گسارشگران :مرده ای که زنده شد!

ایي هِزٍ تا کٌْى هزدٍ طیاطی تا چَ اًگیشٍ ای در صذای آهزیکا ظاُز ػذٍ اطت؟ صذای آهزیکا تا چَ ًمؼَ
ػْهی اّ را سًذٍ هی کٌذ؟ آیا ثاتتی هیخْاُذ تذًثال تْی کثاب هجذدا تَ صحٌَ طیاطی تاسگزدد ّ احیاًا همام ّ
هٌصثی پض اس طزًگًْی ج.ا داػتَ تاػذ؟ آیا تَ هزدم طتوشدٍ کؼْرهاى هیخْاُذ تگْیذُ :واًطْر کَ پذراى ّ
هادراًتاى را ػکٌجَ کزدم ّ کؼتن حاال ًیش در تذاّم جٌایات جوِْری اطالهی ,فزسًذاًتاى ّ ًٍْ ّ ًتیجَ تاى را
ُن ػکٌجَ ّ خْاُن کؼت؟ پزّیش ثاتتی در الًَ ُای اهي آهزاًغ در آهزیکا پٌاٍ گزفت ّ در تزاتز دادگاٍ
حمیمت یاب (فزضی) ّ ػاُذاى ٌُْس سًذٍ جٌایاتغ لزار ًگزفت .ػلیزغن گذػت طالِای هتوادی اها ّ ػادهاًَ
ػاُذاى سًذٍ را اس ها ّ تاریخ خًْیي کؼْرهاى در دّ دّراى طزکْب ّ حاکویت ّحْعً ,گزفتَ اطت.
..............
چندی پیش صدای آمریکا که صدای امریکاست ( تظیاری یا ایي ًکتَ را درک ًوی کٌٌذ ّ یا ایي هْضْع را
ػوذا پٌِاى هیکٌٌذ ) ,هصاحثَ ّ ًکتَ ُائی اس خاطزات پزّیش ثاتتی را اًؼکاص داد .پزّیش ثاتتی اس جولَ
ّحؼی تزیي ّ هٌفْرتزیي افزاد طاّاک در ًظزگاٍ سًذاًیاى طیاطی دّراى پِلْی تْد ّ اس خْع حادثَ! هْفك
تَ فزار اس کؼْر تَ هحثْتتزیي کؼْرُا ّ دّلتِای خْد اطزائیل ّ آهزیکا ػذ .در طی ایي دّراى تلحاظ
طیاطی هخفی ّ هٌشّی تْد تا ایٌکَ صذای آهزیکا هؼجشٍ ای دیگز آفزیذ ّ ایي هزدٍ طیاطی را سًذٍ کزد.
سًذٍ کزدى هزدٍ لطؼا هْرد تْافك ّجذاًِای اًظاًی ّ تاػث ػادهاًی اطت اها سًذٍ کزدى طیاطی ُیْال ّ
هشدّری کَ هؼزّف تَ لتل ّ ػکٌجَ تظیاری اس سًذاًیاى طیاطی دّراى پِلْی اطت ًَ تٌِا هفیذ! ًیظت کَ تَ
هزاتة هغایز تا اخالق ّ حمْق اًظاًی اطت .خْػثختاًَ ّ ػلیزغن طپزی ػذى تیغ اس طَ دَُ اس جٌایات رژین
پِلْی ّ هِزٍ ُای کلیذی اع ُواًٌذ ثاتتی ,تِزاًی ّ  ...تظیاری اس سًذاًیاى طیاطی آى دّراى تؼٌْاى ػاُذ
ػیٌی سًذٍ ُظتٌذ.
مسلم است که ثابتی هم از حق دفاع از خود نباید محروم باشد .تردیدی نیست که او میبایستی در برابر دادگاهی
عادالنه قرار گیرد که قطعا مملو از شاهدان عینی و قربانیان سرکوب و شکنجه و قتل وی و سیستم مخوف
سرکوب پلیسی اش خواهد بود .اما پاشیدن بذر توهم و گناه شوری صدای آمریکا از او تنها سیاستی است که
به مقتضی شرایط کنونی انجام می پذیرد .فضای سیاسی غبار آلود کنونی و خطر بروز جنگی خانمانسوز بی
ارتباط با این حضور مجدد سیاسی وی نیست.
ایي هِزٍ تا کٌْى هزدٍ طیاطی تا چَ اًگیشٍ ای در صذای آهزیکا ظاُز ػذٍ اطت؟ صذای آهزیکا تا چَ ًمؼَ
ػْهی اّ را سًذٍ هی کٌذ؟ آیا ثاتتی هیخْاُذ تذًثال تْی کثاب هجذدا تَ صحٌَ طیاطی تاسگزدد ّ احیاًا همام ّ

هٌصثی پض اس طزًگًْی ج.ا داػتَ تاػذ؟ آیا تَ هزدم طتوشدٍ کؼْرهاى هیخْاُذ تگْیذُ :واًطْر کَ پذراى ّ
هادراًتاى را ػکٌجَ کزدم ّ کؼتن حاال ًیش در تذاّم جٌایات جوِْری اطالهی ,فزسًذاًتاى ّ ًٍْ ّ ًتیجَ تاى را
ُن ػکٌجَ ّ خْاُن کؼت؟ پزّیش ثاتتی در الًَ ُای اهي آهزاًغ در آهزیکا پٌاٍ گزفت ّ در تزاتز دادگاٍ
حمیمت یاب (فزضی) ّ ػاُذاى ٌُْس سًذٍ جٌایاتغ لزار ًگزفت .ػلیزغن گذػت طالِای هتوادی اها ّ ػادهاًَ
ػاُذاى سًذٍ را اس ها ّ تاریخ خًْیي کؼْرهاى در دّ دّراى طزکْب ّ حاکویت ّحْعً ,گزفتَ اطت.
ثاتتی هشدّر اتِاهات تظیار تشرگی را حلمَ پزًّذٍ جٌایاتغ دارد .اس ادرار در دُاى سًذاًیاى طیاطی تَ همصْد
خزد کزدى آًاى ,ػکٌجَ طیظتواتیک ,ارتثاط تٌگاتٌگ تا هْطاد ّ طیا در سهیٌَ ػکظتي هماّهت ّ هحْ
سًذاًیاى طیاطی تا کؼتار ُْلٌاک  9سًذاًی طیاطی در تپَ ُای اّیي.
پزّیش ثاتتی تٌِا اس ستاى سًذاًیاى طیاطی آى دّراى ًوًَْ یک هشدّر جٌایتکار ّ طزطپزدٍ رژین دیکتاتْری
پِلْی ػٌاختَ ًوی ػْد .اّ را ُوَ هی ػٌاختٌذ چَ در تیزّى ّ چَ در درّى سًذاى ُواًطْر کَ الجْردی
خْى آػام جوِْری اطالهی را.
ثاتتی ,الجْردی پِلْی ًؼاى تْد .طیوای هخْف ّ ػکٌجَ گز اّ ُوَ جا هؼزّف تْد .اها یک چیش هظلن اطت
ّ ایٌکَ تالػِائی اس جاًة آهزیکا صْرت هیگیزد تا صٌذلی پِلْی چی ُا اس جولَ ثاتتی ّ آُی ّ دیگزاى را,
در کٌار ًیزُّای طیاطی لزار دٌُذ کَ رُثزاًؼاى در آى دّراى تذطت اهثال ثاتتی ُا ػکٌجَ ػذٍ تْدًذً .گاٍ
کٌیذ تَ کٌفزاًض اّالف پالوَ ّ لیظت اطاهی ػزکت کٌٌذگاًغ .در ُویي ارتثاط ًاهَ اػتزاضی تؼذادی اس
سًذاًیاى طیاطی آى دّراى طیاٍ تَ صذای اهزیکا را دیذم .اطاهی تزخی اس آًاًی را دیذم کَ ُویي چٌذی پیغ تا
ُوکار پزّیش ثاتتی در دایزٍ طیاطی رضا پِلْی یؼٌی الای ػِزیار آُیً ,ؼظت ّ تزخاطت کزدٍ اًذ ّ طْدای
آلتزًاتیْ طاسی ّ اتحاد تزای دهکزاطی داػتَ اًذ.
برای این دسته از امضا کنندگان کدامیک مهمتر است؟ هویت زندانی سیاسی سابق خویش و معترض به دوران
سرکوب پهلوی؟ یا هویت سیاسی – سازمانی کنونی در کنار رهروان آندوران؟ این پرسشی است که پاسخی
زیبنده میخواهد!
لذر هظلن ایٌظت کَ جوِْری اطالهی تا جٌایات گظتزدٍ ّ فجیغ اع در طْل طی ّ چٌذ طال ّ تْیژٍ کؼتار
سًذاًیاى طیاطی در اتؼادی تظیار ّطیؼتز اس دیکتاتْری پِلْی ,فضائی هِیا کزدٍ اطت ّ هیذاى تَ افزادی
ُواًٌذ پزّیش ثاتتی دادٍ اطت تا خْد را دّتارٍ تَ تاسار تی در ّ پیکز طیاطت ػزضَ کٌٌذ.
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