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۲۴ سپتامرب  ٢٠٢٠ - ۳ مهر ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۲۶

وید! د  ھان  ان  کار

عاملين چهار دهه جنايت بر صندلى اتهام                   
آذر مدرسی

جالدان در نقش ناجى
مونا شاد

زهــرا رهنــورد روزگاری رئیــس دانشــگاه الزهــرا بــود و هــزاران دانشــجوی دخــرت، شــاهدان زنــده 
ای هســتند کــه توســط خانــم زهــرا رهنــورد بدلیــل رعایــت نکــردن حجــاب اســالمی، بــرای اعــرتاض 
بــه خواســته هــای صنفــی و غیــر صنفــی توبیــخ، تنبیــه، تحقیــر  ســتاره دار و اخــراج شــده انــد. 
ــه پســتهای دیگــری منجملــه عضویــت شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، کــه وظیفــه  ایشــان البت
اســالمی کــردن دانشــگاهها و تصفیــه دانشــگاهها از دانشــجویان آزادیخــواه و چــپ و رادیــکال را 
ــی، در دوره حملــه لبــاس شــخصی هــا بــه  بعهــده دارد، و شــغل پرافتخــار مشــاور سیاســی خا
کــوی دانشــگاه تهــران و بــه قتــل رســاندن تعــدادی از دانشــجویان معــرتض، را بــه عهــده داشــته 
اســت. ایشــان بــه میمنــت فرصــت طلبــی، امــروز بــه صــف «دگراندیشــانی» چــون گنجــی پیوســته 
و کارنامــه «فعالیتهــای سیاســی» خــود را زیــر فــرش قایــم میکنــد و ارصار دارد خــود را بعنــوان 

منــد و «منتقــد» رژیــم معرفــی شــود.   روزنامــه نــگار و ه
اخیــرا در یادداشــتی کــه وب ســایت «کلمــه» از زهرارهنــورد منتــرش کــرده اســت، مبنــی بــر اینکــه 
ــژه  ــه وی ــد... ب ــه بی تابن ــکام کینه جویان ــا و اح ــه، و زندان ه ــای ظاملان ــران از «اعدامه ــردم ای م
ــکاری، جــوان ورزشــکار میدان هــای کشــتی، دلشــان داغــدار و  ــد اف ــه نوی ن ــل بیرح بعــد از قت

طاقتشــان طــاق اســت.» 
ــران» را  ــردم ای ــاه م ــرای «آزادی و رف ــات الزم» ب ــتی از «اقدام ــت فهرس ــن یادداش ــان در ای ایش

ــت. ــه داده اس ارائ
او خواهــان «آزادی زندانیــان سیاســی و امنیتــی، آزادی بیــان، توقــف اعرتافگیــری اجبــاری و 
عــی، برداشــ  ــرای رفــاه زحمتکشــان، آزادی هــای اجت ــان، اقدامــات اقتصــادی ب شــکنجه زندانی

ــه۴ ــور شــده اســت.» ... صفح گشــت ارشــاد و سیاســت خارجــی دوســت مح

تسليم كرونا و دولت نشويم!
مظفر محمدی

ــد اپیدمــی کرونــا جــان خیــل عظیمــی از انســان هــا را مــی گیــرد. در   هــر چنــد مــاه یــک بــار مــوج جدی
ــان اســت کــه تــرس و بهــت جــواب آن را  کنــار خونــرسدی حــکام، هشــدارهای الکــی، عمــق مصیبــت چن
ــی دهــد. تنهــا تســلیم اســت کــه ایــن فاجعــه را بــرای مــردم قابــل پذیــرش کــرده اســت. حــکام جوامع 
ــن اســت چرخــه اقتصــاد و  ــه مهــم ای ــد». چــرا ک ــا زندگــی کنی ــا کرون ــد، «ب ــی گوین ــردم م ــه م بــرشی ب
ــیوع و  ــری از ش ــم جلوگی ــت. مه ــی نیس ــی قطع ــاره جوی ــم چ ــود. مه ــف نش ــه متوق ــودآوری رسمای س
ــت  ــش مضحــک رقاب ای ــن قضــای کشــنده رضــا داد.  ــه ای ــد تســلیم شــد و ب ــر نیســت. بای ــرگ و می م
ــا  ــا روســی ی ــی ی ــدل چین ــر رس م ــغ ب ــد نیســت تبلی ــوع آور اســت. بعی ــد واکســن هــم ته ــر رس تولی ب

ــون بدرخشــند.  ــر صفحــات تلویزی ــد پوشــاک بچــه ب نن ــی واکســن ه امریکای
ــه داری  ــای رسمای ــت دولته ــال اس ــک س ــرد. ی ــی گی ــی م ــا قربان ــی کرون ــت اپیدم ــال اس ــک س ــدود ی ح
ــاد  ــه اقتص ــردش چرخ ــدان از گ ــگ و دن ــا چن ــان، ب ــون انس ــد میلی ــر چن ــرگ و می ــه ی م ــارغ از فاجع ف

ــه۳ ــد. ... صفح ــی کنن ــاع م دف

ق جامعــه دامــن زد، تحرکــی کــه خــرب از تغییــر       اعــدام نویــد افــکاری، بــه تحرکــی انســانی در اعــ
حــال و هــوای جامعــه میدهــد! تحرکــی کــه نــه تظاهــرات میلیونــی اســت و نــه اعتصــاب کارگــری، 

امــا وســیعا فضــا را بــر جمهــوری اســالمی تنــگ کــرده اســت! 
ــهای  ــام از خیزش ــکاری، انتق ــد اف ــه نوی ــه و جبونان ــدام مخفیان ــا اع ــه ب ــالمی ک ــوری اس      جمه
پیشــین و «حملــه پیشــگیرانه» علیــه خیزشــهای بعــدی را هــدف قــرار داده بــود، بــا عکــس العملــی 

ــرو شــد.  غیرمنتظــره روب
     خاکســپاری نویــد افــکاری را شــبانه و بــه دور از چشــم همــگان و تحــت نظــارت اوبــاش حکومتــی 
انجــام دادنــد، مــادر نویــد را از وداع و آخریــن بوســه بــر چهــره فرزنــد محــروم کردنــد. در مقابــل، 
مــردم بــا بوســه بــاران کــردن پوســرتهای نویــد بــا او وداع کــرده و خانــواده اش را در آغــوش گــرم 
خــود گرفتنــد، مراســمهای بزرگذاشــت نویــد را در شــیراز و شــهرهای مختلــف برگــزار کردنــد، شــهر 
را بــا پوســرتهای نویــد تزئیــن کردنــد، بــا فریادهــای «نویــد قهرمــان» پاســخ قاتلیــن را دادنــد و بــا 
ــد  ــم جــرات نکردن ــاش رژی ــد و  نیروهــای رسکــوب و اوب ــر مــزار قهرمــان شــان رفتن ــای گل ب تاجه

دســت از پــا خطــا کننــد!
     ایــن بزرگداشــت و فریادهــای بغــض آلــود «نویــد قهرمــان» دادخواهــی مــردم علیــه چهــل ســال 
کشــتار و قتــل عــام زندانیــان سیاســی، کــه بــه نــام «ضــدا انقــالب»، «معانــد»، و بــه جــرم «اقــدام 
علیــه امنیــت ملــی» و ...، توســط جــالدان جمهــوری اســالمی در برابــر جوخــه هــاى اعــدام در رسارس 
ايــران، اســت. «نویــد قهرمــان» فریــاد مردمــی اســت کــه چشــم در چشــم جانیــان حاکــم دوختــه و 
بــا افتخــار و جســارت یــاد دههــا هــزار انســان رشیــف و آزادیخواهــی کــه در ســیاهچالهای رژیــم، در 
برابــر جوخــه هــای اعــدم، در قتلهــای زنجیــره ای، در ترورهــای ســازمانیافته و دولتــی، ایــن قهرمانــان 
ــت  ــالم کیفرخواس ــن اع ــد. ای ــی میدارن ــدام را گرام ــرور و اع ــت ت ــی از حکوم ــرای خالص ــدال ب ج

میلیونهــا انســان علیــه چهــار دهــه جنایــت ســازمان یافتــه و دولتــی بــه دنیــا اســت.  
ــود کــه جســورانه ســکوت را شکســت و شــکنجه گــران،  عیل بخشــی ب      اگــر دیــروز فقــط اســ
ــد، امــروز  ــی افشــا کــرد و آنهــا را بــه مصــاف طلبی ــده ســازی هــا را علن ــاری و پرون ــات اجب اعرتاف
خانــواده زندانیــان سیاســی، ســکوت را شکســته و از شــکنجه، اعرتافــات زیــر شــکنجه و دادگاههــای 
ــت  ــه «راف ــد ب ــی امی ــه از بیهودگ ــت تپ ــر هف ــروز کارگ ــر دی ــد! اگ ــود میگوین ــزان خ ــی عزی ایش
اســالمی» دســتگاه قضائیــه میگفــت، امــروز دههــا و صدهــا خانــواده اعــالم میکننــد «رافــت 
ــرای  اســالمی» یعنــی شــکنجه و اعــدام! قاتلیــن و شــکنجه گــران را بــه مــردم معرفــی میکننــد و ب
نجــات جــان عزیــزان خــود دســت همیــاری بــه ســوی میلیونهــا انســان تشــنه آزادی و برابــری دراز 
میکنــد. ایــن فراخوانــی اســت بــرای تحرکــی عظیــم و انســانی بــرای پایــان دادن بــه بســاط اعــدام!  
ــواه را  ــرتض و آزادیخ ــردم مع ــود م ــای خ ــته، در بیدادگاهه ــای بس ــت دره ــه پش ــوه قضائی ــر ق اگ
«محاکمــه» میکنــد، اگــر دیــوار سانســور را چنــان بلنــد و محکــم کــرده انــد کــه کســی نعــره شــکنجه 
گــران و فریــاد شــکنجه شــدگان را نشــنود، مــردم در خیابانهــا، بــا گلبــاران عکســهای نویــد افــکاری، 
ــر  ــه در خط ــی ک ــان سیاس ــواده زندانی ــت خان ــیع دادخواس ــوج وس ــا م ــدن آن، ب ــان خوان ــا قهرم ب
اعــدام قــرار دارنــد، بــا افشــا شــکنجه هــا، اعرتافــات اجبــاری و زیــر شــکنجه، از پرونــده ســازی هــا 
و دادگاههــای فرمایشــی، نــه فقــط دیــوار ســکوت را شکســتند کــه در مقابــل چشــم جهانیــان رسان 
ــار  ــن چه ــا، عاملی ــا، تروره ــا، قتله ــن اعدامه ــن و عاملی ــن و آمری ــه قاتلی ــالمی و هم ــوری اس جمه
دهــه جنایــت در ایــران را در دادگاهــی مردمــی و علنــی بــر صندلــی اتهــام نشــانده و بــه محاکمــه 

کشــیده انــد! 
     حــال و هــوای جامعــه تغییــر کــرده اســت! مردمــی کــه مدتهــا اســت علیــه جانیــان حاکــم 
کیفرخواســت خــود را داده انــد، محاکمــه قاتلیــن و جانیــان واقعــی، عاملیــن صدهــا هــزار 

اعــدام را آغــاز کــرده انــد! 

امريكا، جنجال تبليغاتى و 
تحريم هاى جديد 

خالد حاج محمدی   صفحه۲
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ــت  ــانه کشــیدن دول ــری از شــاخ و ش ــاهد دوره دیگ ــا ش ــر دنی روزهــای اخی

ــران و  ــه ای ــد علی ــای جدی ل تحریمه ــ ــرای اع ــکا ب ــات آمری ــپ و مقام ترام

ــن  ــت از ای ــر جهــت تبعی ــف دیگ ــای مختل ــل و دولته ــه ســازمان مل فشــار ب
ایندگــی»  خواســت اســت. دولــت امریــکا مدتــی پیــش طــی بیانیــه ای بــه «

از ســازمان ملــل اعــالم کــرده اســت همــه تحریمهــای ایــن ســازمان علیــه ایــران 

کــه بعــد از توافقــات برجــام کنــار گذاشــته شــده دوبــاره برخواهــد گشــت. 
ترامــپ و پمپئــو و بقیــه همراهــان آنهــا دلیــل چنیــن اقدامــی را عــدم پایبندی 

ــه  ــن در رشایطــی اســت ك ــد. ای ــرده ان ــالم ک ــات برجــام، اع ــه توافق ــران ب ای

دولــت آمریــکا بعــد از رسکار آمــدن ترامــپ از ســال ٢٠١٨، از توافقــات برجــام 
خــارج شــده اســت.

ــه  ــل از برجــام علی ــای قب ــری همــه تحریمه ــرای از رسگی ــکا ب ــه» آمری «ابالغی
ایــران، از جانــب ســازمان ملــل و دولتهــای مختلــف از جملــه چیــن، روســیه، 

آملــان، فرانســه و انگلســتان بــا مخالفــت روبــرو شــده اســت. تحریــم 

تســلیحاتی شــورای امنیــت علیــه جمهــوری اســالمی کــه در ٢٧ مهرمــاه پایــان 
دیــد آن بطــور نامحــدود اســت، بــا مخالفــت  مــی یابــد و آمریــکا خواهــان 

هنــگ کننــده  شــورای امنیــت روبــرو شــده اســت. بعــالوه جــوزف بــورل ه

ــکا از  ــروج امری ــه خ ــه ب ــا توج ــرده ب ــالم ک ــز اع ــا نی ــی اروپ ــت خارج سیاس
ــری در مــورد  ــم گی ــن کشــور حــق تصمی توافقــات برجــام در ســال ٢٠١٨، ای

بازگردانــدن تحریمهــا و فعــال شــدن «مکانیســم ماشــه» بــر اســاس قطعنامــه 

ــورهای  ــه کش ــور خارج ــان وزرای ام ــدارد. همزم ــت را ن ــورای امنی ٢٢٣١ ش
آملــان، فرانســه و بریتانیــا (ســه کشــور اروپایــی عضــو برجــام) طــی بیانیــه ای 

اعــالم کردنــد کــه «اقــدام آمریــکا دربــاره بازگشــت تحریم هــای ســازمان ملــل 

علیــه ایــران فاقــد اثــر قانونــی اســت و هــر تصمیــم و اقدامــی کــه بــر مبنــای 
لــی آن اتخــاذ شــود، هــم اثــر قانونــی نــدارد.» ایــن رونــد یــا پیامدهــای احت

ــط  ــه فق ــکا ن ــر امری ــم ب ــت حاک ــای دول ــا، روس ــن مخالفته ــام ای ــم  علیرغ

در سیاســت خــود تجدیــد نظــری نکــرده، بلکــه بــا شــانه بــاال انداخــ بــرای 
«مجامــع بیــن املللــی» و دول اروپایــی یــک تنــه تحریمهــای جدیــدی را اعــالم 

کــرده انــد. قلــدری ای کــه یکبــار دیگــر قنــد در دل اپوزیســیون راســت پــرو 

ترامــپ آب کــرده اســت.
اقــدام اخیــر دولــت ترامــپ، مســتقل از اینکــه دامنه تاثیــرات و عواقــب عملی 

آن بــر ایــران چــه خواهــد بــود، بیــان اســتیصال کامــل ترامــپ و همراهــان او، 

و بیــان افزایــش انشــقاق قدیمــی تــر میــان ایــن کشــور و متحدیــن تاریخــی او 
در اروپــا اســت. مســتقل از گردنکشــی آمریــکا، قلــدری و تــالش بــرای تحمیــل 

اتوریتــه از دســت رفتــه خــود بــر ســایر کشــورها، ایــن درجــه از گــردن کشــی و 

افسارگســیختی و عــدم پایبنــدی حتــی بــه «توافقــات بیــن املللــی»، در دنیــای 
واقعــی بیــان موقعیــت دفاعــی و رو بــه تضعیــف آمریــکا در مقابــل رقبــای 

ــا  ــت و پ ــت. دس ــی اس ــل کشــورهای اروپای ــژه در مقاب ــود و بوی ــی خ جهان

زدن آمریــکا و گردنکشــی او در حقیقــت تــالش کشــوری اســت کــه موقعیــت 
گذشــته خــود را از دســت داده اســت تــا جایــی کــه امــروز متحدیــن تاریخــی 

او نیــز ماننــد بریتانیــا حســاب خــود را از او جــدا 
ــه  ــوری فرانس ــس جمه ــای  رئی ــه ه ــد. گفت ــرده ان ک

در هفتــاد و پنجمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

ــر اینکــه  متحــد، روز ســه شــنبه ٢٢ ســپتامرب مبنــی ب
کــردن مکانیســم  «آمریــکا در «موقعیــت» فعــال 

ــازمان  ــین س ــای پیش ــودکار مجازات ه ــت» خ «بازگش

ــت  ــن حقیق ــان همی ــت»، بی ــران نیس ــۀ ای ــل علی مل
اســت. 

ایــران و دسرتســی ایــران بــه ســالح هســته ای و یــا عــدم پایبنــدی ایــران بــه 

ــرا  ــل ماج ــت. اص ــه اس ــروز بهان ــه ام ــته و چ ــه در گذش ــام چ ــات برج توافق
ت آمریــکا بــا حریفــان خــود و جنــگ اقتصــادی بــا آنهــا از جملــه بــا  تخاصــ

ــون و  ــا کن ــی کــه ت ــا اســت. جنــگ و جدال ــا اروپ ــن و روســیه و امــروز ب چی

بــا توجیهــات مختلــف کل خاورمیانــه را بــه میــدان توحــش و جنایــت و بــه 
قتلــگاه مــردم محــروم کشــورهای مختلــف تبدیــل کــرده اســت. امــروز نیــز 

«امنیــت خاورمیانــه»، «نجــات برجــام» و ادامــه تحریمهــا یــا توقــف آن، جــدل 

ــرای حــل و فصــل  ــی» مســتمکی ب ــن امللل ــه توافقــات بی ــدی ب ــر رس «پابین ب
کــردن شــکافی قدیمــی تــر میــان قدرتهــای جهانــی اســت. خــروج امریــکا از 

برجــام، اروپــا را در موقعیــت مناســبی بــرای تثبیــت موقعیــت تضعیــف شــده 

ــد  ــکا مانن ــای دیگــر امری ــرار داد. تالشــی کــه رقب ــکا در جهــان ق امــروز امری
یــت میکننــد. ــام دنبــال و ح روســیه و چیــن بــا اشــتیاق 

ــیه ای  ــمکش حاش ــن کش ــکا در ای ــت آمری ــدی دول ــدف ج ــک ه ــالوه ی بع

ــه اســت.  ــن کشــور را گرفت ــن ای ــه دام ــده ای اســت ک ــردن معضــالت عدی ک
بــی کفایتــی دولــت ترامــپ و بــی مســئولیتی کامــل او در مقابلــه بــا کرونــا 

ــکاری و  ــوج بی ــرا، م ــن ماج ــر در ای ــزار نف ــش از ٢٠٠ ه ــدن بی ــی ش و قربان

فقــر در کنــار تبعیــض نــژادی نهادینــه در ایــن مملکــت و اعرتاضــات وســیع و 
ل دولتــی کــه رسارس  ــام و کــ همــه جانبــه ایــن دوره علیــه یــک راسیســم 

ایــن کشــور را فراگرفتــه اســت، کل هیئــت حاکمــه آمریــکا را دچــار نگرانــی 

جــدی کــرده اســت. هــدف از افزایــش تنشــهای بــرون مــرزی و کســب پیــروزی 
ــا و  ــردن موفقیته ــم ک ــا عل ــها، ی ــن تنش ــک در دل ای ــد کوچ ــر چن ــی ه های

«پیــروزی» هــای بــرون مــرزی ماننــد باملاســکه «صلــح امــارات و ارسائیــل» و 

.... پیــروزی در ایــن انتخابــات اســت. مــردم در ایــران، نــه تهدیــدات امریــکا 
ــروز شــدیم» و  ــه تبلیغــات رسان جمهــوری اســالمی و عــر و تیزهــای «پی و ن

«تــوی دهــن امریــکا زدیــم» و ... جــدی میگیرنــد و نــه بــرای هیچیــک از آنهــا 

تــره خــورد میکننــد. 

ت او بــا جمهــوری اســالمی قنــد در دهــان  اگــر تهدیــدات ترامــپ و تخاصــ

طیفــی از اپوزیســون راســت مفلــوك، از ســلطنت طلــب تــا جمهــوری خــواه 
ــد را در دل  ــدات امی ــن تهدی ــر ای ــرده، اگ ــگ آب ک ــتهای رنگارن و ناسیونالیس

گروهــا و جریانــات ضــد کارگــری و بورژوایــی مســتاصل زنــده کــرده، طبقــه 

کارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــران بــه طرفیــن ایــن کشــمکش، از حاکمیــن بــر 
ــوان  ــه عن ــه اپوزیســیون راســت، ب ــن اش، منجمل ــکا و متحدی ــا امری ــران ت ای

دشــمنان قســم خــورده نــگاه میکننــد.   

امريكا، جنجال تبليغاتى و 
تحريم هاى جديد 

خالد حاج محمدی

حكمتيست را توزيع 
و پخش كنيد!
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٣
تسلیم كرونا و دولت نشویم...

و امــروز در ادامــه ی ایــن فاجعــه انســانی حــکام رسمایــه داران، بــه قیمــت 

جــان میلیــون هــا انســان اقتصــاد و ســودآوری رسمایــه را نجــات داده انــد. 

ــه ی دول  ــعار هم ــن ش ــود!» ای ــم نش ــن ک ــه م ــود رسمای ــا س ــر ت ی ــو  «ت
ــو  ــد جل ــته ان ــه توانس ــن ک ــورهای معی ــدودی کش ــز مع ــت. بج ــان اس جه

ــرداب  ــرشی در گ ــه ب ــت جامع ی ــد، اک ــهروندان را بگیرن ــر ش ــرگ و می م

ــد. ــی افتن ــیدن م ــس کش ــار و از نف ری گرفت ــ بی

ــان  ــزاران انس ــر روز ه ــرگ ه ــه م ــداق ب ــد»! مص ــی کنی ــا زندگ ــا کرون «ب

عــادت کنیــد، اســت. ایــن زندگــی نیســت، ایــن تســلیم مــرگ شــدن اســت. 
ــاد  ــت «اول اقتص ــه سیاس ــد ک ــده ان ــی ش ــلیم مرگ ــرشی تس ــه ب ــا جامع آی

ــل  ــا مــردم در مقاب ــه آن هــا تحمیــل کــرده اســت؟ آی بعــد جــان انســان» ب

ــا مــردم بــه تســلیم  مــرگ هــر لحظــه عزیزانشــان بــی تفــاوت شــده انــد؟ آی
ــردم چیســت؟ ــه م ــه وظیف ــر ن ــد؟ اگ ــرده ان ــادت ک ــرگ، ع ــل م در مقاب

ــت،  ــته اس ــور توانس ــک کش ــا ی ــر تنه ــت. اگ ــوم اس ــت معل ــه دول وظیف

یــرد، پــس همــه ی کشــورها مــی  ــا را مهــار کنــد و نگذاشــته کســی  کرون
ــی کننــد چــون اقتصــاد بــر جــان  توانســتند ایــن کار را بکننــد. نکردنــد و 

ــت دارد.   انســان ارجحی

ری  ــ ــیوع بی ــردن ش ــی ک ن و مخف ــ ــا کت ــی، ب ــکار روحان ــت جنایت دول
ــی  ــانه خال ــا ش نی، ب ــلی ــم س ــزاداری قاس ــات و ع ــزاری انتخاب ــر برگ بخاط

کــردن از قرنطینــه شــهرها و مناطــق بحرانــی، بــا غفلــت از تامیــن 

ــت  ــظ امنی ــدون حف ــب و کار ب ــایی کس ــنه، بازگش ــردم گرس ــت م معیش
مــردم، برگــزاری مراســم هــای مذهبــی محــرم و تاســوعا و عاشــورا،  

ــا را شکســت دادیــم  بازگشــایی مــدارس و...، بارهــا اعــالم ایــن کــه مــا کرون

ری  و دنیــا از مــا بیامــوزد، خــود بانــی و باعــث شــیوع و امــواج مکــرر بیــ
ــت.   ــا اس کرون

ــی  ــروزی حــرف م ــخر از پی س ــرسدی و  ــا خون ــار ب ــر ب ــی ه ــت روحان دول

ــی  ــال م ــر مبت ــزاران نف ــد و ه ــی میمیرن ــر م ــا نف ــش صده ــد و فردای زن
ــت  ــت اس ــت؟ درس ــیاد چیس ــک ش ــن مرتس ــه ای ــردم ب ــواب م ــوند، ج ش

قــدرت دســت آن هــا اســت. درســت اســت، مقابلــه بــا اپیدمــی کار دولتــی 

اســت کــه هــم زور دســتش اســت و هــم زر. امــا زمانــی کــه مــردم گرســنه 
ــالوه  ــون ع ــد، اکن ــده ان ــم را لرزان ــای رژی ــه ه ــا پای ــان و آزادی باره ــرای ن ب

ــته  ــته دس ــت و دس ــرگ اس ــر م ــان در خط ــان انس ــنگی، ج ــان و گرس ــر ن ب

ــا مــی رونــد، انگیــزه و نیــروی تعــرض  مــردم بیدفــاع بــه کام اپیدمــی کرون
ری گذاشــته  بــه دشــمنی کــه مــردم را بــی دفــاع و قربانــی در مقابــل بیــ

اســت، مــی توانــد چنــد برابــر باشــد. وقتــی پــای مــرگ و زندگــی بــه میــان 

ــند.  ــته باش ــت داش ــواب راح ــد خ ــا نبای ــان ه ــرگ انس ــان م ــد، بانی ــی آی م
ــار  ــوم آم ــک س ــته، از ی ــزار کش ــال و ٢٥ ه ــون مبت ــم میلی ــمی نی ــار رس آم

ــد  ــاالی ص ــا ب ــی ه ــار فوت ــت آم ــکی نیس ــت. ش ــر اس ــم ت ــم ک ــی ه واقع

ــد.  ــون نفرن ــد میلی ــان چن ــر و مبتالی ــزار نف ه
تــالش هــای جســته و گریختــه ی مــردم بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــا 

ــی  ــا، همیــاری و کمــک هــای مال تشــکیل گــروه هــای مردمــی علیــه کرون

ــرا  ــی دوام آورد. چ ــدت کوتاه ــا م ــنه تنه ــکار و گرس ــای بی ــواده ه ــه خان ب
ــرای  ــی، ب ــاع از زندگ ــداد و دف ــای ام ــروه ه ــی گ ــانی و مال ــوان انس ــه ت ک

ــد.  ــی کن ــرده و  ــت نک ــی مرگبارکفای ــا اپیدم ــه ب مقابل

کجــا هســتند رهــربان و معتمدیــن محل و پیــرشوان کارگران و زحمتکشــان 
ــالن  ــوی قات ــری، گل ــزار نف ــا ه ــزاران و ده ه ــیج ه ــا بس ــه ب ــنگان ک و گرس

ــد کــه پاســخ شــان بــه صدهــزار  ــد و از آن هــا بخواهن مــردم را فشــار دهن

کشــته و یــک میلیــون مبتــال چیســت؟ پاســخ شــان بــه گرســنگانی کــه هر 

ــا بــه ادعــای دولــت بالــغ  روز بــه صــف آنهــا اضافــه مــی شــود چیســت؟ بن
ــد.  بــر یــک و نیــم میلیــون انســان شــغل هــای خــود را از دســت داده ان

ــی  کارگــران و زحمتکشــان و روشــنفکران و تشــکل و نهادهــای گوناگــون 

ــان خودبخــودی  ــد تســلیم وضــع موجــود شــوند. انتظــار پای ــد و نبای توانن
ــد  ــوان و بای ــچ معجــزه ای در کار نیســت. مــی ت ــا بیهــوده اســت. هی کرون

ــام معنــا اســت را گرفــت.  جلــو ایــن مــرگ و میــر کــه یــک قتــل عــام بــه 

ــازار و  ــگاه و ب ــا دانش ــه ت ــوان از کارخان ــی ت ــد. م ــرف بیاین ــه ح ــردم ب م
ایندگــی مــردم بــرای نظــارت بــر چگونگــی  محــالت شــهرها هیــات هــای 

ــد.  ــدان بیاین ــه می ــد و ب ــراز وجــود کنن ــا، اب ــا اپیدمــی کرون ــه ب مقابل

ــا  ــتقی و ب ــود مس ــد. خ ــخ دهن ــی پاس ــای درمان ــدای کادره ــه ن ــردم ب م
ــده  ــناخته ش ــای ش ــان راه ه ــده هایش این ــربی و  ــازمان و ره ــاد و س اتح

ــا کرونــا کــه در خیلــی از کشــورها جــواب داده اســت را در پیــش  مقابلــه ب

ــد. گیرن
ــارالتان  ــده ش ــک ع ــدارد. ی ــردم وجــود ن ــت م ــام دول ــه ن ــزی ب ــران چی در ای

ــردم  ــد و م ــرده ان ــه ک ــروت را قبض ــدرت و ث ــا ق ــی رشم و حی ــی و ب و یاغ

ــتند.  ــی فرس ــرگ م ــه کام م ــته ب ــته دس ــر روز دس ــنه را ه ــاع و گرس بیدف
بایــد بــه ایــن قاتــالن مــردم گفــت دیگــر بــس اســت. حتــی اگــر کل بودجــه 

ــوز  ــه ایــن مصیبــت اختصــاص داده شــود، هن ــان دادن ب ــرای پای مملکــت ب

ــام هــای  ــه ن ــره نظــام ب ــدوق هــای ذخی ــر بودجــه ســاالنه درصن ــد براب چن
ــار  ــط  فش ــدارد. فق ــول ن ــکل پ ــام مش ــن نظ ــت. ای ــده اس ــف خوابی مختل

ــد  آن  ــی توان ــی م ــای کار و زندگ ــل ه ــردم از مح ــیع م ــای وس ــوده ه ت

ــد.  ــر کن ــرگ و می ــن م ــم ای ــرای خت ــه ب ــی و مقابل ــاره جوی ــه چ را وادار ب
ــرده اســت، ســکوت  ــه ک ــت خــود را بیوظیف ــی شــنود، دول ــا حــرف  کرون

ــن  ــد یقــه ای ــد. بای ــی افزای ــه م ــر عمــق فاجع ــا ب ــردم هــم تنه و انتظــار م

ــارت  ــت و نظ ــی  راه دخال ــای مردم ــرد و نیروه ــاره ک ــت و پ ــام را گرف نظ
بــر اوضــاع را پیــدا کننــد. بــدون ایــن کار هیــچ شانســی نیســت. ســکوت و 

بــی عملــی مــردم، تنهــا دشــمنانی چــون کرونــا و نظــام جمهــوری اســالمی 

ــد  ــد. بای ــی کن ــر م ــار جــری ت ــی و مرگب ــن وضــع بحران ــه ی ای ــرای ادام را ب
ــید.  ــان را کش ــت وافسارش ــان را گرف جلوش

ــش  ــه انجام ــت ک ــی اس ــانی و انقالب ــی و انس ع ــه ی اجت ــک وظیف ــن ی ای

ــان  ــران و زحمتکشــان و زن ــن کارگ ــرشوان و معتمدی ــر دوش رهــربان و پی ب
ــک روز تســاهل و ســکوت مــردم، صدهــا  ــاده اســت. بــا هــر ی و جــوان افت

نفــر از همرسنوشــتان مــا  بــه کام مــرگ مــی رونــد. بایــد کاری کــرد. گلــوی 

ــا را بفشــارید! ــی حی ــکار و ب ــم جنایت رژی

*******

انتظار پايان خودبخودى كرونا بيهوده است. هيچ معجزه اى 
در كار نيست. مى توان و بايد جلو اين مرگ و مير كه يك قتل 

عام به تمام معنا است را گرفت. مردم به حرف بيايند. مى 
توان از كارخانه تا دانشگاه و بازار و محالت شهرها هيات هاى 
نمايندگى مردم براى نظارت بر چگونگى مقابله با اپيدمى 

كرونا، ابراز وجود كنند و به ميدان بيايند. 
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جالدان در نقش جانی...

، بیشــرت از اینهــا بــوی خــون مــی دهــد  بایــد بــه خانــم رهنوردهــا گفــت: دســتان شــ
و پرونــده ی جنایــت تــان ســنگین تــر و  ســیاه تــر از آن اســت کــه بتوانیــد بــه ایــن 

ســادگی بــا «آب توبــه» آنــرا بشــویید!
رئیــس جمهــور منتخــب شــ میرحســین موســوی، کــه شــانس دوبــاره حکومــت کــردن 
را پیــدا نکــرد، از نخســتین اعضــای شــورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســالمی و یکــی 
از بلندپایه تریــن اعضــا و قائم مقــاِم دبیــرکل ایــن حــزب در دهــٔه شــصت و نخســتین 
رسدبیــر ارگان حــزب جمهــوری، و پنجمیــن و آخریــن نخســت  وزیــر جمهــوری اســالمی 
ایــران از ســال ۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۸ بــود. ســالهای ســیاهی کــه بــرای میلیونهــا نفــر در ایــران 
ــا جنــگ، ویرانــی، رسکــوب، خفقــان و باالخــره اعــدام و کشــتار صــد هــزار زندانــی  ب
سیاســی تداعــی میشــود. ســالهایی کــه جمهــوری اســالمی و رئیــس جمهــور منتخــب 
ــردن کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــا و هــزاران انســان  ــع ک ــع و قم ــا قل شــ  ب

رشیــف و مبــارز، گورهــای بــی نــام و نشــان را در جــای جــای ایــران برپــا کــرد.
کشــتاری کــه موســوی از آن بعنــوان برخــورد طبیعــی یــک نظــام انقالبــی بــا مخالفــان 
نی» اش ایــن اســت کــه «اگــر روحیــه االن» را  خــود از آن دفــاع میکنــد و اوج «پشــی

ــر باشــیم» !! ــم کمــی مالیم ت داشــتیم، «می گفت

اعــدام نویــد افــکاری، جســارت وی در بیــدادگاه رژیــم و در تاریــک تریــن ســلول هــا 
و زیــر ســخت تریــن شــکنجه هــا، شــجاعتش در برمــال کــردن جنایــات رژیــم،  زمیــن 
را زیــر پــای حاکمیــت سســت و لــرزان کــرده اســت. بطوریکــه حکومــت اســالمی در 
وحشــت از وضعیــت نابســامانی کــه خــود بــرای مــردم ســاخته، در هــراس از شــورش 
ه و آبــان زده شــده و ادامــه دارد،  هــا و اعرتاضــات رسارسی کــه جرقــه هایــش در  دیــ
تــرس از اعرتاضــات کارگــری کــه هــر روز گســرتده تــر مــی شــود و کارگــران بیشــرتی در 
اعــرتاض بــه  حقــوق معوقــه و دســتمزد هــا، وضعیــت معیشــت و... بــه خیابــان هــا 
مــی آینــد. رژیــم در وحشــت  از شــورش گرســنگان، تــالش میکنــد بــه بهانــه ی مبــارزه 
بــا «ارازل و اوبــاش»  و بــا بســیج اوبــاش وحــوش خــود در خیابــان هــا، کنــرتل  محــالت 

و مــردم را بــه دســت بگیــرد و  فضــای رسکــوب و ارعــاب را گســرتده تــر کنــد.
یتوانســت بعنــوان «منتقــد» رژیــم در  امــا واقعــه چنــان مهــم بــود کــه خانــم رهنــورد 
مقابــل آن ســکوت کنــد و بایــد حرفــی میــزد. در عیــن حــال اعــدام نویــد «فرصتــی» 
ــا اعــدام و ... را رس دادن.  ــاع از آزادی هــای سیاســی و مخالفــت ب ــز دف ــرای پ ــود ب ب
ــن  ــی از ای ــه خوب ــپ ب ــو و ترام ــوی و پمپئ ــم رج ــوی و مری ــا پهل ــه رض ــور ک نط ه
ــد.  ــاع میکنیــم» را راه انداختن ــم» و «دف ــد و «محکــوم میکنی فرصــت اســتفاده کردن

صحبــت هــای زهــرا رهنــورد کــه خواهــان آزادی بیــان و توقــف اعرتاف گیــری و 
ن انــدازه مضحــک اســت کــه مریــم رجــوی پوســرت بزرگــی  شــکنجه و .... اســت بــه هــ
از عکــس نویــد افــکاری را گلبــاران میکنــد. مریــم رجــوی کــه مظهــر ارتجــاع و عقــب 
ماندگــی اســت، کســی کــه اگــر نیروهــای اســیرش بتواننــد از اردوگاه هــای مجاهدیــن 
ــه اردوگاه  ــد ک ــی کنن ــرتاف م ــد، اع ــرون وســطایی آن نجــات یابن ــن ق ــا قوانی ــق ب خل
مجاهدیــن چــه کثافــت و منجــالب و شــکنجه گاهــی اســت، او تــالش میکنــد از ایــن 

ــد کالهــی بــرای خــود بــدوزد. 
بایــد بــه خانــم رهنــورد، مریــم رجــوی هــا و ســلطنت طلبــان گفــت شــ ســوابق تــان 
ســیاه تــر از آن اســت کــه نقــش منجــی و مبــرش آزادی بیــان و رفــاه و آزادی زندانیــان 
سیاســی را بــازی کنیــد. ادعــای دفــاع از آزادی،  لبــاس گشــادی بــر تــن خانــم رهنــورد 
ــمبل  ــن س ــی!، ای ــک گل گل ــید لچ ــاب، ببخش ــوز حج ــه هن ــت ک ــوی س ــم رج و مری
بردگــی زن را بــر رس داریــد، نیروهایــی کــه پرونــده ســیاهی در اعــدام، کشــتار و تــرور 

مخالفیــن سیاســی خــود دارنــد!  
پــز مدافــع آزادی بــودن آقــای شــاهزاده و طرفــداران ســلطنت کــه هنــوز رسســختانه 
از دوره ی ســیاه حاکمیــت «پــدر» دفــاع میکننــد، کســانیکه هــزاران نویــد در شــکنجه 
گاههــای ســاواک تــان شــکنجه و اعــدام و تــرور شــدند، هــم طنــز تلخــی بیــش نیســت. 

یکننــد.  مــردم تاریــخ را فرامــوش 
ــا  ــد «مــردم طاقــت شــان طــاق  شــده»، ام ــی درســت میگوین ــورد در جای ــم رهن خان
اینــده فقــر و بردگــی  فرامــوش میکننــد کــه مــردم طاقتشــان از هــر حاکمیتــی کــه 
مــزدی اســت، حاکمیتــی کــه رسکــوب و خفقــان، هویــت قومــی یــا مذهبــی، بخشــی از 

ــام شــده!  هویــت آن اســت، 

نــدی کــه از دل پاییــن تریــن اقشــار جامعــه شــکل گرفتــه اســت، هــر روز  جنبــش قدر
ــام جنایــان چهــل ســال گذشــته  رشــد مــی کنــد و رسان جمهــوری اســالمی را بــه جــرم 
ــام  محاکمــه و مجــازات خواهنــد کــرد. امــا همزمــان ایــن جنبــش همیــن امــروز بــه 
مدافعیــن نظــام گذشــته، نیروهــای ســناریوی ســیاهی چــون مجاهدیــن «نــه» خــود را 
گفتــه انــد. نویــد را  اعــدام کردنــد، امــا حضــور مــردم و همــدردی بــا خانــواده ی او 
ــی را متحمــل شــده  ــی شکســت بزرگ ــن زورآزمای ــوری اســالمی در ای نشــان داد جمه
ه هــا و  اســت و ایــن میلیــون هــا نویــد قهرمــان آزادی خــواه و برابــری طلــب  در دیــ

آبــان هــای پیــش رو،  حســاب حکومــت اســالمی را یکــرسه خواهنــد کــرد.
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