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گزارشی از یک سوءتفاهم بزرگ به قلم اعظم محمدی

طنزنوشت یک اختالس
به قلم اعظم محمدی

سیا نرمهنرمه

به گزارش هوشنگ
با احترام ،برابر اعالم ش��ماره خب��ر ۱۴۰۰ :مرکز فوریتهای
پلیس در ساعت :بوق سگ (سه و نیم بامداد به وقت کالنتری)
اینجانب :هوشنگ باباجانی گش��ت فوریت پلیس به نشانی:
سهروری ،در قهوهای مراجعه و ضمن بررسی موضوع مشخص
گردید :فردی به نام «فری پنجهطال» به دلیل فقر و ناتوانی در
تهیهی «آیفون  »۱۱برای فرزند خردسالش و نیز کمتوانی در
تأمین مخارج سفر ترکیهی همسرش ،در ساعت یک و پانزده
دقیقهی نیمهشب از دیوار منزل آقای کامبیز بلوری باال رفته و
اقدام به جمعآوری اثاثیهی منزل نامبرده ،شامل :مقادیر بسیار
اندکی دالر ،تعداد محدودی شمش طال و سکه و قطعاتی سفال
عتیقه (شایان ذکر است این عتیقهها به صورت غیرقانونی در
منزل آقای بلوری نگهداری میش��ده) نمودهاست که هنگام
خروج و تخلیه ،توس��ط اهالی منزل دس��تگیر و در سرویس
بهداشتی داخل حیاط حبس میش��ود .در ضمن به گفتهی
ی پنجهطال» وی هنگام مش��ایعت تا سرویس بهداشتی
«فر 
دو عدد توسری هم از س��اکنین خورد ه است .در اثنای تماس
با پلیس ،مکالماتی بین صاحبخانه و سارق رد و بدل شده که
ش��امل دو جملهی تهدیدآمیز «پدرت را در میآورم» ،س��ه
جملهی «پوست از سرت میکنم» و یک جملهی توهینآمیز
«دزد بیپدر و مادر! کول باشوآ» میباشد .در ضمن سارق که
به بیماری «سلسلئالبول» مبتال میباشد ،مجبور به استفاده
از س��رویس بهداش��تی ش��ده و با اعتماد به رنگ قرمز و آبی
شیر دستشویی ،متأسفانه به سوختگی درجهی دو نیز دچار
شدهاست .بنا بر گزارش فوق ،ساکنین منزل به دلیل حبس
غیرقانونی س��ارق در مکانی نامطبوع و برخورد ناشایست با او
و نیز عدم اعالم خطر در خصوص شیر دستشویی ،کتبسته و
ی پنجهطال»
قپانی به کالنتری اعزام شدند .گفتنی است« :فر 
(که نمیخواست نامش فاش شود!) پس از حضور در بیمارستان
سوانح و سوختگی و اعمال پانسمان با در دست داشتن برگهی
طول درمان از پزش��کی قانونی به کالنتری مراجعه و از اهالی
ساختمان ش��کایت کرد .وی با توجه به رد مال ،با الزام به عدم
خروج از کشور در س��اعات غیراداری و با قول شرف آزاد شد.
اهالی ساختمان نیز راهی دادسرا شدند.
با احترام
هوشنگ باباجانی

ردپای یک موسیقی مبتذل ایرانی در قتل جورج فلوید پیدا شد
به گ��زارش خبرگ��زاری «زنبورآنالین» در پی
کش��ته ش��دن یک سیاهپوس��ت به نام «جورج
فلوی��د» فرزن��د جک به ش��ماره شناس��نامهی
 ۱۰۸۴۶در ش��هر مینیاپلیس ،خبرنگار اعزامی
این خبرگزاری در ساعات اولیه در مکان حادثه حاضر شد که بخشی
از گزارش وی را در ادامه میخوانیم:
در غروب دلگیر روز گذشته «درکشاوین» افسر زحمتکش پلیس
در حالی که خس��ته و کوفته از کار روزانه ،به منزل برمیگشته و
چشمانش به دلیل خستگی و تالش برای دستگیری مجرمین ،به
خوبی جایی را نمیدیده ،با موجود سیاه متحرکی برخورد میکند.
وی با همان لحن پر جذبهی پلیس��یاش خطاب به موجود سیاه
میپرسد« :سیاهی کیستی؟» که در جواب میشنود« :سیاهسیاه
بانمک ،سیاهسفید خوش��گلک ...آقاپلیس ش��ادش کن ،آآآآآ بیا
وسط .»...شنیدن همین جمله برای اهانت و دستانداختن پلیس

خدوم مینیاپلیس و دعوت از وی برای انجام حرکات موزون کفایت
میکند که در جهت هدایت این فرد وارد عمل ش��ود .این پلیس
فداکار و متواضع بهقدری خاکشیرمزاج و خودمانی بودهاست که
شاوین از جورج میخواهد روی زمین بنشیند و با هم خیلی خاکی
و صمیمانه گفتوگو کنند .وی در حین مکالمه متوجه میشود که
جورج گردنش درد میکند .از آنجایی که درک یک دوره فشردهی
دالکی [تحت لیس��انس حمام فین کاش��ان] را پیش یک دالک
ماهر س��یاتلی گذرانده ،از جورج میخواهد ک��ه روی زمین دراز
کشیده و اجازه دهد او را مش��ت و مال بدهد .شوربختانه ،تصاویر
غرضورزانهای که در فضای مجازی و س��ایتها منتشرشده ،در
کمال نامردی و نالوطیگری این حرکت انساندوس��تانه را تالش
پلیس آمریکا به س��رکردگی ترامپ برای کشتن یک سیاهپوست
نشان داده و درک شاوین را در اوج ذلیلمردگی یک فرد نژادپرست
معرفی کردهاس��ت .اما ما علت مرگ این سیاهپوس��ت را از خود

درکشاوین جویا ش��دیم .وی با ابراز ناراحتی از این اتفاق ،دلیل
مرگ جورج فلوید را یک موسیقی شاد ایرانی عنوان کرد و گفت:
«من سالها موقع رانندگی این موسیقی ش��اد را گوش داده و قر
ریز میدادم و هر بار از خودم میپرسیدم؛ یک سیاه [سیا] چطور
میتواند نرمهنرمه باشد؟! راس��تش در آن لحظه که داشتم گردن
جورج را با زانو ماس��اژ [تایلندی] میدادم ،به یاد این ترانه افتادم
و خواستم آستانهی نرم بودن او را بس��نجم که خب! متأسفانه به
دلیل اطالعات غلطی که این موسیقی به من داد ه بود ،دچار خطای
محاس��باتی ش��دم .فیالحال از همکارانم در اینترپل [و حراست
باش��گاه آثمیالن] درخواست دس��تگیری عوامل سازندهی این
ترانهی مبت��ذل را داش��ته و از رئیسجمهور محت��رم ،محبوب،
دانش��مند و مردمیمان جناب آق��ای دکتر دونال��د ترامپ (زید
عزه) عاجزانه میخواهم که این افراد را در لیس��ت بعدی تحریم
شخصیتهای ایرانی قرار دهد».
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دربارهی کار بزرگی که جورج فلوید با
جهان پس از خودش کرد

چگونه معمولیها
تاریخساز
میشوند؟!
سیمین اصغرزاده :وقتی که داستان حملهی مغولها
به ایران ،چگونگی ش��روع جنگهای جهانی اول و دوم
و خیلی از اتفاق��ات تاریخی دیگ��ر را میخوانی ،باورت
نمیشود که یک اتفاق معمولی -معمولی به حیث تکرار
فراوان آن اتفاق در ش��یوههای دیگ��ر -چگونه میتواند
جهانی را به آشوب بکش��د .این روزها قتل دردناک یک
انس��ان سیاهپوس��ت توس��ط یک پلیس سفیدپوست،
در حکم هم��ان جرقههای معمولی ام��ا تاریخی و بعضا
تاریخساز است که مشاهده میکنیم این حجم کمنظیر
از اجتماعات ،اعتراض��ات و تظاه��رات را در جایجای
جهان بهویژه در خود آمریکا ایجاد ک��رده تا فریادهای
در گلومان��ده از ظل��م و ب��یداد سفیدپوس��تان علی��ه
رنگینپوس��تان و اقلیتهای مظلوم مختلف آزاد شود و
جهان سرمایهداری را به چالشی عظیم و برانداز بکشاند
که دیگر هیچ مرزی نمیشناس��د .البد «جورج فلوید»
هیچگاه در رؤیاهایش هم فکر نمیکرد که مرگش برای
تیرهپوس��تان همیش��ه مظلوم تاریخ ،مبدل به یک روز
تاریخساز و برای نژادپرستان المروت غربی ،بدل به یک
روز تاریخسوز ش��ود« .جورج فلوید» نمیدانست در آن
لحظات سخت پایانی عمرش گفتن جملهی «نمیتوانم
نفس بکشم» نماد ظلمستیزی امروز در جهان میشود.
البته آن پلیس سفیدپوس��ت هم البد نمیدانست آنگاه
که ب��ا بیرحمی تم��ام زانو ب��ر گلوی «ج��ورج فلوید»
میفشارد ،همزمان مشغول فشردن گلوی اربابان قدیم
و جدید خود اس��ت به گون��های که :نعم��ت هواخوری
را از «ترامپ» گرفت��ه و او را از ترس ج��ان به زیرزمین
کاخ س��فید میفرس��تد؛ مجس��مهی تاجر بردهداری
«رابرت میلیگان» را سرنگون و به قعر آب میاندازد و در
«بوستون» سر از مجسمهی «کریستف کلمب» کاشف
دروغین قارهی آمریکا جدا میکند تا دیگر مجالی برای
نفس کشیدن این نمادهای ضد بشری نماند ...و اینگونه
میشود که «معمولیها تاریخسازشوند».
در «گوگل» نام «جورج» را جستوجو کنید؛ اول «فلوید»
میآید و بعد «کلون��ی»! همین نکتهی ملیح ،اس��تعاره
از جهان جدیدی اس��ت با قهرمانانی جدی��د .حاال دیگر
سلبریتیترین سلبریتیها نیز ذیل مظلومان عالم تعریف
میشوند! به جهان معمولیهای تاریخساز خوش آمدید...

متن و حاشیهی قتل جرج فلوید در آمریکا چه درسی برای ما در ایران دارد؟!

عبرتهایی از آن سوی اقیانوس
مینا شعبانی :در این روزها همهی دنیا ،امریکای
مدعی حقوق بش��ر را دیدند که با کشتن جورج
فلوید بار دیگر به ش��کلی عیان ،سیاس��تهای
نژادپرس��تانه و غیرانس��انی خود را به رخ جهان
کش��ید و پس از آن نیز اتفاقات��ی در امریکا رقم
خورد که رؤیای امریکا را در ذهن بسیاری از مردم دنیا بهخصوص
مردم کش��ورهای در حال توس��عه تغییر داد .با وجود شبکههای
اجتماعی و قدرت آنها در عصر کنونی ،کمتر حادثهای اس��ت در
جهان که از چشم مردم دور بماند ،هر چند که رسانهها بعضا با توجه
به سیاستهای تعریف شدهشان ،خوانشهای همسو با اهداف خود
را به مخاطب ارائه میدهند .اما باز میتوان گفت اخبار در کمترین
زمان و به راحت��ی در اختیار مخاطب ق��رار میگیرد .در خصوص
وقوع این اتفاق ،مردم امریکا اقدام به تظاهرات علیه سیاستهای
نژادپرستانهی دولت امریکا کردند که در برخی مکانها نیز به زد و
خورد شدید با پلیس کشیده شد .فیالحال شاید فرصت مغتنمی
باشد که با استفاده از این رخداد و پوش��ش گستردهی خبری آن
به س��راغ نیازی مبرم در جامعهی خودمان بروی��م که عدم امکان
آن بارها موجب بروز اتفاقاتی ناگ��وار و تحمیل هزینههای فراوان
به کشور ش��ده اس��ت .همانطور که در بعضی حوادث گذشتهی
کش��ورمان دیدهایم ،ممکن است بخش��ی از مردم برای رساندن
صدای اعتراض خود به مسئولین و بعضا بهناچار ،دست به کارهای
غیر مسالمتآمیز بزنند .در اینکه به جهت موقعیت جغرافیایی و
استراتژیک ،کشور ما دارای مناسبات ویژهای از لحاظ سیاسی است
ن را با سایر کش��ورها متمایز میکند ،شکی نیست .همچنین
که آ 
میدانیم که در ارتباط با مسائل کش��ور ما ،افراد و گروههای معاند
و حتی کش��ورهای متخاصمی هس��تند که از ه��ر فرصتی قصد

سوءاستفاده و ایجاد آشوب در کشور را دارند و با اجیرکردن عمال
خود ممکن است بخواهند فضای ایران را ملتهب کرده ،اغتشاش
راه بیندازند و امنیت داخلی کش��ور را مختل کنند .ولی این سؤال
مطرح میشود که آیا حاکمیت ،توان ایجاد فرصت قانونی و تدابیر
الزم جه��ت راهپیماییهای اعتراض��ی مس��المتآمیز را ندارد؟
مطمئنا با توجه به توان امنیتی و نظامی کش��ور میتوان به وضع
سازوکارهایی جهت رفع این خالء امیدوار بود ،چرا که بارها شاهد
راهپیماییها و تجمعات گستردهای بودهایم که در کمال امنیت و
آرامش برگزار شده است .پس با این اوصاف به نظر میرسد انجام این
مهم بیشتر نیازمند یک عزم جدی از طرف مسئولین مربوطه است
که ابتدا این امر را به عنوان نیازی از نیازهای واقعی جامعه بپذیرند،
سپس اقدام به وضع قوانین مورد نیاز کنند و بعد نظارت بر جنبهی
اجرایی آن را در دستور کار قرار دهند .در حوادث آبان ماه  ۹۸شاید
بسیاری از مردم کشور به شیوهی اجرای طرح سهمیهبندی بنزین
معترض بودند اما زمانی که فضای اعتراض تبدیل به اغتشاش شد،
تودهی مردم به خاطر اهمیت حفظ وحدت و امنیت کش��ور ناچار
به سکوت شدند تا هرچه زودتر وضعیت به آرامش برگردد و دست
فرصتطلبان ،اغتش��اشگران و برهمزنندگان امنیت ش��هرها از
هنجارشکنی ،ایجاد ناامنی و آس��یب به اموال عمومی کوتاه شود.
همچنین در مس��ئلهی مربوط به بحران آب در غیزانیه ،مردم این
شهر ابتدا از روش��ی نمادین در روز انتخابات اس��تفاده کردند و با
ظرفهای خالی آب ،پای صندوقهای رأی رفتند ولی متأس��فانه
عدم پیگیری به هنگام مسئولین ،زمینهساز بروز حوادث بعدی شد.
ذکر این موارد میتواند نیاز جامعه را برای فراهمآوردن شرایط ابراز
ن بر کوتاهی دست معاندین در مواقعی اینچنین
اعتراض و تأثیر آ 
بیشتر و بهتر نمایان سازد .نکتهای دیگر که به نظر میرسد باید به

آن دقت کرد و گویا ما غافل از آن شدهایم این است که عدم امکان
اعتراض به #حق آنهم به شکل مسالمتآمیز -نه آشوب -ممکن
است باعث بروز خشمی پنهان در جامعه و یا ایجاد یأس و ناامیدی
در بین مردم شود .خش��می که با روی هم انباشته شدن میتواند
به مراتب مخربتر و وسیعتر خود را در مناسبات اجتماعی و حتی
روابط خانوادگی نش��ان دهد و ناامیدیهایی بس��ازد که ریشهی
شکلگیری بسیاری از مش��کالت بعدی در جامعه باشد.کاش در
این زمان طالیی و در جهت بسترسازی و تسهیل اعتراض قانونی،
حداقل س��ازمان صدا و سیما به عنوان «رس��انهی ملی» عالوه بر
انعکاس رفتار وحش��یانهی پلیس امریکا با مردم کشورش و درهم
شکستن تصویر شکل گرفتهی خالف واقع از امریکا در ذهن بخشی
از مردم کشورمان -که به غلط امریکا را بهشت موعود میپندارند-
آن بخش از راهپیماییهای مردمی در مقیاس بزرگتر را نیز بیشتر
به تصویر بکش��د و این فرص��ت را به منزل��هی پیشفرضی جهت
پیگیری و مطالبهی به حق مردم در خصوص اعتراض مسالمتآمیز
در مواقع ل��زوم ،غنیمت ش��مارد و در برنامههای چالش��ی ،طرح
موضوع کرده و به بررسی وجود توانمندیها و ضعفهای احتمالی
جهت اجرای ط��رح مذکور بپردازد .صدا و س��یمایی که از وظایف
اصلی آن انعکاس خواست مردم است .مطمئنا ایجاد این احساس
در مردم که صدایشان توسط مسئولین به موقع شنیده میشود،
تأثیر بهس��زایی در ایجاد امید و نش��اط جامعه و همچنین اتحاد و
مسئولیتپذیری بیشتر مردم و افزایش قدرت اجتماعی در جهت
رفع مشکالت کشور خواهد داشت .همان قدرتی که امام خمینی به
پشتوانهی آن انقالب اسالمی را رقم زد و در ادامهی راه نیز انقالب
را در تمامی فراز و نشیبها تحت رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای
حفظ کرده است.

