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جبهه ملی ایران:

وضعیت معیشتی کارگران ایرانی
در سطح »بحران« قرار دارد
بر اساس آمار رسمی ،جامعهی کارگری در ایران با احتساب بازنشستگان و خانواده های آناان ،نددیاب باه  ۸۴میلیاون نرار
اعالم شده است .سخن از مشکالت و اوضاع معیشتی کارگران  ،سخن از مشکالت بیشتر از نیمی از جامعه ایران اسات.
جامعهای که از یب سو با بحران بیماری کرونا درگیر است و از سوی دیگر با سوء مدیریت و بیعدالتی .بیثباتی قیمتهاا،
تورم افسار گسیخته ،دستمددهای ریالی و چندین برابر زیر خط فقر و هدینههای دالری ،زندگی میلیون ها کارگر و مددبگیار
را در سراشیبی سقوط قرار داده است .بر اساس اعالم کارشناسان اقتصادی خط فقر  ۰۱میلیون تومان اعالم شاده اسات
اما کارگران هنوز بین  ۳تا  ۴میلیون تومان حقوق دریافت میکنند .اقتصادی که در آن طبقه کارگر زیر خاط فقار زنادگی مای
کند اقتصادی عقب افتاده و استثماری است کارگران از یب سو بایستی با سوء مدیریت و جهل و بی توجهی و فساد های
نجومی مدیران و تصمیم گیران و قانونگذاران روبرو شوند و از سوی دیگر باید درگیر و نگاران بیمااری و مارا ناشای از کروناا
باشند .سرانه درمان برای کاارگران نااچید اسات و بودجاهای بارای همسانساازی ماستمری بازنشاستگان وجاود نادارد.
سرمایه کارگران به آسانی به تاراج میرود و معیشت کارگران در گرو تصمیمهای نابخرداناه و درگیریهاای سیاسای  ،روز
به روز نابود می شود .این روزها کارگران برای تامین نیازهای ابتدایی سرره خانواده خاود هام باا ساختی روبارو هاستند و
نمیتوانند از پس هدینههای سرسامآور زندگی برآیند .
در این شرایط باید از حاکمیت پرسش کرد که راهکار شما برای حل مشکالت جامعه کارگری چیست و چرا هار سااله ایان
مشکالت بیش از پیش افدایش می یابد؟ آیا ارکاان زنادگی کاارگران بایاستی گروگاان ترکارات وسیاسات هاای جاهالناه و
اقدامات ایدئولوژیب شما باشد؟ سیاست های نا درست باعث ایجاد تورم وگرانی طاقت فرسا در کشور شده و آثاار آن بار
سر اقشارکم در آمد جامعه فرو میریدد .از سوی دیگر قوانین غیر کارشناسی برای جامعه کارگری بحران مضاعف و فاجعاه

باری را رقم زده است .بر اساس گرتهی معاون وزیر کار٨٩ ،

درصد از جامعه کارگری قراردادی هستند و این مرهومای جاد
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فاجعه برای این قشر زحمتکش ندارد .در جامعه ای که در نتیجاه ساوء مادیریت ،رشاد اقتاصادی منترای شاده و حکومات
توانایی ایجاد اشتغال را نداشته باشد ،عرضه و تقاضا در بازار کار همخوانی نخواهاد داشات و از ساوی دیگار اگار امنیات
شغلی وجود نداشته باشد باید شاهد اخراج گسترده کارگران باشیم .قراردادهای موقت امنیت اقتاصادی و روانای جامعاه
کارگری را هدف قرار داده و فشارهای مضاعری را بر کارگران و خانوادههای آنان وارد میکند .این مشکالت از جامعه بادون
شب وارد محیط خانواده کارگران خواهد شد و یب سیکل معیوب اقتصادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و روانای در جامعاه ایجااد
می نماید که هدینههای بیشماری را به تمامی جامعه تحمیل میکند .
جبهه ملی ایران با گرامیداشت روز جهانی کارگر خواستار احقاق حقوق کارگران شرافتمند ایران است واعتقااد دارد تامیان
این حقوق جد در سایه آزادی و استقرار یب حاکمیت ملی و مردمساالر تحقق نخواهد یافت .

تهران -دهم اردیبهشت ماه ١۴٠٠
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

عفوبینالملل:

از تخریب خاوران دست بردارید
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رادیو زمانه :سازمان عراو بینالملال باا
صدور بیانیهای از مقاماات حکوماتی در
ایران خواست تاا ضامن متوقاف کاردن
تخریااب گورهااای جمعاای در خاااوران،
اجااااازه دهنااااد شااااهروندان بهایاااای
فوتشاااادگان خااااود را بااااا وقااااار و
شرافتمندانه به خاک بسپارند.
این ساازمان حقاوق باشری از جامعاه
جهااانی خواساات تااا مقامااات دولتاای
جمهوری اسالمی از جملاه ماسالوالن
شااهرداری تهااران و سااایر شااهرها و
همچنیاان وزارت کااشور کااه مدیریاات
گورسااتانها را برعهااده دارنااد ،باارای
حراظاات و نگهااداری خاااوران و سااایر
گورهااای جمعاای بااه عنااوان اسااناد
جنایت در سراسر ایران ،تحت فشار
قرار دهند.
دیانااااا الیحاااااوی ،معاااااون دفتاااار
خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان
عرو بینالملل درباره تالش حکومات
برای تخریب گورستان خاوران گرت:
«ایااان آخااارین تاااالش جنایتکاراناااه
مقامات ایران برای تخریاب گورهاای
دسااته جمعاای قربانیااان قتاال عااام
زناادانیان سیاساای در سااال ۰۶۳۱
(کسانی که به زور ناپدیاد شادند و
به طور غیرقانونی اعدام شادند ،،در
جهاات از بیاان بااردن شااواهد مهاام
جنایات علیه بشریت ،انکار حقیقت،
عااادالت و جااابران خاااسارت بااااه
خانوادهها بوده است«.
به گرتاه الیحااوی ،مقاماات جمهاوری
اسااالمی عااالوه باار اینکااه درد و رن ا
اقلیاات بهااایی تحاات آزار و ا یاات را در
دفن با عدت عدیدانشان میابق باا
مورد
ِ
اعتقااادات مااذهبی خااود میافداینااد،
عامدانااه «صااحنه جاارم «را نااید نااابود
میکنند.
اوایل اردیبهشت ماه  ۹۹انتشار تاصاویر
قبرهای جدید حرر شاده در گورساتان
خاوران خبرساز شاد .حرار ایان گورهاا
بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در
تابستان  ۳۱را نگران کارد کاه حکومات
باارای تغیاایر چهااره خاااوران دساات بااه
ترفند جدیدی زده است.
در قبرهاااای جدیاااد حرااار شاااده ،دو
شهروندان بهایی تاازه درگذشاته دفان
شدهاند.
عرو بینالملل در بیانیه خود اعالم کارد
که در همین رابیه با یب گاروه حقاوق
بااشری بهااایی در ایااران و چنااد تاان از

بازماندگان قتلعاام زنادانیان سیاسای
در تابااستان  ۰۶۳۱در خااارج از کااشور
مصاحبه کرده است.
از سااوی دیگاار  ۱۷خااانواده دادخااواه
خااااوران در ناماااهای کاااه خیااااب باااه
آزادیخواهااان ،خانوادههااای بهااایی و
نهادهاااا و ساااازمانهای بینالمللااای
آزادیخاواه و ماستقل نوشاته شاده و
باارای جاویااد رحمااان ،گدارشااگر ویاا ه
حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،
میشل باشله ،کمیاسر عاالی حقاوق
بااشر سااازمان ملاال و اینااس (اگنااس،
کاماالر ،دبیرکل سازمان عرو بینالملال
فرستاده شده ،تأکید کردهاند «خااوران

«بخااشی از سیاساات دیرینااه دولاات
بارای آزار و ساارکوب بهاییااان «توصاایف
کرد.
سااایمین فهنااادژ ،ساااخنگوی جامعاااه
بهاییان ایران در دفاتر ساازمان ملال در
ژنو هم در همین زمینه به زماناه گرتاه
است:
«بهاییان از روز اول با دفن فوتشادگان
خود روی زمین خاوران مخالرت کرده و
مقاومت زیادی هم کردهاند .در مواردی
که خانوادهها مقاومت شدیدی در برابر
درخواسااااتهای دولاااات داشااااتهاند،
مااأموران امنیااتی بااا توساال بااه زور،
اجساد را به قسمت دیگری از خااوران

سند جنایت است «و باید حرظ شود.
اماااضاکنندگان ایااان ناماااه باااه عناااوان
خانوادههااای دادخااواه از مااردم ایااران،
جامعااه بهاییااان و تمااامی نهادهااا و
ساااازمانهای ماااستقل بینالمللااای
آزادیخواه خواستهاند که اجازه ندهناد
خاااوران بااه عنااوان سااند جنایتهااای
حکومت ،نابود شود:
«فاجعااهای در خاااوران در حااال وقااوع
اسااات و ضااارورت دارد هااار کااااری از
دسااتمان باار میآیااد انجااام دهیاام تااا
بتااوانیم جلااوی ایاان فاجعااه را بگاایریم.
حرااظ خاااوران بااه آسااانی بااه دساات
نیامده است و نباید اجازه دهیم کاه آن
را نابود کنند؛ حتی اگار اساتخوانهای
عدیدان ما را از آنجا برده باشند«.
پیااش از ایاان دیااان عالیاای ،نماینااده
جامعاااه بینالمللااای بهاااایی در مقااار
ساازمان ملال در ژنااو ،تخریاب و هتااب
حرماات گورسااتان بهاییااان در ایااران را

باارده و باادون اجااازه برگااداری مراساام
بهاییان ،دفن کردهاند«.
به گرته فهندژ ،گلاستان جاویاد تهاران
یکاای از گورسااتانهای بهااایی شااامل
بیااش از  ۰۱هاادار قاابر بااود کااه بعااد از
انقااالب تخریااب شااد .سااپس حکوماات
جمهااوری اسااالمی قیعااهای زمیاان
موسااوم باااه لعنتآبااااد را در منیقاااه
خاااوران بااه بهاییااان اختااصاه داد .بااه
تازگی بهاییان حتی از اساتراده از ایان
زمین هم منع شدهاند:
«به آنها گرته شده باید بین گدینههای
غیرممکن و غیرقابل قبول انتخاب کنند.
یکاای از ایاان گدینااهها انتخاااب فااضای
باریب بیان گورهاای قبلای بارای دفان
درگذشااتگان جدیااد بااود .گدینااه دیگاار
انتخاااب محاال دفاان هااداران زنداناای
سیاسی که در ساالهای دهاه ۰۶۳۱
اعدام شدهاند«.

هداران بار باال و پایین برد
با کارد ،نان سخت شکیبایی را برید و برید
بر سینهی دیوار و بر سر شب کوبید.
حاال برهنه دستهای ما
زانو بغل گرفته
گویی که خورشید نشسته بر سر کوه
و کوه نشسته بر لب دریا
آنسان که قلب رفیقان بر ایمان خویش.
این دستهای رفیقان است.
آنگاه که دستت را میفشرند
میدانی که پایتختهای جهان
شبانه در نور چراغها میدرخشند
آنگاه که باال میبرند
سیل سیل آب دریا را
میدانی که در مشت خود
خورشید دارند و دریا و فردا را.
میدانی که گونی سنگها
در دستشان سبب میشود
زیرا که آزادی
همیشه نیمه سنگینتر را بر میدارد.
این است دست رفیقان.
دستهای برهنه ،راها برهنه در دستهای برهنه
بسان خیوط راه آهن بر نقشهی جهان
دستهای برهنه
ساییده ،پاکشده بر کفشان خط سرنوشت
و سرنوشت جهان در مشتهایشان.
این دستهای رفیقان است.

دستهایرفیقان


دستهامان برهنه ماند
بر گونههای نتراشیدهی آسمان
هداربار ساییده شد
هدار بار در سیم خاردار گیرافتاد
میلههای سرد و آهنین مرا را
هداران بار لمس کرد.
دستان ما از کلنگ و سنگ
از کشمکشها و پنجه افکندنها پینهها دارند
حاال میمالنتر اشیاء را به چنگ میفشرند.
دو دستکش پشمی گرم ،دو دستکش نرم
هوای خانه و سایهی مادر.
گرم بود دستهایمان
چنانکه دستهای دیگر را
لخت و برهنه نمیگرفتیم.
کهنه و نخنما شده است اکنون
آن دستکش.ها
از آنها تندیب زخمبندی ساختیم
به بستن زخمهای رفیقان
از آنها کهنهی آشپدخانه ساختیم
به تنظیف وسیلهها و ظرفهای جیرهی روزانه.
دستهایمان برهنه ماند
کار و سکوت و اشاره را آموخت
سنبهی آهنین ترنگ خشم را
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دشمنان
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آنها ترنگهای پر از باروت را آوردند
آنان دستور این کشتار وحشیانه را صادر کردند
آنها اینجا با خلقی مواجه شدند
گردآمده به حکم عشق و وظیره
که سرودی میخواندند.
دخترک با پرچمش فرو افتاد
و پسر ،خندان ،زخمی ،در کنارش
مردم وحشتزده ،با درد و خشم
دیدند آنان را که بر خاک میافتادند
و همانجا که کشتگان افتاده بودند
مردم پرچمهایشان را در خون زدند
تا آن را رو به دژخیمان دوباره بر پا دارند.
به خاطر این مردگان ،به خاطر مردگانمان
مجازات میخواهم!
برای آنها که بر خاک میهن خون ریختند

مجازات میخواهم!
برای جالدی که حکم این کشتار را داد
مجازات میخواهم!
برای خیانتکاری که به قیمت خون دیگران باال
رفت
مجازات میخواهم!
برای آنکه فرمان مرا داد
مجازات میخواهم!
برای آنان که از این جنایت دفاع کردند
مجازات میخواهم!
نمیخواهم دست خونآلودهشان را به سمتم
دراز کنند
من مجازات میخواهم!
نمیخواهم سریر من باشند،
نمیخواهم حتی در خانهشان راحت بنشینند
مجازات میخواهم!
میخواهم در همین مکان ،همین میدان،
محاکمه شوند
من مجازات میخواهم!
من مجازات میخواهم!
|پابلو نرودا|ترجمه:غزال طبری

روز معلم بر
معلمان
ایران زمین
مبارک باد
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در روز  21اردیبهشت مااه  ،2431دکتار
ابوالحااسن خااانعلی دباایر دبیرسااتان
باااه
جاااامی تهاااران ،در راه اعاااترا
مشکالت صنری و حقوق پایمال شاده
معلماااان و خواساااته هاااای ملااای و
آزادیخواهانه آنان ،در میادان بهارساتان
بااا گلولااه عواماال حکوماات دیکتاااتوری
وقاات ,بااه شااهادت رسااید .وقااوع ایاان
رویداد تلخ و ضد بشری موجاب گردیاد
کااه از آن پااس روز  21اردیبهااشت ،در
تاریخ این سرزمین به عناوان روز معلام
نامیده شده و الهام بخش حرکتهاای
آزادیخواهانه معلمان ایرانی باشد.
اهمیت تمامی فعالیتها و مشاغل در
هر جامعهای با بررسی نقش ،جایگااه
و نااید اثاار گااذاری آن هااا در پیااشرفت
وتعالی جامعه سنجیده میشاود و در
این بین نقش تعلیام و آماوزش اناسان
جایگااااه رفیعااای داشاااته و رساااالت
عظیماای را باار عهااده معلمااان وظیرااه
شناس می گذارد .معلمان انسانهایی
شریف ،دلسوز و پاک سرشت هستند
که نقشی کلیادی در انتقاال داناش و
پرورش افکار و تحکیم زیربنای فرهنگی
جامعااه را باار عهااده دارنااد .در مباحااث
توساااعه جواماااع یکااای از مهمتریااان
شاخااصههای میاار  ،انتقااال دانااش و
دادن آمااوزش اساات .جوامعاای مااسیر
رشد و توسعه را با سرعت میپیمایند
و در توسعه اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ
و پیشرفت علم و دانش موفق خواهند
بود که به این مقوله نگاه وی ه و برناماه
جامعی داشته باشند .تقویت و تامیان
نیازهاااای آموزشااای کاااشور یکااای از
مهمااترین راههااای همااوار کااردن ایاان
مااسیر اساات و بخااش بدرگاای از ایاان
نیازهای آموزشی تربیت ،به کاارگیری،
پااشتیبانی و حمایاات از آموزگاااران و
دبیران و همه معلمان در تماام سایو
اسااات .شاااوربختانه در ایااان ساااالها
حکومت جمهوری اساالمی ،در تامیان
نیازهای آموزشی به خصوه در حاوزه

رفاه و تاامین معلماان قاصور داشاته و
ناکاااام باااوده و عمااال کاااردش تنهاااا
نارضااایتی شاادید فرهنگیااان را در پاای
داشته است .تا زماانی کاه ماشکالت
این قشر فرهیخته جامعاه حال ناشود
نظام آموزشی با نارسایی و ماشکالت
رو در رو خواهااد بااود و هدینااه ی ایاان
مااشکالت باای شااب در آینااده بااسیار
افدون تر و خسارتبار تر خواهد گردید.
ایاان روزهااا کااه از یااب سااو وضااعیت
اقتااصادی نابااسامان ،گراناای سرسااام
آور و تااورم افااسار گریختااه ناشاای از
سوء مدیریت ها و سوء سیاست هاا و
فااساد هااای مااالی بااا ارقااام نجوماای
پدیدار شده ،و از سویی دیگار بیمااری
کرونااا شاارایط بااسیار سااختی را باار
تمااامی مااردم جامعااه تحمیاال کاارده
اساات ،الجاارم معلمااان نااید در ایاان
اوضاااع ،عااالوه باار ایاان مااشکالت و
نداشتن حقوق کافی برای تاامین یاب
زنااادگی متعاااارف ،ماااورد بیمهاااری
روزافدون از سوی حکومات قارار گرفتاه
اند .و نماینادگان آن هاا باه جارم حاق
طلبی در زندان ها باه سار مای برناد.
تورم و گرانای ،ناباسامانیهای اداری،
جلوگاااایری از فعالیتهااااای صاااانری
مستقل و تشکیل اتحادیه ،بیعدالتی
و کاااهش مندلاات و جایگاااه اجتماعاای
ناشی از مدیریت ضاعیف و ناباسامان،
موقعیت و شرایط زنادگی فرهنگیاان را
در مخاطره قرار داده است .عدم بهباود
وضااعیت نظااام آموزشاای بااه خااصوه
شرایط معیشتی فرهنگیان ،پیامادهای
ناااگواری را در پاای خواهااد داشاات .بااا
تکیاااه بااار علااام ،داناااش و تجرباااه،
راهکارهااای حاال مااشکالت معلمااان
شاااریف ایاااران ،پیگااایری ایااان ماااوارد
میباشد .کلیه معلماان زنادانی کاه باه
جرم دفاع از حقوق صنری و ملی خود
در پشت میله های زنادان قارار گرفتاه
اند باید هرچه زود تر آزاد شاوند .مواناع
موجود بر سار راه ایجااد تاشکل هاای

جبهه ملی ایران
صاانری معلمااان بایااد برچیااده شااود.
افدایش حقوق و تامین امکانات مالی و
رفااااهی و رفاااع فقااار و محرومیااات از
زنااادگی معلماااان .بااااالبردن مندلااات
اجتمااااعی معلماااان در باااستر ایجااااد
تشکل های علمای و صانری .اجارای
عااادالت در ضاااریب هاااای حقوقااای.
باالبردن جایگاه تعلیم و تربیت از طریاق
تغییر سیاستهای کالن کشور در جهت
اولویاات دادن بااه ساارمایه گااذاری در
آموزش و پارورش .اصاال شایوه هاای
گدینش و پارورش آموزگاار و بااال باردن
دانااش ،توانااایی هااا و مهااارت هااای
علماای و آمااوزش آموزگاااران .اجاارای
سیاست تمرکد زدایی و فاراهم کاردن
زمینه مشارکت همه جانباه آموزگااران
در آمااوزش و پاارورش .اصااال مدیریاات
نااایروی اناااسانی و اساااتقرار نظاااام
شایااسته ساااالری .تقویاات کااردن و
اعتبااار بیااشتر دادن بااه بیمااه درماناای
معلمااان و در پایااان پرداخاات میالبااات
فرهنگیان.
جبهههه ملههی ایههران روز م لههم را
گرامی مهی دارد و ایهن روز را بهه
تمامی م لمان فرهیخته و دلهسوز
ایههران زمیههن تبریهه میگویههو و
پهشتیبانی وههود را از ف الیتهههای
صههه فی مهههستق و ح طلبانهههه
مههههی دارد .و
فره گیههههان امهههه
وواهان آزادی فوری تما م لمهان
زنوانی و همه زنوانیان سیاسی و
مقیوتی در سراسر ایران است.

تهران  -دوازدهم اردیبهشت 2311
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی
ایران

نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان
دانشگاه شریف به خامنهای
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رادیو زماناه  -جمعای از داناشجویان و
فارغالتحااااصیالن دانااااشگاه صاااانعتی
شریف با انتشار یاب ناماه سرگاشاده
خیااااب باااه علااای خامناااهای ،رهبااار
جمهااوری اسااالمی ،ضاامن محکااوم
کااردن ساارکوب سیااستماتیب علاای
یوناااسی و امیرحاااسین مااارادی ،دو
دانشجوی نخباه ایان داناشگاه توساط
قااوه قااضاییه ،از او خواسااتند ضاامن
جلوگااایری از ترتیاااب اثااار قاااانونی در
خااصوه اقاااریر و مااصاحبههای اخااذ
شده از ایان دو داناشجوی زنادانی ،از
ادامه اقدامات خالف قانون و بازداشات
طوالنیمادت باادون نظار دادگاااه صااال
جلوگیری بهعمل آورد .متان ایان ناماه
سرگااشاده در کانااال تلگاارام «انجماان
اسالمی دانشجویان دانشگاه صانعتی
شااااریف «منتااااشر شااااده اساااات.
نویسندگان این نامه همچنین خواستار
دسترسی علی یونسی و امیرحسین
مرادی به وکیل انتخابی شدهاند.
در طی یبسال اخیر منابع دانشجویی
از بازداشت دهها دانشجو خبر دادهاند،
بازداشاتهایی کاه باا وجاود تعییلاای
دانشگاهها در دوران کرونا انجاام شاده
اساات .ایاان فااشارها امااا در مااورد دو
دانشجو شکلی کمسابقه پیدا کرده تا
جااایی کاااه دساااتگاه قاااضایی اتهاااام
«افساد فی االر «را باه آناان باسته
اساات :علاای یونااسی و امیرحااسین
مرادی ،دو دانشجوی نخبه و المپیاادی
دانااشگاه شااریف ،بااه «افااساد فاای
«متهم شدهاند .علای یوناسی
االر
و امیرحسین مارادی ،دو داناشجو و از
ماادالآوران مااسابقات جهااانی المپیاااد
نجوم ۷۷ ،فروردین ماه ساال  ۰۶۹۹باا
ضرب و شتم توساط نیروهاای امنیتای
بازداشت و باه سالول انرارادی در بناد
 ۷۱۹زندان اوین منتقل شادند .پاس از
گذشااات بیاااش از یبساااال ،ایااان دو
دانااشجو در مکااان یاااد شااده بهساار
میبرند.
در ادامااه نامااه دانااشجویان دانااشگاه
صنعتی شریف آمده اسات« :ماصاحبه
انتشاریافته یکای از همبنادهای آقاای
«علاای یونااسی «نااید دا ب
ل باار فااشار
روحاای و رواناای و مجبورکااردن وی بااه

انجااام مااصاحبه تلویدیوناای و اقاارار بااه
پااذیرش عناااوین اتهااامی بودهاساات.
همچنین آثار صدمات فیدیکی در چشم
و گوش وی ماشهود باوده کاه بهدلیال
محااادودیتهای اعمالشاااده توساااط
ضاااابط قاااضائی ،بهدرساااتی درماااان
نشدهاسااات« .روناااد قاااضایی بااارای
رسیدگی به پرونده ایان دو داناشجوی
بازداشااتی از آغاااز بازداشاات شاادیدا
ناعادالنه باوده اسات باهنحوی کاه ۷۳
روز پس از بازداشات ایان دو داناشجو،
غالمحااسین اسااماعیلی ،سااخنگوی
قوه قضاییه جمهوری اساالمی روز ۰۳
اردیبهشت ساال گذشاته آنهاا را باه
«داشتن ارتباط باا ساازمان مجاهدیان
خلق «و «قصد اقادامات خرابکاراناه در
دوران کرونا «متهم کرد.
همچنین در اسارندماه ساال گذشاته

هاام در ابالغیااهای بااه وکااالی ایاان دو
دانشجو اعالم شد که آنها به «افاساد
فی االر «متهم شدهاند ،اتهامی که
میتواند برای آنهاا صادور حکام اعادام
بهدنبال داشته باشاد .ایان دو زندانای
سیاسی اماا ایان اتهامهاا را در طاول
یااب ساااال گذشاااته باااا قاطعیااات رد
کردهاند.

گمشده ای به نام

شفافيت
دکتر اسماعيل نوری عال
ياکای از جاالااب تارياان پاديااده هااای
اجتماعی دست زدن آدمیان به »پنهان
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کاری «در امور است .در اين بااره کاه
چرا ما آدمیان دست به چنین عامالای
ماای زناایاام بااحااث هااای اخااالقاای،
روانشناختی ،و اجتماعی بی شمااری
وجود دارد .مجموعاا پاناهاان کااری را
همیشه می توان ناشای از شاراياط،
ارزش هاا و هاناجاارهاائای بایارونای
دانست که ترس آفرينناد اا باه دلایال
ممنوع باودن کااری کاه اناجاام مای
دهیم ،يا به دلیل گناه خاواناده شادن
اش .شايد بجاای واژهء «گانااه« ،کاه
طعمی مذهبی دارد ،بهتر آن باشد که
از همان واژهء «عمال ماماناوعاه «کاه
عمومی تر است استارااده کارد .ماا،
بخاطر احتراز از گیر افتادن ،و به ناچاار،
دست به پنهان کردن عمل خاود مای
زنیم .يعنی ،ماهام ايان نایاسات کاه

خودمان نید کار خويش را خیا بدانیم يا
ندانیم ،بلکه مهم قواعد مسلط اند کاه
کارهائی را «ممنوعه «مای کاناناد و،
پس ،در پساپشت هار «پاناهااناکااری
آگاهانه «می تاوان عاناصار «تارس از
افشا شدن «و ،در نتیجه ،در ماعار
قضاوت و قرار گرفتن را جستجو کرد.
***
اما ،در طاول تاارياخ ،اناواع و
اقسام موضع گیری ها علیه «ترس «را
هم ديده ايم که فاعالنش در دو صاف
ايستاده اند :خودکامگان و قهرمانان.
خودکامگان خويشتن را در جااياگااهای
فرا و ورای هنجارها و ارزش ها ديده و،
بی آنکه ترسی از عاواقاب کاار خاود
داشته باشند ،اعماال خاود را اناجاام
می دهند؛ اعمالی که بر خالف برخای
از همان هنجارهای جاری اجاتامااعای
است که حتی ممکن است به دسات

خود آنان ابداع شده باشند .خالایاراهء
مسلمین ،شراب زده و مست ،به نماز
صب می ايستد و بر سجااده غاثایاان
می کند ،خبرش را هم بااد باه هاماه
جائی که محتسباان هاماان خالایاراه
مستان را حاد مای زدناد مای بارد.
خلیره اما ،در سايه شمشیر خاونارياد
شااحاانااگااان اش ،تاارساای از تااودهء
مسلمانان ندارد.
و ،در سوی ديگر اين ماعاادلاه،
آنان ايستاده اند کاه باخااطار تاهاور و
شرافیت کارشان قهارماان ماحاساوب
می شوند؛ آنان که تن به هناجاارهاای
تحمیلی نمی دهند ،کار خود را گانااه
نمی شماارناد ،افاکاار خاوياش را باا
شرافیت بیان می کنناد ،و در اغالاب
موارد نید چوب آن را می خورند .ياکای
مناصاور حاالج مای شاود و دياگاری
فاطمهء قرة العین.
***
اما ،در اين میانه ،آنچه ماوجاب
شده که از نایااز جاواماع بشاری باه
قهرمانان ،در برابر خودکامگان ،کاساتاه
شود کشف اين واقاعایات اسات کاه
قدرت بايد نه در دست هیچکدام آناهاا
قرار نداشته و در دست نماايانادگاان و
گماشتگان مردم قارار گایارد؛ ياعانای
همآنها که در مقابل جامعه مساوول و
پاسخگويند و به همایان دلایال نامای
توانند ارادهء خود را بر مردمان تحامایال
کنند بی آنکه گادنادی بابایاناناد و ناه
لدومی دارد که در قاامات قاهارمااناان
ظهور کنند.
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يعنی ،يکی از عواقب ورود انساان باه
دوران ماادرن ،و تساالااط انااديشااهء
»انسااان مااحااوری «و ،در پاای آن،
دموکراسی و کثرت گارائای ،آن باوده
است که در کاار اجاتامااعای هاماهء
مسالوالن بايد به پسله گری و پاناهاان
کاری خاتمه داده و روی به شاراافایات
آورند .در واقع ،در جوامع متمدن اماروز،
يااکاای از لااوازم اصاالاای اسااتااقاارار
وجاااااااود
دماااااااوکاااااااراسااااااای
»شرافیاات ،« ،transparencyدر کاار
سیااسای ،کشاورداری ،و کاال اماور
عمومی است .فلسرهء ايان ماوضاوع
هم بر اين دو باور استوار است:
الف .اگر فر بر آن اسات کاه ماردم
ساالر امورند (دموکراسی ،،و مادياران
جامعه مستخدمان آنها محسوب مای
شوند ،آنگاه هیچ مادياری حاق نادارد
»پنهان از مردم «دست به کاری زند.
ب .پنهان داشتان اماور از ماردم ،باه
اغلب احتمال ،به فساد و اساتاباداد و
تباهی می انجامد.
حال ،اگر از منظری ماتاقاابال باه ايان
موضوع بنگريم ،می بینیم کاه از دياد
ساایاااساات ورزی ماادرن يااکاای از
مشخصات کاری اشخاه و حاکاومات
های فاسد و استبدادی «پنهان کااری
غیر قانونی «است به معنی مادياريات
پنهانکارانهء جامعه ای که قارار اسات
به آن خدمت کنیم.
توجه کنیم که قصاد مان اناکاار لادوم
پنهانکااری حاکاومات هاای مادرن در
مواردی خاه نیاسات .هار حاکاومات
برآمده از انتخاب مردم هم حق و هام
مأموريت دارد کاه در راساتاای حاراظ
منافع ملت خود بسیاری از میاالاب را
تا زمانی که ضارورتای وجاود داشاتاه
باشد پنهان کند .اما در هر سایاساتام
حکومتی مدرن و امدوزی برای هامایان
مقدار پنهانکاری نید ضوابط و قاواعادی
وجود دارد که از دست زدن مساالاوالن
به پنهانکاری ناالزم ،شخصی و ناشای
از منافع خاصی که باه ماناافاع مالای
ارتباطی ندارند جلوگایاری مای کاناد.
يعنی ،تنها سیاستمورزان می تاواناناد
پنهان کاری کنند که منتاخاب ماردم و
تحت کنتارل ناهاادهاای دماوکاراتایاب
باشند؛ نه این که انواع و اقسام پنهاان
کاری ها را به زیان ،یا حتی نرع ماردم
انجام دهند و مدعی باشند کاه چاون
سیاستمدار هستند حق چنیان کااری
را دارند .وقتی مردم به سیاستماورزان
اختیار و نمايندگی نداده باشند پاناهاان
کاری تنها خبر از وجود داليل شخاصای
يا گروهی می دهد.
در واقع در در همین راستا بوده اسات
کاااه در ساااال « ،2994پااایاااتااار

ايجن ،[« [Peter Eigenيکی از مدياران
سابق بانب جهانی ،به تأسایاس ياب
سازمان غیردولتی به نام »شاراافایات
باایاان الااماالاالاای « [Transparency
 [Internationalاقاادام کاارد و اياان
سازمان دو سال بعد شاخص جاالابای
باااه ناااام »شااااخاااص مااادرکاااات
فسااااد « [Corruption Perceptions
 [Indexرا معرفی کرد که می توانست
دولت  /ملت های جهان را بار حساب
میدان فسادی که در کشورشان وجاود
دارد طبقه بندی کند .از آن پس گدارش
مربوط به اين شاخص هر ساله منتشر
شده و کشور ما نید همیشه در اواخار
فهرست نااشای از کااربارد آن قارار
داشته است.
***
امااا قصااد ماان در اياان نااوشااتااار
»افشاگری «در مورد عدم شاراافایات
حکومت اسالمای نایاسات .کاار ايان
حکومت از اين افشاگری ها گذشته و
اساسا ديگر جائی برای افشاگاری در
مورد خیانت ها و جنايت های آن باقای
نمانده است .بخصوه که همیان رواج
فعالیت در راساتاای »افشااگاری «در
مورد رفتارها و اعمال اين حاکاومات از
جانب مخالران اش ،نشانهء آن اسات
که ،بر بنیاد حکم مذهبی «تقیاه «(باه
معنی پوشاندن حقیقت ،،هیاچ کاار و
حرف و وعده و قاولای از جااناب ايان
ساختار نکبتبار با واقعیتی که در پاس
پشت سخن و عمل اش نهرته اسات
خوانائی ندارد.
قصد من در اينجا ،و در واقع ،پارداخاتان
به ضرورت وفاداری باه »شاراافایاتای
مشابه «در نادد ماخاالاراان حاکاومات
اسالمی است که ،در تاقاابال باا آن
حکومت ،مدعی دموکراسای و آزادی
اند و در راه اساتاقارار ياب حاکاومات
امروزی و شراف و ملت مادار ماباارزه
می کنند.
آيا اين سازمان ها و شخصیت ها نایاد
نبايد در کار خود شراف باشناد؟ و آياا
ضرورت هائی گريدناپذير وجود دارند که
مانع اين »رفع کدورت «شوناد؟ باناظار
من ،از آنجا که در حاال حااضار هایاچ
سازمان و شخصیتای در اپاوزيسایاون
حکومت اسالمی دارای نمايانادگای از
جانب مردم (چاه در داخال و چاه در
خارج کشور ،نیست ،هیچ بهانه ای از
جانب آنان برای پنهان داشتن فعالایات
های مبارزاتی شان نمی تاواناد قاابال
توجیه باشد.
***بااری» ،شاراافایاات «تاناهاا باارای
کارکردهای حکومت های مدرن نیست
که يب ضرورت اجتناب ناپذير محساوب

می شود ،گاروه هاای ماخاالاف ياب
حکومت استبدادی نایاد بارای نشاان
دادن شراف فوايد ساز و کارهای خاود
ناچارند که از همین شرافیت برخاوردار
باشند .در واقع ،اين « پرده نشایاناان«
انااد کااه باار غاالااظاات کاادورت فضااای
سیاسی و گساتارش « تاالاوری هاای
توطاله« می افدايند.
پس بیائید آرزو کنیم کاه اپاوزيسایاون
حکومت اسالمی نید بخواهد و بتاواناد،
خورشیدوار ،در اندازه های ياب ناهااد
مدرن و شراف ظاهر شاده و باا ناور
حاصل از شرافیت خود »رنگ کدروت «
(کدر و تیره و تار باودگای ،را از خاود
بددايد.
آيا شما نید تا بحال به مغرب پایاش از
صبحگاهان خیره شده ايد کاه ساخات
تیره و تار می نمايد؟ و همآناگااه دياده
ايد که با ظهور تدريجی خاورشایاد ،در
مشرق پساپشت شماا ،ماغارب فارو
رفته در تاريکی نید روشان و شارااف
می شود؟ فکر می کنام کاه ماا نایاد
بايد ،برای خروج از بان بسات اتاحااد
نیروهای اپوزيسیون حکومت اساالمای
منتظر ،چنین طلوع شرافی باشیم.
تاريخ نگارش :جمعه  12باهامان 2491
ا  21فوريه 1122
تاااريااخ بااازنااویساای :چااهااارشااناابااه 7
ارديبهشت  12 – 2311آوريل 1112

سازمان ملل درباره
اعدامهای  ۷۶کمیته
تحقیق تشکیل دهد
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بیش از  ۰۵۱مقا ساب سهازمان
مل و کارش اسان مشهور حقهو
بشر و حقو بینالمل بها ارسهال
نامهای به میش باشهله کمیهسر
مالی حقو بهشر سهازمان مله
وواسههههتار تههههشکی کمیههههسیون
تحقی بینالمللی در مورد کهشتار
هزاران زنوانی مقیوتی-سیاسهی
در ایران در تابستان  ۰۶۳۱شونو.
امضاکنندگان این ناماه سرگاشاده کاه
روز دوشاانبه ۰۶ ،اردیبهااشت منتااشر
شااااد ،شااااامل مااااری رابینااااسون،
رئیسجمهااور سااابق ایرلنااد و کمیااسر
عااالی سااابق سااازمان ملاال ،یکاای از
معاونان دبیرکل ساابق ساازمان ملال،
 ۷۴گدارشگر وی ه پیشین سازمان ملل
در زمیناااه حقاااوق باااشر و روساااای
کمیااااسیونهای تحقیقاااااتی قبلاااای
سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر
در اریتره و کره شمالی هستند.
کارشناسان برجسته حقوقای ناید کاه
ایاان درخواسااتنامه را امااضا کردهانااد
عبارتناااد از دادساااتان ساااابق دیاااوان
کیرری بینالمللی سازمان ملال بارای
یوگسالوی ساابق و روانادا ،دادساتان
وی ا ه سااابق در دادگاااه ویاا ه لبنااان و
اولین رئیس دادگاه وی ه ساازمان ملال
در سایرالالون .رویهمرفتاه ۸۱ ،نرار از
امضاکنندگان ،پیشتر مناصبی واباسته
به سازمان ملل داشتهاند.
این نامه سرگشاده همچنین از ساوی
 ۷۸سااازمان غیردولااتی بینالمللاای از
جملااه نهاااد «عاادالت باارای قربانیااان
کاااااااشتار  ،« (JVMI)۰۶۳۱مرکاااااااد
بینالمللاای عاادالت انتقااالی )،(ICTJ
ساااازمان جهااااانی علیااااه شااااکنجه
)(OMCTو مرکااد حقااوق بااشر رائااول

والنبرا به امضا رسیده است.
به گدارش رسانه های خارجی ،در این
نامه سرگاشاده یاادآوری شاده اسات
کااااه در  ۶سااااپتامبر  ،۷۱۷۱هراااات
گدارشگر وی ه سازمان ملل به مقاماات
ایراناااای نوشااااتند کااااه اعاااادامهای
غیرقانونی  ۰۶۳۱و ناپدید کردن هداران
زناادانی سیاساای «میتوانااد جنایاات
علیه بشریت به شمار بیاید«.
در تاباااستان  ،۳۱آیاااتهللا خمیااانی،
بنیانگذار جمهوری اساالمی ،باا صادور
فتوایاای دسااتور اعاادام کلیااه زناادانیان
سیاساااای وابااااسته بااااه سااااازمان
مجاهدین خلاق را صاادر کارد .اعاضای
گروههای چپ ،در موج دوم اعادام هاا
به قتل رسیدند.
گدارشگران وی ه سازمان ملال در ناماه
خااود میگوینااد از آن زمااان بااه بعااد،
»کاسانی کاه دساتور ایان اعاادامهای
غیرقانونی را صاادر کارده و آن را اجارا
کردهاناااد ،از ماااصونیت سیاااستماتیب
برخوردار شدهاند«.
ایاان نامااه میافدایااد کااه «بااسیاری از
مقامات دخیل ،همچنان سمتهایی را
در دسااتگاه قاادرت در دساات دارنااد ،از
جمله در ارگانهای اصلی دادگستری،
دادسااتانی و حکومااتی «کااه ایاان اماار
شامل رئیس قوه قضائیه فعلی و وزیار
دادگستری نید هست.
امضاکنندگان این نامه نوشاتهاند« :ماا
از شورای حقاوق باشر ساازمان ملال
درخواسااات مااایکنیم تاااا باااا ایجااااد
کمیسیون تحقیق در ماورد اعادامهای
گسترده قضایی و ناپدید شدن اجباری
سااال  ،[۰۶۳۱[ ۰۹۴۴بااه مااصونیت از
مجااازات در ایااران پایااان دهااد .مااا از
میشل باشله ،کمیاسر عاالی حقاوق

بشر ،میخواهیم تاا از تاشکیل چنیان
کمیسیونی حمایت کند«.
قااضات اروپااایی کااه از ایاان درخواساات
پاااشتیبانی کردهاناااد شاااامل معااااون
سابق رئیس جمهاور و قاضای ساابق
دادگاه حقوق بشر اروپا و ساه قاضای
سابق دیوان عادالت اتحادیاه اروپاا نیاد
هستند.
دیگر اماضاکنندگان برجاسته ایان ناماه
شااامل روآن ویلیااامد ،اسااقف اعظاام
کنتربااری ،کیاام کمپباال ،نخااست وزیاار
پیااشین کانااادا و شااش برنااده جااایده
نوبل ،از جمله برنده جاایده صال نوبال
 ۰۹۹۳و خااوزه رامااوس-هورتااا ،رئیااس
جمهور سابق تیمور شرقی است.
طاهر بومدرا ،ماسالول پیاشین حقاوق
بااشر سااازمان ملاال ،در ایاان مااورد بااه
رسانهها گرت« :این اولین باری است
که چنین گاروه متشخاصی از مقاماات
سابق سازمان ملل متحد مستقیما به
کمیااسر عااالی متوساال میشااوند تااا
عاااامالن قتااال عاااام  ۰۹۴۴را ماااورد
بازخواست قرار دهند«.
او اضافه کرد« :خاانم باشاله میتواناد
ناااتوانی تأساافبار ارگانهااای مربوطااه
سااازمان ملاال متحااد باارای تحقیااق در
مورد ایان خاشونت هولنااک را جابران
کناااد و افااارادی را کاااه در ساااالهای
گذشته در این ارتباط مسالول بودهاناد،
بااه پاسااخگویی واداشااته و بااه آزار و
شااکنجه خانوادههااای قربانیااان پایااان
دهد«.
طاهر بومدرا تأکید میکند که شاهدان
آن کاااشتار »هناااوز زناااده هاااستند و
شواهد آن موجود است«.

ی
به گزارش رسویسهای اطالعات
هلند رژیم ایران همچنان در یت
تولید سالح اتیم است
ناصر اعتمادی– رادیو فرانسه
سرویسهای اط ماتی و ام یتهی
هل ههو بهها انتههشار گزارشههی ام ه
کردنو که جمهوری اس می ایهران
در سال  ٠۱٠۱در پی دستیابی بهه
ف ون س حهای کشتار مها بهوده
اسههت .سههرویسهای اط ماتههی
آلمههان و سههوئو نههیز بهها انتههشار
گزارشهایی مشابه وبر دادنو که
برو ف ادمای ملی وام ههای کهه
ظاهراً تولیو سه ح اتمهی را حهرا
کههرده جمهههوری اسهه می
ام ه
ایران در سال گذشهت میه دی در
پههی دسههتیابی بههه فههن آوریهههای
الز برای تولیهو سه ح ههستهای
بوده است.
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در ایااان بیااان گااادارش سااارویسهای
اطالعاتی و امنیتی هلند تأکید میکند
که با تالشهای این کشور شاماری از
اقدامهای دولت ایران بارای دساتیابی
بااه فنآوریهااای تولیااد سااال کااشتار
عام با شکست روبرو شادهاند .همیان
گدارش میگوید کاه باه غایر از ایاران،
سوریه ،پاکاستان و کاره شامالی نیاد
کوشیدهاند در سال گذشتۀ میالدی به
فن آوریهای هلند و دیگار کاشورهای
اروپایی برای تولید سال اتمی دسات
یابند.
سرویسهای اطالعاتی آلمان ناید مااه
گذشته فاش کردند که ایاران ،ساوریه،
پاکااستان و کااره شاامالی میکوشااند
عالوه بر توساعۀ زرادخاناۀ ساال های
متعارف خاود ،ساال های کاشتار عاام
خویش را نید نوساازی کنناد .همدماان
سرویسهای اطالعااتی ساوئد ناید در
گدارشاای جداگانااه فاااش کردنااد کااه
جمهااوری اسااالمی ایااران کوشاایده در
ساااال  ۷۱۷۱بااارای توساااعۀ برناماااۀ
سال های اتمی خود به فن آوریهاای
سااوئد نااید دساات یابااد .در گاادارش
ساارویسهای اطالعاااتی سااوئد آمااده

اسات کااه رژیاام ایااران بااه جاسوساای
صنعتی در سوئد روی آورده و هدف آن
از این کار دستیابی به فناون پیاشرفته
و آن دسته از محصوالت سوئدی است
که در برنامههای تولید سال اتمی باه
کااااار گرفتااااه میشااااوند .گاااادارش

ساارویسهای اطالعاااتی سااوئد تأکیااد
میکند کاه جمهاوری اساالمی ایاران
باارای دسااتیابی بااه ایاان فنااون منابااع
هنگرتی سرمایهگذاری میکند.

کالب هاوس ،زمین جدید
بازی جمهوری اسالمی
برای فریب اپوزیسیون،
دکتر عبدالستار دوشوکی
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کالب هاوس نسخه جدیدی از پاالاتااک
قدیمی است که مسالولین جاماهاوری
اسالمی از ظریف گرفته تا جهانگیری و
جهرمی و بازماندگاان رفساناجاانای و
ارتش سایبری نظام در طای مااههاای
اخیر نه تنها مشتریهای مشتاق و پار
و پا قره آن بودهاند .بلاکاه عاالوه بار
مسالولین رژیم (اعم از اصال طالاب و
اصولگرا و گندم نما،؛ رسانههای رژیام
ناایااد در شفااروشش و بااازاریاااباای و
شااناااساااناادن و تااروی ا و رواجااگااری
مستقیم و غیر مستقیم آن تابالایاغاات
وسیعی را به راه انداختهاند .جمهاوری
اسالمی کاه دشامان قسام خاورده
فضای باز مجازی و پلترارمهاای آزاد و
تضارب آرا و تاباادل افاکاار مایبااشاد،
توانست قبل از هر کسی زمیان باازی
کالب هاوس را قاُرق کند.
شقاُرق کردنش یعنی جایای (ماثاال یاب
سنگر ،را تصرف و خلوت کردن و مااناع
ورود دیااگااران شاادن .امااا جاامااهااوری
اسالمی نه تنها مانع ورود اپوزیسایاون
به این سنگر تسخیر شده نمایشاود،
بلکه آنها را به شزمین بازی خودش دعوت
میکند .تا در آستانه انتخابات و بارای
گاارم کااردن تاانااور آن یااب بااار دیااگاار
شگرتگوی تمدنهاش ،اما این بار بین خاود
ایرانیانش را هدفمندانه و زیارکااناه آغااز
کاانااد .شااوربااخااتااانااه طاابااق مااعاامااول
اپوزیسیاون نامااهاای داخال و خاارج
نشین به همراه برخی از اپاوزیسایاون
محترم اما ساده دل مشتاق گرتگو باا
شورت و شرت به داخال زمایان باازی
جماهاوری اساالمای پاریادهاناد و باا
بسیجایهاای ارتاش ساایاباری ،کاه
روزانه باا قاماه و چااقاو و اسالاحاه
معترضان را در خیابانهای ایران سرکوب
میکنند و شبها تبدیل به انسانهاای

متمدن معتقد به گاراتاماان در کاالب
هاوس میشوند؛ گراتاگاو کاناناد .تاو
گویی این یب مناظره بین دانشجاویاان
دانشکدهای در سوئیس است .پارویان
اعتصامی درباره گندم فروشان جو نماا
میگوید :نرس جو داد که گنادم ز تاو
بستاند؛ با خبر باش که بی مصلحت و
قصدی  /آدمی را نبرد دیو به مهمانی.
اگر در مرورگر گوگل شکالب هااوسش را
بااه فااارساای و بااه انااگاالاایااساای (
)clubhouseجستاجاو کانایاد؛ تاعاداد
صرحات و ناتاایا جساتاجاو باه زباان
فاارسای یاعاانای شکااالب هاااوسش یااا
شکااالباهاااوسش ده بااراباار نااتااایاا
انگلیسی آن است .تاو خاود حادیاث
مرصل بخوان از این مجمل .اخیارا نایاد
سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطاات
با ارسال هشاداری باه ساه اپاراتاور
اصلی کشور آنها را متهم به اخاتاالل
در کالب هاوس کرد و به اپراتاورهاا ۷۸
ساعت فرصت داد تا اختاالل مشاهاود
در شبکه اجتماعای کاالب هااوس را
برطرف کنند .خابارگاداری کاار (ایالاناا،
مینویسد :ش شبکه اجتمااعای کاالب
هاوس به تازگی در ایران رواج یاافاتاه
است و کارشناسان دلیل باخاشای از
رواج ناگهانی آن در ایران را به تاحاوالت
سیاسی پایاشارو یاعانای اناتاخااباات
ریاست جمهوری نسبت میدهندش .در
هااماایاان گاادارش آمااده اساات :ش
کارشناسی فناوری اطالعات در گارات
وگو با ایلنا در پاسخ باه ایان ساواالت
اظهار کرد :احتمال فیلتر کاالب هااوس
به وی ه بعد از انتخابات وجود دارد.
کالم آخر اینکه اپوزیسیون واقعی باایاد
راه خود را از جو فروشان گندم نما جدا
کرده و نباید خواستاه یاا نااخاواساتاه
هیدم بایاار تاناور اناتاخااباات ریااسات

جمهوری نظام باشناد .بارای تاحاریام
انتخابات باید زمیان باازی آن (یاعانای
کالب هاوس ،را در گام اول تحریم کرد.
نمیتوان در کالب هاوس شاریاب دزد
بود و ادعای رفاقت با قافلاه داشات و
بعد مشارکت خاویاش را روشاناراکار
مابانه توجیه کرد .نمیتوان هایادم باه
پای تنور انتاخااباات بارد و هام زماان
ادعای تحریم انتخابات را داشت .چهال
و دو ساال تاجارباه ثاابات کارده کاه
جمهوری اسالمی با بکار بردن اناواع و
اقسام شگردها از کشتاار گارفاتاه تاا
گرتمان از تدور گرفتاه تاا تایامایاع بار
اپوزیسیون پیروز باوده اسات .تاا کای
ماایخااواهاایاام در زماایاان جاامااهااوری
اسالمی بازی کنیام؛ و حضاورماان را
اتاقهای جمهوری اساالمای تاوجایاه
کنیم؟ در ختم کالم باز هم شاعاری از
پروین اعتصامی است کاه مایگاویاد:
فلب ایدوست به شیرن همی مااناد
که زمانیت کند ماات و گاهای فارزیان
دل به سوگند دروغش ناتاوان بساتان
که به هر لحظه دگرگاوناه کاناد آئایان
ندهد هیچ کسی نسابات طااووسای
به شغالی که دم زشت کاناد رناگایان
چااو کاابااوتاار بااچااه پاارواز مااکاان فااارغ
که به پروازگاه تسات قضاا شااهایان
همه خون دل خلق است درین سااغار
که دهد ساقی دهرت چو مینوشین
مههههبههههوالسههههتههههار دوشههههوکههههی
مرکد میالعاات بالاوچساتاان اا لانادن
سه شنبه  ۰۸اردیبهشت ۰۸۱۱
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قرارداد حکومت جمهوری اسالمی با چین با
منافع ملی ایران در تضاد است
انقالب چین ،پس از سال هاا افات و
خید ،در سال  2939به پیروزی رسید و
مائوتسه تونگ ،رهبر بالمنازع اناقاالب،
در میدان تیان آن مان پاکان اعاالمایاه
تشکیل جمهوری خلق چایان
را قرائت کارد و بار مساناد
ریاست جمهوری خلق چایان
تکیه زد .حدود یب دهه پاس
از پیروزی انقالب چین ،دوران
قحیی  3ساله در چیان کاه
بااه ماارا ساای و هشاات
میلیون نرر در اثر گرساناگای
منتهی گردید پدید آمد.

صفحه 13

در ساال 2431خاورشایادی
مقارن با سال  ،2992هاناوز
آن قحیی هولناک در چایان
خاتمه نایاافاتاه باود کاه در
کمیسیون تعلیاماات جاباهاه
ملی ایران ،تحلیلی در ماورد
چاایاان و آیاانااده آن تااوسااط
صاحب نظران و متاراکاریانای
کاه در کاامایااسایااون حضااور
داشااتاانااد ،باارای کااادرهااای
گویندگی و تشکیالتای ارائاه
گردید با این مضمون که ایان
انبوه مردم گرسناه و ساتام
کشاایااده چاایاان ،باارای رفااع
گرسنگی و فقر و بیاکااری و
محدودیت و کاماباود فضاای
زندگی ،دیر یا زود باه کشاور
های مجااور خاود یاا حاتای
کشااورهااای دور تاار دساات
اندازی کرده و به آن سرزمین
ها سرازیر خواهند شد .از آن
پیش بینی در جبهه ملی ایران شاش
دهه سپری گردیده و اکناون ،شاصات
سال پس از آن تحالایال خاردماناداناه،
واقعیاتی پر رنگ از آن ارزیابی ،تحاقاق
یافته و به منصه ظهور رسیاده اسات.
البته امروز چین از طاریاق سایااسات
ورزی درست و منیقی سارماایاه ای
قابل توجه کساب کارده و از طاریاق
سرمایه گذاری و با نرو اقاتاصاادی و
سیاسی و رسانه ای کنترل جاهاان را

بعد از آمریکا در دست گرفته اسات .و
حاال حضور سنگینی از اتباع چایان در
کشورهای همسایه ی آن و در کشاور
های دور دست به چشم مای خاورد.

بیست و پنا در صاد از شاهارونادان
مالدی مهاجران چینی بوده و چایانای
تبارند .در اندونادی  24مایالایاون نارار
چینی زندگی می کنند که  91در صاد
از فعاالایات هاای چارخاه اقاتاصاادی
اندوندی را در اختیار دارند .در تایلند 23
میلیون نرر چینی حضور دارند .هاراتااد
در صد از مردم سنگاپور چینای االصال
هستند و  21در صد از شارکات هاای
فعال در سنگاپور از آن چینی هااسات.

و «لی کوان یو «پدر توسعه سناگااپاور
فردی چینی اسات .در فایالایاپایان 4
میلیون چینی حضور فعال دارند وحتای
پدر «دوترته «رئیس جمهور این کشاور
از چاایاان آمااده اساات .در
ویتنام ،الئاوس ،کااماباوج و
میانمار سر رید جمعیت چیان
باه وضاو قاابال مشااهااده
است .در تمام این کشور هاا
نبض اقتصاد در دست چایان
است .در کشور های دورتار،
در تمام کشور های اروپایای،
در آمریکا و در کانادا چیانایاان
اقلیت های قابل توجاهای را
تشکیل می دهند .فاقاط در
آمریکا حدود  4مایالایاون ،در
کااانااادا  3/2ماایاالاایااون و در
استرالیا نیام مایالایاون نارار
چینی زندگی می کناناد کاه
اکثرا هم در موقاعایات هاای
اقتصادی ممتازی قرار دارناد.
در بسیاری از کشاور هاای
آفااریااقااایاای ،چاایاان در حااال
سرمایاه گاذاری در زمایاناه
های گوناگون است و بایاش
از یب مایالایاون چایانای در
شهرک هاای ویا ه خاود در
آفریقا زندگی می کاناناد .در
باارخاای کشااور هااا ماااناانااد
سریالنکا و پاکستاان ،چایان
باانااادری بااا ماانااظااور هااای
استرات یب و نظامی ساختاه
اساات .ایاان مااقاادمااه باارای
نشااان دادن ایاان واقااعاایاات
اساات کااه چاایاان در حااال باارقااراری
ه ا مااوناای اقااتااصااادی و نااظاااماای و
سیاسی و اعدام نیروی انساانای ،ناه
تنها به کشاورهاای آسایاائای و هام
جوارش ،بلکه به کل جهان مایابااشاد.
نگاهی به تحرکات چیان باه روشانای
نشااان ماای دهااد کااه ایاان تااهاااجاام
خدندهاش به منظور سود جویی هاای
کالن و سعی در استثماار کشاور هاا
صورت می گیرد.

صفحه 14

و میتوان گرت که چین به تدری  ،جاای
استعمار غربای را گرفتاه و باه مایرا
خوار استعمارگران قرون گذشته تبدیال
شده است .با ایان نماای کلای کاه از
تحرکات چین میتوان دید ،حااال شااهد
آنیم که چین باه منظاور دسات رسای
گسترده تر به بازار های خااور میاناه و
آفریقااا و اروپااا بااه فکاار احیااای جاااده
ابریشم و مسیر قدیمی آن یعنی خاک
ایااران افتاااده اساات .بااه قاارار داد 12
سااااله چیااان باااا حکومااات جمهاااوری
اساااالمی کاااه باااا نیرناااگ و ترفنااادی
فضاحت بار ،می کوشند تا نام قرارداد،
بر آن نگذارند ،بایاد در راساتای همیان
اهداف استرات یب چین نگریاست .یاب
طرف قرار داد ،قدرت نو ظهاور چیان باا
اهدافی بلند پروازانه که بارای رسایدن
بااه جایگاااه اولیاان قاادرت جهااانی خیااد
برداشته است ،و طارف دیگار حکومات
جمهااوری اسااالمی کااه بااه علاات کا
روی های سیاسی و اقتصادی و عمال
کرد های ناصحی و واپاسگرایانه ،خاود
را در اناادوا و افااالس قاارار داده و باارای
رهاااااایی از
تنگناهااااااااا،
هیااچ طاارف
معاملااااااه و
شااااااااااریب
اقتااصادی در
ایاان جهااان،
جد روسیه و
چیااان بااارای
خاااود نمااای
یاباااااد .و از
روی ناچاااری
بااااه همااااه
تحمیاااالت و
شرایط خرت
بار چیان تان
داده اسااات.
متااااااااان و
جدئیااااااااااات
قاارارداد کااه
توسط وزرای
خارجه چیان
و جمهاااوری
اساااااااالمی
امااضاء گردیااد ،هنااوز بااه طااور رساامی
اعااالم نااشده و بااه گرتااه سااخنگوی
دولت جمهوری اسالمی ،طرف چینای
اجازه ی افشای آن را نداده است ،اماا
بر اساس آنچه که جسته و گریخته در
برخاای از نااشریات و وسااایل ارتباااط
جمعی منتشر شده ،مبلا چهاار صاد
میلیااارد دالر ساارمایه گااذاری از طاارف
چین در ایران صورت می گیرد .دویست
و هشتاد میلیاارد دالر از ایان سارمایه

گااااذاری در صاااانایع نراااات و گاااااز و
پتروشیمی و صد و بیست میلیارد دالر
در زیر ساخت های حمل و نقال جااده
ای و ریلی صورت خواهد گرفات .مادت
قرارداد  12سال است که به معانی در
گیر کردن نسل هاای بعادی کاشور در
این قارار داد ناا صاواب میباشاد ،ولای
سرمایه گاذاری در  2ساال اول انجاام
خواهااد شااد .در ایاان ماادت  12سااال

قرارداد سرمایه گذاری چين باا
حکومت جمهوری اسالمای باا
مسائل نظامی و امنيتی و مااناور
مشترک و استفاده چين از بناادر
و جزایر و پایگاه ها همراه اسات
که برای این مالالاود شادن
قرارداد اقتصادی باا مساائال
امنيتی و نظامی جز تسليم شدن
به هژمونی و مطامع چين ،هايا
دليل دیگری نميتوان یافت.

ایران متعهد است ،نرت و گاز مورد نیاز
چیاان را تااامین نمایااد .همچنیاان ایااران
بایااد ایاان نراات و گاااز را بااا رعایاات
تخریری که تا حدود  41در صاد قیمات
بازار نرات کار شاده ،در اختیاار چیان
بگذارد و بهای آن را هم دو ساال پاس
از تحویل نرت و گااز و باا پاول رایا در
چین یعنی «یاوان «دریافات نمایاد کاه
این خاود تبعااتی زیاان باار بارای ایاران
خواهاد داشات .در مادت قارار داد اگار

شاارکت و کااشور دیگااری ،پیااشنهاد
سرمایه گذاری در ایران را بنماید ،ایران
باادون موافقاات چیاان حااق قبااول هیااچ
پیشنهادی را ندارد و حاق تقادم قباول
پیشنهادات با چین خواهد بود .قارارداد
سااارمایه گاااذاری چیااان باااا حکومااات
جمهوری اسالمی با مسائل نظامی و
امنیااتی و مااانور مااشترک و اسااتراده
چین از بنادر و جدایر و پایگاه ها هماراه
اساات .کااه باارای ایاان مخلااوط شاادن
قرارداد اقتصادی باا ماسائل امنیاتی و
نظامی جد تسلیم شدن به ه مونی و
میامع چین ،هیچ دلیل دیگری نمیتوان
یافت .آمدن پرسنل چینی برای اجارای
تمااام ایاان پااروژه هااا و حااتی آماادن
نیروهای امنیتی چین بسیار سالوال بار
انگید اسات .باا توجاه باه تماامی ایان
جهااات ،قاارار داد حکوماات جمهااوری
اسالمی با جمهوری خلق چین در ایان
شرایط اندوا و استیاصال ایان حکومات
جد پای مال کردن مناافع ملای ایاران و
در خیاار قاارار دادن حاکمیاات و کیااان
ملای ایاران نتیجاه ای باه باار نخواهاد
آورد .بااا ایاان
کااااه جلااااب
ساااااااارمایه
گاااااااااااذاری
خارجااااااااای
برای تقویات
تااااااااااااااوان
اقتاااااااصادی
ایااران قیعااا
امری مرید و
ضاااااااااروری
میباشد ،اماا
ایاان قاارارداد
باااا چیااان از
ایاان ضاارورت
فاصااااله ای
بااسیار دارد.
مناااااااافع و
مصال ملای
ایران اقتاضاء
می کند کاه
تاا میهاان مااا
از حالت اندوا
و تحریااااااام
هااای بیاان المللاای خااارج نااشده و در
شاارایط عااادی قاارار نگرفتااه و امکااان
انتخااااب و گااادینش سااارمایه گاااذاران
خارجی از تمام جهان را پیدا نکارده ،از
انجام هار قاراردادی از ایان دسات کاه
ماالمااال از اهااداف اسااتعمار گونااه و
چپاول گرانه است ،اجتناب گردد .ملات
بدرا ایران هرگد زیر بار قارارداد متاضاد
با منافع ملی خود نخواهد رفت.

دکتر موسویان :

مصدق هیچگاه به مردم دروغ نگفت.
مصاحبه دکتر موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران با ماهنامه چراغ روشن
ماهنامه چراغ روشن شماره  10-11بهمن و اسفند 1۹۱۱

زهرا ترابی-روزنامه نگار
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دکااتر سااید حااسین موسااویان ،زاده
اسرند ماه ، ۰۶۷۱در حال حاضار رهبار
جبهه ملی ایران است.وی از پدشاکان
متخااصص داخلاای اساات کااه مبااارزات
خااود را از سااال ۰۶۶۱و بااا شاارکت و
دسااتگیری در اعتااصاب دانااش آمااوزی
به ماصوبه دکتار
۷۱دی ماه در اعترا
مهااران ،در شااورای عااالی فرهنااگ،
وتحمل حباس آغااز مای کناد وپاس از
شروع فعالیت های جبهه ملای ایاران،
به عنوان نماینده دانشجویان دانشکده
پدشاااکی در دورههاااای مختلاااف در
ساااازمان داناااشجویی جبهاااه ملااای
فعالیاااات مینمایااااد کااااه منجاااار بااااه
دسااااتگیریهای متعاااادد او در طاااای
سالهای حضورش در جبهاه ملای دوم
گردید .اوتا انتهاای دوره پهلاوی دوم ۹
بااار دسااتگیر میگااردد .سااید حااسین
موساااویان در ساااال ۰۶۱۳و باااا آغااااز
فعالیت دوبااره جبهاه ملای باه عناوان
هیالت اجرایی و شورای مرکدی جبهاه
ملی ایاران ماشغول گردیاده و پاس از
پیروزی انقالب و آغاز فعالیتهاای کلاو
جبهه ملی،به عنوان ماسالول ساازمان
های جبهه ملی و تاشکیالت فعالیات
مینمایااد .در کنااار «مهاادی آ ر و اصااغر
پارسااا« ،مااسالولیت اداره پیااام جبهااه

ملی را عهده دارمی شود.به مناسبت
سالگرد شادروان دکتر محمد مصدق و
همچنین  ۷۹اسرند ماه ،سالگرد ملای
شدن صنعت نرت ایران ،گرتوگویای باا
وی انجام دادیم.
زهرا ترابی-روزنامه نگار
– حاکمیههههههت ملههههههت در دوران
زمامههواری دکههتر مهه و در ههه
جایگاهی قرار داشت؟
میتااوان گراات کااه در دوران زمامااداری
دکتر مصدق ،حاکمیات ملای تاا حادود
زیااادی در ایااران تحقااق یافتااه بااود .او
نخااست وزیااری بااود کااه بااا حمایاات و
پشتیبانی ملت ایران با وجود خواساته
هیات حاکمه وابسته و با وجاود تمایال
قدرتهای بیگانه به آنان تحمیل شاد .او
در ساال ،۰۶۷۴باارای ورود بااه مجلااس
شانددهم سازمان جبهه ملی ایاران را
تاساایس کاارد و تااالش پیگاایر و طاقاات
فرساااایی را دنباااال نماااود.در هماااان
مجلس بود که قانون ملی کاردن نرات
را در جوی هیجان انگید باا تاییاد هماه
جانبااه ملاات ایااران بااه تااصویب نهایاای
رسااانید .او ملاای کااردن نراات را بااه
منظااور تحقااق حاکمیاات ملاای و قیااع
کردن دست استعمار انگلیس از مناباع

ایااران و پایااان دادن بااه دخالتهااای آن
دولت در کلیه شالون این کشور مدنظار
داشت .اما پس از تصویب شدن قاانون
ملی کردن نرت،هیات حاکمه و قادرت
های بیگانه مسلط بر کاشور ،در صادد
بر آمدند تا قانون ملی کردن نرت را باه
نحوی دور بدنند وآن را بی اعتبار کنناد.
برنامه یب ترفند یا یب نیرنگ را به اجرا
گذاشتند.به این شکل که یاب نمایناده
وابسته به دربار و متمایل به سیاسات
انگلیااس ،بااه نااام «جمااال امااامی«،در
صحن علنی مجلاس باه دکاتر ماصدق
پیشنهاد کرد کاه«آقاای دکاتر ماصدق،
حاال کاه قاانون ملای کاردن نرات باه
تصویب رسیده ،شما نخست وزیاری را
قبول کنید و این قانون را اجراء کنید« .

این پیشنهاد به این مناسبت به دکاتار
مصدق داده میشد که او آن را مااناناد
موارد ماکارر قابالای رد کاناد و آناهاا
کاندیدای مورد نظرشان یاعانای«سایاد
ضیاء الدین طباطبایی «را که در هاماان
موقع در دربار ودر ندد شااه و ماناتاظار
نتیجه آن ترفند بود؛ به عنوان ناخاسات
وزیر به مجلس ماعارفای کاناناد و او
کسی بود که باید قانون مالای کاردن
نرت را بی اثر میساخت ،تا غارت نرت
توسط کمپانی انگلیسی بتواناد اداماه
یابد .دراینجا بود که دکاتار مصادق باا
آگاهی از تاماام ایان تاوطاالاه هاا در
مجلس ایستاد و گرت«:مسالولایات را
میپذیرم «و دولت ملی را تشکیل داد و
در مدتی کمتر از دو ماه دست شرکات
انگلیسی غاصب نرت ،کوتاه شد.
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دکتر مصدق عالوه بر اجرای کار بادرا
ملی کردن نرت ،گامهای بلندی در راه
توسعه و پیشرفت ایران برداشات کاه
برخی از اقدامات او عبارتند از :تاحاقاق
آزادیهای اولیه ملت ایران ماناناد آزادی
احداب ،آزادی تشکیل سانادیاکااهاا و
اتحادیه ها ،آزادی مایاباوعاات ،آزادی
اجتماعات و تظاهرات و در حاقایاقات
اجرایی کردن اعالمیه جهانای حاقاوق
بشر .مصدق شیاالت را مالای کارد
وامکان ماهیگیری ایارانایاان در دریاای
مازندران را که تا آن موقع در اناحاصاار
شوروی بود فراهم نمود .لولاه کشای
آب شهرها ،اجرای قااناون اساتاقاالل
دانشگاه،اجرای قانون تشکیال کااناون
مستقل وکالی دادگستری ،ارائه بیالن
اقتصادی ماثابات بارای کشاور بادون
فروش نرت ،تاسیس سازمان تاامایان
اجتماعی به منظور حمایت از کارگران،
تااخااصاایااص پاان ا درصااد از در آمااد
شهرداریها برای ساختن مدرسه و ده
ها اقدام مرید دیگر.
– با ملی شون ص ت نفت در ٠۲
اسههفهه ههو  ۰۶٠۲ایههران در ههه
جایگاهی قرار داشت؟
جایگاه ایران قبل از ملی کاردن نارات
جایگاه کشوری بود که شارکات نارات
انگلیس و ایران ،براساس امتیاازی کاه
مظررالدین شاه قاجار به ویلیام ناکاس
دارسی انگلیسی واگاذار کارده باود،
مانند یب دولت نا پیدا در کلیه شاالاون
سیاسی و اقتصادی کشور ما مداخلاه
داشت .برای کشور ما نخست وزیار و
کابینه و نماینده مجلس تعیین میکرد و
در حقیقت استقالل ایاران را پاایاماال
کرده و از بین برده بود.
– به نظر شما آیا می تهوان دکهتهر
م و را مبتکر) دموکراسی ویژه
ایرانی) دانست؟

انقالب مشروطیات در ساال،۰۷۴۱باه
منظور برقراری دموکراسی و حاکمایات
ملی توسط ملت ایران صاورت گارفات
ولای مااتاااسااراااناه قااانااون اساااساای
مشروطیت تحقق پیدا نکرد و در باوتاه
فاارامااوشاای قاارارگاارفاات و حااقااوق و
آزادیهای ملت ایران نادیده گرفته شاد.
دکترمصدق با رفتار و عامالاکارد خاود
درسی از دموکراسی را در معر دیاد
ملت ایران و جهانیان قارار داد .اولایان
بخشنامه او در مقام نخست وزیری باه
شهربانی کل کشور مبنی بر اینکه در
میبوعات کشور ،هرکس و هر چه کاه
درباره نخست وزیر نوشته باشد،نباایاد
قرار بگیرد ،شروع اقداماات
مورد تعر
دموکراتیب او در زمینه آزادی میبوعات
بود.
– اگر قهرار بهاشهه بهه و هائه
او قی دکتر م و اشاره ک یهم
ه و وصیاتی برجسته است؟
دکتر مصدق شخاصایاتای راساتاگاو و
نسبت به مردم صادق بود .هیچگاه باه
مردم دروغ نگرت و به آنان وعاده بای
مورد نداد .به آزادی و اساتاقاالل بااور
داشت .او درستکار و پاکدسات باود و
هرگد اجازه شکل گرفتن فساد ماالای
در حوزه مدیریت خاود و اماکاان ساوء
استراده از خدانه مالات را باه احادی
نداد  .او درموارد دفاع از مناافاع مالای
هرگد به منافع شخصی خود اعتناایای
نداشت.
»نهیهاز
– آیا ه وز «دکتر م هو
ک ونی جام ه ما است؟
آری کلمه «دکتر مصدق «برای پیاروان
آن بدرا مارد تااریاخ ،تاناهاا ناام یاب
شخصیت وطن خواه و خادم ملت ایران
که  ۱۸سال قبال درگاذشاتاه اسات،
نیست .بلکه نام «دکتر مصدق «بارای
پیروانش نام یب ماکاتاب و یاب روش
ویب الگاوسات کاه هام اکاناون هام
میتواند برای اعتال و پایاشارفات ایاران
سرمشق باشد .این طرز ترکر با آزادی
و حاکمیت ملی ،استقالل و سیااسات
خارجای مساتاقال ایارانای ،عادالات
اجتماعی و جدایی دیان از حاکاومات
شناخته می شود
را به نظر شما پهیهش و به هو از
انق ب همواره س ی داشت و نها
و یاد م و را حذف ک و؟
چه پیش از انقاالاب و در زماان رژیام
سابق و چه بعد از اناقاالب در دوران
جمهوری اسالمای ،کساانای کاه باا
طاارزتاارااکاار مصاادق یااعااناای آزادی و
حاکمیت ملی و استقالل  ،هاماراه باا
راستگویی و درستکاری و پاک دستای
زاویه داشتند ،درصدد حذف نام مصدق
بر آمدند .اماا ایان طارز تاراکار حاذف

شدنی نیست و هر روز کاه مایاگاذرد
نسل جوان و آگاه جامعه را بیشتار باه
طرف خود جذب می کند– .
به نظر شمها اگهر دکهتهر م هو
هه
امروز در قیو حهیهات بهودنهو
راهکاری را بهرای بهرون رفهت از
شرایط ف لهی کشهور ارائهه مهی
داد؟
اگر امروز مصدق در قایاد حایاات باود؛
تصور من این است که او بارای بارون
رفت از شرایط بحرانی کشور پیشنهااد
میکرد که در وهله اول به آزادی هاای
اولیه ملت ایران مانند آزادی بیان،آزادی
میبوعات،آزادی احداب و اجاتامااعاات
وآزادی انتخابات احترام گذاشته شاود.
صرف نظر از رعایات آزادی هاا وآزادی
زندانیاان سایااسای و عاقایادتای در
سااراساار کشااور ،او بااه اسااتااقااالل
مملکت تاکید مینمود ،به این معنی که
می گرت « :ایران باید با تمام قدرتها و
تمام جامعه جاهاانای باا دوساتای و
احترام متقابل برخورد نماید ،نه تاحات
نرو و سلیه هیچ قدرتی باشد و ناه
با هیچ قادرت و دولاتای بای جاهات
خصومت بورزد« .دکتر مصدق تاوصایاه
میکرد که از دخاالات در کشاورهاای
هماساایاه و صارف هادیاناه در ایان
مااداخااالاات بااایااد خااودداری شااود.
دکتر مصدق به یقین به تولید داخالای
توجه وی ه نشان می داد و اصرار مای
داشت که تولید داخلی افدایش یافته و
از ورود کاالهای غیرضروری جالاوگایاری
شود .او به بازنگری قانون اسااسای و
اصال ساختار قدرت تاکید می نمود .

ناخدا محمد فاریس

نماد دیپلمایس تزویز و خیانت

محمد جواد ظریف ماله کش رژیم ز
نی به غضب خامنه ای گرفتار شد
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در پاای افاادایش واکنااش بااه مااصاحبه
ظریف در رسانه های همگانی ،حسن
روحااانی ،حااسامالدین آشاانا ،رئیااس
مرکد بررسیهای اساترات یب ریاسات
جمهااوری کااه مااسالولیت تهیااه ایاان
گرتوگو را بر عهده داشات ،از کاار بار
کنار کرد .و قوه قضاییه نید اعاالم کارده
است کاه  ۰۱نرار از عوامال مارتبط باا
تهیه این فایل صاوتی را ممنوعالخاروج
کرده است .این در حالی است که یب
هرته پس از بحاث و جنجاال گاسترده
درباره لاو رفتان ماصاحبه محماد جاواد
ظریف ،وی خاشعانه از خانواده قاسام
سلیمانی طلب بخاشش کارد .ظریاف
میگوید «اگار میداناستم جملاهای از
آن عااارایض انتاااشار عمومااای پیااادا
میکند ،حتما همچون گذشته آن را بر
زبان نمیآوردم«.
افاادون باار ایاان علاای خامنااه ای روز
یکشنبه  ۰۷اردیبهاشت در ساخنرانی
خااود از اظهااارات محماادجواد ظریااف،
(باادون بااردن نااامی از او ،،ارتباااط بااا
عملکرد قاسم سلیمانی انتقااد کارد و
گرات« :ایان حرفهاا تکارار حرفهاای
خصمانه دشمنان ما و آمریکاست« .در
پاای سااخنان خامنااه ای ظریااف اظهااار
نااادامت کااارد و از رهااابر جمهاااوری
اسالمی نید پوزش خواست.
محماادجواد ظریااف در ایاان مااصاحبه
قاسم سلیمانی را متهام کارده اسات
که ،در مسیر تالشهای دولت روسایه

باارای «نااابود کااردن«
دسااتاوردهای برجااام
دولت روحاانی ،او ناه
تنها باا ماسکو هماراه
بوده و رایدنی میکارده
بلکااااااه بااااااه «اراده
روساااااایه «موجااااااب
درگاایری بیااشتر ایااران
در جناااااگ ساااااوریه
گردیاااده اسااات .اگااار
فر بر این باشد کاه
ظریاااف باااه درساااتی
حقااایقی در رابیااه بااا
نرو ساپاه پاساداران
در سیااااااااااااااستم
دیپلماسااای خارجااای
رژیم ایران بیان داشته
باشاااااد؟ و سااااااپاه
پاسااداران بااا دسااتور
آیت هللا خامناه ای باا
روسیه تماس ،رایدنی و وارد جناگ ده
ساله ساوریه گردیاده باشاد؟ ،دساتور
علااای خامناااه ای و حاااضور ساااپاه
پاسداران در سوریه خیانت اشاکار باه
کشور و منافع ملت ایران است.
در ایاان مااصاحبه محمااد جااواد ظریااف،
خامنه ای و ساپاه پاساداران را عامال
دولاات روساایه قلمااداد کاارده ،و بااه
احتمال قوی خامنه ای عالرغام پاوزش
و ندامت ظریف خیا و خیره سری او را
نادیده نخواهد گرفت!۱
در ایاان رابیااه سااردار جاللاای رئیااس
سازمان پدافناد غیرعامال رژیام در روز
شاانبه  ۰۰اردیبهاااشت بااه ماااصاحبه
ظریااف واکنااش نااشان داده و میگویااد
«آنچه اقتدار بارای کاشور تولیاد کارده
مبارزه مردانه در میدان است  ،و آنچاه
تااسلیم و عقااب نااشینی تولیااد کاارده
است دیپلماسی مرعاوب غارب یعنای
التماس و لبخناد اسات« .روی ساخن
جاللی به محماد جاواد ظریاف اسات،
وی ظریاااف را مرعاااوب جهاااان غااارب
دانااسته و ماای گویااد «معاملااه تلااخ
«آرمان «با «تاکتیب «بوده و رویکرد وی
(جااواد ظریااف ،ضااریب آساایب پااذیری
کشور در برابر تهدیدات را افدایش مای
دهاااد .جاللااای اضاااافه کااارده اسااات
کااه اقاادام ظریااف خااالف اصااول اولیااه
انقالت اسالمی است« .جاللی حتای

ظریااف را متهاام میکنااد کااه ظریااف بااه
دنبااال اسااتحاله اصااول بااوده و آن را
خیرناک خوانده است (.،۰
ساااردار جاللااای ماااصاحبه ظریاااف را
مخااالف اسااترات ی و آرمااان رژیاام در
منیقه خاورمیاناه از جملاه دخالات در
سوریه ،یمان و بحارین میدانناد و آنارا
برای بقاء رژیم خیرناک دانسته است.
باااه بااااور ساااردار جاللااای سیاسااات
خارجی رژیم بایاد بازتولیاد شاود و ناه
استحاله .او معتقد است که از هنگاام
رئیااس جمهااوری حااسن روحااانی و
وزارت خارجه ظریف ،دولت سعی کرده
تاکتیااب هااای سیاساای را جایگدیاان
اسااترات ی و آرمانهااای رژیاام اسااالمی
نمایند.
رژیم برای رسیدن به اهداف خاود کاه
بر پایه آرمانها استوار است دسات باه
هاار اقاادام میاادانی میدنااد کااه حتاای
ممکن است دیپلماسی و حاکمیات را
تحت الشعاع قراردهد.
دولات روحاانی از جملااه وزیار خارجااه
رژیم بخوبای دریافتاه اناد کاه اقادامات
تروریستی رژیم در خاورمیانه و جهان و
تحریمهااای کمرشااکن جهااان غااارب،
اقتااصاد کااشور را بااه زانااو در اورده و
کوشش دارند از فروپاشی اقتاصادی و
باااالیبع فروپاشااای رژیااام جلوگااایری
نمایناااد .رژیااام میلیارهاااا دالر بااارای
اسااتقرار اسااترات ی آرمااانی خااود در
خاورمیانااه هدینااه کاارده اساات و بااه
آسانی از آن دست برنخواهاد داشات.
نظر باه اینکاه برناماه اتمای رژیام نیاد
استرات یکی است ،ماذاکرات ویان هام
چیدی را تغییر نخواهد داد .بنابراین اگار
مذاکرات وین به نیتجه ای منجار شاود
که بخشی از تحریم ها برداشته شاود
و مقااداری از پااول هااای بلوکااه شااده
ایران آزاد شوند ،این پول هاا باه یقیان
در راه اشاااااعه و تقویاااات اعمااااال
تروریااستی رژیاام در خاورمیانااه هدینااه
خواهد شد و شاید درصد بسیار کمای
از آن به بهبود وضعیت معیشتی ماردم
ایران اختصاه داده شود!۱

جالااب توجااه اساات در مااذاکرات ویاان
سخنی پایرامون نقاض حقاوق باشر و
حق شاهروندی ماردم ایاران باه میاان
نیامده است! وزیر اماور خارجاه آمریکاا
در مصاحبه ای ،عادم آزادی میبوعاات
در بسیاری از کشورهای جهان را یااآور
شد ولی نامی از رژیم تبهکار اسالمی
در ایااران ناابرد ،ایاان درحااالی اسااتکه
تعااااداد بیااااشماری از خبرنگاااااران و
کنشگران حقوق بشری در زندان هاای
رژیاام بااسر ماای برنااد!.آنتونی بلینکاان
همچنین در مصاحبه خود باا روال خلاف
از روزنامااه فایننااشال تااایمد روز سااه
شنبه  ۰۸اردیبهشت در خاصوه تاثیار
انتخابااات ریاساات جمهااوری آینااده در
ایران بر روند مذاکرات هاستهای گرات
کااه رهاابر جمهااوری اسااالمی تعییاان
کننده رویکرد و خط ماشیهای اصالی
ایااران اساات .سااخن آنتوناای بلینکاان
بیااانگر آنااست کااه تمااام تااصمیمات
سیاساات خااارجی رژیاام توسااط رهباار

خامنه ای گرفتاه میاشود و همانگوناه
که در ساخنان خاود یاادآور شاد وزارت
خارجه رژیام تاصمیم گیرناده نیاست و
تنها مجری تصمیمات رهبر است.
با پیروزی آقای بایدن در انتخابات جدیاد
آمریکااا و چینااش وزرای کلیاادی دوران
ریاست جمهوری اوباما در کابینه خاود،
آقااای بایاادن بااه برجااام برمیگااردد ،بااه
احتمال زیاد رژیم باه یاب برجاام جدیاد
تن خواهاد داد ،مقاداری از پاول هاای
بلوکه شده آزاد خواهد شد ،و به رژیام
فرصت بیشتری میدهد تا باه سارکوب
مردم ایاران و پیاشبرد اهاداف آرمانای
خود در خاورمیانه اداماه دهاد .الزم باه
یادآوری است ،با آزاد شدن پاول هاای
بلوکه شاده ایاران ،جهاان غارب اهارم
موثر خود در مذاکرات با رژیم اساالمی
را نید از دست خواهد داد!.
هموطنااان گراماای  -تنهااا راه نجااات
اتحاد و خیدش بر علیاه رژیام جنایتکاار
اسااالمی تااا مرحلااه عبااور از آن از راه

ساره_امیری،
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#دختری کاه در #بلوچاستان متولاد شاد و االن وزیار علاوم
پیشرفته ،رئیس شورای داناشمندان و رئیاس تیام اکتاشاف
مریخ در کشور امارات است .امارات کشوری پنجااه سااله باا
هدایت مدیرانی چون او موفاق باه پرتااب مااهواره مریخناورد
شده .اگر او در ایران میماند باید برای برداشت آب باه هوتاگ
میرفااات ،در راه متلاااب میشااانید و از تحاااصیل هااام کاااه
بازمیموند .یا در بهترین حالت سوژهی عکاسی توریستهای
مرفااه و باایکنش بلوچااستانگرد میشااد کااه صاارفا وسااط
خوشاااگذرانی چناااد تاااا عکاااس هااام از بچاااههای محلااای
#بلوچستان

مقاومات ماادنی بااا حااق دفاااع از خااود
است .راه دیگاری نیاست .کاشورهای
جهان غرب و شارق تنهاا برکار منافاع
اقتااصادی خااود هااستند و از بیخااردی
سااردمداران رژیاام و آرمانهااای پااو و
واهاای آنااان نهایاات اسااتراده خواهنااد
برد .عبور از رژیم وظیره تب تاب ماردم
ایران بخصوه جواناان از جملاه ارتاش
ملی کشور ایران است.
سربلند مردم ایران زمین
ناخدا محمد فارسی
 ۱ماه می ۷۱۷۰
https://www.tasnimnews.com/
fa/news/1400/02/11/2495045

جدایی دین و دولت؛ آغاز دوران تازه

یرامتعیرش نری
سکوالریسم در ترجمان سیاسی خاود
درجاادائی نهاااد دیاان از نهاااد حکوماات
معنی می یابد .اما جدائی دو نهاد کاه
هر دو حوزه عملشان انسان اجتماعی
اساااات ناااااگدیر در محاااادوده صاااارف
سیاسی نخواهد ماناد .دریاب جامعاه
سکوالر نوع رابیاه شاهروند باا حقاوق
برابر ٬از یکسوبا دین و روحانیت متولی
ان ٬دیگر رابیه مکلف مقلد نخواهد بود
واز سوی دیگر با دولت نید رابیه رعیت
یااا اماات نخواهااد داشاات .شاارایط یااب
جامعااه سااکوالر معمااوال چنیاان بیااان
میشود :

نتیجه بالفاصل وجاود دیان رسامی در
قااانون اساساای ٬باار آماادن حکومتاای
دینی منبعث از آن است که در نهایات٬
قدرتش آزادی را از هماه حاتی خالاص
ترین باورمندان آن دیان نیدسالب مای
نمایاد .اراده ملاات فقااط هنگااامی و تااا
انجا که دیواناساالران دیان مادار را باه
کار آیاد بحاساب خواهاد اماد و احکاام
دین رسمی ٬آن هام صارفا در تراسیر

گااردش متناااوب قاادرت بیاان احااداب و
نخبگاااان اجتمااااع از شااارائط ضاااروری
برپائی وپابرجائی دموکراسی است.
عدم تناافر قاوانین و آنیان دادرسای و
احکااام دادگاههااا بااا حقااوق بااشر و
کنوانااسیونهای بیاان المللاای ،نااید از
جمله شرایط ضاروری دموکراسای هاا
است .جامعه ما صد و اندی سال پاس
از مشروطه ٬تجارب گوناگونی را پشت
سر نهاده است و اینب به نظر میرساد
بیش از هر زمان دیگری آمااده پاذیرش
تغییرات اساسی درجهات برپاائی یاب
نظام مبتنی بر دموکراسی پارلماانی و
حقوق شهروندی است .گرتمان غالب
اینب در فضای جامعاه ٬جاستجوی راه
گاذار از نظااام والیاات فقیاه بااه نظماای
نااااوین باااار مبنااااای سکوالریااااسم و
پلورالیااسم اجتماااعی و دموکراساای
پارلمانیااست .اندیااشمندان مااا اغلااب٬
درجااااستجوی ماااادلهای گااااذار ٬بااااه
دموکراساای نمونااه فرانااسوی فرآینااد
گذار بیشترپرداخته اند.وجه باارز نموناه
فرانااااسوی ایاااان فرآینااااد ٬تقابااااال


 بییرفاای کاماال حکوماات نااسبت بااه
جدائی نهاد دین از نهاد حکومت

ادیااااان و گرایااااشهای معنااااوی ویااااا
غیرباورمناادان بااه دیاان وعاادم تبعیااض
درحقوق شهروندی ٬بین باورمندان باه
ادیان مختلف و یا بی دینان
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 آزادی دین و مذهب ونیاایش و عادم
وجاااود ماااذهب رسااامی در قاااانون
اساسی
 امکان دسترسی شهروندان جامعاه
به همه مناصب حکوماتی بادون توجاه
به باورهای مذهبی آنها
 عدم دخالت قوانین دینی در تقنیان٬
قضاوت و آموزش همگانی
در یااب نظااام مبتاانی باار دموکراساای٬
قانون اساسی قرارداد اجتمااعی بیان
ماااردم و حکومااات اسااات و قواعاااد
اساسی کر شده در بااال ابتادا تبلاور
حقوقی خود را در قانون اساسای یاب
مملکت پیدا میکند .وجود دین رسامی
در قااانون اساساای بااا آزادی ادیااان٬
آزادی وجدان ٬برابری حقوق شهروندی
وآزادیهای فردی و مادنی منافاات دارد.

دیوانااای آن ٬جاااای قاااانون راخواهاااد
گرفت .
آنچه گرته آمد همه تجربه پاسینی ۶۱
ساااله ماساات و حاجاات چناادانی بااه
واشکافی بیشترنیست.
واض است کاه ساکوالربودن حکومات
شاارط الزم دموکراساای اساات ولاای
شاارط کااافی آن نیااست .در نظامهااای
ایاااادئولوژیب ماننااااد ناسیونالیااااسم
افراطااای ٬ناسااایونال سوسیالیاااسم٬
فاشیاااسم و کمونیاااسم ایااادئولوژی
رساامی ٬همااان نقااش مااذهب را در
درآمااااایدی باااااا حکومااااات باااااازی
مینماید.تکثراجتماعی  ٬میبوعاات آزاد٬
نهادهااای مااردم بنیاااد و احااداب غیاار
دولتی و انتخاباات آزاد و عادالناه بارای

روشاانرکران آتااه ایااست و کلیااسای
فرانسه است .
اما تاریخ پرحادثه قرون  ۰۴و  ۰۹اروپاا و
آمریکا نمونه های دیگری مانناد نموناه
انگلیسی و آمریکائی تاسیس دولت –
ملت و دموکراسی دارد که چه بسا باا
آنچه درجامعه ماا درحاال وقاوع اسات
تشابهات بیشتری داشاته و توجاه باه
آنها آموزنده ترباشد .نقش پوریتانهاا در
سااااااااختن آمریکاااااااای مااااااادرن و
کالونیستها٬باپتیستها و اوانگایستها در
بیداری بدرا و در جنگهاای اساتقالل٬
درساای باارای ماساات کااه نیروهااای
مذهبی در تجرباه گذارباه دموکراسای
میتواننااد نقااش بااسیار مهاام و مثبتاای
ایرا نمایند.
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شاید جالب توجه باشد که اولین باا ردر
تاااریخ معاصاار اصاایال آمریکااا جااوزف
اساامیت( ،۰۴۱۱-۰۴۸۸بنیااانگدار فرقااه
مورمونهااا ،دموکراساای دیاانی را Theo
 yeaocracyبکاااااار بااااارد .اودرمااااادل
دموکراسی دینی خود که البتاه قبال از
تاسیس دموکراسی مدرن آمریکا بود به
جاادائی نهاااد دیاان از نهاااد حکوماات و
آزادی مااذهب اعتقاااد داشاات ودر ماادل
سیاساای خااود تنهااا نرمهااای اخااالق
مسیحی را زمینه فراگیر وحادت جامعاه
آمریکااا میدانااست.جالب اینااست کااه او
نید شبیه عقیده شیعه به ظهور مهادی
موعود و برپاائی حکومات عادل بدسات
او ٬معتقد بود که حکومت حقیقای خادا
بدسااات ماااسی و پاااس از بازگاااشت
مجددش به زمین عملی خواهدشاد .او
استدالل میکرد که ایمان واقعی فقط باا
آزادی وجدان مذهبی امکان پذیر است.
امااروز نااید هرچنااد بااسیار دیاار و پااس
ازگذشت سی سال تجربه تلخ ،ولی باا
کماااااال خوشااااابختی باااااسیاری از
روشنرکران دینی وگروهی از روحاانیون
ما نید باه نتاای ماشابهی رسایده اناد.
امید اینست که آنان نید مانناد پوریتانهاا
وکالونیااستها و مورمونهااای جررسااونی
دیاان سااکوالر وآزادی مااذهب و جدائاای
نهاااد دیاان از نهاااد حکوماات را اساااس
مدلهای خود برای عبور ازبحاران کنونای
قرار دهند.
نرااااو اندیااااشه اسااااالم سیاساااای٬
درترجمااان شاایعی وماادل بااسیارعقب
مانده ترآن یعنی والیت فقیه ٬در ا هاان
اندیشمندان دین باوری که اغلب عمری
رادردلبستگی به رهبر فرهمند انقالب و
وابستگی به نظاام جمهاوری اساالمی
طی کرده اند ،چنان عمیق رد پای خاود
را در ا هااان آنااان گذاشااته اساات کااه
انتظار عبور ساریع وتماام عیاار آناان باه
دموکراسااای ساااکوالر کاااار آساااانی
نیاااست  .امروزاغلاااب آناااان در ماااسیر
حااواد پیااش آمااده ٬در افکااارخود بااا
شااااجاعت قاباااال تحااااسینی تجدیااااد
نظرهائی اساسای کارده اناد .ایان کاار
شاید در کنار همراهی چاشمگیرآنان باا
مردم ٬در مبارزه با استبداد والیت فقیاه٬
عبور از این خوان آخرین را برای رسایدن
بااااه اندیااااشه ئاااای تبعیااااض سااااتید
ودموکراتیب ٬از مسیر باورهاای دیانی و
توجیهات نظری ٬آسان تر از آنچه کاه در
بدو امر بنظر می اید بسازد.
اسالم سیاسی در شکل دست نخورده
خود ٬محمال اندیاشه تمامیات خواهای
است و در ترسیر دموکراتیب ترخودناید٬
کاااربردی جااد بنااای سیااستم نظاماای
مبتاانی باار تبعیااض ناادارد .روشاانرکران
دینی ما ٬بدون رویکردی انتقادی نسبت
بااه اسااالم سیاساای٬حااتی درصااورت

پااشت کااردن بااه جمهااوری اسااالمی
ونظام والیت فقیه ٬قادر به پذیرفتن دیان
ساااکوالر کاااه در تعبااایر فرهنگااای و
اجتماااعیش همااان دیاان ماادنی اساات٬
نخواهند شد.
اسالم سیاسای درجهاان شایعی یاب
اندیشه وارداتای بیاش نیاست .اساالم
سیاسااای در دوران ضاااعف و ساااپس
اضااااامحالل اماااااپراطوری عثماااااانی٬
ابتدابوسیله حاسن البناا (،۰۹۱۳-۰۹۸۹
و سااپس بوساایله سااایر اندیااشمندان
مصری اخاوان الماسلمین  ٬مانناد ساید
قیاب( ٬،۰۹۱۳-۰۹۳۳پایاه ریادی شاد و
هدفش احیاء مجدد عظمت تمدن رو باه
زوال اسااالمی بااود کااه در رویاااروئی بااا
تمدن جدید عالئم کهن ساالی و ضاعف
در آن پدیدار بود.
این اندیشه کاه سااده نگار و سایحی
بااااود دالیاااال سااااقوط را در اختااااالف
مسلمین ٬انحراف از اسالم دوران پیامبر
و خلرا و نقشه های شییانی استعمار
می دید.
بتدری اندیشه رجعت باه ساالیان صادر
اسالم و اتحادمسلمین درسراسر جهان
اسااالم گااسترش یافاات .سااید جمااال
الاادین اساادآبادی( ،۰۴۶۴-۰۴۹۱در دوره
ناصرالدین شااه قاجاار اولیان مبلا ایان
اندیشه در ایران بود و بعاضی او را پایاه
گذار این مکتاب میدانناد .ناواب صاروی(
 ،۰۹۷۸-۰۹۱۱و سازمان فدائیان اساالم
( ،۰۹۸۳در زماان شااه ٬باا چاا کتااب-
رهنمااای حقااایق یااا نماینااده حقایااق
نورانی این جهان بادرا -باصورت قاانون
اساسی حکومت اسالمی و ساپس باا
تاارور مخااالرین وایجاااد رعااب ووحااشت
نخااااستین گامهااااا رادر ایاااان مااااسیر
برداشتند .دکتر شاریعتی(،۰۹۶۶-۰۹۱۱
در ساااختن ماادلی سیاساای از اسااالم
شیعی برای رقابت با چپ انقالبی آنروز
بسیار تاثیرگذاربود ولی نهایتاا ایان آیات
هللا خمیاااانی( ،۰۹۱۷-۰۹۴۹بااااود کااااه
توانااست ساانتد فقهاای ایاان اندیااشه
وارداتی را بومی کند و در انقالب  ۱۱آنرا
به مدل حکومتی تبدیل نماید .مدلی که
تلریقای از مادل دموکراسای دیانی باه
سبب سید ابوالعال ماودودی پاکاستانی
( ،۰۹۱۶-۰۹۱۹وحکومااااات روحانیااااات
شیعی بود.
بااا ایاان اوصاااف ،مشخااصات مااشترک
مااادلهای مختلاااف اساااالم سیاسااای
عبارتند از:
 اسااالم سیاساای خواسااتار تجدیااد
عظمااات ماااسلمانان از طریاااق اتحااااد
انهاست
 اساااالم سیاسااای خواساااتار ایجااااد
حکومااتی واحااد درجهااان اسااالم باارای
عملی کردن این اتحاد است

 اسااالم سیاساای خواسااتار اجاارای
شریعت بجای قانون است
 اسالم سیاسی از دموکراسی دینای
شورا و از رای بیعت را میپذیرد
 اسااالم سیاساای خااصم پلورالیااسم
است و از مدرنیسم ،استراده از علم را
تا انجا که با شاریعت در تنااقض نباشاد
میپذیرد.
 اسالم سیاسی رقیاب حاود را تمادن
غربی میداند.
 کلنیالیااااااسم – نالوکلنیالیااااااسم و
امپریالیااااسم هاااادف اصاااالی شااااان
فروپاشی شوکت خیره کننده اساالمی
بوده و یهود در این کاار نقاشه اصالی را
کشیده اند.
 در عاااصر جدیاااد وجاااود اسااارائیل در
خاورمیانه ماانع اصالی اتحااد ماسلمین
اسااات وسیاسااات خاااارجی حکومااات
اسالمی باید در جهات زدودن اسارائیل
از نقشه جهان باشد.
بنا بر آنچه کاه رفات ،واضا اسات کاه
چرا بدون پاک شدن این مدل فریبناده و
پرتاثیر از ا هان کسانی که عمری را در
همراهی همراه با شور و شاوق درایان
راه پر خیر و خیا به هدر داده اند جائی
برای دین سکوالر مادنی بااقی نخواهاد
ماند.
امابرخالف این مدل ،دین مدنی:
 ادعا و انگایده تبادیل شادن باه بدیال
حکومتی ندارد
 هدفش احیا گذشاته نیاست و رو باه
آینده دارد
 تعلیماااتش در تیااابق حااداکثری بااا
جامعااه و نهادهااایش جدئاای ازجامعااه
مدنی است
 هدف اصلیش ارتقا اخالقی جامعاه از
طریق گسترش معنویت است.
 روشش شرکت در خدمات نیکوکاراناه
اجتماعی در همکاری با دبگار نهادهاای
مردم بنیاداست.
 نهادهایش مردم بنیادناد .ناه خاود در
حکوکت شرکت میکند ونه اجازه دخالت
حکومت رادر نهادهایش میدهد
 به دنبال صل و ماسالمت اجتماعای
است و همدیستی باا ادیاان دیگار و باا
بی دینان رامی پذیرد.
 دخالاات درقااانون گااذاری و قااضاوت را
وظیره خود نمیداند.
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دیاان ماادنی در شااکل ساانتی خااود
درایران قبل ازانقالب وجود داشات ولای
البتااه احتیاااج بااه اصااالحاتی بنیادیاان
داشت تا سکوالریسم و دموکراسای را
پااذیرا باشااد.آقای خمیاانی و انقالبیااون
اساااالم مااادنی را اساااالم آمریکائااای
میخواندند.
ژان ژاک روسااو( ،۰۱۰۷-۰۱۱۴در کتاااب
قاارارداد اجتماااعی خااود نااه تنهااا دیاان
مدنی را مداحم دولت ملتهای مدرن کاه
بااشیوه دموکراتیااب اداره بایااد بااشوند
نمیداند ،بلکه وجود آن را عامال مهمای
در همگاانی و قااوام جامعااه ماادنی و
شهروندان بشمار می آورد.
برعکس آنچه که در ابتدا باه نظار میایاد
گذار باه اساالم مادنی بارای ماسلمان
شیعه ناه چنادان دشاوار نیاست بلکاه
مهمترین پایه آن یعنی جدائی نهاد دیان
از نهاااد حکوماات ٬نوعاای بازگااشت بااه
ساانت تاااریخی و علاات وجااودی اصاالی
تشیع میباشد و احیاء مجدد آن ممکن و
میااااااابق بااااااا مقتااااااضیات زمانااااااه
است.روحانیت شیعه در طول تاریخ یاب
نهاااد مااردم بنیاااد بااوده و فقااط پااس از
انقالب اسالمی با نهااد جکومات درهام
تنیده است  .علت وجودی شیعه اصاوال
اسااتنکاف از پااذیرش حکوماات دیاانی در
غیاب امام معصوم بوده است  .شیعه با
همدیااستی باحکوماات عرفاای مااشکل
ریااشه ئاای ناادارد  .امااام اول شاایعیان
درجواب خوارج نهروان که باا اساتناد باه
قران میگرتند“ :حکومات فقاط ازآن خادا
اساات و خالفاات هیچکاادام از طرفیاان
مخاصمه  ٬یعنی علی و معاویه را با این
استدالل نمی پذیرفتناد ” ؛ مای گرات:
آنهااا کااالم حقاای میگوینااد ولاای نتیجااه
اشتباهی از آن میگیرناد .ماردم باه هار
صورت باه حکومات صارفنظر از بادی یاا
خوبی آن احتیاج دارند.
پااس اصاال وجااود حکوماات حااتی در
صااورتیکه فاااجر باشااد در مقایااسه بااا
آنارشیسم از نگااه شایعه ماورد توافاق
بوده ،ولی شیعه حکومت غیر معصوم را
حاضاارنبود بنااام حکوماات خاادا باار مااردم
بپذیرد و این نوع حکومت رافقط در شاان
امااااام معااااصوم میدانااااست .اسااااالم
سیاسی ناقض همان اصلی اسات کاه
فارق تسنن و تشیع است  .با نقض این
اساس علت وجودی شایعه و اناشقاق
شیعه و سنی به یب دعوای خانوادگای
قدرت بیان بانی هاشام و بانی امیاه و
سپس بنی العباس تقلیال مییاباد وایان
درسات ان چایدی اسات کاه سیاساای
کردن دین شایعه در معناائی کاه گرتاه
شااد برساار ان اورده اساات .اصااوال بااا
بازگاااشت باااه شاااکل تااااریخی یعنااای
مخالرت با حکومت بنام دین و جداکردن
دوباره نهاد دین از نهااد حکومات اسات

کااه شاایعه میتوانااد باارای خااود علاات
استمرار تاریخی عقالنی قائل شود.
اگر اسالم سیاسی را مهماترین عامال
شااکل گااایری یااب نظاااام دموکراتیاااب
بدانیم ٬فقه شیعه ناید درشاکل سانتی
خود مشکل اصلی ادغام مومنین و دین
باوران در یب جامعه ساکوالر اسات .ناه
از این بابت کاه وجاود نظاام فقاهات در
کناااه خاااود باااه معناااای احتیااااج باااه
دستگاهی برای اجارای اجبااری احکاام
آن باشااد ٬ایاان همااان اسااتداللی کااه
طرفااداران اسااالم سیاساای میکننااد.
باارعکس اکااثر ادیااان حااداقل در مااورد
احکااام و مناسااب و احااوال شخااصیه
دارای روش و مقاررات خاااه خاود ماای
باشااند .ایاان حااد از شااریعت سااازنده
هویت دینی مشترک است .
آنچه که اسالم و یهودیت را از باسیاری
از ادیااان دیگاار متراااوت میااسازدحکومت
پیامبرانشان است کاه طبعاا احتیااج باه
قاااوانین دیااانی مااادنی و جدائااای را
نیدبهمااراه داشااته اساات .ایاان احتیاااج
باعث تکوین شریعت به معنای یب نظام
کامل حقوقای شاده اسات .لاذا اغلاب
پیامبران حکومات نکارده اناد و شاریعت
کامال نااید نیاااورده انااد و پیااامبری باارای
تاسیس حکومت واجرای احکام شریعت
نبااوده اساات  .خاادا باااوری و اصااال
اخالقی بشر و عنایت به معنویت ارکاان
اصلی و مشترک ادیان اناد در یاب نگااه
تاریخی نید سهم ادیان در بوجاود آمادن
قواعااد اخالقاای مااشترک بیاان بااشر
بمراتب بیش از تاثیرگذاری انان در نحاوه
اداره جامعه بوسایله تاسایس حکومات
است.
بنابااه تقااسیم بناادی مااورد نوافااق اکثاار
علماا اساالمی حادود  ۱۱۱آیاه از آیااات
قرآن ،آیات مرباوط باه احکاام اسات کاه
منبع اصلی فقاه ماسلمانان را تاشکیل
میدهد .بیش از  ۴۱۸این آیاات ماشتمل
باار احکااام امااضائی هااستند .یعاانی بااا
استناد به این آیات اکثر رسوم ٬قوانین و
اداب موجود در عرباستان را کاه قبال از
ظهور اسالم وجود داشته پذیرفته شاده
اند و تنها  ۰۱الی  ۷۱۸احکام ماا احکاام
تاسیسی هاستند .آیاات االحکاام فقاط
 ۰۷۸مجموع آیه های قران میباشند.
بنا بر آنچه رقت ۴۱۸مدلول این آیات نیاد
متعلق به دوره ئی از اعراب میباشاندکه
مسلمانان انارا دوره جاهلیات میگویناد.
فقااط حااد اکااثر  ۶۸ماادلول آیااات قااران
درتاسیس حکومت پیامبر اساالم حااوی
قوانین جدید است .آیا با توجه به جمیاع
ایاان نکااات نمیتااوان گراات که:هاادف از
نبوت پیاامبر بناا باه روایات نباوی اتماام
کرامتها و فاضائل اخالقای ادیاان سالف
بوده است؟
فقیه کار خود را با اساتراده روشامند از

قران و حدیث و عقال و اجمااع ،کاشف
اراده شارع بظن نددیب به یقین میداناد.
آیا فقیه اراده تشریعی خداوند را امتاداد
عااصرجاهلیت میدانااد؟ سااوال مهاام از
فقیه اینست که:

ایا چهارمین منبع استنباط درفقه شایعه
یعنی “عقل” که پیامبر باطن اسات ،باه
او اجااازه میدهااد کااه اراده شااارع را از
فرستادن دین و پیاامبر را اساتمرار اداب
و رسوم دوره جاهلی بدست فقیه بناام
اراده شارع بداند؟
پیامبر اسالم  ۰۶سال در مکه باه تبلیا
پرداخاات و درمقاباال نظااام قبیلااه ئاای
واشاارافی مکااه شکااست خااورد  .در
مدینه قبائل اوس وخدرج او را به ریاست
خود پذیرفتند و این آغاز حکومات رساول
خاادا بااود .بااه نظاار چنیاان ماای ایااد کااه
خداوند پیامبر را برای پیشرفت دیان کاه
پیام اصلیش گاسترش اخاالق باود ٬باه
پااذیرش حکوماات وقبااول اداب و رسااوم
قبائاال عاارب امرنمااود .اسااالم بااا پیااام
مساوات نیکوکاری وعدالت و اناصاف تاا
انجا که ممکن بود ایان رساوم را اصاال
کرد و انسانی تر نمود.آیا در ایان جهاان
علل و اساباب پیاش روی پیاامبری کاه
انااسانی ماننااد همااه بااود راه واقعاای
دیگری وجودداشت؟
حال آیا ظن اقرب به یقین نمی گوید که
خداوناااد روشااای عملااای پیاااش پاااای
ت موجاود
پیامبرش نهاد که قبول واقعیاا ِ
جامعه و کوشش در اصاال ان باود؟ آیاا
این راه به اراده شارع نددیب تار نیاست
تا اصرار بر تداوم رسوم جاهلیت؟
بااا پااذیرفتن دو اصاال قبااول واقعیااات روز
جهان و انسان و کوشاش در راه اصاال
اخالقی ان روحانیت ما مسیر صاحیحی
را کاه منیباق بااا اراده تکویانی خداونااد
اساات پیاادا خواهاادنمود .بجااای نگاااه
استقرائی به آیات االحکام ،بنظرمی آید
نگاااهی جااامع بااه کلیاات قااران میتوانااد
فقها و علماء دین را به نتایجی دیگر کاه
شاید با اراده خداوند در هدایت باشرکه
یقینا استمرار جهال بدسات انهاا نباوده
است برساند.
تکیااه اصاالی بااه آیااات احکااام و حدیااث
میتواند جای خاود راباه دو منباع اصالی
دیگر یعنی عقل و اجماع که همان عقل
و اراده آزاد اکثریت است یعنی دو منباع
قانون گذاری مدرن بدهد .در این صاورت
فقهاااای ماااا از واسااایه نلعقاااد زماااان
جاهلیت جامعاه عارب باه اندیاشمندان
کار آزموده ئی برای روزآماد شادن دیان
تبدیل میشوند و هرگد دین بااوران را باه
سرپیچی و عصیان برعلیه جامعه مدنی
دعوت نمی کنند.
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در این حالت اناان خاود از متولیاان دیان
مدنیی میشوند که بنا باه قاول ژان ژاک
روسو عامل قوام و دوام جامعه مدنی و
جدء مهمی از ان است .
فقیااه امااروزین بایااد بپااذیرد کااه احکااام
مااادنی و جدائااای ماااشعر باااه دوران
زمامااداری پیااامبر اسااالم بااوده اساات و
تنها بخش مناسب و عبادات اسات کاه
میتواننااد همیااشگی بمانااد زیاارا ارتباااط
دهنده مومناان باا پروردگارشاان اسات.
بنظر می اید فقیه بنا بر آنچه رفت هیاچ
رهیافتی نددیب تر از این بااراده خداوناد
در نحاوه اداره اجتمااع نخواهاد داشاات.
دموکراساای پارلمااانی بهااترین وساایله
باارای دسترساای بااه اجماااع و اکثریاات
جامعااه از طریااق رای نمایناادگان انهااا
است .
انچااه کااه گرتااه شااد راهیااافتی نظااری
باارای باارون رفاات از یکاای از مهمتریاان
موانع گذار جواماع اساالمی باه جواماع
سااکوالر اساات .فقااه تااا هنگااامی کااه
رساااالت اصااالی خاااود را عرضاااه یاااب
سیستم حقوقی آلترنااتیو صالب و غیار
قابل تغیایر بناام خادا و رقیاب سیاستم
حقوقی پارلمانی بداند ٬خاواه نااخواه در
جامعه شاکافی غیرقابال تارمیم بوجاود
خواهد آورد.
همیشه کاسانی پیادا خواهناد شادکه
بگویند :شارع بادون حکومات اساالمی
معنی ندارد و خصمانه در پای برانادازی
دموکراساای باشااند.بی شااب نقاااش
روشنرکران مذهبی و روحاانیون پیاشرو
در ایاان میااان بااسیار ارزشاامند اساات.
اساااتدالالت و احتجاجاااات درون دینااای
گرتگااوی انتقااادی را قاباال جااذب دیاان
باااوران ماای نمایااد و اقااشاری را مااورد
خیاااب قاارار میدهااد کااه بااه سااخن
دیگرنخبگان اجتماعی کمتراعتماد دارند.
متقااابال نااید راه حلهااای غاایر اصااولی و
مختلط که از سوی پااره ئای از نخبگاان
دینی ارائه میاشود  ٬هرچناد ظااهرا باا
دالئلی از قبیل کم کردن هدینه گذار و یا
هدف مرحله ئی و یا انیباق با خواسات
توده های دین باور و یا اعتدال و حرکات
گام بگام توجیه شود٬کمکی باه گاذار از
پل استبداد دینی نخواهد کرد.
هر راه حلی که آشکارا متضمن جدائای
نهاااد دیاان از نهاااد دولاات نباشااد هنااوز
تکلیااف خااود را بااا تبعیااض نهادینااه در

جامعاااه روشااان نکااارده اسااات و مااارز
روشاانی بااا جامعااه سااکوالر دارد .یااا
اینهمااه اگاار در جامعااه ٬آزادی دیاانی٬
باعااث رقاباات نهادهااای دیاانی فاارق و
ادیان مختلف با نهاد بغایت تنومناد فقاه
شاایعی نااشود و آزادیهااای سیاساای٬
محیط را برای سازمان دادن به نهادهای
مدنی مختلاف و پرشامار و احاداب آزاد٬
مستعد نسازد ٬فقط با بحثهاای کالمای
صاارف ٬وادار کااردن دسااتگاه فقاهاات از
عاادول از زعاماات و قاادرت یکااه تازانااه
ممکاان نیااست .فقااط در یااب جامعااه
بهنجار است که دستگاه ماذهبی جاای
واقعی خود را می یابد.فاضای گرتگاوی
آزاد ٬متولیان دین را وا میدارد کاه بجاای
بسنده کردن به فقه ٬به کالم و تراسیر
و تاریخ و دیگر علوم اسالمی بپردازند تاا
ازعهاده مادعیانی برآیناد کاه بای هیااچ
واهماااه ئااای ساااواالت فاااراوان پیاااش
میکاااشند وهاااداران حااارف و حدیاااث
دارند.این کارساازمان سانتی نهادهاای
دیاانی شاایعه را کمااب میکنااد تااا بااا
مقتضیات زمانه جدید یعنی مدنی شدن
دین خاود را وفاق دهناد .فقیاه رساالت
تاریخی خود را بعنوان قانونگدار و قاضای
جامعااه بااه فرجااام رسااانیده اساات .
رسالتی که ساالیان ساال بای قانونای
ساالیان و اماایر و والاای در اسااتبداد
آساایائی بااه عهااده او گذاشااته بااود.
جامعه برای مهار قدرت حااکم و تنظیام
روابط اجتماعی به قوانین فقهی احتیااج
داشت و این احتیاج ٬به دستگاه فقاهت
در میان نهادهای دیگر دینی ٬موقعیتای
مرکدی میداد و فقیه را بر ماسند قادرت
می نشاند .پس از صرویه که شماشیر
قدلباشان احتیاج به متکلم را نید از بیان
باارده بااود و شمااشیر او چااون برهاناای
قاااطع مخالراات را از ریااشه خااشکانیده
بود ٬فقه در بین علوم دیانی بای مناازع
یکه تاز گردیده بود.
دسااتگاه فقاهاات بااا وجااود جاادائی از
حکوماات و برآماادن و شااکل گاارقتن در
هیبت یب نهاد مردم بنیااد و واباستگی
مالی به ماردم ٬در محیاط اساتبدادی ٬
مهم ترین نهاد مدنی جامعاه ئای باوده
کااه بیااش از چنااد تااشکل ماادتی دیگاار
مانند بازاریان و صاحبان حارف محادود و
مالکااان و کااشاورزان نداشاات .زیااست
تاریخی در محییی بسته ٬چنان قدرتی

به روحانیت داد که حرظ این قدرت حتی
در صورت جدائی ازحکومت نید خواسات
او خواهد ماند.
جامعاه ساکوالر اماا ٬ناه تنهاا روحانیاات
کنونی را ازقدرت حکومتی جدا می کناد
که با تکثرگرائی و آزادی طلابی  ٬قادرت
اجتماعی روحانیت را نید تا حدود زیاادی
از او می ساتاند .در چنیان جامعاه ئای
احتیااااج باااه قاااانون گاااذاری و قاااضاوت
روحانیون وجود نادارد .آنهاا صارفا نقاش
معناااوی خواهناااد داشااات و فقاااه باااه
مناسااب وعبااادات و پاااره ئاای احااوال
شخصیه محدود خواهد شاد .ایان خاناه
تکانی بدرا فقاط باا کماب روحاانیون و
روشن فکران دیانی امکاان پیادا میکناد.
درحاااالی کاااه روحاااانیون ماااسیحی در
شراییی به مراتب دشاوارتر موفاق باه
آن شدند که کلیسای حکومت گر را باه
عضوی از جامعه مدنی تبدیل کنناد ٬باه
احتمال قوی روحانیون ما ناید موفاق باه
انجام این کار خواهند شد.
امااروز بحااران هویاات ناشاای ازجهاناای
شدن به کمب دین امده و اگر احتیاج به
فقه اندک شده احتیاج به تقویت هویات
دیاانی در بخااشهای مهماای از اجتماااع
فدونی یافته است .منبری و موعظه گار
و متأله کالمی هم ردیاف فقیاه خواهاد
شد تا نهادهای دینی با شرائط جدیادی
کاااه پیاااش آماااده خاااود را منیباااق
نمایند.تجربه بشری باه ماا میگویاد کاه
نهاد دین از تاسیسات مهم و پایاای هار
اجتماع باشری اسات و باا دموکراسای
نید میتواندکنار بیایاد و باه زیاست خاود
ادامه دهد.
این هام زیاستی وعادم تاداخل دیان و
دولت است که تاریخ مدرن ایران را آغااز
خواهد نمود وگرناه بااز هام زناکامیهاای
گذشاااته در اشاااکال جدیااادی زندگااای
نسلهای دیگری را به هدر خواهد داد.
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من دختر زاده شدم

صفحه

تا عروسک و جارو بدستم دهند
طراز پیرهن مردان را زر کشم
و غبار خانه بروبم.
برادرم در کوچه بازی میکند
برادرم با دوچره به کوچه میزند.
من درکنج خانه میمانم.
من دختر زاده شدم
در فصل سوال و جستوجو
چرایم بیجواب ماند و
جستوجوهایم بیحاصل.
برادرم در خم و پیچ کوچهها
در بازی با خاک و سنگ
زندگی تجربه میکند.
تجربه من از دیوارها نمیگذرد.
من کوچهها را نمیشناسم.
من دختر زاده شدم
تا در طلوع بلوغ
چشم وحشت زدهام
چون چشم آهویی بیقرار
راز مرا برمال کند.
برادرم امشب به خانه نیامد
او دیگر برای خود مردیست.
من دختر زاده شدم
تادر پس هر جنگی بازنده باشم
و در اطاله صلح قربانی شوم.
درجنگ
سربازن مغول و نوچگان تیمور
غریو درد مرا در گنبد مینای
آسمان طنینافکن کنند.

در صلح امیر و خادمانش
در پس هر جنگی
خواهرانم جامه پلشت فاحشگان را برتن میکنند
در آرامش صلح
در مجلس عشرت سروران خویش ساغر
میگردانند.
من
آری
دختر زاده شدم.
دختر زاده شدم|

مهوشقدیریان

احمد زیدآبادی

کمی هم به ما بدهید!؛
زن بینوا با لهجۀ همشهریهای خاودم
گرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات:
شحاال که یی اورانیوم را میگن شاصت
درصد غنی کردن ،نمیشه یاه اندراتاو
م خونۀ ما تاا بادم باه
از اونو بررستن د ِ
این ب ب
چام ،بگیرن پشت لقماۀ نوناشون
تا بلکی یه کم جون بگیرن؟ به خدا یی
طرلیا خیلی وقتاه یاه لقماۀ مقاوی از
گلوشون پایین نرفته! بچه یتیمن ،گنااه
دارن به خدا! حاال چارا دروغ؟ راساتش
م قصابی و نیام
سه هرته پیش رفتم د ِ
کیلاااو پوسااات مااارغ اساااتودم ،آوردم
چرخشون کردم و براشاون چغوتبریادو

بتگینزتارعخ
بهزاد کشاورزی
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آخرین اقادام گاردنفارازاناۀ کساروی،
معروف به «داستان اوین «است که بر
علیه دربار رضاشاهی حکام داد و در
آن دوره مثل تو صدا کرد و آگاهاان را
مات و مبهوت کرد.
خالصۀ میلب این است که در شهرک
اوین ،زمینهای وقری حرم امام رضاا،
از هشااتاااد سااال پاایااش در اخااتاایااار
کشاورزان بوده و آنان در آنجا سکاونات
کرده و به کشت پرداخته بودند .زمانی
که رضاشاه باه قادرت مایرساد ،باه
بهانۀ اینکه پادشاه کشور در هر زماان
متولی وقفهای آستانه میباشد ،باه
باز گردانیدن این زمینها اراده میکناد.
قبل از کسروی اقداماتی جهت بایارون
آوردن این زمینها از اختیار کشااورزان
به عمل آمده بود و آنان نید از ایان کاار
شکایت به عدلیه برده بودند .وقتی که
کسروی رئیس محاکم بادایات تاهاران

درست کردم .متوجه نشدن و تا تهاش
ِر لیااسیدن! ولاای یاای فاااطلو ورپریااده
نمیفهمم از ک راه بارده باود کاه ایناا
پوست مرغن تو دهنش نکرد! هر چای
گرتم دختر ،حاال زهر که نیاستن ،یاب
لقمه بخور بلکی رنگت بیاد سر جااش،
پاش رِ کرد تو یاه کراش کاه ب
اال و باا ب
نمیخااورم .میگراات؛ نماایدونم ک ا
خوانااده کااه بااه ایاان مرغااا هورمااون
میزنن و بعد تمام هورموناشون جماع
میشه تو پوستشون و اگه او بخاوره،
صااداش کلراات میشااه و بالنااسبت
ریش و سبیل در میاره و بعاد هیچکای
ور دلاام باااد
نمیسااتونتش و بعااد ِ
میکنه! عجب ورپریادههای هاستن

دخترای یای دوره زموناه! بچاۀ ایقادرو
کوچکو ،یاه چایدای راه میباره کاه ماا
بدرگااااااااااااترا راه نمیبااااااااااااریم!
خالصااه چااه دردساارتون باادم؟ اگااه
میشااه یااه اندراتااو از یاای اورانیااوم
م خونۀ ما تا
شصت درصدی بررستن د ِ
باادم بااه ایاان ب ب
چااای یتیاام بلکاای.....ش
گرتم :شمادر اورانیوم غنی شده که بارا
خاااااااااااااااااوردن نیاااااااااااااااااست!ش
پوزخندی زد و گرات :شمناه سااده گیار
آوردی! َ
م خاااودم بهاااتر از هماااه راه
میبااارم! میخواساااتم ببینااام ایناااا
خجالتم سرشون میشه........ش

ماایشااود ،پاارونااده بااه زیااردساات او
میرسد و او رأی به «رفع مداحامات «
میدهد .چون ادارۀ اجارا جارأت باکاار
بستن آن حکم را ناداشات ،کساروی
خود همراه مأمور اجرا به اوین رفاتاه و
حکم را به اجرا میگدارد .دناباالاۀ ایان
واقعه طوالنیست و ازحوصلۀ این بحاث
خااارج اساات .مااخااتااصاار ایاان کااه
«اعلیحضرت «بسیار عصبانی شاده و
به وزیر عدلیه ،و وزیر درباار و دیاگاران
پرخاش میکناد .کساروی باوسایالاۀ
تیمورتاش (وزیر دربار ،احضاار و ماورد
عتاب قرارمی گایارد .کساروی اباتادا
استقالل قدرت قضائی را به وزیر درباار
گااوشاادد ماایکاانااد .سااپااس پاااسااخ
شجاعانهای میدهد.
قسمتهائی از این پاسخ قابل تاأمال
است«... :این کشاورزان زمینها را آباد
گاارداناایااده انااد ،ریشااه بااروی زماایاان
میدارند ،درختهای کهنسال مایدارناد،
خانهها ساخته اند ،دربار هر کاری کاه
میکند اقآل باید بهای ریشه و درخات و
خانۀ آنها را بپردازد]۸۴«[ ....
سپس اضافه میکاناد« :هاماه چایاد
بکنار ،این چه صورتی دارد که یکدسته
کشاورزان و رنجبران بنام اینکه شااه و
دربار بآنها ظلم کرده در شهر بگردند و
همه جا ناله کنند و در همه جا گاراتاه
شود بروید بعادلایاه ،در عادلایاه هام
بتظلمشان گوش نداده ماحاکاومشاان
کنند و بازگردانند .آیا این بآبروی دولات

برنمیخورد؟!]۸۹«[.
اینب کسروی با باالترین قادرت کشاور
در افتاده بود ،قدرتای کاه دیاگاران در
مقابلش جارأت ناراس کشایادن نایاد
نداشتند .دستاگااه طاویال و عاریاض
رضاشاهی در مقابل منیاق کساروی
بظاهر خاموش شاد .لایاکان او را از
شغلش برکنار کردند و سپس بارایاش
توطاله چیدند .ولی باا کسای کاه در
پروندۀ خدماتاش باجاد از راساتای و
شرافت و پاکی و صداقات ناباود ،چاه
تااوطااالااهای باارعاالاایااه او کااارساااز
میتوانست باشد؟ در اینجااسات کاه
دشمن نید به عظمت چنیان انساانای
تعظیم میکند.
آخرین کالم کسروی در مقاابال قادرت
رضاشاهی نید شنیدنی است .زمانای
که وی حکم انتظار خدمت خویش را بر
روی مید کاارش مشااهاده مایکاناد،
سرفرازانه آخرین فریاد اعتراضش را بار
سر قدرت و ابهت حکومت رضا شاهی
سرمی دهد وزیارحاکام مایناویساد:
«خاادماات در اناتااظااار ماان باااشااد «و
راستی که وی حماسه میآفریناد! (و
آن در سال  ۰۶۱۹بود،
گذری به زندگی احمد کسروی :بخش بیستم

قانون اسایس،
چهارچوب کشورداری
است

منوچهر یزدیان
پیش درآمو
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به باور نگارنده  ،کم نیستند هموطناان
و کشگرانی که با درکی نا مساتاناد و
غیر تحقیقی گمان می کناناد شقااناون
اساسیش سندی است که در آن تنهاا
به حقوق بنیادین شهرونادان (حاقاوق
بشر ،از جمله براباری انساان هاا در
مقابل قانون ،آزادی بایاان و عاقایاده،
آزادی تشکیال اتاحاادیاه و تشاکاالت
سیاسی ،عدم تبعیض ،و از این دست
پرداخته شده است .این تصور تنها باه
بخش کوچکی از ماوضاوعاات مایار
شده در قانون اساسی معیوف اسات
و از بخش های دیگر آن ،که ساختار و
چگونگی اداره کشور را تعیین می کناد
غاقل می ماند .در واقع همین شباخاش
های دیگرش هستند که اجرای حاقاوق
اساسی و بنیادین شهروندان (حاقاوق
بشر ،را نایاد مایاسار مای ساازناد.
کنشگران ناامابارده در واقاع شقااناون
اساسیش را با شاعالمیه جهان شاماول
حقوق بشرش اشتباه گرفته اند .زمایاناه
این تصور را نخست بایاد در اشاتایااق
مردم استبدادزده به داشاتان حاقاوق
پااایااه ای انسااان و آزادی فااردی و
اجتماعی بررسی کرد و از سوی دیگار
نتیجه کار کوشنادگاانای دانسات کاه
داناش و یاا حاوصالاه بساناده باارای
فراگیری کار تحقیقی و اقدام باه آن را

نداشته و به شساده سازیش بایاهاودهء
موضوعات اجتماعی و سیاسی دست
می زنند.
قانون اساسی سند مالای و پایاماان
ملت است برای کشورداری و مدیریات
کشور که نه تنها به حقوق شهرونادان
بلکه به همه ساختار حقوقی کشور از
جمله داگستری ،قانون گذاری و اماور
اداری کشور می پردازد .درک ایان کاه
سامان دادن به کشور نیازمند داشاتان
قانون و قوانینی در همه این زمینه هاا
است ،زیاد مشکل نیاسات .در عایان
حال باید توجه داشت که قاوانایان ،باا
توجه به شرایط و دستاوردهای روز ،در
روندی که قانون تعیایان کارده اسات،
تکمیل یا دگرگون میشوند .اماا قااناون
اساسی چارچوبی است برای تادویان
همه قوانین و یا انجاام دگارگاونای در
آنها .یعنی هیچ قانونی نمی تاواناد از

چارچوب قانون اساسی خارج بوده و یا
مراد آن را نقض کاناد .اگار تادویان و
تصویب قوانین جدید و یا تغییر آنهاا ،در
یب پروسه قانونای ،تاوساط پاارلاماان
انجام پذیر است ،اما تغیایار در قااناون
اساسی و تصویب آن در روندی کااماال
متراوت صورت می گیارد .درسات باه
این دلیل که قانون اساسی چاارچاوب
بنیادین قوانین است و حکم مهمتاریان
سند و پیمان مالای شاهارونادان یاب
کشور را دارد.

قانون اساسی هل و
تاریخ تدوین و اجرای قانون
اساسی هالاناد ،پاس از
جدائی بل یاب ،باه ساال
 ۰۴۰١بارمای گاردد .ایان
قاناون اسااسای شاامال
 ۷۶٢مااده اسات کاه در
میان آنها حادود  ۷١مااده
به حاقاوق شاهارونادان و
بقیه آنهاا باه چاگاوناگای
ساختار ،منااساباات بایان
اجدای حکومت و صالحیات
های پادشاه ،قوه اجرائیه،
قوه مقننه و قاوه قضاائایاه
می پردازد.
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قانون اساسی
قانون اساسی سامان و قلمرو حقاوق
شهروندان ،اداره کشور ،دادگستری و
قانون گذاری را تعیین میکند و همانیور
که گرته شاد پاایاه و اسااس هاماه
قوانینی است که قرار است جامعه بار
پایه آنها اداره شوند .باا ایان تاعاریاف
روشن است که قانون اساسی حااوی
به رسمیت شنااخاتان تاناهاا حاقاوق
شهروندان نیست و اگر چگونگی اداره
کشور ،دادگستری و قانون گاذاری در
آن روشان نابااشااد ماوضااوع حاقااوق
شهروندی و حقوق بشر فقط انشائای
است برای جاوری جاناس .فاراماوش
نکنیم که قانون اساسی باه اصایاال
شجمهوری اسالمی ایرانش بسایااری از
حقوق پایه ای شهروندان را ناام بارده
اما بندهای دیگر این سند جائی بارای
اجرای عملی آزادی های شاهارونادان
نمی گذارد .از این رو بسیار پر اهمیات
است که کوشندگان در بررسی هاای
خود به شفصال هاای فاراماوش شاده
قانون اساسیش بپردازند.
نگارنده در این نوشته از آشنایایاش باا
زبان هلندی و زندگی و کار طوالنی در
کشور هلاناد یااری جساتاه و تاالش
میکند با نگاهی ماخاتاصار باه قااناون
اساسی هلند فصول ماخاتالاف آن را،
تنها به عنوان یب نمونه و نه یب سناد
جهانشمول ،میر نماید.

در ایاان ماایااان قااانااون
اساسی هلند بارها ،و باه
ویاا ه پااس از تشااکاایاال
اتحادیاه اروپاا و اجارائای
شدن قوانین آن اتاحاادیاه،
دستخوش بازنگری ،تغیایار
گااردیااده و بااه روز شااده
تغییر قااناون
است .آخرین
ِ
اساسی هلاناد در ساال
 ۷۱۰۴به تصویب رسید .بیهوده نیسات
که بدانیم تغییرات مدبور ارتابااطای باه
شحقوق بنیادین شهروندانش نداشتاه و
به موضوعاتی مانند ساختار انتاخااباات
در شجدایر هلانادی دریاای کاارائایابش،
مجلس سنا ،و از ایان دسات مارباوط
بوده است .همچنین بد نیست بدانایام
که هم اکنون تغییر دیاگاری در قااناون
اساسی هلند در دست بررسی است
که در سال  ۷۱۷۱پایاشاناهااد شاده
است.
آنچه در زیر میآید معرفی کاوتااهای از
کلیت قانون اساسی کنونی هلند (،2
است .این قانون اساسی شامل ۰٢۷
ماده است که در  ۴فصال در زمایاناه
های متراوت قرار گرفته اند:
فصل  ،۰حقوق بنیادین (شاهارونادان،،
ماده  ۰تا ۷۶
فصل  ،۷دولت ،پادشاه و وزرا  ،مااده
 ۷٢تا ٢۹
فصل  ،۶پارلمان و مجلس سناا ،مااده
 ١۱تا ۱۷
فصاال  ،٢شااورای حااکااوماات ،دیااوان
محاسبات ،ارگان مساتاقال شاکاایات
شهروندان از ارکان خاکاومات باخااطار
رفتار غیرماعاماول ،و پایاراماون دیاگار
ارگانهای رایدنی دائمی ،ماده  ۱۶تا ۴۱
فصل  ،١قانون گذاری و مدیریت کشور،
ماده  ۴۰تا ۰۰۰

فصل  ،٦قاوه دادگساتاری ،و داوری،
ماده  ۰۰۷تا ۰۷۷
فصل  ،۱استان هاا ،شاهارهاا ،ارگاان
نظارت و کنترل آب و دیگر ارگاان هاای
عمومی ،ماده  ۰۷۶تا ۰۶٦
فصل  ،۴بازبینی قانون اساسی ،مااده
 ۰۶۱تا ۰٢۷
همانیور که در تیترهای فصل ها دیاده
می شوند موضوع حقوق شاهارونادان
کمتر از  ۰۴درصد مواد قانون اسااسای
هلند را بخود اختصاه داده است.
موضومات بخش های هشتهگهانهه
قانون اساسی هل و
(آنچه در زیر میآید بر گرفته از ساایات
شپاارلاماانش باه آدرس لایاناب ( ،۷در
پانوشت می باشد،
 ۰دارای  ٠۶ماده
ف
حقوق بنیادین (شهروندان،
در این فصل از قانون اساسای هالاناد
حقوق اساسی شهرونادان مشاخاص
شده انذ .این حقوق اسااسای باویا ه
مااوضااوعااات حااقااوق بشاار و حااقااوق
برخاسته از دموکراسی را بایاان مای
کنند .ممنوعیت تباعایاض ،آزادی اباراز
بیان ،آزادی دینداری ،غیرقاابال تاجااوز
بودن بدن انسان ،حق حارمات حاریام
خصوصی ،حق بارخاو داری از کاماب
حقوقی و حق برگداری کردن تظاهارات
و از این دست مسائل میر شاده در
این فصل هستند.
 ٠دارای  ٠٢ماده
ف
دولت ،پا شاه و وزرا
در فصل دوم به تعیین وضعیت پاادشااه
و کابینه (وزرا و معاونین آنها ،که جمعاا
دولت را تشکیل می دهاناد پارداخاتاه
شده است .همچنین تعیین گردیده که
وزرا مسالول و پااساخاگاو هساتاناد و
پادشاه در امور سیاسی غایارمساالاول
است .در این فصال ماوارد دیاگاری از
جمله مقررات مربوط باه جاانشایانای
پادشاه ،کناره گیری (موقت ،پادشاه یا
قااادر ناابااودن او بااه انااجااام وظااایااف،
چگونگی ازدواج جانشایان پاادشااه و
همچنین به موضوع وزرا و شورای وزرا
پرداخته شده است.

 ۶دارای  ٠٠ماده
ف
پارلمان و مجلس سنا
این فصل وظایف ،صالحیت هاا ،مادت
خدمت و شیوه کار ماجالاس ساناا و
پارلمان تعیین کرده است .هاماچانایان
مقررات مربوط به نشاسات مشاتارک
اعضای پارلاماان و ساناا ،چاگاوناگای
پذیرش اعضا ،ریاسات نشاسات هاا،
علنی بودن جلسات ،موقعیت حقوقای
اعضا ،و موضوع انتخابات و چگونگای و
مقررات مربوط به آن میر گردیده اند.
 ٤دارای  ۱ماده
ف
شورای حکومت ،دیاوان ماحااساباات،
ارگان مستقل شکایت شاهارونادان از
ارکان خکومت بخاطر رفتار غیرمعمول و
ارگانهای رایدنی دائمی
این فصل از قااناون اسااسای هالاناد
همانیور که از عنوانش پایاداسات باه
مقررات مربوط باه شاورای حاکاومات،
دیوان محاسباات و ارگااناهاای مالای
رایدنی و تاوصایاه مایاپاردازد .شاورای
حکومت باالترین ارگان رایادنای دولات
است .دیوان محاسبات باه ناظاارت و
کنترل هدینه های کشور مای پاردازد.
ارگانهای رایدنی مستقل و ملی ماناناد
شورای نظارت بر کنترل آب و شاورای
آموزش (پرورش .،همچانایان ماقاررات
مربوط به ترکیب اعضاا ،صاالحایاتاهاا،
وضعیت حقوقی آنها و عالانای باودن
رایدنی ها در این فصل تعییان گاردیاده
اند.
 ٢دارای  ۶۱ماده
ف
قانونگذاری و مدیریت کشور
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در فصل پنجم قانون اسااسای هالاناد
چگونگی تدوین قوانین و تصویب آناهاا،
چگونگی و مراحل انتشار قانون جدیاد،
و نید شیوه اجرائای شادن آن قااناون
بیان شده اند .در این فصل هماچانایان
حق تغییر قوانین و ابتاکاار پایاشاناهااد
تغییارات در قاوانایانان باه رسامایات
شناخته شده است .در ادامه مقاررات
مربوط به موضوع پاس گارفاتان پایاش
نویس یب قانون جدید تعیایان گاردیاده
است .در فصل پنجام هاماچانایان باه
مقررات مرباوط باه چاگاوناگای رفاتاار
مدیریت اجرائی نهاادهاای عاماومای،
چگونگی پاسداری از اجرای قوانایان و
مقررات ،پیرامون ماوضاوع ماعااهادات،
بودجه و سیستم پولی و هاماچانایان
کتابهای قانون پرداخته شده است.

 ٦دارای  ۰۱ماده
ف
قوه دادگستری ،و داوری

سوم آرای اعضای نشسات مشاتارک
پارلمان و مجلس سنا است.

فصل ششم قانون اساسی هلناد باه
نهاد هائی پرداخته است که صالحیات
داوری (قضاائای ،در اخاتاالفاات بایان
شهروندان را دارند ،نحوه دریافت طلاب
از بدهکار ،و تعیین مجازات ماتاهام باه
انجام جرم نید در این فصل تعیین شده
اند .این فصل نهادهای دارای صالحیات
داوری در دعوای حقوقی اصناف ،مانند
صنف وکال و یا صنف پدشکان را بایاان
اصالای
می کند .هماچانایان خایاوط
ِ
ساختار دادگاه ها ،قضات دیوان عاالای
کشور ،و نید چگونگی محاکماه وزرا و
نمایندگان پارلمان که از سامات خاود
سوء استراده و یاا در سامات خاود
تخلری کرده اند ،در این فضل مشخص
شده اند.

سخن پایانی

 ۱دارای  ۰۶ماده
ف
استان ها ،شهرهاا ،ارگاان ناظاارت و
کنترل آب و ارگانهای عمومی دیگر
این فصل تعاریف ،وظاایاف و ماقاررات
مربوط به شهرها ،استان ها و نید نهاد
ملی نظارت و کاناتارل آب را روشان
ساخته و همچنین چگونگی ایاجااد یاا
انحالل نهادهای مدباور را بایاان کارده
است .چاگاوناگای تاعایایان مارزهاا و
صالحیت هاای ناهاادهاای ناامابارده.
همچنین مقررات مارباوط باه شاورای
شهر و ارگان اداره اساتاان و شاورای
اداره استان ها در ایان فصال تاعایایان
گردیده اند .از سوی دیگر نهاد مشترک
شهردار و وزرای شهر ،کمیسر پادشاه
و نید نحوه انتخاب یا انتصاب آن هاا از
موضوعات دیگر تعریف و تعیین شده در
این فصل می باشد.
 ٨دارای  ٢ماده
ف
بازبینی قانون اساسی
مقررات مربوط به چگونگی ایجاد تغیایار
در قانون اساسی موضاوع ایان فصال
است که مهمترین آن ها سیساتام ۷
گامی بودن امکاان تاغایایار در قااناون
اساسی است .در گام ناخاسات الزم
است قانونی بنام شقانون تجدید ناظارش
تدوین گاردیاده و تاوساط پاارلاماان و
مجلس سنا به تصویب برسد .ساپاس
پارلمان منحل گردیده و انتخابات جدیاد
برگدار می گردد .در فاز بعدی پارلمان و
مجلس سنا در مورد تغییر مورد نظر در
قانون اساسی تصمایام مای گایارناد.
تصویب نهائی برای ایاجااد تاغایایار در
قانون اساسی نیازمند دسات کام دو

نگارنده در نوشته دیاگاری باا عاناوان
شدموکراسی ،نظام حاکمیات قااناونای
ملتش (  ،۶به تراوت بین شدموکراسایش
و شحقوق شهروندانش (حاقاوق بشار،
پاارداحاات اساات .اولاای در مااقااولااه
سیستم های کشاور داری و دومای
یعنی شحقوق بشرش در مقوله آرماانای
نگاه به انسان و قانونی ناماودن آزادی
های اولیه اوست .یکی گرفتن ایان دو
مقوله که شاه بیت آن شحقاوق بشارش
اساات در مااوضااوع نااگاااه بااه قااانااون
اساسی نید تکرار میشود.
الزم به تکرار است که قانون اساسای
نه تنها سااماان حاقاوق شاهارونادان
(حقوق بشر ،بلکه همچانایان کالایات
اداره کشااور ،دادگسااتااری و قااانااون
گذاری را تعیین میکند .از این رو قااناون
اساسی پایه و اساس همه قوانایانای
است که قرار است جامعه بر پایه آنهاا
اداره شوند .با این تعریف روشن اسات
که قانون اسااسای تاناهاا حااوی باه
رسمیت شناختن حقاوق شاهارونادان
نیست و اگر چگاوناگای اداره کشاور،
دادگسااتااری و قااانااون گااذاری در آن
روشاان نااباااشااد مااوضااوع حااقااوق
شهروندی و حقوق بشر فقط انشائای
است برای جوری جنس.
منوچهر یددیان
 ۷٢فروردین  ۰۶ – ۰٢۱۱آوریل ۷۱۷۰

محمد عیل امجدیان

ریشه های هویت یاس آلود ایرانیان
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:
مهههههههههههقهههههههههههومهههههههههههه
سخن از یاس اجتماعی ماردماان یاب
سرزمین بدون در نظر گرفتن پیاشایاناه
فرهنگای و اجاتامااعای ماردماان آن
سرزمین کاری بیهوده و عبث باه ناظار
می رسد  .هارچاناد باررسای تااریاخ
اجتماعی یب سرزمین و نتیجه گایاری
جامعه شناختی و روانشناختای از آن
باید کاماال ماحاتااطااناه و باا رعاایات

نسخه هائی را باایاد بارای جااماعاه
باایاامااارش تااجااویااد کاانااد کااه روحاایااه
سرزندگی و امایاد در جاان اجاتامااع
گوشه گیرش تدریق شود و آن را باه
حرکت و جنب و جوش وا دارد .
تاریخ سیاسی ایران و جام هه ای
بهههه انهههفههه هههال:
مهههحهههکهههو
“ بشر فانی است مخصوصا در ایاران ”

گمان می کشتند یا کور می کاردناد .
کامیاب ترین سالطین آنهاا باودناد کاه
توان مردم کشی بیشتری داشاتاناد و
به اندک بهانه افراد مظنون را از پای در
می آوردند تعادادشاان نایاد در تااریاخ
فراوان است  .ضعیف ترین و عاجد ترین
آنان کسانی هساتاناد کاه تاوان آدم
کشی کمتری داشتند و باه هامایان
دلیل مهر محکومیت را بار پایاشاانای

مالحظات علمی باشد لکن برای فاهام
ماهیت هویت یاس زده ایرانیان در طول
تاریخ چاره ای جد ریشه یابی تاریاخای
این مقوله نداریم این عمل فهام عالال
انرعال تاریخی ایرانیان را بسیار روان تر
می کند.
از این رو در این نوشتار قصد داریام باه
این سوال پاسخ دهیم که ریشه های
هویت منرعل ایرانیان معاصر چیست و
چاارا ایااراناایااان در طااول تاااریااخ ،
سرگذشتی سرشار از نا امیدی و باد
بینی را تجربه نموده اند و چه علتهایی
در پس این یاس اجتماعی بوده اسات
؟ و امروز یب جامعه شناس ایرانی چه

دکتر شعبانی استاد تااریاخ دانشاگااه
شهید بهشتی در کتااباش[  [۰از ایان
تمثیل کهن یاد می کند و می گوید ” :
همه تاریخ ایران در گذشته شاواهادی
را عرضه می کند که طالباان قادرت از
هر جا که بر می خواساتاناد و از هار
دیدگاهی که به امور جامعاه و کشاور
داری می نگریستند در نهایت باه اراده
فردی و حکومت میالاقاه اساتابادادی
روی می آوردند  .در تقسیم قادرت باا
هیچ کس انباز نمی شدند و در تمر کاد
نیروها چنان به وساوساهء ساوء ظان
مبتال می شدند که گاه افراد قادر اول
خاندان حکومتی را نایاد باه کاماتاریان

خااویااش دیااده و پااذیاارفااتااه انااد ”
در شراییی کاه خاراقاان سایااسای
اینچنین بر صرحه تااریاخ ایاران ساایاه
افکنده بوده حرکت مصلحاناه و آیاناده
نگرانه در هن افراد حتی حاق خایاور
کردن هم نداشته .در تاریخ ایران سایه
خرقان سیاسی آنقدر سنگین باوده و
عرصه نقش آفرینی سایااسای آناقادر
تنگ بوده است که مصلحان اجتماعای
 ،باا ناام (( سارباداران  ،،در تااریاخ
مشهور می گشته اند

و چشمانی که چپ چپ حاکم را مای
نگریسته محکوم باه خاروج از حادقاه
بوده اند ولو ایاناکاه فارزناد ناادر شااه
افشار هم باشی  ،در چنین شراییی
سخن از هویت امیدوار تاریخی ایارانای
سخنی بیهوده و به گدافه است .
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نههقههش طههبههقههات و وضهه ههیههت
اقههتهه ههادی مسههلههط در یههاس
:
اجههههههههتههههههههمههههههههامههههههههی
این نوع حاکمایات عاالوه بار کشاتان
روحیه ترقی خواهی سیااسای  ،هار
گونه ترقی اقتصادی و رفاهی را نید در
نیره خره مای کارد و امایاد هاا را
یکسره به جهان دیگر انتقال می داد و
در نهایت خواسته و ناخواستاه انادوای
اجتماعی را مستقیم و غیر مستاقایام
توصیه و تروی مای کارد  .امایاد باه
داشتن یب زندگی اقتصادی مرفه
نه تنها در ا هان عوام مردم خیور
نمیکرد بلکه حتای آن دساتاه از
نخبگان سیاسی هم کاه کام و
بیش از رفاه اقتصادی نسابای بار
خوردار بودند همیشه بیم از کاف
دادنش را داشتند و ثبااتای بارای
زندگی خویش تصور نمی کردند .
اوضاع آشرته سیاسی و حضاور
شمشیر بدستان بای ماالحاظاه
هرگاد ایان اجاازت را روا نامای
داشت که مردم ایران استیاعتی
فراتر از حد کسب کنند و هر آنچه
را که دست هاای پایاناه بساتاه
قشر فرودست جامعه ایارانای در
تالش و تعب تولید می کارد باایاد
در قالب مالیاات هاای ساناگایان
تقدیم و نثار گروه اقالایات حااکام
میشد  .مرهوم عدالت هم باه آن
چیدی اطالق می شد که حاکم و
پادشاه بپسندد چرا کاه قاوانایان
شرعی و عرفی و موازین اخالقی
در مقابل قدرت خاداونادان شاماشایار
محلی برای عر اندام نمی یاافات .
سرزمین ایران در هامایاشاه تااریاخ از
طبقه اکثریت عوام ثروتاماناد(اربااب ،و
اقلیت محکوم فقیر (رعیت ،ماتاشاکال
بوده و هاماواره حااکامایات و والیات
سالطین بار جاان و ماال و زنادگای
اکثریت رعایا چیرگی داشته  .در چنیان
جامعه بسته و محدودی که ماوفاقایات
اقتصادی یا حاصل نمیشد و یا اگر هم
می شد به تاراج و بااج و خاراج مای
رفت دیگر انگیاده ای و امایادی بارای
زندگی دنیوی متصور نبود چاه بارساد
باینکه افراد جامعه برای آن عمال تالش
کنند و به عنوان یاب ارزش و حارکات
جذاب و منتهی به سود تلقی شاود .
درکتاب تاریخ اجاتامااعای ایاران مای
خوانیم  “ :مردم خوشاباخات کساانای

تلقی می شدند که می توانستناد در
فضای متشن و پر تشویش کشور ماا
یحتاج یب ساله را تدارک ببیناناد و باه
همان چند قلم لوازم ضروری نان و پنیار
و شیره انگور و میوه های خشب شده
سر کنند [۷ [”.بنابراین خوشبختی هام
چید زیادی و متاع ارزشمندی محساوب
نمیشده که افراد به آن اصاوال امایادی
داشته باشند  .چگونه انتظار مای رود
مردمانی که زیر چکمه های ستمگاری
های بروژوازی وقت تاناهاا هادفشاان
زنده بودن بوده است  ،نه زندگی کردن
 ،تالشی و امیدی برای رفااه زنادگای
خویش داشته باشند .
نقش فره گ مذهبی مسهلهط در
یهههههاس اجهههههتهههههمهههههامهههههی :
یکی از اصلی ترین عوامال اضاماحاالل
روحیه امیدواری اجتماعی در ندد ماردم

ایران زمایان ماخاصاوصاا پاس از ورود
اسالم به ایران تروی عمادی انادیشاه
های جبر گرا بوده است که مخاصاوصاا
در تاریخ ایران در زمان امویان بسیار پار
رنگ تر جلوه گار شاد کاه بای شاب
هدفی سیاسی در پاس تارویا ایان
افکار و عقاید وجود داشته اسات باه
طوری که باا حااکامایات تاراکار جابار
اجتماعی درا هان عمومی مردم ایاران
هرگونه حرکتی که بارای باازساازی و
اصال اجتماعی صورت پذیرد را محکوم
به شکست خواهد بود  .طبق این طرز
ترکر همه کسانی که در فالکت و رنا
و عذاب هستند طبق یب سنت جباری
و مشیت الهای در ایان ماوضاع قارار
گرفته اند و حکمرانان و پادشاهان نیاد
بنا بر یب جبر اجتناب نااپاذیار بار آناهاا
مسلط شده اند و افراد به خودی خاود

اصوال قاادر باه تاغایایار وضاع ماوجاود
نخواهند بود  .در این دیدگاه وضعیات و
شرایط حاکم طبق خواسته و مشایات
خداوند وضع گردیده و این نوعی حاکام
و قانون الهی است و سار پایاچای و
تمرد از این قانون نید کرر و عناد تلاقای
می شود  .متاسرانه تسلط ترکر جابار
گرایانه بعد از اسالم در ایران اجازه بروز
و ظهور هرگونه استعداد های فردی و
اجتماعی را از مردم ایران سلب نمود و
حرکت و تالش برای تغییر وضع ماوجاود
را امری بیهوده معرفی نمود .هارچاناد
اسالم ناب و حقیقی وآموزه های اهال
بیت پیامبر هیچ گااه بار جابار گارائای
صحه نگذاشته اند  ،لکن از آناجاا کاه
حاکمیت پس از صدر اساالم در طاول
تاریخ در دست مسلمانان حاقایاقای و
پیروان مکتب اهل بیت قارار ناگارفاتاه،
ترکر زندگی مختارانه برای انساان
هم محلای بارای باروز و ظاهاور
نیافته  .البتاه ایان شایاوه خاراه
نمودن استعداد و امید اجتمااعای
تنها مختص ایران نیست بلاکاه باا
تاحاقایااق در تاااریاخ مالاال دیاگاار
بااخااصااوه ماالاال اروپااای قاارون
وسیی مشاهده می کنایام کاه
ارباب کلیسا هم (به عاناوان یاب
نهاد مذهبی محافظه کار  ،بارای
فرافکنی و مسالولایات گاریادی و
همچنین خاموش نگه داشتن هار
گونه حرکت اصاالحای از ساوی
جامعه  ،اقدام باه تارویا ناوعای
ترکر جبر گرایانه و جدمی ناماوده
اند تا جائیکه حتی هر گونه اظهاار
نظر عالامای را نایاد دخاالات در
مشیت الهی قلمداد می کاردناد
و باد تاریان عاقااب هاا را بارای
مترکران عصر خاویاش رقام مای
زدند که سرگذشت گالیله نماوناه
بارز این مدعاست  .شاید بتوانایام
با قاطعیت بگوئیم دلیل پیشرفت هاماه
جانبه ملت های اروپائی نید دسات بار
داشتن از این طرز ترکر بوده است کاه
با جایگدین کردن ترکرات اومانایاساتای
و اگدیساتاانسایاالایاساتای باه جااب
ترکرات خشب و جبری کلیسا طبیعات
را به خدمت خود در آوردند و پله هاای
ترقی اقتصادی و اجتماعی را روز باروز
طی نمودند و روحیه ترقی خاواهای و
پیشرفت طلبی را باا نارای تاراکارات
جبری و جدمی به رو جامعه خاویاش
تدریق نمودند .
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نقش ادبیات و فره گ س هتهی در
انهفه ههال اجههتههمههامههی ایههرانههیههان :
حاکمیت ترکر جبر گرایانه از یب ساو و
زندگی پار از نااکاامای اقاتاصاادی و
اجتماعی و سیاسی ماردم ایاران در
طول تاریخ از دیگر سو آنان را به ساوی
اعتقاد قیعی و حتمی به ((پیاشاانای
نوشت  ،،سوق داده و آن را به صاورت
قیعی سنتی در آورده اسات
یب باور
ِ
به طوری که اگر کسی در اناجاام یاب
عمل شکست می خورد تنهاا دلاداری
دیگران به وی این بوده است کاه ایان
پیشانی نوشت و سرنوشت تو بوده و
تو هیچ نقشی در پیروزی یا شکاسات
فااردی و اجااتااماااعاای خااودت بااازی
نمیکنی  .رو ماراهاوم سارناوشات و
قسمت به عنوان یب مولاراه ماایاوس
کننده تاریخی ،ادبیات ما را از خاویاش
آکنده ساخته  .ایان سایااق انادیشاه
بیانگر ترکری هامایاشاه ماحاکاوم باه
شکست در ندد مردم باه هاماه چایاد
راضای و ماحاافااظاه کاار ایااران بااوده
است.اشعار شاعران بلند آوازه تااریاخ
ما خود گواهای اسات ماحاکام بارای
اثابت رواج ایان انادیشاه هاای جابار
گاااارایااااانااااه و یاااااس آلااااوده :
:
حاااااااااااااااااافاااااااااااااااااظ
جام می و خون دل هریب باه کسای
در دایااره قسااااامات
دادند
اوضااااع چنین باشد
در کااار گااالب و گاال حکام ازلاای ایان
کاین شاهد بازاری وآن
بود
پرده نشین باشد [[۶
:
حاااااااااااااااااافاااااااااااااااااظ
در دایاااره قساااااماات مااا نااااااقاااااااایااه
لیف آنچه تاو
تسااالیمیم
اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
فکر خود و رای خاود در عاالام رنادی
کارارسات دریان
نیاسات
مذهب خاودبینی و خودرایی [[۸
موالنا :
قسمت حقست قومی در مایاااااااااان
پای کوبانااند و قومااااای
آفتاب
در میاااان زماااهریاار
قسمت حقست قومای در مایاان آب
تلخ و غمگینند و قاومای
شور
در میان شهد و شیر[[۱
خسااااااااااارو
نااااااااااااصااااااااااار
غاادال و غاادل هاار دوان ماار تااو
نجویااااام غاااادال و
را
غاااااااادل
نااااااااااااااااااگااااااااویاااااااام
مااارا ،ای پسااار ،عااامااار کاااوتااااه
فراخایی امایاد و
کرد
امااااااااااااااااااااال
درازیی
و
اجااااااالل
دیاااااادم
بساااااای
ز خواجااااااهی
اعادازها
جاااالاااایاااال و اماااایاااار اجاااال
ولااایاااکااان نااادارد مااارا هاااایاااااااچ

اماایاار اجاااااال

سااااااااود
چاااون بااایاید اجل [[۳
پیش به سوی جهامه هه ای امهیهو
:
وار
نااگاااه تاااریااخاای بااه تاامااام مسااائاال
اجتماعی و آگاهی از مسیر های طای
شده و طی نشده تاریخ یب جامعه در
ندد بسیاری از جااماعاه شانااساان از
اهمیت بسیار باالئی بر خوردار است .
با شناخت تجربی موانع شکال گایاری
روحیه امیدواری در تاریخ یاب مالات و
اتخا تصمیمات در خور برای برداشاتان
این موانع می توان نویاد یاب جااماعاه
توسعه یافاتاه را باه آیانادگاان داد .
مواردی که از مراد این مقاله می تاوان
باارداشاات کاارد و در یاااس زدائاای
اجتماعی بکار بست عبارتند از اینکه :
 .۰با شکل گیری دمکراسی و فاراهام
آمدن زمینه ها و شارایاط آزادی هاای
سیاسی در یب جامعه امید و اناگایاده
فعالیت سیاسی و داخال گاود آمادن
برای تمامی اقشار جامعه فراهم مای
گردد و حرکت وتالش سایااسای خاود
بخود موجب حرکت و تالش اجتمااعای
و اقتصادی نید می گردد  .اما در مقابال
یب جامعه هر چقدر اسیر جبر جاباراناه
حاااکاامااانااش باااشااد و آزادی عااماال
سیاسی در آن کمتر باشد باه هاماان
میدان عوامل انگیده باخاش و روحایاه
ساز امیدواری در اجتماع کمتر و انرعال
اجااتااماااعاای باایااشااتاار خااواهااد بااود .
 .۷ایدئو لوژی حاکم بر رو جامعه وزیار
بنای فکری یب جامعه به مایادان جابار
گرا بودن آن مردم آن را منرعل تر و بای
انگیده تر می سازد .هر چقدر عاقاایاد
افراد جبر گرا تر باشد امید برای حرکت
و پیشرفت و ساخت آینده ای توساعاه
یافته و پیشرفته کاماتار اسات و هار
چقدر عقیده به اختیار انساان در نادد
ا هان مردم یب سر زمین بیشتر باشد
به هماان مایادان آیاناده ساازی آناان
باااایااااشااااتاااار خااااواهااااد بااااود .
 .۶نگاه آن جهانی صرف که گاهی باه
ناحق به دین نسبت داده مای شاود
حرکت و تالش افراد را بارای سااخات
این دنیا متوقف می سازد و هر عمل و
حرکاتای در ایان دنایاا را بای ارزش
معرفی می کند و ارزش واقعای بارای
اعمال انسان را به سرای دیگر ماوکاول
می کند  .هر چند هیچ یاب از انابایااء
حقیقی الهی نگاه صرف به یب جاهاان
را تایید نمی کنند اماا گااهای تاوجاه
بیش از حد و افراطی به جاهاان آخارت
زمینه را برای انرعال و شرکت نجستان
در فعاالایات هاای اجاتامااعای ماردم
هموارتر می کند خالصه کاالم ایاناکاه
آخرت سازی افراطی غارالات از دنایاا
سااازی را ناااشاای ماای شااود .

 .۸ناکامی های پی در پی اقتصاادی و
این مسالله که هر نوع حرکت اقتصادی
در جامعه محکوم به شکست اسات و
این که قاطبه تالش های اقتصادی باه
رفاه منجر نمیاشاود و حاتای گااهای
موجبات سر خوردگی و وخیم تر شادن
اوضاع زندگی افراد مای شاود  .۱،باه
نوبه زمینه را برای یاس و گوشه گیاری
اجتماعی و اقاتاصاادی فاراهام مای
سازد  .بنا بارایان هار چاقادر حارکات
اجتماعی از سیو طبقات آسان تار و
بی درد سر تر باشد و جامعاه از ناظار
موقعیت های ابراز وجود تجاری بااز تار
باشد امید به جنب و جوش و حارکات
امید وارانه بیشتر خواهد بود .
نههتههیههیههه گههیههری نهههههائههی :
بنا بر آنچه گذشت جامعه ای جااماعاه
امید وار است که دمکراسای و آزادی
عمل سیاسی در آن جامعه به وضاو
تمام مشااهاده شاود آزادی بایاان و
اندیشه تا حاد زیاادی وجاود داشاتاه
باشد شرایط حرکت عمودی اقتاصاادی
در طابااقاات فاراهاام بااشااد و عاماال
اقتصادی مستقیما به رفاه منجر گاردد
اگر شکاساتای هام وجاود دارد سار
چشمه پیروزی های بعدی بااشاد ناه
ورشکستگیهای پی در پی  .عقاایاد و
ایدئو لوژی حاکم بار جااماعاه اخاتایاار
گرایانه و مخالف با هر گونه جبر گرائای
باشد و عقیده به پایاشاانای ناوشات
و شانس هم در قاموس عقایاد ماردم
جائی نداشته باشد  .در این شرایط از
بیرون جامعه ای را داریام کاه فضاا را
برای هاماه ناوع حارکات سایااسای
اجتماعی و اقتاصاادی آزاداناه فاراهام
می کند و از درون افرادی را داریام کاه
ایدئو لوژی های مختارانه را پذیرفاتاه و
بکار می بندند و فضای جامعه را پار از
حرکت و انگیده و جوشش می کنند .
پی نوشت ها :
 .۰شعبانی  .۷،رضا تاریخ اجاتامااعای
۰۴۱
ایااااااااااااااااااااااران
 .۶شعبانی  .۸،رضا تاریخ اجاتامااعای
۰۸۱
ایااااااااااااااااااااااران
 .۱دیااااوان حااااافااااظ غاااادل ۰۳۶
 .۳دیااااوان حااااافااااظ غاااادل ۸۹۷
۰۱۳۹
 .۱ماااااوالناااااا شاااااعااااار
 .۴دیوان ناصر خسرو قباادیاانای حارف
الم (غدل،
منبع :مجله اینترنتی فصل نو  ۰۷خرداد
۴۱

علیرضا آقاابراهیمی
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بدون تردید یکی از مهمترین پرساش
های اقتصادی در قارن اخایر ایان باوده
است کهشچرا بعضی از کشورها بسیار
ثروتمند هستند و برخای دیگار باسیار
فقیر؟ش .این سوال عالوهبراین که هان
اقتااصاددانان و دانااشجویان رشااتهی
اقتصاد را به خود مشغول کارده و آناان
را بهسوی یافتن پاسخهای احتمالی
ساااوق داده ،در باااسیاری از مواقاااع
دغدغهی عامهی ماردم ،باهویا ه در
کااااشورهای کمتاااار توسااااعهیافته و
درحالتوسعه نید بوده است.
طی قرون اخیر اساتانداردهای زندگای
در کااااشورهای صاااانعتی افدایااااش
چشمگیری داشته اسات .بارای مثاال
متوسط درآمد سرانه در ایااالت متحاده
آمریکا و کشورهای اروپای غربای بیان
 21تا  41برابر قرن گذشته و بین  21تاا
 411برابر دو قرن پیش شده اسات .در
سااااایر کااااشورها اگرچااااه همااااواره

سیوحی از رشاد اقتاصادی
وجااود داشااته اساات ،اماااا
تراوتاااشان باااا کاااشورهای
توسعهیافته روزبهروز بیشتار
شده است و تراوت خریرای
کااه چنااد قاارن پیااش میااان
برخااای از کاااشورها وجاااود
داشاات ،امااروزه بااه شااکاف
عظیماای میااان آنهااا تبدیاال
شااده اساات .در قاارن اخیاار
درآمد متوسط در کشورهایی
نظاایر آمریکااا ،آلمااان و ژاپاان
حاادود 11براباار کااشورهایی
مانند بنگاالدش و کنیاا باوده
اساات .هاامچنیاان در سااال
2999یااااب فاااارد نمونااااهی
سوئیااسی ساااالنه بیااش از
421براباار یااب فاارد نمونااهی
اتیوپیاااایی درآمااااد داشااااته
است.
ایاان تراااوتهااا مااسلما بااه
ترااااوت در اعاااداد و ارقاااام
محدود نمی شاود و نتیجاه
ی آن در طول زمان و در بین
کشورها ،در قالاب ترااوت در
بهداشااات ،آماااوزش ،طاااول
عمر ،نرخ مراومایر ناوزادان
و ...نمااود پیاادا کاارده اساات.
بااارای لماااس بیشتااار ایااان
تراوتهااا کافیساات گریاادی
سریع به حافظهی تصویری خاود بدنیام

و همزمااااان دو تااااصویر از کودکااااان
گرساانهی آفریقااایی و ماادارس مجهااد
اروپایی بهخاطر بیاوریم .یا با مروری بار
بحااران جهااانی اخاایر یعاانی شفراگاایری
کوویااد29-ش بااهخاطر بیاااوریم برخاای از
کاااشورها پیاااشگام کاااشف و تولیاااد
واکاسن بودهاناد و همچنیان برخای از
کااشورها حجاام زیااادی از واکااسن را
پیشخریااد کردنااد درحالیکااه گروهاای
دیگر از کاشورها عاالوه بار نااتوانی در
پیشخرید واکسن ،حتی امکاناات الزم
جهت نگهداری واکسن را نداشتهاند.
عالمت سوال زمانی بدراتار میشاود
کااه در بااسیاری از کااشورهای فقاایر،
ترااااوت فاحاااشی میاااان گروههاااای
درآماادی باااالتر و پااایینتر وجااود دارد.
اگرچه حادودی از ناابرابری در هماهی
اقتااصادها وجااود دارد امااا در برخاای از
کااشورها در حالیکااه گااروه بدرگاای از
مااردم از حااداقل اسااتانداردهای الزم
برای زندگی برخوردار نیستند ،گروهی
کوچب بخش عظیمی از مناابع کاشور
را در اختیااار دارنااد .ایاان توزیااع درآمااد
نامتوازن خود یاب ناکارآمادی بادرا در
اقتاااصادهای ماااورد بحاااث بهشااامار
میرود.
اما بهراستی ریشه یا ریاشههای ایان
تراوتهای چاشمگیر چیاست؟ آیاا راه
نجاتی برای کشورهای فقیر و یا کمتار
ثروتمنااد وجااود دارد؟ آیااا اقتااصاددانان
پاسخی برای این سوالها نیافتهاند؟

مولرین کتاب :رابینسون (سمت راست ،و عجماوغلو (سمت چپ،
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را ملتها شکست میوورنو؟
کتاااااب شچاااارا ملتهااااا شکااااست
میخورند؟؛ ریشههای قدرت ،ثاروت و
فقرش یکی از برجاستهترین کوشاشها
در جهت پاسخ به سواالت میر شده
است .این کتاب در سال  1121توساط
دارون عجماوغلااااو (اسااااتاد اقتااااصاد
دانااااشگاه امایتاااای ،و جیمااااد ای
رابینااسون (اسااتاد اقتااصاد دانااشگاه
شیکاگو ،پس از حدود  22سال تحقیق
و میالعااه ،منتااشر شااد و بهساارعت
مورد توجه قارار گرفات .در ایان کتااب،
مولرین با زبانی ساده ،بدون اساتراده
از زباان ریاضای و مدلساازی آمااری و
بهجای آن با تبییان و تحلیال اطالعاات
تاریخی مربوط باه چناد قارن باه شار
علل تراوت کاشورها پرداختهاناد ،ایان
وی گی سبب شده است تاا مخاطبیان
بتوانند بدون گذرانادن هیاچ پیشنیاازی
کتاب را بهطور کامال بخوانناد و تاا حاد
زیادی نید آن را درک کنناد .باا اینحاال
اسااتقبال از کتاااب تنهااا محاادود بااه
مخاطبین عام نباوده اسات و در میاان
متخصصین نید ماورد اقباال واقاع شاده
اساات ،تااا جااایی کااه  9اقتااصاددان
برناادهی جااایدهی نوباال اقتااصاد (ارو،
ساااولو ،بکااار ،اساااپنس ،آکرلاااوف و
دیاموند ،در اظهارنظرهایی به تحاسین
این کتاب پرداختهاند.
در ادامااهی ایاان مقالااه قااصد داریاام
ماااروری کوتااااه بااار روششناسااای و
یافتاااههای کتااااب موردنظااار داشاااته
باشیم؛ اما پس از خوانادن بخشهاای
بعدی این مقاله نید میتوان از خوانادن
کتاااب لااذت کااافی را باارد؛ زیاارا اوال

چنانچه که گرته شاد روش کتااب بار
تحلیل اطالعات تاریخی استوار است و
در سراسر کتاب مباحث در بستر تاریخ
میاار میشااوند و باارای درک بهتاار
مباحااث و ادعاهااای میر شااده الزم
است مثالهای تااریخی فاراوان کتااب
خوانده شوند .دوماا نمیتاوان تمامای
میالب چنین کتابی را
در چند صرحه خالصاه
کرد .بنابراین امیدواریم
ایاااان مقالااااه بتوانااااد
مشوقی برای خوانادن
کامل این کتاب حائاض
اهمیت باشد.
نظریههههههایی کههههه
جواب نمیده و
از اقااادامات ارزشااامند
ماااااااولرین ،تبییااااااان
نظریاااااههای قبلااااای
میر شده در راساتای
پاسااخ بااه مااسالهی
موردنظاار بااوده اساات.
آنهاااا پیاااش از بیاااان
نظریاااااااهی خاااااااود،
نظریااههای موجااود را
شااار داده و ساااپس
مااردود دانااستهاند .در
اینجاااا باااه مهمتریااان
نظریهها و پاسخ مولرین کتاب به آنها
اشاره خواهیم کرد:
*نظریهی ج رافیا :این نظریه مبنای
بر این است که کامیاابی یاا شکاست
ملتهااا ارتباااط تنگاااتنگی بااا محیااط
جغرافیایی ،اکولوژیکی و فیدیکی آنهاا

دارد .اما مولرین استدالل میکنند کاه
تاااریخ هیچگونااه ارتباااط پایااداری میااان
جغرافیااا و موفیاات اقتااصادی را نااشان
نمیدهد .آنهاا باا ارائاهی چناد مثاال
نقااض ،ایاان نظریااه را رد میکننااد .از
جملااه ایاان مثالهااا شااهر شنوگااالسش
است که در قرن 29باه دو شاهر مجادا
تقااسیم شااد :شنوگااالس آریدوناااش در
آمریکا و شنوگالس ساوروناش در مکدیاب.
میان این دو شهر تنها یب سایمخاردار
وجود دارد و هر دو از جغرافیاای کاماال
یکسانی برخوردارناد اماا شااخصهای
توسااااعهی اقتااااصادی در قااااسمت
آمریکایی ترااوت فاحاشی باا قاسمت
مکدیکی دارد.
*نظریههههههی فره هههههگ :فرهناااااگ
مجموعهای از باورهاست کاه در طاول
زمان رشد کرده و فارق از کناترل افاراد
است .این نظریه دال بر ایان ادعاسات
که باورهاا ،ارزشهاا و اخالقیاات علال
عمااادهی ترااااوت اقتاااصادی جواماااع
هستند .مولرین این دلیل را نید چندان
موثااااار نمیدانناااااد و معتقدناااااد آن
جنبههایی از فرهنگ که معماوال ماورد
تاکید قرار میگایرد بارای فهام اینکاه
چگونه به اینجا رسیدیم و چرا ناابرابری
در جهان پایادار اسات ،اهمیات نادارد.
آنها باز هم به ارائهی مثالهای نقاض
میپردازناااد؛ از جملاااه مثاااال کااارهی

شاامالی و جنوباای .ایاان دو کااشور تااا
سال  2942یب ملات واحاد بودناد اماا
پس از جنگجهانی دوم ،استعمار ژاپن
در شبه جدیرهی کره پایان یافت و شکره
شاامالیش تحاات نرااو روساایه و شکااره
جنوبیش تحت نرو آمریکا در آمد.

باااا گذشااات چناااد دهاااه تراوتهاااای
بسیاری بیان دو کاشوری کاه فرهناگ
یکسان و جغرافیای مشابهی داشاتند
هویاادا شااد .مثااال دیگاار کتاااب تراااوت
بااسیار میانشآلمااان شاارقیش و شآلمااان
غرباااایش اساااات و همچیاااان مثااااال
شنوگالسش مجددا میر میشود.
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*نظریهی غفلت :این نظریاه بار ایان
اساااس اساات کااه برخاای کااشورها
فقیرنااد زیاارا حاکمانااشان در غرلاات
بهسر میبرند .کشورهای فقیر بار اثار
توصااایههای اشاااتباه اقتاااصاددانان و
سیاستگذارن متناوبا با
پدیاادهی شکااست بااازار
مواجه شدهاند و راه حل
را نمیدانناااد .متقاباااال
کااااشورهای ثروتمنااااد
ثروتمند هاستند زیارا باا
یاااافتن سیاساااتهایی
بهتر ،این شکاستها را
جااااااابران کردهاناااااااد.
عجماوغلااو و رابینااسون
بااا رد ایاان نظریااه بیااان
میکنناد کااه در بهتریاان
حالاااات غرلاااات تنهااااا
میتواند بخش کوچکای
از ناااابرابری جهاااانی را
تبییااان کناااد .ماااشکل
ناآگاااهی نیااست بلکااه
انگیدههاااااااااااااااااااا و
محاادودیتهایی اساات
کاااااااه بهواسااااااایهی
نهادهاااای سیاسااای و
اقتصادی در ایان جواماع
وجود دارد.
در جملاااهی آخااار ایااان
ابهااام بااهوجود میآیااد:
منظور از نهادها چیست
و نهادها چه نقاشی در
فقااار یاااا غناااای کاااشورها دارناااد؟
اینجاساات کااه نظریااهی کتاااب میاار
میشود.
نهادههها ملههت اوتهه ف را توضههی
میده و
مااولرین معتقدنااد باارای اینکااه بدانیاام
چگونه ملتها به موفقیت میرسند یاا
شکااست میخورنااد بایااد بااا ساااختار
نهادهاای کاشورها آشانا شاویم ،زیارا
ایاان نهادهااای اقتااصادی و سیاساای
هااستند کااه منجاار بااه فقاار یااا غنااا
میشوند .آنچاه در اداماه میخوانیام
چکیدهای از نظریهی نهادی عجماوغلاو
و رابینسون است.
نهادها قراردادهای ابداع شده انسانی

هستند که کنشهای متقابل اناسانی
را نظااااااام میبخاااااااشد .آنهاااااااا
محدودیتهای رسمی (قوانین ،قواعد،
سااااازمانها و قااااانون اساساااای ،و
غیررساااامی (هنجارهااااای رفتاااااری،
رسوم ،دستورالعملهای رفتااری خاود
تحمیل شونده ،را شاامل میشاوند و
از خصلت ضمانت اجارا برخوردارناد .در
اینجااااا ممکاااان اساااات نهادهااااای
غیررسامی ماشابه باا فرهناگ بهنظار
برسند اما در واقاع دو مقولاهی جادا از
هم هستند .این دو از این جهت که بار
رفتاااااار افاااااراد اثااااار میگذارناااااد و
تعیینکنندهی مهم انگیدهها هستند باا
هم شباهت دارند اما افتراقشاان ایان

سبب شکوفایی اقتاصادی نمیشاوند
بلکه این نهادهاای خاوب هاستند کاه
منجر به بهروزی ملتها میشوند و در
نقیااهی مقاباال آنهااا نهادهااای بااد و
ناکارا حضور دارند که سابب ناکاامی و
شکست کشورها میشوند.
نهادهااای اقتااصادی بااه دو دسااتهی
نهادهای فراگایر و اساتثماری تقاسیم
میشوند .نهادهای اقتصادی فراگایر از
طریق تضمین مالکیت خصوصای بارای
هماااهی جامعاااه و برقاااراری آزادی در
انتخاااب شااغل اجااازه مااشارکت گااروه
بدرگااای از ماااردم را در فعالیتهاااای
اقتااصادی فااراهم و آنهااا را تااشویق
میکننااااااد تااااااا از اسااااااتعدادها و

تصویر هوایی کره شمالی و کره جنوبی در شب
اسااات کاااه فرهناااگ مجموعاااهای از
باورهاست که در طول زمانی طوالنای
رشد کرده و فارق از کنترل افراد اسات
در حالیکااه نهادهااا مااستقیما تحاات
کنترل افراد جامعه هستند.
درک چگونگاای شااکلگیری نهادهااای
مختلف نیاز به میالعاهی دقیاق کتااب
دارد اما بهطور خالصاه میتاوان گرات
عوامل مختلری در تعیین نهادها نقاش
دارنااد از جملااه تاااریخ (وقااایعی نظیاار
اسااتعمار ،انقالبهااا ،رویاادادهایی در
راس قااادرت و ،...و شاااانس؛ اماااا در
نهایت نهادهای اقتاصادی انتخابهاای
جمعی جامعه هستند.
باید توجه داشات نهادهاا فیالنراسه

مهارتهایاااشان بهاااترین اساااتراده را
ببرند و قادرت انتخااب داشاته باشاند.
این نهادهای اقتصادی فراگایر هاستند
که سبب شکوفایی استعدادها و باروز
نااوآوری میشااوند .شخااصی مانناااد
شتوماس ادیاسونش اگار در کاشوری باا
نهادهای اقتصادی غیر فراگیر بود هرگد
مجالی برای ثبت قریب به هدار اخاتراع
پیاادا نمیکاارد! بااار دیگاار بااه مثااال دو
کااشور شکاارهش بااازگردیم؛ امااروزه کااره
جنوبی است که شرکتهای بدرگی با
ابتکارات فناورانه (مانناد ساماسونگ و
هیوندای ،دارد نه کاره شامالی و ایان
به دلیل اختالفهای نهاادی دو کاشور
است.
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نهادهای اقتصادی استثماری در تاضاد
بااا نهادهااای فراگاایر هااستند و باارای
باایرون آوردن درآمااد و ثااروت از دساات
گروهاای دیگاار طراحاای میشااوند ،در
حااالی کااه نهادهااای اقتااصادی فراگیاار
سبب میشوند ثروت در دستان گاروه
اندکی متمرکد نشود.
نهادهااااای سیاساااای نااااید هماننااااد
نهادهای اقتصادی شاامل دو دساتهی
فراگاااایر و اسااااتثماری میشااااوند.
نهادهااای سیاساای فراگاایر بااه ماایدان
متناسبی متمرکد و کثرتگارا هاستند.
امااا نهادهااای سیاساای اسااتثماری
اندکسااااالری (الیگارشااای ،را دنباااال
میکننااد و قاادرت را در دساات گااروه
اندکی از فرادستان متمرکد میسازند.
اماااا ارتبااااط نهادهاااای
سیاسااای و اقتاااصادی
چگونه اسات؟ نهادهاای
اقتااااصادی فراگاااایر باااار
بنیانهااایی کااه توسااط
نهادهاااااای سیاسااااای
فراگاایر شااکل گرفتهانااد،
منااااابع و فرصااااتهای
اقتااااااصادی را توزیااااااع
میکنند .از طرفای ایان
توزیع عادالنه باعث دوام
نهادهاااااای سیاسااااای
فراگاااااایر میشااااااوند.
بناااااااابراین رابیاااااااهی
نهادهاااای اقتاااصادی و
سیاسااای فراگااایر یاااب
رابیهی دوسویه اسات.
ایااان موضاااوع درباااارهی
نهادهای اساتثماری نیاد
صدق میکند .نهادهاای
سیاسااای اساااتثماری،
فرصاااتها را در اختیاااار
نهادهاااااای اقتاااااصادی
استثماری قرار میدهند
و آنها نید متقابال با افدودن باه
قدرت نهادهای سیاسی ،قوام آنها را
تامین میکنند.
ماااولرین ترکیاااب نهادهاااای فراگااایر و
اسااتثماری را بااهطور معمااول بیثبااات
ارزیااابی میکننااد .نهادهااای اقتااصادی
اسااتثماری تحاات حاکمیاات نهادهااای
سیاسااای فراگااایر نمیتوانناااد مااادت
طوالنااای پایااادار بمانناااد .نهادهاااای
سیاساای اسااتثماری نااید نمیتواننااد
نهادهای اقتصادی فراگیر را پاشتیبانی
کنند یا از طارف آنهاا حمایات شاوند.
بنااابراین باارای دسااتیابی بااه توفیااق
بلندماااادت همراسااااتایی نهادهااااای
اقتااصادی و سیاساای ضااروری بهنظاار
میرسد.

عجماوغلااو و رابینااسون باارای تکمیاال
نظریهی خود در ماورد ترااوت کاشورها
چرخههای تکاملی و شاوم را معرفای
میکننااد .روهههی تکههاملی فرآینااد
نیرومندی است که از بازخورد مثبات از
نهادهااااای فراگاااایر در مواجهااااه بااااا
تالشهاااایی کاااه در جهااات متدلااادل
ساختنشاااااان صاااااورت میگااااایرد،
محافظت میکناد و ایان فرآیناد مناشا
حرکت نیروهایی است که به فراگایری
بیااشتر میانجامااد .اگاار کااشوری در
چرخهی تکاملی قرار گیرد میتواند باه
رشد پایدار و توسعهی بلندمدت دست
پیااادا کناااد .ایااان چرخاااه را میتاااوان
بهسادگی در نمودار زیر نشان داد:

چرخهی تکاملی
در سوی دیگر روههی شهو وجاود
دارد که دارای نیروهای قدرتمنادی در
جهااات تاااداوم نهادهاااای اساااتثماری
است .ایان چرخاه از طریاق نهادهاای
سیاساای اسااتثماری کااه نهادهااای
اقتاااااصادی اساااااتثماری را تحکیااااام
میکنند ،فرآینادی نیرومناد از باازخورد
منری را باه پیاش میبارد و نهادهاای
اقتااصادی نااید بااه نوبااه خااود تااداوم
نهادهای سیاسای اساتثماری را پایاه
میریدنااد .کااشورهای فقاایر تاایرهروز
هستند زیرا در این چرخه ماندهاند.
اماااا کاااشورهایی کاااه در دور باطااال
چرخهی شوم گرفتاار شادهاند چگوناه
میتوانناااااد از آن رهاااااایی یابناااااد؟
بهعقیدهی مولرین ،راهحل از بین بردن

ناکااامی اقتااصادی و سیاساای امااروز
کااشورها ایاان اساات کااه نهادهااای
استثماریشان را باه ساوی نهادهاای
فراگاایر دگرگااون کننااد .چرخااهی شااوم
میگویااااد ایاااان حرکاااات آسااااان و
خودبهخودی نیست اما غیرممکن هام
نیست .برخی عناصار از پیاش موجاود
در نهادها یا وجود ائتالفهای گاسترده
که مبارزه علیه وضع موجاود را رهابری
کنند یا صرفا ماهیت نامقدر تاریخی (یا
همان شانس! ،میتوانند چرخه شاوم
را بگسلند.
میماوغلو و اقت اد ایران
اگرچه کشورمان شایارانش در ایان کتااب
بهصااورت مااوردی بررساای نااشده امااا
مباحاااااث میر شاااااده
بهشاااکلی اسااات کاااه
خوانناااااادهی ایراناااااای
ناخودآگااااه باااسیاری از
مباحااث را بااه معااضالت
اقتاااصادی کاااشور خاااود
ارتباط میدهد .در پایاان
شااااید خاااالی از لیاااف
نباشاااااد قاااااسمتی از
مصاحبهی عجماوغلو باا
نشریهی ایرانی شتجاارت
فاارداش در سااال  2491را
بخوانیم:
شمیالعات مان بیاانگر آن
اساات کااه ایااران دارای
اقتصاد باسته اسات ،باا
قاادرتی کااه بااه انحااصار
گااااااروه کوچکاااااای از
شرکتهای شبه دولتی
درآمااده کااه از آن باارای
اداماااهدار شااادن غلباااه
خودشاااان و همچنیااان
منااااافع اقتصادیشااااان
اساااتراده میکنناااد .از
ساااوی دیگااار همچاااون اکثااار
اقتاااصادهای باااسته ،ایااان روناااد باااه
موفقیت اقتصادی نمیانجاماد .هرچاه
اقتصاد بیشتر بسته شاود ،واباستگی
بیااشتری نااید بااه شاارکتهای شاابه
دولااتی و نظااامی پیاادا خواهااد کاارد و
عملکرد اقتصاد نید بادتر خواهاد شاد و
حتی احتیاج به محدود کردن بیاشتری
خواهد بود.ش

جمعب وی
جوهرهی کتاب شچرا ملتهاا شکاست
میخورنااد؟ش را میتااوان ایاان جملااه
دانااست :ملتهااا زمااانی شکاااست
میخورند که دارای نهادهای اقتاصادی
اساتثماری پااشتیبانی شااده از سااوی
نهادهای سیاسی استثماری هستند.
بنابراین این کتاب پاسخ جدیدی اسات
به سوالی که در ابتادای مقالاه میار
کاااردیم .پاساااخی از ساااوی گرایاااش
شنهادگراییش در اقتصاد که طی سالیان
اخیر مورد توجاه بیشتاری واقاع شاده
است .اگرچه ایان اثار همانناد هار اثار
دیگاااری خاااالی از ایاااراد نیاااست و
انتقاااداتی از جملااه انحااصار در روش
تاااریخی و کماهمیاات شاامردن علاال
غیرنهادی به کتاب وارد شده است ،باا
ایاان حااال نمیتااوان نقاااط قااوت آن را
نادیده گرفت.
از دسااتاوردهای ایاان کتاااب گااسترش

میالعات بینرشتهای در اقتصاد است؛
باااهنحوی کاااه عجماوغلاااو میگویاااد:
شدستیابی به موفقیت اقتاصادی مناوط
به حل برخی مسایل سیاسی بنیادی
است .علم اقتصاد تااکنون قاادر نباوده
اساات توضاای قااانع کنناادهای در مااورد
نااابرابری جهااانی بیابااد زیاارا تااا کنااون
مسایل سیاسای را حال شاده فار
میکرد.ش
میالعااات بینرشااتهای چنااد دهااهای
است که در میالعات اقتصادی اهمیت
زیاااادی پیااادا کااارده و اماااروزه دیگااار
اقتصاددانان تنها به بررسی تالوریهای
محاااااض اقتاااااصادی نمیپردازناااااد و
گروههای مختلرای از آناان بارای درک
بهااتر پیچیاادگیهای اقتااصادی ،پیونااد
اقتصاد باا ساایر علاوم از جملاه علاوم
سیاساااااای ،علااااااوم اجتماااااااعی،
روانشناساای ،حقااوق و ...را بررساای
میکنند.
کتاب شچرا ملتها...ش حتی اگار پاساخ
کاااملی بااه چرایاای تراااوت وضااعیت
اقتااصادی کااشورها نباشااد ،مااسلما
کوشااش مریاادی باارای یااافتن پاسااخ
موردنظار اساات و میتواناد بااا غنیتاار
ساااختن جعبااهی اباادار اقتااصاد ،کمااب
شایانی باه پ وهشهاای بعاد از خاود
کرده باشد.
م ابع و مآوذ:
· عجماوغلو ،دارون؛ رابینسون ،جیمد ،
شچاارا ملتهااا شکااست میخورنااد؟
ریاااشههای قااادرت ،ثاااروت و فقااارش،
ترجمااااهی محااااسن میردامااااادی و
محمدحااااسین نعیمیپااااور ،تهااااران،
انتشارات روزنه.2494 ،
· تقیپور ،زهاره  ،شرویکارد نهاادی باه
توسااااعه بااااا تاکیااااد باااار آرای دارون
عجماوغلااااااااااو (مااااااااااصادیقی از
محرومیتهاااای نهاااادی در ایاااران،ش،

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
اقتصاد ،دانشگاه تهران.2493 ،
· هرتهنامهی شتجارت فرداش ،شامارهی
 ،27گراااتوگو باااا دارون عجماوغلاااو،
شهریور .2491
این میلب در شمارهی اول نهشریهی
دانهشیویی رونهو نانیمهن ملمههی
اقته اد دانهشگاه تههران) در بهماان
ماه سال  2499منتشر شده است.
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آزاد بودن اناسان هاا بیاشتر تقریباا در
سااایه ی حکوماات هااای پلورالیااستی
تحقق خواهد یافت نه در حکومت های
ایاادئولوژی گاارای مقاادس،چون در ایاان
نوع حکومت ها به دلیل این کاه صاال
یا فساد جامعاه و ماردم را رهابران آن
ایاادئولوژی تااشخیص ماای دهنااد بااه
همیاان دلیاال رأی و نظاار مااردم از کاام
ترین درجه ی اعتباری برخاوردار اسات
و مااردم تنهااا بااه صااورت موجوداتاای
نگریسته می شوند کاه فقاط بایاد باه
تکالیف از پیش تعیین شده رهابران آن
ایدئولوژی مقدس حرکت نمایند.
دموکراساای در جامعااه ای کااه در آن
ایدئولوژی مقادس نقاشی محاوری
در تعییاان حکوماات برعهااده دارد،
هیااچ جایگاااه و مندلااتی ناادارد
بلکاااااه بعناااااوان مولاااااودی
ناخجسته تلقی مای شاود،
که ساعی در ویاران کاردن
پاااااای باااااست هاااااای
ایاادئولوژیب آن حکوماات
دارد.
دموکراساااای تنهااااا
صااااااندوق رای و
ایجاااااد شاااارایط
مناسااب باارای
جمع آوری آرا
نیاااااست،آن
هاااااام در
حالی که

ایاااااااادئولوژی
مقاااااااادس،
تواناااد باااه
باشد که

ضروری است و بادون آزادی در کاسب
و انتاااشار اطالعاااات ،بااادون آزادی در
انتخاااب حجاااب و باادون اسااتراده از
باااسیاری از اناااواع دیگااار آزادهاااای
دموکراتیااب  ،نماای تااوان کاام تریاان
تصوری در باره جامعه ای آزاد داشت،
در ضمن دموکراسی و آزادی برای پاک
کااردن جامعااه از بوروکراتیااسم ،رشااوه
خاااواری و رهاااایی از بااای قاااانونی و
خودسری هاا اماری ضاروری واجتنااب
ناپاااذیر اسااات؛ بوروکراتیاااسم و اداره
بازی ،جمودفکری ،تملق و چاپلوسای،
ریاااه کاااری رساامی و شاایوه هااای
منااسوخ را بایااد از میااان باار داشاات و
دموکراساای پرتگاااه موجااود میااان
حاکمیاات و روشاان فکااران را از
میااان میاابرد و روشاان فکااران
جامعااه را باارای حاال مااسایل
کااشور بااسی و آماااده ماای
کند.
بنااابراین رو دموکراساای
بااااه هیااااچ وجااااه بااااا
ایاااااادئولوژی هااااااای
مقااااادس ساااااازگار
نیااست و حکوماات
هاااایی کاااه بااار
مبناااااای یاااااب
ایاااااااادئولوژی
خااااه اداره
مااااااااااای

جواماااااااااااااع
گاااااااااااارای
تقریبا مای
این دلیال

دموکراسای ممکان اسات باسیاری از
جدم هاای آن هاا را در هام شاکنند و
باعث آگاهی و بیداری جامعاه و ماردم
گردد.
در کاشور ایاران ،دموکراسای و امکاان
آزادی بیان ،اندیشه و کاال آزادی هاای
سااااه گانااااه (فااااردی ،اجتماااااعی،
سیاساای ،و معتقاادات باادون بیاام و
هراس از فشار و تضییق ،امری مهام و

شاااااوند،نمی توانناااااد داعیاااااه دار
دموکراساای در جامعااه باشااند چااون
دموکراساای بااا کنااترل قاادرت توسااط
مردم تحقق می یابد ،و از آن جایی که
روناااد اداماااه حیاااات یاااب حکومااات
ایاادئولوژیب ،تمااام تغذیااه ی مااردم از
طرف رهبران حکومت صورت می گایرد
لذا سازگاری بین این دو مقولاه باسیار
مشگل و سخت است.

کلمه

حسنماکیانی

آزادی،
دموکرایس،
ایدئولوژی

صفحه

سااازمان هااا و نهادهااا و ارگااان هااای
نظارتی و اجرایی قدرت کامل انتخاباات
را در دساات خااود دارنااد و از ابتاادا تااا
انتهااای انتخابااات تنهااا ایاان مجموعااه
هستند که تاصمیم گایری بارای ماردم
می کنند ،در صورتی که کار انتخاباات،
بایااد از طریااق فعالیاات سااازمان هااای
دموکراتیب مردم نهاد انجام گیرد.
عاادم اعتقاااد بااه اماار دموکراساای در

جداییدینازآموزش
جداییدینازدولت

منوچهر تقوی بیات

ی
دستگیشد ،زندات شد ،کشته شد!
ر

صفحه

تالشگاران سایااسای و اجاتامااعای
سازندگان راستین جااماعاه و تامادن
انسانی هستند .بدون آنان هر کشاور
و هر فرهنگ و تمدنی رو باه نااباودی
ماای رود .در  ۰۰۶سااال پاایااش،
محمدعلی شاه به کماب لایااخاوف و
قداق های زیر فرمانش مجلس شورای
ملی را به تو بست و دستاور داد تاا
جهانگیرخان صوراسرافیل و بارخای از
مشروطه خواهان را در بااغشااه ،در
برابر چشمان خودش بکشند .ماحاماد
علی شاه ،لیاخوف ،ژنرال آیارونساایاد،
اردشیر جای( اردشایارجای ریاپاوتار،،
شاپور جی ،امیر اسدهللا عالام ،امایار
عاباااس هااویادا ،ماحااماد رضاا شاااه،
خمینی ،خامنه ای ،حسن روحاانای و
هداران هدار جاسوس و خبرچین ناوکار

برنامه ریدی های فرهنگی و آموزشی،
رادیو و تلویادیاون ،آماوزش و پارورش،
کااتاااب هااای درساای ،کااتاااب هااای
داستان ،تأتر و فیلم های سیناماایای،
روزنامه ها و مجله ها همه و همه ماا
را به گونه ای بارآورده است که نتوانیم
مسالله آزادی و استقالل کشورماان را
درست برهمیم و راه اداره کردن میهان
مان را پیدا کنیم .یب زباانادد فاارسای
می گوید؛ کارد دسته ی خود را نامای
تواند ب ُبرَد .تا زمانی که ما به گوناه ای
مانند جدیی از دستگاه حاکمیت و پیاچ
و مهره ی حکومت هستیم و بار ضاد
حاکمیت عمل نمی کنیام و خاواهاان
بااراناادازی ایاان حاااکااماایاات اسااالماای
نیستیم ،روزگار مردمان میهان ماا روز
به روز بدتر خواهاد شاد .اگار راه بااز

قانون اساسی قوای سه گانه یاعانای
قوه ی قااناون گاذاری( دو ماجالاس
شورای ملی و مجلس ساناا ،قاوه ی
قضایی ( دادگستری مستقل ،قاوه ی
اجرایی( نخست وزیر و وزیران انتاخااب
شده از سوی مردم ،از هم جدا است.
در چنین حالتی سخن گرتن از خدمات
و دخالت های شاه در امور کشور ،یاوه
و بی اساس است .کسی که شاه یاا
ولی فقیه را مسالول اداره کردن کشور
می داند ،چه خوب چه باد! دساتاگااه
قااانااون گااذاری ،دسااتااگاااه اجاارایاای
( نخسات وزیار و هاالایات وزیاران ،و
دستگاه قضایی مستقل را ندیده مای
گیرد و هیچکاره می داند .شاهی کاه
با کودتا برکشور حاکم شود و یاا ولای
فقیهی که با خدعه و فریب برگارده ی

بیگانگان چرخ های پیشرفت و توسعاه
کشور ما را ازکار انداخته اند .کاودتاای
سوم اسراناد  ۰۷۹۹باه کاارگاردانای
اردشیر ریاپاورتار و ژنارال آیارونساایاد
سرناوشات پادران ماا و خاود ماا را
دگرگون ساخات .کسای کاه در یاب
کشور نیمه مستعمره با برنااماه هاای
استعماری بار مای آیاد نامای تاواناد
تربیت خود را ایرانی و بادون دخاالات
خارجی بداند .ما با هار عاناوان و هار
درجه از دانش و تحصیالت آدمب هاای
دست پرورده ی حکومت هاای دسات
نشانده ی بیگانگان هستیم .ماا مای
توانیم خود را به نرهمی بدنیم و خود را
آزاد و مستقل از نرو خارجیان بدانایام
اما من بر این باورم که علت بدباخاتای
امروز ما آماوزش و پارورش ویا ه ای
است که در زمان قاجارها ،پهلوی ها و
آخوندها بر ما تحمیل شده است.

باشد ما می توانیم از ایان حاکاومات
گذار کنیم اما اگر راه گذار بسته باشد،
چه بخواهایام و چاه ناخاواهایام جاد
براندازی راه دیگری نمای مااناد .پاس
شگذارش از این حکومت ضد ایرانی و ضاد
انسانی چیدی جد یاب فاریاب و یاب
خیال باطل نیست .آنان که شریب دزد
و رفیق قافله هستند واژه ی شگذارش را
در دهان ها انداخته اند .هیچ ساخاتاار
و بنایی خود به خود ویران نخواهد شد
مگر پس از هداران سال و آنگااه ناه از
تاک ،نشان خواهد ماند و ناه از تااک
نشان!
هستند ایرانیانی که از خادماات رضاا
شاه و محمادرضاا شااه ساخان مای
گویند بدون آن که بدانند در یب کشاور
مشروطه برابر با قانون اساسی شااه
در اداره ی کشور نمی تواند ناقاشای
اجرایی و خدماتی داشتاه بااشاد .در

ملت سوار شود و به اراده ی ماردماان
کشورخود تکیه نداشته باشد از جایای
دیگر پشتیبانی مای شاود و دساتاور
می گیرد .چنین حکومتی محاکاوم باه
نابودی است و روزی کاسه صبار تاوده
ها لبرید خواهد شد .مای دانایام کاه
اردشیار جای چاهال ساال در ایاران
زندگی و جاسوسی کرده و در ایاران
هم مرده است .چگونه است که ملکه
انگلیس به او و باه پسارش شااپاور
ریپورتر( ،کارگردان کاودتاای  ۷۴مارداد
 ،۰۶۶۷لقب سِر یاعانای شاوالایاه ی
انگلیسی داده است؟

در انقالب مشروطه طرفداران آزادی و
برپاایای ماجالاس شاورای مالای بار
مشروعه خواهاان پایاروز شادناد اماا
کااودتااای سااوم اسااراانااد  ۰۷۹۹بااا
پشتیبانی بایاگااناگاان دساتااوردهاای
مشروطیت و آزادیخواهای را پاایاماال
کرد .این مشروعه ای که امروز بر ایران
حکومت می کند نتیجاه ی  ۱۱ساال
اختناق و آزادی کشی در دوران پهلوی
ها و تصمیمات سران کشورهای بادرا
در گوادلو است .داشتن عمامه و عبا
دلیل ایرانی باودن آخاونادهاای وطان
فروش نیست .به فارسی سخن گرتن
و به ظاهر مسلمان باودن هام دلایال
ایااراناای بااودن آخااوناادهااای آدمااکااش
نیست .به چهل و دوسال خیانت ها و
جنایت های آنان نگاه کنیاد و باا خارد
خود بسنجید .هیچ دشمن اشاغاالاگار
خارجی در این مدت کوتااه نامای
توانست کشور عقب نگه داشاتاه
شده ی ما را اینچنین بادباخات و
عقب مانده تر بکند.

صفحه

برخی از روشنرکران ،سایااسات
پیشه ها ،دانشگااه دیاده هاا و
دانشگاه ندیده هاای شااغال در
کشور ما مانند کبب سر خاود را
در برف فرو برده اند و باه عاناوان
ها و شهرت های بای ارزش در
ایران دلخوش هستند و باه فاکار
استقالل و سر بلندی کشاورماان
نیستند .در صاد ساال گاذشاتاه
هداران هدار ایرانی میهن دوسات
از سوی حاکاومات هاای دسات
نشاناده ،زنادانای ،شاکاناجاه و
کشته شاده اناد .مایالایاون هاا
ایرانی از کشورمان گریخاتاه اناد.
اگر این نیروهای نابود شاده ،باه
کار آبادانی ایران می پرداختاناد و
حاکمان دست نشانده آن هاا را
نمی کشتند و فاراری نامای دادناد،
مااردمااان کشااور مااا امااروز در ردیااف
خوشبخت ترین ماردماان کشاورهاای
جهان می توانستند باشند .صدماات و
خسارت هایی که در همیان چاهال و
دوسال گذشته آخوندها به کشاور ماا
زده اند سارساام آور و بااورناکاردنای
است .نرخ برابری ارز هداران برابار بای
ارزش شده است یعنی جادا از غاارت
مناباع بایاکاران کشاورماان ،ماردماان
کشورمان چندین هدار برابر فاقایار تار
شده اناد .از زماانای کاه جاماهاوری
اسالمی در ایاران بار سار کاار آماده
است ،هداران هدار ایرانی به گوناه ای
ناخواسته و ناخودآگااه از کشاور فارار
کرده اند و یا داوطلبانه تبعید شده اند.
هم حکومت های دیاکاتااتاوری دسات

نشانده با زد و بانادهاای پاناهاانای و
آشکار منابع کشور ما را به بااد غاارت
داده اند و می دهاناد ،هام سارماایاه
داران جهانی با قاراردادهاا و پایاماان
های نهانی و آشکاار اساتاعامااری از
خوان یغما تا آنجا که دساتاشاان مای
رسد بهره مند می شوند .حقوق بشار
و کشتار زندانیان و مردمان کشاور ماا
باارای دزدان و غااارتااگااران داخاالاای و
خارجی کامال بی ارزش و بی اهمایات
است .نسرین ستوده به جرم دفااع از
زندانیان سیاسی زندانی و شاکاناجاه
شده است .همه ی سایااساتاماداران
جهان نید می دانند که نسرین ستاوده
گناهی ندارد اماا دسات خااماناه ای
دست نشانده و گماشتگانشاان را در
ایران باز می گذارند تا هر چه بایاشاتار
کشور ما را ویران و مردمان ما را نااباود

کند .اگر نهادها وسیاستمداران جاهاان
این حکومت دیکتاتوری و ضد مردمی را
تأیید نکنند ودر محافل بایان الامالالای
بایکوت کنند و به باازی ناگایارناد ایان
حکومت باه دسات ماردم سارناگاون
خواهد شاد .شاگارات آن کاه زناان
تساوی طلب و پرمدعای غاربای ( آن
لیند وزیر بازرگانی سوئد و یاا فادریاکاا
موگرینی مسالول سیاست خارجای و
وزیر اتحادیه اروپا ،بی توجه به اساارت
زنان در ایران و ستمی که بر آنان مای
رود وقتی برای مأموریت به ایاران مای
آیند بر سار خاود روساری و حاجااب
اسالمی می گذارند .ایناچانایان ارزش
انسانی زنان ایران را نادیده گارفاتان،
آن هم از سوی زنان ،شرم آور است.
ما ایرانیان استعمار زده در درازای چند

سده ی گذشته ،به گونه ای بارنااماه
ریدی شده ایم که کمبودها و ناادانای
های خود را درک نکنیم و نتوانیم میهن
خود را اداره کنیم .دولت قانونای ،ضاد
استعماری و ملی دکتر مصادق را در
 ۷۴ماارداد  ۰۶۶۷انااگاالاایااس هااا و
آمریکایی ها سرنگون کردند .شااه باا
پشتیبانی آنان و برخالف قانون صادهاا
ایرانی میهن دوست را زندانی و اعدام
کرد .حکومات هاای دسات نشااناده
دست و پای مردمان ما را بساتاه اناد
حتا در عرصه های تکنیکی و عالامای
هم در داخل کشور نیروها به هرز مای
رود .جوانان کشور ما هنگامی کاه باه
اروپا یا آمریکا مای روناد در بااالتاریان
جایگاه های علمی و مادیاریاتای قارار
می گیرند اما در ایران یا از نظر علامای
و مدیریتی عاقایام مای شاوناد و یاا
زندانی و کشته می شوند .دکتار
احاامااد رضااا جاااللاای پاادشااب و
دانشمند ایرانی که از سوئد برای
دیدار خانواده ی خاود باه ایاران
سرر کرد ،سال هااسات کاه در
ایران بی هیچ گاوناه جارمای در
زندان و در خایار مارا اسات و
هیچ قدرت و نهاد در جهان در پی
نااجااات او ناایااساات .هاار روز بااا
استعدادترین و بهتاریان فارزنادان
کشور ما دستگایار مای شاوناد،
شکنجه می شوند و کشته مای
شااونااد .ایاان هااا بااهااتااریاان و
فداکاارتاریان نایاروهاای کااری و
مدیریتی کشورند که نااباود مای
شوند .گاهای حاتاا کسای جاد
خانواده ی شخص قربانای شاده
خبر نمی شاود کاه چاه انساان
ارزشمنادی باخااطار اساتاقاالل،
آزادی و سعادت کشورش کشتاه
شده است .بارها از دوساتاان و
آشنایان خود و یاا از رسااناه هاا
شنیده ایم که فالن دخاتار و یاا فاالن
جوان با استعداد و دانشاگااه دیاده و
دارای خصوصیات با ارزش انساانای و
استثنایی در فالن شاهار دسهتهگهیهر
شو شک یه شو و اموا شو .این
چنین ضایعه ای برای جااماعاه بشاری
ننگ است و در روزگار ما هار کاس در
هر جای جهان و در هار ماقاامای در
جهان ،این ننگ را بر پیشانی خود دارد
و باید از بی تراوتی و یا منرعت طلبای
خود شرمگین باشد .به چنین کسانای
باید گرت:
ش تو کد ماحانات دیاگاران بای غامای
نشاید که نامت نهند آدمیش
منوچهر تقوی بیات
سوم اردیبهشت ماه  ۰۸۱۱خورشیدی
برابر با  ۷۶آوریل  ۷۱۷۰میالدی

خالهص کتاب

ق
س
» وی یاه«

نیما شفیعزاده

نسیم نقوال طالب
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قااوی ساایاااه اسااتااعااارهای اسااتاااز
پیشامدهاایای کاه مشااهادۀ اونهاا
شگرتانگید و بسیار نادر است و چاون
کسی بهطور ماعاماول اناتاظاار وقاوع
اونها رو نداره ،وقتی اتراق میافاتان،
تودههای مردمی در توجیه دالیل وقاوع
چنین پدیدههایی گاه به استداللهاای
غیرعقالنی و حتی خرافی روی میارن.
فارغ از اندیشۀ تودهها ،در توجیه علات
و عواقب این پدیادههاا ماعاماوال بایان
روشاانفااکااران و خِاارَدگاارایااان ناایااد
هاانااگااامااهای از اخااتااالفنااظاار و
کشمکشهایی پدید میاد که ماماکان
است دههها و سدهها به نتیجهگیاری
صحیحی نینجامه.
کتاب قوی سیاه به توضی رفاتاارهاا و
عملکردهای ماخاتالاف و درعایانحاال

نادرست انسان هنگاام
مواجهاه باا یاب قاوی
سااایااااه مااایپاااردازه.
همچنین به ارائۀ ناکاات
و میالبی میپردازه که
به ما کمب میکنان تاا
بینی غیارقاابال
در پیش
ِ
پیشبینیها و اترااقاات
غیرمنتظره بهتار عامال
کنیم.
تو دنیایی که احتمالاش
رو نااماایدیاام قااوی
غیرسرید وجود داشتاه
باااشااه ،اگااه بااا قااوی
سیااه ماواجاه بشایام
مشااکااوک ماایشاایاام،
چون باه دانساتاههاای
محدود خودمون ایاماان
داریم و این دانساتاههاا
مااا رو بااه تااعااصااب دچااار کاارده .تااو
زندگیمون کلی قوی سیاه هست که
ممکنه سر راه تصمیماتمون قرار بگیره.
باید مراقبشون باشیم.
دربارۀ نویس وۀ کتاب:
نسیم نقوال طالب ( Nassia Nicholas
 ،Talebمااتااولااد  ۰۹۳۱اساات .او
نویسنده ،دانشور ،آماردان و تحلایالاگار
ریسب لبنانی-آمریکایی است .نسایام
لیسانس و فوق لیسانس خودش رو از
دانشگاه دوفین پاریس ( Université de
 ،،Parisامبیای ( Master of Business
 ،Adainistrationرو از مادرساۀوارتاون
دانشگاه پنسیلاوانایاا ( University of
 ،Pennsylvaniaو دکااتاارای عاالااوم
مدیریت رو از دانشگاه دوفیان پااریاس
گرفته و آثارش بر مسائال تصاادفای و

احتمال و عدم قیعیت متمرکاد اسات.
کتاب قوی سیاه او که در ساال ۷۱۱۱
منتشر شد ،در ارزیابی ساندی تاایاماد
بهعنوان یکی از  ۰۷کتاب اثرگذار بعد از
جنگ جهانی دوم توصیف شده.
او نویسندۀ آثاار پارفاروشای اسات و
استاد دانشاگااههاای بسایااری باوده
اساات .نساایاام هااماکاانااون اسااتاااد
مهندسی ریسب در مدرسۀمهندسی
تندن دانشگاه نایاویاورک ( New York
University Tandon School of
 ،Engineeringاساات .هاامااچااناایاان
درزمینۀفاینانس ریاضی ،تجارت در وال
استریت و مشااورۀ سارماایاهگاذاری
فعالیت کرده است .او شاغل درزمیاناۀ
امور مالای ریااضای ( Matheaatical
 ،،financeماادیاار صااناادوق پااوشااش
ریساااب (  ،Hedge fundو مااادیااار
معاملهگر با ابدار مشتقه نایاد باوده و
هماکنون بهعنوان مشاور علمی مارک
اسااپاایااتاادناایااگاال ( ،Mark Spitznagel
فعالیت میکنه.
اگه دوست داشتید مایتاونایاد او رو
در سااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااات
شخصی ،تویایاتار و فایاسباوک دناباال
کنید.
دربارۀ کتاب:
اکثر افراد با شنیدن نام « قوی سایااه«
به یاد فیلمی معروف باا هامایان ناام
میافتن .اما یب قوی سیاه نماد چیه؟
در علم زیستشناسی تاکاامالای ،از
یب اتراق ناماحاتامال ،باا ناام «قاوی
سیاه« یاد میشه .این اتارااق دارای
خصوصیتهای زیر است:
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پیشبینیناپذیره؛
تأثیرگذاریش قابل توجه است و بعاد از
وقوعِ این اتراق،
افراد با ارائۀ توضیحاتی فریبنده سعای
در کاامااتاار تصااادفاای جاالااوهدادن و
پیشبینیپذیرتربودن اون دارن.
کتاب قوی سایااه را اناتاشاارات رنادم
هااااااوس (  ،Randoa Houseدر
۰۱مارس ۷۱۱۱منتشر کرد .این کاتااب
به بررسی تأثیرات شادیاد نااشای از
بااارخااای رویااادادهاااای بسااایاااار
پیشبینیناپذیر و ناادر ،و هاماچانایان
تمایل انسان به یاافاتان تاوضایاحااتای
ساده و دم دستی برای این رویادادهاا
میپردازه .نظریۀ مایار شاده در ایان
کتاب بعدها بهعنوان نظریۀقوی سایااه
معروف شد.
نسیم در ایان کاتااب هاماچانایان باه
ماوضااوعااات ماارتاابااط دیااگااهای نااظاایاار
زیباییشناسی و شیوۀ زنادگای نایاد
پرداخته و از مولرههای داستانی بارای
تشری بهتر ماناظاور خاود اساتارااده
میکنه .نویسنده در این کاتااب باارهاا
تجربیاتی از زندگی خودش رو نید بارای
توضی بهتر نظریاتش میر میکنه.
جالب است بادونایاد کاه ایان کاتااب
بااهماادت  ۶۳هاارااتااه در فااهاارساات
کتابهای پرفروش نیویورک تایماد قارار
داشت و به بایاش از  41زباان دنایاا
ترجمه شده .ویرایش دوم این کتاب نید
در سال  ۷۱۰۱منتشر شد .این کاتااب
بخشی از مجموعۀ چهارجلدی مقاالت
فلسری نسیم طاالاب درماورد عادم
قیعیت است.
نوشت پشت جلو کتاب:
نسیم نیکالس طالب که با نوشتن این
کتاب به شهرت جهانی رسید مایگاه
تونسته در باازار باورس انادوخاتاهای
فراهم بیاره ،باه انادازهای کاه نااچاار
نباشه برای گذران زندگی وقتش رو به
دیگران برروشه؛ ازاینرو ،مایتاوناه باا
فراغ خاطر عالقههاش رو دنباال کاناه.
طالب همزمان به سه حرفه اشاتاغاال
مشااااااورهدادن
یاااااکااااای
داره:
درزماایاانااۀماادیااریاات ریسااب ،دوماای
نویسندگی و سومی تدریس ریاضیاات
در دانشگاههای معتبر آمریکا ازجامالاه
دانشااگاااه وارتااون پاانااساایاالااواناایااا و
پلیتکنیب نیویورک .این اثر و اثر دیاگار
او یعنی فریرته بختانگی ،ضمن ایناکاه
مدتها در صدر جدول فروش باودهاناد،
به  ۶۰زبان ترجمه شدهاند.
بحث اصلی طالب در این کتاب ،درک و
ماادیااریاات ریساابهااای ناااشاای از
رویاادادهااای باایسااابااقااه اساات؛
رویدادهایی که پیامدهای سنگینی باه
بار میارن ،اما کسی انتظاار اونهاا رو

نداره؛ یا به عبارت فانایتار ،احاتاماال
وقوع اونها بسیار کم به ناظار مایااد؛
جنگ جهانی اول ،متالشیشدن نظام
پادشاهای در ایاران ،جاناگ ایاران و
عراق ،حادثۀ یازده سپتامبر ،پایادایاش
گوگل ،فروپاشی باازارهاای ماالای در
سال  ،۷۱۱۴فروش کاتاابهاای هاری
پاتر ،جنگ سوریاه ،ظاهاور داعاش ،و
نتیجۀ انتخابات اخیر ریاساتجاماهاوری
در آمریکا ،ازجمله رویدادهایی هساتان
که میتوان اصیال قوی سیاه رو باه
مرهومی کاه در ایان کاتااب اوماده،
دربارۀاونها به کار برد.
هست اصلی کتاب:
این کتاب در سه بخش و ناوزده فصال
نوشته شده است.
ناکتابخانۀ اومبرتواکو؛
ما نمیتونیم پیشگویی کنیم؛
قوهای کبود کرانستان.
بخش اول :ناکتابخان اومبرتواکو
پیش از کشف استرالیا ،ماردم دنایاا
کهن بیچاونوچارا بااور داشاتان هار
قویى سرید اسات ،چاون تاجاربایاات
ایشان پیاوساتاه ایان بااور رو تاأیایاد
میکرد .دیدن نخستیان قاو سایااه
برا چند پرندهشناس باید شاگاراتاى
جالبى بوده باشه؛ اما اهمیت داستاان
در این نیست .اهمیت داستان در ایان
است که شاکانانادگاى داناش ماا رو
نمایان مىکنه و نشون میده آموختان
ما از تجربایاات و مشااهادات باا چاه
محدودیتها شادیاد روباهروسات.
فقط یب مشااهاده کاافاى اسات تاا
گدارهها کلى کاه دساتااورد هاداران
سال تماشا میلیونها قو سارایاد
است بیاعتبار بشه ،فقط با دیدن یاب
قو سیاه .قو سیاه ما سه ویا گاى
داره :نامنتظر است ،پیامد ساناگایان
داره ،پس از وقاوع پایاشبایاناىپاذیار
مىنماید (اماا پایاش از وقاوع قاابال
پیشبینى نیست.،
قوی سیاه یا رویادادهاایای کاه فاکار
میکنیم امکان وقوع ندارن ،اما اتارااق
میافتان .ماا انساانهاا در دریاافات
محرکهای محییی و تبدیل اونها باه
اطالعات قابل استراده خبره هستایام.
همین استعداد و ماهاارت اسات کاه
کامااب ماایکاانااه روشهااای عاالااماای
بسااازیاام ،دربااارۀطااباایااعاات وجااود
فلسراهپاردازی کانایام یاا مادلهاای
پیچیدۀ ریاضی ابداع کنیم .فرایند انجام
این کارها به نوعی شامل این اعاماال
است که چیادی را در فضاای اطاراف
خود میبینیام و ساپاس اون رو باه
دادهای تبدیل میکنیام کاه بارای ماا
مرید بااشاه .اماا در ایان خابارگای،
اشکالهایی نید وجود داره.

مثال اینکه هن انسان بسته و محادود
است .عادت داره بهمحض اینکه تصاور
کنه به نتیاجاهای رسایاده اسات ،بار
همان ایده پافشاری کنه .این رفتاار باا
وجود دانش بشاری کاه روزباهروز در
حال افدایش است ،رفتار عجیبای هام
محسوب میشه.
مثال  ۷۱۱سال پایاش دانشامانادان و
پدشکان از داروها و دانش خود میمالن
بودن ،اما اون اطمینان اکنون بارای ماا
شگرتانگید است .حال ،خو ِد ماا هام
تقریبا همون رفتار رو تکرار مایکانایام.
ایراد رفتار ما این است که تعاصاب ماا
روی باورهامون ،نگاه ما رو به هرچیدی
که خارج از الگوهایی باشاه کاه قاباال
پذیرفتیم کور و مسدود میکناه .ماثاال
م میکروب وجاود
اگه ندونیم چیدی به نا ِ
داره ،چگونه میتوان فهمید دارو چیاه؟
ممکن اسات باتاوان درباارۀ بایامااری
توضیحات قابل درکی ارائاه داد ،ولای
حیاتی اطالعاات در
چون بخش مهم و
ِ
اختیار نیاسات ،تاوضایا هام نااقاص
خواهد بود.
این تعصبهای فکاری ماماکان اسات
غافلگیریهای بدرگی رو هم به وجاود
بیارن .گاهی اتراقاتی ما رو غافالگایار
میکنن؛ نه به خاطر ماهایات اتارااق،
بلکه به این دلیل که چشمانداز ماا باه
موضوع محدود بوده .این غافلگیریهاا
همون  Black Swanاست؛ قوی سیاه.
چیدی که اگر از اون عبور کنیم ،ممکان
است نگاه ما به جهان تغییر کنه.
بخش دو
پیش از اینکه نخساتایان قاوی سایااه
مشاااهااده بشااه ،انسااانهااا تصااور
میکردن قوها فقط سرید هستن .باه
همین دلیال هاماۀ تصااویار و حاتای
خایاالپاردازیهاا از قاو سارایاد باود.
«سریدی «بخاشای جادانشادنای از
م قو بود .به همین دلیال ،وقاتای
مرهو ِ
نخستین قوی سیاهرناگ مشااهاده و
کشااف شااد ،درک بشاار از قااو هاام
اساسا تغییر کرد .پدیدهای که در ایان
کتاب توضی داده میشه ممکن است
مصادیق سادهای مااناناد رناگ قاو یاا
مصادیق تأثیرگذاری مانناد ارزش باازار
سهام داشته باشه.
اثر پدیدۀ قوی سیاه روی همه یکساان
نیست .برخی بیشتر از دیگران از اون
متأثر میشن و بارخای دیاگاه اصاال
تحتتأثیر قرار نامایگایارن .ساناجاش
میدان تأثایار پادیاده باه ایان ماوضاوع
بستگی داره که هار فارد چاقادر باه
اطالعاتِ مرتبط با موضوع دساتارسای
داره .هرچه دسترسای باه اطاالعاات
گستردهتر باشه ،احتمال افتادن در دام
قوی سیاه کمتر است و برعکس.
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مثال تصور کنید شما روی اساب ماورد
اسم اساب
عالقهتون شرط میبندید.
ِ
«راکت «است؛ سابقۀ خاوبای داره و
سوارکار ماهری نید بر رکاب .رقیبااناش
ضعیف هستن و هماۀ ایان اطاالعاات
شما رو مصمم میکنه تمام پولتون رو
روی راکت شرطبندی کنایاد .تاپااناچاۀ
شروع شالایاب مایشاه ،اماا راکات
نهتنها پیش نمیافتاه ،بالاکاه از خاط
شروع بیش از دو قدم جلو نمیاد و بعاد
روی زمین میشینه .قویی که تاکناون
سپید بود ،اکنون سیااه شاده .شاماا
براساس اطاالعااتای کاه در اخاتایاار
داشتید و منیقا درست هم باه ناظار
میاومد ،روی راکت شرط بستید ،اماا
بالفاصالاه پاس از شاروع مسااباقاه
همهچید رو باختید .اما در این میان کاه
شما و دیگر کسانای کاه روی راکات
شرط بسته بودن ضرر کاردیاد ،فاردی
هم بود که از باخت راکات ساود بارد؛
صاااحابِ اسااب .او ماایدونساات کااه
بااه
راکاات قاارار اساات در اعااتاارا
بدرفتاری با حیواناات اعاتاصااب کاناه،
بنابراین شارط رو روی بااخات اسابِ
خودش بست و درنهایت بارناده شاد.
این همون دساتارسای باه اطاالعاات
است که باعث شد صاحب راکت از اثر
پدیدۀ قاوی سایااه در اماان باماوناه.
اطالعاتی که شما در اختیار نداشتیاد،
ولی او داشت.
این پدیده ممکن است باهجاای افاراد
گاهی به جامعه هم آسیب بادناه .در
اینگونه مواقع ،معماوال ایان احاتاماال
وجود داره که چرخش کاار دنایاا هام
تغییر کنه و فلسره و فناوری و فیادیاب
ناایااد از اون مااتااأثاار بشاان .مااثااال
کوپرنیب هنگامی که گرت زمین مرکاد
دنیا نیست ،عواقب مهیبی باه دناباال
ف او هم قدرت و سلیۀ
آورد .چون کش ِ
کلیسا رو زیر سوال میبرد و هم نراو
و اعتبار کتاب مقدس (انجیل ،رو .اماا،
درنهایت ،همین اثر کمب کرد کاه کال
ن تاازهای
جامعاۀ اروپاا ،قادم در دورا ِ
بگذاره و دگرگون بشه.
بخش سو
اگرچه انسان باهوشترین حیاوان روی
ساایااارۀ زماایاان اساات ،ولاای هاانااوز
عادتهای فکری اشتبااهای داره کاه
رهایی از اونها باهساادگای ماماکان
نیست .مثال این موضوع که انساانهاا
براساس اطالعاتی که از گذشته دارن
سعی میکنن آینده رو هم پیشبینای
کنن .ازقضا ،در بیشتر موارد ،گاذشاتاه
نشوندهندۀ خوبی از اونچه در آیاناده
رخ میده نیست .عوامل نااشانااخاتاۀ
تأثیرگذار اونقدر زیاد هستن که ممکان
استپیشبینی کال تغییر کنه و حارکات

براساس اون به نتای بدی منجر بشه.
کنید گوسارانادی در مادرعاهای
فر
زندگی میکنه .گاوساراناد صااحابای
مهربون داره که هر روز اون رو باه چارا
میبره و باهاش غاذا مایده و ازش
مراقبت میکنه .اگه براساس گذشته،
آیندۀ گوسرند رو پیاشبایانای کانایام،
هرگد نمایتاوان حادس زد کاه فاردا
اتااراااق مااتااراااوتاای خااواهااد افااتاااد؛
درحالیکه فردا عید قربان اساتاو قارار
است گوسرناد باه قاربااناگااه باره و
سالخی بشه.
باور این موضوع که ما میتونیم آیاناده
براساس گذشته پیشبینی کانایام،
رو
ِ
نهتنها ما رو به اشتباه خواهد انداخات،
بلکه ممکن است نتای وخیمی هم به
دنبال داشته باشه.
یب خیای دیگه ،خیای تاعاصاب روی
باورهاست .اصایاالحاا confiraation
 biasما معموال برای چیدهایی که قباال
درستی اونها برامون اثباات و تاأیایاد
ِ
شده و به اونها باور داریم ،پِی شاهد
و مدرک میگردیام .ایان تاعاصاب بار
درستی چیدهایی که برای ماا اثاباات
ِ
شده ،گاهی ممکن است سبب بشاه
شواهدی رو علیه باورهااماون ناادیاده
بگیریم و وقتی به شااهاد و ماثاالای
برمیخوریم که با نتیجۀ ما ماتانااقاض
است ،اون رو نمیپذیاریام و ماعاماوال
حتی سراغ بررسی اون هم نمیریام،
بلکه سراغ منابع جایگدینی میریم که
اهمیت ایان شاواهاد رو زیار ساوال
میبرن؛ باهطاور ماثاال ،اگاه کسای
میلقا بر این عقیده باشه که تغیایارات
آبوهوایای تاوطاالاه و دروغ اسات و
واقعیت نداره ،ساپاس باا مساتانادی
برخورد کاناه کاه ناام اون «شاواهاد
انکارناپذیر تغییرات آبوهوایی «بااشاه،
احتماال عصبانی میشه .اگه باعاد از
اون سراغ گوگل بره و درباارۀ ماوضاوع
جستوجو کنه ،احاتامااال چایادی کاه
بارای اون جساتوجااو خاواهااد کاارد،
میالب مرتبط با عقایادۀ خاودش (کاه
تغییرات اقلیمی دروغ اسات ،خاواهاد
بود ،نه میالبی که شواهد عالامای و
مستدل راجع باه ایان ماوضاوع ارائاه
میدن.
ایاان خاایاااهااا (خاایااای پاایااشباایااناای
براساس آینده و خایاای تاعاصاب بار
غیرعلمی هساتان ،اماا
باورها ،هر دو
ِ
به نظر میاد ما انسانها به اساتاناتااج
براساس این خیاهاا بسایاار گارایاش
ِ
داریم و نمیتونیم هن خودمون رو از
این اشتباهها خاله کنیم.
بخش هار
اطالعات در مغد انساان باه شاکالای
دستهبندی میشه که باعث میشاه

بینی آینده دشوار باشه .در طاول
پیش
ِ
فرایند تکامل ،بشر به راههاایای بارای
ی اطالعات دسات یاافاتاه و
دستهبند ِ
اونها را تکامل داده کاه الاباتاه بارای
زندگی در طبایاعات وحشای خاوب و
مناسب بودن .مانند اینکه اطالعاتی از
پیرامون و خیارهاای اطاراف گاردآوری
کنه و براساسِ اونها کاری بکاناه کاه
زنده بمونه .اما ایان فارایانادهاا بارای
زندگی امروز بشر کااماال ناامانااساب
است.
خیای روایت یا  Narrative fallacyکاه
ی اطاالعاات مارتاکاب
ما در طبقهباناد ِ
میشیم ،مانند زمانهایای کاه بارای
توضی وضعیتمون یاب روایات خایای
ایجاد میکنیم .چون اطالعاتی کاه در
معر اونها هستیم بسیار بایاش از
اون هست که بتونیم هماۀ اونهاا رو
درک کنیم ،مغد ما فقط اون دادههاایای
رو انتخاب میکنه که ماهامتار بااشاه.
مثال احتماال افراد بتونن به خاطر بیاارن
که امروز صبحانه چی خوردن ،اما بعیاد
است رنگ کرش همۀ کسانی رو کاه
در مترو دیدهاند باه یااد بایاارن .چاون
اطالعات زیاد مغد رو ناچار به اناتاخااب
میکنه؛ انتخابِ اینکه کدوم اطاالعاات
رو ناگاه داره و کادوم رو دور باریاده.
سپس ما برای اینکه به هرکدوم از این
بخشهای جداگانۀ اطاالعاات ،ماعاناا
بدیم ،اونها رو در یب روایت خایای و
معنادار تعریف مایکانایام .داساتاانای
میسازیم که سیر منایاقای داشاتاه
باشاه .ماثاال وقاتای درباارۀ زنادگای
خودمون فکر میکنیم ،احتماال چنادیان
ی ماهام و
ن رویدادهاا ِ
رویداد رو بهعنوا ِ
معنیدار بهخاطر میاریم و اونها رو باه
شکلی پشت سر هم میچینایام کاه
روایتِ اون توضی بده چگاوناه ماا ایان
فردی شدهایم که هستیام .ماثاال ماا
عاشق ماوسایاقای هساتایام ،چاون
ِ
مادرمون هار شاب الالیای یاکای از
ی بیتلد رو میخونه.
ترانهها ِ
ساختن این روایاتهاا را ِه خاوبای
اما
ِ
شناختن جهان نیست ،چون فقط
ی
برا ِ
ِ
با نگاه به گذشتاه اناجاام مایشاه و
عالوهبراون ،بینهایت توضیحی رو کاه
برای هرکدوم از ایان رویادادهاا وجاود
داره در نظر نمیگیره.
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حقیقت این است کاه دادهای بسایاار
کوچب و ظاهرا بایاهامایات ،ماماکان
استعواقب مهم و پایاشبایاناینااپاذیار
داشته باشه .احتامااال اصایاال «اثار
پروانهای «رو شنیدید .پروانهای در هند
بالهاش رو باه هام مایزناه و ایان
ممکن است باعث بشه یب مااه باعاد
در نیویورک توفان بیاد .اما واقعیت ایان
معالاولای
استکه اگه ما زنجیرۀ علت و
ِ
ن
حواد رو تبتب و جدءبهجادء از زماا ِ
ن شاروعِ تاوفاان
ن پروانه تا زماا ِ
بالزد ِ
بنویسیم ،ممکن است بتونیم بین ایان
دو اتراق ،رویدادها رو دقیق و شارااف
ببینیم .ولی ما فاقاط خاروجایهاا رو
ن نیاویاورک
میبینیم؛ در اینجا مثال توفا ِ
رو .ضمن ایاناکاه کااری از دساتِ ماا
ل
ساخته نیست ،مگه اینکاه باه دناباا ِ
پدیدهای همزمان با خروجی بگردیام و
اثر اون پادیاده رو باررسای
احتماال ِ
ت ِ
کنیم.
بخش پ یم
ی
خیای دیگهای هام در دساتاهباناد ِ
اطالعات وجود داره .ماا در تشاخایاص
«نوع «برخی دادهها مهارت چانادانای
ی مقیااسپاذیار و
نداریم .مانند دادهها ِ
ماقاایاااسناااپااذیاار ( scalable and non
 ،scalable inforaation؛ دادههااای
مقیاسپذیر ،مانند قد و وزن انساان ،از
حدی بیشتر یا از حدی کمتر نمیتوناه
باشه؛ مثال ممکن است انسانی ۱۱۱
کیلو وزن داشاتاه بااشاه ،اماا هایاچ
انساانای باا  ۱۱۱۱کایاالاو وزن پایاادا
ن اون
نمیشه .دلیل مقیااسپاذیارباود ِ
هم محدودیتهاست .در ایان ماثاال،
محدودیت فیدیب و جسم انسان.
اما دربارۀ چیدهاای غایارفایادیاکای یاا
اساسا انتداعی مانند تاوزیاع ثاروت یاا
فروش یب آلبوم موسیقای نامایتاوان
مقیاسی دقیق در نظر گرفات .وقاتای
یب قیعۀ موسیقی رو روی آی.تایاوناد
میفروشید ،هیچ ماحادودیاتای بارای
تعداد کل فاروش وجاود ناداره؛ چاون
محدودیت فیدیکیای بر سر راه نیست
و خرید هام باهصاورت آناالیان اناجاام
میشه .پس در تالوری مماکان اسات
آلبوم موسیقی شما از یب نسخاه تاا
یب تریلیون نسخه فروخته بشه.
برای بهدستآوردن تصویر دقایاقای از
ن ایان دو
جهان ،الزم است تراوت میا ِ
نوع داده رو در نظر گرفت و اگه قوانیان
دادههای مقیاسپذیر رو بار دادههاای
مقیاسناپذیر اعمال کنیام ،قایاعاا باه
خیا منجر خواهد شد .مثال اگه بخوایم
کل ثروت مردم اناگالاساتاان رو انادازه
بگیریم ،سادهترین روش ،دستیابی باه
میدان ثروت سرانه است؛ یعنی درآماد
رقم اون رو
همۀ مردم رو جمع کنیم و
ِ

بر جمعیتِ کشور تقسیم کانایام .اماا
نکتاه ایاناجااسات کاه ثاروت درواقاع
مقیاسپذیر است .ممکن است باخاش
کوچکی از مردم ،درصد باالیی از ثاروت
رو در اختیار داشته باشان .اگاه فاقاط
دادههااای ساارانااه رو جاامااع کااناایاام،
نتیجه،توزیع دقیقی از درآمد رو نشاون
نخواهد داد و مشخص نخواهد شد در
واقعیت وضع ثروت شهروندان انگلایاس
چگونه است.
بخش ششم
انقالب فرانسه در زمان حاکمیت لویای
شانددهم رخ داد .اون هاناگاام نایاد او
مانند روم و مصر باستان ،مالیات نماب
رو باال برده بود تا هدیناههاای زنادگای
پرخرج و اشرافی دربار رو تأمیان کاناد.
لاویای
هدینهها مدام باال مایرفات و
ِ
شانددهم مالیاتها رو باالتر میبرد که
ن
نتیجه چیدی نبود جد عصبانایتارشاد ِ
مردم .اما پادشاه به برخی شهرها یاا
مراکد و افراد مذهبای ماعاافایاتهاای
مالیاتی میداد و طبیعتا ایان ماوضاوع
باااعااث ایااجاااد بااازار قاااچاااق شااد.
ن خودشون رو باه
ن نمب جو ِ
قاچاقچیا ِ
خیر میانداختن که به نحوی باتاونان
نمکی با قیماتِ پاایایانتار از قایاماتِ
رسمی تجارت کنن .دولت حاتای حاد
مصرف نمب برای هر فرانسوی رو نایاد
تعیین کرده بود تا بتونه حاداقال درآماد
خود رو تضمین کاناه .وضاع ایانگاوناه
قوانین بر نمب پیش از انقالب ،داستان
رن و سارکاوب ماردمای اسات کاه
درنهایت طغیان کردن و پس از پیروزی،
در نخستین اقدامات خود مالیات ناماب
رو حذف کردن.
ی دیاگار دنایاا
امپراتوری بریتانیا در سو ِ
سر نمب مشکالت زیاادی
نید بعدها بر
ِ
پیدا کرد .در هندوستان ،بریتانیا با وضع
«قانون نمب «عمال انحصار رو در اختیار
گرفته بود .مالیات ناماب بااال رفات و
قیمت اون چنان زیاد شد که بایاشاتار
خانوادهها دیگه توانایی خرید ناماب رو
نداشتن .انگلیاسایهاا حاتای اجاازۀ
برداشتن بلورهای نمب طبیعی رو کاه
در سواحل وجود داره ،نامایدادن .در
سال  ،۰۹۶۱مهاتما گاانادی تصامایام
گرفت جنبش اساتاقاالل هاناد رو باا
جنبش رهایی از انحصار ناماب پایاوناد
بدنه .او به نایبالسلینۀ هاناد اعاالم
کرد یا قانون نمب رو لغو کاناه یاا او و
پیروانش باه ایان قااناون باه نشااناۀ
بایتاوجاهای خاواهاناد کارد.
اعترا
سپس راهی طوالنی رو در بخشهاای
زیادی از هند طی کرد تا به اقایااناوس
برسه و با همراهی دیاگارانای کاه در
طول راه به هداران نرر افدایش یاافاتاه
بودن ،نمب جمع کنه .این راهپیاماایای

به اعتراضات دیگر هندیها و درنهاایات
ل
م اسااتااقااال ِ
زماایاانااهساااز ِ
ی اعااال ِ
هندوستان منجر شد.
یکی از چیدهایی که در زنادگای بارای
ما بسیار اهمیت داره ایان اسات کاه
مراقب باشیم آسیبی باه ماا نارساه.
یکی از راههای این مراقبت ،مدیریت و
ارزیابی ریساب اسات .ماثاال بایاماۀ
حواد برای هامایان ماناظاور خاریاده
میشه .یا در سرمایهگذاریها و موارد
مشابه ،اصیالحا همۀ تخممرغهاماون
رو در یه سبد نمی اریام .ماا ساعای
ی میدان ریساب رو
میکنیم اندازهگیر ِ
دقیق انجام بدیم که اقدام ماا ناه باه
پشیمونی منجر بشه و ناه از ساوی
دیگه ،به دلیل نگرانی و احتایااط زیااد،
فرصتهای خوب پیش رو رو از دسات
بدهیم .برای رسیادن باه ایان هادف،
ریسب موضوع رو ارزیابی مایکانایام،
خیر احتمالی رو میسنجایام و باعاد
میدان احتمال رو هم تخمین میزنایام.
مثال هنگام بایاماهکاردن ،بایاماهای رو
میخریم که در برابار بادتاریان اتارااق
ممکان از ماا ماحاافاظات کاناه ،اماا
دورریختن پول هم نباشه .ایاناجااسات
که باید خیرها و میدان احتمال اونهاا
رو بررسی کانایام .یاا ماثاال عاواقاب
بیماریهایی رو که میخوایم خودماون
رو در برابرشون بیمه کنیم ،بسنجیم و
سپس آگاهانه تصمیم بگیریم .اماا در
این ارزیابیها ما ماعاماوال خاوشبایان
هستیم و خودمون رو دست باال تصاور
میکانایام .مایاماالان هساتایام کاه
حواسمون به همۀ خیرهایی که باایاد
خود رو در برابر اونها محافظت کانایام
هست .خبر باد ایان هسات کاه ماا
معموال خودمون رو خیلای دسات بااال
میگیریم .خایالای مایاماالانایام کاه
حواسمون به همۀ خیرهایی که باایاد
خودمون رو در مقابلشاون ماحاافاظات
کنیم هست.
این هام خایاای دیاگاهای از جاناس
خاایاااهااای قااوی ساایاااه اساات کااه
نویسنده نام اون رو خایاای باازی یاا
 ludic fallacyگذاشته .او معتقد اسات
برخورد ما با خیرها بهگاوناهای اسات
که انگار در حال انجام بازیای هستیم
که قوانین اون از پیش معلوم اسات و
احتماالت اون رو بهخوبی میدونایام و
حتی پیش از شروع باازی مایتاونایام
دربارۀ اونهاا تصامایامگایاری کانایام.
درحالیکاه خاود بارخاورد باا ریساب
همانند یب بازی ،عملی خایارنااک و
پرریسب است.
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کازینودارها میخوان بیشترین پولی رو
که میتونن از بازیکنان به دست بیارن.
به همین دلیل ،سازوکارهای امنایاتای
بسیار دقایاقای دارن کاه اجاازه ناده
بازیکنان چندین باار پشات سار هام
برنده بشن .اما طرز فکر کاازیاناودارهاا
نید براساس همین خیاست .همیشه
بدراترین تهدید کازیناوهاا ،قاماارباازان
خوشاقبال یا دزدها و کالهبرداران قمار
نیستن .ممکن اسات گاروگاانگایاری
فرزند صاحب کازینو بدراتریان تاهادیاد
برای او باشه .یا اشتباه یب کارمند در
فرستادن صورتهای ماالای باه ادارۀ
مالیاات در ماهالات قااناونای .هارگاد
نمیتوان بدراترین تهدید عالایاه یاب
کازیناو رو باهطاور دقایاق و قایاعای
پیشبینی کرد .مهام نایاسات چاقادر
دقت کنیم و تالش کنیام و باا حاواس
جمع سعی کنیم در برابر خایارهاایای
که فکر میکنیم بدراترین تهدید علیاه
ما هستن خودمون رو مصون کنیم؛ ماا
هرگد نمیتونیم میدان دقیق ریسب رو
ارزیابی کنیم.
بخش هفتم
حال این نکته میر میشه که باهاتار
است از ناادونای خاود درباارۀ هاماۀ
خیرها و احتماالت اونها آگاه باشایام
یا نه .جملۀ «دانش قادرت اسات «رو
شنیدهایم .اما چیدهایی کاه در حاوزۀ
«دانااش« مااا هسااتاان مااحاادودن و
بسیاری از اوقات چایادهاای زیاادی رو
نمیدونیم .این مواقع همون هنگاامای
دونستن نادونیماون باه ماا
است که
ِ
کمب خواهد کرد .اگاه هاماۀ حاواس
خااودمااون رو روی چاایاادهااایاای کااه
میدونیم متمرکد کنیم ،تواناایای درک
خود رو محدود کردهایم و ممکن اسات
حتی نتونیم رخدادن بسیاری از چیدهاا
رو تصور کنیم .چون این چیدها بیرون از
دایرۀ فاهام و داناش ماا هساتان و
ط ماا ،بارای رخدادن
اینگاوناه شارایا ِ
اشتباههای پدیدۀ قوی سایااه کااماال
کانایاد مایخاوایام
آماده است .فر
سهام شرکتی رو بخریم و دربارۀ باازار
سهاام هام اطاالعاات زیاادی جاماع
کردیم .اما این اطالعات فقط مربوط باه
بازار بین ساالهاای  ۰۹۷۱تاا ۰۹۷۴
است .یب سال پیش از سقاوط بادرا
بازارها .ما به دادههای خودماون ناگااه
میکنیام و صاعاودهاا و نادولهاا رو
میبینیم ،اما روناد کالای رو «رو باه
صعاود «ارزیاابای مایکانایام و تاماام
دارایاایمااون رو بااه سااهااام تااباادیاال
میکنیم .اما روز دیاگاه باازار ساقاوط
میکنه و ما هرچی داشتیم از دسات
خواهیم داد .درحالیکه اگه مایاالاعاۀ
بیشتری روی بازار انجام مایدادیام یاا

اطالعات بیشتری در اختیار داشاتایام،
میدونستیم تاریخ بازار پر از صاعاود و
سقوطهای ماتاعادد اسات و در اون
شرایط تصمیم متراوتی مایگارفاتایام.
اما اگه بتونیم چیدهایی که نمیدونیام
رو مشخص کانایام ،ایان تاواناایای رو
خواهیم داشت که خیر رو تا حد زیااد
کم کنیم .بازیکنان پوکر بهخوبی از ایان
قاادرت باارخااوردارنااد ،چااون باارای
پیروزیشاان حایااتای اسات .اونهاا
قوانین رو میدونن و میتونن احتاماال
برد خود و رقیبشون رو هام تاخامایان
بدنن .اما ایان رو هام مایدونان کاه
چیدهایی هست کاه از اون بایخابار
هساتان .ماانااناد ایاناکااه اسااتاراتا ی
رقیبشون چگونه است یا تا چه مابالا
دونسااتاان ایاان
ماایتااوانااد باابااازد.
ِ
نادانستهها به پوکربازان کمب میکناه
استرات یای تدوین کنن که فاقاط روی
دست خودشاون ماتامارکاد نایاسات؛
درنااتاایااجااه اونهااا قااادرن ارزیاااباای
آگاهانهتری از خیر انجام بدن.
برای اینکه در دام ایانگاوناه تالاههاای
شناختی نیرتیم ،احتماال بهترین کااری
که میتونیم باکانایام ایان هساتاکاه
ابدارهای پیشبینی رو بشانااسایام و
متوجه ماحادودیاتهاای ایان ابادارهاا
باشیم .دونستن محدودیاتهاای خاو ِد
ی همۀ اشتبااههاای آیاناده رو
ما جلو ِ
نخواهد گرفت ،اما به ما کمب میکناه
خیر تصمیمگیری بد رو کماتار کانایام.
مثال اینکه اگه بادونایام تاعاصابهاای
شاناااخااتاای ، ،cognitive biasداریاام،
دیگه وقتی درباارۀ ماوضاوعای دناباال
اطالعاات مایگاردیام ،جساتوجاوی
خودمون رو باه اوناچاه بااور داریام و
دوست داریم محدود نمیکنیم تا فقاط
باورمون رو تأیید کنه ،بلکاه باه دناباال
اطالعات درست میگردیم .یا اگه آگااه
باشیم که عادت داریم اطالعاات رو در
قالب روایتهای خیی بچینیام و ایان
طرز برخورد با اطالعات ،پیچیدگیهاای
دنیا رو بسیار ساده میکناه ،ماماکان
استدر مواجاهاه باا یاب ماوضاوع باه
پذیرش اون روایت ساده و خیی اکتراا
نکنیم و در پِای اطاالعاات بایاشاتاری
باشیم تا تصویر کاامالتاری از اون باه
دست بیاریم.
آگاهی ساده و همین تاحالایال
همین
ِ
شخصی کوچب اماا بسایاار حایااتای
ِ
میتونه ما رو در هر زمیاناهای کاه در
اون فعالیت میکنیم پیش بنادازه و از
مدیت رقابتی برخوردارمون کنه.
اگه ضعفهامون رو خوب بشانااسایام،
اگه این رو بادونایام کاه ریسابهاای
پیشبینیناپذیار در امایادباخاشتاریان
فرصتها نید وجود دارن ،اگاه بادونایام

که قادر نیستیم بر اتراقات غیرمترقاباه
چاایااره بشاایاام ،اگااه آگاااه باااشاایاام
ی مااا بااارای فااهااام
ظاارفاایااتهاااا ِ
پیچیدگیهای دنیا بسیار محدود است
و درنهایت اگه آسیبهاای نااشای از
ناآگاهی و نادانساتاههاا رو بادونایام،
میتونیم امکان موفقیات خاودماون رو
افدایش بدیم.
ای که...
و ص ک
خالصه اینکه اگرچه ماا مارتاباا درباارۀ
آینده پیشبینی میکنیم ،اماا در ایان
کااار بساایااار ضااعاایااف هسااتاایاام .بااه
دانستههامون مایاماالان هساتایام و
نادانستهها رو دستکم میگیریم .باه
روشهاایای کاه مانایاقای باه ناظاار
میرسن بیش از اوناچاه باایاد تاکایاه
میکنیم .اتراقات غیرمترقبه و تصادفی
رو نمیتونیم درسات درک و تاعاریاف
کنیم.
ی ماا
هماۀ ایانهاا در کاناار بایاولاوژ ِ
دستبهدستِ هام مایدن و بااعاث
میشن تصمیمهای خوبی نگایاریام و
اون زمان هست که پدیدۀ قوی سایااه
روی میده .پدیدهای که میمالن بودیم
اتراق نامایافاتاه .اماا رخ داده و در
بسیاری اوقات نهایتا فهم ما از دنیاا رو
از نو تعریف میکنن .این فاهام دوبااره
مناجار [ ] sadeghi1باه اتارااقااتای در
سی جهانی مانند جنگ جهانی اول،
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ابداع
ِ
و ظااهااور وب۰۰ ،سااپااتااامااباار ۷۱۱۰و
کامپیوترهای شخصی میشه.
برای خرید این کتاب میتوانید به آریاناا
قلم مراجعه کنید.
مشخ ات کتاب:
عناوان اصالایThe Black Swan: :
The Iapact of the Highly
Iaprobable
عاانااوان فااارساای :قااوی ساایاااه،
اندیشهورزی پیرامون ریسب
نویسنده :نسیم نایاکاالس طاالاب (
،Nassia Nicholas Taleb
مترجم :محمدابراهیم محبوب
شمارۀ چا  :چهارم
نشر :آریانا قلم
تعداد صرحات 432 :صرحه
قیمت 34،111 :تومان

ز
مصطف
عیل می

سلول های خورشیدی شفاف ما را وارد عصر جدیدی از انرژی شخصی می کند.
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امروزه  ،بحران قریب الوقوع تغییرات آب
و هوایی ماوجاب نایااز باه تاغایایار از
سوخت های فسیلی متداول به مناباع
کارآمد انرژی سبد شده است .این امار
باعث شده است تا محققان به دناباال
مرهوم شانرژی شاخاصایش باروناد کاه
تولید انرژی در محل را امکان پذیر مای
کند .به عنوان ماثاال  ،سالاول هاای
خورشیدی ممکن است در پنجره ها ،
وسایل نقلیه  ،صرحه نماایاش تالاران
های همراه و سایر محصاوالت روزماره
ادغام شوناد .اماا
برای این امر مهم
است که صرحاات
خااورشاایاادی دم
دستی و شارااف
باشند .به همایان
ماااااناااااظاااااور ،
دانشمندان اخایارا
دسااتااگاااهااهااای
شفااتااوولااتااائاایااب
شرافش ( TPV) -
نساااخاااه هاااای
شااراااف ساالااول
خااااورشاااایاااادی
سنتای را ایاجااد
کرده اند .برخاالف
ساااالااااولااااهااااای
خورشیدی تاریاب
و مااات (کااه نااور
ماارئاای را جااذب
می کنندTPV ، ،
از ناور شناامارئایش
کااه در مااحاادوده
ماورای باناراش (
)UVقارار دارد اساتارااده مای کاناد.
سلولهای خورشیدی ماعاماولای مای
توانند شنوع مرطوبش (محلاول ،و شناوع
خشبش (ساخته شده از نیماه هاادی
های اکسید فلد ،باشناد .سالاولاهاای
خورشیدی از نوع خشب دارای مادیات
هایی نسبت به نوع مرطوب هستاناد:
قابل اطمینان تر  ،ساازگاار باا ماحایاط
زیست و مقرون باه صارفاه هساتاناد.
عالوه بر این  ،اکسیدهای فلدی بارای
استراده از نور ماورا بناراش مانااساب
هستند .با وجود همه اینها  ،پتانسیال
TPVهای اکسید فلد تاکناون باه طاور
کاااامااال باااررسااای نشاااده اسااات.
به همین منظور  ،محقاقاان دانشاگااه
ملی اینچالون  ،جمهوری کره  ،طرحای
ابتکاری برای یب دستگاه TPVمبتانای
بر اکسید فلد ارائه دادند .آنها یب الیاه
فوق العاده نازک سیلیکون ( )Siرا بایان

دو نیمه هادی اکسید فلد شارااف باا
هدف ایجاد یب دستاگااه TPVکاارآماد
وارد کردند .این یافته ها در تحقیقی در
Nano Energyمنتشر شد که در تاریخ
 21آگوست ( 1111قابال از اناتاشاار
نهایی برنامه ریدی شاده در شامااره
دسامبر  ،1111باه صاورت آناالیان در
دسااتاارس قاارار گاارفاات .پااروفسااور
 ،Joondong Kiaكه سارپارسات ایان
میالعه بود  ،توضی می دهد  ،شهادف
ما این بود كه با قرار دادن یا فایالام

خوشبین هستند که به زودی کااربارد
واقعی این طر جدید TPVامکان پاذیار
خواهد بود .همانیور که پروفسور کایام
توضی می دهد  ،در مورد برنامه هاای
کاربردی بالقوه  ،ماوارد زیاادی وجاود
دارد  ،شما امیدواریم کاه اساتارااده از
طراحی TPVرا به انواع مختلف مواد ،
از ساختمان های شیشه ای گرفته تاا
دستگاه های همراه ماناناد اتاومابایال
های برقی  ،تلرن های هاوشاماناد و
سنسورها گسترش دهیم.ش عاالوه بار

فوق العاده نازك از سیلیکون بی شکل
بین اکسید روی و اکسید نیکل  ،یاب
سلول خورشیدی شراف با قدرت بااال
کااااااانااااااایااااااام.ش
تاااااااولااااااایاااااااد
این طر بدیع شامل فیلم سایالایاکاون
دارای سه مادیات عاماده باود .اول ،
استراده از نور با طول موج طوالنی تار
(در مقابل TPVهاای بارهاناه ،ماجااز
است .دوم  ،به صورت کارآمدی ماناجار
به جماع آوری فاوتاون شاد .ساوم ،
امکان انتقال سریعتار رات بااردار باه
الکترودها را فراهم کرد .عالوه بر این ،
این طر حتی در شرایط کام ناور (باه
عنوان مثال در روزهای ابری یا بارانای،
می تواند به طور بالقوه برق تولید کند.
دانشمندان در ادامه توانایی تولید بارق
دستگاه را باا اساتارااده از آن بارای
کارکردن موتور yCیب فن تأیید کردند.
بر اساس این یافته ها  ،تیم تاحاقایاق

این  ،تیم با استراده از ماواد ناوآوراناه
مانند نیمه هاادی هاای دو باعادی ،
نانوکریستال های اکسید فلدات و نیمه
هادی های سولریدی  ،هایاجاان زده
است که طراحی خاود را باه سایا
بعدی برساند .همانیور کاه پاروفساور
کیم نتیجه گیری می کند  ،شتحقیاقاات
ما برای آینده سبد پایدار ضروری اسات
 به وی ه برای اتصال سیساتام انارژیپاک بدون رد پای کربن یاا باا رد پاای
کربن کم.ش
منبع:
h t t p : / / h t t p s : / /
www.sciencedaily.coa/
releases/2020/11/201102173239.
hta

ورقه امتحانی جالب!
پرونااده اش را زیاار بغلااش گذاشااتند و
بیرونش کردند
ناظم با رناگ قرماد و چهاره برافروختاه
فریاد کشید:
بهاات گرتااه باشاام ،تااو هیچاای نماای
شاااااااااااااااااای ،هیچاااااااااااااااااای!
مجتبی نگاهی به همکالسای هایاش
انداخت،
آب دهانش را قورت داد
خواسات چایدی بگویاد اماا ،سارش را
پااااااااایین انااااااااداخت و رفاااااااات.
برگاۀ مجتاابی ،دسات باه دساات بیاان
معلم ها می گشت.
اشب و خناده دبایران در هام آمیختاه
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود...
امتحان ریاضی ثلث اول:
سوال :یب مثال بارای مجموعاه تهای
نام ببرید.
جواب :مجموعاه آدم هاای خوشابخت
فامیل ما.

سااوال :عااضو خنااثی در جمااع کاادام
؟
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
جواب :حاج محماود آقاا ،شاوهر خالاه
ریحانااه کااه بااود و نبااودش در جمااع
خانواده هی تاثیری ندارد
و گاره ای از کاار هیاچ کاس بااز نمای
کند.
سااوال :خاصاایت تعاادی در رابیااه هااا
چیست ؟
جواب :رابیه ای است که موجب پیناه
دست پادرم ،بیمااری العاالج ماادرم و
گرسنگی همیشگی ماست.
معلاام ریاضاای اشااکش را پاااک کاارد و
داد:
اداماااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
سوال :نامساوی را تعریف کنید.
جواب :نامساوی یعنی ،یعانی ،رابیاه
ما با آنها ،از مابهتران؛
اصااال نامااساوی کااه تعریااف و تمجیااد
ندارد ،الهی که نباشد.
سوال :خاصیت بخش پذیری چیست؟

بازیگر
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مااارد
هاار روز دیاار ساار کااار حاضاار میشااد،
وقتی میگرتند  :چرا دیر میآیی؟
جااواب ماایداد :یااب ساااعت بیااشتر
میخوابم تا انارژی زیاادتری بارای کاار
کااردن داشااته باشاام ،باارای آن یااب
ساعت هم که پول نمیگیرم !
یااب روز رئیااس او را خواساات و باارای
آخرین بار اخیار کرد که دیگار دیار سار
کار نیاید. . .
-----------------------------مرد هر وقت میلب آماده برای تدریاس
نداشاات بااه رئیااس آموزشااگاه زنااگ
میزد تا شاگردها آن روز بارای کاالس
نیایند و وقتشان تلف نشود
یب روز از پچ پچهای همکارانش فهمید
ممکن است برای تارم بعاد دعاوت باه
کار نشود ...
-----------------------------مرد هر زمان نمیتوانست کار مشتری

را با دقات و کیریات ،در زمانای
کااه آن هااا میخواهنااد تحویاال
دهد ،سارارش را قباول نمای
کرد و عذر می خواست

یاااب روز فهمیاااد ماااشتریانش
بسیار کمتر شده اند . . .
-----------------------------ماارد نشااسته بااود  .دسااتی بااه
موهای بلند و کام پاشتش میکاشید
به فکر فرو رفت ...
باید کااری مای کارد  .بایاد خاودش را
اصال میکرد !
ناگهان فکری به هنش رسید  .او می
توانست بازیگر باشد :
از فااردا صااب  ،ماارد هاار روز بااه موقااع
ساارکارش حاضاار ماای شااد ،کااالس
هااایش را مرتااب تااشکیل ماایداد ،و
همهی سرارشات مشتریانش را قباول
میکرد!
او هاار روز دو ساااعت ساار کااار چاارت
میزد!
وقتی برای تدریس آماده نبود در کالس
راه میرفت ،دست هاایش را باه هام
میمالیااد و بااا اعتماااد بااه نرااس باااال
میگرت :خوب بچهها درس جلاسهی
قبل را مرور میکنیم!!!
سااارارشهای ماااشتریانش را قباااول
میکاارد امااا زمااان تحویاال بهانااههای

جواب :همان خاصیت پاول داری اسات
آقااا کااه اگاار داشااته باشاای در بخااش
بیمارستان پذیرش مای شاوی و گرناه
مثاال خالااه سااارا بعااد از جااواب کااردن
بیمارستان تو راه خانه فوت می کانی.
سوال :کوتاه ترین فاصله بین دو نقیاه
چه خیی است؟
جواب :خط فقر ،که تولد لیاال ،خواهارم
را ،سریعا به مرگش متصل کرد
برگه در این نقیاه کمای خیاس باود و
غیر خوانا ،کاه شااید اثار قیاره اشاب
مجتبی بود.
معلاام ریاضاای ،ادامااه نااداد برگااه را تااا
کاارد ،بوسااید و در جیبااش گذاشاات.
مجتاابی دم در حیاااط مدرسااه رساایده
بود،
برگشت با صدای لرزانش فریاد زد:
آقا اجازه؟ گرتید هیچای نمای شایم؟
هیچی؟
بعااد عقااب عقااب رفاات ،در حیاااط را
بوسید
و پشت در گم شد...

مختلری میآورد تا کار را دیرتار تحویال
دهد :تا حاال چند بار مادرش مرده  ،دو
سه باار پادرش را باه خااک ساپرده و
دهها بار به خواستگاری رفته بود . . .
حاال رئیس او خوشحال است کاه او را
آدم کاارده  ،ماادیر آموزشااگاه راضاای
است که استاد کالسش منظام شاده
و مااشتریانش مثاال روزهااای اول زیاااد
شده اند!!!
امااا او دیگاار بااا خااودش «صااادق «
نیست.
او االن یب بازیگر است  .همانناد بقیاه
مردم!!!

هریت اورل بیبیسی

ز
چرا برخ از مردم بریتانیا خواهان
پایان سلطنت هستند؟
وانوان سلط تی بریتانیا قهومهتهی
 ۰۱۱۱ساله دارد و بهخهش مهمهوه
مرد این کشهور از آن حهمهایهت
میک و بها ایهن حهال از ههر ۴
نهفهر
شهرونو بهریهتهانهیهایهی یه
وواهان بر یوه شهون سهلهطه هت
است .بیبیسی با بروی از ایهن
افراد صحبت کرده و دلی طرز فکر
آنها را جویا شوه است.
پس از مرا شاهداده فیلیپ ،هاماسار
ملکه بریتانیا سران کشورهای مختلاف

طبق نظرسنجی موساساه یاوگااو در
ماه گذشته ۳۶ ،درصد از مردم بریتانایاا
با ادامه کار سلینت در کشور ماوافاق
هستند .این در حالی اسات کاه یاب
چهارم شهروندان تارجایا مایدهاناد
کشورشان رهبری ماناتاخاب داشاتاه
باشد و از هر ده نرر ،یب نارار هام در
این باره مردد بودهاند.
نظام سلینتی بریتاانایاا کاه در حاال
حاضر ملکه الیدابت دوم باا  ۹۸ساال

و افتتا دوره جدید پارلماان از جامالاه
آنهاست .هر چند در گذر زمان بیشتار
اختیارات او به نهادهای دیگر تاراویاض
شده است.
ملکه الیدابت عالوه بر ایان ،رهابار ۱۸
کشور عضو جامعه مشاتارکالاماناافاع
اساات کااه باایااشااتاار آنهااا زماااناای
مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده اند.
کرستن جانسون ،کارمند دانشاگااه و
اهل شهر دربی انگلستان مایگاویاد:
شمن شخصا فکر میکنم ما دیاگار باه

ملکه بریتانیا و همسرش با نتییه
منبع تصویرPA MEyIA،
منبع تصویرPA MEyIA،
ملکه الیدابت دوم و شاهداده فیلیپ .آنها در سال  ۰۹۸۱ازدواج در سالهای اخیر بحثهای فراوانای در بااره آیاناده خااناواده
سلینتی شده است
کردند
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از سااراساار جااهااان پاایااام تساالاایاات
فرستادند و حماایات خاود از خاانادان
سلینتی این کشور را اعالم کردند.
اما در حاالای کاه بسایااری از ماردم
بریتانیا با این خانواده عادادار احسااس
همدردی میکنند ،هماه شاهارونادان
این کشور با نهاد سالایانات ماوافاق
نیستند.
وقتی از مردم بریتانیا در مورد سلینات
در این کشور سوال میشود ،بیاشاتار
آنها میگویند سانات پاادشااهای و
نمادگرایی خانواده سلینتی هنوز هام
برایشان اهمیت دارد و برچیاده شادن
آن برایشان غمانگید خاواهاد باود .اماا
بخش قابل توجهی از شهرونادان ایان
کشور هام خاواهاان اصاال قاوانایان
هستند و ترجی میدهند رهبر کشاور
توسط مردم انتخاب شود.

سن را در راس خود دارد ،به استثاناای
دورهای پن ساله پاس از جاناگهاای
داخلی بریتانیا در قرن هردهام۰۱۱۱ ،
سال است بر این کشاور حاکامارانای
میکند.
شاهداده فیلیپ :یب عمر در تصویر
فاارزناادان شاااهااداده فاایاالاایااپ درباااره
پدرشان چه میگویند
شاهداده فیلیپ؛ بیش از نیام قارن در
خدمت ملکه
مرد خارق العادهای که زنادگای خاارق
العادهای داشت
چاارا باایباایساای اخاابااار خااانااواده
سلینتی را به این گستردگی پوشش
میدهد؟
طبق قانون اساسی بریتانیا ،ملکاه یاا
پادشاه چندین وظیره اسااسای دارد
که امضای قوانین ،انتصاب نخستوزیار

سلینت نیازی نداریم .میمالن نیستام
هدف از وجود آنهاا چایاسات .آنهاا
نهادی به جا مانده از دوران استعمار و
زمانی بسیار متراوت هستند.ش
او همچنین میگوید :شاگر باه زماانای
که ملکه الیدابت به سلیانات رسایاد،
نگاهی بیندازیم میبیانایام آن ماوقاع
مدت زیاادی از جاناگ جاهاانای دوم
نگذشته بود و جامعه مشترکالمناافاع
هم اوضاعی کامال متراوت داشت .آن
موقع امپراتوری بیشتر معنا داشات تاا
االن .در حال حاضر مسالولین حکاومات
را ما انتخاب میکنیم ،بناابارایان اصاال
نمیدانم چرا به سلینت نیاز داریم .از
نظر تالوری همه چید باید به تایید ملکاه
برسد اما در عمل او تناهاا یاب ماقاام
تشریراتی است کاه هادیاناه بسایاار
باالیی هم دارد .ش

بنابر آمار و ارقامی که درباار باریاتاانایاا
منتشر کرده ،در سال  ۷۱۷۱هدینه این
خانواده برای مالیاتدهندگان در بریتانیا
 ۳۹/۸میلیون پوند (۹۱/۶میلایاون دالر،
بوده است.
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این مبل شکمب هدینه سلینتایش ناام
دارد و در ازای وظایف رسمی ملاکاه و
خانواده سلینتی باه آنهاا پارداخات
میشود .این کمب هدینه عالوه بر این
بودجه سارارهاای رسامای خااناواده
سلیناتای و ناگاهاداری از کااخهاای
متعلق به آنها  -از جمالاه تاعامایارات
اخیر در کاخ باکینگهام و بازسازی کاتا
فراگمور ،محل اقامت پیشین شاهداده
هری و همسارش ماگاان -را تاامایان
میکند.
کااارساااتااان مااایگاااویاااد :ش پاااول
مالیاتدهندگان همچنین صرف حمایت
عااده زیااادی از اعضااای دور خاااناادان
سلینتی میشاود کاه
به دلیل القااب خاود باه
مشاغل خاه گماشاتاه
شده و به تامین امنایات
و چیادهاای دیاگار نایااز
دارند .اما آنها عمال چاه
کاری برای کشور اناجاام
میدهند؟ من نمیگویم
هیچ کاری نمیکنند اماا
چاااه کااااری اناااجاااام
میدهاناد کاه ایانقادر
خاه است و آنقدر باه
سلینت مرتبط است که
شخص دیگری قاادر باه
انجام آن نیست؟ش
شملاکاه الایادابات بارای
مدتی طوالنی سلینات
کرده و این کار را با حسن نیت اناجاام
داده اساات .او زن خااوبای بااه نااظاار
میرسد اما من باه غایار از مساالاه
گردشگری هیچ نیازی باه سالایانات
نمیبینم و به نظار مان ماردمای کاه
میخواهند از کاخ باکیاناگاهاام باازدیاد
کنند حتی بدون وجود سالایانات هام
میتوانند به آنجا بروند .ش
ملکه و بیشتر بستگاان ناددیاب او باا
عاانااوان شاعضااای شاااغاال خااانااواده
سلینتایش شانااخاتاه مایشاوناد و
ساالنه در بیش از دو هادار فاعاالایات
رسمی مرتبط با سالایانات در داخال
بااریااتاااناایااا و خااارج از آن مشااارکاات
میکنند .نقش آنها تحکیام وحادت و
ثبات ملی از طریق خدمات عمومای و
خیرخواهانه است.
سمی نایت میگوید :شاعضای خانواده
سلینتی از نظر من کارمندان دولاتای
هستند که از امتیازات بسایاار زیاادی

برخوردارند .آنها با مشاغال خاود باه
دنیا آمدهاند و نمیتوانند آن را تاغایایار
دهند .ش
سمای کاه ماتاولاد کاانااداسات اماا
شهروندی بریتانیا را دارد معتقد اسات
سلینت هیچ جایگاهی در آیاناده ایان
کشور و جامعه مشترکالمنافع ندارد.
او میگوید :ش به نظر من با مرا ملکاه
سلینت هم به عنوان یب نهاد از میان
خواهد رفت .من به سلینت اهمیاتای
نمیدهم اما ملکه از نظر فاردی زنای
فوقالعاده است .از مارا شااهاداده
فیلیپ متاسف شدم چون حااال فاقاط
ملکه مانده است .من خدمات ملکاه و
دوک ادینبورا را تحسیان مایکانام .
آنهااا زناادگاای واقااعااا فااوقالااعااادهای
داشتهاند و به نظر من باا وجاود سان
باال به شکلی باورنکردنی خود را وقاف
خدمت به ماردم کاردهاناد .از اعضاای
جوانتر خانواده سالایاناتای خاوشام

نمیآید و فکر میکنم زمان آن رسیاده
که بریتانیا رهباری ماناتاخاب داشاتاه
باشد .ش
اگر دادههای نظرسنجی را بار اسااس
سن دستهبندی کنیم ،شاهد اختاالف
نظری عمیق میان نسلهای مخاتالاف
خواهیم بود.
طبق نظرسنجایهاای اناجاام شاده،
احتمال موافقت افراد  ۰۴تا  ۷۸سال باا
وجود نظام سلینتی در کشور از بقیاه
گروههای سنی پایینتر است .ایان در
حالی است که افراد بااالی  ۳۱ساال
عمدتا طارفادار خاانادان سالایاناتای
هستند.
از سوی دیگر نتایا ناظارساناجای در
مناطق مختلف بریتانیاا هام ماتارااوت
است .تنها نیمی از مردم اسکاتلند در
رابیه با آینده سلینت نظر مثبت دارند
و این کمترین آمار در مایاان مانااطاق
مختلف بریتانیاست.

متیو برتون-وبستر ،متخصص مراقبت از
کودکان و اهل کرککالدی در سااحال
شرقی اسکاتلند میگوید :شبه عاناوان
یاب اساکااتاالانادی ،بایااشاتار از ایاان
نمیتوانستم نسابات باه سالایانات
احساس دوری و بایاگااناگای داشاتاه
باشم .تنها چیدهایی که وجود آنها را
به ما یادآوری میکند ،ماالایااتای کاه
میپردازیم یا مرا یکی از آنهااسات.
آنها خودشان را ماالاب امااکانای در
اسکاتلند معرفی میکنند و تعایایاالت
خود را در اماالک خصاوصایشاان در
اینجا میگذرانند اما ظاهرا در ازای آن
چیدی نمیدهند .آنهاا یاب ناهااد و
سنت بیهوده اناگالایاسای را شاکال
دادهاند کاه باه هایاچ کاس غایار از
خودشان سود نمیرساند.ش
اما در بریتانیا همه خواهان لغاو کاامال
سلینت نیستند .استاران آلایاساون،
مشاور سیاسی بازنشاساتاه ،اصاال
بااخااشاای از قااانااون را
تاارجاایاا ماایدهااد .او
میگوید :شمن سانات و
تااداوماای کااه اعضااای
ارشد خاندان سلیناتای
ایجاد کردهاند را دوسات
دارم اما تاعاداد اعضاای
فاارعاای ایاان خااانااواده
بسیار زیاد است .ما باه
ملکه و شاهداده چاارلاد
نیاز داریم .من عاالوه بار
آن باا حضاور شااهاداده
ویلیام و شاهاداده جارج
که نررات بعدی در صاف
وراثت سلینت هستاناد
هم موافقم .اماا ماا باه
دهها شاهداده دیگر کاه
پس از آنها قرار دارند نایاازی ناداریام.
میخواهم بگویم من با وجود برخی از
اعضای خاانادان سالایاناتای ماوافاق
هستم  ،اما نه همه آنها.ش
ملکه یا پادشاه بریتانیا با رضایت ماردم
بر این کشور سلینت میکناد اماا در
سالهای اخیر بحثهایی در رابیه باا
نظام پادشاهی شکل گرفته است.
با همه این تراسیر در حال حاضر تعداد
افرادی کاه خاواهاان بارچایاده شادن
خاندان سلینتی هساتاناد ،اقالایاتای
قابل توجه از جمعایات ایان کشاور را
تشکیل میدهند.

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟
دوره ارزانی است
دل ربودن ارزان
دل شکستن ارزان
دوستی ارزان است
دشمنی ها ارزان
چه شرافت ارزان
تن عریان ارزان
آبرو قیمت یک تکه نان
و دروغ از همه چبز ارزان تر
قیمت عشق چقدر کم شده است
کمتر از آب روان
و چه تخفیف بزرگی خورده
قیمت هر انسان!

