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هاشم خواستار از زندان به
مسئوالن نظام:

آهای حرامزاده ها
ما هنوز زنده ایم

صفحه 3

سید هاشم خواستتتار نتمتایتنتده
مبارز و آزادیتختواه متعتمتان آزاده
ایران ،فعال سیاستی و یتکتی از
امضاکنندگان بیانیته «استتتعتفتای
علی خامنه ای و گتاار از رژیتم
جمهوری اسالمی » که این روزهتا
به «سمبل مقاومتت و متبتارزه »
تبتدیتل شتده استت  ،در فتایتل
صوتی که امتروز متور  ۲اّمترداد
 ۹۹۱۱از زندان وکیل آبتاد مشتهتد
بیترون داده و بترای انتتتشتار در
اختیار «در تی وی »قترار گترفتتته
است ،با ابراز نگرانی نستبتت بته
وضعیت محمد نوریزاد «کته شتب
گاشته را در بهداری زنتدان اویتن
گاراند » ،گتفتتم متردم قتهترمتان
ایران ،به زودی این رژیم سرنتگتون
می شود و سران آن چون جنایتکتاران
«جنگ جهانی دوم »در دادگتاهتهتای
صالحه و مردمی با حضور ختبترنتگتاران
ایرانی و بین المللی محاکمه خواهنتد
شد و جهان نظاره گر محتاکتمته آنتهتا
خواهد بود.
نماینده مبارز و آزادیخواه معلمان آزاده
کشور در ادامه افتزود درود بتر آقتای
نوریزاد که یک «قهرمان »بته متعتنتای
واقعی است ،زمانی کته وارد زنتدان

شد ،مبارزه را شدت بختشتیتد و یتک
لحظه این حکومت را به حتال ختودش
رها نمی کند و دائما در حتال متبتارزه
است .ستیتد هتاشتم ختواستتتار در
بخشی از ایتن فتایتل گتفتتم متردم
قهرمان ایران امثال من و آقای نتوریتزاد
مانند قهرمان «فیلم پاپیون »هستتیتم
که زمانی خواستت ختود را بته دریتا
بیاندازد فریاد زدم «آهای حرامزاده هتا
من هنوز زنده هستتتم» ،متا هتم از

اینجا اعالم می کنتیتم کته م «آهتای
حرامزاده ها ما هنوز زنده هستتتیتم و
به مبارزه ادامه خواهیم داد».

نامه سهیال حجاب
وکیل دادگستری
از زندان قرچک
ایهههههههران
نههههههه
بهههههههه
ب درود بر پ کب ختگ ن راه مهیههه
از آنچه بر متن و ستایتر کترد زبتانتان
گاشتته استت روزی بترای متردم و
جنگل و کوه و دریا سخن خواهم گفت
آنقدر که از هتر خترده ستنتگ ،یتک
مجسمه بروید و سربازها از کتتابتهتای
تاریخ به خانه هایشان باز گتردنتد .در
برابر استبداد اگر آتش به پیکرم بتبتارد
هرگز زانو نخواهم زد حتا اگتر ستقت
آسمان کوتاه تر از قامت متن بتاشتد.
ایتتنتتجتتانتتب ستتهتتیتتال حتتجتتاب وکتتیتتل
دادگستری و فعتال متدنتی از زنتدان
قرچک ورامین دالیل اعتتتصتاب یتاای
خود را در این نامه بیان متی نتمتایتم:

صفحه 4

به دلیل بازداشت اعضای ختانتواده ام
ناگزیر به اعتصاب یتاا شتدم و بترای
پایان دادن به ایتن اعتتتصتاب یتاا دو
دارمم
ختتتتتتتتتتواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
 )۹منع تعقیب خانواده ام ،آزادی بتی
قید و شترط و بتدون وقتیتقته بترادرم
 )۲انتقال بانو زینب جاللیتان از زنتدان
قرچک به هر کجا که خودش بتختواهتد
(خوی یا اوین) و در پایان انتقال ختودم
اویتتتتتتتتتتتتتتتتن.
بتتتتتتتتتتتتتتتته
در بنتد زنتدان زنتان قترچتک ورامتیتن

شتترایتتش وحشتتتتتنتتاک متتی بتتاشتتدم
وضعیت بهداشت بته شتدت ضتعتیت
است در حقیقت هیچگونه بهداشتتتی
وجتتود نتتدارد ،ایتتن زنتتدان جتتایتتگتتاه
زندانیانی شده استت کته بته انتوا
بیماری ها مثل ایدز ،هپاتیت ،عفتونتت
تناسلی و کرونا مبتتال هستتتنتد .هتر
روزه شماری زندانی با وضعیت اعتیتاد
شدید به ایتن زنتدان متی آورنتد کته
جایگاه آنها تنتهتا در کتمتپتهتای تترک
اعتیاد می باشد و نه زندان .متا را در
میان زندانیان مبتال به کرونا نتگتهتداری
می کنند ،وضعیت یاایی ایتن زنتدان
بسیار نامناسب می باشد .این زنتدان
هیچگونه شرایش فرهنگی ندارد بتدون
کتاب و بدون هرگونته رستیتدگتی بته
وضتتتعتتتیتتتت فتتترهتتتنتتتگتتتی زنتتتدان.
زندانیان نسبت به یکتدیتگتر تتمتایتالت
همجنسگرایانه پیدا کردنتد ،در زنتدان
قرچک دو دستتشتویتی و دو حتمتام
وجود دارد برای شمار باالی زنتدانتیتان
قرنطینه آن هم با شرایش بستیتار بتد،
کثی و ییر بهداشتی کته دیتگتر یتک
زندانتی در گتوشته اتتاق ادرار کترد.
زد و خوردهای شدید بتیتن زنتدانتیتان
صورت می گیرد .زندانیان مبتال به ایدز
با درب تن ماهی بدن ختود را ختراش
می دهند و همان خون را بته دیتگتری
می زنند که ایدز بگیرند .شیشه هتای
نگهبانی را می شکنند و ما را ختفتت
کتتتتتتتتتنتتتتتتتتتنتتتتتتتتتد.
متتتتتتتتتی

چند بار بدون ابالییه خواستند متن را
به بیرون از زندان قرچک منتقل کتنتنتد
(احتمالن به مکانی نامعلوم از ختانته
های ناامن اطالعات سپاه) و گتفتتتنتد
می خواهند به اوین انتقالم بدهند امتا
من مقاومت کرده ام که تا زمانی کته
ابالییه کتبی ندهند حتا بته زور هتم
که شده هیچ کتجتا نتختواهتم رفتت.
به مادرم گفتته ام کته اگتر روزی در
زندان جمهوری اسالمی کشته شتدم
جنازه ام را از زندان تحویل نگیترد زیترا
که من این حکومت را به هیچ عتنتوان
به رسمیت نتمتی شتنتاستم .متا تتا
آخرش ایستتتاده ایتم بترای حتقتوق
انستتتتتانتتتتتی و آزادی ایتتتتتران.
سهیال حجاب وکیتل دادگستتتری ۹۹
خرداد

،
از خشششم مششردم یدسش د
خش ششری

رار مش ششردم

عل ش ش ش ششه ش ش ش ش ششما ن د ش ش ش ش ش
است!
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حاکمان مستبد ،فاسد و جنایتت کتار
حکومت اسالمی ایران ،گمتان مبریتد
کته بتا سترکوب ،بازداشتت ،احکتام و
وقیقه های سنگین ،شکنجه ،اعتدام،
قتل های پیاپی و گسترش آوار فقر و
فالکت ،مرگ و میر ،بیماری ،بیکاری و
استیتتصال در میتتان متتردم ،میتوانیتتد
هم چنان پایههای حکومت دیکتاتوری
خود را نگاه دارید!
خوب نگاه کنید ،هزاران جوان عاشتق
و شتتجاعی کتته از ابتتتدای بتته قتتدرت
رسیدن تان تا به امروز در برابتر شتما
ستتتم کتتاران ستتینه ستتپر کردنتتد و
ایستادند و جوانان شتجاعی کته هتم
چنان ایستادهاند تا آرمان شتان بترای
ستتتاختن دنیتتتایی عادالنتتته و بتتتدون
تبعیض و نابرابر را زنده نگاه دارنتد و از
مرگ نیز باکی نداشتند و ندارند!
ختتوب نگتتاه کنیتتد ،صتتدها ختتانواده ی
زخم خورده را که پتشت ستر عزیتزان
شان برای دادخواهی ایستاده انتد تتا
جنایت های شما را افشا کننتد و بته
بیتتدادگری پایتتان دهنتتد .نگتتاه کنیتتد

منصوره بهکیش

مادران و خانوادههای خاوران را کته از
 ۹۱سال پیش تتا بته اکنتون ایتستاده
اند ،نگتاه کنیتد خانوادههتای دادختواه
قتتتل هتتای سیاستتی پتتاییز  ۹۹۱۱را،
خانوادههتتای دادختتواه قتتتل هتتای تیتتر
 ۹۹۱۱را ،خانوادههای دادخواه کشتار
خیابانی ستال  ۹۹۱۱را ،خانوادههتای
دادخواه کشتار خیابانی دی  ۹۹۱۱را،
خانوادههای دادخواه کتشتار خیابانتی
آبتتان  ۹۹۱۱را ،خانوادههتتای دادختتواه
کشتار پترواز  ۱۵۲را ،و فریتاد رستای
هزاران مادر و پدر و ختانواده را کته در
اعتتتراب بتته اعتتدام هتتای سیاستتی
عزیزان شان در طی این سالها تا به
اکنتتتون در برابتتتر شتتتما بیتتتدادگران
ایستادهاند و می ایستند.
بتتته هتتتر گوشتتته کتتته بنگریتتتد ،آقتتتار
ایستادگی ما خانوادههای دادختواه و
بازمانتتتدگان و فعتتتاالن سیاستتتی و
اجتماعی را می بینید .این فریادهتا و
مقاومتها و ایستادگی ها روز به روز
بیشتر خواهد شد و پایههای پوسیده
و لتتترزان حکومتتتت شتتتما را خواهتتتد

شکتتتست و دادگتتتاه هتتتایی بتتترای
محاکمه جنایت ها و بیعتدالتیهای
تان برگزار خواهد شد .تردید نکنید که
آن زمتتان دیتتر نخواهتتد بتتود و هتتر چتته
بیشتر بکشید ،ایتن لحظته زودتتر فترا
خواهد رسید.
ختتوب نگتتاه کنیتتد ،زنتتدانیان شتتجاعی
چتتون زینتتب جاللیتتان ،آتنتتا دائمتتی،
نرگس محمتدی ،صتبا کترد افتشاری،
محمد حبیبی ،سهیل عربی ،ستپیده
قلیان و صدها زندانی شجا دیگتر در
زنتتتتدان هتتتتای مختلتتتت تهتتتتران و
شهرستتتانها را بتتا ستتالها حبتتس و
پرونتتده ستتازی هتتای چنتتد بتتاره هتتم
نتوانتتتستید بتتتشکنید و هتتتم چنتتتان
ایستاده اند.
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برختتی از خانوادههتتا و بازمانتتدگان و
یتتتاران آنهتتتا نتتتیز پتتتشت سرشتتتان
ایتستادهاند تتا بتته ایتن بیعدالتیهتتا
پایتان دهنتتد .آنهتتا را نتیز بتا زنتدان و
شکنجه و محرومیت روبرو کردید .تنها
دو نمونهم راحلته احمتدی ،متادر صتبا
کرد افشاری با  ۲ستال و هفتت متاه
محکومیت در زندان استت و فرنگیتس
مظلوم ،متادر ستهیل عربتی را بته ۵
سال حبس محکوم کردید.
خوب نگاه کنید ،کارگرانی کته روزهتا،
ماه ها و سال ها در برابر تبعیض ها و
بیعتتدالتیهای شتتما ایتتستادهاند و
باکی از سرکوب و زندان و اخراج هتم
ندارنتتد و ستتکوت نمتتی کننتتد .گمتتان
مبرید که میتوانید آنهتا را بخریتد یتا
تطمیتتع کنیتتد ،ممکتتن استتت چنتتتد
صباحی بتوانید آنها را به سیاق خود
آرام کنید یا جهتت دهیتد ،ولتی آنهتا
فساد و پلیدی و بیعتدالتی شتما را
بتا تمتام وجودشتان لمتس کردهانتد و
تردیتتد نداشتتته باشتتید کتته بتتا نتتیروی
متتستقل ختتود آنچنتتان بتته ختتروش
خواهنتتد آمتتد کتته بتتا تمتتام نیروهتتای
ستتترکوب گرتتتتان هتتتم نتوانیتتتد در
برابرشان بایستید ،مگر فرار را بر قترار
ترجیح دهید.
ختتتوب نگتتتاه کنیتتتد و بیتتتاد بیاوریتتتد،
ایستادگی سراسری معلمان را که با
عزمتتی راستتخ در برابتتر تبعیتتض هتتا و
بیعدالتیهای شما ایستادند .آنهتا
هنوز هم بتر عتزم ختود ایتستادهاند و
روز به روز مصمم تر میشتوند .گمتان
مبریتتتد کتتته توانتتتسته ایتتتد آنهتتتا را
ختتاموش کنیتتد .آتتتش ختتشم آنهتتا
روشتتتن استتتت ،ولتتتی فعتتتال زیتتتر
خاکسترند و دیری نخواهتد پاییتد کته
شعله ی خشم شتان سراستر ایتران
را فتترا خواهتتد گرفتتت ،زیتترا خواستتت
معلمتتان ،خواستتت دانتتش آمتتوزان و
خانوادههای شان نیز هست.
خوب نگاه کنید و به یاد بیاوریتد ،زنتان
شجاعی کته در هتر کتوی و بترزن در
برابر تبعیض های جنسیتی مترد -پتدر
ستتتاالر شتتتما بتتته اشتتتکال مختلتتت
ایتتستادهاند ،حتتتی بتته قیمتتت جتتان
شان .دختران خیابان انقتالب و دختتر
آبتتی را بتته ختتاطر متتی آوریتتد؟ تردیتتد
نکنید که دختران جتوان در شتهرها و
روستاها هر روز آگاهتر میشوند و بتا
تمتتام وجتتود بتترای ریتتشهکن کتتردن
تبعیض خواهند ایتستاد زیترا هتستی
وجودی شان را به عنوان یتک انتسان
مستقل زیر سؤال برده اید.
ختتتوب نگتتتاه کنیتتتد و بیتتتاد بیاوریتتتد،
ایستادگی و رزم دانشجویان را که در
طی ایتن ستالها شتجاعانه در برابتر

بیعتتتتدالتیهای و تبعیتتتتض هتتتتا و
نابرابریهای شما ایتستاده انتد .ایتن
روزها نیز سالگرد ایستادگی بختشی
از آن دانتتشجویان شتتجا استتت کتته
وحتتشیانه بتته خوابگتتاه شتتان حملتته
کردید و تعداد زیادی را بازداشت کرده
و حداقل هفت نفر را کشتید و ناپدیتد
کردیتتتد و هنتتتوز خانوادههتتتای شتتتان
نمیدانند چه بالیتی بتر ستر عزیتزان
شتتتان آورده ایتتتد .عتتتزت ابراهیتتتم
نژاد،فرشته علیزاده ،تامی حتامی فتر
و سعید زینالی را به یتاد داریتد ،اکترم
نقابی مادر سعید هم چنتان دادختواه
است و ستکوت نخواهتد کترد .تردیتد
نکنیتتد کتته ایتتن جوانهتتای مبتتارز و
خانوادههتتای دادختتواه آنهتتا هتتر روز
مصمم تر از گاشته بترای پایتان دادن
به دیکتاتوری شما خواهند جنگید.
ختتتتوب نگتتتتاه کنیتتتتد ،ایتتتتستادگی
نویتتتسندگان ،شتتتاعران ،مترجمتتتان،
محققان ،روزنامه نگاران ،هنرمنتدان و
تمامی اهالی مستقل و معترب قلتم
و هنر و اندیشه که تمتام قتد در برابتر
ستترکوب و سانتتسور و آزادی کتتشی
ایتستادهاند و آنهتا را بتا بازداشتت و
تهدید و حبتس هتای ستنگین و قتتل
روبرو کردهایتد و متی کنیتد ،ولتی بتاز
هتتتم شتتتجاعانه ایتتتستادهاند و بتتته
فعالیتها و اعتراب های ختود ادامته
می دهند.
خوب نگاه کنید ،تعداد زیادی از فعاالن
سیاسی ،اجتماعی و عقیدتی ستال
هاست که به اشکال مختل در برابتر
تبعیتتض هتتا و بیعتتدالتیهای شتتما
ایتتستادهاند و متتدام نتتیز بتتا ستترکوب،
بازداشتتتتتت ،شتتتتتکنجه ،شتتتتتالق،
محرومیت و ممنوعیت و حتتی اعتدام
روبتترو بودهانتتتد و بتتتسیاری از آنهتتتا
هماکنون در زندان های سراسر ایران
زیر فتشارهای شتدید هتستند ،ولتی
هم چنان ایستاده اند.
خوب نگاه کنید ،زنان و مردان فداکار و
جان بر ک کادر درمتانی را کته بترای
مقابله با فاجعه ی انسانی گتسترش
ویتتروک کرونتتا کتته شتتما متتسبب آن
هتتستید ،در بیمارستتتان هتتا و دیگتتر
مراکز درمانی و در خانهها ایستادهاند
تا جان مردم مبتال را نجات دهند و هر
روز شاهد کشته شدن چند صتد نفتر
از آنهتتا هتتستیم .تتتصور کنیتتد حتتتی
طبتتق آمارهتتای درون ایتتن روزهتتای
شما ،روزانه حدود  ۲۲۲نفر از ویتروک
کرونا کشته متی شتوند ،اگتر فقتش ۵
نفر از خانوادهها یتا دوستتان آنهتا از
مرگ عزیزشتان ختشمناک و معتترب
باشتتتند ،یعتتتنی روزانتتته  ۹۲۲۲نفتتتر
معترب برای خود ساخته اید .بگاریم

از مردمی که با بیماریهتای مختلت
در بیمارستتتتان هتتتای خصوصتتتی و
دولتتتتی بتتترای تهیتتته دارو و درمتتتان
کمرشان خم شده است .تردید نکنید
این سکوت ظاهری زیر پوستت شتهر
به زودی شکسته خواهد شد.
با تمام آوارهای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی کته هتر روزه بتر
سر مردم ختراب متی کنیتد ،دستتگاه
سرکوب تان نیز به شدت فعال است.
زیرا گمان میکنیتد کته بتا سترکوب و
بازداشتتتتتت و انتتتتتوا و اقتتتتتسام
محرومیتهتتا و شتتکنجه جتتسمی و
روحتتی بتتر زنتتدانیان و اعتتدام هتتای
پیاپی ،میتوانیتد از ختشم و ختروش
مردم در امان بمانید ،ولی مغز کوچک
تتتان بتته ایتتن مهتتم قتتد نمیدهتتد کتته
نقطه ی تحمل مردم بته ستر رستیده
استتت و امتتروز و فرداستتت کتته جتتان
شتتان را در ک ت دستتت بگیرنتتد و بتته
خیابانها بیاینتد .تردیتد نکنیتد کته آن
زمان با تمام گلوله هتای ستربی تتان
هتتم نمیتوانیتتد جلتتوی ایتتن ستتیل
خروشان را بگیرید.
خبر رستیده استت کته احکتام اعتدام
سه جوان از معترضان آبان  ۱۱به نتام
هتتایم امیرحتتسین متترادی ،محمتتد
رجتتبی و حتتسین تمجیتتدی در دیتتوان
عالی کشور تأیید شده است و شاید
قصد داشته باشید کته همیتن روزهتا
آنهتتا و تعتتداد بیتتشتری از معترضتتان
آبان  ۱۱را هم اعدام کنید .شما آنقدر
حقیر هستید کته بته راحتتی بتوانیتد
آنها را نیز بکشید .ولی بدانید و آگتاه
باشید که این تهدیدها ،بازداشت ها،
احکام سنگین و اعدام ها برای مدتی
میتواند باز دارنتده ی اعتتراب هتای
مردم باشد ،ولی زمتانی کته انتوا و
اقسام بالها را بر سر مردم آوار کترده
اید ،زمتانی کته متدام بته متردم درون
متی گوییتد ،زمتانی کته فتساد بیتتداد
می کند ،زمانی که مردم مرگ را هتر
روزه جلوی چتشمان ختود میبیننتد،
این سرکوب هتا تنهتا باعتر ستر ریتز
میشود و میتواند چونتان جرقته ای
«آتش خشم مردم »را شتعلهور کنتد.
از خشم مردم بترسید!
تردیتتد نداشتتته باشتتید کتته ستتیالب
ختشم فروختورده متردم بته نقطته ی
جوش رسیده است و دیتری نخواهتد
پاییتد کته ایتن ستیالب از هتر کتوی و
برزنتتی روان خواهتتد شتتد و بتتا هیتتچ
قدرتی هم توان کنترل آن را نخواهیتد
داشت و سرنگونی تان نزدیک استت.
آرزوی دیدن چنین روزی را دارم.
سربلند و پیروز باشیم.
منصوره بهکیش

قرار دادی را که حق حاکمیت ملی ایران را
مخدوش کند محکوم می کنیم
شورا مرک
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هموطنه ن یزیههزت ملههت شههرا تمند
ایران
پنهتتتان کتتتاری و مخفتتتی نگهداشتتتتن
مسائل حیتاتی کتشور از چتشم ملتت
ایتتتران کتتته صتتتاحبان حقیقتتتی ایتتتن
ستترزمینند یکتتی از خصوصتتیات بتتتارز
حکومت جمهتوری استالمی از ابتتدای
تاسیس آن بوده که تا کنون نتیز ادامته
دارد.
متتدت هاستتت کتته در وستتایل ارتبتتاط
جمعی و شبکه های اجتماعی ستخن
هتا از قترار داد  52ستاله ی جمهتتوری
اسالمی با دولت جمهوری خلتق چیتن
بر سر زبان هاست .در حالیکه حکومت
جمهوری اسالمی هنوز رسما مطلبتی
راجع به این قرارداد اعالم نکترده وتنهتا
در روزهتتای اختتیر ،وزیتتر امتتور خارجتته
جمهوری اسالمی در مجلس ،کلیاتتی
از چنین قترار دادی را پایرفتته و وجتود
آن را تایید کرده است .ولی هنوز مفتاد
این قرارداد به صورت رستمی و علنتی
در معتترب دیتتد افکتتار عمومتتی قتترار
نگرفته است .آنچه در افواه گفتته و در
رستتانه هتتا شتتنیده متتی شتتود و بتتر
استتاک پیتتش نویتتسی کتته از درون
حکومتتت بتته بتتیرون درز داده شتتده ،از
 044میلیارد دالر سرمایه گااری دولتت
جمهوری خلق چیتن در ایتران در طتی
مدت  52ستال صتحبت متی شتود کته
 584میلیتتارد دالر آن در صتتنایع نفتتت و
گاز و  054میلیتارد دالر دیگتر در زمینته
ساخت جاده و راه آهن و صتنایع حمتل
و نقل به کار خواهد رفت .امتا متسئله
نگران کننده این است که این قترار داد
عالوه بر داشتن متدت زمتان طوالنتی،
دارای عرب و پهنتای گتسترده ای نیتز
هست که در مجمو حاکمیت ملتی و
استقالل ایران را به شدت مورد تهدیتد
قرار میدهد .در کنار این سرمایه گااری
و پیمان اقتصادی ،موارد وستیع دیگتری
شامل همکاری های امنیتی و نظامی
و سیاسی و تکنولوزیتک و استتفاده از

جبهه میل ایران

بنتتادر و جزایتتر و پایگتتاه هتتای هوایتتی
توسش چیتن دیتده متی شتود و تقریبتا
دخالت چیتن در کلیته شتئون کتشور و
داده شدن امتیازات مفتصل و ویتژه بته
طرف چینی در این قرار داد وجتود دارد
که میتوان گفت ایتران را از استتقالل و
حق حاکمیتت ملتی ختود ستاقش متی
کنتتد .واصتتوال بتتا مداخلتته ی چیتتن در
مشارکت و بهره گیری از منابع نفتت و
گاز ایران ،اصل قانون ملی شتدن نفتت
مخدوش و بال موضو می گردد .قتانون
ملی شدن نفت که با نهضتی فراگیر و
پس از فداکاری هتای بتسیار در تاریتخ
 52اسفند  0252با طلیعه ی " بته نتام
سعادت ملت ایران " به تصویب نهایتی
رسید ،بر این نکته تاکید دارد کته کلیته
مراحتتل اکتتتشاف و استتتخراج و بهتتره
برداری باید در اختیار دولت ایران باشد.
آیتتا در قتترار داد جمهتتوری استتالمی بتتا
جمهوری خلق چین نکات مهم و متورد
تاکید قتانون ملتی شتدن نفتت رعایتت
متتتی شتتتود ؟ .در مقدمتتته قتتترار داد،
جمهوری خلق چین ،دوست و شتریک
استتتراتژیک ایتتران قلمتتداد شتتده ،در
صورتی که چین در همیتن ستال هتای
اختتیر چنتتدین بتتار در قطعنامتته هتتای
شتتورای امنیتتت ستتازمان ملتتل متحتتد
علیه ایران رای داده و چنتدین قترار داد
نفتی و جاده سازی در ایران را به طتور
یک جانبه لغو کترده و بته عتالوه متوارد
متعددی از بد عهدی و پیمتان شتکنی
در قتترار داد هتتای بیتتن المللتتی را در
کشورهای آفریقایی و آستیای مرکتزی
در کارنامه خود دارد .کال دولت چین نته
تنها در صحنه ی جهانی شتریک قابتل
اعتمادی شناخته نمی شتود بلکته در
صحنه ی داخلی خود نیز چهره ختشن
ترین حکومت دیکتاتوری و سترکوب گتر
را از خود نشان داده استت .رفتتار ایتن
دولت با اقلیت مسلمان ایغور حاکی از
تبعیض فوق العاده نسبت بته آن هتا و
سنگین ترین تهاجمتات بته ایتن اقلیتت
دیتتنی استتت .ختتاطره ی میتتدان تیتتان

آنمن در پکن و له کردن شمار بسیاری
از دانشجویان حق طلب و آزادیختواه در
زیر چر های تانک ها از ذهتن جامعته
بتتتشری زدوده شتتتدنی نیتتتست .بتتتر
حتتسب آنچتته بتته طتتور یتتیر رستتمی
انتشار یافته ،بته موجتب ایتن قترارداد،
ایران ملزم متی شتود کته نفتت و گتاز
مورد نیاز چین را طی مدت طوالنی 52
ساله با در نظر گرفتن حدود  25در صتد
تخفیت نتتسبت بتته قیمتتت جهتتانی در
اختیار چین قرار دهد ونتیز ایتران ناگزیتر
استتت هتتر نتتو پیتتشنهاد در زمینتته
سرمایه گااری و خرید نفت و گاز ایران
را از سوی هر کشوری که باشد ،ابتتدا
با دولت چین در میان گااشتته و بترای
چین حق تقدم قائل شتود .چیتن متی
تواند بهتای نفتت و گتازی را کته بترای
مصارف خود از ایران خارج کرده ،پس از
گاشت دو سال پرداخت نماید و بعد از
دوسال نیز ،تاخیر در پرداختت از طترف
چین تمدید پایر خواهد بود .چیتن متی
تواند بهای نفت و گاز ایران را نته بتا ارز
های معتتبر و شتناخته شتده جهانتی
بلکه با "یوان " یعنی پول رایج در چیتن
پرداخت نماید .چیتن در هنگتام اجترای
قتترار داد متتی توانتتد هتتزاران نتتیروی
امنیتی و نظامی ختود را تحتت عنتوان
حفاظت از منافع ختود بته ایتران اعتزام
کنتتتد .عتتتالوه بتتتر ایتتتن مهندستتتان و
تکنیسین ها و کارگران چینی در تمتام
پروژه های متشترک بته ایتران گتسیل
شده و به کار خواهند پرداخت.

اقدامی که فقش قرار داد وقتوق الدولته
در سال  0202با دولت انگلیتس و ورود
مستشاران انگلیسی برای فرمانروائی
بر ایتران را بته یتاد هتا متی آورد ،قترار
دادی کتته البتتته هرگتتز نتوانتتست بتته
مرحلتته اجتترا در آیتتد .بتته کتتار گرفتتتن
عوامل خارجی ،حتی در قرار داد مظفر
التتدین شتتاه قاجتتار بتتا ویلیتتام ناکتتس
دارستتی در ستتال  0240هتتم صتتورت
نگرفته و در آن قرار داد هم دارسی بته
استتتتفاده از کارشناستتتان و کتتتارگران
ایرانی ملزم شده است.
جبهه ملی ایران ضمن مفیتد دانتستن
جلب و جاب سترمایه گتااری خارجتی

بتترای توستتعه اقتتتصادی کتتشور ،بتتا
هرگونه قترار داد یتک جهتته و استارت
باری را که حاکمیت ملی ایران را نقض
و منافع ملی ایران را پایمتال نمایتد بته
شدت محکوم می کند .قترار داد هتای
سرمایه گااری بایتد بته دور از مطامتع
سیاسی و نظامی و در گتیر شتدن در
رقابتتت هتتا و تتتضاد هتتای قتتدرت هتتای
جهانی و با سرمایه گااران مختلت در
عرصتته ی بیتتن المللتتی و بتتا در نظتتر
گرفتن حفظ استقالل و استیفای کامل
حقتتوق ملتتت ایتتران صتتورت پتتایرد .اگتتر
زمامداران جمهوری استالمی بتا ستو
سیاست خارجی ،خود را منزوی کترده

و طرف قرار دادی به جز چین و روسیه
نمتی یابنتد ،ایتن کتشور نمتی توانتد و
نبایتد تتاوان خطتا هتای سیاستی ایتتن
زمامتتتداران را بتتتپردازد .ایتتتن کتتتشور
نمیتواند و نباید در قترار داد هتایی ایتن
چنیتتن انحتتصار طلبانتته از طتترف چیتتن
گرفتار گردد .آقایانی که بته هتر ترتیتب
بتتر کرستتی قتتدرت نشتتسته انتتد بایتتد
قتتضاوت متتردم جتتان بتته لتتب رستتیده و
نسل های آینده را در مورد اعمال ختود
در نظر داشته باشند.
 32تیرم ه  9211خورشیدی
تهران – شورای مرکزی جبهته ملتی
ایران
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زمانى استبداد بود و یارت
انگلیس و آمريكا ،حاال اختناق
است و نوبت چپاول چین و
روسیه .و در هر دو حال فقر و
عقب ماندگى نصیب مردم ما .ملت ايران فقش و فقش در
سايه " آزادى "و حاكمیت ملى و حفظ "استقالل" و بى
طرفى نسبت به قدرت ها و تعامل با همه ى جهان  ،به
همه چیز خواهد رسید

تهران – شورا مرک

جبهه میل ایران

قیام ملی سی ام تیر چون نگینی درخشان بر تارک
تاریخ ایران نشسته است
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ملت بزرگ و با فرهنگ ایران از بیتش از
یکصد و بیست سال قبل ،برای کتسب
آزادی و استقالل و عقب راندن ارتجتا
و استبداد ،در تالش و جانفشانی بوده
و همچنتتتان در ایتتتن جنبتتتش و پیکتتتار
مقدک درگتیر استت .در همیتن ستال
های اخیر ،ختیزش هتای تتیر متاه ،88
ختترداد  ،88دی متتاه  ،29آبتتان متتاه و
دیماه  28نمونه ها و فرازهتایی از ایتن
تتتالش ختتستگی ناپتتایر هتتستند .در
عرصتته ی ایتتن نتتبرد بتترای آزادی ،چتته
انتتسان هتتای شتتریفی کتته جتتان
باختند و چه فرزندان ییوری از این
متتترز و بتتتوم کتتته درختتتون ختتتود
دریلتیدند .و قیتام ملتی ستی ام
تیر  0220اوجی بتا شتکوه از ایتن
تتتالش متتداوم و پتتر افتختتار ملتتت
ایران است.
انقالب مشروطیت در ستال 0582
توستتش پتتدران بیتتدار فکتتر متتا بتته
منظتتور رهتتایی از ستتتم استتتبداد
مطلقه و تحصیل آزادی و استتقرار
حاکمیت ملی بته منتصهی ظهتور
رستتید .امتتا متاستتفانه در آیتتتاز
پتتتتیروزی ،بتتتتا استتتتتبداد صتتتتغیر
محمدعلیشاهی و ستپس بتا کودتتای
 0522رضا خانی مواجه گردید .و قتانون
اساسی مشروطیت که برای برقتراری
مردم ساالری و حاکمیتت ملتی تدویتن
شتتتده بتتتود ،پایمتتتال حکومتتتت هتتتای
دیکتتتاتوری گردیتتد .بتتا وقتتو حتتواد
شتتهریور  0254و ستتقوط رضتتا شتتاه،
دوباره سپهر سیاسی ایتران بته قتانون
اساستتی متتشروطه ،حقتتوق ملتتتت،
پارلمتتتان ملتتتی ،احتتتزاب مختلتتت و
مطبوعات آزاد معطوف گردیتد و در ایتن
فضایی کته طلتسم اختنتاق شکتسته
شده بود ،آرام ،آرام وبه تتدریج نهتضت
ملتتی ایتتران بتته رهتتبری دکتتتر محمتتد
متتصدق ،شختتصیتی کتته حامتتل پیتتام
انقتتالب آزادیخواهانتته متتشروطیت بتتود،
شکل گرفت .و نهال نوپای نهضت ملی
ایران روز به روز به طرف بلون و پختگی
پیشرفت و در ستال  0258ایتن نهتضت
در وجود سازمان جبهه ملی ایتران کته
بتتا شتتعار انتخابتتات آزاد و ملتتی شتتدن

نفت به میدان آمتده بتود ،تبلتور یافتت.
رهتتبر جبهتته ملتتی ایتتران ،پتتس از بتته
تصویب رساندن قانون ملی شدن نفت
در مجلسین شتورای ملتی و ستنا ،در
تاریخ هفتم اردیبهتشت متاه  0224بته
منظتتور بتته اجتترا درآوردن قتتانون ملتتی
شدن نفت ،مسئولیت تشکیل دولت را
پایرفت و دولتت ملتی را تتشکیل داد.
دولت ملی مصدق ،برای اجترای قتانون
ملتتتی کتتتردن نفتتتت ،پنجتتته در پنجتتته
بزرگترین قدرت های استعماری جهتان

افکنتتد .او بتتا ملتتی کتتردن نفتتت بتتساط
شتترکت نفتتت ایتتران و انگلیتتس را کتته
نماینتتده و کتتارگزار استتتعمار بریتانیتتای
کبیر در ایران بود ،در هم پیچیتد .و بعتد
با مدافعات متمدنانته و قتانون مدارانته،
اقدامات بین المللی دولتت انگلیتس را
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و
دیتوان داوری الهتته بتا شکتتست روبتترو
ستتاخت .او ستتپس بتتا هوشتتیاری و
آگاهی تمام ،متوجته صتحنه ی داختل
کتتتشور شتتتد و دریافتتتت کتتته ایتتتادی
استتتعمار و عوامتتل بیگانتته بتترای بتته
شکست کشاندن نهضت ملتی شتدن
نفتتت ،متتشغول توطئتته چیتتنی علیتته
دولت ملی در داخل هستند .لاا بترای
مقابله بتا دسیتسه هتای داخلتی کته
اکثرا توسش نظامیتان گتوش بته فرمتان
شاه صورت می گرفتت ،در روز  52تیتر
ماه  0220هنگام معرفی کابینته جدیتد
خود مصمم گردید که به عنوان نخست
وزیتتر دولتتت متتشروطه ،پتتست وزارت

جنگ را بر طبق قانون ،در اختیار بگیرد.
تا بتواند ارتش را در کنتترل داشتته و از
کارشکنی نظامیان جلوگتیری نمایتد .و
چتتون بتتا ایتتن درخواستتت قتتانونی او
موافقت نشد ،استعفا داد و در انتظتار
قضاوت ملتت در خانته نشتست .قتوام
السلطنه نخست وزیر شد و با اعالمیه
ای سراسر توهین و تهدید نتسبت بته
ملت ایران زمامداری خود را آیتاز کترد.
دولتتت قتتوام التتسلطنه بیتتش از  2روز
دوام نیاورد و در روز سی ام تیر با قیتام
ختتونین ملتتت ایتتران از صتتتندلی
نخست وزیری یه زیر کشیده شد
و دکتر محمد مصدق با حمایتت و
پشتیبانی جانانه ی ملت ایران بتر
اریکه قدرت بتاز گتشت .ستی ام
تیر روز پر افتخاری است که ملتت
ایران با نثار خون خود ،نهال آزادی
و استقالل ایتران را آبیتاری کترد و
نتتشان داد کتته تتتا چتته حتتد بتترای
آزادی و استقالل وطن خود هزینه
پرداز است .جبهه ملی ایتران یتاد
و خاطره ی قیام ملی سی ام تیر
را گرامی می دارد و به روان پتاک
شتتتهدای گلگتتتون کفتتتن آن روز
تاریخی و همه ی شهدای راه آزادی و
استقالل ایران ،از انقالب مشروطیت تا
به امروز درود می فرستتد و امیتد دارد
که با ایتن فتداکاری هتای  054ستاله،
ستتر انجتتام ملتتت ایتتران بتته آزادی و
استتتقالل کتته ستتر منتتشا عتتدالت و
توسعه وپیشرفت است ،دست یابد.
سی ام تیرماه 0222
تهران – شورای مرکتزی جبهته ملتی
ایران

ی
زندان س ایس کورد هدا ت عبدەلل پور در زندان اریم ە پیش
عکیس از
از رتدباران شدنش توسط تریریست ها سپاه پاسداران "یها آزاد را
با جانم خواهم داد تا ادم در دل آزاد خواهان ی ملتم بماند".

صفحه 10

دکتر حسین موسویان فعال
سیاسی در گفتگو با مستقل
آنالین:

صفحه 11

سید حستیتن متوستویتان از فتعتاالن
نهضت ملی است که بیش از ۱۲ستال
سابقه فعالیت ممتد سیاسی دارد .او
از مریدان و دلباختگتان دکتتتر متحتمتد
استتتتتتتتتتتتتتت.
مصتتتتتتتتتتتتتتدق
وی فارن التحصیل رشته پتزشتکتی از
دانشگاه تهران و دارای بورد تخصتصتی
بیماریهای داختلتی استت .مشترو
گفتگوی این پیرمرد سیاست ایتران بتا
ختتبتترنتتگتتار ستتیتتاستتی مستتتتتقتتل را
میخوانیم:
*مجلس ی زدهم خود را انقالبی و
ضد س د خوانده  ،کر مهیهکهنهیهد
مص دیق انقالبی و ضدیت ب س د
را در چه اقدام تی نشه ن خهواههد
داد؟
من در وهله اول باید عرب کنم کته در
تشتتکتتیتتل ایتتن متتجتتلتتس متتوازیتتن
دموکراسی و انتخابات واقعی رعتایتت
نشده ،بنا بر این ،در متورد “متجتلتس”
بودن آن تردید زیتادی وجتود دارد .امتا
صرفنظر از این نکته ،ایتنتکته متجتلتس
یازدهم خود را انقالبی خوانده ،احتماال
به این معنی استت کته ختود را بته
اهداف و آرمتانهتای متلتت ایتران در
انقالب سال  ۵۱پایبنتد متیدانتد .اگتر
چنین استت بتایتد متتتاکتر شتد کته
خواسته و شعتار اول متردم ایتران در
انتقتالب “آزادی” بتتود .اگتر کستی یتتا
نهادی خود را انقالبی بنامتد بتایتد بته
خواستههای مردم از انتقتالب وفتادار
باشد و به آن خواستتتههتا بتاز گتردد.
آنچه طتی ستالهتا پتس از پتیتروزی
انقالب روی داده ،دور شدن از اهتداف
اولیه انتقتالب بتوده استت .اگتر ایتن
مجلس خود را نه در حترف و شتعتار،
بلکه در عمل و واقعیت طرفدار انتقتالب
مردم متیدانتد بتایتد بته “ آزادی” کته
خواسته اول مردم بوده اعتقاد داشتتته
و احترام بگاارد .آزادیهای ستیتاستی
شامل آزادی بیان و قلم ،آزادی احتزاب
واجتماعات و آزادی انتخابات است .آیتا
این مجلس اراده و توان آن را دارد کته
بستتتتتری بتترای فتتراهتتم شتتدن ایتتن
آزادیها فراهم کند؟ اگتر متیختواهتد
ضدفستاد بتاشتد ،بتاز هتم بتایتد بته
آزادیها متشبر شود .زیرا که فستاد
مولود طبیعی فضای بستته و فتقتدان
آزادیها است .در جامعهای کته آزادی

وجتتود داشتتتتته بتتاشتتد فستتاد رختتت
برمتیبتنتدد و امتکتان بتروز و ظتهتور
نمییابد .گفتهی متلتکالتمتتتکتلتمتیتن
خطیب آزادیختواه صتدر مشتروطتیتت
اینست «ریشهی هیچ فستادی قتطتع
نمیشود مگر به تیشهی آزادی»
*اکنون که مهجهلهس یهت د هت،
اصولگرا و هم ههنهب به شهورای
نگهب ن ا ت چه اولویتهه یهی را
رلوحه اقهدامه خ خهویها قهرار
داد؟
خههههههههههههواهههههههههههههد
اصتتوال متتجتتالتتس شتتورای استتالمتتی
همسو و همراه با شورای نگهبان بوده
وهستند و تصویب اقتضائات نظام را در
دستور دارند .فراموش نکنیم که پیمتان
برجام را بتا تتمتام اهتمتیتت و ابتعتاد
گستردهی آن ظرف بیست دقتیتقته در
مجلس قبلی تصتویتب کتردنتد .یتا در
مسئلهی مهم افزایش قیمت بنزین بتا
آن همه تبعات درمجلس قبتلتی هتیتچ
تحرکی مشاهده نشد ،ایتن متجتلتس
هم ختارج از ایتن روال نتیتستت .متا
هیچگاه ندیدیم طرحی مهم و اقترگتاار
در کار کشور از طرف نماینتدگتان ارائته
شود.
*آی کر میکنید مجلس یه زدههم
ب توجه به برخورداری از حهمه یهت
جههنهه ک حهه کههم مههیتههوانههد طههی
چه ر ل پیا رو در راس امهور
بهههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههههد؟
من تصور نمیکنم که حتتی متجتلتس
ششم هم هیچوقت در راک امور بوده
باشد .در همان مجلس شتشتم هتم
دیدیم که دو الیحه ،چگونه از بترنتامته
کار مجلس کنار گااشته شد.
*در اولی نطق رئهیهس مهجهلهس
ی زدهم ش هد انتق د جدی وی بهه
ه ل ونهیهم
دولت بودیم .در یهت
پیا رو که روح نی در راس قهوه
مجریه ا ت پیا بینهی شهمه از
تههمهه مههو دو قههوه چههیههسههت؟
انتقاد مجلس از دولتت ،یتا دولتت از
مجلس فقتش نتاشتی از رقتابتتهتا و
تضادها است و مقداری هم مربوط بته
کشمکش قدرت بترای شترایتش آیتنتده
است .البته ممکن است این رقابتتهتا
گستردهتر شود .دیتدیتهی متنتافتع و
مصالح ملی کمتر در این اختالفتات بته
چشم میخورد.

*آی ا تیض ک وزرا و از حهد نصه
ا ت دن دولت را محتمو میدانهیهد؟
احتمال چنین تحرکاتی در جهت به بتن
بست رستانتدن دولتت بتا تتوجته بته
موقعیت حاضر و بحرانهتای گتونتاگتون
بعید به نظر میرسد.
* در گش یها امهور مهمهیهشهتهی
مههرد چشههمانههداز بههرن ه مهههه ه ی
مههجههلههس یهه زدهههم را چههگههونههه
مههههههههیبههههههههیههههههههنههههههههیههههههههد؟
تورم ،گرانی ،بیکاری و فتقتر فتزایتنتده
اوضا معیشتی متردم را بته شتکتل
نگران کنتنتدهای درآورده استت .امتور
معیشتتتی فتروکتاهتیتدهی متردم بته
نابسامانی اقتصاد کشور گتره ختورده
استتت .بتته بتتاور متتن ویتترانتتی وضتتع
اقتصادی سالهای اخیتر چتنتد عتلتت
اصلی دارد .اول واردات ییر ضتروری و
سودجوئی افرادی که با اقتصاد داللی،
تولید داخلی را نتابتود کتردهانتد .دوم
فساد گسترده با ارقام نجومی و یارت
منابع متالتی کشتور تتوستش افترادی
معدود .سوم هتزیتنته کتردن قتروت و
داراییهای کشور در راههای ناصواب و
باالخره تحریمهای اقتصتادی .آیتا ایتن
مجلس در قد و قوارهای هست که این
عوامل عمده را از پیش پتای اقتتتصتاد
کشور بردارد؟
*نم ینده یزد در مجهلهس یه زدههم
صراحت به برخورد شدید مجلس ب
دولت اش ره کرده ا هت .آیه بهه
ایتق د شم رهبهری بهه مهجهلهس
ی زدهم اج زه بهرخهورد شهدیهد به
دولههههت را خههههواهههههد داد؟
همان طور که در پتاستخ بته یتکتی از
سواالت قبلی عرب کتردم ،بته نتظتر
نمیرسد که در ایتن شترایتش بتغترنتج
کشور و با توجه به این که یتک ستال
بیشتر به پایان دوره ریاست جمتهتوری
بتتاقتتی نتتمتتانتتده استتت بتترختتوردهتتای
شدیدی را شاهد باشیتم .ولتی حتاال
میتوان گفت امکان وقو هتمته چتیتز
هست.
*تحهوتخ ،مصهوبه خ و مهجهمهو
وق یع مجلس ی زدهم چه ته یهیهری
بر انتخه به خ ریه هت جهمهههوری
 ۰۰۱۱خههههواهههههد داشههههت؟
حرفها و روایات مختلتفتی بته گتوش
میرسد که شاید انتتختابتات ریتاستت
جمهوری در دوره آیتنتده بته گتونتهای
دیگری صورت پایرد .باید صتبتر کترد و
دید که آیا در این مجلس که به اذعتان
رسانههای رسمی ،کتمتتتریتن متیتزان
مشارکت مردمی در شتکتلگتیتری آن
وجود داشته ،امکان تغییرات متهتم ،در
انتخابات ریاست جمهوری ،قابل تحقق
خواهد بود؟

از »شخصیت اقتدارطلب«تا »نفس
نئولیبرال«سیاست و اقتصاد علیه
داوود ربیعی
جامعه

صفحه 12

در عصر روی کار آمتدن حتکتومتتهتای
تمامیتختواه قترن بتیتستتتمتی اروپتا
همچون حکومت موسولینی در ایتالیتا
و استالین در شوروی و هتمتزمتان بتا
عروج فاشیتستم نتازیهتا در آلتمتان،
اعضای مؤسسه تحقیقات اجتتتمتاعتی
فرانکفورت به تأمل در این نو از قتدرت
سیاسی و رابطه آن با شخصیت یالب
اجتماعی حکومتشوندگان پرداختتنتد.
ماحصل تحقیقات و مطالعات آنهتا کته
نوعی روانشناسی تودهای ستیتاستی
بود ،استخراج مفهومی بود تتحتت
عنوان «شخصیت اقتدارطلب».
شخصیت مورد نیاز نئولیبرالیستم،
یک ن ْفس رقابتی و فاقد شخصیت
و ایده و تعقل است که به هرچته
که بتیتشتتتر دم دستت بتاشتد،
نزدیکتر است.
ایتن نتو از شتختصتیتت ،تتحتتت
تتاریتختی و
مکانیسمهای ختا
اجتماعی قرن بتیتستتتم بترختی
کشورهای اروپایی به وجود آمتده
بتتود .تتتئتتودور آدرونتتو ،متتاکتتس
هورکهایمر و هتربترت متارکتوزه ،سته
متفکر اصلی نظریه انتقادی ،شخصیت
اقتتدارطتلتب را نتو ختاصتی از ابتژه
کتردنتد
سیاسی ساخته شده تعریت
که فاصله آن با قدرت سیاسی مسلتش
به شدت زیاد است و به همین دلتیتل،
میل به «ایتنهتمتانشتدن »بتا قتدرت
سیاستی در او بستیتار زیتاد استت.
»شخصتیتت اقتتتدارطتلتب« متحتصتول
جامعهای بود که در آن ،فاصتلته متیتان
قدرتمندترینها و بیقدرترینها بستیتار
زیاد است .این شخصیت نوعا ،در برابتر
قدرت مسلش سیاسی ،ضعی و ختوار
و ملتمس است و در برابر ضعیتفتتتر از
خود به شدت جبار و کینهتوز.
هانا آرنت نیز نه با اشاره مستقیتم بته
ختود در
این مفهوم ،اما با بیان ختا
اینباره ،ظهور این نتو شتختصتیتت را
محتصتول ذرهذره شتدن افتراد و تتک
افتادن آنهتا از ستاختت اجتتتمتاعتی
دانست و سرانجام یلتبتهی ایتن نتو
شخصیت بر ساحت سیاسی جتامتعته

را ،ظهور حاکمیت «توتالتیتتتر »تتعتریت
کرد.
قابل ارتقاShutterstock(c) .
حاکمیت توتالیترم مکانیستم انتبتاشتت
قدرت به مدد سلب هویت
توتالیتاریسم (تمامیتخواهی) محصول
سیاستزدایی از تتودههتا در دورهای
است که نوعی از «عتدمقتطتعتیتت »و
اضطرار بر زندگی آنها حاکم است .در
این شترایتش استت کته یتک جتریتان
سیاسی با پرداخت درونهای بستیتار

بزرگ تاریخی و سیاسی و با تتهتیتیتج
تودهای و نوید پایان وضعیت اضتطتراری
میتواند ابتکار عمل را در دست گیرد و
با بسیج تودهای در ابعاد وسیع ،قتدرت
را قبضه کنتد .در ایتن متیتان ،هترچته
داستانی که جریان سیاسی توتالتیتتتر
به هم میبافد پیچیدهتر بتاشتد و هتر
چتتته ایتتتدئتتتولتتتوژی پتتترداختتتتتتته آن
ریزهکاریهای بیشتری داشته بتاشتد،
موفقیت آن بتیتشتتتر استت .تتجتارب
تاریخی قابت کردهاند که مقبولیت یتک
ایدئولوژی سیاسی به هیچ وجه تتابتع
نوعی عقالنیت سیتاستی نتیتستت و
ربطی به قوت استداللهای واقتعتی و
توضیح و تبیین جهان بتر متبتنتای یتک
تئوری علمی ندارد .بلکه بستگی دارد
به میزان جاابیت آن و شنتاختت آن از
روان سیاسی تودهای و قدرت معتنتادار
ساختن جهانی به ظتاهتر بتیمتعتنتی
برای تودههای سرگردانی کته از فترط
استیصال ،آمادگی جاب شدن در هتر
جنبشی را که متژدهی رهتایتی بتدون

مسئولیت را برای آنها اشتته بتاشتد،
دارند.
همین «بیتفاوتها »هستنتد کته در
بزنگاههای تاریخی خا  ،مادهی ختام
حاکمیتهای توتالیر را متیستازنتد و
همین تودهی بیشکل است که نتیتاز
یک سیستم نئولیبرال به بالهت ،میتل
به مصترف بتیحتد و مترز و پتایترش
بیچون و چرای قواعد حاکم بر کتار را
رفع میکند.
حاکمیت توتالیتر با شتختصتتزدایتی و
هویتزدایی از افراد و گتروههتای
تحت سلطه خودش و همچنین با
بتتترستتتاختتتتتتتن «دیتتتگتتتریهتتتای
ییرخودی »کاذب و ذاتتیستازی
هویتهای اجتماعی و تتاریتختی،
تقابلهایی انتزاعی میسازد کته
به واسطهی آن میتواند به طتور
موقتی مسائل بنیادین یک جامعه
را کتتنتتار بتتزنتتد و بتتا تتتوستتل بتته
داستانسرایی و تتختیتل متخترب
ستتیتتاستتی ،بتته طتتور متتوقتتت،
بحرانها را دور بزند ،مخالفتیتن را
حاف کند و سپس بر خرابههای نتظتم
مسلش پیشین ،دوباره نظمی به همان
سبک و سیتاق امتا در لتبتاستی نتو،
مستقر سازد .ایتن هتمتانتا انتبتاشتت
قدرت به متدد ستلتب هتویتت استت.
مکانیسمی که مشابهتهای زیادی با
همتای ختود در ستازمتان اقتتتصتادی
جامعه دارد.

صفحه 13

سلطه نئولیبرالیسمم انباشت سرمایته
به مدد سلب مالکیت
به همان سبک و سیاقی که متیتتوان
از انباشت قدرت به مدد سلب هویت و
تودهای کردن ترکیب جتمتعتیتتتی یتک
جغرافیای ستیتاستی ،در حتاکتمتیتت
توتالیتر سخن گفت ،صد البته میتتوان
از انباشت سرمتایته بته متدد ستلتب
مالکیت از یک «طبقه »نیز روایت کترد،
به ویژه در عصتر ستلتطته ستیتاستت
طبقاتی نئولیبرالیسم کته بته زبتانتی
ساده عبارت است از سلب متالتکتیتت
هر چه بیشتر از مزدبگیتران و اعضتای
«مادون طبقه »جامعه .تفتاوت در ایتن
است که آنچه در حاکمیت تتوتتالتیتتتر
ستانده میشود ،هویت و شتختصتیتت
افتتراد استتت و آنچتته بتته واستتطتته
ستتیتتاستتتهتتای نتتئتتولتتیتتبتترال ستتلتتب
میشود ،محصول کار اجتماعی است.
جدا کردن این دو مکانیسم در ستطتح
تحلیل ،به هیچ وجه بته ایتن متعتنتی
نیست که در عالم تجربی سیاستت و
اقتصاد هم این دو همیشه بته شتکتل
«تتتیتتم آرمتتانتتی» ،جتتدا از هتتم روی
میدهند .اتفاقأ این دو مکتانتیتستم در
بسیاری از تجارب تاریخی ،با هم و بته
صورت موازی در تتاریتخ روی دادهانتد.
نمونه تاریخی چنین همنشیتنتیای را
میتوان در آلمان نازی و عصر ستلتطته
فاشیسم در ایتالیا دید.
دو مکانیسم ،یک نتیجه
اما نئولیبرالیتستم بته متثتابته آختریتن
مکانیسم سلب مالکیتت ،در مترحتلته
کنونی توسعه نظام سرمایهداری و بته
عنوان وضتعتیتت بترستازنتده هستتتی
اجتماعی و سیاسی و حاکم جهانتی،
همانند حاکمیت توتالیتر ،نو جتدیتدی
از شخصیت مورد نیازش را خلق کترده
استتت کتته در ادبتتیتتات متتنتتتتتقتتدیتتن
سیاستهای نئولیبرال در ایران به نتام
«نفس نئولیبرال »یا «سوژه نئولیبرال »
شناخته شده است.
نفس نئولیبرال یک تیم شخصتیتتتی و
اجتماعی است که بتنتا بته ضتروریتات
مادی حاکم بر زندگیش ،نمیتواند یتک
راهتتنتتمتتای درونتتی بتترای رفتتتتتار
اجتماعیاش داشته باشد .این نو از
شخصیت نیز بنا به حاکمیت یتک متدل
سیاسی ت اقتصادی و اجتتتمتاعتی بتر
زندگی ،نمیتواند خودآییتنتی داشتتته
باشد و متکی به خود و «عقل »باشد.
او تتتنتتهتتا متتیتتتوانتتد بتتا بتتهکتتارگتتیتتری
استراتژیهای خاصی به صورت فردی،
با وضتعتیتت کتنتار بتیتایتد و در یتیتر
اینصورت ،از گردونه رقابت نئولتیتبترال،
حاف خواهد شد.

شخصیت محبوب و مورد نیاز سیستتم
استت
نئولیبرال ،فردی بسیار منعطت
که قادر بتاشتد در بترابتر تتغتیتیتراتتی
همچون موقتیسازی و کاالیتیستازی
کار و زندگی و عاطفه ،از خود نترمتش
نشان دهد و بتتتوانتد بتدون متقتاومتت
خاصی تسلیم شرایش شود .این نو از
شخصیت مورد نیاز نئولیبرالیستم ،یتک
نفس رقابتی و فاقد شخصیت و ایده و
تعقل است که به هرچه که بیشتر دم
دست باشد ،نزدیکتر استت .بته ایتن
دلیل که او فاقد قدرت تعقل و تتأمتل و
به زبان فلسفی ،فاقد «خودآگتاهتی »
است .این شخصیت به طتور نتوعتی،
فاقد بینش تاریخی است و بته دلتیتل
«بیگانگی »از تاریخ و شیوه کار جامعته
و جایگاه اجتماعی و تاریخی ختویتش،
نتتظتتلتتم مستتلتتش را ذاتتتی جتتهتتان و
«بتتدیتتهتتی »تصتتور متتیکتتنتتد .نتتفتتس
نتتئتتولتتیتتبتترال ،در استتارت ر یتتاهتتای
«موفیقیتت»« ،پتیتشترفتت »و صتعتود
ناگهانی به رأک پتلتکتان اجتتتمتاعتی،
قروت و منزلت و محبوبیت را میجتویتد
و از این حیر ،همراستا با ایتدئتولتوژی
نئولیبرال ،به شخصیتتزدایتی از ختود
میپردازد.
ادیام امیال اقتتدارطتلتبتانته در نت ْفتس
نئولیبرال
نفس نتئتولتیتبترال از ایتن حتیتر کته
گرایشهای «شخصیت اقتدارطلتب »را
همزمان در خود هضم میکند ،اهمیت
دارد .این تیم شخصیتی ،بتا پتایترش
بی چون و چرای «قواعد بتازی» ،ختود
را وارد چرخهای بتاطتل متیکتنتد کته
هرچه بیشتر از فرد شخصیتزدایتی و
از جامعه« ،ساختزدایی »میکند.
دو مکانیسم ستیتاستی و اقتتتصتادی
«توتالیتاریسم »و »نئولیبرالیستم« بته
ویتتژه از ایتتن حتتیتتر عتتمتتلتتکتتردهتتای
مشابهی دارند که هر دو جامعه را بته
سمت تودهای شتدن متیبترنتد و بته
جتتای ستتازمتتانتتدهتتی آن بتتر متتبتتنتتای
سیاست حزبی و صنفی و یا کارکرد و
تقسیم کار اجتتمتاعتی« ،تتودههتایتی
بتتیشتتکتتل »و ظتتاهتترا بتتیتتتفتتاوت
میسازند که خود را بری از متعتادالت
سیاسی میبینند و بیتشتتتر متنتتتظتر
دستورالعملهای مراکز قدرت هستتنتد
تا از آن اطاعت کنند.
اما مسئتلته ایتن استت کته هتمتیتن
«بتتیتتتفتتاوتهتتا »هستتتتتنتتد کتته در
بزنگاههای تاریخی خا  ،مادهی ختام
حاکمیتهای توتالیر را متیستازنتد و
همین تودهی بیشکل است که نتیتاز
یک سیستم نئولیبرال به بالهت ،میتل
به مصترف بتیحتد و مترز و پتایترش
بیچون و چرای قواعد حاکم بر کتار را

رفع میکند .چرا که آنها به شتکتلتی
ساختاری در وضتعتیتتتی اضتطتراری و
پیشبینینتاپتایتر قترار دارنتد کته بته
آسانی میتواننتد نتقتش هتیتزمهتای
آتش یک جریان سیتاستی مترتتجتع را
بازی کنند .حتتتی اگتر «انستانهتای
خوبی »باشند.
ظهور دوباره گفتمانهای «بازگشت بته
خویشتن»های افسانهای
عمدهترین و اصلیتریتن راهحتلهتایتی
که جریانهای مرتجع سیاستی زادهی
وضتتعتتیتتتهتتای ایتتنچتتنتتیتتنتتی متتطتتر
میکنند ،شامل افسانهسازیهایی از
گاشتهای خیالین و ایتلتب درویتیتن
است که به طتور کتلتی متیتتوان در
عنوان گفتمان «بازگشت به خویشتن»
آن را جای داد.
جنبشهای توتالیتر ملی و ماهتبتی و
نظایر آنها ،با وجود اختتتالف ظتاهتری،
تشابهی اساسی دارند ،تشابه در در
شیوه رویارویی ایدهآلیستی با جامتعته
و تاریخ .رویکرد همه آنها نو خاصی از
خوانش «فرهنگی »است کته بتا دور
زدن مسائتل اکتنتون ،ذهتنهتا را بته
گاشتهای ییترواقتعتی و ستاختتتگتی
ارجتتا متتیدهتتد و آن را هتتمتتچتتون
شاخصی برای ارزیابی وضعیت فعتلتی
به نمایش میگاارد.

در هر جریان سیاسی این چتنتیتن ،بتا
توجه به متون و اسنادی » فرهتنتگتی«
که خود را با مفاهیم آنهتا تتوجتیته و
تبلیغ میکند و با توجه بته پتایتههتای
تاریتختی بته
نظری آن ،یک دوره خا
عنوان «دوره طالیی »تبلیغ و برجستته
میشود و جریانی سیاسی کته ختود
را احیاگر آن دوره معرفی متیکتنتد ،در
صدد بازگشتت بته عصتر طتالیتی بتر
میآید .این دوره تاریخی در جریانهای
سیاسی اسالمگرا میتواند یتک دوره
از خالفت یا یک قرن طتالیتی تتمتدنتی
استتالمتتی بتتاشتتد و در ایتتدئتتولتتوژی
ملیگرایی پانایرانیتستتتی متیتتوانتد
عصر » کوروش کبیر« و امثال آن باشتد.
جریانهایی این چنتیتن کته متحتصتول
تتتفتتوق راهحتتلهتتای استتطتتورهای و
آسمانی مشکالت زمینی هستند ،در
مورد همه چیز ،جز خود مسائلتی کته
در واکنش به آنها بته وجتود آمتدهانتد
صحبت میکنند .مثال داعشتیهتا در
باره آداب صحیح وضو و یا نماز و ییره و

دربتتتاره ریتتتزهکتتتاریهتتتای کشتتتتتتتار
بیدفا ها ،حرفها برای گفتتتن دارنتد
اما به هیچ عنوان درباره راهحل واقعتی
برونرفت از بتحترانتی کته ختود آنهتا
جزئی از آن هستتتنتد ،حترفتی بترای
گفتن ندارند .متلتیگترایتان ختیتالتی و
پانایرانیستها با خوانش انتتزاعتی از
تاریتخ فترهتنتگتی ،دربتاره مستائتلتی
همچون «امکان و امتتتنتا تتفتکتر »و
«بنیانهای معرفتشناسانه اندیشهی
ایرانی »داستانها به هم میبافند اما
درباره هیچکتدام از مستائتل زنتدگتی
روزمره جمعیتی که از آن با عنوانهتای
«حوزه تمدنی »یا «ملت »نام میبرند،
راه حلی ندارند.
جنبشهای توتالیتر ملی و ماهتبتی و
نظایر آنها ،با وجود اختتتالف ظتاهتری،
تشابهی اساسی دارند ،تشابه در در
شیوه رویارویی ایدهآلیستی با جامتعته
و تاریخ .رویکرد همه آنها نو خاصی از
خوانش «فرهنگی »است کته بتا دور
زدن مسائتل اکتنتون ،ذهتنهتا را بته

گاشتهای ییترواقتعتی و ستاختتتگتی
ارجتتا متتیدهتتد و آن را هتتمتتچتتون
شاخصی برای ارزیابی وضعیت فعتلتی
به نمایش میگاارد .ایتن جتریتان ،بتا
تأکید و تکرار بتیتش از حتد درونهتای
بستتیتتار بتتزرگ و پتتیتتچتتیتتده و ستتلتتب
مسئولیت از تودهی مردم توسش انتقال
یتا
قهرآمتیتز قتدرت بته یتک شتخت
هستتتتتتهی حتتتزبتتتی ،از جتتتامتتتعتتته
سیاستزدایی متیکتنتد و متیتل بته
» یکیشدن با قتدرت متتتجتاوز« را در
حکومتشوندگان تقویت متیکتنتد .در
دورههایتی تتاریتختی کته ذهتنهتا و
عقلها آمادگتی الزم بترای متدیتریتت
اجتماعی و مبتارزه را تتمتریتن نتکترده
باشند و در نتیجه ،جریانهای متتترقتی
نتوانند مسیر تتغتیتیترات را در دستت
گیرند ،این جتریتانهتای افستانتهسترا
هستند که با نشانه گرفتن «قلبها »،
ابتکار عمل را در دست میگیرند و بتر
خشتتتم و احستتتاستتتت تتتتودهای،
موجسواری میکنند.
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برای بق ی خود تم می ایران را بهه
حراج بگذارد ،ام چی واقعبی تر از
آن ا ههت کههه بههرای نجهه خ یههت
کشتی تو نزده ،من ع خود را در
خطر ا کند
 فرشته نجات جمهتوری استالمی یتاهیتتوالی استتتعمارگری کتته میخواهتتد
ایران را زیر سلطه در آورد؟ در روزهتای
اختتتیر ،ایتتتن پرستتتشها در محافتتتل
سیاستتتتی ایرانتتتتی بتتتته بحرهتتتتا و
مشاجرات دان منجر شده است .کلیتد
زن ایتتن بحرهتتا و متتشاجرات انتتتشار
متنی است که وزارت خارجه جمهوری
استتالمی بتته عنتتوان ستتند راهتتبردی
همکاریهای ایران و چین منتشر کرده
استتت .مخالفتتان ایتتن ستتند ،از جملتته
محمود احمتدی نتژاد رئیتس جمهتوری
پیشین ،آن را گامی در راه صتدمه زدن
بتته حاکمیتتت ملتتی ایتتران خواندهانتتد.
هواداران تغییر رژیم در ایران ،از این هم
جلوتتتتر رفتهانتتتد و از «ترکمانچتتتای »
چینی سخن گفتهاند.
اما ،در آن سوی طی سیاسی ،آقتای
اسحق جهتانگیری ،معتاون اول رئیتس
جمهوری اسالمی ،وعده میدهتد کته
مردم ایران به زودی «خیر و برکت »این
همکتتاری بتتا چیتتن را خواهنتتد دیتتد.
روزنامه کیهان تهران ،از ایتن نتیز فراتتر
میرود و از تشکیل محور ایران -چیتن-
روسیه برای عرضه نظم نتوین جهانتی
سخن میگوید.
ختتوب ،جریتتان چیتتست؟ ایتتن ستتر و
صداها تا چته حتد بازتتابگر واقعیتانتد؟
یتتک بررستتی دقیتتق از متتساله نتتشان
میدهد کته اینبتار نتیز ،ماننتد بتسیار
موارد دیگر در دوران ۰۲ساله جمهتوری
استتتالمی ،بتتتا آمتتتیزهای از فتتتانتزی و
جاهطلبی کودکانه از یک ستو و کیتن و
نفتترت بیمارگونتته از ستتوی دیگتتر روبتترو
هتتستیم .رهتتبران جمهتتوری استتالمی
قابلیت زیستن در جهان واقعیات را ،در
بتتتسیار متتتوارد از دستتتت دادهانتتتد و
آرزوهای ختود را حتتی پیتش از شتکل
گرفتن ،تحقق یافته میپندارند.
به یک معنا میتوان گفت کته در ستند
۹۱صفحهای وزارت امور خارجه ،چتیزی
جز یک تصویر خیتالی نیتست .رهتبران
تهران هنوز نتوانستهاند حتتی بتر ستر
عنوان این تصویر خیالی توافق کنند .در
روزهای گاشتته ،مقامتات گونتاگون در

تهران از «برنامه همکاریهای جتامع »
پیمان فرابتردی ایتران و چیتن «تفاهتم
نامتته »و حتتتی «معاهتتده فرابتتردی »
سخن گفتهاند ،بی آنکه متوجه باشتند
که هر یتک از ایتن اصتطالحات مفهتوم
حقوقی و ویژهای را القا میکنند.
از ستتوی دیگتتر ،ستتخنگویان جمهتتوری
اسالمی تاکیتد میکننتد کته «ستند »
مورد بحر چیزی جز یک «نقتشه راه »
نیست و نباید به عنتوان متتنی نهایتی
تلقی شود .بتا ایتن حتال عنتوان ستند
منتتتشر شتتده از ستتوی وزارت امتتور
خارجه «ویترایش نهتایی »استت بترای
«برنامه همکاریهتای جتامع ۲۵ستاله
ایران و چین».
درهمان حال ،وزارت امور خارجته چیتن
از متن  ۹۱صفحهای تهران خبر نتدارد و
در عتتوب یتتک متتتن  ۹۲صتتفحهای بتته
انگلیسی و یک متن دیگر به مانتدارین،
زبتتان رستتمی چیتتن ،در پنتتج صتتفحه
عرضه میکند.
انتتتتتتسیتو مطالعتتتتتتات استتتتتتتراتژیک
بینالمللی پکن ،وابتسته بته دانتشگاه
پکن ،چیزی جز بیانیه پایان ستفر آقتای
ژی جیتتن پینتتگ ،رییتتس جمهورخلتتق
چین ،به تهتران در ستال  ۲۲۹۱عرضته
نمیکند.
کمیته ملتی چیتن بترای همکاریهتای
اقتصادی چند مقاله در ضرورت توستعه
بازرگانی میان جمهتوری خلتق چیتن و
جمهوری دارد ،اما از نهایی شتدن یتک
معاهتتتده راهتتتبردی بیختتتبر استتتت.
انستیتو مطالعات بینالمللی شانگهای
نیز متدعی استت کته متااکرات دربتاره
همکاریهای آینده دو کتشور هنتوز بته
طور جدی آیاز نشده است.
به عبارت دیگر ،سر و صدایی که تهران
بتته راه انداختتته استتت ،ممکتتن استتت
هیتتاهوی بتتسیار بتترای هیتتچ باشتتد
دستکم در آینده نزدیک.
ماجرا با سفر رییس جمهوری چیتن بته
تهران آیاز شتد .در آن ستفر آقتای ژی
جینتتگ پینتتگ  ۹۱تفاهمنامتتهای را کتته
«بیتتت رهتتبری »در ستتالهای  ۲۲۹۲و
 ۲۲۹۵با رهبران چین تثبیت کترده بتود،
امتضا کتترد و راه را بترای متتااکره بتترای
عملی کردن برنامههای اعالم شده باز
کرد.
مجموعه تفاهمنامتهها را میتتوان بته
چهار بخش تقسیم کرد .در بخش اول،
چین ایران را به عنتوان یتک منبتع متواد
خام ،به ویتژه نفتت و گتاز ،ستنگهای

معتتدنی و متتواد یتتاایی از یتتک ستتو و
خریدار کاالهای صنعتی از ستوی دیگتر
میبیند .آقای مجیدرضا حریری ،رییتس
اتاق متشترک ایتران و چیتن میگویتد:
«نتتو اقتتتصاد ایتتران مبتتتنی بتتر فتتروش
مواد خام به دنیاست .چین هم خریتدار
ایتتن کاالهاستتت و بتته همیتتن ستتبب
(میتوانند) شریک اول تجتاری یکدیگتر
باشند».
به عبتارت دیگتر ،چیتن ،در ایتن بختش
مورد بحر ،خواستار تحمیل یک رابطته
کالسیک استعماری بته ایتران استت -
همتتان شتتیوهای کتته بریتانیتتا در هنتتد،
فرانسه در الجزایر و هلنتد در انتدونزی،
در دوران استتتتعمار بتتته کتتتار بتتترد .در
سالهای اخیر ،چین همین رابطه را بتا
بیش از  ۹۲کشور آسیایی و آفریقایتی
در حال رشد برقرار کرده استت تتا هتم
نیاز خود به متواد ختام را تتامین کنتد و
هم بازارهای الزم بترای صتنایع ختود را
به دست آورد.
در بعتتضی کتتشورها ماننتتد ستتودان و
موزامبیتتتک ،چیتتتن حتتتتی بتتتا خریتتتد
زمینهتتای قابتتل کتتشت برنامتتههای
درازمدتی را بترای تتامین متواد یاایتی
مورد نیاز خود شکل داده است .از آنجا
که ایران خود با کمبود زمینهتای قابتل
کتتشت و منتتابع آب روبتترو استتت ،ایتتن
سناریو در ایران قابل اجترا نیتست .امتا
چین ،چنان که در یکی از تفاهمنامهها
متتیبینیم ،میتوانتتد از منتتابع خلیتتج
فارک و خلیج عمتان بترای متاهیگیری
در مقیاک وسیع بهره گیرد .بخش دوم
تفتتاهم نامتتهها مربتتوط میشتتود بتته
همکاریهتتای سیاستتی و دیپلماتیتتک
که در عمل نتیجه قابتل لمتسی بترای
هیچ یک از دو کتشور نخواهتد داشتت.
ایتتران ،در صتتحنه بیتتن المللتتی ،نفتتوذ
چنتتدانی نتتدارد کتته بتوانتتد در مواقتتع
ضروری به کمک چیتن بیایتد .از ستوی
دیگتتر ،چیتتن حاضتتر نیتتست بتتا نزدیتتک
شدن به ایران مناسبات خود را با دیگتر
کشورها به خطر اندازد.

صفحه 16

مثال جان بولتون ،مشاور پیشین امنیت
ملی آمریکا ،در کتاب تتازه ختود نتشان
میدهد که پرزیتدنت دونالتد ترامتم در
یتتک گفتتتوگوی تلفتتنی بتته همتتتای
چینی خود اطال داد که ایاالت متحتده
تحریمهای معلق شده علیه ایران را از
نو فعال میکند .در پاستخ ،ژی جینتگ
پینگ ،تلویحتا فهمانتد کته نمیخواهتد
این اقتدام باعتر کتدورت میتان پکتن و
واشتتتتتتینگتن شتتتتتتود .در بختتتتتتش
همکاریهای دیپلماتیک چین در ۲۲۹۱
وعده داد کته ایتران را بته عنتوان عتضو
کامل «گروه شانگهای »بپتایرد -کتاری
که هنوز پتس از نزدیتک بته پنتج ستال
صورت نگرفتته استت ،امتا میتوانتد بتا
صدور یک بیانیه در پکن انجام شود.
بتته عبتتارت دیگتتر ،وعتتده پتتو
همکاریهتتای دیپلماتیتتک باعتتر
نخواهد شد ،چین روابش ختود بتا
آمریکا ،اروپا ،کشورهای عترب و
حتی پاکستان ،به خطر اندازد.
بخش سوم تفاهم نامته مربتوط
میشتتتتود بتتتته همکاریهتتتتای
نظتتامی و امنیتتتی کتته در متتتن
وزارت امورخارجتته  ۹۰بتتاز ذکتتر
شدهاند .هتدف اصتلی چیتن در
ایتتن بختتش فتتروش استتلحه بتته
ایران است .در  ۰۲سال گاشته
چیتتن بتتسیاری از ستتال های از
دور ختتتارج شتتتده ختتتود را بتتته
جمهتتتوری استتتالمی فروختتتته
استت و منتتابع حاصتتله را صتترف
تولید سال های امروزی تر برای
نیروهتتای ختتود کتترده استتت .در
 ۲۲۹۱امید چین این بتود کته بتا
پایان تحریم تسلیحاتی ایتران در
اکتتتتبر  ۲۲۲۲بتتتازار  ۲۲تتتتا ۹۲
میلیارد دالری فروش اسلحه بته
ایران باز شود .امتا امتروز معلتوم
نیست که حتی اگر ایتن تحریتم
لغو شود ،جمهوری استالمی بتا
درآمتتد نفتتتی  ۱میلیتتارد دالر در
سال در مقایسه با  ۹۰۲میلیتارد
دالر در ستتال  ،۲۲۹۱خواهتتد توانتتست
مشتری خوبی بترای ستال های چیتن
باشد.
بخش چهارم تفاهمنامتهها نتیز بیتشتر
جنبتته خیالبتتافی دارد .در ایتتن بختتش،
جمهوری اسالمی وعتده میدهتد کته
برای توسعه نفوذ چین در افغانتستان،
عتتتتراق ،ستتتتوریه و لبنتتتتان از هیتتتتچ
کوششی فروگاار نکنتد .در  ۲۲۹۱ایتن
وعده اندکی جتدیتر از امتروز بته نظتر
میرسید زیرا جمهوری اسالمی هنتوز
بخشی از نفوذ خود را در آن کتشورها
حفظ کرده بود ،امروز اما ،این روسیه و
ترکیهانتد کته در ترستتیم آینتتده ستتوریه

نقش دارند در حالی کته ایتران نتاظری
بیش نیست .در لبنان ،بحران اقتتصادی
و سیاسی کنونی ،جمهوری استالمی
را بتتته صتتتورت یتتتک دشتتتمن ترستتتیم
میکنتتد .در افغانتتستان و عتتراق نیتتز
شاهد کاهش فوق العاده نفتوذ تهتران
هتتتستیم .در ایتتتن کتتتشورها ،ایتتتران
نمیتواند چوب زیر بغل چین باشد.
در  ۲۲۹۱رهبر چین وعده داد که حجتم
بازرگانی دو جانبه از  ۵۲میلیارد دالر در
سال در طتی  ۹۲ستال آینتده بته ۱۲۲
میلیتتتارد دالر افتتتزایش یابتتتد .درستتتت
عکس آن وعده اتفاق افتاده استت .در
سال جاری ارزش مبادالت دو کتشور از
 ۹۲میلیارد دالر فراتر نخواهتد رفتت -آن
هم در حتالی کته چیتن حاضتر نیتست

بهای نفتت وارداتتی از ایتران را بتا دالر
بتتپردازد و خواستتتار مناستتبات تهتتاتری
استتت .بتتر استتاک برآوردهتتای بانتتک
مرکزی ایران ،چین بیش از  ۲۲میلیتارد
دالر عایتتتدات نفتتتتی ایتتتران را بتتترای
تحریمهای وضع شده از سوری ایتاالت
متحده ،منجمد کرده است.
چین دو وعده دیگر را نیز فراموش کرده
استتت .وعتتده اول ستترمایه گتتااری در
نیروگاه هستهای در ایران بود که طتر
مطالعتتات اولیتتهاش نتتیز صتتورت گرفتتته
استتت .در پنتتج ستتال گاشتتته ،طتترف
چینی با ارائه عارهای گوناگون در ایتن
زمینتته طفتتره رفتتته استتت .وعتتده دوم،

بازستتتازی نیروگتتتاه آب ستتتنگین اراک
استتت کتته در چتتارچوب «برجتتام »بتتد
فرجتام ،جتتزو تعهتتدات چیتتن بتته شتتمار
میرفت.
آیا ایران ،چنانکه بعضی مخالفتان رژیتم
کنونی میگویند ،در حال تبتدیل شتدن
به مستعمره چین است؟ بته نظتر متن
نتته! در اوضتتا سورآلیتتستی کنونتتی،
جمهوری اسالمی حاضتر استت بترای
بقتتای ختتود تمتتامی ایتتران را بتته حتتراج
بگتتتاارد .متتتشکل آقتتتای خامنتتتهای و
همکاران ایشان این استت کته کتسی
خریتتدار جنتتس حراجتتی آنتتان نیتتست.
رهبران چین واقعبینتتر و بیرحمتتر از
آننتتد کتته بتترای نجتتات یتتک کتتشتی
توفانزده و بیناخدا ،منتافع ختود را در
خطر افکنند.
در پاستتخ بتته جنجتتال ناشتتی از
«معاهتتتتده راهتتتتبردی »آقتتتتای
جائولی جیان ،ستخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری خلق چین
در آیاز این هفته گفت« :چین و
ایران دوستان سنتی هتستند و
در توستتتتعه روابتتتتش دوجانبتتتته
میکوشند».
چیتتن ممکتتن استتت در شتتورای
امنیتتتتت ستتتتازمانملل ،ادامتتتته
تحتریم تتسلیحاتی ایتران را وتتتو
کنتد .امتا بترخالف ادعتای آقتتای
خامنتتتتتهای ،هیتتتتتچ معاهتتتتتده
۲۵سالهای را امضا نخواهد کرد.
بتته همیتتن ستتبب استتت کتته در
متن وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ،جای امضای دو طترف
خالی است.
تهران هر چنتدگاه یتک بتار ،یتک
پتتتتیروزی دیپلماتیتتتتک جدیتتتتد
رونمتتتتتتتایی میکنتتتتتتتد تتتتتتتتا
شکتتستهای فتتراروی رژیتتم را
بپوشتتاند .ایتتن روش را چگونتته
بنامیم؟
بتته نظتتر متتن :دیپلماستتی دل
خوشکنک!

دکتر هاشم آقاجری

کارنامه مصدق نشان میدهد که در
ایران امکان یک توسعه دموکراتیک
ملی و مستقل وجود دارد

چهارشنبه۱۱ ,ام تیر۱۹۱۱ ,
هاشم آقاجری ،تاریخنگار :یک نتمتونته
مهم در راستای توسعه پایدار ،تتجتربته
دولت ملی دکتر مصدق است .تتجتربته
مصدق نشان میدهد که در بتدتتریتن
شرایش محاصره اقتصادی و درحالی که
حتی یک قطره نفت هم نمیتوانستت
بفروشد و قدرت بریتانیا را نیز در بترابتر
خود میدید ،در یتک وضتعتیتت فشتار
بیسابقه اقتتصتادی ،در طتول آن دو
سال و چند ماه کتارنتامته درخشتانتی
دارد .این کارنامه نشان میدهد که در
ایران امکان یک تتوستعته دمتوکتراتتیتک
ملی و مستقل وجود دارد.
مصتتاحتتبتته هتتاشتتم آقتتاجتتری استتتتتاد
دانشگاه در مورد نهضت مشتروطته بتا
روزنامه شرقم که خالصه ای از آن بته
شر زیر است را در ادامه میخوانیتم:
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معموال تمام انقالبها و جنبشهایمتان
از مشروطیت به بعد در مرحله اول تتا
قبل از پیروزی ،با نوعی ائتالف و اتحتاد
و وحدت همه نیروها انجام میشده و
به پیروزی میرسیده استم اما وحدت
قبل از پیروزی جای خود را بته تتفترقته
پس از پیروزی میدهد .تجربته آن ۹۰
سال  ۹۲۱۵تتا  ۹۲۱۱تتجتربته بستیتار
مهمی در این زمینه است.
متتا از انتتقتتالب مشتتروطتته و دولتتت
مشروطه ،نهتایتتتا ستر از یتک دولتت
استتتتتبتتدادی درمتتیآوریتتم کتته تتتمتتام
دستتتاوردهتتای مشتروطتته را از بتیتتن
میبردم ولی آنچه از آن باقی میگاارد
و تتتحتتقتتق متتیبتتختتشتتد ،نتتوعتتی
مدرنیزاسیون بتدون متدرنتیتتته استت.
دانشتتگتتاه ستتاختتتتته متتیشتتودم امتتا
دانشتتگتتاهتتی کتته در آن آزادی و
حقیقتگویی وجود ندارد .ارتش متدرن
ساخته میشودم اما ارتشتی کته بته
یک اراده ملی و یک نیروی دموکراتتیتک
مردمی ،متکی نیست که بتواند در روز
حادقه در برابر دشمن بایستتدم بتلتکته
برعکس ،به یک نهاد مدرن متجتهتز در
راستای سرکوب مردم تبدیل میشود.

ایتتن تتتنتتاقتتض دوره رضتتاشتتاه استتت.
رضاشاه البته این کارها را بته قتیتمتت
نابودی رو و جوهره مشتروطتیتت کته
چیزی جز حکومت قانون و آزادی نتبتود،
انجام داد.
در واقع هرگاه آزادی یا رفاه و عتدالتت،
در مقابل امنیت قرار میگرفت ،اولویتت
اصلی امنیت میشد .به ایتن متعتنتی
که امنیت ،اولویت اصلی است.
متتا استتاستتا تتتاریتتخ  ۲۵۲۲ستتالتته
شاهنشاهی نداشتهایمم اما سلطنتت
برای اینکه برای خود پشتوانه پیدا کند،
مقاطع پراکنده را به هم وصل میکتنتد
و  ۲۵۲۲سال تمامعیار مستمر و متدام
از نظام شاهنشاهی میسازد و ارائته
میدهد .اما آیا هتمته تتاریتخ چتنتیتن
است؟ در دو ،سه قرن اول کته ایتران
بخشی از امتپتراتتوری بتزرگ جتهتان
استتتالم بتتتوده ،پتتتس از آن نتتتیتتتز
حتتکتتومتتتهتتای متتحتتلتتی و امتتارات و
امیرنشینانی چتون امتیتر استمتاعتیتل
سامانی ،یعتقتوب لتیتر صتفتاری و…
حضور دارند .در دورههای مختتلت نتیتز
امپراتوریهای مغول ،ایلخانی ،تیموری
را میبینیم .در دورههای مشخصی نیز
سلطنت ایرانی داریم.

اما حتی بین دو دوره قاجاریه و
صفویه نیز دوره ملوکالطوایتفتی
داریم .نهاد سلطنتت حتتتی در
مقتدرترین دورههتای حتکتومتت
ختتود از آن قتتدرتتتی بتترختتوردار
نیست که به همه جامعه ایتران
دسترسی داشته بتاشتد و آن
استبدادی را که ما تصور و تصویر
میکنیم ،بتر هتمته سترزمتیتن
اعمال کند .در دوران پیشتامتدرن
اساسا چنتیتن امتکتانتی وجتود
نداشته است.
توسعه رضاشاهی توسعه پایدار
نبود .جنبه سختافزاری توسعته
بیشتر مطر بود .توسعه پتایتدار

قطعا یک توسعه دموکراتیتک بتا
مشارکت همه شهروندان البتتته
متناسب با فترهتنتگ ایترانتی و
اسالمی خواهد بودم یعتنتی متا
شهترونتدانتی صتاحتب حتقتوق
انستتانتتی داشتتتتته بتتاشتتیتتم و
شهروندان باید به حتقتوق ختود
آگتتاهتتی داشتتتتته و پتتاستتدار
حتتقتتوقشتتان بتتاشتتنتتدم وگتترنتته
حکومت استبدادی که بتختواهتد
از باال بر رعتیتت بتدون حتقتوق
حکومت کند ،توسعه نتاپتایتداری
خواهد داشت .توسعه مفهومی
است همتهجتانتبته کته جتز بتا
مشارکت شتهترونتدان صتاحتب
حقوق ممکن نیستم اما ممکتن
است حکومت استبدادی از بتاال
با اتکا به درآمد نتفتت مستتتقتر
شود و بتتتوانتد ستریتعتا راه و
کارخانه بسازد .چنتیتن چتیتزی
ممکن استم اما اگر مشروعیت
و مقبولیت نداشته باشد،دوامی
نخواهد داشت.
کره جنوبی پیش از دموکتراتتیتک
شدن ،حکتومتت اقتتتدارگترایتی
داشتتت .تتتحتتت آن حتتکتتومتتت
اقتدارگرا ،رشد اقتصادی در ختور
توجهی نیز پیدا کرد .یک عتامتل
مهم آن این بود که بوروکتراستی
سالمی داشتم به این دلیل که
فساد ضد توسعه استت .بترای
ایتتنتتکتته فستتاد نتتبتتاشتتد ،یتتا
بوروکراسی از بتاال بتایتد چتنتان
قوی باشد که راه را بر هترگتونته
فستتادی بتتبتتنتتدد یتتا حتتکتتومتتت
دمتتوکتتراتتتیتتکتتی وجتتود داشتتتتته

که در آن رسانههای ییردولتتتی
آزادی داشته باشند تا همه چیز
را شفاف کتنتنتدم در یتیتر ایتن
صورت سیستم استتبتدادی بته
شدت در معرب فساد است
یک نمتونته متهتم در راستتتای
توسعه پایدار ،تجربه دولت ملتی
دکتتتتتر مصتتدق استتت .تتتجتتربتته
مصدق نشان متیدهتد کته در
بدترین شرایش محاصره اقتصادی
و درحالی که حتی یتک قتطتره
نفت هم نمیتوانست بفتروشتد
و قدرت بریتانیا را نتیتز در بترابتر
خود میدید ،در یتک وضتعتیتت
فشار بیسابقه اقتتتصتادی ،در
طول آن دو ستال و چتنتد متاه
کارنامته درخشتانتی دارد .ایتن
کارنامه نشان متیدهتد کته در
ایتتران امتتکتتان یتتک تتتوستتعتته
دموکراتیک ملی و مستقل وجود
دارد.
دولت مصتدق اولتیتن دولتت در
تاریخ ایران است که توانست تتز
اقتصاد بدون نفت را عملی کنتد.
همچنین اولین دولتتی بتود کته
تراز بازرگانتیاش متثتبتت شتد.
درحالی که همواره تتا پتیتش از
دولت مصدق ،بدهتکتار بتود .در
بدترین شرایش اقتصادی از نتظتر
درآمد توانست طتر هتایتی بته
سود طبقات زحمتکش ،دهقانان
و… ارائه دهتد .در عتیتن حتال
دولتی بود که در آن حتکتومتت
قانون وجود داشت ،یتک دولتت

دمتتوکتتراتتتیتتک بتتود کتته در اوج
محبوبیت و نفوذ و کاریزمایی کته
دکتر مصدق داشت ،یک حزب و
روزنامه به خاطتر متختالتفتت بتا
مصدق تعطیل نشد.
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فرج سرکوهی

کنار شکنجهگران و قاتالن ننشینیم،
همکار شکنجهگران و قاتالن نباشیم
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ب تبالگ
در باره «دیدار »برخی دانشتجتویتان و
استادان با شکنجهشدگان و دو خاطره
شماری دانشجو و استتاد در بته
اصطال «دیدار »بتا امتیترحستیتن
متترادی و عتتلتتی یتتونستتی ،دو
زندانی دانشگاه صنعتی ،در کتنتار
بازجویان شتکتنتجتهگتر و قتاتتالن
نشستند ،فیلم اعترافتات بته زور
شالق گرفته شده زنتدانتیتان را،
بدون اعتراب ،دیتدنتد و گتزارش
نشست زشت خود منتشر کردند
با آگاهی به دها پرونده مشابه و
بر تجربه شخصی میگویم که که
زندانیان را برای آماده کردن بترای
این گونه نشستهتا ستاعتتهتا
شکنجه متیکتنتنتد و ایتنتان بته
تماشای نتیجه ساعتها شکنجه
نشسته ،دم نزده و اکتنتون مترز
وقاحت را شکسته و به بلندگتوی
تبلیغاتتی شتکتنتجته گتران بتدل
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
ختتتتتتتتتتتتتاطتتتتتتتتتتتتتره
دو
حدود  24تتن از اعضتای کتانتون
نتتویستتنتتدگتتان در نتتامتتهای بتته
بازداشت ستعتیتدی ستیترجتانتی
اعتتتتتراب کتتردیتتم .هتتوشتتنتتگ
گلشیری ،رضا براهنی و من(فترج
سرکوهی) را به وزارت اطتالعتات
بردند .گفتند باید فیلم اعتتترافتات
سبرجانی به جتاستوستی را بته
شتتمتتا نشتتان بتتدهتتیتتم .گتتفتتتتتیتتم
نمیخواهیم چنین فیلمی را ببینیم .بتا
همه فشارها به دیدن این فتیتلتم تتن
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدادیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
.
پس از ساعتها شکنجه با شتالق و
دست بند قتپتانتی مترا بته فترودگتاه
مهرآباد تهران بردند تتا بتگتویتم نته در
زندان که در آلتمتان بتودهام .شتمتاری
خبرنگتار دعتوت کتردهبتودنتد .متجتلته

اشپتیتگتل در گتزارش ایتن نشتستت
نوشت «رد شالق بر چهره سرکوهتی
بتتتتتتتتتتتود» .
هتتتتتتتتتتتویتتتتتتتتتتتدا

اما معلوم بود که همکاران ایرانی متن،
که برخی را از نزدیک میشناختم ،بتر
وضعیت من ،بر درون و مضحک بتودن و
باورپایر نبودن داستان چشم میبندند
و هتتمتتان ختتواهتتنتتد نتتوشتتت کتته
شتتتکتتتنتتتجتتتهگتتتران متتتیختتتواهتتتنتتتد
بتتا درد بتته بتترختتی هتتمتتکتتاران ختتود
متتتینتتتگتتتریستتتتتتتم کتتته درونهتتتای
شکنجهگران را ضبش میکتردنتد تتا در
گتتتتزارش ختتتتود بتتتتنتتتتویستتتتنتتتتد.

.
اعتراف زندانیان سیاسی،عقتیتدتتی و
دینی علیه خود و عقتایتدشتان متدرک
اقبات جرم نیست .ستنتد اقتبتات
استتتتتتت
شتتتتتتکتتتتتتنتتتتتتجتتتتتته
کافتی استت فتیتلتم بتازجتوئتی
همسر سعید امامتی یتا فتیتلتم
«اعتراف اجباری »را ،که من هتم
در آن هستم ببنید یا صدهتا ورق
خاطرات زندانیان شکنجه شده را
بتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتوانتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتد
.
کتتنتتار شتتکتتنتتجتتهگتتران و قتتاتتتالن
نتتتتتتتنتتتتتتتشتتتتتتتیتتتتتتتنتتتتتتتیتتتتتتتم
همکار شکتنتجتهگتران و قتاتتالن
نتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتم
بتتر درد شتتالق نتتیتتافتترائتتیتتم
و
اعدام_نکنید
عکس از کارهای داریوش رادپور

پ له ها رنج در ایج ف اینده

آ

( یاج "

درد

بشکست در غر فریاد گلو

")

کم کم
ی
ریزن ک شعف خنده

نور

موج زد یر گذر خسته

مردان ی زنان

معدها باری
سو
ر

شب خبندان

راه بگشوده به طغ یان شور
” ا ” آخر را با اد گل رخ فریاد زدند
با رید ری در کوچه ی پس کوچه

یر گذرگاه زمان

شهر

” م – سعادت “

چهره یم سای م یر پ کر فرسوده

خاک

باد؛
یهار

توفنده زند س یل یر گو
سوز ی رما زمستان

یم زند شالق یر کهنه رباط
دست ها خایل ز عص یان ی خشم
لب ها خامو
یر رنج به جان افتاده از غا ت درد
جوشنده

رید خفه در چشمه

با نگایه مسخ از ایج فریخورده
غرق در ماتم خشک ده

ریح

بغض

ری

راه؛
مسدید به درگایه نور
سلطه
ری

سا ه ی شب یر زبر زایش باغ
شیون از پنجه

ساینده به ری

رتد
دفن آزاد در پوکه
پچ یپچ در یاج ها ” آ “ یر نوک قلم
جیغ پنهان شده از ایج به زیر
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زانکه ” ز “ در زر ی زیر ی ت ییر
ی
زندان ست
زنجد شده ی
غل ی ر
پشت تاری ششخ ر ی
زمی
خم شد از س طره

یحشت ی ترس

رگه ها خون جار ز ی ابان عدم
گل ی
،
پلشت ها هرز
رخ مرد در خنج
ی قلم بشکست در فاق دیتا مانده

” دال ”

ی رها نیست کنون
خم آن پشت گذرگاه زمان مانده هنوز
جذب خنده
هم بسان گنبد معبد شاد
***

خامو

شبه سلطان بشود
یا اگر َمرد گدا
ی
مثل اینست که گرگ سگ چوپان بشود
ُ
ُ ُ
هرکجا هدهد دانا َیر َید کنج قفس
جغد ییرانه ر ی
نشی مرشد مرغان بشود
ی
رزمیت که درآن قحط شود آزاد
گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود
ی
باغبان که به نجار دهد باغش را
فصلهایش همه همرنگ زمستان بشود
ناخدا دلخو این رآن آرام نبا
َ
یا از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود

گدیم!
هفت تپه ی را پس یم ر
هشتمی ریز اعتصاب کارگران نیشکر
یس ی
ر
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اعتصاب کارگران نیتشکر هفتت تپته
روز چهارشتتتتتتنبه وارد ستتتتتتی و
هشتمین روز خود شد .این اعتصاب
متتی رود بتته یکتتی از طوالنتتی تریتتن
اعتصاب های کارگری در ایران تبدیل
شود.
کتتارگران در ستتی و هتتشتمین روز
اعتتتصاب ختتود بتتار دیگتتر در خیابتتان
های شتوش راهپیمتایی و در برابتر
فرمانتتداری تجمتتع کردنتتد .علیریتتم
گرمتتتای شتتتدید هتتتوا و آلودگتتتی
عمومی ناشی از ویروک کرونتا کته
کتارگران را تهدیتد متی کنتد ،ان هتا
همچنتتان بتتر ادامتته ی اعتتتصاب تتتا
رسیدن به خواسته های خود تاکیتد
دارند.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از
روز دوشتتنبه  ۲۱ختترداد متتاه آیتتاز
شده است.
کارگران خواستار پرداختت دستتمزد
های معوقه و تمدید دفترچه درمانی
و ختتدماتی ختتود هتتستند ،از جملتته
دیگر خواست هتای کتارگران اعتتصابی
بازگشت به کار چهار همکتار اخراجتی
خود ،آقایان اسماعیل بختشی ،ایمتان
اختتتضری ،محمتتتد خنیفتتتری و ستتتاالر
بیژنی ،و همچنین محاکمه ی عادالنته
ی اسدبیگ و دیگر مسئوالن شترکت و
بازگرداندن پول های متصادره شتده ی
آنان به شرکت می باشد.
کانتتال هتتای تلگرامتتی و شتتبکه هتتای
اجتماعی کارگران اعتصابی همچنان از
روحیه ی باالی کارگران و عزم آن ها بر
ادامتته ی اعتتتصاب ختتبر متتی دهنتتد.
افشاگری های گسترده ای که در ایتن
شبکه ها صورت متی گتیرد ،بتر نقتش
عوامل حکومتت بته ویتژه دولتت و بانتد
روحتتتانی – جهتتتانگیری در حمایتتتت از
اسدبیگی مالک دزد و فاسد کارخانه و
شتتتراکت آن هتتتا در اختتتتالک هتتتای
گسترده خبر می دهد.
در طتتول ستتی و هتتشت روز اعتتتصاب
هنتتوز هیتتچ مقتتام حکومتتتی حاضتتر بتته
گفتگو با کارگران و شنیدن مطالبات آن
ها نشده است.
کارگران بیتشتر دریافتته انتد کته همته

ستتران حکومتتت و جنتتا هتتای آن بتته
سهم ختود در یتارت امتوال کارخانته و
دزدیدن حقوق آن ها شریک هستند.
ستتندیکای کتتارگران هفتتت تپتته کتته
گزارش های روزانه ای از ایتن اعتتصاب

طوالنتتی منتتتشر متتی کنتتد ،پیتتشتر
خواهان حمایت گسترده تر کتارگری در
ایتتتران و در ستتتطح بیتتتن المللتتتی از
اعتتتصاب کتتارگران شتترکت هفتتت تپتته
شده بود.

م ی رژی ی
سناتور تد کروز:
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صدای آمریکا
تد کروز ،نماینتده جمهوریختواه ایالتت
تگزاک در سنای آمریکا ،میگویتد کته
ایتتاالت متحتتده آمریکتتا بتترای بازگتتشت
تحریمهتای جهتانی علیته ایتران هیتتچ
نیازی به کتسب اجتازه از هیچکتسی
ندارد و طبق قطعنامته  ۲۲۹۹شتورای
امنیت باید این تحریمها را بازگرداند.
سناتور تد کروز کته روز سهشتنبه ۹۹
تیر در جریان جلسهای با بنیاد دفا از
دموکراستتیها ستتخن میگفتتت ،بتتا
انتقتتتاد شتتتدید از «توافتتتق فاجعتتتهبار
هستهای »دولت قبل آمریکا بتا ایتران،
از جمله تحویتل  ۹.۱میلیتارد دالر پتول
نقد به ایران ،از تصمیم دولت پرزیدنتت
ترامم در خروج از برجتام و در پتی آن
اعمتتال تحریمهتتای مختل ت بتتر ایتتران
حمایت کرد و در عیتن حتال گفتت کته
هنتتوز کارهتتای زیتتادی بتتاقی مانتتده
است.
وی تاکید کرد که بتا نزدیتک شتدن بته
روزهتتای پایتتانی تحتتریم تتتسلیحاتی
ایران« ،من هم اکنون رهبری حرکتتی
را بر عهده دارم کته از دولتت مآمریکتا
میخواهتتد بتته ستتازمان ملتتل متحتتد
مراجعه کرده و تحریمهای لحاظ شتده
در قطعنامتته  ۲۲۹۹شتتورای امنیتتت را
بازگرداند».
تد کروز افتزود« :متا بترای اجترای ایتن
مکانیسم ،به اجتازه هیچکتس دیگتری
نیاز نداریم .ما میتتوانیم همیتن فتردا
به مسازمان ملل بترویم و آن رونتد را
آیاز کنیمم روندی که سرانجام ،توافتق
فاجعتتتهبار هتتتستهای ایتتتران مدوران
اوباما را یک بار و برای همیشه از بیتن
میبرد».
ستتناتور کتتروز بتتا تاکیتتد بتتر ایتتن کتته
چالشهای مرتبش با ایران بسیار فراتتر
از معضل هستهای است ،بته توستعه
موشتتکی ،تتتالش بتترای از بیتتن بتتردن
آمریکتتتا و همپیمانتتتان آن از جملتتته
استتتتترائیل ،ایجتتتتتاد حکومتهتتتتتای
تروریستی در کشورهای دیگر ،تامیتن
مالی تروریتسم در جهتان ،و سترکوب
حقوق بشر در داخل ایران اشاره کترد
و از اقدام دولت پرزیتدنت ترامتم در از
بین بردن «قاستم ستلیمانی ،کتسی

رس گو
کتتته متتتسئول متتترگ بیتتتش از ۱۲۲
آمریکایی بود »تقدیر کرد.
سناتور کتروز در رابطته بتا آینتده ایتران
گفت« :من بر این باورم کته وقتتی متا
درباره آینده ایران صحبت میکنیم ،متا
باید رژیم را سرنگون کنیم .این ایده در
و بته صتورت
گاشته ایدهای متشخ
گتسترده پایرفتتته شتدهای بتتود .رژیتتم
ایتتران بیوقفتته خواهتتان ویرانتتی متتا
است .آیتهللا شعار میدهد :مرگ بتر
آمریکا .و تا زمانی که آن مرژیم نرفتته
باشد ،ما ایمتن نختواهیم بتود .امتا در
ستتالهای اختتیر ،بتته ویتتژه بتته دنبتتال
توافق هستهای ایران اوباما ،این ایتده
به عنوان ایدهای رادیکتال تلقتی شتدم
چتترا کتته ستترنگونی رژیتتم بتتا مفهتتوم
کشورستتتازی بیپایتتتانی  -کتتته متتتا
بیهتتوده ،ستتادهلوحانه ،و بتته شتتکلی
فاجعتتهبار در عتتراق دنبتتال کتتردیم -
مترادف دانسته میشد .در حالی کته
ایتتن لزومتتا بتته معنتتای چنتتان چتتیزی
نیست».
آقای کروز افتزود« :حتاال زمتان آن فترا
رسیده که ایاالت متحده با بازگردانتدن
مکانیتتسم تحریمهتتای ستتازمان ملتتل،
ستترانجام و بتتدون بازگتتشت بقایتتای
توافتق فاجعتهبار و مزایتتایی کتته ایتتران
دریافت میکند را با بازگتشت تمامتی
تحریمهتتای بینالمللتتی بتتر استتتاک
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملتل،
به پایان برستاند .در یتیر ایتن صتورت،
تحتتریم تتتسلیحاتی ستتازمان ملتتل و
ممنوعیتتت موشتتک بالتتستیک ناگزیتتر
منقضی میشود و به روسیه و چیتن
اجتتتازه میدهتتتد تتتتا میلیاردهتتتا دالر
تسلیحات به ایران بفروشند».
ایتتتن ستتتناتور جمهوریختتتواه گفتتتت:
«فشار حداکثری ،باید معنایش فتشار
حداکثری باشد .ما باید با صتدای بلنتد
و بتتتدون هرگونتتته پوزشخواهتتتی بتتته
ایتتستادگی در مقابتتل رژیتتم اهریمنتتی
ایتتران ادامتته دهیتتم .متتا بایتتد فتتشار
حتتداکثری را اعمتتال کنیتتم و نگااریتتم
آیتهللاها برنامه هستهای بسازند .به
نظر من ،این تنها راه منطقی پیتش رو
است».
ایتتاالت متحتتده آمریکتتا بتتا توجتته بتته

ر

ن
اقتتتدامات ختتتصمانه رژیتتتم ایتتتران در
منطقه ،حمایت از تروریتسم و متسلح
کتتتردن گروههتتتای نیتتتابتی ختتتود در
خاورمیانه که موجب بر هتم زدن قبتات
منطقتته میشتتود ،خواستتتار تمدیتتد
تحریم تتسلیحاتی علیته تهتران شتده
استتتت کتتته تحتتتت قطعنامتتته ۲۲۹۹
شورای امنیت در  ۹۱اکتبر پایان میابد.
****
مت ک مو هخنرانی تهد کهروز در
«بنیهه د د هه از دموکرا ههیه »
اول مرداد ۰۹۱۱
در حتتال حاضتتر آمریکتتا در یتتک تقاطتتع
بسیار حساسی در رابطه با ایران قرار
دارد ۵ .ستتال پیتتش ،پرزیتتدنت اوبامتتا
آمریکا را وارد توافق هستهیی با رژیتم
ایران کترد .ایتن توافتق بته رژیتم ایتران
منتتتابع الزم را بتتترای ایجتتتاد ضتتتایعات
فوقالعتتاده در سراستتر منطقتته داد.
همتتانطوری کتته بتتهخوبی میدانیتتد،
توافتتق فاجعتتهبار هتتستهیی اوبامتتا -
رژیتم ایتران ،باعتر وصتل مجتدد رژیتتم
ایران به سیستم جهانی شد.
در عینحتتال آخونتتدها را یتترق صتتدها
میلیارد دالر بتا لغتو تحریمهتا کترد .بته
آنها همه چیز متورد نیازشتان را بترای
پولشویی در ابعاد نجومی در سراستر
جهان بترای تروریتسم و تکثتیر ستال
اتمی داد .ایتن شتامل یتک میلیتارد و
 ۱۲۲میلیون دالر پول نقد بته آخوندهتا
بود .آنها از این پول برای تتأمین مالتی
حمله به پایگاههتای نظتامی آمریکتا و
بتتتتاجخواهی در مقابتتتتل گروگانهتتتتا
مآمریکاییهتتتای زنتتتدانی در ایتتتران
استفاده کردنتد .چونکته دولتت اوبامتا
میدانست ایتن توافتق ،بتدون اینکته
حداقل بخشی از گروگانها آزاد شتوند،
برایش چه تصویری باقی میگاارد.
من از پرزیتدنت ترامتم خواستتم تتا از
این معاملته فاجعتهبار ختارج شتود .در
دولتتت ترامتتم یتتک دعتتوای عمتتده در
وزارتخارجتته و دفتتا بتتود کتته مخال ت
خروج از این توافق بودند.

ولی دو سال پیش پرزیدنت ترامتم بتا
من موافقت کرد و از توافق خارج شد.
من فکر میکنم این یکی از مهمتریتن
تتصمیمهای سیاستتت ختتارجی استتت
که در تمامی عمر دولت ترامتم اتختاذ
شده است.
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بعد از آن ،همانطوری که خیلی خوب
میدانید ،هنوز کار زیادی باقی مانتده
بود .بعتد از اینکته متا از توافتق ختارج
شتتدیم ،انبوهتتی از معافیتهتتا باقتتی
مانده بود که قسمت اعظم این توافق
را زنده نگه میداشت .مهمتترین آنهتا
معافیت نفت بتود .متا معتافیتی ایجتاد
کرده بودیم کته بته رژیتم ایتران اجتازه
میداد روزانته تتا یتک میلیتون بتشکه
نفت به چین و هند بفروشد .این هتم
منبتتع اصتتلی درآمتتد آخونتتدها و هتتم
تأمین مالی تروریسم آنها علیه آمریکتا
بود.
یکبتتار دیگتتر در دولتتت ترامتتم بتتر ستتر
اینکه آیتا بایتد معافیتت نفتت را پایتان
داد ،منازعتته درگرفتتت .وزارتخارجتته
میگفت ،ختیر معافیتت نفتت را پایتان
ندهید ،زیرا باعر میشتود کته بهتای
نفت در جهتان ستر بته فلتک بگتاارد.
ولتتی وزارت انتترژی ،از جنبتته ختتود ،در
ستتتمت دیگتتتر قتتترار داشتتتت .آنهتتتا
میگفتنتتد ،بلتته ،بتتدون شتتک ،پایتتان
دهید .نفت آنقدر در جهتان هتست و
نمیگاارد قیمتها سر به فلک بگاارد.
متتن بتتا هتتر دو طتترف وزارتخارجتته و
انتترژی هتتم بهصتتورت علتتنی و البتتته
خیلی جدیتر بهطور خصوصتی درگیتر
شدم .و به رئیسجمهور گفتم که «ما
باید معافیتت نفتت را خاتمته دهیتم».
رئیسجمهور هم قبول کترد .اکنتون در
پایتتان متتا متتیبینیم کتته وزارتخارجتته
اشتباه میکرد و وزارت انرژی درستت
میگفت .بهای نفت ستر بته آستمان
نگااشتتتتت و آنچتتتتته وزارتخارجتتتتته
میگفت بهطور وحشتناکی خطا بود.
بعتتتد از آن نوبتتتت معافیتتتت انتتترژی
هتتتتستهای ییرنظتتتتامی رستتتتید .در
مکانهایی ماننتد تأسیتسات فتردو در
ایتتران ،کتته در دل کتتوه و بتتا هتتدف
مشخ تولید بمب اتمی برای حملته
به آمریکا ساخته شتده ،متا همکتاری
بینالمللی را مجاز دانسته بودیم .این
افتخار من است که رهبری یک هیتأت
دو حزبی را در کنگره همراه با لینتدزی
گراهام و لیز چینی پیش ببرم.
متتا بتتا هتتم قطعنامتتهای را بتترای لغتتو
معافیتهای هستهای ییرنظامی کته
دولت تأمین کرده بتود ،تنظیتم کتردیم.
این معافیت به رژیم ایران اجازه تکمیل
برنامه اتمیاش را میداد .در متاه مته

امسال ،بعد از یک جنگ عظیم درونی
در دولت ،پرزیتدنت ترامتم یکبتار دیگتر
دست به اقتدام صتحیح زد و معافیتت
هتتستهای ییرنظتتامی رژیتتم ایتتران را
پایان داد.
اما اکنون زمان آن برای آمریکا رستیده
تا سرانجام بهطور ییرقابتل برگتشتی
بقایای این توافق فاجعتهبار و منافعتی
که برای رژیم ایران دارد را پایان دهد و
مکتتانیزم ماشتته تحریمهتتا را کتته در
قطعنامتته ستتازمان ملتتل آمتتده استتت
فعال کند .اگر این کار را نکنیم ،تحریتم
تسلیحاتی رژیتم ایتران در ملتل متحتد
خاتمتته مییابتتد و بتته روستتیه و چیتتن
امکتتتان میدهتتتد تتتتا میلیاردهتتتا دالر
تسلیحات به رژیم ایران بفروشند.
در این راستا در رأک تالشتی هتستم
که دولت آمریکا را متقاعد کنتم کته در
ملتتل متحتتد مکتتانیزم ماشتته قطعنامتته
شورای امنیت  ۲۲۹۹را فعال کنتد .متا
نیازی به اجازه دیگران بترای استتفاده
از این مکتانیزم نتداریم .متا میتوانیتم
همین فردا به ملل متحتد رفتته و ایتن
رونتتد را آیتتاز کنیتتم تتتا ستترانجام ایتتن
توافق فاجعهبار هستهیی اوباما ت رژیم
ایران را برای همیشه پارهپاره کند.
البته چالشهای رژیم ایتران از موضتو
هستهای بسا فراتر متیرود .اقتدامات
شتترورانه رژیتتم ایتتران کتتامال آشتتکار
است .تکثیر موشکی ،تعقیب نتابودی
آمریکا و متحتدانمان شتامل استرائیل،
ایجاد دولت ترور در داخل یک دولتت در
عتتراق ،در یمتتن ،در لبنتتان و اشتتبا
کتتردن رژیتتم استتد در ستتوریه ،تأمیتتن
مالی و هتدایت تروریتسم در سراستر
جهان و البتته در داختل ایتران بارهتا و
بارها اعمال نقض حقوقبشر ییرقابتل
تصور.
بخشی از واکنش به این کارها همتان
پاره کردن توافتق هتستهای بتود ،ایتن
کتتار درستتتی استتت ،چونکتته توافتتق
هتتتستهای ،متتتا را مجبتتتور کتتترد از
قویترین تحریمهایمان در مقابتل ایتن
اعمتتال کوتتتاه بیتتاییم .دولتتت ترامتتم
قتتدمهای جتتدی و معتتنیداری بتترای
برگردانتتدن متتسیر برداشتتته استتت و
«فشار حداکثری »را علیه رژیتم ایتران
اتحتتاذ کتترده و ایتتن رژیتتم را بتتهطور
دیپلماتیتتک متتنزوی کتترده کتته شتتامل
حتتتاف ستتتلیمانی ،یتتتک تروریتتتست
نامگتتااری شتتده و متتسئول کتتشتن
حداقل  ۱۲۹نتیروی نظتامی زن و مترد
آمریکایی استت .ولتی بایتد بیتشتر از
این بکنیم.
وقتتتی دربتتتاره آینتتتده ایتتتران صتتتحبت
میکنیم ،به اعتقاد من ،متا بایتد ایتن
رژیم را سرنگون کنیم .میدانیتد ،ایتن

قبال یک ایتده سرراستت و همهپتسند
بود .رژیم ایتران بتهطور پایتان ناپتایری
دنبال نابودی ماستت .آخونتدها شتعار
«مرگ بر آمریکا »میدهند .لتاا متا تتا
زمانی که آنها نابود شتوند ،در امنیتت
نیستیم .بته نوعتی ،در ایتن ستالهای
در پتتی معاملتته
اختتیر ،بتتهطور ختتا
اوباما ت رژیم ایران ،این را بهمثابته یتک
ایده تندروانه تلقی کردهاند .چون ایتده
تغییر رژیم این توهم را ایجتاد میکنتد
کتته بعتتد از آن نیتتاز بتته بازستتازی یتتک
کتتشور هتتست کتته متتا بیختتودی و
احمقانته و بتهطور فاجعتهبار در عتتراق
دنبال کردیم .ولی البته چنیتن تتصوری
درست نیست.
برخی فکر میکننتد کته تنهتا نیتاز بته
توپ و تانتک و موشتک هتست .ولتی
حقیقت ،قدرت تغیتیر جهتان را دارد .و
متتا هتتم ابتتزار الزم را در کنتتار قتتدرت
حقیقت داریم که ما را بینیاز از جنتگ
میکند .این کار از تقویتت متحتدانمان
گرفته تتا فتشار اقتتصادی استت .ایتن
اولیتتتن بتتتار نیتتتست کتتته متتتا چنیتتتن
استتراتژی را علیتته رژیمتتی کتته دنبتتال
نابودی ماست ،پیش میبریم...
انتخابهتای متا در سیاستت خارجتتی
تنها بیتن اعتزام تفنگتدار یتا هیچکتاری
نکردن نیست .بلکه آمریکا بایتد بتهطور
مداوم ندای آزادی باشد .ما باید نتدای
حقوقبشر ،ندای دموکراسی باشتیم.
چونکتتته حقیقتتتت پرقتتتدرت استتتت و
میتواند جهان را تغییر دهد.
استراتژی ما در رابطه با ایران هم باید
همینطتتور باشتتد .همتتانطوری کتته
رونالد ریگان اتحاد جمتاهیر شتوروی را
با قدرت و بیان شتجاعانه حقیقتت بته
زیتتر کتتشید ،بایتتد همیتتن هتتم بتترای
سرنگون کتردن رژیتم ایتران کته متردم
ختتتود را ستتترکوب میکنتتتد و دنبتتتال
تروریسم در سراسر جهان است بکتار
گرفتتته شتتود .متتن متتیدانم کتته ایتتن
امکانپتتایر استتت .نتته تنهتتا امکانپتتایر،
بلکه الزم است.
لطفا آگاه باشید که متن بتا همکارانتم
در کنگتتتره بتتتهطور ختتتستگیناپایری
تالش متیکنم تتا رژیتم ایتران را متورد
حسابرستتتی قتتترار دهیتتتم .فتتتشار
حداکثری یعنی حداکثر فشار .متا بایتد
بهطور علنی و بتدون رودربایتستی در
مقابل رژیم شیطانی ایران بایستیم .و
باید حداکثر فشار را وارد کنیم و اجتازه
ندهیم آخونتدها برنامته اتمتی ختود را
بتتسازند .بتتهنظر متتن ایتتن تنهتتا راه
منطقی رو به جلوست.

رنجنامه ایوالفضل کرییم کارگر نوجوان شکنجه شده
،
بگد
اعداضات آبان  //گفتند این اسلحه را گردن ر
یگرنه دیست ،
دخدت را یمآیریم به ای تجایز یمکن م
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ابوالفتضتل کتریتمتی ،نتوجتوان کتارگتر
بازداشت شده در جتریتان اعتتتراضتات
سراسری آبان  ۱۱دوران محکومیت ۲۱
ماهه خود را در زنتدان تتهتران بتزرگ
سپری میکند .آقای کریتمتی تتوستش
دادگاههای انقالب و کیفری مجموعا به
 ۲۱ماه زندان و  ۹۲میلیون تومان جزای
نقدی محکوم شد ،او در این پرونده بتا
 ۵تن دیگر همپرونده است که همگتی
آزاد شدهاند و از میان آنتهتا  ۰نتفتر در
زمان بتازداشتت زیتر  ۹۱ستال ستن
داشتند .ابوالفضل کریتمتی اکتنتون بتا
نوشتن نامهای که در ادامه میآید بته
شتتر چتتگتتتونتتگتتی بتتازداشتتت و
بازجوییهای توام با شکنجه ،ضترب و
شتم و تتهتدیتد شتدن بته تتجتاوز بته
نزدیکانش پرداخته است .او در بخشی
از نامه ختود گتفتتته استت «در اویتن
بازجویی شدم .گفتند اگر حرف نتزنتی
مادرت را میآوریم اینجا .گفتم آخر چته
باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گتردن
بگیر .گفتتم آختر بتدبتختت متیشتوم
زندگیام خراب میشود .بعد گتفتتتنتد
دوست دختتترت را متیآوریتم ایتنتجتا
ترتیبش را میدهتیتم (تتجتاوز) .گتریته
کردم و بته شتدت شتکتنتجته روحتی
شدم ”.او می گوید در حدود  ۲ماه ایام
بازداشت فقش یکبار توانسته با خانواده
اش تماک بگیترد و متی افتزایتد “بته
زندان تهران بزرگ منتقل شدم .ایتنتجتا
روزهایم به سختی میگارد .با فکر به
مادری که قتلتبتی متریتض دارد و بته
تازگی عمل کرده و به کبد چترب نتیتز
مبتال شتده استت .جتز متن کستی
کمکحال مادرم نیست .من از متادرم
مراقبت میکردم پدرم نیز پای ختود را
از دستتت داده استتت و پتتیتتش از
بازداشت من خرج خانتواده را تتامتیتن
میکردم .نمیدانم در در این چند متاه
چه کسی از خانوادهام مراقبت کرده و
بتتته پتتتدرم کتتتمتتتک متتتیکتتتنتتتد».
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ابتوالتفتضتل
کریمی ،نوجتوان بتازداشتت شتده در
جریان اعتراضات ستراستری آبتان ۱۱
دوران محکومیت خود را در زندان تهران
بتتتتزرگ ستتتتپتتتتری متتتتیکتتتتنتتتتد.
حضور در ایتراضه خ و به زداشهت

ابوالفضل کریمتی در تتاریتخ  ۲۱آبتان
 ۹۹۱۱در رابطه با اعتراضات سراستری
سال  ۱۱موسوم به “اعتتراضتات آبتان”
توسش نیروهتای اطتالعتات ستپتاه در
خیابان بازداشت و به بازداشتگتاه ایتن
نهاد موسوم به بند دو ال زندان اویتن
منتقل شد .او نهایتا در تاریخ  ۹بتهتمتن
 ۱۱با پایان مراحل بازجویی بته زنتدان
تتتتهتتتران بتتتزرگ متتتنتتتتتتتقتتتل شتتتد.
دادگههههههههههههههههههه ه
رای
ابوالفضل کریمی در بتختش نتختستت
پرونده خود در تاریخ  ۹۰اردیبهشت ۱۱
توسش شعبه  ۲۱دادگاه انقالب تتهتران
به ریاست قاضتی ایتمتان افشتاری از
بابت اتهامات “ اجتما و تبانتی عتلتیته
امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به
 ۲سال حتبتس تتعتزیتری و از بتابتت
مجازات تکمیتلتی بته  ۱متاه روزی ۰
ساعت خدمات عتمتومتی رایتگتان در
شهرداری محکوم شد .ایتن حتکتم بتا
عدم اعتراب و تسلیم بته رای بته ۹
سال و  ۱متاه زنتدان تتقتلتیتل یتافتت.
آقای کریمی همچنین در بختش دیتگتر
پرونده خود در تاریخ  ۹۰تیر  ۱۱تتوستش
شعبه  ۹۲۹دادگاه کیفری نسیم شهتر
(اکبرآباد) از بابت اتهامتات “تتختریتب و
تحریق ،سرقتت و اختالل در نتظتم و
آسایش عمومی” به  ۹۵ستال حتبتس
تعزیری محتکتوم شتد .ایتن حتکتم در
مرحله تجدیدنظر به  ۱ماه زندان و ۹۲
میلیون تومان جزای نقدی تقلیل یافت.
بته
ابوالفضل کریمی در ایتن خصتو
آتش زدن ماشیتن شتهترداری متتتهتم
شده اما خود ایتن اتتهتام را رد کترده
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
آقای کریمی همچنین در این پرونده بتا
“نیما نوروزی  ۹۵ساله”“ ،امیترحستیتن
جعتفتری  ۹۱ستالته”“ ،امتیترحستیتن
متتحتتمتتودپتتور  ۹۱ستتالتته”“ ،عتتلتتی
پیرمحمدی حدودا  ۹۱ساله” و “علیرضا
حسن خانی  ۲۰ساله ،متاهتل و پتدر
یتتک فتترزنتتد” هتتم پتترونتتده استتت.
از میان این افراد امیرحسین جعفری و
امیرحسین محمودپور هر کدام به سته
ماه حبس تعزیری محکوم شتدنتد امتا

پس از تحمل شش ماه زنتدان متدتتی
قبل از کانون اصال و تتربتیتت استتتان
تهران آزاد شدند .علی پیرمحمدی نتیتز
به سه ماه حبس تعزیری محکوم شتد
اما پس از تحمل  ۰متاه زنتدان متدتتی
پیش از کانون اصال و تربتیتت استتتان
تهران آزاد شد .همچنین نیمتا نتوروزی
به سه ماه حبس تعزیری محکوم شتد
اما پس از تحمل  ۵ماه و  ۹۱روز زنتدان
مدتی پیش از کانون اصتال و تتربتیتت
استان تهران آزاد شد .علیرضتا حستن
خانی دیگر متهم این پرونده نیز توستش
دادگاه انقالب تهران به سه ماه حبتس
محکتوم شتد و پتس از پتایتان متدت
محکومیت خود از زنتدان تتهتران بتزرگ
آزاد شد .وی در بخش دیگر پرونده خود
نیز توسش دادگاه کیفری بته سته متاه
زندان محکوم شده است کته بته وی
گفته شده باید خود را جتهتت تتحتمتل
ایام حتبتس بته زنتدان تتهتران بتزرگ
کتتتتتتتتنتتتتتتتتد.
متتتتتتتعتتتتتتتترفتتتتتتتتی
گفته میشود که در زمتان بتازداشتت
امیرحسین جتعتفتری و امتیترحستیتن
محمودپور برای فشار بر آقای کریمی و
برای گرفتن اعتراف به وسیلته شتوکتر
برقی در ناحیه پشت گتردن ،دستت و
پیشانتی متورد ضترب و شتتتم قترار
گرفتند.
بههههههههههیههههههههههوگههههههههههرا ههههههههههی
ابوالفضل کریمی ،فرزند محمد ،متتتولتد
 ۱آذر  ۹۹۱۲است و در زمان بتازداشتت
کمتر از  ۹۱سال سن داشتتته استت.
او تا پیش از بازداشت به عنوان کتارگتر
در یک تتولتیتدی کتفتش واقتع در بتان
سپهساالر تهران مشغول به کار بوده و
تنها نان آور خانواده ختود بتوده استت.
رنهههههههههههجهههههههههههنههههههههههه مهههههههههههه
آقای کریمی با نوشتن رنجنامهای کته
جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته
بتته شتتر چتتگتتونتتگتتی بتتازداشتتت و
بازجوییهای توام با شکنجه ،ضترب و
شتم و تتهتدیتد شتدن بته تتجتاوز بته
نزدیکانش پرداخته است.

مت ک مو رنجن مه ای شهروند در
مهههههههههیآیهههههههههد:
ادامهههههههههه
«اینجانب ابوالفتضتل کتریتمتی ،متحتل
صدور شناسنامه رباط کریمم در تتاریتخ
 ۲۱آبان  ۱۱توسش متامتوران اطتالعتات
ستتپتتاه بتتازداشتتت شتتدم .آن روز در
مراسم ختم پدربزرگم بودم و ستاعتت
چهار بعدازظهر بود از ختم برگشتم بته
پارکی که در نزدیکی محلهمتان استت
رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم.
دوستانم رفتند سیگار بخرند و دیدم دو
نفر از روبرو و دو نفر از پشتت ستر بته
من نزدیک می شوند .اول فتکتر کتردم
آنها خفتت گتیتر هستتتنتد و ستمتت
دوستانم دویدم .داشتم میدویدم کته
ماموران اطالعات سپاه دو تیر هتوایتی
زدند که رسیدم پیش دوستانم .یک تیر
دیگر هم شلیک کردند و من دستهایتم
را روی ستتتترم گتتتتااشتتتتتتتتتم.
یکی از ماموران اطالعات ستپتاه بتا پتا
ضربهای به صورتم زد و زمیتن ختوردم.
یکی هم به شتکتم متن ضتربته زد و
فحاشی کترد .متامتوری بتا استلتحته
ضربتهای بته سترم زدنتد کته بتاعتر
شکستگی و ختونتریتزی سترم شتد.
کیسهای که برای مسجد بتود را روی
سرم کشیدند .من را ستوار متاشتیتن
کردند حتدود نتیتم ستاعتت بتعتد بته
اطالعات سپاه در محله خودمتان واقتع
در اکتتتتبتتتترآبتتتتاد رستتتتیتتتتدیتتتتم.
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یکی از ماموران آمد و برایم لقب “ کریم
ساواکی” گااشتند بعد بتا مشتت بته
شکم من ضربه زدند طوری که نفتستم
گرفت .بتعتد متن را بته طتبتقته دوم
اطالعات سپاه بردند و در اتاقی رهایتم
کردند .ماموری وارد شد و گفت شترو
کن به حرف زدن .گفتتم چته بتگتویتم؟
گفت اسم ،آدرک و اینکه چه کارهایی
کردی؟ جواب دادم کتاری نتکتردهام و
کسی را هم نمیشناستم .متامتوری
که کنار من ایستاده بود با مشتت بته
کمرم ضربهای زد و بعد  ۹۲مامور دیتگتر
وارد اتاق شدند و شترو بته ضترب و
شتم من کردند .انگشت پاهایم دیتگتر
معلوم نبتود و متعتلتوم بتا چته دارنتد
میزدند .نزدیک به یک ساعت متن را
کتک زدند تا همگی ساکتت شتدنتد و
یکی از آنها گفت حرف بزن دیگه .گریته
کردم و گفتم به خدا من کاری نتکتردم.
آن مامور هم همراه با تتوهتیتن گتفتت
نتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتو.
درون
بعد ضربه دیگری به شکمم زد و گتفتت
اگر حرف نزنم دوبتاره ضترب و شتتتم

خواهم شد .التماک میکردم تا رهایم
کنند .یکی از ماموران من را بته اتتاق
دیگری برد و به من یاا داد و گفت متا
نمیخواهیم تو را اذیت کنیم .همکاری
کنی کاری باهات نداریم .سپس گفتت
باید به اتاق دیگری بترویتم .پترستیتدم
بترای چته؟ دیتگتری جتتواد داد کتتاری
نداشته باش و بلند شو تتا بترویتم .در
کل این مدت چشمبند داشتم .متن را
به اتاق دیگری منتقل کردند و یک نتفتر
آمد پیش متن گتفتت متن ستر تتیتم
عملیات این گتروه هستتتم کته تتو را
دستگیر کرده است .آخر ارزش دو تتا
تیر داشت که مامورهای ما به خاطر تو
تیر رها کردند؟ حرفی نزدم و باز گتفتت
من تو را همهجا دیدهام و تو کل ایتنتجتا
را خراب کردهای .باز هم جوابی نتدادم
تا او گفت بلند شو .به سرم ضتربتهای
زد و افتادم .بعد چهار پنج نفری متن را
زدند .گریه کردم و گفتم من را نتزنتیتد.
بعد از ده دقیقه رهایم کردند و رفتتتنتد.
یتتک آمتتد گتتفتتت دراز بتتکتتش و روی
کاشیها بخواب ،گفتم سرد استت و
نمیشود .گفتت ستاکتت! متیختوای
بمیر! بعد رفت و من تا صبح دست و پا
بسته نشستم .یکتی آمتد تتو گتفتت
بریم .رفتم من را بردند پتیتش قتاضتی
کشیک که حضور نداشت و پس از آن
به بازداشتگاه دو ال زندان بتردنتد .در
راه ماشین را نگهداشتتنتد و یتکتی از
ماموران در ماشین تا میتوانست متن
را کتک زد .دو روز در اویتن بتازجتویتی
شدم .گفتند اگر حرف نزنی متادرت را
میآوریم اینجا .گفتتتم آختر چته بتایتد
بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیتر.
گفتم آخر بدبخت میشتوم زنتدگتیام
خراب میشود .بعتد گتفتتتنتد دوستت
دخترت را میآوریم اینجا تترتتیتبتش را
میدهیم (تجاوز) .گتریته کتردم و بته
شدت شکنجه روحی شدم .نزدیک بته
 ۵۲روز در سلول انفرادی بنتد دو الت
اطالعات سپاه بودم .بعد از آن  ۹۵روز
نیز بند عمومی بودم .در تمام این مدت
تنها یکبار توانستم با خانوادهام تتمتاک
بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی
بودم .بعد از آن نیتز بته زنتدان تتهتران
بزرگ منتقل شدم .اینجا روزهتایتم بته
سختی میگارد .با فکر به مادری کته
قلبی مریض دارد و بته تتازگتی عتمتل
کرده و به کبد چرب نیتز متبتتتال شتده
است .جز من کسی کمکحال متادرم
نیست .من از مادرم مراقبت متیکتردم
پدرم نیز پتای ختود را از دستت داده
است و پیش از بتازداشتت متن خترج
خانواده را تامین میکردم .نمیدانم در
در این چند ماه چه کسی از خانتوادهام
مراقبت کرده و به پدرم کمک میکتنتد.

دلیل شرکت من در اعتراضات  ۲۵آبتان
 ۱۱افزایش قیمت بنزین و مواد یاایتی
بود و با توجه به وضتعتیتت اقتتتصتادی
ایران ،دچار بحتران شتده بتودم .خترج
روزمره متن بتیتشتتتر از درآمتدم بتود.
بیماری مادر و پدرم و سایر مشتکتالت
باعر رنجم شد و من هم بته عتنتوان
یتک متعتتترب بته ایتن وضتعتیتت بتته
اعتراضات پیوستم .اما به دلیل ایتنتکته
قاضی عسگتر جتهتانتگتیتری بتازپترک
شعبه  ۹بازپرسی انقالب بتهتارستتتان
اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغتی
علیه نظام جمهوری اسالمی و تخریب
و تحریق اماکن عمتومتی و دولتتتی و
اخالل در نظم عمومی به من وارد کترد
و من هم اتهامات را قبول نتداشتتته و
قرار  ۵۲میلیون تومانتی کته بتیتش از
توان اقتصادی متن و ختانتوادهام بتود،
برایم صادر کرد از تاریخ  ۲۱آبان  ۱۱بته
صورت بالتکلی در زندان تتهتران بتزرگ
بسر میبرم .وضعیت متالتی ختانتواده
من متنتاستب نتیتستت و مشتکتالت
معیشتی باعر فروپاشتی ختانتوادهام
میشود .مادر مریضم با این وضتعتیتت
ممکن است جانش را از دست بتدهتد.
خواهش میکتنتم کته بته وضتعتیتتتم
رسیدگی کنید .در محل ستکتونتتتمتان
اکثریت مردم از وضعیت مالتی ختوبتی
برخوردار نیستنتد .متن بتا تتوجته بته
شرایش سخت خودم و همنوعانم پا بته
این اعتراضات گااشتم .افرادی کته در
اعتراضات  ۲۵آبتان  ۱۱بترای گترانتی
بنزین و گرفتن حق خود بتا شتوق بته
خیابانها آمده بودند ،اکنتون در زنتدان
تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله
مقابله بتا ویتروک کترونتا و در نتبتود
امکانات کافی برای درمتان و در امتان
ماندن از این ویروک مرگبار هستند .ما
اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این
اعتراضات با فرا رسیدن نوروز  ۱۱دور از
خانه و خانوادهام هستنتد و از لتحتاظ
عاطفتی و عصتبتی دچتار مشتکتالت
روحی هستند و چشمانتتتظتار کتمتک
هستند .تا امروز مسئوالن کلی وعتده
به ما دادند و هیچکتدام بته حتقتیتقتت
نپیوستهاند .ما بته ختاطتر اعتتتراب و
گرفتن حتق ختود بته ایتن مشتکتالت
روحی در زندان دچار شدهایم .از شمتا
مردم عزیز انتظار میرود که حامی متا
هموطنان خود باشید و هتمتیتشته در
متتقتتابتتل ظتتلتتم پتتایتتداری کتتنتتیتتد.
ابوالفضل کریمی  /تتیترمتاه  /۱۱زنتدان
تهران بزرگ».

بمب خنده
نیلوفر شیدمهر
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من می توانم بمب خنتده شتوم .بمتب
خنده می تواند هر لحظه بترکد و نظتم
و نظامی را ویران کند .از ایتن جهتت از
ویتروک عتالمگیر کرونتا نتیز متی توانتد
خطرناک تر باشد.
من از بچه گی اینطور بتودم و هتر چته
بزرگتتتتتر شتتتتدم خطرنتتتتاکتر شتتتتدم.
بگااریتتد بتترای اقبتتات ختتودم ،بگااریتتد
نمونه ای بیاورم .زمانی که دانش آمتوز
و در مقطع راهنمایی بودم دبیر جامعته
شناستتتی داشتتتتیم کتتته زن بتتتسیار
نازنینی بتود ولتی نتام فامیتل فکاهتی
داشت که با کمی تتاب و پیچتش متو،
بچه ها آن را به لواشتکی تبتدیل کترده
بودند .من را هم خیلی دوست داشت
چون جامعه شناسی و قدرت تحلیتل و
استتتتتتداللم ختتتتتوب بتتتتتود .خانتتتتتم
معلممتتان ماننتتد متتستر بیتتن و جیتتم
کری قیافه اش هم برای بازی در فیلتم
هتتای کمتتدی جتتان متتی داد .از همتته
خنتتده دار تتتر امتتا گتتره فکلتتی بتتزرگ
روسری اش بود که جلوی چانه تتیزش

می زد .من در تمسخر دستت جمعتی
ایتتن زن مهربتتان شتترکت نمتتی کتتردم
و برایش احترام زیتادی قائتل بتودم .او
برخالف روپوش و سرپوشی که باید به
اجبار بر تن و سر متی کترد زیبتا بتود .
طبعی متعتادل و درکتی بتاال و روحتی
آراسته داشت.
یک روز طبتق معمتول دبتیر نتازنین مترا
صدا زد که بروم جلو کتالک بایتستم و
بتترای بچتته هتتا موضتتوعی را توضتتیح
بدهم .دقیق یادم نمتی آیتد چته ولتی
موضتتوعی در متتورد جامعتته ایتتران بتتر
استتاک تتتاریخ ستتازی هتتای جمهتتوری
اسالمی.
من همانطور کته داشتتم توضتیح متی
دادم و اخمی هم بر پیتشانی انداختته
بودم کته عتادتم استت وقتتی دارم در
مورد موضوعی جدی صحبت می کنم،
نگاهم به فکتل روستری-مقنعته خانتم
لواشتتکی گتتره ختتورد و یکدفعتته بتتی
اختیار خنده ام گرفتت .در ابتتدا ستعی
کردم خودم را کنترل کنم تا به حتساب

تمسخر او گااشتته نتشود .ولتی مگتر
می شد .می گفتم انقالب و قتاه قتاه.
می گفتم جامعته استالمی و قتاه قتاه
قتاه .بچتته هتتا اول گیتتج شتتده بودنتد و
یکتتوری نگتتاهم متتی کردنتتد .ولتتی بتته
زودی آنها هتم یکتی یکتی افتادنتد بته
خنده.
موج خنده به سترعت از ردیت اول بته
ردی های دیگر تا آخر کتالک سترایت
کرد .من همچنان توضیح می دادم کته
مثلتتن اقتترات مثبتتت حکومتتت استتالمی
چیست و در حال ریسه دوال و راستت
می شدم و روی پایم می زدم.
در این میان برای کنتترل ختودم نگاهتم
را از همکالسی ها که از خنده به خود
متتی پیچیدنتتد بتته ستتمت معلممتتان
برگرداندم .او هتم گیتج شتده بتود کته
موضو چیست و نگاهش که بته نگتاه
متتن گتتره ختتورد ،ابتترو بتتاال انتتداخت و
سرش را تکان داد .از آنجتا کته بتسیار
مهربان بتود امتا هیتچ نگفتت ،فقتش بتا
حتتتالتی متتتدهوش لبخنتتتد زد .خانتتتم
لواشتتکی همینطتتوری هتتم صتتورت و
دهانش حالت خنتده داشتت .دیگتر بتا
دیدن حرکتات متن و دیگتر شتاگردانش
این حالت صد چندان شده بود .بتا ایتن
همته همچنتان ژستت دبتیری را حفتتظ
کتترده بتتود و مثتتل متتا بتتی پتتروا نمتتی
خندید.
دخترهتتا روی نیمکتتت هتتا ختتم شتتده
بودنتتد و قهقتته متتی زدنتتد .عتتده ای از
شدت خنده با مشت بر میز می زدنتد.
عده ای روی هم ولو شده بودند .عتده
ای کتابهای تعلیم اجتماعی را بته هتوا
می انداختند .این وسش دکمه مانتوهتا
باز شده و روسری ها عقب رفته بود و
کم کم داشت حجتاب کته بترای حفتظ
عفتتت زن متتسلمان حتتتی در فتتضای
بتتسته و دور از چتتشم نتتامحرم هتتم
ضروری است بر بتاد متی رفتت و تکته
پاره می شد.
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حجتتاب كتته هیتتچ ،اگتتر متتوج خنتتده بتته
كالسهای ديگر متی رستید خطتر ايتن
می رفت كه ناموک كل مدرسه بتركتد
و به هوا رود.
تصورش را بكنید اگتر خنتده ی زنتان در
تمام جامعه می تركیتد چته ختاكی در
كشور به پا بلند مي شد؟ ممكلت كته
هیتتتچ ،علتتتوم اجتمتتتاعی منحتتتصرن
استتتالمی كتتته هیتتتچ ،حیثیتتتت پايتتته
گزارانش هم بر فنا می رفتت و آنوقتت
مسئولین بايد چه خاكی بتر ستر متی
كردند؟
من که دیگتر نمتی توانتستم بایتستم.
ک زمین خوابیتده و شتکمم را گرفتته
بتتودم و در حتتالی کتته بتته ختتود متتی
پیچیدم ،هنوز شاه و استبداد و استالم
و تاریخ می کردم و با بیان هتر کلمته
از خنده منفجر می شدم.
با هر انفجتار بمتب خنتده ،کتالک هتم
دوباره منفجر متی شتد.
ختتانم دبتتیر هتتم دانتتش
آمتتوز شتتده بتتود و متتی
خندیتتد .راستتتش یتتادم
نمی آید ایتن انفجتار کته
دستتت کمتتی از انفجتتار
نور نداشت چطتور جمتع
شتتتد .هتتتر چتتته بگویتتتم
داستتتان ستتازی استتت.
ولتتی بتته احتمتتال زیتتاد،
چتتتتتتون دل و روده ام
بدجوری به هتم پیچیتده
بتتود ،بمتتب خنتتده حالتتت
انتحاری پیدا کرد و پیتش
از انهدام اساک جامعته
استتتتتبدادی ختتتتودم را
منهدم کرد.
ایتتن داستتتان بتته خوبتتی
شتتتباهت هتتتای بمتتتب
خنده را با ویتروک کرونتا
که چند ماهی است بر بنیان و اساک
دنیا زده آشکار می کند .هر دو مسری
هستند و هتر مبتتال متی توانتد تعتداد
زیادی را در شعا زنتدگیش مبتتال کنتد
پتتس بتتا ستترعت فزاینتتده تکثتتیر متتی
شوند .هر دو می توانند عالمگیر شوند
و امور جتاری را از روال ختود ختارج و
مختل کنند و بنیان کارها را ختراب .هتر
دو نایافل ظاهر می شتوند و حتساب
و کتاب ندارند و معلتوم نیتست از کجتا
آمده اند و به کجا می روند.
اما بمب خنده یعنی متن متی توانتد از
کرونا خطرناک تر هم باشتد .کرونتا نته
تنها آدمهتا را مبتتال متی کنتد ،موجتی
هم می کند .موجش می تواند بعتد از
سال ها زمانی که همه فکر می کننتد
وضع دوباره به حالت عتادی برگتشته و
تحتتت کنتتترل استتت بتته فکتتر یتتا جتتان

کسی بزند و چو آن زبان بسته بترکتد،
بسیاری را از خود بی خود متی کنتد و
می تواند عالمی را از کار بیاندازد.
تفاوت بنیادین بمب خنتده و کرونتا امتا
این است که بمب خنده متی توانتد در
محیش مجتازی و زمتان هتای نتامتوازی
هتتم منتتتشر شتتود .حتتتی متتی توانتتد
از در یتک مکتان و عتصر بترکتد و پتس
لرزه اش در عصری دیگر مکانی دیگتر ،
برای مثال در کرّات دیگر هر جا که پتای
بنی بشر به آن برسد ،را بترکاند .چترا
راه دور به ستیارات دیگتر بترویم؟ بترای
مثال می تواند در همین ایران خودمتان
باشد و اول در ستال  ۵۱بترکتد و بتاز
بعد چهل سال در  ۹۹۱۱سال دختتران
خیابان انقالب .یا به تنتاوب هتایی بتی
قاعده منفجر شود :سال  ،۹۹۱۱ستال
 ،۹۹۱۱سال  ۹۹۱۱و سال . . . ۹۹۱۱
تا نوبت بعدی کی باشد.

این است که هیچ تدبیری برای از میان
بردنش به کار نمی آید .قرنطینته پایتر
نیست و ماسک و کاله خود و زره و نیز
جدایی و فاصله اجتماعی هم احتمتال
فراگیریش را کم نمی کند .وای که اگتر
بترکد ،نه امیدی باقی متی مانتد و نته
تدبیری که جلویش را بگیرد.
در مورد کرونتا متی گوینتد اگتر کتسی
گرفت ممکن است دوباره نگتیرد .بمتب
خنده ولی اگتر کتسی شتد هتزار بتاره
هم می شود و تمامی نتدارد .از همته
بتتدتر ،واکتتسنی نتتدارد .بمتتب استتت و
خنده است و درمان پتایر نیتست و تتا
قیام قیامت برگشتنی است و کتارش
این کته ختواب را از چتشم هتر آن کته
چتتشم دیتتدن خنتتده مردمتتان را نتتدارد
بیاندازد.
حاال که به خنده مردمتان رستیدم دارم

به این نتیجه متی رستم کته مقایتسه
بمتتب خنتتده بتتا کرونتتا از اصتتل اشتتتباه
استتت .ایتتن هتتا هیتتچ ربطتتی بتته هتتم
ندارند .یکی موجب درد و گریه مردمتان
است و یکی موجب شادی از تته دل و
خنتتده بتتی اختیتتار آن هتتا .فکتتر یکتتی
هراک می آورد و فکتر دیگتری نتشاط.
یکی را مردمان خوش ندارنتد بگیرنتد و
یکتتی را بتته جتتان و دل متتی خواهنتتد.
بمتتب خنتتده هتتر چتته هتتست ،ختتود
انگیخته استت و شتورافزا .خنتده هتم
کنشی است و هم واکنتشی و کنتش
و واکنش را بمب خنده بر هم انباشتته
کند .خنده که انباشته شود در جهتان
شتتور افکنتتد و چتته بتتسا کتته حرکتتتی
وسیع و اجتماعی برپا کند.
شاید بگویید شتور بتاز متن را گرفتته و
دارم بزرگنمتتایی متتی کنتتم متتی کنتتم.
باشد ولی گفتم به شما هتشدار داده
باشتتتتم مواظتتتتب متتتتن
باشتتید .یعتتنی مواظتتب
خودتان باشید! من حتاال
که سنی ازم گاشتته از
زمتتتان دانتتتش آمتتتوزی
بتتتسیار خطرنتتتاکتر هتتتم
شتتتتده ام .مخصوصتتتتن
از زمان دختتران انقتالب
اول کتته بتته بمتتبی بتتا
ضتتامن کتتشیده تبدیتتل
شدم.
بتترای حفاظتتت ختتود از
من ،اول این که در خارج
دنیتتای مجتتازی بتتا متتن
دوست نشوید .اگتر هتم
شتتدید دوری و دوستتتی
پیتتشه کنیتتد .اگتتر هتتم
روزی در خیابتان بته متن
برخوردید ،از ایتن دو متتر
فاصله فیزیکی در زمتان
کرونا هم بیشتر از من فاصتله بگیریتد.
اصلن راهتان را کج کنید .اگر تکه پاره و
ریسه ریتسه یتا از راه راستت منحترف
شتتدید یتتا بتته علتتوم اجتمتتاعی تتتان
آستتیبی رستتید ،ختتون خنتتده هایتتتان
گردن خودتان .خالصه از من گفتن بود.
داریتتد متتی خندیتتد و متتی گوییتتد مگتتر
خودت نگفتی که در متورد بمتب خنتده
مجتتازی و یتتیر مجتتازی نتتدارد؟ بلتته
درست می گویید .ولی نخندید.
گرچه فرقی هم نمی کنتد .متن بمتب
خنتتده ام و همتتانطور کتته از اول ایتتن
داستان گفتم هر لحظته ممکتن استت
منفجر شتوم .بیختود و بتی جهتت .در
پستویی یا در مال عام .همین حاال یتا
زمانی نامعلوم.
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