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دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺪوﺷﻦ

»ﺑﺲ ﺑﮕﺮدﻳﺪ و ﺑﮕﺮدد روزﮔﺎر«
سعدی آن را خطاب به "انکيانو"" ،حاکم مغول فارس" ) (۶۶٧-۶٧٠سروده است ،و حاوی مطالبی است بسيار گوﯾاتر و عمقی
تر از "منشور سازمان ملل" و اعالميّﮥ حقوق بشر و می تواند کارگزاران
دنيای امروز را به کار آﯾد.
چند بيتی از آن را در اﯾن جا می آورم:
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بس بگردﯾد و بگردد روزگار
دل به دنيا در نبندد ھوشيار
ای که دستت می رسد کاری بکن
پيش از آن کز تو نياﯾد ھيچ کار
اﯾن که در شھنامه ھا آورده اند
رستم و روﯾينه تن اسفندﯾار
تا بدانند اﯾن خداوندان ُملک
کز بسی خلقست دنيا ﯾادگار
آنچه دﯾدی بر قرار خود نماند
وﯾن¬چه بينی ھم نماند برقرار
اﯾن ھمه ھيچست چون می بگذرد
تخت و بخت و امر و نھی و گيرودار
نام نيکو گر بماند ز آدمی
به کزو مانَد سرای زرنگار
صورت زﯾبای ظاھر ھيچ نيست
ای برادر سيرت زﯾبا بيار
خرد به ﯾا روان
ھيچ دانی تا )=که( ِ
من بگوﯾم گر بداری استوار
آدمی را عقل باﯾد در بدن
حمار )=چھارپا ،االغ(
ورنه جان در کالبد دارد ِ
نام نيک رفتگان ضاﯾع مکن
تا بماند نام نيکت پاﯾدار
از درون خستگان )=دردمندان( اندﯾشه کن
تا رود نامت به نيکی در دﯾار
دﯾو با مردم )=انسان( نياميزد مترس
بل بترس از مردمان دﯾوسار
ھر که َدد )=جانور درّنده( ﯾا مردم بد پرورد
دﯾر زود از جان برآرندش َدمار
سعدﯾا چندان که می دانی بگوی
حق نباﯾد گفتن اال ّ آشکار
ھر که را خوف و طمع در کار نيست
ختا )=نام قدﯾم چين شمالی( باکش نباشد و ز تَتار )=قوم
از َ

من در قعر ضمير خود احساسی دارم و آن
اﯾن که رسالت اﯾران به پاﯾان نرسيـدهاسـت
و شکوه و خرمی او به او باز خواھد گشـت.
من ﯾقين دارم که اﯾران میتواند قد راسـت
کند و آنگونه که درخور فـرھـنـگ تـمـدن و
سالخوردگی اوست نکتهھای بسيـاری بـه
جھان بياموزد.

مغول(

***
»در ھمين چند بيت ،چند موضوع بنيادی بشر مطرح شده است ،که اگر شنيده شده بود دنيای دﯾگری می داشتيم ،و نه
دنياﯾی مانند امروز ،که دستخوش آشوب و ترورﯾسم و تخرﯾب و نزاع خودی و غيرخودی است«.
)تارنمای »اﯾران بوم ١۶ «,خرداد ( ١٣٩١

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ

ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ از
اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺪاران ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ

سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از اعتصاب کاميونداران حماﯾت ميکند
ده روز است که کاميون داران در شھرھای مختلف کشور اعتصاب کرده اند .و در مواردی پليس نسبت به اعـتـصـاب کـنـنـدگـان
تعرض کرده است .افزاﯾش نرخ کراﯾه ،کاھش حق بيمه رانندگان ،کاھش نرخ لوازم ﯾدکی و افزاﯾش حقوق بازنشستگی عـمـده
خواسته ھای آنان بوده و متاسفانه اﯾن زحمت کشان نيز مانند کارگران ساﯾر بخش ھا در کشور ،معيشتی حداقلی و زﯾر خـط
فقر دارند .در برخی از شھرھا نيز بخش ھاﯾی از رانندگان تاکسی در اعتراض به درآمد زﯾر خط فقر اعتصاب کرده اند.
سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،اعتراض و اعتصاب را حق کارگران می داند و ھرگونه تعرض نسبـت
به کاميون داران اعتصاب کننده را محکوم می کند .سندﯾکا ھمچنين خواھان رسيدگی فوری به خواسته ھای کاميون داران و
تاکسی داران می باشد .و از فدراسيون کارگران حمل و نقل جھان ) (ITFدرخواست دارد از اعتصاب کاميون داران و تـاکسـی
داران که عموما برای افزاﯾش سطح معيشت صورت گرفته حماﯾت نماﯾد.
سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ١١خرداد ٩٧
در روز جمعه  ١١خرداد ٩٧کاميون داران کرمانشاه و شھرھای اطراف و کاميون داران اليگودرز اعـالم کـردنـد کـه
ﯾازدھمين روز اعتصاب خود را آغاز کرده اند.
اﯾن در حاليست که اعتصاب سراسری رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از شنبه  12خرداد آغاز خواھد شـد .اﯾـن رانـنـدگـان
اعالم کردند :اعتصاب سراسری رانندگان اتوبوس ھای جاده ای و شرکت واحد از روز شنبه  ١٢خرداد شروع میشود.
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ﻣﺤﻤﺪ رﻫﺒﺮ

ﺑﻪ ِ
وﻗﺖ
»اﻳﺮان«
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 ٠۴خرداد ١٣٩٧
محمــد جــواد ظرﯾــف در جلــسه غيــر
علــنی مجلــس ،برجــام را بيمــار رو بــه
موتی دانست که در آیسـیﯾو افتـاده
و ھر لحظه بيم فوتش میرود .اما اﯾـن
وصـــف بيـــشتر بـــه نظـــام جمھـــوری
اسالمی شبيه است که اﯾن روزھا بـه
ت بیزمانی رسيده و بـا گـردش
وضعي ِ
بیامان عقربهھا مواجه شده است.
وضعيت نظام در وانفـسای بحرانھـای
متنــــوع داخلــــی و خــــارجی بــــه
شطرنجبازی شبيه است که ھـر چنـد
ھنـوز مھــره دارد و امکــان حرکــت ،امــا
ساعتِ شطرنج به نفعش نيست و ھر
لحظه ممکن است که وقتِ بازی پيش
از مات و پات ،تمام شود.
جمھوری اسالمی در شـراﯾطی اسـت
که تـوان برنامـهرﯾزی و زمانبنـدی را از
دست داده اسـت .بـا خـروج آمرﯾکـا از
برجام و با اﯾنکه ھنوز کمـتر از  ١٠٠روز
تا اجـرای تحرﯾمھـای ﯾکجانبـه آمرﯾکـا
مانــده اســت ،شــرکتھای بــزرگ و
کوچک اروپاﯾی از اﯾـران گرﯾختهانـد .بـه
نظـــر میرســـد کـــه تالشھـــا بـــرای
تضمينگيری از اروپا آنچنـان کـه آقـای
خامنهای میخواھد ،بیسرانجام بوده
اســت .اروپاﯾیھــا حاضــرند در برجــام
بمانند ،اما چه حاصل کـه شـرکتھای
اروپـــاﯾی بينالمللـــی ھـــستند و بـــا
سھامداران آمرﯾکاﯾی و منافعی که در
آمرﯾکا دارند ،حاضـر بـه سـرماﯾهگذاری
در اﯾران نيستند.
روﯾای شکاف بين اروپا و آمرﯾکـا ھـم از
ســر مــسووالن پرﯾــده اســت .کافــی
اســت بــدانيم حجــم ســـرماﯾهگذاری
متقابل اروپا و آمرﯾکا  ۵٠٠ميليـارد ﯾـورو
است در حالی که ھمه سرماﯾهگذاری
خــارجی در اﯾــران بــه دو ميليــارد ﯾــورو
نمیرسد.
حسن روحانی بعد از خـروج آمرﯾکـا در
واکنشی احساسی چند ھفتهای بـه
اروپاﯾیھا فرصت داد که فکری به حال
برجـــام بکننـــد و تـــضمين دھنـــد و
تحرﯾمھــای آمرﯾکــا را بیاثــر کننــد .دو
ھفته ھنوز بـه سـر نيامـده امـا پاسـخ

اروپا مشخص است ،ترغيـب اﯾـران بـه
ماندن در برجام و گفتار درمانی .ھمـان
کاری که حسن روحـانی در سياسـت
داخلی میکند را حاال اروپاﯾیھا پيـش
گرفتهاند.
دوازده شرط آمرﯾکا برای مذاکره و رفـع
تحـــرﯾم ،در ﯾـــک کـــالم عقبنـــشينی
جمھــوری اســالمی از مواضــع چھــل
ســالهاش در خاورميانــه اســت .رھــا
کـــردن ســـورﯾه و حـــزبﷲ لبنـــان و
عقبنشينی از عراق و ﯾمـن .حـاال آن
رجز خوانیھا و تئوری پردازیھا کـه از
درﯾای سرخ تـا درﯾـای مدﯾترانـه عمـق
استراتژی نظام است  ،نقطـه ھزﯾمـت
شده اسـت .از دسـت دادن مواضـعی
که به لطف نابودی سرماﯾه ملی اﯾـران
حاصــل شــده در واقــع تنھــا دســتاورد
جمھوری اسالمی را بر باد میدھد.
عقبنشينی نظام البته رخ خواھـد داد
بیاﯾنکه امتياز و توافقی صورت بگـيرد.
تا سـه مـاه آﯾنـده دولـت جدﯾـد عـراق
مستقر خواھد شد .مقتـدی صـدر کـه
برنده انتخابات پارلمانی عراق است بـر
مـــوج اﯾرانســـتيزی عراقیھـــا ســـوار
اســت و میتــوان مطمئــن بــود کــه بــا
حماﯾــت عربــستان و آمرﯾکــا دولــتی در
عراق شکل میگيرد که دست سـردار
سليمانی را از بغداد کوتاه کند.
تحرﯾم ھای روزافـزون اﯾـران و محاصـره
گامبهگام که تا تحرﯾم نفت اﯾران پيـش
خواھد رفت ،حزبﷲ لبنان را که تا بـن
دندان وابسته به نظام اسالمی است،
بـــه تنگنـــا خواھـــد انـــداخت .ســـنگر
مدافعان حـرم در سـورﯾه ھـم بيـش از
پيش لـرزان اسـت .خطـر داعـش رفـع
شده و بھانه حضور کمرنـگ ،از سـوی
دﯾگـــر اســـرائيل بیپـــروا پاﯾگاهھـــای
پاســداران را موشــکباران میکنــد و
مطمئن است کـه جمھـوری اسـالمی
توان واکنش ندارد.
اســرائيلیھا در ســورﯾه بــر ســرعت
عقربــهھا افزودهانــد و بــا اطمينــان از
آســيبپذﯾری جمھــوری اســالمی در
سورﯾه و رغبت روسھا به خروج اﯾـران
از منطقه بر شدت حمـالت و ھمزمـان
فـــشارھای دﯾپلماتيـــک بـــر روســـيه
میافزاﯾند.

اما ساعت سـقوط
بـــه وقـــت اﯾـــران
است و نـه وقـت شـام .جامعـه

اﯾران با سرعتی باور نکردنـی بـه تونـل
بحران میرسـد .بیبرنـامگی دولـت و
حاکميــت دوگانــه زمــان و امکــان ھــر
تــصميم بزرگـــی را زائـــل میکنــد .از
طرفــی راھکــار ھميــشگی جمھــوری
اســالمی در ســرکوب و فيلــتر ،دﯾگــر
مــردم را نمیترســاند ،بلکــه عــصبی
میکند .از بخت بد جمھوری اسـالمی
معترضان تازه به ميـدان آمـده دﯾگـر در

حوالی کوی دانشگاه و ميـدان انقـالب
نيستند.
ﯾک تنش در تقسيمات استانی ،شـھر
کازرون را چنان بر انگيخـت کـه کـار بـه
گلوله و باتوم رسيد و عجيـب اﯾنکـه بـا
مقاومت مردم  ،سرکوب نتيجـه نـداد و
دولـــت عقبنـــشينی کـــرد و طـــرح
جنجالی مسکوت ماند .کـار بـه جاﯾـی
رسيده است که دستگاهھای امنيتـی
نظام قادر به پيشبينی بحران و احيانـا
شورش بعدی نيستند.
اعتصابِ کاميونداران و توقف تانکرھـای
ســوخت ،آنچنــان ســرﯾع رخ داد کــه
حتی فرصت سـرکوب از دسـت رفـت.
اعتـصاب راننـدگان تانکرھـای ســوخت،
شــرﯾان بــنزﯾن را قطــع کــرد و چندﯾــن
شھر را با بحران سوخت مواجه کـرد و
دولت سرﯾعا پيشنھاد بـاال بـردن کراﯾـه
ھا را داد.
عقبنشينی نظام در قبال معترضـينی
که فعـال در خواسـتھای منطقـهای و
اقتــصادی را دارنــد نمیتــوان بــه ســر
عقل آمدن و تغيير اسـتراتژی سـرکوب
تفسير کرد بلکـه باﯾـد گفـت ھـراس از
گسترش شورش و اعتـصاب کـار را بـه
امتيازدھی کشانده است.
امــا اﯾــن عقبنــشينیھای تاکتيکــی
نمیتواند امتداد داشـته باشـد .بحـران
عظيم اقتصادی و باال رفتـن قيمتھـا و
نااميدی مردم از حاکمان بهزودی نقطه
کانونی پيدا خواھد کرد و آن ھم جاﯾی
نيست جز اصل نظام و رھبری .اتفاقی
که در دیماه سال گذشـته افتـاد و آن
آتــش زﯾــر خاکــستر ھــر لحظــه امکــان
زبانهکشيدن دارد.
تابـــستان ســـال  ٩٧میتوانـــد فـــصل
شورش باشد ،رکود عميـق اقتـصادی،
اعتصاب بازارﯾان و اصناف و سر گرفتـن
بحــران آب و کــشاورزان  .پولپاشــی و
امتيــاز دھــی دﯾگــر حــتی بــه عنــوان
مــسکن نــيز نمیتوانــد عمــل کنــد،
بحرانھـــا بنيـــادﯾن اســـت و بـــا ھـــر
امتيازی ،معترضان اميـدوارتر میشـوند
و تيغ سرکوب کندتر.
اما اگـر جمھـوری اسـالمی دسـت بـه
خـشونت بــرد کــه میتــوان پيشبينــی
کرد ،در فقدان آشتی ملی و بنبـست
تفکری حاکميت گرﯾـزی از آن نيـست،
اعتراضات پراکنده و فراگيری کـه در راه
اســـت زودتـــر بـــه نقطـــه کـــانونی و
ھدفگيری اصل نظـام خواھنـد رسـيد.
تابــستان داغ و دلھــرهآوری در پيــش
است.

ﺳﺎﻟﺮوز
ﺗﻮﻟﺪ دﻛﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﺪق را
ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ
دارﻳﻢ
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تارﯾخ پر فراز و نشيب اﯾران زمين
نام بزرگانی را در خود حفظ کرده
است که در کارنامه اعمال ،رفتار و گفتارشان ھمه پاکی و پاکدستی و صداقت به ثبت رسيده است .دکتر محمد مصدق
از جمله معدود شخصيت ھای معاصر اﯾران است که نام و آوازه اش نه در اﯾن کشور بلکه در جھان قرﯾن مفاھيم
ارزشمندی چون آزادی خواھی ،استقالل و عدالت طلبی است .شخصيت واالﯾی که در طول عمر شرﯾفش جز خدمت به
منافع ملی گام بر نداشت و نتاﯾج خدمات او برای ھميشه در تارﯾخ به نيکی ﯾاد می شود.
دکتر محمد مصدق نخست وزﯾرملی و محبوب اﯾران دارای شخصيتی ارزشمند و اثر گذار بود .از مھمترﯾن وﯾژگی ھای
دکتر مصدق پيگيری و تالش در جھت استقالل و آزادی و رفع سلطه بيگانه از اﯾن کشور بود .وی نه در کالم بلکه در عمل
اعتقادی راسخ به دموکراسی و آزادی داشت و ھيچ گاه شخصيتی تک بعدی نبود و به شيوه ی ھمه جانبه با مسائل
روبرو می شد .مبارزات اﯾن مرد بزرگ بر ضد استعمار در کنار مبارزه با استبداد دوش به دوش ھم بود  .نگرش وی به
دموکراسی وعدالت اجتماعی و تالش برای اجرای آن در تارﯾخ اﯾران زمين کم سابقه بوده است .او به خاطر آزادی،
استقالل را قربانی نمی کرد و به خاطر استقالل نيز آزادی ھای اساسی جامعه را از بين نمی برد.
حاکميت را از آن مردم می دانست و ھمواره اعالم می داشت که اﯾرانی باﯾد جامعه خودش را ،خودش اداره کند.
پاک دستی او و ھمراھانش مثال زدنی است و ھيچگاه حتی مخالفانش نقطه ضعف مالی از او و وزﯾرانش نيافتند .پس
از کودتای ننگين  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و محاکمه توسط کودتاچيان و حصر خانگی ،مستبدان زمان نتوانستند اراده اﯾن بزرگ مرد
را درھم شکنند.
با نگاھی کوتاه به وضعيت و شراﯾط روز اﯾران و نيازمندی به خرد و اندﯾشه در حل مشکالت و معضالت ،عدم حضور
شخصيت ھاﯾی شبيه به دکتر مصدق نماﯾان است .ھرچند دکتر مصدق حضور ندارد اما اندﯾشه ھا و دﯾدگاه ھا و آموزه
ھای اﯾن فرد برجسته تارﯾخ معاصر؛ در جرﯾان ملی اﯾرانی زنده است .جبھه ملی اﯾران نام و ﯾاد دکتر محمد مصدق را
گرامی ميدارد و سالروز تولد اﯾشان را به ملت ارجمند اﯾران تبرﯾک ميگوﯾد.
اميد است که به زودی بتوان در مراسمی شاﯾسته از اﯾن شخصيت بزرگ تجليل کرد و امکان حضور در آرامگاه وی و ادای
احترام به اﯾشان فراھم گردد.

ﺗﻬﺮان – ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 ٢٩اردﯾبھشت ١٣٩٧
روابط عمومی جبھه ملی اﯾران
تھران  -اﯾران

تفسيری از جمشيد برزگر ،رئيس بخش فارسی دوﯾچه وله

ﭼﺮا اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ
ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻛﺎزرون
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وقــــاﯾــــع
خــونــيــن
کــــازرون،
مـــــثـــــال
روشــنــی
اســت از
شــــيــــوه
مقابله جمھوری اسالمی با اعتراضـات
و اﯾـن کـه اعـتـراضـاتـی بـا مـاھـيـت
غيرسياسی ،نه تنھا ابعاد سـيـاسـی،
بلکه جنبه به شدت خشونتآميز پـيـدا
میکنند.
شھروندان کازرون مدتھاست از طـرح
تقليل جاﯾگاه اﯾـن شـھـر در اسـتـان
فارس و تشکيل ﯾـک شـھـر جـدﯾـد از
ترکيب دو شھرستان کوچکتر ناراضـی
ھستند .کسی که اﯾـن طـرح را پـی
گرفته ،نماﯾـنـده کـازرون در مـجـلـس
شورای اسالمی است و بـا ھـمـيـن
وعده ،پس از آنکه شورای نگھبان دﯾگر
نامزدھا در اﯾن حوزه انـتـخـابـيـه را رد
کرد ،توانست به مجلس راه ﯾابد.
موکالن از وکيل خود ناراضیاند .حـتـی
به رﯾيس مجلس نامه نوشتند و از او
خواستند که بهطور نيابتی ،نماﯾندگـی
آنھا را بپذﯾـرد .بـا تـمـام مـقـامـات از
استاندار و فرمـانـدار گـرفـتـه تـا امـام
جمعه دﯾدار کـردنـد .نـامـه و طـومـار
نوشتند و ھر شيوه مسالمتآميز برای
بيان اعتراضات و خواستهھای خـود را
آزمودند ،اما پاسخ ھمه اﯾـن اقـدامـات
ﯾک چيز بود :نادﯾده گرفتن معترضـان و
خواسته آنھا.
چنيـن روﯾـکـردی از سـوی مـقـامـات
محلی و مرکزی در شراﯾطی در پـيـش
گرفته شد که پس از اعـتـراضـات دی

ماه سال گذشته و با توجه به شـراﯾـط
اقتصادی و سياسی کشور ،نـه فـقـط
مخالفان جمھوری اسالمی ،و نه تنـھـا
اصالحطلبـان درون حـاکـمـيـت بـلـکـه
سختترﯾن الﯾهھای نظام ،از جـمـلـه
سپاه پاسداران در مورد احتمـال وقـوع
اعتراضات بيـشـتـر در سـال جـاری و
فروپاشی نظام ھشدار داده بودند.
نادﯾده گرفتن مطالبات ،و افزاﯾش حجم
نارضـاﯾـتـیھـا بـه دالﯾـل فشـارھـای
اقتصادی و سياسی و اقداماتی نظـيـر
فيلترﯾنگ شبکه فـراگـيـر ارتـبـاطـاتـی
تلگرام ،از ﯾک سو و برخورد خشـن و
امنيتی با ھر اعتراض و تجمع ،در عمل
باعث شده که ھر تجـمـع و اعـتـراض
صنفی به سرعت و به ناگـزﯾـر جـنـبـه
سياسی و امنيتی نيز پيدا کند ،بـدون
آنکه ماھيت اعتـراضـات و خـاسـتـگـاه
اجتماعی معترضان تـاثـيـری تـعـيـيـن
کننده در اﯾن فرآﯾند داشته باشد.
جمشيد برزگر ،رئيس بخـش فـارسـی
دوﯾچه وله
از اعتراضات و شـعـارھـای کشـاورزان
اصفھان گرفته تا تجـمـع مـعـلـمـان در
تھران ،از اعتراض کارگران بـه درﯾـافـت
نکردن حقوق گرفته تا اعتراض زنان بـه
حجاب اجباری ،مسير ثابتـی پـيـمـوده
شده است.
در جــرﯾــان اعــتــراضــات دی مــاه،
اصـالحطـلــبـان جـمــھـوری اسـالمــی،
ھمصدا و گاه حتی فراتر از اصولگراﯾـان
تندرو بـه مـحـکـومـيـت اعـتـراضـات و
معترضان پرداختند ،آنھا را "کـرکـس" و
"عامل خارجی" خواندند از جـمـلـه بـه
اﯾــن دلــيــل کــه اعــتــراضــاتشــان

خشونتآميز بوده است.
با اﯾن ھمه ،اصالحطـلـبـان جـمـھـوری
اسالمی ھرگز به اﯾـن سـوال پـاسـخ
نـدادنـد کـه مسـئــولـيـت اصـلــی بــه
خشونت کشيده شدن اعـتـراضـات بـا
کيست و اصوال حاکميت چه زمانی بـه
تجمعات ،راھپيماﯾیھـا و اعـتـراضـات
مسالمتآميز معترضان ،منتقدان و ﯾـا
مخالفان خـود امـکـان بـرگـزاری داده
است؟
حمله به معترضان و نکوھش آنان برای
دوری جستـن از روشھـای
مسالمتآميز اعتـراضـی ،در
عين ناتـوانـی از عـمـل بـه
وعدهھای انتخاباتـی از ﯾـک
سو و نادﯾده گرفـتـن نـقـش
نيروھای امنيتی و انتظامی،
سپاه پـاسـداران ،بسـيـج و
نيروھای لباس شخصـی در
به خشـونـت کشـانـدن ھـر
تجمع و اعتراضـی از سـوی
دﯾگر ،پـيـامـدی نـاگـزﯾـر بـه
ھمراه داشـت :شـکـسـتـه
شــدن تســلــط گــفــتــمــان
اصالحطلبی درون حاکميتـی
و نااميدی معترضان از ھر دو
جناح جمھوری اسالمی برای تغيـيـری
مــعــنــادار در وضــعــيــت اقــتــصــادی و
سياسی کشور .امری کـه در جـرﯾـان
اعتراضات دی مـاه در قـالـب شـعـار
بیسابقه "اصالحطلب ،اصولگرا -دﯾگـه
تمومه ماجرا" تجلی پيدا کرد.
آنچه در کازرون روی داد ،غيـرمـنـتـظـره
نبود .اﯾنکه عدهای جان خـود را بـرای
اعتراض به تـقـسـيـمـات کشـوری در
سطح ﯾک شھرستان از دست دھـنـد،
نشــاندھــنــده مــيــزان انــدک تــحــمــل
حاکميت برای شنيدن ھر نـوع صـدای
مخالف و منتقد است.
در شراﯾطـی کـه تـمـامـی دسـتـگـاه
رسانهای جمھوری اسالمی به صـورت
ﯾکپارچه صرف پوشش کشتـهشـدگـان
فلسطينی در غزه بود و در نخـسـتـيـن
شب مـاه رمضـان ،دسـت کـم سـه
شھروند اﯾـرانـی بـه ضـرب شـلـيـک
مستقيم نيروھای انتظامی کشـتـه و
چند نفر دﯾگر مـجـروح شـدنـد ،و اﯾـن
ھمه در سکوت خبری چندسـاعـتـهای
روی داد که تا صبح پنجشنبه به طـول
انجاميد؛ سکوتی که البته تنھا محـدود
به رسانهھای رسمی حاکميت بـود و
در شبکـهھـای اجـتـمـاعـی بـه رغـم
فيلترﯾنگھای اعمـال شـده ،پـژواکـی
رسا ﯾافت :اﯾن ھمان تصـوﯾـر گـوﯾـا از
شراﯾط کامال دگرگون شده اﯾران اسـت
که ظاھرا رھبران جمھوری اسالمی ﯾا
نمیخواھند و ﯾا نمیتوانند آن را درک
کنند.

ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن اﻳﺮان

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮاﺳﺮى »ﺑﻴﺴﺘﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه «1397
جمعه  ٢١ارديبھشت  ١١ - ١٣٩٧مه ٢٠١٨
در حالی امسال به استقبال روز معلم و بزرگ داشت ابوالحسن خانعلی و تمام پيشگامان عرصه تعليم و تربيت رفتيم که
وضعيت آموزشوپرورش از ھر زمان دﯾگرى بحرانیتر و آشفتهتر است.
عدم توجه به زندگی و معيشت معلمان بازنشسته و شاغل و بیتوجھی به کيفيت آموزش در مدارس نشان از آن دارد که
آموزشوپرورش در اولوﯾت نھادھای حاکميتی و مسئوالن دولتی نيست .شورای ھماھنگی نسبت به اﯾن وضعيت اعتراض دارد
و نسبت به ادامه بیتوجھیھا و تبعات آن به مسئوالن ھشدار میدھد.
شورا پيشبينی میکند که با توجه به افزاﯾش بیروﯾه تورم و گرانی و افزاﯾش تعداد دانش آموزان )با توجه به رسيدن دانش
آموزان نظام جدﯾد به پاﯾه دوازدھم ( وضعيت نيروھای آموزشی و اداری مدارس در سال تحصيلی  ٩٧– ٩٨بهمراتب سختتر
خواھد شد و توجه وﯾژه به وضعيت معلمان و نيازھای دانش آموزان امری ضروری است .در ھمين راستا مطالبات صنفی و
آموزشی خود را به شرح زﯾر اعالم میکنيم:
 .١باﯾد دولت و مجلس زمينهھای افزاﯾش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا باالی خط فقر ﯾعنی پنج ميليون
تومان فراھم نماﯾد .در اﯾن راستا اجرای قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری و اجرای فاز دوم رتبهبندی الزامی است.
 .٢بيمه درمانی تکميلی ﯾک ضرورت اساسی برای فرھنگيان بخصوص بازنشستگان است و باﯾستی معلمان به ﯾک بيمه
کارآمد دسترسی داشته باشند.
 .٣معلمان بازنشسته و شاغل باﯾد در تصميمات نھادھای مرتبط مانند صندوق بازنشستگی و صندوق ذخيره فرھنگيان نقش
واقعی و جدی داشته باشند .ضروری است نماﯾندگان معلمان در صندوق بازنشستگی مشخص گردند و اساسنامه صندوق
ذخيره اصالح و نماﯾندگان معلمان مجدداً انتخاب شوند.

 .۴تأکيد بر آموزش مبتنی بر تکنيک و کنکور باعث رشد مافيای آموزش و گسترش روند پولی سازی آموزش شده است و
دانش آموزان طبقات محروم در ساﯾه سياستھای پولی و خصوصیسازی دچار افت تحصيل شده ﯾا از مدارس طرد و از امکان
ورود به دانشگاه محروم میشوند .ما به اﯾن سياستھای مخرب اعتراض دارﯾم .خصوصیسازی آموزش را فوراً متوقف نماﯾيد
و مدارس را به تکنولوژی نوﯾن آموزشی مجھز کنيد .مدارس کپری و کانکسی را برچينيد و تغذﯾه مناسب را در مدارس ارائه
نماﯾيد.
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 .۵تشکل ﯾابی مستقل و آزاد حق ماست .دولت و مجلس عامدانه مانع تحقق آن میشوند تا اصالح قانون مربوط به
تشکلھای صنفی در مجلس ،دولت باﯾد پروانه فعاليت تشکلھای صنفی را سرﯾعاً تمدﯾد نماﯾد.
 .۶به فضای امنيتی حاکم بر فعاالن صنفی فوراً پاﯾان دھيد و معلمان زندانی محمود بھشتی ،اسماعيل عبدی و مختار اسدی
را آزاد کنيد و معلمان تبعيدی و اخراجی را به مدرسه بازگردانيد.
شورای ھماھنگی در اﯾن شراﯾط ،بخصوص نسبت به حفظ جان اسماعيل عبدی که در اعتصاب غذا و در شراﯾط سخت بسر
میبرد به قوه قضاﯾيه و دولت ھشدار میدھد .اسماعيل عبدی به خاطر عدم رعاﯾت حقوق اوليه ﯾک زندانی اعتصاب نموده
است .شورا ضمن حماﯾت از معلمان زندانی و خواسته ھای اسماعيل عبدی ،از مسئوالن می خواھد به شراﯾط و مطالبات
وی رسيدگی شود تا وی به اعتصابش پاﯾان دھد .معلمان زندانی را آزاد کنيد.
 .٧به تبعيض نسبت به معلمان حق التدرﯾسی ،آزاد و مربيان پيش دبستانی پاﯾان دھيد و امنيت شغلی آنان را تضمين نماﯾيد.
شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگيان اﯾران بهعنوان ﯾک تشکيالت صنفی و مستقل ،پيگيری مطالبات فرھنگيان را
وظيفه خود میداند و از حماﯾتھای مردمی و نھادھای مدنی تشکر میکند و تأکيد دارد که مطالبات فوق دستﯾافتنی
است .چگونه ممکن است برای افزاﯾش حقوق معلمان و کيفی سازی آموزش بودجه و اعتبار کافی وجود نداشته باشد
درحالیکه به گفته مسئوالن ميلياردھا دالر ارز از کشور خارج میشود و روزانه اخبار اختالسھای ميلياردی را میشنوﯾم؟!
شورای ھماھنگی از مسئوالن می خواھد که باتوجه به اذعان ھمه ی آنھا در رده ھای گوناگون مسئووليتی برای برآورده
شدن اﯾن خواسته ھای برحق و اجرای مصوبات پيشين از خود حسن نيت نشان دھند ،بدﯾھی است که تشکل ھای صنفی
فرھنگيان سراسر کشور آماده ی ھرنوع راھنماﯾی و ھمراھی برای بررسی راھکارھای برون رفت از وضعيت فعلی است اما
در صورتی که روند بی توجھی و انباشت اﯾن مطالبات و عدم پرداخت معوقات ازجمله پاداش بازنشستگان ،دستمزد
حقالتدرﯾس ،سرانه کافی و الزم مدارس و ....ادامه ﯾابد شورا از تمام ظرفيت ھای خود و از ھر کنش اعتراضی مدنی و
مسالمت آميز استفاده خواھد نمود
با آرزوی روزھای بھتر برای مردم اﯾران و مجموعه ی آموزش و پرورش کشور.
شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگيان اﯾران
 ٢٠اردﯾبھشت ٩٧

دوازدﻫﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ روز ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮان ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎد
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در روز  ١٢اردﯾبھشت ماه  ١٣۴٠خورشيدی حرکت اعتراضی وحق طلبانه معلمان  ،توسط عمال حکومت دﯾکتاتوری وقت
به خشونت کشيده شد و دکتر ابوالحسن خانعلی دبير دبيرستان ھای تھران با شليک گلوله مزدوران حکومت به خاک
افتاد و در خون خود درغلتيد واز آن پس روز  ١٢اردﯾبھشت  ،سالروز آن مبارزات درخشان معلمان که از نثار جان خود نيز
درﯾغ نکردند ،به نام روز معلمان اﯾران در تارﯾخ ثبت گردﯾد .و مبارزات آن روز معلمان  ،از  ١٢اردﯾبھشت  ١٣۴٠تا کنون الھام
بخش حرکت ھای حق طلبانه و آزادﯾخواھانه جامعه معلمان اﯾران بوده است.
معلم شخصيت اﯾثارگر و فرھيخته اﯾست که چون مشعلی فروزان می سوزد تا در پرتو نور افشانی وجودش راه تارﯾک
جھل ونادانی را در پيش پای نسل فردا و آﯾنده ساز کشور روشن نماﯾد و ذھن وروان و شخصيت نو جوانان و فرزندان ملت
را برای ساختن فرداﯾی بھتر  ،ھمراه با آزادی واستقالل و عدالت اجتماعی آماده کند نسلی که در مقابل استبداد
ودﯾکتاتوری که سرآغاز بدبختی و عقب افتادگی ملت ھاست باﯾستد وبا آزادﯾخواھی و استقالل طلبی خود راه نفوذ
بيگانگان وسلطه آنان را ببندد ودر جوی سرشار از آزادی ھای انسانی و مستقل از دخالت ھای اجنبی  ،شالوده کشوری
مرفه و ملتی سعادتمند را پی رﯾزی نماﯾد  .از ھمين رو  ،قشر معلم ھمواره مورد تبعيض وستم حکومت ھاﯾی که با
آزادی و استقالل و عدالت بيگانه اند  ،قرار می گيرد  .امسال روز معلمان اﯾران در حالی فرا رسيده است که عده ای از
معلمان شرﯾف کشور به جرم حق طلبی وخواستن شراﯾطی که ﯾک زندگی حد اقلی را برای آنان فراھم نماﯾد  ،در زندان
به سر می برند  .در سال گذشته شاھد تجمعات مکرر معلمان و درخواست ھای معيشتی آنان در سراسر کشور بودﯾم .
پاسخ حاکميت به اﯾن درخواست ھای موجه ومدنی تنھا به زندان افکندن نماﯾندگان و رھبران معلمان بوده است ودﯾگر
ھيچ  .و حال آنکه تورم و گرانی افسار گسيخته ھر روز فشار روی زندگی معلمان را بيشتر وبيشتر ميکند و اﯾن در
حالتيست که ميليارد ھا دالر از منابع مالی کشور در راه ھای ناصواب و دور از منافع ملی اﯾران در خارج از مرزھا ھزﯾنه می
گردد وفساد ھای باور نکردنی نيز سرماﯾه ھای کشور را می بلعد.
جبھه ملی اﯾران روز معلم را به معلمان شرﯾف و فرھيخته اﯾران تبرﯾک ميگوﯾد و اميد وار است ملت اﯾران بتواند با به دست
آوردن آزادی و حاکميت ملی ،به عدالت اجتماعی که شاﯾسته آن است نيز دست ﯾابد.

 ١٢اردﯾبھشت ماه ١٣٩٧
تھران – ھيئت رھبری و ھيئت اجرائيه جبھه ملی اﯾران
روابط عمومی جبھه ملی اﯾران
تھران  -اﯾران

ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ را دري اﺳﺖ
ﻫﺮ در ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ اي ﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻫﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺘĤورﻳﺪه را
ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب در ﮔﻠﻮي ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ
آواز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از راه ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻨﮕﺨﺎﻧﻪ اي
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎزﻛﺎﻧﻪ اي آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ام ﭘﺮ از

آوازﻫﺎي ﻋﺸﻖ
اﻣﺎ درﻳﻎ ﻫﺮ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ
اﻣﺎ درﻳﻎ ﻫﺮ رگ اﻳﻦ ﻛﻮ ﺑﺮﻳﺪه اﻧﺪ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﻳﻚ ﺟﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ اﻧﺪ
در زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﻮﻳﺶ وز ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺟﺪا
ﻫﺮ ﺗﻨﮕﺪل ز روزﻧﻪ اي ﻣﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻦ از ﻛﺪام در ؟
ﻣﻦ در ﻛﺪام ﻛﻮ ؟
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﺪام راه ؟
.
ﺳﻴﺎوش ﻛﺴﺮاﻳﻲ
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جــمــعــه  ١۴ارديــبــھــشــت - ١٣٩٧
 ٠۴مه ٢٠١٨
*داستان تخرﯾب گورھای جمعی دھه
 ۶٠در واقع تالش مذبوحانه ای بـرای
به تسليم کشاندن «حافظه جمعی »
در بــرابـــر «فــرامـــوشــی »اســـت.

رﺿﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎ:

ﯾادشده حذف می کند .اما چيزی کـه
از «کــلــمــنــتــيــس ( »در آن عــکــس
تارﯾخی( باقی می ماند و نمی شـود
حــذف اش کــرد کــاله اوســت کــه
ھــمــچــنــان در آن عــکــس) بــر ســر
ســــخــــنــــران( مــــانــــده اســــت.

* ستـارخـان از مشـروطـه خـواھـان
رادﯾکال که در بخش زﯾادی از عـمـرش
با پادشاھی قاجـار و ُعـلـمـاﯾـی کـه
پشتيبان آن نظام بودند جنگيد بر روی
سنگ قبرش نوشته شده« :اﯾن بنـده
عاصی سـتـار ،بـرای اجـرای احـکـام
شرﯾعت ،مطابق احکام صادره عـلـمـاء
اعالم -از جان و مال و اوالد و ھستـی
خود صرف نظر کرده تـا دولـت جـابـره
تبدﯾل به دولت عادله و قوانين حضـرت
سيدالمرسلين ،روﯾه و مسـلـک اھـل
ُ
اسالم شود» .آنچه در نـوشـتـه اﯾـن
سنگ قبر )در زﯾر کـاله کـلـمـنـتـيـس(
پنھان شده اﯾـن اسـت کـه بـعـد از
سرنگونی نظام قاجار -علمـای اعـالم
به ھمراه کسانی که می خـواسـتـنـد
دستاوردھای مشـروطـه را بـه نـفـع
قدرت گيری خودشان مصـادره کـنـنـد
اول از ھـمـه بـه فـکـر خـلـع سـالح
ستارخـان و ﯾـارانـش افـتـادنـد و بـا
استفاده از پانصد مسلسل  ٣٠٠ -نفر

در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻮرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ »ﻛﻼه ﻛﻠﻤﻨﺘﻴﺲ«
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* دﯾــکــتــاتــوری اعــم از جــمــھــوری،
ســلــطــنــتــی و دﯾــنــی بــرای اﯾــجــاد
ماندگاری در اذھـان عـمـومـی بـاﯾـد
مقاومت «حافظه جـمـعـی »در بـرابـر
فراموشی را بشکند« .ميالن کوندرا »
اﯾن دﯾناميسم را در بازنوﯾسی «کـاله
کلمنتيس »آورده است؛ فورﯾـه ١٩۴٨
لحظه ای حساس در تارﯾخ مردم چـک
است ـ )در اﯾن لحظه تارﯾخی( ﯾکی از
رھبـران سـيـاسـی کشـور چـک بـر
مھتابی قصری باروک قدم می گـذارد
تــا بــرای مــردم ســخــنــرانــی کــنــد.
«کلمنتيس »کنارش اﯾستـاده اسـت.
دانه ھای برف در ھـوای سـرد مـی
چرخد ،سخنران سـر بـرھـنـه اسـت.
«کلمنتيس »دلسوزانه کـاله پـوسـت
خز خود را از سر برمی دارد و آن را بـر
سر سـخـنـران مـی گـذارد .ھـزاران
عکس از آن لحظه تارﯾخـی ،مـنـتـشـر
می شود .به زودی در سراسر کشور،
مردم از طرﯾق کتاب ھا  ،دﯾوارکوبھـا و
نماﯾشگاه ھا با آن عـکـس تـارﯾـخـی
آشنا می شـونـد .چـھـار سـال بـعـد
»کلمنتيس« به خيانت متھم و بـه دار
آوﯾخته می شود .بخش تبليغات حـزب
حاکم بی درنگ چھره او را از عـکـس

* در تارﯾخ معاصر اﯾران دھـھـا «کـاله
کلمنتيس »ھست که باﯾـد در مـيـان
عکس ھای تارﯾخـی گشـت و آن را
جلوی چشم نورسيدگان گذاشت؛ در
 ١١اردﯾبھشت امسـال رضـا پـھـلـوی
برای کارگران اﯾران پيام شادباش داد.
او )در پاﯾان اﯾن پيام( حرف ھای گوھـر
عشقی) مادر کارگر جانباختـه سـتـار
بھشتی( به مناسبت اول مه را دوباره
خوانی کرد« :از اﯾن خجالت نـکـشـيـد
که که سفره تون خالی و ِدلِتون پـر از
غصه است ،اوناﯾی خجالت بکشـن از
خون و عرق شما ،سفره ھای رنگيـن
دارن .مادرانه بھتون بگم؛ صبر داشـتـه
باشين ،سحر نزدﯾکه» .در عکس تمام
ُرخی که رضا پھلوی در کـنـار گـوھـر
عشقی انداخت و خودش را طـرفـدار
آنھاﯾی نشان داد که «سفره خالی و
دل پــر غصــه »دارنــد ﯾــک «کــاله
کلمنتيس »بيرون افتاد .در اردﯾبھشـت
سال ) ١٣۵٠در اوج قـدرت حـکـومـت
پھلوی( کارگران کارخانه جـھـانچـيـت
که «سفره خالی و دل پـر غصـه »
داشتن -اعتصاب بزرگی راه انداختـنـد.
ژاندارمھای شاه در اوج بـی رحـمـی
کــارگــران را بــه گــلــولــه بســتــنــد.

از ﯾاران او را در «باغ اتابک »کشتنـد و
خودش را بعد از دستگيری به «زنـدان
خانگی »و مرگ در خلوت کشـانـدنـد.
* «کميته مشترک ضد خرابکاری »در
زمان شاه -مرکز بازجوﯾی و شکـنـجـه
زندانـيـان سـيـاسـی بـود .حـکـومـت
اسالمی به مدت بيـسـت سـال اﯾـن
کميته را بـا ھـمـان کـاربـری سـابـق
) ﯾعنی شکنجه و بازجوﯾی( حفظ کـرد
و فقط اسم آن را بـه «بـازداشـتـگـاه
توحيد »برگرداند و سرانجام در سـال
 ١٣٨١آن را به «موزه عبرت »تغيير نام
داد .حکومت اسالمی عکس تارﯾـخـی
مربوط اﯾن لوکيشـن را طـوری ادﯾـت
کرده که بازدﯾد کنـنـدگـان اﯾـن زنـدان
مخوف پيش خودشان به اﯾن نـتـيـجـه
برسند که اﯾنجا محل شکنجه زندانيان
سياسی زمان شاه بوده و ھيچيک از
زندانيان سـيـاسـی زمـان حـکـومـت
اسالمی آب خنک اﯾن زندان را نخورده
انــد؛ بــی خــبــر از اﯾــنــکــه « کــاله
کلمنتيس »در صدھا خاطره زنـدانـيـان
سياسی دھه شصت و ھفتاد ھنوز بر
ســر حــکــومــت اســالمــی اســت!

*ھمين ﯾکی دو روز قبل دھھا مـعـلـم
دور قبـر مـيـرزاده عشـقـی )شـاعـر
انقالبی که در دوره نـخـسـت وزﯾـری
رضا خان ترور شـد( حـلـقـه زدنـد تـا
جنجالی را اﯾن روزھا بر سر مومياﯾـی
رضا شاه و شعار «رضا شـاه روحـت
شاد »بـوجـود آمـده بـا نشـان دادن
«کاله کلمنتيس »در ﯾکی از عـکـس
ھای تارﯾخی دوران رضا خان خامـوش

و بی اثر کنند .عشقی )مثل فدرﯾـکـو
گارسيا لـورکـا( مـرگ خـودش را در
شــعــری پــيــشــگــوﯾــی کــرده بــود:
من آن نيم به مـرگ طـبـيـعـی شـوم
ھالک /وﯾن کاسـه خـون بـه بسـتـر
کــــــنــــــم...
ھــــــدر
راحــــــت

ای است که مقاله با شرح آن شـروع
شده است .در ﯾکـی از عـکـس ھـا
کلمنتيس ھست و در عکس دﯾـگـری
کلمنتيس ) بعد از اعدام( حذف شـده
اما کالھش بر سر سخنران ھنـوز بـه
چشم می خورد

*
*
*
*عکس فوق مربوط به عکس تارﯾخی
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بلدرچينی با سه جوجه خود در کشتزاری النه داشت .چـون
فصل درو شد ،ﯾکی از جوجهھا پيش مادرش آمـد و گـفـت:
مادر امروز شنيدم کشاورز به زنش میگفت فردا ھمساﯾگان
به کمک می آﯾند و کشتزار را به کمک آنھا درو خواھيم کـرد.
مادر گفت :راحت باشيد ھيچ اتفاقی نمیافتد.
فردا رسيد و ھيچ اتفاقی نيفتاد .شب ﯾکی دﯾگر از جوجهھـا
پيش مادر آمد و گفت :مادر امروز شنـيـدم کـه کشـاورز بـه
زنش میگفت فردا پسرعموھاﯾم به کمک میآﯾند و با کمک
آنھا کشتزار را درو خواھيم کرد .مادر گفت راحت باشيد فـردا
مزرعه درو نخواھد شد.

و چون دوباره شب فرا رسيد ،جوجه سوم پيش مـادر آمـد و
گفت :امروز کشاورز به زنش میگفت فردا خودمـان بـا ھـم
آستينھا را باال میزنيم و مزرعه را درو میکنيم .بلـدرچـيـن
مادر گفت :فردا حتما النه ما خراب میشود و باﯾد اﯾـنـجـا را
ترک کنيم .جوجهھا پرسيدند مگر اﯾن بار با دفعـهھـای قـبـل
چه فرقی دارد؟ مادر گفت :تا زمانی که کشاورز به اميد اﯾـن
و آن نشسته بود مطمئن بودم کسی او را ﯾاری نـمـیکـنـد،
ولی چون خودش تصميم دارد مزرعه را درو کنـد ،اطـمـيـنـان
دارم مزرعه درو خواھد شد.

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻴﻌﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد ... .
رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد و ﻳﺎدش ﮔﺮاﻣﻲ و در دل ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮ دوﺳﺘﺎن زﻧﺪه
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ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻴـﻌـﻲ:
وﻗﺘﻲ ﺗﺨﺘﻲ ﻣﺮد ﺗـﺎزه
ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻴـﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ
به مناسبـت پـنـجـاھـمـيـن سـالـگـرد
درگذشت جھان پھلوان غالمرضا تختی
و روز جــوانــمــردی از "نــاصــر مــلــک
مطيعـی" مـعـلـم ورزش پـيـشـيـن و
اسطوره جوانمردی سينمای اﯾران کـه
در ﯾکصد فيلم ھمواره تبليغ جوانمـردی

کرده ،تجليل شد.
به گزارش اﯾسنـا" ،مـحـمـد نصـيـری"
قھرمان وزنه برداری المپيک و رفيـق و
ھمدم مرحوم تختی که پـنـجـاه سـال
پيش در المپيک مکزﯾـکـوسـيـتـی طـال
گرفته و بسـيـاری از بـزرگـان ھـنـر و
ورزش در اﯾن مراسم که در اصـفـھـان
برگزار شد ،حضور داشتند .ناصر مـلـک
مطيعی در اﯾن برنامه اظـھـار داشـت:
گود زورخانه ،مھد رفـاقـت ،دوسـتـی،
غيرت و تعصب است.
وی با بيان اﯾنکه چھل سال اسـت بـه
زورخانه نيامده و از زورخـانـه خـاطـرات
بسيار شيرﯾنی دارد ،افزود :من از گـود
زورخانه و زمـيـن فـوتـبـال بـه اﯾـنـجـا
رسيدهام که اکنون جرات میکنم چنـد
کلمهای در اﯾن مکان صحبت کنم .باﯾـد
از کسانی که سنت و فرھـنـگ مـا را
حفظ میکنند تشکر کرد .ھمچنيـن در

اﯾن راستا از پھلوان ھداﯾت که چـنـيـن
مجمـوعـهای را بـنـا کـرده تـا ورزش
زورخانهای و فرھنگ پھلوانی را تـروﯾـج
دھد تشکر میکنم.
ملک مطيعی تصرﯾح کرد :مـا از نسـل
پورﯾای ولی ھستيم ،ما جھان پھـلـوان
تختی را داشـتـيـم و بـه او افـتـخـار
میکنيم .روزی که آقاتختی فوت شـد،
برای مراسم رفتم ،آن موقع اگر جاﯾـی
میرفتم مردم اطرافم جمع میشدنـد
اما آن روز ھمه آمده بودند و کسی بـه
من نگاه نـکـرد؛ آن مـوقـع فـھـمـيـدم
مـــحـــبـــوبـــيـــت ﯾـــعـــنـــی چـــی!

اﻳﻼن ﭘﺎﭘﻪ:

اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در :2018

ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻠﺢ از اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﻳﻲ ﻣﻲﮔﺬرد
 ٢۶اردﯾبھشت ١٣٩٧
درست ﯾک روز پـيـش از ھـفـتـادمـيـن
سالگرد تأسيس اسـرائـيـل در ،١٩۴٨
که به آوارگی  ٧۵٠ھزار فـلـسـطـيـنـی
منجر شد و نزد فلسطينیھا بـه «روز
نکـبـت »مشـھـور اسـت ،آمـرﯾـکـا در

درگيری ارتش اسرائيل بـا مـعـتـرضـان
فلسطينی در نوار غـزه ھـمـزمـان بـا
گشاﯾش سفارت آمرﯾکا در اورشـلـيـم
که به کشتهشـدن  ۶٠فـلـسـطـيـنـی
منجر شد.
بنيانگذاران دولـت اسـرائـيـل ،عـمـدتـاً
آنھاﯾی بودند که در ابتدای قرن بيستـم

امپراطوری برﯾتانـيـا و نـگـاه جـھـانـی
صھيونـيـسـتھـای مسـيـحـی در دو
سوی اقيانوس اطلس جور و ھماھنـگ
است.
از زمـان اعـالمـيـه بـالـفـور ) (١٩١٧و
سپس در طول دوران قيموميت برﯾتانيـا
) ،(١٩١٨-١٩۴٨صــھــيــونــيــســتھــای

اﻳﻼن ﭘﺎﻳﻪ ،ﻣﻮرخ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
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اقدامی نمـادﯾـن سـفـارت خـود را در
بيتالمقدس )اورشليم( افتتاح کـرد تـا
روز خونبار دﯾگری به تارﯾخ فـلـسـطـيـن
افزوده شود ۶٠ :فلسطينی به دسـت
سربازان اسرائيلی کشته شدند .اﯾالن
پاپه ،مورخ اسرائيلی ،در ﯾادداشتی به
ھمين مناسبت مینوﯾسد ٧٠ :سـال
پس از تأسيس دولت اسرائيـل ،دﯾـگـر
نمیتوان از جنگ اسرائيل و فلسطين
حرف زد؛ آنچه امروز بـا آن مـواجـهاﯾـم
استعمار ادامهدار سـرزمـيـن تـارﯾـخـی
فلسطين به دست اسرائيل ،ﯾا آن طور
که خود فلسـطـيـنـیھـا مـیگـوﯾـنـد:
«نکبته المسـتـمـره »)نـکـبـت مـدام(،
است.
دوشــنــبــه  ١۴مــه ٢۴/اردﯾــبــھــشــت:

در فــلــســطــيــن ســاکــن شــدنــد؛
ھمانھاﯾی که اغلب از اروپای شرقـی
آمدند؛ آنھا تحت تأثير اﯾـدئـولـوژیھـای
ملی رمانتيک در کشورھاﯾشان بودنـد،
نــاامــيــد و نــاخــرســنــد از اﯾــن کــه
نمیتوانستند در اﯾن جنبشھای جدﯾد
مــلــیگــرا ادغــام شــونــد ،و الــبــتــه
ھيجانزده نسبت به چشـمانـدازھـای
استعمار روزگار جدﯾد.
برخی از آنـھـا سـوسـيـالـيـسـتھـای
کھنهکاری بودنـد کـه امـيـد داشـتـنـد
مــلــیگــراﯾــی رمــانــتــيــکشــان را بــا
تــجــربــهھــای ســوســيــالــيــســتــی در
مستعمرهھای جدﯾد ترکيب کنند .تنھـا
گزﯾنه آنھا فلسطين نبود ،اما قلسطين
به گزﯾنه مرجح بدل شد ،پس از آن که
معلوم شد طرح آنھـا بـا راھـبـردھـای

اروپاﯾی زﯾرساخـتھـای الزم را بـرای
تأسيس دولتی در آﯾنده بـا ھـمـکـاری
امپراطوری برﯾتانيا اﯾجاد کـردنـد .امـروز
میدانيم که بنيانگذاران دولت ﯾـھـودی
جدﯾد از حضور مردم مـحـلـی ،ﯾـعـنـی
فلسطينیھا و آرزوھا و برنامهھاﯾشان
برای سرزمين خود آگاه بودند.
راهحل اﯾن «مشکل» ،به گمـان پـدران
بنيانگذار صھيونيسم ،عـربـیزداﯾـی از
فلـسـطـيـن بـرای بـاز کـردن مسـيـر
تأسيس ﯾک دولت ﯾھودی بود .از دھـه
سی ميالدی ،رھبران صھـيـونـيـسـت،
چه سوسياليست و چه ملیگرا ،چـه
مذھبی و چه سکـوالر ،در ﯾـک مـورد
توافق داشتند و آن ،کاھش جـمـعـيـت
فـــلـــســـطـــيـــنـــیھـــا و در واقـــع،
فلسطينیزداﯾی از سرزمين بود.

در سالھای پاﯾانی دوران قـيـمـومـيـت
برﯾتانيا ،رھبران صـھـيـونـيـسـت دﯾـگـر
شکی نداشتند که تنھا بر پاﯾـه حضـور
ﯾک جمعيت ﯾکپارچـه ﯾـھـودی در اﯾـن
سرزمين ،میتوانند دولت دموکراتيکـی
را بنا کنند که در سر میپروراندند.
ھفتاد سال پاکسازی قومی پاﯾدار
اگرچه رھبران صھيونـيـسـت بـه طـور
رسمی قطعنامه  ١٨١سازمان مـلـل )
 ٢٩نوامبر  (١٩۴٧مبنـی بـر تـقـسـيـم
فلسطين بـه دو کشـور مـجـزا بـرای
ﯾھودﯾان و اعراب را پذﯾرفتند )با علم بـه
اﯾن که فلسطينیھا و جھان عرب بـه
آن تن نمیدھند( ،اما اﯾن قطعنامـه را
فــاجــعــهبــار مــیدانســتــنــد ،چــرا کــه
چشــمانــداز آن وجــود جــمــعــيــت

برابر فلسطينـیھـا و ﯾـھـودیھـا در
دولت ﯾھودی بود .اﯾن واقعيت نـيـز کـه
در اﯾـن قـطـعـنـامـه تـنـھـا  ۵۴درصـد
فلسطين به دولت ﯾھـودی داده شـده
بود ،برای آنھا ناخوشاﯾند و نـامـطـلـوب
بود.
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واکنش صھيونيستھا به اﯾن چالشھا
آغاز عملياتی برای پـاکسـازی قـومـی
بود که به موجب آن نيمی از جمـعـيـت
فلسطينی به بيرون رانده و نـيـمـی از
شھرھا و روستاھـا تـخـرﯾـب شـدنـد.
پاسخ دﯾرھنگام و ناکافی ملـیگـراﯾـان
عرب نتوانسـت مـانـع اﯾـن شـود کـه
صھـيـونـيـسـتھـا  ٧٨درصـد قـلـمـرو
فلسطين را در اختيار بگيرند.
ھرچند اﯾن «دستـاوردھـا »نـتـوانسـت
«مسأله فلسطين »را برای دولت تـازه
تأسيس اسرائيل حل کـنـد .در ابـتـدا
البته مشکل قابل مـدﯾـرﯾـت بـه نـظـر
میرسيد :اقليت فلسطينیای کـه در
سرزمين تحت تصـرف اسـرائـيـل قـرار
داشت ،تحت حکومت سخت نـظـامـی
قرار گرفت .جھان نيز تنـھـا بـه نـظـاره
نشست و ادعای متظاھرانه اسرائـيـل
را بــه اﯾــن کــه تــنــھــا دمــوکــراســی

خاورميانه اسـت ،ھـرگـز بـه چـالـش
نکشيد .وانگھی ،سازمان آزادیبـخـش
فلسطين نيـز دﯾـر و در سـال ١٩۶۴
تأسيس شد ،و تأثيری دﯾرھنگام و کند
بر واقعيت داشت.

مدنی از آن.
در عين حال ،رھبران اسرائـيـل شـروع
به نھادﯾنهسازی ﯾک چارچوب حقـوقـی
جدﯾد برای اقليت فـلـسـطـيـنـی درون
اسرائيل کردند که در واقع موقـعـيـت و
جاﯾگاه آنھا را به عنوان شھروند درجـه
دوم تــثــبــيــت مــیکــرد و تــداوم
میبخشيد.
مقاومت فلسطينیھا با دو انتفاضـه و
تــظــاھــرات مــدنــی درون اســرائــيــل
نتوانست جلوی آن را بگيرد کـه دولـت
ﯾھودی خود را در ابتدای قرن حاضر بـه
عنوان ﯾک دولت آپارتاﯾد در سـرتـاسـر
سرزمين تارﯾخی فلسطين تثبيت کنـد.
مقاومت فلسطينیھا—که کشورھـای
عرب و بـاقـی جـھـان بـر آن چشـم

حــقــيــقــتـاً عــالقــهای بــه دخــالــت در
سرنوشت فلسطين نـداشـتـه اسـت،
اگــرچــه بســيــاری از شــھــرونــدان
کشورھای عرب حامی مداخله به نفـع
فلسطين ھستند.
جنگ ژوئن  ١٩۶٧به اسرائيل اجازه داد
کل سرزمين فلسطين را به نوعـی در
اختيار بگـيـرد ،امـا اﯾـن تـنـھـا بـاعـث
عميقتر شدن معـضـلـی شـد کـه از
پيش مھاجران استعمارگر با آن روبـرو
بودند :فضای بيشتر ﯾعـنـی جـمـعـيـت
بومی بيشتر.
جنگ ھمچنين بـاعـث تـغـيـيـر شـکـل
ھسته رھبری دولت ﯾھودی شد :حزب
کار اسرائيل )که حزبی عمـلـگـرا بـود(
جــای خــود را بــه مــلــیگــراﯾــان و
تجدﯾدنظرطلبـان دسـت-راسـتـی داد،
کسانی که کمتر نگران تصوﯾر خـارجـی
اسرائيل بودند .در مقابل ،آنھا مصـمـم
بودند سرزمينھای اشغالشده را بـه
عنوان بخشی از دولت اسرائيل حـفـظ
کنند ،و برای اﯾن مـنـظـور ،پـاکسـازی
قومی ١٩۴٨را با روشھا و تـمـھـيـدات
دﯾگری ادامه دادند :با انتقـال و تـحـت
محاصره قـراردادن جـمـعـيـت بـومـی،
و باسلب حـقـوق اولـيـه انسـانـی و

بستند— اقدامات شدﯾد و وحشـيـانـه
اسرائيل را بـرانـگـيـخـت ،اقـدامـات و
رفتاری که باعث فرو رﯾـخـتـن جـاﯾـگـاه
اخالقی اسرائيل در جھان شدهاند.
«جنگ عليه ترور» ،پس از  ١١سپتامبر
و نــتــاﯾــج تــلــخ آن ،ﯾــعــنــی حــمــلــه
آمرﯾکاﯾیھا و اسرائيلیھا به عـراق و
بھار عربی به اسرائيل اجازه داد اتـحـاد
استراتژﯾک خود را با صاحبـان قـدرت و
ثروت در غرب و فراسوی آن )در چين و
ھند و حتی عربستان سعودی( حـفـظ
کند.

پــس از آن ،رھــبــران جــھــان عــرب،
ھمچون جمال عبدالناصر ،نشان دادنـد
که برای نجات فلسطين پا به صـحـنـه
خواھند گذاشت .اﯾن لحظـه تـارﯾـخـی
اميد اما زودگذر بود .شـکـسـت ارتـش
مصر در جنگ ژوئن  ،١٩۶٧و مـوفـقـيـت
بسيار جزئی آن در جنگ اکتبـر ،١٩٧٣
در نھاﯾت منجر بـه کـم شـدن تـعـھـد
رسمی مصر به فلسطين شـد .از آن
زمان تا کنون ،ھيـچ حـکـومـت عـربـی

اﯾن جاﯾگاه مبھم بينالمللی تاکنون اما
واقعيتھای اقتصادی اسرائيل را دچـار
چالش نکرده است .اسرائيل کشـوری
است صاحب تکنولوژیھای پيشرفتـه،
با ﯾک اقتصاد نئوليبرال کـه بـه خـوبـی
بــحــران ســال  ٢٠٠٨را پشــت ســر
گذاشت .با اﯾن حال ،شکاف ثـروت در
اﯾن کشور در ميان اعضـای «سـازمـان
توسعه و ھمکاری اقـتـصـادی »بسـيـار
باال است .اﯾـن واقـعـيـت اقـتـصـادی-
اجتماعی در سـال  ٢٠١١جـنـبـشـی
مردمی اما کماثر را در پـی داشـت.
ھنوز البته احتمال اﯾـن کـه ﯾـک مـوج
اعتراضی گسترده شکل بگـيـرد وجـود
دارد .آنچه میتواند مـحـرک اﯾـن مـوج
اعتراضی بـاشـد ،وقـوع ﯾـک شـورش
فلسطينی تازه ﯾا بروز جنگ به خـاطـر
سياستھای غيـرمسـئـوالنـه دونـالـد
ترامپ و بنيامين نتانياھو است .رئيـس
جمھور آمرﯾکا و نخست وزﯾر اسرائـيـل،
ھر دو ھماکنون دارند تمام تـالششـان
را میکنند تا اسرائيـل را وارد گـرداب
جنگ با اﯾران و حزبﷲ کنند.
از استعمارزداﯾی تا صلح
اسرائيل ،ھفتاد سال پس از تأسيـس،
اکنون ﯾک دولت نـژادپـرسـت آپـارتـاﯾـد
است که ستم ساختاری و نـظـاممـنـد
آن به فلسطينیھا مانع اصلی صلح و
اســــــــــت.
آشــــــــــتــــــــــی
اسرائيل بـا گـرد ھـم آوردن جـوامـع
ﯾھودی از سرتاسر جھان و ترکيب آنـھـا
درون ﯾــک فــرھــنــگ عــبــری تــازه
دستاوردھای زﯾادی داشته است .اﯾـن
کشور امروز صاحب بـزرگتـرﯾـن ارتـش
منطقه است .با اﯾن حال ،ھيچ ﯾـک از

اﯾن دستاوردھا اسرائيل را در چشـم
بسياری از جھـانـيـان بـه ﯾـک کشـور
مشروع بدل نکرده است.
به شکلی پارادوکسيکـال ،اﯾـن تـنـھـا
فلسطينیھا ھستند که میتوانند بـا
پيشبرد راهحل ﯾک کشوری ،به چنـيـن
دولتی مشروعيت ببخشـنـد و حضـور
ميليونھا ﯾھـودی مـھـاجـر را در اﯾـن
سرزمين بـه امـری قـابـل پـذﯾـرش و
مشروع بدل کنند.
فراﯾند صلـحـی کـه از  ١٩۶٧آمـرﯾـکـا
سازمـانـده آن بـوده اسـت ،مسـألـه
مشروعيت اسرائـيـلـی و چشـمانـداز
فلـسـطـيـنـی از درگـيـری را نـادﯾـده
میگيرد .اﯾـن بـیتـوجـھـی و الـبـتـه
چشمپوشی بر اﯾدئولوژی صھيونيسـم
دالﯾل اصلی شکست اﯾن فراﯾند صـلـح
بودهاند.
در سال  ،٢٠١٨دﯾگر نمیتوان از جنـگ
اعــراب و اســرائــيــل صــحــبــت کــرد.
رژﯾمھای عرب مشتاق به اﯾجاد روابـط
استراتژﯾک بـا اسـرائـيـلانـد ،آن ھـم
علیرغم اعتراض شھروندانشان و در
شراﯾطی که خطر جنگ ميان اسرائيـل
و اﯾران وجود دارد؛ جنگی که البته بعيد
است ھيچ حکومت عربـی خـودش را
درگير آن کند.
از ھمين نقطه نظر ،به نظر حتی دﯾگـر
حرف زدن از جـنـگ اسـرائـيـلـیھـا و
فلسطينیھا ھـم بـیفـاﯾـده اسـت.
عبارت درست برای توصـيـف وضـعـيـت
کنونی استعـمـار ادامـهدار سـرزمـيـن
تارﯾخی فلسطين به دست اسـرائـيـل،
ﯾا آن طور که فلسطينیھا میگوﯾـنـد:
«نکبته المسـتـمـره »)نـکـبـت مـدام(،

است.
بنابراﯾن ،پس از ھـفـتـاد سـال ،بـرای
توصيف آنچه حقيقتاً میتوانـد مـوجـب
صـلـح و آشــتـی مـيـان اسـرائــيـل و
فــلــســطــيــن شــود ،بــاﯾــد بــه واژهای
بازگشت که به نظر اﯾن روزھا منسـوخ
شده است ،ﯾعنی «استعمارزداﯾی».
ھنوز معلوم نيست اﯾن استعمارزداﯾـی
در عمل چگونه میتواند رخ دھـد ،امـا
مشخص است کـه نـيـازمـنـد مـوضـع
ﯾکپارچهتر و دقيقتر فلسطيـنـیھـا در
مورد چشمانداز سيـاسـی نـھـاﯾـی و
بهروزشده آنھا از پروژه آزادیبـخـشـی
است.
اسرائيـلـیھـای مـتـرقـی و جـامـعـه
بينالمللی از اﯾن چشمانداز حـمـاﯾـت
خواھند کرد .آنھا باﯾد برای اﯾـجـاد ﯾـک
دموکراسی واحـد ھـمـگـانـی از نـھـر
]اردن[ تا درﯾا ]مدﯾترانه[ حماﯾت کنـنـد،
دموکراسیای بر پاﯾه احـيـای حـقـوق
انکارشده فلسطينیھـا در  ٧٠سـال
گذشته ،و پـيـش از ھـر چـيـز ،حـق
بـازگشـت آوارگـان فـلـسـطـيـنـی بــه
خانهشان.
اﯾن طرحی برای بـازهای کـوتـاه مـدت
نيست و نيازمند فشار مدام و پاﯾدار بـر
جامعه اسرائيلی است تـا از مـزاﯾـا و
امتيازات انحصاریاش کوتاه بياﯾـد و بـا
اﯾن حقيقت روبرو شود کـه اﯾـن طـرح
تنھا راه صلـح و آشـتـی در کشـوری
است که از درون دوپاره شده است.
منبع رادﯾو زمانه
:الجزﯾره

صھيون ،ای دختر اورشليم ،بيدار شو .بيدار شو جناﯾات فرزندان خود را در اﯾن ارض مقدس
تماشا کن علی طھماسبی
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مــــنــــبــــع شــــھــــرونــــد http://
shahrvand.com/archives/47277
گاه شده است که ھنـرمـنـدی گـوھـر
گران بھای جان خـوﯾـش را در طـبـق
اخالص نھاده تا جھان برای آدمی جای
بھتری شود ،ھنوز صدای گيتار و نـوای
ترانه ھای وﯾکتور خارا در جـای جـای
جان انسان ھای عـدالـت انـدﯾـش در
زمزمه و ظھور است ،و ھـيـچـکـس از
پينوشه و آدمـکـشـان او خـاطـره ی
خوبی در حافظه ی جمـعـی جـھـانـی
سراغ ندارد!
در امرﯾکا شاﯾد از ھرجای دﯾگر جـھـان
ماندن ھنرمندان بر سر پيمان با مـردم
ناممکن تر باشد ،زﯾرا برای ھنرمندانـی
که در داﯾره ی ھنر مرسوم حضور پـيـدا
کنند بخت رسيدن به ھر امتياز مادی و

ترانـه ھـای او کـه چـه بسـا ھـنـوز
بھارشان بـرای گـل کـردن نـرسـيـده
است ،و نسل ھـای بـعـدی بـيـشـتـر
حرمت مبارزات او را خواھند فـھـمـيـد،
مدام از جای خالی ﯾک خسران بـزرگ
بشری حرف و حدﯾث کرده اسـت از ”
اتحاد برای ھميشه” نـه از اتـحـاد بـه
مصلحت و برای دست ﯾابی به موھبت
و موقعيت موقـت فـردی و ﯾـا حـتـی
جمعی!
اگر پيت سيگر تنھا ھمين ﯾک جمله ی
” کدوم طرفی ھستی؟ ” را سـروده و
بـا صـدای دلــنـشــيــن و داوودی اش
خوانده بـود ،بـه روشـنـی مـی شـد
سيمـای انسـانـی و گـرﯾـزان از بـی
تفاوتی او را دﯾد!
او ھنگام که در جمع ھای کـارگـری ”

تبليغ رسانه ای باز می ماند  ،و اگـر
در جاﯾی از جانشان دغدغه ی مـردم
ھم داشته باشند گاه حرف و حـدﯾـث
عدالت ھم در دنيای رفاه و رنگينـشـان
رخ می کنـد ،اﯾـن ھـا امـا دربـاره ی
کسانی مانند پيت سيگـر کـه مـبـارزه
برای عدالت کار نيـمـه وقـت او نـبـود
صورت دﯾگر و انسانی تری دارد.
او انگار مدام دارد از ما مردم صرف نظـر
از مــوقــعــيــت اجــتــمــاعــی و حــتــی
طبقاتيمان می پرسد “ ،کـدوم طـرفـی
ھستی؟” جواب ھر چـه کـه بـاشـد،
دست کم اﯾن حسن را دارد که تکليـف
آدم را بـرای خـودش ھـم کـه شـده
باشد روشن می کند!
او از ھيچ چيز مملکت و مردمش غافـل
نبود ،در ترانه ی به ﯾـاد مـانـدنـيـش ”
امروز در مـدرسـه چـه آمـوخـتـی؟ ”
کليدی ترﯾن معضالت جامعه ای را کـه
مــدعــی ھــمــه چــيــزش بــه ســامــان
بودن است ،از مـنـظـری نشـان مـی
دھد که ھيچ چيز به سامان نيست!

اتحاد برای ھميشه” را می خواند ،بـه
جنبش کم جان مبارزات کارگری امرﯾکـا
رمق دوباره و ھمواره می بخشـيـد ،او
بود که در ترانه ھاﯾش به ما مـردم ﯾـاد
آوری می کرد کـه فـرزنـدان کـارگـران
معدن را فراموش نکنـيـم! زﯾـرا آن ھـا
ھرگز نه معدن و نه پدرانشان را که در
آن دھليزھای مرگ جان کنده اند از ﯾاد
نخواھند برد .جان کندنی که به بـھـای
زندگی و آسودگی آنان تمام می شـد
و جيب ھای پول داران را پر پول تر می
کرد!
پيت سيگر چنان نقشش در مـبـارزات
محرومان امرﯾکا برجسته بود که حتـی
روسای جمھوری اﯾن کشـور نـيـز گـاه
قادر به نادﯾده گيری او نبودند ،کما اﯾـن
که ھم اوباما و ھم بيل کلينتون از او و
مبارزاتش به نيکی ﯾاد کردند.
از دﯾگر سو ھرجا حرف عدالت و انصاف
و انسانيت بود ،پيت سيگر ھم بود ،بـا
ھنرش بود ،با صدای ھميشه حمـاﯾـت
کننده اش از کارگران و محرومـان بـود،

بود تا با محبوبيت فروکش نشونده اش
آواز بخواند و اميد بيافرﯾـنـد ،حـتـی در
جنبش اخير اشغال در نـيـوﯾـورک ھـم
بود ،می خواسـت مـانـنـد ھـمـيـشـه
مھرش را بر ھر حـرکـت مـردمـی زده
باشد!
او از اﯾـن کـه کـمـونـيـسـت بـود نـه
احساس شرم می کرد و نـه مـانـنـد
بسياران دﯾـگـر بـا پشـيـمـانـی مـی
خــواســت خــود را در صــف بــلــنــد
کمونيست ھای شرمگين جا کنـد! نـه
تنھا اﯾن که اصـرار داشـت کـه بـخـت
انسان برای عدالت و جھان بـھـتـر نـه
تنھا از بين نرفته ،بـلـکـه از ھـر دوران
دﯾگری بيشتر شده است ،حرفـی کـه
چه بسا بـرای بسـيـاران دﯾـگـر درک
کردنی به نظر نياﯾد اما از حقيقت ھای
انــکــار نــکــردنــی
انســان امــروز در
جـــھـــان امـــروزی
است.
او بــا تــرانــه ھــا و
صدای از دل و جـان
بر آمده و بـر دل و
جان نشيننـده اش
ھــرگــز از اﯾــن کــه
انسان را مـخـاطـب
قرار دھد و از او بـه
جد بپرسد که طرف
چه کسی را مـی
گيرد ،مـحـرومـان و
مبارزان و ﯾا ناقضـان
حـــقـــوق آدمـــی
خسته نشد!
با اﯾن که در دوران
آزادی کشــی و تــفــتــيــش عــقــاﯾــد
مکارتيسم در ليسـت مـعـروف سـيـاه
رفت و به ده سال زنـدان مـحـکـومـش
کردند ،و آزار و اذﯾت بسـيـار دﯾـد ،امـا
ھمچنان در سمت محرومان اﯾستـاد و
ھنرش و صداﯾش و حضورش را تنھا در
ھمين سو به کار گرفت!
اﯾن ھنرمند بزرگ که در  ١٩مـاه مـی
 ١٩١٩در نيوﯾورک پا به جھـان نـھـاد و
ھميشه با اﯾـن سـه  ١٩پـيـاپـی در
زندگی خوﯾش شوخی کـرد ،و در ٢٧
ژانوﯾه  ٢٠١۴در ھمين شھر کـه مـورد
عالقه و احترامش بود و گاه از دسـت
او به فغان ھم می آمد ،درگذشت.
ﯾاد ھنرمندی که رضـاﯾـت نـداد ھـيـچ
جذبه و جذابيتی بر تصور انسانی او از
عدالت خدشه وارد کند گرامی باد!

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎوﻛﻴﻨﮓ:

ﻧﻈﺮﻳﻪ اي در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد
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پاالب گش خبرنگار عـلـمـی بـی بـی
سی
3م ٔه  13 - 2018اردﯾبھشت 1397
•
براساس آخـرﯾـن مـقـالـه تـحـقـيـقـی
پروفسور استفان ھاوکينگ ،جھانی که
ما در آن زندگی می کنيم ممکن است
فقط ﯾکی از جـھـان ھـای مشـابـه و
بسيار متعدد باشد.
اﯾن نظرﯾه ﯾک پارادوکس کيـھـانـی کـه
اﯾن فيزﯾکدان خود به آن رسيده بـود را
حل می کند.
اﯾن نتيجه گيری ھمچنين راھی پـيـش
پای اخترشناسان برای ﯾافتن شـواھـد
وجود جھان ھای موازی می گذارد.
اﯾن مقاله ده روز پـيـش از درگـذشـت
پروفسور ھاوکينگ برای نشرﯾه "فيزﯾک
انرژی باال" ارسال شده بود.
اﯾن استاد دانشگاه کمـبـرﯾـج در دھـه
 ١٩٨٠در ھمکاری بـا جـيـمـز ھـارتـل
فيزﯾکدان آمرﯾکاﯾی اﯾده تازه ای دربـاره
شروع جھان مطرح کرد.
آن اﯾده ﯾک مشکل در نظرﯾه اﯾنشتـيـن
را حل می کرد :آن نظرﯾه نشـان مـی
داد جھان تقرﯾبا  ١۴ميليارد سال پيـش
شــروع شــده امــا چــيــزی در مــورد
چگونگی اﯾن شروع نمی گفت.
در عوض اﯾده ھارتل-ھاوکينگ از نظرﯾـه
متفاوت "مکانيک کوانتوم" برای تشرﯾح
چگونگی پـيـداﯾـش کـيـھـان از ھـيـچ
استفاده می کرد.
اﯾن اﯾده ﯾک جنبه معما را حل کرد امـا
جنبه ھای حل نشده زﯾاد دﯾـگـری بـه
وجود آورد.
با تحليل اﯾن اﯾده فيزﯾکدان ھا بـه اﯾـن
پيامد آن پی بردند که روﯾدادی مثل مه
بانگ )بيگ بنگ( نه فقط بـاعـث اﯾـجـاد
ﯾک جھان بلکه جھان ھای بـيـنـھـاﯾـت
زﯾادی خواھد شد.
براساس نظرﯾه ھارتل-ھاوکينگ بعضی
از اﯾن جھان ھا ،خيلی شبيه جھان مـا
خواھد بود :احتماال با سيـاراتـی مـثـل
زمين ،جوامع و حتی افرادی شبيه بـه
ما.
حق نشـر عـکـس NASA/SCIENCE
PHOTO LIBRARY Image caption
آخرﯾن مقاله پروفسور ھاوکينگ ممکـن
است به ردﯾابی سـاﯾـر جـھـان ھـای
موازی کمک کند
جھان ھای دﯾگر کمی متفاوت خـواھـد

بود  -مثـال شـاﯾـد بـا سـيـاراتـی کـه
داﯾناسورھای آنھا محو و نـابـود نشـده
اند .اما جھان ھای دﯾگری ھـم وجـود
خواھد داشت که شباھتی به جـھـان
ما نـدارد :بـدون سـيـارات ،ﯾـا حـتـی
ستارگان و کھکشـان ھـا بـا قـوانـيـن
متفاوت فيزﯾکی.
اﯾن بعيد بـه نـظـر مـی رسـيـد ،امـا
معادالت اﯾن تئوری چنين سنارﯾوھاﯾـی
را به لحاظ نظری ممکن می کرد.
اﯾن باعث ﯾک بحران شد چون اگر انواع
بی نھاﯾت مختلفی از جھان ھا با انواع
قوانين خاص فيزﯾـکـی وجـود داشـتـه
باشد در آن صورت اﯾن نـظـرﯾـه نـمـی
تواند پيش بينی کند کـه مـا بـاﯾـد در
چگونه جھانی باشيم.
پروفسور ھاوکينگ بعدا برای حـل اﯾـن
پارادوکس با دانشمند دﯾگری ھمکـاری
کرد :پروفسور توماس ھرتوگ در کـی
ﯾو لوون بلژﯾک.
او به بی بی سی گفت" :نه استـفـان
نه من از اﯾن سنارﯾو راضی نبودﯾم".
"اﯾن حکاﯾت داشت کـه جـھـان ھـای
متعدد )مالتی ورس( به طور تصـادفـی
ظاھر شد و ما نمی توانيم چيز زﯾـادی
درباره آن بگوﯾيم .به خودمان گـفـتـيـم:
شاﯾد مجبورﯾم با اﯾن نتيجه کنار بياﯾيم.
اما نمی خواستيم تسليم شوﯾم".
مقاله نـھـاﯾـی پـروفسـور ھـاوکـيـنـگ
محـصـول  ٢٠سـال ھـمـکـاری او بـا
پروفسور ھرتوگ است.
اﯾن مقاله پارادوکس مزبور را با تکيه بـر
تکنيک ھای خاص رﯾـاضـی کـه بـرای
مطالعه شاخه عجيب دﯾگری از فيزﯾـک
به نام نظرﯾه رﯾسمان )استرﯾنگ( اﯾجاد
شده حل می کند.
اﯾن تکنيک ھا به محققان امـکـان مـی
دھد نظرﯾه ھای فيزﯾکی را بـه صـورت
دﯾگری ببينند .و ارزﯾابی بـدﯾـع نـظـرﯾـه
ھارتل-ھاوکينگ در مقاله تـازه بـاعـث
بازگشت نظم به جھان ھـای مـتـعـدد
ھرج و مرج زده شده است.
ارزﯾابی تازه حکاﯾت از آن دارد که فـقـط
امکان وجود جھان ھاﯾـی ھسـت کـه
قوانين فيزﯾک در ھمـه آنـھـا ﯾـکـسـان
باشد.
حــق نشــر عــکــس DETLEV VAN
RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO
LIBRARY Image captionاثر تخيلـی:
مه بانگ ممکن است به پيداﯾش جھان

ھای مشابه منجر شده باشد
اﯾن فرضيه بدان معنی است که جھـان
ما ﯾک نمونه عادی است و مشاھـدات
ما از اﯾن نقطه نظر می تـوانـد پـاﯾـه و
اساس نظرﯾاتی در مـورد چـگـونـگـی
پيداﯾش ساﯾر جھان ھا باشد.
ھرچند اﯾن افکار ذھن را می پـيـچـانـد،
اما پروفسور ھرتوگ می گوﯾد کـمـکـی
واقعی برای فيزﯾک دان ھـاﯾـی اسـت
که سعی دارند نظرﯾه کـامـل تـری در
مورد چگونگی پيداﯾش کيـھـان تـدوﯾـن
کنند.
"قوانين فيزﯾکی که ما در آزمـاﯾشـگـاه
ھاﯾمان تست می کنيم ھميشه وجود
نداشته .اﯾنھا پس از مه بانـگ زمـانـی
که کيھان منبسط و خنک شـد شـکـل
گرفت".
"نوع قوانينی کـه شـکـل مـی گـيـرد
بستگی زﯾادی به شـراﯾـط فـيـزﯾـکـی
حاکم بر مه بانگ دارد .با مطالعه اﯾنـھـا
ما قصد دارﯾم درک عميق تری از منشا
نظرﯾه ھای فيزﯾکی ،چگونـگـی ظـھـور
آنھا ،و سوال مربوط به منحصر بـه فـرد
بودن آنھا پيدا کنيم".
به گفته پروفسور ھرتـوگ ﯾـک پـيـامـد
وسوسه انگيز اﯾن ﯾافته ھا اﯾـن اسـت
که ممکن است به محققان کمک کـنـد
حضور ساﯾر جھان ھا را با مطالعه پرتـو
ماﯾکرووﯾو به جـا مـانـده از مـه بـانـگ
ردﯾابی کنند .اما او فکر نمی کند پرﯾدن
از ﯾک جھان به جـھـان دﯾـگـر مـمـکـن
باشد.

ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻮري اﺛﺮ
ژوزه ﺳﺎراﻣﺎﮔﻮ
منبع  :وﯾکی پدﯾا
کوری اثر ژوزه ساراماگو
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کوری رمان نوشته نوﯾسنده بـرجسـتـه
پــرتــقــالــی ژوزه ســارامــاگــو اســت،
کوری موفق به درﯾافـت جـاﯾـزه نـوبـل
 ١٩٩٨شد ،رمان کوری نخستين بار در
سال  ١٩٩۵منتشر کـه اﯾـن رمـان از
کوری آدم ھا سخن می گوﯾد،که ھاله
ای سفيد رنگ بعد از کور شـدن افـراد
مقابل چشمانشان ظاھر میشود .در
ادامه با آرسينه ھمراه باشيد
خالصه کتاب کوری
ک ﯾـک چـھـارراه آغـاز
داستان از ترافي ِ
میشود .رانند ٔه اتومبيلی بهناگاه دچار
کوری میگردد .به فاصل ٔه اندکی ،افراد
دﯾگری که ھـمـگـی از بـيـمـاران ﯾـک
چشـــمپـــزشـــکانـــد ،دچـــار کـــوری
میشوند .پزشک با مـعـاﯾـنـ ٔه چشـم
آنھا درمیﯾابد که چشـم اﯾـن افـراد
کامال ً سالم است ،اما آنھا ھـيـچچـيـز
نمیبينند .جالب آن است که بـرخـالف
بيماری کوری ،کـه ھـمـهچـيـز سـيـاه
است ،تمامی اﯾن افـراد دچـار دﯾـدی
سفيد میشوند.
پزشک میفھمد کـه اﯾـن نـوع کـوری
است که بـه چشـم ارتـبـاطـی پـيـدا
نمیکند .از طرف دولت ،تمامـی افـراد
نابينا جمعآوری و در ﯾـک آسـاﯾشـگـاه
اسکان داده میشوند .پزشک نيز خود
دچار اﯾن بيماری میشود .پليس بـرای
جلوگيری از شيوع بيماری ،پـزشـک را
نيز روان ٔه آساﯾشگاه میکند .ھـمـسـر
پزشک نيز بـهدروغ اذعـان بـه کـوری
مینماﯾد تا بتواند در کـنـار شـوھـرش
باشد .آنھا به آسـاﯾشـگـاه ﯾـادشـده
برده مـیشـونـد .در آن آسـاﯾشـگـاه
تمامی افراد نابيناﯾند .نيروھای امنيتـی
برای افراد غذا تھيه میکنند ،اما بـرای
عدم سراﯾت کوری به آنھا ،تنھا غذاھـا
در آساﯾشگاه حـمـل مـیکـنـنـد.
را تا ِ
نابيناﯾان برای تقسيم غذا با ھم درگيـر
حيـوانـی افـراد
میشوند .کمکم خوی
ِ
در اﯾن وضعيت فالکتبار بروز میکـنـد.
کثـافـت ،فـحـشـا و… آسـاﯾشـگـاه را
فرامیگيرد .عدهای از کورھا ،تـحـوﯾـل
غذا را بهدست میگيرند و غـذا را بـه
افراد دﯾگری میفروشند .کورھا ،بـرای
بـاارزش
زنده ماندن ،از تمامی چيزھای
ِ
خود میگذرند تا به جاﯾی میرسد که
افراد زورگير از کـورھـا زنھـاﯾشـان را

طلب میکـنـنـد.
درنھاﯾت ،کـورھـا
راضی میشوند
تا زنـان خـود را
بــرای بــهدســت
آوردن خوراک بـه
آنھا بفروشند.
ھمسر پـزشـک،
که نابينا نشـده،
شاھد تـمـامـی
اﯾـــن مســـائـــل
است .زن دکـتـر
عاشقانه سعـی
در بھبود وضعيت
ھـرﯾـک از افــراد
مــیکــنــد ،امــا
بــهھــيــچعــنــوان
اجازه نمـیدھـد
کسی از نابـيـنـا
نـــــبـــــودن او
اطالعی بهدست آو َرد.
ھمسر پزشک ،ھمراه با دﯾـگـر زنـان،
برای تـھـيـ ٔه غـذا بـه اتـاق زورگـيـران
میرود .ﯾکی از زنھا در حيـن تـجـاوز،
جان خود را ازدست میدھد .ھـمـسـر
پزشک شاھد اﯾن واقعه اسـت .او بـه
اتاق میرود و بـا قـيـچـی کـوچـکـش
برمیگردد و گلوی رئيس زورگـيـران را
میدرد .آساﯾشگاه بـهھـم مـیرﯾـزد،
آتش میگيرد و نابـيـنـاﯾـان بـه بـيـرون
میرﯾزند .متوجه میشوند که تمامـی
شھر و کشور نابينا شدهاند .ھـمـهجـا
خـالــی اســت ،خــانـهھــا ،شــھـر و…
مـــردهھـــا و کـــثـــافـــت شـــھـــر را
فراگرفتهاست .باران شدﯾدی میبـارد.
گروهھای نابيناﯾان برای غـارت غـذا در
شھر پرسه میزنند .ھمسـر پـزشـک
نيز ھمراه گروھی شده کـه شـامـل:
مرد اول در ترافيک و ھمسرش ،دخـتـر
کوری با عـيـنـک آفـتـابـی ،پـيـرمـردی
ﯾکچشم ،خو ِد پزشک ،ﯾک پسربچه و
ﯾک سگ در شھر شروع به پرسه زدن
میکنند .در جستجوی غـذا تـمـامـی
شھر را میگردنـد .زن پـزشـک بـرای
افراد غذا پيدا میکند تا زنده بمانند.
مردم از فرط نا اميدی ،به ھـر چـيـزی
متوسل شدهاند .عدهای برای عـدهای
دﯾگر سخنرانی میکند .ھـمـگـی بـه
دنبال راه چاره ھستند.
رمان کوری اثر ساراماگو و بـرنـد ٔه
جاﯾز ٔه نوبل

عدهای از نابيناﯾان در کـلـيـسـا جـمـع
شدهاند تا بر ترس خود غلبه کننـد .زن
دکتر به آنھا ملحق میشود .در آنـجـا
متوجه چيز عجيبی مـیشـود .چشـم
تمامی نقاشیھـا و مـجـسـمـهھـای
مالئک و معصومين داخل کـلـيـسـا بـا
رنـگ سـفــيـد پـوشــانـده شـده و بــا
دستمال بسته شدهاست .زن دکتر به
نحوی که بيناﯾی خودش آشکار نشـود
مردم را آگاه میکند و آنھا از نابيناﯾی
قــدﯾســان ھــراســان و وحشــت زده
میشوند و به سرعت از کليسا بيـرون
میروند .به تدرﯾج مردم به اﯾـن رشـد
میرسند که خود باﯾد سـازمـانـدھـی
اﯾن اوضاع را به دست بـگـيـرنـد .رشـد
فکری عمومی در جامعـه در حـال رخ
دادن است .با رخ دادن اﯾـن اتـفـاقـات
مردم به تدرﯾج بيناﯾی خود را به دسـت
میآورند.
در پاﯾان کتاب
زن دکتر ،که خود منجی جامعه اسـت،
از دکتر میپرسد :چرا کور شـدﯾـم؟
دکتر جواب میدھد :نمیدانم ،اما
شاﯾد روزی بـفـھـمـيـم .زن دکـتـر
جواب میدھد :میخواھـی نـظـر
مرا بدانی؟ من فکر میکنم ما کور
نشدهاﯾم ،ما کور ھستيم؛ کور امـا
بينا ،کـورھـاﯾـی کـه مـیتـوانـنـد
ببينند ،اما نمیبينند.

دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﻲ

منم "بھروز وثوقی"
گوزنی که شاخم در
جنگل مھاجرت گير
کرده
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بھروز وثوقی در صفحه اﯾنستاگرامـش
دلنوشته ای را منتشـر کـرده کـه در
عنـوان اول پـيـک نـت امـروز بـه آن
پرداخته شده است .وثـوقـی در اﯾـن
دلنوشته ،می نوﯾسد:
»منم بـھـروز ،بـھـروزی بـه بـزرگـی
خاطرات دور و نـزدﯾـک شـمـا مـردم
اﯾران .من بھروز وثوقی ھسـتـم .مـن
دلمو ،قلبـمـو تـو اون خـاک ،تـو اون
سرزمين ابا و اجدادى جا گذاشته ام.
مگه می شه سواحل زﯾـبـای درﯾـای
خزر رو از ﯾاد ببرم؟ مگه جاده کـنـدوان
چالوس از ﯾـادم مـی ره؟ صـحـنـه
فيلمبرداری ھمسفر ،جـاده شـمـال،
ماه عسل ،امـامـزاده داوود ،سـوتـه
دالن ،داش آکل و الرستان و ممسنی
شـيـراز ،طــوقـی کــاشـان و مـحـلــه
قاليشوران ،آرامگاه حافظ و بـازارھـای
قدﯾمی ،تنگسير و کـوچـه بـھـمـنـی،
بوشھر رئيس علی دلواری ،زار ممد و
کشــتــی ھــای بــه ِگــل نشــســتــه
انگليسی ھا ،سھراب سـاالری اھـل
آبادان که پنجره ای رو بـه خـاطـرات
داشت ،گوزنھا و مسگرآباد و اللـه زار
تھران ،مگه ﯾه لحظه از اونا مـی شـه
غافل شد؟
منم بھروز .منم مـمـل آمـرﯾـکـاﯾـی و
استادﯾوم آرﯾـامـھـر و قـالـپـاق دزدی
خــاص خــودم .نســرﯾــن جــان و
بارشکستنی اش و چه دعواھاﯾی که
واسش نکردم با اون کت پـاره شـده
علی لباس شور ،قولنامه پمپ بنـزﯾـن
تو آمرﯾکا و انتظار بـرت لـنـکـسـتـر تـو
فرودگاه مھرآباد نيوﯾورک ،بيمـارسـتـان
سينا و اون مدرک ُدکی از نيوجرسـی
ﯾادتونه؟  ،بھش گفتم مدرکت بـه درد
جرز الی دﯾـفـال مـی خـوره ،آخـرش

حرف منو گوش کـرد و رفـت دنـبـال
مدرک دکترا از نـيـوﯾـورک ،آره مـنـم،
بھروز ،منم بلوچ ،به من ميـگـن رضـا،
رضاموتوری ھـمـيـشـگـی شـمـا ،بـا
موتورم تو ميـدون بـھـارسـتـان ،مـنـم
بھروز شما .بھروزی با غـيـرت قـيـصـر
روزی ميام زﯾر بـازارچـه حـاج مِـيـتـی
)مھدی( ،ميام که خاطـراتـم رو پـس
بگيرم .منم بھروز شما .عبـاس آقـای
فيلم دشنه .اگه چاخـان گـفـتـم اگـه

روزي ﻣﻴﺎم زﻳﺮ
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺣﺎج ﻣﻴﺘﻲ
)ﻣﻬﺪي(5 ،ﻣﻴﺎم ﻛﻪ
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ رو ﭘﺲ
ﺑﮕﻴﺮم.
زبونم گير کرده بود فقط واسـه شـمـا
مردمم بود .حاال اﯾنجا ھر چی راسـت
ھم بگم باز تو غربتم ،غرﯾبم.
اﯾنجا درسته ھمه امـکـانـات ھسـت
ولی اﯾنجا خونه من نيست .منم مـرد
داالھـوی کـرمــانشــاه ،تــنــگـه اژدھــا
ﯾادتونه؟ قصرشيرﯾن ،قـيـس عـامـری
چطور؟ ﯾادتونه؟ ليلی و مجـنـون و آن
کوﯾر سوزان .من بھروز ھستم و تا بـه
امروز ھم فقط و فقط با ﯾاد و خاطـرات
لحظه به لحظه اون خـاک مـقـدس و
مردم سرزمينم در غربت اﯾستاده ام و
نبضم در تپش ھست.
من ھرگز شما رو در اﯾن سـالـيـان در

غربت غرﯾب فرامـوش نـکـردم .مـنـم
بھروز شما .آﯾا تو اون مـمـلـکـت پـرده
ھای خاکستری سينما ھنوز بوی منو
می ده؟ من با شمـا زنـدگـی کـردم.
من با شما بـزرگ شـدم .دوری تـون
خيلی سخت بود ولی بـا اون ھـمـه
خاطرات رﯾز و درشت با شما ھستـم،
در سواحل سانفرانسيسکو ھنگامـی
که مرغان درﯾاﯾی بر فراز آسمان پـرواز
می کنـنـد ،صـدای اﯾـران را ،صـدای
دوران جوانی ام را گوﯾی می شـونـم.
ﯾاد علی تعارفی بت شکن می افتـم،
کنار اون رودخانه و شکار پرنـدگـان بـا
پدر بزرگ )جمشيد خان مشاﯾخی(
ھموطنان عزﯾزم من ھميشه و ھـمـه
جا ﯾادتون و به ﯾاد خاک پـاک اﯾـران و
زادگاھم بودم و خواھم بود .ممنـونـم.
قربان ھمه شما».
بھروز وثوقی

عکس تارﯾخی و بینظيری از رﯾيسجمھور مادامالعمر خمينی در حال دادوستد با آمرﯾکاﯾيان!

سھم مردم ،سھم نھادھای مذھبی – کاری از شاھرخ حيدری
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