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تعطيلي كتابفروش�ي ها در چند وقت اخير به دليل 
ويروس كرون�ا و گراني كاغذ و به تب�ع آن باال رفتن 
قيمت كتاب، از جمله مسائلي بود كه باعث شد بازار 
كتاب و كتابفروش�ي  در سراسر كش�ور درگير افت 
و خيز و كس�ادي گردد، به همين عل�ت كتاب يكي 
از اولين مواردي بود كه از س�بد خانوار حذف ش�د. 
معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمي 
به منظور رونق بخش�يدن ب�ه بازار كت�اب و ترويج 
كتابخواني، از سال 1۳۹۴ تسهيالتي را در قالب يارانه 
خريد كتاب از طريق كتابفروشي هاي سراسر كشور، 
مستقيماً به خريداران كتاب پرداخت مي كند. در اين 
طرح، كتابفروشي هايي كه شرايط الزم را دارا باشند، 
پس از ثبت ن�ام مي توانند كتاب هاي خ�ود را كه با 
شرايط تعيين شده مطابقت داشته باشد به خريداران 
بفروشند. اين طرح كه از آن با عنوان طرح هاي فصلي 
فروش كتاب ياد مي ش�ود از جمله امكاناتي اس�ت 
كه كتابفروش�ان وجود آن را در اي�ام ركود فروش 
كتاب در همه گي�ري كوويد 1۹ ض�روري مي دانند. 

هفدهمي��ن دوره ط��رح فصل��ي فروش كت��اب تحت 
عنوان »ط��رح بهارانه كت��اب« از ۱۷ خردادماه جاري 
در كتابفروشي هاي سراسر كشور آغاز شده و قرار است 
به مدت يك هفته ادامه داش��ته باشد. برخالف گذشت 
۱6 دوره از اج��راي طرح هاي حمايتي در حوزه نش��ر 
تحت عنوان طرح هاي فصلي فروش، متأس��فانه هنوز 
بس��ياري از مردم از اين طرح ها بي اطالع هس��تند، در 
حالي كه اگ��ر تبليغات محيطي به خصوص در رس��انه 
ملي بيشتر باش��د، قطعاً شاهد اس��تقبال خيلي خوب 
مردم خواهي��م بود. در واقع طرح ه��اي فصلي ظرفيت 
خوبي براي حمايت از كتابفروشي ها و ناشران است اما 
متأسفانه هنوز آنچنان كه بايد و شايد به جايگاه مطلوب 
خود نرسيده است. الزمه دس��تيابي به اين موقعيت در 
گرو تعميم و باال بردن گستره تبليغي چنين اقداماتي به 
شرط ايجاد هم افزايي و عملكرد يكپارچه دستگاه هاي 
فرهنگي و هنري كشور در اين مسير است كه در صورت 
تحقق قطعاً اوضاع حوزه نشر رو به بهبودي خواهد رفت 
و مجدداً كتاب در سبد خانوار قرار مي گيرد.  واقعيت اين 
است كه مشكالت كتابفروشي ها تنها به ايام شيوع كرونا 
برنمي گردد، بلكه در سال هاي اخير به دليل مشكالت 
اقتصادي، كتابفروشي ها درگير كسادي بازار بوده اند كه 

شيوع ويروس كرونا اين مس��ئله را تشديد كرده است. 
تأثيرگذاري منفي ويروس منحوس كرونا بر حوزه هاي 
مختلف از جمله مباح��ث اقتصادي و درآمدي مردم به 
گونه اي ش��ده كه اغلب خانواده ها ديگر حاضر به خريد 
كتاب نيس��تند و تهيه اي��ن كاالي اس��تراتژيك حوزه 
فرهنگ ديگر در اولوي��ت آنها نيس��ت. در اين روزگار 
كرونايي و كسادي حوزه كتاب، طرح هاي فصلي معاونت 
فرهنگي وزارت ارشاد به رغم عيب و ايرادهاي متعدد، در 
رونق نسبي بخشيدن به حوزه نشر و كتابخواني تحركات 

خوبي را انجام داده است. 

 طرحي براي رونق اقتصاد نشر
ابراهيم حيدري، مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزي 
فرهنگي و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
درباره ارزيابي اي��ن طرح  و تأثيرگ��ذاري آن در عادت 
مطالعه مردم مي گويد: »طرح هاي فصلي خريد كتاب 
از جمله طرح هايي بود كه ايده و شيوه نامه آن در دفتر 
مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مطرح و آماده و براي اجرا به مؤسسه خانه كتاب 
ارسال شد. اهداف اوليه طرح تمركز بر دو نكته بود، رونق 
اقتصاد نشر از طريق كتابفروشي ها همچنين مديريت 
عادالنه توزيع يارانه ها. با توجه به مشكالتي كه در حوزه 
يارانه ها بود و مفسده هايي كه وجود داشت يارانه ها به 
درستي به دست خريدار نمي رسيد و احساس كرديم به 
طرحي نياز است  كه همه خريداران و دوستداران كتاب 
در روستاها و شهرها در تهران و مناطق دورافتاده سهمي 
از آن داشته باشند. همچنين مجموع اقدامات ما به باال 
بردن سرانه مطالعه و كتابخواني منجر شود. طرح هاي 
فصلي با اين نگاه طراحي شد و طبق آمار سال اول كار 
خود را با چندده كتابفروش��ي عضو آغاز ك��رد و امروز 
تعداد كتابفروشي ها به ۹۰6 عدد رسيده كه نشان دهنده 

موفقيت و استقبال كتابفروشي ها از آن است.« 
مدي��ركل دفت��ر مطالع��ات و برنامه ري��زي فرهنگي و 
كتابخواني وزارت ارشاد مي افزايد: »از سوي ديگر آمار 

تعداد خريدار، تعداد جلد كتاب هاي فروخته شده و مبلغ 
فروخته شده نيز نشان دهنده رشد آمار است به طوري 
كه در دوره اول ۲۴هزار نس��خه اول فروخته شد اما در 
طرح آخر اين رقم به ۴۴۰ هزار نس��خه كتاب رس��يده 
اس��ت. اين آمار با وجود همه مشكالت و گرفتاري هاي 
اقتص��ادي، تحريم ها و باال رفتن قيم��ت كاغذ رخ داده 
اس��ت، يعني مجموعه عوام��ل بيروني ك��ه در قيمت 
كتاب تأثير دارند. من هميش��ه گفته ام كه سياس��ت و 
اقتصاد بيش��ترين تأثير را در فرهن��گ دارند و حاضرم 
در هر سميناري كه باش��د با ادله ثابت كنم كه عوامل 
غيرمستقيم بيشتر از وزارت ارشاد در بحث كتابخواني 

تأثير دارند.« 
وي تأكيد مي كند: »اجراي اين طرح طي ش��ش سال 
اخير سبب ش��ده اس��ت كتابفروش��ي ها رونق بگيرند 
همچنين بچه ها و خانواده ه��ا به فضاي فرهنگي بروند. 
از سوي ديگر بر كاهش آس��يب اجتماعي و آشنا شدن 
خانواده ها با كتاب هاي ديگر هم تأثير داش��ته اس��ت. 
معتقدم اين طرح با تغيير و تحوالت جزئي مي تواند به 
نقطه مطلوب خود برس��د هرچند جدول و نمودارهاي 
ما طي هفت سال قبل نشان دهنده اين است كه كتاب 
توسط خريداران واقعي خريداري شده است. همچنين 
آمار نشان مي دهد اگر دسترسي و توزيع كتاب درست 
باشد هنوز رغبت به فرهنگ و كتاب و مطالعه و ظرفيت 

آن  در كشور ما وجود دارد.« 
 فعاالن حوزه نشر نبايد درگير مشكالت شوند 
س��يدمجتبی حس��ينی، فعال عرصه نش��ر نيز درباره 
طرح هاي توزي��ع يارانه كتاب از طريق كتابفروش��ي ها 
)طرح هاي فصلي فروش كتاب( با اشاره به لزوم حمايت 
از اهال��ي نش��ر به خص��وص كتابفروش��ي ها مي گويد: 
»طرح هاي��ي از اين قبي��ل كه به ص��ورت كمكي براي 
كتابفروشان در نظر گرفته مي شود هم در دوران تورم 
و هم در شرايطي كه كش��ور درگير بيماري كروناست  
كمك ويژه اي به مردم مي كند ب��راي اينكه مخاطبان 
بيش از پيش جذب كتابفروشي ها شوند و سبب مي شود 
در اين ايامي ك��ه كتاب بس��يار مهجور اس��ت به اين 
پاتوق هاي فرهنگي روي بياورند. به واقع بيماري كوويد 
۱۹ سبب شده است تا ما و ديگر همكاران كتابفروشمان 
مخاطب كمتري داش��ته باش��يم؛ از اي��ن رو كه مردم 
موظفند در اين ايام براي حفظ سالمتي خود و ديگران 
فاصله گذاري هاي تعيين شده را رعايت كنند و قاعدتاً 
حضورش��ان در كتابفروش��ي ها كمرنگ تر مي شود.« 
حس��يني مي افزايد: »اگر اي��ن تخفيفاتي ك��ه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با ارائه يارانه به كتابفروشي ها 
اختصاص مي دهد، نباش��د اين حض��ور كمرنگ تر نيز 
مي ش��ود. به اين دليل كه بس��ياري از مردم كشورمان 
به اينترنت دسترسي ندارند تا بتوانند به صورت آنالين 
و از طريق س��ايت هاي مجازي و... اثر مورد نظر خود را 
س��فارش دهند، ولي اين طرح باعث مي شود دست كم 
مخاطبان در ايام برگزاري آن س��ري به كتابفروشي ها 
بزنند و هم با اين فضا آشنا ش��وند و هم اينكه كتاب ها 
را از نزديك لم��س كنند و ورق بزنند؛ ب��ه هرحال قرار 
گرفتن در فضاي كتابفروشي يا خواندن كتاب كاغذي 
با كتابي ك��ه به صورت الكترونيك منتش��ر مي ش��ود 

متفاوت است.« 
اين فعال حوزه نشر در عين حال تأكيد مي كند: »گاهي 
با حضور شخص در كتابفروشي ممكن است كتاب هايي 
را كه در آينده نياز دارد رصد و تهي��ه كند. به واقع من 
طرح فصلي فروش كتاب همچون طرح بهارانه را از اين 
جهت كه مردم را پاي كتابفروشي ها مي كشاند مناسب 
و مفيد مي دانم. از طرف��ي هم اين ط��رح بهارانه به ما 
كتابفروشي ها كمك بزرگي مي كند چون روزهاي زيادي 
كتابفروش��ي ها تعطيل بودند و ما با رك��ود كتابخواني 
مواجه شديم. به واقع اين طرح هاست كه مي تواند زير پر 

و بال فرهنگ كتابخواني و كتابفروشان را بگيرد.« 

اي�ن ط�رح باعث مي ش�ود دس�ت كم 
مخاطبان در ايام برگزاري آن س�ري به 
كتابفروشي ها بزنند و هم با اين فضا آشنا 
ش�وند و هم اينكه كتاب ها را از نزديك 
لمس كنند و ورق بزنند؛ به هرحال قرار 
گرفتن در فضاي كتابفروشي يا خواندن 
كت�اب كاغذي ب�ا كتابي كه ب�ه صورت 
الكترونيك منتشر مي شود متفاوت است

طرح فصلي خريد كتاب، روزنه اميد چاپ و نشر كرونا زده
مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي گويد طرح هاي فصلي براي باال بردن سرانه مطالعه

مبارزه با كتاب هاي قاچاق و رونق اقتصاد نشر است

دس��ت اندركاران كتاب بانگ آزادی كه زمستان سال 
۱۳۹۸ پيش روي مخاطبان قرار گرف��ت، با تمركز بر 
فعاليت ها و زندگي هنري مرحوم راغب كه از او به عنوان 
يكي از اصلي ترين هنرمندان حوزه س��رود و موسيقي 
انقالب ياد مي كنن��د، تالش كرده اند ت��ا در قالب يك 
نگاره رسانه اي كه داراي جذابيت هاي متعددي است 
به پيش��ينه حضور موسيقي و س��رود در فضاي كلي 
نظام جمهوري اس��المي ايران بپردازند كه قطعاً براي 
پژوهشگران و فعاالن حوزه موسيقي دربرگيرنده ابعاد 

متفاوتي است. 
مرحوم راغب در بخشي از اين كتاب به ديدارش با امام 
خميني )ره( همراه با تعدادي ديگر اشاره مي كند كه 
به بهانه توليد سرود »اي مجاهد  اي شهيد مطهر« به 
مناسبت شهادت آيت اهلل مطهري توليد و با استقبال 
مردم هم مواجه شد. ديداري كه در آن از زبان امام راحل 
و مرحوم حاج احمدآقا خميني روايت هاي جالبي درباره 
موسيقي شده كه بخشي از آن را در ادامه اين مطلب از 

زبان مرحوم راغب مي خوانيد.
 خبر ديدار حضرت امام )ره( محرمانه بود 

خبر ديدار حضرت امام )ره( محرمانه بود و نبايد جايي 
مي گفتيم. ابت��دا قرار بود من، آقاي س��بزواري، آقاي 
گلريز و خود آقاي حداد عادل باشيم، ولي بعد يكي دو 
نفر ديگر هم اضافه شدند. آقاي فريدون شهبازيان كه 
ناظر ضبط اين اثر بودند و يك نفر ديگر از معاون هاي 

آقاي حداد هم با ما آمدند. 
وقتي داخل رفتيم، اول به سالن كوچك تري رسيديم. 
آسيد احمد با ما سالم و احوالپرس��ي كرد و همه  ما را 
بوسيد. آقاي حداد عادل به نوبت ما را معرفي كرد و گفت 
ايشان آقاي گلريز هستند كه خوانندگي اين سرود را به 
عهده داشته اند. بعد به ما گفت بچه ها شما برويد كمي 
آن  طرف تر بايستيد. به آقاي سبزواري اشاره كرد و گفت 
ايشان آقاي سبزواري هستند. آسيد احمد گفت: »بله 
به ايشان كه ارادت داريم و خدمتشان بوده ايم«. آقاي 
س��بزواري هم رفتند پيش آقاي گلريز ايستادند. بعد 
هم به من اشاره كردند و گفتند ايشان هم آقاي راغب، 
آهنگساز اثر هستند. آقاي حداد به آقاي شهبازيان و آن 
دوست ديگرشان اشاره كردند و گفتند آقاي شهبازيان 
هم در ساخت اين قطعه تالش بسياري كرده اند. آسيد 

احمد گفتند: »بسيار خب، با هم بياييد.«
به اين ترتيب همگي با هم به حضور حضرت امام رفتيم. 
حضرت امام روبه روي ما نشس��ته بودند. ما به محض 
اينكه وارد سالن شديم، نطقمان بسته شد و همين طور 
مانديم كه حاال چه كار بايد كنيم. ابتدا س��الم كرديم 
چون از ايشان دور بوديم و ايشان در انتهاي سالن بودند، 
سعي كرديم سالم را بلندتر بگوييم. سرمان را هم تكان 
داديم، همه از هم تبعيت مي كرديم. هر كس هر حركتي 
كه انجام مي داد، بقيه همان حركت را انجام مي دادند. 
ايشان با حركت دست به ما اشاره كردند كه جلو برويم. 
امام آن روز عرقچيني روي سرش��ان گذاشته بودند و 
يك چفيه سفيد روي شانه شان بود. با يك ردا نشسته 
بودند، لباسشان عبا نبود. روي مبل نشسته بودند و ميز 
كوچكي هم جلوي ايشان بود. ما جلوتر رفتيم تا تقريباً 
به دو قدمي ايشان رسيديم. آنجا آسيد احمد گفتند آقا، 
ايشان آقاي گلريز هستند كه خواننده سرود بوده اند. 
حضرت امام سرشان را تكان دادند. آقاي گلريز سرش 
را پايين آورد و ايشان پيشاني آقاي گلريز را بوسيدند. 
آقاي گلريز هم دست حضرت امام را بوسيدند. بعد به 
آقاي سبزواري اش��اره كرد و گفت ايشان آقاي حميد 

سبزواري يا در واقع حسين ممتحني هستند. 

بعد آسيد احمد به من اشاره كردند و گفتند ايشان هم 
آقاي راغب هستند كه آهنگساز اين سرود بوده اند. خم 
شدم و ايشان پيشاني ام را بوسيدند. من هم دستشان را 
بوسيدم. در حالي كه هنوز دس��ت ايشان در دستم بود 
پرس��يدند: »اهل كجا هس��تي؟« گفتم: »از بندر انزلي 
هستم آقا«. ايشان گفتند: »آهنگ بدون شعر اين سرود را 
هم شنيده ام، كار خوبي است«. بعد به آقاي حداد گفتند: 
»شما جلو بياييد«. آقاي حداد عادل جلو رفت و گردن و 
پيشاني و دست آقا را بوسيد. اصاًل داشت از خود بي خود 

مي شد. ما هم همين طور دورتا دور، دو زانو نشستيم. 
 من اكثر سرودهاي شما را شنيده ام 

حضرت امام گفتند: »من اكثر سرودهاي شما را شنيده ام. 
سيد احمد براي من در اين دستگاه مي گذارد و من گوش 
مي كنم. يك دس��تگاه ضبط كوچك كاست كنارشان 
بود كه به آن اش��اره كردند. بيش��تر آنها را قبول دارم و 
خوب است، ولي ش��ما ابتداي كار هستيد و بايد تجربه 
كسب كنيد. موسيقي ما بايد از موسيقي دوره پهلوي 
فاصله زيادي بگيرد. ما اگر موسيقي را تأييد كنيم، آن 
موس��يقي اي را تأييد مي كنيم كه موسيقي هاي ديگر 
نتواند به آن داخل ش��ود. من موسيقي شهيد مطهري 
شما را چندين بار گوش كرده ام و آن را تأييد مي كنم. اگر 
همچنان اين راه را ادامه بدهيد، شخصاً از شما حمايت 
مي كنم. اگر هم مشكلي يا كاري داشتيد، با سيداحمد 

صحبت و مطرح كنيد.«
آقاي حداد عادل گفتند: »آقا! من مدام با آقا سيد احمد 
در ارتباط هستم«. حضرت امام گفتند: »نه فقط حاال، 
اينها براي هميشه بايد حمايت شوند.« بعد حضرت امام 
ادامه دادند: »اينها نشان داده اند كه كارشان را بلدند و 
مي توانند كار كنند، ولي بايد خيلي مواظب باشند. البته 
عده اي هم بايد مواظب خود اينها باشند.« بعد خطاب 
به ما گفتند: »شما كار خودتان را بكنيد و همين راه را 
ادامه بدهيد«. حال همه ما طوري بود كه اگر يك پلك 
مي زديم، اشك از چشمانمان جاري مي شد. بلند شديم 
و دوباره دست ايشان را بوسيديم. در حالي كه تك تك 
ما دستشان را مي بوسيديم، دعاي كوتاهي را به تعداد 
ما زمزمه كردند. متوجه شدم كه وقتي نفر بعدي دست 
ايشان را مي بوسيد، حضرت امام دوباره اين دعا را دوباره 
مي خوانند. بعد در حالي كه صورت ما به سمت ايشان بود 
به عقب حركت كرديم و تا در اتاق آمديم حضرت امام به 

آقاي حداد گفتند آقايان بروند پايين چاي بخورند. 
وقت��ي از پله ه��ا پايي��ن رفتيم، بع��د از چن��د دقيقه 
آقاسيداحمد هم پايين آمد. كاغذي در دست داشت، 
گفت: »خب، كمي راجع به مشكالتتان صحبت كنيد.« 
من گفتم ما هنوز واحد موسيقي نداريم. راديو ساليان 
سال متولي موسيقي كشور بوده است. ما االن نمي دانيم 

سرمان بر بالين چه كسي است. 
 درخواس�ت كرديم واحد موس�يقي تشكيل 

بدهيم
مش��كالتمان را يكي يكي مي گفتيم و آقا سيد احمد 
يادداشت مي كرد. گفت: »االن به نظرتان بايد چه كار 
كنيم؟« درخواست كرديم كه واحد موسيقي تشكيل 
دهيم. شبيه اداره باشد و مديريتش كنيم. گفتيم همه 
واحدها االن فعال ش��ده اند و دارند كار مي كنند، ولي 
براي موسيقي هنوز هم تلفني هماهنگ مي شود. قبل 
از انقالب، نوازنده ها از راديو تلويزيون كارت شناسايي 
داش��تند و با آن يك پُزي هم مي دادند ك��ه ما از راديو 
تلويزيون هس��تيم. آن زمان نوازنده خيل��ي زياد بود. 
الله زار هم نوازنده هاي زيادي داشت، ولي آنهايي كه در 
راديو تلويزيون كار مي كردند كارت شناسايي داشتند 
گفت: »اين مشكل شما را حل مي كند؟« گفتيم بله. اين 
مشكالت يادداشت شد. گفتند: »پس واحد موسيقي 
تشكيل بدهيد و كارت صادر كنيد.« در واقع با اين اتفاق 
حضرت امام مجوز شروع به كار ما را در موسيقي بعد از 
انقالب  صادر كردند.  سيداحمدآقا گفتند: »آقاي حداد، 
ببينيد آقايان چه مي خواهند. كم كم نيازها و احتياجات 
اداري و هر كار ديگري كه بايد ش��ود، برطرف كنيد و 
كارهاي الزم را انجام دهيد مخصوص��اً كه حاال ديگر 
حضرت امام هم تأييد كرده اند«. بعد ادامه دادند: »البته 
دشمني ها بعد از اين بيشتر هم خواهد شد و طبيعتاً هر 
كس حركت كند، س��نگ هم مي خورد، لذا حواستان 

بيشتر جمع باشد و كار خودتان را كنيد.«

موسيقی

خاطرات شنيدني مرحوم استاد »احمدعلي راغب« از ديدار محرمانه با »امام خميني«

از امام درخواست كرديم
 واحد موسيقي تشكيل دهيم
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 مرحوم احمد علي راغب در كتاب خاطرات ش�فاهي اش به ديدار خود و تعدادي ديگر از هنرمندان با 
حضرت امام خميني )ره( اشاره و ديدگاه هاي ايشان پيرامون موسيقي و سرود را مرور كرده است.  زنده ياد 
احمد علي راغب يكي از مؤثرترين هنرمندان حوزه موسيقي انقالب اسالمي است كه مطالعه خاطرات 
شفاهي اين هنرمند فقيد در كتاب »بانگ آزادي« خواننده را با دريچه هاي جديد و تازه اي از جريانات 
فرهنگي- هنري تاريخ انقالب اسالمي مواجه مي كند كه تاكنون كمتر كسي از آن خبردار بوده است. 

س�يداحمدآقا گفتند: »آق�اي حداد، 
ببيني�د آقاي�ان چ�ه مي خواهن�د. 
كم ك�م نيازه�ا و احتياج�ات اداري 
و ه�ر كار ديگ�ري ك�ه باي�د ش�ود، 
برط�رف كني�د و كاره�اي الزم را 
انجام دهيد مخصوصًا ك�ه حاال ديگر 
حض�رت ام�ام ه�م تأيي�د كرده اند«

زياد مدوخ، شاعر و نويس�نده فرانسوي زبان ساكن 
غزه اس�ت كه به عنوان رئيس بخش فرانس�وي در 
دانشگاه االقصي در غزه و هماهنگ كننده مركز صلح 
فعاليت مي كند و به دليل تعهد به اصول دموكراسي، 
آزادي و حقوق بشر مش�هور است. وي در سال 2011 
به عنوان اولين ش�هروند فلس�طيني نشان شواليه 
از دانش�گاه هاي فرانس�ه دريافت كرد. گفت وگوي 
اين ش�اعر ب�ا نش�ريه اي فرانس�وي را مي خوانيد. 

نظر شما درباره موقعيت فرانسه و رسانه هايي 
كه هميشه وابستگي بي دريغ آنها به اسرائيل 
و حف�ظ امني�ت آنه�ا را ي�ادآوري مي كند، 

چيست؟
فلسطيني ها در غزه از رسانه هاي رس��مي كه جنايات 
جنگي اسرائيل عليه غيرنظاميان فلس��طيني را تأييد 
مي كن��د، هيچ انتظ��ار و توقع��ي ندارند، چه رس��د به 
رسانه هايي كه واقعيت سخت آنجا را پنهان مي كنند و 
نشان نمي دهند. چيزي كه براي ما مهم است تظاهرات 
چشمگير همبستگي هزاران ش��هروند انسان دوستي 
است كه در خيابان هاي پاريس و سراسر فرانسه، بلكه در 
سراسر نقاط جهان اتفاق افتاده تا به بي عدالتي و ظلم به 
اهالي غزه نه بگويند و از يك هدف عادالنه حمايت كنند، 
يعني آرمان فلسطين. سياستمداران و رسانه هاي غربي 
فقط در صورت درگيري با فلس��طين به نفع اس��رائيل 
مي پردازند. آنها مقابل سرنوشت غم انگيز ۲ميليون نفر از 

مردم غزه كه بيش از ۱5سال تحت محاصره غيرانساني 
اس��رائيلي ها زندگي مي كنند چه كردند؟ و كجا بودند؟ 
منطقه شهيدپرور غزه فراموش شده توسط جهاني است 
كه هيچ كمكي به فلسطينيان نكرده اند به خصوص براي 
پايان دادن به اين وضعيت و رنج هاي وحش��تناك آنها. 
شهروندان غزه در تالشند براي زنده ماندن در منطقه اي 
كاماًل آس��يب ديده و در ش��رايط فجي��ع و ناگواري كه 
اشغالگران اسرائيل برايشان ايجاد كرده اند زندگي كنند و 

سياستمداران و رسانه هايشان سكوت كرده اند. 
 آيا اميدواريد از طرف س�ازمان ملل و جامعه 

بين المللي كاري انجام شود؟
پس از ۱۰ روز تجاوز وحشيانه اسرائيل ما اميدي به اين 
مسير و س��ازمان هاي بين المللي نداريم، هيچ تصميم 
شجاعانه اي توس��ط نهادهاي بين المللي براي محكوم 

كردن، مج��ازات و توقف قتل عام اتخاذ نش��ده اس��ت. 
اين س��كوت كر كننده دنياي رسمي، اشغال اسرائيل را 
ترغيب مي كند تا بي وقفه و ب��دون مصونيت از مجازات 
به سياست نابودي فلس��طينيان ادامه دهد. بسياري از 
رهبران بين المللي براي نه گفتن به اشغالگري، بي عدالتي 
و آپارتايد اسرائيلي، اراده سياسي و شهامتي ندارند! اين 
نهاد غيرقانوني از حمايت بي قيد و شرط اياالت متحده و 
بقيه جهان برخوردار است از طرف سازمان هاي مشهور 
بين المللي كه حتي نمي توانند ظلم و ستم اشغالگري را 
بر فلسطينيان براي چندين دهه محكوم كنند و در همه 
زمينه ها از سال ۱۹۴۸ هيچ تصميم بين المللي قاطعي 
عليه اين كشور غيرقانوني اعمال نشده است. در نتيجه 
اين مصونيت از مجازات تنها مي تواند ارتش اسرائيل را 
به ارتكاب جنايات جنگي فجيع تر عليه مردم فلسطين 

تحريك كند. بدتر اينكه همه دنيا تماشاگر شده اند. 
آينده را در چش�م اندازی متروكي كه جلوي 

چشمان شماست چطور مي بينيد؟
با وجود همه اينه��ا ما به آينده، آين��ده صلح و عدالت 
اميدوار هستيم. فلس��طين آزاد خواهد شد. ما دوباره 
غزه را بازسازي خواهيم كرد. اين را بلند و واضح فرياد 
مي زنيم كه اينجا س��رزمين ماس��ت و م��ا آن را ترك 
نخواهيم كرد! اما در برابر اين بي عدالتي وحشتناك كه 
در حق ما صورت گرفته، در برابر چنين رنج هايي كه به 
مردم مان وارد شده است، چاره اي جز تحمل و مقاومت 
نداريم تا زماني كه تغييري رخ دهد. احساس حصر و 

انزوا از نظر انساني قابل تحمل نيست! مردم غيرنظامي 
غزه روزانه مي جنگند تا با عزت و سربلندي در سرزمين 
خود زنده بمانند، با مقاومت و كاماًل ساده با موجوديت. 
فلس��طيني ها در غزه در تالشند تا در ش��رايط بسيار 
ناهنجار زندگي را به حد طبيعي برسانند! هدف واقعي 
طراحي فاجعه بار اسرائيل و سياست نابودي جمعيت 
غيرنظامي در نوار غزه، غلبه بر مقاومت فلسطين و درهم 
شكستن اراده آنهاست. بي ترديد اهالي غزه جمعيتي 
اس��ت كه تصميم گرفته با هر هزينه، با وجود جنايات 
جنگي و اوضاع اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي بسيار 
سخت در س��رزمين خود بماند و همه رنج ها را تحمل 
كن��د. ۱۰ روز پس از باران بمب هاي كش��نده به غزه، 
مي توان گفت كه اسرائيل در رس��يدن به هدف عالي 
خود ناكام مانده اس��ت، زيرا مردم ما با ش��هامت، عزم 
راسخ و عزت وااليشان نشان مي دهند كه هنوز پابرجا 
هستند. بله، آرمان فلسطين يك هدف جهاني است، 
همان مبارزه براي عدالت اس��ت! با وجود همدستي و 
سكوت طاقت فرساي دنياي ديپلماتيك و نقش منفي 
اغلب رسانه هاي دست نشانده، در آگاهي دادن درباره 
واقعيت وحشتناك، مردم دنيا روز به روز در همه جاي 
جهان با ما همراه هستند و جمعيت شان در حال افزايش 
است. به لطف تحرك عظيم مردمي به نفع ما به اقدامات 
بزرگ همبستگي و تحريم نمادين محصوالت اسرائيلي 
هم اكنون مي دانيم كه هدف درست ما محدود به غزه 

نيست بلكه مربوط به تمام بشريت است. 

شاعر و نويسنده فرانسوي زبان و شهروند غزه:

رسانه ها واقعيت وحشتناك غزه را نشان نمي دهند

مصطفیشاهکرمی
گزارش

امام گفتند: »من اكثر سرودهای شما را شنيده ام«

معصومهطاهری
گفتوگو


