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سیمـاى یـک مـرد خشـمگیـن

رازهایی که به گور برده شد

ســال های دهه ۱۹۹۰ جهان شاهد توســعه رژیم های سیاســی دیکتاتوری در آمریکای جنوبی در 
دو مرحله بود. مرحله نخســت، شــاهد تحکیم ناسیونالیسم سیاســی بود که الگوهای توسعه گرایی 
صنعتی سازی داخلی هماهنگ شده با دولت ملی را تشویق می کرد. مداخله گران نظامی، هم در برزیل و 
هم در آرژانتین، درصدد اتحاد با مردم و کسب و کارهای فوق ملی برآمدند و کوشیدند مشروعیت داخلی 
و مردمی کسب کنند. مرحله دوم با برچیدن دولت رفاه به  وسیله نظامیان و به نام امنیت ملی شاخص 
می شــد (آرژانتین، شیلی و اروگوئه) که موجب تضعیف عملکردهای اقتصادی دولت شد و در عوض 
الگویی را در اقتصاد برگزید که طرفدار آزادگذاشــتن عوامل و نیروهای بازار بود. این راهبردها همراه با 
نفی دستیابی نیروهای چپ به  قدرت سیاسی، تضعیف توده گرایی و اجتناب از قطبی شدن ایدئولوژیک 
اتخاذ شــدند. ناسیونالیسم در آمریکای جنوبی بر مبنای تقویت جامعه داخلی علیه نیروهای خارجی 
بنا شــد. با تشویق سرمایه گذاری خارجی، همراه با خصوصی سازی اقتصاد، تضادهایی به سرعت ظاهر 
شــد که پایان نیافت تا اینکه در جهانی شدن در دهه ۱۹۹۰ سیاست اقتصادی را تحمیل کرد. رژیم های 
خودکامه، برخالف ادعاهای خود، نتوانســتند آغازگر رشد اقتصادی شوند، به وحدت ملی دست یابند 
و فقر را کاهش دهند. در آرژانتین مبارزات ناسیونالیستی و توسعه گرایانه در داخل جناح های ارتش تا 

زمانی که دولت های دموکراتیک روی کار نیامدند، حل نشد.
کودتای ژنرال خورخه رافائل ویدال

پس از کودتایی در سال ۱۹۷۶، همراه با دو فرمانده نظامی دیگر، شورایی نظامی به  رهبری خورخه 
رافائل ویدال (Jorge Rafael Videla) تشــکیل شــد. ژنرال ویدال در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ زمانی که فرمانده 
ارتش بود، به عنوان مغز متفکر و پشــتیبان اصلی کودتای نظامی ژنرال ها علیه دولت قانونی وقت به 
ریاست خانم «ایزابل پرون، همسر سوم ژنرال خوآن پرون» وارد عمل شد و او را از کار برکنار کرد و پس 
از زندانی کردن او، از سوی شورای نظامی حکومت را به  دست گرفت و با دیکتاتوری کامل بر این کشور 
حکومت کرد. وی به عنوان چهل وســومین رئیس  جمهور آرژانتین از سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ بدون اخذ 
رأی مردم، حکومت مرکزی را در اختیار داشت. بحران مالی آرژانتین و سقوط مکرر ارزش پول ملی این 
کشــور در یک سال، حکومت ژنرال ویدال را با مشکالت داخلی روبه رو کرد. رشد بی کاری در میان مردم 
و افزایش نارضایتی حتی به فرماندهان ارتش نیز ســرایت کرد. ژنرال محبوبیت خود را حتی در میان 
نظامیان و نزدیکانش از دست داده بود. سرانجام شورای نظامی، ژنرال ویدال را که علی رغم بیماری اش 
حاضر به کناره گیری از قدرت سیاســی – نظامی نبود، به  دلیل عدم توانایی در حل مشــکالت کشور، در 
۱۱ دسامبر ۱۹۸۱ از مقام ریاست جمهوری خلع و ژنرال لئوپولدو گالتیری را که فردی جاه طلب و بانفوذ 

بود، به جای او منصوب کرد.
دیکتاتور بی رحمی که عفو شد

مــردم آرژانتین ژنرال ویدال را نماد بی رحم ترین دیکتاتوری می دانند که کشورشــان در تاریخ خود از 
آن رنج برده اســت. او از سال ۱۹۷۶ حکومتی دیکتاتوری و غیرمنتخب را توسط نظامیان پایه گذاشت 
که در طول تقریبا هفت سال، ترور، وحشت و خشونت را بر این کشور آمریکای جنوبی حاکم کرد. گفته 
می شود حدود ۳۰ هزار نفر از شهروندان آرژانتین در جنگ نظامیان با مخالفان گروه های چپ گرا، جان 
خود را از دست دادند. او نخستین نظامی حاکم بر آرژانتین در دوران دیکتاتوری بود که پس از محاکمه 
و به جرم نقض گســترده حقوق  بشر و «جنایت علیه بشریت»، به حبس ابد محکوم شد. هرچند ویدال 
در ۱۹۸۵ به جرم نقض حقوق  بشر به حبس ابد محکوم شد، ولی کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت 
آرژانتین، او را در ســال ۱۹۹۰ عفو کرد؛ اما در ســال ۲۰۰۵ قانون عفو جنایات دوران دیکتاتوری از سوی 
دیوان عالی کشور لغو شد و چندین محاکمه علیه ویدال برگزار شد. در سال ۲۰۱۰ دادگاهی در آرژانتین، 
ویدال را در تیرباران ۳۱ نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۹۷۶ مقصر شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. 
دادگاه  دیگری در آرژانتین، ویدال را به اتهام ســرقت نوزادان افراد تحت تعقیب و ناپدیدشــدگان دوران 
دیکتاتوری به ۵۰ ســال حبس محکوم کرد. دادگاه، ۱۶ نفر از محکومان را به حبس ابد و هفت نفر را 
به شــش تا ۱۴ ســال زندان محکوم و هفت نفر دیگر را تبرئه کرد. این محاکمه بخشــی از تالش های 
دادگســتری آرژانتین برای بررسی جنایت علیه بشریت در این کشــور بود. ویدال درباره حکم صادرشده 
خود اظهار کرد: «من تمام مسئولیت های خود را می پذیرم. زیردستان من از دستورات اطاعت کرده اند». 
او در مصاحبه دیگری از حکومت نظامیان به عنوان «هزینه بقای نظام حکومتی جمهوری در آرژانتین» 

نام برد! و مدعی بود حکومت او «افتخار پیروزی در جنگ علیه گروه های برانداز مارکسیست» را دارد!
مادران روسری سفید

دســت کم ۴۰۰ نفر از فرزندان زندانیان سیاسی در ســال های «جنگ کثیف» در اختیار خانواده های 
نظامیان و مأموران پلیس گذاشته شده بودند. «جنگ کثیف» اصطالحی بود که به خشونت های دولتی 
که در آرژانتین و علیه مخالفان مردمی و گروه های چپ بین ســال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ روی داده است، 
اطــالق می شــود. این دادگاه هفت نفر دیگــر را در ارتباط با این پرونده مجرم شــناخت. این پرونده به 
ماجرای دزدیده شــدن ۳۴ کودکی رسیدگی کرده بود که هویت اغلب آنها شناسایی شده بود. در حالی 
که ده ها نفر دیگر که به ســن میانســالی رســیده بودند، از هویت واقعی خود هیچ اطالعی نداشتند؛ 
چراکه پزشکان و پرستاران تحت فرمان نظامیان وقت، به طور مخفیانه آنها را به  دنیا آوردند و در زمان 
تولد برای آنها شناســنامه ای صادر نشــده بود. تعدادی از ربوده شدگان توانستند به میان خانواده های 
واقعی خود بازگردند. بسیاری از مادران روسری سفید که فرزندانشان در این دوران دزدیده شده بودند، 
سال ها هر هفته با آدمک هایی سفیدرنگ در دست، به یاد کودکان از دست رفته خود، در یکی از میادین 
شــهر تجمع می کردند. ویدال دو روز پیش از مرگش در دادگاه بوئنوس آیرس حاضر شد و یک  بار دیگر 
نپذیرفت که درباره نقش خود در همکاری اطالعاتی استراتژیک بین سی آی ای و دیکتاتورهای آمریکای 
التین (شــیلی، برزیل، آرژانتین، اروگوئه، پاراگوئه و بولیوی) برای از بین بردن همه جنبش های شورشی 
چپ گرایانه با هدف جلوگیری از تکرار انقالب کوبا و تشــکیل دولت ترس و خشــونت فراوان شهادت 
دهد. او که نماد بدنامی قتل عام آرژانتین و دیکتاتوری های نظامی  بود، ۱۷ ماه می  ۲۰۱۳ و در ۸۷ سالگی 
در حالی که دوران محکومیت حبس ابد را می گذراند، در خواب درگذشــت. او با سکوتش، رازها و نام 

قربانیان را با خود به گور برد.

دیپلمات پیشین
محمود فاضلی

یکــی از مهم ترین نتایــج هجرت به بــالد متفاوت 
و زیســتن در جغرافیاهای مختلــف، درک همین نکته 
است با گوشت و پوســت. در شکل کلیشه شده در فهم 
عرفی و نالیدنش می شــود همان شعر اخوان ثالث که 
«آسمان هرجا همین رنگ اســت». چنین فهمی از سر 
تجربه زیستن در ارض مختلف زمین، رهنمون این نکته 
اســت که نوع برخورد اهالی ســاکن آن جغرافیا با این 
دســت مصائب و اتفاقات اســت که آن رخداد واحد در 
ذات رخ دادن را متفــاوت می کند؛ اما این نکته نفی این 
موضوع نیســت که مصائب خاورمیانه به دلیل ریشــه 
اســتعماری غرب، چشم طمع داشــتن به میراث خاک 
خاورمیانــه مانند نفت و انــرژی و جنگ های قرن اخیر 
که هنوز نیز ادامه دارد و بیخ گوش تمام کشــورهای این 
منطقه زوزه می کشــد، با جنس نمود همین رخدادهای 
واحد، صعب تر و متفاوت تر اســت. یک اروپایی ســفید، 
شــاید هیچ گاه مثل یک ســاکن ســوریه یا عراق نداند و 
نفهمد که بدون برق زندگی کردن یعنی چه. شاید اما به 
دلیل بحران اروپا در مسئله گاز و جنگ روسیه با اوکراین، 
هراس نبود انرژی را چون ســاکنان خاورمیانه درک کند؛ 
اما تا لمس کامل این بحــران، فاصله زیادی دارد. یکی 
از ایــن بحران هــای یکــی و واحد که در نــوع مواجهه 
بــا مردمان بالد مختلــف با آن خود را نشــان می دهد 
«توفان خاک» در منطقه خاورمیانه اســت. به خصوص 
در عراق و بعد ایــران. عراقی ها به توفان خاک، «ِعجه» 
با تشــدید روی جیــم می گویند. در قصه هــای علمای 
نجــف که غور می کنی یا ســفرنامه های کهــن عراقی، 
می بینــی که عجــه در عراق یکی از اتفاقــات عادی در 
طول تاریخ بوده اســت؛ اما در شــدتش به نسبت حال، 
حرف اســت؛ زیرا که در جهــان عرب خاک عراق را بعد 
شــامات یکی از خاک های حاصلخیز می دانند و میوه و 

صیفی جات این منطقه تا قبل از صدام، زبانزد بوده است 
و بعد از ســرنگونی به دلیل وضعیت عراق و همچنین 
اســتفاده از بذرهای شیمیایی، این خاک حاصلخیز حاال 
در بســیاری از مناطق عراق اخته شــده است. به دلیل 
فضای زیست بومی عراق و خشکسالی سال های اخیر و 
خشک شدن شــریعه ها و نهرهای زیادی که این سال ها 
از بین رفته اند، «عجه» در این ســال های اخیر، مهیب تر 
از قبل شــده است. همیشــه بوده، اصال «عجه» یکی از 
وضعیت های عادی عــراق بوده؛ اما به دالیلی که گفته 
شد و نقل شفاهی مردمان عراق است و بخشی از دالیل 
که علمی است و از سواد نگارنده به دور، شکل امروزی 
توفان خاک یا همان عجه، امروز بسیار طوالنی تر از نظر 
زمان و روزهاســت و میزان خــاک و گردوغبار درونش 
هم غلیظ تر شده اســت. فرق دیگر «عجه» این سال ها 
با ســال های قدیم نیز در موضوع پسماندهای شیمیایی 
و اثــرات باقی مانده از جنگ های در عراق اســت. از این 
نظر کــه باد از مســیرهای خاک خیز و خشــک رودهای 
دیروز می گذرد و ذرات شــیمیایی صنعتی باقی مانده از 
پسماند کارخانجات یا تسلیحات مصرف شده از جنگ و 
بعد هم محیط نفتی را با خاک بلند شــده در می آمیزد و 
عجه ای چنین برپا می کنــد. نوع برخورد مردم عراق اما 
با این پدیده، عجیب اســت. عجیب از این نظر که وقتی 
برخوردشــان با این موضوع را در کنــار برخورد مردمان 
جنوب یا غرب ایران می گــذاری، متوجه تفاوت فاحش 
رفتاری نســبت به این اتفاق برخاسته از طبیعت و البته 
به دلیل مشکالت دخالت انسانی در طبیعت می شوی. 
زمانی که عجه می شــود، همه چیز شکل عادی زندگی 
را حفــظ می کند. مردمــان در رفت و آمدند و گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده. دشداشه پوش های عراقی «عگال» را دور 
صورت می پیچند و بعد از اپیدمی کرونا، شهری پوشــان 

ماسک به صورت می زنند. بخشی نیز نه عگال به صورت 
می پیچند و نه ماسک می زنند. در صورت مردم نشانی نه 
از خشم هست و نه اعتراض و نه حتی غرزدن. گویی که 
دارد باران می بارد. برخورد مردم با باران چگونه است؟ 
همان طور. مه خاک طوری ســنگین می شود که بیش از 
دو متــر جلوترت را نمی توانی ببینــی؛ اما میان جاده ها 
در رفت وآمدند ماشــین ها. پروازها کنســل می شود؛ اما 
مغازه ها باز اســت و شــهر از جنب و جوش نمی ایستد. 
بعضی در خانه می مانند؛ اما اگر تابستان باشد و برق ها 
قطع، پنجره باز اســت و نســیم گرم تابستان با خاک به 
دل خانــه می ریزد. مردم از هــم درباره مدت زمان عجه 
می پرسند و هر کسی چیزی می گوید. دهان به دهان خبر 
می پیچــد و در فیس بوک ها مدت زمــان عجه کم و زیاد 
می شود؛ اما تا دم عجه دقیقا معلوم نیست چه ساعتی 
یا چند روز ادامه دارد. مردمی که در نجف یا کربال زندگی 
می کنند و اطراف حرم کاسب یا ساکن هستند، با خاِک از 
عجه بر زمین نشسته برخوردی متفاوت دارند، به نسبت 
مردم بغداد یــا بصره. تبرک می بینند ایــن خاک را و به 
چشــم تربت و در حد تبرک در ظرف و کیســه جمعش 
می کننــد. نکته مهم در برخورد مــردم عراق اما پس از 
عجه هاســت. انگار یک قانون نانوشته عمومی برایش 
وجود داشــته باشــد. مغازه دارها همه در مغازه شــان 
دســتگاه فوت کننده هوا دارند که رفتــاری خالف رفتار 
جاروبرقــی دارد، به جــای اینکه هوا را بکشــد، پخش 
می کند. روی وســایل مغازه می گیرند تا خاک نشســته 
بر روی اجنــاس و در و دیوار را هــوا کنند. مردم محله 
جارو به دست شروع به جاروی خیابان می کنند و خاک 
نشسته و تلنبار شده بر زمین را گوشه ای جمع می کنند و 
به زباله می ریزند. چشم که بر هم می زنی، می بینی بعد 
از دو ساعت هیچ اثری از آثار عجه و توفان خاک در شهر 
و کوی و برزن مشاهده نمی شود. انگار که عزمی عمومی 
باشــد، برای رفع خاکی بر تن شهر نشســته است تا آن 
تصویر آخرالزمانی مه خاک نشسته بر شهر و گرد وخاک 
بر روی ریش مردان و مژه زنان در یک چشــم برهم زدن، 
فراموش شــود و از بین برود. هر وقت که در عراق عجه 
می شــود، به خیابان می دوم و بــه رفتار مردمان عراقی 
نگاه می کنم. رسم نانوشته زندگی ام در نجف شده است.
تماشــای مردمی که در تضاد با تظاهر شهریت و دنیای 
بزک شده، خاک بر تن و رو نشسته در مه خاک از این سو، 
به آن ســو می روند و تو گویی، دیگر خبری از آن ویترین 
آدمیزاد شهری نیست. انگار که همه از خاک برخاسته اند 
و به ســوی خاک می روند، با طمأنینه ای که گویی، از راز 

خاک خبر دارند.

توفان خاک و تفاوت مردمان هر سرزمین

 
حتما با این صحنه در فیلم ها یا حتی در دنیای واقعی روبه رو شــده اید: شــخصی با 
سالح وارد یک مکان عمومی مثل بانک می شود، به سمت حاضران نشانه می رود، تهدید 
می کند که اگر خواسته اش اجرا نشود شلیک می کند، مردم بی سالح هم از ترس برخورد 
گلوله ناخودآگاه پشت میز یا دیوار یا پیشخوان خم می شوند و سنگر می گیرند تا از برخورد 
گلوله ای که عن قریب شــلیک می شــود در امان بمانند. به عبارتی پناه می گیرند تا زنده 
بمانند. صحنه مشــابهی را چند روزی است در فضای مجازی دنبال می کنیم. لحظه ای 
که یک شخص معروف اینســتاگرامی وارد بخش تصویربرداری یک بیمارستان می شود 
و وقتی به خواســته غیرمنطقی اش نمی رسد، ســالحش را درمی آورد و نشانه می رود و 
متصدی بینوای بخش تصویربرداری از ترس مرگ پشــت پیشــخوان پناه می گیرد و خم 
می شــود، اما این بار به جای تفنگ در دســت فرد ضارب دوربین اینســتاگرام است و فرد 
پناه گیرنده به جای ترس از برخورد گلوله داغ ســربی، از ترس انتشــار تصویرش در یک 
شــبکه اجتماعی پشت میزش سنگر می گیرد. ترس از قضاوت دنبال کننده های میلیونی، 
یک گوشــی تلفن در دستان یک شــاخ مجازی را به اندازه یک تفنگ در دست یک سارق 
یا قاتل ترســناک می کند. ترس از اینســتاگرام و پخش تصویــر در فضای مجازی و ترس 
از قضاوت و نتیجه گیری معیوب و بــدون علم بعضی از دنبال کنندگان معتاد به فضای 

مجازی، از این به بعد از هر دوربینی سالحی خواهد ساخت که به جای مرگ بدنی، مرگ 
و بی آبرویی اجتماعی را برای قربانی به ارمغان می آورد. این قبیل اتفاقات چیزی نیســت 
جز بخشــی از یک منطق و مفهوم بزرگ تر که در دنیایی موازی با دنیای واقعی در حال 
حکمرانی است. دنیایی که عدم علم به موضوعات مختلف خصوصا موضوعات مرتبط 
با ســالمت موج می زند. دنیایی که در آن کســی نمی داند در یک مرکز شلوغ با بیماران 
بستری، اولویت استفاده از دستگاه تصویربرداری با بیماران بستری مرکز است و سایر افراد 
خصوصا آن دسته از بیمارانی که تمکن مالی دارند بهتر است از مراکز خارج بیمارستانی 
برای تصویربرداری استفاده کنند. یا کسی نمی داند که وقتی به بیماری گفته می شود باید 
بستری شــوی، او نمی تواند طبق تشخیص خود بستری نشود ولی از سایر خدمات مرکز 
اســتفاده کند و برای خود ســی تی اســکن اُرِدر کند. در همه جای دنیا برای افراد با وزن 
باالی صد کیلوگرم تنها چند مرکز محدود خدمات تصویربرداری ارائه می دهند و از منظر 
مدیریت بهداشت و سالمت، بهتر است دستگاه تصویربرداری در مراکز بیمارستانی برای 
صدها بیمار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد نه برای یک نفر با شرایط نامعمول که باعث 
ازکارافتادگی دســتگاه می شود و دســت بقیه بیماران یک مرکز شلوغ دولتی در پوست 
گردو می ماند. همان طورکه در باال گفته شد برای افراد با وزن باال هم تصویربرداری انجام 
می گیرد اما در مراکز مشخص و از پیش تعیین شده تا حقی از این بیماران هم ضایع نشود 
و اگر فرد در بیمارستان بستری باشد، برای تصویربرداری در مراکز دیگر با آمبوالنس اعزام 
می شــود و برمی گردد. به هر حال این مدل برخورد با یک ارگان درمانی مثل بیمارستان، 
نشــان می دهد که اگر در منطق دنبالگــری و دنبال کنندگی خود تجدیدنظر نکنیم، از این 
به بعد همه ما ســالحی در دســت داریم برای تهدید دیگران و همه ارگان های دولتی و 

غیردولتی می توانند بانکی باشند مناسب برای سرقت و اخاذی.

نـقـد هـفـتـه

اعتراض- مسعود کیمیایی - ۱۳۷۸
محســن دربندی (حســن فتحی): ما کاری به حکم نداریم... حکم رو کاغذ مال محکمه اســت... اصلیت حکم مال خداست ..... گلریزون 
می کنیم واســه کســی که آزاد می شــه از این چاردیواری... که همه دنیا چاردیواریه... کرم مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 
دوازده ســال رو کشیده، وجدانش باالتر از این پول هاست که کاغذه... سالمتی سه تن؛ رفیق و ناموس و وطن. سالمتی سه  کس؛ زندونی و 

سرباز و بی کس... سالمتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره... سالمتی آزادی... سالمتی زندونیای بی مالقاتی...

دیـالـوگ روز

یـادبـود

دعایی یک الگو بود

عصر ۱۵ خرداد خبری غیرمنتظره، پیش از آنکه در رســانه های رسمی منعکس 
شــود، به ســرعت فضای مجازی را درنوردید و مخاطبان خود را مات  و متحیر کرد. 
سیدمحمود دعایی، یکی از دیرپاترین مدیران مسئول یک روزنامه در ایران درگذشت. 
کمتر کســی از رجال سیاسی یا مذهبی پیدا می شــود که آقای دعایی را نشناسد. ۴۲ 
ســال کم زمانی نیســت که یک فرد روحانی در رأس یک مؤسسه مطبوعاتی نسبتا 
دامنه دار، با ویژگی های ممتاز قرار گرفته باشــد و ارتباطات گســترده با انواع و اقسام 
ســلیقه ها و محافل گوناگون داشــته باشد و ناشــناس بماند. اگر فرض کنیم که ۲۴ 
ســال هم در عصر جمهوری اسالمی بر کرســی نمایندگی مجلس ننشسته بود، باز 
هم آوازه او از مؤسسه و روزنامه اطالعات در جامعه فراگیر می بود. همین شهرت و 
البته همراه با محبوبیت و حرمت باعث شد که فوت او ناگهان همه وسایل ارتباطی 
و گروه های اجتماعی در فضای مجازی را در بر گیرد و آنها را لبریز از اظهار تأسف و 
تسلیت کند. سیدمحمود دعایی با همین سادگی و بی پیرایگی که نامش برده می شود 
و خود خواســته بود که با پیشوند مختص حوزویان او را نخوانند، زندگی می کرد و با 
دل دریایی اش دوســتان و آشــنایان و به ویژه اهل فرهنگ و هنر را لبریز از لطف خود 
می کــرد. اگر نام ایــن مرد بزرگ در تاریخ معاصر ایــران جاودانه نماند، نام نیک چه 
کسانی خواهد ماند؟ خیلی ها از منتقدان نظام، سیدمحمود دعایی -رحمة اهللا علیه- 
را چنان می دیدند که انگار نه نماینده مجلس شورای اسالمی است، نه نماینده امام 
در مؤسســه اطالعات و نه مدیرمســئول یک روزنامه پــرآوازه و معتدلی که بیش از 
۴۰ ســال آن را بی وقفه اداره می کرد؛ بلکه او را انسانی می شناختند که آزاداندیش، 
اهــل مدارا، مردمی و بدون قید و بندهایی بود که افراد زیادی به دســت و پای خود 
بســته اند. هنگامی  که بر یار دیرینه اش سیدمحمد خاتمی محدودیت هایی بار کرده 
بودنــد، از آنها عبور می کرد و از توجه نکردن به این محدودیت ها پروایی نداشــت و 
اگر هم به عواقب آن می اندیشــید، شــجاعانه راه حلی برای گــذر از عواقب آن پیدا 
می کرد. مرحوم دعایی برای سامان دادن به نابسامانی هایی که بعضی تنگ نظری ها 

ایجاد کرده بود، پیوســته تالش می کرد؛ گرچه با موانع زیاد روبه رو می شد. در زمان 
ریاســت جمهوری هاشمی رفســنجانی، وزارتخانه با او برخورد کرده بود که چرا از 
فالن شــخصیت مخالف وضع موجود برای حضور در ایران دعوت کرده است؟! او 
قاطعانــه و بدون واهمه، تصمیم خود را عملی کرد و وزیر مربوطه را هم نصیحت 
کــرده بود که از این ســخت گیری ها به اهل فرهنگ و خدمتگزاران پیشــین انقالب 
دســت بردارد. دعایــی در همان زمان افراد محترم و موجهــی را برای دعوت کردن 
از فرهیختگان خارج نشــین نزد آنان می فرستاد؛ اما متأسفانه کارشکنی های عناصر 
تنگ نظر که مســئولیت هایی هم داشــتند، پروژه راه اندازی یک جریان رأفت آمیز بین 
ایرانیان صاحب نام در داخل و خارج از کشور را عقیم کردند و بر خسارت فرهنگی و 
هنری و اقتصادی و حیثیتی وارده بر جامعه افزودند. سیدمحمود دعایی از آن دست 
روحانیونی بود که جاذبه داشتند. هر کس از او تقاضایی داشت، سعی می کرد پاسخ 
مثبت بدهد و اگر نمی خواســت یا نمی توانســت پاسخ مثبت دهد، نمی گذاشت که 
متقاضی ناراحت شود و به گونه ای مهربانانه یا با الفاظی طنزآمیز ناراحتی احتمالی 
او را برطرف می کرد و البته صادقانه و بدون پرده پوشــی، علت رد کردن تقاضای فرد 
را به او می گفت. یک روز پیش آقای دکتر ابوالقاســم قاسم زاده در روزنامه اطالعات 
بودم که آقای دعایی هم آمد. همان وقت خبردار شدم که دکتر سیدجعفر شهیدی 
با دنیا وداع کرده است. از آقای دعایی پرسیدم که اگر یادداشتی در رثای مرحوم دکتر 
شهیدی بنویسم و خاطراتی که از همکاری با آن بزرگوار داشته ام بازگو کنم، آن را در 
روزنامه چاپ می کنید؟ فوری و صریح پاسخ داد: نه! بعد توضیح داد که ما یادداشتی 
با نام تو را چاپ نمی کنیم. گفتم من می نویســم و تحویل دکتر قاســم زاده می دهم، 
ایشان شما را قانع می کند که چاپ کنید. یادداشت را همان جا نوشتم و تحویل دادم. 
دعایی بزرگوار البته دستور چاپ آن را داده بود؛ اما بدون اسم کوچک نگارنده! از این 
نمونه ها درباره برخوردهای صادقانه و هوشــمندانه و خوب مرحوم دعایی، فراوان 
دیده و شــنیده ام. از نوشته های فراوانی که در این حدود ۲۰ ساعت پس از درگذشت 
آن انسان دوست داشتنی می گذرد، در فضای مجازی دیده شده پیرامون ساده زیستی 
و عدم عالقه او به تشریفات و بی ریایی و خلق وخوی درس آموز او یاد کرده اند. دیگر 
سخن نمی گویم، فقط یادآوری می شود که او یک الگو بود، خصوصا برای روحانیونی 

که در پست های ریز و درشت مشغول کارند.

دست ها باال، وگرنه فیلم می گیرم!

مصطفی ایزدی

چشم پزشک
امیر عربی

رضا صدیق: واکنش مردمان در ســرزمین های مختلف نسبت به یک موضوع، رخداد یا اتفاق 
واحد، به تناســب فرهنگ و نــوع زندگی آن مردم در آن جغرافیا متفاوت و مختلف اســت. 
موضوعات و ابتالئات طبیعی یا ابتالئات سیاســی-اجتماعی و حتــی رفاهی از منظر جامعه 
مدرن در شــکل جهان – جغرافیایی یک شکل اند و در ظهور و بروز و شدت و غلظت گاه متغیر 
و مختلف. این یک شکلی در رخدادها با پوسته های متفاوت، ولی کنه یکسان را می توان گاه در 
یک توفان یا سونامی جست یا در تبعیض اجتماعی و حدود و ثغور آزادی های اجتماعی، گاه 
می توان در بروز کندی یا نبود شــبکه در اینترنت دید و گاه در گرانی، تورم یا مشکالت عدیده 
اقتصادی. تمــام اجزای این بروزات، چه در غرب و چه در شــرق دور و چه در خاورمیانه به 
نسبت صنعتی یا نیمه صنعتی بودن یا به نسبت شکل فرمی ساختار قدرت و محل زیست بوِم 
آن جغرافیا نشانه هایی دارد که با زندگی در آن نقاط می توانی به شکلی با این رخدادها روبه رو 
شوی. مثل سرکوبگری پلیس در یک تظاهرات حتی قانونی که شکل نمودش از برلین تا عراق، 

از ترکیه تا مالزی، از پاریس تا ایروان، در نفِس واکنش یکی است و در مواجهه متفاوت. 


