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  2020اول جنوری                                                                   کاظمداکترسیدعبدهللا 

 

 ( 2020)یک تحفه زیبا برای سال

 تقدیم به همه مردم جهان، بخصوص به هموطنان عزیز و 

 سال پر از صلح، سالمت و سعادترزوی یک آو به  بدستان و خوانندگان این پورتال همکاران ، قلم

 ارزشمندترین و تكان دهنده ترین سخنراني و پيام براي بشریت

The Great Dictator توسط یكي از برجسته ترین انسانها؛ چارلي چاپلين؛ در فيلم  

خدمت دوستان تقدیم کرده بودم، امسال آنرا بار دیگر  2018همین تحفۀ زیبا را که به میمنت سال  

و به امید صحت،  2020بحضور همه دوستان عزیز و هموطنان گرامی خود به مناسبت حلول سال 

سالمت و سعادت شان پیشکش میدارم که آنچه از زبان یک هنرمند بزرگ جهان چارلی چپلین در 

خطابه اش بیان گردیده است، به گوش بزرگان جهان رسانیده شود تا بکوشند سال جدید را با آن روحیه 

از نمایند و جهان را از جنگ و خونریزی در امان سازند. سال نو را برای همه سال پر از صلح و آغ

آرامش و فارغ از خودخواهی ها و قدرت طلبی ها میخواهم تا مردم بیچاره این جهان بتوانند، ولو در 

  فقر اما در صلح زندگی کنند.

 
«را متحیر كرد.چارلي چاپلین حرف نزد و نزد؛ و وقتي حرف زد؛ دنیا »  

موقعی که جهان در آشوب و کشمکش قدرت گرفتار است و لجاجت و ستیزه جوئی ها جای  ندرای
این بیانیه را بشنوید تا از این دنیا، دنیای انسانی بسازید: این منطق وتفاهم انسانی را گرفته است، 

را ه گویندیک گفتاریست که در فلم "دیکتاتور بزرگ" چهره تابناک دنیای سینما ـ چارلی چاپلین نقش 
افسران و عساکر  ،حضور اراکینیک محفل بزرگ دردر مجبور میشود بعهده دارد و دراین فلم او

به روی ستیج با لرز و ترس  وقتی نوبت سخنرانی او میرسد، ؛پردازدبنازی به ایراد بیانیه آلمان 
و حیران است دراین محفل  میرود و نخست نگاه های معصومانه وعاجزانه به هر طرف می اندازد

مکث میکند، مثل  ۀن نزدیک میسازد. لحظوو خود را یک قدم به مایکروف . جرأت میکندچه بگوید
 از گفتن سخنان خود در هراس است، و اما راهی  برگشت ندارد.  اینکه

ولی کالمش با ادای هر  ،نخست با صدای آرام و لرزان و بطور شمرده صحبت را آغاز میکندچارلی 
میشود و در نهایت مثل یک سخنور بزرگ با متانت و شجاعت  و داغ تر جمله استوارتر و گیراتر

و جمالت فلسفی  از عمق دل بیرون می کشد و با ادبیات عالی همه حرف های خود را یکی پی دیگر
بیشتر  که شنوندگانش متوجه میشودوقتی  و خودش از گفتار خود به وجد می آید ، طوریکهبیان میکند

 .، آنوقت احساس راحت میکندزنندو برایش کف می شدههیجانی از او

 (اینهم ترجمه گفتار چارلی در آن فلم که از انگلیسی به دری ترجمه شده است)
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 او کالمش را چنین آغاز کرد:

 یدستور دهم یا جای یخواهم به كسیخواهم امپراتور شوم. كار من نیست. من نمیسفم، اما نمأمن مت
 . و دین، سیاه، سفیدی، بییهود ، باباشد یكنم، اگر امكانمن دوست دارم به همه كمك  را فتح كنم.

یكدیگر با  خوشیخواهیم در یما همه م خواهیم به همدیگر كمك كنیم، نوع بشر چنین است.یما همه م
خواهیم از یكدیگر متنفر باشیم و همدیگر را تحقیر یما نم ؛یكدیگر یكنیم، نه در رنج وبدبخت یزندگ
تواند براي همه یاست و م یغن فراخ وشود و زمین یهمه یافت م یبرا سرپناهیدر این دنیا  .كنیم

  تواند آزاد و زیبا باشد.یم یغذا فراهم كند. شیوه زندگ

ه، ما را در ساختحرص و آز روح بشر را مسموم كرده، دنیا را پر از تنفر  .ایمما راه را گم كرده !اما
 ور كرده است.  و خون غوطه یبدبخت

آالت با تولید انبوه ما ایم. ماشینمحبوس كردهدر آن ولي خود را  ،ایم را باال بردهپیشرفت ما سرعت 
 اراست. ما بسی ساخته نامهربانسخت و  را ما دانش ما را بدگمان كرده، هوش، را نیازمند كرده است

  .داریم احساس بسیار كم اماكنیم ویفكر م

و مالیمت. بدون این  یآالت، ما محتاج انسانیت هستیم. بیش از هوش محتاج مهربانبیش از ماشین
 رود. یشود و همه چیز از دست میخشن م یكیفیات، زندگ

و رادیو ما را به هم نزدیك كرده است. طبیعت اصلي این اختراعات براي نیكي بشریت فریاد  طیاره
من به گوش  یزند. حتي اكنون صدای همه ما فریاد م ییگانگ یبرا ،یجهان یبرادر یزند، برای م

كه باعث  اند یامید، قربانیان سیستم ها مرد، زن و كودك ناسد، میلیونمیرها نفر در جهان میلیون
  ناه را به زندان بیندازند.بیگ شود بشر شكنجه كند و مردمیم

  «!ناامید نشوید» :گویمیوند، منشیمرا م یكه صدا یبه كسان

 ،است كه راه پیشرفت انسان یبشر یتلخ .است یحرص آدم ناشی از ،كه اكنون در بین ماست یرنج
 . موجب ترس او میگردد

به مردم باز خواهد گشت  ی ستانند،كه از مردم م یمیرند و قدرتیدیكتاتورها مگذرد و یم ینفرت آدم
  نابود نخواهد شد. یها، آزادانسان با مرگو 

در بند شما را  و كنندیكه شما را تحقیر م یهایانسان !خود را به دست ددمنشان نسپارید !سربازان
كار كنید، چه بنوشید، ه گویند كه چیشما م كنند، بهیشما را كنترل م یكه زندگ یكشانند، كسانیم

با شما  ،دهندیكنند، رژیم غذایي میم مقیدكه شما را  یچگونه بیندیشید و چگونه احساس كنید. كسان
 كنند. یعنوان گلوله توپ استفاده مكنند و از شما بهیمانند گاو رفتار م

! شما یو قلب ماشین یبا ذهن ماشین ینسپارید، مردان ماشین یغیرطبیع یهاخود را به دست انسان
شما نفرت  شما عشق به انسان در قلب خود دارید. ماشین نیستید! شما گاو نیستید! شما انسانید!

 . یعشق و غیرطبیعیمتنفرند، ب ها عشقیورزید؛ تنها بینم

 بجنگید!  یآزاد یمبارزه نكنید! برا یبردگ برای !سربازان

نه یك انسان و نه  ،«هاستخداوند در میان انسان یقلمرو»نوشته شده  "سنت لوك"در فصل هفدهم 
كه ماشین  یقدرت ،كه قدرت دارید یشما مردم !ها، در شماهمه انساندر ها، بلكه از انسان یگروه
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، نه زاد و زیبا كنیدرا آ یكه قدرت دارید تا زندگ یپدید آورید. شما مردم یكه شاد یقدرت ،بسازید
  .سازیداین زندگي را پر از حادثه  نکهآ

  متحد شویم. و باهم ، اجازه دهید آن قدرت را استفاده كنیمیسپس به نام دموكراس

. به دهد كار كنندیها اجازه مكه به همه انسان یاآراسته یجدید مبارزه كنیم، دنیا ییك دنیا ی! برافقط
 ،رسندیدهد. با وعده این چیزها، دژخیمان به قدرت میم یآینده و امنیت دوره سالمند شما وعده برای

 كنند و هرگز نخواهند كرد. یخود عمل نم یهاآنها به وعده ؛گویندیآنها دروغ م یول

 . ی سازندمردم را برده م یول ،كنندیدیكتاتورها خود را آزاد م

 ها! رسیدن به آن وعده یاكنون، مبارزه كنیم برا

، نفرت هادور كردن حرص و آز یاز بین بردن موانع، برا یآزاد كردن دنیا، برا یمبارزه كنیم برا
 !ها یو ناشكیبایها 

  !انجامدیانسان م یكه علم و پیشرفت به شاد ی، جهانیجهان منطق یمبارزه كنیم برا 

  متحد شویم. یید به نام دموكراسئبیا !سربازان

 پلین بزرگ(ا)زنده باد چارلی چ

 

این بیانیه کوتاه، ولی پر محتوا را میخواهم بخصوص به گوش کسانی در وطن برسانم که غرق در 
 منافع شخصی و قدرت طلبی مزمن بوده و به غیر از خود هیچگاه به دیگران نمی اندیشند.
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