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لیدا زینالپور

نشست هماندیشی

رونمایی کتاب و شعرخوانی

چرانیروهای سیاسی ایرانی متحد
نمیشوند؟

اشاره :کتابچه شعر «باران عشق» ،چند ه ته
پیش ،در آغاز پائیز در خارج از کشور منتشر
شد .این کتاب که در برگیرندۀ بخشی از
سرودههای لیدا زینالپور است ،در این نشست
جنگ ماه ،از سوی سراینده آن رونمایی و معرفی
خواهد شد.
شعرهای زینالپور بیش و کم ،حسی هستند ،شاید
گاهی هم فمینیستی .شعرهای گزیده شده در این
کتاب نیز ،همگی نشان از احساس و دریافت
مت اوت سراینده آنها دارد و آن چه را که جریان
سیال زندگی در روح و خیال پرسشگرش
برمیانگیزد .سخنران در این همایش از
سرودههایش خواهد خواند و پیرامون آنها با
پرسشگران به گ تگو خواهد نشست.
لیدا زینال پور ( –1328اهواز) پس از  15سال
تدریس زبان انگلیسی و ادبیات فارسی در
مدرسههای تهران ،در سال  1988به اتریش
مهاجرت کرد .عمدهترین دلیل مهاجرت وی،
نابسامانیهای آزاردهنده در محیط کار و
آزارهای کند و آرام ،ولی همیشگی بود که
روحش را بسیار فرسوده میکرد .او در خارج از
کشور از بنیادگذاران کانون فرهنگی ایرانیان و
نشریۀ وابسته به آن «گ تگو» بود که خوش
درخشید ولی دولت مستعجل بود .وی از
عالقمندان کانون اندیشه و از تحسینکنندگان تداوم
برنامههای آن است.

اشاره :چرا نیروها ،سازمانها و حزبهای
سیاسی ایرانی همیشه از «اتحاد» سخن میگویند
ولی کمتر به آن عمل میکنند؟
همواره در بررسیها و نشستهای ایرانیان،
پیرامون سودمندیهای «اتحاد» سخن رانده
میشود .اما در این میانه تا کنون کمتر پیکاوی
شده است که چرا نیروهای سیاسی ایرانی متحد
نمیشوند و دلیلهای بازدارنده آن کدامند؟ به گونه
کلی از «اتحاد» چه میفهمیم و دلیلهای این
جداسریها کدامند؟ آیا ریشه در همکاریهای
ناموفق گذشته دارند یا بیاعتمادی به یکدیگر
دست باال را در این میانه دارد؟ آیا «تکروی»
و برخورد «ناراتسیونالیستی» نسبت به مقولۀ
«اتحاد» ،گرایش حاکم و رایج در کشورهای
جهان سوم است؟ آیا حکومتهای استبدادی و در
پی آن منطق حاکم بر فضای جامعه در این
حکومتها ،زاینده و آفرینندۀ خودبرتر یا
خودرهبردیدن ،تکرویها و جداسریها هستند؟
آیا به این دلیل نیز در این جامعهها ،یافتن زبان
مشترک ،پیرامون حداقلها ،کاری ناشدنی است؟
آیا برداشت عمومی از اتحاد و همکاری در
جامعههایی که به گونه دمکراتیک اداره میشوند،
راتسیونالیستی و به گونهای دیگر است؟
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