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ســال تولد فاطمه )س( نیز چنین اســت؛ آیا پنج
ســال قبل از بعثت بوده یا پنج ســال بعــد از آن؟ یا
ســال بعثت پیامبر؟ چون یعقوبی وفــات فاطمه را
در ۲۳ســالگی اعالم کــرده و طبری در ۲۹ســالگی؛
درهرصورت هیچکدام بهطور دقیق آشــکار نیســت
و قلمفرســایی بر ســر این مطلب چنــدان گرهی از
کار فروبســته امروز ما نمیگشاید .مهم این است که
ما مســلمانان در این روزگار افســردگي و چندپارگي
مســلمین ،چه درســي براي رهایــي از فالکتي که بر
دنیاي اســالم ميرود ،ميتوانیم بیاموزیم .الگوبودن
بانوي نمونه عالم یعني سرمشقي براي زندگي همه
بشریت و اینکه تفاوت نگاه به زن در جاهلیت و پیش
از اسالم و پس از اسالم در چه چیزي نهفته است؟
سلیمان کتانی ،نویسنده معروف مسیحی در کتاب
»فاطمه زهی در نیام« ،سخن زیبایی دارد:
آنچه اینــک درباره فاطمه زهرا خواهم نوشــت،
تاآنجاکه ممکن اســت در آن از کلمــه »نقل از« و از
گزارشگونــهای تاریخــی پرهیز میکنــم ،زیرا قلمی
که در دســت من اســت بیش از آنکه در پی تحلیل
نســبت آهن و گوگرد موجود در ســاقه گل باشد ،باید
در مقام آن باشد که از رنگوبوی دالویز آن گل نقشی
بیافرینــد ،چراکه فاطمــه علیهاســالم آن بزرگواری
اســت که جزیرهالعــرب را و در پی آن نیمی از جهان
متمدن روزگار خود را با شــعار توحید و رهایی از این
طاغوت ،به راهی دیگر برد و او همســر مردی اســت
که جر جرداق مســیحی آرزو میکند که ای کاش دنیا
تمام اســتعدادهایش را در قالبی میریخت و انسانی
مانند علی را تحویل تاریخ این روزگار میداد و نیز مادر
فرزندی است که در زیر تیغ نااهالن فریبخورده جهل
و جورج در ســرزمین کربال ،گفت :اگر دین ندارید و از
معاد نمیترسید ،در این جهان آزاده باشید .فاطمه از
ســوی پدر ،شوهر و فرزندان به کهکشانی سر برآورده
که اقطار و اعماق آن دیرشناختی یا ناشناختی است.
ما درســت نمیدانیــم در آن روزی که این بانوی
جوان پدر را از دســت داده ،در ایوان مســجدالنبی در
برابر انحراف در دســتگاه حاکمه چه سالی از دوران
عمر خود را میگذراند؟ اما این از مسلمات تاریخ است
که ســال پایانی عمر او بود .او خوب میدانست نظام
حاکم پس از مرگ پیامبر ،بهگونهای ترســیم شده که
شاید کمتر از نیمقرن نظام نژادپرستی قریش که از آثار
دوران جاهلیت بود ،به نام اسالم بازمیگردد؛ بنابراین
در صدر سخنان خود چنین هشدار داد:
فانی حرتم بعد البیان و اسررتم بعد االعالن ،چرا
در امر پیشوایی جامعه سرگردان شده و پس از اعالن
و اظهار حق بــه پنهانگویی گیر و گرفتــار افتادهاید.
این اندوهی اســت جانکاه که سراسر وجود فاطمه را
فراگرفته بهگونهای که ســتون و دیوارهای مسجد از
فریاد این زن میخواهد برخود بلرزد و بشکافد.
بیان و زبان اخطار او چنین است:
اطلع الشیطان راسه من مغرزه صارخا لکم فوجه
کم لدعائه مستجیبین ،شیطان از کمینگاه خویش سر
بر آورده و شــما را به خود دعــوت کرد و دید که چه
زود سخنش را شنیدید و ســبک در پی او دویدید؛ دو
روز از مرگ پیامبر نگذشته که قریشیان برای دفع فتنه
دســت به کاری زدند که خود و جامعــه را به ورطه
فتنه و فنا کشاندند» .زعمتم خوف الفتنه .اال فی الفتنه
سقطوا« و تاریخ شاهد بازگشت روزگاری شد که پیامبر
 ۲۳سال برای محو آن ،مصائب بزرگی را تحمل کرده
بــود و حاال فاطمه تمام این مصیبتهــا را دوباره در
برابر چشمان خود تازه میبیند .او در جنگ احد شاهد
آسیبهایي بود که به دست قریشیان بر چهره پیامبر
نشست و آنان جگر عمویش را با کینه مکیدند.
در ایام والدت یا وفات آن حضرت بهجای بازخوانی
تاریخ و خطبه آتشــین او و احســاس خطری که این
بانــوی مظلوم تاریخ نســبت به آینده اســالم و قرآن
داشت ،چرا باید با ذکر مجعوالت و مصائب نادرست
شخصی ،چهره حقیقی فاطمه را در الیههایی از اخبار
بیپایــه گم کنیــم و از تعالیم انسانســازش بيبهره
بمانیم.
همانطور که نســبت به آموزههای امامان چنین
کردیــم .تربیتی که پیامبــر بر دخترش اعمــال کرد،
نشــاندهنده هویت واقعی زن در عصر تحقیر هویت
زن بود .تربیــت فاطمه بهگونهای رقم خورد که هیچ
زنــی در آن روزگار واجــد چنیــن هویتی نشــده بود.
او نخســتین زنی اســت که آزادانه در مسجد در برابر
چشــم همه تاریخ میایســتد و باب انتقــاد از وضع
موجود را میگشــاید و این درسی است به همه زنان
تاریخ که باید آزادانه سخن گفت ،انتقاد کرد و از هیچ
رعبووحشتی نهراسید.
سلیمان کتانی که شــخصیت فاطمه را از اعماق
ورقپارههای تاریــخ درآورده ،میگوید :در قضیهای از
پیامبر سؤال شــد ،حضرت فرمود :نخست باید بدانم
رأی فاطمه چیست ،بدینگونه فاطمه در نتیجه تربیتی
صحیح دارای رأی و نظریه شــخصی شد ...و علی در
وجود فاطمه تکمیل وجود خود را یافت و در روزهای
آخــر عمر شــبانگاهان بــه در خانه انصــار میرفت
درحالیکه حسن و حسین را با خود همراه داشت ،از
انصار میخواست در برابر جاهلیت عرب بایستند؛ اما
میان برخی اصحاب و سران قدرت چنان همگرایی به
وجود آمده بود که پــاک فاطمه را مأیوس ميکرد .تا
 ۲۵سال پس از آن ،شــوهرش علی فرمود :روز ما به
روزگار جاهلیت بازگشته است.
خدایا به حق بنیفاطمــه /که بر قول ایمان کنم
خاتمه
اگر دعوتم رد کنی ور قبول /من و دســت و دامان
آلرسول )سعدي(
*عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

شــرق :دیدگاههای انتقادی علیه دولت احمدینژاد ،در ســالهای  ۹۰و ۹۱
به اوج رســیده و حتی تا نزدیکان سابقش کشــیده شده بود .حسن بیادی از
فعاالن سیاســی اصولگرا که آن زمان نایبرئیس شورای شهر تهران بود هم
مصاحبههای انتقادی داشــت با این مفهوم که چرا حلقه گرد رئیس دولت
دهم ،افرادی خاص هســتند که او را خراب میکنند .حاال وی در گفتوگو با
»شرق« ،از حضور بقایی در انتخابات حمایت میکند.
 بــه عنوان فردی کــه پیش از ســال  ،۸۴یکی از ارکان ســتاد آقای
احمدینژاد به شــمار میرفتید ،شــانس دوبارهای برای نامزدی فردی
نزدیک به وی در انتخابات سال آینده قائل هستید؟
پیش از پاســخ به این ســؤال ،باید روی نکتهای تأکید کنم که این روزها
مغفول واقع میشــود .هیــچ جریانی نباید از حذف رقیب خود خوشــحال
باشــد .نامزدهاي طیف احمدينژاد نیز باید بتوانند در انتخابات شانس خود
را بیازمایند .ما براي ایجاد مشــارکت حداکثــري مدنظر مقام معظم رهبري
نیاز به انتخاباتيشــدن فضــا داریم .اما اگــر نظر مــن را بخواهید ،به طور
کلی نامزدهاي معرفيشــده از ســوي دو جناح و به تعبیر بهتر هیچکدام از
جناحین اصالحطلب و اصولگرا توان و ظرفیت بهصحنهآوردن خیل عظیم
مردم پاي صندوقهاي رأي را ندارند.
 اما حداقل درباره اصالحطلبان ،همیشه تأکید آنان بر آوردن مردم در
صحنه بوده است چون میدانند در غیاب مشارکت حداکثری ،رقیب آنها
با جمعآوری هواداران ســنتی خود ،نتیجه بهتری میگیرد .فکر میکنید
جریان احمدینژاد ،رأی اصولگرایان را کم میکند؟
از وقتــي که اعالم شــده افــرادي از تیم احمدينژاد قرار اســت در
انتخابــات نامزد شــوند ،فضا انتخاباتيتر شــده اســت .همین االن هم
نظرســنجيها حاکي از برتري تفکر وابسته به طیف احمدينژاد بر دیگر
نامزدهاســت .به هر حال اینکه نامزدهاي این طیــف امکان این را پیدا
نکننــد که خود را در معرض رأي مردم قرار دهند ،اتفاق خوبی نیســت.
طیــف احمدينژاد نیز پایگاه اجتماعي و طرفداران خاص خود را در بین

مــردم دارد و باید این فرصت را به مردم داد کــه خود درباره اینکه چه
کســي رئیسجمهور آینده باشــد ،قضاوت کنند و تصمیــم بگیرند و اگر
برخی که همیشــه خود را قیم میدانستهاند ،از حضور نامزد این جریان
ابراز نارضایتی میکنند ،مشــکل خودشان است .احتماال نگرانی آنها به
میزان رأیآوری نامزدهایشان مربوط است.
 فکر میکنید این قیمها برای رد صالحیت بقایی تالش کنند؟
برخوردهــا و موضعگیريهایــي که علیه ورود نامزدهــاي این طیف به
انتخابات  ۹۶شده است ،شایسته و صحیح نیست چراکه براي شکلگیري یك
انتخابات حداکثري بهدلیل اینکه احزاب فراگیر در شــأن و منزلت کشورمان
نداریم ،باید تنوع نامزدها نیز در نهایت خود باشــد و همه طیفهاي جامعه
نامزد داشته باشند .آنها ميدانند احمدينژاد و طیفش بهتر از دیگران قادر
به شورآفریني انتخاباتي در جامعه هســتند و زبان انتخاباتی مردم را بسیار
بهتــر از آنها بلدند .دیگر گروهها به دالیل گوناگون از جمله تمامیتخواهی
آن هــم از نوع افراطی صرفــا مطالبهگرند و خود را مقابل مردم پاســخگو
نميدانند.
 آیا رفتارهای پوپولیســتی احمدینژاد ،از سوي بقایی هم قابل تکرار
است؟

عــدهاي احمدينژاد را پوپولیســت مي دانند اما مگــر بقیه گروهها
پوپولیست نیستند؟ کدامیك از آنها به وعدههایي که از طریق برنامههایی
که ارائه دادهاند افکار عمومي جامعه را با خود همســو کردهاند و رأي
آنها را به سود خود گرفتهاند ،به قول خودشان عمل کردهاند؟ میگویند
بابك زنجانــي و خــاورى از دل دولت احمدينژاد بیــرون آمدند .مگر
آنهــا فقط در دولــت نهم و دهم فعالیت ميکردنــد؟ آیا فقط از دولت
احمدينژاد لــوح افتخار دریافت کرده بودنــد؟ از دیگران و دولتهاي
قبلي هیچ نشان افتخاري به دست نیاورده بودند؟
 اما رفتارهای خالف قانون و تمکیننکردن در برابر آن ،باعث شده بود
وی احساس بینیازی کند و همین مســئله باعث فساد زیاد اطرافیان و
بخشهای ثروتمند در آن دوره شــد .این را رد میکنید؟ آیا آسیبهایی
که او به اقتصاد ایران زد ،جبرانشدني است؟
بــه نظر من باندهاى متصل به قدرت و ثــروت راضی به دادن یارانه
از طریــق دولت آقــاى احمدينژاد به مردم نبودند .البته ســران همان
باندهاى سودجو با آقاى روحانی هم مخالفاند .به عنوان نمونه اگرچه
مسکن مهر و پرداخت یارانهها داراى نواقصی جدى است اما باید براى
تکمیل نقاط ضعف آن تالش کرد .بلــه من هم موافقم؛ به جای یارانه
نقدى ميشــد مایحتاج ضــرورى و روزمره مــردم را از طریق تولیدات
داخلی تأمین کرد و بخشی از چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درآورد.
من مخالف حمله به دولت روحانی هســتم و معتقدم همگان در ســه
قوه در افزایش آســیبهاى اقتصادی و اجتماعی مقصرند .کسی حاضر
نیســت از خود مایه بگذارد و ساختار معیوب مدیریت اجرائي و سیاسی
و انتخاباتی کشــور را اصالح کند به همین دلیل به دولت مستقر حمله
میشــود .در دوران احمدینژاد همینطور بــود و امروز هم همینطور
است .کشور پرقدرت و بااقتدار جمهورى اسالمی را نميشود با مدیریت
جزیــرهاى اداره کرد و تــا مدیریتهاى یکپارچه و نهادهاى سیاســی و
پارلمانی مســتقر نشــوند قصه همان »آش اســت و همان کاسه« و با
تعویض دولت و مجلس کماکان این قصه پرغصه ادامه دارد.

ﻧﻮروز اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﭼﻪ ﺗﻠﺦ
اما در کنار آنهمه افتوخیز
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
و دویدنهای پرشــتاب ،گاه
َف َرجهایی نیز پیش میآمد ،هر چند اندك و کوتاه،
اما تهی از امید نبــود و تا امید و تکلیف و کارهای
ناتمام باقی است ،باید با شوق به استقبال روزهای
تازهتر شتافت ،بدان امید که از بار تیرگیها و فشار
تنگناها بکاهیم و بر حجم روشــناییها و توفیقات
خویش بیفزاییم و اگر همین امید نبود ،دیگر روز نو
و نوروز ما با دیگر شب و روزان دشوار ما چه فرقی
داشــت و رود مقدس ایام عید با دیگر سیالبهای
پر خطر چه تفاوت!؟
مــا تقســیم محبــت و شــادمانی ،و ترانــه
ازنوشکفتن را از َجَلوات طبیعت و هستی بر گرفته
و آموختهایــم .باغ و بوســتان باقی مانــده ،از بار
برهنگی سبك میشــود تا در جامعه و جانی تازه
به تکلیف طبیعی خود ادامــه دهد ،صدالبته این
باغ برای عبور از تابستان گرم ،بسیار منتظر نشسته
و در پاییــز ،برگریــزان را تحمل کرده و زمســتان
بیبــرگ و باری را طی کرده اســت ،اما حاال بهار،
فرصتی اســت تا دیگر باره این باغ ،ماندگاری خود
را تجربه کند و محك زند.
چــه آیینــی محترمتــر از ایــن عید باســتانی
که طفــالن را به شــوق ،نوبالغان را به عشــق و
کاملشــدگان را به ســوی کرانه اندیشه و امید فرا
میطلبد ،نوروز ،نوروز است ،چه شیرین و چه تلخ.
باری ،در برابر این رسم رؤیاخیز ،همگان از زهدان
ســالی که گذشــت به درمیآییم و بــه در آمدهایم،
پس در این میالد نو به ســع ِد عشق دست بر زانوی
خویــش برخیزیم و حقخواهــی و حقیقتطلبی را
پیشــه کنیم .آرزو کنیم که رســتگاری روانمان از سر
اعتماد به حیات خویش و مردم و میهنمان به چنان
چکاد پر چراغی برسد که بتوانیم دعای تحویل سال
نــو را هر بامداد و هر روز نــو با ضمیری منور و دلی
آسوده زمزمه کنیم که:
یل َو الّنَها ْر
لوب َواالَْبصــا ْر یا ُم َدبََّر اْلَل ِ
ب اْل ُق ِ
یا ُم َقَّل َ
وال َح َّو ْل حالِنا اِلی اَ ْح َســن
ول َو االَ ْح ِ
یا ُم َحــ َّو َل اْل َح ِ
اْل ْ
حال
نــوروز که امروزه نهتنها متعلــق به ما ایرانیان
که متعلق به کل ســیاره آسیبپذیر ما شده است،
روز نجات زمین از کهولت و تهدید و تاریکی است.
ســپاس چنین نعمتی را که نشــان از آن شناخت
عمیق فرهنگی و انسانی دارد ،نعمتی که طبیعت
بیهیــچ تبعیض و تردیدی به مولــود خود یعنی
انسان هدیه کرده اســت .در این فصل از کاکتوس
برزیلی تا کوکب ژاپنی ،از گل سیاه قطب تا خیزران
جنوب ،در وحدتی شگفتانگیز با هم میشکفند.
نعمتــی که هنــوز با تمام شــقاوت و بیرحمی و
یــورش بیمحابای آدمی ،هنوز از این ســیاره قهر
نکــرده اســت و انســان را نه همین یــك نعمت
بیمنت که نعمتهای بســیار دیگری در این خانه
مشترك است :از آب و آفتاب تا عاطفهای که هنوز
در جان بســیاری به امید احیا و گسترش ،در برابر
شداید ،پایداری میکند ،نعماتی فراگیر که خارج از
قید و بند و قانون و مرز و طبقه و دســتور و اراده،
براساس همان ذات عدالتی که در حرکت تکاملی
هستی اســت از آن همگان اســت .این تقسیم به
نســبت ،خبر از مســاوات فطری طبیعت و انسان
دارد .مثل همیــن آفتابی که بیدریــغ بر همگان
میتابد و هر کســی سهم خویش را از فیض آن باز
میســتاند .از گیاه و پرنده و انسان تا تمامی هرچه
هســت و هرچه بودگانی است .یا مثل بهار ،یا مثل
دیگر فصول که میآیند ،اما نمیپرســند سرمازده
کیســت و گرماخورده کدام .آنچــه بر ما میرود از

شــعور طبیعت نیســت ،از اعمال قدرت و قانونی
اســت که خویش بــرای خویش خلــق کردهایم.
بلــه ،آرزوهای ارزان ،مثل همین نــوروز میآیند و
نمیپرســند سفره هفتسین چهکس کامل و سرو
دوش کدام ستمکشیده بیقباست .اما به هر تقدیر
ســال نو میشود ،چه جامه صوف و کرباس باشد،
چه حریر و پوســت خز .زمین نه تأویل پابرهنگان
را میشمرد و نه ســختی چکمههای سالطین را.
زمین پوســت تازه میکند ،نفس میکشد و نوروز
میآید و عید ،این ســنت وحدت ،ایــن آیین ملی،
هم در کاخهــا را میکوبد و هم دقالباب کوخها!
و حتی از میان بیخــان و مانها ،هر او که آگاهی
اندکی به این راز شوقانگیز داشته باشد ،قناعتوار
و بســنده ،میان بیم و امید ،زیــر لب دعای تحویل
ســال نو را زمزمه میکند ،پس مــا نیز حداقل در
همین ســهم ارزان و بیخطر ،با او همراه شــویم،
همه ما همسرایان همین خانه مشترکیم.
دل خوشــی بایــد ،کــه ای
ایــن دلخوشــی را ِ
کاش خوشدلــی نیز همچون آفتــاب ،بیدریغ از
آن همگان میبود ،که نیســت! ســال نو ،روز نو و
ِ
نوروز همگان مبارك بــاد! علیالخصوص بر آنان
که نوشــدن عدالت را چشــم به راهاند که نوشدن
عدالــت را برای همــه وارثان زمیــن میخواهند،
همان وارثان محرومی که همچون ســایه همواره
در پی وجدان ما با کوهی از اندوه و گالیه میآیند،
همان بیپناهماندگان و درماندهشدگانی که میآیند
و درســت به وقت شــوق ،پرده را کنــار میزنند و
آگاهی را به ما هشدار میدهند که تو را به وجدان
تو نشان میدهند» :بشکنی ای دست ،ای قلم ،اگر
جز به جانب حقیقت ،به دیگر سویی اشاره کنی!«
حاال عید میآید ،عید آمده است ،از جنوب و شمال
و شــرق و غرب ،از همه شــهرها و آبادیهای ما
میگذرد ،اما این دلخوشــی را اگر دل خوش باید،
بایــد که از آن همگان باشــد ،نــه در این خاك که
بر این ســیاره! چگونه میتــوان به خویش ،به دل
خویش و وجدان خویش دروغ گفت.
تا کودکی ،تــا محرومی ،تا بیپناهــی ،بیمار و
گرسنهای ،تنها سر بر خشــت خالی مینهد ،نهاد
جهــان را میــان این همه بیــم و امید ،شــادمانه
نخواهیــم یافــت .مــا بســیاریم و بســیارانی را
میشناســیم که چشــمبهراه عدالــت ،آب خالی
بر چاله آتــش نهادند و به کودکان آرزومندشــان
میگوینــد بخوابید ،شــبی از شــبها شــام لذیذ
شــما نیز مهیا خواهد شــد .دردا که در این جهان
شقی چگونه میشــود لقمهای را بیبغض بلعید
و تبســمی را بیبیم بــه لــب آورد ،همین لحظه
که تــو زیر گلوی کودکــت را میبویی ،در حلب و
دمشــق ،در موصل و ورقه گلــوی کودکی دریده
میشــود ،تو نگران دیرکرد تزریق واکسن سرخك
دلبند خــودی ،درحالیکــه در آمریــکای التین یا
همین نزدیکیها خرید و فروش تن و اعضای بدن
کودکان یتیم و آواره ،شــغلی رســمی شده است.
رنــج و عذابی جهانی که به صورت رســمی کریه
بر پهنه این »زمین بیدفاع« در آمده است ،تا آنجا
که سازمانهای بینالمللی مانند اسکاپ ،یونیسف،
و ...در پی اعالمیههای مکرر ،از گسترش گرسنگی
و فقری خوفآور خبر میدهند ،با نگاهی به اعداد
و ارقام آحاد گرسنگان و مرگومیر کودکان ،بهویژه
در آســیا ،آفریقا و آمریکای التین و اخیرا در یمن و
سوریه و ...بهتر به این وحشت عظیم پی میبریم؛
وحشتی بشــری که میرود تا جانشین اعیاد و ایام
فرخنده انســان معاصر شــود :به اذعان مسئوالن
سازمان فائو در دهه گذشــته بیش از یک میلیارد

انســان در کشــورهای درحالرشــد با گرسنگی و
فقر مواجه بوده و هســتند کــه نیمی از این رقم را
کودکان زیر پنج سال تشکیل میدهند.
آیا جــدا در هول و هجومی چنیــن فاجعهبار،
هنــوز هم میتوان با دلی خــوش و وجدانی آرام،
انــدوه انســان و جهــان را نادیده گرفــت .حاال با
سهیمشــدن در این اندوه ازلــی و ابدی ،باز با لبی
خشك ،دندان بر جگر میفشاریم و میگوییم همه
اعیاد بر تو ای ســتمدیده ،ترانه تاریك ،زاغهنشین
شریف مبارك باد ،که ما بسیاریم و شما بسیاران را
خوب میشناسیم.
»نازنیــن!« در انتظــار کــدام آرزو ،بیقــراری
چشــمهایت را از من َم ْح َرم نهان میکنی؟ دریغا
پریچه مغموم! با چشــمهای تو بســیار گریستهام
غنچه غیظ! بیگناه همه فصــول پاییزی! بهار در
مســلخ تنهایی تو هرگز نمیمیــرد ،چراکه هنوز و
هرگز به دنیا نیامده اســت ،اما تو بــه دنیا آمدی.
حاال ما با چشــمهای تو بســیار خواهیم گریست.
باور کــن! باور کن که اگر عدالــت مولود قلم بود،
تاکنون ســیاره ما نیستان این ساقه سلیم شده بود،
اما دریغا! حاال دیگر خوب میشناسمت کپرنشین
کوچــك آن همه جنوب! در جنوب همه جنوبها
ِ
زاده میشــوی .زاده میشوی میان سرفه و سیلی،
تراخــم و تبعیــض ،عــذاب و آوارگی ،بــا همان
شناسنامه مشترك نان و توهین و هقهقه.
شناســنامهای که به نام شما کودکان ،همه شما
کبوتربچــگان بارانخــورده بیپناه رقــم میخورد،
تکرار مشــابه هویتی همانند اســت :نامتان محروم،
نشــانتان محروم و شــماره شناســنامه شــما تا آن
بینهایت دور اســت که به بغض میرسد ،میترکد
و باز رنجهزارســاله و باران تازیانه اســت که باریدن
میگیرد :نظم نوین جهانی ،دموکراســی ،توســعه،
شعار ،حقوقبشــر ،بلوغ فهمیدگی ،آزادی ،عدالت،
چه واژگان شریفی ،شریف همچون دروغی آشکار به
خاطر یك لقمه نان!؟
دریغــا پانچوی کوچولــوی مکزیکــی ،انتظار و
گرســنگی تو را ،عبداﷲ محمد هفتســاله در یمن
میشناســد .غســان عبداﷲ ،نرجس نســاء و سلیم
صبــرا ،توفــان خــاوران و وحشــت مشــترك همه
کودکان جهان را در شــتیالی فلسطین ،در تل زعتر،
در َکفَر قاســم تجربه کردند ،امیر حســباﷲ و سارا
در ســارایوو میگریند ،اما مویههایشــان را در صنعا
میشــنویم .عثمــان غزنــی در کابل جهــت طلوع
خورشــید را نمیداند ،اما ســمت بارش خمپارهها
را خــوب میشناســد .رودابــه ۱۳ســاله از جنوب
ناکجــا آباد میگریزد تا در تایوان به ســیاحان موبور
چشــمآبی فروخته شــود ،چگونه برای این فاجعه
خون نگرییم!؟
حاال گریه کن زاپاتا ،اســب ســپید تو را بر آخور
باشــگاه همجنسبازان بستهاند ،پس کی خواهی
آمد؟ حاال گریه کن سردار تیپو ،دیگر در جامو هیچ
خیزرانــی جوانه نمیزند ،پس کــی خواهی آمد؟
حاال گریه کن محمود درویش ،دیگر هیچ شــعری
از شــکوه امت عربی زمزمه نخواهد شــد ،پس تو
کی خواهی سرود؟ حاال گریه کن جزیره جنایتّ ،در
یتیم خون ،موصل غریــب ،رقه بیصاحب ،حلب
ویرانشــده ،مردمان تو برهنــه میمیرند ،حاال در
گور گریه کن شیر دره پنجشیر ،احمد شاه مسعود،
کرســی قدرت را با خون کودکان کابل شستهاند...
 .حاال همه شــما ،همه مصلحان و شهیدان گریه
کنید که ما با چشمهای شما بسیار گریستهایم.
من خوب میشناســمت سیاه کوچولو ،مروارید
غلتان معادن مس ،فدریکو ،ماریا ،ارنســتو ،به رژ،

آرمن ،آمالیا! من خوب میشناسمتان جنوبزادگان
بیخــواب و بیعاقبــت ،از پهنههای ســارایوو تا
شمال ارس ،از ســانتیاگو و بلندیهای ماچوپیچو
تا پسکوچههای بغداد و دمشــق ،زبالهدانیهای
ازمیر ،کوالكهای سلیمانیه ،کرکوك ،حلبچه خون.
تنها خون شما مالط عمارات ژنرالها ،کبادهکشان،
دروغگویــان و قاچاقچیان اســت .از اردوگاه غرب
و شــرق تا اردوگاه ستم و دشــنه داعش .گریه کن
قاســم رحمان! در گریه و بدگمانــی با این جهان
شقی چه خواهی کرد؟
حاال خوب میشناســمت اوالد اعماق خشــم
فروخــورده بیپنــاه! حــاال ســناتورها رأیهــا را
میشــمرند ،ســرمایهداران کارخانهها و ژنرالها
کشــتگان را .ســخن از پیشــرفت ملتهاست ،از
تغذیه کودکان ،از بهداشــت ،از امنیت ،از آموزش،
تنظیم خانواده و از حقوق مادران ســخن میرود،
اما دروغ میگویند پریچه مغموم! دروغ میگویند
غنچه غیظ ،باور کن! باور کن! دروغ میگویند :این
آمار رسمی سازمان جهانی »آکسفام« است که در
سال  ۱۹۴۲با هدف مبارزه با فقر بنیانگذاری شده و
هماکنون در  ۹۴کشور جهان در حال مبارزه با فقر
اســت ،در آخرین گزارش امسال خود با شرمآوری
تمام اعالم کرده است که هشت نفر نیمی از ثروت
کل کره خاکی را در اختیار دارند که شش نفر آنها
در کشــور بهاصطــالح آزادیخواه آمریکا ســاکن
هســتند و فاجعهبارتر اینکه در این آمار با وقاحت
اعالم شــده اســت در ســال  ۲۰۱۰مجموع ثروت
 ۳۸۸نفر از ثروتمندترین افــراد ،به اندازه نیمی از
جمعیت جهان بوده است این عدد در سال ۲۰۱۳
به  ۸۰نفر رسید و در سال  ۶۲ ،۲۰۱۵نفر و در سال
 ۲۰۱۶به هشت نفر رسیده است!
و جای خوشــحالی اســت که درمانــدگان و
فقــرای جهان بدانند آقــای ترامپ ،رئیسجمهور
برگزیده کشور آمریکا ،اخیرا اعالم کرده است هیچ
حقوق و مزایایی بهعنوان رئیسجمهور از بودجه
ملی کشــور تا پایــان دوره ریاســتجمهوریاش
دریافت نخواهد کرد! و به دولتیان ما هم از ســال
آینده حقوقهای نجومی پرداخت نخواهد شد!
باز هم نازنینهای بیدفاع ،وارثان زمین ،متأسفم
کــه بگویم در این دنیای قتل و غارت و بیعدالتی،
ســران جهان با فقر مبارزه نکردهانــد و نمیکنند
امــا کمر به قتل و نابودی فقرا بســتهاند .ولی این
شیطانصفتان باید بدانند این بیعدالتیهاست که
داری
توازن هســتی را قربانی کرده است .سرمایه ِ
ستمگر نهتنها برای تاریککردن کوچه فقیران ،که
برای کشتار بسیاران آمده است .اما دور نیست روز
عزای همیــن دیو .او خواهد ترکید .ترکش و تعفن
ایــن فاجعه را در کلمات ســران غــرب میبینید.
فاشــیز ِم شــیک ،ســرمایهداری تمیــز ،جالدهای
هشتتیغه و تاریکی عظیم. ...
بااینحال انســان موحد بهنیکی میداند در این
ســرای سپنج ،نباید تســلیم عظمت عزا شود ،هم
گریزگاهی باید در تقابل با اندوه ،به شــادی درآید.
راه این رؤیا ،همین شــادیهای زودگذر اســت که
در فرهنگ و تمدن مردم ایرانزمین ،از اســتمرار و
تکرار و پیوســتار خاصی برخوردار است .تو گویی
این انســان جانسخت ،همیشه چشم به راه خلق
بهانهای بوده تا مشعل شادمانی را هرچند کمسو
روشــن نگه دارد .از جشنهای شــبانی تا مهرگان
دهقانی و تا اشــتیاق عصر مدنیت و مدنیت عصر
امروز .و تا همین روز ،روز خوب نوروز و. ...
غم زمانه به پایان نمیرسد ،برخیز!
به شوق یک نفس تازه در هوای بهار
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بهار زیباترین فصل سال اســت و نوروز شادترین
روز جهان و انســان ،هیچ تقویمی بــه زیبایی تقویم
طبیعــی ایرانی نیســت ...پدران ما که بــر این خاک
پــاک میزیســتند ،ســال نــو را ،روز نو را همــراه با
طبیعت جشــن میگرفتنــد و این روز را برای ســال
نو برمیگزیدند .در شــادی آنان جهان شریک است
و آن لحظــه اثیری گــردش زمین بانگــی در دلها
طنین ميافکند و شــوری در جانهــا پدید میآورد
که روزی نو آغاز شــده و فصلی نو و ســالی نو از راه
رسیده .به غم نتوان دل سپرد ،شادی و زیبایی بهاری
چونان فرشــتهای از راه میرسد و نوید روزی دیگر و
بشارت فصلی خوشتر را بانگ میزند .هیچ فرمانی
نمیتواند نســیم را از وزیدن ،چشمهها را از جهیدن،
بلبالن را از ســرودن ،آهوان را از دویدن ،اسبان را از
پریدن و خورشید را از دمیدن بازدارد .میتوان بندی
بست ،اما زمین و زمان بندها را میگسلد ،اسب سفید
بهاران از راه میرسد.

هزار کشته رانندگی
تحفه نوروزی ایرانیان
در حالی خود را برای سفرهای تعطیالت نوروزی
آماده میکردند که میدانســتند این سفرها برای هزار
نفر از آنها بدون بازگشــت خواهد بود .متأســفانه هر
ساله عادت کردهایم که پس از تعطیالت نوروزی خبر
فوت یا مصدومیت یک یا چند نفر از آشنایان خود را به
علت حوادث ترافیکی بشــنویم .به راستی کدامیک از
ما اطمینان داریم امسال یکی از این هزار نفر نیستیم.
دکتر  ،Henningرئیس برنامه ســالمت عمومی یکی
از مؤسســات خیریه بینالمللی ،جملــه جالبی دارد
مبنی بر آنکه »برای نیل به سالمتی بهتر ،کشورها باید
روی موضوع مرگ تمرکز کنند« .نکته حقی که ظاهرا
در کشــور ما درباره تلفات رانندگی به بوته فراموشی
سپرده شده است .طبق آخرین گزارش جهانی ایمنی
جادهها که از ســوی ســازمان جهانی بهداشت تهیه
شده اســت ،ایران میان حدود  ۱۸۰کشــور دنیا دارای
رتبه هشــتم از نظــر فراوانی کشــتههای ترافیکی به
نسبت جمعیت است .از ســوی دیگر ،همین گزارش
بیان میدارد که ایرانیان ســاالنه حدود شــش درصد
از تولیــد ناخالص ملی خود را به این علت از دســت
میدهند .پژوهش ارزشــمندی که به تازگی از سوی
محققان دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه به انجام
رسیده و در مجله پزشــکی جمهوری اسالمی ایران
به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است ،نشان میدهد
اگرچه حــوادث ترافیکی پس از ســکتههای قلبی و
بیماریهای عروق مغزی سومین عامل مرگومیر در
کشور ماست؛ اما این عامل بیشترین خسارات مالی را
ساالنه برای کشــور به ارمغان میآورد؛ زیرا مرگومیر
ترافیکی عمدتا جوانان فعال از نظر اقتصادی را هدف
قرار میدهد ،در حالی که دو عامل دیگر بیشتر به افراد
کهنسالی آسیب میرسانند که در اواخر دوره بهرهوری
خود به سر میبرند .به راستی ،چرا در مقایسه با سایر
کشــورها از حل ایــن معضل عاجزیــم .مگر تجارب
مثبت بینالمللی درباره ایــن موضوع وجود ندارند؟
ظاهرا مشــکل در همین جاست؛ زیرا ما فکر میکنیم
پاسخ تمام این سؤاالت را از پیش آماده داریم .حدود
هشت سال قبل سازمان جهانی بهداشت سند مهمی
با عنــوان »راهنمای کشــورها بــرای مدیریت ایمنی
جادهها« منتشــر و در آن شــش توصیــه کلیدی به
دولتمردان مختلف ارائه کرد .میتوان به جرئت ادعا
کرد اگر این شــش دســتورالعمل در کشور ما اجرائی
شــوند ،بخش عمــدهای از این مشــکل حل خواهد
شــد .اولین توصیه ســازمان جهانی بهداشت ،تعیین
یک نهاد عالی دولتی به عنوان متولی هدایت برنامه
ملی ایمنی جادههاســت .ســازمان جهانی بهداشت
توضیح میدهد این نهاد باید درباره مرگومیر ناشــی
از حوادث ترافیکی پاســخگو بــوده ،اختیارات قانونی
الزم را برای تصمیمگیری دارا باشــد ،توانایی مدیریت
منابع )انسانی ،مالی ،تجهیزاتی و (...را داشته و توان
هماهنگیهای الزم بین همه وزارتخانهها ،سازمانها،
ارگانهــا و ...را کــه به هر نحــوی در مقوله حوادث
ترافیکی سهیم هستند ،دارا باشد .سؤالی که در اینجا
مطرح است ،آن است که آیا درحالحاضر کمیسیون
ایمنی راهها که زیر نظر وزیر محترم راه و شهرســازی
فعالیت کرده و این مســئولیت به آنجا واگذار شــده،
واجد چنین ویژگیهایی است؟ اینجانب پیش از این
در مقاله دیگری با عنــوان »تلفات ترافیکی :چه باید
کرد؟« در همین روزنامه وزین به صورت مبســوط به
این موضوع پرداخته و پیشــنهاد کرده بودم در کشور
ما نیز مانند برخی از کشورهای پیشرفته ،مسئولیت این
مهم باید به ریاســت محترم جمهوری ســپرده شود.
به راســتی در کشوری که به درســتی ریاست شورای
عالی ســالمت و امنیت غذایــی آن به رئیسجمهور
سپرده شده ،چرا باید جایگاه مسئولیت خطیری مانند
حوادث ترافیکی به ســطح یک کمیسیون تقلیل یابد.
امام صادق )ع( فرمودند :بهترین دوســت من کسی
اســت که عیوب مرا به من اهدا کنــد بنابراین اگرچه
ممکن اســت این مقاله کام برخی از شهروندان را در
طلیعه سال جدید تلخ کند؛ اما چارهای جز این نیست
که مؤکدا یادآوری کنیم متأسفانه پیشبینی میشود
این بلیه نوروزی در ســال جدیــد نیز جان حدود هزار
نفر از عزیــزان ما را بگیرد؛ بر این اســاس با توجه به
شایستگیهای ایران عزیز ،هر چه سریعتر برای رفع آن
باید همگی اقدام کنیم .آیا نسلهای بعدی این غفلت
ما را شگفتآور تلقی نخواهند کرد؟
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

