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نامهی سازمان وکال و حقوقدانان جبهه میل

ایران به خانم نرسین ستوده
سرکار خانم نسرین ستوده وکیل گرانقدر دادگستری
با احترام و درود بی کران به آن بانوی شجاع و میهن دوست که در راه دفاع از زندانیان سیاسی و هموطنان حق طلب و
آزادیخواه و کسانی که حقوق انسانی آنان به زیر پا گذاشته شده ،خودتان نا عادالنه گرفتار زندان گردیده و انواع برخورد
های غیر قانونی را متحمل شده اید ،از شما درخواست می کنیم که علیرغم تمام مشکالت و مضایقی که برای شما ایجاد
کرده اند ،هرچه زود تر به اعتصاب غذای خود پایان دهید .وخود را سرزنده و سالمت و استوار نگهدارید .زیرا که این سرزمین
در این شرایط نا هنجار به فرزندانی ایثار گر و وطن خواه چون جنابعالی بیش از همیشه نیاز دارد.
از طرف سازمان وکال و حقوقدانان جبهه ملی ایران
دکتر ابراهیم احدی – فرشید افشار – فرهاد امیرابراهیمی – پوراندخت برومند – دکتتر مستسن فرشتاد یکتتا –
دکترپژمان میرکریمی زراسوند – دکتر جمشید وحیدا – مهرگان وثوق

صفحه 3

“پیش از شما
بهسان شما
بشمارها
با تار عنکبوت نوشتند روی
باد
ن
کی دولت خجستهی جاوید
زنده باد”
محمد رضا شفیعی کدکنی

رسمقاله ر
نرسیه اماه جبهه میل ایران شماره  2٠4مورخ  1٠شهریور 1311

نگایه به اقتصاد ویران کشور و
تنگناهای مقابل ملت

صفحه 4

قصه ی وضع اقتتتصتادی متردم ایتران،
قصه ی هر روز دریغ از دیروز استت .و
سختن رانتدن از آن کتاری دشتوار و
طاقتفرسا .چترا کته روایتت ستقتوط
است و اضتمتحتال  .روایتت آن پتدری
ست که به جرم فروختن نوشیدنی در
خیابان از مأموری که قرار بود پشتیبتان
او باشد کتک میخورد و فریادش هنوز
هتتم در گتتوش متتیتتلتتیتتونهتتا ایتترانتتی
طنینانداز است که فریاد متیزد« :بته
خدا ندارم! به خدا بدهکارم! «.اقتتصتاد
ایران ،روایت آن دختر یازده ستالته ای
ست که از غم لباس مندرستش ختود
را حلق آویز کرد چرا که بی کفایتتی و
خودخواهی هموطنانش آرزوهای او را
به آتش کشتیتده بتود! .داستتتان نتو
جوانان و زنتان و متردان ستالتختورده
کتتولتتبتتری استتت کتته در بتتر و ی ت
کوهستان ها از سرما متنتجتمتد متی
شوند یا با گلوله مرزبانان در خون ختود
در می غلتند .اقتصاد ایران حکایت کتار
گرانی است که دستمزد اندک خود را
ماه ها دریافت نکرده اند و وقتتی حتق
خود را مطالبه می کتنتنتد بتا ضترب و
شتم و اخراج و زندان روبرو می شوند.
حکایت معلمان فرهیخته ای است کته
حقوق شان کفتا یتک زنتدگتی حتد
اقلی را بترای آن هتا نتمتی کتنتد .و
حکایت میلیون ها ایرانی زیر خط فتقتر
است که از مسکن ،آمتوزش و درمتان
قابل قبو محرومند .صحبت از اقتتصتاد
ایران دشوار است چرا کته کتلتمته بته
کلمه مطالبی کته در بتاب آن گتفتتته
شده و نوشته میشود ،روایت رویتاهتا
و آمتتا و آرزوهتتای از دستتت رفتتتتته
نسلهای متعدد متردمتی استت کته
بگفته دکتر محمد مصدق ،رهبر جتاویتد
نام ملت ایران «الیق بهترین شادیها
هستند و عموماً بدترین غصهها نصیب
شان میشتود! « .در طتی ستالتیتان
سا نشریات گونتاگتون بتا گترایشتات
متنوع بمانند همین پیام جبتهته متلتی

که بارها بیانیهها و نقطه نظرات جبهته
مستتا تتل
متتلتتی ایتتران در خصتتو
اقتصادی را نشر داده ،و هریک به ظتن
خود راهکارهای گوناگونی از دغتدغته
مندان اقتصاد و رفاه مردم را پتوشتش
دادهاند؛ اما افسوس که هرگتز وقتعتی
به این نظرات و راهکارها نهاده نشتده
است و کماکان قطتار در هتمتان ریتل
پیشین حرکت میکند .مستیتری کته
مقصدی جز تباهی ملتت و پتر کتردن
جیب غارتگران داخلتی و متنتتتفتعتیتن
فراسوی مرزها را در پیش نتداشتتته و
ندارد! با وجود تمام بی توجهتی هتا و
نصیحت ناپذیری های حاکمیت ،این بار
نیز برآنیم تا از اقتصاد و مشکالتی کته
مردم با آن دست و پنجه نرم میکنتنتد
گفته و بقدر توان به ارا ه هشدار و یتا
طرح راهکتار بتدتردازیتم ،گترچته نتیتک
میدانیم که تنها مطلبی نتوشتتتهایتم
که به تاری ختواهتد پتیتوستت و کتار
بدستان اهمیتی بدان قا ل نتختواهتنتد
شتتد .بتتا ایتتن حتتا متتیتتختتواهتتیتتم تتتا
مسئولیت تاریختی ختود را بته جتای
آوریم! پس مینویسیم بتنتام ایتران و
بنام آزادی و برای سعادت مردم ایران!
بر هیچ ناظر اقتصادی پوشیده نیتستت
که قیمتهای نجومی دالر کته اختیتراً
سیگنا  ۵۲هزار تومانی شدن آن نتیتز
صادر شد ،بیانگر ارزش ذاتتی ریتا در
برابر دالر نیست ،بلکه بیتانتگتر نترختی
ست که دولتت بتا آن دالر را بته متا
میفروشد! دولتت کته وظتیتفته اش
کنتر گرانی و تورم و ایجاد رفاه بترای
مردم است ،خود بودجه اش را بتا دالر
 ۰۵٠٠تومانی میبنتدد امتا ارز را بته
قتیتمتتت  5تتا  6بتترابتر آن بتته متتردم
میفروشد! در این که فروش ارز یتکتی
از راههای متداو رفع کستری بتودجته
دولت هاست بحثی نیست .در ایتنتکته
اقتصاد زیر فشار تتحتریتمهتای شتدیتد
است شکی نیست .اما ایتن تتحتریتم
های کمتر شتکتن بترای چتیتستت و

مسئو آن کیست ؟ .ارز را به پتنتت تتا
شش برابر قیمت واقعی میفروشند و
بازهم کسری بودجه دارند! آخر انصتا
و مروت هم جای خود را دارد و فشتار
طاقت فرسا بر گرده مردم تا چه حتد و
مرزی باید پیتش بترود ؟ .هتمت تنتیتن
شایان ذکر است که افزایش قیمت ارز
کتته متتوجتتب افتتزایتتش ستترستتامآور و
اهرمی قیمت تمام کاالهتا متیگتردد،
تنها راهکار دولتت بترای بترداشتت از
جیب مردم نیست! افزایش مالیات ها،
افزایش قیمت بنزین تا سه برابر قیمت
قبلی ،افزایش نرخ حق بیمه ،افتزایتش
نرخ عوارض ساخت ،افزایش نرخ جرایم
رانندگتی و ...کته در انتتتهتای ستا
گذشته و ابتتدای ستا جتاری رشتد
بسیار چشم گیری داشتهانتد ،بتختش
های دیتگتری از راهتکتارهتای کستب
درآمد توسط حکومت متیتبتاشتنتد .امتا
مطلب مورد بحث آن است که در هیتچ
کجای دنیا یکشبه قیمتت ستوختت را
 ۵٠٠درصد افزایش نداده و یا حق بیمه
را  ۵۲درصد اضافه نمیکنند! هم نیتن
در تتمتام نتقتاط جتهتان نستبتت ایتن
برداشتها از جیب مردم با درآمد آنها
و هم نین ختدمتاتتی کته در ازا آن
دریافت میکنند تناسب دارد.
در حالی که در کشور ما ایتن نستبتت
قیاسی معالفارق و چیزی در حتد یتک
شوخی دردنتاک استت! متتتاستفتانته
مشکل الینحل دولت برای رفع کستری
بودجه موجبات آن را فتراهتم آورده تتا
دولتها مجوز بسیار خطرناک دیتگتری
نیز برای رفع و رجوع هزینتههتای ختود
صادر کنند و آن جتواز چتاب بتی رویته
اسکناس است که نتیجه اش افزایتش
حجم نقدینگی در کشور و به تتبتع آن
رشد سرسامآور تورم میشود.

دیگر متحتصتو ایتن افتزایتش ستطت
نقدینگی ،رکود اقتتتصتادی و بتیتکتاری
است کته در حتا حتاضتر بتواستطته
بیماری کرونا بستیتار بتیتش از پتیتش
تشدید شده و نفتس اقتتتصتاد نتیتمته
جانمان را بتنتد آورده استت .در ایتن
شرایط دولت برای جمعآوری پتو هتای
بدون پشتوانه خود یا به عبتارت بتهتتتر
کاغذهای فاقد اعتباری که چاب کترده
دو راهتتکتتار کتتلتتی پتتیتتش روی ختتود
میبیند .یک مستدود ستازی حستاب
سدرده گذاران بانتکتی ،دو جتمتعآوری
این اسکناسهتا از طتریتق بتازارهتای
مالی ،آن ه مشتختا استت راهتکتار
دولت گزینه دوم و ادامه رشتد حتبتاب
متتوجتتود در بتتازار بتتورس و گتتردآوردن
نقدینگی متردم در ایتن بتازار استت.
اینکه دولت در تالش است تا سرمتایته
مردم را به بازارهتای متالتیای نتظتیتر
بورس وارد کند اقدامتی ستنتجتیتده و
قابل قبو است اما سئتوا آن استت
که این رشد غیر واقعی و غیر منطقتی
تا کجا پیش رفته و این حباب دیتگتر تتا
چه حد متورم خواهد شد! وقتتتی کته
حباب را ترکاندید چته بتالیتی بتر ستر
اصطالحاً سرمایه گذارانی خواهد آمتد
که دسترنت زندگی ختود را وارد ایتن
بازی میکنند!

صفحه 5

متاسفانه تنها مشکل اقتصادی متردم
تورم افسارگسیخته نیست و اقتتتصتاد
ما با مشکل بسیار بزرگ دیگری تتحتت
عنوان رکود روبرو استت و ایتن رکتود
موجبات آن را پدید آورده تا دولت بترای
مرتفع ساختنش ،شرایط بازار آزاد را در
اقتصاد فراهم آورده و موجب شتود تتا
نهادهای نظارتی عریض و طویلی نظیر
سازمان تعزیرات و بازرسی و حتمتایتت
از حقوق مصر کنتنتدگتان و ...عتمتال ً
تنها اسامیای دهان پر کن امتا فتاقتد
بازدهی و عملکرد موثری باشند! البتته
ناکارآمدی چنین نهادهایی تنها متربتوط
به سیاستهای کالن دولت نتیتستت،
بتلتتکته از ستتیتاستتتهتای کتالنتتتتر از
سیاست دولت نشات میگتیترد! چترا
که بر هیچ کس پوشیده نتیتستت کته
یکی از مهمترین پایگاههای سیتاستی
و اجتماعتی حتاکتمتیتت الیتههتای بتا
سرمایه های عظیم و البته وابسته بته
مراکز قدرت استت و کتدام چتاقتو را
میتوان یافت که دسته خود را بتبترد؟
دولت اما در حمایت از بازار عاجز بتوده
و سیاستهای اقتصادی اش نتتتیتجته
نداده چرا که هر عقل سلیمی بر ایتن
موضوع گواه میدهد که در شترایتطتی
کته درآمتتد قشتتر متتزدبتگتیتتر جتتامتعتته
هماهنگیای با نرخ تورم ندارد و قتدرت
خرید ریا بدالیل مختلف از جمله چتاب

بی رویه اسکناس و افتزایتش ستطت
نقدینگی به همراه بازیهای گونتاگتون
با نرخ ارز و قیمت ختودرو و ...هتر روز
بیشتر از روز قبل کاهش مییابد ،دیگر
امکان خرید کاالهای متوجتود در بتازار
برای مردم فراهم نبوده و روز بروز رکود
بازار نیز تقویت میگردد! در حتقتیتقتت
عدم وجود نظارت مناسب بر عترضته و
قیمت اجناس نه تنها رکود را از متیتان
برنداشته بتلتکته عتالوه بتر افتزایتش
روزافزون قیمتها موجب سیا شتدن
قیمتها شده و بوضوح متیتتوان دیتد
که قیمت یتک کتاال در بتختش هتای
مختلف کشور و قسمت های مختتلتف
یک شهر متفاوت متیبتاشتد! بتا ایتن
شرایط برای مردم و ناظرین این سئوا
پدید میآید که حکومتتتی کته ادعتای
مدیریت جهانی دارد ،چگونه از کتنتتتر
قیمت اجناس و نیازهای اولتیته متردم
عاجز است؟!
در کنار این دو مشکتل عتمتده کته در
حا حاضر شرایط رکتود اقتتتصتادی را
موجب شده ،بتحتث انتحتصتاری بتودن
واردات بسیاری از کتاالهتا از جتمتلته
مسا ل آسیبزا و موجبات رشد قیمت
کاالهای دیگری استت کته در رابتطته
مستقیم و غیر مستقیم با این کتاالهتا
قرار دارند! در حقیقت این انحصارها بتا
از بین بردن فضای رقابتتتی و کتنتتتر
عرضه به نفع وارد کننده ،عمال ً مردم را
تابع تمایالت و منافع سیری ناپذیر ایتن
انحصارگران قدرتمند که مستقیم و غیر
مستقیم در ساختار حتکتومتت حضتور
دارند میگرداند! با این وجود باید گفت
که ایکتاش مشتکتل تتنتهتا هتمتیتن
انحصارها و برداشتها از سفره انقالب
بود! مطابق آخرین دادههتای ستازمتان
شفافیت بینالملل ،کشوری که داعیته
مدیریت جهانی و ام التقتر ای جتهتان
اسالم را دارد ،از لحاظ فساد متالتی و
گسترش آن در میان  ۰۸٠کشور جهتان
رتبه  ۰۰۸را کسب کرده است! شرم و
افسوس که در این خاک کته روزگتاری
مردمانش ترک مصر تنباکو میکردنتد
که اعالم شده مصر آن حرام استت،
باید شاهد گسترش فستاد و کستب
ما حرام به کوچکترین شئون زندگتی
مردم باشیم! اما چه شد که این تنتیتن
شد و راه را کجا کت طتی کتردیتم کته
سرانجاممان این نین گردید؟ مشکتالت
اقتصادی کشور ثروتمنتد متا در دوران
پس از انقالب  55دارای سته عتامتل
اصلی است .او از بین رفتتتن تتولتیتد
داخلی به دالیل مختلف که کتنتار زدن
تولید گران و کار آفرینان و متخصصتیتن،
و تمایل برخی از ستودجتویتان اغتلتب
وابسته به مراکز قدرت بته وارد کتردن
کاالهای مختلف و تبدیل کردن اقتتصتاد

تولید محور بته اقتتتصتاد داللتی از آن
جمله اند .دوم ،سو سیتاستت هتا و
تخاصم بی جهت با نیمی از جتهتان و
ایجاد گرفتاری های تتحتریتمتی از یتک
طر  ،و هدر دادن منابع مالی و ثتروت
کشور در راه های نا درستت و تتوهتم
آلود از ستوی دیتگتر استت .و ستوم،
فساد گسترده و سو استفتاده هتای
مالی حیرت انگیز و غتارت گتونته ی،
خیلی از وابستگان به کانون قدرت کته
امکانات اقتصتادی کشتور را بتلتعتیتده
است و متاسفانه این نا پاکدستتتی و
رشوه خواری و رانت خواری در خود آن
ها خاتمه نیافته ،بلکه در جامعه التگتو
شده و در تمام رده ها و مشاغل اعتم
از دولتی یا خصوصی و حتتتی کستبته
تسری پیدا کرده است .یک فرد شاغل
در هر سمتت و متقتام دولتتتی و یتا
خصوصی و یا خدماتی می گویتد ،کتل
دزدی متتن و هتتمتتکتتارانتتم در تتتمتتام
زندگیمتان بتختش کتوچتکتی از یتک
اختتتتتالس فتتالن متتقتتام دولتتتتتی هتتم
نمیشود! در حقیقت مهمترین تتأثتیتر
حکومتتهتای دزد ستاالر بتر جتوامتع
بشتتری هتتمتتیتتن استتت و چتتنتتیتتن
حکومتتهتایتی بتاعتث التگتو بترداری
طبقات مختلف جتامتعته از متدیتران و
مستتئتتوالن نتتا پتتاک و نتتا ستتالتتم آن
میگردند! دزدی هم ون ویتروستی از
باال دستی ها به مردم سرایت کرده و
به هنجار جامعه بد میشود ! و ایتن
همان سرنوشت متحتتتومتیتستت کته
جامعه ما امروز بتدان متبتتتال گشتتته
است ،و هر روز دامتنته ی ایتن ابتتتال
گسترده تر می گردد.
متاسفانه شرایط در حا حاضر بقتدری
وخیم است که دیگر نمیتوان اقدام به
بیان راهکارها و توصیههای متقتطتعتی
برای عبور از گردنههای اقتصادی نمود!
امروز به نقطهای رسیدهایم که باید بتا
یک بازنگری بنیادی در سیتاستتهتا و
ساختارهای اقتصادی و غیر اقتتتصتادی
موجود ،یک برنامه بلند مدت به همتراه
چندین برنامه میان مدت و به تتبتع آن
برنامههای کوتاه مدت بته اجترا درآورد
که اجرای آن تنها از یتک دولتت متلتی
برخاسته از آرای ملت که نماینده تمام
اقشار آن باشد ساخته است.

گزارش سازمان عفو بین الملل

اعتراضات آبان :روایتهای هولناک از
شکنجه و دادرسی ناعادالنه
02 September 2020
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سازمان عفو بیتنالتمتلتل بتا
انتشتار گتزارشتی متفتصتل
درباره شهروندان بتازداشتت
شتتتده در اعتتتتتتتراضتتتات
سراسری آبان ماه  ،۸۸از به
کارگیری گسترده شکنجه و
انتتتجتتتام دادرستتتیهتتتای
ناعادالنه از سوی نهتادهتای
امنیتتی و متراجتع قضتایتی
ایران برای ایتن شتهترونتدان
خبر داد و اعالم کرد بسیاری
از بازداشتت شتدگتان بترای
هفتهها یا حتی ماهها هد
نتاپتتدیتتدستتازی قتتهتتری قتترار
گرفتهاند.
در این گزارش همت تنتیتن از
کشتتورهتتای عضتتو شتتورای
حقوق بشر سازمان متلتل و
دفتر کتمتیتستاریتای عتالتی
حقوق بشر ستازمتان متلتل
خواسته شتده بترای پتایتان دادن بته
مصونیت طوالنی مدت و نظتاممتنتد در
نقض فاحش حقتوق بشتر در
خصو
ایران ،قدمهای فوری بردارند.
اواخر آبان ماه  ۸۸و به دنبتا افتزایتش
سه برابری قیتمتت بتنتزیتن در ایتران،
شهروندان از روز  ۵۰آبتان اقتدام بته
برگزاری تجمعات اعتراضی در بیتش از
 ۰٠٠شهر در سراستر کشتور کتردنتد.
طبق اعالم منابع حقتوق بشتری ایتن
تجمعات از هتمتان ستاعتت اولتیته تتا
روزهای بعد با سرکوب خشتونتتآمتیتز
پلیس و نیروهای امنیتی متواجته شتد
که در جریان آن صتدهتا نتفتر کشتتته،
زخمی و بازداشت شدند.
عفو بینالملل اما اعالم کرده متأمتوران
انتتظتامتی ،اطتالعتاتتی ،امتنتیتتتی و
مسئوالن زندانها ،با همدستی قضات
و دادستانها ،مرتکتب «متجتمتوعتهای
تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر «

در مورد بازداشتشدگان شدهاند.
این سازمان در گتزارش ختود کته بتا
عتتنتتوان «ویتترانتتگتتران انستتانتتیتتت:
بازداشتهای گسترده ،ناپدیدسازی و
شکنجه در پی اعتراضات آبتان  ۸۸در
ایران «منتشر کرده ،آورده است:
«تحقیقات سازمان عتفتو بتیتنالتمتلتل
نشان متیدهتد شتکتنتجته و ستایتر
بدرفتاریها به شکل گستترده تتوستط
نیروهای پلیس ،اطالعات و نتهتادهتای
امنیتی و مقامات زندان علتیته متردان،
زنتتان و کتتودکتتان ،چتته در هتتنتتگتتام
دستگیری و چه در دوران بازداشت بته
کار رفته است«.
عفو بینالملل پتیتش از ایتن هتم در
گزارشی از کشتار دستکم  ۵۲کتودک
در جریان اعتراضات آبان ماه ختبتر داده
بود .این کودکان با شلتیتک نتیتروهتای
امنیتی جتمتهتوری استالمتی کشتتته
شدهاند:

در ادامه گزارش تازه این ستازمتان امتا
آمده است:
«شکنجه در جهت متجتازات ،ارعتاب و
تحقیر بازداشتشدگان و هتمت تنتیتن
منظماً به منظور اخذ اعترافات اجتبتاری
و اقرار به جرم ،نه فقتط در رابتطته بتا
شرکت در اعتراضتات بتلتکته در متورد
ادعتاهتای متقتامتات در متورد ارتتبتاط
بازداشتشدگان با گروههای متختالتف،
مدافعان حقوق بشر ،رسانههای خارج
از ایران و دولتتهتای ختارجتی متورد
استفاده قرار گرفته است«.

دیانا الطحاوی ،معاون بخش خاورمیانته
و شما آفریقای عفو بتیتنالتمتلتل بتا
اشاره به کشتتتار متعتتترضتان تتوستط
نیروهای امنیتی ایران ،گفته است:
«در روزهتتای پتتس از اعتتتتتراضتتات
سراستری ،ویتد توهتایتی کته نشتان
میداد نیروهتای امتنتیتتتی بته عتمتد
معترضان و شتاهتدان غتیترمستلت را
میکشند و مجروح میکنند ،موجی از
بتتهتتت و خشتتم در ستتراستتر جتتهتتان
گسترد .در متقتایسته ،متجتمتوعتهی
بیرحتمتیهتایتی کته دور از چشتم
عموم ،از سوی مقامات ایرانی در حتق
بازداشتشدگان و ختانتوادههتای آنتان
اعما شده ،بازنمود بستیتار کتمتتتری
یافته است«.

ستتازمتتانهتتای بتتیتتنالتتمتتلتتلتتی بتترای
اطتتالعرستتانتتی در ایتتن متتورد ،از
شفا سازی امتناع میکنند.
عفو بینالملل اما در گزارش خود اعالم
کرده اسامی و مشتختصتات بتیتش از
 ۲٠٠تن از معترضان و دیتگتر افتراد ،از
جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر
را که در رابطه با این اعتراضتات تتحتت
پیگتردهتای کتیتفتری نتاعتادالنته قترار
گرفتهاند ،ثبت کرده است.
این سازمان حقوق بشری هتمت تنتیتن
اعالم کرده که با توجه به شمار بتاالی
دستگیریهای صورت گرفته و الگوهای
تعقیب و مجتازات در ایتران ،در متوارد
دستگیتری و بتازداشتت ختودسترانته
توسط نیروهای اطالعات و نتهتادهتای
امنیتی ،شمار واقعی افترادی کته در

زندانهای پرازدحام یتا پتاستگتاههتای
پلیس ،پادگانهای نظامی ،سالنهتای
ورزشی و متدارس ،تتحتت بتازداشتت
ماندهاند«.
در گزارش سازمان عفو بتیتنالتمتلتل از
تمامی کشورهای عضو سازمان متلتل
خواسته شده است تا از طریق ایتجتاد
یک سازوکتار تتحتقتیتقتاتتی بتا هتد
اطمینتان یتافتتتن از پتاستختگتویتی و
مسئولیتپذیری مقامات ایران در زمینه
نقض فاحش حقوق بشتر ،بتا جتدیتت
وارد عمل شوند:
«این سازمان از تتمتامتی کشتورهتای
عضو سازمان ملل درخواست میکتنتد
با جدیت از مقامات ایران بخواهنتد کته
فوراً و بدون قید و شرط تمام کستانتی
را کتته تتتنتتهتتا بتته دلتتیتتل استتتتتفتتاده

از جمله طرح هایی که سازمان عفو بینالملل همراه با گزارش تازه خود
ارائه کرده است
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به گفته الطحاوی ،دادستانهای ایتران
بتته جتتای انتتجتتام تتتحتتقتتیتتقتتات دربتتاره
شکایتهای مرتبتط بتا نتاپتدیتدستازی
قهری ،شکنجه و سایر بدرفتتاریهتا و
جنایتها علیه بتازداشتتشتدگتان ،بتا
عملیات سرکوب هتمتدستت شتده و
علیه صتدهتا نتفتر ،صترفتاً بته دلتیتل
استفاده مسالمتتآمتیتزشتان از حتق
خود بر آزادی بیان ،تشکتل و تتجتمتع،
«اتهامات امنیتی بتیاستاس «متطترح
کردهاند.
علیرغم گذشت بتیتش از  ۸متاه از
اعتراضات ستراستری آبتان در ایتران،
مقامهای رسمی جمهوری استالمتی
از اعالم رسمی شمار کشتهشدگان و
افراد در بازداشت طفره میرونتد و بتا
وجود درخواستهای مکرر نتهتادهتا و

رابطه با اعتراضات آبان  ۸۸تحت تعقیب
قرار گرفته و محکوم شتدهانتد ،بستیتار
بیشتر از اعداد ذکر شده است.
سازمان عفو بینالملل بر پایه مصاحبته
با دستکم  ۰٠نتفتر از قتربتانتیتان یتا
بستتتتتگتتان و نتتزدیتتکتتان قتتربتتانتتیتتان
بتتتازداشتتتتهتتتای ختتتودستتترانتتتته،
ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه ،بته
این نتیجه رسیده است که بسیاری از
بازداشتشدگان برای هفتهها یا حتی
ماهها مورد ناپدیتدستازی قتهتری قترار
گرفتهاند:
« این قربانیان در مکانهای نامعتلتومتی
که توسط نهادهای امنیتی و اطالعتات
از جمتلته وزارت اطتالعتات یتا ستدتاه
پاسداران اداره میشوند نگته داشتتته
شدهاند .سایتر بتازداشتتشتدگتان در

مسالمتآمیز از حقوق ختود بتر آزادی
بیان ،تشکل و تتجتمتع در رابتطته بتا
اعتراضات آبان  ۸۸در حتبتس بته ستر
متتیبتترنتتد ،آزاد کتتنتتنتتد و کتتلتتیتته
محکومیتهای حاصل از دادرسیهتای
ناعادالنه ،از جملته متحتکتومتیتتهتای
متکی بر اعترافتات اختذ شتده تتحتت
شکنجه یا سایر بدرفتتتاریهتا را لت تو
کرده و افراد مسئو در متوارد نتقتض
حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند«.

کشتارهای سال 62؛
همه ی مقامات حکومت در جریان بودند
رها بسرینی ،پژوهشگر سازمان عفو بیتنالتمتلتل ،روز رتهتارشتنتبته ۹۲
مردادماه تصویر بیانیهای تاریخی از این سازمان را متنتتتشتر کترد کته از
اطالع مقامات جمهوری اسالمی از وقوع اعدامهای گسترده سال  ۷۶در
ایران حکایت دارد .در اين بیانیه از جملته ختبتاه بته آیتتهللا متوستوی
اردبیلی ،رئیس وقت شورای عالی قضایی ،نوشته شده ،از وقتوع ایتن
اعدامها ابراز نگرانی شده است
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رها بحرینی ،پژوهشگر سازمتان عتفتو
بینالملل ،روز چهارشنبه  ۵۸مردادمتاه
تصویر بیانیهای تاریخی از این ستازمتان
را منتشر کرد کته از اطتالع متقتامتات
جمهوری اسالمی از وقوع اعتدامهتای
گسترده سا  ۰۶در ایتران حتکتایتت
دارد.
به گزارش رادیو فردا ،بنا بتر بترختی از
برآوردها گفته میشود که در تابستتان
سا  ۰۲۰۶حدود پتنتت هتزار نتفتر از
زندانیان ستیتاستی هتوادار ستازمتان
مجاهدین خلق و گروههای چپ مانتنتد
فداییان خلق و حتزب تتوده ایتران در
زندانهای حکومت جمهوری استالمتی
اعدام شدند.
محل دفن اکثر اعدامشتدگتان متعتلتوم
نیست ،ولتی طتی ستا هتای اختیتر
تخریب بترختی از گتورهتای جتمتعتی
قربانیان این اعتدامهتا در تتعتدادی از
شهرهای ایران در رستانتههتا متطترح
شده است.
در بیانیهای متورخ  ۰۰اوت  ۰۸۸۸کته
تصویر آن را خانم بحرینتی در تتو تیتتتر
منتشر کرده و از جتمتلته ختطتاب بته
آیتهللا موسوی اردبیلی ،ر یتس وقتت
شورای عالی قضایی ،نوشته شده ،از
وقوع این اعدامها ابراز نگترانتی شتده
است.
این تاری مطابق است با  ۵۲مردادمتاه
سا .۰۶
بیانیه متذکتور بته بترختی از هتمتیتن
اعدامها اشتاره متیکتنتد کته بتنتابتر
گزارشها ،تابستان  ۰۶در زنتدان اویتن
رخ داده بود ،از جمله اعدام سه عضتو
ارشد حتزب تتوده ایتران و یتک عضتو
سازمان فداییان خلق ایران.
رها بحرینی در تو تیتت ختود نتوشتتته

است« :اقدام فوری  ۰۰آگوست را در
آرشیو عفو بیتنالتمتلتل پتیتدا کتردیتم.
کشف تتکتاندهتنتدهی بتود و نشتان
میداد که مقامات دولتی و قضتایتی و
هتتمتتیتتن طتتور ستتفتترای جتتمتتهتتوری
اسالمی ،دستکم از  ۵۲مترداد ،در
جریان اعدامهتا قترار گترفتتتهانتد ،امتا
سیاست وزارت خارجه دولت متوستوی
انکار بود .و امروز در اوج بتیاختالقتی
میگویند نمیدانستند«.
بتتود بتتا
در آن زمتتان کتته مصتتاد
نخستوزیری میرحسین متوستوی در
ایران ،عبدالکریتم متوستوی اردبتیتلتی
ریاست قوه قضا یه و ریاستت شتورای
عالی قضایی را بر عهده داشت.
بنابر این گزارش؛ میرحسین متوستوی
که از سا  ۸۸به دلتیتل اعتتتراض بته
نتایت انتخابات ریاستجمتهتوری ستا
 ۰۲۸۸در حصتتر ختتانتتگتتی استتت ،در
بتحتتبتوبتته انتتتتختتابتات در واکتتنتش بتته
اعدامهای تابستان  ۰۶گفت« :بنده به
هیچ وجته نته نتقتشتی داشتتتم نته
اطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی« .
هم نین یتک فتایتل صتوتتی از آقتای
موسوی در سا  ۰۲۸۸منتتتشتر شتد
که در آن میگفت« :زمتانتی کته ایتن
اتفاق افتاد ،چند روز گذشته بود که در
جلسه سران ،آقای ختامتنتهای اطتالع
دادند «.وی با این حا در همین فتایتل
اضافه کرد که «آن وقت موظف بودم از
کلیت نظام به عنوان نخستوزیر دفتاع
کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم« .
آیتهللا علی خامنهای ،رهبر جمهتوری
اسالمی ،که در ستا  ۰۶عتهتدهدار

مقام ریاستجمهوری بود ،آذر آن سا
در روزنامه رستالتت دربتاره اعتدامهتا
گتتفتتت :کستتانتتی کتته اعتتدام شتتدنتتد
«مستحق «اعدام بودند.
ضمن آنکه در مرداد ستا  ،۰۶اکتبتر
هاشمی رفسنتجتانتی ،ر تیتس وقتت
مجلس ،و عبدالکریم موسوی اردبیلتی
در خطبههای نمازجمتعته از اعتدامهتا
حمایتت کتردنتد و متحتمتد متوستوی
خو ینیها ،دادستان کل وقتت ایتران،
نیز در  ۲٠دی همان سا گفت« :ما از
باال رفتتتن آمتار اعتدامهتا واهتمتهای
نداریم«.
عدم پاسخگویی حکومت ایران
عفو بینالملل در بتیتانتیتهای هتم کته
پنجم شهریور پارسا به مناسبتت روز
جهانی «قربانیان ناپدیدسازی اجباری«
منتشر کرد گفته بتود کته متقتامهتا و
مسئوالن ایرانی هتمت تنتان بته طتور
سازمانیتافتتته دربتاره اعتدام هتزاران
زندانی سیاسی در جریان اعتدامهتای
مخفیانه و فراقضایتی در ستا ۰۲۰۶
پنهانکاری میکنند.
این سازمان آذرماه  ۸۶هم با انتتتشتار
گزارشی بهمناستبتت ستیستالتگتی
«اعدامهای تابستان  ،«۰۶اعتالم کترد
که در آن زمان این ستازمتان شتانتزده
نامه درخواست اقدام فوری برای ایتران
ارسا کرده بود اما دولت ایران به هیچ
یک از نامهها پاس نداد.
سا  ۸۲یک فایل صتوتتی از دیتدار و
گتتفتتتوگتتوی آیتتتهللا حستتیتتنتتعتتلتتی
منتظری ،جانشین برکنارشده بنیانگذار
جمهوری اسالمتی ،بتا حستیتنتعتلتی
نیری ،حاکم شرع در آن زمان ،مرتضتی
اشتتراقتتی ،دادستتتتتان وقتتت تتتهتتران
و مصطفی پورمحمدی نمتایتنتده وقتت
وزارت اطالعات در زندان اوین متنتتتشتر
شد.
در این مکالمته آیتتهللا متنتتتظتری از
کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی
با عنوان جنایت یاد میکند.

صدیقه وسمقی :
جسمم را می
توانید زندانی
کنید ،وجدانم
را هرگز!
من ن ننن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم بن ن ننه
حکومت کنه خنواهند
مننا را بننه سنکننوت نننن ن ن
نی
در ب نرابننر ب نیننداد ننری هننا
وادارد
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صدیقه وستمتقتی ک وکتیتل ،شتاعتر،
:
نتتتتویستتتتنتتتتده و متتتتتتتتترجتتتتم
من معترضم ،نه فقط بته رایتی کته از
مرجعی فاقد صالحیتت صتادر شتده ت
چتترا کتته دادگتتاه انتتقتتالب صتتالحتتیتتت
محاکمه ندارد و چرا که قاضی شتعتبته
ی  ۵۰ر یس حفاظت اطالعتات دادگتاه
انقالب است و صالحیت منصب قضاوت
ت
نتتتتتتتتتتتتتتتتدارد
را
من معترضم ،نه تنها به محتتتوای رای
صادره کته آشتکتارا اعتالم متی کتنتد
دستگاه قضا برای آزادی بتیتان و حتق
شریف اعتراض پشتیتزی ارزش قتا تل

نتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتت،
بلکه من معترضم بته حتکتومتتتی کته
عدالت را بی محابا به سختره گترفتتته
است و از دستتگتاه قضتا و دادگتاه و
زندان و منصب قضاوت بترای سترکتوب
اعتراض ،ولو به مسالتمتت آمتیتزتتریتن
شکل آن کته صتدور بتیتانتیته استت،
سو استتفتاده ی ابتزاری متی کتنتد.
من معترضم به حتکتومتتتی کته متی
خواهد با سلب حق شریف ،انسانی و
اخالقی اعتراض از ما ،وجدان ما را بته
زنتتجتتیتتر کشتتد و زنتتدانتتی کتتنتتد.
من معترضم به حتکتومتتتی کته متی
خواهد ما را به سکوت ننگین در بترابتر
بتتیتتدادگتتری هتتا وادارد و آگتتاهتتانتته و
عامدانه نمی گذارد شهروندان بیتدار و
مسئو با استفاده از حتقتوق متدنتی
خود با تباهی ها و نابستامتانتی هتای
کشتتتتور متتتتبتتتتارزه کتتتتنتتتتنتتتتتد.
من معترضم به حتکتومتتتی کته متی
خواهد ما را از انسانیت تهی کرده ،بته
مجسمه هایی بی تفاوت و ختامتوش
ستتتتتتتتتتتتتتتازد.
بتتتتتتتتتتتتتتتد

من معترضم به حتکتومتتتی کته تتار و
پودش را با تنش و ستیز بتا هتمته ،بتا
مردم خویش و جهان بافتتته انتد و بتا
سیاست های ختود حتداقتل زنتدگتی
شرافت مندانه ،آرامش و امنیت روانتی
و اجتماعی را از ما سلب کرده استت.
من معترضم به همه ی بی عتدالتتتی
ها و ستمگری ها ،به زنتدانتی کتردن
.
گتتتتتتتنتتتتتتتاهتتتتتتتان
بتتتتتتتی
من هنوز متعتتترضتم بته کشتتتار بتی
محابای آبان  .۸۸من هر جا که بتاشتم
به بی عدالتی هتا اعتتتراض کترده و
خواهم کرد ،ولو در زندان .جستم مترا
می توانید زندانی کنید ،اما وجدانتم را
هرگز! من زندان را به سکوت ننگین در
برابر بی عدالتی ها و فسادها ترجتیت
دهتتتتتتتتتتتتتتتتم.
متتتتتتتتتتتتتتتتی
می گشاید جبر یل عقل روزی قفتل را
می شود پیدا کتلتیتد درب زنتدان غتم
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
ب ن  :خانم وسمقی هفته گذشته به
جرم امضا "نامه  ۶۶نفر" در آبان ، ۸۸
به یک سا حبس محکوم شد.

حسن منصور

آب کردن بدیه دولت با ساز و کار تورم،
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مرکز پژوهشهای متجتلتس ،در بتهتار
سا جاری ،رقم بدهیهتای دولتت و
شتترکتتتهتتای دولتتتتتی را تتتا پتتایتتان
شهریورماه  ۰٠۵۲ ،۰۲۸۸هزار میلتیتارد
تومان کیعنی  ۵۲هزار میلتیتارد تتومتان
باالی یک میلیون میلیارد تومان اعتالم
کرد .همزمان ،مجلس در قانون بودجته
سا  ۸۸به دولت اجتازه داد تتا  -در
صورت تایید اصالحیه بودجه« -حداقل «
به اندازه  ۰۸۴بودجه عمومی کشتور -
معاد  ۵۶۰هزار میلیتارد تتومتان -نتیتز
برای سا  ۸۸از محل اوراق و صنتدوق
توسعه ملی استقراض کتنتد کته ایتن
بدهی را به حدود  ۰۲٠٠هزار میتلتیتارد
تومان افزایش میدهد و برابر میکتنتد
با دو برابر و نیتم بتودجته کشتورداری.
گزارش این مرکز حکایت متیکتنتد کته
این حجم بدهی ،تقتریتبتا بته نستبتت
مساوی میان خود دولت و شرکتهای
دولتی تقسیم میشود.
توضی این نکته الزم است که بتودجته
کشورداری کبودجه عمومی در سنتت
مالیه جمهوری اسالمتی تتقتریتبتا ۵۸
درصد بودجه کل کشور استت کته ۶۵
درصد دیگرش ،بودجه شترکتتداری و
بانکداری دولتی است که سهم بسیار
ناچتیتزی در متالتیتاتپتردازی دارنتد و
دوسوم آنها زیاندهانتد و بترای نتفتس
کشیدن زیانمند خود ،ستاالنته دههتا
هزار میلیارد تومان از بتودجته دولتتتی
دریافت میکنند و دولت تاکنون نته راز
زیانده ماندن آنها در این چهل ستا را
بیان کرده ،نه قصد «مولدسازی «آنتهتا
کرده و نه در صدد ورشکتستتته اعتالم
کردن آنتهتا بترآمتده استت .متجتمتوع
داراییهای این گونه موسسات عمدتتا

غیر مولد ،مطابق آخرین ارزیابی وزارت
اقتصاد و دارایتی نتظتام متعتاد ۰۲٠
میلیارد دالر بوده استت .در ایتن بتاب
میتوان و باید رسالهها نتوشتت ولتی
در این مقا ناگزیر به اشاراتی بسنتده
میکنیم.
برای دریافت معنای ایتن رقتم بتدهتی
الزم است مفهوم اقتتصتادی «بتدهتی
دولتی «را تعریف کنیم:
بدهی در مفهوم عام خود ،هتنتگتامتی
که برای مصر استفاده شود ،یتعتنتی
«پیشخور کردن آینده «؛ و هنگامی که
برای تولید مورد استفتاده قترار گتیترد،
یعنی امروزین کردن درآمد مورد انتتظتار
آینده؛ یعنی بد کردن درآمتد ریستک-
دار مورد انتظار بته وصتولتی «فتار از
ریستتتک «کتتتنتتتونتتتی ،کتتته الزمتتته
اعتبارستنتجتی آن ،ارزیتابتی پترو ه و
سنتجتش «ارزش حتا «جتریتانهتای
درآمدی آینده است.
این معنای عام ،همان اندازه که بترای
و شرکتها صادق استت در
اشخا
مورد دولتها نیز صدق میکند .لیتکتن
دو عامل متهتم ،بتدهتی دولتت را از
بدهی بختش خصتوصتی و اشتختا
حقیقی متمایز میکند :یکی ایتن کته
دولتها میتوانند با استفتاده از حتق
حاکمیتی خود ،بر جنبههای گتونتاگتون
اقتصاد ملی مالیات وضع کننتد ،نتظتیتر
مالیات بر درآمتد ،متالتیتات بتر ثتروت،
مالیات بر ارث ،مالیات بر ارزش افتزوده،
مالیتات بتر واردات و انتواع پترشتمتار
مالیاتها و عوارض و جرا م دیتگتر ،در
صورتی که اشخا حقیقی ،به حتکتم
قانون ،از دست بردن به درآمد دیتگتران
منع میشوند.
دوم این کته دولتتهتایتی کته بتانتک
مرکزی را به زیرمجموعه خود بد کرده
و این موسسه حافظ قدرت خریتد پتو
ملی را به «امر-بر «خود و در نتیجه بته
«قلک خود «فروکاستهاند میتوانند بتا
«چاب پو « و تافتن تنور تورم ،هتر روز
ضمن افزودن به بدهتی ختود ،از وزن
واقعی آن بکاهنتد .بته ایتن دو دلتیتل
است که دولتتتهتا -بتر ختال بتختش
حتقتیتقتی -از
خصوصتی و اشتختا
افالس و ورشکستگی نمیهراسند و
در واقع نیز وقتی در شترایتطتی قترار

میگیرند که بخش خصوصی را ناگتزیتر
از اعالم ورشکستتگتی متیکتنتد ،بته
جای اعالم ورشکستگتی یتا متالتیتات
وضع میکنند ،یا پو «چاب« میکننتد
و یا به هر دو متوسل میشوند ،ولتی
اعالم ورشکستگی نمیکنند!
دولت چگونه ایجاد بتدهتی متیکتنتد؟
طتتبتتق گتتزارش متترکتتز پتتژوهتتشهتتای
متتجتتلتتس ک ٠۰-۰۰-۰۲۸۸متتی تتتوان
ترکیب بدهیهای دولت و شرکتهای
دولتی را در جدو زیرین مالحظه کرد:
سهتم از کتل بتدهتیهتای دولتت و
شرکتهای دولتی
به
بانک مرکزی ۵۰۴
بانکها و موسسات اعتتتبتاری دولتتتی
۰۵۴
بانکها و موسسات اعتباری خصتوصتی
۰۲۴
بخش عمومی غیر دولتی ۵۰۴
سایر اشخا حقوقی و خصوصی ۸۴
پیمانکاران و مشاوران خصوصی ۰۴
بخش خارجی ۲۴
دارندگان اوراق بهادار ۸۴
اشخا تعاونی ۰۴
جمع ۰٠٠۴
منشا تعهدات دولت به بانک مترکتزی
کیعتنتی  ۵۰۴کتل بتدهتیهتا در ۵۲
آذرماه  ۰۲۸۸در سامانه بانکی ایتبتنتا،
چنین گزارش شده است:
یک .ضمانت اعتتتبتار بترای گشتایتش
اعتبار اسنتادی بترای دستتتگتاههتا و
شرکتهای دولتی
دو .بدهتیهتای نتاشتی از مصتوبتات
دولت
سه .تسهیالتی که با ضمتانتت دولتت
بتته شتترکتتتهتتای دولتتتتتی پتترداختتتتته
میشوند
چهار .بدهی ناشی از تتهتاتتر انتجتام
شده در قوانین بودجه
پنت .بدهی ناشی از بترداشتت ستود
سهام و مالیات علیالتحتستاب بتانتک
مرکزی
شش .استقراض مستتقتیتم دولتت از
بانک مرکزی
هفتت .بتازپترداختت نشتدن تتنختواه
دریافت شده به توسط دولت.
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کلیه این اقالم چون بته تتعتهتد دولتت
تکیه دارند در صورت پرداخت نشتدن از
طر نهاد مورد ضمتانتت ،بته بتدهتی
دولت بد میشوند.
اکنون به وضعیت مالیه دولت در ستا
جاری نظری بیندازیم:
بودجه مصتوب ستا  ،۸۸درآمتدهتای
بودجه کشتورداری ک یتعتنتی بتودجته
عمومی را معاد  ۵۸۸هزار متیتلتیتارد
تومان و هزینتههتای آن را  ۰۲۰هتزار
میلیارد تومان تعریف میکند .کعتددهتا
به نزدیکترین عتدد صتحتیت «گترد «
شدهاند فاصله این دو رقتم ،یتعتنتی
 ۰۰۶هزار متیتلتیتارد تتومتان ،کستری
درآمدی است که باید از دو راه تترمتیتم
شود :دولت معاد  ۰۸هتزار متیتلتیتارد
تومان «سرمایهفتروشتی« متیکتنتد و
 ۰۵۸هزار میلیارد تومتان هتم بتدهتی
مالی جدید پدید میآورد و بتدیتنتستان
رقم درآمدی با رقم هزینه ای متطتابتق
متیشتتود .اگتتر ایتن رقتتم  ۰۵۸هتتزار
میلیارد تومانی ناشی از ایجاد بتدهتی
را از رقم «حداقل «مجوز مجلس از دو
راه صدور اوراق و برداشت از صتنتدوق
تتتوستتعتته متتلتتی کستتر کتتنتتیتتم ،رقتتم
برداشتی «حداقل  ۰۰۰هزار متیتلتیتارد
تومان« از صندوق توستعته بته دستت
میآید.
لیکن این سختن در صتورتتی درستت
است که ارقام درآمدی بودجه ،واقعتی
باشند یعنی واقعا وصو پذیر بتاشتنتد.
بزرگترین بتختش درآمتدی بتودجته از
محل مالیات تامین میشود کته بترابتر
است با  ۵٠۰هزار متیتلتیتارد تتومتان و
ارقام بعدی به ترتیب عتبتارتتنتد از ۰۰
هزار میلیارد تومان از مالکیت دولتتتی،
 ۰۲هزار میلیارد تومان از فروش کتاال و
خدمات ۸ ،هزار میلیارد تومان از جرايتم
و خسارات و  ۵۰هزار میلیارد تومتان از
متفرقه و چند قلم دیگر.
علیرغم افزایش فشار دستگاه مالیاتی
به مالیاتدهندگتان ،وصتو ایتن رقتم
مالیاتی از یک اقتتصتاد در حتا رکتود
ناممکن استت .در متورد درآمتدهتای
نفتی نیتز در فصتل نتختستت اجترای
بودجه تا پایان خرداد ماه ،بخش عمتده
درآمدهای ناشی از فروش نفت تحقق
نیافته و چشم انتداز آن بترای بتاقتی
سا نیز مبهم است بنابراین متیتتوان
گتتفتتت کتته کستتری بتتودجتته از رقتتم
پیشبینی شده فراتر خواهد رفت.
اما هزینههای بتودجته کتاهتش پتذیتر
نیستند و دولت متعهتد استت متبتالتغ
بزرگ  ۰۰۸هزار متیتلتیتارد تتومتان بته
کارکنان خود بدردازد؛  ۰۲۰هزار میلیتارد
تومان به رفاه اجتماعی هزینه کتنتد و
 ۰۲۰هزار میلیارد تتومتان بته «ستایتر

موارد« هزینه کند و در شرایط تورمتی،
کلیه این ارقام با کاهش قتدرت ختریتد
پو  ،متیتل بته افتزایتش دارنتد و بته
فشارهای سیاسی مبد میشوند.
در این شرایط ،دولت با مسا تل جتدی
مالی روبهرو است و ناگزیر از مدیتریتت
شرایط مالی است در شرایطی کته از
ت ییر سیاستهای راهبردی کشتور -
که موجب این زمینگیری متی شتود-
ناتوان است:
اقصاد ملی در دو سا گذشته بر روی
هم به اندازه  ۰۵درصد انتقتبتاض کترده
است؛
درآمد سرانه هر فرد  -به گزارش مرکتز
پژوهشهای مجلس -در دهه گذشتتته
یک سوم کاهش کرده است و متیتزان
این کاهش در شرایط تورمی کتنتونتی
تشدید می شود؛
در بهار امسا  ،به گزارش مترکتز آمتار
ایران ،یک و نیم میلیون ش ل از متیتان
رفته است؛
مرکز پژوهشهای مجلس پیتشبتیتنتی
میکند که ریزش مشتاغتل تتا پتایتان
سا به  ۵/۸تا  ۰/۰میلیون برسد؛
تجارت ختارجتی کشتور در سته متاه
نخست با کسری تراز  ۰/۵۲متیتلتیتارد
دالری روبهرو شده و ایتن رونتد رو بته
افزایش است ،به طوری کته صتنتدوق
بینالمللی پو ایتن کستری را بترای
تمام سا متعتاد  ۵٠متیتلتیتارد دالر
برآورد می کند و شاخا های دیگر نیز
همه تصاویر منفی ترسیم میکنند.
همه اقدامات اضطرابآلود دولت نتظتیتر
بازی با بورس ،بازی با نرخ ارز ،افزایتش
نقدینگی روزانه دو هزار میلیارد تومتان،
تالش بینالمللی برای دریتافتت وام از
بانک جهانی ،یا قاچتاق بته ونتزو تالی
تحت تحریم و نظا ر آنها را باید در پترتتو
این شرایط دشوار ارزیابی کرد.
ولی یکی از ایتن اقتدامتات اظتطتراری
دولت ،ورود به ایجتاد تتورم استت بته
قصد ذوب کردن بدهیهای انتبتاشتتته
خود تورم پدیده پولی استت ،نته یتک
حادثه طبیعی یا «بتالی آستمتانتی «و
سازوکار آن در بانک مترکتزی و نتظتام
بانکی زیرمجموعه آن استت :وقتتتی
مرکز آمار ایران از تورم  ۰/۶در صدی در
یک ماه کتیرماه گزارش میکند یعتنتی
تورم جاری در حد  ۸٠در صد در ستا
است و این ،علیرغم «هد گذاری ۵۵
در صدی «بانک مترکتزی بترای ستا .
یکی از مستقیم ترین هتد هتای ایتن
تورم ،ذوب کردن بدهی بتزرگ دولتتتی
است ،به طوری که با نرخ تورم  ۲٠در
صدی ،رقم واقعی بدهی  ۰٠۵۲هتزار
میلیارد تومانی دولت در یتکتستا بته
 ۲۰۲هزار متیتلتیتارد تتومتان ،ودر بتازه

زمانی چهار ساله به تتنتهتا  ۲۵هتزار
میلیارد تومان ذوب می شود ،یعنی بته
موازت آن که دولت ستاالنته بتیتش از
 ۵٠٠هزار میلیارد امروز را استتتقتراض
کند بتدهتی او روز بته روز کتاستتته
میشود.
هزینه دولتی بدتتریتن شتکتل هتزیتنته
کردن پو است
یکی از رازهای زمینگیر شدن اقتتصتاد
ملی ایران در این است که بیش از ۶۲
درصد تولید ناخالا ملتی ،در بتودجته
کل کشور تبلور مییابد و بته واستطته
دستگاه های عمومی نتظتام هتزیتنته
میشود و رشد پیوستتته اختتتالس و
ارتشا و حامی-پروری و کار-گریتزی از
این سرچشمه سیراب متیشتود .بته
سخن میلتون فریدمن ،پو بته چتهتار
شیوه زیرین خرج میشود:
یکم .آنجا که شخا ،پو خود را بترای
خود خرج میکند وی میکتوشتد هتم
ارزش پو را به حداکثر برساند و هتم
فایده کاال یا خدمت خریداری شده را؛
دوم .آنجا که شخا ،پو خود را بترای
دیگری خرج میکند کمانند هدایا  ،وی
میکوشد ارزش پو ختود را بته حتد
اکثر برساند ولی فایده کمطلوبتیتت را
برای شخا گیرنده حد اکثر کند؛
سوم .آنجا که شخا ،پو دیتگتری را
برای خود خرج میکنتد وی بته ارزش
پو توجه چتنتدانتی نتدارد و در پتی
حداکثر کردن فایتده متنتدی کتاالهتا و
خدمات دریافتی برای خویشتن است؛
چهارم .آنجا که شخا ،پو دیگتری را
برای دیتگتری خترج متیکتنتد در ایتن
حالت ،وی نه در پتی حتداکتثتر کتردن
ارزش پو است و نه در صدد حتداکتثتر
کردن فایده کاال یا خدمات خرید شتده،
بلکه در پی آنست که از راه خرج کردن
پو دیگری برای دیگری ،محبتوبتیتت و
نفوذ خود را حداکثر کند.
هزینههای دولت مشمو این حکمانتد
و از اینجاست که نتاکتارآمتدی تتحتمتل
میشود و از سقتوط متدام بتهترهوری
عوامل ،خمی به ابرو نمینشیند.

ن
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چهارشنبه  ۰۲مرداد ماه اعتالم شتد
که حکم اعدام مصتطتفتی صتالتحتی
یکی از معتترضتیتن متظتلتوم حترکتت
اعتراضی جان به لب رستیتدگتان دی
ماه  ۸۰اجرا شد .حکمی غیر قانونی،
ظالمانه و سفاکانه که توستط قضتات
دست نشانده و فتاقتد صتالحتیتت و
تحت فرمان نتیتروهتای امتنتیتتتی در
دادگاهی فرمایشی صادر شده بتود،
این اعدام ورق سیاه دیگری بر پرونده
سیاه دستتگتاه قضتایتی ،نتیتروهتای
امنیتی ومستبد امتروز ایتران عتلتی
خامنهای افزود.
سرکوبگران مستبد ادعا کردهانتد کته
مصطفی صالحی در حرکت اعتراضتی
دی ماه  ۸۰مرتکب قتل شده و یتکتی
از بسیجیان را کشتتته استت.اعتدام
کنندگان اگر ریگی به کفش نتدارنتد و
ذره ای از صتداقتت بترختوردارنتد چترا
دادگاه را علنی و بتا حضتور هتیتئتت
منصفه واقعتی و متنتتتختب متردم و
قاضی بی طر برگتزار نتکتردنتد کته
مردم به عیان ببینند و قضتاوت کتنتنتد
که او مجرم است یا نه  .سرکوبتگتران
خوب می دانند کته افتکتار عتمتومتی
مصطفی صالحی را مجرم نمتی دانتد

بلکه اعدام کنندگان ،سرکوبگران و در
رأس دستگاه سرکوب آقای خامنتهای
را مجرم می داند وبا صدای بلنتد ایتن
جنایت را محکوم میکند.
به طور طبیتعتی ایتن ستما متطترح
میشود که خودکامه امروز ایتران بتا
علم بته ایتن کته ایتن اعتدام هتا و
کشتارها و بگیر و ببندها چه تتنتفتر و
انزجار شدیدی در مردم ایجاد میکنتد
و زوا مشروعیتش را بیش از پتیتش
به رخ او و حتامتیتانتش متی کشتد
هم نان که در چهل ستا گتذشتتته
شاهد روز افزون انباشت انزجار و نتا
رضایتی در میان مردم بوده و هستت
پتتس چتترا دستتت از ایتتن اعتتمتتا
جنایتکارانه و مجرمانه بتر نتمتیدارد؟
پاس روشن است چون حفظ و بقای
قدرت برای علی خامتنتهای و ستایتر
قتتدرت متتداران اصتتل استتاستتی و
واجبتتریتن واجتبتات استت و ستایتر
موضوعات مثل حفظ کرامت وحرمت و
عزت مردم حتی حفظ جان انستانهتا
در مقابل حفظ قدرت جهنمتی کتامتال
رنگ می بازند و بعد این چنین بازی ته
دست او و اعوان وانصارش می شود.
وقتی حفظ نظام باالترین ضترورت بته
شمار رود یعنی حفظ قتدرت بته هتر
قیمت ممکن واجب است این ذهنیتت
و این نگاه به قتدرت بته شتدت ضتد
اخالقی خطرناک و قتدرت پترستتتانته
است و لوازم ویرانگر آن بی شمار  .از
درو و فریب و خدعه گرفته تا چتدتاو
و تاراج وغارت اموا ملت تا به فقتر و
مسکنت کشاندن بخش عظیتمتی از
مردم وبر باد دادن حیثیت و نتوامتیتس
بسیاری از آنان و البته ریختن ظالمانه
خون مظلومان جان بته لتب رستیتده
معترض یعنی متتتشتبتث شتدن بته

استراتژی رسوای نصر بالرعب نه تنها
مباح که الزم شمرده می شود .البتته
در این میان مرعوب اصتلتی مستتتبتد
امروز ایران و اصحاب استتتبتدادنتد بته
همین علت به فعاالن سیاسی بتدون
کوچکترین اقدام غیرقتانتونتی هتجتوم
می برند ،دستگیر می کنند ،پترونتده
می سازند و خال نا صری قتانتون
به زندان و شالق و… متحتکتوم متی
کنند .بهاره هدایت و کیوان صمتیتمتی
به چته جترمتی بته زنتدان متحتکتوم
شدهاند؟ آنان در دو تجمع اعتتتراضتی
کامآل قانونی شرکت کردهاند که حتق
مسلم قانونی و طبیعی آنهاست.
عزیزانی که سا های طوالنی در بند
و حبس استبداد دینی بته ستر بترده
اند این گونه رفتتار بتا ایتن دو فتعتا
سیاسی و تمامی زندانیان سیاستی
که قریب هزارنفرند آشکارا حکایتت از
رعب و وحشت وحقارت استتتبتداد و
اصحاب آن دارد .به همین علت استت
که اسماعیل عبدی را پس از اتتمتام
دوره پنت ساله اش بالفاصله پتس از
آزادی به زندان باز می گردانند و حکم
غیر قانونی و ظالمانه ده سا زنتدان
تعلیقی او را به بهانه واهی بته اجترا
می گذارند.
متاسفانه این عتزیتز زنتدانتی طتبتق
اعالم همسرش همراه  ۰۵نفر دیتگتر
از هم بندانش از جمله جعفر عتظتیتم
زاده ،مجید آذرپی ،امیرستاالر داودی،
فریدون احمدی ،و سعید شریفی بته
کرونا مبتال شده اند.امروز اعالم شتد
جعفر عظیم زاده بته عتلتت وختامتت
حالش به بیتمتارستتتان اعتزام شتده
است.
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برای حفظ این قتدرت جهنمتی استت
که نرگس محمدی را به زنتدان زنجتان
تبعید می کنند و از دو جهت وی را در
معرض خطر جانی قترار متی دهنتد،از
جهتتتی در معتترض تهتتاجم زنتتدانیان
شتترور و خطرنتتاک،از جهتتت دیگتتر در
معرض ابتال به کرونا.بته همیتن علتت
است که عرصته را بترای زنتدانیان روز
به روز تنگ تر متی کننتد تتا جاییکته
بتترای عتتدهای از جملتته آتنتتا دا متتی
پرونده جدید تشکیل می دهند احکام
جدید صادر کرده و حبتس روی حبتس
متتی گذارند،نتتسرین ستتتوده ،ستتهیال
حجاب و تعداد دیگتری در زنتدان زنتان
در اعتراض به وضعیت نامطلوب زنتدان
در این شرایط کرونایی و نبود امکانتات
بهداشتتتی بتترای مقابلتته بتتا ویتتروس
کرونا و بی تفاوتی مسئوالن زنتدان و
اعتتتتراض بتتته عتتتدم آزادی زنتتتدانیان
سیاستتی بتترای بلنتتد کتتردن صتتدای
اعتراض خود ناگزیر دست به اعتتصاب
غذا می زنند .به همیتن علتت استت
که بهنام موسیوند و بهنتام محجوبتی
در زنتتدان متتورد ضتترب و شتتتم قتترار
گرفتنتتتد چتتترا کتتته خواستتتته انتتتتد
بیماریتتشان متتداوا شتتود .بتترای حفتتظ
قدرت است کته کیتانوش ستنجری ۰
بار به تیمارستان امین آبتاد اعتزام وبتا
ولتا برق اورا شوک درمانی می کنند
،رضا مهرگان به خاطر استترس هتای
زیادی که بر او وارد می شتود ستکته
م زی می کند.
برای حفظ این قدرت فتنه انگیز استت
کتتته دا متتتا منتقتتتدان و معترضتتتان و
مخالفتتان سیاستتی را احتتضار و روانتته
زندان می کننتد وعامدانته بته متسل
کرونا متی فرستتند .بته همیتن علتت
عتتده ای از امتتضا کننتتدگان دو بیانیتته
 ۰۰نفتتره بتته حبتتس هتتای ستتنگین
محکوم شدهاند از جمله محمتد نتوری
زاد ،هاشم خواستار ،محمتد حتسین
ستتدهری ،رضتتامهرگان ،عبدالرستتو
مرتضوی ،زرتشت احمتدی راغتب کته
به علت اعتصاب غتذا دچتار خونریتزی
معده شده استت ،بهتزاد همتایونی و
جوادلعتتل محمتتدی و کمتتا جعفتتری.
برای فشار بیشتر بتر محمتد نتوریزاد
فرزنتتد او را بتترای تحمتتل  ۲/۲ستتا
زندان احضار کرده اند .به همین علتت
است که کتارگران ستتم دیتده هفتت
تدتتته و تعتتتداد دیگتتتری از واحتتتدهای
تولیدی هفته های متمادی است کته
بتته عنتتوان اعتتتراض دستتت از کتتتار
کشیده اند چون حقوق نتاچیز ماهانته
ختود را نمتی تواننتتد دریافتت کننتد تتتا
قوت الیموتی برای خانواده شأن تهیه
کننتتد چتتون خریتتداران رانتتتی کارخانتته

تمامی نقدینگی نیشکر هفتت تدته را
با همدستی اربتاب قتدرت بته چدتاو
بردهانتتد .بتته همیتتن علتتت استتت کتته
هنتتتوز عتتتده زیتتتادی از درویتتتشان و
معلمتتان و کتتارگران در زنتتدان هتتای
مختلف تحت ستتم متضاعف بته ستر
می برند.
برای حفظ و بقای این قتدرت فاستد و
مفتتسد استتت کتته رهتتبران ستترافراز
جنبتتش ستتبز میرحتتسین موستتوی و
مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم نتان
هد کینه توزی و انتقتامجویی علتی
خامنتتهای هتتستند و قریتتب ده ستتا
است که این عزیزان در حصر بته ستر
می برند ،امید استت بتا همتت متردم
حصر شکسته شود و تمامی زندانیان
سیاسی که عزیزان جامعه هستند از
زندان آزاد شوند .بترای حفتظ و بقتای
این قدرت شخصیت کش آدمتی ختوار
است که آقای خامنهای ریاکارانه می
کوشد در ایتن شترایط بحرانتی کرونتا
مجالس عزاداری امتام حتسین بتر پتا
شود بدون این که مسئولیت عواقبش
را بتتر عهتتده بگتتیرد کفتترار متتسئولیت
طبق عادت همیتشگیاش در ظاهتر
متتی گویتتد وزارت بهداشتتت و ستتتاد
بحتتران در بتتار ه مجتتالس ستتوگواری
تصمیم بگیرنتد .او ختوب میدانتد کته
وزارت بهداشت و ستاد بحتران جر تت
نمی کنند کته بته طتور قتاطع بگوینتد
مجالس عزاداری نبایتد بتر قترار شتود
چون موجب ابتالی بتسیاری از متردم
در نتیجتته باعتتث متترگ افتتراد زیتتادی
ازجامعتته خواهتتد شتتد لتتذا مداهنتته
خواهند کرد و با تاکید بر حفتظ فاصتله
گتتتذاری و زدن ماستتتک بتتتا برپایتتتی
مجتتتالس موافقتتتت خواهنتتتد نمتتتود.
خامنتتهای هرگتتز ایتتن فرصتتت طالیتتی
جهتتت تحمیتتق و تختتدیر بختتشی از
مردم و نیز قدرت نمتایی کتاذب نظتام
استبداد دیتنی در حتد مقتدور توستط
مداحان و واعظان ستر ستدرده اش را
از دست نخواهد داد.
بگذریم از حسن روحتانی کته ختود را
بتته متتداحان و واعظتتان ستتر ستتدرده
خامنهای عرضه می کند و ایتن چنیتن
بر تتشکیل مجتالس ستوگواری اصترار
می ورزد که به زعم خود آینده خود را
در نظام خود کامه دینی تضمین کند و
لو این کته جتان هتزاران نفتر در خطتر
متترگ قتترار گتتیرد .علتتی خامنتتهای از
عالقه و محبت بی شا به و صتمیمان
متتردم نتتسبت بتته ستتاالر شتتهیدان
حتتتسین ابتتتن علتتتی نهایتتتت ستتتو
استفاده را می کند و سعی می کنتد
ایتتن فرصتتت را از دستتت ندهتتد  ،اگتتر
برای جتان متردم کوچکتترین ارزشتی

قا ل بود می توانست به راحتی مانتع
برگتتزاری مراستتم ستتوگواری شتتود و
واعظتتتان و متتتداحان و بتتتسیجیانش
جر ت نمی کردند موضع مخالف إتخاذ
کنند.
این چنیتن استت کته آقتای خامنتهای
برای حفظ این قدرت جهنمی مزورانته
مردم را به مسل کرونا می فرستد تا
بلکته چنتتد روز بیتتشتر بتر گتترده ملتتت
ایتتران ستتوار شتتود و چنتتد صتتباحی
بیشتر ایتن مترزو بتوم را صتحنه تترک
تتتازی ختتود کنتتد .وی در بتتن بتتستی
رهتتایی ناپتتذیر قتترار گرفتتته چتترا کتته
تمامی مسیر های اصالحی را کتامال ً
مسدود کرده است ،بته همیتن دلیتل
قتتتاطع و دال تتتل واضتتت دیگتتتر نظتتتام
جمهوری اسالمی اصتالح ناپتذیر متی
باشد  .از یک سو نظتارهگر استت کته
نتیجتته محتتتوم ایتتن انتتسداد جنبتتش
فراگیر اجتماعی است البته جنبتشی
مسالمت آمیز و ختشونت پرهتیز کته
کتتابوس وحتتشت انگتتیز او و پیروانتتش
بوده و هست و از ستوی دیگتر حفتظ
قدرت به هر قیمت و تمامیت خواهتی
،رهتتایی از ایتتن بتتن بتتست را در ایتتن
شتترایط بحرانتتی غتتیر ممکتتن ستتاخته
است.
همانطور که در نوشته قبلی گفته ام
مردم دیتر یتا زود علیته ظلتم و ستتم
حکومت استبداد دینی و این وضتعیت
تحمل ناپذیری که به وجود آورده قیتام
خواهند کرد .البته قیام در مقابل ظلتم
و ظالم حق طبیعتی و ابتتدایی متردم
است  .مستبد و مریدانش هم عرضه
و هتتتتنری جتتتتز فریتتتتب و ستتتترکوب
ندارند .اما و هزار اما که این اعدام ها
و سرکوب ها و تتشبث بته استتراتژی
نتتصر بالرعتتب بتته داد علتتی خامنتتهای
نمی رسد .دستت کتشیدن از قتدرت
فتنتته انگتتیز و کنتتارهگیری از حکومتتت
است که به دادش می رسد  .او بایتد
تسلیم مردم شود و برود در غتیر ایتن
صتتتورت متتتردم او را کنتتتار خواهنتتتد
گذاشت همان طور که مکرر گفتته ام
متتتسالمت آمتتتیز تتتترین و ختتتشونت
پرهیزترین روش ت ییر نظام کنارهگیری
وی از قدرت و برگزاری رفراندوم ت ییتر
نظتتام جمهتتوری استتالمی و جایگزیتتن
شتتتدن نظتتتام جمهتتتوری دمکراتیتتتک
سکوالر توسط ملت ایتران استت .بته
اعتقتتاد متتن بیتتش از نتتودک ۸٠در صتتد
متتردم بتته نظتتام جمهتتوری دمکراتیتتک
سکوالر رأی خواهند داد .بته امیتد آن
روز
والعاقبه للمتقین

آیا توان مستقیمأ از جمهوری اسال به
دموکرایس رسید؟
در طننرد دموکراتهننا نناار از دو مرحبننه ق ننل
و ب نند از سننقوت حکومننت ن کیل

شننود

در مرحبننه اوا الیننت سننیایس جام ننه ننه در
درون و ه در ب ون از کن ور حنوا ن کیل
ق نندرت س ننیایس موق ننت فراح ننزب ،مت ن
وزرای تکنوکنرات ر حننزب ،مت نند

حسن دانشور
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چندیست که در بین فعالین سیاستی
اپوزیسیون داختل و ختارج از کشتور
بحثی درگرفته است در مورد امکان و
یا عتدم امتکتان گتذار مستتتقتیتم از
جمهتوری استالمتی بته یتک نتظتام
دموکراتیک.
گروهی به این پرسش پاس متثتبتت
میدهند کگرچه استراتژی این گذار را
نه کنکریت و روشن ،بلتکته در قتالتب
متتفتتاهتتیتتم کتتلتتی ستتکتتوالریستتم،
دمتوکتتراستتی و حتتقتوق بشتتر بتتیتتان
میکنند و دستتتهای نتیتز بتا طترح
موضوع گنگ و غیرقابل اثتبتات “ عتدم
آمتتادگتتی فتترهتتنتتگتتی بتترای پتتذیتترش
دمتتوکتتراستتی در ایتتران” استتتتتقتترار
دموکراسی در ایتران را بته آیتنتدهای
نامعلوم حواله میدهند .گروه اخیتر از
این اصل بدیهی کته بترای استتتقترار
دموکراسی وجود حداقلی از مدنتیتت،
اقتصاد بازار ،سواد ،آمتوزش و  ...در
جامعه ضروری است ،آغاز کترده و در
پتتی آن ادعتتا متتیکتتنتتنتتد فتترهتتنتتگ
ستتیتتاستتی الزم بتترای پتتذیتترش
دموکراسی در جامعته ایتران متوجتود
نیست و لذا ابتدا بایستی این فرهنگ
را ایجاد و نهادینه کرد و در این صتورت

ل از
شننود و

این دولت موقت را سازد
است که زمینته استتتقترار
دمتتتوکتتتتراستتتتی آمتتتتاده
میشود.

قبل از اینکه بخواهیم نادرستتتی ایتن
عقاید را نشان دهیم ،الزم استت بته
اهمیت نتتایتت ستیتاستی آن اشتاره
کنیم .تئوریپردازانی از میان این گتروه
خود نیز به نتایت سیاسی و عتمتلتی
این ادعاها پرداخته و اعالم داشتتهانتد
بتیتن جتمتتهتوری استالمتتی و نتظتتام
دموکراتیک یک دوران نسبتتأ طتوالنتی
حکومت سکوالر غتیتردمتوکتراتتیتک بتا
آمریت و قدرت مسئله سکوالریسم را
حتتل ختتواهتتد کتترد و در ایتتن متتیتتان
دموکراسیخواهان فترصتت ختواهتنتد
یافت نهادهای ضروری برای ایتجتاد و
تحکتیتم جتامتعته متدنتی الزم بترای
استقرار دموکراسی را استوار سازنتد.
اینها برای پیتشتبترد هتد ختویتش
الجرم چاره را در اتحادی بین نظامیتان
و متخصصین تکنوکرات یافتهاند .چیزی
شتتبتتیتته کتتودتتتای رضتتاختتان التتگتتوی
آنهاست.
حا ببینیم کاستیها و درک نادرست
این گروه از دموکراسی چیستت و در
پایان عدم امکان عملیشدن این طرح
را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

یکم  -اگر فرهنگ دمتوکتراستی را در
خطوط کلی احترام به قانون ،رواداری،
احتتتتتتترام بتتته حتتتق اقتتتلتتتیتتتت،
مسئولیتپذیری ،مشارکت سیاستی،
دفاع از آزادیها و  ...بدانتیتم ،امتکتان
پیدایش ،رشد و نهادینه شدن چتنتیتن
فرهنگ سیاسی فقط با برنامتهریتزی،
سرمایهگذاری و نهتادستازی از طتر
یک دولت دموکراتیک امکانپذیر استت
و بدیهی است کته هتیتچ حتکتومتت
اقتدارگرایی دست به چنین حترکتتتی
نخواهد زد ،زیرا نتیجه عملی آن حذ
و نابودی خود آن حکومت است.
دوم  -تجربه کشورهای دمتوکتراتتیتک
نشان میدهد که برای رستیتدن بته
دموکراسی انتخاب استراتژی مناسب
تتتوستتط التتیتتت ستتیتتاستتی جتتامتتعتته
تعیینکننده است و نه فترهتنتگهتا و
خرده فرهنگهای گوناگون حتاضتر در
جامعه.
سوم  -امروزه انتدیشته دمتوکتراستی
ستتیتتری چتتنتتد صتتدستتالتته را طتتی
کردهاست و دیگر لزومی ندارد این راه
رفته را دوباره پیمود .امروزه التگتوهتای
دموکراسیهتای متوفتق در متقتابتل
جهان غیر دمتوکتراتتیتک قترار دارد و
کافیست آنها را با شترایتط ویتژه هتر
کشور تطبیق داد.

دچار افت و خیز شتده ،ولتی هترگتز
خاموش نگشتتته استت .اگتر تتعتداد
باسوادان ،دانشجویان ،شهرنشینان و
زنان و متردان جتوان ایترانتی کته در
کشورهای غربی آموزش میبینند را در
نظر بگیریم ،میبینتیتم کته شترایتط
استقرار دموکراسی در کشتور متا
بارها آمادهتر از متثتش شترایتطتی
است که در آن آمریکا و فرانسته
به دموکراسی رسیدند.
حا ببتیتنتیتم متعتنتای اتتحتاد
نتتظتتامتتیتتان و تتتکتتنتتوکتتراتهتتا
چیست؟
زیر نتظتر رهتبتری تتوتتالتیتتتر
خامنهای و اهتل بتیتت ایتن
اتحاد امروز نتیتز وجتود دارد.
بنابراین منظتور کستانتی کته
گتتذار بتتدون واستتطتته بتته
دمتتوکتتراستتی را نتتامتتمتتکتتن
میدانند و راه حل آنها ،فقط
یک چیز میتواند باشتد و
آن تشتتتویتتتق ستتتدتتتاه
پتتاستتداران بتته حتتذ
روحانیت از قدرت و بته
رستتمتتیتتت شتتنتتاختتتتتن
قتتتدرت ستتتیتتتاستتتی
بالمنازع سرداران سداه
از طر الیت سیاستی
است .یعنی یک دوره
جدید از دیکتاتوری و
فتتتالکتتتت بتتترای
مردم ایران.

چتتهتتارم -
پتتانستیتل
الزم
برای
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ستتتمتتتت
حتترکتتت بتته
دموکراسی به صورت خواستتهتایتی
مثل آزادی ،عدالت و یتا رفتع ستتتم
همواره وجود دارد و ضرورتی ندارد کته
تودههای مردم مثل الیتت ستیتاستی
دموکراسی را بشناستنتد و تتحتلتیتل
کنند.
پنجم  -زمیتنتههتای فتکتری و متادی
دموکراسی در ایران قتبتل از انتقتالب
مشروطه وجود داشته و تالش عملی
مردم ایران برای حکومت قانون که یک
وجه مهم دموکراستی استت گترچته

در پایان ببینیم نتظتر
دموکراتها در متورد
استتتتتراتتتژی گتتذار بتته
دموکراسی چیست؟
دموکراتها معتقدند کته جتامتعته متا
آمتتادگتتی کتتامتتل بتترای گتتذار بتته
دموکراستی را دارد .در
طتتتتتتتتتتتتتتتتتترح
دموکتراتهتا
گذار از دو

مرحله قبل و بعد از سقتوط حتکتومتت
تشکیل میشود .در مرحله او الیتت
سیاسی جامعه چه در درون و چه در
بیرون از کشور حو تشتکتیتل قتدرت
سیاسی موقت فراحزبی ،متشکل از
وزرای تکنوکرات غتیترحتزبتی ،متتتحتد
متتیشتتود و ایتتن دولتتت متتوقتتت را
میستازد .در مترحتلته دوم بتعتد از
سقوط این دولتت گتذار کته رهتبتری
نظامیان برگشته از حکومتت قتدیتم و
دستگاه بوروکراسی باقیمانده از آن را

به دست گرفته ،به وظایفی به شترح
زیر عمل خواهد کرد:
حتتفتتظ آرامتتش و امتتنتتیتتت داختتلتتی،
حراست از مرزها ،دعوت از قانوندانان
برای تشکیل مجلس ممسسان بترای
نوشتن قانون اساسی دمتوکتراتتیتک،
اجترای رفترانتتدوم قتانتتون استتاستتی،
نظارت بر فعالیت احزاب ستیتاستی و
حفظ آزادیهای فردی و گروهی بترای
انجام انتخابات جهت تشکیل پارلتمتان
و سرانجام تحویل قدرت سیاسی بته
دولت دموکراتیک منتخب.

ع دالستار دوشویک

افزایش ک ته شدگان

نه لب در ماه م رم

در ببو ستان
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در طی روزهتای اختیرا از جملته امتروز
دوشنبه  ۲شهریور مصاد با ُ ۰محترم
تعدادی از کودکان بلوچ که از بتی آبتی
ناچتتتتار بودنتتتتد بتتتترای برداشتتتتت آب
آشتتتتامیدنی بتتتته گودال تتتته هتتتتای
غیربهداشتی آب ک بنام هوتتگ برونتدا
شوربختانه به داخل گودال ه ها افتتاده
و جتتان داده انتتد .استتفا کتته ایتتن یکتتی
داستان پر آب چشم در کنار بقیه قتصه
های پرغصه بلوچستان حکایتی استت
ممتد و قدیمی.
اما اندوه جگرستوز ایتن جتان دادن هتا
همزمانی آن بتا متاه محترم استت کته
متسئولین و هموطنتان شتیعه و مرکتتز
نتشین در ایتتن ایتام عتتزای عاشتتورایی
برای حسین و یارانش ضجه و ناله می
کنند که عبیدهللا بن زیاد آب را بتر آنهتا
بست و تشنه لب به شتهادت رستاند.
این روزها همزمان با کشته شدن ایتن
کودکان به دلیل بتی آبتیا متداحان در

سراسر کشور با مویه و زاری سوزناک
شیون سر می دهند“ :ای تشنه لتب
عشق زینبا ای بتی کفتن “ .یکتی از
فعاالن رسانه ای بلوچ می نویسد چته
تصادم تاریخی تلخی؟ زیرا در او متاه
محرم زینب غالمیپور ،دختر تشنه لب
 ۸ساله اهل روستای جکیگتور راستک
در داختتل گودال تته افتتتاد و جتتان داد.
امروز صتب نتیز دو کتودک در روستتای
شتتیخان کتترگ شهرستتتان دشتتتیاری
جان دادند.
بتتسیاری از کودکتتان مثتتل امیرحمتتزه ۶
ستتتاله در روستتتتای «هتتتوت گتتتت «
شهرستان دشتیاری قربتانی گانتدو یتا
همان تمساح می شتوند .همزمتان بتا
این مرگ هتای دردنتاک کودکتان بلتوچا
مراستتم معرفتتی فرمانتتدار شهرستتتان
جدیتتد التاستتیس دشتتتیاری بتتا حتتضور
استتتتاندار غیربومتتتی برگتتتزار شتتتتد.
مراسمی که در آن یک بتسیجی اهتل

محمودآباد مازنداران بنام عتاد عفتتی
فرمانتتدار یکتتی از محرومتتترین مناطتتق
کتتشور شتتدا فرمانتتداری کتته نتته زبتتان
مردم آنجتا را درک متی کنتد و نته درد
آنتتان را .حتتسرتا کتته اولیتتن ماموریتتت
فرمانتتتدار جدیتتتد برگتتتزاری پرهزینتتته و
پرشور شهدای تشنه لب کتربال یعنتی
عاشتتورای حتتسینی استتت کتته متتردم
ُ
ستتتنی متتتذهب و بلتتتوچ روستتتتاهای
دشتتتتیاری از آن حادثتتته  ۰۲۲٠ستتتا
پیتتش در بیابتتانی برهتتوت در عتتراق
فعلی کامال بیختبر هتستند .همانگونته
کتته حاکمتتان زمتتان در ستتا  ۰۲۸۸از
تشنه لبی و پرپر شتدن کودکتان بلتوچ
در گودال تته هتتای غیربهداشتتتی کتته
ناچارا متورد استتفاده حیتوان و انتسان
استتتت؛ کتتتامال بیختتتبر و بتتتی اعتنتتتا
هستند.

صفحه 17

البد می پرسید شاید آب نیست؟ نخیر
در جنوب استان و در منطقه دشتتیاری
حداقل سه ستد بتزرگ وجتود دارد کته
لبریتتز هتتستندا امتتا متتسئولین آب را
احتکار کرده اند و آب در پتشت ستدها
تبختتیر متتی شتتود .وانگهتتی جمهتتوری
اسالمی در چابهار در حا هزینه کردن
هتتزاران میلیتتارد تومتتان بتترای شتتیرین
کتتردن آب و انتقتتا آن بتته استتتانهای
خراستتان جنوبتتی و خراستتان رضتتوی
است .در حالیکته متردم بومتی در لتب
دریتتا تتتشنه لتتب هتتستند .البتتد متتی
پرستتید شتتاید بودجتته نیتتست؟ نخیتتر
بودجه برای انتقا آب و یتا بترای طترح
توسعه ستواحل مکتران و ت یتیر بافتت
جمعیتی و پرو ه های نظتامی و غتیره
فتتراوان استتت .همیتتن امتتروز دوشتتنبه
استاندار در جلسه دیگری در چابهار بتا
حضور متسئولین کقاعتدتا غتیر بومتی
شتترکت کتترد کتته در آن  ۰٠٠٠میلیتتارد
تومتتتان بتتترای احتتتداث
فرودگتتاه جدیتتد چابهتتار
تصویب شتد تتا آقتازاده
هتتتتا و متتتتسئولین از
پایتختتتتتتتتتتتتتتتتتتت و
کالنتتتشهرهای کتتتشور
براحتی به چابهار سفر
کننتتتد و پتتترو ه هتتتای
عظیتتتتتم ختتتتتود را در
منطقتتتته آزاد چابهتتتتار
مدیریت کنند .اگتر بتاور
نمتتتی کنیتتتدا ستتتریا
جدید و جتاری “آقتازاده
هتتتتا” را ببینیتتتتد کتتتته
منعکس کننده ماهیتت
واقعی این نظام است؛
کتتته استتتم “پتتترو ه در
چابهار ” توسط “آقتازاده
ها” بارها ذکتر متی شتود .وانگهتی بتا
وجتتود داشتتتن یتتک فرودگتتاه عملتتی و
کتتاردادی  ۰۰ستتاله در غتترب چابهتتار
ککنتتارک ا آیتتا ستتاخت یتتک فرودگتتاه
مختتتا منطقتته آزاد چابهتتار در شتتما
شتتهر نتتسبت بتته محرومیتتت زدایتتی و
تتتامین آب آشتتتامیدنی متتتردم بومتتتی
ارجحیتتت و اولویتتت دارد؟ اگتتر بودجتته
نیتتستا چطتتور بتترای فرودگتتاه ثتتانوی
منطقه آزاد چابهار بودجه است؟ چطور
بتترای انتقتتا آب بتته خراستتان بودجتته
است؟
در مقاله اخیر مریم طالشی در روزنامه
ایران تحت عنوان “آب به بهتای جتان” ت
داستان غمانگیز غترق شتدن کودکتان
سیتتتستان و بلوچتتتستان کتتتی تمتتتام
میشتتود؟ تاکیتتد شتتده استتت کتته متتا
متتشکل منتتابع آب نتتداریم و متتشکل از

زیرساخت و نبود مدیریت صحی است.
آب میآید پشت سد ذختیره میشتود
و در نهایتتت بتته زمیتتنداران بتتزرگ داده
میشتود کته هندوانتته میکارنتد و بتته
عتتتراق و ترکیتتته صتتتادر میکننتتتد در
حالیکه مردم آب خوردن ندارنتد .نکتته
دیگر این است که در مورد پرو ه بتزرگ
انتقتا آب دریتای مکتران از چابهتار بتته
خراسان رضتوی ،متأستفانه در اجترای
این پرو ه حق بزرگتی از متردم محلتی
ضایع شده .پیمانکار پرو ه طبتق قتانون
باید برای جامعه محلی و مردم منطقه
قبتتل از انتقتتا آب ،شتتبکه آبرستتانی
ایجاد کند تتا آنهتا از ایتن پترو ه منتفتع
شتوند امتتا تتتا حتتاال کتته چنیتتن اتفاقتتی
نیفتاده است .هر بتار میگتوییم کتاش
بتتار آختتر باشتتد ،کتتاش دیگتتر کودکتتی
قربانی نشود اما بتاز همتان اتفتاق بته
همتتتان شتتتکل میافتتتتد .تتتتا درد آب
هست ،بیم جتان کودکتان سیتستان و

بلوچستان هم هتست؛ کودکتانی کته
جان شان را بر سر آب میدهند.
شوربختانه لیست کودکان قربانی بلوچ
برای قطره ای آبا طوالنتی و طوالنتی
تتتتر متتتی شتتتود و درجتتته قتتتساوت و
بیرحمتتی و بتتی اعتنتتایی متتسئولین
بیشتر و بیشتر .پتسرک کوچکتی بنتام
علی اکتبر بتشکار و دختترک کوچکتی
بنتتام یتتسنا دیگتتر قربانیتتان چنتتد روز
پیتتش بتتی دردی و بتتی متتسئولیتی
“متتسئولین” بودنتتد .ایتتن درد تاریختتی
برای خود نگارنده نیز تاستفبار و دردآور
است .زیرا بخاطر دارم در دوران پهلتوی
در اواختتتر ستتتا  ۰۲۲۰زمتتتانی کتتته
دانتتشجو بتتودما از یکتتی از ستتاکنان
منطقه دشتیاری کته دکته ای در بتازار
قدیمی چابهار داشت درخواست کردم
مقتتداری از آب هوتتتگ کگودال تته در
بطری ریخته و به شتهر چابهتار بیتاورد.

سدس به همراه او به مالقات فرمانتدار
چابهار رفتیتم و از فرمانتدار درخواستت
کتتردم اگتتر متتی توانتتد کمتتی از آن آب
کنتتسبتا زرد رنتتگ و غیربهداشتتتی را
بنوشتتد و گفتتتم کتته در آنتتصورت متتا
مطالبه و حرفی نختواهیم داشتت .امتا
فرماندار نتواست بنوشد .ولی قو داد
که به موضتوع رستیدگی شتود .در آن
زمان ر یم پهلوی مش و هزینته بیتن
 ۲تا  ۰٠میلیتارد دالر بته پتو آن زمتان
بتترای احتتداث یکتتی از بزرگتتترین پایگتتاه
های نظامی خاورمیانه در غرب چابهتار
کیعنی کنارک بتود .امتا اراده ای بترای
خریتتد چنتتد تتتانکر آب جهتتت تتتامین آب
آشتتامیدنی متتردم وجتتود نداشتتتا و
اکنون هم ندارد .علیرغم گذر قریب بته
نیم قرن وضع بدتر شتده استت .و ایتن
داستان پتر آب چتشم هم نتان جتاری
است.
عبدالستار دوشوکی
مرکتتتتتتتز مطالعتتتتتتتات
بلوچستان ت لندن
دوشتتتنبه  ۲شتتتهریور
۰۲۸۸

رسمقاله ر
نرسیه شماره ۳۰۲

من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم
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آن ه در ذیل به اختصتار متورد اشتاره
قرار می گیرد ،هرگز و به هتیتچ وجته
سیاه نمایی نیست ،بلکه حد اقلی از
واقعیات تل جامتعته ی امتروز ایتران
است .که بترای هتمته کتس حتتتی
عوامل حکومت ،آشتکتار و متلتمتوس
بوده و هیچ شخا متنتصتفتی نتمتی
تواند منکر آن ها شود.
قیمت ها ی مواد غذا ی و متایتحتتتاج
عمومی به طور روزانه رو به افتزایتش
است ،ودر این سیتر صتعتودی هتیتچ
توقفی مشهود نتیتستت .ارزش پتو
ملی آن چنان ستقتوط کترده کته در
مقابل ارزهای معتبر جهانی مثل بتر
در آفتاب در حا ذوب شدن و کتوچتک
تتتر شتتدن استتت .کتتارختتانتتجتتات و
موسسات تولیدی که تا دیروز حد اقل
نیمه ظرفیت و نیمته وقتت کتار متی
کردند ،در معترض تتعتطتیتل شتدن و
ورشکستگی قترار دارنتد .بته ختیتل
بیکاران هر روز و هر ستاعتت افتزوده
می شود .خانواده ای نیست که یتک
یا چند جوان غالبا تحتصتیتل کترده ی
بیکتار نتداشتتته بتاشتنتد .کتارگتران،
معلمان ،پرستتتاران از پتا تیتن بتودن
سط حقوق و بته تتعتویتق افتتتادن
دستمزد در چهار گوشه ی متمتلتکتت
فریادشان بلند استت .گترفتتتاری بته
بیماری ناشی از ویروس کرونا که بته
علت ندانم کاری و مدیریت نادرست و
سردرگمی مسئوالن ،در کشتور متا
دست اندازی و جوالن دهی ختیتلتی
بیشتری پیدا کرده ،هتر روز صتد هتا
خانواده را داغدار می کتنتد .یتک روز
شتتلتتیتتک اشتتتتتبتتاهتتی متتوشتتک بتته
هواپیمتای مستافتر بتری و یتک روز
شلیک اشتباهی به نتاوچته ارتشتی
روی می دهتد و بتا از بتیتن رفتتتن
فرزندان عزیزی از این سرزمین ،متلتت
عزا دار می شود .جوانان معترض بته
گران شدن ناگهانتی و سته بترابتری
بنزین در آبتان  ۸۸و متعتتترضتان بته
حکومت در دیماه  ۸۰در ختیتابتان هتا
کشتتتتته متتی شتتونتتد و بتترختتی از
بازداشت شدگان آن حوادث نیز اکنون
پس از تحتمتل متدت هتا زنتدان ،بته
اعدام محکتوم متی شتونتد .فتعتاالن
سیاسی ،متدافتعتان حتقتوق بشتر،
کارگران حق طلب ،دانشجویان میهتن

دوست ،زنان ارجمند و دگر انتدیشتان
از سایر اقشار در این شرایط کرونایتی
در گوشه زندان ها در بندند .سیاست
خارجی نا صحی  ،ما را از نتیتمتی از
جهان رانده و چون لقمه ای اشتتتهتا
برانگیز مورد طمتع بتعتضتی دیتگتر از
قدرت های جهانی قرار داده است .از
بین رفتن تولیتد داختلتی ،چتاب پتو
بدون پشتوانه و بتی رویته و حتجتم
نقدینگی سرسام آور ،همتراه فستاد
های مالی هزاران میلیاردی در کتنتار
تتتحتتریتتم هتتای بتتی جتتهتتت و قتتابتتل
پیشگیری و هزینه کردن منابع متالتی
کشور در راه های نا صتواب و دور از
منافع ملی ،توان اقتصتادی کشتور را
به حضیض ذلت انداخته است .آیتا در
این اوضاع و احوا  ،ایجاد جو سرکتوب
وبرخورد با مشت آهنین ،کشتور چته
سر انجامی خواهد داشت و به کتدام
سو خواهد رفت ؟ آیتا تتمتستک بته
خشونت و راه انداختتتن چترخ اعتدام
چاره ی کار است ؟ یا چون بتنتزیتنتی
آتش خشتم متردم را مشتتتعتل تتر
خواهد نمود ؟ .پایما کردن حقتوق و
آزادی های ملت که مهمترین آن هتا
آزادی انتخابات است ،با انتتتختابتاتتی
غیر دموکراتیک و مشارکتی حد اقلی
و ساختن مجلسی گوش به فترمتان،
چه گرهی از کتار زمتامتداران و چته
گرهی از کار این مردم جتان بته لتب
رسیده خواهد گشود ؟
ما فقط به گفتن درد ها اکتتفتا نتمتی
کنیم .بلکه برای رفع این نابستامتانتی
ها راه حل ارا ه می دهیم .پیشنتهتاد
ما برای غلبه بر بحران هتای بتزرگتی
که بر سر راه کشور قد بر افراشتته و
آینده ی نا معلوم و از جهات گونتاگتون
خطرناکی را در نظر مجسم می کنتد،
این است که تا دیر نشتده اقتدامتات
اساسی زیر مورد توجه و اجرا قترار
گیرد.
سیاست خارجی کشور باید به طتر
دوستی و تعامل و احترام متقتابتل بتا
تمام جامعه جهانی ،بدون گرایش بته
هیچ یک از بلوک های قدرت و یا قترار
گرفتن در زیر سلطه ی هتیتچ یتک از
قدرت ها چرخش نماید
از دخالت در امور داخلی کشتورهتای
همسایه و ایجاد تتنتش در روابتط بتا

دولت های دیگر منتطتقته ختود داری
نموده و به جای صر کتردن متنتابتع
مالی کشور در این دخالت هتای بتی
نتیجه و خطرناک ،از این منتابتع بترای
تامین رفاه و باالبردن سطت زنتدگتی
ملت ایران استفاده شود.
زندانیان سیتاستی و عتقتیتدتتی در
ستتراستتر کشتتور آزاد شتتده و از
سیاست سرکوب متختالتفتان و دگتر
اندیشان خود داری گردد.
آزادی های اولیه انسانی ملت ایتران
مانند احزاب و اجتماعات ،آزادی بتیتان
و قلم ،آزادی مطبوعات ،آزادی عقیتده
و اندیشه و آزادی انتختابتات متحتتترم
شمرده شود.
انتخاباتی سالم و آزاد تحت نظتارتتی
قابل قبتو بترای متلتت ایتران بترای
برپایی یک مجلس ملی و بتاز نتگتری
در ساختار سیتاستی کشتور و پتی
ریزی ساختاری بتر استاس متوازیتن
دموکراسی و اعالمیه جهانی حتقتوق
بشر صورت پذیرد.
اگر هیات حاکمه جمهوری اسالمی با
درایت ،به این الزامات تاریخی تتن در
دهد ،کشور بدون تشنت ومتختاطترات
جدی و بدون امکان دادن به بیگانتگتان
به برنامه ریزی برای ما ،در جتاده ی
استتقتال و آزادی و ستازنتدگتی و
توسعه قرار خواهد گرفت و در غتیتر
این صورت این سرزمین کتهتنتستا و
گرانقدر با آینده ای مبهم و نا متعتلتوم
روبرو خواهد گردید .کیست که نتدانتد
روا گذشته و راه پیموده شده ،قابتل
تداوم نیست.

فریاد دادخوایه قتل عام زندانیان سیایس در دهه ی شصت و تابستان  ،۷۶یک نضورت برای دستیاب
به آزادی و عدالت و جبو ی از تکرار جنایت است!

بیانیه ی مادران پارک الله به مناسبت
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در  ۲۵سا پیش از اواخر تیرماه ۰۲۰۶
تتتا اواستتط شتتهریور ،مالقتتات زنتتدانیان
سیاسی در زندان های سراسر ایتران
قطع شد تا جنایت کتاران حکومتتی در

بتواننتتد حکومتتت استتالمی -ارتجاعتتی
خود را بدون حتضور و صتدای مختالف،
تثبیت کنند و ایتن ختوان گتسترده ی
منابع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و

بردگان به عنتوان شتاکیان و شتاهدان
عینی پیگیر و دادخواه ایستادهاند زیترا
نمیدانند چه بر سر عزیتزان شتان در
زندان ها و در آن پرسش و پاست های

ایتتران ،بتواننتتد فعتتاالن سیاستتی را در
سکوت خبری قتل عتام کننتد .پتس از
پذیرش قطع نامه  ۲۸۸شتورای امنیتت
در روز  ۵۶تیر  ۰۲۰۶توسط ایران که آن
را به نوشیدن جام زهر تشبیه کردنتد،
روح هللا خمینی ،رهبر وقت با شتراکت
دست اندرکاران حکومتی ،دستور قتل
عتتتام زنتتتدانیان سیاستتتی را صتتتادر و
اجرایی کردنتد .بتا ایتن فرمتان هیاتتی
سه نفره که آنها آن را «هیات عفتو «
و ما آن را «هیتات مترگ «متی نتامیم،
راهی زندان های اوین و گوهردشت و
شهرستتتتانها شتتتدند تتتتا عقیتتتده ی
زندانیان را کند و کاو کنند که اگتر هتم
چنان بر آرمان خود ایستاده انتد ،آنهتا
را از صتتحنه ی روزگتتار حتتذ کننتتد تتتا

حتتتی فرهنگتتی را بتته طتتور کامتتل بتته
تصر خود در آورند.
در ایتتن قتتتل عتتام کتته در عرصتته ی
بینالمللتتی بتته جنایتتت علیتته بتتشریت
شتتناخته میشتتود نتتیز تمتتامی جنتتاح
های در قدرت ،چه مستقیم و چه غیر
مستقیم سهیم بودند .آنهتا متحدانته
بتتتر ایتتتن جنایتتتت هولنتتتاک ستتترپوش
گذاشتند تتا رازی ستر بته مهتر باقتی
بماند ،حتی آن دسته از اصالح طلبتان
که آن زمان در قتدرت بودنتد و حتا از
حکومت رانده شده و ادعتای مخالفتت
با حکومت اسالمی را دارند ،اطالعتات
خود را در اختیتار متردم نگذاشتته انتد.
پس از گذشت  ۲۵ستا از آن جنایتت
هولناک ،هنوز خانوادهها و جتان بته در

چنتتد دقیقتتهای گذشتتته استتت .هنتتوز
نمیداننتتد چتترا و چگونتته آنهتتا کتته
محکوم به زندان بودند یتا دوران حبتس
شان تمام شده بود را برای قتتل عتام
دستت چیتتن کردنتد و چگونتته آنهتا را
کشتند و در کجا و چگونته آنهتا را بته
خاک سدرده اند و چرا پیکر آنها را بته
خانوادههتتتتا تحویتتتتل ندادنتتتتد .چتتتترا
خانوادههتتا را بتترای برگتتزاری مراستتم
گرامی داشت عزیزان شتان تهدیتد یتا
بازداشت کردند و هزاران چترا و ابهتام
دیگتتر کتته تنهتتا بتتا محاکمتته ی جنایتتت
کاران در دادگاه هایی عادالنه و علنتی
و مردمی روشن خواهد شد.

ما حتی هنوز نمیدانیم که چه تعتداد
از زندانیان سیاسی را در آن تابتستان
شوم در تهران و شهرستتانها کتشته
اند و پیکر آن جتان هتای شتیفته را در
کجا و کدام گوشهای از خاوران یا دیگر
گورستان های بی نام و نشان سر به
نیست کرده اند.
مادران و خانوادههای خاوران نیز پیگیتر
و پایدار و دادخواه  ۲۸سا استت کته
بیوقفتته ایتتستادهاند تتتا گمتتشده ای
خود را بیابند .نه گرما و نته سترما ،نته
مامور و نه بازداشتت ،نته تهدیتد و نته
تحقیر ،نه تخریب نتشانهها و نته قفتل
زدن به در خاوران ،نتوانتسته استت در
عتتتزم خانوادههتتتای فعتتتا و عاشتتتق
ختتاوران و دیگتتر خانوادههتتای دادختتواه
خللی ایجاد کند و آنها را از حرکت باز
بتتدارد و ایتتن حرکتهتتای دادخواهانتته
ادامه دارد تا به نتیجه ی مطلتوب ختود
دستتت یتتابیم .خانوادههتتای ختتتاوران
همد و همراه با هم ایستادهاند تا به
دیکتتتاتوری نتتشان دهنتتد کتته عزیتتزان
شان را هیچ گاه فراموش نخواهند کرد
و بی صبرانه به دنبا کشف حقیقت و
محاکمتتته و مجتتتازات جنایتتتت کتتتاران
هستند تا بتواننتد آینتدهی روشتنی را
بتترای دیگتتر فرزنتتدان ختتود بتته ارم تتان
بیاورند.
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امسا نیز  ۶شهریور  ،۰۲۸۸متادران و
خانوادههتتتای ختتتاوران بتتترای گرامتتتی
داشتتت ستتالگرد قتتتل عتتام زنتتدانیان
سیاسی در تابستان  ،۰۲۰۶بتا وجتود
شتتیوع گتتسترده ی ویتتروس کرونتتا در
ختتاوران حتتضور یافتنتتد و گتتل کاشتتتند.
درود به ایستادگی و پایداری شان کته
 ۲۸ستتا استتت هتتم چنتتان پایتتدار و
مقتتتاوم از ستتتا  ۰۲۰٠کتتته کتتتشته
شتتدگان فعتتاالن سیاستتی چتتپ را در
خاوران دفن کردند تا کنون ،هتم چنتان
مقتتاوم و پایتتدار ایتتستادهاند و پتتس از
قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان
 ۰۲۰۶نتتیز ایتتن گتترد هتتم آیتتی هتتا بتته
صتورت گروهتتی تتتا کنتتون ادامتته یافتتته
استتتتتتت .ایتتتتتتستادگی متتتتتتادران و
خانوادههای خاوران الگویی برای دیگتر
متتادران و خانوادههتتای زختتم ختتورده و
دادختتواه در طتتی ایتتن ستتا ها بتتوده
است .این پیونتدها و همتدلی هتا نیتز
روز به روز محکم تر و به هتم نزدیکتتر
میشتتود و امیتتد روزی بتته جنبتتشی
عظیم بتد شتوند و بته دیکتتاتوری در
ایران پایان دهند.
منصوره بهکیش در گزارشتی از روایتت
حتتتضور خانوادههتتتتای ختتتتاوران در ۶
شهریور امسا نوشته است« :با ایتن
که برخی از خانواده ها در این شترایط

کرونایی درگیر بیماری یا احتیتاط هتای
الزم برای پیشگیری هتستند ،تعتدادی
از خانواده های فعا به ختاوران رفتنتد
و حس و حا خوبی به خاوران دادنتد.
حدود  ۰٠صب هم نیروی انتظامی بته
ختتاوران رفتتته و داختتل قطعتته شتتده و
جلوی در ایستاده بود و از ختانواده هتا
می خواست که خاوران را تترک کننتد،
ولی بنا به گفته ها؛ به نظر می رسید
کتته متتاموران قتتصد برختتورد شتتدید بتتا
ختتانواده هتتا را نداشتتته و بتتا «بفرمتتا«
ختتانواده هتتا را از ختتاوران بتتیرون متتی
کردند.به گفته ی تنی چند از ختانواده
ها :امروز خاوران در  ۲۵امیتن ستالگرد
و
شتتهریور  ،۰۶حتتا و هتتوای ختتا
عجیبی داشت ،احساس متی کتردی
کته همتته ی عزیتتزان متتان روبتتروی متتا
ایستاده اند و می گویند؛ کلبته احتزان
شود روزی گلستان غم مختور ،همیتن
طتتور متتادران چتتون شتتیرآهن کوهتتی
ایستاده اند و می گوینتد متا زندگانیتم
در انتظتتتار صتتتب ستتتدید و روزهتتتای
سرشار از امید .امتروز ختاوران خیلتی
خوب بود و دشت ختاوران و عاشتقان،
گل و شعر و سرود و طنین آواز ختوش
روزهای بهتر را نوید می داد« ،دیگتری
گفت« :جای آن ها که نبودند ،خیلتی
ختتالی بتتود و امیتتدوارم ستتا دیگتتر
همگتتتی در ختتتاوران حتتتضور داشتتتته
باشیم ،«.دیگری گفت« :امروز خاوران
خیلی خوب بود ،بعد از مدتها دور هتم
جمع شدیم و به یاد عزیزان مان سرود
خواندیم« ،عزیزی دیگتر گفتت« :امتروز
خاوران گل باران بود ،همه جتا بته یتاد
عزیزان متون گتل گذاشتتیم .خیلتی از
خانواده ها آمده بودند ،ولی متاستفانه
عکتتتتس عزیتتتتزان شتتتتون را همتتتتراه
نداشتند ،یادشون گرامی باد .ما سیل
بی شماریم ،بگذار زمان بگتذرد ،بگتذار
زمیتتن بتتا عظمتتت ستتنگین اش ،چتتون
پروانه ای به گرد آفتاب بگردد ،و روز از
دامان این شب بلند به در آید .شتب را
پایتتانی هتتست ،بگتتذار بادهتتای بتتی
شمار ،بر علفزارها بوزند ،بگذار خوشه
هتتای ستتبز گنتتدم در بتتاد ،در ستتنبله
هتتای زرد و طالیتتی بتته بتتار بنتتشینند،
بگذار دشتها در سوگ بتاران ،ستینه
چاک چاک کننتد ،بگتذار ،درد را بتر د
هامتتتتتان پتتتتترورش ختتتتتواهیم داد،
سرودهامان را با سوز خواهیم خوانتد،
امتتا ،هرگتتز ،هرگتتز ،هرگتتز ،ختتاموش
نختتتتواهیم شتتتتد«. .عزیتتتتزی دیگتتتتر
گفت« :امتروز خانوادههتا خیلتی ختوب
آمده بودند و خیلی هم زیاد ایستادیم،
کلی هم شعر خوانده شد .ما هم یک
مقتتدار علتتف هتتای طتتر خودمتتان را
کندیم ،بعد ماشین نیروی انتظامی که
رد شتد قبتل از اینکته بته ختاوران وارد

شتتتود ،تعتتتتدادی پراکنتتتتده شتتتتدیم،
آنهتتایی کتته جتتوان همتتراه
بختتصو
شان داشتند .بعد من و عدهای رفتیتم
ستتتتمت شتتتتصتی هتتتتا یتتتتکخورده
نشستیم کته فکتر نکننتد متا ترستیده
ایتتم .بعتتد کتته وارد شتتد ،ستتما کتترد
نمیخواهیتتد برویتتد؟ گفتتتم یتتکخورده
بنتتشینیم و ختتستگی در کنیتتم .بعتتد
سما کرد اینها کی هتستند و جترم
شون چه بوده؟ من هم گفتم ختانواده
هتتای متتا ،عزیتتزان متتا .گفتتتم بتترو تتتو
اینترنت جستجو کن و ببین اینهتا کته
بودنتتد .گفتتت شتتما بگتتو ،گفتتتم چنتتد
ستتالته؟ گفتتت ستتی ستتالم هتتست.
اینها قبل از به دنیا آمتدن متن بودنتد.
گفتتت اولیتتن بتتار استتت کتته دارم بتته
خاوران متیآیم و اینجتا را تتا بته حتا
ندیتتده بتتودم .متتامور نتتیروی انتظامتتی
محلتتی هتتستم و اطالعتتات زنتتگ زد و
گفت که بروید سر ماموریت«. .عزیتزی
گفتتت« :یکتتی از همراهتتان گلهایتتی
بتترای خواهتترت زهتترا آورده بتتود ،ولتتی
اشتباهی بتر ستر ختاک عزیتز دیگتری
گذاشتته و ناراحتت بتود کته دیگتر گتل
همراه اش ندارد .چند شاخه برداشتت
و ستر ختاک زهترا گذاشتت ،بته نهتا
کوچتتک زهتترا نتتیز آب دادم .یکتتی از
خانوادهها نیز دست اش را به آستمان
بلند کرد و بتا نفترین ختشم اش را بته
ماموران نشان داد «.درود بته آن جتان
های شیفته که عاشقانه بر عزم ختود
بتتترای رهتتتایی از ظلتتتم و نتتتابرابری
ایستادند و درود بته متادران و ختانواده
ها و یتاران ختاوران کته ستا هاستت
برای دادخواهی ایستاده اند و ستکوت
نمی کنند .بی تردید بسیاری از ما نته
فراموش می کنیم و نه می بخشیم و
بتته امیتتد آزادی و رهتتایی از ظلتتم و
محاکمه جنایت کاران در دادگتاه هتای
مردمتتی هتتم چنتتان پایتتدار و دادختتواه
ایستاده ایم«..
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تکلیتتف متتا بتتا حکومتتت روشتتن استتت.
ما آگاهانه میدانیم تا زمانی که این د
یکتاتوری لجام گسیخته پا بر جاست،
ما به آزادی و عدالت دست نخواهیم ی
افت ،ولی چرا معتقدیم کته هتم صتدا
شدن با فریاد دادخواهی قتل عام زندا
نیان سیاسی در دهه ی شتصت و تتاب
ستان  ،۰۶یک ضرورت برای دستیابی
به آزادی و عدالت و جلوگیری از تکترار
جنایت است؟!
ما میگوییم ایتن حکومتت نمیتوانتس
ت به جنایت های خود ادامه دهد اگر:
–اگتتر تعتتداد بیتتشتری از خانوادههتتای
آسیب دیده و زخم ختورده ی دهته ی
شصت و بازمانتدگان از ایتن کتشتارها
فریتتاد دادخواهتتی و صتتدای اعتتتراض
شان را علیه جنایت های حکومت یتک
صدا بلند می کردند.
–اگتتر تعتتداد بیتتشتری از خانوادههتتای
آستتیب دیتتده و زختتم ختتورده دهتته ی
هفتاد و بازمانتدگان از ایتن جنایتت هتا
فریاد دادخواهی و صدای اعتراض خود
را علیتتته جنایتتتت هتتتای حکومتتتت و
همراهتتی بتتا خانوادههتتای دادختتواه و
فعا خاوران در دهته ی شتصت بلنتد
می کردند.
–اگتتر تعتتداد بیتتشتری از خانوادههتتای
آستتیب دیتتده و زختتم ختتورده دهتته ی
هشتاد و دیگر فعاالن مستقل بازمانده
از این اعتراض ها ،فریتاد دادخواهتی و
صدای اعتتراض شتان را علیته جنایتت
های حکومت و همراهی بتا متادران و
خانوادههتتای ختتاوران و خانوادههتتای
دادختتواه دهتته ی هفتتتاد بلنتتد متتی
کردند.
–اگر خانوادههای آسیب دیده و زختم
خورده دهه ی نتود و فعتاالن متستقل
بازمانتتده از ایتتن اعتتتراض هتتا ،فریتتاد
دادخواهتتی و صتتدای اعتتتراض ختتود را
علیه جنایت های حکومت و همراهتی
بتتتا متتتادران و خانوادههتتتای ختتتاوران،
خانوادههای دادختواه دهته ی هفتتاد،
خانوادههای دادخواه دهه ی هشتاد و
خانوادههای دادخواه دهه ی نتود بلنتد
می کردند.
و بسیاری اگرهای دیگر که اگر فعتاالن
سیاستتی و متتدنی در جنبتتش هتتای
متستقل زنتان ،کتارگران ،دانتشجویان،
معلمان ،پرستاران ،وکال ،نویتسندگان،
شتتاعران و تمتتام هنرمنتتدان بتتا فریتتاد
دادخواهی خانوادههای زخم ختورده و
آسیب دیتده در ایتن  ۰٠ستا همتراه
میشدند و هر کدام از این جنبش هتا
بتته یتتاری همتتدیگر متتی رفتنتتد ،ایتتن
حکومت جنایتت کتار نمیتوانتست بته
موجودیتتت ختتودش ادامتته دهتتد و ایتتن
همتته جنایتتت ،تبعیتتض ،بیعتتدالتی و
آزادی کشی کند .آری اگر ما سترکوب

شدگان با توانی دو چنتدان و متحتد از
همتتان ابتتتدا در برابتتر آزادی کتتشی و
بیعتتدالتیهای جنایتتت کتتاران متتی
ایتتستادیم ،اینهتتا نمیتوانتتستند بتتا
خیتتا آستتوده ایتتن چنیتتن آزادی را بتته
ستتتخره بگیرنتتتد و قتتتانون مجتتتازات
اسالمی بنویتسند کیعتنی هتر کته بتا
نظام نیست ،بایتد حتذ شتود  ،ایتن
همتته حتتق کتتشی و تهدیتتد و تحقیتتر
کنند ،این همه سرکوب و بازداشتت و
جنایت کنند .ایتن چنیتن نابرابریهتای
اقتتتتصادی ،سیاستتتی و اجتمتتتاعی و
تبعیض و فساد را بر سر ما آوار کنند و
نفس مان را بنتد بیاورنتد و بتاز هتم در
قدرت بمانند و با وقاحتت تمتام بته متا
بخندند و بگویند متا متشروعیت داریتم
چون مردم از ما حمایت می کنند.
هماکنون جان بسیاری از زندانیان در م
عرض خطر جدی است ،تا دیر نشده ا
قدام کنیم و اجازه ندهیم که این حکتو
مت بیدادگر بیش از این جنایت کند.
–متتا نگتترانیم؛ اعتتدام چنتتد زنتتدانی از
معترضان حرکتهتای اجتمتاعی در دو
ستتا اختتیر اجتترا شتتود .قتتوه قتتضاییه
اعتتالم کتترده کتته حکتتم اعتتدام نویتتد
افکتتاری در دیتتوان عتتالی کتتشور تأییتتد
شده است و مادرش «بهیته نتامجو «
فریاد دادخواهی خود برای نجات جتان
پسرانش نوید ،وحید و حبیتب افکتاری
کتته بتته احکتتام ناعادالنتته و ستتنگین
اعتتدام ۲۰ ،ستتا حبتتس و  ۵۶ستتا
حبتتس و  ۶۰ضتتربه شتتالق محکتتوم
شدهاند را بلند کرده است.
–ما نگرانیم؛ تعتداد زیتادی از زنتدانیان
سیاسی در زندان های سراسر ایتران
در حا اعتصاب غذا هتستند و در ایتن
شرایط که ویروس کرونا در ایران همته
گیر شده و بته ویتژه در زنتدان هتا کته
زنتتتدانیان از حتتتداقل هتتتای امکانتتتات
بهداشتی و حقوق اجتمتاعی محتروم
انتتد ،احتمتتا مبتتتال شتتدن آنهتتا بتته
ویروس کرونا دو چنتدان استت و جتان
شان به شدت در معترض خطتر جتدی
است.
–متتتا نگتتترانیم؛ بتتتسیاری از فعتتتاالن
سیاستی و اجتمتاعی در حتوزه هتتای
مختلتتف کتتارگری ،زنتتان ،دانتتشجویان،
معلمان ،نویسندگان ،شاعران ،وکتال و
هتتم چنیتتن خانوادههتتای دادختتواه در
زندان ها یا بیرون دیوارهای زندان و در
رفت و آمد به این اداره و آن اداره ،زیتر
انتتواع و اقتتسام فتتشارهای اقتتتصادی،
سیاستتتتی و اجتمتتتتاعی و حتتتتتی
تحقیرهای جنسیتی در درون زندان ها
توسط بازجویان ،قضات و زندان بان هتا
و غیره و در بیرون زندان ها نتیز توستط
تمتتامی دستتت انتتدرکاران قتتضایی کتته
خانوادههتتتا بتتترای پیگتتتیری وضتتتعیت

زنتتتدانی بتتتا آنهتتتا درگیرنتتتد ،جتتتان و
سالمتی شان در معترض خطتر جتدی
است.
ما مادران پارک الله به عنتوان صتدایی
از جنبش دادخواهی مردم ایتران ،ایتن
چرختتته ی آزادی کتتتشی ،ستتترکوب،
قساوت ،بازداشت ،شکنجه ،اعترافتات
اجباری ،تبعیض ،بیعدالتی و اعدام را
بتتتته شتتتتدت محکتتتتوم متتتتیکنیم و
خواهان ۰ :ل و قانون مجازات شکنجه
و اعدام از جمله؛ اعدام ،تترور ،کتشتار
خیابتتتتانی ،شتتتتکنجه ،سنگتتتتسار و
قتتصا  ۵ ،آزادی بتتدون قیتتد و شتترط
تمتتتتتامی زنتتتتتدانیان سیاستتتتتی و
عقیدتی ۲ ،محاکمه و مجتازات آمتران
و عتتامالن تمتتامی جنایتهتتای صتتورت
گرفتتتته توستتتط متتتسئوالن جمهتتتوری
اسالمی ایران از ابتتدا تتا بته امتروز در
دادگاه هایی علنی و عادالنه هستیم.
ما هم چنین اعتقاد عمیتق داریتم کته
این خواسته ها با اتحاد و همبتستگی
و مبتتارزات پیگتتیر متتا دادخواهتتان بتته
دست خواهد آمد و تردیدی نیست که
برای رسیدن به این خواستته هتا بایتد
بتتترای رستتتیدن بتتته  ۰آزادی بیتتتان و
اندیتتتشه ۲ ،حتتتق داشتتتتن تجمتتتع و
اعتتتتتتتصاب و تتتتتتتشکل و احتتتتتتزاب
متتتستقل ۰ ،رفتتتع هرگونتتته تبعیتتتض
و  ۶جدایی دین ازحکومت نتیز تتالش
کنیم ،زیرا علت اصلی این بی عدالتی
ها را در ساختار و قوانین آزادی ستتیز
و تبعیض آمیز حکومت استالمی ایتران
می دانیم.
مادران پارک الله ایران
 ۰۰شهریور ۰۲۸۸

نیترات نارضایتی؛
مراقب بیروتی شدن ایران باشید
و ا
اّل نیترات نارضایتی ،هر آن ممکن است منفجر شود و بشود آنچه نباید بشود

محمد جعفری سردبیر سایت میانته رو
عتتصر ایتتران روز  ۵٠متترداد امتتسا در
یادداشتی وضع ایران را با وضتع بتیروت
مقایسه کرده و نارضایتی مردم ایران از
دستگاه را با نیترات آمونیم انباشتته در
بنتتتدر بتتتیروت همتتتتراز دانتتتسته .ایتتتن
یادداشت یتک روز بعتد از ستایت عتصر
ایران حذ شد .این یادداشتت باردیگتر
سست شدن پایه های ابن نظام سترا
پا ضد مردمی را بته ستردمدارانش یتاد
آوری میکند و نسبت بته فروپاشتی آن
هتتتشدار میدهتتتد .در زیتتتر متتتتن ایتتتن
یادداشتتتتتتتتتتتتتتتتتت میایتتتتتتتتتتتتتتتتتد:
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نیترات آمونیوم انباشته شده در گمترک
بتتیروت ،ستتا هتتا بتتدون صتتدا در انبتتار
شماره  21ختاک متی ختورد و کتسی
هتتم بتته آن توجتته نمتتی کتترد؛ اصتتال ً
یادشان رفته بتود کته یتک بمتب 1552
تتتنی بی ت گتتوش شتتان استتت بتتا بتتی
اعتنتتتایی از کنتتتارش متتتی گذشتتتتند.
بناگتتاه امتتا جرقتته ای کوچتتک ،آن انبتتار
خاموش را به انفجاری مهیب بتد کترد
و بیروت ،با تمام زیبایی و شکوهش در
چنتتتتد لحظتتتته کوتتتتتاه فتتتترو ریختتتتت.

آمارهای متسموالن داللتت بتر آن دارد:
متردم ایتران در ناراضتتی تتترین وضتتعیت
دهتتتتتته هتتتتتتای اختتتتتتیر هتتتتتتستند.
ابعاد این نارضایتی هم گسترده است:
از اقتصاد گرفته تا سیاست و از دین تتا
فرهنتتگ و از همتته جتتا تتتا همتته جتتا.
حکومتهتتا در برابتتر افتتراد ناراضتتی  -بتته
ویتتژه اگتتر در اکثریتتت باشتتند  -دو راه
دارند :یا باید با اصالحات جدی ،آنهتا را
به راضی یا حداقل امیدوار تبتدیل کننتد
یتا آن کته بتتا استتمرار سیاستت هتتای
منجر به نارضتایتی ،ناراضتی هتا را بته
"معتتتتتتتتتترض" بتتتتتتتتتد کننتتتتتتتتتد.
مسووالن جمهوری اسالمی ایتران نیتز
چاره ای جز پیمودن یکی از ایتن دو راه
ندارند .ادامته وضتع موجتود" ،ناراضتی"
ها را بته "معتترض" تبتدیل متی کنتد و
معترضتتان در گتتذر زمتتان و در بتتستر
مناسب ،ایتن قابلیتت را دارنتد کته بته
"برانتتداز" تبتتدیل شتتوند ،خاصتته آن کتته
اراده هتتتای فرامتتترزی از ستتتعودی و
استترا یل گرفتتته تتتا ایتتاالت متحتتده نیتتز
وجتتود دارنتتد کتته بخواهنتتد بتتر متتوج
اعتراضتتات ستتوار شتتوند و متتصادره بتته
مطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب کننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.

به قو مرحوم عمتران صتالحی" ،حتاال
حکایت ماستت" و انبتار بزرگتی کته در
ایتتران وجتتود دارد و هتتر لحظتته ممکتتن
است منفجر شود و هر آن ه هست را
بتتتا ختتتاک یکتتتسان کنتتتد" :نیتتتترات
نارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتی".

پس به نفع نظام ،مردم و کشور استت
که به جای مسیر "ناراضی «-معتترض
«-برانداز"  ،راه عقالنتی "ناراضتی «-
راضتتتی « -حتتتامی" انتختتتاب شتتتود.

نه تعار بردار است و نه قابل کتمتان؛
هم فترد فترد متردم متی داننتد و هتم

اما این راه معقو چگونته پیمتوده متی
شود؟ به نظر متی رستد تنهتا راه ایتن

است :شنیدن صتدای متردم و تمکیتن
عملی در برابر گفتمان غالب بر جامعه.
مسموالن جمهوری اسالمی ایران بایتد
یک بار برای همیشه ببینند که اکثریتت
مردم در عرصه سیاست داخلتی ،امتور
اجتماعی ،روابتط بیتن الملتل و  ...چته
می خواهند و دقیقاً همان ها را مو بته
متتتتتتتتتتتتو اجتتتتتتتتتتتترا کننتتتتتتتتتتتتد.
اگر چنین اتفاق فرخنده ای روی دهتد،
قطعاً منافع بتسیاری بته خطتر خواهتد
افتاد و همان ها با شعارهای به ظاهتر
انقالبتتتی و دیتتتنی و متهتتتم کتتتردن
خیراندیشان ،خواهنتد کوشتید متانع از
همنوایی حتداکثری حکومتت بتا متردم
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوند.
اما واقعیت ایتن استت کته امتروز اصتل
ضدیت با نظام در همین فاصله گتذاری
بیتتن حکومتتت و متتردم استتت و ختتود
همیتن افتراد ،بیتش از بقیتته شایتتسته
وصتتتتتف برانتتتتتداز بتتتتتودن هتتتتتستند.
جمهوری استالمی ایتران در بزنگاهتی
تاریخی قرار گرفته است و راه معقو و
ثبات آفرین ،تبدیل ناراضیان بته راضتیان
و حامیان است و اال نیترات نارضتایتی،
هتتر آن ممکتتن استتت منفجتتر شتتود و
بشود آن ه نباید بشود

.

»نه حاکم ،نه دولت؛ نیستند به فکر مبت«؛
رقابت جنایح بر رس ترصف هفت تپه

اعتصاه کارگران هفت تپه شصتت
و نهمین روز ختود را پشتت ستر
گذاشت .سنديکای کارگران هفتت
تپه روز جمعه با انتشار اطتالعتیته
ای از رقابت جناح های حکتومتتتی
برای مالکیت هفت تتیته بته جتای
رسیدگی به مبالبات کارگران خبر
داد و تاکید کترد ايتن رقتابتت هتا
نشانه ی درستی شعار کتارگتران
مبنی بر «نه حتاکتم ،نته دولتت -
نیستند به فکر ملت »می باشد
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اعتصاب کارگران هفت تدته شتصتت و
نتتهتتمتتیتتن روز ختتود را پشتتت ستتر
گذاشت .سندیکای کارگران هفت تتدته

روز جمعه با انتتشتار اطتالعتیته ای از
رقابت جتنتاح هتای حتکتومتتتی بترای
مالکیت هفت تیه به جای رسیدگی به
مطالبات کارگران خبر داد و تاکیتد کترد
این رقابت ها نشانه ی درستی شعتار
کارگران مبنی بر «نه حاکم ،نته دولتت
– نیستند به فکر ملت «می باشد.
در اطالعیه ی سندیکای کارگران هفت
تده آمده است:
سومین جلتسته بتررستی مشتکتالت
شرکت هفت تده در مجلس هم بتدون
هیچ نوع نتیجه مثبت به سود کارگتران
بتتا مشتتتتتی وعتتده و دفتتع التتوقتتت،

خودداری فرهاد د پند وزیتر اقتتتصتاد و
دارایتتی از شتتنتتیتتدن صتتحتتبتتت هتتای
نمایندگان کارگران ،حضور اسد بتیتگتی
در پشت درهای کمیسیون تتلتفتیتق و
رونمایی از طرح جناح رقیب دولت برای
واگذاری مدیریت هتفتت تتدته بته یتک
شرکت تعاونی که گتفتتته متی شتود
دارای وابستگی خا جناحتی استت
پایان یافت.
در حالی که کارگران چهار ماه حتقتوق
معوقه دارند به گفته شتاکتری متعتاون
وزیر کار دو ماه حقوق معتوق کتارگتران
هفت تده برای ماه های اردیبهشتت و
خرداد در دو روز اخیر به آنهتا پترداختت
شد؛ این ادعا در حالیست که کارگتران
نی بر ،و مباشران نی بری و کتارگتران
لیلکیو دستتتمتزد ایتن زحتمتتتکتشتان
پرداخت نشده است.
همزمان تمدید دفترچه های بیتمته بته
واگذاری لیست کارگران مشمو بیمته
مشروط شد و زمان دقیق این واگذاری
هم معلوم نشد.
فراهم ستازی شترایتط بترای کشتت
 ۲٠٠٠تا  ۰٠٠٠هزار هکتار نیتشتکتر در
سط «قترار «و وعتده اجترا «تتا ۰۲
مهرماه «معلق شد.
موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت
تده و پایان دادن بته ستلتطته ختانتدان

اسدبیگی بر نیشکر هتفتت تتدته کته
مطالبه مرکزی کتارگتران بتود و قتبتال
اعتتالم شتتده بتتود کتته در جتتلتتستته
چهارشنبه  ۵۸مرداد تعیین تکلیف متی
شود تا پانزده روز دیگر به تعویق افتاد.
وزیر اقتصاد که بعد از خودداری علیرضتا
صال  ،ر یس سازمان خصوصی ستازی
از برکناری اسدبیگی در جلسه حتاضتر
شده بود ،قصد تعویق یک ماهه تعییتن
تکلیف با اسد بیگی به بهانه «نیتاز بته
بررسی دقیق «را داشت که با تتهتدیتد
یکی از نمایندگان مجلس به استیضتاح
وی این مهلت به مدت پانزده روز تقلیل
یافت .او در عتیتن حتا حتاضتر نشتد
سخنان نمایندگان کارگران هفتت تتدته
حاضر در جلسه را بشنود و جلسته را
ترک کرد.
در عین حا رقابت برای کنتر مدیریت
هفت تده در رابطه با راهتکتار تتعتیتیتن
تکلیف با اسدبیگی روشن تر شتد .در
حتتالتتی کتته دولتتت تتتمتتام قتتد پشتتت
اسدبیگی سنگر گرفته و پتس از رفتع
تکلیف علیرضا صال از خود بته عتنتوان
ر یس سازمان خصوصی ستازی ،وزیتر
اقتصاد هم روش وقت کشی را بترای
سوزاندن مطالبته کتارگتران در پتیتش
گرفت،

علی خضریان طرح جناح رقتیتب دولتت
برای تصر مدیریت شرکت هفت تتدته
از طریتق واگتذاری آن بته «یتکتی از
شرکتهای تعاونی منطقته «را فتاش
کرد .این عضو شورای مرکتزی جتبتهته
پایداری و سختنتگتوی ستابتق ستتتاد
انتخاباتی ابراهیم ر یستی در جتریتان
رقابت های انتخاباتتی او بتا روحتانتی
گفته کته تتعتاونتی متورد اشتاره اش
«طبق بررستی کته انتجتام دادیتم از
اهلیت الزم بترای واگتذاری بترختوردار
است و حتی با توجه به اینکه در حوزه
نیشکر فعالیت دارد ،میتواند خسارات
خصوصیسازی این شرکت را جتبتران
کند «.او خواستار متجتدد «واگتذاری «
نیشکر هفت تده شد.

قترار شتد جتتلتستته بتتعتتدی بتتررستتی
مشکالت شرکت هفت تتدته ۰۲ ،روز
دیگر برگزار شود و نتیجه بررسیهتا و
تصمیم گتیتریهتای وزارت اقتتتصتاد و
سازمان خصوصیسازی پیرامون ختلتع
ید کارفرما اعالم شود.
وعده های توختالتی ،کشتانتدن زمتان
تعیین تکلیف مطالبه کارگران به باتتالق
زمان ،رقابت جتنتاحتی بترای مصتادره
نارضایتی کارگران از طتریتق تتحتمتیتل
تعاونی دارای وابسته گی جناحتی یتا
حفظ مافیای استدبتیتگتی ،بتار دیتگتر
درستی تاکید بر شعار «نه حاکتم ،نته
دولت /نیستند به فکر ملت «را روشتن
ساخت.
نتایت سه جلسه مذاکره نشان داد که

این تركیب خود رنج است :تتصویر یت
معترض اعدامی ،كودكتانی كته شتاید
هنوز نمیدانند ررا سوژهی این عكتس
شدهاند ،دیتوار مخروبتهای كته عكتس
متصبفی از آن آویتتزان استتت ،دستتت
دختر مصبفی كته روی آجتر نتصفهی
خانه پدری به جا مانده و آن جمله كته
خنجتر میتشود و بتتر دل دوستتان فتترو
مینشیند» :دوستان حاللم كنید«

کارگران تنها با تکیه بتر نتیتروی اتتحتاد
خود ،ادامه پتیتگتیتری ختواستت هتای
برحق خود و برخورداری از حمایت هتر
چه گسترده تر هم سرنوشتتان شتان
در سایر بخش های جنتبتش کتارگتری
می توانند به تحقق متطتالتبتات شتان
امیدوار باشند .الزم به یاد اوریست کته
بازگشت به کتار هتمتکتاران اختراجتی
آقایتان .استمتاعتیتل بتختشتی.ایتمتان
اخضری .محمد خنیفر و ساالر بتیتژنتی
در اولویت خواست مطالتبتات کتارگتران
میباشد.
جتتتتمتتتتعتتتته  ۲۰متتتترداد ۰۲۸۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تده

صفحه 24

ن نقننش م نهننم افننرس
رسوین ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
جاسویس انگبنین
در ک ن ننودت ن ننای ۳۲
مننرداد «ش ن نصننا

خیابانتی تتا آدمربتایتی ،شتکتنتجته و
پرداخت پو به معترضان برای رفتن بته
خیابانهای تهران پیش رفتند.
مستند کودتای ۲۲قرار است هتمزمتان
با  ۰۶سالگی این کودتا اکران شود.
گاردین با اشاره به ایتن مستتتنتد کته
بخشهایی حذ شده از یک گفتتوگتو
با مامور سرویس اطالعاتی بریتانتیتا را
برای نخستینبار متنتتتشتر متیکتنتد،
گزارش داده که نتقتش او در کتودتتای
ستتا « ۰۲۲۵پتتنتتهتتانتتی «بتتوده و بتته
رهبری اعتتتراضتات متنتجتر بته کتودتتا
پرداخته است.

زمینه به گتاردیتن گتفتت« :متا هتنتوز
نتمتیدانتیتم چته کستی و چترا ایتتن
[اطالعات] را برای آبزرور افشا کرد«.
امیرانی افزود« :ما تنها میدانتیتم کته
هتتر ستتنتتدی دربتتاره مصتتاحتتبتته بتتا
داربیشتایتر ستریتعتا نتاپتدیتد شتد و
هیچکس داستان را دنبا نکرد«.
پشت صحنه کتودتتای ستا  ۰۲۲۵و
سرنگونی مصدق برای مدتها موضتوع
گمانهزنی و تردیدهای بینالمللی بتوده
است.
وینستون چرچیل ،نتختستتوزیتر وقتت
بریتانیا ،با دولت مصدق به دلیل عتمتده

ش ن ن ن ن ن ن ننور هن ن ن ن ن ن ن ن ن ننای
ن
خیاباب را هنداینت
کن ن ننردم؛ ت ن ن ن ن ن ننان
دهندهترین ب نش
اسن نن نناد انن نگن نبن نین ن
پ ن ن ن ن ننت ق ن ن ن ن ن نتن ن ن ن ن ننل
اف ننارطننود بننوده
است
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«کودتای «۲۲؛ مستند کارگردان ایرانی
بریتانیایی درباره نقش امآیسیکس در
سرنگونی مصدق
روزنامه گاردین از نمتایتش پتیتش روی
مستتتتتنتتدی بتته نتتام «کتتودتتتای ،«۲۲
ساخته یک کارگردان ایرانی بریتانیایی،
گزارش داده که در آن بته نتقتش یتک
مامور سرویس اطالعاتی بتریتتتانتیتا در
کتتودتتتای  ۵۸متترداد ستتا  ۰۲۲۵و
سرنگونی محمد مصدق ،نختستتوزیتر
وقت ایران ،پرداخته میشود.
گاردین روز یتکتشتنتبته  ۰۵متردادمتاه
نوشته مستند کتودتتای  ،۲۲ستاختتته
تقی امتیترانتی ،نشتان متیدهتد کته
بریتانیاییها در زمیتنته ستازمتانتدهتی
براندازی دولتت مصتدق و قتیتامهتای

گزارش گتاردیتن دربتاره ایتن مستتتنتد
ویدیویی بر اساس گزارشی است کته
نشریه «آبزرور «این روزنتامته در ستا
 ۰۸۸۲میالدی منتشر کترد و ستدتس
حذ شد.
گتتزارش آبتتزرور بتتا عتتنتتوان «چتتگتتونتته
امآیسیکس و سیتا بترای طترحریتزی
کودتای ایران به نیروها پتیتوستتتنتد «در
نسخه روز  ۵۰ماه مه این نشریه در آن
سا منتشر شد.
آبزرور اشاره کرده بود کته یتک متامتور
سرویس اطالعات بریتانیا به نام نورمتن
داربیشایر برای بازگرداندن شاه ایتران
به حکومت در سا  ۰۲۲۵عتمتلتیتاتتی
«پنهانی و خشونتآمیز «تترتتیتب داده
بود.
گاردین نوشته با این وجود تنها چند روز
پس از انتشار روزنامه ،تمتام متدارک و
شواهد تازه این عملیات بریتانتیتایتی از
صحنه مباحث عمومی ناپدید شد.
امتتیتترانتتی :کستتی مصتتاحتتبتته متتامتتور
امآیستتیتتکتتس را پتتیتتگتتیتتری نتتکتترد
سازنده مستند کودتای  ۲۲در هتمتیتن

تهدید منافع کشورش در صنعتت نتفتت
ایران مخالف بوده است.
گاردین اشاره کرده که امآیسیکس به
امید بازگرداندن محمدرضا پتهتلتوی بته
سلطنت در این کودتا با سیا هتمتکتاری
کرد.
پیش از ایتن ،در متاه متیتالدی و تن،
اسناد موجود در بایگانی واشتیتنتگتتتن
نشان داد که چگونه نام ملکه التیتزابتت
دوم به اشتباه در ارتباط با ترغیب شتاه
برای ماندن در ایران قبل از کودتا مطترح
شد.

تحقیقات امتیترانتی؛ کشتف اطتالعتات
ستتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتورشتتتتتتتتتتتتتتده
امیرانی در این مستتنتد ویتدیتویتی بتا
هتتمتتکتتاری والتتتتتر متترچ ،نتتویستتنتتده
فیلمهایی مانند «مکتالتمته«« ،اکتنتون
آخرالزمان «و «بیمار انگتلتیتستی« ،بته
سرا بایگانیهای تاریخی رفتتته و بتا
بسیاری از افراد درگتیتر ایتن متاجترای
تاریخی مصاحبه میکند.
مرچ اشاره کرد کته او و امتیترانتی در
ابتدای ساختت ایتن مستتتنتد چتیتزی
دربتتاره ایتتن «راز «نتتمتتیدانستتتتتنتتد و
هتمزمتان بتا پتیتشترفتت کتار در پتتی
تحقیقات امیرانتی بته کشتف استنتاد
پرداختند.
به گفته او ،نقطه عطتف ایتن متوضتوع
زمانتی بتوده کته امتیترانتی شتواهتد
اساسی در یک تحقیق رهاشده درباره
یک سریا مستتتنتد بته نتام «پتایتان
امدراطوری « ،درباره گرانتادا در اواستط
دهه  ۰۸۸٠میالدی ،پیدا کرد.
یک قستمتت از ایتن مستتتنتد حتاوی
مصاحبهای با داربیشایر بتود کته بته
صورت صری به گفتوگو میپرداخت.
او در آن مستنتد گتفتتته بتود« :شترح
وظیفه من بسیار ساده بود .بته آنجتا
[ایران] برو ،بته ستفتیتر اطتالع نتده و
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هرگونته هتزیتنتهای کته از سترویتس
امنیتی برای تامین سرنگونتی مصتدق
با ابزارهای قانونی و یا شتبتهقتانتونتی
الزم است ،انجام بده«.
افسر اطالعات بریتتانتیتا در ادامته
توضیح متیدهتد کته او «متبتلت
هنگفتی پول » ،معادل بیش از یت
میلیون و نیم پوند ،در ایتن زمتیتنته
خرج کرد.
داربیشایر افزود« :متن شتختصتا
دستور میدادم و قیام خیابانی را
هدایت میکردم».
با این حا گتاردیتن نتوشتتته کته ایتن
قسمت از مصاحبه با مامتور سترویتس
اطالعات بریتانیا هرگز متنتتتشتر نشتد.
مستند ساختهشده از سوی امیترانتی
با بازی رالف فیتنتز ،ختطتوطتی از ایتن
مصاحبه را ارا ه میکند.
گتتزارش ستتا  ۰۸۸۲نشتتریتته آبتتزرور
درست پیش از نمایش قسمت ایترانتی
مستند پایان امدراطوری درباره کودتا بتر
روی شبکه چهار تتلتویتزیتون بتریتتتانتیتا
منتشر شد.
اما وقتی که برنامه تلویزیتونتی پتختش
شد ،گفتتوگتوی داربتیشتایتر در آن
وجود نداشت.
گتتاردیتتن نتتوشتتتتته امتتیتترانتتی ،متترچ و

کارشناسان اطتالعتاتتی کته بتا آنهتا
مشورت کردهاند نتیجه گترفتتتهانتد کته
دولت پس از یک اکران خصتوصتی ،بته
موضوع ورود کرد و مانع از آن شتد کته
تهیهکنندگان از مصاحتبته داربتیشتایتر
استفاده کنند.
شوک داربیشایر
داربیشایر در این زمینته بتا استتتفتان
مید ،همتای خود در سازمان ستیتا ،از
نزدیک همکاری کرد .او شخصی استت
که در مستند پایان امدتراطتوری ظتاهتر
شد.
گتتتاردیتتتن نتتتوشتتتتتتته شتتتایتتتد
تکاندهندهترین شواهد در مستنتد
کودتتای  ۳۵متربتوط بته دختالتت
بریتانیا در آدمربایتی و سترانتجتام
قتتتتتتتل «تصتتتادفتتتی »متتتستتتمتتتود
افشارطوس ،ریتیتس شتهتربتانتی
ایران در زمان مصدق ،باشد.
این حادثه منجر به ناآرامیهایتی شتد
که دستگیری و زندانی شتدن مصتدق
در مرداد ماه را در پی داشت.
داربیشایتر در ستا  ۰۸۸۲متیتالدی
درگذشت.
منبع

تنبان فرمانفرما و قله دماوند

اداره اوقا را به ما بدهید و بعد ببینیتد
كه فقیرى در ممل ت پیدا میشود؟؟؟
گذشت و اداره اوقا كه هیچ ،ممل تت
با تمام ثروتش به دست روحانیت افتتاد
و تا امروز كه شت تا طتبتقتاتتو روى
دوران م فوران رضا شاه و محتمتد رضتا
شاه را سفید كرد كه هیچ ،حاال همتان
كتته قتترار بتتود دادرس
اداره اوقتتا
محرومان شود خودش يك پا مستت تبتر
شده و از وقف خوارى به زمین و دشت
و مرتع خوارى افتاده
همین فقط مانده
بفرما ید تنبان بنده را هم تقديم اوقتا
كنید
خلیلو

رضا شاه هر گاه از متلت تو ختوشتش
میامد به آنجا میرفت و میگفت  :عجتب
خانه يا با يا زمین خوبو داريد و بتعتد
خارج میشد!! بعد از اين فرمايش شتاه
قدر قدرت قوى شوكت  ،اطرافتیتان بته
صاحب ملك میگفتند بهتتتر استت ايتن
ملك را تقديم اعلیحضرت كنید ،در واقتع
اين جمله "عجب مل و خوبو داريد" ،
معنیش اين بود كه قید مل ت را بزن.
تا اين ه رضا شاه به ملتك فترمتانتفترمتا
کفرمانیه فعلو رفت و بعتد از ختوردن

چاى فرمودند :عجب مل و داريد جناب
فرمانفرما !!!! و بیرون رفتند
دنبال ه هاى اعلیحضرت هم طبق روا
به فرمانفرما گفتند بهتر است قسمتو
از با را تقديم اعلیحضرت كنید !!
فرمانفرما كه تا آن روز بخش زيتادى از
امالكش به تصتر دربتار درامتده بتود
عصبي شد و گفت :بفرمتا تیتد تتنتبتان
بنده را هم تقديم اعلیحضرت كنید !!
حضرت امام امت در ايام مبارز و متقتارن
با دهه چهل شمسو فرمودند :همیتن

هشدار سازمان ازشکان
جبهه میل ایران
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در اوایتتل دی متتاه  89اپیتتدمی ویتتروس
کرونا از شهر ووهان چیتن آغتاز شتد و
به سرعت تبدیل بته پانتدمی یتا همته
گتتیری جهتتانی گردیتتد .ایتتن پانتتدمی از
خیلی جهات در دنیا منحتصر بته فترد و
بی سابقه بوده و هست.
همه گیری های وبا و طاعون در قترون
گذشته ،هی گاه چنین ابعتاد گتسترده
ای کته  5قتاره جهتان را درهتم نتوردد،
پیدا نکردند .اپیدمی آنفلوانزای معترو
به اسدانیایی در ستا  2829بتا وجتود
مرگ و میر فراوان ،گسترش جهانی به
شکل پاندمی کنونی را تجربه نکترد .و
در دهتته هتتای اختتیر ستتارس کستتندرم
حاد تنفتسی در ستا  1221و مترس
کستتتتندرم تنفتتتتسی خاورمیانتتتته در
ستتتا  1221و ابتتتوال کتتتتب عفونتتتی
خونریتتزی دهنتتده کتته در ستتا 2856
شتتروع شتتد و در ستتا  1222موجتتب
اپیتتتتدمی در غتتتترب آفریقتتتتا گردیتتتتد،
هی کدام این ابعاد وسیع را نیافتند .بنا
بتتر ایتتن بیمتتاری کوویتتد 28را بایتتد یتتک
تجربتته جدیتتد و شتتوم بتترای جامعتته
بتتشری بتته حتتساب آورد .بتتا پیدایتتش
بیماری کووید ،28چین بترای جلوگتیری
از انتتتشار ویتتروس ،شتتهر ده میلیتتون
نفری ووهان را قرنطینه نموده و ورود و
خروج افتراد از ایتن شتهر را بته شتدت
جلوگتتیری نمتتود و در داختتل شتتهر نیتتز
ساکنین را از خارج شدن از منازلتشان
ممنوع کرد .البته باید گفتت کته دولتت
چین ،آب آشامیدنی و متواد غتذایی را
بتتته دستتتت همتتته ی شتتتهروندان در
منازلشان رسانید .با این اقدامات چیتن
توانتتست تتتا حتتدود زیتتادی گتتسترش
عفونت ویروسی را مهار و کنتتر کنتد.
اما عامل بیماری که نوعتی ویتروس از
ختانواده کرونتا استت ،بته علتت ندانتتم

کتتتتاری حکومتتتتت ،و بتتتتی کفایتتتتتی
مسئوالن ،خیلی ستریع بته ایتران وارد
شتتد .در ابتتتدا متتواردی از بیمتتاری در
شهر قم و ستدس در تهتران تتشخیا
داده شد .حد اقتل در اوایتل بهمتن 89
گزارشات مسئولین بهداشت و درمتان
قتتتم راجتتتع بتتته ظهتتتور بیمتتتاری ،بتتته
متتتسئولین کتتتشوری ذیتتتربط ارستتتا
گردیتتد .امتتا متتسئولین بتتا مالحظاتتتی
حقیر ،به این گزارشات توجهی نکرده و
بتتا پیتتشنهاد قرنطینتته کتتردن قتتم نیتتز
موافقتتتت ننمودنتتتد .و در نتیجتتته ایتتتن
پانتتدمی خطرنتتاک توانتتست در همتته
جتتای ایتتران پراکنتتده گتتردد .امتتروز کتته
بیش از  9ماه از بروز و ظهور ایتن همته
گیری جهانی گذشته ،جهتان پزشتکی
در بر خورد با این بیماری به ایتن جمتع
بندی رسیده است کته اوال بترای ایتن
بیمتتاری داروی موثتتر و قطعتتی وجتتود
نتتدارد .و ثانیتتا واکتتسن موثتتر هنتتوز بتته
مرحلتته استتتفاده ی عملتتی نرستتیده
است .بنا بر این تنها وسیله مقابلته بتا
این بیماری ،پیتشگیری و قطتع زنجتیره
انتشار آن است .و بتدین منظتور ،قطتع
ارتبتتاط افتتراد از هتتم و ختتود داری از
تتتشکیل هتتر گونتته تجمعتتات انتتسانی،
مهمترین اقدام است .البته ایتن اقتدام
مهم ،هم تصمیم قاطع حکومت و هتم
تامین مالی قشرهای ضعیف جامعه را
از طر آن می طلبد .اکنتون پیتشنهاد
ایتتتن استتتت کتتته مجتتتالس جتتتشن و
میهمانی ،مجالس تترحیم و عتزاداری،
تشکیل کالس هتای حتضوری ،برپایتی
نمازهتای جماعتت ،حتضور جمعیتت در
زیتتارت گتتاه هتتا ،برگتتزاری آزمتتون هتتای
دانشگاهی و مراسم عتزاداری دستته
جمعتتی همگتتی بایتتد ل تتو شتتوند .از
مسافرت های بین شهری جلتو گتیری

گتتردد .م تتازه هتتا و متتشاغل و مراکتتز
خرید های غیر ضروری تعطیتل شتوند.
شتتهروندان حتتتی المقتتدور در خانتته
بمانند .استتفاده از ماستک بایتد بترای
همتتته اجبتتتاری شتتتود .استتتتفاده از
دستتتکش مناستتب و شتتستن مرتتتب
دستتت هتتا و رعایتتت فاصتتله فیزیکتتی
اقداماتی است که میتواند از گتسترش
و تداوم این بیماری خطرناک جلو گیری
نمایتتد .هتتشدار متتی دهیتتم کتته عتتدم
توجتته بتته ایتتن پیتتشنهادات فجایعتتی
سنگین به دنبا خواهد داشت.
پانزدهم مرداد ماه 9911
از طر سازمان پزشکان جبهه ملتی
ایران
دکتر جهانشاه برومند – دکتر علی
حتتاج قاستتمعلی – دکتتتر منورهتتر
خلیل زاده مقتدم – دکتتر منورهتر
سرداری – دکتر رضا گل نراقتی –
دکتتتر رضتتا ّلمتت – دکتتتر حتتسین
موستتتویان – پروفتتتسور قتتتادق
مسرت – دکتر حسین مجتهتدی –
دکتتتتر شتتتهرام مهتتتدوی – دکتتتتر
مجتبی نی نژاد – دکتتر شتکرهللا
یوسفی
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در این حصار
نفسم گرفت از این شهر ِ
بشکن
جادون روزگار بشکن
در این حصار
ی
ِ
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صالبت صخرۀ کوهسار بشکن
تو که ترجمان صبیح به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن
شب ذارت تتاران همه سو فکنده سایه
ر
آذرخش این سایۀ دیوسار بشکن
تو به
ز برون کش نماید چو به یاری تو اینجا
رن
خویشی برون آ سپه تتار بشکن
تو ز
آفتان
رس آن ندارد امشب که برآید ی
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
برسای تا که هس ر که رسودن است بودن
وحشت این دیار بشکن
دژ
ِ
به ترنیم ِ
شفمیع کدک ن

همچنان سایه شوم کودتا بر بام
وطن پابرجاست
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در آستانه شصت و هفتمین سالتگترد
کودتای ننگین ۵۸امرداد ،2331هم نان
سایه شوم کودتا بر بام وطتن پتابترجتا
است .و با گذشت  65سا ابعاد زیتان
بار کودتا هم نان نمایان است .تتاریت
به نیکی گواه آن است ،که اراده ملی
که در قالب نهضت ملی شدن صنتعتت
نفت خود را نمودار کرد ،تتوانستت بته
رهبری دکتر محمد مصدق یتک دولتت
ملی و مستقل و دمتوکترات را بتنتیتان
گذارد که در تاریت ایتران ،تتبتلتوری از
اصو استتتقتال  ،آزادی و لعتدالتت و
دموکراسی راستین باشد .مصدق نته
تنها با تحقق ملی شدن صنعت نتفتت،
توانست پایههای بتنتای استتتعتمتار و
استیالی خارجی را در هم فرو ریزد که
با محقق نمودن آزادی های استاستی
ملت ایران ،تحولی عمتیتق در تتاریت
وطنمان ایجاد نماید.
دولت ملی دکتر مصدق با اجرای قانون
ملی شدن صنعت نفت و ختلتع یتد از
شرکت نفت ایران و انگلیس ،ضتمتن
استیفای حقوق متادی متلتت ایتران،
استقال سیاسی کشور را تتامتیتن و
تثبیت کرد .زیرا شرکت غتاصتب نتفتت
ایران و انگلیس در میهن ما ،حکومتتی
پنهانی در د حتکتومتت ایتران بتر پتا
ساخته بود که در تتمتام متوارد اداری،
سیاسی و اقتصادی کشتور متداختلته
داشت .بر طبق اسنادی که از خانته "
سدان " یکی از مدیران شرکت سابتق
نفت ایران و انگلیس بته دستت آمتد،
معلوم شد ،که آن شرکت در وکیتل و
وزیر شدن افراد و حتی تتوصتیته بترای
متداختلته
نختستت وزیتری اشتختا
داشته است .دکتتر مصتدق بتا نتگتاه
موکد به استقال و بتا فتراهتم کتردن
بستری مناسب بترای بتروز و ظتهتور
آزادی های ستیتاستی متانتنتد آزادی

متتطتتبتتوعتتات ،آزادی احتتزاب و آزادی
اجتماعات و تظاهرات ،شتالتوده یتک
جامعه مستقل و دموکرات را ریتختت،
که قطعا استقتال و آزادی ،پتیتامتد
هایی مانند عدالت اجتماعی و توسعه
در پی خواهد داشت ،چنانکه طلتیتعته
آن در افق جامعه ایران هویتدا گتردیتده
بود .دکتر مصدق توانست بدون فتروش
نفت ،اقتتصتاد کشتور را بته ختوبتی
مدیریت کند و بیالن اقتصادی را مثتبتت
ارا ه نماید .او در ستیتاستت ختارجتی
اعتقاد به صل و دوستی و هتمتکتاری
وتعامل با کلیه کشور های جهان و در
عین حا حفظ احترام متقابل با هتمته
قدرت ها و قرار نگرفتن در زیر ستلتطته
ی آن ها را داشتت .و هتمتیتن طترز
تفکرکه او آن را متوازنته متنتفتی متی
دانست ،اصو و پایه فکری پتیتدایتش
کشورهای جنبش عدم تعتهتد گتردیتد.
دولتتت متتلتتی مصتتدق بتتا حتتمتتایتتت و
پشتیبانی ملت تتوانستت گتام هتای
بلنتدی در جتهتت اعتتتالی کشتور و
توسعه آن بر دارد .از ایتن حتیتث ابتر
قدرت های جهانی ،انگلیس ،آمریکا و
از لحاظ و جهاتی هم اتتحتاد شتوروی
تاب تحوالت ایرانزمین را نداشتند و از
این که ایران الگتویتی از استتتقتال و
دموکراسی و پیشرفت و تتوستعته در
این منطقه از جهان باشد بتر آشتفتتته
بودند و به ایتن جتهتت ،بتا طترحتی
نظامی اطالعاتی با همکاری یکدیگر و
بهره گیری از عوامل و مزدوران داخلتی
خود و مرتجعان ،عملیات برانتدازانته را
علیه دولت ملی پی افتکتنتدنتد .امتروز
اطالعات افشا شده گستترده ای در
زمینه چگونگی کودتای  19مترداد 31
منتشر گردیده و همه از چگونگی ایتن
خیانت بزرگ در حق ملت ایران آگاهتی
دارند و همه می دانند که تتمتام تتلت

کامی های امروزین متلتت ایتران هتم
ریشه در هتمتان کتودتتای ختا تنتانته
وستتیتتاستتت ستترکتتوب واستتتتتبتتداد و
وابستگی ر یم برخاسته از کودتا دارد،
که با دریغ هم نان تداوم یافته است.

بیست وه تم امرداد ٩۵۲۲

تهران – شورای مرکزی جبهه میل ایران

نامه جمعی از زندانیان سیاسی در واکنش
به گزارش 11:31
شب رهارشنبه  ۹۹مترداد برنامته
خبری ۹۲و ۵۲برنامتهای بتا هتدف
عتتادی جلتتوه دادن شتتراین زنتتدان
اوین با وجود شیوع ویروس کرونتا
در بند  ۸این زندان پختش کترد .در
این برنامه تعدادی از گزارشتگران
قدا و سیما با حتضور در بنتدهای
مختلتتتی ایتتتن زنتتتدان و انجتتتام
مصاحبههای تصویری بتا زنتدانیان
از پیش گزینش شده سعی کردند
بتتتتتا قسنهستتتتتازی و انجتتتتتام
مصاحبههای دیکته شتده شتراین
را در این زندان عادی نشان دهند.
امتتروز پنتشتتنبه تعتتدادی از زنتتدانیان
سیاسی محبوس در بند  ۸زندان اویتن
بتتا نوشتتتن نامتتهای اعتراضتتی جهتتت
تنویر افکار عمومی بته پختش گتزارش
در بخش خبری ۵٠و ۲٠که از شتبکه ۵
تلویزیتتون جمهتتوری استتالمی پختتش
شد واکنش نشان دادند.
متن کامل این نامه کته جهتت انتتشار
در اختیار هرانتا قترار گرفتته استت ،در
ادامه میآید:
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***
در پتتی انتتتشار یتتک گتتزارش سراستتر
درو دیگر از صدا و ستیمای جمهتوری
اسالمی که پر واضت استت رستالتی
جز درو ندارد ،بتر آن شتدیم تتا بترای
تنویتتر افکتتار عمومتتی و جلتتب توجتته
دوباره آنها به وضعیت زندانها نکاتتی
را در متتتورد گتتتزارش متتتضحک اخبتتتار
بیست و سی ،مورخ  ۵۵مرداد  ۸۸بته
اطتتالع مردمتتی کتته در پتتی حقیقتتت
هتستند کآنهتم در ایتران کته پیگتیری
حقیقتتتت جتتترم استتتت بتتته اطتتتالع
برسانیم.
 .۰تونل ضدعفونیکننده که در تتصاویر
مالحظتته کردیتتد استتباب خنتتده متتا را
فراهم کرد؛ چرا که اساستا هیچکتدام
از متتا از وجتتودش مطلتتع نبتتودیم .چتته
برسد به اینکته در حیتن ورودمتان بته
زندان از آن استفاده کرده باشیم.
 .۵قرنطینه بند  ۰نه چهتارده روز بلکته
فقتتط چنتتد ستتاعت یتتا نهایتتتا یتتک روز

پتتتذیرای زنتتتدانیان تتتتازهوارد استتتت و
زندانیان تازهوارد در بنتدهای  ۸ ،۰و ۶
بتته شتتکلی فرمالیتتته و در جتتوار دیگتتر
زندانیان به اصطالح قرنطینه میشتوند
که برای نمونه شرح قرنطینته یکتی از
بندها در پی خواهیم آورد.
 .۲گزارشی کته از بنتد  ۰پختش شتد
مربتتوط بتته اتاقهتتایی میشتتد کتته
افرادی مانند غارتگران صندوق ذخیره
فرهنگیتتان ،بانتتک ستترمایه ،موستتسه
ثامن و چندین اختالسگتر سرشتناس
دیگر و سلطانهای خودرو و چه و چته
… بتتتته همتتتتراه برختتتتی ستتتترداران
تاری گذشتتتته ستتتداه ککتتته حتتتتی از
ترسشان نتسبت بته ختشم زنتدانیان
استتامی مشختتصی ندارنتتد و بتتترای
نمونه گویا نام یکیشان سردار ستیف
استت و دیگتر اسال شتان در آنجتا
ستتکنی داشتتته و دارنتتد و بتتا امتتوا
غارتشده مردم تحت ستم ایران و بتا
خاصه خرجی اتاقهتای لتوکس بترای
خود ترتیب دادهاند و با این ولخرجیها
نظم و اتوریته مطلوب خود را در آن بنتد
حاکم کردهاند.
اتاقهتتتایی کتتته افرادشتتتان حتتتسین
فریتتتتدون کبتتتترادر ر یسجمهتتتتور و
محمتتدعلی نجفتتی ،شتتهردار ستتابق

تهران کفردی که با جترم قتتل اساستا
نبایتتد در آن بنتتد و ایتتن زنتتدان باشتتند
،قاضی بدنام حیدری فرکقاضی جانتی
کهریزک و مهدی هاشمی ککه در بند
 ۶در اتاق ویژه در ایامی کته مرختصی
نیتتست بتته ستتر میبتترد در آنجتتا
ستتکنی دارنتتد .اتاقهتتایی کتته در آن
افتترادی از اقتتشار فرودستتت جامعتته
هم ون بیرون از زنتدان از ستر احتیتاج
ناچار به خدمترسانی در ازای گرفتتن
مبال ی ناچیزند.
بدین ترتیب یک نظام کتامال طبقتاتی و
تبعیضآمیز را در زنتدان هتم حکمفرمتا
کردهانتتد و ختتب طبیعتتی استتت کتته
متتسئوالن ستتازمان زنتتدانها و قتتوه
قضاییه از ایتن شتیک و لوکسهستازی
بخشی از زندان ویتترین کاویتن جهتت
نمایشهتتای اینچنیتتنی بهتتره بتترده و
استقبا کنند.

 .۰اما داستتان بنتد  ۸متفتاوت استت.
بنتتدی کتته قتترار استتت بتته تعبتتیر ختتود
زندانبانان نقش «تبعیدگاه «را داشتته
باشد .ابتتدا اینکته در بهتداری کته در
تتتصاویر مالحظتته کردیتتد فاقتتد امکانتتات
پزشکی الزم است و از فقتر تجهتیزات
پزشکی و دارویی رنت میبرد و نتاتوان
از ارا تته کوچتتکترین ختتدمات پزشتتکی
بتترای بیمتتاران استتت .بهتتداری کتته از
تامین بخش اعظم داروهای تخصتصی
و گتتاه حتتتی غتتیر تخصتتصی بیمتتاران
ناتوان است .دوم اینکه سالنی کته از
بند  ۸در تتصاویر آنهتم نته بته صتورت
واض مشاهده کردید ستالن  ۶بنتد ۸
بود کته ستالن کتارگری استت .همتان
سالنی که کارگران زندانی را با روزانته
بیتتتش از شتتتش ستتتاعت کتتتار بتتتا
دستمزدی فوق نتاچیز هم تون بتیرون
از زندان با دستمزدی بین  ۲٠٠تا ۶٠٠
هتتتزار تومتتتان در متتتاه بتتته استتتتثمار
میکشند .و در ساعاتی که اکثر آنها
در محل کار ختود ،در کارگاههتا حتضور
دارنتتد اقتتدام بتته تهیتته ایتتن گتتزارش
کردهانتتد .گویتتا حتتضور آنهتتا متتانع از
ترستتیم فتتضای ستتانتیمانتا از زنتتدان
میبود.
نکته بعدی اینکه زندانیان سیاستی و
عقیتتدتی بنتتد  ۸در ستتالنهای  ۸و ۸
هتستند و بتتا توجتته بتته اینکتته صتدا و
ستتتیما و متتتسئوالنش بتتته درستتتتی
میداننتتد کتته زنتتدانیان سیاستتی و
عقیتتدتی صتتدا و ستتیما را بتته عنتتوان
بختتتتشی از دستتتتتگاه ستتتترکوب و
پروپاگاندای حاکم میشناسند و هرگز
با این رستانه متصاحبه نمیکننتد و بتا
توجه به وضع اسفناک بهداشتتی ایتن
ستالن  ۸کته از
دو سالن ،به ختصو

تراکم بتاالی جمعیتت برختوردار استت
حتی جرات حضور در ایتن دو ستالن را
که چند مورد مبتال به کرونا کبر اساس
اعتتتالم متتتتسئوالن ختتتتود زنتتتدان و
متتشکوک بتته کرونتتا را دارنتتد بتته ختتود
ندادند.
موضتتتوع در اینجتتتا صتتترفا زنتتتدانیان
عقیدتی و سیاسی یا صترفا زنتدان در
معتتترض توجتتته اویتتتن نیتتتست .بلکتتته
ساختار فشل ،تبعیضآمیز ،ظالمانته و
بتتر استتاس اهمیتتت شتترایط روز ،غیتتر
بهداشتی بودن فضاهای کتل زندانهتا
است که همگی بته خوبتی میدانیتم
شتتتتتترایط در زنتتتتتتدانهای دیگتتتتتتر
شهرستتتتتتتانها و بتتتتتته ختتتتتتصو
شهرستتتانهای محتتروم ،زندانهایتتی
چون قرچک ،قز حتصار ،تهتران بتزرگ،
رجاییشتتهر و غتتیره بتته مراتتتب بدتتتر
هتتستند .زمانیکتته متتا در یتتک ستتالن
کوچک بند  ۸کستالن  ۸بتا جمعیتتی
بیش از  ۰۲٠نفر با امکتان استتفاده از
تنها سه روشویی و پنت حمتام و پنتت
توالت که از وضع بهداشتی نامناسبی
برخوردارنتتد متتواجهیم و زمانیکتته در
اتاقهای  ۰۲ ،۰۵و  ۰۶کوچتک ،هفتده
و هجده نفر انتسان زنتدگی میکننتد،
میشود تصور کرد که در دیگر زندانها
چه خبر است.
اساس ما در این نامه ،نه پاست دادن
به اراجیف ن نمای تکراری بنگتاه درو
و نفرتپراکنی «بیست و ستی« (کته
بتتتتا گزارشهتتتتای سراستتتتر درو و
نفرتپراکنانتتهاش دستتتش بتته ختتون
صدها بیگنتاه آلتوده استت و در بیتن
مردم از بیآبروترین رسانههاست که
یادآوری شرایط استفناک بهداشتتی و
زیستی زندانهای کشور بود.

حاال در جاییکه قرنطینههای متضحک
بندهای زندان اویتن ،افتراد تتازهوارد بتا
افتترادی کتته در روز چنتتدم کبتته عنتتوان
مثا روز ده یا یازده قرنطینته هتستند
یکجتتا نگهتتداری میشتتوند و بتتا دیگتتر
زنتتدانیان نتتیز در ارتباطنتتد ،گزارشگتتر
دلقک مآبی «بیست و ستی «بیایتد و
از وجتتتود امتتتر خارقالعتتتادهای چتتتون
دسترستتتی بتتته متتتایع دستشتتتویی
گتتزارش تهیتته کنتتد .یتتا در جاییکتته
پزشتتک معتمتتد زنتتدان کتته در بنتتد ۸
مش و به کار استت بته جتای اعتزام
افتتراد بتتا عال تتم متتشکوک بتته کرونتتا و
افتترادی کتته در متتراوده متتستقیم بتتا
مبتالیان به کرونتا بودنتد ،جهتت انجتام
تتست کرونتا بتا گذاشتتن دستت روی
پیشانی به سنجش تتب میپتردازد و
بتتیهیچ معاینتته دیگتتری دستتت بتته
نتتسخه میشتتود ،بایتتد هتتم جلتتوی
دوربیتتتتن رستتتتوای صتتتتدا و ستتتتیما
خودشیرینی کند.
پایان این قصه هرچقتدر هتم بترای متا
تل باشد ،برای نظام حاکم صد چندان
تل تر خواهد بود.
زندان اوین – بنتد هتشت –  ۵۲مترداد
۰۲۸۸
اسامی امضاکنندگان:
بهنتتام موستتیوند ،بهنتتام محجوبتتی،
روحهللا کآرش ختتتضری ،محمتتتدهادی
مهرانتتی ،حتتسین محمتتودی ،آتبیتتن
جعفریتتان ،یاستتین جمتتالی ،علیرضتتا
فرشید ،حمید منافی ،بهنام شتیخی،
سبحان ایمانی ،مصیب ر یسی یگانته
کمحتتسن ر یتتسی  ،اصتت ر شتتیری،
احمد فارسی ،محسن فرید.

صفحه 31

ایترچیست؟
 ۵۵مرداد  ۰۵ - ۰۲۸۸اوت ،۵٠۵٠

مختتاطره آغتتاز شتتده استتت .همیتتشه
او به نظتر میرستد موانتع بزرگتتر از
اراده آفرینش و پیشرفت خواهند بتود.
ایتتتر محتتصو شتتوق اکتتتشا و بتته
برکت دانش ،نتیجه این نگاه است که
ممکن است فردا واقعتا بهتتر از دیتروز
باشد".

صفحه 32

ایتر ،بزرگترین پروژه تولیتد انترژی
از راه همجوشتتی هتتستهای در
دنیتتا استتت کتته وارد مرحلتته پنتتج
ستاله مونتتاژ شتتده استت .بتترای
این کتار ،یت مرکتز  ۹۵۳۳میلیتارد
دّلری در سن پل لته دورانتس در
جنوه فرانسه در دستت ستاخت
است.

حاضتتر شتتکافتن هتتسته اتتتم استتت،
هسته اتم عنتصر شتیمیایی ستنگین
به عناصر سبکتر شکسته میشتود.
ولی در همجوشی ،هسته دو عنتصر
سبک با هم ترکیب میشتوند تتا یتک
عنصر سنگینتر ایجاد شود .این باعث
آزاد شدن انر ی زیتاد امتا بتا پرتوزایتی
کرادیواکتیویته خیلی کم میشود.
برای کنتتر واکنشهتای همجوشتی
در پتتترو ه ایتتتتر ،پالستتتمای دا را در
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تصویر ،ساختمان توکاماک در ایتر که سازه کنتر همجوشی در آن قرار خواهد گرفت

بعد از پایان این مرحله ،این مرکز قتادر
بتته تولیتتد پالستتمای فوقالعتتاده دا
خواهد بود که برای تولید انتر ی از راه
همجوشتتی هتتستهای بتته آن احتیتتاج
است.
ایتر همکاری بین چین ،اتحادیته اروپتا،
هنتتد ،اپتتن ،کتتره جنوبتتی ،روستتیه و
آمریکاستتت .همتته اعتتضا در هزینتته
ستتاخت ستتهیم هتتستند .بتته گفتتته
امانو ل مکرون ،ر یس جمهور فرانتسه
این پرو ه کشورها را حتو یتک هتد
خیر متحد میکند.
اساس تولید انر ی هستهای در حتا

سازهای به نام توکاماک محتصور متی
کنند .هد این پترو ه بررستی امکتان
تولید تجاری انتر ی از راه همجوشتی
است.
کمتتی بعتتد از پایتتان مونتتتا در ستتا
 ،۵٠۵۲این مرکتز میتوانتد پالستمای
بتتسیار دا تولیتتد کنتتد کتته شتتروع
عملیاتی شدن پرو ه خواهد بود.
امانو ل مکرون ر یس جمهتور فرانتسه
میگوید" :ایتر نتشانه اعتمتاد عملتی
بتتتتته آینتتتتتده استتتتتت .بزرگتریتتتتتن
پیشرفتهای تاری همیتشه از شترط
بنتتدیهای شتتجاعانه و ستتفرهای پتتر
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تصویر،آقای مکرون با ارتباط زنده از کاخ الیزه در مراسمی صحبت کرد

صفحه 33

پرفتتسور ایتتان چدمتتن ،متتدیر عامتتل
ستتازمان انتتر ی اتمتتتی بریتانیتتا بتتته
بیبیسی گفت" :این مرحله بتسیار
هیجانانگیز است .بسیاری از ما برای
این به پرو ه همجوشی ملحق شدیم
که دنیا را ت یتیر دهیتم و در چگونگتی
تامین انر ی پاک برای نسلهای آینده
تفییر اساسی ایجتاد کنیتم .همته متا
متتیدانیم کتته بتته موفقیتتت ایتتتر نیتتاز
داریم و امیدواریم در پنتت ستا آینتده
شتتاهد اولیتتن پالستتما باشتتیم .ایتتن
پالسما بسیار زودگذر خواهد بتود کته
فقتتط چنتتد هتتزارم ثانیتته دوام خواهتتد
داشتتت امتتا درستتتی کتتار میتتدانهای
نتتیرو را نتتشان خواهتتد داد .بعتتد از آن
وارد مرحله مونتا برخی دیگتر از اجتزا
ختتتتتواهیم شتتتتتد .در راه آزمتتتتتودن
همجوشتتتتی در مقیتتتتاس تجتتتتاری،
قدمهای مهمی خواهیم برداشت".
پرفسور چدمن ر یس برنامه تحقیقتات

همجوشتتی بریتانیتتا در مرکتتز انتتر ی
همجوشتتی کالهتتام استتت کتته مرکتتز
تحقیقات مشترک اروپتایی تتوروس یتا
جتتتت را اداره متتتی کنتتتد .ماشتتتین
همجوشی ایتتر از بتسیاری جهتهتا
شبیه نسخه بهینه شده جت است.
همه به انر ی همجوشتی خوشبیتن
نیستند .تجاری کتردن ایتن نتوع تولیتد
انر ی آسان نیتست و دانتشمندان بتا
وجود تالش نتوانستهاند انتر ی کافتی
از ایتتتن واکنتتتشها بدستتتت بیاورنتتتد.
هواداران اعتقاد دارند می تتوان موانتع
فتتنی را از ستتر راه برداشتتت و تولیتتد
انر ی از راه همجوشی را منبع انتر ی
پتتتاک و نامحتتتدود میبیننتتتد و بتتترای
مقابله با بحران گرم شدن کتره زمیتن
سودمند.
بریتانیا یکی از اعضای پرو ه ایتر است
اما قرار است از آن ختارج شتود چتون
بریتانیتتا در راه جتتدا شتتدن از اتحادیتته

اروپتتا کبرگزیتتت از معاهتتده اروپایتتی
یوراتتتوم بتتیرون آمتتده استتت .دولتتت
بریتانیا فقط در صورت یتافتن راه جدیتد
بتترای ادامتته همکتتاری در پایتتان دوره
برگزیت میتوانتد در ایتتر بتاقی بمانتد
ولتتی کتتار جتتت در حتتا حاضتتر ادامتته
دارد:
"ما سا گذشته برای ادامه کار جتت
قراردادی را با کمیسیون اروپایی امضا
کتتردیم کتته در آن بنتتد برگزیتتت وجتتود
ندارد" .طبتق ایتن قترارداد آزمتایش بتا
سوخت دوتریوم و تریتیوم ستا آینتده
انجتتام میشتتود .دوتریتتوم و تریتیتتوم
انتتواع هیتتدرو ن هتتستند کتته بعنتتوان
ستتتتوخت بتتتترای واکنتتتتش هتتتتای
همجوشی ایتر استفاده خواهند شد.
پرفتتسور چدمتتن و همکتتارانش بتترای
تمدید فعالیت جتت تتا ستا  ۵٠۵۰در
حا مذاکره هستند.

تخلفات گسترده در بزرگترین معدن مس
خاورمیانه؛ پای همه در میان است
با این حا  ،این معدن کته بته گتفتتته
«هللاوردی دهقانی« ،نمایتنتده ورزقتان
در مجلس شتورای استالمتی ،دارای
ساالنه  ۰۲هزار میلیارد تتومتان درآمتد
است ،نتوانسته ت ییری محستوس در
توسعه اقتصادی این منطتقته داشتتته
باشد .این در حالی است کته بتنتا بتر
اعالم مدیرکل «کتمتیتتته امتداد امتام
خمینی «آذربایجان شرقی ۰۰ ،درصتد
مردم شهرستان ورزقان تحت پتوشتش
این کمیته هستند و حتی کتالسهتای
درس برخی از مدارس روستتایتی ایتن
شهرستان در کانکس برگزار میشتود.

«ایرانوایر «به استنتادی دستتیتافتتته
است که ابعاد جدیدی از تتختلتفتات و
سو استفادههای مالی در معدن متس
«ستتونتتگتتون «را فتتاش متتیکتتنتتد.

صفحه 34

گستردگی تخلفات در این مجموعه در
حدی است که نه تنتهتا متدیتران ایتن
متتعتتدن و بتترختتی مستتووالن بتتومتتی
منطقه ،از جمله امتامجتمتعته ستابتق
ورزقان و نمایندگان دورههای متختتتلتف
مجلس شورای اسالمی ،که ستازمتان
بازرسی کل کشور ،سازمان اطتالعتات
سداه پتاستداران انتقتالب استالمتی،
وزرای صنعت ،معدن و تجارت از دولتت
«محمد خاتمی «تا «حسن روحانتی«،
وزارت اطالعات و قوه قضتایتیته را نتیتز
متتتتتتتتیشتتتتتتتتود.
شتتتتتتتتامتتتتتتتتل
این افراد و سازمانها یا در این فستاد
گسترده دخیل بوده و منتفع شدهاند و
یا از این تخلفات آگاهی داشته و بر آن
ستتتتترپتتتتتوش گتتتتتذاشتتتتتتتتتتتهانتتتتتد.
در گزارشی کته پتیتشتتر دربتاره ایتن

معدن در «ایرانوایر« منتشر شتد ،بته
روایت مردم محلی درباره ایتن متعتدن
پرداختیم .آسیبهای محیط زیستتتی،
رعتتایتتت نشتتدن ضتتوابتتط قتتانتتونتتی در
استخدام بومیان و عدم انجام تعتهتدات
مالی معدن در قبا تخریتب روستتتای
ستتونتتگتتون از دالیتتل نتتارضتتایتتتتتی
شهروندانی است که در همستایتگتی
این معدن روزگار میگذرانند .امتا حتاال
اسنادی به «ایترانوایتر «رستیتده کته
نشان میدهند ابعاد تخلفات و فستاد
مالتی در متجتتتمتع متس ستونتگتون
استتتتتتتت.
گستتتتتتتتتتتتتتتردهتتتتتتتتر
*
*
*
معدن مس سونگتون در شتهترستتتان
ورزقان و در شما استتان آذربتایتجتان
شرقی واقع شده است .این معدن بتر
روی کمربند مس شتمتا غترب قترار
گرفته و با بیش از دو میلیارد تن حتجتم
ذخیره زمتیتنشتنتاستی شتنتاستایتی
شده ،بزرگترین معتدن متس ایتران و
استتتتتتت.
ختتتتتتاورمتتتتتتیتتتتتتانتتتتتته

«اکبر اعلمی « ،نماینده سابق تبریز در
مجلس شتورای استالمتی در کتانتا
تلگرامی خود اسنادی از تخلفتات ایتن
معدن منتشر کرده که نشان متیدهتد
بیش از دو دهه کلکسیونی از تخلفتات
و سو استفادههای متالتی در متعتدن
مس سونگون اتفاق افتاده است بدون
این که دولت و دستگاههای نتظتارتتی
برای جلوگیری از آن تدبیری اتخاذ کرده
بتتتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتد.
اعلمی نامههایی کته بته «استحتاق
جهانگیری « ،وزیر وقت صنایع و متعتادن
در دولت محمد خاتمی نوشته بتوده را
متنتتتتشتتر کتترده استتت .او از پتتاست
جهانگیری قانع نشده بود و به هتمتیتن
دلیل وزیر وقتت دو بتار در ستا هتای
 ۰۲۸۰و  ۰۲۸۵برای پتاست گتویتی بته
متتتجتتتلتتتس فتتترا ختتتوانتتتده شتتتد.
سواالت اکبر اعلمتی از جتهتانتگتیتری
متتطتتابتتق استتنتتاد متتجتتلتتس شتتورای
اسالمی ،به عدم شتفتافتیتت متالتی،
تخلفات گسترده و مشتکتالت متحتیتط
زیستی ایتن متعتدن متیپترداختتتنتد.

«ایرانوایر «حاال به نسخهای از گزارش
تحقیق و تفحا مجلس نهتم از متس
سونتگتون دستت یتافتتته کته نشتان
میدهد پیگیری اعلمی در متجتلتس
ششتم متانتع از ادامته تتختلتفتات و
سو استفتادههتای متالتی در متعتدن
سونگون نشده است .این گتزارش تتا
کنون به صورت عمومی انتشار نیافتتته
است.

صفحه 35

در گزارش تحقیق و تفتحتا متجتلتس
نتتهتتم از متتس ستتونتتگتتون ورزقتتان،
کلکسیونی از تخلتفتات متالتی ،ستو
مدیریت و سو استفتاده از متوقتعتیتت
ش لی دیتده متیشتود ،از جتمتلته:
پرداخت بیضابطه راندمانها با نتام و
بدون نتام تتحتت عتنتوان پتاداشهتای
مدیریتی ،اختالس مالی با واریز مبتالتغ
کتتالن و تتتکتتراری بتتهحستتابهتتای
شرکتهای تابعه مس کتتنتهتا در یتک
مورد ،دو بار واریز یک میتلتیتارد و ۰۰۰
میلیون و  ۸۲۲هزار و  ۰۲۰تومان بترای
ستتنتتد  ، ۵۰۶۲استتتتتعتتالم جتتعتتلتتی
خریدهای شرکت و فاکتورهای جعتلتی
برای ایجاد رانت و ثتبتت قتیتمتتهتای
خرید با مبالغ باالتر ،ستو استتتفتاده از
موقعیت ش لی برای دریافت وامهتای
کالن از بانکهای تبریز از سوی مدیران
شرکت ،سدردهگتذاری در بتانتکهتای
مختتتلتف و واریتز بتختشتی از ستود
سدردهگذاری در حسابهای شخصتی
کتنها در یک نمونه ،ستدتردهگتذاری ۶٠
میلیارد تومان بتا ستود  ۵۵درصتد در
«بانک صادرات « شعبه ورزقان و واریتز
سود  ۰۲درصد بتهحستاب شترکتت و
هفت درصد بهحساب شخصی انتجتام
شده است  ،واگتذاری رایتگتان امتوا
متتس ستتونتتگتتون بتته شتترکتتتهتتای
خصوصی ،آسیب زدن به اموا شرکت
از سوی شرکتهای پیتمتانکتار بتدون
جبران خسارت ،خریدهای میلیتاردی و
بیمورد و گاه خرید مواد شتیتمتیتایتی
تاری مصتر گتذشتتته ،عتدم رعتایتت
تشریفات قانونی در واگذاری پترو ههتا
به دوستان شخصی از سوی مدیتریتت
مس و نیز پیمانکارانی که عمال ً توان و
تخصا کافی نداشتتهانتد کته بتاعتث
نیمهکاره ماندن پرو هها یا ضترر متالتی
شرکت متس شتده استت ،طتراحتی
پتترو ههتتای جتتدیتتد بتتدون انتتجتتام
امکانسنجی پتیتش از آغتاز پترو ه و
نیمهکاره ماندن پرو هها پتس از صتر
هزینههای میلیاردی ،پرداخت حتقتوق،
اضافهکاری و پتاداش بته  ۶۸نتفتر از
کارکنان مس کته عتمتال ً در شترکتت
حضور نداشتهاند ،تخلفات گستترده در
حملونقل کنستانتره تولیدی شترکتت

کمانند چندین مورد گمشتدن کتامتیتون
همراه بتار ،سترقتت بتختشتی از بتار
کنستانتره و اضافه کتردن آب بتهجتای
آن ، ...تصاحتب زمتیتنهتای تتعتاونتی
مسکن مس سونگون در شتهترستتتان
اهتر از ستوی اعضتای هتیتتاتمتدیتتره
تعاونتی « مترتضتی حتاج احتمتدی«،
«داریتتوش صتتفتترزاده«« ،متتیتتربتتاقتتر
میرراضی «« ،محمدحسین فیروزفتر «و
«ابوالفضل استمتعتیتلتی (« ،واگتذاری
اورها کتعمیرات اساستی کتارختانته
مس به پدر زن رییس تعمیر و نگهداری
شرکت کفتوحی و فاکتور سازی بترای
خرید قطعات و تعمیراتی کته استاستاً
انجام نشده بودند ،خرابکاری عتمتدی
و رفع عیبهای ساختگی کهزینته هتر
بار اورها کارخانه  ۰٠میلتیتارد تتومتان
است  ،فاکتور  ۲٠٠میتلتیتون تتومتانتی
برای دسر کبیسکویت ،آبمیتوه و متوز
در شش روز از سوی پیمانکار اورها ،
کتتتمتتتکهتتتای بتتتالعتتتوض و بتتتدون
حستتابوکتتتتتاب «رضتتا شتتریتتفتتی«،
مدیرعامل وقت مس سونگون و تبانتی
«معصوم باقرنژاد « ،مدیر امور معدن در
دریافت تعدیل  ۲٠میلیارد تومانی بترای
شتتترکتتتتهتتتای پتتتیتتتمتتتانکتتتاری.

«محمدرضا پور ابراهتیتمتی داورانتی«،
رییس «کمیسیون اقتصادی « متجتلتس
دهم در مصاحبه بتا «ایستنتا «کستا
 ۰۲۸۰در این ارتباط گفته استت« :در
دولت فعلی مشکالت یتادآوری شتد و
انتظار همکاری برای تحقیق و تفتحتا
داشتیم تا اشتباهات گتذشتتته تتکترار
نشود .اما متأستفتانته رونتدی کته در
طو سه سا اخیر انجام شده ،ادامه
روند ستا هتای قتبتل از آن استت«.
از شرکت ملی مس در ایتن دوره بته
دلیل ابهام در مورد فروشهای داخلتی
و ختتارجتتی و فتترآیتتنتد ختتریتتد ،نتتحتتوه
نگهداری حسابهای ارزی شرکتت در
خارج از کشور ،ابهام در فعتالتیتتهتای
طرحهای توسعه و صنایع پاییندستتی
و طرحهای متوقتف شتده ،مشتکتالت
زیستتمتحتیتطتی پترو ههتا ،افتزایتتش
هزینههای غیر ضرور و خارج از عتر ،
کاهش تولید در شترکتت ،تستهتیتالت
متتالتتی و کتتمتتکهتتای بتتالعتتوض و
پتترداختتتهتتای نتتجتتومتتی ،عتتمتتلتتکتترد
متمستستته صتتنتدوق بتتازنشتستتتتگتتی
کارکنان شرکت متس و قتراردادهتای
پیمانکاری تحقیق و تتفتحتا انتجتام
استتتتتتتتتتتتتتتت.
شتتتتتتتتتتتتتتتده

در این گزارش ،جزیتیتات دیتگتری نتیتز
وجود دارد که تأسفبرانگیزترین بتختش
آن مربوط به اعتبارات تخصیا یافتته و
هزینهکرد این اعتبارات در زلزلته ستا
 ۰۲۸۰ورزقان ،هتریتس و اهتر استت.
از اعتبار  ۰٠میلیارد تومانی اختتتصتا
یافته از سوی شترکتت صتنتایتع متس
ایران ،تنها شش میتلتیتارد آن هتزیتنته
شده است و سرنوشت چهار میلتیتارد
تومان باقیمانده مشتختا نتیتستت.
درعینحا  ،هزینهکترد شترکتت بترای
زلزلهزدگان هتمتراه بتا جتعتل استنتاد
گسترده بوده کته متهتمتتریتن آنهتا،
کمکهای مردمی جمعآوری شده و بتا
بستهبندی دوباره به نام شرکت متس
فتتتتتاکتتتتتتتتتتتور شتتتتتده استتتتتت.

نتایت تحقیق و تفحا از شرکت متلتی
مس در این دوره ،پس از بتررستی در
مجلس دهتم در اردیتبتهتشتت ستا
 ،۰۲۸۸به قوه قضاییه ارجتاع شتد .بتا
این حا  ،پس از گذشت بیتش از یتک
سا از ارسا گزارش تحقیق و تفحا
مجلس به قوه قضاییه ،خبری مبنی بتر
تشکیل پرونده ،بازداشت و یا بترختورد
قضایی با متخلفان این پرونده منتتتشتر
استتتتتتتتتتتتتتت.
نشتتتتتتتتتتتتتتده

در مجلس دهم نتیتز بتار دیتگتر طترح
تحقیق و تفحا از شرکت ملی متس
تصویب و در سا  ۰۲۸۰انتجتام شتد.
این شرکت شامل سه مجتمع «متس
سرچشمته«« ،متس شتهتربتابتک «و
متتتتتس ستتتتتونتتتتتگتتتتتون استتتتتت.
علیرغم دو بار تصویب و انتجتام طترح
تحقیق و تفحا از شرکت ملی متس
ایران در مجتلتس ،هتر بتار بته دالیتل
نامعلوم ایتن تتحتقتیتق و تتفتحتاهتا
بینتیجه مانده و فترامتوش شتدهانتد.

یکی از نمودهای به حاشیه رفتتتن دو
بار تحقیق و تفحا مجلس از شترکتت
صنایع مس ایران را میتوان در تت تیتیتر
مدیریت مس سونگون مشاهتده کترد.
ماه گذشته در متراستمتی بتا حضتور
مسووالن استانی و کشوری« ،عتلتی
بیات ماکو «بهعنوان مدیرعامتل جتدیتد
مجتمع مس سونگون ورزقان متعترفتی
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.
خبرگزاری «تسنتیتم «نتوشتت« :طتی
مراسمی ،علی بیات متاکتو بتهعتنتوان
مدیرعامل جدید مجتمع مس سونگتون
ورزقتتان متتعتترفتتی و از زحتتمتتات رضتتا
شریفی پس از بازنشستگی تجلیل به
آمتتتتتتتتتتتد«.
عتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتل

رضا شریفی از سا  ۰۲۸۶تتا ۰۲۸۲
در مجتمع مس سونگون مشت تو بته
کار بتوده و متجتری کتارختانته تتولتیتد
اسیدسولتفتوریتک از ستا  ۰۲۸۶تتا
 ،۰۲۸۸مدیر مجتمع مس ستونتگتون و
مدیرعامل «معدن مس متزرعته «بتیتن
سا های  ۰۲۸۸تا  ۰۲۸۲بتوده استت.
وی همچنین پس از بازنشستتگتی در
سا  ،۰۲۸۲دوبتاره در خترداد ۰۲۸۶
بهعنوان مدیترعتامتل متس ستونتگتون
انتخاب شد و تا خرداد  ۰۲۸۸بته کتار
خود ادامه داد.
در حالی از زحتمتات رضتا شتریتفتی،
مدیرعامل پتیتشتیتن متس ستونتگتون
تجلیل و وی بازنشسته شده که طبق
مستنداتی که به «ایرانوایر «رستیتده،
بسیاری از تخلتفتات و اختتتالسهتای
مالی در دوره مدیریت وی اتفاق افتاده
و خود او نیز طبق همیتن مستتتنتدات،
دارای فهرستی بلندباال از تتختلتفتات و
ستتو استتتتتفتتادههتتای متتالتتی استتت.
بخشی از تخلفات و سو استفادههتای
مالی که در اسناد تحقیق و تتفتحتا
مجلس نهم و دهم در همتیتن گتزارش
به آن پرداخته شده ،در زمان متدیتریتت
رضا شریفی در مس سونگتون اتتفتاق
استتتتتتتتتتتت.
افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده
«ایرانوایر «همچنین به نستختهای از
اسناد مکاتبات محرمانه اطالعات سداه
تبریز دست یتافتتته استت کته نشتان
میدهند تمامی دستگاههای نظارتی،
از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا
قوه قضاییه و حتی دستگاه امنیتتتی و
اطالعاتی ،از این تخلفات مطلع بوده و
یتتتا ختتتود متتتنتتتتتتتفتتتع شتتتدهانتتتد.

صفحه 36

رد پای سکوت و همراهی مسووالن و
دستتتتتگتتاههتتای ذیربتتط در دو دهتته
اختالس مالی و تخلفات گستتترده در
مجتمع مس سونگون را متیتتوان در
استتتتتختتدام بتتیضتتابتتطتته وابستتتتتگتتان
مستتووالن دولتتتتتی و واگتتذاری بتتدون

سیمین بهبهانی
من از عقرب نمی ترسم
ولی از نیش می ترسم
از آن گرگی که می پوشد
لباس میش می ترسم
هراسم جنگ

منتاقصته پترو ههتا در شترکتت متس
ستتتونتتتگتتتون جستتتتوجتتتو کتتترد.
«رضا نظری «فرزند رییس دادگستتتری
اهتتر« ،رضتتا استتمتتعتتیتتلتتی« فتترزنتتد
امامجمعه سابق ورزقان« ،متوالیتی «
برادر زن «ناصر شکرانه «رییس سابتق
اداره اطالعات اهر« ،عاد جعفترپتور «
پسرخاله «محتمتدرضتا تتاجالتدیتنتی «
نماینده تتبتریتز در متجتلتس« ،امتیتن
باصری «فترزنتد متعتاون ستیتاستی و
امنیتی استاندار آذربتایتجتان شترقتی،
«علیرضا آقا ی « مدیریت حراست و از
نزدیکان «علیرضا متنتادی ستفتیتدان «
نماینده دو دوره تتبتریتز در متجتلتس،
«اص ر روشن «و «پرویز گتوز پتور «کته
در زمان نمایندگی «رضتا رحتمتانتی «
کوزیر صمت سابق مستوو دفتتتر و
مسوو ارتباطات مردمی وی بتودهانتد،
در مجتمع مس ستونتگتون استتتختدام
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.
استخدام و ستدتس واگتذاری کتلتیته
خریدهای مجتمع مس آذربتایتجتان بته
«سخاوت خیرخواه «که رییتس ستتتاد
انتتتختابتاتتی رضتتا رحتمتانتی در دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی بتود.
واگتتذاری ستته دستتتتتگتتاه ختتودروی
«سوزوکی گراند ویتارا «از اموا متس
سونگون به خانواده رضا رحمانی ،وزیتر
سابق صمت و «رضا علیزاده« ،نماینده
سابق مجلس ورزقتان و ریتیتس اداره
اهتتتتتتتتتتتر.
اطتتتتتتتتتتتالعتتتتتتتتتتتات
تاسیس «متوستسته قترضالتحتستنته
صتتنتتعتتتتتگتتران ستتونتتگتتون «بتتا اعضتتای
هتتیتتاتمتتدیتتره شتتامتتل «ستتیتتاوش
سلیمی «و «حبیتب ستلتیتمتی« ،دو
برادر زن رضا علیزاده ،نمایتنتده ورزقتان
در دوره هشتتتم و دهتم متجتلتس و
«صادق میکاییلی « ،برادر زن ستیتاوش
سلیمی و «مرتضی حتاج احتمتدی «،

فعا ستاد انتخاباتی عتلتیتزاده و هتم
چنین «اولدوز حتاج احتمتدی« ،دختتتر
مرتضی حاج احمدی نتیتز در شترکتت
ملی متس استتتختدام شتده استت.
کتتمتتکهتتای متتس ستتونتتگتتون بتته
روستاهای محروم ورزقان نیز از طتریتق
سیاوش سلیمی ،برادر زن علتیتزاده و
بدون نظارت مس سونگون انجام شتده
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
انتصاب «حامد نجفی « ،فرزند «صتادق
نجفتی «شتهتردار ستابتق تتبتریتز بته
مدیرعاملی تیم فوتسا مجتمع متس
سونگون که موجب تتختلتفتات متالتی
گسترده شتده استت .تتنتهتا در یتک
نمونه ،ادعای واریز مبلغ  ۸٠متیتلتیتون
تومان از سوی مس سونگون در ستا
 ۰۲۸۸به حساب فدراسیون فوتتبتا از
طر این فتدراستیتون تتکتذیتب شتده
است و سرنوشت این مبلغ مشتختا
نتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتت.
واگذاری امتیاز حمل متواد کتمعتیتار از
مبدأ مجتمع مس سونگون ورزقتان بته
مقصد مس مزرعه اهر بته ختواهترزاده
«شهابالدین بیمقدار« ،نماینده تبریتز
در دوره دهم مجلتس بتدون بترگتزاری
مناقصه و انجام تشتریتفتات قتانتونتی.
تخلتفتات اداری ،متالتی ،متدیتریتتتی،
اختتتتتالس ،ستتنتتدستتازی ،واگتتذاری
پرو ههای شرکت بدون انجام منتاقصته
و تشتتریتتفتتات قتتانتتونتتی ،استتتتتختتدام
بیضابطه وابستگان مسووالن دولتتتی
و انجام پرو ه ها بدون مطالعته کتافتی
در معدن متس ستونتگتون متاجترایتی
دنبالهدار است که مسووالن در قتبتا
آن سکوت کردهاند .پای همه در متیتان
است /.ایران وایر

بین شعله و کبریت و هیزم نیست
من از سوزاندن اندیشه در آتیش می ترسم
من از شالق افکار تهی
بر خویش می ترسم

ِابه ههرو تممتمه ههک وکمه ههل و
فع ه ههال حق ه ههوق ب ه ه رهرس در
ترکم ههه پ ههس از  ۸۰۲روز
اعتههصاب ذه ا در زنههدان
جان باخت .او خواههان
میاکمه عادالنه بود.
در حتتالتتیکتته کتتانتتون وکتتالی
استانبول پیش از این نستبتت بته
در
وضعیت جسمانی اِبرو تیمتیت
زندان ابراز نگرانی کرده بتود ایتن
عضو کتانتون وکتیتالن رتا تداش
استتتتتانتتبتتول بتتامتتداد جتتمتتعتته ۶
شهریور  ۹۸ /اوت بر اثر اعتتتصتاه
ذای طوّلنیمدت جان خود را از
دست داد
اِبرو تیمتیک ،وکیل و فعا حقوق بشتر
در ترکیه پس از  ۵۲۸روز اعتصتاب غتذا
در زنتتدان جتتان بتتاختتت .او ختتواهتتان
محاکمه عادالنه بود.
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به گزارش زمانه ،در حتالتیکته کتانتون
وکالی استانبو پیش از این نسبت به
وضعیت جسمانی اِبترو تتیتمتتتیتک در
زندان ابراز نگرانی کرده بود ایتن عضتو
کانون وکتیتالن چتاغتداش استتتانتبتو
بامداد جمعه  ۶شهریور  ۵۸ /اوت بتر
اثر اعتصاب غذای طتوالنتیمتدت جتان
خود را از دست داد.
تیمتتتیتک  ۰۵ستالته از ستا ۵٠۰۸
میالدی به اتهام عضتویتت در جتبتهته
آزادی ختلتق انتقتالبتی ک (DHKP/Cدر
زندان بهسر میبرد .دولت ترکتیته ایتن
گتتروه را یتتک ستتازمتتان تتتروریستتتتتی
میداند.
دادگاه در ماه مارس  ۵٠۰۸تیمتتیتک را
به  ۰۲سا و  ۰ماه حتبتس متحتکتوم
کرد .او و همکارش آیتاچ اونسا از ماه
فوریه گذشته در اعتراض به متحتاکتمته
ناعادالنه در زندان دست به اعتتتصتاب
غذا زدند .این دو از جمله  ۰۸وکتیتلتی
هستند که در ترکیه به اتهام «عضویت
در یتتک ستتازمتتان تتتروریستتتتتی «بتته
زنتتدانهتتای طتتوالنتتیمتتدت متتحتتکتتوم
شدهاند.
پیکر اِبرو تتیتمتتتیتک پتس از  ۵۲۸روز
اعتصاب غذا از زندان به پزشک قانونی

ینیبوسنا در استانبو منتقتل شتد و
روز شنبه  ۸شتهتریتور  ۵۸ /اوت در
محله غازی استانبو به خاک ستدترده
خواهد شد.
وضعیت جسمانی آیتاچ اونسا نیز بتد
گزارش شده است .او و تتیتمتتتیتک در
روزهای اخیر بستری شده بودند.
نهادهای مدنی وکیالن در ترکیه پتیتش
از این نسبت وضعیت این دو وکتیتل در
زندان هشدار داده و ختواهتان آزادی
آنها شده بودند .آنها گفته بودند کته
تیمیتیک و اونستا در تشتکتلهتایتی
فعالیتت کتردهانتد کته بتارهتا وکتالتت
مخالفان دولت را برعهده گرفتهاند.
مهمتت دوراکاوغتلتو ،ر تیتس کتانتون
وکیالن استتانتبتو  ،هتفتتته گتذشتتته
وضعیت تیمیک و اونسا را بتحترانتی
خواند و از همته متقتامهتای مستئتو
خواست تا هر چه سریعتر بته چتنتیتن
وضعیتی پایان دهند.
ارینت ساکقان ،وکیل دیگر از آنکارا نتیتز
از مسئوالن خواست تتا بترای نتجتات
آنها کاری کنند.
در پتی مترگ اِبترو تتیتمتتتیتک ،حتزب
دموکراتیک خلتقهتا ک (HDPاز احتزاب
اپوزیسیون ترکیه ،حکومت ایتن کشتور
را مسئو مرگ تیمتیک دانستت .ایتن
حزب در بیانیهای گفت:
«تیمتیک در نتیجه سیاستهای مترگ
حزب عدالت و توسعه ک (AKPجان خود
را از دست داد .مسبب این مترگ ایتن
حزب است .حق زندگی و عدالت یتک
وکیل جوان را که برای اجترای عتدالتت
فریاد میزد ،با بیانصافی تتمتام از او
گرفتند .ما بارها بر این مسئله تتأکتیتد
کرده بودیم کته زنتدگتی تتیتمتتتیتک و
اونسا که در نخستیتن روز بترگتزاری
دادگاه حکم تبر ته آنهتا صتادر شتده
ولی به دلیل فشار حاکمیت سیاستی
آنها را در زندان نگته داشتتته بتودنتد،

وارد مرحلهای شده است که نه تتنتهتا
ساعتها بلکه ثانیهها هتم اهتمتیتت
پیدا کردهاند«.
حزب دموکراتیک خلقهتا از حتکتومتت
ترکیه ختواستت بته وضتعتیتت آیتتتاچ
اونسا تتوجته کتنتد و او را هترچته
سریعتر آزاد کند.
پیتر استانو ،سخنگوی کمیسیون اروپتا
نیز اعالم کرد که اتحادیه اروپا از مترگ
تیمتیک «بستیتار نتاراحتت استت «.او
گفت:
«اعتصاب غذای اِبرو تتیتمتتتیتک بترای
دسترستی بته دادرستی عتادالنته و
نتیجه غمانگیز آن نشتاندهتنتده نتیتاز
فوری ترکیه برای رسیدگی به وضعیتت
حتتقتتوق بشتتر در ایتتن کشتتور و
کاستیهای جدی در دستگاه قضا تی
آن است .یک دستگاه قضا ی قتوی و
مستقتل در یتک نتظتام دادگستتتری
عادالنه اصلی اساسی است«.
احتتزاب اپتتوزیستتیتتون در تتترکتتیتتته
مدتهاست که بیطرفی و استتقتال
دستگتاه قضتا تی ایتن کشتور تتحتت
حاکمیت رجب طتیتب اردوغتان را زیتر
سئوا بردهاند و نهادها و سازمانهای
وکیالن نیز بارها نقض حقوق متتهتمتان
در محاکمهها را گزارش دادهاند.
در ماههای آوریل و مته ستا جتاری
میالدی نیز دو خواننده گروه موسیقتی
«یوروم «به نامهای ابراهیم گوکجک و
هلین بولک ،پس از اعتتتصتاب غتذای
طوالنی جتان ختود را در زنتدانهتای
ترکیه از دست دادند .آنها نیز به اتهام
عضویت در جبهه آزادی خلق انتقتالبتی
زندانی شده بودند .اعتصتاب آنهتا در
اعتراض به سرکوبها و متمتنتوعتیتت
برگزاری یک کنسرت بود.

عبادعموزاد

انقالبی راستین کیست؟
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طالقانی که بود و چته کترد؟ چترا او
این نین جای خویش را در تاری باز کرد
و به اعماق قلوب همته کستانتی کته
ارزشهای انسانی را ولو اندکتی پتاس
می دارند رخنه نتمتود؟ چته شتد کته
اینگونه مرزهای فرقه ای و قتومتی و
مسلکی و ملی و گروهی را شکتافتت
و در سینه های همه کسانیکه بتویتی
از انسانیت و شر بترده
انتتد ،جتتاودان شتتد؟ آیتتا
بخاطر داشتتتن قتدرت و
حیثیت و “ دم و دستگتاه”
ویژه ای بود؟ آیتا بتختاطتر
وابستگی به گروه و قشر
و صنف خاصی بتود؟ آیتا
بخاطر ملتبتس بتودن بته
لباس ویتژه ای بتود؟ آیتا
بخاطر تخصا در علوم و
آشنایی با فنون ختاصتی
بود؟ آیا باین خاطر بود که
بتته مستتلتتک و فتترقتته
بخصوصی تعلق داشتت؟
آیا …؟
برای یافتن پاس به ایتن
پرسش ها پتیتش از هتر
چیز باید دید که انقتالبتی
راستتتتتیتتن کتتیتتستتت و
طالقانی بر اساس گفتتته
ها و کرده ها و بیتنتش و
منش خویش تا کتجتا بتا
ویژگی های یک انقتالبتی
راستین سازگار است.
یک انقالبی راستتتیتن بتا
وضع متوجتود در ستتتیتز
استتت ،وضتتع متتوجتتود
چیست؟ وضعی است کته ریشته در
گذشتته دارد ،ریشته هتایتی کته در
اعماق جامعه و تاری محتکتم شتده و
بواسطه ارزشهای فرهنتگتی و روابتط
اجتماعی مشخصه آن مشتروعتیتت و
حقانیت و بداهت خود را از تکترار قترن
ها و نسل ها و کمیت پتیتروان یتافتتته
است ،مبارزه عمیق و همه جانتبته بتا
آن کاری بس دشتوار استت .انتقتالب
راستین در ت ییر فرم ها و قالب ها و یا
حداکثر ت ییر روابط خالصه نمی شتود،
بلکه تا اعماق درون جتامتعته و افتراد
ادامه می یابتد و انستانتهتایتی نتو و
جامعه ای نو را از بطن جامعه کهنه که
با ارزش های “گشن بی ” هویت یافتته

استتت ،متتی زایتتانتتد .پتتس انتتقتتالبتتی
راستین نیز کسی است که به انقتالب
با چنین معنایی نه تنها در ذهن معتقد
است ،بلکه با تمام وجتود در قتلتب و
روح خود مومن است و در آن راه بتطتور
عملی و عینی گام بر می دارد.
انقالبی راستین نه تنها بطور ذهنی و
اعتقادی ضرورت تحو و دگرگتونتی در

نظام ارزش ها را بتاور دارد ،بتلتکته در
جهت آن حرکت می کند و نه تنهتا بته
عمل “ ت یتیتر” در وجتوه ستیتاستی و
اجتماعی و فرهنگی آن متی پتردازد،
بلکه خود را نیز در فرایند حرکت بتطتور
وجودی دگرگون متی ستازد و متاورا
ارزش ها و اعتقادات و عادات سنتی و
موروثی رایت و مرسوم قرار می دهتد.
یک انقالبی ،درست به همین دلیل که
انقالبی است ،ماورا زمان و متکتان و
“ ماورا طبقات” است ،چرا که طبتقتات
و گروه بندی ها و قشربندی ها و صتف
بندی های موجود ،هر یک بتگتونته ای
نمودار وضع موجود و ناشی از شترایتط
اجتناب ناپذیری هستند که از گذشتتته

بر افراد تحمیل شتده انتد ،و انتقتالب
یعنی دگرگون کردن این روابتط ،قتالتب
ها ،شکل بندی ها و گروه بندی هتا و
ارزش های حاکم بر آنهتا ،و بتنتابتریتن
کسی که در جهت نفی و نابودی آنهتا
گام بر می دارد ،باید بر آنها سوار گردد
و ماورا آنها قرار گیرد.
یک انقالبی راستین اگترچته از لتحتاظ
خاستتتگتاه طتبتقتاتتی و
گروهی بهرحا متتتعتلتق
به یکی از طبقات موجتود
در جامعه است ،ولتی در
حتترکتتت اجتتتتتمتتاعتتی و
انستتانتتی بتته کتتمتتک
خودستازی و بته کتمتک
مبارزه و جهاد و ایتمتان و
هجرت ،از آن ته او را بتا
ویتتژگتتی هتتای طتتبتتقتته،
صنف ،قشر و گروهبنتدی
مزبور ،هتم هتویتت و از
دیگران مشخا ساختتته
استتتتت ،متتتتی بتتتترد،
وابستگی هتا را از ختود
دور می کند ،با حقیتقتت،
آرمان و جهت گیریی کته
ماورا آنها است همتستو
می شود و با فطرت نتاب
انسانی که باید تتحتقتق
یابد ،پیوند می خورد.
یک انقالبتی درستت بته
هتتمتتان عتتلتتت انتتقتتالبتتی
بتتودنتتش کتته آگتتاهتتی و
استقال و آزادی و نتفتی
وضع متوجتود از ویتژگتی
های اساسی آنست ،بتا
قالب ها و فرم ها و گروه بتنتدی هتای
رایت موجود که عوامل از خود بیگانگتی
انسان از جتوهتر راستتتیتن انستانتی
هستند به ستیز بر می خیزد ،با آنت ته
بی حضور انسانها از گذشته بتر آنتهتا
تحمیل شده است و خود در انتتتختاب
آنها نقشی نداشته اند ،در می افتتتد،
آن ه را از گتذشتتته بته ارث رستیتده
آگاهانه ارزیابی می کند،

با معیار های اصیل مکتبی و انستانتی
که ماورا رسوبات ذهنی تحمتیتلتی و
وابستگی هتای گتروهتی و طتبتقتات
است ،محک میزند و آن ه را درستت و
خوب است ،بارور و پخته می ستازد و
آن ه را نادرست و غیترضتروری استت،
بی باکانه بدور می افکند و ارزش های
اصیل و نو را جایگزین آنها می سازد.
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از اینرو یک انقالبی واقعی ،که جتهتت
گیریش با آرمانها و حقوق بالتقتوه دراز
مدت محرومین طبقات جامعه همتستو
است .خود نه تاجر است ،نه سرمتایته
دار ،نه کاسب است و نه روحانی ،نته
دانشمند است ،نه هنرمند ،نه کتارگتر
است و نه دهقان ،چراکته هتر یتک از
این ها به گروه یا طبقه جا افتتتاده ای
در جامعه که دارای ویتژگتی هتای بته
ارث رسیده و ناآگاهانه و تحتمتیتلتی و
بتطتتور جتتبتتری پتتذیترفتتتتته شتتده ختتود
هستند ،تعلق دارند ،و یتک انتقتالبتی،
ارزش ها و ویژگی های ختود را ،ختود
انتخاب می کند .یتک انتقتالبتی دارای
اید ولو ی است و ایتد تولتو ی متقتولته
است ماورا علم و منطق و فلسفته و
هنر و تکنیک .ایتد تولتو ی متقتولته ای
است ماورا فرهنگ و اعتقادات سنتی
و موروثی .اید ولو ی مقوله ای استت
ماورا فقه و اصو و کالم و تتفتستیتر.
اید ولو ی از درون حرکت خود بتختودی
طبقات مولد و در ادامه جبری متبتارزات
صنفی بیرون نتمتی آیتد ،ایتد تولتو ی
بینایی و آگاهی راهتیتابتی استت کته
توسط کسانی عرضه می شود کته از
تشخصات ،وابستگی هتا و اجتبتارات
موجود گروهی و طبقاتتی جتدا شتده
اند و به آگاهی اجتماعی و نتیتز ختود
آگاهی فردی انسانی ماورا گتروهتی
رستتیتتده انتتد ،و ایتتن ایتتد تتولتتو ی بتتا
اید ولو ی توجیه گر موجودیت و منتافتع
طبقات حاکم و با ارزش هتا و ویتژگتی
های رایت در میان اقشار موجود جامعه
نه تنها متفاوت که متضاد است.
یک انقالبی راستین از تشختا هتای
آکادمیک ،لباسی ،تخصصی و گروهتی
مبری است ،زیرا که هر یک از تشخا
ها و امتیازات او را بنحوی بته شترایتط
موجود وابستتته متی ستازد و در او
خودخواهی و تنگ نتظتری و انتحتصتار
طلبی پدید می آورد ،جوهر انقالبی را
دگرگون می کند و اشعه نافذ پویایی و
خودجوشی انسانی را در او به محتاق
تاریکی می برد و دینامیسم انقالبی را
در درون قشر ضخیم تعصبات گروهی و
ملکیت های انحصتاری بته ستکتون و
ایستایی می کشانتد .یتک انتقتالبتی
ممکن است دارای تخصصی هم بتوده
باشد ،ولی انتقتالبتی بتودنتش نته از

متخصا بودن او بتلتکته بترعتکتس از
ضدیت او با تختصتا گترایتی بتر متی
خیزد .کسی که در تخصا عتلتمتی و
مذهبی و فنی و هنری خود درجا متی
زند ،هی گاه یک انقالبی راستین نمی
تواند باشد ،زیرا تخصا گرایی از یتک
سو او را در یک بعدی می ستازد و از
جوهر فطری چند بعدی انستانتی دور
می کند و از سویی دیگر به او آچتنتان
خودخواهی و خود مطلق ستازی متی
بخشد که به او اجازه نمی دهد متاورا
آن ه در آن انحصار و انتجتمتاد یتافتتته
است ،بیاندیشد و ببیند و به دیگترانتی
که دارای آن تخصا ها نیستند بتهتای
الزم را بدهد و از سویی دیگر در زنتدان
و در گورستان روابط و وابستگی هتا و
پیوندها و منافع و امتیازات صتنتفتی و
گروهی ناشی از تخصا ها اسیر می
گردد و می پوسد و می میرد .بتعتنتوان
مثا یک انقالبی می توانتد هتنترمتنتد
هم باشد ،ولی یک هنرمندکبه معتنتای
متخصتا صتر در هتنتر انتقتالبتی
نیست ،زیرا که به هنر نه فقط در عمل
بلکه از نظر ارزشی ،اصالت می دهد و
بی آنکه خود بختواهتد و بتدانتد بترای
هنرمند ،نشانی و رتبه ای و امتتتیتازی
برتر از دیگران قا ل است .یک متخصا
اقتصاد ،یک فیزیکدان ،یک کاسب ،یتک
نظامی و … نیز چنیند ،اینان تتا بته آن
ماورا تخصا نرسیده باشتنتد ،آنت ته
برایشان اصالت دارد و در درجته او
اهمیت قرار دارد ،حفظ و تامین منافتع،
مزایا ،ترزش ها ،امتیازات ،اعتتتبتارات و
حیثیت های گتروهتی و آکتادمتیتک و
تخصصی و … است .یک فیلسو نتیتز
چنین است .از دیدگاه او فلسفه تتنتهتا
یا اصلی ترین راه کشف حقیقت استت
و فیلسوفان برگزیدگانند .یک فقیه نتیتز
جهان و جامعه و انستان را از دریت ته
فقه می بیند و نیز یک روحانتی ،بترای
قشر و طبقه خود اصالت و برتری قا تل
است.
افراد هیچ قشر یا طبقه ای تا وقتی در
بند الزامات و جبرهایی هستند کته از
پیش بر آن قشر یا طبقه تحمیل شتده
است ،انقالبی نیست و نتمتی تتوانتد
باشد ،چراکه بدرجات تتحتت ستیتطتره
شرایطی هستند کته از روابتط کتهتن
ناشی شده استت .هتیتچ فتردی تتا
وقتی که آگاهانه بر ارزش های کتهتن
نشوریده و وضع موجود را مورد انتقاد و
اعتراض فعا قرار نتداده استت ،و تتا
وقتی که قا ل به حفظ روابط و شترایتط
پیشین باشد ،انقالبتی نتیتستت ،ولتو
اینکه با ر یم و قدرت حاکم نیز بستیتزه
برخاسته باشد ،چرا که ستتتیتزش بتا
ر یم حاکم می تواند فتقتط نتاشتی از
عقده ها و به بازی گرفته نشدن هتا و

کمتبتودهتا و عتقتب افتتتادگتی هتای
گروهی باشد نه بخاظر نفس ارزش ها
و آرمانهای انسانی و نفس حقتیتقتتتی
ایده آا و نفس متبتارزه بتا دشتمتنتان
استقال و آزادی و عدالت و آگاهی.
طالقانی خود بارها بر این نکته تتاکتیتد
داشت .او در جایی می گوید:
” در طریق انقالب آلودگی و خودنما ی
و خودخواهی و ختود بتیتنتی مترحتلته
دیگری استت از شتکتستت و تتوقتف
حرکت انقالبی… فرد انقالبی ،جمعیتت
انقالبی ،پیشرو انقالبی که فقط توجته
به مسیر انقالب باید داشتتته بتاشتد،
دامن خود را هم بایتد نتیتاالیتد ،متبتادا
آلوده به گناه ،آلوده به ما پترستتتی،
آلوده به متوضتع گتیتری هتا در بترابتر
دیگران ،آلودگتی هتای ختودختواهتی،
خودبینی ها ،صنف پرستی هتا ،گتروه
پرستی ها …”.
و یا:
” وقتتتتتی کتته متتوستتی دروادی طتتور
سرگردان شد ،ندای فاختلتع نتعتلتیتک
شنید .برای انتجتام رستالتت بتایتد از
پوستین ات خارج شوی ،دیگر عمامه و
لباس نباید در تو تاثیر کند .تو انستانتی
انقالبی هستتی ،تتو تتابتع پتیت تمتبتر
انقالبی هستی که یک روز “ ختود” بته
سر می گذاشت یکروز “قلنسوه” ،یتک
روز عمامه می پی ید به مناسبت هتا.
دیگر مسئله لباس مطرح نیست”.
یک انقالبی دارای ذهتن ،انتدیشته و
احساس پویا است .او ماورا قالب هتا
و صورت های عقیتدتتی مترستوم چته
کهنه و چه نو قرار می گیترد .بترای او
اسم ها اصالت ندارند ،او به رسم هتا
پایبتنتد استت .بترای او ارزش هتا و
آرمانهای انسانی اصیتل هستتتنتد .از
اینرو از ورای کثرت هتای ظتاهتری در
عقاید و افکتار بته تتوحتیتد درونتی در
آرمانها می رسند .آرمتانتهتایتی کته از
بطن فطرت بر می خیزد و ویژه عقیقده
فلسفه خاصی نیست.
براین اساس طالقانی در ارزیابی افتراد
و گروه ها به پیگیری و سخت کوشتی
آنها در راه تحقتق استتتقتال و آزادی
تاکید داشتت و نته بته قتالتب هتای
اعتقادی آنها؛ از اینرو مظتهتر وحتدتتی
شد که از عمق فطرت مشتتترک تتوده
ها بر می خیزد .او در پی یافتن خطوط
مشترکی بود که میان همه انقالبتیتون
و عناصر مسئو و آزادی خواه و حتق
طلب و عتدالتت جتو وجتود دارد ،نته
ادعاها و اعتقادات ذهنی.
او قیام به قستط را یتکتی از ختطتوط
مشترک می شتمتارد و متی گتویتد:
“ قیام به قسط بترای هتمته انستانتهتا
است ،محدود به یک گروه و یک مترز و
مردمی که دارای یک متذهتب و آرا و
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مبارزه طالقانی بعنوان یک انقالبی کته
از وابستگی های صنفی و گتروهتی،
تشخا طلبی های فقهی و علتمتی،
احساسات آنی و تند ،کینه های خام،
تعصب های کور ،تمایالت ناختودآگتاه و
تتتمتتام عتتوامتتلتتی کتته آگتتاهتتانتته و
ناخودآگاهانه مبارزه انقتالبتی را تترمتز
می کنند بریده بود و ایتن بتا نتیتروی
محرکه شناخت و آگاهی صتورت متی
گرفت .او دشمن نامردی ها ،نابترابتری
ها ،زورگویی ها و تنگ نظری ها بود و
ناچار در وهله او عشتق بته متردم،
عشق به جوهر تکامل پذیر توده هتا و
عشق به حقیقت او را بته متبتارزه وا
می داشت ،عشتقتی کته از ارتتبتاط
عمیق او با هستی ،همدیوندی زال و
ریشه ای او با جهان و ایمان ر او به
خداکو نه بتهای ذهنی کته بتنتام ختدا
پرستیده می شود بر می خاست .از
این نظر او به کفر و ایمان از دیدگاهتی
صوری و ذهنی نمی نگریست ،بلکه او
تبلور راستین ایمان را در عقیده و عمل
بخاطر برداشتن زنجیرها از دست و پتا
و م ز مردم و تبلور کفر را در ستمگتری
و تایید و توجیه آن تلقی متی کترد .او
همه کسانی را کته در راه بترقتراری
قسط و استقرار آزادی بتدتا ختاستتته
بودند ،با هر عقیده و مترامتی ،ادامته
دهندگان راه انبیا و اولیا می دانست و
از آنجا که حرکتت و متبتارزه شتان را
جوشیده از وجدان و فتطترت انستانتی
می شمرد ،برای آنان احتتترامتی ر
قا ل بود.
طالقانی در جایی در مورد متبتارزیتن و
انقتالبتیتون چتنتیتن متی گتویتد… ” :
وجدانشان اینها را برانگیخته ،یک دیتن
مشخا روشن محترک نتدیتده انتد و
دین اوهام و خرافات آنها را متنتحتر و
نتتاراضتتی کتترد .آزاد نتتبتتودن را هتتم
احساس می کردند ،خوب کجا بترونتد؟
همین آقایان افسترهتای تتوده ای در
زندان خودشان بارها می گفتتتنتد :متا
مکتبی نداریم ،وستیتلته بترای فتریتاد
نداشتیم ،بته تتوده پتیتوستتتیتم .ایتن
مسئله را باز هم بگویم من بشتختصته
به این جور مردم فداکار و متقتاوم کته
کشته دادند ۵۲ ،تا  ۲٠سا در زنتدان
بودند ،از جهت انسانیت نته از جتهتت
مکتب و وابستگی به مکتب خا  ،بته
آنها احترام می گذارم”.
در مقابل در معرفی کافر بجای تکیه بتر
اعتقادات بی محتوای ذهنی ،بر نمونته
های عینی تکتیته متی کترد ” :هتیتچ
کافری کافرتر از آن نتیتستت کته حتق
مردم را از بین می برد و قانون را متی
شکند و به غصب بر مردم سلطه پتیتدا
می کند”.
بیهوده نبود که او هر انقالبی را جتهتت

گیری ضد استبدادی ،ضد استثماری و
ضد استعمتاری داشتتته بتاشتد ،یتک
انقالب اسالمی می دانست و متانتنتد
تنگ نظران خشک م زی که به منظتور
اصالت دادن به وجود و عقاید خویش و
جلب نظر عموم و خفته کتردن صتدای
مخالفین و منتتقتدیتن ،بته اعتتتقتادات
ذهتتنتتی و گتترایتتش هتتای عتتاطتتفتتی
ناخودآگاه و سنتی و موروثی تتا آنتجتا
اهمیت می دهند که حتی ارزش هتا،
آرمانها و نیازهای فتطتری انستانتی را
نادیده می گیرند و معتقدین به افکار و
عقاید دیگر را هتر چتقتدر هتم در راه
آرمانهای انسانی فداکتاری و ستختت
کتتوشتتی کتترده بتتاشتتنتتد ،کتتافتتر متتی
شمارند ،به تقسیم بندی های صتوری
و قشری متوسل نمی شد.
عالقه مردم به طتالتقتانتی نتاشتی از
مرعوبیت و ستلتطته نتیتستت ،چتون
طالقتانتی بترای آنتان هتمتواره قتابتل
دسترس بود و هست ،در زندگی و در
مرگ ،در زندان و در آزادی .این عتالقته
ناشی از وابستگی او به قشر خاصتی
نیست که چه بسا افراد که بتا وجتود
تمام تبلی ات و تلقینتات و تتحتمتیتالت
فکری و عاطفی و بتا وجتود رابتطته و
وابستگی تنگاتنگ با روحانتیتت هترگتز
نتوانستتتنتد حتتتی جتز تی از متقتام
شامختی را کته او در قتلتوب متردم
بدست آورد ،کسب کند .او دقتیتقتا بته
این خاطر در اعماق وجدان توده هتای
مردم و انسانهای آزاد حضور یافت کته
خود را از تشخصات کتاذب گتروهتی و
صنفی آزاد کترد و بته واقتع متردمتی
شد.
از دید طالقانی تنها یک انقتالب هتمته
جانبه در ابعاد سیتاستی ،اقتتتصتادی،
اجتماعی ،فرهنگی و فکتری قتادر بته
دگرگونی این ارزش های است کته تتا
م ز استخوان مردم نفوذ کرده است و
در چنین انقالب و مبارزه ای ناچار عوام
زدگی و عوام فریبی بماننتد کتثتافتتتی
ضد انقالبی بتایتد بتکتنتاری گتذاشتتته
شود ،بطوری که یک انقالب واقعی که
خود را از قالب ها ،پتیتونتدهتا و روابتط
کاذب و تحمیلتی رهتا کترده استت و
ماورا زمان و مکان تاریخی و اجتماعی
و فرهنگی خود قرار گرفته و بر شرایتط
سوار شده است ،هی گاه در متقتابتل
ارزش های منحط و انحرافی سکوت و
تمکین نکند و نتیتز متردم را بتا دادن
دلخوشی های تو خالی نفریبتد و بته
ساده دلتی و ختوش ختیتالتی دچتار
نسازد .سخنی از طتالتقتانتی در ایتن
زمینه آموزنده است.
طالقانی هی گاه نه بشیوه های تملق
گویانه و چاپلوسانه متوسل شد و نته
به روش دیالکتیک سورد  .او کتوشتیتد

تا هر کس و هر گروهی را نتطتور کته
هست بشناسد ،همه را همانطور کته
هستند و واقعتا شتایستتتگتی دارنتد،
ارزیابی کند و به هیچ فترد و گتروهتی
بیشتر یتا کتمتتتر از شتایستتتگتی و
توانایی ،امتیاز و بها ندهتد .او نته بته
مردم باج می داد و برای حفظ وجاهتت
و قدرت ضعف های آنان را نادیتده متی
گرفت و عیب ها حسن معترفتی متی
کرد و نه عناصر متفکتر و آزادیتختواه و
مبارز و انقالبی و روشنفکر را می رانتد
و نفی می کرد و نه به بی عتمتلتی و
بی اثری محکوم و وادار می نمود.
او از روحانیون انگشت شماری بود کته
نه فقط  ۰۲خرداد به بعد بلکه قتبتل از
آن و حتی قبل از کودتای  ۵۸مرداد ۲۵
و حتی در دوره دیکتاتتوری رضتاختانتی
زمانی که مجموعه روحانتیتت حترکتت
اعتراضی چشمگیری نداشت و حتتتی
مدتی ها پیش بته نتوعتی ستازش و
مماشات رسیده بود پای را از محتدوده
ویژگی ها و مصال و ارزش های کاذب
صنفی و گروهی بتیترون نتهتاد و بته
مبارزه سیاسی حتی بصورت شترکتت
فتتعتتا در گتتروه هتتای ستتیتتاستتی و
دوشادوش عناصر غیتر روحتانتی روی
آورد ،بتتی آنتتکتته تتتعتتهتتد و تتتقتتیتتد در
چتتهتتارچتتوبتتهتتای متتنتتظتتم ستتیتتاستتی
تشکیالتی را دون شان خود بداند و بتا
تکیه بر حیثیتی کاذب از آن سربتاززنتد.
او برای مبارزه نیاز به متریتد نتداشتت،
چرا که معتقد بود زمانیکه حق پایتمتا
می شود ،حتی یک نفر ،بشرط اینتکته
به آگاهی رسیده باشد ،باید در بترابتر
باطل بایستد .او استبداد را در تتمتام
وجود و اشکالش رستوا کترد و نتفتی
نمود و کوشید تا استبداد و دیکتاتتوری
دیگری تحت نام و لتبتاس دیتن ایتجتاد
نگردد.
عباد عموزاد

کولت نکشمد!
ی
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