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دادستانی مسئول اعالم آمار حوادث آبان ۹۸ نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی درباره آمار کشته شدگان حوادث 
آبان ۹۸ گفت: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعالم 
کند اش��تباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این 

شورا است و سیاست هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعالم شد.
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از 

کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ سازی ها و جعل 
اخبار از ناحیه رس��انه های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند 
و اکاذیب��ی را اعالم می کنند که به هی��چ عنوان آمار اعالمی آنها با واقعیت انطباق 
ندارد. وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته ش��ده دادستانی باید آمار را اعالم کند 
این نیز اش��تباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا 

است و سیاست هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعالم شد. ایسنا

با اقتدار در دریا رزمایش برگزار می کنیم
فرمانده کل ارتش گفت: ما با اقتدار در دریا با ۲ قدرت دیگر شرق، رزمایش 
برگزار می کنیم که این اقتدار را بحمداهلل در دیگر حوزه های زمینی، هوایی 
و پدافند نیز داریم. امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی، توانایی های 
موجود در ارتش را بسیار باال ارزیابی کرد و گفت: ۴۰ سال است که دشمن 

با تحریم های مختلف از جمله تحریم های نظامی و دفاعی س��عی در شکست 
ایران دارد، اما امروز می بینیم که ما با اقتدار در دریا با ۲ قدرت دیگر شرق، رزمایش 
برگ��زار می کنی��م که این اقتدار را بحم��داهلل در دیگر حوزه ه��ای زمینی، هوایی و 
پدافند نیز داریم. وی گفت: تمام تالش ما برای زدودن کهنگی از پادگان ها و سایر 
امکان اس��ت که تاکنون اقدامات مهمی انجام داده ایم، اما ان شاء اهلل با توکل به توان 
کارکن��ان خدوم و اعتماد به وعده های خداون��د این مهم را همچنان پیش خواهیم 

برد. روابط عمومی ارتش

FATF نقشه آمریکا برای مقابله با کشور های مستقل 
عضو مجمع تش��خیص گفت: قرارداد هایی مانند FATF نقشه آمریکا برای مقابله 
با کشور هایی است که مقابل آنان مقاومت می کنند. مصطفی میرسلیم، با اشاره 
ب��ه رویک��رد دولت در نگاه به خارج، گفت: هرگونه ضعف نش��ان دادن در مقابل 
آمریکا موجب اصرار بیش��تر آمریکا بر تضعیف جمهوری اسالمی ایران و پایمال 

کردن مقاومت مردم ما در مقابل آمریکا و اس��تکبار می شود که بهترین راه مقابله 
با آن، صداقت، ش��فافیت و مسئولیت پذیری است. او افزود: هیچ کس تضمین نمی کند 
که پذیرش FATF بهبود شرایط معیشتی را به همراه خواهد داشت و تحریم ها را برطرف 
می کند. میرسلیم همچنین گفت: قرارداد هایی مانند FATF نقشه آمریکایی ها برای مقابله 
با کشور هایی است که در مقابل خواسته های آنان مقاومت می کنند. رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر نمایندگان مجلس توانستند خودشان را از وامدار شدن منزه 

نگه دارند آنگاه قدرت خواهند داشت که بر دولت نظارت کنند. باشگاه خبرنگاران

۶ س��ال است که  از عمر دولت روحانی می گذرد،  حاال دیگر دولت 
بهانه ای مانند »مش��غول بودن به آواربرداری از اقدامات دولت قبل« 
و »مداخل��ه دولت پنهان« و »دولت س��ایه« و...را ندارد ، اما هنوز 
وعده هایش محقق نش��ده و حاال به جای پاس��خگویی به منتقدان 
می تازد و با تغییر لحن می گوید در ش��رایط جنگی هستیم، بهانه 
به دست دشمن ندهید. رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت 
پتروش��یمی با اعالم این مطلب، افزود : ش��رایط جنگ در همه دنیا 
شرایط ویژه خودش را دارد. دشمنان یک جنگ همه جانبه اقتصادی 
از سال ۹۷ علیه ایران اسالمی آغاز کرده اند، دولت وعده های خود را 
در ش��رایط صلح داد اما اکنون شرایط جنگ است و شرایط صلح و 

جنگ با هم تفاوت دارد.
روحان��ی همچنین خطاب به منتقدان خود خاطر نش��ان کرد: این 
حرف منطقی نیس��ت که برخی که با دولت خ��رده فرمایش دارند، 
بگویند لحن دولت نس��بت به س��ال ۹۶ در فروردین ۹۸ فرق کرده 
است. آن شرایط، شرایط صلح بود اما اکنون شرایط جنگی است  که 

شرایط ویژه خود دارد."
اگرچه رئیس جمهور منتقدان خود را در این باره س��رزنش می کرد 
اما این سخنان گویای مسائل زیادی بود که حتی تعجب طرفداران 
دولت را نیز برانگیخت و سواالت زیادی را در میان شنوندگان  ایجاد 
کرد. در ابتدای امر می ش��د ازاین سخنان اینگونه برداشت کرد که 
خود رئیس جمهور برخی از س��خنان گذشته خود را نفی کرده که 
ای��ن جای تعجب دارد. همه به ی��اد دارند که روحانی در رقابت های 
انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود: » راه حل های کوتاه  مدت یک 
ماهه و 1۰۰ روزه برای حل مشکالت و معضالت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاس��ت داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده 
است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول 
اقتصادی باش��یم... با ایجاد یک دوره تنفس ب��ه کارخانه ها و مراکز 
تولیدی که مشکل دارند، مشکالت آنها را در یک مدت کوتاه حل و 

فصل کنند.« همچنین ایشان در شبکه دو سیما در همان سال ۹۲، 
تاکید کرد که »آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود« و »آنچنان درآمد 
اقتصادی« نصیب مردم ایران ش��ود که مردم »اصال به این ۴5 هزار 
تومان )یارانه ( نیازی نداشته باشند.« رئیس جمهوری وعده داده بود 
که با کلید توافق هسته ای و امضای برجام، هم چرخ زندگی مردم و 
هم چرخ س��انتریفیوژها می چرخد. اما چرخ زندگی نمی چرخد که 
هیچ ازحرکت هم ایس��تاده و شرایط س��انتریفیوژها  هم برای همه  
روش��ن و ملموس است. روحانی با اشاره به اینکه وعده ها در شرایط 
صلح داده شده، گویا اعتراف می کند که وعده هایش محقق نشده و 

اوضاع و احوال اقتصاد کشور و معیشت مردم بدتر شده است. 
به خاطر داریم که ایشان از برداشته شدن تحریمها با امضای برجام 
سخن می گفت اما دو سال پیش بود که گفته بود »کی گفتیم همه 
تحریم ها برداش��ته می شود؟« در این میان اولین سوال این است که 
به قول ایش��ان دشمن از س��ال ۹۷ جنگ اقتصادی را به راه انداخته 
است، اما دولت ایشان از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است و درآن سالها 
نیز هیچ وعده ای سرانجام نیافت. جالب آنجاست که دورانی که رئیس 
جمهور از آن به نام دوران صلح یاد می کند قبل از امضای برجام بوده 
و جنگ اقتصادی بعد از امضای برجام آغاز شده است. رئیس جمهور 
می گفت برجام آمده تا س��ایه جنگ را از س��رمردم ایران بردارد در 

حالی که گویا سایه جنگ را گسترده تر کرده است.
 تقسیم بندی زمان، قبل و بعد ازجنگ 

حاال بس��یاری از مردم کش��ورمان عقیده دارند که دشمنان نظام از 
ابتدای انقالب تحریمها را آغاز کردند و جنگ اقتصادی از مدتها قبل 
آغاز شده و ایشان نیز از ساختار حکومت، کشور و دنیا بی خبر نبود. 
روحانی، سالیان سال در شورای عالی امنیت ملی بود و شرایط کشور 
را به خوبی می ش��ناخت. اما به فرض هم که جنگی در میان باشد، 
سوال اینجاست که چرا دولت آرایش جنگی به خود نگرفته است و 
این همه نابسامانی های اقتصادی، حیف و میل ها و بریز و بپاش های 
دولت دیده می ش��ود. سوال اینجاست از س��ال ۹۲ تا ۹۶ که ایشان 
درگیر جنگ اقتصادی نبود؛ میزان اشتغالزایی چقدر بود؟ میزان رانت 

بازی به بهانه خصوصی س��ازی برای امثال پوری حسینی و دیگران 
و  حیف و میل بیت المال چقدر بود و چه ارتباطی به تحریم داشت 
؟ مب��ارزه نکردن با قاچاق آیا ارتباطی به جنگ اقتصادی نداش��ت؟ 
باید از رئیس جمهور پرسید، شعار مبارزه با فساد را چگونه با جنگ 
توجیه می کنید وقتی نزدیکترین افراد به شما، مدیران بدنه دولت و 
... متهم به جرایم مختلف اقتصادی هستند؟ از سوی دیگر تصمیمات 
اشتباهی چون  دالر ۴۲۰۰ تومانی و بر باد دادن 1۸ میلیارد دالر از 
سرمایه کشور، حذف کارت سوخت و ضرر 15۰ هزار میلیارد تومانی 
آن، افزایش قیمت دالر از حدود ۳ هزار تومان پیش از برجام به حدود 
1۹ هزارتومان در پسابرجام، افزایش سرسام آور قیمت مسکن، اجاره 
بهای مس��کن، خودرو، لوازم خانگی، گوشت قرمز و... تنها بخشی از 

نتایج عملکرد دولت روحانی در سال های اخیر است.
اگر به قول رئیس جمهور این روزها، روزهای جنگی باشد،چه کسی 

باید جنگ را مدیریت کند؟ 
نگاهی به کارنامه رئیس جمهور نش��ان م��ی دهد که وی در زمینه 
سیاست داخلی همچنان مانند گذشته به رقبا و منتقدان می تازد و 
به آنها تهمت می زند. در زمینه وعده های اقتصادی و معیشتی اما و 
اگرها و شروط دیگر را چاشنی آنها کرده است.  حاال برخی مردم از 
جابجایی مرزهای حقیقت سخن می گویند و بر این باورند که دولت 
می خواهد حقایق ملموس را وارانه نشان دهد. کمتر از ۲ سال دیگر 
به پایان دولت مانده و بهتر اس��ت که رئیس جمهور ناتوانی و عملی 
نشدن وعده های خود را به پای جنگ و صلح ننویسد. کشور شرایطی 
به مراتب سخت تر از این را نیز تجربه کرده اما این وضعیت را پیدا 
نکرده بود. بهتر است دولت به جای تطهیر خود و فرار از پاسخگویی و 
حاشیه سازی ، تالش کند تا  در زمان باقی مانده گره ای  از مشکالت 
کشور بگشاید و خسارت هایی که به کشور وارد شده را جبران کند. 
 مردم نیز  باید درس کافی را از گذشته بگیرند و ببینند که هر کسی 
و از هر جناح سیاس��ی، چه وعده هایی می دهد و آیا آن وعده ها با 
وظای��ف و اختیارات وی همخوان��ی دارد یا نه و آیا او می تواند وعده 

های خود را محقق سازد؟ 

احی��ای عدالت اجتماعی و مب��ارزه علیه تبعیض های اقتص��ادی در ایران 
امروز بس��یار دشوار است. در سه دهه گذش��ته در ایران عمال یک جامعه 
سلس��له مراتبی -یک کاست طبقاتی- بازتولید و تثبیت شده. از زایشگاه تا 
مهدکودک و مدرس��ه تا خانه سالمندان و قبر، طبقات از یکدیگر تفکیک 
میشوند تا کت و عبا و حتی کفن اشراف و فرزندانشان از برخورد با کت و 

عبا و کفن  فقرا و مردم عادی آلوده نشود. 
مس��لما طبقات برخوردار آنچه به دس��ت آورده اند را پس نخواهند داد. اما 
دش��واری اصلی عدالتخواهی جای دیگری اس��ت. در اینجاس��ت که عامه 
م��ردم، و حتی طبقات پایینی به »ف��رم« و اصل این جامعه طبقاتی دیگر 
اعت��راض ندارند. فقط میگویند چرا م��ا و خانواده مان در طبقات باالتر این 
س��اختمان نیس��تیم.  ما با جامعه ای طرفیم که فقرای��ش به ثروتمندان و 
سلبریتی هایش نمیگویند از کجا آورده ای. بلکه با حسرت و احترام به آنها 

نگاه میکنند و آنها را الگوی موفقیت و پیشرفت میدانند.
رفسنجانیس��م، مث��ل تاچریس��م در انگلی��س و ریگانیس��م در آمریکا و 
نئولیبرالیسم در نقاط دیگر جهان، موفق شده نه فقط مخالفانش که حتی 
کارگران و مس��تضعفان و محرومان جامعه، و به عبارتی حتی قربانیانش را 

با خود همراه و همفکر  و همدست کند.
 ب��ه هر گروه حمله کنید طرفدارانش��ان فریاد میزنند زحمت کش��یدند و 
»حق « ش��ان است. از دارایی س��لبریتی ها، دکترها، وکال، تاجران بپرسید 
عده ای میگویند زحمت کشیدند و حقشان است. بپرسید »ایران مال«ها و 
فالن استارت آپهای هزار میلیاردی از کجا آمدند، عده ای میگویند زحمت 
کش��یدند و حقشان است. برخالف سالهای بعد از انقالب که ثروت فراوان 
نشانه ی طاغوت بود، امروز کمتر کسی اصل جامعه ای که یک نفر میلیونها 

برابر دیگران دارد را زیر سوال میبرد.
این »طبیعی ش��دن جامعه به ش��دت طبقاتی« دلیل وج��ود  آقازاده ها و 
رانتخ��واران مذهبی و تکنوکراتهای س��کوالری اس��ت که ن��ه فقط عذاب 
وج��دان یا نگران��ی از قضاوت جامعه درباره منبع ثروتش��ان ندارند بلکه با 
قلدری به ژن خوب )ترجمه همان طبقه خوب( ش��ان مینازند و تهدید به 

مهاجرت و بردن ثروتشان از این کشور میکنند.
دق��ت کنید که جامعه فقط وقتی از »قلدری طبقاتی« دردش میگیرد که 
به شکلی عیان با ساختار سیاسی گره خورده باشد. قلدری پسر  محمدرضا 
عارف یا آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه و برادرزاده فالن امام جمعه و 
خواهرزاده فالن سردار و وزیر توی ذوق جامعه میزند و به حق باعث انزجار 

میشود ولی قلدری طبقاتی جراح برج ساز کراواتی یا فوتبالیست و سلبریتی 
که ظاهری اپوزیسیون دارد با نفرت جامعه روبرو نمیشود. در حالیکه دومی 
هم با ش��بکه قدرت سیاسی و رانتی پیوند دارد. حقوق نجومی فالن مدیر 
دولت��ی و نهادی به حق باعث عصبانیت جامعه میش��ود ولی  درامد ماهی 
یک میلیارد تکنوکرات بخش خصوصی یا تاجری که به ش��کلی بخشی از 
همان نظام اقتصادی و سیاسی است نه. این نشان میدهد که اصل »جامعه 

به شدت طبقاتی« در ایران دیگر محل سوال و شک نیست. 
این فرایند طبیعی ش��دن »حق« محصول تزریق سه دهه ایدئولوژی کاذب 
توسط رفسنجانیسم از یک سو و فرهنگی و غیراقتصادی شدن امر سیاسی  
در چند دهه گذش��ته از س��وی دیگر  اس��ت. فرایند »طبیعی شدن حق 
میلیونها برابر بیش��تر داش��تن«، مهمترین ابزار مش��روع کننده ی غارت و 
سهم خواهی و رانت خواری در ایران امروز است. رفسنجانیسم برای تزریق 
ای��ن ایدئولوژی کاذب دو بال دیگر هم داش��ت: اصالح طلبی و اصولگرایی. 
اولی فضای سیاس��ی را با ارزش��های فرهنگی لیبرال و دومی با ارزش��های 
فرهنگی سنتگرایانه اشباع کردند. و با غیراقتصادی کردن سیاست، فرایند 
انباش��ت س��رمایه و تثبیت طبقاتی دهه هفتاد و هش��تاد و نود را پنهان و 

مخفی کردند.
ب��ه دعواهای عرصه عمومی دهه هفتاد نگاه کنید: دوچرخه س��واری زنان 
هزاران صفحه روزنامه  اصالح طلبان/اصولگرایان را اشغال میکند در حالیکه 
هی��چ فردی در هیچ ی��ک از دو جناح فریاد نمیزند م��دارس غیرانتفاعی 
نهادینه ک��ردن »تفکی��ک طبقاتی« در پایینترین س��ن و متض��اد با روح 
انقالبی اس��ت که میخواست امت بسازد. هیچکس نگفت از درون مدارس 
غیرانتفاعی که حس تعلق به طبقه برتر را به کودک میدهد باکری و همت 
و حججی بیرون نمی آید هیچ، حتی یک پزشک مسئول و غیرسوداگر هم 

بیرون نمی آید.
بگذاری��د اینگونه خالصه کنی��م: از اوایل دهه هفتاد گروهی با فریاد »وای 
آزادی« و گروهی با فریاد »وای شریعت« بازتولید جامعه طبقاتی و اشراف 
قب��ل از انق��الب  را در ذه��ن مردم به حاش��یه بردند و فرع��ی کردند. به 
عبارتی این دو گروه آنقدر درباره تفکیک جنسیتی پیاده روها و استادیومها 
و می��زان مجاز موی س��ر زنان بر س��ر هم فریاد زدن��د و جامعه هم با این 
دعوا همراهی کرد که مردم ندیدند سرتاس��ر خیابانها/مدارس/دانشگاه ها/

بیمارس��تانها و حتی قبرستانها »تفکیک طبقاتی« شده اند. و بازندگان آنها 
بودند که بیشتر از همه برای انقالب هزینه داده بودند.

علی علیزاده
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دلیلی تازه برای محقق نشدن وعده های دولت

چرا احیای عدالت در ایران امروز دشوار است؟
گزارش

mafi.katayoon@gmail.com
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