ﻗﺗل ﺑﺎ ﭼوﺑﻪ دار ﯾﺎ »ﭼوﺑﻪ« ﻧﺎن
اﻧﺳﺎن را ﯾﺎ از ﭼوﺑﮥ دار ﺣﻠقآو ﯾز ﮐﻧﻧد ﯾﺎ از »ﭼوﺑﮥ«
ﻧﺎن ،در ھر دو ﺣﺎل ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣرگ اﺳت! ﻓﻘط ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوت
ﺳﺎده :ﺷق اول ،ﻗﺎﺗل ﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻣرگ ﻣﻘﺗول ﺳرﯾﻊ!
ﺷق دوم ،ﻣرگ ﺑﺻورت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﻋذاب و ﺷﮐﻧﺟﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد و ﻗﺎﺗل ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ و دﺳت ﭘﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷﺮ ﭘس از اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اوﻟﯾﻪ ﻣﻣﻠو از ظﻠم و ﺟور و ﺟﻧﺎﯾت اﻗﻠﯾت زورﻣﻧدان و ﻣﺎل
اﻧدوزان ﻋﻠﯾﻪ اﮐﺛﺮﯾت ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن و ﻣظﻠوﻣﺎن اﺳت .ﺣق و ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت در ﺗﻣﺎم طول ﺗﺎرﯾﺦ
ھﻣواره ﺑﺎ ﺳﺮﮐوﺑﮫﺎی ﺧوﻧﯾن و ﺧﺷن ﻣواﺟﻪ ﺑوده و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﺷدت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺗﻣﺎم اداﻣﻪ دارد.
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯾﺰ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎل ١٣۵٧ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋدل و داد
و ﻗﺳط و رأﻓت اﺳﻼﻣﯽ و ھواداری از »ﮐوخ ﻧﺷﯾﻧﺎن« ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدﯾد ،ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن زورﻣﻧد
ﺧود ﻧﮫﺎد و ﻧﺷﺎن داد از اﯾن ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑﺮﺧورد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻣﺗﮐﺷﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﺮوش
ﻧﯾﺮوی ﺟﺳﻣﯽ و ﻓﮐﺮی ﺧود راه دﯾﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﺎش و اداره زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﻘﺮ ﺧود ﻧدارﻧد ،ﻣﺻداق
ﺑﺎرز اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻌﻧوان ﻧﻣوﻧﻪ و ﻣﺛﺎل ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻧد ﻣورد از روﯾﮐﺮد زورﻣﻧداﻧﻪ
ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻻزم ﺑﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳد:
ﻋﻣران روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﺮﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮐﺎری ﻣؤﺳﺳﻪ »ﻧظم آﻓرﯾﻧﺎن اﯾﻣﺎن« )ﭼﻪ
ﻋﻧوان دھن ﭘﺮ ﮐﻧﯽ!( روز ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ  ٢١ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺣدوده ﭼﺎه ﻧﻔﺗﯽ ﺷﻣﺎره  ١٩در ﻣﯾدان ﻧﻔﺗﯽ
ﯾﺎدآوران ﺧود را ﺑﺎ ﮔوﻧﯽ ﺣﻠق آوﯾﺰ ﮐﺮد .ﻋﻠت ﺧودﮐﺷﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﯾن ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺗﻣدﯾده رد درﺧواﺳت
ﻣﺳﺎﻋده  ۵٠٠ھﺰار ﺗوﻣﺎﻧﯽ وی -ﻣﻌﺎدل ﮐﻣﺗﺮ از  ٢۶دﻻر اﻋﻼم ﺷد .اﯾن واﻗﻌﻪ ھوﻟﻧﺎک در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد ﮐﻪ ﺷﺮﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮐﺎر از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﭘﯾش ﺣﻘوق ﺑﺧور و ﻧﻣﯾﺮ ﻣﺗوﻓﯽ را ﻧﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺑود .اﻟﺑﺗﻪ ،اﺷﺗﺑﺎه
اﺳت ھﺮ ﮔﺎه ﺗﺻور ﺷود ﮐﻪ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻓﻘط ﯾک ﻧﻣوﻧﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺣﺻﺮﺑﻔﺮد و ﯾﺎ ﺗﻧﮫﺎ روﯾﮐﺮد ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ
ﺧوﮐﺷﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺧودﺳﺮ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳت .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﯾﺎﺳت ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻠت ﻓﻘﺮ و ﻧداری ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺛﻼ،
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﭘﺰﺷﮐﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺷور آﻣﺎر ﺧودﮐﺷﯽھﺎی ﺳﺎل  ١٣٩٨ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش  ٨ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺑﻪ رﻗم  ۵١۴٣ﻧﻔﺮ رﺳﯾد.
ﺑﮔوﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﺷواھد ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ،ھﯾﭼﯾک از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ،اﻋم از ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ھوﻟﻧﺎک ﺧودﮐﺷﯽ روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم و ﺧودﮐﺷﯽھﺎی ﮔﺳﺗﺮده ﻓﻘﺮا
ﺗﮐﺎن ﻧﺧورده اﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺳﻣﺞﺗﺮ ﻧﯾﺰ ﺷده اﻧد .ﺑطوری ﮐﻪ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾﺮان  ٧روز ﺑﻌد از »ﺧودﮐﺷﯽ
ﮐﺮدن« ﻋﻣﺮان روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم ۴٢ ،ﺗن از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺗﺮض ﺑﻪ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮐﺎری
آذرآب را ﮐﻪ در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻋﺗﺮاﺿﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﺷﺮﮐت ﮐﺮده ﺑودﻧد ،ﺑﻪ ﯾک ﻣﺎه ﺑﯾﮔﺎری در
ﺷﮫﺮداری ٧۴ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﯾک ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮐوم ﮐﺮد .ﺑﻌﯾد اﺳت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗدرت درک اﯾن
را ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد» :ﮔر ﮐﺳﯽ از ﺗﻧﮔﯽ ﻧﺎن ﺟﺎن ﺳﭘرد ،ﻗﺎﺗل او ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺣﺎﮐﻣﯾت( ﺑﺎﯾد
ﺷﻣرد«.

ﻓﺎﺟﻌﻪ »ﺧودﮐﺷﯽ« ﻋﻣﺮان روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم ،ﻣﺣﮐوم ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان آذرآب ﺑﻪ ﺑﯾﮔﺎری و ﺷﮐﻧﺟﻪ و
زﻧدان و ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﺣﮐوﻣﯾت ﻣﻌﺗﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻧﺰﯾن ،ﺑﻌﺑﺎرت دﻗﯾقﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺟﯾبﺑﺮی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻠت
ﺗوﺳط ﺳﺮان ﻗوای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺷور و دﻓﺎع ﻧﺎﺣق ،ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﺧﻼف ﻣوازﯾن ﻗﺿﺎﯾﯽ آﯾتﷲ ﺧﺎﻣﻧﻪای از
ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﻪ و رﺋﯾس ﺳﺎﺑق آن -آﻗﺎی ﺻﺎدق ﻻری ﺟﺎﻧﯽ ،ژرﻓﺎی ﻣﻔﮫوم و ﻣﻧطق اﺑﯾﺎت ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻓﺮوغ
ﻓﺮﺧﺰاد را ﺑﺎ وﺿوح ﺗﻣﺎم آﺷﮐﺎر ﺳﺎﺧت:
...
ﺣﺟﯽ ،وﻟﯽ از ﺣﺎل ھم ﻧوﻋت ﺳواﻟﯽ ھم ﻧﭘرﺳﻳدی ،ﺑﻪ اﻧﺳﺎن
اﮔر ھر ﺳﺎﻟﻪ در
ّ
ﺑودﻧت ﺷک ﮐن!
ﺳر ﺳوزن ز ﺟﺎی ﺧود ﻧﺟﻧﺑﯾدی ،ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﺑودﻧت
ﻣرگ ﮐﺳﯽ دﻳدی ،وﻟﯽ
اﮔر
ﻗدر َ
ِ
ِ
ﺷک ﮐن!
...
اﯾن ھﻣﻪ ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺗﮐﺎﻧدھﻧده در ﮐﺷور در ﺷﺮاﯾطﯽ روی ﻣﯽدھد ﮐﻪ در ﺣدود  ۶ھﺰار آﻗﺎزاده اﺳﻼم
ﭘﻧﺎھﺎن)ژﻧﮫﺎی ﺧوب( ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮔﻔﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑودﺟﻪ ﮐﺷور در
ﺣﺳﺎﺑﮫﺎی ﺑﺎﻧﮐﯽ ﺧود ﭘول دارﻧد و ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺗﺎراج ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﯾش و ﻋﺷﺮت ،ﺑﻪ
ﻟﮫو و ﻟﻌب ،ﺑﻪ ﺧوﺷﮔذاراﻧﯽ و ﻟودﮔﯽ ﻣﺷﻐوﻟﻧد؛ در ﺷﺮاﯾطﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮھﺎی ﺣﻘوﻗﮫﺎ و
ﭘﺎداﺷﮫﺎی ﻧﺟوﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷور ﺑطور ﻓﺰاﯾﻧده آﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷود؛ در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﻪ ﺣﻘوق ﻧﺎﭼﯾﺰ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎھﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽاﻓﺗد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس »اﻧﻘﻼﺑﯽ«  ٢٣١ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣن
ﺑﻼﺗﺄﺧﯾﺮ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷود؛ در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دھد ،ﮐﻪ ﻓﺳﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﻪ دوﻟﺗﯽ ،از ﺧﺎﻧدان ﻣﺮﻣوز
ﻻری ﺟﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑدون ﮐﻣﺗﺮﯾن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ده ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺑﺮ دو ﻗوه از ﺳﻪ ﻗوه اﺻﻠﯽ ﮐﺷور ﺳﻠطﻪ
داﺷﺗﻧد و ھﻧوز در ارﮐﺎن ﻗدرت ﻣﺳﺗﻘﺮﻧد ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺮادران ،داﻣﺎدھﺎ و ﺧوﯾﺷﺎﻧدان رﺋﯾس
ﺟﻣﮫور و ﻣﻌﺎون او ،وزرا و وﮐﻼ ،ھﻣﭼﻧﯾن ،راﻧﺗﺧواری ،زﻣﯾن ،ﻣﻌدن و ﺟﻧﮔلﺧواری در ﮐﺷور ﺑﻪ
ﺣد ﮐم ﺳﺎﺑﻘﻪای رﺳﯾده اﺳت .ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﻘطﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺣﺟم ﺑﯽ ﻣﺛﺎل ﻓﺳﺎد
و ﯾﻐﻣﺎﮔﺮی ،در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﻗﺑل از اﯾﻧﮐﻪ ﭼوﺑﻪ دار ﺑﺮای ﮐﺷﺗﺎر
اﻧﺑوه ﺗودهھﺎی ﻣﺣﺮوم ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎزد ،ﺳﻔﺮه ﺑﯽ روﻧق آﻧﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﮐﻧد و از ﭼوﺑﻪ ﻧﺎن ﺣﻠق آوﯾﺰ ﮐﻧد.
ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۴١ﺳﺎل ﺣﮐﻣﺮاﻧﯽ ﺧود ھﻣواره ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ در ﭘﯾش ﮔﺮﻓﺗﻪ
اﺳت ﮐﻪ در ﻋﻣل ،ﺑﻪ اﻧﺑﺎﺷت ﻓﻘﺮ و ﻣﺣﺮوﻣﯾت ﻋظﯾم در ﯾک ﺳو ،ﺗﻠﻧﺑﺎر ﺷدن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺮوت و ﻣﮐﻧت
در دﺳت اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾﺰ در ﺳوی دﯾﮔﺮ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .در ﯾک ﺳو ﺑﺧش اﻋظم ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور ھﺮ ﭼﻪ
ﻓﻘﯾﺮﺗﺮ و ﻟﺧتﺗﺮ ﺷده و ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻧﻘطﻪ ﻣﻘﺎﺑل ،اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾﺰ از طﺮﯾق رﺑﺎﺧواری ،ﺑﺎﻧدﺑﺎزی،
زﻣﯾن و راﻧﺗﺧواری ،اﺧﺗﻼس و ﻓﺳﺎد و رﺷوهﺧواری ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﮫﺎی اﻓﺳﺎﻧﻪای دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻪ و ھﺮ روز
ﺑﯾﺷﺗﺮ از روز ﭘﯾش ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻧﺟوﻣﯽ ﺧود ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻧد و ﺑﺎﻋث ﮔﺳﺗﺮش ﻋﻣق و ﻋﺮض ﻓﺎﺻﻠﻪ
طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ ﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺮﺗﺑﻪ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺳده ﺟوﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﻧده ،ﺣﺗﯽ ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل و ﮐﺎرﺑﺳت روﺷﮫﺎی ﻣﺟﺎزات ﻗﺮون
وﺳطﺎﯾﯽ ،اﺧﻼق و ﻓﺮھﻧگ ،آداب و ﺳﻧن ﭘﺳﻧدﯾده ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻣﺮز و ﺑوم را ﺑﻪ ﺧﺑﺎﺛت و ﭘﻠﯾدی ھﺎی
ﻣﺷﻣﺋﺰﮐﻧﻧده آﻟوده ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .ﺑطوری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗدام ﺑﻪ ﻗﺗل ﻋﻣد )اﻋدام( و ﺷﻼق زدن ،ﺑﻌﺑﺎرت
ﺻﺮﯾﺣﺗﺮ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺮدن ﻗﺗل و ﺷﮐﻧﺟﻪ در ﻣﻼءﻋﺎم ،ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ،ﭘﯾﺮ و ﺟوان ،ﺧﺮد و
ﮐﻼن ﺑﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﺮم و ﺟﻧﺎﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾﺳﺗﺎدﻧد.

ﻧظﺎم ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺟﺎی اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﺻﺎﻋدی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺮوع و ﺳودھﺎی
ﻧﺟوﻣﯽ آﻧﮫﺎ ،ﺑﺟﺎی ﺑﺮﮔﺮداﻧدن ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﮐﻪ »ژﻧﮫﺎی ﺧوب« ﺑﺮای ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﺧوﺷﮔذراﻧﯽ،
ﻟﮫو و ﻟﻌب در آﻣﺮﯾﮐﺎ و اروﭘﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﺟﺎی اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﺑﯾش از دو ﻣﯾﻠﯾون ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﯽ ،از زﻣﯾنﺧواران و راﻧتﺧواران و ﻓﺎﺳدان دﯾﮔﺮ ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل از ﺣﻘوق ﻧﺎﭼﯾﺰ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻣﺗﮐﺷﺎن ﮐﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑطوری ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾط رﺷد ﻓﺰاﯾﻧده ﺗورم و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺷورای
ﺑﺎﺻطﻼح ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺣداﻗل ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏل را ﺑﺮای ﺳﺎل  ،١٣٩٩ﺷﺷﺻد و ﯾﺎزده
ھﺰار و ھﺷﺗﺻد و ﻧﻪ رﯾﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﺧود اﯾن ھﯾﭻ ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﺟﺰ ﻣﺣﺗﺎج ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎن
ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺧن واﺿﺣﺗﺮ ،ﺣﻠق آﯾﺰ ﮐﺮدن ﻣﺰدﺑﮔﯾﺮان از »ﭼوﺑﻪ ﻧﺎن« ﻧدارد.
روﺷن اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧظﺎم ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧون ﻣدون ﺑﺮای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳد
اﻗﺗﺻﺎدی داﺷت ،ھﺮﮔﺰ ﮐﺷور ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﻣواﺟﻪ ﻧﻣﯽ ﮔﺷت و اﮐﺗﺮﯾت ﻗﺮﯾب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻠت در
ﭼﻧﯾن ﺷﺮاﯾط رﻗت ﺑﺎر ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺑﺳﺮ ﻧﻣﯽ ﺑﺮد؛ ھﯾﭻ ﻓﺮدی در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﻧﮔدﺳﺗﯽ دﺳت ﺑﻪ ﺧودﮐﺷﯽ
ﻧﻣﯽ زد؛ ھﯾﭻ ﻓﺮوﺷﻧده ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﯾﮔﺎری ،ﺷﻼق )ﺷﮐﻧﺟﻪ ﻋﻠﻧﯽ( و زﻧدان ﻣﺣﮐوم ﻧﻣﯽﺷد؛ ﺑﺮای ھﯾﭼﯾک از
ﻣﻌﺗﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﺟﯾب ﺑﺮی ﻗﺎﻧوﻧﯽ )اﻓﺰاﯾش ﺑﮫﺎی ﺑﻧﺰﯾن( ﺗوﺳط ﺳﺮان ﻗوا در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺣﮐم ﻗﺗل ﻋﻣد
)اﻋدام( ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷد.
اﯾن واﻗﻌﯾت را ھﺮﮔﺰ ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظﺮ دور داﺷت ،ﮐﻪ در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع و اﺣواﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺷور ﺗﺣت
ﺗﺣﺮﯾﻣﮫﺎ و ﻣﺣﺎﺻﺮه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺧت و ﺳﻧﮔﯾن اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺧﺷن ﺗﺮﯾن اﻣﭘﺮاطوری ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ و
ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎن آن ﻗﺮار دارد؛ در ﺷﺮاﯾطﯽ ﮐﻪ اﮐﺛﺮﯾت ﻗﺮﯾب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷب ﻣﺣﺗﺎج
ﻣﺎﻧده و ﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ،ﺑوﯾﮋه ،زورﮔﯾﺮی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﻪ ﺣد و ﻣﺮز ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،آﯾتﷲ ﺧﺎﻣﻧﻪ-
ای ،رھﺑﺮ دﯾﻧﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور طﯽ ﯾک ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﻧﻣﺎدﯾن ﭘس از ﯾﮐﺳﺮی ﮐﻠﯽ ﮔوﯾﯽ ﻣﺮﺳوم ،ﻗوه
ﻗﺿﺎﺋﯾﻪ و رﺋﯾس ﺳﺎﺑق آن را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﻣﺟﯾد ﻗﺮار داد .اﯾن اظﮫﺎرات آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﻪ ای ﯾک
ﺧطﺎی راھﺑﺮدی ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﻘﻼل و اﻣﻧﯾت ﮐﺷور و در واﻗﻌﯾت اﻣﺮ ،ﭘﺎﺷﯾدن ﻧﻔت ﺑﺮ آﺗش ﺧﺷم ﺗوده ھﺎی
ﻣﻌﺗﺮض ﺑﻪ ﺑﯾﻌداﻟت ھﺎی ﮐم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑود.
ھﻣﭼﻧﯾن ،اﯾن ﺳﺧﻧﺎن آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﻪ ای ،ﺑوﯾﮋه ،دﻓﺎع ﺗﻣﺎم ﻗد او از رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﻪ،
ﺑﻣﻧﺰﻟﻪ ﯾک ﺳﯾﻠﯽ »آﺑدار« ﺑﻪ ﺻورت ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻣﺗﮐﺷﺎن ،ﺳﺎﻗط ﺷدﮔﺎن از ھﺳﺗﯽ ،ﻣﺣﺮوﻣﺎن و
ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑود .ﺑﻪ اﯾن ﺗﺮﺗﯾب ،آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﻪ ای ﻧﻪ ﻓﻘط ﭼﮫﺮه واﻗﻌﯽ ﻧظﺎم را ﺑﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮔذاﺷت ،ﺣﺗﯽ
ﺳﯾﻣﺎی ﻋداﻟت ﺧواھﺎﻧﻪ ﺗﺷﯾﻊ را ﻧﯾﺰ ﺧدﺷﻪ دار ﻧﻣود و اﯾن ﺑﯾت ﺷﯾﺦ ﺳﻌدی ﺷﯾﺮازی را در ﻋﻣل ﺛﺎﺑت
ﮐﺮد» :ﮔر ﺗو ﻗرآن ﺑر اﯾن ﻧﻣط ﺧواﻧﯽ ،ﺑﺑری روﻧق ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ«!
ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ،ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت:
ــ ﻧظﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺣﮐم ﻗﺗل ﻋﻣﺮان روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم ،ﺣﺗﯽ ﺣﮐم ﻣﺮگ ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏل ،ﺑﯾﮐﺎر و ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ﻣﺣﺮوم ﺷدﮔﺎن از ﺣداﻗﻠﮫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻘﺎ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺻﺎدر
ﮐﺮده ،ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯾﺰ ﻣﺟﺮی اﯾن اﺣﮐﺎم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت؛
ــ ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺿدﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺣداﻗل ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣﺰد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺮای ﺳﺎل
 ،١٣٩٩در اﺻل ،ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺗل ﻋﻣد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺳﻧد ﻣﺣﮐوﻣﯾت ھﻣﻪ ﻣﺰدﺑﮔﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت؛
ــ ﺣﮐم ﻗﺗل روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم ،در واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺋﯾد وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺻوﺑﻪ ﺷورای
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل دﺳﺗﻣﺰد و ﺑﯽﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ آﻧﮫﺎ ﺗوﺳط ﺧود ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﺷد.
در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺿﻣن اﺑﺮاز ﺗﺄﺳف ﻋﻣﯾق از ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﮔداز ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﯾد -ﻋﻣﺮان روﺷﻧﯽ ﻣﻘدم و اﺑﺮاز
ھﻣدردی ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ھﻣﮐﺎران او ،و ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﺎ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﺷدﯾد ﻣﺣﮐوﻣﯾت ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐت آذرآب ﺑﻪ

ﺑﯾﮔﺎری ،ﺷﻼق و ﺣﺑس ،و رد ﻣﺣﮐوﻣﯾت ﻣﻌﺗﺮﺿﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻗﺗل ﻋﻣد )اﻋدام( ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ -
داﻧم ،ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﻣﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺗﺮﻗﯽ ،ﻋداﻟﺗﺧواه و ﺿد اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﯾﮫن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ ﺗﮫﯾﻪ
و ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣﺗﺿﻣن ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ھﻣﻪ ﻣﺰدﺑﮔﯾﺮان ﻧﺎﺋل ﺷد و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳد ﮔﺳﺗﺮده
و ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ اﯾن ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳت ،ﮐﻪ:
ــ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮫوری اﺳﻼم اﯾﺮان اﮔﺮ ﻧﺧواھد ﺑﻣوازات اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رﯾﺷﻪ-
ھﺎی ﻓﺳﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺧﺗﻼس ھﻧﮔﻔت ،اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾش ﺣداﻗل ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣﺰد ﻣﺰدﺑﮔﯾﺮان
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗورم و ﮔﺮاﻧﯽ داﺋﻣﯽ و ﭘﺮداﺧت ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺰدﺑﮔﯾﺮان اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد؛
ــ اﮔﺮ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑل اﺟﺮا )از ﮐﺟﺎ آورده ای ،ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﯾرون ﺑرده ای( ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺮداﻧدن ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﺗﺎراج ﺷده ﻣﻠﯽ اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ ﺷده در ﺣﺳﺎﺑﮫﺎی ﺑﺎﻧﮐﯽ ﻗﺮﯾب  ۶ھﺰار »آﻗﺎزاده« ﻣﻘﯾم
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد؛
ــ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺻﺎدره ﺛﺮوتھﺎ و داراﯾﯽھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺮوع »آﻗﺎﯾﺎن« و در ﺻورت ﻣواﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت
آﻧﺎن ،ﺣداﻗل ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺗﺎدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد »آﻗﺎزاده ھﺎﯾﺷﺎن« دﺳت ﻧﺰد؛
ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮔﺎه ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﻧﺎﻗض ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗرورھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﻪ ﺻﺎدق ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ﻗوام ﯾﺎﻓت و در ﭘﯽ اﺟرای ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺟﻣﺎع
واﺷﯾﻧﮔﺗن ﺗوﺳط دوﻟتھﺎی ﻏرﺑﮔرا و ﻧﺋوﻟﯾﺑرال ،ﺑﻌﺑﺎرت روﺷن ﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺳم
اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﯾﻪ ﺗودهھﺎی ﺗﺎراج ﺷده دوام ﯾﺎﻓت ،اﮐﻧون در ﺷﺮاﯾط ﻗطﻊ اﻣﯾد و رویﮔﺮداﻧﯽ اﮐﺛﺮﯾت
ﺟﻣﻌﯾت از ﺣﺎﮐﻣﯾت ،از ﯾک ﺳو و از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺷور در زﯾﺮ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷدﯾد ﺗﺮورﯾﺳم
اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣﺮﯾﮐﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻌﯾد اﺳت ﻏﺮﺑﮔﺮاﯾﺎن و ﻧﺋوﻟﯾﺑﺮاﻟﮫﺎی وطﻧﯽ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾﺗﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﮐﺮی و ﻣدﯾﺮﯾﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت ﺧﻔتﺑﺎر رژﯾم واﺑﺳﺗﻪ ﭘﮫﻠوی
دﭼﺎر ﻧﮐﻧﻧد.
ا .م .ﺷﯾری
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