ای که دﯾروز عصر تنھا صـداﯾـش
تلفنی در گوشھای جفتمان چرخـيـد،
زنــدگــی و عشــق نــيــافــرﯾــدهانــد».
در خصوص نوﯾسنـده نـامـه گـفـتـنـی
است آقای حاجتی در تارﯾخ  ۵مھرمـاه
 ،٩٧به دليل حماﯾت از بھاﯾيان تـوسـط
ﯾکی از نھادھای اطالعاتی بـازداشـت
و پس از  ١٠روز در تارﯾخ  ١۵مھرماه بـا
تودﯾع قرار وثيقه و تـا پـاﯾـان مـراحـل
دادرسی آزاد شده بود .آقای حاجـتـی
با انـتـشـار ﯾـادداشـتـی از  ٢تـن از
شھروندان بھاﯾی که اواخر شھرﯾورماه
در شيراز دستگيـر شـدنـد ،حـمـاﯾـت
بــــــــــــــــود.
کــــــــــــــــرده
وی پس از آزادی بـه مـدت  ١٣٠روز،
اجازه نيافته بود که در شـورای شـھـر
شيراز حضور داشته باشد .با لغو اﯾـن
قرار آقای حجتی از تارﯾخ  ١۴بـھـمـن
 ،٩٧در شورای شـھـر شـيـراز حضـور
ﯾــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــت.
آقای حاجتی در تارﯾـخ  ١٢خـردادمـاه
سال جاری جھت اجـرای حـکـم ﯾـک
سال حبس ،توسط مـامـوران اجـرای
احکام در منزل شخصی اش بازداشت
و بـــه زنـــدان مـــنـــتـــقـــل شـــد.
مھدی حاجتی مـتـولـد  ،١٣۵٨نـاﯾـب
رئيس کميسيون عمران ،حمل و نـقـل
و ترافيک و عضو کمـيـسـيـون حـقـوق
شھروندی دوره پنجم شـورای شـھـر
اســــــــــت.
شــــــــــيــــــــــراز
*
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با آب زاللتـرﯾـن
چشمـهھـا دسـتھـای
خود را میشوﯾند ،باز ھم پليدی
دستھاشان بيشتر میشود.
دست بـه ھـرچـه مـیزنـنـد مـلـعـون
میشود.
ھرچه بيشتر میبـلـعـنـد ،گـرسـنـهتـر
میشوند.
ھرچه بيشتر مینوشند ،تشنهتر.
ھرچه بيشتر میگوﯾند ،کمتر شـنـيـده
میشوند.
ھرچه دﯾگران را بيشتر میتـرسـانـنـد،
خود بيشتر میترسند.
ھرچه بيشتر پنھـانکـاری مـیکـنـنـد،
رسواتر میشوند.
از ﯾک راه میگرﯾزند ،از ھـفـت راه بـه
دام میافتند.
گوﯾا ھنوز درنيافتهاند کـه اﯾـن ھـمـه،
نشانهھای روز داوری است.
داوری را به بازی گرفـتـنـد ،انـگـار کـه
حرف و حبابی بيـش نـيـسـت .آنھـم
برای فرﯾب مردم.
اما داوری ،حرف و حباب نـبـود کـه در
ھوا گم شود .پوک و پکر نبـود کـه بـه
بازی گرفته شود.
او از ھـمـان “ ابـتـدا" بـود .در مـيـان
جماعت اﯾستاده بود .با صبوری و درﯾـا
دلی.
او را نمیدﯾدند و نمیشناختند.
گــوﯾــا ھــنــوز ھــم نــمــیبــيــنــنــد و
نمیشناسـنـد .نشـانـهھـاﯾـش را در
نمیﯾابند.
ھمين است که باز ھم فرصتھا را از
دست میدھند تا در گـرداب اعـمـال
خود به ھالکت رسند.
"داوری" کــارش ھــمــيــن اســت کــه
مدعيان را بـه صـحـنـه آورد ،آنـان را
فرصت دھد تا بازی خود را به تـمـامـی
انجام دھند .آنگاه اعمال آنان را با روان
آنان ﯾگـانـه مـیکـنـد" .خـود" ھـمـان
مــیشــونــد کــه کــردهانــد .دروغھــا،
نيرنگھا ،و جناﯾـتھـا ،ھـمـه ھـوﯾـت
فرجامين خود آنان میشود .ھمهی آن
اعمال بر جبين آنان نقش میبندد و بر
چه بودنشان گواه میشود.
آتشی که مردم را از آن میترسانيدنـد
در قلب خودشان زبانه میکشد.
داوری بهاﯾن گونه کـار خـود را پـيـش
میبرد.

“داوری" دادســـتـــان ﯾـــا
مدعیالـعـمـوم نـيـسـت کـه از حـق
مظلومان در برابر ستمگران دفاع کند و
دا ِد مظلوم از ظالم بستاند .اﯾن شـاﯾـد
خيال خامی بيش نباشـد .شـاﯾـد ھـم
فرﯾبی باشد که در ضعف و زبـونـی و
حقارت میروﯾد و ميوهای جـز وھـم و
افسون و خرافه بهبار نمیآورد.
ستم دﯾدهھا اگر آدم باشند خود بـاﯾـد
از حق خود دفاع کنـنـد .بـاﯾـد چـنـدان
عميق و خردمند و ھوشيار شونـد کـه
شاﯾستگی به حق بودن را بيابند .جـز
ِ
اﯾن اگر باشد ،ضعيفان و زبـونـان نـيـز
خود ستمگرانی ھستند که بر خوﯾـش
ستم روا داشتهاند و خود را از موھبـت
زندگی شـاﯾسـتـهی انسـان مـحـروم
ِ
نمودهاند.
“داوری" ضعيفان و زبونان را نيز اﯾنگونـه
داوری میکند.
“ داوری" جـبـاران را از اﯾـن رو داوری
میکند کـه روح خـود را مسـمـوم و
چشــمــان خــود را کــور کــردهانــد ،و
دستھای خود را به خيانت آلودهاند.
از نگاه “ داوری" ،دروغ و نيرنگ جبـاران،
پيش از آنکه دﯾگران را بفرﯾبد ،خود آنان
را فرﯾفته است .شعبدهھاشان پـيـش
از آنکه چشم دﯾگـران را بـر واقـعـيـت
بسته باشد چشم خـود آنـان را کـور
کرده است .پيش از آنکه دﯾگران را بـه
آشوب کشيـده بـاشـنـد ،خـود را بـه
آشوب سپردهاند .ھرکسی اﯾنگونه به
داوری فرا خوانده میشود.
برای توبه آﯾا فرصتی در ميانه ھسـت؟
اﯾن البته جسارتی بـزرگ مـیطـلـبـد.
باﯾد دستار و کاله از سر برگيرند ،ردا و
جامهی تزوﯾر بر تن خوﯾش پاره کنند .از
ن جامه بـر خـود
پالس کھنهی محروما ِ
بپوشند ،اﯾوبوار در مالء عام به خاک و
خاکسـتر بنشينند ،مظالم خوﯾـش ﯾـک
ﯾک به فرﯾادی از جـنـــس "وا اسـفـا"
واگوﯾه کنند ،آنـگـاه شـاﯾـد بصـيـرت و
بيناﯾی به چشمھاشان باز مـیگشـت
و داوری را که پيش روﯾشان اﯾستاده و
گرﯾبانشان را گرفته میدﯾـدنـد .آنـگـاه
شــاﯾــد رونــد داوری گــونــهای دﯾــگــر
میشد .شاﯾد انبوه کينهھای انباشتـه

شده در سـيـنـهھـا بـه راه مـھـر در
میآمد .شاﯾد افق تازهای در آسـمـان
فــرو بســتــهی اﯾــن شــھــر پــدﯾــدار
میگشت.
اما انگار ھيچ اميدی نمانده است.
جباران با قلب و دغل ،سر آن دارنـد تـا
“ زمان" را در چنبرهی خود در آورنـد ،تـا
اﯾام خوﯾش را طوالنیتر کنند و بـه روزِ
داوری دور باش گفته باشند .اما در اﯾن
بازی سـھـمـگـيـن ،انـگـار “داوری" از
جباران ھم جبارتر است .و انگار اﯾام را
تمدﯾد میکند تا در طـغـيـان خـوﯾـش
ـم فِــی
ھـ ْ
ـمـ ﱡد ُ
وﯾــرانتــر شــونــد ،کــه ﯾَـ ُ
م ُھونَ  “ .زمان" ھـم بـا اﯾـن
ُ
م ﯾَ ْع َ
طغْيان ِِھ ْ
قوم عقد اخوت نبسته است که “لـکـل
امة اجل"
م سر به گرﯾبان فرو
و حاال ،تو ای مغمو ِ
برده ،که از دوام اﯾـن اﯾـام رنـجـوری،
شاﯾد اﯾن موھبتی باشد تا در امـتـداد
اﯾن زمان ظاھرا بیپاﯾان ،ما خود را در
کورهی رنـجھـامـان عـمـق و اصـالـت
بــخــشــيــم ،رنــجھــاﯾــی و دردھــاﯾــی
شاﯾستهتر بيابيم .شاﯾد در تـداوم اﯾـن
رنجھا در افق اندﯾشـهھـامـان اﯾـدهای
انسانیتر پيدا کنيم .و شاﯾد بيامـوزﯾـم
که:
مبادا اسيران امروز ،جباران فردا شوند
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برگرفته از ساﯾت رادﯾو زمانه

 ٠٧مرداد ١٣٩٨
مارکوس متس ،سياستشنـاس و
روزنـامـهنـگـار ،و گـئـورگ زسـلــن،
فرھنگشناس و روزنامهنگار را پـس
از چند کتابی که مشترکا مـنـتـشـر
کردهاند ،میتوان جزو پـيـگـيـرتـرﯾـن
منتقدان فرھنگ رسانهای در آلمـان
دانست .بـرخـی آنـان را «وجـدان
مــعــذب ژورنــالــيــســم »در آلــمــان
نــامــيــدهانــد .آنــان ســازوکــارھــای
گوناگونی را میکـاونـد کـه امـروزه
رسانهھا با کمک آنـھـا جـامـعـه را
تحميق میکنند .متس و زسـلـن،
رسانهھا را «ماشينھای تـحـمـيـق
پستمدرن »مینامند .نوک پيـکـان
انـتـقـاد آنـان مـتـوجـه تـلـوﯾـزﯾـون،
روزنامهھای زرد و اﯾنـتـرنـت اسـت،
اما آگھیھای تجارتی ،مـد ،ورزش
و ســيــاســت نــيــز در اﯾــن مــيــان
بینصيب نمیمانند.
معروفترﯾن کتاب متـس و زسـلـن
«ماشين حمق ﯾا توليد کارخـانـهای
حماقت »نام دارد ،ﯾک نقد رادﯾـکـال
و کوبندهی فـرھـنـگـی در کـتـابـی
قطور .آنان در اﯾن اثر از «تـغـيـيـرات
تصور از انسان و شکل جامـعـه »در
جامعهی سيـاسـتزداﯾـی شـدهی
«پسادموکراتيک نئوليبرالی »سخن
میگوﯾند و با تحليلی موشکافـانـه،
فرھنگ تجوﯾزشده توسط نئوليبراليسم
را میسنجنـد .بـرای آنـان » صـنـعـت
فرھنگ« مکتب فرانکفورت ،در زمانـهی
ما جای خود را به »صنعت تـحـمـيـق«
داده است.
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گــئــورگ زســلــن ) )Georg Seeßlenو
مارکوس متس ))Markus Metz
در جوامع نئوليبرالی امروز ،مـؤثـرتـرﯾـن
روش مبارزه با اندﯾشه و تفکر ،اﯾنسـت
که چيزی به نام »ماشيـن حـمـق« را
جانشيـن آن کـنـنـد .ﯾـکـسـانسـازی
ســيــاســت و اقــتــصــاد تــوســـط
نئوليبراليسم ،بـاعـث مـحـو سـوژهی
کالسيک جـامـعـهی مـدنـی شـده و
ناممکن ساخته که او بتواند بـيـرون از
مناسبات موجود بيندﯾشد .اﯾن وضعيت
توسط ماشينھای تحـمـيـقـی اﯾـجـاد
شده که ھمهی اشکال نقد را ممتـنـع
کردهاند و به جای آن کوھی از دروغ و
ﯾاوه توليد میکنند :تلوﯾزﯾون تـحـمـيـق
مـــیکـــنـــد؛ نـــظـــام آمـــوزشـــی

کارﯾرﯾستھای ابله میپرورد و بازار در
پی کمعقالن شيفتهی مصرف اسـت.
اﯾنھا بـه «حـمـاقـت عـمـومـی »راه
میبرد.
»کوکتل مخدر اجتماعی«

نوﯾسندگان از نظـر مـفـھـومـی مـيـان
«حماقت »و آنـچـه شـاﯾـد بـتـوان در
فارسی آن را به «بالھت »ترجمه کرد،
تفاوت قائل میشوند .از دﯾـدگـاه آنـان
در حالی کـه «بـالھـت »بـه مـعـنـی
«کندذھنی »و «کمشعوری» بـيـشـتـر
ﯾک وﯾژگی شخصی است« ،حماقت »
ھمواره نيازمند ارتـبـاط اجـتـمـاعـی و
گسترهی عمومی است.
«ماشين حمق ﯾا تـولـيـد کـارخـانـهای
حماقت»
برای ارتکاب »حماقت« بـه نـادانـی و
سبکمغزی نـيـازی نـيـسـت .کسـی
احمق به دنيا نمیآﯾد ،بلکه نـخـسـت
باﯾد تحميق شود .بـرای «حـمـاقـت »
خصلت نماﯾشی آن تعيينکننده است،
ﯾعنی اﯾنکه «حماقت» به تـمـاشـاچـی
نيازمند است .افزون بر اﯾن« ،حماقت »
پدﯾدهای «رشدنما»ست و باﯾد افزاﯾش
ﯾابد ،درست مانند سرماﯾه .بـنـابـراﯾـن

بحـث اصـلـی بـر سـر «بـالھـت »ﯾـا
«سفاھت »شخصی نيست ،بلکـه بـر
سر «حماقت »چونان ﯾک «تنـظـيـمگـر
نظام اجتماعی »است.
از اﯾن منظر » ،حماقت« ﯾک » کـوکـتـل
مخدر اجتماعی« خـوانـده مـیشـود.
تاثير آن چنين است که آدمی پـس از
مصرف مواد مخـدر ،مشـروب الـکـلـی
بنوشد و تازه در پاﯾان ضربهای ھـم بـه
سر او وارد شود .بنابراﯾن «حـمـاقـت »
آميزهای ازبالھت و منـگـی اسـت کـه
مانع میشود از روﯾدادھا ،نتيجهگيـری
درست شود .پرسش اما اﯾنسـت کـه
نئوليبراليسم چگونه به مثابه ﯾک نظـام
اقتصادی ـ سيـاسـی بـطـور پـاﯾـدار و
فزاﯾنده «بازنده »و «تـرسـيـده »تـولـيـد
میکند و بهرغم آن چنين بیاصطکـاک
به کار خـود ادامـه مـیدھـد؟ پـاسـخ
اﯾــنــســت :بــه ﯾــاری «مــاشــيــنھــای
حمق».
»ماشين حمق« چيست؟
کارکرد ماشين به گونـهای اسـت کـه
مادهای به آن میدھند و ماشـيـن بـه
ﯾاری عملکردھای کنتـرلـی کـه رونـد
توليد را تنظيـم مـیکـنـنـد ،در پـاﯾـان
محصول تـازهای مـیپـردازد .امـا ﯾـک
ماشين اجتماعی ﯾا انسان چنين عمل
میکند که نـخـسـت او را بـا آرزو و
اشتياقی تغذﯾه میکنند و در پـاﯾـان از
او رفتار از نظر اجتماعی ھمرنـگـی بـا
جماعت سرمیزند.
بنابـراﯾـن مـحـصـول نـھـاﯾـی پـردازش
ماشينھای حمق ،کـاھـش تـوانـاﯾـی
دﯾد ،استنتاج ،ارتباط و انـتـقـاد اسـت.
«مــاشــيــنھــای حــمــق »را مــیتــوان
«ماشينھای تحميق »ھم خواند ،چـرا
که به عنوان زﯾرسيستمھای فرھنگی
ھم احمقاند و ھم تحميقکننده .آنـھـا
خوﯾشاونـد مـاشـيـنھـای انضـبـاط و
کنترلاند .ﯾعنی چيزی کنتـرلنشـده را
به کنترلشده تبدﯾل میکنند .کـنـتـرل
آدمی از گذرگاه کـاھـش پـيـچـيـدگـی
ذھنی او مـيـسـر اسـت .ھـر انـدازه
انسانی سادهتر و «دﯾدپذﯾرتر »بـاشـد،
به ھمان نسبت ھـداﯾـت او آسـانتـر
است.
بــر اﯾــن پــاﯾــه مــیتــوان گــفــت کــه
«ماشينھای حمق »از عصـر انـقـالب
صنعتـی ھـمـواره وجـود داشـتـهانـد.
نــخــســتــيــن مــاشــيــنھــای حــمــق
«مانوفاکـتـورھـا »بـودنـد ،ھـمـچـنـيـن
کليساھا ،صومعهھا ،دربارھا و غيره.
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حماقت دسـتپـخـت آنـھـا نـيـازمـنـد
ارتباطات چھره به چھره بـود .امـا اﯾـن
مؤسسات نه تنھا تدرﯾجا رسـانـهای و
تکنيکی شدند ،بلکه ھمـواره بـزرگتـر
شدند تا اﯾنکه امروزه به ماشـيـنھـای
عظيم و جھانروا تبدﯾل گردﯾدهاند.
پارامتر آنھا شتاب و گسترش بخشيدن
به «مناطق حماقت »و برقراری ارتـبـاط
ميان زﯾرسيستمھاست .ماشيـنھـای
حمق سنتی مانند کليسا و صومعه در
گذشته در کنار تـک و تـوک آدمھـای
ھوشمندی که توليد میکردند ،انواع و
اقسام حماقتھای مستقل از ﯾکدﯾگـر
ھم توليد میکردنـد .امـا اکـنـون اﯾـن
سيستمھا بيشتر و بيشتر شـبـکـهای
شــدهانــد .بــرای نــمــونــه امــروزه
حماقتھاﯾی که ﯾک دانشگـاه تـولـيـد
مــیکــنــد و حــمــاقــتھــاﯾــی کــه
روزنامهھای زرد توليـد مـیکـنـنـد ،بـر
ﯾکدﯾگر انطبـاق دارنـد و ﯾـکـی بـدون
دﯾگری عمل نمیکند .دانشگاهھا کـه
مطيع سنجيدارھـای »کـارآمـد بـودن«
شدهاند ،به جای اﯾنکه مـحـلـی بـرای
اندﯾشه و تـولـيـد فـکـر بـاشـنـد ،بـه
آزمــاﯾشــگــاھــی بــرای تــوســعــهی
محصوالت تنزل ﯾافتهاند.
بر اﯾن پاﯾه میتوان گفت که گستـرش
حــمــاقــت کــمــتــر از طــرﯾــق پــخــش
حماقتھای منفرد و بيشتر از طـرﯾـق
شبکهای شدن مـاشـيـنھـای حـمـق
صورت میگيرد .با اﯾن ھمه باﯾد گـفـت
که خود ماشينھای حمق ،لزوما نباﯾـد
احمق باشند .اما ھوش آنـھـا ،ھـوش
خاصی است که میتوان آن را «ھوش
بازار »ناميد.
وقتی میخواھيم کسی را تـحـمـيـق
کنيم ،از ميزان ھوش او نمیپـرسـيـم،
بلکه از «عالﯾق »او میپـرسـيـم .زﯾـرا
ھر کس حاضر است به ھر حـمـاقـتـی
دست بزند ،به شرطی که با عالﯾق او
سازگار باشـد .مـاشـيـنھـای حـمـق
امروزه اطـالعـات خـيـلـی بـيـشـتـری
دربارهی مـخـاطـبـان خـود دارنـد .ﯾـک
روزنامه ،امروز فقط «کـاالﯾـی »عـرضـه
شده به بازار نيست ،بلـکـه ھـمـزمـان
«تــحــلــيــل بــازار »اســت .روزنــامــه
میپرسد :واقعا چـه مـیخـواھـی؟ و
خود بالفاصله پاسخ میدھد :آنچـه را
مــیخــواھــی ،بــه دســت مــیآوری!
بنابراﯾن دﯾگر تفاوتی مـيـان ارتـبـاط و
کنترل وجود ندارد .ارتباط ھمان کنـتـرل
است و بر عکس.
زمـانــی در آلـمــان اگــر ﯾــک آمــوزگــار
دبــيــرســتــانــی را در حــال خــوانــدن
روزنامهی «بيلد »]زردترﯾـن روزنـامـهی
آلمان[ غافلگير میکردند ،شاﯾد شغـل
خود را از دسـت مـیداد .امـا امـروز
روزنامهی «بيـلـد »ﯾـک آگـھـی تـمـام
صفـحـهای بـرای تـبـلـيـغ خـودش در
روزنامهی «فرانکفورتر آلگماﯾـنـه »]ﯾـک
روزنامهی جدی محافظهکار در آلـمـان[
سفارش میدھد .اﯾن کـار در پـيـکـار

فرھنگی حـاوی ﯾـک پـيـام روشـن و
قدرتمند است :ببينيد! ما با حماقتمـان
به ھمه جا راه دارﯾم و میتوانـيـم ھـر
کسی را بخرﯾم ،اما شما نه!
در ميان »ماشينھای حمق« میتـوان
به دو شکل علمی و ھوشمند آنھا نيـز
اشاره کرد :ﯾکی علم اقتصاد و دﯾگـری
سروﯾسھای مخفی .دانشی مـانـنـد
اقتصـاد خـود را بـطـور ادواری تـکـرار
میکند .برای نمونه در دورهی بـحـران
اقتصادی عـکـس آن چـيـزی را ادعـا
میکند که در دورهھای دﯾگر مـوعـظـه
میکرد .از اﯾن طرﯾق میتوان فھـمـيـد
که علم اقتصاد مستقل نمیانـدﯾشـد،
بــلــکــه چــيــزی جــز ﯾــک ســازوکــار
کنترلکـنـنـده نـيـسـت .چـنـيـن الـقـا
میشود که گوﯾی قوانين بازار ،قوانيـن
طبيعت ھستند .و از آنجا کـه قـوانـيـن
طبـيـعـت ،فـراسـوی ھـوشـمـنـدی و
حماقـت ھسـتـنـد ،سـرمـاﯾـهداری را
بــرخــاســتــه از «طــبــيــعــتــی »وانــمــود
مــیســازنــد کــه بــاﯾــد از آن چــونــان
»فرھنگ« لذت برد ،دستکم تا بحـران
بعدی!
سروﯾسھای مخفی به گونهی دﯾگری
ھســتــنــد .آنــھــا اطــالعــات انــبــوھــی
جمعآوری میکنند ،اما اﯾن اطالعات را
فقط در خـدمـت مـنـافـعـی بـررسـی
میکنند که احمقانـه اسـت ،زﯾـرا در
خدمت عالﯾق سلطهی ﯾک حـکـومـت
است و اجازهی تفکر مستقل را نـدارد.
حال اگر در چـنـيـن مـاشـيـنـی رونـد
حماقت آغاز شود ،دﯾگر توقـفـی بـرای
آن وجود ندارد و «سلسلـهمـراتـبـی از
حمـاقـت »پـدﯾـد مـیآﯾـد .در چـنـيـن
سلسلهمراتبی ھر چه بـاالتـر بـروﯾـم،
آدمھای کمتری میفھمند موضـوع بـر
سر چـيـسـت ،امـا آدمھـای خـيـلـی
بيشتری میفھمند که قدرت چيسـت.
اما اگر اﯾن موضـوع در ﯾـک رسـواﯾـی
افشا شـود ،بـرای اﯾـن مـاشـيـن راه
دﯾگری نمیماند جز اﯾنـکـه بـه کـمـک
تحميـق فـعـال و اسـطـورهسـازی در
جامعه با انتقادھا مقابله کند.
امــروزه «مــاشــيــن حــمــق »گــونــهای
حلقهی رابط مـيـان انسـان و جـھـان
است که کار انسـان را بـرای اﯾـنـکـه
شخصا دربارهی امور داوری کند ،سلب
میکند .ماشينھای حمق ھر شکلی
از تــفــکــر انــتــقــادی و تــالش بــرای
مداخلهی سياسی را مانع میشونـد.
آنھا آگاھی ،درﯾافت حسی و ارتباطات
انسانی را به گونهای تغيير مـیدھـنـد
کـه آدمـی تصـور روشـن از جـاﯾـگــاه
اجتماعی خود را از دست مـیدھـد و
در پی عـالﯾـق مشـتـرک بـا دﯾـگـران
برنمیآﯾد .تلوﯾزﯾون ،روزنامـهھـای زرد،
اﯾنترنت ،دنيای تبليغات ،مـد ،ورزش و
نيز غوغاساالری سياسی را مـیتـوان
در زمــرهی »مــاشــيــنھــای حــمــق«
دانست .اصل تاثيرگذار مـاشـيـنھـای
حمق از رابطهی دﯾالکتيکی ميان تـرس

و اشتياق پدﯾد میآﯾد .ﯾعنـی بـالھـت
ﯾک ماشين حمق ،ترس میآفـرﯾـنـد و
آن ترس دوباره بالھت توليد میکند.
سرگرمی به ھر قيمت
ﯾــکــی از شــاخــصھــای بــنــيــادﯾــن
ماشينھای حمق اﯾنست که بـه ھـر
قيمتی میخواھند سرگرم کـنـنـد .در
واقع آنھا حماقت را به سرگرمی تبدﯾل
میکنند و نه فقـط اﯾـن ،بـلـکـه آنـھـا
حمـاقـت را «زﯾـبـا»» ،اجـتـمـاعـی«،
»انســانــی« و حــتــی »اخــالقــی«
میکنند.
البتـه سـرگـرمـی لـزومـا احـمـقپـرور
نيست .اما بر خالف فرھنگ کالسيـک،
سرگرمی با اﯾن ممنوعيت ھـم روبـرو
نيست که احمقانه باشد و تـحـمـيـق
کند .سرگـرمـی بـه خـودی خـود نـه
مترقی است و نه ارتجاعی .اما امروزه
سرگرمی فقط برخاسته از ﯾـک مـدل
سادهی عرضه و تقاضا نيست ،بلکه از
شبکهی پيچيده و درھـمتـنـيـدهای از
روﯾدادھا و دستکاریھای بازار ،عالﯾـق
سياسی و خودکامـی مـحـض پـدﯾـده
آمده و مقاومتی در بـرابـر آنـھـا وجـود
ندارد .بنابراﯾن سرگرمی ھم مانند بازار
به «بازار سرگرمی »تبدﯾل شـده کـه
دلقکان اجازه دارند در آن تا جاﯾـی کـه
میتوانند تحميق کنند.
تلوﯾزﯾون ﯾکی از ابزارھای اصلی چنيـن
تحميقی است« .کستينـگ شـوھـا »،
«در جستجوی سوپـراسـتـارھـا»« ،در
جستجوی تاپ مدلھا»« ،رﯾاليتی تـی
وی »و غيره به بـازار بـردگـی عـلـنـی
تــبــدﯾــل شــدهانــد .بــرنــدگــان چــنــيــن
برنامهھاﯾی ممکن اسـت بـرای چـنـد
روزی معروف شوند و حداکثر موفقـيـت
بازندگان آنھا اﯾـنـسـت کـه در بـرابـر
دوربين مجـلـهی «پـلـیبـوی »عـرﯾـان
شــونــد .امــا بــرنــدگــان واقــعــی اﯾــن
نماﯾشھا توليدکنندگان آنھـا ھسـتـنـد
که از اﯾن راه ثروتھای افسانـهای بـه
جيب میزنند .اﯾن برنامهھا تمـاشـاگـر
را به فساد عادت میدھند ،چرا که نه
تنھا خود فاسدند ،بلکه فاسدکنندهاند.
شرکتکنندگان در اﯾن برنامهھا منزلت
انسانی خود را زﯾـر پـا مـیگـذارنـد و
آمادهی فساد بعدی ھستند.
» رﯾاليتی تی وی »در خـدمـت آنسـت
که انسانھا خواسته ﯾـا نـاخـواسـتـه
قواعد اجتماعـی را کـه خصـوصـی و
محرم اعالم شدهاند بشکنند ،ھـمـهی
فاصلهھا را از ميان بردارند و جسـم و
روان خود را عرﯾان در مـعـرض تـمـاشـا
قرار دھـنـد .مـنـزلـت آدمـی در اﯾـن
برنامهھا به شدﯾدترﯾن وجـھـی نـقـض
میشود.
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تلوﯾزﯾون از ﯾک «سيـسـتـم نـاوبـری »
واقــعــيــتھــای ســيــاســت ،زنــدگــی
خانوادگی ،رابطهی جـنـسـی ،نـظـام
حقوقی و مناسبات جھـانـی ،بـه ﯾـک
«سيستم تخيـلـی »اﯾـن واقـعـيـتھـا
تبدﯾل شده است.
امروزه «رﯾاليتی تی وی»ھا به مـراکـز
فرماندھی گونهای «جـنـگ داخـلـی»
ميان شھروندان تبدﯾل شـدهانـد ،چـرا
که در آنھا منطبق با نـظـام اقـتـصـادی
حاکم ،اصل رقابت در جـرﯾـان اسـت،
«رقابت در حماقت».
» ماشينھای حـمـق »ھـمـواره رشـد
خود را در نظر دارنـد .تـولـيـد دائـمـی
سرگرمـی ،از سـوﯾـی بـه مـازاد آن
میانجامد و از سوی دﯾـگـر خـواسـت
سرگـرمـیھـای احـمـقـانـه را دائـمـا
افزاﯾش میدھد .اﯾن شـرط بـنـيـادﯾـن
ارتباطات در فضای عمـومـی ،درﯾـافـت
حسی ،استنتاج و نقد و سـنـجـش را
که زمانی بنياد اندﯾشه بـودنـد ،دچـار
اختالالت جدی کرده است .نقـد بـرای
«ماشينھای حمق »مشکوک است و
بـا آن پـيــگـيــرانـه مــبـارزه مـیشــود.
سرشت ماشينھای حمـق اﯾـنـسـت
که نه فقط فرھنگ ،بلکه زندگی را بـه
سرگرمی تبدﯾل کنند .اﯾن امر فرھـنـگ
را وﯾران میسازد.
امروزه سياست نـيـز بـه سـرگـرمـی
تبدﯾـل شـده و سـيـاسـتـمـداران بـه
دستهھاﯾی در مـاشـيـنھـای حـمـق.
ژستھا و تصاوﯾـر مـدتـھـاسـت جـای
زبان ،معنا و اظـھـارات را گـرفـتـهانـد.
صحنهپردازیھای سياسی پر است از
دروغ و نماﯾش و ھمه مشـتـرکـا از آن
لذت میبـرنـد .ھـم مـاشـيـن و ھـم
ماشينيست ،ھم توليدکـنـنـده و ھـم
مصرفکننده ،در ﯾک چرخه مـاشـيـنـی
ﯾکدﯾگر را تکميل میکنند .سـرشـت و
معمای «مـاشـيـنھـای حـمـق »خـود
حماقت نيست ،بلکه توافق و تـفـاھـم
دربارهی آن است.
در کنار سياست ،کارکـرد اجـتـمـاعـی
ورزش نيز از بنياد تغيـيـر کـرده اسـت.
برای نمونه فوتبال که زمانی فقط ﯾـک
بازی و لذتبخش بود ،به سـنـارﯾـوﯾـی
برای تـحـمـيـق رسـانـهای در فضـای
عمومی تبدﯾل شده است .بازﯾکنـان و
طرفداران در چنين سـنـارﯾـوﯾـی ،ھـم
مــحــصــول تــولــيــد ھســتــنــد و ھــم
ماشينيست .در نئوليبراليسم میتـوان
«حماقت »و «رضاﯾت »را ھم مـعـنـی
دانست .اﯾن نظام تالش میکند از ھـر
«احمقی »ﯾک «راضی »بسازد
»پســادمــوکــراســی مــدﯾــال ـ
پوپوليستی«
قــدرت در ســرمــاﯾــهداری ،از جــمــلــه
مسالهای مربوط به ھزﯾنه ھم ھست.
ھر قدر ھزﯾنهی آن کمتر باشد و سـود
بيشتری به ھمراه بياورد ،قدرت بھتری
است .و طبعا آن قدرتی از ھمه بـھـتـر

است که با آن بتوان پـول ھـم درآورد.
بنابراﯾن سعی میشود بـا کـمـتـرﯾـن
ھزﯾنه و تالش ،بيشترﯾن قـدرت حـفـظ
شود .تارﯾخ قـدرت در سـرمـاﯾـهداری،
تارﯾخ کنترل دموکراتـيـک آن نـيـسـت،
بلکه تارﯾخ «ارزانتر »کـردن آن اسـت.
چرا که سرماﯾهداری ،فئوداليسم را بـه
دالﯾل آرمانخواھانه ملغی نکرد ،بلـکـه
به اﯾن دليل ملغی کرد که ھزﯾنهی آن
زﯾاد شده بود و برای تجارت مـزاحـمـت
اﯾجاد میکرد.
نظام سلطنتی توانست بر قـدرتھـای
فئوداليستی پيش از ھمه چيز به دليل
کاراﯾی خود غلبه کند ،ھـمـانـطـور کـه
بورژوازی ھم بر نظـام سـلـطـنـتـی از
طرﯾق کاراﯾی قدرتھاﯾی چيره شد که
در مالکيت و تحت کنترل خود داشـت.
بورژوازی مدارس ،کليساھا و ارتـش را
«مدنی »کرد و نـام رمـز اﯾـن کـار را
«منضبط سازی »گذاشت .اﯾن روند تـا
زمــانــهی مــا ادامــه داشــتــه و اﯾــن
»انضــبــاط« امــروزه »تــکــنــيــکــی و
رسانهای« شده است.
سرماﯾهداری در آغاز عصر نوﯾن خود در
پی انضباط بدنی بود و مـیخـواسـت
بدن را چنان منضبط کـنـد کـه از نـظـر
اقتصادی اﯾدهآل ولی از نظر سيـاسـی
تــقــرﯾــبــا بــیاثــر بــاشــد .امــروزه در
«ماشينھای حمق »مـنـضـبـط کـردن
بدن و «دانستنیھای بیمعنا »ھر دو
بــه نــمــاﯾــش کــارنــاوالــی تــبــدﯾــل
شدهاند.ماشينھای حمق ،بخشی از
سرماﯾهداری ھستند .آنھا حمـاقـت را
به کاال تـبـدﯾـل مـیکـنـنـد و از کـاال
رســانــهی تــحــمــيــق مــیســازنــد.
ماشينھای حمق سودآورند ،وگرنه در
سرماﯾهداری وجود نمیداشتند .البـتـه
نمیتوان آنھا را صرفا از منظـر عـالﯾـق
سودورزانه توضيح داد.
ھوشمندی سرماﯾـهداری بـر بـالھـت
عناصر آن استوار است .اﯾـن عـنـاصـر
باﯾد آنـقـدر سـبـکمـغـز بـاشـنـد کـه
خودشان سيستم را نفھمند ،اما آنقدر
ھوشمند باشند که خود را قانع کـنـنـد
که دارند از اﯾـن سـيـسـتـم در بـرابـر
دشمنان جـدﯾـد و قـدﯾـمـیاش دفـاع
میکنند.
شاخصھای جامعهی نئوليبرالی امروز
چيست؟ تغييرات جامعه ،سـه بـخـش
اﯾجاد کرده که احتـمـاال از »طـبـقـات«
گذشته نيز نفوذناپذﯾرترند :ﯾـک بـخـش
نوﯾن تحتانی ،ﯾک بخش ميانی کـه در
حد فرساﯾش کار میکند و ﯾک بـخـش
نوﯾن فوقانی از نخبـگـان اقـتـصـادی و
شعبدهبازان مالی .اﯾـن تـغـيـيـرات در
حکومت نيز قابل رؤﯾت است :حکومـت
از ﯾــک دمــوکــراســی نــمــاﯾــنــدگــی
پارلمانـتـارﯾسـتـی بـه ﯾـک حـکـومـت
«پسادموکراسی مدﯾال ـ پوپوليسـتـی
تابع بازار »تبدﯾل شده ،کـه نـھـادھـای
اکثرﯾت جامعه آن را مـیخـواھـنـد و

میپرورند.
از آنجا که اﯾنھا بـر خـالف جـامـعـهی
طبقاتی پيشين ،نمیتوانـنـد دربـارهی
معنای بیعدالتی تـوافـق کـنـنـد و از
سوی دﯾگر نمـیتـوانـنـد چـيـرگـی بـر
بیعدالتی را ھم در چشـمانـداز خـود
قرار دھند ،بـاﯾـد بـه «مـاشـيـنھـای
حمق »تبدﯾل شوند .ﯾعنـی نـه تـنـھـا
رسانهھا ،کـلـيـسـاھـا ،سـنـدﯾـکـاھـا،
دانشگاهھا ،نھادھای فرھنگی و غيـره
باﯾد به دﯾگران و در کنار آن به خودشان
دروغ بگوﯾند ،بـلـکـه اسـاسـا شـکـل
تازهای از مناسبات بر پـاﯾـهی مـارپـيـچ
ســکــوت و ھــمــزمــان غــوغــاســاالری
پدﯾدآمده است .جامعهی نئوليـبـرالـی،
از نظامی که نمیتواند از خود چـيـزی
بداند ،از طرﯾق نظامی که اجازه نـدارد
از خود چيزی بداند ،در حـال گـذار بـه
نظامی است که نمیخواھـد از خـود
چيزی بداند.
حماقت به مثابه آميزهای از بـالھـت و
منگی ،محصول ﯾا ميانمحصولی است
که عالﯾق حکومت پسادمـوکـراتـيـک و
سرماﯾهداری مالی بھتر از ھر چـيـز در
آن اتفاقنظر دارند .در تحميق فـردی و
جمعی ،حکومت و اقتصاد بـا ﯾـکـدﯾـگـر
متحدند .بوﯾژه در نمـونـهی رسـانـهھـا
میبينيم که «ماشينھای حـمـق »از
چه پوﯾاﯾـیای بـرخـوردار مـیشـونـد.
اکنون دﯾگر موضـوع فـقـط بـر سـر آن
نيست که حماقت بـيـشـتـری تـولـيـد
شود ،بلکه بر سر آنست که حماقت با
ابزارھای ھمواره کمتری تولـيـد شـود.
آنچه در پاﯾان حاصل میشود اﯾنـسـت
که حماقت ارزان را به گرانترﯾن قيمـت
ممکن بفروشنـد .اﯾـن کـار از طـرﯾـق
تبدﯾل چيزی ھوشمنـد بـه احـمـقـانـه
صورت نمیگيرد ،بلکه از اﯾن طرﯾق کـه
چيزی احمقانه ،به چيزی احـمـقـانـهتـر
تــبــدﯾــل مــیشــود .در پــاﯾــان اﯾــن
»نــابــالــغســازی« رســانــهای» ،زوال
اعتماد به منزلت خوﯾشتن« قرار دارد.
اما منتقدان » حماقت« کجا ھسـتـنـد؟
نوﯾسندگان کتاب معتقدند ،مـنـتـقـدان
زﯾادی در خانهھاﯾشان نشستهاند کـه
ھمگی اذعان میکنند وضعيت موجـود
نه تنـھـا احـمـقـانـه ،بـلـکـه بـه طـرز
فاجعهباری احمقانه اسـت .امـا آنـان
ميدانی برای ابراز وجـود نـمـیﯾـابـنـد.
ھماﯾشی عمومی وجود ندارد که آنـان
بتوانند در آنجا تبادل نظر و دﯾدگاهھـای
خود را مطرح کنند .بـنـابـراﯾـن تـرجـيـح
میدھند ھمچنان در خـانـه بـمـانـنـد،
«نخبه »اما «منزوی».
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خستـيـن سـالـگـرد
 ٢١تيرماه امسال نَ ُ
جاودانگی ﯾکی از مقاوم ترﯾن مـبـارزان
نھضت مل ّی اﯾران «مـھـنـدس عـبـاس
اميرانتظام »است .اﯾن روز را نه تـنـھـا
بهواسطه پرواز جاودانه وی ،بلـکـه بـه
دليل ارزش واالی ميراثِ اﯾشـان بـاﯾـد
پــاســداشــت .ارزش واالﯾــی کــه از

پــاﯾــداری از جــمــلــه خصــلــتھــای
اميرانتظام بود که ھمواره اصول نَھضَت
مل ّی اﯾران را سرلوحه کـار خـود قـرار
داده و در تمامی مسير زندگی خوﯾـش
آن را ُمــتــجــلــی مــیســاخــت .او بــا
بیباکی بیمانند ،تمامی وظاﯾفی کـه
در تشکيالت نَھضَت مقاومت مل ّـی بـه

مرزھای جغرافياﯾی عـبـور مـیکـنـد و
صــلــح،
بــرای جــھــان امــروز پــيــامآور ُ
بشردوستی ،دفاع از حقوق انسانھـا
ق حاکميت مل ّتھا است.
و َ
ح ِّ
مھندس عـبـاس امـيـرانـتـظـام فـرزنـد
راستين نَھضَت مل ّی اﯾران است .او در
ُعن ُفوان جـوانـی در جـرﯾـان مـبـارزات
نَھضَت مل ّی اﯾـران ،بـهرھـبـری دکـتـر
محمد مصدق ،به حزب زحـمـتـکـشـان
مل ّت اﯾران ،از احزاب جبھه مل ّـی اﯾـران
راه پيدا کرد .پس از کودتای ننگيـن ٢٨
مرداد ،نااميدی بر وی چيره نشد و راه
مصدق بزرگ را در «نَھضَـت مـقـاومـت
مل ّی »به پيـشـگـامـی «آﯾـتﷲ حـاج
سيدرضا زنجانی »ادامه داد .تـداوم و

وی محول مـیشـد ،بـه انـجـام مـی
رساند .اﯾن دليری و دراﯾت موجب شـد
که در بـزنـگـاه انـقـالب اﯾـران ،او بـه
معاونت و سخنـگـوﯾـی دولـت مـوقـت
برگزﯾده گردد .ﯾعنی ھنگامی که ﯾـکـی
از صفحات حساس تارﯾخ اﯾرانزمين ،در
حال ورق خـوردن بـود .بـرای ﯾـادآوری
نسل معاصر و دﯾگر نسلھا باﯾد گـفـت
که ھدف اصلی انقالب اﯾران پاﯾـهرﯾـزی
«استقالل »و «آزادی »بهعنوان ارکـان
«حاکميت مل ّی »و دموکراسی بود .بنا
بــود نــظــام «جــمــھــورﯾــت » ُعــرفــی و
ُمترقی ،جـاﯾـگـزﯾـن نـظـام سـلـطـنـت
موروثی شود .مصداق بارز آن ،تـدوﯾـن
پيشنوﯾس قانـون اسـاسـی بـود کـه

توسط نماﯾنـدگـان جـرﯾـانھـای مـل ّـی
جرح و تـعـدﯾـل،
تدوﯾن شد و با اندکی َ
بهتأﯾيد آﯾتﷲ خمينی نيز رسـيـد .امـا
انقالبی که برای تحـقـق اسـتـقـالل و
آزادی ،جمھورﯾت و حاکميـت مـل ّـی و
خست با تغيـيـر
َعدالت اجتماعی بود ،نَ ُ
ساختار مـجـلـس ُمـؤسـسـان قـانـون
اساسی به مجلـس خـبـرگـان قـانـون
اســاســی ،ســپــس تــغــيــيــر مــتــن
پيشنوﯾس قانون اساسی مبتـنـی بـر
اصول حاکميت مـل ّـی و جـمـھـورﯾـت،
توسط انحصارطلبـان و اقـتـدارگـراﯾـان،
تبدﯾل به حاکميت فردی و اﯾدئولوژﯾکـی
گشت که مل ّت و جمھور مـردم در آن
نقشی نداشـتـنـد .چـه بسـا درصـدد
استقرار نظامی تماميتخواھـانـهتـر از
نـظــام پــيـشــيــن بـودنــد .درک بــاالی
مھندس اميرانتظام از شـراﯾـط پـيـش
آمده در مجـلـس خـبـرگـان و شـراﯾـط
بحرانزای کشور ،وی را بـرآن داشـت
که بـا گـردآوری چـنـدتـن از ﯾـاران و
حقوقدانان نَھضَت مل ّی ،غير قانونی و
غير حقوقی بودن مجلس را تصدﯾـق و
الﯾــحــه انــحــالل
مجلس خبرگان را
تدوﯾن نماﯾند .اﯾـن
الﯾــحــه بــهرغــم
موافقت اکـثـرﯾـت
قـــاطـــع اعضـــای
ھـــيـــأت دولـــت،
بــهوﯾــژه شــخــص
مھندس بـازرگـان،
در نھاﯾت تـوسـط
دولــت تصــوﯾــب
امــــــا
شــــــد.
اقـــتـــدارگـــراﯾـــان
نهتنھا نسبت بـه
تصوﯾب اﯾن الﯾحـه
اصولی ،تـوجـھـی
نکردند که نسبـت
بــه طــراح آن بــه
شـــدت َعـــدا َوت
ورزﯾدند .چنـانکـه
رفته رفتـه فضـای
سنـگـيـنـی را در
کشورحاکم کردند
و با اشغال سفـارت آمـرﯾـکـا و اﯾـجـاد
بحران گروگان گيری و برکـنـاری دولـت
موّقت ،تـوانسـتـنـد بـرخـالف اصـول و
اھداف انقالب و ضوابـط دمـوکـراتـيـک،
ُمص ﱠوبه مجلس خبرگان قانون اساسـی
را در تارﯾخ  13آذر 1358به ھمهپـرسـی
بگذارند.
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طولی نکشيد که مھندس اميرانـتـظـام
که بهعنوان سفير اﯾران در سوئد بسـر
میبرد ،به اﯾران فراخوانده شد و او بـا
اﯾنکه از امکان دستگيـری خـود اطـالع
داشت ،بـه مـيـھـنـش بـاز گشـت .و
عــنــاد
شــوربــخــتــانــه ھــمــان کــيــن و ِ
بهواسطه پاﯾداری روی اصـول نَـھـضَـت
مل ّی ،استقالل و آزادی ،حاکميت مل ّی
و اکنون اصل اساسی انقالب ،ﯾـعـنـی
«نظام جمھـورﯾـت »مـوجـب شـد کـه
نزدﯾک به بيست سـال در زنـدانھـای
مختلف تـحـت دشـوارتـرﯾـن شـراﯾـط،
مــحــبــوس بــمــانــد .گــوﯾــا مــھــنــدس
اميرانتظام نماد و پژواک آزادیخـواھـی
و استقاللطلبی مل ّت اﯾران از انـقـالب
مشروطه ،نَھضَت مل ّی و انـقـالب 57
است که در نبرد با استبداد ،سـرکـوب
میشود .تارﯾخ بيش از ﯾک قـرن اخـيـر
نشان داده است که با ھـر انـقـالب و
نَھضَتی ،کـودتـاﯾـی جـھـت اسـتـقـرار
استبداد اﯾجاد میشود که سرنـوشـت
دکتر مصدق ،شـھـيـد دکـتـر حسـيـن
فاطمی و مھندس عباس اميـرانـتـظـام
بيانکننده اﯾن دوره تسـلـسـل اسـت.
گرچه پاﯾهھای نھضت ملی اﯾران چنان
عميق است که ھيچگـاه بـا کـودتـا و
اختناق خاموشی نـمـیگـيـرد و اﯾـن
نَھضَت بزرگ مل ّی ھمچنان ادامه دارد.
شوربختانه ھيئت حـاکـمـه جـمـھـوری
اسالمی از ھمان ابتدا بـرای تـثـبـيـت
نظام خود ،قانون اساسی مبتـنـی بـر
استقرار حاکميت مل ّی و جمھورﯾـت را
به طاقِ نِسيان زد و بـا اﯾـجـاد بـحـران
اشغال سفارت آمرﯾکا و گـروگـانـگـيـری
اتباع آن کشور ،زمينهساز حمله صـدام
حسين با پشـت گـرمـی قـدرتھـای
غربی و کشورھای مشـتـرکالـمـنـافـع
عربی به کشور عزﯾزمان اﯾران شـد .و
سپس در حالیکه میرفت جـنـگ بـا
دﯾپلماسـی و دفـاع کـالـسـيـک ،بـه
پيروزی مل ّی تبدﯾل شود .شوربختانه با
توافقھای تسليحاتـی و سـيـاسـی،
جنگ را تا ھشت سـال ادامـه دادنـد.
بحران ادامه جنگ نهتـنـھـا بـزرگـتـرﯾـن
زﯾانھای تـارﯾـخ را بـر پـيـکـر مـيـھـن
عــزﯾــزمــان وارد آورد کــه مــوقــعــيــت
اقتدارگرﯾان را تثـبـيـت کـرد .چـنـانکـه
مھندس اميرانتظام حتی در زندان ھـم
از روابـط سـيـاسـی و تسـلـيـحـاتـی
حاکميت با غرب ،پرده بر میداشت.
روابطــی کــه موجــب حــذف نيروھــای
انقالبی واقعی و تثبيت انحصارطلبان و
اقتدارگراﯾان شد .کشتار ھزاران نفـر از
فرزنـــدان اﯾـــن ســـرزمين در تابـــستان
 ١٣۶٧پيامد آن روابط بـود کـه مھنـدس
اميرانتظام دليرانه در زندان طـی دﯾـدار
بــا نماﯾنــدگان کميــسيون حقــوق بــشر
ســـازمان ملـــل بـــه افـــشای کـــشتار
بیرحمانه زندانيان پرداخـت .وی دفـاع
از حقوق تمامی آحاد مل ّت ،با ھـر بـاور

و عقيــدهای را جزئــی از وظــاﯾف ملّــی
خود میدانـست .تـا جاﯾیکـه در اﯾـام
مرخصی موقت خود در تابـستان ١٣٧٧
در گفـــتوگوی رادﯾوﯾـــی ،در دھميـــن
ســالگرد آن اعــدامھا ،ابعــاد دﯾگــر آن
روﯾــداد دھــشتناک را روشــنگری کــرد.
طولی نکشيد که روشنگری جانانه وی
از حقوق مل ّت ،موجـب شـد کـه وی را
بدون ھيچ مبنای حقوقی بـار دﯾگـر بـه
مدت  ٩سال زندان بيفکننـد .او تـا آخـر
عمر بهگفته خود زندانی اخراجی بـود!
فــردی کــه در زنــدان زﯾــر بــدترﯾن انــواع
شکنجهھا قرار گرفت و بارھا در زنـدان
و بيرون زندان ،تا ھمين روزھای آخر به
واســطه آن شــراﯾط بــد زنــدان ،تحــت
ســختترﯾن عملھــای جراحــی قــرار
گرفت به طـوری کـه اﯾـن اواخـر آمـد و
شد با وﯾلچر برای وی ﯾکی از تلخترﯾـن
روزھای زندگی بـود .ﯾکـی از جفاھـای
بزرگ به وی ،ندﯾدن فرزندانش بـود کـه
خوشــبختانه پــس از  ٣۵ســال ممکــن
شــد .در کنــار ھمــه اﯾــن مــصائب و
دشــواری ھــا ،زنــدگی بــا ھمــسری
مھربان و فـداکار و ھـم فکـر بـانو الھـه
اميرانتظــام ،لحظــاتی شــيرﯾن بــود کــه
برای وی رقم خورد.
مھندس اميرانتظام ھيچگـاه نتوانـست
در دادگــاھی عادالنــه اعــاده حيثيــت
شــود و دالئــل و حقــاﯾق اﯾــن ظلــم
فاحشی را کـه بـر او شـد ،بيـان کنـد.
حتی وی درخواست عفـو را متناسـب
با منش مل ّی و مصدقی خود نپذﯾرفت.
با اﯾنحال از ھمان ابتدای دھـه ھفتـاد
تـــا آخـــرﯾن روزھـــای حيـــات ،او بـــا
روشــنگری و گفتوگوھــای مختلــف و
ھمچنين با برمال شدن حقـاﯾق پـس از
گذشت چھل سـال ،نـام او سـربلند و
ســرافراز در وجــدان عمومــی بــشرﯾت
میدرخشد .گرچـه کوشـش مھنـدس
اميرانتظام پـژواک صـدای مل ّـت و نمـاد
انقالب جمھوریخواھانـهای اسـت کـه
توســط اقتــدارگراﯾان حــذف شــد .امــا
آرمــان بــزرگ مل ّــت کــه ھمانــا نقــش
داشـــتن و حـــضور در تمـــامی ارکـــان
کــشورش بــوده و ھــست ،ھمــواره در
وجدان عمومی مل ّت اﯾران ،جـای دارد.
بنــابراﯾن اميرانتظــام ھمــواره در دل و
جــان ملّــت شــرﯾف اﯾــران زنــده اســت.
چراکـــه کـــسی کـــه ھمـــواره در راه
اســـتقالل و آزادی و حاکميـــت ملّـــی
پــوﯾش و کوشــش کنــد و در اﯾــن راه
استوار بماند و در نھاﯾت جھان فانی را
بدورد گوﯾد ،ھمواره جاوﯾد است.
تالش خـستگی ناپـذﯾر اميرانتظـام در
مــورد انحــالل مجلــس خبرگــان قــانون
اساســــی ،بــــرای پاﯾمــــال نــــشدن
جنبــش ،نَھــضَت و
ارزشھــای بــزرگ ُ
انقالبھــای بيــش از صــد ســال اخــير،
پاﯾــداری وی روی اصــول اســتقالل و
آزادی ،حاکميــت ملــی و نظــام تکامــل
ﯾافتهی ُنوﯾن آن ﯾعنی اصل جمھورﯾـت،
خــدمت بزرگــی اســت کــه وی در اﯾــن

راه ،از زنــدگی و حــتی جــان خوﯾــش
گذشت .اکنون ميھن عزﯾز ما با جنـگ،
تحرﯾم ،تھدﯾد ،تنشزاﯾـی و بحرانھـای
فزاﯾنــده مواجــه اســت .تنھــا راه بــرای
عبــور از اﯾــن بحرانھــا ،بازگــشت بــه
اصــول و اھــداف انقــالب اﯾــران ﯾعنــی
آزادی و استقالل است .گرچـه مـذاکره
عزتمندانه و حقوقمدارانه در چـارچوب
اصول دموکراتيـک بـرای رفـع تنـش ھـا
امــری نيــست کــه مــذموم باشــد .امــا
بيش و پيش از ھر چيز توافـق بـا خـود
مل ّت اﯾران ﯾعنی صاحبان حقيقـی اﯾـن
مرز وبـوم ،موجـب رھـاﯾی از بحرانھـا
میشــود .برپــاﯾی حاکميــت مل ّــی و
دموکراســی ،قطعــاً ھــر نــوع تحــرﯾم،
تھدﯾـــد ،فـــشار و بحرانـــی را بیاثـــر
میکند .بر عکس نظامھای استبدادی
و بحـــران ســـاز ،خـــود بـــه خـــود بـــه
سلطهجوﯾی و سلطهگری قدرت ھـای
بيگانه محورﯾت میبخشند.
جبھه مل ّی اﯾران ،در تابستان و پاﯾيـز
 ١٣۵٨ھمزمــــان بــــا کوشــــشھای
مھنــدس اميرانتظــام ،ھمــراه بــا دﯾگــر
جرﯾانھای مل ّـی بـه وﯾـژه حقوقدانـان
ميھندوســت ،در تمــام گردھماﯾیھــا،
نوشتهھا و بيانيهھا ھمواره نسبت بـه
کنار نھادن پيشنوﯾس قـانون اساسـی
و درآمــدن اصــولی متــضاد بــا حاکميــت
مل ّی ،بانگ بر میداشـت و روشـنگری
میکرد .اکنون با گذشـت چھـل سـال
ضـــمن تأکيـــد بـــر اصـــول منـــدرج در
پيشنــوﯾس قــانون اساســی ابتــدای
 ١٣۵٨و البته روزآمـدی آن پيشنـوﯾس،
متناســـب بـــا دســـتاوردھای دانـــش
سياســـی بـــهوﯾژه در قلمـــرو نظـــام
جمھورﯾت و دموکراسی ،اکنون ھم بـر
اﯾــن بــاور تاکيــد مينماﯾــد کــه راهحــل
مـــصائب و بحرانھـــا ی موجـــود در
ميھنمان «داخلی »است .بنـابراﯾن بـاز
تأکيد مـیکنيم آزادی تمـامی زنـدانيان
سياسی ،وجـود آزادیھـای اساسـی
مانند آزادی احـزاب ،آزادی اجتماعـات،
آزادی مطبوعات و آزادی انتخابـات و در
نھاﯾت برگزاری انتخابات صحيح وسـالم
مجلس مؤسسان قانون اساسـی زﯾـر
نظارت قابل قبول برای ھمگان ،روشی
درست برای جلوگيری از تشدﯾد بحران
ھا و رفع آن ھا خواھد بود.
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چھارشنبه  ١٩تير  ١٠ - ١٣٩٨ژوئـيـه
٢٠١٩
صدﯾقـه مـرادی ،زنـدانـی سـيـاسـی
سابق و ھمسـر وی مـھـدی خـواص
صــفــت ،ﯾــکــشــنــبــه شــب در مــنــزل
شخصی خود در تھران بازداشت و بـه
مکان نامعلومی شـدنـد .گـفـتـه مـی
شود بازداشت آن ھا توسط نـيـروھـای

وزارت اطالعات صـورت
گرفته است ،ھمچنيـن
اﯾن نـيـروھـا در حـيـن
بــازداشــت وســائــل
شــخــصــی آنــھــا را
تفتيش و ضبط کـرده و
در خصـــوص دلـــيـــل
بـــازداشـــت ھـــيـــچ
توضيحی ارائـه نـداده
اند .ھـمـزمـان حسـن
عطار نـيـز ھـمـان روز
تــوســط نــيــروھـــای
امنيتی بازداشت شده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
ﯾک منبغ مطلع در خصـوص بـازداشـت
صدﯾقه مرادی و مھدی خـواص صـفـت
به گزارشـگـر ھـرانـا گـفـت” :اﯾـن دو
شھروند ﯾـکـشـنـبـه شـب در مـنـزل
شخصی خود در تھران توسط نيروھای
وزارت اطالعات بازداشت و بـه مـکـان
نـامــعــلــومــی مــنــتــقــل شــدنــد .تــيــم
بازداشت ،ھمانی بود که پيشتر خانـم
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صدﯾقه مرادی را بازداشت کرده بودنـد.
ماموران امنيتی در ھنـگـام بـازداشـت
وسائل شخصی اﯾن زوج را تفتـيـش و
برخی از آنھا از جمله تلفـن ھـمـراه و
لپتاپھایشان را ضـبـط کـردهانـد .از
طرفی ھيچ توضيحی در خصوص دليـل
بازداشت ،محل انتقال ﯾـا قـرار صـادره
بـــرای آنـــھـــا ارائـــه نـــدادنـــد”.
ھمچنين بر اساس اطالعات درﯾافتـی،
حسن عطار نيز زور ﯾکشـنـبـه تـوسـط
تيم بازداشت کننـده خـانـم مـرادی و
ھمسرش در تـھـران بـازداشـت و بـه
مکان نامعلومی منتقـل شـده اسـت.
صدﯾقـه مـرادی ،زنـدانـی سـيـاسـی
سابق پيشتر در تارﯾخ  ١١اردﯾبـھـشـت
 ١٣٩٠بازداشت و به بـنـد  ٢٠٩زنـدان
اوﯾن منتقل شده بـود .وی بـه اتـھـام
محاربه و ارتباط بـا گـروهھـای مـعـانـد
نظام توسط شعبه  ٢٨دادگـاه انـقـالب
تھران به رﯾاست قاضی محمد مقيسه
به  ١٠سال حبس و تبعـيـد بـه زنـدان
رجاﯾی شھر کرج محکوم و در دادگـاه
تجدﯾـدنـظـر نـيـز عـيـنـا تـاﯾـيـد شـد.
خانم مرادی که سابقه دوبار بازداشـت
در دھه  ۶٠را نيز داشته است پـس از
بازداشت به مدت  ٧ماه در بـنـد ٢٠٩
زنــدانــی بــود و در آذرمــاه  ٩٠بــه
بــنــدعــمــومــی انــتــقــال ﯾــافــتــه بــود.
صدﯾقه مرادی نھاﯾتاً در تارﯾخ  ٣آذرمـاه
 ١٣٩۵پس از تحمل  ۵سال حـبـس از
زندان اوﯾن آزاد شده بود.

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن :رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان:
از اﯾن تنگناھا و مضيقهھا خـارج
شوند باز ما شاھد بـودﯾـم کـه
تنشزاﯾیھا ،منطقه
حماﯾت کرد  .حتی آن ژنرال آمرﯾکـاﯾـی
ھنوز جوھر برجام خشـک نشـده بـود
انبار باورت کرده کـه
«ھاﯾزر »که بعدھا گـفـتـنـد کـه آمـده
که چندﯾن موشک شعار نوﯾسی شده
ھر جرقهای مـوجـب
است که کودتا کند .بعداً اسنـادی کـه
پرتاب شد که روی آن نـوشـتـه شـده
انفجار آن مـیشـود.
فاش شد نشان داد که خـيـر او آمـده
بود .اسرائيل باﯾد از صحنه روزگار مـحـو
جبھـه مـلـی اﯾـران
است که ارتش را از دست زدن بـه
شود و در ضمن ﯾک سری از تـوافـقـات
کودتا مـانـع شـود و راه را بـرای
اقتصادی که در کـنـار بـرجـام صـورت
پيروزی انقالب ھموار کـرد و خـود
گرفته بود که باز اﯾران پشت پا زد و در
روابط و مالقاتھاﯾی ھم با سـران
نتيجه برجام به جاﯾی نرسيد و رئـيـس
انقالب چه شخصيتھای آمرﯾکاﯾی
جمھور بعدی آمرﯾکا که ھـمـيـن آقـای
و چه سفارت آمرﯾکا در تھران برقرار
ترامپ باشد آمد و آن را لغو کرد و پـس
میکرده بود و معلوم نشد که اﯾـن
از آن نيز تحرﯾمھا که بـرداشـتـه شـده
باورمند بـه مـذاکـره در ﯾـک شـراﯾـط
چه پدﯾدهای اتفاق افتاد که ﯾک دفـعـه
بود و مدت موقتی اقتصادی که کشـور
عزتمندانه با احترام متقابل است
در روز  ١٣آبان  ١٣۵٨دانشجوﯾان پـيـرو
يکشنبه  ١۶تير  ٧ - ١٣٩٨ژوييه ٢٠١٩
در حال نفس کشيدن دوباره تحرﯾم ھـا
خط امام از در و دﯾوار اﯾن سفـارت بـاال
متن کامل گفتوگـوی دکـتـر حسـيـن
آغاز شد .دوباره تحرﯾمھا آغـاز شـد و
اﯾـن
و
کـردنـد
اشغال
سفارت
و
رفتند
مــــــــــــــــوســــــــــــــــوﯾــــــــــــــــان
اﯾــن تــنــشھــای اخــيــر تــنــشھــای
طـول
بـه
ھم
روز
۴۴۴
سفارت
اشغال
جـنـاب
_ در اﯾن بخش از برنامه با
خطرناکی است که منطقه را به مثابـه
انجاميد و در حقيقت اﯾـن تـنـش بـيـن
دکتر حسيـن مـوسـوﯾـان رئـيـﺲ
ﯾک انبار بـاروت کـرده اسـت کـه ھـر
شــد.
آغــاز
جــا
ھــمــان
از
روابــط
شورای مرکزی و نيز رئيﺲ ھيئـت
جرقهای میتواند آن را منفجر کنـنـد و
در حقيقت ھمان اشـغـال سـفـارت را
رھبری  -اجراﯾی جبھه ملی اﯾـران
البته آمرﯾکا در مـورد تـحـرکـات اخـيـر
و
حسـيـن
صـدام
حملـه
اول
گام
باﯾد
دکـتـر.
ھستيم درود بر شما جناب
جمھوری اسالمی مـثـل سـرنـگـونـی
جــنــگ عــراق بــا اﯾــران دانســت کــه
* درود بر شما و درود بـر بـيـنـنـدگـان
پھپاد و زدن کشتیھا خـوﯾشـتـنـداری
نشـان
صدام
به
سبز
چراغ
ھا
آمرﯾکاﯾی
ـزم
شــمــا و ھــمــه ھــمــوطــنــان عــزﯾـ
نشــان داده اســت و شــاﯾــد اﯾــن
دادند و او به اﯾران از زمين و ھوا و درﯾـا
خوﯾشتنداری جزو برنامه و تاکتيکھای
حملهور شد و آن جنگ ھشت سـالـه
 آقای دکتر موسوﯾان با توجه بـهآمــرﯾــکــا بــاشــد و اﯾــنجــا دســتــگــاه
را به اﯾران تحميل کرد کـه شـاﯾـد ﯾـک
تمام تنشھای فزاﯾندهای که بـيـن
دﯾپلماسی اﯾـران و ادارهکـنـنـدگـان و
و
کشتـه
مملکت
اﯾن
جوانان
از
ميليون
اﯾران و آمـرﯾـکـا در ھـفـتـه اخـيـر
مسئولين اﯾن کشور باﯾد متوجه باشند
معلول شـدنـد و ھـزار مـيـلـيـارد دالر
شاھد بودﯾم نظر شما راجع به بـه
که آمرﯾکا ضمن اﯾنکه عکـسالـعـمـلـی
از
بعد
و
شد
وارد
ما
کشور
به
خسارت
اصطالح اﯾن تنـشھـا چـيـسـت و
نشان میدھد دارد خودش را مـظـلـوم
ـــــــــــن
ـ
اﯾ
ـــــــــــم
ـ
ھ
آن
چهجوری می توان اﯾن مشـکـالت
نشان میدھد آمـرﯾـکـا دارد ﯾـک جـو
بـود
قـرار
ميانه
آسيای
از
نفتی
خطوط
را حل کرد البته شما ھم چنـد روز
جھانی بر عليه اﯾران درست میکند و
و
بـرسـد
فـارس
خليـج
به
اﯾران
از
که
پيش که گفتيد حکومت جمـھـوری
برای ملت آمرﯾکا که ممکن اسـت اگـر
انـتـخـاب
مسيـر
اﯾن
که
بود
راه
بھترﯾن
اســالمــی در زمــيــنــه ســوزانــدن
موافق جنگ نباشد ،برای آنھا بـرنـامـه
خصـومـت،
اﯾـن
اصـل
روی
ولی
شود
فرصتھا مـقـام اول جـھـانـی را
میرﯾزد تا آنھا را پشت سر خود بياورد
و
زدند
ھم
به
را
برنامه
اﯾن
ھا
آمرﯾکاﯾی
داراسـت بــھــره نــگــرفــتــن از بــه
و حــرکــت خشــن و نــظــامــی کــه
بـاکـو
بـه
مازندران
درﯾای
از
را
لوله
خط
اصطالح سفر وزﯾر خارجه آلمان و
میخواھد انجام دھد آنھـا را بـا خـود
بردند و از آنجا به بندر جيھان ترکـيـه و
نخستوزﯾر ژاپن به اﯾـران آخـرﯾـن
ھمراه کند  .بـنـابـراﯾـن بـاﯾـد بسـيـار
کـه
حـالـی
در
کـرد.
تغييـر
مسير
اصال
فرصتسوزی آنھاست و مـعـلـوم
ھوشمندانه رفتار شود ھمـانـطـور کـه
احداث آن خط لوله ميليونھا دالر بـرای
نيست آخـرﯾـن فـرصـتسـوزی از
اشاره کردﯾد من در آن توئيتر نـوشـتـم
نـيـز
سـالـيـانـه
و
داشـت
سود
اﯾران
سوی حضرات چه عواملـی بـرای
کــه جــمــھــوری اســالمــی اســتــاد
ميليونھا دالر )شاﯾد ھزاران که الـبـتـه
کشــور مــا رقــم بــزنــد و چــه
فرصتسوزی است و باﯾـد در فـرصـت
ميليـارد
صدھا
باشد(
بزرگی
رقم
شاﯾد
ھزﯾنهھاﯾی را به ما تحميل خواھد
سوزی مقام اول جھانی را کسب کنـد
دالر تا به امروز اﯾران مـیتـوانسـت از
کرد در خدمت شما ھستيم آقـای
برای اﯾـنـکـه در اﯾـن شـراﯾـطـی کـه
گردد
اﯾران
نصيب
ترانزﯾت
خط
اﯾن
بابت
دکـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــر!
نخست وزﯾر ژاپن ﯾک مرد قابل احـتـرام
و مقدار زﯾادی کار در داخل کشور توليد
و قدرتمندی است که به اﯾنجا آمده تـا
شود .اﯾن فرصت از بين رفت و بـه ھـر
* باﯾد به عرض شما برسانم که تنـش
با ميانجيگری کند و پـيـغـام بـيـاورد و
داشته
وجود
ھمواره
خصومت
اﯾن
حال
ميان اﯾران و آمرﯾکا مربوط به اﯾن  ١ماه
پيغام ببرد و ﯾک فرصت اﯾجاد شده بـود
جـمـھـوری
مـذاکـرات
ھمچنين
است.
و  ١ھفته و ﯾک سال نـيـسـت و اﯾـن
که بتوانند از اﯾن فرصت استفاده کنند.
عـنـوان
تـحـت
کـه
آمرﯾکـا
با
اسالمی
تنش از ابـتـدای پـيـروزی انـقـالب بـا
در تمام دوران انقالب ،نخستوزﯾری از
امـيـد
از
ای
درﯾچه
داد،
انجام
»
برجام
«
ـوســط
اشــغــال ســفــارت آمــرﯾــکــا تـ
ژاپن به اﯾران نيامده بود و حاال بـعـد از
اﯾـن
کـه
کـرد
بـاز
دوستـان
وطن
برای
بـه
بـودن
دانشجوﯾانـی کـه مـعـروف
 ۴٠سال اﯾن فرصت پيش آمده به اﯾـن
تنشھا به پاﯾان برسد اﯾران بـتـوانـد از
دانشجوﯾان پيرو خط امام شروع شـد.
شکل آنھا اﯾـن فـرصـت را از دسـت
در
و
جـھـانـی
سـطـح
در
خود
منافع
در زمان انقـالب اﯾـران ،مـیشـود بـه
دادند و او از اﯾران رفت.
سطح منطقه را سد کند و ملت اﯾـران
صراحت گفت کـه آمـرﯾـکـا از انـقـالب
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و ھمينطور وزﯾر امور خارجه آلمان و نيز
بقيه وساطتھاﯾی که انجـام شـد در
حالیکه ميانجيگریھا را میتوانستنـد
محترمانه و عزتمندانه بپذﯾرفتند و باب
مذاکره را باز میکردنـد و مسـائـل را
حل میکردند .اﯾـن مـوجـب مـیشـد
احتمال اﯾنکه خطرات بزرگـتـر اﯾـران را
تــھــدﯾــد کــنــد از بــيــن مــیرفــت کــه
متاسفانه تا اﯾن لحظه اﯾن کـار انـجـام
نشده که البته در ظاھر انجام نشـده،
ولی اگر در پشت صحـنـه کـه شـاﯾـع
شده گفتگوھاﯾی در جرﯾان اسـت کـه
ما از آن بی اطالعيم .ولی ظاھـراً اﯾـن
ميانجيگریھای آشکار و علنی پـاسـخ
داده نشده است؛ برای کشور بسـيـار
نگران کننده است و نمیشود که ما با
خود قدرتمندپنداری خودمان از مـذاکـره
با ﯾـک ابـرقـدرت کـه واقـعـاً از نـظـر
اقتصادی و نظامی قـدرت اول جـھـان
است اﯾن گونه درستيز قرار بگيـرﯾـم و
محاصره اقتصادی شوﯾم و ملت ما اﯾـن
گرفتاریھا را تحمل کند اﯾن تـنـشھـا
ھمانگونه که قبال ھم عـرض کـردم از
مـــدتھـــا قـــبـــل آغـــاز شـــده
_ به ھرحال در اﯾـن مـقـطـع کـه
تنش ھا روبه گسترش اسـت بـه
نظر شما در جبھه ملی اﯾـران راه
حل برای برون رفت از اﯾن تنشھا
چيست؟ چند سازمان سـيـاسـی
جمھوری خـواه ھـفـتـه گـذشـتـه
بــيــانــيــه دادنــد کــه مــذاکــره ...
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*جبھه ملی اﯾران بـه ھـيـچ وجـه بـا
انجام مذاکره مخالفت نـدارد .مـذاکـره
ﯾک حرکت انسـانـی و بـرای انسـان
متمدن قرن بـيـسـت و ﯾـک مسـئـلـه
بدﯾھی است و اﯾن مذاکره باﯾد در ﯾـک
شراﯾط عزتمندانه با احـتـرام مـتـقـابـل
صورت بگيرد االن ما میبينيم که دولت
آمرﯾکا از آن  ١٢شراﯾطی که گـذاشـتـه
بود ،دست برداشته که در حـقـيـقـت
عقبنشينی کرده اسـت؛ وزﯾـر امـور
خارجه آمرﯾکا میگوﯾـد کـه مـا بـدون
ھيچ پيش شرطی حاضر بـه مـذاکـره
ھستيم و بيشـتـر تـکـيـه روی انـرژی
ھسته ای و بـمـب اتـمـی اسـت .در
حــالــی کــه دولــتــمــردان جــمــھــوری
اسالمی بارھا اعالم کردند که ما اصـال
دنبال ساخت بمب اتـمـی نـيـسـتـيـم
وقتی که دولت اﯾران به دنبال سـاخـت
بمـب اتـمـی نـيـسـت و آنـھـا فـقـط
حساسيتشان روی اﯾن زمينه اسـت
پس بقيه مسائل میتواند حل شود و
مسائل میتواند بررسی و حـل گـردد
پس چرا اﯾران نباﯾد روابط عادی با تمام
کشورھای جامـعـه جـھـانـی داشـتـه
بــاشــد؟ دشــمــنتــراشــی کــنــد و بــا
ھمساﯾه ھا درگير و قدرتھای جھانی
شـــــــــــود.
درگـــــــــــيـــــــــــر
ملت ما ﯾک ملت صـلـحخـواه و مـلـت
متمدن و فرھيختهای که می خواھد با

اﯾن منابعی که در اختـيـار دارد کشـور
خودش را بسازد و تمام محروميتھا و
عقب ماندگیھا را جبران کند و چرا ما
نباﯾد در اﯾن خط کار کنـيـم جـواب اﯾـن
سوال ما را چه کسـی مـیتـوانـد بـه
دھد که آﯾا اﯾران با داشتن  ١۵درصد از
منابع انرژی جھان در حالی کـه فـقـط
ﯾک درصد از خشکیھا و ﯾک درصـد از
جمعيت جـھـان را دارد تـا  ١۵درصـد
منابع انرژی در اختـيـارش اسـت ،چـرا
باﯾد کشور فقرزده باشد؟ چرا باﯾـد ۴٠
تا  ۵٠درصد از جمعيت اﯾـران زﯾـر خـط
بــــــــاشــــــــنــــــــد؟
فــــــــقــــــــر
چرا آلونک نشـيـنـی و گـورخـوابـی و
کارتون خوابی و غيره و ذالک بـاﯾـد در
اﯾن کشور وجود داشتـه بـاشـد؟ چـرا
باﯾد جوانان برومند اﯾـن کشـور بـيـکـار
باشد به اﯾن خاطر که سـيـاسـتھـای
جمھـوری اسـالمـی سـيـاسـتھـای
درستی نيست و از طرفی دﯾگر منابـع
مالی نيز در اثـر فسـاد گسـتـرده در
کشور وجود دارد که گمان میکنـم در
تارﯾخ سابقه برای آن متـصـور بـاشـيـم
اﯾن منابع از بين رفته و از بين می رود
و ما در چنين شراﯾطی قرار گرفتـهاﯾـم.
راه حل ھمان راه حلی اسـت جـبـھـه
ملی اﯾران ﯾک سال پيش در بيانيه ای
در  ۵مرداد اعـالم کـرد راهحـلـی کـه
حاکميت به آرمان ھای انقالب بـرگـردد
اھداف انقالب آزادی استقالل عـدالـت
اســـــــت
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــی
پﺲ در واقع راه حـل ھـمـان راهحلی است که سال گذشته اعالم
کردﯾد که در سه گام بـاﯾـد انـجـام
شود گـذار از اسـتـبـداد بـه ﯾـک
حکومت ملی و برگزاری انتخـابـات
آزاد و آزادی زنـدانـيـان سـيـاسـی
چند روز گذشته نيز  ١۴به فـعـاالن
سياسی و مدنی نـامـه را امضـا
کردن که خواھان استعفای سـيـد
علی خامنه ای و تشکيل مجـلـﺲ
موسسان و گـذار از جـمـھـوری
اسالمی را مطرح کرد نظـر شـمـا
درباره اﯾن بيانيه  ١۴نفره چيسـت؟
* خوب اﯾن بيانيه بيانيه خوبـی بـود و
بعضی از اﯾن افرادی که اﯾـن نـامـه را
امضا کردند شخصيتھای مورد احتـرام
و شخصيتھـای بـا سـابـقـه مـبـارزه
ھستند مانند دکتر محمد ملکی مـثـل
آقای مھندس ھاشم خواستار مـعـلـم
فرھيختهای که در اﯾن بيانـيـه امسـال
گذاشته بود و بعضی از مـادرانـی کـه
فـــرزنـــدانشـــان در اﯾـــن مـــبـــارزات
آزادﯾخواھانه سالھای اخير به شھـادت
رسيدهاند پدرانی که فرزنـدانشـان بـه
شھادت رسيدند اﯾن بـيـانـيـه را امضـا
کردند .ولی به گمان بنده باﯾد تشـکـل
ھا و احـزاب و گـروهھـای سـيـاسـی
ھستند که باﯾد صدای مـردم شـود و

مردم باﯾـد از صـداھـاﯾـی کـه از اﯾـن
گروهھا در میآﯾد و قبول دارند و مـورد
تأﯾيدش آن اسـت کـه حـمـاﯾـت کـنـد
کارھای فردی کارھاﯾی نيستند که بـه
ﯾک نتيجه روشنی برسد و ﯾک مـقـدار
اتالف انرژی اسـت اتـالف نـيـروسـت
ھمانطور که در انقالب مشروطيـت مـا
میبينيم که بيش از  ١٠٠انـجـمـن آن
روز که در انجمن میگفتند فعال بودنـد
و افــراد در اﯾــن انــجــمــنھــا کــار
آزادیخواھی و انقالب را پـيـش مـی
بردند که بـعـدھـا بـه پـيـروزی الـبـتـه
مسائلی که گفتنش در اﯾنجا نيـسـت.
کــه چــه اتــفــاقــی افــتــاد و چــگــونــه
مشروطيت برچيده شد و فقط ظاھـری
از آن باقی ماند .به ھر حال اﯾن بيانـيـه
بيانی خوبی بود .اگر آن تحول سازنـده
انجام شود و راجع به قانون اسـاسـی
بازنگری صورت بگيرد قطعاً کشور روی
ﯾک مسير صحـيـح و درسـتـی پـيـش
خواھد رفت و از خطرات بزرگ کـه اﯾـن
مملکت را و کيان ملـی را در مـعـرض
تھدﯾد قرار داده نجات پيدا خواھـد کـرد
به ھر حال آنچه که در اﯾـن  ۴٠سـال
گذشته است کارنامه مـوفـقـی بـرای
حاکميت جمھوری اسالمی به ارمغـان
نياورده است کارنامه مردودی است و
نشان داده است که اﯾن روال اﯾن طـرز
تفکر کشتی جامعه اﯾـران را بـه ﯾـک
صاحب نجات نمیتواند رھنمود کـنـد و
ما به اﯾن بـحـرانھـا گـرفـتـار شـدﯾـم
بنابراﯾن خوب است که ملت فرھيخـتـه
اعم از کسانی که قدرت را در اخـتـيـار
دارند و عمـل تـودهھـا و بـخـشھـای
مختلف مردم بياﯾند و در ﯾـک مسـيـر
درست و انسانی راه حلی پـيـدا کـنـد
کشور را از متالشی شـدن و تـالطـم
نجات بدھد و اﯾن کـيـان مـلـی حـفـظ
شود اﯾران چندھزار سـال مـنـشـاء و
مبداء تمدن و فرھـنـگ بشـری اسـت
باقی بماند و به پيشرفـت خـودش در
اﯾن منطقه حياتی و استراتژﯾک ادامـه
دھد.
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سعيد نمکی ،وزﯾر بھداشت جمـھـوری
اسالمی از وجود مافيای قـدرتـمـنـد و
فساد  ۵٠ھزار ميليارد تومانی در نظـام
پزشکی اﯾـران خـبـر داد .او از بـيـان
جزئيات در باره مافيای فساد خـودداری
کرد اما گفت که نمیداند ﯾک ميـلـيـارد
دالر از اعتبار تجھيزات پـزشـکـی کـجـا
ھزﯾنه شده است.
به گفته وزﯾر بھداشت سـيـاسـتھـای
واردات دارو مـوجـب نـابـودی صـنـعـت
داخلی توليد دارو شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجوﯾان اﯾـران
)اﯾسـنـا( وزﯾـر بـھـداشـت جـمـھــوری
اسالمی ﯾکشنبه  ٢٣تير در جلسـه بـا
«فراکسيون نماﯾندگان والﯾی مجلس »
اعالم کرد« :وزارت بھـداشـت در حـال
مقابله با مافيای قدرتمـنـدیسـت کـه
فسادی  ۵٠ھزار ميلـيـارد تـومـانـی را
اﯾجاد کرده است».
وزﯾر بھداشت ھمچنين بـه نـامـعـلـوم
بودن رد برخی از ھزﯾنهھا اشاره کـرده
و گفته« :ما نمیدانيم ﯾک ميليارد دالر
تجھيزات پزشکی کجا و چطور ھـزﯾـنـه
شده است».
نمکی در اظھاراتش که توسـط حسـن
نقوی حسينی ،سخنگوی فـراکسـيـون
والﯾی نقل شده از صرف  ٨٠مـيـلـيـارد
تومان ھزﯾنه رسانهای توسط مـافـيـای
فساد عليه وزارت بھداشت خبر داده و
گــفــتــه بــهرغــم اﯾــن مســئــلــه وزارت
بھداشت جلوی مافيای قدرتمند فسـاد
اﯾستادگی خواھد کرد.
براساس گفتهھای او وزارت بھـداشـت
با  ٢٠ھزارميليارد تومان بـدھـی و ١٧

مــاه بــدھــی بــه ســازمــان تــامــيــن
اجتماعی« ،پرونده روی زميـن مـانـده
الــکــتــرونــيــک ســالمــت »و فســادی
«زجرآور »و وضعيتی «آشفـتـه »بـه او
تحوﯾل شده اما او مـوفـق شـده اﯾـن
وضعيت را تغيير دھد:
« فساد در حـوزه بـه طـور زجـرآوری
حاکم بود به طـوری کـه در سـال ٩٧
سياست گذاری واردات دارو صـنـعـت
توليد داروی داخلی را نابود کرد .به ھم
رﯾختگی در وزارت بھداشت به گونـهای
بود که بعد از انقالب دستگاھی به اﯾن
آشفتگی ندﯾده بودم .ما طی سه مـاه
وضعيت پرداخت بدھیھـا را تـعـيـيـن
تــکــلــيــف کــردهاﯾــم و رونــد افــتــتــاح
پروندهھای الکترونيک را آغاز کردﯾم».
طی سالھای گذشته گـزارشھـاﯾـی
مبنی بر فسـاد در شـرکـتھـای وارد
کننده تجھيزات پزشکی ،مراکز درمانی
و وزارت بھداشت و درمان منتشر شده
است.
وزارت بھداشت با چالشھای مالـی و
فســاد گســتــرده روبــهروســت .اﯾــن
چالشھا پيشتر منجر بـه اسـتـعـفـای
حســن قــاضــیزاده ھــاشــمــی ،وزﯾــر
بھداشت پـيـشـيـن در دی  ٩٧شـد.
سعيد نمکی در ابتدای فعـالـيـت خـود
وضعيت اﯾن وزارتخانـه را بـه «مـيـدان
مين »تشبيه کرده بود.
ﯾکی از «مـيـن»ھـای مـورد اشـاره او
اجــرای «طــرح تــحــول ســالمــت »و
تخصيص و توزﯾع بودجه اﯾن طرح است.
دولت حسن روحانی وعده کرده بود بـا
طرح تحول سالمت و بـيـمـه سـالمـت
سھم خانوارھا را در پـرداخـت ھـزﯾـنـه
درمان و نابرابری دسترسی به خدمات

پزشکی کاھش دھد .اﯾـن طـرح از
آغاز با انتقادھای مـتـعـددی روبـهرو
شد .بر مبنای اﯾن طرح دولـت قصـد
داشت منابع مالی صـنـدوق درمـان
سازمان تـأمـيـن اجـتـمـاعـی را بـا
سازمان بيمه سالمت که تحت نظـر
وزارت بـھـداشـت و درمـان اسـت،
ادغام کند که با اعتراض تشکلھای
کارگری مواجه شد.
از سوی دﯾگر برخی از نـمـاﯾـنـدگـان
مجلس از فسـاد مـالـی در «طـرح
تحول سالمت »خبر دادند و گفـتـنـد
که بخش زﯾـادی از اعـتـبـار «طـرح
تحول سالمت »بهعنوان دستمزد به
کارکنان ستادی وزارت بـھـداشـت و
درمان پرداخت شـده اسـت .آنھـا
«اجرای نادرست »اﯾن طرح را عامل
اﯾجاد فشار مالی بـر خـزانـه دولـت
دانستند .مسعود پزشکيـان ،نـاﯾـب
رئــيــس وقــت مــجــلــس شــورای
اسالمی نيز اﯾن طرح را «فسادزا »و
عامل «افزاﯾش شکاف درآمد پزشـکـان
و پرستاران »دانسته بـود .قـاضـیزاده
ھاشـمـی امـا پـيـش از تـرک وزارت
بھداشت بودجه طرح تحول سالمت را
 ١۶ھزار و  ۴٠٠ميليـارد تـومـان اعـالم
کرد و ارقام منتشر شده درباره «رﯾخت
و پــاشھــای مــالــی در طــرح تــحــول
سالمت »را خالف واقع خواند .بـا اﯾـن
وجود و طبق اعالم پيشين کميسـيـون
بھداشت و درمان مـجـلـس ،سـازمـان
بازرسی و دﯾـوان مـحـاسـبـات بـرای
بررسـی خـلـفـات صـورت گـرفـتـه در
ھزﯾنهکرد اعتبار طرح تحـول سـالمـت،
ورود کردهاند .ھنوز گزارش دقـيـقـی از
اﯾن نھادھا ارائه نشده است.
بحران طرح تحول سـالمـت عـالوه بـر
وزارت بــھــداشــت ،ســازمــان تــامــيــن
اجتماعی را نيز متاثر کرده است.

آزادي ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪاي ،ﻣﻌﺠﺰه ﻳﺎ ﺑﻴﮕﻨﺎﻫﻲ؟
مرداد ١٣,١٣٩٨

ژﻳﺎر ﮔﻞ ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
مازﯾار ابراھيمی میگوﯾد بـدون ھـيـچ
گناھی بازداشت شده و تحت شکنجه
شدﯾد به ترور اعتراف کرده است
در فرانکفورت آلمان به دﯾـداری مـردی
میروم که زنـده بـودنـش مـعـجـزهای
بيش نيست .مردی کـه ھـفـت سـال
پيش بـه ھـمـراه  ١٢نـفـر دﯾـگـر در
“مستندی” به نام “کلوب ترور” اعتـراف
کرد که به اسرائيل رفته ،آنجا آمـوزش
دﯾده و برگشته به اﯾران .او و دﯾگران در
برنامهای در صدا و سيما اعتراف کردند
دانشمندان اتمی اﯾران را ترور کردهاند.
 ۶ماه پيش مازﯾار ابـراھـيـمـی بـا مـن
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تماس گرفت .ابتدا فکـر کـردم کسـی
دارد با من شوخی میکند .به باور من
کسانی که در تلوﯾزﯾون اعتراف کردنـد،
اعدام شدهاند ﯾا حداقل باﯾد حبس ابـد
گرفته باشند .اما مازﯾار گفـت او پـنـج
سال پيش آزاد شده.
پس از چند ماه گفتگو بـاالخـره مـازﯾـار
راضی شد داستان زندگيش را بـراﯾـم
تعرﯾف کند .داستان پر از رنج ،خاطـرات
بازجوﯾی و شکنجه است؛ بازجـوﯾـانـی
که او را ھنوز در خواب رھا نمیکنند.
در چند ھفته گذشته سرﯾال تلوﯾزﯾونی
“گاندو” سـر و صـدای زﯾـادی بـه راه
انداخته .سرﯾالی که نشان از رقـابـت
سازمان اطالعات سپاه با دولـت اﯾـران
دارد .اﯾــن ســرﯾــال نشــان مــیدھــد
ماموران اطالعـاتـی اﯾـران چـگـونـه از
تکنولوژی و تکنيـنـک بـازجـوﯾـی بـدون
شکنجه از متـھـمـان بـه جـاسـوسـی
اعتراف میگيرند.
ھـمــچــنــيــن دو ھـفــتــه پــيــش وزارت
اطالعات فيلم تلوﯾزﯾونی “ مسـتـنـدی”
به نام “سيا” پخش کرد و در اﯾن فيـلـم
ھمواره از قـدرت اطـالعـاتـی اﯾـران و
کشــف شــبــکــه جــاســوســی خــبــر
میدھد .اما بسياری حـقـيـقـی بـودن

بسياری از صحنهھای اﯾن فيلـم را بـه
چالش کشيدهاند.
داستان مازﯾار ابـراھـيـمـی پـنـجـرهای
است به واقعيت اعترافات تلوﯾزﯾونی در
تلوﯾزﯾون ملی اﯾران.
در سـال  ١٣٩١شـبـکـه ﯾـک صـدا و
سيمـای جـمـھـوری اسـالمـی اﯾـران
“ مستند کلوب ترور” را پخش کـرد١٣ .
نفر در اﯾـن بـرنـامـه بـه جـاسـوسـی
اعتراف کردنـد .تـعـدادی از مـتـھـمـان
اعتراف کردند که به اسـرائـيـل رفـتـه،
آنجا آموزش ترور و اسـتـفـاده از مـواد
مــنــفــجــره را دﯾــدهانــد و بــرای تــرور
دانشمندان اتمی ﯾه اﯾران بازگشتهاند.
مجيد جمالی فشی که پيش از پخـش
اﯾن “مستند” اعدام شده
اما تـحـقـيـقـات بـیبـیسـی نشـان
میدھد به غير از مجيد جمالی فشی
که پيش از پخش اﯾن “مستنـد” اعـدام
شده بود ،ھمه متھمان آزاد شدهاند.
جاسوسی برای بـيـگـانـگـان خـيـانـت
محسوب میشود ،تـرور دانشـمـنـدان
اتمی محاربه و اقـدام عـلـيـه امـنـيـت
ملی .اﯾن گونه جراﯾم قطعا حکم اعدام
دارد .سئوال اﯾنجاست چرا اﯾـن افـراد
آزاد شدند؟

تصـوﯾــری کــه بــه عــنــوان پــاســپــورت
اسرائيلی متھمين در مستـنـد صـدا و
سيما پخش شد
اما داستـان آزادی آنـھـا بـه مـعـجـزه
شباھت دارد.
مازﯾار ابراھيمی ﯾکی از متھـمـان تـرور
دانشــمــنــدان ھســتــهای بــود .او در
مستند کلوب ترور اعتراف کرد که برای
آموزش به اسرائيل رفـتـه .و مسـئـول
تيم ترور مھندس شھـرﯾـاری ﯾـکـی از
دانشمندان اتمی بود و ھمـچـنـيـن در
ترور مسعود عليمحمدی دانشـمـنـدی
اتمی نقش داشته.
مــازﯾــار مــردی قــد بــلــنــد اســت بــا
چشــمھــای رنــگــی .وقــتــی در بــاره
خاطرات دوران زندان سخن مـیگـوﯾـد
بسيار دقيق و مو به مو آن را تـوضـيـح
میدھد .حرفھـاﯾـش دقـيـق اسـت.
صورت او بيشتر به آلمانیھا شبـاھـت
دارد تا اﯾرانيـان .امـا وقـتـی صـحـبـت
میکند لـھـجـه تـھـرانـی او نـمـاﯾـان
میشود.
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او پيش از دستگيـری در سـال ١٣٩١
صاحب ﯾک شرکت موفق بـود .کـارش
فـروش ،نصــب و آمــوزش تــجــھــيــزات
تلوﯾزﯾونی بود .صدا و سيما اﯾـران ھـم
از طرفھای قرارداد او بود.
مازﯾار میگوﯾد ﯾکی از رقباﯾش نامـهای
بدون امضا در صندوق شکاﯾات صـدا و
سيما میاندازد .در اﯾـن نـامـه مـازﯾـار
متھم به جاسوسی و بـھـاﯾـی بـودن
میشود .حراست صدا و سـيـمـا ھـم
گزارش را بـه وزارت اطـالعـات ارجـاع
مــیدھــد .مــازﯾــار ،بــرادر و دامــادش
دستگير میشوند .آنھـا بـه بـيـش از
 ١٠٠نفر دﯾگر که به دست داشتـن در
ترور دانشـمـنـدان ھسـتـهای مـتـھـم
شدهاند در زندان اوﯾن میپيوندند.
از دیماه  ١٣٨٨تا دیماه  ١٣٩٠چـھـار
تن از دانشـمـنـدان ھسـتـهای اﯾـران
توسط افراد ناشناس کشته شـدنـد و
به تعدادی دﯾگر سوء قصد شد .مـازﯾـار
ﯾکسال بعد از آخرﯾن ترور دستگير شد.
مھدی مـھـدوی آزاد از تـحـلـيـلـگـران
مسائل ھستـهای و امـنـيـتـی اﯾـران
میگوﯾد وزارت اطالعات بـه شـدت در
آن ھنگام تحت فشار بوده اسـت ” .در
آن مقطع صدھا نفر را با ھدف سنـارﯾـو
سازی بازداشت کردند ،در واقع ھـدف
خــارج کــردن وزارت اطــالعــات از زﯾــر
فشارھای سياسی بود”.
فيلم اعترافات سـال  ١٣٩١را نشـان
مازﯾار دادم .خشم در صورت او نمـاﯾـان
میشود و مشتھاﯾش گـره شـده و
ھمدﯾگر را میفشارند .مازﯾار گفت ” ،
اﯾن اعترافات پس از ﯾک ماه تـا چـھـل
روز شدﯾدترﯾن شکنجهھا بود .پـس از
ده ضربـه کـابـل بـه کـف پـاﯾـم ،پـام
شکسـت .در اﯾـن مـدت حـدود ۶٠٠
ضربه کابل رو پای شـکـسـتـه تـحـمـل
کردم .ھفت ماه دست بند بـه دسـت
در ســلــول انــفــرادی گــلــولــه شــدم.
مھرهھای پشتم خـم شـدهانـد .بـرای
رھاﯾی از شکـنـجـه حـاضـر بـودم ھـر
اتھامی آقاﯾان میگفتند قبول کنم”.
مازﯾار نحوه ضبط اعترافات را در زنـدان
اوﯾــن شــرح داد .در صــحــنــهای از
“مستند” صدا و سـيـمـا مـازﯾـار عـرق
کرده و دارد برﯾده برﯾده در باره نقشش
در ترور دانشمندان اتمی حرف میزند.
او میگوﯾد تھيه فيلم کـار خـود وزارت
اطالعات بود .چون در اوﯾن و بـا حضـور
بــــازجــــوﯾــــان ضــــبــــط شــــد.
Image captionتصوﯾری که به عـنـوان
پاسپورت اسـرائـيـلـی مـتـھـمـيـن در
مستند صدا و سيما پخش شد
اما او میگوﯾد کـه اعـتـراف بـه قـتـل
دانشمندان اتمی تازه اول کار بـود .او
ھفت ماه دﯾگر تحت شکنجه شدﯾد در
جاﯾی نامشخص خارج از زنـدان اوﯾـن
بود .در اﯾن مدت از او خواسـتـه بـودنـد
که اعتراف کند پسران اکبر ھـاشـمـی
رفسنجانی ،و محمد امامی کـاشـانـی

با او به اسرائيل سفر کردهاند.
آنچه که در نھاﯾت موجب شد مازﯾار به
شکل معـجـزهگـونـهای زنـدان بـرھـد،
نتيجه رقابت وزارت اطالعات و اطالعات
سپاه و تـالش وزارت اطـالعـات بـرای
اعترافگيری بيشتر از او بود.
در اﯾن سالھا کـه مـاجـراھـای تـرور و
دستگيریھا رخ داد ،در آبان سـال ٩١
و پيش از دستگيـری مـازﯾـار ،انـفـجـار
مھيبی در کـارخـانـه مـوشـک سـازی
سپاه پاسداران در مالرد کـرج رخ داده
بود .در انفجار مـالرد کـرج دهھـا نـفـر
کشته و زخمی شده بودند .انفجار بـه
حدی شدﯾد بود که صدای انـفـجـار در
کرج و تھران ھم حس و شنيده شد.
سپاه پاسداران اﯾن انفـجـار را حـادثـه
خواند .اما شاﯾع شده بود کار مـوسـاد،
سازمان جاسوسی اسرائيل بوده.
اما بازجوﯾان مازﯾار تصميم گرفتند تـا او
مسئوليت انفجار مالرد را نيز بـپـذﯾـرد؛
سنارﯾوﯾی که در نھاﯾت نتيجه معکـوس
داشت و به رھـاﯾـی مـازﯾـار و سـاﯾـر
متھمان از شکنجه منجر شد.
مازﯾار میگوﯾد بازجوﯾان نقشه پـاﯾـگـاه
مــالرد را بــه مــن دادنــد و گــفــتــنــد،
“ ھمکارانمان از سپاه شما را بازجوﯾـی
خواھند کرد .تنھا در باره مـالرد حـرف
خواھی زد .وظيفه تـو زدن شـاسـی
انفجار بوده است .نه ﯾک کلمه کمتر ﯾا
بيشتر از چيزی که بھت گفتـيـم نـگـو.
وگرنه گوشت به استخونت نمیذارﯾم.
منظورشان اﯾن بـود کـه آنـقـدر کـابـل
خواھند زد تا گوشت از اسـتـخـون پـام
جدا بشه”.
ﯾکی از مـامـوران سـازمـان اطـالعـات
سپاه بـرای بـازجـوﯾـی از مـازﯾـار بـه
بازداشتگاه وزارت اطـالعـات مـیرود.
مامور سپاه پرونده را ورق مـیزنـد و
اعترافات مازﯾار را میخواند.
مازﯾار میگوﯾد او سرش را از پـرونـده
بلند کرد و گفت“ :اعـتـراف کـردی کـه
کليد انفجار مالرد را تو زدی؟ مـن ھـم
گفتم بله .پرسيد کجا بودﯾد اون موقـع؟
گفتم پشت فنس پادگان .گفت وقـتـی

انفجار رخ داد ،تو چيزی حـس کـردی؟
گوشات درد نگرفت؟ .گفتم نه”.
مازﯾار میگوﯾد“ :مامور سپاه با شنيدن
اﯾن حرف ھمچون فنر از جاﯾـش پـرﯾـد.
به او بد و بـيـراه مـیگـوﯾـد و ادامـه
میدھد ” :تا شعاع  ٢۵کيلومتری ﯾـک
شيشه سالم نمونده ١٧٧ ،نفر کشتـه
شدهاند ،ﯾک آجر رو ھم بند نمونده ،تـو
میگی اثری رو تو نداشته؟ چه خـبـره
اﯾنجا؟ کی اﯾـن مـزخـرفـات را بـه تـو
گفته؟”
مازﯾار میگوﯾد او گير کرده بود .از ﯾـک
طرف بازجوی وزارت اطالعات نشستـه
و او فکر شکنجه پس از بـازگشـت بـه
سلول بود .و از طرف دﯾگر مامور سپـاه
او را تھدﯾد میکرد .مازﯾار مـیگـوﯾـد”:
دل به درﯾا زدم .گفتم که زﯾر شکـنـجـه
اﯾن اتھامات را قبول کردهام”.
تحقيـقـات بـعـدی مـامـوران سـازمـان
اطالعات سپـاه نشـان مـیدھـد کـه
مــازﯾــار روز انــفــجــار )کــه پــيــش از
دستگيری او در ھمان سـال بـوده( در
منطقه آجودانيه تھران بوده نـه مـالرد
کرج.
مامور سپاه میگوﯾد ھمه متھمان بـی
گناھند و قول آزادی آنھـا را مـیدھـد.
پس از آن مالقات ،شکـنـجـه مـازﯾـار و
ساﯾر متھمان متوقف میشود.
ھيئتھاﯾی از دفتر رھبری و مـقـامـات
وزارت اطالعات برای دلجوﯾی از آنھا بـه
مالقات آنھا میروند .مازﯾـار مـیگـوﯾـد
نماﯾنده رھبری در وزارت اطالعات گفت
” به لطف شما و آقـا امـام زمـان ﯾـک
توطئه دولتی کشف و خنثی شد”.
در آن زمان رقابتھای شـدﯾـدی بـيـن
وزارت اطالعات و سـازمـان اطـالعـات
سپاه بود .سپاه تالش داشت و ابتـکـار
عمل را در زمينه ضـد جـاسـوسـی از
وزارت اطالعات بگيرد.

مھدی مھدوی آزاد مـیگـوﯾـد“ :بـارھـا
وزارت اطالعات سنارﯾـوھـای سـازمـان
اطالعات سپاه را خنثی کرده ھمـچـون
اتھام جاسوسی به مذاکره کننـد گـان
اتمی .امـا بـعـضـی اوقـات سـازمـان
اطــالعــات ســپــاه ســنــارﯾــوی وزارت
اطالعات را خـنـثـی کـرده ھـمـچـون
متھمان به ترور دانشمندان ھستـهای.
رقابت اﯾن دو نـھـاد اطـالعـاتـی رژﯾـم
باعث نجات متھمان ترور دانشـمـنـدان
اتمی شد.
”
مازﯾار ابراھيمی مـیگـوﯾـد بـدون
ھيچ گنـاھـی بـازداشـت شـده و
تحت شـکـنـجـه شـدﯾـد بـه تـرور
اعتراف کرده است
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پس از پخش فيلم اعتـرافـات بـه تـرور
دانشمـنـدان اتـمـی ،بـرای مـقـامـات
امنيتی و اطالعـاتـی حـکـومـت اﯾـران
محرز شده بـود کـه مـازﯾـار و سـاﯾـر
متھمان بیگناه ھستند .امـا آنـان ٢۶
ماه دﯾگر در زنـدان مـانـدنـد .قـاضـی
پــرونــده عــوض شــد و بــه قــاضــی
شــھــرﯾــاری شــعــبــه  ٢٧جــنــاﯾــی
دادگستری تھران ارجاع داده شد.
مازﯾار مـیگـوﯾـد وقـتـی نـزد قـاضـی
شھرﯾـاری شـکـاﯾـت بـرد و از وزارت
اطالعات و صدا و سيما و چند رسـانـه
دﯾگر شکاﯾت کرد ،قـاضـی شـھـرﯾـاری
گفـت ” بـرو خـدا رو شـکـر کـن کـه
زندهای .خدا شاھده پاشنـه در دفـتـر
من رو در آوردن که چندتا از شـمـا کـه
اعتراف کردهاﯾد را اعـدام کـنـم بـرای
خوشحالی خـانـواده شـھـدا و حـفـظ
آبروی نظام”.
اما پيش از شھرﯾاری قـاضـی پـرونـده
صلواتی بود .مازﯾار میگوﯾد “ :او مرتـبـا
متھمان را تھدﯾد میکرد و مـیگـفـت
بروﯾد با آقاﯾان ھمکاری کنيد و مـرتـب
کاغذی را نشان میداد و میگفت اﯾن
حکم اعدام شماست .شما را اﯾـنـجـا
چال میکنيم”.
مازﯾار و  ١١نفر دﯾگر که در آن بـرنـامـه
تلوﯾزﯾونی اعتراف کرده بـودنـد پـس از
حدود  ٣٫۵سـال زنـدان ھـمـگـی آزاد
شدند .مازﯾار میگوﯾد او مـجـبـور شـد
 ١٣٠مليون تومان خسـارت بـگـيـرد و
شکاﯾتش را از وزارت اطـالعـات پـس
بگيرد .شکاﯾت او به صدا و سـيـمـا و
کيھان و فارس به جاﯾی نرسيد.
اما تنھا متھمی کـه در آن “ مسـتـنـد
کلوب ترور” نشان داده شـد و اعـدام
شد ،مجيد جمالی فشی بود .او نـيـز
در کنار مازﯾار و دﯾگر متھمـان بـه تـرور
دانشمندان اتمی اعتراف کرد.
مجيد جمالی فشـی قـھـرمـان کـيـک
باکسينگ بود .اھل تبرﯾز .در اعتـرافـات
تلوﯾزﯾونی او بسيار آرام و خونسرد بود.
او ھم ھمچون مازﯾار اعتراف کرد بـرای
آموزش نظامی به اسرائيل رفته است.

مــازﯾــار مــیگــوﯾــد بــازجــوﯾــان وزارت
اطالعات در باره ارتبـاطـش بـا مـجـيـد
جمالی فشـی پـرسـيـدنـد .امـا او را
نمیشناخته .آقای جمالی فشـی دو
ماه پيش از دستگيری مازﯾار بـا حـکـم
قاضی صلواتی اعدام شد.
مجيد جمالی فشی به تـرور مسـعـود
عليمحمدی دانشمند ھستـهای اﯾـران
اعتراف کرد .اما تناقضھای زﯾـادی در
فيلم اعترافات او بود.
در اﯾن برنامه تلوﯾزﯾون اﯾران پاسپورتـی
اسرائيلی نشـان داده مـیشـود کـه
گفته میشود مجيد جمالی فشی بـا
آن بــه اســرائــيــل ســفــر کــرده .اﯾــن
پاسپورت فـتـوشـاپ شـده .چـرا کـه
نسخه اصلی اﯾـن پـاسـپـورت نـمـونـه
پــاســپــورت اســرائــيــلــی در ســاﯾــت
وﯾکیپيدﯾاست .عـکـس او بـر خـالف
قوانين رو به دوربين نيست .بسـيـاری
معتقدند او ھم ھمچون مـازﯾـار تـحـت
شکنجه اعتراف کرده است.
مازﯾار میگوﯾد او باور نـدارد جـمـالـی
فشی اعدام شده باشد و ﯾـا دسـتـی
در ترورھا داشته باشد “ :با تـوجـه بـه
شکنجهھاﯾی که ما متحمل شـدﯾـم و
ما را وادار به اعتراف کردند ،مـن دﯾـگـر
نمیتوانم ھيچ اعترافی را باور کنم”.
بعضی ناظران معتقدند که دستـگـيـری
مجيد جمالی فشی میتواند نـتـيـجـه
مصاحبه او در سفارت آمرﯾکـا در بـاکـو
باشد.
بر اساس گزارشـی از وزارت خـارجـه
آمرﯾکا که ساﯾت افشاگر وﯾکيليـس آن
را در سال  ٢٠٠٩منتشر کرد“ ،مـجـيـد
جمـالـی فشـی پـس از اعـتـراضـات
جنبش سبز قصد مھاجرت به آمرﯾکا را
داشته .او در سال  ٢٠٠٩برای گرفـتـن
وﯾزای آمرﯾکا به سفارت اﯾن کشـور در
باکو پاﯾتخت آذرباﯾجـان مـیرود .آقـای
فشــی در مصــاحــبــه بــا ﯾــکــی از
دﯾپلماتھای آمرﯾـکـاﯾـی از خشـونـت
دستگاهھای امنيتی اﯾران در سـرکـوب
جنبش سبز حرف زده .او از جـنـبـش
آذریھای اﯾران و ظلمی به مردم تـرک
میرود می گوﯾد .او از فشار بـه خـود
برای ھمکاری با نيرویھای امنيـتـی و
اطالعاتی اﯾران خبر میدھد .بسيـاری
بر اﯾن باورند پس از انتشار اﯾن مـدرک
توسط وﯾکيليکس مجيد جمالی فشـی
پس از بازگشت بـه اﯾـران دسـتـگـيـر
میشود .و به ھمين دليل ھـم اعـدام
میشود”.
ھفت سال از پخش اعترافات مـازﯾـار و
ساﯾر متھمان میگذرد .با تـعـدادی از
متھمان که به ترور دانشمندان اتـمـی
اعتراف کردند تماس گرفته شده .آنـان
آزادند و تھدﯾد شدهانـد کـه نـبـاﯾـد بـا
کسی در بـاره اعـتـرافـات اجـبـاری و
شکنجه صحبت کنند .آنـھـا بـه دالﯾـل
امنيتی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
ﯾک جستجوی ساده در شـبـکـهھـای
مــجــازی نشــان مــیدھــد بســيــاری

کسانی که در “ مستنـد کـلـوب تـرور”
ھفت سال پيش صدا و سيما اعـتـراف
کردند ،از سال  ٢٠١۵در فضای مجـازی
فعال ھستند.
شادی صدر ،وکيل ،فعال حقوق بشر و
از بنيانگذاران سازمـان “عـدالـت بـرای
اﯾــران ” مــیگــوﯾــد“ :بــرخــالف بــاور
بــعــضــیھــا ،بســيــاری از مــردم اﯾــن
اعترافات را باور میکنند .جلو دوربـيـن
به انجام اعمالی اعتراف میکننـد کـه
ھمهشون جرمھای خـيـلـی بـزرگـيـه،
اعمال تکاندھنده است .خـانـواده اون
فرد بيرون از زندان بـا ﯾـک نـوع شـرم
اجتماعی مواجه میشه که بچهشـون
ھمچنين خيانتی کردهاند”.
مازﯾار میگوﯾد پس از اﯾن ھمـه سـال
آثار جسمی و روحی شـکـنـجـهھـا در
سلولھای وزارت اطالعات ھنـوز او را
رھا نکرده .او شبھا کابوس میبيند و
روانپزشک او را ھـر ھـفـتـه مـالقـات
میکند .او مـیگـوﯾـد در آلـمـان ھـم
بازجوﯾان وزارت اطالعات شبھـا او را
در خواب رھا نمیکنند.
مازﯾار پس از آزادی به کردستان عـراق
سفر میکند.
او دو عکس مادرش را نشان میدھـد.
ﯾکی پيش از دستگيرﯾش کـه مـادرش
قبراق و سر حال است .و دﯾـگـری کـه
اشک مازﯾار را در میآورد ،عکسـی از
مادرش پس از دسـتـگـيـری مـازﯾـار و
پخش اعترافات او.
مادرش سکته مغزی میکنـد و ظـرف
چند سال ،دهھا سال پيرتر میشود.
مـازﯾـار ھــق ھـق گـرﯾـه مــیکـنـد و
میگوﯾد “ :ھر وقت مـادرم و پـدرم را
میبينم از خودم خجالت میکشم”.

اﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮي:

ﺗﻬﺮان و ﻃﺒﻞ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺟﻨﮓ،

اﯾنـدپـتـنـدنـت فـارسـی  -جـمـھـوری
اسالمی تنـھـا رژﯾـم اسـتـبـدادی
نيست که ادامه حيات خـود را در
محيطی توأم بـا تـھـدﯾـد دائـمـی
جنگ ،میبيند
«جنگ ».اﯾن لـغـتـی اسـت کـه اﯾـن
روزھا ،در تھران بر سـر زبـانھـاسـت.
آﯾتﷲ علی خامنهای ،رھبر جمھـوری
اسالمی ،از نيـروھـای نـظـامـی خـود
خواسته است کـه در «حـالـت آمـاده
باش شب پيش از جنگ »قرار گـيـرنـد.
حجتاالسالم حسن روحـانـی رئـيـس
جمھوری ،ھشدار داده است کـه ھـر
جنگ آﯾنده با اﯾران «مـادر جـنـگھـا »
خواھد بود ،عبارتی کـه ﯾـادآور صـدام
حسين و شعار «ام المعارک »اوسـت.
امامان جمعه در سراسر اﯾران دسـتـور
گرفتهاند که افکارعمومی مـومـنـان را
برای جنگ آماده کنند .در ھمان حـال،
دکتر حسن عباسی که به «کيسينجـر
اســالم »شــھــرت دارد از نــابــودی
«شيطان بزرگ »در ھر جنگ احتمالـی
سخن میگوﯾد.
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با اﯾن حال ،بسيار ناظران بـرآنـنـد کـه
بحران کنـونـی جـمـھـوری اسـالمـی،
رژﯾمی که از آغاز در مـتـن بـحـرانھـا
روزگار گذرانده است ،بـه جـنـگ گـرم
منجر نخواھد شـد .اگـر جـنـگ را در
معنای وسيـعتـر آن بـه شـيـوه کـالو
سوتيز ﯾا حتا «مرزبان نـامـه »خـودمـان
در نظر بگيرﯾم ،جمھوری اسـالمـی از
آغاز پيداﯾش خود با جـھـان بـيـرون در
جنگ بوده است .ﯾک جبھه اﯾن جنـگ،
جنبه مسـلـکـی )اﯾـدئـولـوژﯾـک( دارد.
آﯾتﷲ خمينی ،بينانگذار و معـلـم اول
جمھوری اسالمی ،مـعـتـقـد بـود ،ﯾـا
دستکم وانمود میکرد که کليه مـلـل
جھان تحت حکومتھای نامشروع و در
چارچوب قوانين بينالمللی که ساختـه
و پرداخته «صليبيون و صھيونستھا »
اســت بســر مــیبــرنــد .در نــتــيــجــه،
جمھـوری اسـالمـی کـه تـنـھـا رژﯾـم
مشروع در عالم است ،وظيفه دارد که

برای رھاﯾی بشـرﯾـت از ضـالـمـان در
ھمه جبھهھا نبرد کند.

اﯾران برای جلوگـيـری از شـکـافھـای
درونـــی نـــيـــازمـــنـــد ﯾـــک شـــعـــار
وحدتآفرﯾناند .روحانی میگوﯾد :ھمه
ما باﯾد اکنون در ﯾک صف قـرار داشـتـه
باشيم! به عبارت دﯾـگـر ،آنـان کـه از
داخل جنبش خمينيسـتـی خـواسـتـار
اســتــعــفــای روحــانــی ھســتــنــد
میباﯾستی آرام بگيرند ،زﯾرا «جنـگ »
در پيش است!

امروز ،کوبيدن بر طبل جنـگ دو مـعـنـا
دارد .نخـسـت ،جـمـھـوری اسـالمـی
میخواھد چنان وانمـود کـنـد کـه راه
دﯾپلماتيک خروج از بحران کنونی به بن
بست رسيده اسـت .ﯾـک ھـدف اﯾـن
ادعا ترساندن ھمساﯾگان اﯾران از ﯾـک
سو و دمکراسیھای اروپاﯾی از سـوی
دﯾـگـر اسـت .ھـدف دﯾـگـر ،تـحـرﯾــک
افکارعمومی در اﯾاالت متحده است بـه
اﯾن اميد که حکومـت دونـالـد تـرامـپ،
رئيس جمھوری ،بـرای سـاکـت کـردن
طبلھای جنگ ،از فشار تحرﯾـمھـا بـر
جمھوری اسالمی بکاھد.

البته جمھوری اسـالمـی تـنـھـا رژﯾـم
استبدادی و شمـولگـرا نـيـسـت کـه
ادامه حيات خود را تنھا در مـحـيـطـی
بحرانی و توأم با تھدﯾد دائمـی جـنـگ،
میبيـنـد .اتـحـاد جـمـاھـيـر شـوروی
سوسياليستی نزدﯾک به ھشت دھـه
با واقعيت ﯾـا تـھـدﯾـد مـجـازی جـنـگ
زندگی کرد .جـمـھـوری خـلـق چـيـن،
دستکم تا مرگ مائوزدونـگ ،ھـمـواره
خود را در آستانه جنگ جلوه میداد.

دعوتنـامـه خـمـيـنـی بـه مـيـخـائـيـل
گورباچف ،رھبر اتـحـاد شـوروی در آن
زمان ،برای پـذﯾـرفـتـن دﯾـن اسـالم و
استقرار حکومت مشـروع در مسـکـو
ﯾکی از اسناد مھم مسلکـی جـنـبـش
خمينيستی به شمار میرود.

معنای دوم اﯾـن جـنـگ نـمـاﯾـی ،اگـر
نخواھيم بگوﯾيم جنگ افروزی کودکانه،
اﯾن است که گروه گزﯾدگان حـاکـم بـر

نزدﯾکتر به اﯾران خودمان ،مستبـدانـی
چون عبدالناصر در مصر ،صدام حسيـن
در عراق و حافـظ االسـد در سـورﯾـه،
استراتژی خود را گرد مضمون «جنگ »
مجازی ﯾا واقعی شکل داده بودند.

حمله بـر ھـدفھـای آمـرﯾـکـاﯾـی در
منطقه نيز آسان نخواھد بود .در حـال
حاضر ،اﯾاالتمتـحـده کـمتـرﯾـن حضـور
نيروی نظامی را در خاورميانه دارد -بـه
نسبت  ١٠ﯾا  ١۵سال پيش.

مــیتــوان ازحــجــتاالســالم روحــانــی
پرسيد :خوب اگر قرار است جنگی رخ
دھد ،چه کسی و با چه ھدفی آغازگر
آن خــواھــد بــود؟ ھــدف جــمــھــوری
اسالمی ،دستکـم در کـوتـاه مـدت،
برداشتن تحرﯾمھاﯾی است که اﯾـاالت
متحده تحميل کرده است .امـا آﯾـا بـا
آغاز جـنـگ مـیتـوان بـه اﯾـن ھـدف
رسيد؟ پاسخ حتما منفی اسـت .اگـر
جمھوری اسالمی آغازگر جنگ باشـد،
حکومت ترامپ عذری تازه بـرای ادامـه
تحرﯾمھا و ﯾا حتی تشـدﯾـد آنـان ،بـه
دست خواھد آورد.

از آنجا که اﯾن حضور اساسا در عـراق،
افغانستان ،قطر و عمان است ،حمـلـه
به مواضع آمرﯾکاﯾی به معنای حمله به
کشورھاﯾی خواھد بود کـه جـمـھـوری
اسالمی دوست ﯾا نيمـهدوسـت خـود
میداند.
احتمال دﯾگر اﯾن است کـه جـمـھـوری
اسالمی برای آغاز جنگ از رزمـنـدگـان
خود در حزبﷲ لبنان و حـمـاس غـزه
بخواھد کـه اسـرائـيـل را ھـدف قـرار
دھند .در آن صـورت ،مسـئـلـه بـعـدی
دﯾگری پـيـدا خـواھـد کـرد و بـحـران
تحرﯾمھا عـلـيـه اﯾـران در درجـه دوم
اھميت قرار خواھد گرفت.

از اﯾن گذشته ،جمھوری اسـالمـی در
موقعيتی نيست که با آغاز ﯾـک جـنـگ
به اﯾاالت متحده از داخل ضـربـه بـزنـد.
جمھوری اسالمی ﯾک شبکه تبليغاتی
و مشاطهگـری نسـبـتـا گسـتـرده در
اﯾاالت متحده اﯾجاد کرده است ،اما بـه
نظر نمیرسد کـه آن «شـبـکـهھـای
انتحـاری »کـه دکـتـر عـبـاسـی ادعـا
میکند ،واقعيت داشته باشند.

از ھر زاوﯾه کـه بـنـگـرﯾـم ،جـمـھـوری
اسـالمــی ،عـلــیرغــم نـمــاﯾــشھــای

رزمجوﯾانه مانند توقيف نـفـتـکـشھـا و
تيـرانـدازی بـه ھـدفھـای خـالـی از
سکنه ،کوچکترﯾن نفعی در آغاز جنگ
ندارد .بدﯾنسـان «ھـل مـن مـبـارز »
آقاﯾان خامنهای و روحانی را مـیتـوان
در قاطيغورﯾاس رجزخوانی قرارداد.
اﯾاالت متحده نيز سودی در آغاز جـنـگ
گرم عليه مالﯾان تھران ندارد .تحرﯾمھـا
دارند کار ،ﯾا خرابکاری ،خودشان را بـه
خــوبــی انــجــام مــیدھــنــد بــیآنــکــه
کوچکترﯾن ھـزﯾـنـهای بـرای آمـرﯾـکـا
داشته باشند.
بدﯾن سان ،علیرغم طـبـل کـوبـی و
رجــزخــوانــی در تــھــران ،روشــی کــه
جمھوری اسالمی ھمواره برای خـروج
از بحران به کار برده است ،امـروز نـيـز
محتملتر از جنگ به نظر میرسد .اﯾن
روش را آﯾتﷲ خمينی «نوشيدن جـام
زھر »خواند .آﯾتﷲ خامنـهای عـبـارت
شاعرانهتری عرضه میکـنـد :نـرمـش
قھرمانانه!

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان )ﻫﻠﻨﺪ( از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  14ﻧﻔﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ
در اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان)ﻫﻠﻨﺪ( از اﻳﺮاﻧﻴﺎن آزادي ﺧﻮاه ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ

ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان را ﻳﺎري دﻫﻴﻢ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان از دﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.

جبھه ملی اﯾران-ھلند بر روی شبکه اﯾنترنت

آدرس اﯾميلی:

www.jebhemelli.nl

post4iraneazad@gmail.com

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  14ﺗﻦ از ﻛﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه زﻧﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﻲ و ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
به جمھوری اسالمی" تا رسـيـدن بـه
خواستهھای کامل خود ادامه دھـيـم.
خواستهھای ما ﯾک مطالـبـه مـلـی و
حقوق بشریست که با پيوستن شما
ھــمــوطــنــان بــه مــا و حــمــاﯾــت از
خواستهھای ما میتواند به جنبـشـی
فراگـيـر و سـراسـری تـبـدﯾـل شـود.
14
5

بيانيه  ١۴تن از کنشگران مدنی حـوزه
زنان در داخل کشور برای اسـتـعـفـای
رھبر و گذار از جمھوریاسالمی
دوشنبـه  ١۴مـرداد  ۵ - ١٣٩٨اوت
٢٠١٩
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شـــــرﯾـــــف؛
ھـــــمـــــوطـــــنـــــان
چھار دھه حکومتِ والﯾت مطلقه فقيـه
منجر به حذف ضدانسانـی نـيـمـی از
جمعيت کشور" ،با ھمه ظرفـيـتھـا و
تواناﯾیھـایشـان" از حـيـث حـقـوق
شھروندی برابـر و کـرامـت انسـانـی
اســــــــــــــت.
شــــــــــــــده
آزاده؛
ھــــــــمــــــــوطــــــــنــــــــان
پــس از انــقــالب و بــرقــراری رژﯾــم
جمھوریاسالمی ،بسياری از حـقـوق
اوليه و انسانی ما زنان اﯾـران سـلـب
شد و جنسيت و ھوﯾت زنانه ما تـحـت
قيموميت والﯾت مطلقـه و جـنـسـيـت
مردانه و فرھنگ مردساالرانه در آمد ،و
ھر کس عليه اﯾن تبعيض جـنـسـيـتـی
لب به اعتراض گشـود بـه تـوھـيـن و
تحقير ،ضرب و شتم و حبس و حـتـی
در مواردی به شکنجه و اعدام گـرفـتـار
گــــــــــــــــــــــــــردﯾــــــــــــــــــــــــــد!
در دنيائی که زنان بسياری از کشورھا
در عرصهھای سيـاسـی ،اقـتـصـادی،
علمی ،فرھنگی ،ھـنـری و ورزشـی
پابهپای مردان به پـيـش مـیرونـد ،در
جمھوریاسالمی زنان ھمچنـان بـرای
حقوق اوليه انسانی تالش میکـنـنـد!

ھموطنان ھمدرد؛ ما  ١۴تـن از زنـان
داخل کشور ،از فعاالن حـوزه جـنـبـش
زنان اﯾران در اعتراض به اﯾن "آپـارتـاﯾـد
جنسی" که حاصل نگاه مـردسـاالرانـه
نظام فقاھتی است ،عليه اﯾـن نـظـام
ضدزن که ارزشھـای انسـانـی مـا را
محو نموده اسـت ،بـه پـاخـاسـتـه و
خــواســتــار گــذار کــامــل از نــظــام
جمھـوریاسـالمـی و تـدوﯾـن قـانـون
اساسی جدﯾدی ھسـتـيـم ،نـظـام و
قانونی که در آن کـرامـت و ھـوﯾـت و
حقوق برابر زنان در تمامی عـرصـهھـا
برسميت شناخته شود .با احتـرام بـه
ميثاق  ١۴تن از مبارزان اﯾن کشور کـه
با شجاعت پرچم اتحاد و ھمبستـگـی
ملی اﯾرانيان داخل و خارج از کشـور را
برافراشته اند ،ما فعاالن جنبـش زنـان
اعالم مـیدارﯾـم کـه طـی  ۴٠سـال
حکومت جمھوریاسـالمـی ،بـا زور و
سرکوب و تصوﯾب قوانين غيرانسانی و
ضد زن از متن جامعه به حاشيه رانـده
شدهاﯾم و ادامه اﯾن وضعيت بـرای مـا
قــــابــــل تــــحــــمــــل نــــيــــســــت.
لذا با اعتقاد به تساوی حـقـوق زن و
مرد در تمامی عرصـهھـا مـبـتـنـی بـر
اعالميه جھانی حقوق بشر ،خواستـار
حکومتی سکوالر دمـوکـرات بـا حـفـظ
تماميت ارضی اﯾران عزﯾز ھستيم کـه
بتواند تضمين کننده حقوق زنان جامعه
بـــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــد..
ما  ١۴تن از فعاالن حوزه حـقـوق زنـان
مصمم ھستيم با شيـوهای مـدنـی و
بدون خشونت ،مبارزه خود را ھمـچـون
پيشقراوالن آزادی وطن با گفـتـن "نـه

مــــــــــــرداد
اگـــــــــوســـــــــت
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 -1شھال انتصـاری)فـعـال سـيـاسـی،
کــــارگــــری و حــــقــــوق زنــــان(
 -2نصرت بھشتی)معلم بازنششتـه و
زنـــــان(
حـــــقـــــوق
فـــــعـــــال
 -3فرشته تصوﯾبی)فعال حقوق زنـان(
 -4پروا )سکينه( پاچيده )نـوﯾسـنـده و
شــاعــر و فــعــال حــقــوق زنــان(
 -5گيتی پورفاضل)وکيل دادگستـری و
عضو کانون نوﯾسندگان و فعال حـقـوق
زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(
 -6عزت جـوادیحصـار)فـعـال حـقـوق
زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(
 -7زھرا جمالی)فـعـال حـقـوق زنـان(
 -8شھال جـھـانبـيـن)حـامـی حـقـوق
زندانيان بيگناه سياسی و فعال حقوق
زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(
 -9فاطمه سپھری)ھمسر شـھـيـد و
فــعــال مــدنــی و حــقــوق زنــان(
 -10مرﯾم سليمانـی)فـعـال مـدنـی و
زنـــــــــــان(
حـــــــــــقـــــــــــوق
 -11ســوســن طــاھــرخــانــی)دبــيــر
بازنشسته و فعال مـدنـی و حـقـوق
زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(
فرنگيس مظلـوم)فـعـال مـدنـی و
-12
ِ
حقوق زنان ،زندانی سياسی و مـادر
عـــــــربـــــــی(
ســـــــھـــــــيـــــــل
 -13نرگس منصـوری)فـعـال مـدنـی و
کارگری ]عضو سندﯾکای شرکت واحد[
و مدافع حقوق زنـان ،فـرزنـد جـانـبـاز
شـــــــــــــــــھـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد(
 -14کيميا نوروزیصابر)فعال مـدنـی و
حقوق زنان(

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﺮوز ﻗﻴﺎم ﻣﻠﻲ ﺳﻲﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آراﻣﮕﺎه ﺷﻬﺪاي ﻣﻠﻲ
ﺳﻲﺗﻴﺮ ﻳﺎد آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ
-دوشنبه٣١ ,ام تير١٣٩٨ ,
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دﯾروز)  30تير( ساعت  ١٨عصر ،بيـش
از صدنفر از اعضای شورای مـرکـزی،
کادرھا و سـازمـانھـا و گـروھـی از
نيروھای ملی ،بهمناسـبـت سـالـروز
قيام ملی سیتير  ١٣٣١با حضـور در
آرامستان ابنباوﯾه ،ضمن پاسداشـت
اﯾن روز ملی ،با حضور و نثار گـل بـه
آرامگاه شھدای قيام سیتيـر ،ﯾـاد و
خاطره آنان را گرامیداشتند.
دﯾروز  ٣٠تيـر مـاه ھـمـزمـان بـا ۶٧
سالگی قيام مل ّـی سـیتـيـر ١٣٣١
آرامستـان ابـنبـاوﯾـه شـور دﯾـگـری
داشت .جمعی از اعضای جبھه مل ّـی
اﯾــران و نــيــروھــای م ـلّــی ،بــهرغــم
اطالعرسانی محدود )غير رسانهای(،
صرفاً جھت گرامیداشت قيام مـل ّـی
سیتير و ادای احترام به خاک گلگون
شھدای آن روز ،با حضور در جـاﯾـگـاه
آرامستان شھدای نھضت مل ّی اﯾران،
ضمن نثـار گـل بـه خـاک پـاکشـان،
سرود ملی » ای اﯾـران« اثـر روحﷲ
خالقی و سروده حسين گـلگـالب را
بهﯾاد خـاطـره قـيـام مـقـدس مـل ّـی
سیتير ،مبارزان و شھدای راه آزادی
و استقالل ھمخوانی کردند.
ھمچنين «دکتر حسين مـوسـوﯾـان »
رئيس شورای مرکزی جـبـھـه مـل ّـی
اﯾران با اﯾراد سخنانی دربـاره نـقـش
قيام مل ّی سیتيـر  ١٣٣١در تـارﯾـخ
مبارزات از دوران انـقـالب مشـروطـه،
نھضت مل ّی اﯾران تـا انـقـالب ،١٣۵٧
اﯾن قيام را نقطه عطف تـجـلـی اراده
ملی دانست .دکتر موسوﯾان در اﯾـن
سخنرانی ضـمـن اشـاره بـه سـيـر
تارﯾخی نھضت ملی اﯾران به رھـبـری
دکتر مصدق ،قيام ملی سـیتـيـر را
نقطه اوج مبارزات استقاللطـلـبـان و
آزادیخواھانه صدوپنجاه سـال اخـيـر
دانست.
پس از برگزاری آﯾين نکوداشت قـيـام
ملی سیتير و شھـدای مـلـی اﯾـن
روز ،ھمـه حضـار بـه جـوار شـھـداء
رفتند ،جاﯾی که سنگبنای آرامگـاه و
ﯾادمان )شـکـسـتـه شـدهی( دکـتـر
محمد مصدق رھـبـر نـھـضـت مـلـی
اﯾران ،رفتند و ﯾـاد مصـدق بـزرگ را
گرامی داشـتـنـد .بـرخـی از اعضـاء
گفتند« :به اميد اجرای وصيـت دکـتـر
مصدق مبنی بر انتقال آرامگاه وی در

کنار شھدای قيام ملی سیتير ،اميد
آنکه آرزوی بزرگ دکـتـر مصـدق کـه
ھمانا استقـرار آزادی ،اسـتـقـالل و
حاکميت ملی است ،تحقق ﯾابد».
کمی آنسو تر آرامگاه شھـيـد بـزرگ
نھضت مل ّـی اﯾـران ،دکـتـر حسـيـن
فاطمی ﯾار وفادار دکـتـر مصـدق ،بـه
ھمراه خواھر اﯾثارگر او بانو سلـطـنـت
فاطمی ،مستقر بود که اعضاء ﯾـاد و
نام آن اسوه وفاداری نـھـضـت مـلـی
اﯾران را گرامی داشتند.
در ھمان حوالـی آرامـگـاه دو تـن از
اعضای راستين نھضت ملی و جبـھـه
صدﯾقـی
ملی اﯾران دکتر غالمحسين َ
و ابراھيم کرﯾمآبـادی وجـود داشـت.
که اعضای حاضر ضمن ادای احـتـرام
صـدﯾـقـی،
به خاندان کـرﯾـمآبـادی و َ
گلھاﯾی را نثار خـاک گـرامـی آنـان
کردند.
در پاﯾان تمامـی اعضـاء بـه آرامـگـاه
خــانــوادگــی حســن شــمــشــمــيــری
قھرمان قرضـه مـلـی اﯾـران رفـتـنـد.

جاﯾیکه ضمن وجـود مـزار زنـدهﯾـاد
شمشيری ،زندهﯾاد دکتر حيدر رقابـی
و پھلوان جبھـه مـلـی اﯾـران جـھـان
پھلوان تختی حضور داشتند.
نکته قابل ذکر ضمن عالقهمنـدی کـه
افراد در سنين مـخـتـلـف بـه مـيـراث
نھضت ملی اﯾـران داشـتـنـد ،نـظـم
تشکيالتی و آرامشی که در برگـزاری
توسط افراد شـرکـت کـنـنـده وجـود
داشت ،موضوع قابل توجه بود.
جبھه ملی اﯾـران بـه عـنـوان خـانـه
سياسی دکتر مصدق ضمـن احـيـای
اﯾن ميراث بـزرگ مـلـی ھـمـواره در
کوشش است که ضمن پـاسـداشـت
نھضت ملی اﯾران بـه رھـبـری دکـتـر
مصدق ،آرمانھای نھضت ملی اﯾـران
را در نظر و عمل اعمال نماﯾد.
 ٣١تيرماه ١٣٩٨
روابط عمومی جبھه ملی اﯾران

رواﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ از 30
ﺳﺎل ﻓﺴﺎد در
اﻳﺮان:
ﺑﻬﻨﺎم ﻗﻠﻲﭘﻮر
 29ﺗﻴﺮ ,1398
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رواﯾــت مرکــز پژوھشھــای مجلــس از
 ٣٠ســــــال فــــــساد در اﯾــــــران
از سال  ١٣٨۴تا سال
دوره
در
،١٣٩٢
رﯾاســــت جمھــــوری
«محمــــــــــــــــــــــود
احمــدینژاد» ،حــدود
 ١۶٠مقالــه در مــورد
فــــساد در مجــــالت
مختلــــف علمــــی و
پژوھــــشی منتــــشر
شـــــــده اســـــــت.
از ســــال  ١٣٩٣تــــا
 ،١٣٩۶دوره نخـــست
رﯾاســــت جمھــــوری
«حـــسن روحـــانی»،
حــــدود  ١١٠مقالــــه
منتـــشر شـــده کـــه
بيشترﯾن آنھا مربوط
به سال  ١٣٩۵بـا ۴۶
مورد بوده است.
بررســی  ٣٠۵مقالــه پژوھــشی بــه
عنوان ذخيره داناﯾی كشور در موضـوع
فساد نشان میدھد فـساد در اﯾـران
از سال  ١٣۶٨چه گونه جوانـه زد و در
سال  ١٣٩۶به درخـتی تنومنـد تبدﯾـل
شد.
مرکــز پژوھشھــای مجلــس شــورای
اســالمی ﯾــک متــن فراتحليلــی ٣۴۵
صــفحهای از وضــعيت ذخــاﯾر مقــاالت
پژوھشی در زمينه مطالعات فساد در
اﯾران منتـشر کـرده اسـت کـه تـصوﯾر
روشنی از  ٣٠سـال فـساد در کـشور

اراﯾـــــــــه
میدھد.
تجزﯾـــه و
تحليـــــــل
اﯾـــــــــــن
مقـــــاالت
پژوھشی
و علمــی
در ســــه
بخـــــــش
«علـــل و
عوامــــــل

شـــکلگيری فـــساد»« ،پيامـــدھای
فــساد »و «راهکارھــای پيشگــيری و
مبارزه با فساد »انجام شده است.
نخــستين ﯾافتــه از فراتحليــل وضــعيت
مطالعــات فــساد در اﯾــران مربــوط بــه
جــدول فراوانــی مقــاالت بــا توجــه بــه
سال چاپ آنھا است.
اﯾــن جــدول شــروع انتــشار مقــاالت
علمـــی بـــا مفھـــوم انـــواع فـــساد
اقتصادی ،اداری ،مالی و سياسـی در
اﯾران از سال  ١٣۶٨را نشان میدھد.
دادهھــای اﯾــن جــدول بــه روشــنی
نشانگر بازتاب پدﯾده فساد در مقاالت
علمی و پژوھشی کشور طـی حـدود
 ٣٠سال ھستند.
ســال  ١٣۶٨کــه مبــدا اﯾــن فراتحليــل

است ،تنھا ﯾک مقاله در تمام نشرﯾات
علمــی و پژوھــشی در زمينــه فــساد
منتــشر شــده کــه اﯾــن وضــعيت در
ســالھای  ١٣۶٩و  ١٣٧۴ھــم تکــرار
شده است.
بين سالھای  ١٣٧٠تا  ١٣٧٣اما ھيچ
مقالــهای در زمينــه فــساد در مجــالت
علمی پژوھشی به چشم نمیخـورد
و در آخــرﯾن ســال رﯾاســت جمھــوری
اکبر ھاشمی رفـسنجانی اسـت کـه
تعداد مقاالت مربوط به فساد بـه عـدد
دو میرسد.
اﯾن روند تا سال  ١٣٨٠ادامـه داشـته

اســت؛ زمــانی کــه دوره اول رﯾاســت
جمھوری «محمـد خـاتمی »بـه پاﯾـان
میرســـد و ھمزمـــان بـــا آن ،تعـــداد
مقاالت در اﯾـن زمينـه بـه سـه عنـوان
افزاﯾش میﯾابد.
نخــستين جھــش آمــاری مقــاالت در
مـــورد فـــساد ،از ســـال  ١٣٨٢رقـــم
میخورد و به عدد شش میرسد .در
ســال  ،١٣٨۴ﯾعـــنی پاﯾـــان رﯾاســـت
جمھوری خاتمی ،تعداد اﯾن مقاالت تـا
 ١۴مورد باال میرود.
از سال  ١٣٨۴تا سـال  ،١٣٩٢در دوره
رﯾاســــــت جمھــــــوری «محمــــــود
احمــدینژاد» ،حــدود  ١۶٠مقالــه در
مورد فساد در مجالت مختلـف علمـی
و پژوھشی منتشر شده است.

رشـــد چـــشمگير اﯾـــن مقـــاالت در
شراﯾطی رخ میدھد کـه بـسياری از
تحليلگران و برخی مقامھای مسوول
از دولت محمود احمـدینژاد بـا عنـوان
فاســدترﯾن دولــت در تــارﯾخ اﯾــران نــام
میبرند.
از سال  ١٣٩٣تا  ،١٣٩۶دوره نخـست
رﯾاست جمھوری «حـسن روحـانی»،
حــدود  ١١٠مقالــه منتــشر شــده کــه
بيشترﯾن آنھا مربوط بـه سـال ١٣٩۵
با  ۴۶مورد بوده است.
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تعــداد مقــاالت چــاپ شــده از ســال
 ١٣٩٠به بعد ٢٠٨ ،مورد بـوده اسـت.
بــه عبــارت دﯾگــر ،بيــش از  ۶٨درصــد
مقــاالت منتــشر شــده در رابطــه بــا
فــــساد در نــــشرﯾه ھــــای علمــــی
پژوھشی ،از سال  ١٣٩٠به بعد چـاپ
شدهاند.

طــی  ٣٠ســال گذشــته را چنيــن بــر
میشمارد:
• ساختار قدرت و انحصارات
• فقدان اراده سياسی برای مبارزه
با فساد
• وضعيت كارآمدی نھاد دولت

گوﯾه شاﯾد برای خيلیھا ملموستر از
گوﯾهھای دﯾگـر باشـد .چراکـه عوامـل
گــسترش فــساد را از منظــر فــرد و
جامعه مـورد بررسـی قـرار داده و بـه
اﯾن نتيجه رسيده کـه فـساد در اﯾـران
طی  ٣٠سال اخير رابطـه مـستقيمی
با اﯾن شاخصھا داشته است:

زمينهھا و شـاخهھاﯾی کـه اﯾـن ٣٠۵
مقاله موضـوع فـساد را درآن بررسـی
کردهاند ھم قابل توجه است.

• وضعيت آزادیھای سياسی
• ضعف پاسخگوﯾی
• وضـــعيت احـــزاب و رقابتھـــای
سياسی
 -١-٢علل و عوامل حقوقی :اﯾن گوﯾـه
ھــم مھــمتــرﯾن عوامــل شــکلگيری و
گسترش فساد طی  ٣٠سال اخير در
اﯾران را از منظر حقوقی چنين تقسيم
بندی کرده است:
• تعدد و تورم قوانين و مقررات
• عدم شفافيت قوانين و مقررات
• كاســـتیھا و خـــالء قـــوانين و
مقررات
• وضعيت نھاد قضاﯾی
• وضعيت اجرای قانون
• ضعف سازوكار كنترل و نظارت
 -١-٣علــــل و عوامــــل اقتــــصادی:
شـــکلگيری و گـــسترش فـــساد در
جمھــوری اســالمی طــی  ٣٠ســال
گذشته پيوند عميقی با اﯾن گوﯾه دارد
که مھمترﯾن عوامل آن بـه اﯾـن شـرح
اعالم شده است:
• وضعيت كالن اقتصادی
• وجود انحصارات
• دولتی بودن و غـير رقـابتی بـودن
اقتصاد
• وضــعيت معيــشتی و نظامھــای
پرداخت
• عدم شفافيت ،تبعيـض ،نـابرابری
درآمدی و شکاف طبقاتی
• وضـــعيت سياســـتھای پولـــی،
بــانکی و ارزی ،رانــتجوﯾی و دولــت
رانتير
 -١-۴علــل و عوامــل فرھنگــی :اﯾــن

• وﯾژگیھای ارزشی جامعه
• رﯾخته شدن قبـح فـساد و ضـعف
كنترلھای درونی
• رواج مادیگراﯾی
• روﯾکرد قومی قبيلـهای و چيرگـی
روابط بر ضوابط
• عوامل شخصيتی و انگيزشی
 -٢آثار و پيامدھای فساد
مرکــز پژوھشھــای مجلــس شــورای
اســالمی بــا بررســی  ٣٠۵مقالــه،از
مجموع  ٢۵٠گزاره اﯾن محور ٢١ ،گوﯾه
اسـتخراج کـرده اسـت کــه مھـمترﯾــن
آنھـــا ،گوﯾـــهھای علـــل و عوامـــل
اقتـــصادی ،سياســـی ،فرھنگـــی و
حقوقی ،دارای بيـش تـرﯾن گزارهھـای
علمی ھستند.

بررسی اﯾن  ٣٠۵مقاله مشخص کرده
که  ۶٨مورد آنھا ،ﯾعـنی  ٢٢٫٣درصـد
در شاخه علوم سياسی و  ۶۶مـورد،
ﯾعـنی  ٢١٫۶درصــد در شــاخه اقتــصاد
منتشر شدهاند.
تراکم باالی مقـاالت منتـشر شـده در
دو شــاخه سياســی و اقتــصادی در
واقــــع معــــرف اھميــــت آنھــــا در
شــکلگيری فــساد در جامعــه اﯾــران
است.
ﯾکی دﯾگر از دادهھای مھـم اسـتخراج
شــده از  ٣٠۵مقالــه مــورد مطالعــه،
استحصال ھزار و  ۶٠٠گزاره است کـه
در سه زﯾرشاخه چنيـن تقـسيمبندی
شدهاند:
جدول باال میگوﯾد  ۶۵٠گـزاره مربـوط
به محور «عوامل شکلگيری فـساد»،
 ٢۵٠گزاره مربوط به «آثار و پيامـدھای
فــساد »و  ٧۵٠گــزار ھــم مربــوط بــه
«پيشگيری از فساد »بودهاند.
 -١عوامل شکلگيری فساد
از مجمـوع  ۶۵٠گـزاره اﯾـن محـور۵۴ ،
گوﯾـــه اســـتخراج شـــده اســـت کـــه
مھمترﯾن آنھا ،ﯾعنی گوﯾـهھای علـل
و عوامل سياسی ،حقوقی ،اقتصادی
و فرھنگی دارای بيشترﯾن گزارهھـای
علمی ھستند.
 -١-١علــل و عوامــل سياســی :اﯾــن
گوﯾـه در واقـع زمينـهھای شـکلگيری
فــساد در اﯾــران از نظــر سياســی را
مورد بحث و بررسی قرار داده است و
مھمترﯾن عوامل وقوع فساد در کـشور

 -٢-١گوﯾــهھای پيامــدھای اقتــصادی:
مھمترﯾن پيامدھای اقتصادی فـساد در
اﯾــران طــی  ٣٠ســال اخــير براســاس
ﯾافتهھای اﯾن پژوھش عبارتند از:
• اثر بر درآمدھا ،ھزﯾنـهھا و تركيـب
مخارج دولت
• اثر بر رشد و توسعه
• اثر بر سرماﯾهگذاری
• اثر بر فقر و عدالت توزﯾعی
• اثر بر انحراف منابع و استعدادھا
 -٢-٢گوﯾــهھای پيامــدھای سياســی:
جمعبنــدی  ٣٠۵مقالــه مــورد بررســی
قرار گرفته نشان میدھد که طـی ٣٠
سال گذشته فساد در چه بخشھاﯾی
از سياســت در اﯾــران تــاثير گذاشــته
است:
• اثر بر ساختار و مـشروعيت نظـام
سياسی
• اثر بر ثبات سياسی
• اثر بر حوزه بينالمللی
• اثر بر عملکرد و كارآﯾی دولت

• اثر بر رسانهھا و مطبوعات
• اثر بر عملکرد سازمانھا
 -٢-٣گوﯾــهھای پيامــدھای فرھنگــی:
اﯾن مقاالت در بخش فرھنگی ھم تاثير
فساد را چنين برشمردهاند:
• تأثيرات اخالقی و دﯾنی
• اثـــر بـــر متغيرھـــا و ارزشھـــای
اجتماعی
• اثر بر متغيرھا و ارزشھای فردی
 -٢-۴گوﯾهھای پيامـدھای حقوقـی :در
بخش حقوقی نـيز اﯾـن مقـاالت نـشان
دادهانــد کــه فــساد میتوانــد چنيــن
تاثيراتی بر جا بگذارد:
• اثر بر قوانين و مقررات
• اثر بر جراﯾم و تخلفات
• اثر بر حقوق اجتماع و دولت
راهکارھای پيشگيری از بروز فساد
اﯾــن فراتحليــل در بخــش راهکارھــای
پيشگيری از بروز فساد در چھار حـوزه
حقوقــــی ،سياســــی ،اقتــــصادی و
فرھنگی به  ۵٠گوﯾه رسيده است کـه
اجــرای ھــر ﯾــک از آنھــا میتوانــد در

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺮﺳﻴﻢ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﺗﺸﻲ

اجرای چنين طرحی مثمر ثمر باشد.
در بعــد اقتــصادی ،ارتقــای شــفافيت و
دسترسی به اطالعات ،رفـع انحـصار و
تبعيض و افـزاﯾش رقابـت از مھـم ترﯾـن
گوﯾهھای استخراج شده در اﯾن بخـش
بــه منظــور جلوگــيری از شــکلگيری
فساد است.
در بخــش گوﯾــهھای سياســی ھــم
اصــالحات ســاختاری و توزﯾــع قــدرت،
افــزاﯾش پاســخگوﯾــی و اراﯾــه گــزارش
عملکـــرد ،سياســـتزداﯾی و كاھـــش
وابـــستگی از عوامـــل پيشگـــيری از
فساد عنوان شدهاند.
در بخـش گوﯾـهھای حقوقـی ،مـواردی
ھمچـــون اصـــالح قـــوانين و مقـــررات،
شفافسازی و كاھش ابھـام قـوانين و
مقـــررات ،تـــدوﯾن و تنقيـــح قـــوانين و
مقررات و الزامات قانونگذاری به عنوان
راهکارھــای پيــشگــيری از بــروز دﯾــده
میشود.

ﺗﻮ ﻏﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻦ
ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺧﺎك
ﺗﺎ ﻣﺪاد ﻣﻦ
در ﺳﺒﺦ زار ﻛﻮﻳﺮ ﻛﺎﻏﺬ
ﺑﺎﻏﻲ از ﺷﻌﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد
ﺗﺎ از اﻳﻦ ورﻃﻪ ﺑﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻴﺸﻪ اي اﻧﺒﻮه از ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺮﺧﻴﺰد

اﻧﺪﻫﺖ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻦ
ﺷﺎدﻳﺖ را ﺑﺎ ﺧﺎك
و ﻏﺮورت را ﺑﺎ ﺟﻮي ﻧﺤﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﺴﺘﺎن
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ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﻜﻲ ﭘﺮ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﺬرد
اﺳﺐ ﻟﺨﺖ ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﺮﺗﻊ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺷﺘﺮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺻﺒﺮ در واﺣﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﻴﻢ
و از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻗﺎﻳﻖ
ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺮون ﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺟﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ور ﮔﺮدﻳﻢ

ﻃــﺮح دادﺧــﻮاﺳــﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﻴﺮاﻧﺘﻈﺎم در
دادﮔﺎه ﻓﺪرال آﻣﺮﻳﻜﺎ
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 ٢١تير ١٣٩٨
عباس امير انتظام ،سخنـگـوی دولـت
مھندس مھـدی بـازرگـان و ﯾـکـی از
اعضای جـبـھـه مـلـی کـه در طـول
سالھای گذشته ھـمـواره از او بـه
عنوان «قدﯾمیترﯾن زندانی سياسـی
در اﯾــران »ﯾــاد مــیشــد ،صــبــح روز
پنجشنبه  ٢١تير مـاه در اثـر اﯾسـت
قلبی در سن  ٨۶سالگی درگـذشـت.
فرزنـدان او در سـالـگـرد درگـذشـت
پدرشان از «بانيان ظـلـم »بـه دادگـاه
فدرال واشنگتن شکاﯾت کردهاند.
عباس امير انتظام ،سياستمدار فقـيـد
اﯾرانی و ﯾکی از چھرهھای اثرگـذار در
دادخواھی از جمھوری اسالمی اﯾران
دولت آمرﯾکا ،اﯾران را بـه عـنـوان ﯾـک
کشور حامی ترورﯾست معرفی کـرده
و به ھمين سبب جمھوری اسـالمـی
در محاکم اﯾاالت متحده از مصـونـيـت
حقوقـی بـرخـوردار نـيـسـت .عـلـی
ھرﯾسچی ،وکـيـل فـرزنـدان عـبـاس
اميرانتظام در بيانيهای اعالم کـرد کـه
بــه درخــواســت فــرزنــدان عــبــاس
اميرانـتـظـام شـکـاﯾـت از جـمـھـوری
اسالمی را به دادگاه فدرال واشنگتـن
تسليم کرده است.
عباس امير انـتـظـام در بـدو پـيـروزی
انقالب  ۵٧در مقام سـفـيـر اﯾـران در
اسکاندﯾناوی و به عنوان نماﯾنده وﯾـژه
دولت بـازرگـان مـذاکـراتـی را دربـاره
قراردادھـای دوران پـھـلـوی دوم ،بـا
کشورھای اتحاد جماھيـر شـوروی و
اﯾاالت متحده آمرﯾکا انـجـام داد .اﯾـن
مذاکرات زمـيـنـهسـاز پـرونـدهسـازی
طرفداران والﯾت فقيه عليه او شـد .او
را بــه اﯾــران احضــار و بــه اتــھــام
ھمدستی با آمرﯾکا محاکمـه کـردنـد.
ﯾکی از شواھدی که والﯾـتـمـداران در
دادگاه عليه او ارائه دادند ،نامه سفيـر
وقت آمرﯾکا در اﯾران بود که در آن نامه
عباس امير انتظام را به عنوان «عزﯾز »
خطاب کرده بود .دادگاه انـقـالب او را
به اعدام محکوم کرد اما با تالشھـای
مھندس مھدی بازرگان ،حـکـم اعـدام
به حبس ابد تقليل پيدا کـرد .عـبـاس
امير انتظام در خاطراتش نوشته است

که قبل از محاکمه او را ۴۵۴
روز در زنـدان انـفـرادی حـبـس کـرده
بودند.
علی ھرﯾسچی ،وکيل فرزندان عباس
اميرانتظام در بـيـانـيـه خـود نـوشـتـه
است:
«دادخواست اﯾن دعوی در سـالـگـرد
مرگ آقای امير انتظام در دادگـاه بـه
ثبت رسيده است .خانواده اميرانتظـام
بابت ظـلـمـی  ۴٠سـالـه بـه آقـای
اميرانتظام و خانواده او از بانـيـان اﯾـن
ظلم در دادگاه آمرﯾکا شکاﯾت کردهانـد
تا حقانيت پدر خود را در تارﯾخ به ثبـت
برسانند».
در ادامه اﯾن بيانيه آمده است:
«ھر سه فرزند آقای امـيـرانـتـظـام در
خردسالی از سوئد به آمرﯾکا مھاجرت
کردند .آنـھـا از سـال ١٣۵٩تـا سـال
 ١٣٧۵با پـدر خـود ھـيـچ تـمـاسـی
نداشتند و ھيچ صحبتی نکرده بـودنـد
و از نعمت پدر محروم بودهاند .در اﯾـن
مدت بارھا به خاطر شـاﯾـعـات اعـدام
آقای اميرانتظام در غم از دست دادن
پــدر خــود روزھــای ســخــتــی را
گذراندند».
اردشير و انوشيـروان امـيـرانـتـظـام و
الھام انتـظـام در زمـان دسـتـگـيـری
پدرشان در سال  ١٣۵٨به ترتيـب دو،
شش و  ٩ساله بودند.
عباس امير انتظام تا پـاﯾـان عـمـر در
تالش برای دادخواھی و اعاده حيثيت
بود .او بارھـا از مـقـامھـای قضـاﯾـی
خواسته بود در دادگاھی عادالنه و به
شکل علنی محـاکـمـهاش کـنـنـد تـا
بیگناھی ﯾا گـنـاھـکـار بـودنـش بـر
ھمگان آشـکـار شـود امـا دسـتـگـاه
قضاﯾی جمھوری اسالمی ھـرگـز بـه
اﯾن خواسته تن نـداد و در مـقـابـل،
زمانی که امير انتظام در حبس بود از
او میخواست درخـواسـت عـفـو ﯾـا
آزادی مشروط کند که اﯾـن خـواسـتـه
نيز ھيچوقت مورد قبول اميـر انـتـظـام
واقع نشد.
در دادخواستـی کـه فـرزنـدان او بـه
دادگـاه فــدرال واشــنــگـتــن تســلــيــم
کردهاند به برخی شـکـنـجـهھـا ھـم
اشاره شده است:

«او سالھا اجـازه پـوشـيـدن کـفـش
نداشت و فرزندانش حق مـالقـات بـا
وی را نداشتند».
در متن اﯾن دادخواست ھمچنـيـن بـه
اﯾــن واقــعــه ھــم اشــاره شــده کــه
زندانبانھا ﯾک روز اميرانتـظـام و رضـا
عليجانی و تـقـی رحـمـانـی را کـه
ھمبندان او بودنـد بـه عـقـب االغـی
بستند و به قصد تحقير آنـان ،االغ را
در خيابانھا گرداندند.
دکــتــر عــبــدالــکــرﯾــم الھــيــجــی،
حقوقدان و مدافـع حـقـوق بشـر
مقيم پارﯾﺲ کـه مـدتـی وکـالـت
عباس امير انتظـام را بـر عـھـده
داشت ،در گفتوگوﯾی کـه رادﯾـو
زمانه با او انجام داد درباره آﯾـنـده
دادخواھی در مورد امـيـرانـتـظـام
گفته بود:
«نه تنھا در مـورد امـيـرانـتـظـام،
بلکه تمام فجاﯾعی کـه در دوران
جمھـوری اسـالمـی و در زمـان
خلخالیھا و محمدی گيالنیھا و
… رخ داده بــاﯾــد دادخــواھــی
بشوند .مسالـه دادخـواھـی کـه
االن خوشبختـانـه تـبـدﯾـل شـده
است به ﯾک جنبش دادخـواھـی،
برای اﯾن است که در وھـلـه اول
حقيقت کشف شود و بـعـد اگـر
قربانی زنده است ،خسـارتھـای
مادی و معنویای که بـه او وارد
شده ،از طـرﯾـق آن دولـتـی کـه
امکان دادخواھی را فراھم آورده
تامين شود و از ھمه مھمتر از او
اعاده حيثيت شود».
عباس امير انـتـظـام  ٢٨اوت ،٢٠٠٨
نامهای به بان کیمون دبيـرکـل وقـت
سازمان ملل متحد نوشت و خواستـار
دخالت سازمان ملل و کمک آنھـا در
برقراری حقوق بشر و آزادی در اﯾـران
شد.
عباس امير انتظام جاﯾزه بينالـمـلـلـی
حقوق بشر «برونو کراﯾسکی» ،جاﯾزه
بــيــنالــمــلــلــی شــھــامــت اخــالقــی
«کرانسکی »و جاﯾـزه بـيـنالـمـلـلـی
حقوق بشر )لوح سپاس( از سـازمـان
حقوق بشر اﯾران به رﯾاست شـيـرﯾـن
عبادی را درﯾافت کرده است.
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ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺿﺪ
ﺑﺸﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﻚ
ﺿﺮورت ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ.

