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 پوس� برای فردا در سال ٢٠١٦: باهمستانی برای فردا

چنان که میدانید، در طی هفت سال اخیر، پوس�های ما، هر سال به یکی از حقوق اساسی ب�ی اختصاص داده شده که از آزادی بیان تا حق جهانی 
بهداشت را دربرمیگیرند. ما به آنچه تاکنون انجام دادهایم و باهمستانی که در این مدت پدید آوردهایم، افتخار میکنیم. با این حال، این را نیز فراموش 
�یکنیم که از سال ٢٠٠٩ چیزی به واقع عوض نشده است. خیلیها در جهان حقوق ماهیانه و دستمزدی آبرومندانه �یگیرند؛ رفتاری که با زنان میکنند، 

ه¨ن رفتاری نیست که با مردان میکنند و مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای جهان همچنان معمول است.

اگرچه ما کوششی مستقیم در جهت حل این مشک»ت نکردهایم، اما این مشاهدات ما را ناگزیر کرد راه و روش دیگری برای سال ٢٠١٦ در پیش بگیریم.

به گ¨ن ما، ُش¨ر پوس�هایی که هرسال به دست¨ن میرسد، نشاندهندۀ نیرومندی ارتباطات اجت¨عی است. ما در افزایش آگاهی عمومی نسبت به 
موضوعهایی که مطرح میکنیم، به اتفاق هم سهیم بودهایم و پاسخ به رویدادهایی مانند سوء قصدهای پاریس در شبکههای اجت¨عی، بی هیچ ارتباطی 

با «پوس� برای فردا»، به ما نشان داده است که مردم میتوانند در پس تصویری نیرومند، چنان که چنین تصویری وجود داشته باشد، متحد شوند.

همین است که به ما امید میبخشد و این درست آن چیزی است که ما در سال ٢٠١٦ و در جهانی که از اهمیت مرزها روز به روز کاسته میشود، به 
آن نیاز داریم. ما امروز بیش از هر زمان دیگری باهم هستیم. مهم نیست کجا زندگی میکنیم، اما این را میدانیم که همه در برابر جنگ و فاجعۀ جهانی 
محیط زیست ناتوان ایم. ما نیازمند آگاهی یاف½ به این واقعیت هستیم که در این جهان، با هم و در کنار هم زندگی میکنیم و به�ین وسیلۀ ما برای 

بقاء و حتی رشد و پی�فت، همکاری برای ساخ½ جهان فرداست.

اگر میخواهیم طرح آیندهای به� را بریزیم، باید این کار را در مقیاس جهانی انجام دهیم. ما نیازمند دست کشیدن از سیاستهای جنگطلبانۀ کنونی و 
دوری از اندیشیدن با اصط»حات مطلق مانند خیر و À و«ما» و «آنان» هستیم.

برای ساخ½ آیندهای مش�ک، باید هنگام سخن گف½ با یکدیگر، گوش سپردن به هم و فعالیت کردن باهم تفاوتهامان را کنار بگذاریم. روشن است که 
دولتهای ما (که سخت تختهبند م»حظات سیاسی و تجاری هستند) تا زمانی که ما از آنها نخواستهایم، کاری نخواهند کرد. ما نیاز به این داریم که 

خواست تغییر از پایین یعنی از ما Çچشمه بگیرد.
  

چنین چیزی تنها در جهانی ممکن است که با خود در صلح میزید، در جهانی که مردم باهم برابرند و آنها را با برچسبشان، ملیتشان یا دینشان از هم 
جدا �یکنند.

 
 از همین رو، از ش¨ میخواهیم برای جهانی که در آن همۀ ما به واقع برابر خواهیم بود، کارزار به راه بیندازید: اگر این یک حق اساسی ب�ی نیست، 

پس چیست؟

از ش¨ میخواهیم ما را در ساخ½ باهمستانی از انسانها یاری دهید، باهمستانی که در آن همه با هم سخن خواهند گفت، برای هم پرسش مطرح 
خواهند کرد، به همدیگر گوش فراخواهند داد و باهم دست به عمل خواهند زد.

امیدواریم در این مسیر جدید به ما خواهید پیوست.

 شاید چیزی را تغییر ندهیم، اما چنین تغییری هرگز هدف ما نبوده است. این یک Çآغاز است. شاید کسی سخن ما را بشنود، امیدواریم. اگر بخواهیم 
آنچه را که در نخستین انتشار گفتیم، به گونهای دیگر بازگو کنیم، میتوانیم بگوییم که یک نفر یک Àوع است، اما صد یا هزار نفر جنبشی پدید میآورند 

که �یتوان آن را انکار کرد.

 م½ کامل فراخوان در روز پنجشنبه ١٠ مارس منت� خواهد شد. با ما در Ðاس باشید

برای Ðاس با ما


