
تیــک تــاک ســاعت در حــال 
شــمارش بــود و یــک ملــت 
و حتــی یــک جهــان منتظــر 
مســابقات بزرگ جــام جهانی 
بودنــد. هشــتم آذرمــاه ســال 
1401 در حــال تاریخی شــدن 
بــود. همــه ی ملــت مظلــوم 
ــده یــک طــرف و اســتکبار طــرف دیگــر. آن روز  و رنج دی
فوتبــال بــا زندگــی مــردم عجیــن شــده بــود. بازیکنــان در 
قالــب ســربازان یــک ملت بودند و مســتطیل ســبز میدان 
ــد.  ــود. ســرمربی ها جنــگ را فرماندهــی می کردن جنــگ ب
بــازی ایــران آمریــکا در ملبــورن 1998 خیالمــان را راحــت 
کــرده بــود کــه مــا می توانیــم! دعــای یــک ملــت مســلمان 
پشــت ســر بازیکنــان بــود تــا ســاق پــای آنهــا قــوت بگیــرد 
و بهترین عملکرد را داشــته باشــند. ســرود ملی را همگی 
ــرن  ــازی ق ــم و منتظــر شــروع ب ــا هــم خواندی ــا، ب ســر پ
بودیــم. امــا ... آنچــه انتظــار داشــتیم نشــد، نتیجــه تلــخ 
بــود و مــا حرفــی بــرای گفتن نداشــتیم. بازی نکردیــم. این 
بــازی بــا بــازی مقابــل ولــز زمیــن تــا آســمان فــرق داشــت. 

علــت چیســت؟! 

همــه دنیــا می خواســتند ایــن یــک مــاه فقــط بیننــده ایــن 
مســابقات باشــند و از نمایندگان و تیم های محبوب خود 
طــرف داری کننــد. شــاهد ایــن ادعــای مــا هــم حمایــت 
همه جانبــه مــردم بعــد از پیروزی هــای شــگفت انگیز 
مراکــش بــود. وجــود پرچــم فلســطین، بــازی جــذاب 
فینــال و عبــا پوشــیدن لیونل مســی هنگام باالبــردن جام 
قهرمانــی دیده هــا را مجــذوب خــود کــرده بــود. ایــن بــود 
معجــزه جــام جهانــی و هنــوز ایــن داســتان ادامــه دارد. امــا 

تیــم ملــی کشــور مــا کجــای ایــن تحــوالت بــود؟
تیــم ملــی ایــران آمــاده ایــن جــام نبــود. شــاید بــه هــزاران 
دلیــل کــه بایــد تک تــک آنهــا را بررســی کــرد و یــک  کار 
کارشناســی اســت. امــا غــرور ملتــی کــه جریحــه دار شــد 
چــه؟ آیــا نبایــد یکی از مســئولین عهــده دار این شکســت 
مفتضحانــه می شــد؟ چــرا ســرمربی مغلــوب شــده برکنار 
ــد و  ــه دارن ــت طلبکاران ــئولین حال ــن مس ــرا ای ــد؟ چ نش
ــن  ــری شــود؟ چــرا صــدای ای ــا تقدی ــه از آنه ــد ک منتظرن
ملــت را کســی نمی شــنود؟   ایــن ســؤاالت را کــه می بینیــم 
بــه یــاد ســخن امــام خمینــی؟هر؟ می افتیــم کــه  فرمــود: 

ــئولیم  ــا، مس ــم م اآلن مکّلفی
همه مــــــــــان  همه مـــــــان، 

جــــواب مـــردم را بـــدهیـــم!

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

حــدود ســه مــاه پیــش بــود کــه کشــور بــا اغتشاشــی 
متفــاوت مواجــه شــد. جنبشــی کــه از همــان ابتــدا بــا بــه 
میــان آوردن گروهک هــای تجزیه طلــب ماننــد کوملــه 
ــین  ــی نش ــانه های لندن ــوی رس ــترده از س ــت گس و حمای
ــع و  ــن وقای ــان کــرد. ادامــه دار شــدن ای باطــن خــود را عی
انتشــار اخبــار غیرواقعی و دامن زدن به اغتشاشــات توســط 
شــبکه های معانــدی مثــل ایــران اینترنشــنال و من و تــو و.. 
که اکثریتشــان در خاک انگلیس فعالیت می کنند و مورد 
حمایــت قــرار می گیرند در ســطوح مختلف واکنــش مردم 
را برانگیخــت تاحدی کــه عــده ای از مــردم بــه روی دیوارهــای 
ســفارت ایــن کشــور اقــدام بــه شعارنویســی کردنــد.  چنــد 
روز بعــد از شعارنویســی ســفیر انگلیــس بــه همــراه افــرادی 
بــه ماله کشــی و پاک کــردن  به ظاهــر رهگــذر شــروع 

شــعارها نمــود. 
انگلیــس کشــوری اســت کــه از ابتــدای موجودیــت خــود تا 
بــه امــروز از کوچک تریــن جنایتــی در قبــال ســایر ملت هــا 
از جملــه ایــران کوتاهــی نکــرده اســت. بزرگ تریــن جنایــت 
ایــن کشــور در قبــال مــا مربــوط می شــود بــه ســال 1296 
تــا 1298 در بحبوحــه جنــگ جهانــی اول بــود کــه بــا وجــود 
اعــام بی طرفــی توســط ایــران انگلیــس و روســیه تــزاری از 

بــرای سرمای انگلستان

برای سرمای انگلستان

ناگفته های تورمی

دیوار رنگین و تاریخ ننگین

عکس هایی که حرف می زنند
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در حالیکــه در دوران رژیــم پهلــوی، بــه ازای هــر 4000 ایرانــی تنهــا یــک پزشــک )0/2 پزشــک بــرای هــر هزار نفــر( از جمله پزشــک هندی در 
کشــور حضــور داشــتند، امــا پــس از انقــاب اســامی بــا وجــود تحریــم گســترده، اکنــون بــه ازای هــر 670 ایرانــی یــک پزشــک )1/4 پزشــک 

بــرای هــر هــزار نفــر( در کشــور وجــود دارد. شــاخص پزشــک بــه جمعیــت در ایــران پــس از انقــاب اســامی 6 برابــر بهبــود یافته اســت.
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3
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علی اختیاری

 ســـرمقـــاله

سید محمدرضا موسوی

را تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سیدة نساء العالمین حضرت زهرا ؟اهس؟



شــمال و جنــوب وارد کشــور شــدند و بــه علــت نیــاز قــوای 
انگلیــس بــه آذوقــه تمــام غــات و مایحتــاج ایــران و حتــی 
بیشتر از نیازشان را جمع آوری کردند. این کار باعث قحطی 
عظیمــی در کشــور و فــوت نــه میلیــون نفــر از ایرانیــان شــد. 
بعــد از آن و قبــل انقــاب جدایــی بحرین از ایــران  و کودتای 

28 مــرداد و... هــم توســط انگلیــس علیــه مــا انجــام شــد.
 ایــن روبــاه پیــر لحظــه ای از خباثت خــود در برابر مــا فروگذار 
نکــرده و بعــد از انقــاب در میــدان جنــگ ســخت و تــرور 
دانشمندان هسته ای، و در میدان جنگ نرم در سازماندهی 
فضــای مجــازی و شــبکه های معانــد بــه ملــت ایــران ضربــه 
زد. حــال بایــد از خودمــان بپرســیم چــه شــده اســت کــه 
ــا  ــت م ــه حــال مل ــا دلشــان ب ــد اینه عــده ای فکــر می کنن
ســوخته اســت و بــه دنبــال آزادی آنهــا هســتند در حالــی که 
قبــل انقــاب و در زمــان حضــور حکومتــی ســازگار بــا آنهــا، 
بــاز هــم بــه ملــت ایــران ظلــم می کردنــد. شــاید دانســتن 
اینهــا باعــث شــود بیشــتر ایــن ســخن مقــام معظــم رهبری 
ــا جمهــوری اســامی مخالــف  را درک کنیــم: »آنهــا فقــط ب
نیســتند، بــا ایــران مخالف انــد؛ آمریــکا بــا ایران قــوی مخالف 
ــا ایــران مســتقل مخالــف اســت. همــه ی بحــث  اســت، ب
آنهــا، همــه ی دعــوای آنهــا ســر جمهــوری اســامی نیســت؛ 
البّتــه بــا جمهــوری اســامی به شــدت و عمیقــاً دشــمن اند، 
در ایــن شــّکی نیســت، اّمــا بــدون جمهــوری اســامی هــم 
بــا ایرانــی کــه قــوی باشــد مخالف انــد، بــا ایرانــی که مســتقل 
باشــد مخالف انــد. آنهــا ایــران دوران پهلــوی را دوســت 
دارنــد: گاو شــیرده و مطیــع اوامــر آنهــا کــه شــاه مملکــت 
بــرای یــک تصمیــم، ناچــار بشــود ســفیر انگلیــس یــا ســفیر 
آمریــکا را بخواهــد و از او کســب تکلیــف بکنــد! ایــن ننــگ 
را مّلــت ایــران چگونــه می توانــد تحّمــل بکنــد؟ آنهــا ایــن را 
می خواهنــد؛ بــا ایــران مخالف انــد« امــا حــال وروز انگلیــس 
ــات  ــردن اغتشاش ــس از فروکش ک ــت. پ ــم اس ــروز وخی ام
در ایــران، انگلیــس بــا اعتصابــات گســترده ای بــه علــت 
جهــش بی ســابقه شــاخص تــورم، افزایــش افسارگســیخته 
هزینه هــای زندگــی، کمبــود انــرژی و مشــکات معیشــتی 
مواجــه اســت. نخســت وزیر انگلیــس کــه تــا مدتــی پیــش 
ــان  ــه خیاب ــراض ب ــرد و اعت ــخه پیچی می ک ــران نس ــرای ای ب
آمــدن را حــق مــردم ایــران می دانســت بــه اعتصاب کنندگان 
در انگلیــس وعــده اقــدام ســخت قانونــی داده اســت. آقــای 
ســفیر بهتــر اســت ایــن روزهــا به جــای توطئــه و حیله گــری 
فکــری بــرای خودتــان و زمســتان ســردی کــه در پیــش دارید 

ــهُ َخْیــرُ اْلماِکریــن« ــهُ َو اللَّ بکنیــد! »َو َمَکــرُوا َو َمَکــرَ اللَّ

ــزی  ــد. تربیــت اوالد باالتریــن چی تربیــت اوالد را پیــش شــما کوچــک کردن
اســت کــه در همــه جوامــع از همــه شــغلها باالتــر اســت. هیــچ شــغلی بــه 
شــرافت مــادری نیســت. ایــن خیانــت بزرگــی اســت کــه بــه ملــت مــا کردنــد. 
مادرهــا را منصــرف کردنــد از بچــه داری .... بچــه داری را یــک چیــز منحطــی 
حســاب کردنــد؛ در صورتــی کــه از دامــن همیــن مادرهــا مالــک اشــتر پیــدا 

می شــود. از دامــن همیــن مادرهــا حســین بــن علــی پیــدا می شــود.
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دو دل بــودم و شــک داشــتم کــه ایــن بــار بنویســم یــا نه! اما نوشــتم. 
نوشــتم تــا هــم بــه وظیفه ی خــودم عمل کرده باشــم و هــم اگر خدا 
خواســت مورداســتفاده قرار گیرد. بله قضیه ازاین قرار اســت که مثل 
همیشــه و مطابــق هــر دفعه عده ای پیدا می شــوند کــه باید با ظاهر 
مردمــی از آب گل آلــود ماهــی بگیرند تا روی ســیاه اربابانشــان را ظاهرًا 

سفید کنند. 
موضــوع تــورم و اقدامــات دولــت در جهــت مهــارش کــه بحــث داغ 
این روزهاســت و بدجور در رســانه ها و تحلیل های آماری جا خوش 
کرده اســت، الحق  و االنصاف با نامردی تمام درباره اش ســخن گفته 
می شــود و واقعاً نیاز به تبیین دارد. صاف می روم ســر اصل مطلب: 
واضــح می گویــم؛ مــا یعنی ایرانیان هدف بســیار ســختی را بــرای خود 
انتخــاب کردیــم و داریــم می گوییــم مــا شایســتگی اش را داریــم. آن 
هــدف چیــزی نیســت جــز ایســتادن تمام قــد جلــوی تمــدن غربــی 
و ادعــای بــه ســعادت رســاندن تمــام انســان ها. هــر عقــل حکیمــی 
می دانــد کــه هــدف واال مســیر ســخت را در پیــش دارد، جدایی هــای 
بیشــتر در بزنگاه هــای خطرناک تــری در پیــش دارد، فتنــه در پیــش 
دارد و مــرد میــدان می خواهــد. اصــاً خــود شــما اگــر بخواهیــد تــا 
10 ســال آینــده را برنامه ریــزی کنیــد و کار کنیــد ســخت تر اســت یــا 
اینکــه بخواهید بــه روال عادی گذران زندگی را ببینیــد؟! بدون تعارف 
بگویــم در این مســیر نامایماتی اتفاق افتــاده و اشــتباهاتی رخ داده؛ 
امــا هــم عامانــش و هم اثراتش نادرســت تشــخیص داده شــده اند. 
ــع نتیجــه ی  ــی در واق ــط و داده هــای اشــتباه تورم مقایســه های غل
همین تشــخیص های غلط اســت. در تاریخ اقتصاد سیاســی ایران، 
هــم افــرادی عامــل منفــی )مســئولین با دشــمنی و عناد( هســتند و 
هــم ضــد عامــل مثبــت )مســئولین خیرخــواه(. دســت درازی عمــال 
و مــزدوران و اجیــران هــم همیشــه بــوده؛ امــا آنچــه داغ بــر دل اســت 
منفعان بی عمل هســتند، مردمی که می توانند دفاع کنند و شــانه 
خالــی می کننــد و درســت و بجــا خــوب را از بد تمییز نمی دهنــد. این 
هــم علــت دارد؛ یکــی از ایــن اشــتباهات یــاد شــده، عــدم حمایــت و 
هدایــت مــردم اســت کــه اوالً باالرفتن انتظارات رفاهی شــده و توهم 
محرومیت را به دنبال داشــته اســت و ثانیاً جریان نداشــتن مردم در 
اداره حکومــت کــه چــون مــردم در دل تصمیمــات نیســتند نه نتایج 
را به خوبــی می بیننــد و نــه توانایــی بازدارندگی برای مســئولین بی تقوا 

دارند.

نــــاگــــفتـــــه هــــای تــــورمــــی
)روایتی از تـــــــــــــورم تورم در جامعه ایرانی(

فضــا در مــورد تــورم و اقدامــات دولــت در جهــت درمــان اقتصــاد پــر 
اســت از تحلیل هــای غلــط، ایــرادات نابجــا، تمییزهــای یک جانبــه و 
حتــی ســخن گفتن از روی حقــد و کینــه یــا حســادت. ایــن را در نظــر 
بگیریــد کــه بســتر کلــی تمامــی رســانه ها در دســت دشــمن اســت.

آنــان کــه می گوینــد در همــه چیــز مشــکل داریــد از قطــار پیشــرفت 
پیــاده شــوید. اوالً بداننــد خودشــان هم ســوارند و به خاطر همیــن در  
راه نمانده اند، مســیر ســخت اســت و گاهی قطار باال پایین می شــود 
و زمــان می بــرد قطعــات قدیمــی اش در حــال حرکــت تعمیر شــوند. 
شــرم دارم از مقایســه غلــط تــورم ایــران بــا افغانســتان و کشــورهای 
محــروم آفریقایــی. اگــر آن هــا هــم حرکــت می کردنــد حتمــاً قبــل از 
شــروع پیشــرفت از فشــار سختی ها شــانه خالی می کردند. متأسفم 
بــرای آن اقتصــاد خوان هایــی کــه از تــورم فقــط تــورم مــواد غذایــی را 
فهمیده انــد و بــا آمــار دروغ می گوینــد، نوچه هایشــان کــه جــای خود 

دارند.
توصیــه می کنــم کســانی کــه بــاور ندارنــد ویدئــوی ســال 1352 بــا 
اعتــراف محمدرضا پهلــوی بــه تورم هــای 300)3 برابر شــدن( درصدی 
برخی اقام اساســی در دو ســال متوالی را ببینند و بعد دوباره بگویند 
همــه زمــان شــاه نــان بــرای خــوردن داشــتند. جــای صــد تأســف دارد 
کــه ســخنان وزیــر اقتصاد را تقطیع می کنند مفهوم اعتماد مــردم به 
اقتصــاد ملــی را سانســور می کننــد تــا او را یــک بی کفایــت و بی ســواد 
نشان دهند و به محل تحصیلش به راحتی توهین کنند. بعضی ها 
بــا کمال نادانی ریشــه ای ترین جمات اقتصــادی را در غالب جمات 
احمقانــه در فضــای عامه مطرح می کنند و ســخنان رئیس کل بانک 
مرکزی را در جهت تأثیر انتظارات تورمی بر تورم را مورد تمسخر قرار 
می دهنــد. در ایــن میــان فقــط غــم کســانی را می خــورم کــه خــام این 

دورویــان و تزویــر کاران می شــوند.
ایــن را کــه دیگــر مــن نمی گویــم هــم داده هــای بانــک جهانــی هــم 
صندوق ملی پول و هم پایگاه اطاعات استاتیستیکا کاهش تورم 
تــا 20 درصــد را بــرای ایــران پیش بینــی کرده انــد. اآلن هم تورم نســبت 
بــه شــهریور همیــن ســال تــا 20 درصــد کاهــش پیــدا کــرده و بــه زیر 
40% رسیده است.  بله؛ نهــایتــــــاً باید بگویم ما اقتصاد را باخته ایم و 
کشــور را دودســتی تقدیــم کرده ایم درصورتی که مــردم مردانه پای کار 
نباشــند، نــه خودمــان بــا خودمــان تعــارف داریــم، نــه خدایمان بــا ما. 

فعتبــروا یا اولی البصــار ... 

محمدحسین  مصدری



ــرای  ــه مســئول ب مســئولیم، ن
کار خودمان؛      مســئول کارهای 
دیگــران هــم هســتیم »کُلُّکــم راٍع َو کُلُّکُــْم َمســئوٌل 
ــه همــه رعایــت  ــه« همــه بایــد      نســبت ب َعــن رَِعیَِّت
بکننــد. همــه بایــد نســبت بــه دیگــران. مســئولیت 
مــن گــردن      شماســت؛ مســئولیت شــما هــم گــردن 
ــم را کــج گذاشــتم، شــما  مــن اســت. اگــر مــن پای
مســئولید اگــر      نگوییــد چــرا پایــت را کــج گذاشــتی؟ 
بایــد هجــوم کنیــد، نهــی کنیــد کــه چــرا؟  بترســید 
از روزی کــه مــردم بفهمنــد در باطــن و ذات شــما 

چیســت!
ســخنان امام ؟هر؟ نصیحت های دلســوزانه ای اســت 
ــا.  ــت و مکان ه ــه موقعی ــردم در هم ــه م ــرای هم ب
همچنیــن هشــداری اســت بــرای مســئولینی کــه 
می خواهنــد و از مسئولیت هایشــان در جهــت منافع 

شــخصی بهــره ببرنــد. 
اینکــه کســانی باشــند کــه اشــتباه خــود را بــه بدتریــن 
شــکل توجیــه کــرده و بــه ریــش مردم در شــبکه ملی 
بخنــدد و هیــچ معذرت خواهــی دربــاره شکســت 
خــود نداشــته باشــند، معنایی جــز بی احترامی نــدارد. 
مــردم ایــن کشــور بهتریــن و الیق تریــن مــردم جهــان 
هســتند، این گونــه رفتار هــا شایســته ایــن ملــت 
نیســت. هــر کــس کــه دلســوز ایــن نظــام اســت بایــد 
ــت  ــی رأف ــا کس ــد ب ــر. نبای ــد و الغی در رأس کار باش
داشــته  باشــیم و چــون ایــن یکــی دوســت اســت و 
آن یکــی فامیــل، از برخــورد قاطع خــودداری کنیم. از 
ســویی دیگر، صداوســیما باید در چینش برنامه های 
خــود دقــت داشــته باشــد و نگــذارد جــای مهمــان و 
مجــری برنامــه تغییر کند. صداوســیما میلی نیســت 
و اگــر کســی بــه برنامه ای دعوت شــده باشــد، باید در 
مقــام پاســخگو باشــند نــه طلبــکار و توجیه کننــده و 
بد تــر از همــه اینکــه صداوســیما را هــم نیــز بکوبــد.

نمی آییــم،  کوتــاه  خــود  ایــن درخواســت  از  مــا 
مســئولین نظارتــی بــر فدراســیون فوتبال باید پاســخ 
دهنــد، آقــای تــاج بایــد پاســخ دهد. مســبب قــرارداد 
ننگیــن بــا ویلموتــس چــه کســی بــود؟ چرا مســببان 
وضــع موجــود هنــوز در رأس کار هســتند؟!!! اینکــه 
تیــم ملــی قبــل جــام جهانــی بــی ســبب مربــی عوض 
کنــد، آقــای تــاج رئیــس فدراســیون شــود، بــا قلــدری 
وعــده آمــدن کــی روش را عملــی کنــد و در آخــر 
برخــاف انتظــار تیــم ملــی از جــام جهانی حذف شــود 
ــد. مــا منتظــر پاســخ ایــن  ــدون پاســخ بمان ــد ب نبای

ســؤاالت هســتیم.
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ای مســئولین توجه داشــته باشــید امروز مسئولیت 
حفاظــت از خــون شــهیدان در درجــه اول بــه عهــده 
شماســت مبــادا بیــن صحبــت و رفتارتــان بــا ایــن 
ــد.  ــر فــرق کن ــا مقامــات باالت ــرور ب ملــت شــهید پ
خــود را عاقــل و متعهــد و حافــظ اســام و دیگــران 
را بدخــواه و جاهــل ندانیــد، در خــود بیشــتر دقــت 
کنیــد، مبــادا جلــوی خدمــت مخلصــان را بگیریــد.

ــا  ــص بســیج جــز ب ــا نیروهــای مخل ــد ب دقــت کنی
منطــق و دلیــل بــه هیــچ زبــان دیگر ســخن نگوئید.

شرمنده دوستان شهیدم و درگه حق تعالی.
شهید حسین ثامنی

    از ئئگذشتـــــه برای امـــــروز

گاهــی در تعییــن حــق و باطــل نیــاز بــه رجــوع بــه آیــات و احادیث 
ــز اســت. امــروز خورشــید ســیاه  ــخ گــواه همــه چی ــم؛ تاری نداری
کتــاب تاریــخ انگلیــس هرگــز غــروب نخواهــد کــرد؛ صفحــه بــه 
صفحــه ظلمــات اســتعمار و اســتبداد از هنــد تــا آفریقــا بــه چشــم 
می خــورد. انگلیــس بایــد بدانــد کــه دیــوار رنگیــن ســپید می شــود؛ 

ولــی تاریــخ ننگیــن ســیاه می مانــد.
افــرادی امــروز مدعــی برابــری زن و مــرد و عدالت خواهــی شــده اند 
کــه در تاریخشــان مــردان را هــم بــا یکدیگــر برابر نمی داننــد؛ مردان 
سفیدپوســتی کــه از مــردان سیاه پوســت برتــر هســتند. زنــان کــه 
دیگــر هیــچ! ملکــه ای کــه فــوت کــرد و پادشــاهی که به ســلطنت 
رســید، به راســتی عجــب کاخ و تــاج باشــکوهی دارند. اصــاً ثروت 
ــل ســال  ــر انگلســتان چقــدر اســت؟ در اوای ــدان ســلطه گر ب خان
2021 بــر اســاس اطاعــات مکشــوف و گزارش هــای بین المللــی 
مشــخص گردیــد کــه ملکــه الیزابــت بــا موفقیت توانســته اســت 
ــد و ثــروت شــخصی اش را از مــردم  ــا در مجلــس البی گــری کن ت
پنهــان نگــه دارد. بــر اســاس نظــر کارشناســان، ایــن ثــروت ارزشــی 
ــارد دالر دارد. ســؤال اســت کــه ایــن دارایــی  ــه حــدود 28 میلی ب
از ابتــدا بــا داعیــه برابــری، عدالــت و مســاوات تهیــه شــده اســت 
یــا پــس از آنکــه دیگــر گنجینــه ای در جهــان باقــی نمانــد و بــرده ای 
بــرای فــروش نبــود، بــه ارزش بــاالی عــدل و انصــاف پــی برده انــد؟
یکــی از راه هــای گــردآوری قــدرت و ثــروت در انگلیــس، دادوســتد 
بــرده در جهــان بــوده اســت؛ حرفــه ای که خاندان پادشــاهی بســیار 
بــه آن عاقــه داشــتند. جــان هاکینــز در ســال 1562 بــا موافقــت 
ملکــه الیزابــت یکــم، نخســتین مــردی بــود کــه به صــورت قانونــی 
ــرده داری آفریقایی هــا و حمــل آن هــا در کشــتی های  ــه ب ــدام ب اق
ــه  ــت ک ــی اس ــاح زیبای ــی، اصط ــرده داری قانون ــرد. ب ــود می ک خ
نقــاب از چهــره انگلیــس و قانون منــدی آن برمــی دارد. آیــا بــر پایــة 
ــکنی را  ــام قانون ش ــت اته ــکا انگش ــا و آمری ــون، اروپ ــن قان همی
ــد؟ آری، شــرافت و انســانیت همــواره  ــران می گیرن ــه ســمت ای ب
در دادگاه باطــل محکــوم بــه جــرم اســت.پس از تجــاوز انگلیــس 
بــه جامائیــکا در ســال 1655، شــرکت ســلطنتی آفریقــا بــا حکــم 
ــدازی شــد. هــدف ایــن شــرکت، در اختیــار  ــز دوم راه ان شــاه چارل
گرفتــن تجــارت بــرده داری غــرب آفریقــا و حفــظ انحصــار بریتانیــا 
در مقابــل هلندی هــا بــود. شــرکت ســلطنتی آفریقــا بیــش از هــر 
نهــاد دیگــری، بــرده آفریقایــی بــه آمریــکا منتقــل کــرد تــا جیــب 

پادشــاهان اســتوارت را پــر کنــد. شــاید بتــوان بیــان کــرد کــه اتحاد 
سیاســی ایــن دو کشــور از دل اتحــاد ســیاه بــرده داری بیرون آمــده 
اســت. بخــش بزرگــی از ایــن قاچــاق انســان بــا ســرنام »دی - وای« 
نشــانه گذاری می شــد کــه نشــان از نــام دوک یــورک صاحــب ایــن 
شــرکت بــود. ایــن نشــان بعــداً با نــام جیمــز دوم، پادشــاه انگلیس 
جابه جــا شــد؛ حــروف و نشــانه هایی کــه تیرگــی و ننــگ آن هــا بــا 

هیــچ رنــگ و لعابــی از بیــن نمــی رود.
ســفیر انگلیــس کــه دارای طبــع واال و فروتنــی شــایان اســت و از 
ــد  ــوار همــکاری می کنن ــی کــه در نوســازی و رنگ آمیــزی دی عابران
تشــکر می کنــد، آیــا از مــردم کشــور خــودش هــم در ســال 2014 
مراتــب ویــژه قدردانــی را بــه عمــل آورد؟ در آن ســال، مــردم 
انگلیــس 7/6 میلیــون دالر پرداخــت کردنــد تا ســاختمان 20 اتاقه 
ــتون  ــگ اس ــت را در کاخ کین ــرش کی ــام و همس ــاهزاده ویلی ش
بازســازی کننــد. در مکتــب آن هــا، تشــکر تنهــا جایی واجب اســت 

کــه تفرقــه بیندازنــد و حکومــت خــود را امتــداد بخشــند.
تاریخــی کــه از زندگــی سیاه پوســتان و نحــوه آزادی آن هــا در 
ســرزمین انگلیــس بســیار تلــخ ســخن گفتــه اســت؛ از زنــان 
چــه می گویــد؟ بنــا بــر بســیاری از منابــع تاریخــی، انگلســتان در 
ســال های 1780 تــا 1850، شــاهد برگــزاری بیــش از 300 مزایــده 
عمومــی فــروش همســر بــوده اســت. ســرانجام پدیــده فــروش 
همســران در ســال 1857 پــس از وضــع قانونــی توســط پارلمــان 
انگلســتان کــه رونــد طــاق را آســان می کــرد، رو بــه افــول 
ــان را دارد؟  ــه حقــوق زن ــرام ب ــه احت ــا انگلیــس داعی گذاشــت. آی
این هــا بــرای کشــوری نســخه احتــرام بــه حقــوق زن می نویســند 
کــه تاریــخ و تمــدن دو هــزار و پانصــد ســاله اش سراســر مملــو از 
ــه عــداوت  ــی ب ــا دین ــه زن و جایــگاه رفیــع او اســت و ب احتــرام ب
ــه ارزش مــرد و برتــری  ــد کــه رســول و خدایــش زن را ب می پردازن

را در تقــوا می داننــد.
ســفیر انگلیــس دیــواری را رنــگ زد کــه یــک آجــرش از هنــد و آجــر 
دیگــرش از آفریقــا اســت. بعیــد می دانــم کــه رنــگ هــم از مالکیت 
خودشــان باشــد! ایــن گــزارش تنهــا کامــی از تاریــخ اســت. نیازی 
نیســت عالــم باشــی تــا تاریــخ انگلیــس را بخوانــی، کافــی اســت 
شــنوا باشــی تــا فریادهــای تعــارض و دوگانگــی آن هــا را بشــنوی؛ 
دوگانگــی دیــوار ســفید و دل هــای ســیاه و یا دوگانگــی توصیه های 

رنگیــن و جوخــه تــرور خونیــن.

دیــوار رنـگـین و تـاریخ نـنـگین
محمد کاوه باغبادرانی
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