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روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.
روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادریست.
روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند
قفل
افسانهییست
و قلب
برای زندگی بس است.
روزی که معنای هر سخن دوستداشتن است
تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.
روزی که آهنگ هر حرف ،زندگیست
تا من به خاطرِ آخرین شعر رنج جستوجوی قافیه نبرم
روزی که هر لب ترانهییست
تا کمترین سرود ،بوسه باشد.
روزی که تو بیایی ،برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود.
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم…
و من آن روز را انتظار میکشم
حتا روزی
که دیگر
نباشم
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تغییر و تحول جبر زمان است
راه عبور از بحران ،تاسیس یک کنگره
ملی از تمام گروه های جامعه است

صفحه 3

حاکمیت جمهوری اسالمیال پ الز ا
قریب به  44سال حکویت خودپ کشالور
کاله
رسالاسال
را به شالرایالک کالیالوسال
جهاسیان شاه آسی  .آ ادی های اولالیاله
یلت ایران و اسالقاللالمل کشالور را کاله
عم ترین اه اف اسلمب  75بالودپ باله
شالالرایالالک
ا بالالیالالن بالالرد و یالال
کالاللالال
اسالالقالالی ال ادی خالالدالاللالالان آلالالود و قالالرون
وسطای را بر یالرد ایالن سالر یالیالن
تحمیل کرد است.
با سیاست های غاللالک خالود ایالران را
دچار اسزوای جهاس سمود و تحالریال
های کمرشکی را بر گرد یلت یا
ا
بالالار کالالرد اسالالت .شالالیالالاخالالقالال
تالیالهالا ختالویالت
سیاست خارج
ا جالهالان و
ا سیم
ور ی با بی
بالا دادن باله روسالیاله و چالیالن و
گالااشالقالالن یالالیالابالی و هالالماله ی
ایکاسات ایران در اخقیالار ایالن دو
کشور دیکقاتوری فالریالب کالار و
طماع بالود اسالت .بالا ا بالیالن
بردن تولی داخل پ اقالقالتالاد
یل را سالابالود و تالور و
گراس رو افالزون و فاللالر
وبیکاری و دریاس گ برای
یلت بزرگ و شریف ایالران باله
بار آورد است .ییالغ هیگدق
ا ایوال و ییابی یال کشالور را بالرای
گرو های یاسی حالزب ،پ حالمالا پ
حش الشعی پ حوث ها و سایر گالرو
های ا این دست در جالهالت اهال اف
ای ئولوژی خود در خالار ا یالر هالا
صرف سمود و بر خمف یالیالافالی یاللال
ایران هزییه کرد است.
به ظهور رسی ن فسادهای گسالقالرد
در بسیاری ا کارگزاران حالکالویالت کاله

سرسا آور و حیرت اسگیز و در تالاریال
ب سابله بالود اسالت .فالراری دادن
بسیاری ا یغز های یقدکر و شایسقه
ترین سخیگان کشور کاله بالات تالریالن و
ار شمی ترین سریایه های جایعه اس
به خار ا کشور .به اسحای یالخالقاللالف
یوجیات فرار و خرو یلادیر عظیم ا
سریایه های کشور باله خالار ا
یر ها را فراه کرد است .ا
اعالالالالالالالال ا

های
رو هالالالالای
اول اساللالمب تالا
اشغال سدارت آیریالکالاپ ا
 8سالالاله بالا هالزاران
جیگ تحمیاللال
کشقه و یعلول تا اع ا های تابسقالان
75پ ا ترورهای داخل و خالار ا کشالور
تا ققل های سجیر ای سدرت اسگیز و ا
کشقارهای خرداد 88پ دیالمالا  67تالا
آباسما 68پ همه را یکجا در کارسایاله ی
خود دارد.
حلیلت این است که این خمف کالاری
هاپ س گ را به کا یلت ایران تلال و

طاقت این یلت را طاق کرد است .در
چیین اوضالاع و شالرایالک سالیالاسال پ
اققتادی و اجقماع پ ققالل ظالالالمالاساله
در
دخقر  22سالهپ خاس یهسا اییی
تاری  27شهریور در با داشقگا گشت
ارشاد به ی بار کالاساله صالیالر یاللالت
صیور و یظلو ایران را لالیالریالز و آتال
خش و اعقراض یرد ایالران
را شعله ور ساخت.
قیا یل و گسالقالرد ای
آغا ش که تا کیون ص هالا
کشقه و هالزاران یالجالرو و
یت و برجای گااشقه و د
ها هزار سالدالر را در سالراسالر
کشور رواسه ی س ان ها کالرد
است .ایا علیرغ تما ت ابیر
و اق ایات خشوست گرایاسه ی
حکویت و را اس اخقن سالیالگالیالن
ترین یاشین های سرکوبپ این قیا و
خیزش یل بع ا سزدی باله دو یالا پ
فرو سیشسقه و رو به رو گسقالرد تالر
گشقه و طلیعه ی قیا همگاس را ا
خود سشان ی ده .
در این اعقراض های گسقرد بالیالشالقالر
بالود و
شعار ها ی یعقرضان سلالیال
آسچه که یردود است فریاد ی شود و
تغییر و تحول و آ ادی یورد درخالواسالت
است .ایا به را کار رسالیال ن باله ایالن
گالردد .در
خواسقه ها کمقر توجه یال
این خیزش سراسری و قالیالا یاللال پ
ایراسیان خار ا کشور سیز باله صالحالیاله
ا  071شالهالر یالهال
آی و در بیال
جهان عاللالیاله ایالن بالیال اد گالری هالای
حکالویالت جالمالهالوری اسالمیال پ بال
سابله ترین تجمعات و اعقراضات را باله
گااشقی .
سمای

این وقایی اعقراض ح اقالل در داخالل
کشالالور بالاله طالالور خالالودجالالوش و بالال ون
فراخوان ا طرف احالزاب و سالهالادهالای
یشخص روی ی ده یرا که احالزاب
شالیالاخالقاله
و جمعیت های سالیالاسال
ش و با سابله به علت تالیالگالیالاهالای
یوجود و اسقی اد و اخقیاق حالاکال بالر
جایعهپ دهه ها در فشار و یضالیاللاله و
یمیوعیت ا فعالیتپ قرار داشقه و قرار
و وطالیالخالوا
دارس  .و تمشگران یاللال
کوشی اس علیرغ این یح ودیت هالا
به حمتپ شاکاللاله سالا یالان خالود را
حدظ سمایی  .جیهه یل ایران در یرداد
چالهالار سالال قالیالل باله
یا  65یعیال
حکویت هش ار داد و سلشه را جهالت
برون رفت ا بحران های عمیق یوجالود
در جایعه را در بالرداشالقالن ساله گالا
یعرف سمود.
گا اول آ اد سمودن س اسیان سالیالاسال
در سراسر کشور.
دو برقرار سمودن و احقرا گااشقن باله
تما آ ادی های اولیه و اساس یلت
ایران یاسی آ ادی احزاب و اجقالمالاعالاتپ
آ ادی رساسه ها و آ ادی اسقخابات.
ودر گا سو اسجا ی اسقخابات سال
یالجاللالز
و عادتسه برای تاسیز یال
یوسسان که سظ و سالاخالقالار آیالیال
کشورپ در آن ترسی گردد.
ایالرانپ خالاساله سالیالاسال
جیهه یلال
کاله 57
دکقریحم یت قپ سا یاسال
سال برای آ ادیپ اسقلملپ عال الالت و
اسقلرار حاکمیت یل در تمش بود و
فرا و سشیب های بسیالاری را شالت

سر گالااشالقاله و یالادر و خالاسالقالگالا
بسیاری ا سا یالان هالای سالیالاسال
بود استپ اکیالون و در ایالن شالرایالک
بحراس برای اجرائ کردن طالر ساله
گا خود ضروری ی بیی که ا هالماله
احزاب و جمعیت های یل و یسقلالل
و اتحادیه های صید و جوایی یال سال
و شختیت های سیاس و اجقماع
دعوت سمای که بالرای تالاسالیالز یال
کیگر یل یوقت در کالیالار هال قالرار
گیرس .
این کیگر یوقت برای شروع ی روسال
دیوکراتی ی تواس ا یجموعه ای ا
سمایی گان احزاب و جمعیت های یل پ
سمایی گان بالاسالوان حالق طاللالب ایالرانپ
سمایی گان شورای هماهیگ یعلمالانپ
و
آیو ان دبیرسقالاسال
سمایی گان داس
جواسان و آیی سا ان کشور که در ایالن
ورشال یالافالقالگال
ایا بلوغ سیالاسال
فکری خود را سشان دادس پ سمایالیال گالان
داسشجویان ارجمی که یثل هالمالیالشاله
های اجالقالمالاعال
یوتور یحرکه جیی
ایران بود و هسقی  .سمایی گان اساتی
یالربالیالان
گرای داسشگا هالا یالعالیال
ایالالن سالالر یالالیالالنپ
ویالالراجالالی عالاللالالم ال
سالالمالالایالالی ال گالالان کالالارگالالران و کشالالاور ان
شرافقمی که سربا ان عرصه ی تولالیال
توان اققتادی کشالورسال .
و ق رت بخ
سمایی گان کاریی ان دولتپ سمایالیال گالان
زشکان و الرسالقالاران ایالن ایالثالارگالران
عرصه دریانپ سماییال گالان یالهالیال سالان
یشگایان عرصه سا س گ پ سمایی گان
حلوق اسان و وکمپ سمایی گان اصیالاف و

از شمار دوچشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش

صفحه 4
کالرانپدرگالاشالت
با اس و و تاسف ب
آقای دکقالر سالاصالر تالکالمالیالل هالمالایالونپ
شختیت یل و داسشمی گالراساللال ر را
در
به اطمع ی رساسی .او ا سوجواس

جرگه آ ادیخواهان و ییهن دوسقان قرار
گرفقه و ا یروان دیالر الای را یتال ق
رهیر سهضت یل ایران بود.
او سال ها در حزب یلت ایران و جیالهاله
یل ایران تمش های وطالن خالواهالاساله
داشالالتپو در ایالالن را پ سالال ان هالالای
طوتس و یتائب بسیاری را یالقالحالمالل
گردی .دکقر ساصر تالکالمالیالل هالمالایالون ا
داسشمی ان ک سظیر جایعه شیاس و
ا تاریخ اسان برجسقه ی یل بود.او بالا
های خود وبا سالوشالقالن کالقالاب
ژوه
را باله
های یقع د پخ یالات شالایالاسال
تاری و فرهیگ ایران به عمل آورد.
یا درگاشت این اسقاد فرهیخقه را باله
عمو وطن دوسقان و آ ادیخواهان وباله
ویژ به خاسواد ارجمی ش تسلیت یال
گویی .
تهران-بیست وششم آبانماه ۱۰۴۱
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هالای
با اریان که همیشه در جالیالیال
آفرین بالود اسال .
اجقماع ایران سل
سماییال کالان بالا سشالسالقالگالان گالرایال پ
سمایی گان دارس گان کاییون و یالاشالیالن
های سیگینپ به همالرا سالمالایالیال گالان
یورد وثوق یرد ا تما اسالقالان هالای
کشور ی تواسی ایالن کالیالگالر یاللال
یوقت را تشکیل دهی .
برخ ا سمایی گان این جوایی یردیال
یمکن است در حال حالاضالر در سال ان
بالودن آسالان یالاسالی
باشی که سال اسال
شان سخواه بود.
گزیی
این یجلز شورای یل یالوقالت یال
ا
تواس با اسقخاب ی هالیالات اجالرائال
را
ییان اعضای خود شالود گالروهال
یالوقالت و
بریزد که به عیوان سمالایالیال
یورد اعقماد یلت ایران روس تالغالیالیالر و
تحول را گشا در کشور را وجهه همت
خود قرار ده .
حکویت دیر یا ود بای بپایرد که الز
در
ا  44سال کارسایه قالابالل قالیالولال
دست س ارد و با این عملکرد غیر قالابالل
قیول و خسارت بارپ برای یشگیالری ا
خالالوسالالریالالزی هالالای بالالیالالشالالقالالر و حالالواد
سهمگین تر بای ق رت را به صالاحالیالان
اصل این سر یین یعی یلالت بالزرگ
ایران واگاار سمای .
این تغییر جیر یان است و بالم تالردیال
اسجا خواه ایرفت .چه بهقر کاله باله
آرای و یسالمت آییز و با الرهالیالز ا
خشوست صورت گیرد

فرید اسددی دهدد ی -مدهدنددس
مدددددمددد اسدددی – بددانددو فددرشددیددد
افشار – فرهاد امیر ابدراهدیدمدی –
الهه امیدر اندتد دا – مدهدنددس
مرتضی بدیعی– دکتر جدهدانشداه
برومند – فرهاد بیشه ای – تدیدرداد
ددا
بددنددکدددار – دکددتددر حددلددی
قاسمعلی – حلی رضا خیاط اده
– سین ریا ی – دکتر شداهدیدن
سپنتا – مدمد رضا شفدیدز اده –
دکتدر رضدا در ندراقدی – دکدتدر
مدسن فرشاد یکتا – اصغدر فدندی
پور – دکتر باقر قددیدری اصدلدی –
پریچهر مبشدری – دکدتدر سدیدن
مجتهدی -مهندس حلی مدددمددی
ده آبدددادی– پدددروفسدددور صددداد
مسرت – منوچهر ملک قاسمدی –
مدمد سین ملک ختایی – ضیدا
مصباح – مدمد ملک خانی – دکتدر
آذیددن مددو ددد – دکددتددر سددیددن
موسویان – ابوالفضر نیدمداوری –
مهر ان وثو – دکتدر جدمدشدیدد
و یدا

ر
سازماننویسندگانوهنمندانجبههمیلایران
بیانیه

آمدهایم استبداد و خفقان را نفرین کنیم و برر آزادی و جانهرای آزاده درود فرسرتیم.
آزادی! آنچه سالیانی است در این سرزمین بزرگترین قربانی اوامر مستبدان بوده اسرت
و حکومتها همواره پنهان شده در لوای جمهوریرت یرا مرشروطیت ،برا پرروردن یرداهای
همسو با خود و کشتن هر یدایی غیر از آن ،بر پیکر رنجور اما شکوهمند او تازیانه زدهاند.

صفحه 5

یا آی ای تا روایالت کالیالیال ا یال ارا و
یاشه راپ سوگ و سرکوب را و یسقن
در سجیر را .یا آی ای تا روایت کیالیال ا
ایالالن الالیالالجالالا رو غالالمالالیالالار و رو هالالای
رو را .ورساله قاللال
الیال
رتشالویال
بشکیی و شریسار آیی گان بالاشالیال .
آی ای تا س گ را روایت کیی  .آسالچاله
دیرگاه است چون افساسهای ا یالاد
رفقه ا یردیالان ایالن سالر یالیالن دریالغ
و ایالالرو
ش ال
چالالالالمالالالالاقداران
حالالاکالال فالالریالالاد
ی کشی برای
با ز گرفالقالن
آن جز یالرگ و
کشالقالار راهالال
رویتالالان
الیالال
سالالالخالالالواهالالالیالالال
گااشت.
یا راویالان ایالن
رسج چهل و اسال
سالالالالالالالالالهایالالالال .
یرکّب یا سالر
است و شالمالا
دوات یالالالا را
چیالان ا خالون
رکرد ای که تالا
جالالهالالان بالالاق ال
و
اسالالالالالالالت
خورشی بر خاک ایراسزیالیالن یال دیال پ
ی تواسی بیویسی و سیاههی یظالال
این یلت به ایان سرس .ا ک ا سالوگ
بگویالیال و بالا کال ا یالرکالب خالوسالیالن
بیویسی ؟ خون یهسا و سال اپ الرواساله
اسکی ری و یحم یخقاریپ یالحالسالن
یحم ور و سقار بهشق  .شما در این
چهل سال چه کرد ای که ایالن عالزای
دیرین را ایاس سیست؟
یا راویان اسقی اد و آ ادیای  .اسقیال اد
در گاللالوی
شمالا و آ ادی خشالکالیال
سق دی گان.
یا سویسی گان و هیریی ان جیهه یلال
ایران ا ز سالها سرکوب و خدلالان
دیگربار گرد آی ای تا بگویی اعقالراض
حق اساس یردی است که چالهالل
و سه سال است ص ایشالان شالیالیال

کالاله هالالرجالالا
اسالالت .یالالردی ال
سش ال
در یالخالالالدالت بالا
و خالطال
سخیال
شیو ی حکمراس ویراسگر شما گدقه یا
سوشقهاس پ اسخشان گلوله و شالمقپ
تیعی و حیز و حتر بالود اسالت .یالا
آی ای روایت کیی آسچه را کاله یاللالت
در خیابان
دیرییهی ایران با جان خوی
فریاد کرد است.

یا آی ای تا بر اسقلمل هیریالیال ان و
سویسی گان تأکی کیی و بگوییال جالای
دگراس یشانپ هیریی انپ سویسی گان و
رو سایهسگارانپ آسان که با یا و یالرا یالا
یوافق یا یخالفاس پ در س ان سالیالسالت.
ایالران در تالاریال
چرا که جیههی یل
هموار ایییال ی خالود
دیرییهی خوی
را به آ ادی یخالدان و ییقلال ان سشالان
داد است و چیاسکه آن یالار در خالاک
خدقهپ دکقر حسین فاطم گدت »یالا
ی سدر ا یخالدان خود را سالکالشالقالیال
برای آسکه یا سیای بودی بالرادرکشال
کیی «.کیون که برادران و خواهران یالا
در خون ی غلقی و فریادشان در گاللالو
خده ی شودپ چگوسه ساکت بماسی و
طغیان اسقی اد را سظار کیی ؟
یا آیال

ایال

تالا هال صال ا بالا هالمالهی

قاللال سالاسسالور و
هیریی ان و اهال
ای ئولوژی حالاکال
یمیزی آثار بر اسا
را یحکو کیی  .آیال ایال اسالقالیال اد و
خدلان را سدرین کالیالیال و بالر آ ادی و
جانهای آ اد درود فرسالقالیال  .آ ادی
آسچه سالیاس است در این سالر یالیالن
بزرگقرین قرباس اوایر یسقیال ان بالود
است و حکویتها هموار یهان شال
در لوای جمهوریت یا یشالروطالیالتپ بالا
الالالالالالالالالالالالالالالروردن
صالالالالالال اهالالالالالالای
ه سو با خالود
و کشالالقالالن هالالر
ص ای غیالر ا
آنپ بالالر الالیالالکالالر
رسالالالجالالالور ایالالالا
شکوهالمالیال او
تا یاساله د اسال .
آ ادی آریالالالالان
و
تالالالاریالالالخالالال
دیالالریالالیالالهی ایالالن
یالاللالالت یالالحالالیالالت
و آن
کشالالی ال
کیمیای اسالت
کالاله حالالیالالات و
بالی گ هیر و
اس یشه در گالرو
اسالالالالالت.
آن
تالالالا
آیالالال ایالالال
بگویی « س باد آ ادی »و با صال ایال
رسالالا اعالالم کالالیالالیالال در سالالا یالالان
سویسی گان و هیریی ان جیههی یاللال
ایران یشقاقاسه به الیالشالوا صال اهالای
یوافق و یخالف خواهی رفت.
یا آی ای تا شق و ییای را روایالت
چالهالل و ساله سالال
کییال  .شالقال
خالیالزش
اسقالیال اد شالمالا و یالیالایال
شکوهمی یلت کهیسال ایران را.
سا یان سویسی گان و هیریی ان جیهاله
یل ایران
تالالهالالران – نددو دهددم آبددانددمدداه ۱۰۴۱
خورشیدی

بیانیه سازمان حقوقدانان جبهه ملی
ایران در مورد بازداشت وکال و
حقوقدانان مستقل
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هموطیان عزیز
تالاریالخال
ایی در این برهاله حسالا
کشوریان که روا جالایالعاله ایالران باله
ا بالطالن
سوی حاکمیت قاسون برآیال
دیالالوکالالراسالال
جالالایالالعالاله بالالر اسالالا
پسکوتریس و حکویت یل یسقلالل
را شالالاهالال هسالقالالیالال در حالالمالالایالالت ا
حلوق اسان و وکمی یسقلل حق طلب
پ س اس کردن حلوق داسالان و وکالمی
و
یسقلل ایران به اتهالا دادخالواهال
اجرای ع الت و قاسون توسک سیالروهالای
سظای و اسقظای حکویت و همچییالن
حالالمالاللالاله خشالالوسالالت آیالالیالالز بالاله تالالجالالمالالی
یسالمت آییز وکم در کالاسالون وکالمی
یرکز (تهران) پبال ون اعالقالیالا باله اصالل
جهاس آ ادی تجمعات اسجا الایالرفالقاله
است پرا تمش در جهت بسقن درب
های دادخواه یلت ایران و یحالیالو
کردن حلوق یرد در حتار تالمالایالیالت
خواه ای یولوژی حکویت ی داسیال
و حمایت کالایالل خالود را ا تالمالایال
دادخواهالان پحاللالوق داسالان و وکالمی
یسقلل س اس ش به شر اسای
ذیل اعم ی کیی .
ت

به ذکر است حکویالت جالمالهالوری

اسمی ی بایست به سرعالت ایالن
سلض گسقرد حلالوق بشالر را الایالان
باله
ده و ارتکاب جرای بین الاللالماللال
فعل خود را که یسئولیت یسقلی آن
سه تیها بر آیرین بلکه بر یایورین سیز بار
ی شود خاتمه ده .
آقای بهنا چگیندی:عضالو سالا یالان
حلوق اسان جیهه یل ایران بالا داشالت
در اراک
ش
خددانددم نسددریددن سددتددوده وکالالیالالل
دادگسقری یحکو به سال ان در حالال
حاضر در یرخت
آقددای مدددددمددد نددجددفددی پوکالالیالالل
دادگسقری پیحکو به حیز و س اس
در س ان اراک
آقددای امددیددرسددا ر داودی پوکالالیالالل
دادگسقریپیحکو به حیز و س اسال
در اوین
آقدای سدعدیددد جدلدیدلددیدان پوکالیالالل
درب دادسالرای
دادگسقری با داشق
اوین همالرا بالا یالوکالل خالودپحسالیالن
روسل و یوققا آ اد
آقای مدید د پدنداهدی پدور پوکالیالل
درب دادسالرای
دادگسقری با داشق
اوین همرا با یالوکالل خالودپ حسالیالن

روسل و یوققا آ اد
آقای بابک پاک نیا پوکیل دادگسقالری
با داشق در ییزل شخت و یحیو
در اوین
روح
آقایان سدعدیدد شدیدو
مدمد رضایی مدمد رضا فقیدهدی
پهمگ وکیل دادگسالقالری بالا داشالت
ش در تالجالمالی وکالمی دادگسالقالری
یلابل کاسون وکمی یرکز و بالا داشالت
در س ان فشافویه
آقایان امدیدر مدهددی پدور سدیدندا
یوسفی قاسم بعدی همگ وکالیالل
دادگسالالقالالری عضالالو کالالاسالالون وکالالمی
آذربایجان شرق همگ دربا داشت
دادخالوا وکالیالل
آقای یالحالمال عاللال
و یالوقالقالا آ اد
دادگسقری با داشالقال
یشروط
آقای سین رضایی با داشت ش
ا دفقر وکالت خود .
آقایان مدددمددهدادی حدرفداندیدان
کاسب سین بیات بابدک بدرقدی
وکالیالل دادگسالقالری سالاباللالا
پهمگ
یحکو به حیز و س اس .
لده وطدن دوسدت وکالیالل
خانم
در
دادگسالالقالالری بالالا داشالالت شالال
در سالال ان
کالالردسالالقالالان و یالالحالالیالالو
کردسقان.

سا مان
ایران

قوقدانان جدبدهده مدلدی

تهران – اول آبدان مداه یدکدهدزار و
چهارصد ویک خورشیدی

مراسم تجلیل از دکتر حسین فاطمی
سو ده آبان  0410یتادف با شتت و
هشقمین سالرو اع ا دکقر حسالیالن
فاطم و یر خارجه دولت یل یت ق
توسک حکویت برخاسالقاله ا کالودتالای
سیگین و بیگاسه ساخقه  28یالرداد0772
بود.
به همین ییاسیت عتر رو یجشیالیاله
 06آبان اعضای شورای یرکزی و عال
ای ا یسئولین تشکیمت جیهه یل
ا شالخالتالیالت هالای
ایران و بالرخال
سیاس در ابن بابویه بر سر یالزار آن
شهی را وطن حضور یافقه و آرایالگالا
دکقر حسین فاطم را گلیاران کردسال .
صال ای یال
در ابق ای ایالن یالراسال
ش و
خ
سخیراس ا دکقر فاطم
«ای ایالران »
سپز سرود جالاوداسال
توسک حاضران ه خواس گردی  .آسگا
آقایان دکقر یالحالسالن فالرشالاد پعاللال
یحم توسلالز
حجا ی یزدیپیهی
ودکقر حسین یالوسالویالان سالخالیالاسال
و یالیالار ات
یرایون س گ سیالاسال
دکقر حسین فاطم ایراد سالمالودسال .در
این یراس دکالقالر یالوسالویالان ضالمالن
سخیان خود گدت که اگر دکقر حسیالن
فاطم ایرو و در شرایک ایالن قالیالا
یل ض اسقیال ادی و آ ادیالخالواهالاساله
یلت ایران پ س بود قطعا شالعالار « ن
رو سالایاله
س گ آ ادی »را در یشاس
اش «باخقر ایرو »جای ی داد.
روابک عموی

جیهه یل

ایران

تهران-بیستم آبان 1041
رساسه ی شما در تاری

 ۹آبان یقی

را

اشددکان
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بیانیه
پایگاه خبری و تحلیلی انصاف نیوز
با احقرا پ
یسئولیت حرفه ای رسالاسه هالا ایجالاب
ی کی که در اسقشار اخیالار و یطالالب
خالود دقالالت سمالود و یراقالب باشالالی تالالا
یوضوعات سا درسالت وکالاب در رسالاسه
آن ها ییعکز سشود.

ا قالالول شخددصی بدده نددا
رضوی کاله یال ع عالضویت در جیهاله
یل ایران گردی بالود اسقالشار داد کاله
با لحی سخیف و یشکوک سسیت به
داسالالشجویان آ ادیخالالوا و ف اکارکالالشور
اهاست شال بود.صالرفیظر ا سادرسالت
در آن
بالالالالودن یوضالالالالی اتخالالالالاذ شالالالال
یقنپسویالالسی آن بدده دروخ خددود را
حددضو جبهدده ملددی ایددران معرفددی
کددرده بددود کالاله چییالالن یطلالالی سیالالز
واقعیت س ارد.
یوضالالی جیهالاله یل ال ایالالران سالالسیت بالاله
اعقراضالالات یالال یالالا وسیمالاله ی اخیالالر
داسشجوی سرافرا
وسسیت به جیی
کشور با سوشالقن د بیاسیاله یخقلالف در

ط این ی ت ابالرا شال و در سالایت
رسم این سا یان و سایر رساسه هالا
ییقالالالشرگردی اسالالالتپکه همگالالال در
آ ادیخواهاساله و
جهت حمایت ا جیی
حق طلیاسه یلت ایالران و الشقییاس ا
داسشجویان ییهن دوست و ایثارگر ایالن
سر یین بود است.
خواهشمی است طیق قالواسین یربالوط
به جرای و رساسه هاپاین تکایییاله را در
رساسه خود ییقشر فریایی .
روابک عموی جیهه یل ایران
تهران-یا ده آباسما ۱۰۴۱

خشونت افسار گسیخته ی حاکمیت ناکارآمد را محكوم می کنیم

و باله دسیالال ققالل دلخالراش دخالقر  22سالاله پخاسال
در دور ج ی قیا یل و آ ادیخواهاسه یرد ایران که ا ح ود چهل رو ی
یهالالسا اییالالی در با داشالالقگا گالالشت ارشالالاد آغالالا گردی ال پحکویت جمهالالوری اسالالمی چیاسکالاله شالالیو وخالالتلت آن اسالالتپدر
سراسرکشور به سرکوب خشوست بار سسیت به یرد به ا خاسقه و یعقرض دست د.ول تتور سمال شال کاله ایالن حکویالت
حق حریت و شالان جایعاله زشالک فرهیخقاله ایالن سالر یین را سالیز رعایالت سکیال .ایا یقاسالداسه حکویالت سالسیت باله تجمالی
گرفت .وبا سهايالت شالگدقو و تالاثر شالاه آن
زشکانپدریشه و شیرا سیز گسقاخاسه را سرکوب و برخورد ددییشاسه در ی
بودي كه در رو چهار آبان در تهران ه سیروهاي سركوبگر حكویقو در برابر اعقراض ی سو گرو هو ا زشكان و یرا زشالكان
حق طلب و ییهن دوستپ به جاي اسجا وظیده در راسقاي حمايالت ا حلالوق شالهروس ي آسالان و تالایین ایییقالشان و شالیی ن
اعقراضشان و اق ا در راسقاي رسی گو به خواسقه هایشانپ به دور ا هر ییطالق و اخمقالو باله سالوي آسالان يالورش بردسال و
ص یات جسمو و رواسو ش ي ي بر آسان وارد ساخقی .و ع ای ا آسان را با داشت سمودس .
بر خورد آسان با زشکان به ح ی سخیف و غیر قابل باور بود که رئیز و قائ یلا سا یان سظا زشک تهران ا سمت هالای
خود اسقعدا دادس  .یا اين حریت شكیو و سلض حلوق اسساسو و شهروس ي زشكان و یرا زشكان را به شال ت یحكالو یالو
كیی و خواسقارآ ادی زشکان با داشالت شال و شیاسالايوپ یحاكماله و یجالا ات عالایمن و آیالران در اسالرع وقالت هالسقی .
حاكمیت باي دريافقه باش چیین برخوردهايو در یشگا یلت بزرگ ايران فرایوش ساش سو است و بايال باله ودي اسالخگوي
چیین تع ي هايو باش  .جایعه ي به اشت و دریان به حك وظیده ي حرفاله اي و اخمقالو و اسالساس خالودپ دریالان آسالیب
هاي جسم پ رواسوپ اجقماعو باشی گان اين یر و بو را دسیال یو كی و یگیر یطالیات بر حق آسان ی باش .

جمعه  ۶آبان ۱۰۴۱
سازمان پزشكان و پیراپزشكان جبهه ملی ایران
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ین شهادت ی ده در طول ی ت
اسارت در عراق ی بار ه چیین
کق سخورد پ سه خود سه هیچی ا
دوسقاس
ین شهادت ی ده هیچ سسیق با
سظای که این رفقار در آن اتداق
افقاد پ س ار
ین شهادت ی ده هیچ سسیق با
دیی که اجا این کار با یرد را

ب ه پ س ار
ین شهادت ی ده اگر رو ی
یلایات بگویی خیر س اشقهاس پ
دروغ گدقهاس
ین ا اییکه رو ی به فر س اس
گدق وضی به آن ب ی که
ی گویی سیستپ شیماس پ
خجالت د ا پ سم داسسق .
ین ا س یاس س خجل
ین ا اییکه رو ی گدق
جاس تر ا ص ا سیست
شیماس پ او با یا چیین سکرد
ین ا جاسیا اس که این صحیهها را
ی بییی شریی ا پ ا خاسواد های
شه اپ ا آ ادگانپ ا اییکه جای
سیست تا فریاد بزسی یا با این سق
یخالدی و دلیان خون است.
ع الت
یظلوییت اسم
اسم رحماس
دشمی ها
یسقضعدان
ابرهیهها
آ ادی
ساخقن دسیا و آخرت
دیگر چه دروغها گدقی ؟

هیو اسقظار داری بماسی ؟
شما ُیردی
هدقههاست ُیرد ای
دیگر س ش نتان یمکن سیست
ص ا با اسرای ایراس هرگز چیین
سکرد...
لعیت بر دروغگویان
لعیت بر ب رح ها
لعیت بر دیی که یجو چیین کاری
ب ه

ر
دکناسماعیلنوریعال



سکوالر دموکراسی؛ جانشین یا بدیل؟

آسگوساله کاله ا اسال اش الیال اسالتپ
(و در
»آلقرساتیو«پ در یعالادل فالارسال
تالر
واقی عرب ) اش به »ب يل «سزديال
است تا به »جايگزين « يا »جاسشیالن«پ
چرا که اين دو واژ ء اخیر لزویاً سشاسگالر
وجود تلابل با آسچه که جايگزيالن اش
ی شوس سیسقی .
هر ولیعه ی جاسشین ر ی شالود و
هر رئیز جمهوری جالاسشالیالن رئالیالز
جمهور قیل  .در واقیپ ی توان گالدالت
کاله
که هر آن جايگزيی و جاسشیالیال
فاق »تضاد و تخالف بییادين «با آسالچاله
شالالود بالالاش ال پ
جالالاسشالالیالالن اش ی ال
هموار پ ا عادی بودن اوضاع و ضروری
دهال .
سیودن تغییرات بییادين خیر یال
تشالويال
يعی پ در اوضاع آرا و بال
و
است که »ایر جاسشیی «براحالقال
بیی ها و برسایه ريالزی هالا
طیق ی
ايرد و هیچگالوساله »بالحالران
اسجا ی
سم آي .
جاسشیی « ه ی
خالود
آلقرساتیو ایاپ در یعالیالای کالمیال
حق پ سر تخالف و تیافر با آسچه هائال
را دارد که قرار است جالاسشالیالن شالان
تالوان ديال کاله
شود .ب يیسالانپ یال
جالاسشالیالن
اگرچه آلقرساتیو ه سالوعال
است ایا اين جاسشین ا جیز و جیال
آسکه ال يا آسچه ال قیالم ً وجالود داشالقاله و
اکیون در یعرض ته ي بالراسال ا ی قالرار
گرفقه سیود و با آن در تخالف و ض يق
ا سوع یاسعة الجمی بودن است» .رو «
آلقرساتیو »شب «است چرا که هال در
کلیهء جهات با آن تداوت و تضالاد داردپ
ه جاسشین آن ی شودپ و هال بالا
وجودش یوجوديت شب را کالم ً سالدال
ی کی .
اگر ا اين ییظر به یدهو »سیاسال «
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»آلقرساتیو «بیگري بالمفالاصاللاله در یال
»تشالکالل
يابالیال کاله آلالقالرسالاتالیالو يال
خالواهال
سیاسال « اسالت کاله یال
تشکل سیاس یلابل و یقضاد خود را
کیار د و جايگزين آن شود .در ايالیالجالا
سوع »تی يل « اسجا ی شالود و باله
هالالمالالیالالن دلالالیالالل یالالن »ب ال يالالل «را بالاله
داسال تالا
تالر یال
»آلقرساتیالو «سالزديال
»جايگزين« يا »جاسشین«.
آسچه یه ی سماي توجه به اين سکقاله
است که آلقرساتیو ي تشکل سیاسال

یقضاد با تشکل سیاس سشسقاله در
ق رت استپ خواهان خلی يال ا آن و
ب سالت آوردن قال رت اسالتپ و یال
خواه وضی یوجودی را که در جالمالیالی
جهات با او در تخالف است بالراسال ارد و
خود جاسشین آن شود.
کاله
سالیالروی یالاهالیال
زپ یثمًپ ي
یالاهالیال
خواهان برقراری حکالویالقال
ديگر باش سم تواس آلقرساتیو حکویالت
اسمی فعل یحسوب شودپ حالقال
اگر توپ و تاس و یساللالسالل و ارتال
یجهز داشقه باش  .چرا که در ايالیالجالا
سالالیالالروی یالالاهالالی ال
قالالرار اسالالت ي ال
ديالگالر
»جاسشین« ي سیروی یاهالیال
شود .ایا آلقرساتیوی که بالایال در بالرابالر
ي حکویت یاهی ق عل کی لزویالاً
ي حکویت »سکوتر « استا يالعالیال
خواسقار آن است که شرايی یااهب را
کم ً ا حو ء حکویت خار کی .
به اين ترتیبپ به لحاظ تعريفپ آلقرساتیالو
حکویت اسمی پ لزویاً ا یالکالسالو در
تیافر با اين حکویت است وپ ا سالوی
دیگرپ قت آن دارد که اين حکالویالت را
براس ا د (به بان ینپ یالیالحالل کالیال ) و
خودپ بعیوان »جالاسشالیالن یالوقالت «آنپ
ی يريت کشور را بالا هالمالکالاری يالاران
گالیالرد و
بر عه
داخل و خار خوي
را را در راسالقالای اسالقالخالابالات آ اد و
عموی برای بل رت رسیال ن یال يالران
– فالاقال
حکویت سکوتر (غیز یاهی
یاهب رسم ) کشور هموار سا د.
آلقرساتیو یورد سالظالر یالا هال ا لالحالاظ
و
ض ییاسال
ییاس و خواسقه هاي

خواسقه های حکویت اسمی استپ
ه براس ا آن است و ه ی خالواهال
برافقادن حالکالویالت اسالمیال
تا در
ساللالساللاله
کشور را تا بالرگالزاری يال
اسقخابات آ اد بتورت یوقت ادار کی .
در اين یییه هیچ سیاي خجالق بالود و
بالا ی بالرگالزار
کار را به تعارف و دروي
کرد .آلقرساتیو سم تواس بگوي کاله یالن
را
قت ییحل کردن حکالویالت فالعاللال
خالواهال دسالت باله
س ار و فلک یال
ییار ات بشر دوسقاساله و افشالاگالراساله
بزس و جهاسیان را ا ب کاری هالای ايالن
رژي ورشکسقه با خیر سا .
برای آن ها که ی خواهی آلالقالرسالاتالیالو
ی حکویت دیکقاتوری را بسا س پ ايالن
کارها یاس یدی و یه و باله سالود
آلقرساتیو هسقی که در یسیر یالیالار ء
براس ا اسه به این اعمال دسالت بالزسالیال .
ایا سم توان وظايف ي آلقرساتیو را باله
ايیگوسه یییه ها یح ود کرد.
آلقرساتیو قال رت را در آیالا خالود یال
گیردپ جريان اسحمل و بالراسال ا ی رژيال
کالیال پ
سشسقه در ق رت را ه ايت ی
فالرو الاشال
و اگر یوفق ش پ در ال
رژي کهیهپ ی يريت جريان آیاد سا ی
کشور برای ي سلسله اسقخابالات آ اد
بمیظور ايالجالاد سالاخالقالارهالای جال يال
حکویق دیوکراتی ه ايت ی کی .

محمد امینی ،انسانی ملّی و آیندهنگر درگذشت

یا این فل ان جیران سا ایر را به همه
یلیون و رهپویان را آ ادی و اسقلمل
ایران سیز تسلیت ی گویی .

تهران – بیست و هشتم مهرماه
1041خورشیدی

شورای مرکزی جبهه ملی
ایران

خاندان رانقدر امینی
ب
کران و تاسد
ب
با اس وه
یحم
آقای
ایانپدرگاشت
اییی پتاری زو برجسقه یل را به
آن خاس ان جلیلپفر س ان و اخوان
گرای ایشان تسلیت ی گویی .
برای سشان دادن
آقای یحم اییی
ق رت های اسقعماری و خیاست
سل
عوایل داخل آسانپ برض ییافی یل

ا گابریالالالالالالالل
گارسالالیا یالال
رسالالی
اگالالر بخواهالال
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کقالالاب صالال صالالدحه ای دربالالار اییالال
بیویس پ چه ی سویس ؟
گدت
99صدحه رو خال ییاار .صدحه آخرپ
سطر آخر
ی

سویس ：

"یادت باشه دسیا گرد پ
کالالردی بالاله آخالالر
هالالر وقالالت احالالسا
رسی ی
شای در سلطه شروع باش "
س گ ساخقی استا
سه یاس س ..

ایرانپو روشن کردن وایای تاری تاری
این سر یینپ سال ها یطالعه و
و روشیگری سمود.او ا این
ژوه
بزرگ و شایان را به
طریق خ یات
تاری وطیمان به اسجا رساسی .
آقای یحم اییی فر س س سا آقای
سترت  ،اییی پا سزدی ترین یاران
دکقر یحم یت ق و ا اعضای ق یم
شورای یرکزی جیهه یل ایران بود.

بمان برای ساخقن»
سسا برای«یاس ن».
ییقطرسیاش کس برایت گل بیاورد
خاک را یر و روکن...
بار را بکارپ
ا آن یراقیت کنپ
گل خواه داد..
وققیکه را سم روی
یا سم دَوی
یین ه سم خوری
و این " یین سخوردن" ...
یحتول ُ
سکون است
سه یَهارت ...
وققیکه تتمیم سم گیری
و کاری سم کی
ز اشقیا ه سم کی
و این " اشقیا سکردن" ...
یحتول اسدعال است
سه اسقخاب ...
خوب بودن ...
به این یعی سیست که ...
درهای تجربه را برخود بیی ی

مهندس مدمد اسدی – بانو
فرشید افشار – فرهاد امیر
ابراهیمی – الهه امیر انت ا -
مهندس مرتضی بدیعی– دکتر
جهانشاه برومند – فرهاد بیشه
ای – تیرداد بنکدار  -دکتر حلی
ا قاسمعلی – حلی رضا
خیاط اده  -فرید دهد ی  -سین
ریا ی – دکتر شاهین سپنتا -
مدمد رضا شفیز اده  -دکتر رضا
ر نراقی – دکتر مدسن فرشاد
یکتا – اصغر فنی پور – دکتر باقر
قدیری اصلی – پریچهر مبشری –
سین مجتهدی -مهندس
دکتر
حلی مدمدی ده آبادی– پروفسور
مسرت – منوچهر ملک
صاد
سین ملک
قاسمی – مدمد
ختایی – ضیا مصباح  -مدمد
ملک خانی – دکتر آذین مو د -
–
سین موسویان
دکتر
مهر ان
ابوالفضر نیماوری –
وثو  -دکتر جمشید و یدا

و فلک رهیز کی پ
خوب بودن ...
در اسقخابهای یاست ...
که یعیا ی ا ی کی ...
و شکل ی گیرد ...
چه جالب...
سا را ی کشی ا
آ را ی کشی ا
اسقظار را ی کشی ا
فریاد را ی کشی ا
درد را ی کشی ا
ول بع ا این همه سال آسل ر سلالاش
خوبال سالش ایال کاله بقالواسی دسالالت
بکشی
"ا هر آسچه آ اریان یی ه "
ديالالرو قالالت داشالالق دسالالت اتدالالاق را
کاله
ایا ایالرو فهمیال
بگیر تا سیدق
اتداق خواه افقادپ
ايالالالن یالالالا هالالالسقی کالالاله سیايالالال بالالالا او
بیدقی ...

مارشال گانز

مارشالگانز-تلخیصوگزارش:محمدعیلکدیور

هنرنظ
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شالالالایالالال بالالالیالالالن اجالالالزای
جیالیال هالای اجالقالمالاعال
رهالالالیالالالران آن ا هالالالمالالاله
شیاخقالهشال تالر بالاشالیال .
یثم ً ی داسی که یالارتالیالن
لالالوتالالر کالالیالالیالالگ ا رهالالیالالران
سالیالاهالان
یال سال
جیی
آیریکاپ سلسون یاس ت رهیالر
ضال آ الارتالایال در
جیالیال
آفالالالریالالاللالالالای جالالالیالالالوبالالال پ
یا ل والسا رهیر جالیالیال
در لالهالسالقالان
همیسقگ
و
بودس  .هر چی اسالایال
س گ این رهیران برای یا
آشیاستپ ایا ویژگ هالای
رهالالالالیالالالالری آنهالالالالا را
سالالمالال شالالیالالاسالالیالال  .چالاله
ا یالاسال ت و
ختوصیالاتال
کییگ رهیراس یوفق ساخت؟ وظالایالف
و ویژگ های کاری رهالیالری یالوفالق و
یالالرثالالر در جالالیالالی ال هالالای اجالالقالالمالالاع ال
چیست؟ تمرکز یا در این سالوشالقاله بالر
یلالهای ا یارشال گاسز اسالت کاله در
آن چهار ویژگ اصل رهیران جالیالیال
را شیاسای و تحلیل ی کی  .گاسالز ا
و
یحللان جالیالیال هالای اجالقالمالاعال
کیشگران کارکشقه اسالت و هالمالوار
تالالمش کالالرد الالژوهالال اش بالاله کالالار
کیشگران جیی های اجقماع بیایال .
تحلیلات که او در یییهی رهالیالری و
سا یاس ه جیی هالای اجالقالمالاعال
اسالالجالالا داد را ی ال تالالوان در یالالر ی
یدی ترین و را گشاترین تحلالیاللالات در
این حو ی ژوهش قرار داد.
ا ویالژگال هالای
به گدقهی گاسزپ یکال
رهیری یوفق در جیی های اجقماع
ییان دو سیروی جالاری در
ی یریت تی
است توه بر اثر خوشبیالیال
جیی
و ب حز ش ن بر اثر ساایی ی .رهیری
یوفق بای ییان تحلیل واقالیبالیالیالاساله و
اسقلادی ا تجربالهی دردآلالود حالاضالر و
ایی به تجربهی بهقر تعادل برقرار کیال .
در واقی هیر رهیر این است که واقعیت
تل یوجود را همالاسالطالور کاله هسالتپ
و خالوشخالیالالال پ
ب ون چش وشال
هالمالزیالان
تحلیل و ار یاب کی پ ولال
ایی و ایکان خلق وضعیق بهقر را سیالز
در افق دی گرو س سالگالا دارد .ایالن
تالالالعالالالادل هالالالمالالالان چالالالیالالالزی اسالالالت

ظ رن ر هن نظ
جرن ن

که والقر بروگمان » تخیل یالایالیالراساله« (
 )Prophetic Imaginationسالالالایالالالیالالال
است.
چطور ی تواسال ایالن
ایا رهیری جیی
تعادل را ایالجالاد کالیال ؟ چالهالار ویالژگال
رهیری در این ییان قابل تالوجالهاسال .۱
یوس سا یپ  .۲روایتگریپ  .۳طراحال
راهیردیپ و  .۰اقال ا باله کالیال  .در
یالاللالالالالالهی الالیالالشالالیالالن بالاله تالالدالالتالالیالالل
رهیری در طراح راهالیالردی ا
به سل
شار ش  .در این یلاله به سه ویژگ
دیگر ی ردا ی .
یوس سا ی
» یا برای وصل کردن آی ی  /س بالرای
فتل کردن آی ی « .این بیت ا یثالیالوی
یولوی خمصهی وظیدهی سالخالسالقالیالن
رهیران در جالیالیال هالای اجالقالمالاعال
است .جوهر جیی هالای اجالقالمالاعال
یوس و اتتال داوطلیاساله بالیالن اعضالای
شیکهها و سا یانهاست .این یک ا
تداوتهای اساس بین سا یالانهالای
جییش و سا یانهای دیالگالر یالاسالیال
ارتالال پ دیالالواسسالالاتری دولالالقالال پ یالالا
شرکتهای ختوص یا باله عالیالارتال
اسالت کاله بالر اسالا
سا یانهای
فالعالالالیالت
اجیار یا یشوقهای یالالال
ی کیی  .در سالاخالقالارهالای رسالمال پ
رابطهی افراد ا جیز دادوسق است
ارائاله یال شالود و در
یییی یا خ یق
ا ای آن ییدعق دریافت یال شالود .ا

رن

آسجا که حضور افالراد در جالیالیال هالای
اجقماع داوطلیاسه است و یالیالدالعالت
یال در کار سیستپ رهیر بای بالقالواسال
رابطهای یعیادار ییان افالراد باله وجالود
بیاورد و یاهیت رابطه را ا دادوسالقال
فراتر بیرد .این ایر سیز تیها وقق یمکن
یشالقالرک
هال فال
است که هالمالگال
داشقه باشی و ییابعشان را در جالهالت
تحلق آیی ای یشقرک به کار بالیالرسال .
چیین است که اعضا راغب یال شالوسال
تا ب ون چش داشت یال ییابی خالود
باله
را در جهت یشیرد ه ف جالمالعال
کار بگیرس  .یثم ً یک ا اعضالا یالمالکالن
است بخش ا وقتپ یهارت یا درآیال
کی  .خود ایالن کالار
خود را وقف جیی
فرصتهای ج ی ی سالا د و درهالای
کالیال .
ج ی ی به روی اعضالا بالا یال
شای یک ا یهال تالریالن ویالژگال هالای
کیشگری داوطلالیالاسالهپ بالهوجالود آوردن
روابک اجقماع است که ا دادوسالقال
صرف غی تر و صمیالمال تالر هسالقالیال ا
روابط که کیدیت س گ افراد را بالات
در
یالهالمال
ی برد و خود باله بالخال
س گ شهروس ان تی یل ی شوس  .باله
این ترتیب یک ا وظایف اصل رهیری
ایجاد فضای فرای داد و سقال اسالت.
ت یهی این کار تعریف آیی ی یشقرک
و ررسگ کردن یالیالافالی یشالقالرک بالیالن
اعضاست.
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هال
ت است جیی های اجقماعال
اعضای ج ی بگیرس و ه روابک فعلال
را حدظ کیی  .ایالن کالار در گالرو هالا و
کار ارهای بزرگ یشکل و یانبر است
و سم شود یسئولیت آن فلک بر دوش
باشال  .در ایالن یالواقالی
رهیران جیی
ت است روحیهی رهیالری در ایالجالاد
روابک ج ی و حالدالظ روابالک در تالمالا
سطو کار و ییان هالمالهی اعضالا باله
وجود بیای  .اگر ا کس بپرسالیال چالرا
شال
اجالقالمالاعال
عضو فمن جییال
اسالالتپ بالاله احالالقالالمالالال یالالاد در جالالواب
ی گوی که دوسق او را بالا جالیالیال
آشیا کرد و ا این طریق وارد جالیالیال
باله
ش است .به این کار جلسه تال
ت یال گالویالیال کاله ا یالعالمالولتالریالن
شکلهای ایجاد روابک ج ی با اعضالای
ج ی است.
شکل یعمول دیگر جلالسالات خالاسالگال
است که در آن شالخالص در خالاسالهاش
جلسهی گروه ی گاارد و ا هال ف
ی گوی  .ایالن روش
و سا وکار جیی
ا دوران یشای رن تا دوران ایالرو در
رهیری جیی های اجقماع رایج بود
است .یثالم ً الیالایالیالر اسالم در آغالا
را به
ابق ا برخ ا سزدیکاس
رسالق
دین ج ی خود فراخواس و ز ا ایجالاد
هسقهی اولیه با تکیه بالر الیالوسال هالای
را برای آگاه
قیل بسقگان سزدیک
به خاسهی خود دعوت کالرد.
ا رسالق
ز ا آن اعضای ج یال هالر کال ا در
تیلیغ اسم برآی س  .در تجربههای
اخیر وی های اسقخابات در آیریکا سیز
اسقخابات باراک اوبایا در
یثم ً در وی
یراحل عضوگیری ا هر عضو خواسالقاله
ی ش تا اعضالای شالیالکالهاش را باله
خاسهاش دعوت کی و آنها را به فالعالال
اسقخابات فرا بالخالواسال .
ش ن در وی
یالالثالالم ً در کالالارولالالیالالیالالای جالالیالالوبالال
سالالا یالالاندهالالی ال گالالان  ۰۴۴جالاللالالسالالهی
خاسگ با شرکت  ۰۴۴۴سالدالر تالرتالیالب
دادس که ییجر به عضالوگالیالری ۱۰۴۴۴
داوطلب در رو اسقخابات ش .
را در ایالن
ایا رهیران چه سوع الیالایال
جلسات با یخالاطالیالان خالود در یالیالان
یا را به ویژگ
ی گاارس ؟ این رس
روایالالتگالالری
دو رهالالیالالری یالالعالالیالال
ی رساس .
روایتگری
دویین ویژگ رهیری در جالیالیال هالای
روایالتگالری ( )Storytelling
اجقماع
را
برای عمو است .رهیر بای جییال
در قالب ی قته یا روایالت تالأثالیالرگالاار
بگوی الال قتالهای کاله غتاله را سشالان
ده پ روایق کاله بالا تالاب سالارضالایالقال
باش پ بر ار شهای جمع تأکی کیال پ

شجاعت خیال ردا ی و کیشگری را در
باشال .
یخاطیان براسگیزاس و ایی بخ
یثم ً سخیان باراک اوبایا در گردهمای
سالالال  ۲۴۴۲حالالالزب دیالالوکالالرات ا
خطابههای به یادیاس س و تالأثالیالرگالاار
تاریال آیالریالکالا اسالت کاله یال تالواسال
ویژگ های ی روایت جمع ( Public
 )Narrativeرا به خوب سشان ده .
سه یرلدهی اصل ی روایت جمالعال
باله وضالو قالابالل
در این سالخالیالراسال
تشخیصاس روایت ینپ روایالت یالاپ و
روایت حات .در هر ی ا این روایالتهالا
چهار عیتر اصل هر داسقالان یالعالیال
شختیت داسقانپ ی چالال پ و یال
اسقخاب و سقیجهی داسقان حاضرس .
اوبایا این خطابه را با داسقان شخت
خود آغا ی سمای و به سه ساللالطالهی
یه اسقخاب اشار ی کالیال تتالمالیال
که سو اش را برای تحالتالیالل
ربزرگ
به آیریکا بدرسق پ تتمالیال والال یالیال
برای ا دواج سایحقملپ و هالمالچالیالیالن
تتمی آنها برای اییکه سا او را بالاراک
بگاارس که به برکت و ایی اشار دارد.
هر سهی ایالن تتالمالیالمالات یالیالقاللالل
کییال ی حالز شالجالاعالتپ ایالیال پ و
یاریرساس هسقی  .اوبایالا چالیالزی ا
ر ویالالالهی سالالالیالالالاسالالال اش در ایالالالن
سخیراس سم گوی پ در عوض خالودش
شالخالتال
را با این داسالقالان سال گال
یعرف ی کی .
شیو و یالحالقالوای روایالتپ سشالاسالگالر
هویتپ ار شهالا و اسالقالخالابهالای یالا
است .اگر در حو ی عموی فعالالالیالت
ی کیالیال پ یالوظالدالیال کاله گالزارشال
عموی ا خودیان ب هی الال گاشقالهی
یا چالیالسالتپ ا کالجالا آیال ایال پ چاله
ی کیی پ و به کجا ی روی  .یالثالم ً در
سان که سان یالادی باله هال ف
جیی
» آگاه بخش « در جمیهای گروه
شرکت ی کیی پ ارائالهی روایالتهالای
یهم در تیییالن درد و
شخت سل
ه ف یشقر ک دارد.
داسقان شخت یا هموار سمالودی ا
داسقان جمع یا به عیوان عضالوی ا
ی خاسواد پ جایعهی دیی پ سا یالانپ
حرفهپ یلتپ و قوییت است .رسالیال ن
ا داسقان ین به داسقان یالا در واقالی
یوس هویت فردی به هالویالت جالمالعال
گالیالجالیالیالهای ا
یاست .هر فرهیگال
ا
اسالت .یالکال
داسقانهای جمع
کارهای اصل برای »یا شال ن« افالراد
آنهالا
تدسیر و شر تجربهی جمالعال
است .اییکه آنها ا کجا آی اسال پ چاله
چیزی برایشان یه است و چه راه
گرفقهاس پ بالا چاله چالالال هالایال
ی
یواجهاس پ به کجا رسالیال اسال پ و چاله
آیالالوخالالقالالهاس ال  .اوبالالایالالا در
در هالالای ال

یالعالروف خالود در ادایالهی
سخیراس
گدت که داسقان او بخشال
سخیاس
ا داسقان آیریکالاسالت و سالپالز باله
لحظهی آغالا یالن جالمالهالوری آیالریالکالاپ
اعمییهی اسقلملپ و اهالمالیالت ار ش
برابری در آن اشار کرد .او ا وقالایالعال
سلل کرد که با تابدهی ی ار شهالای
بودپ و اظهار کالرد کاله اگالر
یخاطیاس
همچیان یعقل س که هالر
شیوس گاس
چیزی در آیریکا یمکن استپ کاله اگالر
آیریکا ی تواس کشالوری بالرای تالمالا
آیریکای ها باشال پ ایشالب یالان آن
است که دست به کار شوس .
سالو
به این ترتیب اوبایالا باله بالخال
روایت عموی اش رسی پ روایت اکیالون
روایقالگالر باله ایالن
و اییجا .در این بخ
رس ها ی ردا د که ار شهای یالا
با چه چال های یالواجالهالیال پ و چاله
اسقخابهای دربالرابالر یالاسالت .شالایال
ا ی
یعروفترین یثال برای این بخ
و
روایت عموی پ سخیراس تالاریالخال
یعروف یارتین لوترکییگ » ین رؤیالایال
دار « در  ۲۳اوت  ۱۹۹۳بالاشال  .در آن
را در
سخیراس دکقر کییگ اسالقالخالابال
یخاطیالان خالود قالرار داد تالا باله
ی
آیی ای عاری ا تیعیض سژادی و فاللالر
اییی شوس و در قالیالال آن دسالت باله
بزسی .
کی
سه یرلدهی اصل ی روایت یرثر کاله
را در جهت هال فال
اعضای ی جیی
روایالت
یشقرک به ه یوس ی ده
ینپ روایت حاتپ و روایت یا
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اق ا به کی
کمال یطلوب در ایجاد ارتالیالاطپ روایالت
گریپ و طراح راهیردی همان کالیال
اجالقالمالاعال پ
و عملاس  .ییظور ا کی
بسیج کردن اعضا و به کار گرفقن ییابی
برای رسی ن به سقایج است .یالیالابالعال
که جییش اجقماع در اخالقالیالار دارد
ییابع یاسی یانپ یهارتهای اعضا و
تمش آنهاستپ که همگ به سوبالهی
خالالود بالاله تالالعالاله ال و الالایالالیالالی ال ی اعضالالا
وابسقهاس .
روی
الیال
یک ا رس های اصل
رهیران جیی پ اسقخاب بین کیال هالای
یطالیهگراسه و کالیال هالای هالمالکالاری
است .همکاری با دیگران ق رتآفرییال
ی کی  .تشکیل تعاوس پ کم رساسال
به اعضا به اسحای یخالقاللالف ا جالماللاله
و
باله اعضالای سال اسال
یاریرسالاسال
آسیبدی ا جمله شکلهای کالیال
همکاری است .ه ف یطالیهگالری ایالا
تغییر رفقار طرفهای دیگر و حالریالدالان
اسالالتپ یالالثالالم ً وادار کالالردن
جالالیالالی ال
حلوق کالارگالرانپ
صاحیکاران به افزای
یا فشار بر یجلز قالاسالونگالااری بالرای
تتویب یا ع تتویب قواسین.
ی ت یهی یه اجرای یوفالق کالیال
این اسالت کاله اعضالا روی حالرفشالان
بایسقی و به وع ای کاله یال دهالیال
یقعه باشی  .یالثالم ً اگالر قالرار اسالت
عضوی ساعت  ۷صیح حالاضالر بالاشال پ
سر قرار بیای پ یا بالیالشالیالیال و بالا یال
بگیردپ یالا حالق
فهرست تلدی تما
بالرای
عضویت ب ه  .ایجاد فالرهالیالگال
تعه خواسقن و تعهال دادن سالیالا یالیال
شجاعتپ آیو شپ و ف اکاری است.

و
ت یهی دو تعریف اه اف اسضمای
ضربالعجلهای یشخص است .اعضالا
بای اه اف کوتا ی ت یشخص با سقایج
قابل اس ا گیری داشالقاله بالاشالیال  .ساله
رهیری و سه اعضاپ ب ون داشقن اه اف
اسضمای قادر سیالسالقالیال باله ار یالابال
یوفاللالیالت و شالکالسالت بالپالردا سال یالا
با خوردی را دریالافالت کالیالیال کاله باله
اسگیز ی آنها برای ادایه کار بیدزای .
ت یهی سو این است کاله کالارهالای
سیگین و کسالتبار تا جالای یالمالکالن
ساد شوسال پ یالیالان اعضالا تاللالسالیال
ا الاداش هالمالرا
شوس پ و با شکل
باشی  .یثم ً اگر قرار اسالت اعضالا یال
بالرای
تلالدالیال
رو تما را صرف تما
جاب سیروی ج ی بکیی پ در اسقهای رو
با ه به خر گرو به رسقوران بروس .
ت یهی چهار طراح وظایف اعضا به
سحوی است که برای اعضالا اسالگالیالزسال
باش پ و اعضا ا طریق اسجا آن وظایف
سوع ارضای دروس را تجالرباله کالیالیال .
باتخر یجمین ت یهی رهیری کالیال
یالالربالال گالالری اسالالت .جالالیالالیالال هالالای
اجقماع یال ا بالا شالرایالک جال یال و
اسقخابهای ج ی روبهرو هسقالیال کاله
خود سیا یی یادگیری و آیالو ش یال ا
بالا
است .اییکه رهیران بقواسی اعضای
تجرییات کمقر را ه ایت کیی سالیالا یالیال
یالربال گالری اسالتپ ایالا باله
تواسایال
کاله ساله باله افالراط یال یالریالت
صورتال
جزءبهجزء بیدق و سه باله تالدالریالک رهالا
کردن اعضا به حال خود.
چیاسکه در این یلاله توضیح داد شال پ
اصاللال
یسئولیت رهیری چهار ویژگ
دارد .رهیران یوفق در الیالوسال اعضالای
شیکههالا و سالا یالانهالای یالخالقاللالف

جالمالعال
دست دارس ا روایالقال
جیی
عرضه ی کیی که بیالاسالگالر ار شهالای
یشقالرکپ و بالراسالگالیالزاسالیال ی تالعالهال
شجاعت و خیال ردا ی برای آیالیال ای
بهقر استا بالر یالیالیالای فالرآیالیال هالای
ابقکاری اسگیزش و اطمعات دسالت باله
طراح راهیردی ی سالیال ا و یالیالابالی
جمع را باله سالوی عالمالل و کالیال
هال ایالالت یالال کالالیالیالال  .رهالالیالالران در هالالر
سطح ا ی یریت که یشغول به کالار
باشی پ چه به عیالوان رهالیالر کالل یال
بزرگ و چه به عیوان رهیالر یال
جیی
گرو یحل و کوچ پ بای ایالن چالهالار
ویژگ را به کار بگیرس  .جالیالیال هالای
اجقماع توان باتی در ایجاد تالغالیالیالر
دارس پ ایا یوفلیت آنهالا وابسالقاله باله
حضور رهیری باثیات است کاله بالقالواسال
را بالا راهالیالردهالای
ییابی باللو جیی
خمق در خال یالت رسالیال ن باله هال ف
جمع به فعل در آورد.
تلخیص و گزارش یحم عل

ک یور

یالالارشالالال گالالاسالالز اسالالقالالاد رهالالیالالریپ
در
سا یانده و جالایالعالهی یال سال
داسشگا هاروارد اسالت .ایالن گالزارش
ا
یخقتری است ا یییی یر و الیال
این در وبسایت داسشک ییقشر شال
است
Ganz, Marshall. “Leading Change:
Leadership, Organization, and
Social Movements.” Handbook of
Leadership Theory and Practice
Vol. 19. N. Nohira and R. Khurana
)eds.) Harvard Business Review
Press (2010(: 507–26.

غزلبرایبلوچستان...
خسرو باقرپور

ن بلوچ
جان بگیر
د رخشا ِ
اهی ا خورشی ِ
خیس ُو باران ا خسیسی می ُ
َ
کند
ر
ورچه اب ِ
ِ
ُ
َ
ن بلوچ
ا
سو
صدرای
ا
ر
د
ی
رو
حاقبت
ِ
مددی ک َ
ِددشد خددوابم بدده خدداش ُو اری ا تددا
اهدان
ن بلوچ
شه
ِ
ی
راهی
کاروانم!
ر سراوا ِ
ِ
می نم شتی شبی در چابهار و بندرش
ن بلوچ
ه به ایرانشهر و قصر ناصرستا ِ
ی خواب*
لنگرِ قیچک نگهدارد مرا بر رو ِ
ن
لددوری
یددی ا
کددشتی ی
ی خوشددخوا ِ
ِ
بلوچ**
بانگِ آ ادی نم هر شب به با ِ میهنم
ُ
صب َ
ن بلوچ
می ریز
دش ا مر ِ دلیرا ِ
*قیچ یا سرود ا سا های اصیل و شاخص بلوچال
است .ایالن سالا هال بالا آرشاله سواخقاله یال شالود.
کاسه ای به بزرگ کاسه تار و دسقه ای کوتالا دارد.
کاسه ی طیین آن تلرییا شییه به لیگر کالشق اسالت
که واروسه ش باش .

جاوید نام خدانور لجعی
ن بلوچ
بی قراری آسمان ُو ما ِه او جا ِ
ن بلوچ
د مجنون لیلی ی باخِ پریشا ِ
بی ِ
ل تلوِ شهر غربتم
ن چا ِه خیا ِ
بیژ ِ
ن بلوچ
می رسد ُرستم َهی ا ابلستا ِ
این همه ابر سیا ِه غربتم آرد به یاد
ن بلوچ
ن آبی ی شهر و بیابا ِ
آسما ِ
شو ِ آوا چو پروا خموش و خسته بود
ن بلوچ
بلبر شیدا شد من در لستا ِ
ِ
رچه قرنی پیش ا ین ُ
خم َ مهریر
مرد به
ِ

**سوا س گان و خواسی گان بلوچ را “لوری” ی
"چو لوری بیای به سزدی شا
بدریود تا برگشادس را " (فردوس )

گویی .

***تتویر یقن خ اسور لجع فر س عیس پ شهروس
بلوچپ باشی ی اه ان .این عکالز در یوسال بالا چیال سالال
است که وی در س ان بود و سال اسیاسان بالرای تحلالیرشپ
ی
او را برخ شب ها تا صیح باله ییلاله ی الرچ یال بالسقی .
خ اسور لجع در  ۲یهالر ۱۰۴۱پ در اهال ان بالا اصالابت گلولاله
خم شال و یال رو
های سیروهای ایییق به کلیه و ای
بع به دلیل ش ت جراحات و یماسعت سیروهای ایییق بالرای
را ا دست داد.
دریانپ جاس

ر
ر
ر
روزاعتصابغذادرزندانخنداد
رونقازوخامتحالاینفعالمدنبراثر۲۳
ادرحسی
بر
ر
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برادر حسین روسل با هش ار دربار اییکه جان ایالن
فعال س اس حلوق بالشر در خطالر اسالت سوشالت او
 ۳۲رو اسالالت در بیالال  ۲۴۹اویالالن در حالالال کالاله در
اعقتاب غااست و یشکل کلیویپ ریالویپ گوارشال
و غلظت خون داردپ ب ون دارو و دریالان در با داشالت
است.

برای یاران دربندمان ایستادهایم
برای یاران دربی یان ایسقاد ای
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داسشجویان ف اکار در دژ اسقوارو سیگر
تسخیر سا ایر داسشگا به راسق کاله
و هالالر هیریی ال تالالتویرگری
هالالر عکالالا
درصال د ترسالالی شالالجاعت برآیالال پ هیالالچ
ییاتر و اسقوارتر ا یالشتهای
سلش
گالالالر شالالال دخالالالقران و الالالسران ایالالالن
سالالر یین کالاله بالالرای تحلالالق سالال گ و
آ ادی و سالالاخقن ییهالالی آبالالادپ بالاله الالا
خاسقه اسال پ سخواهال یافالت .دژخیمالان
یالالان کالاله تالالا دیالالرو سمایی شالالان را بالالا
شعار فرییی بیایی با ه گدقگو کیی
رهسپار خاک اک داسالشگا کالرد بالود
که به درسق توسالک ییالار ین آگالا ا
ا
داسالالشگا اخالالرا ش ال ا ایالالرو بی ال
چمالالالاق داران خالالالود را رواسالالاله
یالالال
داسشگا ها کرد اس تا بار دیگر به هماله
ثابالالت کییالال گدقگالالو بالالرای آنهالالا واژ ای
ته ا یدهو است .بر همه یا واضالح
اسالالت کالاله ایالالن حکویالالت بالالرای هیالالچ
یسئلهای را حل س ارد و درسالت باله
همیالالن دلیالالل سالالیز چالالار ای جالالز گالالسیل
سیروهای ایییق سالرکوبگر سم بییال .
ایالالا یلاویالالت داسالالشجو در برابالالر ایالالن
سرکوبها حاوی یا یهم است که
ایالالههای سظالالا را بالاله شالال ت لر اسالال
است .سالرکوبپ ته یال و ارعالاب دیگالر
کارسالالالا سیالالالست در حلیلالالالت رفقالالالار
داسشجویان یه ترین تجلال شالعار "یالا
یرگ یا آ ادی" است و همه را ا جمله
سردی اران رژی را به این باور رسالاس
که تیها سقیجهی این سرکوبها خریال ن
اس ک وقت اضافه استا چرا که یلالت
باله
یا همان رو سخست که در واکی
یرگ دلخراش"ژییالا یهالسا اییالی " باله
خیابانها آی سال در سالوت ایالان بالا ی
دیی س .
همکمسالال های آگالالا ایالالرو عمالال
سالالقونهای ق ال رت و صالالمبت حکویالالت
فرو ریخقاله و یالا تَالرَک برداشالقه اسالت.
سیسق آیو ش سراسر ای ئولوژیال
حکویت اسمی که دلخوش به تربیت
سسل یوافق بالا آریانهالای خالود بالود
ایرو با سسل یواجه ش اسالت کاله
شیزی ار ش برای ای های حاکمیالت
قائل سیست حکویق که در این چهالل
و اس ی سال ا بودجه آیو ش داسال
آیالالالو ان در سلالالالاط یحالالالرو کاسالالالقه و
بودجههای کمن را صالرف دسالقگا باله
و
اصالالالالالطم تیلیغالالالالالات اسالالالالالمی
سا یاس ه سهادهای یاهی به سدالی
خود کرد استپ ایرو با سالان یحجیاله

و یالالردان یقالالشرع یواجالاله ش ال کالاله
آنهالالا ه ال آشالالکاراپ اسزجالالار خالالود را ا
حجاب اجیاری بیان ی کییال و در کیالار
سالالالایر اقالالالشار یالالالرد در خیابانهالالالا
ایالالسقاد اسالال  .حلیلقالالاً یگالالر ی تالالوان
ایراس بود ایالا در برابالر ظلال آشالکار و
خالالشوست افالالسار گالالسیخقه یغولیالالت
یالال رن آن هالال بالالا ردای دیالالن و یاهالالب
سالکوت کالرد؟ حکویالت ایالرو قافیاله را
باخقه است چرا که دسیای ایرو دسیالای
رساسه و شیکههای اجقماع اسالت و
اسحالالتار رسالالاسهای سظالالا دیگالالر یمکالالن
سیست .رساسهی آنها با چیالان بودجاله
هیگدالالتپ یخالالاطی س ال ارد .ایالالرو تیهالالا
تکیالالالهگا حکویالالالتپ همالالالان یاشالالالین
سالالرکوب ا سدالالز افقالالاد و سهادهالالای
سظالالای اسالالت کالاله بالالرای حدالالظ سظالالا
کدایت سم کیی  .توضالیح ایالن یالسائل
برای هیئت حاکماله سالخت اسالت ایالا
سواد
کم
ا ش
همه یا که بی
داری ال بالاله سیک ال ی ال داسی کالاله هیالالچ
بیای بر ایه ی سقون اسقوار سخواه
داسشجوی ایالرانپ
یاس جیی
یاس
داسالالالالشگا را آخالالالالرین سالالالالیگر آ ادی
و
ی سایی پ ایرو داسشگا خالک یلال
جیهه یشروی آ ادی در سالیر جییال
اسلمب ال یالالرد ایالالران اسالالت .حمالالمت
همالالالاله جاسیالالالاله سالالالالرکوبگران بالالالاله
داسشجویان و شکالسقه شال ن ال در
حری داسشگا و تی یل فضای ایالن
و خاسالالاله علالالال و فرهیالالالگ و گدقمالالالان
ییطلالال بالاله ییالال ان جیالالگ را یحکالالو
ی کیی و یلابله سرافرا اسه با توح
سالالالالرکوب را ار یالالالال سهی  .یالالالالاران
دربی یان را ا یاد سیرد ای و را ایالشان
را ادایه ی دهی  .کالشقه شال گان یالا
یالا سیالسقی پ بلکاله
سه تیها عایل تالر
یوسالالقه بالاله آتالال
آنهالالا را اخگراسالال
داسالالالشجوی ایالالالران
جالالالاودان جییالالال
ی داسی که دههها برای یا ییهن در
جیهه حق وخیر جیگی است .
اجقماع یلت شالریف ایالران را
جیی
عالالالالالالاری ا هرگوسالالالالالاله خالالالالالالشوست
سیالالسقماتی و سالالا یانده شالال
ی داسی و یعقل ی سجابالت و شالرافت
یالالرد ایالالران در برابالالر چییالالن خالالشوست
عریالالاس پ حالالق در دفالالاع ا خودشالالان
سقودس است .یرد را دو عایالل گالرد
ه ی آورد خشوست و رضایت .ایالرو
خالالالش یالالالرد الالالرچ کالالالاو را بالالاله
دادخواهالال بلیالال کالالرد و ییلیونهالالالا
ایراس با هر یرا و علی و یسل را
در سراسر جهان در یر لوای خود جمی

کرد است .طییع و ب یه است که
خالالالروش هالالالر یلالالالق در برابالالالر چییالالالن
خالالشوست عریالالان و آشالالکاری گاهالال
یمکالن اسالالت بالالا بالان سالالا سالالزا همالالرا
شود .یا اعالضای سالا یان داسالشجویان
جیهه یل ایران بالا تأکیال بالر ییالار ی
شالالرافقمی اسه و حدالالظ ادب و بالالر ییالال
ییار خشوست رهیز کاله تالا باله ایالرو
یلالالالت ایالالالران بالالاله خوبالالال در آن گالالالا
برداشالالقهپ اعالالم ی ال داری فریالالاد تی ال
وساسالالزا بالاله خالالشوست گالالران پعکالالز
العملالال طییعالال در برابالالر خالالالشوست
عریان وش ی آسهاست.
در ایالالن شالالرایک خدلالالان کالاله عزیزتریالالن
فر س ان این یر و بو به صاللحآییزترین
شکل یمکن در حال اسال اری ا خالود
و ه وطیان شالان هالسقی پ صال اهای
در اطرافپ داسسقه یا ساداسسقه آنهالا را
به "دایالن دن باله چرخالهی خالشوست"
یقه ی کیی .حال آنکه هیالچ یلقال
را در تالاری سم تالوان یافالت کاله چییالن
یسالمتآییز بالرای اسال اری ا یالالپ
جان و آشیاسه خود در یلابالل سالربا ان
تالالا بالالن دس ال ان یالالسلح بالاله الالا خاسالالقه
باشالالی  .ایالالرو کالاله داسالالشجویان ایالالن
سالالالر یین چییالالالن سالالالربلی در یلابالالالل
لالالالشکر ظلالالال و سالالالق ایالالالسقاد اس پ
هرگوسالاله تالالضعیف و تخطئالالهی جییالال
آنهالالا را برسایالالهای در راسالالقای توجیالاله
سالالالرکوب ا جاسالالالب حاکمیالالالت جیالالالار
داسالالالالسقه و آن را شالالالال ی اً یحکالالالالو
ی کیی .
ییار ات داسشجوی یا یادآور ایالن یالا
دکقر یالت ق باله سالا یان داسالشجویان
جیهه یل ایران است «اکیون بالسیار
خوشوقق که این ف اکاری ب اثالر سیالود
و شالالالالما جواسالالالالان و جمعیّتهالالالالای
وطن رسالالت در را آ ادی و اسالالقلمل
ایران ا هر گوسه ف اکاری دریالغ سیمالود
و ا همالاله چالالیز خالالود گاشالالقهای بالالرای
اینکه ه ف یلّت ایران را حدظ کیی » .
ا همیالالالن روی همراهالالالان شالالالما در
سا یان داسشجویان جیهه یلال ایالران
فال اکاریهاپ باله یالاد ه ر یالان
به ا
دربیالالال یان و بالالالرای اشالالال یالالالادران و
فر س ان داغ ی وطالنپ ا داسالشجویان
ی خواهی تا یرو ی سهالای بالا اتحالاد
در کیار ه بایسقی .
سا یان داسشجویان جیهه یل

ایران
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ا ۲
بی
هالالدالالقالاله ا
خالالالالیالالالالزش
اعقراض -
اسالاللالالمبالال
یرد ایران
یالالیالالگالالارد.
بالالالا
رژیالالال
تالالالالالالمالالالالالالا
دارد ایالن
ایکاسات و ترفی ها کالوشال
خیزش یردی را ه یالاسالیال خالیالزش
های یشین سرکوب کی  .ا ّیا خالیالزش
 ۱۰۴۱با خیزش های یشیالنپ
سیز در سالال
ا جمله جیی
بالرای
۱۳۲۲پ حرکت اعقراض
کمیود آب و دیگر سیا یی یالهالای
در سالال  ۱۳۹۷و
یعیشقال
خیزش  ۱۳۹۲کاله باله دلالیالل
قیمت بیزین بود تداوت
افزای
دارد .این حالرکالت بالا کشالقالن
کاللالیال خالورد و
یهسا اییی
خالود جالوش کاله ا
اسلمبال
شهر سلالز یالحالل سالکالوسالت
یهسا شروع ش به بسیالاری
ا شهرهای کشور بسک الیال ا
کالالرد .سالالرکالالوبالالگالالران رژی ال ا
تاکقی های حملهپ ضربه دن
و فرار اسقداد یالیالکالیالیال  .در
یالالواقالالی یشالالاهالال
بالالعالالض ال
ییشود که رژی برای سرکالوب
یالرد ا تت
حرکت اسلمبال
ها و اراذل بزهکار اسقداد ییکی و بالا
کاله
اسقداد ا کلمات بسالیالار رکالیال
براحساسات جالواسالان اثالرگالاار اسالتپ
فحاش ییکی  .با ایجاد جالیالگ رواسال
دخقران جوان را ی ربایالیال و الز ا
تجاو به عیف رهالا یالیالکالیالیال کاله در
یالورد
بسیاری یواقی باله خالودکشال
یالیالشالود .ایالن سالمالوساله
تع ی ییقه
جیایت شای در تاری ایران و جهالان در
یرۀ سموسه های کمیاب باش .
سرکوبگران رژی با اییگوسه تالرفالیال هالاپ
در
دارس با ایجاد ارعاب و تر
کوش
یرد حرکت اسلمب آسان را کالیال و یالا
یقوقف کیی .
حکویت اسمی در ط حیات سیگیالن
 ۰۳ساله اش بارها ا اعمال خشالوسالت
عریان فیزیک پ دسقالگالیالری وسالیالی و
دست دن به اع ا ییار ان اسالقالدالاد

کرد است .با اسقداد ا تاکقی های
جیگ رواس ییخواهالیال بالگالویالیال حال
وحشیگری و بیرحم آسها یر ی س ارد.
ا ّیاپ جواسان ایران تتمی خود را گرفالقاله
اس و تا به ثمر رساس ن اسلمب خالود ا
ای سخواهی سشسالت .و در یاللالابالل
وحشیگری هالای یالأیالوران آد کال
رژی با شجاعت و شالرافالقالمالیال ی بالا
باله یالیالار ادایاله
دست های خالال
داد پ و در یواقی اضطراری ا خود دفاع
ییکیی .

ع ا خواص سالیالز تالحالت تالاثالیالر قالرار
گرفالقالیال ».آخالوسال اژ ای باله قضالات
وابسقه به رژی سیز اعالم داشالقاله تالا
اش یجا ات را برای یرد یعقالرض در
سظر بگیرس  .در این راسقا رساساله هالای
وابسقه به رژی تاکیون سالا  ۹سالدالر ا
با داشت ش گاس که اتها «یحاربه »
و «افساد ف اترض »علیه آنها اعم
ش راپ ییقشر کالرد اسال  .بالر اسالا
قواسین جمهوری اسمی پ این اتهایات
خطر ص ور حک اع ا را برای یقهمان
دارد .برابر با گزارش حلوق بشر
در

اسالت کاله رئالیالز قالو
این در حال
قضاییه غمیحسین اژ ای به کساسال
که در جریات اعقراضهالا «بال ادبال »
بالر بالان
کرد و به گدقه او کاللالمالاتال
راس اس کاله یتال اق » بال حالیالایال «
استپ هش ار داد ( .)۱ت اسالت باله
این آخوس جیایقکار یادآور شوی بالهالقالر
آسکه ستایح خالود را یالقالوجاله تتالهالا و
اوباش که به جان یرد ایران اس اخقه
کاله باله
ای پ بیمایی این جیایقکالاراسال
یی ان فرسقاد ای پ برای ایجاد جالیالگ
را
رواس پ ب ترین تهمت ها و فحاشال
به جواسان کف خیابان روا داشالقاله اسال .
غمیحسین اژ ای این سخیان را رو
یجشییهپ  ۱۹آبالان کاله باله خالراسالان
جیوب سدر کرد بود ادا کالرد .قالابالل
وی
توجه است که در این سخالیالراسال
اظهار داشت «تتور ی کردس که همه
چیز تما ش است و در این اثیا یال

سا یان یلل تا رو  ۱۰آبان رژیال ۳۴۰
سدر ا جواسان ایران ا جمله  ۰۱کالودک
را به ققل رساس است.
رژی در سرکوب اعالقالراضالات اساللالمبال
و سالردرگال اسالت.
یرد عاجز یاس
الالز ا ایالالیالالکالاله اوبالالاش سالالپالالاه ال پ
سالقالواسسالقالیال در
بسیج پ ایالیالیالقال
سرکوب یرد اثری داشالقاله بالاشالیال پ
رژی ییکوش وضعیت جیگ در کشور
کالردن ایالن
ایجاد کی  .بالرای اجالرایال
ه ف شروع به یوش و هپاد راکی
واقالی
به ایگاههای احزاب کرد ایالراسال
در کردسقان خودگردان عراق سالمالودسال .
ول این حرکت یابوحاسه رژی سالیالز بالا
شکست یواجه ش پ یرا جیالگالجالویالان
یال
احزاب کرد ایراس تا کیالون حالقال
گلوله ه به طرف یزدوران سالپالاهال
رژی شلی سکردس .

ا دیگر ترفی های رژی تالهال یال جالهالان
غرب و بویژ کشورهای همسایه ایران
است .در ایالن رابالطاله بالا بالاتگالرفالقالن
تی ها در روابک ایران با غربپ فریاسال
سیروی هالوافضالای سالپالا الاسال ارانپ
اد پ ا سالاخالت
حالاجال
اییرعاللال
هالایالپالرسالوسالیال
یوش «بالیسقالیال
یشرفالقاله »خالیالر داد اسالت کاله در
رساسه اییقرسق رادیو فالردا ( )۲بالا تالاب
اد رو یجشیالیاله
یافقه است .حاج
 ۱۹آبان با بیان این کاله ایالن یالوشال
ی تواس ا سایاسههای دفالاع هالوایال
شال «تالا
یشرفقه عیور کی پ یال عال
د ها سال بع هال فالیالاوریای الیال ا
سم شود که بالقالواسال بالا آن یاللالاباللاله
اد یرایون کارکرد ایالن
کی ».جاج
یوش توضیح س اد است .ول پ در
هدقه گاشقه سیروی هوافضای سپا ا
رتاب یوش «قائ  »۱۴۴یاهوار بالر
سه یرحله ای که ا سالوخالت جالایال
اسقداد ییکیال خالیالر داد بالود .ایالن
یوش قادر است به کمه اتم سیز
یجهز شود .ت به یادآوری است کاله
رتاب یوش قائ  ۱۴۴خمف یعاهال
برجا و قطعیایه  ۲۲۳۱شورای ایییالت
سالالا یالالان یالاللالالل اسالالت .ایالالن اق ال ا
برخ یلایات دولالت
بمفاصله واکی
داشت
ایاتت یقح را در
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حسالیالن سالمیالال پ فالریالالاسال ۀ سالپالالا
خالود کاله در
اس ارانپ در سخیراسال
یراس بزرگال اشالت حسالن تالهالراسال
یل در رو یجشییه  ۱۹آبالان ۱۰۴۱پ
ایراد ش ه ف ا بالرسالایالو یالوشالکال
ایالران را اسالهال ا
جمهوری اسالمیال
اسرائیل و حق آیریکا اعالم کالرد ا
طرف دیگر فریاس سیروی ییی ارت
سردار کیویر حی ری بالرای خشالیالود
کردن خاییه ای رجزخواس کرد و گدت
«اگر آقا اجا ده پ خیزش یرد ایالران
اسالت باله
را یحو خواهی کالرد» .ت
این سردار یاو گو یالادآور شالویال کاله
ایران هرگز بالروی یالرد
سظاییان ارت
ایران سشالاساله سالخالواهالیال رفالت .و در
صورت که با فریان سظای آسان را در
یلابل یرد ایران قرار دهی پ بسالیالاری
یوس س .
به یرد ی
ا طرف دیگر دبیر شورای ایییت یل
روسیه سیکمی اتروشف در تالاریال ۱۲
آبان سدری باله تالهالران داشالقاله و بالا
دبالیالر
همردیف خود عل شالمالخالاسال
جالمالهالوری
شورا عال ایییالت یاللال
اسمی یمقات کردس  .بیظر یالیالرسال
و
این سدر بخاطالر دریالافالت یالوشال
هپادهای بیشقر ا جمهوری اسمیال
باش تا در جیگ روسالیاله بالا اوکالرایالن
اسقدا شود .آقای رایز سخالیالگالوی

و ارت خارجه آیریکاپ رو یجشییاله ۱۹
آبان در سشست خیری خودپ با اشالار
به ارسال تسلیحات ا ایران به روسیاله
گدت «الیقه یرد اوکرایالن ایالن را باله
عیوان ی ته ی عمیق ی شیاسالیال .
آسان کساس هسقی که هر رو با ایالن
ته ی روبرو ی شالوسال ( .«)۳الرایالز
افزود است » رابطه ایالران و روسالیاله
رابطه ای است که یای های خالواهال
داشت و ی تواس یای های فالراتالر ا
هر کشور واح ی داشقه باش ».
اسالکالای سالیالو سالیالز
شیک ٔه بریقاسیای
گزارش داد روسیه در ا ای دریالافالت
سخسقین یحموله هپادهای اسقحاری ا
ایرانپ « ۱۰۴ییلیون یالورو الول ساللال و
یجموعه ای ا تسلیحالات الیالشالرفالقال ٔه
را کاله بالرای
آیریکای و بریالقالاسالیالایال
و بالاله دسالالت
اوکالرایالن ارسالال شال
روسیه افقاد بودپ به ایران تحویل داد
بالاله تالالوضالالیالالح اسالالت کالاله
اسالالت .ت
جمهوری اسمی ایران در یهیال سال
داردپ و
تجربیات بسیار خوب
یعکو
احقمال با سا ی تسلیحات بیشالرفالقاله
آیریکای و بریقاسیاس با سایهای جال یال
در ایران وجود دارد .سالخالیالگالوی و ارت
خارجه آیریکالا دربالار هالمالکالاریهالای
تسلیحات یسکو و تهران تاکیال کالرد
«یا به اجرای قوی تما تحالریال هالای
آیریکالا در یالورد تالجالارت تساللالیالحالات
روسیه و ایران ادایه خواهی داد».
عمرغ ته ی و ترفی های رژیال بالرای
یالالرد پ
سالالرکالالوب خالالیالالزش اسالاللالالمب ال
اعالالقالالراضالالات کالالمالالاکالالان ادایالاله دارد .در
سالالالالالالالگالالالرد کشالالالقالالالار  ۱۳۹۲بالالالرای
گرایی اشت جان باخقگانپ بسیالاری ا
کسالالیالاله و بالالا اریالالان در بسالالیالالاری ا
شهرهالای کشالور ا جالماللاله گالیالاو پ
بی رعیا پ اراکپ گریسارپ یزدپ اهالوا پ
کارکیان ذوب آهالن اصالدالهالانپ تالیالریالزپ
شیرا پ او پ بجیوردپ سالاریپ رشالتپ
اشیویهپ جواسرودپ سلزپ یهابادپ بوکانپ
سییال پ دیالواسال ر پ یالریالوانپ بالاساله و
کاییاران و دیگر شهرها دسالت ا کالار
کشی س و اعالقالتالاب کالردسال  .حالرکالت
داسشالجالویالان در
اعقراض و اعقتاب
اکثر داسشگالا هالای کشالور کالمالاکالان
ادایه دارد.
ا حالرکالت
در حمایت و شالقالیالیالاسال
جالواسالان کشالورپ دوسالقالان
اساللالمیال
سیاس بی چش اس ا این حالرکالت
قالرار داد اسال کاله
را یالورد بالررسال
خمصه آن چیین است «جواسان کشالور
به یی ان آی اس تا ا رژی جیالایالقالکالار
اسمی عیور کیی  .آسها به اعقالراضالات
خود ادایه یی هیال پ ایالا چشال اسال ا

حرکت اسلمب آسان در ایالران چالگالوساله
خواه بود؟ آیا هیگا آن فرا سالرسالیال
که سیاسالقالمال اران و فالرهالیالخالقالگالان
سیاس داخل و خالار ا کشالور باله
خود آیی و ی سیروی آلقرساتیو اثر گالاار
بوجود بیاورس تا این ییار و فال اكالاري
را ی يريت كیی تا به سراسجا یطلوبو
برس ؟ و اگر آلقرساتیوي شكل سالگالیالردپ
آيا سقیجه آن فرسودگو و سرخوردگالو
جایعه سخواه بود؟ رهیران ییال اسالو و
سا یان دهی گان اعالقالراضالات یالحاللاله
یحور كارشان درخشان است ایالا باله
تیهايو آلقرساتیو سا سیسقی  .ز چاله
ساله تالیالهالا بالیالن
باي كرد؟ اين رس
سیروهاي ا و يسیون بلكه در تيه هايو
یطر یالو
ا ی
ا حكویت سیز بی
عی ي در رو سالایاله
شود .تحلیل عیا
اعقماد كه ديرو ییقشر ش چگوسگ
ايجاد يك آلقرساتیو درون حالكالویالقالو را
براي جلب اعقمالاد یالرد و یال يالريالت
بحران یطر یو كالیال  .آیالا سالیالروهالاي
ا و يسیون دیوكرات در داخالل و خالار
سیاي ا فرصت هاي یوجالود اسالقالدالاد
سمایی ؟»
سظر دوسقان برای ایجاد القرساسیو بسیار
قابل تأیل است .ایی واری فرهیخقگان
سیاس یوضوع ایجاد آلقرساتیو اثرگالاار
را یورد توجه عاجل قالرار دهالیال و تالا
حرکت یرد درایران ادایه دارد القرساتیو
رژی ال را بالاله یالالرد ایالالران و جالالهالالان
دیکراتی و آ اد ارایاله دهالیال  .تالا ایالن
شالکالل
القرساتیو و ب یل رژی اسالمیال
سگیردپ کشورهای دیکراتی و آ اد تیهالا
به یحکوییت اق ایالات سالرکالوبالگالراساله
رژی بسی خواهی کرد .یالرد ایالران
به حمایت جهان سالیالا دارد تالا بال یالل
جمهوری اسمی را بطور عمل یورد
ار یاب قرار دهی پ تا اطمییالان حالاصالل
اسالت و
رفالقالیال
کیی رژی اسمی
بخاطر حدظ ییافی خود در ایران با رژیال
اسمی قالطالی رابالطاله سالمالود و باله
حمایت یرد ا طریق سیروی القرسالاتالیالو
بپردا س .
یرد ایران یرو خواهی ش
ساخ ا یحم فار س
 ۱۹سواییر ۲۴۲۲
1 - https://www.radiofarda.com/a/
 h e a d -j u d i c i a r y -i r a n -t h r e a tprotesters/32125552.html
2 - https://www.radiofarda.com/a/
the-construction-of-a-new-missileby-iran/32123848.html
3 - https://www.radiofarda.com/a/
 i r a n -r u s s i a -n e dprice/32125369.html
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--------باله سالمالت
دکقر ییلیسپو آیریالکالایال
دیالگالر ا
عال
یسقشار یال پ با ی
افسران جیگ بین الملل (که به هیالچ
وجه اطمعات ا ایور یال س اشقیال )
یالیه قرارگرفقی پ و ی ت چالیال
در را
سالال باله کالار ادایالاله دادسالال  .الالز ا
حضالرت شالا
اسلضای قراردادپ اعاللال
فلی (رضاشا ) با تج ی قرارداد آن هالا
یوافلت سیمود و آن ها ا ایران رفقیال و
یالیه ایران به واسالطاله قال رت دولالتپ
کاله یسالقالشالاران
یثل همان ایالایال
کاله
یال بودس پ به دست اشخالاصال
هیچ اطمع ا ایور یال س اشقی -یثل
یالالرحالالو ستالالرت الالال ولالاله و آقالالای
اد و اخمف آن ها -
سی حسن تل
داد ش .
دولت هرچه ی گدتپ یالرد اجالیالارا
شالیالالیالال سال  .دولالت هالالرچاله یالال
یال
خواست به آن عمل ی کرد .ا قال رت
دولت تواسسقی این اسقداد را بکالیالیال
که قرارداد دارس در یجاللالزپ بال ون
ک تالریالن بالحالش و شالوریپ در یال
جلسهپ برای ی ت  ۳۲سالال تالمال یال
شود.
برای ق رت دولتپ باله وجالود ایالیالیالت
اسق تل ی کردس پ کاله اکالیالون هال

شالالود
هالالمالالیالالن طالالور اسالالق ال تل ی ال
یعی  ...یرد  ...تشیه ایییقی  ...و با
وجود ایییتپ همه راض پ و ی تواسی
به کار خود یشغول شوس  .در صالورتال
که ایییت فلک در طرق و شوارع بودکه
تالالواسسالالقالالیالال
د دان یسالاللالالح سالالمالال
دسقیردی به یال عابرین و یسالافالریالن
بزسی  .ول در شهرها و ادارات دولقال پ
وجالود داشالت
ایییت برای اشخاصال
که  ...ی تواسسقی یسلک بر ضالعالغالا
شوس و دارای تمول سرشار و ایالمک
ایالیالیالت باله
ب شماری بشوس  .ول
تما یعیا در یملکت سیالود .آن چالیالزی
ا هرچیز خال بالود و
بی
که جای
یوجب ترق و سعالادت بشالر اسالتپ
آ ادی است کاله در یالماللالکالت وجالود
س اشت.
وضعیت ساهیجار بالعال ا دیالکالقالاتالوریپ
سقیجه ایییت است که درآن دور برقرار
ش بود .ین با عیوان یثال ی تواسال
عرض کی که خود اعل حضرت شالا
فلی پ یال  ۰۹۴۴رقیه ش کاله اعالمن
ثیق هیچ ی ا ایالن رقالیالات در یال
جری دی سش  .ول اوراق یالالکالیالت
تما آن ها ا ثیت اسالیالاد یاله اعاللال
حضرت داد ش  .در این جا ب سیالسالت
اگر فریود شی اجل سالعال ی عاللالیاله

الرحمه را تکرارکی که ی فریای
به یج بیضه(تالالخ ال یالالرغ) که سلطان
هزار
سق روا دارد /سی لشکریاس
یرغ به سی
همچیین به این ضرب المثل عالرب کاله
عل دین یلوکه -یا-
ی گوی پ الیا
عل سلوک یلوکه .
خمصه این که به اسقیالاد ایالیالیالت در
یملکتپ هر چه ی خالواسالقالیال یال
تواسسقی صورت دهی کما این که برای
بمیاران خاسه و دسقگیری ین ه ع
ایییت چهار رو آخریرداد  ۳۲را بهالاساله
قرار دادس و دولت را ا بالیالن بالردسال پ و
شال پ
بع ه گدقی اگر این طور سم
یملکت رو به سیسق و وال رفقه بود.
دکالقالر یالحالمال
رسج هالای سالیالاسال
یت قپ یادداشت های جلیل بزرگمهرپ
عی  ،بالرهالانپ ص ۱۱۳-
به کوش
۱۱۰

چشمهای را که ی بی
ل های داغ ی شود
و
یقتل ی شو
به گورسقاس
در ییاسهی شهری شلوغ
که در خاک آن
بار خورشی کاشقهاس
و روی بارها
خون اشی اس .
چش های را که ی بی
گورسقاس را ی بیی
که هیو
ا آن
ص ای تپی ن قلبها
ی آی
و ص ای سالههای
که باد
ی راکی شان
در گوشهای ینپ
در گوشهای توپ
در گوشهای یا....
چش های را که با ییکی
سسی ی و د بر گوسهها
و خون هجو ی آورد
بر قلبهای که برای
رهای ی تپی .
قراریان فرداپ رو آ ادی
کیار دیوارهای گورسقان تپی
»ایراس خت«

ی شهر...

دست خالی آمدم آنجا ولی وقت وداع  /پنجه در
خاکت زدم مشتی شرف برداشتم
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«هیچکز باور سخواه کرد که یال یالا
تما پ چگوسه آشدقالهحالال و دلالیالگالران
بودی  .بیشقر بچههای بی ”دو”که همه
هم یگر را یال شالیالاخالقالیال و در یال
شاخه حزب سگدو یال دیال و جالان
ی کی ی پ و دائ در این خیالال بالودیال
که حسابش یا را دسقچین کرد و
ُ
هلد وس بغل ه چالپالاسال اسال .
در ی
رفالقالار یالا در بالرابالر یالأیالوران و
ول
س اسیانها چیان بود کاله اسالگالار هالیالچ
آشیای قیل با ه س اشقی و اجالیالار
کاله الای یال
ه سجیری باعش ش
سدر بیشییی و درد دل یالکال یالگالر را
گوش کیی پ اگر یأیوری ی ا یال شال
شالروع
به جای د فرو بسالقالن یالکال
دربالار سال گال
ی کرد به یالاو بالافال
خودشپ و دوی اس و رس و شغالل
دیگری را ی رسی پ و چون و خالیال ی
بر لب یأیور سم دی ی پ آسالود خالاطالر
یالال شالال یالال کالاله طالالرف ا ارتالالیالالاط
تشکیمت یا بوی سیرد است.
در با جویال هالا و بالا الرسال هالا سالیالز
ا دهالان یالا
سقواسسقه بودس کلمهی
بیرون بکشی  .بلهپ بچهها چیین بودس پ
ته ی و کق پ در هیچی ا یالا کالارگالر
سیودپ ا ّیا دلشور پ ایان ا یا بری بالود.
دائ چش به در بودی و ی ترسی ی
که یسئول اصل شیکه را دسالقالگالیالر
کیی  .اگالر او را کاله” سالرشالاخاله” اش

ی سایی ی پ دسالقالگالیالر
ی کردس پ کار تشکیمت
ار بالود .اگالر او بالیالرون
باش خیالمان تخت بالود
که چیزی ا ه سخواه
اشی .
یالالطالالمالالئالالن بالالودی ال کالاله
“ سرشاخه” ق رت آن را
دارد که چدت و بسالت
قضایا را هال بالیالاوردپ و
آسچه را که تکه ار ش
سالالر ه ال کالالی ال و بالاله
سی یرد ی جان بیخش
و همهچیز را سر ا سگا
دارد.
هر رو که ی گاشت و
را کالاله
هالالر هالالدالالقالالهی ال
شت سر ی گااشقی
به ظاهر آرا ی گرفقی
در درونپ َقاللَالق و
ول
اضالالالطالالالراب دسالالالت ا سالالالر یالالالا
برسم داشت .سر دوراه بالودیال پ ا
ی طرف ایی وار بالودیال کاله گالرفالقالار
سشود و ا طالرف دیالگالر چشال اسالقالظالار
را به داخل س ان داشقی .
آی س
“سرشاخه” آد لَیال هالور بالزنبَالهالادری
بود .ق ّ بلی و شاسههای هن و صالورت
داشالالت .یالالوقالالی را رفالالقالالن
درشالالق ال
را تاب سم داد .الاهالایال
دستهای
او را به جلو ی برد و بالرخالمف هالمالهپ
بایز بودپ گالا
بال سم د .حرف دس
حالرف یال د.
بلی بلی و گا یالرلالیال
داشالت و
دس انهای بلی و درشالقال
یوقی خالیال یال نپ بالیالشالقالر ا لالبهالاپ
ی ال خالالی ال ی ال و ستالالف
چش ال هالالای ال
چین بری داشالت و یالوقالی
یشاسی
اخ کردن سیز چیین بود.
حرف ه که ی د چیین بالودپ ابالروی
بالات یال رفالت و بالاتی ابالرو
راسق
فراوان چین بری داشت.
کاله باله
یعروف بود در اثالر ضالربالهیال
د اسال پ اعتالاب ستالف
شلیله چپ
شال  .خالودش در
بالریال
یشاسیال
اینبار چیزی سم گالدالتپ هالیالچالوقالت
عادت س اشت دربالار خالودش ورّاجال
کی  .در سشست برخاستهای عالادی
آوا ی خواس و گاهگ اری ه لی تالر
ی کرد و به دیالگالران سالیالز جالرعالهیال
تعارف ی کرد .همه جا ی لولالیال ا در

کارگا های قالییاف پ در قهوهخاسههالاپ
در اتوق کارگران دخاسالیالاتپ در دهالات
دور و سزدی پ در باغهای اطراف شالهالر.
بیشقر وقتها سالر چالهالاررا هالا دیال
ی ش که به اسقظار ایسالقالاد اسالت.
اسگار در ی لحظهپ در چی ین و چی جا
حضور دارد .ول گالاهالگال اری غالیالیال
ی دپ ول هیچوقت سر قرار و یال ار
دیر سم کرد .حال که ی یرتیه شیالکاله
یر ضرب رفقه بود و بالیالشالقالر یالا گالیالر
افقاد بودی پ به حق سگران او بودی .
شالب کاله بال خالیالالپ
بله دیگالرپ یال
هرک ا گوشهی یله ش بودیال پ در
با ش و” سرشاخه” را هل دادس تالوی
بی  .همه ی یرتیه ا جا کی ش ی و
سدزهایان بری .
و الیالر و
شکل عوض کرد بود .تکی
ایین افقاد بالود .بال سال
شاسههای
بالودپ اسالگالار ا یالر اتالوی
صاف شال
اعضالای
عظیم بالیالرون آیال  .ولال
اصم ً عوض سش بود .همالان
صورت
خی و همان ص ا را داشت و چالیالن و
بیالشالقالر شال
چروک ستف یشاسی
ا یالا را سالگالا سالکالرد.
بود .هیالچالیال
یکراست رفت و گوشهی افقاد و تکیاله
را درا کالرد.
داد به دیوار و الاهالایال
لحظهی ساکت سشالسالت و بالا کالف
را الاک کالرد و
دستپ عرق یشاسی
را
خی بلی ی سرداد و بع لبهای
برچی و بع به گوشهی خیر شال و
و یالر لالب
بع دست کرد تو جالیالیال
گدت “سیگار ه که س اری ”.
دپ چی
کردی  .آت
سیگاری تعارف
ُ
شت سره بالاتکشالیال و بالعال
خودش را جمی و جور کردپ و با صال ای
گالالدالالت “سالالیالالگالالار عالالجالالیالالب
آرایالال
ی چسیه”.
یالا و
بع خیر ش به صورت تال تال
گدت “ چه خیالرتالوساله؟ یالگالر اتالدالاقال
افقاد ؟ “
ا این که چیین شجالاعالاساله حالرف دپ
همه یا لیخی دی و بعض هالا باللالیال
خالالودش سالالاکالالت
خالالی ال ی ال س ال  .ول ال
سشست .سیگارش را که تالمالا کالردپ
د و
سیگار دیگری برداشالت و آتال
گدت “ بچهها شما واقعاً یالهالربالاسالیالنپ
گالدالت
سیگار خیل یز یی ” .یک
“سیگار یاد داری پ سگران سیاش”.
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جواب داد “ آر پ همه را یال کشالیال پ
ول یادتون باشهپ خیال سکیین چون به
ین سیگاردادینپ حرف شما را گالوش
بکی  .یقوجه باشین که… “
ین رسی ی “ یعی چه؟ یالگاله قالرار
بود حرف یا را گوش بکی ؟ “
کایل گدت “ ُ
خب دیالگالهپ ا
با آرای
اول برایقان بالگالویال کاله یالن ایالنکالار
سیسق  .یلاویت ب یلاویت .اگه یالیالو
بیرن و بزسنپ همه چیز و ییگ  .حوصله
س ار ”.
همه ها و وا هم یگر را سگا کردی .
همه ی فکر در سالر داشالقالیال پ کاله
چ ؟ خواهال گالدالت؟ هالماله چالیالز را
خواه گدت؟ یگر او سیود که ی گدالت
دهان یا را با تیر ه سالمال تالواسالیال بالا
کیی  .و حالات هالمالیالیالجالوری جالا د ؟
خواه گدت؟ هالماله چالیالز را خالواهال
گدت؟
ا شالت سالر گالدالت “عالجالب
یک
هسالقالیالنپ دار شالوخال
خیگهای
ی کیهپ شما ه باورتون ییشه ».که
با ص ای بلیال جالواب داد «شالوخال
چیه؟ اگه ییو بزسن ین ی گ پ هالماله
چ رو ییگ ».
رو؟ یالعالیال
“ همه چال
ین رسی
یاها را ه لو ی دی؟ “
رو لالو
گدت “ شماکه هیچپ همه چ
سال ار پ اگاله
ی د  .ین حوصله کقال
ییو بزسن… “
یک ا بچهها رسی “ اگه سزسن چ ؟
“ جواب داد “ یعلویهپ اگه سزسن هیچال
سم گ ”.
ص ای ا گوشهی بلی شال “چالکالار
کیی که تو را سزسن؟ “
گدت “ یگه کاری ا تون بالریالیالاد؟ اگاله
ی توسین ساارین ییو بالزسالنپ اگاله یالیالو
بزسنپ ین ی گ ”.
رفیق بغلدسق ین گدت “به سالظالر
خسقه پ شای ه گرسیهشالهپ یاله
چیزی ب ی بخور ” .ا تهیاس
کشالیال یال و بالرایال
شا پ بشلاب
آوردی که با وَلَی تما بلعی و لالیالواسال
آب خورد و سدز بلی ی کشی و گدت
“ خیل چسالیالیال پ چالیال رو بالود کاله
گرسیه بود  .غااهاشون یاد هال بال
سیز”.
یک گدت “ همیشاله هال ایالیالجالوری
سیز”.
یالز کالردپ ولال
جواب داد “ خالیاللال
بچههاپ درسقه کاله باله یالن سالیالگالار
دادینپ شا دادیالنپ آب دادیالنپ ولال
اگه ییو بزسنپ همه رو ی گ ”.
گالااشالقالیال .
بشلاب سیب جلالویال
خودش را جمی و جور کرد و چهالار اسالو
سشست و تما سالیالبهالا را خالورد و
گدت “با وجود این ین یک ی گ ”.
یک ا بچهها گدت “ رفالیالق سالر باله

سر یا ساارپ یا که تو را ی شیاسی ”.
چالیالن
سی خی ی کرد و الیالشالاسالیال
خورد و گدت “اشقیا ی کیالیالنپ یالن
اصم ً حوصله یشت و لگ س ار ”.
کاله کالار خالودت
ین گدق “ اگه بگال
ار پ ی دوس که ای دیوار ییکارسالت؟
“
خیل خوسسرد جواب داد “ باشه یالن
ا گلوله و ای دیوار سم ترس  .ین ا
کق ی ترس ”.
یک ا بچهها بلی شال و بالا خشال
و
سیل یحکم خواباس در گوشال
خود را جمیوجور ی کرد که با یشالت
بیدق که چالیال سالدالری
و لگ به جاس
جلوش را گرفقی .
“سرشاخه” خی ی و با دست صالورتال
را یالی و گدت “ بچههاپ شما به یالن
سیگار دادینپ غاا دادیالنپ آب دادیالنپ
دیالنپ خالیاللال
سیب دادینپ کالقالکال
یمیوس پ ول اگه اوسا بزسنپ ین یحالاله
که سگ ”.
یک ا بچهها گدت “ دیالووساله شال پ
د به سرش”.
“سرشاخه” که سلف را سگا یال کالرد
د یالا سالزد پ
گدت “ حالات باله سالر
یادتون باشه که ین ا حات گدق ”.
همه با اضطراب هم یگر را سگا کردیال
خالزیال یال .
و هر ک ا باله گالوشالهیال
سالالمالال داسسالالقالالیالال چالالکالالار بالالکالالیالالیالال .
را درا کالرد کاله
“ سرشاخه” دسقال
سیگاری بردارد که یک ا بالچالههالا بالا
سرعت جعیه سالیالگالار را ا جاللالوش
برداشت .سرشاخه رسی “دیگه باله
ین سیگار سم دین؟ “
که چی سدر ه ص ا گدقی “ ساله خالیالرپ
سم دی ”.
لحظهی تو لب رفت و یالثالل بالچالههالا
گدت “ هیو گرسیهیهپ ی کم غالاا
ب ین” .جواب دادس
“غاای در کار سیست”.
لحظهی ساکت شال و بالعال گالدالت
“چی تا ا اون سیبها ب ین”.
ین گدق “برای چ ب ی ؟ “
جواب داد “یعلویهپ ی خوا بخور ”.
یک گدت “ چرا تو بخوری؟ یالگاله یالا
دهان س اری ؟ “
ب آسکه حالت تمسخر داشقه بالاشال پ
گدت “ ز یه سیل دیگه بزسین”.
تکان سخورد .لحظهیال
کس ا جای
بع اسگار که با خودش حالرف یال سال پ
گدت “باشهپ سیگار که سمال دیالنپ ا
آب و غاا ه که خیری سیزپ سیاللال
ه که ب سیل پ با وجالود ایالن اگاله
دسقشون رو ین بلی بشهپ ین هالماله
چ رو ی گ ”.
یک ا بچهها گالدالت “ هالر غاللالطال
ییخواه بکی بکنپ ول یا… “
را خیل ج ی بری و گدت
که حرف

“ شما بلهپ ول ین سم توس پ تالحال ّ
مالل
س ار که ی ا ییو بزسن و کلمه کاللالماله
حرف ا دهی بکشن .یه دفعه ی گال
و جون خودیو خمص ی کی ”.
سی ساعق در سکوت گاشالتپ اسالگالار
که بخق روی ت ت یالا افالقالاد بالود.
خسقه و عاجز بودی پ دیگر ا شالوخال
گاشقه بودپ چکار ی ش کرد؟ که در
با ش  .دو یأیور وارد ش س  .ب آسکاله
ا سکوت یا حیرت کیی او را بالا خالود
بردس  .همهمه بین یالا درگالرفالت .هالر
کز چالیالزی یال گالدالت و باله تتالوّرپ
ح س ی د .جیالر سالیالگالار تالمالا
هدقه را آن شب دود کردیال و کسال
ل روی ل سگااشت .صیح ش پ بالا
ب اشقهای و دلهر صیحاسه خوردیال .
سزدیک های ظهالر در بالا شال  .او را
آوردس و به گوشهی اس اخقی ا سر تالا
را روی
ا آغشقه به خالون .دیالاغال
له کرد بودس پ دَلالماله خالوسال
صورت
را بسقه بالود .گالوشاله
چش راسق
بالود .یال یالرتالیاله
ار شال
لبهای
ش ی  .دو تکه گوشالت
یقوجه اهای
خونچکانپ اسگار که با ساطور کالوبالیال
و
بالالودس ال پ اسالالگالالشالالتهالالای لالاله ش ال
ساخنهای دره ریخقه .اسقالخالوانهالای
د بالالود بالالیالالرون.
یالالچ الالای راسالالق ال
سیز چیین بالود .و هالزاران
دستهای
خ در اسال ا هالای تالکاله الار شال اش
دهان با کرد بودپ و خوسمالردگال هالای
یال د .بالا
به سالیالاهال
یر وسق
حمت سالدالز یال کشالیال و سالعال
ی کرد که ی ا خود را جا بهجا کی و
سالالمالال تالالواسسالالت .ا دریالال گالال هالالا و
شعلههای درد باسه
ارگ های ب س
ی کشی و ُ
هر دو خ عاابپ هالماله
یا را ی آلود.
سر ا ایسقاد بودی و هیکل َ
س ّمخ
را تالمالاشالا یال کالردیال کاله
ش ی
ی خواست دره بپیچ و لوله شود.
آوردیال و چالیال
آب بالرایال
یالهیال
ریخقیال و چالیال
قاشل در حللوی
آوردی و دور و برش چی ی .
بال
یک ا بچهها جلو رفت و کیارش اسالو
د و رسی “گدق یا سگدق ؟ “
همه سزدی شال یال و دورش حاللاللاله
دی “ .سرشاخه” سدس تا کرد و با
ص ای خدهی گدت “سهپ سالقالوسسالقالن
خوب بزسنپ اگه خوب ی دن… “
ا لبهاپ خ ها
خی اش گرفت .بی
چی چین کوچال
خی ی س و یشاسی
برداشت.
هیچکز باور سخواه کرد کاله باله چاله
حال افقادی .
سه رو بع پ دوبار آی س و او را بردسال
و دیگر با سیاوردس .

ّ
ننویمقاومترسی;روایتهایناگفتهی
مقاومتدرمدارس
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الر ا
هر رو کیار ی رسه یالاشالیالیال
لیا شخت های دی ی شود کاله
ی رسه را ی ایی  .سالگ تالدالریالح کاله
ی خورد دلمالان یال ریالزد کاله یالیالادا
بچهها بروس د یجر های یشرف باله
کوچه و شعار ب هی و اینها شاللالیال
کیی یا کاری دسقمان ب هی  .بچهها را
ا یجر دور ی کیالیال و تالمالا یال ت
تالالرسالالان و لالالر ان کالالیالالار الالیالالجالالر هالالا
سالزدیالکالشالان
ی ایسقالیال تالا کسال
و کالقالاب ا یالادیالان
سشود .اصم ً در
رفقه و فلک به فکر این چیزها هسقی .
یعل پ سخواست سا شهر فاش شود
بعض بچهها در خاسه گالدالقالهاسال چالرا
بلیه یلالیالعاله سالمال گالاارسال پ یالا هال
سم خالواهالیال یاللالیالعاله سالر کالیالیال .
خاسواد هایشالان آیال اسال یال رساله و
شکایت ی کیی که «این چه وضالعال
ادار گالالالزارش
اسالالالت؟ یالالال رویالالال
ی دهی » و یال یالر و یالعالاونهالا ایالن
وسک یاس اس که ک ا طرف را ساکت
کیی ...
یعل پ سخواست سا شهر فاش شود

و

اسقخابات شورای داس آیو ی بود و ین
سمایی ی کمسمان شال  .در دور ی
تیلیغپ سایزدهالا باله جالای شالعالارهالای
همیشگ روی دیوارها شالعالارهالایال
یثل « نپ س گ پ آ ادی »ی سوشقی .
بع ا اسقخابالات یال یالر یال رسالهی یالا
سمایی هالا را باله دفالقالر بالرد و ا یالا
خالواسالت هالرکالالز اعالقالالراض کالالرد یالالا
شعاری داد به او اطمع دهی  .یا آنجا
چیزی سگدقی ایا بع ش برگشق سالر
و به بچهها گدق به یا چالیالیالن
کم
اگالر یالن را
چیزی گدقهاس پ ایا حالقال
اع ا بکیی دوسقاس را لو سالمال دهال .
با وجود اینپ یراقب باشی و به هالماله
اعقماد سکیی  .در هالمالیالن رو هالا یال
روحاس آوردس که برایمان حرف بزس و
و الاسال داشالقاله
جلسهی الرسال
باشی  .یک ا بچهها کاله هالمالیالشاله
آرا و ییطل حرف ی س ا یا اجا
گرفت تا به سمایی گ ا طرف یا بالا آن
آقا بحش کی  .اتداقاً خیل خوب و آرا
حرف د .ایا بع ا جاللالساله صال ایال
کردس دفقر و ه خودش و ه یادرش

را که همینجا یعل اسالت تالهال یال
توبی کردس  .آن دخقر ا آن رو یال ا
توی خودش است .در همالان جاللالساله
بالود و
یعل رورش کاغای جلوی
چیزی ی سوشت .یالکال
گاه روی
ا بچهها ا او رسی «اس بچالههالای
یعقرض را ی سویسی ؟ »آن یعل بعال اً
و با بغض گالدالت «یالن
آی سر کم
را کاله یال خالواهال
داشق چیزهای
بگوی یادداشت ی کرد تا یاد سالرود.
دربالالار ی یالالن چالاله فالالکالالر یالال کالالیالالیالال ؟
لالو
بچههای خودیان را به چه کسال
ب ه ؟»
ی رو ه ی یر آی سر کمسمان .بالا
لحی آرا با یا درد دل کرد و ا شرایک
سخت اققتادیاش گدت .ا اییکه هالر
رو بای ا ی شهر دیگر به یال رسالهی
را ه س ارد.
روسقا بیای و ول بیزیی
گالالدالالت روی او ه ال فشالالار اسالالت و
سم داس چه کی ...
ده پ روسالقالایال
دخقرپ شاگرد کم
در گیمن

فضای ی رسه عالجالیالب اسالت .سالگ
تدریحها یعل و یعاونها ا کیار گالرو
بچهها رد ی شوس پ جوری کاله اسالگالار
ی خواهی بشیوس چه ی گویی  .بع
یا سکوت ی کییال  .تالا قالیالل ا ایالن
دوسالت
یاجالرا یال یالریالان را خالیاللال
داشقالیال چالون سالخالتگالیالر سالیالود و
هوایمان را داشالت .ایالا حالات باله او
بالچالههالا
اعقماد س اری و حق بعضال
یسخر اش یال کالیالیال  .دلال بالرایال
ی سو د.
هشق پ کر
دخقرپ شاگرد کم
سالالالقالان
به یا ی گویی تالا هالجال
سش سیای فعالیت سیاس کیالیال یالا
شعار ب هی پ ایا اکثالر بالچالههالا دیالگالر
بالهالشالان
یلیعه سم گاارس و کسال
چیزی سم گوی  .تا ارسال فلالک تالوی
ی تواسسقی یلیعه سگااری ایا
کم
حات توی حیاط و حق د در یال رساله
ه چیزی به یا سم گویی  .الیقاله یال
بالالود
آیالال
لالالیالالا شالالخالالتالال
بالالار یالال
کاله
ی رسه .گدقی به این دلیالل آیال
کالاله سالالرود
ا یالالا دی ال
وی ال یالالوی ال
ا
«برای» ...را یال خالواسال یال  .یالکال
یالالعالالاونهالالا ا یالالن خالالواسالالت تالالا
اک کالیال .
اییسقاگرای را برای ی ت
الیقه ین گوش سکرد  ...یعاللال دیالیال
کیکور ی داسشگاه ها یالرد اسالت.
او آنها که یحالجالیالهاسال بالا
سر کم
چادر ی سشییی و باللالیاله بال حالجالاب.
کس ه اعقراض سم کالیال  .یالعاللال
دیی خودیان ه که خالاسال جالواسال
و گالدالت
است ایسال آی سر کم
تیها سال است که دل سم خالواهال
ب ه و خیل غمگین بود.
دیی در
روی دیوارهای یال رساله کالاغالاهالایال
سوشقهاس «آ ادی
چسیاس اس و روی
یعی » ...تا بچههالا باله جالای شالعالارپ
حرفشان را بیویسی  .ایالا یالا خالیاللال
خشمگین هسقی و دلمان ی خواهال
فریاد بزسی و شعار ب هی . ...
سه پ تهران
دخقرپ شاگرد کم
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در
یال رسالهی قالرآسال
ین در یال
ی ده  .تیها یعلم هسق که چادر
سر سم کی  .و بچهها به ین اعالقالمالاد
دارس  .خیل وقتهاپ ا کق های کاله
به خاطر گالوش دادن باله یالوسالیاللال
رشان خورد اس به ین الیالا
غرب ا
ی آورس  .شرایک خیل سخت است و
دل ی خواه اعالقالتالاب کالیال و باله
ی رسه سرو پ ایا فکر یال کالیال تالیالهالا
کس هسق که سان دیگری غالیالر ا
فاطمه و رقیه و سکییه را بهعیوان الگو
به آسها یعرف ی کی  .تالیالهالا کسال
در
هسق که در ی رسهای که حالقال

جشنها ه برای بچهها فلک ی اح
ی کیی پ ی تواس طرف بچههالا
خ
باش .
یعل پ سخواست سا شهر فاش شود
فر س ین دو سالال باله خالاطالر کالروسالا
ی رسه سرفقه .ایسال ه دو هالدالقاله
سگااشق برودپ ایا خیل ا دوسقاس
ا ایالن
ی روس و واقعاً سم تواس بی
او را دور ا جمی سگه دار  .بالگالاریال ا
اییکه آیو ش ختوص پ صرف سالظالر ا
هزییهها که برای همه یمکن سیسالتپ
چی ان یرثر سیست .بچهها سالیالا دارسال
که این رو ها کیار دوسقاسشان باشالیال
و اگر اعقتاب ر ب ه بای سراسری
باش .
یادر ی سوجوان
همان رو های اول بچهها شروع کردس
به اعقراض و ی یر و یعل ها خواسقالیال
ساکقمالان کالیالیال پ ایالا کالار یالادی ا
دسقشان برسم آیال  .فاللالک گالوشال
بعض ا بچهها را گرفالقالیال تالا فالیاللال
جال ی سالیالود.
سگیری و آن ه خالیاللال
رفالت تالوی
یک ا دوسقاس یواشک
دفقر و گوش اش را برداشت .بعالضال
ا رو ها ا ی رسه ی رویال بالیالرون و
ی بییی که سیروی ض شورش سزدی
ی یر و یعل هالا
ی رسه ایسقاد  .تر
ب دلیل سیست.
هشق پ تهران
سرپ شاگرد کم
***
تاری این رو هالای یالا را ایالن بالار ساله
فالالاتالالحالالانپ بالاللالالکالاله خالال خالالوردگالالان
ی سویسی  .کساس که تالواسسالقالهاسال
و وحشالتپ راوی
یر سالایالهی تالر
کاله دیالگالر
سرکوب باشیال  .کسالاسال
تع ادشان ک سیستپ گرچه گمیالایالان
ربود ش اس و در
بسیاری در ی ار
س ان ا تحتیل یحرو اس .
داس ال آیالالو ان ا اس ال ک تشالالکالاللهالالای
جاللالوتالر حالرکالت
بالاقال یالاسال
صید
یالعاللالمالانپ
ی کیی  .شورای صالیالدال
سالالا یالالان یالالعالاللالالمالالان ایالالرانپ یالالجالالمالالی
و اسالجالمالن
فرهیگیان ایران اسالمیال
بالا
اسمی یعلمان ایران بیاسالههالایال
یضاییالن یالخالقاللالف الالالال اعالم عالزای
عموی پ اعقتابپ درخواست برکیالاری
و شکایت ا و یرپ ییقشر کالرد اسال کاله
به حرکت رادیالکالال
همه سوع واکی
ا یالعاللالمالان و
داس آیو ان و بعضال
ی یران استپ سه یشرو و هال ایالتگالر
آسها.
در ییان این ایوا تی و سالهالمالگالیالنپ
بهعیوان یعلم که به واسطهی سالوع
کارش با روایتهای دستاول یعلالمالان

و داس آیو ان یواجه اسالت الالالال ا آن
دست روایتهای که در ابالقال ای ایالن
سوشقه خواس ی الال سگران سگا «صالدالر و
فرهالیالگالیالان هسالقال .
ی »به واکی
آن گالالالرو ا
«صالالالدالالالر »یالالالعالالالیالالال
دستاس رکاران آیو ش و رورش که بالا
افقخار با سیروهای سرکوبگر هالمالکالاری
ی کیی و گاه اس و رسمشان در
فضای یجا ی ییقشر ی شود تا یرد
آنها را بشیاسالیال پ و «یال »یالعالیال
کاله اعالقالتالاب و
یعلمان و یال یالراسال
کیار گیری ی کیی و باله هالر طالریالق
یمکن یوقعیت خود را برای یخالدت با
وضی یوجود به خطر ی اس ا س .
چیزی که در سگا «صدر و ی »یداللالود
استپ یعلمان و ی یالران و یسالئالوتن
آیو ش بسیاری است کاله در حالال
کاله اگالر
یلاویت رو یر اس  .یلاویقال
بلی اعم شودپ دیگر کارکردی سال ارد.
کاله اسالگ تالرسالالو یالا یالالزدور
کسالاسال
ی خورس ایا ی کوشالیال ا بالچالههالا
حداظت کیی و الیقه گاه شالکالسالت
ی خورس .
شایال یالاساله یالاسالهی رادیالکالالبالودن
استپ ایا شالجالاعالت بالرای هالرکالز
تعرید دارد .روایتهای الیال گالدالقالهپ
یشق سموسهی خروار است که بهرغ
قطی ش ن را های ارتیاط و تالیالگتالر
بالاله
شالال ن یسالالیالالرهالالای دسالالقالالرسالال
شیکههای اجقماع با ه به گالوش
یا ی رس .
یلاویت آرا و رو یر ی ایالن گالرو ا
یعلمان و ی یران آیو ش بالرای سال
سگه داشقن ی رسه بهعیوان تالیالهالا را
ارتیاط ییان سوجواسانپ یالادآور جالیالیال
یلاویت فراسسه در یان جیگ جهاسال
دو و دور ی اشغالال ایالن کشالور باله
دست آلمان سا ی است شیالکالهای ا
یاریهاپ یا دادنهاپ فراری دادنهالا و
سافریاس های هوشمی اسهپ در حالالال
ا ی رابالک آن سالوتالر ا
که اعضای
خود ب خیر بودس پ یر چیین اطمعات
خطرساک بود و ی تواسست شالیالکاله را
ب اثر کی .
شای وظالیالدالهی یالا ایالن اسالت کاله
یلاویتهای کوچ و یالرثالر را روایالت
کییال پ و راوی کالارهالای دلسالو ان و
شجاعان و هزییهدهی گاس باشی که
در برابر سیروهای سرکوبگر ی ایسقالیال
و ا فر س اسمالان حالمالایالت یال کالیالیال پ
ب آسکه ا تأثیرگااری ب هیاهوی خالود
باخیر باشی  .شای یا بای صال ای ایالن
سیروی یلاویت سرّی باشی .

یكدستی محال است ،اما یک دست هم صدا ندارد
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جیی های اجقماع بهعیالوان جالمالی
ا کالیالشالگالران هالیالچوقالت
یقالیالوعال
یوجودیتهای یک ست و یالکالپالارچاله
سیسقی پ بلکه همیشه ائالقالمفهالایال
هسقی بین سا یالانهالا و گالرو هالای
ی س سالیالاهالان
کوچ تر .یثم ً جیی
آیریکا در او فعالیت و یوفلیالت خالودپ
در واقی ی ائقالمف ( )Coalitionبالزرگ
بود ا چهار سا یان اصل و شالمالاری
ا گرو های کوچ تر .این چالهالار گالرو
بالرای
عیارت بودس ا اسالجالمالن یاللال
ارتالاللالالای رسالالگالالیالالن الالوسالالقالالانپ کالالیالالگالالر ی
یساوات سالژادیپ کالیالدالراسالز رهالیالری
جالالیالالوب و کالالمالالیالالقالالهی
یسالالیالالحالال
هالالمالالاهالالیالالگکالالیالالیالال ی داسشالالجالالویالالان
خشوست رهیز .همانطور که ا عیاویالن
سا یانها ی استپ ائقمف هسالقالهای
سیاهالان یالیالان چالیال هالویالت
جیی
گروه یقیوع ا جمله سیا وسالقالانپ
یسیحالیالان و داسشالجالویالان یالیالاطالق
یخقاللالف آیالریالکالا شالکالل گالرفالت .در
ا
سالهای  ۱۹۹۱تالا ۱۹۹۰پ یالکال

سالیالاهالانپ
قویترین دور های جیی
این سا یانها با ه هماهیگ بالودسال پ
ییابعشان را تجمیی یال کالردسال و بالر
اه اف واح ی تالمالرکالز داشالقالیال  .ایالا
دستآخرپ اخقمفات داخل و تضعالیالف
ائقمف ییان سا یانها ییجر باله افالول
ا سال  ۱۹۹۹به بع ش .
جیی
تاری جیی های اجقماع بیاسالگالر آن
است که تحلق آریانهای اجقالمالاعال
هرگز کار ی سا یان و گرو سالیالسالتپ
و
بلکه تیها با ائالقالمفپ هالمالاهالیالگال
همسوی ییان سا یانهای یخقلف و
قالابالل اسالجالا اسالت.
بزرگ و کالوچال
اییجاست که اهمیت ائالقالمفسالا ی (
 )Coalition Buildingآشکار یال شالودا
و
ائقمفسا ی ی سا وکار اسالاسال
اسقخواندار برای تالجالمالیالی و تالمالرکالز
در
و یال سال
سریایههای اجقمالاعال
اسالت .باله
جهت تحلق اه اف جیی
خاطر داشقه باشی کاله کالارکالرد یال
در واقالی
یالوفالق اجالقالمالاعال
جیی
ه افزای است .ییظور ا ه افزایال پ
ایجاد همیاری و تالعالایالل یالیالان افالراد
است در جالهالت رسالیال ن باله هال ف
یشقرک.

در

خوب است دو شالکالل هال افالزایال
اجقماع را با دقالت تالدالکالیال
جیی
کالالیالالیالال  .شالالکالالل اول هالال افالالزایالال پ
سا یاس ه درونگروه است که بالا
ایجاد هماهیگ ییان افراد ی سالیالروی
یرثر سا یاس و جمع تولی ی کی .
شکل دو و بزرگتر ه افزای پ ائقالمف
ییان سا یانهالاسالت .ائالقالمفسالا ی
باعش تجمیی و تمرکز ق رت ا سالطالح
بالاتتالر یالعالیال
سا یاس به سطحال
سطح بییاسا یاس و بالیالیالاگالروهال
ی شود.
در ال
یاس که جیی های یال سال
سدوذ در ساخقار حکویالت یالا تتالاحالب
ق رت هسقی پ اهمیالت ائالقالمفسالا ی
دوچی ان ی شودپ چراکه دولالت خالود
یقشکل ا سا یانهای دولق یقالعال د
است که در بین خود تلسی کار دارسال
سالیالز بالا یالکال یالگالر
و توسک سهادهایال
کالم پ
هماهیگ یال شالوسال  .در یال
دولالت
هماوردی با قوای چی سا یاس
و تأثیرگااری در عملکرد آنها یسقلالز
تجمیی و ائقمف سالیالروی سالا یالانهالای
اجقماع در گسقر ی جایعاله یال سال
است.

بیابراین دور ا اسقظار سیست که ائقالمف
در سظریههای جیی های اجالقالمالاعال
ی بحش کاللالیال ی اسالت .یالطالالالعالات
جیی های اجقماع بالهتالدالتالیالل باله
شیاخت و تحلیل عوایل شکاللگالیالریپ
بلا و اضمحمل ائقمفها رداخقه .یک
ا سظریههای یطالر دربالار ی ائالقالمف
برجسقالهی
یقعلق به دو جایعهشیا
جالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالالالال هالالالالالالالالالالالای
اجقماع پ سم وندای و هول ی َکالم
الز ا سالالهالا
نپ اسالت .وندایال
دربار ی تاری ائقمفپ عالوایالل
ژوه
یرثر بر شکلگیری ائقمفها را به الیالج
الیالوسال هالای
دسقه تلسی یال کالیال
اجقماع پ ویالژگال هالای سالا یالاسال پ
ای ئولوژیپ فالرصالتهالا و تالهال یال هالای
سیاس پ یحیک سیاس و ییابی.
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پیوندهای اجتماحی
( Social
وجود یوس های اجالقالمالاعال
 )Tiesبالالیالالن گالالرو هالالای یالالخالالقالاللالالف ا
یه ترین عوایل تشکیل ائالقالمف بالیالن
این گرو هاست .این باله بالان سالاد
یعی ییزان ارتیاط که بالیالن اعضالای
وجالود
سا یانهای یخقلالف ا الیال
سالا یالان بالا
دارد .وقق عضوی ا ی
اعضای ی سا یان دیگر یوس سالزدیال
یالهالمال
داشقه باش پ ی تواس سل
در شکلگیری ائقمف ییان دو سا یالان
ایجاد کی  .بسیاری ا ائقمفات دقیلاً ا
طریق همین اعضا ساخقه یال شالودپ
یعی با افالرادی کاله بالا دو سالا یالان
یخقلف ارتیاط دارس و ی تواسیال آن دو
ّ
دتل ارتالیالاط
را گرد ه آورس و بهسوع
آنها باشی  .در اصطم به ایالن افالرادپ
جوش ن ائقمف یا لسا یال گالویالیال .
این افراد ی تواسی ییالان دو سالا یالان
ی فتل یشقرک تعریف کیالیال و یال
یییهی هالمالکالاری در جالهالت هال ف
یشقرک ایجاد کیی .
بالیالن
طیعاً ییزان یوس های اجقمالاعال
گرو ها و سا یالانهالا تالابالی تالعالایالمت
یشین بین این گرو هالا سالیالز هسالت.
یثم ً اگر دو سا یان سالاباللالهی روابالک
یثیق س اشقه باشی پ ایالجالاد ائالقالمف
حق با وجود یوس سزدی ییان برخال
ا اعضای دو سا یان یشالکالل اسالت.
فضاهای که ییجر به ارتیاطگیری افراد
و گرو ها با یکال یالگالر یال شالوسال سالیالز
ی تواسی اعضای سا یانهای یخقلالف
را به ه یوس دهی و تسهیلکییال ی
شکلگیری ائقالمفهالا بالاشالیال  .یالثالم ً
تالا
کیدراسزهای ییطلهای و جهالاسال
بالودسال بالرای
ا ایالن یالحالماللال
ی
کاله در ال
ارتیاطگیالری گالرو هالایال
در یاللالاباللاله بالا
ائقمفهای فرایلیقال
یالا یشالکالمت
سریایهداری جالهالاسال

بالودسال  .بالا گسالقالرش
یستیحیط
اییقرست فضای یجا ی سیالز تالیال یالل باله
فضای ش که ایالن قالاباللالیالت بالرای
سزدی کردن گرو های سایرتیک را دارد.
ویژ یهای سا مانی
و بالالا
سالالا یالالانهالالای چالالیالال یالالوضالالوعالال
ساخقار رسم تر قابلالیالت بالیالشالقالری
برای شرکت در ائقمفها دارس  .ییظالور
ا سا یان چی یوضوعال پ سالا یالاسال
تحلق اه اف یقع دی
است که در
ً
اسالالتا یالالثالالم هالال بالاله عالال الالالت
یستیحیط اهمیت ی ده و هال
اسالت.
تحلق ع الت جیسیق
در
سالالا یالالانهالالای
ویالالژگ ال هالالای اصالالل ال
رسم داشقن اساسیایهی یکالقالوبپ
ساخقار یشخص برای تتمی گالیالری و
تالاللالالسالالیالال کالالار یشالالخالالص اسالالت.
یالعالمالوت ً
سا یانهای چی یالوضالوعال
افرادی دارس که در یوضوعات یخالقاللالف
تمرکز دارس و به سا یانهای یقیوعال
یوس دارس  .یثم ً سا یان یالورد یالثالال
بات احقمات ً افالرادی دارد کاله هال بالا
و ه ال
گالالرو هالالای یسالالتیالالحالالیالالط ال
گرو های فعال در یالیالیالهی عال الالت
جیسیق فعالیت دارس  .چیین افالرادی
بالطیی ی تواسی جوش سی ی ائقمف
و
بین سا یانهای یسالتیالحالیالطال
سا یانهای جیسیق باشی .
حضور کادر رهیری و ستهای کلی ی
سالیالز بالاعالش
در سا یانهای رسالمال
ی شالود ایالن سالا یالانهالا قالاباللالیالت
بیشقری برای شالرکالت در ائالقالمفهالا
داشقه باشی  .این ویژگ هالا باله ایالن
سا یانها اجا ی ده سماییال گالاسال
بالا شالرکالای ائالقالمف
را به جلسالاتال
بدرسقی  .سا یانهای که رهیراس با
توان ارتیاط بات دارس پ بخت بیشقالری
بالالرای شالالرکالالت در ائالالقالالمفهالالا دارس ال .
روس
دریلابلپ سا یانهای که در
دیوکراس یشارکق رادیکال هسقی
در
الال یعی برای اتخاذ هر تتالمالیالمال
رضایت تمالا اعضالای سالا یالان و
اجماع کل آرا هسقالیال الالالال ظالرفالیالت
کمقری برای شرکت در ائالقالمف دارسال .
در این سا یانها که یعموت ً سالاخالقالار
رهیالز
یسطح دارس و ا کارکرد هری
ی کیی پ کاف است تیها یک دو سالدالر
ا سا یان دیگر تتویر خوب سال اشالقاله
باش که فرصت ائقمف ا دست بالرود.
چیالیالن رویالهی کالاریای یتالالالحاله و
تتمی گیری برای ایالن سالا یالانهالا را
دشوار ی کی .
ایدئولوژی فرهنگ و هویت
ا
ایال ئالولالوژیال
همگرای یا واگالرایال
اسالالت کالاله
عالالوایالالل بسالالیالالار یالالهالالمالال

ی تواس یالیالجالر باله شالکاللگالیالری یالا
فرو اش ائقالمفهالا شالود .اشالقالراک
ای ئولوژی گا ی تواس شالرط کالافال
بالالرای شالالکالاللگالالیالالری ائالالقالالمف بالالاش ال .
درعینحالپ برخ علای ایال ئالولالوژیال
سیز ی تواسی یاسی شکلگیالری ائالقالمف
شوس پ حق اگر شالرایالک دیالگالر بالرای
ائقمف یهیا بالاشالیال  .یالثالم ً در اوایالل
در
دههی  ۱۹۷۴گرو های فمیییسق
آیریکای شمال سقواسسقیال ائالقالمفال
و
شکل دهی که ا شکافهای قوی
سژادی فراتر رود .بیشقر گرو های سالان
سدی وست سسیت به یشکمت سالان
رسالالگالالیالالن الالوسالالت و یالالعالالمالالوت ً یالالحالالرو
حساسیت کاف س اشقی  .دریاللالاباللپ
گرو های سان رسگین وست و قوییالقال
ایرای سان سدی وست سالیالودسال یالرا
باور داشقی که کیشگری بای تیالهالا ا
سوی کساس باش که تاری یشقرک
داشقه باشی و یالیالافالعالشالان بالهطالور
یسقلی در ییان است.
بالاعالش
گا فل ان یوس های اجقماع
ی شود که گرو ها ا تشخیص ییافالی
یشقرکشان دریاسالیال و باله تشالکالیالل
ائقمف سرسی  .در چالیالیالن یالواردی بالا
اییکه گرو ها سارضایق ها و یالطالالالیالات
یشقرک دارس ول ا آسجا که با هال
یرتیک سیسقی پ ا تشالخالیالص یالیالافالی
یشقرکشان دری یاسی و دسالت باله
تشالالکالالیالالل ائالالقالالمف سالالمالال سالالیالال  .یالالثالالم ً
دربالار ی کالارکالیالان یالراکالز
ژوهش
یراقیت رو اسه در برلین سشان داد کاله
سا یانهای فمیییسق همان ییطله
هرگالز باله ائالقالمف بالا ایالن کالارکالیالان
سپرداخالقالیال پ حالالآسالکاله دغال غالههالای
کارکیان ن این یراکز یراقیت هالماله ا
جالالیالالز دغ ال غالالههالالای سالالا یالالانهالالای
فمیییسق بود .این سا یانها چالیالان
بر یسائل خالود یالقالمالرکالز بالودسال کاله
یقوجه دغ غههای کارکیان و ظالرفالیالت
بالیالن
ائقمف سیودس  .فل ان لسا اسال
این دو گرو و سیود تعایل کاف بالاعالش
ش که هیچکز بین فمیییستها باله
یسائل کارکیان توجه سکی .
همگرای ییانسا یاس الیقه فراییال ی
ویا دارد و حاصل فالرهالیالگپ هالویالت و
باورهای جالاری در سالا یالانهالاسالت.
گاه دو گرو ب ون هیچ یالشالیالیالهی
همکاری ی تواسی با ایجاد تغییرات در
یواضی و طالر فالکالرشالانپ در جالهالت
بالالردارس ال پ
هالالمالالکالالاری و تالالعالالایالالل ق ال
یوس های با یک یگر ایجاد کیی و گالرد
ه بیایی .
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مدیط سیاسی
ا
ته ی ها و فرصالتهالای سالیالاسال
عوایل دیگری هسقی که یال تالواسالیال
تسهیلکیی ی ائقمفسا ی بالاشالیال .
گاه اوقات سا یانهالا و گالرو هالای
اجقماع در ی یوقعیت خاص
جیی
سیاس با یک یگر یقحال یال شالوسال .
رئالیالزجالمالهالور بالا
یثم ً اسقالخالاب یال
حسالالاسالالیالالتهالالای یسالالتیالالحالالیالالط ال
ی تواس گرو های حای یحیک یست
را ترغیب کی تا برای اسقدالاد ا ایالن
فرصت دست به تشکیل ائقالمفهالایال
بزسی  .یا گرو های یخقلف داسشجالویال
یمکن است قیل ا اسقخالابالات شالورای
شالالهالالر بالالرای تالاللالالویالالت و اسالالعالالکالالا
خواسقههایشالان دسالت باله ائالقالمف
بزسی  .سا یانهای اجقماع همچیین
یمکن است برای یلابله با ی تهال یال
یشقرک گرد ه آییال ا یالثالم ً کالاهال
بالاله
بالالرای کالالم ال
بالالودجالالهی دولالالق ال
خاسواد های ب بضاعت یمالکالن اسالت
سا یانهالای یالرد سالهالادپ گالرو هالای
را بالرای
خیریه و ی دکاران بهزیسقال
گالرد هال
چار اس یش و هماهیالگال
دربالالار ی یالالرتالاللالالدالالان
آورد .الالژوهشالال
اتحادیههای کارگری سشالان یال دهال پ
کالاله اتالالحالالادیالالههالالا بالالا تالالهالال یالال
یالالاسالال
کارفریایان یثل جایگزینکردن کالارگالران
اعقتابکیی یواجه ی شوسال بالخالت
باتتری برای جاب حمایالت یالرتاللالدالان
خار ا اتحادیه دارس .
چیانکه در یلالهای دیگر[ ]1بهتدتالیالل
توضیح داد ش استپ تأثیالر یالحالیالک
سیاس بر شکلگیری یالا اضالمالحالمل
ا آن
اتحاد ییان دو سا یالان تالابالعال
است که آن سا یانها درک یشقرک
داشالقاله بالاشالیال .
ا یحیک سیالاسال
درصورت که آن دو سا یان تحلیلهالای
یقداوت ا تهال یال هالا و فالرصالتهالای
یوجود داشقه باشی پ این یوقعالیالتهالا
بالرای شالکاللگالیالری
ی تواسی یاسعال
ائالقالمفهالای
ائقمف شالوسال و حالقال
سابق را تضعیف کییال  .بالهطالور یالثالال
ا کالیالشالگالران در سالظالا هالای
برخ
سیاس اقق ارگراپ اسقخابات را فالرصالت
ی داسی و برخ دیگر آن را ی ته یال
ی شمرس  .یوضیگیریهای یقداوت و
یالالقالالضالالاد یالال تالالواسالال یالالاسالالی
گالالاهالال
شکلگیالری ائالقالمف بالیالن گالرو هالای
گالردد .بالرای
سیاس و اجالقالمالاعال
ائقمفسا یپ سهفلک یحیک سالیالاسال
یشقرکپ بلالکاله هالمالچالیالیالن داشالقالن
تحلیل یشقرک ا اوضالاع و شالرایالک
ت است.
بالالرای
ا یشالالوقهالای اصالاللالال
یالکالال
باله یالیالابالی
تشکیل ائقمف دسقرس

سالا یالان
ار شمی ی اسالت کاله یال
سال ارد.
بهخودیخود به آن دسقالرسال
یثم ً در اوایل دههی ۱۹۹۴پ یالهالاجالران
کر ای و سیاهان در شهر لزآسجاللالز
دست به ائقمف دس  .داسقان ا آسالجالا
شالالروع ش ال کالاله وی ال ئالالوی بالالرخالالورد
خشالالوسالالتبالالار چالالهالالار الاللالالیالالز بالالا ی ال
یالالوتالالورسالالوار سالالیالالا الالوسالالت جالالرقالالهی
اعقالراضالات گسالقالرد ی سالیالاهالان در
لزآسجلز را د .ز ا آسالکاله دادگالا
این چهار لیز را ب گیالا داسسالت و
عدو کردپ سیا الوسالقالان باله خالیالابالان
اعالقالراضالات خالوسالیالنپ
ریخقالیال و یال
بالالههالالمالالرا تالالخالالریالالب یالالحالاللالالههالالای
و یالغالا هالای کالر ای
سیا وسالقال
شکل گرفت .این وقالایالی بالاعالش شال
یهاجران کر ای دریابی که آیالریالکالا آن
سر یین رؤیای فرصتهالا سالیالسالت و
بالایال بالا
برای ادایهی کالار و سال گال
واقعیات جایعهی آیریکای پ بهختالوص
یشقریان اکثراً سیا وست خودپ آشیالا
کاله هالر دو گالرو
شوس  .در یحمتال
یال کالردسال بالرای اولالیالن بالار
س گ
ائقمف ییانسژادی و ییانیلیق شکل
گرفت .هر دو سوی ائالقالمف بالهدسالیالال
ایجاد یحل س گ و کسب این بالودسال
و ه ف یشقرک داشقی  .ا آن یه ترپ
یالیالیالی یالهال در
هر سو ا ائقمف ی
اخالالقالالیالالار سالالوی دیالالگالالر یالال گالالااشالالت.
یهاجران کر ای ییابی یال بیالشالقالری
داشقی و سیاهان تجربهی بالیالشالقالری
در سا یاس ه پ کیالشالگالری و ایالجالاد
داشالقالیال  .ایالن
روژ های اجقالمالاعال
ائقمف سیب ش ساکیان یحاللالههالای
آسیب دی بقواسی با لالیالز بالهالقالر و
قویتر وارد یااکر شوس و اللالیالز را
یوظف کیی اسیان ایییالت یالحاللالههالا
باشی .
ابق ای یلالاله .چاله
برگردی به رس
عوایل تسهیلکیی ی شالکاللگالیالری
ائقمفها هسقی ؟ وجالود الیالوسال هالای
اجقماع و بهاصطم افالراد الل ن یالا
ایالال ئالالولالالوژیالال پ
جالالوش نپ هالالمالالگالالرایالال
سا یانهای چی یوضوع و رسالمال پ
وجود ته ی ها و فرصت و ختوصاً درک
یشقرک ا آنهالا و هالمالکالاری بالرای
تجمیی ییابیپ ا عوایل هسقالیال کاله
تسالالهالالیالاللکالالیالالیالال ی ائالالقالالمف بالالیالالن
سا یانهایی و بهاصطم آنها را باله
هال وصالالل یالال کالیالالیال  .ائالقالالمفهالا ا
سالالا وکالالارهالالای یالاله ال جالالیالالی ال هالالای
اجقماع هسقالیال و قالادرسال شالمالار
باتی ا یالرد را در جالهالت کالیال
جمع بسیج کییال  .بالا وجالود قال رت
ویژ ی ائقمفسا ی در تجمیی سیروها و
یالالیالالابالالیپ بسالالیالالاری ا سالالا یالالانهالالا و
گرو های اجقماع ا اهالمالیالت آسالهالا

غافلاس و بهدسیال آن هسقالیال کاله بالا
ت روی و تیالهالا بالا تالکالیاله بالر یالیالابالی
درونسا یاس اه اف خود را یالحاللالق
کیی .
تلخیص و گزارش یحم عل

ک یور

سم وندای و هول ی َکالمالن هالر دو
اسقاد جایعهشیاس پ بالهتالرتالیالب در
داسشگا کالیدرسیا در یرس و داسشگا
وس ربیلت هسالقالیال  .ایالن گالزارش کاله
ی تر در وبسایت داسشک یالیالقالشالر
ش استپ یخقتری است ا یالیالابالی
یر
Nella Van Dyke & Holly
McCa mmon (2010( Strategic
Alliances: Coalition Building
and Social Movements.
University of Minnesota Press.
Nella Van Dyke & Bryan Amos
(2017( “Social Movement
Coalitions: Formation, Longevity,
and Success”, Sociology
Compass 11(7(.

راجپاتل

ن ظ ظظام ج ظه ظ ر
ظان ت ظظچم ظ ر
ظی غ ظظذا از  ظ ظظل ه ظ  دچ ظظار ب ظح ظران ب ظود 
ج ظن ظظه روس ظی ظظه و ظع ظی ظظت  را خ ظراب ظ رظن خ ظواه ظظد ک رد .

برگردان :پویا موحد
هیو اولین تاس ا یر اوکراین عیالور
سکالرد بالود کاله صالیعت سدالت آیریکالالا
دعوتهای ییی بر «حدالاری کالنپ
عزیالز پ حدالاری کالن» دریافالت کالالرد.
حات سوبت غاا بود .روسیه و اوکراین
در یجمالالوع تلرییالالاً سالال درصالال ا
جهالالاس را در سالالال
صالالادرات گی ال
 ۲۴۲۱به خود اخقالتاص داد بودسال .
ایالالسال بالاله ییزاسالال
قیمالالت گیالال
یافت و تلرییالاً باله
ب سابله افزای
 ۱۲/۹۰دتر در ا ای یالالالال بوشالالالالل
(ح ود  ۲۰کیلوگر ) رسی پ
رقم ال کالاله در ابق ال ای سالالال ح ال ود
 ۷/۰۰دتر بالالالالالود .بالالالالاله گالالالالالزارش
رو سایالالهی فایننددشال تددایمزپ سهالالاد
خ یات کشاور ی ایاتت یقح در فکر
آن است که یحال ودیتهای فال رال بالر
اسالالقداد ا ییالالن را بالالردارد« .حدالالاری
کنپ عزیز پ حداری کن »شعار جیگال
یرتجعاسالاله اسالالت کالاله بالاله ودی بلیالال
خواه ش .
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تع ال اد
قیمالالت بالالاتی غالالاا بالاله افالالزای
گرسالالیگان خواهالال اسجاییالال و حدالالاری
برای سدت این یالشکل را حالل سخواهال
کرد .شیوع سوءتغایه که جیگ روسیه
با اوکالراین باله آن دایالن خواهال دپ بالا
کاشت گی های تا برطالرف سخواهال
در
ش  .فتل یسقاسهی کاشت گیال
آیریکالالا بالاله ایالالان رسالالی اسالالت .در
ا
شالالالمالپ تیهالالالا اقلیالالالت کوچکالالال
کالالشاور ان کاسالالادای بالاله خالالود حمالالت
بیالشقری بالرای فالتل
داد اس که گی
بهار بکارس  .حق اگر کشاور ان بقواسی
فالالتل و خالالاک و بالالاران دلخواهالالشان را
داشقه باشی پ گی بهار تا چهار یالا
دیگالالر آیالالاد سخواهالال شالال  .با ارهالالا ا
همین حات سالیز قیمتهالای بالر یییالای
کمیالالالود عرضالالاله تعییالالالن کرد اسالالال  .در
ییاسالالالهی ایالالالن کمیالالالود عرضالالالهپ دتتن
تجارت غمت در سراسر جهالان خالود را
بالالرای کالالسب سالالود بیالالشقر ا جه ال
قیمتها آیاد ی کیی .
سا یان خواروبار و کالشاور ی سالا یان
یلل ی بیی ی کیال کاله در ب تریالن
حالالالالتپ قیمالالالت غالالالاا تالالالا سالالالالهای
 ۲۴۲۹/۲۴۲۷هالالشتوسیالال درصالال دیگالالر
خواه یافالت .چییالن وضالعیق
افزای
 ۱۳/۱ییلیالالالون سدالالالر دیگالالالر را دچالالالار

سالالوءتغایه خواه ال کالالردپ کالالساس کالاله
اکالالثراً در ییالالاطق آسالالیا-اقیاسوسالالیه و
جیوب صحرای آفریلا س گ ی کیی .
آیارهای سگرانکیی ی سالال
بر اسا
۲۴۱۰پ در آن سال  ۹۴۹/۹ییلیالون سدالر
دچالالار سالالوءتغایه بودسالال (حالال ود ۲/۳
درص ا جمعیت جهان) و با روس فعل
احقمات ً در طول قرن بیست و یک سالوع
ا آن یالان باله
بشر هرگز خود را بی
ایالالان گرسالالیگ در جهالالان سزدی تالالر
سخواه کالرد .در سالال  ۲۴۲۴در یالان
همهگیری کووی ۱۹-پ بین  ۱۱۲تالا ۱۹۱
ییلیون سدر دیگر به این جمعیت اضالافه
ش س .
گرچالاله آیارهالالای سالالال  ۲۴۲۱هیالالو در
یرحلهی یل یات استپ ایالا وضالعیت
سالالالالالالالالالالوءتغایه در کالالالالالالالالالالشورهای
درحالتوسالالعهی دسیالالا خرابتالالر ار یاب ال
ی شود و بیا بر ی بیی هالای و ارت
کالالشاور ی ایالالاتت یقحالال پ تلرییالالاً ۷
خواه یافت .جیالگ
درص دیگر افزای
اوکراین  ۲تا  ۱۳ییلیون سدر دیگر را سیالز
بالالر ایالالن رقالال خواهالال افالالزود .در همیالالن
یانپ شال ت گالرفقن خش سالال در
شا آفریلالا بیالست ییلیالون سدالر را در
خطالالر گرسالالیگ قالالرار داد اسالالت .در
سال ۲۴۲۲پ اگر خوششاسز باشالی پ
تیها  ۲۳۴ییلیالون سدالر ا  ۲۱۴۴کالالری
غاا در رو یحرو خواهی بود.
سرسوشق که واکی های اققتادی و
سیاس ساکاف و تأسفآور به بحالران
کروسا رق د بودپ بالا حملالهی روسالیه
بالاله اوکالالراین قطعیالالت یافالالت .افزایالال

قیمتها و گرسالیگ ساشال ا جیالگ
ایوا تا ای ا ساآرای های اجقماعال
خواه داشتپ همانطور کاله
را در
قیمالت غالاا در گاشالقه چییالن
افزای
یای ی داشقه است تظالاهرات سالال
 ۲۴۱۴که بهار عرب را آغا کالردپ یالو
اعقراضها به کمیود غالاا در سالالهای
 ۲۴۴۷/۲۴۴۲در هالالالاییق و ایقالیالالالاپ و
شالالورشهای دهالالههای  ۱۹۲۴و ۱۹۹۴
الول.
به صی وق بینالمللال
در واکی
تیها تداوت در ایالن اسالت کاله ایالن بالارپ
وضی ب تر خواه بود.
بالالرای فه ال بهالالقر یچیالال گ یوجالالود در
یوقعیت اضطراری کیوس پ باله داسالقان
غ اسگالالیز سالالال  ۲۴۱۴کالاله بخالالش ا
تاری گرسیگ استپ توجاله کییال  .در
آن سالالال سوسالالاسات شالال ی در جریاسالالات
دو
جالالالالوّی در سی کالالالالر ی شالالالالمال
سالالاسحهی بالالزرگ را رقالال د یکالال در
اکالالسقان و دیگالالری در روسالالیه .وقق ال
یج اکسقان به یر سالیل رفالتپ
ی
خیر آن بهس رت در عیالاوین خالیری قالرار
گرفت .ایالا وقالق ا یالا ژوئالن تالا اوت
سال  ۲۴۱۴گیی ی ا هوای گر بالاتی
روسالالیه قالالرار گرفالالت و  ۰۰۴۴۴سدالالر را
کشت (عم تاً به دلیالل آلودگال هالوا و
آت سالالالو یهای یهارسا الالالایر) خیرهالالالا
جهاس ش س .
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در آن یانپ گییال هالوای گالر اتداقال
ار یاب ی ش که هر است سال ی
بار ر ی ده ا ی بیی ی شود که
تا سال  ۲۱۴۴این گوسه یو هالای گریالا
در ارو ا و آیریکالای شالمال هالر دو تالا
سه سال ی بار اتداق بیدق .
ا بلیاله ا
یینهای روسیه کاله بیال
گریا و آت سو ی آسیب دیال بودسال پ
یحالالل کالالشت صالالیعق درخقالالان کالالا و
غمت بودس  .روسیه تلرییاً د درصال ا
کی های چوب جهان را تأیین ی کی .
درخقالالان کالالا یعمالالوت ً بالاله روش تجالالاری
کاشالالقه ی شالالوس پ یالالرا چالالوب خوب ال
ی دهیالالال و بهالالالقر ا سالالالایر درخقالالالان
ی تواسیالالال در یلابالالالل خش سالالالال
یلاویت کیی  .ایا وقق کا را در ابعاد
صالالیعق ی کارسالال پ ایالالن یزایالالا رسالالگ
ی با س .
جیگلهالالای کالالا کالاله بالاله طالالور تجالالاری
کاشقه ش اس پ برای آساس کاشت و
برداشالالالت دارای درخقالالالاس ه سالالالن
هالالسقی  .حالالال عرصالالهی وسالالیع ا
درخقان را تتور کیی که همگ ا سظالر
شالالالکل شالالالییه بالالاله یکالالال یگر و ه قالالال
هالالسقی  .در فل ال ان ترکیالالب یچی ال ی
جاس اران و تداوت سالن درخقالان کاله در
جیگلهای طییع وجود داردپ کا های
سالهی یمکالن بالرای
جوان بهالقرین آت
ی گییال هالوای گالر هالسقی و داغ و
سریی ی سو س .
غاا سیز بالا جیگلهالا سالوخت .یحالتول
و
ذرتپ آفقالالالالالابگردانپ سالالالالالیب ییی
سیشکر در ایان بهار سسیت به یسقان
و اوایل بهار سیا یی آب بیشقری است.
در دوران شالالورویپ کاشالالت غالالمت در
ایالالان بهالالار ش ال ی اً سالالا یانیافقه بالالود.
قواسین سدتوسخت سوبتبی ی کشت
غمت اجا ی داد که بع ا هالر دور
کالاله تولیالال یحالالتول آب را بهشالال ت ا
خاک ی کشی پ خاک رطوبالت خالود را
دوبار با یاب  .بعال ا فرو اشال اتحالاد
جماهیر شورویپ اسقلال به اولیگارش
جا را برای طرف اران آیریکای با ار آ اد
با کردپ ا جمله جدالری سالاچز و لالری
سایر پ یاجرای که جالاسین ر .ودل آن
را در یلالهی کمسی خالود بالا عیالوان
«بچالالههای هالالاروارد بالاله سالالراغ روسالالیه
ی روس »ثیالت کالرد اسالت .سیروهالای
بالالا ار یحالال ودیتهای دولالالق دربالالار ی
سوع غمت و یان کشت آسها را ا ییالان
برداشت.
اغلالالب ییالالاطل کالاله در سالالال ۲۴۱۴
بهش ت آسیب دی س پ جاهالای بودسال
که هشت یا سه سال یقوالال در ایالان
بهار غمت کشت کالرد بودسال ا آسالیب
واردش باله آسهالا بالسیار بال تر ا دیگالر
ییاطقپ یعی ب تر ا جاهای بالود کاله

چیین غمت کمالقر ا یالج سالال ا د
سال گاشقه کشت ش بودس  .یین
عاری ا رطوبت و تغییر اقلیمال پ خطالر
یالالو گریالالا را سالالیزد برابالالر کالالرد بالالود.
خالالاک وقالالق خالالش تر اسالالتپ یعیالال
را بر اثر عوارض بالا ار آ اد ا
وقق آب
دسالالت داد پ بالاله او گالالرفقن گریالالا بالاله
طالالالر ی شالالال ی تر و وسالالالییتر کمالالال
ی کی .
و
یایالالالالال های تغیالالالالالیرات اقلیمالالالالال
سریایهداری برای بحالران کالشاور ی را
گاه بهسخق ی توان واکاوی کالرد.
اققالالتاد سظالالا غالالاای جهالالان ب تردی ال
عایالالل آسالالیب ایری یینهالالا در برابالالر
آت سالالو ی اسالالت .ایالالا یالالواردی ه ال
وجود دارد که بالسیار آسالانتر ی تالوان
به سه سریایهداری در ایجاد فاجعاله
برد.
در اوایالالالل یالالالا اوتپ بالالالا گالالالسقرش
تجالالارت غالالمت
آت سالالو یهاپ بخالال
شرکت بینالملل غمت گلیکور کاله در
وریالالال یالالالسقلر اسالالالتپ ا یالالالسکو
را یمیالوع
خواست کاله صالادرات گیال
کی ال  .آت سالالو یها ی بیالالی تولی ال
غمت در کمربی تولی غلهی سییری را
داد بود و با توجه به بات بالودن
کاه
قیمتهالالالا ا قیالالاللپ دتتن غالالالمت در
یوقعیت دشواری قالرار داشالقی  .دتتن
قیم ً فرض گرفقه بودس که برای اجالرای
تعه خود در قراردادهاپ به غالمت ار ان
دسقرسالالالال خواهیالالالال داشالالالالت ایالالالالا
ا
قیمتهالالالالای بالالالالات کالالالاله ساشالالالال
آت سو یها بالودپ باله یعیالای آن بالود
که احقمات ً بای با تحویالل هالر یحمولاله
را یقحمالالالالالل
ضالالالالالررهای هیگدالالالالالق
ی شالالال س  .یحالالال ودیت صالالالادرات بالالاله
یعیالالای اسالالقداد ا یالالاد ی «خالالرو
رایگان ا قرارداد »بود .اگر یسکو چیین
یمیوعیالالق را اعالالم ی کالالردپ دتتن
وضالالالالعیت
ی تواسالالالالسقی ا بخالالالال
اضطراری یوجالود در قراردادهالای خالود
اسالالقداد کیی ال تلالالتیر آسالالان سیالالود کالاله
روسیه تتمی گرفقه بود کاله ی طرفاله
قواسین با ی را تغییر ده و بر این یییالا
آسهالا ا یالالر بالالار یالالسئولیت خالالود شالالاسه
خال ی کردسال  .در چییالن شالرایط پ
دتتن ی تواسالالالالالالالالسقی همالالالالالالالالهی
قراردادهای را که با ب توجه بالسقه
بودس کیار بگاارس باله طالوری کاله گویالا
اصالالم ً چییالالن قالالراردادی بالالسقه سالالش
است .دو رو بعال ا تلاضالای گلیکالورپ
روسیه یمیوعیت صادرات را اعم کرد.
به سالطح رسالی کاله ا
قیمت گی
بحالالران جهالالاس غالالاا در سالالال ۲۴۴۲
سابله س اشت.
قیمتهالالا در سراسالالر سظالالا
افالالزای
تجارت جهانپ رژی قواسین ییادلالهای را

فعال کرد کاله شالکلگیری آن در دوران
اسقعمار ارو اییان و دهالهها ی اخلالهی
سالالا یانهای یاسیالال باسالال جهالالاس و
الالولپ بالاله بهاسالالهی
صالالی وق بینالمللالال
یلروض بالودن کالشورهاپ ر داد بالود.
کالالشورهای درحالتوسالالعهپ ا ی تهالالا
تشویق ش بودسال کاله ساله غالاا
ی
تولی کیی و سه ییابی خود را باله ذخالیر
کالالردن غالالمت بالالرای یالالوارد اضالالطراری
یحل اخقالتاص دهیال پ بلکاله ترغیالب
ش بودس کاله بالر صالادرات یحالتوتت
اسقوای (چالایپ کاکالائوپ شالکرپ ییالهپ
قهالالو پ تییالالاکو و الالالوار) تمرکالالز کییالال پ
یحالالالتوتت کالالاله ی تواسیالالال بالالالا دتر
یعاوضالاله شالالوس و ب ال ه های را کالاله
اغلالالب بالاله طالالور غیرقالالاسوس بالالر عه ال
گرفقهاسالالالال پ با رداخالالالالت کییالالالال  .اگالالالالر
یحتوتت کشاور ی بهفوریت یورد سیا
باشالالی پ سجالالیر ی رتحالالرک عرضالاله در
بالالا ار آن را تالالأیین خواهالال کالالرد .بعالال ا
رکود بزرگ سالال ۲۴۴۲پ یحافظالهکاران
در باسالال داری جهالالاس (دوبالالار همالالان
لری سایر ) خواهان ریاضالت اققالتادی
شالالال س  .قیمالالالت کاتهالالالای اساسالالال پ
بود.
بهویژ سوختپ رو به افزای
دولتها تشویق ش س که قیمت باتی
سالالوخت را بپایرس ال تالالا سیروهالالای بالالا ار
بقواسی جادوی تریی خالود را باله اسجالا
رساسی .
یو ایییالالال پ بالالالهویژ در سالالالال ۲۴۱۴پ
بهش ت آسیب دیال  .اسالقعمار رتغالال
وع های غاای را در یو اییی تغییالر
داد بودا سان سدی یعمول ش بالودپ
ا دوران اسالقعمار گیال
با اییکه یال
باله طالالور طییعالال در هیالالچ کجالالا سزدیالال
یو اییی کشت سم ش  .ایالن کالشور
خالالود را در سالالال
سالالود درصالال ا گیالال
 ۲۴۱۴وارد ی کرد .یمیوعیالت روسالیه
بر صادرات غمت به یعیالای آن بالود کاله
قیمالالت سالالان رو اسالاله  ۱۷درص ال افزای ال
یافت.
در سدد ج جهددان چنددد شددرکتِ
معددام ت غدد ت وجددود دارنددد کدده
اغلددب معددام ت بینالمللددی را بدده
انجددا میرسددانندد در  ۵۲مددارس
مانی که لولدههای روسهدا بده
وسددایر مددر و نقددر غدد ت در
ماریوپر اصابت کرد ار ش سدها
دو شددرکت آرچددر دنیلددز میدلنددد
 Archer Daniels Midlandو
بونگه  Bungeبه با ترین سد ج
در تاریو خود رسیدد
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قیمت سان در کیالار افزایال
این افزای
دورقم قیمت اسرژی و آبپ به ساآرای
اجقماع اسجاییال  .ا آسجالا کاله لیالز
ه بودجهای ساکاف یخقص باله دوران
ریاضت اققتادی داشتپ ییالابی اس کال
بالالرای کیالالقرل جمعیتهالالا در اخقیالالارش
بود .وقالق گلولالههای تسقیک شالان
تما شال پ یالسئوتن اجالا ی شاللی
گلولههای واقع به یعقرضان را صالادر
کردس ال  .در یالالا وتو در ابق ال ای سالالپقاییر
سدالر ا جملاله دو کالودک کالشقه
ش
ش س  .اعقراضهالا شال ت گرفالت و باله
ایقخالت یعالالی چیمویالو گالالسقرش یالال ا
کرد .د رو بع پ ششت سدر خم و
سیزد سدر کشقه ش بودس .
در
غالالالالاای
ا آن یالالالالانپ سالالالالاایی
بود اسالتپ ا
یو اییی رو به افزای
 ۲۰/۹درصالالال در سالالالالهای  ۲۴۴۹تالالالا
 ۲۴۱۱بالاله  ۳۱/۲درصالال در سالالالهای
 ۲۴۱۲تا  .۲۴۲۴در واقالیپ اخیالار جیالوب
آفریلا در این بهار وحشقیاک اسالت .در
یالالا یالالار پ یو ایییالال دچالالار توفالالان
گوییالاله ش ال پ توفالالاس سالالطح  .۳خری ال
باله دلیالل قیمالت بالاتی
اسرژی ا یال
یافقالاله بالالود .جیالالالگ
سالالوخت کالالاه
داخل در شمال کشور به فلالر شال ت
بخشی  .بیالا باله اعالم سالا یان یلاللپ
یاسی بیشقر دیگر سلاط این قار پ تلاضالا
در یو ایییالالالال هرگالالالالز
بالالالالرای گیالالالال
تأیینش س سیست و بعیال اسالت کاله
یاب .
قیمتها به این ودی کاه
یعلول است که چیین ساآرای های را
اسقظالالالار داشالالالقه باشالالالی  .در آخریالالالن
ساآرای هالالای یالالرتیک بالالا غالالاا در سالالال
 ۲۴۴۲و سپز در بهار عرب در سالال
۲۴۱۴پ یالالرد بالاله خیابالالان آی سالال و ا
دولتهای خود خواسقار تغیالیر شال س .
در هی پ بزرگترین دیوکراسال جهالانپ
سارس را یالودی باعالش شالروع بزرگتریالن
اعقراضات جهان سالیز شال و کالشاور ان
ا ب تریالالالالالالن
تواسالالالالالالسقی برخالالالالالال
سیاستگااریهای اققتادی را که باله
بهاسهی همالهگیری کروسالا برقالرار شال
بودپ لغو کیی .
با این حالپ حق در هی یعالی جایال
کالالاله تحالالالت سالالالوءی یریت یالالالودی در
یواجهالاله بالالا همالالهگیری کروسالالا تعالال اد
گرسیگان باله طالور اسالفباری افزایال
یافقهپ اییال ها دارد باله بالاد یال رود .در
ی دهالهای کاله ا یالان ساآرای هالای
یرتیک بالا غالاا گاشالقهپ دیوانسالاتران
فرصت یافقهاس تالا هژیوسال ب سلالت
ییی بر قیموییت و دروغ را باله وجالود
آورس  .وقق خیر بحالران رو باله وخایالت
گرسالالالیگ در هیالالال ییقالالالشر شالالال پ
سیاسالالقم اران کالالشور بالالا سالالرعت و
سشان دادس  .آسهالا
یتم به آن واکی

اعم کردس که این اخیار دروغین بالود
اسالالالت .در همیالالالن حالالالالپ طیلالالالهی
سیاس کشور به یوفلیالق سایمکالن
در اسقخاباتهالالالای ییطلالالالهای دسالالالت
یافت .حق در ییاطل که کالشاور ان
در آن اکثریالالت دارسالال پ و جاهالالای کالاله
رهالالیران یل ال کالالشاور ان علیالاله حالالزب
حاک (حزب یالودی) ییالار ی کردسال
بالالا هالال ایالالن حالالزب الالیرو شالال  .در
سالالهای کاله ا بحالران یالشین غالالاا
گاشالالقهپ در هیالال و دیگالالر سلالالاط دسیالالاپ
احالالالزاب راسالالالت افراطالالال سهادهالالالای
دیوکراتی را به سحوی ب ایان خراب و
جیی های تحولخوا را باله طالور دائال
سالرکوب کرد اسال  .دتیالل کالاف وجالالود
دارد کالاله در یالالو بعالال ی ساآرای هالالای
یرتیک بالا غالاا صال ای یخالدالان بالسیار
ب رحماسهتر ا یو اییی پ بهار عرب و
قیا هالاییق در سالال  ۲۴۴۲خالایوش
خواه ش .
ییرا اسالقعماری یو ایییال پ تغیالیرات
اقلیمالال در روسالالیه و سالالریایهداری در
با ارهای جهاس پ تیها بخش ا دتیل
بسیج ص ها ییلیالون سدالر در خیابانهالا
در اعقراض به گرسالیگ در سالالهای
 ۲۴۴۲و  ۲۴۱۴بود اسالال  .ایالالا وضالالعیت
گرسالالالیگ در دهالالالهی  ۲۴۲۴دوبالالالار
وخی تر خواه ش  .اسقعمارپ تغیالیرات
اقلیم و سریایهداری را اکیالون چهالار
عایل دیگر تش ی کرد اس کوویال ۱۹-پ
و
جیالالالالالگپ کالالالالالشاور ی شالالالالالیمیای
فرصتطلی بزدتسه.
تغیالالیرات اقلیم ال بالاله خشکالالسال در
کمربیالالال غالالالمت در ایالالالاتت یقحالالال و
آیریکالالای تتیالالن اسجایی ال اسالالت .ایالالن
یوضالالوع هماهیالالگ بالالا ی بیی های ال
آسهالا  ۹۴درصال ا
است که بالر اسالا
ییاطق تولی غالمت در جهالان در ایالان
این قرن دچار کمیود آب خواهی بالودا و
به این ایر وخایت آب و هوا را که تما
کالالر ی ییالالن را ته یالال ی کیالال بایالال
افزود.
بهرغ کوش های رخر برای سشان
دادن اییکالالاله بحالالالران کوویالالال  ۱۹-ایالالالان
یافقهپ هیالو یالشکل جهالاس اسالت.
اخقالالمل در سجالالیر ی عرضالالهی کالالات و
سودجوی شرکتها ا این اخقالمتتپ
قیمت کاتهای اصل را بات بالرد و باله
فلیرترین قشر جایعه بیشقرین آسالیب
را وارد کالالالرد اسالالالت .گرانتالالالر شالالال ن
س گ پ با فشار همیالشگ ساشال ا
یراقیت ا دیگران در طول یالان ترکیالب
ی شالالالود .در سظالالالا سالالالریایهداریپ
یتالحههای ییان یراقیت ا دیگالرانپ
بهر کش ا خودپ برخورداری ا غاا و
یحل س گ که یرد به طور رو اسه به
آن یجیالالور ی شالالوس پ بالالا ه ال ش ال ت

خواه ال یافالالت .بالالار سالالیگین کووی ال ۱۹-
همچیان باله سحالوی سالایقوا ن بالر دوش
سالان در اجقماعهالالای ک درآیالال خواهالال
بود.
ا جیالالالگ
یالالال
یالالالسلماً ییا عالالالات
اوکراین ه وجود داشقه و ه یان بالا
آن هالال ادایالاله داردپ ا جیالالگ در یمالالن
گرفقه تالا سالوریهپ ا ییاسمالار گرفقاله تالا
یکزیالالالالال  .قییحتالالالالالرین سالالالالالم های
تولی شالالال در صالالالیعت اسلحهسالالالا ی
یعالالی یینهالالای ضالال سدر ییالالی پ در
هیای یینهای تولی کییال ی غالاا در
سراسر جهان کار گااشقه ش اس  .در
هر برخورد سظالای پ خطالوط تولیال غالاا
دچالالالار اخقالالالمل ی شالالالوس پ کالالالشت و
سگالالهداری یینهالالا یقوقالالف ی شالالودپ
ییالالابی غالالاای ضالالروری بالالرای بلالالا قطالالی
ی شالالوس پ ییالالابی یالالال دیگالالر صالالرف
تأیین اجقماع سم شود و به ایییالت
سظای هال ایت ی شالود و یا جویالان
یجیور ی شوس گاه تالا دهالهها باله
یحتوتت غاای سالر یینهای دور ا
وطن خود وابسقه باشی .
و
اسقعمار هال باله تلاضالا بالرای گیال
ه ال بالاله یالالسیرهای تجالالاری آن شالالکل
داد اسالالالت .اییکالالاله هیالالال و آرژاسقیالالالن
جاهالالای هالالسقی کالاله در فالالتلهای
تولیال ی کییال پ باله طالور
کمیودپ گی
کایالالل ییقالالی بالالر ییالالافی اسالالقعماری
بریقاسیا در گاشالقه اسالت (و همچییالن
در یورد آرژاسقینپ به سدالی تجالارت غالمت
آیریکالالا) .اسالالقعمار تیهالالا تلاضالالای یالالواد
غالالاای را بالاله وجالالود سیالالاوردا وسالالایل
تالالأیین یحالالتول در یالالسیرهای تجالالارت
غالالاا تالالار و الالود اسالالقعمار را تالالشکیل
ی داد .در ییاسهی بحالران در سجالیر ی
عرضالالهی کالالاتپ بایالال بالاله یالالاد آوریالال کالاله
ایجالالاد سجیر هالالای عرضالالهی کالالات در
هیای قار ها با سالرآغا سالریایهداری
سژاد رسقاسه در قرن اسزده ه ریالشه
است .با تأیل بالر ایالن تالاری پ اسالقداسو
هارس و فرد یوتن در اثر یعقیر خود بالا
عیوان تماماً ناتمدا ( )۲۴۲۱اسالق تل
ی کیی ال کالاله ت ال ارکات بالالا «قالالرار دادن
همه چیز در را خود در بالسقر یالان و
یکالالاس هماهیالالگ کالاله بالالرای تالالضمین
یالکیالالالالت ایجالالالالاد شالالالال ...پ علالالالال
سدی وستبودن را به وجود یال آوردپ
علم که به یعیای عل فل ان [بالرای
دیگران] است».

صفحه 30

عرضالالالالالهی
کالالالالالشاور ی شالالالالالیمیای
اسقعماری غمت را تحکی کرد .ویلیالا
کالالروکزپ شالالیم دانپ در سالالال ۱۲۹۲
در نشریهی کشاور یکیپ آف دود
)Agricultural Journal of the
هدددو
( Cape of Good Hopeدر یورد ضرورت
اسالالالقداد ا سیالالالقروژن اتمالالالسر چییالالالن
سوشالالت «اگالالر سقالالواسی ا تغیالالیر الگالالوی
یترف اطمییان حاصل کیی پ سژاد بزرگ
سدی دیگالر در جهالان یالشرو سخواهال
بود و سژادهای که سان گی غاای آسها
سیالالستپ آن را ا صالالحیهی وجالالود یحالالو
خواهیالالال کالالالرد ».اهمیالالالت کودهالالالای
شیمیای برای رژیال غالاای یال رن در
یافقاله اسالت.
این ی ت با ه افزای
تحکی با ار در صالیعت کالود گزییالههای
اسالالال ک را بالالالرای کالالالشاور ان باقالالال
گااشقه است .در ایاتت یقحال پ بالا ار
کایم ً در کیالقرل شالرکت
کودهای قا
)Nutrien and the
سوترین اس یو ایی
( Mosaicاسالالت و  ۷۰درصالال کودهالالای
سیقروژسالال را چهالالار شالالرکت سالال اف
اییاسالالالالالالالالالالالالالالقریز ( ) industriesCFپ
سوترین ( )Nutrienپ کالو ( )kochو یالارا
یالالوا ای ( )Yara USAتولیالال ی کییالال .
حالپ با شعله گرفقن جیگ در اوکراینپ
برخ ا بزرگترین صادر کییال گان کالود
ا بالالالالا ار خالالالالار شالالالال اس  .روسالالالالیه
بزرگترین صالادرکیی ی کالود سیقروژسال
(یحتول کاله اساسالاً ا فالرآوری گالا
طییع با سیالقروژن اتمالسدر باله دسالت
ی آی ) و دویین صادرکیی ی کودهای
فسدری و قاسالیم در جهالان اسالت
که هر دو ا فرآوری سالیگهای یعال ن
یوجالالالالود در یعالالالالادن روسالالالالیه تولیالالالال
ی شوس .
سالالریایهداری یالال ا را هالالای ج یالال ی
بالالالرای اسالالالقثمار ا طریالالالق با ارهالالالای
ی یابالالالالالالالالالالالالال  .در
جهالالالالالالالالالالالالالاس
کقالالالاب اقیانوسهدددایی ا غددد ت
 )۵۴۵۵اسکات رییول سلالسون باله یالا
یادآوری ی کیال کاله ایکالان جالایگزیی
در سالالطح
قراردادهالالای فالالروش گیالال
جهان تتادف سیست .برای فه اییکه
چگوسه گی ی که در شالیکاگو یعایلاله
ی شالالود ی تواس ال بالالا گی ال ی کالاله در
دریالالالای سالالالیا بالالاله فالالالروش ی رسالالال
جالالایگزین شالالودپ بایالال تالالاری سظالالای پ
اققتادی و سلطهی سیاس آیریکا را
که با جیگهای ارو ا برای حدالظ صاللحپ
یین و سان گالر خالورد پ یطالعاله کالرد.
تحکی با ار چی شرکت را در یوقعیق
قرار ی ده کاله ساللطهای شال ی بالر
کل با ار ی ا کیی .
در سطح جهانپ چی شرکت یعالایمت
غمت وجود دارسال کاله اغلالب یعالایمت
بینالملل را به اسجالا ی رسالاسی  .در

 ۲۰یالالالار پ یالالالاس کالالاله گلولالالالههای
رو ها به وسایل حمالل و سلالل غالمت
در یاریو ل اصابت کردپ ار ش سها دو
شالالرکت آرچالالر دسیلالالز یی لی ال ( Archer
 )Daniels Midlandو بوسگالالالالالالالالالالاله (
 )Bungeبالاله بالالاتترین سالالطح در تاریالال
و
خالالود رسالالی  .اگالالر شالالرکت دریدالالو
ثیت سا کرد بودپ
کارگیل سیز در بور
ار ش سالالها آن سالالیز همیالالن رویالاله را
دسیالالال ی کالالرد .ا آن یالالان تالالا کیالالون
قیمت سها این شرکتها ا این هال
باتتر رفقه است.
بدددددهیهایی کدددده کددددشورهای
ثروتمند ا کدشورهای فقدیر طلدب
دارند  ۸/۷تریلیون د ر استد
با این حالپ هرچی همالهی شالرکتها
ا ی دوسالالال گرفقالاله تالالا لویالال ویقالالون
یالالالالالسکو را تالالالالالرک کرد اسالالالالال پ بالالالالاله
گزارش والاستریت جورنال ترکییال
غالالالالالالمت و
ا دتتن بینالمللالالالالالال
شالالرکتهای شالالیمیای در آسجالالا باقالال
یاس سالالال  .شالالالرکتهای آرچالالالر داسیلالالالز
یی لی پ بالایرپ و کارگیالل بالا اسالقیاد باله
دغ غههای اسساندوسقاسهپ ی گوییال
که در روسیه ای اری خواهی کرد .این
دتتن ب ییل گرسیگ و ب بخق پ به
سظالالای خ ال یت خواهی ال کالالرد کالاله بالاله
اعقراف خود ا آن رضایت س ارس پ حقال
اگر یجیور شوس کاله ا ایالن کالار سالود
هیگدق بیرس .
ایالالن یالالا را بالاله یوضالالوع فرصالالتطلی
بزدتسالاله ی رسالالاس  .فاجعالاله در سظالالا
غالالاای بالالرای اسالالقثمارگران ییالالن و
سیروی کار بهاسهای فراه کرد کاله را
فراری بالرای دیگالران بالاق سگاارسال  .در
سظا غاای پ حالت اسقثیای جیگ به
همالاله اجالالا ی ویراسگالالری ی دهالال پ ا
رئیزجمهالالور بر یالاللپ ژائالالیر بولالالسوساروپ
کاله ا کمیالود کالالود باله عیالوان بهاسالالهای
بالالالالرای حدالالالالر یعالالالال ن در آیالالالالا ون در
یینهای بوییان اسالقداد ی کیال تالا
تعویالالق قالالواسین یح ال ودیت اسالالقداد ا
سمو در اتحادیهی ارو ا.
فایننشال تایمز گالزارش ی کیال کاله
سا یان خ یات کشاور ی در آیریکا در
فکر سست کردن یح ودیتهای حدالظ
یینهالالای
ییالالن اسالالت .با گالالشای
بیشقر بالرای کالشاور ی در یالا آوریاللپ
یالالالسقاسهی
احملاسالالاله اسالالالت .گیالالال
آیریکالالا در الالاییز کاشالالقه ی شالالود و
در بهالار یحال ود باله سالوار
کاشقن گیال
یینهای شمال در داکوتالا و یوسقاسالا
است.
در آفریلا سیز اق ایات یشابه در حالال
اسجالالا اسالالت .اگیالالز کالییاتالالاپ رئیالالز
اتحادیالالالالالالالهی اسلالالالالالالالمب سالالالالالالالیز در
آفریلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ( )AGRAدر

رو سایهی تایمز برای بحران گرسالیگ
یشیهاد داد که بر یییالای آن
را حل
کشاور ان آفریلای حق دسقرس به
کودهالالای شالالیمیای را بالالرای کالالشت
بیالالشقر غالالاا خواهیالال یافالالتپ همالالان
کودهای که قیمت آسهالا باله بیالشقرین
یالیزان تالاری خالود رسالی و ا ابقالال ای
یافقالاله
سالالال جالالاری  ۳۴درصالال افالالزای
است .ایالن اسالقراتژی کاله «اتحادیالهی
اسلالالالمب سالالالیز در آفریلالالالا »آن را روا
ی دهال پ در الاسزد سالال گاشالقه باله
شکل تهاجم دسیال ش است.
سا یان خیریهی بیالل و ییلیال ا گیقالز
برسایهای برای آفریلا تال وین کالرد بالود
که کشاور ان آفریلای را به کشاور ان
تجاری به سی آیریکای تی یل کیال و
آسها را باله واردات کالود و سال وابالسقه
سالالا د .ه ال ف برسایالالهی ییلیالالارد-دتری
آسالالان «تالالسهیل اسلالالمب کالالشاور ی در
ار یابالالال
آفریلالالالا »بالالالود .بالالالر اسالالالا
یالالشاوران ایالالن سالالا یانپ ایالالن برسایالاله
داشقه است.
در
شکسق فاح
ار یاب های یسقلل یاسیال آسچاله یالر
سظالالر تالالا وایالالز اسجالالا ش ال پ بهش ال ت
اسقلادآییزترسالال  .ایالالن برسایالاله در سالالال
 ۲۴۴۹بالالا ه ال ف رسالالی گ بالاله بیالالست
ساایی
ییلیون خاسوار کشاور و کاه
ا سالال ۲۴۲۴
غاای به ستف تا ی
آغالالا شالال  .هیچیالال ا ایالالن اهالالال اف
یقحلق سش است.
آیالالار گرسالالیگ س ال درص ال افزای ال
یافقه استا ه ول خاسواد ی گیقالز
و هالالال صالالال ها ییلیالالالون دتر ا الالالول
یالیاتدهی ال گان آیریکالالای تلالالف ش ال
است .شیوع گرسیگ در یو اییی ا
یایالال های واردات کودهالالای شالالیمیای
بالالود اسالالت .اگالالر «اتحادیالالهی اسلالالمب
سالالیز در آفریلالالا »کارآیالال بالالودپ سقیجالاله
عکالالز ایالالن ی بالالود .سهالالاد توسالالعهی
بینالملل آیریکا سیای دیگر به حمایالت
یال ا آن ادایه ده .
ز چه ی توان کرد؟ ب تردیال حالرف
یدالالالالت و خودیالالالالشغول در صالالالالیعت
توسعه تا سیستپ ایا بالهویژ در ایالن
یان غ اسگالیز اسالتپ یالرا بالر اسالا
گالالالزارش اخالالالیر  IPCCیالالال داسی کالالاله
تغییرات اقلیم بیشقرین آسیب را باله
فلرای کشورهای درحالتوسعه خواه
د .این ب ان علالت غ اسگالیز اسالت کاله
همیالالشه بالالرای یلابلالاله بالالا گرسالالیگ
گزییههای بهقری وجود داشالقه و دارد.
بالالرای حدالالظ تلالالارنپ یالالن ه ال بالاله یالالج
عالالایل کالاله ی تواسالال باعالالش کاهالال
گرسیگ شودپ اشار ی کی .
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ذخیر سالالا ی رئیالالز سالالا یان تجالالارت
جهاس آسل ر خود را الایین آورد کاله ا
ی کی کاله »لطدالاً«
کشورها خواه
غالالالمت را ذخالالالیر سکییالالال پ یالالالرا اگالالالر
شهروس ان خود را بالر شالهروس ان دیگالر
کالالشورها تالالرجیح دهی ال پ غالالمت کاف ال
برای همه وجود سخواه داشت .بع ا
شالال ی قیمالالت غالالاا در سالالال
افالالزای
۲۴۴۲پ حالالالق یالالالشاوران خالالالود باسالالال
جهالالاس گدقی ال کالاله شالالای خواسالالقهی
کشورهای درحالتوسالعه ییالی بالر در
داشقن ذخالایر یحلال غالمت
دسقر
یعلالول بالالود اسالت .گرچاله حدالالظ ایالالن
ذخایر یمکن است با بهالر وری همالرا
سیاش ال پ ایالالا سوع ال سالالریایهگااری در
ثیات داخل یحسوب ی شودپ چیزی
که باسال داران ا دیربالا آن را یالشمول
تخدیف ی کرد اس  .بای توجاله داشالت
که چین در یلابل دیال گا های سالیق
سئولییرالهالالا یلاویالالت کالالرد و در یالالورد
برخ غمتپ بزرگترین ذخایر جهالان را
بالالالر حالالالسب سالالالراسه جمعیالالالت دارد.
کشورهای ک ق رتتر ایکالان اسالقداد
ا این گزییه را س ارس .
ی دسالالت کالالردن غالالمت
تیوعبخالالش
سقیجهی اولویتهای اققتادی بود پ ساله
ژسقیک  .دتتن یحتوتت باله با ارهالای
جهاس به گوسالهای شالکل داد اسال کاله
قابالالل جالالایگزیی بالالا یکالال یگر باشالالی .
تالتادف سیالست کاله دتتن ی تواسیالال
ت بالالالرای اجالالالرای تعهالالال ات
گیالالال
قراردادهالالای خالالود را ا یالال فروشالالگا
بزرگ جهاس تالأیین کییال پ یالرا بخال
اعظ این فروشالگا را خالود باله وجالود
آورد اس  .گرچه سخالسقین قالرارداد آتال
غمت در ای و در ژا ن بسقه ش پ یعیار
تجارت غالمت در جهالان را ی تالوان باله
شالالورای تجالالارت شالالیکاگو سالالسیت داد.
طرف اران این قراردادهالا ی گوییال کاله
آسها تا ح ی ثیات قیمتها را به همالرا
دارس  .تیوع بخشی ن به غالمت سیا ییال
ایجاد دوایر جلوگیری ا خطر و ی یریالت
قیمت یختوص خواه بودپ ایا در ایالن
صالالورت ت سخواهالال بالالود کالاله چییالالن
تالضمینهای باله قیمالق کاله صالاحیان
قمارخاسالالهی صالالیعت غالالاا ی خواهیالال
خری اری شود.
چش وش ا بال ه ها کالشورهای
درحالتوسالالالالعه بهسالالالال رت ی تواسیالالالال
سیاسالالتگااریهای اققتادیشالالان را
شالالالکل دهیالالال پ یالالالرا همیالالالشه بالالاله
کالالالالشورهای یالالالالشرفقه ب هکارسالالالال .
همالالهگیری کووی ال  ۱۹-با رداخالالت ایالالن
ب ه ها را بسیار یشکلتر هال کالرد
است .سورییا پ بلیزپ اکالوادور و ایییالا
همگ ا با رداخالت بال ه های خالود
با یاس اس ال  .سالالریمسکا همیالالن ایالالسال

ه شاه اعقراضات بود است .هر ا
گاه باسال داران کالشورهای ثروتمیال
سمای های بالا ی ی کییال و در آسهالا
بال ه ها یالا ارائالهی
خواسقار بخش
کم هالالالای خالالالارج بالالالرای توسالالالعه
ی شوس  .در سال ۲۴۱۹پ سالطح ایالن
کم هالالا بالاله  ۱۰۲ییلیالالارد دتر رسالالی
بالالالود .بالالال ه های کالالاله کالالالشورهای
ثروتمی ا کشورهای فلیر طلب دارسال پ
 ۷/۲تریلیالون دتر اسالالت .همچیالان کالاله
ی یابال پ کالشورهای
سر بهر افزای
فلیری که ب هکار تأیینکیی گان یالال
توسعه هسقی پ با اسقخاب دشوارتر ا
قیالالالل یواجالالاله خواهیالالال بالالالود کالالاله آیالالالا
بالالال ه های خالالالود بالالاله ثروتمیالالال ان را
بپردا س یا غالاای فلالرا را تالأیین کییال .
بریقاسیا به تیهالای  ۹۰/۲۲تریلیالون دتر
ا هیالال بالالر یییالالای قیمالالت دتر سالالال
 ۲۴۲۴گرفقه است .با این حالپ طالوری
واسمالالالود ی شالالالود کالالاله گویالالال ایالالالن
بریقاسیاسالالالالالت کالالالالاله وا ی دهالالالالال .
ا بالالالالالالال ه ها را
چش وشالالالالالالال
برونرفق ا این وضعیت ب یعیاست.
ج اسالالالا ی سالالالوختهای فالالالسیل
ا حالال یهالال در سظالالا
سلالالش بیالال
غاای ی رن بالا ی ی کییال پ بالا اییکاله
شواه فراواس وجالود دارد کاله کالر ی
یین سم تواسال در بلی یال ت اسالقمرار
ورود سیالالقروژن بالاله خالالاک بالالا اسالالقداد ا
اسرژی ذخیر ش در گا طییع را تاب
آورد .حرکالالالت بالالاله سالالالوی سالالال گ در
دایر ی یح ودیتهای کالر ی ییالن ا
سظالالر یالالترف سیالالالقروژن ی تواسالال پ بالالالر
عکزپ را تغایالهی د ییلیالارد سدالر تالا
سال  ۲۴۰۴را هموار کیال  .اسجالا دادن
این کار سیا یی شکسقن کیقرل صالیایی
اسرژی و غاا بر اققتاد واقع است.
عل یشرو باله کالار ی آیال  .برخال ا
ج یالالالالال ترین یالالالالالشرفتهای علالالالالال
کالالشاور ی-بو شالالیاخق هالالسقی و ا
لحالالاظ بالالسیاری ا شالالاخصهاپ سقایالالج
بسیار بهالقری را ا کالشاور ی صالیعق
به دست ی دهی  .ایا سیاسالقم اران
عمالال تاً ایالالن یالالشرفتهای علمالال را
سادی ال ی گیرس ال پ بالاله ایالالن دلیالالل کالاله
یجریالالالان آن کالالالشاور ان هالالالسقی  .در
اسگلیالالس ایالال ی کالالشاور داسالالشمی
سوع تضاد واژگالاس تللال ی شالودپ
ا هالشت ییلیالون
حق با اییکه بیال
گالالرو ا کالالشاور ان (سالاله افالالراد بلکالاله
سهادهالالای کالاله عمالال تاً در کالالشورهای
درحالتوسعه قرار دارس ) به اجرای ایالن
یقعه سالالالال .
یالالالالشرفتهای علمالالالال
کوتهبیی شهرسالشینها در تتورشالان
ا کالالالالشاور ان بالالالالهعیوان یردیاسالالالال
آسهالا
که ییقظر ه یهی داس
ب داس
هسقی پ واقعیت را واروسه ی کی  .ایالن

یعلالالول تالالتورات غلالالک اسالالقعمارگراسه
دربالالالالالار ی شالالالالالهریهای فاضالالالالالل و
روسقاییان احمالق اسالت کاله هیالو بالر
تدکر دربار ی سظا های غاای اثرگالاار
است .به همین دلیاللپ آخالرین عایلال
که بیان یال کی پ ا هماله یه تالر و ا
همه یشکلتر است.
دتتن گرسالالالالالیگ
اسالالالالالقعمار دای
جهالالاس بالاله ایالالن دلیالالل اسقظالالار سالالود
بیالالشقری دارسالالال کالاله یالالالا در سظایالالال
اسقثمارگر س گ ی کیی که سالها
حالالرص و طمالالی آن را بالاله وجالالود آورد
است .احملاسه است که اسقظار داشقه
باشی آسها شالاسه بالات بیی ا سال و کیالار
بکشی  .ق رت هرگالز بال ون یطالیاله باله
چالالالالیزی تالالالالن سم دهالالالال  .یطالیالالالالات
و
اسالالالالالالالالالقعمار دایاسه اسلمبالالالالالالالالال
تحولآفریناسالال پ یالالرا بایالال بالالا آییالال ای
آخرالزیاس که در اسقظالار سالریایهداری
یقأخر استپ یلابله کییال  .یالا ا دوران
یریتهالالای آسالالان یثالالل رنی دادن بالالا
کاتهالالا یالالا خریالال ا کالالشاور ان
گالالزیی
یحل گاشقهای  .هر ق ر ه به جای
س های مسقیک ا س هالای آهالی
بیشقری اسقداد کیی پ با سم تواسی
سالاخقمان سظالا گرسالیگ جهالاس را
که ایرو در آن س گ ی کیی پ ویالران
کیی  .رژی های برای یراقیتپ تریی و
یریت وجود دارس که تحوتت بییادیالن
را یالالالشیهاد ی کییالالال  .یوفلیالالالت در
اجرای آسهالا سیا ییال شالجاعت در برابالر
فاشیس جهاس سوظهور است .با این
حالپ در های این تحول ه ایی سیالز
یوجالالود اسالالتپ ا کلیالالههای آفریلالالای
جیوب گرفقه تا خیابانهای دیقرویت تا
آ یایشگا های کشاور ی-بو شیاخق
کالارگران بال ون ییالن
یقعلق به جیی
در بر یل .سیاسالتگااریهای ضالروری
سالالیز ه اییالال یوجودسالال  .بالالر عهالال ی
یاسالالت کالاله بالالرای اجالالرای آسهالالا بالاله الالا
خیزی .
برگردان ویا یوح

را اتل سویالسی پ فیلمالسا و اسالقاد
اسالت.
ژوهش در داسالشگا تگالزا
آسچه خواس یال برگالردان ایالن سوشالقه بالا
یر است
عیوان اصل
Raj Patel, ‘Our Global Food
System Was Already in Crisis.
Russia’s War Will Make it
Worse’, Boston Review , 4 May
2022.

برگردان :عرفان ثابتی

عصر اطالعات گمراهکننده :انقالبی در پروپاگاندا
ایالالن یالاللالالالالاله بالاله
یالالیالالاسالالیالالت «رو
جالالالالالالهالالالالالالاسالالالالالال
دسالالالالقالالالالرسالالالال
بالاله
هالالمالالگالالاسالال
اطالالالمعالالالات ) »۲۲
سپقاییر) ییقشالر
ی شود.
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ر ا دریا بیالرون
آی و در سالاحالل
دسالالقالالگالالیالالر ش ال
ا شالالیالالا
وقالالق ال
برگشالت دو یالرد
کت و شلوار الوش
کیار لیا هالایال
ایسقاد بودس  .به
بپوشال
او دسقور دادس که سریی لیا
بالات
و شلوارش را روی یایوی خیس
بکش  .وقق در اتویالوبالیالل سشالسالتپ
هیو خیز بود و آب که ا آن
ب س
ی چکی لکهی یرطوب روی صی لال
علب و شاللالوارش بالر جالا گالااشالت.
تیال
هیگا با جوی ه همین لیا
بود .در آن وضعیت سع کرد که حدالظ
ظاهر کی ایا در تالمالا یال ت یالایالوی
ی کرد و یجالیالور بالود
سمیاک ساراحق
که وول بخورد .فهمی که این یالأیالوران
ییانرتیهی کاگب عالمال اً ایالن کالار را
کرد اس آسها اسقاد تحلیرهای جزئ و
اافقاد بودس .
ی
با یهای رواس
سال  ۱۹۷۹بالودپ در اودسالاپ واقالی در
اوکراین یر سلطهی شالورویپ و ال ر
شاعر و سویسی ا پ ایگور را به اتالهالا
«تو یی سسخههای ا آثار یضالر یالیالان
دوسقان و آشیایالان »بالا داشالت کالرد
بودس علت یمیوعیت این کقابها ایالن
بود که ا واقعیت گوتگهالای شالوروی
رد برداشقه بودس (سولژسیقسین) یالا
سالالویسالالی ال گالالاسشالالان تالالیالالعالالی ال ی بالالودس ال
(سابوکوف) .او را به هدت سال س ان و
الالیالالج سالالال تالالیالالعالالیالال تالالهالال یالال کالالردسالال .
الز ا دیالگالری
را یالکال
دوسقاس
احضار کالردسال تالا اقالرار کالیالیال کاله او
«دروغهای یوهی علیه شوروی گدقه
استپ دروغهای سظیر این که در اتحاد
جالالمالالاهالالیالالر شالالوروی آد هالالای خالالمق
سم تواسی قابلیتهای خود را الرورش
دهی ».
ً
ر صرفا ا حق ی شهالروسال سالاد
برای خواس ن و شیی ن و گدقالن آنچاله

ی خواه پ اسقداد کرد بود و کاگب
به همین علت او را تعلیب کالرد بالود.
اکیون چهل سال ا آن یان یال گالارد.
ر ایی وار بود که ساسسور در دسیا ا
بین برود و دیوار برلین فالرو بالریالزد .باله
سظر یال رسال کاله ایالرو باله دسالیالای
یطلوب او بسیار سزدی تر ش ای یالاپ
به قول داسشگاهیانپ در عتالر «وفالور
اطمعات » س گ ی کالیالیال  .در قالرن
بیسالقال پ یالیالار بالر سالر حاللالوق و
آ ادیها الال ییان شهروس ان یالجالهالز باله
حلیلت و اطالمعالات و حالکالویالتهالای
الالال
یسلح به ساسسور و لیز یخدال
جریان داشت ایا حات اوضاع یالر و رو
ا همیشه باله
ش است .اکیون بی
اطمعات دسقرس داری ایا بر خالمف
اسقظاریانپ این وضعیت ب ضرر و یالان
سیود است.
اطمعات به یعیالای
قرار بود که افزای
ق رت بیشقر برای یلابله با ق رتمیال ان
باش ایا این ایر ایکالاسالات جال یال ی را
برای سرکوب و خایوش سگاله داشالقالن
یخالدان در اخقیار ق رتمی ان گااشالقاله
اطمعات باله
است .قرار بود که افزای
یعیای بحش آگاهاسهتر باش ایا به سظر
ی رس که کمقر ا همیشه قالادر باله
بحش و تیادلسظر هسقی  .قرار بود کاله
اطمعات به یالعالیالای تالدالاهال
افزای
یقلابل ییان کشورها باش ایا این ایر
شکلهای ج ی و یچی تری ا توطئه
و تمش برای براس ا ی را یمالکالن کالرد
س گ یال کالیالیال
است .یا در دسیای
که در آن ابزار فریالیالکالاری گسالقالرش و
تیوع یافقه اسالتپ دسالیالای تالیاللالیالغالات

یهاس پ جیگهای رواس پ دسقیالردهالاپ
باتهاپ واقعیتهای سی بی پ شالایالعالاتپ
تتاویر جعل ایا واقالعال سالمالاپ اخالیالار
و
جعل پ وتالیالنپ اوبالاش ایالیالقالرسالقال
ترایپ.
ال ر پ
چهل سال الز ا بالا جالویال
خود ه دار را او را دسیال ی کالیال
ایا ا شجاعت و اطمییان او ب بهالر ا
هال روبالهرو
و با چالیالان یالخالاطالراتال
در لالیال ن
سیسق  .ین در داسشگالاهال
ی یر برسایهی ژوهش ای هسق کاله
دربالالار ی اسالالواع جالال یالال کالالار ارهالالای
تأثیرگااری یالخالرب در سالراسالر دسالیالا
تحاللالیالق یال کالیال و یال کالوشال تالا
را های برای یلابله با آسها بیابال  .ایالا
ا هالمالان
ایرو یخالدان دیوکالراسال
بانپ آریانهاپ روشهالا و حالرفهالای
ی افعان دیوکراس در قرن بالیالسالقال
اسقداد ی کیی .
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.۱
فیلیپین را در سظر بالگالیالریال .
ال ر
در دههی  ۱۹۷۴وقق
و یادر سرگالر دسالت و
یجه سر کردن بالا کالاگب
بودس پ سرهیگ فالردیالیالاسال
دیالکالقالاتالور
یارکالو پ یال
سظای یقک به حالمالایالت
آیریکاپ بر فیلیپین حکویالت
بالرای
ی کرد .او ا ارتال
تالالحالالمالالیالالل سالالاسسالالور و
شالالکالالیالالجالالههالالای هالالولالالیالالاک
اسالالالقالالالدالالالاد یالالال کالالالردا
ارتشالال هالالا شالالورتهالالای
قرباسیان را در جمجمههالای
آسالالهالالا یالال گالالااشالالقالالیالال و
جس شان را کالیالار جالاد
رها ی کردس تا رهالگالاران
را بهقر بقرساسی  .حکالویالت
در سال  ۱۹۲۹ساللالوط کالرد
یارکو
یرا ییلیونها سدر به خیابانها رفقیال و
خواهان ایان یافقن ساسسور و شکیجه
ش س .
ایرو وقق به یاسیل ی روی بوی تالیال
یاه گی ی و ذرت بوداد پ بالوی بال
فاضمب و روغالن آشالپالزی باله یشالا
ی رس  .طول سم کش که یقالوجاله
ی شوی کاله هالماله دارسال ساللالدال
کاله بالا
ی گیرس یرد خیالز عالرقال
دیپای های لیالز سالرگالر راسال ن یال
قراضه استا دخقران چیی ای
اتوبو
که در با ارچهها ییقظر یشالروب خالود
هسقی  .فیلیپیالن بالیالشالقالریالن یالیالزان
سلد در دسالیالاپ بالاتتالریالن سالراسالهی
در
اسقداد ا شیکههای اجالقالمالاعال
جهانپ و بیشقرین یای های ارسالال
را دارد در این کشور تحمیل سالاسسالور
به سی قرن بیسق تلرییاً سالایالمالکالن
است .ایا رئیز جالمالهالور جال یال ایالن
کشالالورپ رودریالالگالالو دوئالالرتالالهپ سالالرگالالر
اسالتا او
اعاد ی حیثالیالت یالارکالو
هالالمالالچالالیالالیالالن را هالالای ج ال ی ال ی بالالرای
سرکوب یافقه است.
را باله یالاد
گلی ا گلوریا دوران یارکو
یالالال آورد .در دهالالالهی ۱۹۲۴پ او
رو سایهسگار داسشجوی بود کاله اخالیالار
شکیجهی یخالدان حکویت را وشال
ی داد .دوست سالرش را باله عاللالت
ادار ی ی چا خاسهی یسقلل کالوچال
الکقرود وصالل
دسقگیر و به بیضههای
کرد بودس .
او به ین ی گوی پ «جیگ رواس ای که
اسقادش بود باله چالیالزی کاله
یارکو
اتن دارد اتداق ی افق خیل شالیالیاله
است .تداوت ایالن اسالت کاله دوئالرتاله
یجیور سیسالت کاله بالرای حالماللاله باله

یعقرضان در کو ون سیق

در فیلیپینپ ارسال .عکز یز آ سار/گق

اسقداد کی ...چطور
رساسهها ا ارت
چیین چیزی یمکن است؟ با فیاوری».

گلوریا ی یالر یسالئالول « َر اللالر »اسالتپ
سخسقیالن آژاسالز خالیالری ایالیالقالرسالقال
سه تالیالهالا الوشال
فیلیپین که ه ف
اخیار بلکه سریایهگااری جمع بالرای
روژ های یه و جمالیآوری اطالمعالات
حیات برای کم به قرباسیان سالیالل و
توفان است .رو سایهسگاران کارآ یود ای
یثل گلالوریالا و یالاریالا رسالاپ سالردبالیالر
«ر لر»پ جواسان بیست و چی سالالالهی
را
آشیا بالا شالیالکالههالای اجالقالمالاعال
اسقخ ا کردس  .وقق به دفقر با المن
آ اد سارسج رسگ «ر لر »وارد ی شالویال
به جالوان بالودن و عالمال تالاً ن بالودن
ی بالریال  .تالیالهالا چالیال
کارکیان آن
رو سالالایالالهسالالگالالار یسالالنتالالر بالالا سالالوعالال
سختگیری یادراسه بر کار آسها سالظالارت
ی کیی  .در یاسیل آسها را «ر اللالریهالا»
ی خواسی .
وقق دوئرته تتالمالیال گالرفالت کاله در
اسقخابات ریاست جمهوری سال ۲۴۱۰
شرکت کی پ به سظر ی رسی که او و
«ر لر »برای ه ساخقاله شال اسال  .او
شهردار ی شهر دور ا ایقخت بود که
به سختگیری علیه یرتکالیالان جالرائال
یواد یخ ر شهرت داشالت .بالیالابالرایالنپ
شیکههای تلویزیوس وقت کم را باله
او اخقتاص دادس و او بر شالیالکالههالای
اجقماع تمرکز کرد .وقق «ر اللالر »در
بالرگالزار
فیسیوک ییاظر ی اسقخابالاتال
کردپ دوئرته تیها سایزدی بود که در ایالن
ییاظر شرکت کرد .این ایر یالوفاللالیالت
به اریغان آورد .یا
چشمگیری برای

ایمجز

او الال یحو کردن جرائ یواد یخ ر الالال بالر
سر بانها افقاد .گزارشگالران «ر اللالر»
شعارهای او دربار ی «جیگ علیه یواد
بالعال اً
یخ ر »را تکالرار کالردسال  .وقالقال
دوئرته به کشقار بهاصطالم یالجالریالان
الالرداخالالت ایالالن خالالیالالرسالالگالالاران افسالالو
خوردس که چالرا کاللالمالهی «جالیالگ »را
تکرار کالردسال  .آسالهالا باله عالادیسالا ی
کارهای دوئرته کم کرد بالودسال اگالر
این ی «جیگ » بودپ باله ایالن تالرتالیالب
تلدات ایرفقی تر بود.
شو طیع » خودیاسال « یالعالروف اوپ
لطیدههای شق کاله یالثالل تالرایالپپ
ژائالالیالالر بالالولسالالوسالالاروپ الالوتالالیالالنپ بالالوریالالز
جاسسون و دیگر « الو الولالیالسالتهالا »ی
رسروص ا تعریالف یال کالیال پ تشال یال
ش  .وقق ضعدا برای یسخالر کالردن
ق رتمی ان لطیده ی گویی پ آسهالا را ا
عرش به فرش یال آورسال  .ایالا وقالقال
ق رتمی ان دائماً ضعدا را با چیین لحی
تحلیر ی کیی پ این شوخ به چالیالزی
ترسیاک تی یل ی شود چییالن کالاری
هیجارها را ا بین یال بالرد و و را را
برای تحلیر قرباسالیالان باله شالکاللهالای
گوساگون هموار ی کی .
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کس سالمال داسال
که ا آغا ریاست
جمهوری دوئالرتاله
دقیلاً چی سدالر در
«جیگ علیه یالواد
یالالخالال ر »کشالالقالاله
شالالالالالالالال اسالالالالالالالال .
سالالالا یالالالانهالالالای
حالاللالالوق بشالالری
تخمین یال سالیال
که  ۱۲هالزار سالدالر
به ققل رسی اسال
ایالالا دولالالت ادعالالا
ی کی که ۰۲۴۴
سالالالدالالالر کشالالالقالالاله
ش اسال  .در یال
دور پ بالالاله طالالالور
ییاسگین رو اسه ۳۳
سالالدالالر بالاله دسالالت
آیاسا ریسل پ ایلهان عمرپ الکسی ریا اوکاسیو-کورتزپ و رشی طالبپ سمایی گان دیوکرات یالجاللالزپ در
لیز و گرو های
واشیگقن دی.س ا حممت توئیقری دوسال ترایپ علیه خود حرف ی سی  .عکز جی لو اسالکالالالزو/
خالالالالالالالالالودسالالالالالالالالالر
ای ای
یوتورسوار به ققل
یالالال رسالالالیالالال سالالال .
یکساس را در آن واح تکرار ی کردسال
روس ی دیگری علیه او بالا یال شال .
دادرس عادتسهای اسجا سش است
و به دست ساله یالیاللالیالون یالخالاطالب
گرو های حلوق بشری بالیالنالالماللاللال
تا یعلو شود که آیا یلقولالیالن یالجالر
یالالال رسالالالاسالالال سالالال  .ایالالالن حالالالمالالاللالالالهای
ا اغالراض
این الروسال هالا را سالاشال
بود اس یا سه .گزارشهای یکرر حالاکال
هماهیگش بود .ایا ثابت کردن ایالن
سیاس ی داسی .
ا جاسا ی یواد یخ ر در جس هالایال
شت آن بالود تاللالریالیالاً
که چه کس
ز ا چی یا حملهپ ر لریها سعال
است که کوچههای اغههای یاسیل را
یحال بود.
کردس تا ا حملهها سالر در بالیالاورسال .
ُر کرد اس .
گلوریا یال گالویال در دوران یالارکالو
سخسقین چیزی که توجهشان را جاللالب
در مجموع  ۵۰ساب جعلدی امدا
ی تواسسقی دشمن را بیییی  .سالوعال
کرد وجود سقار های ُکر ای یوسیلال
بددهخددوبددی سدداهددرسددا یشددده را
ً
الالی ال بالالیالالی ال الالایالالری وجالالود داشالالت
اپ بود .آسها یرتیا در صدحالات »ر اللالر«
ن
یافتند که پیا یکسداندی را در آ ِ
ی تواسسقی شالمالا را بالکالشالیال پ یالا
ظالالاهالالر
در شالالیالالکالالههالالای اجالالقالالمالالاعالال
وا د تکرار میکردند و بده دسدت
ی تواسسقی ا شهر فالرار کالیالیال پ بالا
ی ش س و بان به تحالسالیالن دوئالرتاله
سه میلیون مخاطب میرساندنددد
بگیری پ به ی گرو حلوق
وکیل تما
ی گشودس  .چل ر احقمال داشت کاله
این ملهای هماهندگشدده بدودد
بشری سایه بیویسی پ یا اساللالحاله باله
الاپ باله
سقار های کر ای یوسیلال
اما ثابت کردن این که چده کسدی
دست بگیری  .ی داسسقی چه کسال
سیاست فیلیپین عمقهییال بالاشالیال ؟
پشت آن بود تقریباً مدال بودد
دسالیالالالقالان
یأیور اسالتپ چاله کسال
دریالافالقالیال کاله تالمالا
ز ا بررسال
اخالیالار
وقق » ر لر« شروع به وش
استپ و چه کس دشمیالقالان اسالت.
سظرات این سقار ها کلماله باله کاللالماله
کالردپ یالخالاطالیالاسال
ققلهای دولالقال
ایا حات چه؟ اتن سم داسی چه کس
یثل ه است یعاللالو بالود کاله ایالن
ساگهان به یخالدت رداخالقالیال  .در یال
دشالالالمالالالیالالالقالالالان اسالالالت .دشالالالمالالالیالالالان
حسابها جعل است و باله احالقالمالال
دور پ هالر سالاعالت  ۹۴الیالا بالا ایالن
ب سا وسشان همهجا هسقی و هیچجا
قریب به یلین ییشأ واح ی دارد.
یضمون ی رسی که «ر لالر »دربالار ی
سیسقی  .چطور یال تالواسالیال بالا اوبالاش
آسها با اسقداد ا بالرسالایالهی خالاصال
آیار ققلها ع دسا ی کرد است و ا
اییقرسق ییار کیی ؟ حق سم داسالیال
کالردسال تالا
اییقرست را به دقت بررسال
دشمیان دوئرته ول ی گیرد و «اخالیالار
چی سدرشان واقع هسقیال  .هالمالیالن
چالیالان لالحالیال
بیییی دیگر چه کس
جعل »ییقشر ی کی  .ایالن الیالا هالا
ایر به دولت اجا ی ده تا ادعا کیال
دارد .به این طریقپ حسابهای دیگری
یثل یور و یلال هالجالو یال آوردسال و
که هیچ ربط به این کالار ارهالا سال ارد.
را ی ا کالردسال کاله هالمالان کاللالمالات و
آسالالمیالالن «ر الاللالالر »و
صالالی ال وق سالالق ال
ً
آیا اییها صالرفالا شالهالروسال ان سالگالراسال
اصطمحات را به کالار یال بالردسال  .ایالن
را
صدحات آن در شیکههای اجقماع
سیسقی که دارس ا حالق آ ادی بالیالان
حسابها واقع تر به سظر ی رسی سال
اشیاع ی کردس  .در یراکز خری بالا داد
خود اسقداد ی کیی ؟
یرا ادعا ی کردس که فیلیپییال هالایال
و فریالاد باله رو سالایالهسالگالاران «ر اللالر »
هسالقالیال .
واقع با شغلهای واقع
ی گدقی » آهایپ یالارو الالالال تالو اخالیالار
ایالالن
رو سالالایالالهسالالگالالاران «ر الاللالالر »تالال تالال
خالجالالالت
جعل ییالقالشالر یال کالیال
حسابها را بررس کردس و بالا یالحالل
در حالمالایالت ا
« هشقگهای
بک
گرفقی  .هالیالچکالز
کار این افراد تما
دسقگیری رسا رایج ش  .دولت عاللالیاله
این آد ها را سم شیاخت .در یجمالوعپ
شالکالایالت کالرد.
او به یراجی قضالائال
ایالالا بالالهخالالوب ال
 ۲۰حسالالاب جالالعالالل ال
دادگا او را به قی وثیله آ اد کالرد .باله
ظاهرسا یش را یافالقالیال کاله الیالا
الالروس ال پ
یالالحالالض بسالالقالاله ش ال ن یالال

این همان روش است که در سراسر
دسیا به کار ی رود .در ترکیهپ آد هالای
جیجالبراسگیز هوادار دولت در اییالقالرسالت
کار ار به را ی اسال ا سال ا در روسالیالهپ
شرکتهای اییقرسق ثروتمی ان وفالادار
به دولت اوبالاش سالایالیالری را بسالیالج
ی کیی (وقق فالیالسالیالوک صالدالحالات
ا ایالن
«خیری» یالقالعاللالق باله یالکال
شرکتهای روس را حاف کالردپ ایالن
شرکت ا فیسیوک باله اتالهالا ساللالض
آ ادی بالالالیالالالان شالالالکالالالایالالالت کالالالرد).
دیوکراس ها سیالز یتالون سالیالسالقالیال .
همان طور کاله گالزارش اسال یشالکال ی
»یرسسالهی آیالیال « ( the Institute
 )for the Future elucidatesسشالالالان
ی ده پ هر گا ترایالپ ا یالیالقاللال ان
ا
خود در توئیقر سا یال بالرد سالیاللال
و ساسالزا عاللالیاله آسالهالا سالرا یالر
فح
ی شود .این رویّه در کار ار اسقخابالاتال
سال  2107ه یشهود بالود ایالا حالات
تش ی ش و هواداران ترایپ خواهان
«بالالالا گالالالرداسالالال ن »سالالالمالالالایالالالیالالال گالالالان ن
رسالالالگالالالیالالالن الالالوسالالالت دیالالالوکالالالرات بالالاله
«کشورشان »هسقی .
به قول تی ووپ اسقاد حلوق داسشالگالا
کلمییاپ اکیون در وضعیق هسقی کاله
«خود گدقار سوع سم ساسسالور باله
شالالمالالار یالال رود» .قالالیالالم ً چالالیالالیالالن
ی یال اشالقالیال کاله الاسال «سالخالن
یغلطهآییز »پ » سخن بیشقر« است الالال
به عیارت دیگرپ ی گدقی یا در »بالا ار
کاله
ای ها« س گ ی کیی پ جالایال
سالالراسالالجالالا بالالهالالقالالریالالن «یالالحالالتالالوتت
اطمعات »بلالیالهی کالاتهالا را ا دور
خار خواهی کرد .ایا حات سسیالت باله
صحت این حرف یشکوک ش ای  .اگر
بقوان با ار را دسقکاری کرد چه؟
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آلیرتو اسکورسیا اسقالاد شالیالکالههالای
اسالت و در سالیال دهالهی
اجقمالاعال
گاشقه به بر ای بعض ا بزرگتالریالن
تظاهرات فسادسقالیالزاساله در یالکالزیال
کم کرد است .بع ا ضرب و شالقال
داسشجویان توسالک یالأیالوران اللالیالزپ
ابالقال ا در
اسکالورسالیالا و دوسالقالاسال
سکوت را یمای کردس و تاقبالا روی
یین درا کشالیال سال و بالاعالش ایالجالاد
را بی ان ش س  .او بهت ریج فهمیال کاله
اگر ا قیل ب اس که چاله یالوضالوعالاتال
یرد را دور ه جمی ی کالیال پ و چاله
کلمات به تلویت یوس های یالقاللالابالل
ییان آسها ی اسجالایال پ در ایالن صالورت
ی تواس اعقراضات را «به را بییال ا د »

و تش ی کی  .او ی تها فکالر یال کالرد
که اییقرستپ در بهقرین حالتپ ی تواسال
به جایعه بدهماسال کاله بالرای تالغالیالیالر
سالیالا دارد.
اجقماع به چه چیزهای
ایا گوگل وقق دی که تع اد یالادی ا
اهال ی یحل در آن واحال سالرگالر
دربالالار ی
جسالالتوجالالوی اطالالمعالالاتالال
سشاسههای آسدلوآسزا هسقی تالواسسالت
ا ی ی آسدلوآسزا را ی بیی کی و باله
یوقی جلوی آن را بگیالرد .هالمالیالن ایالر
اسکورسیا شال  .او گالدالت
الها بخ
هال
که دربار ی یسالائالل سالیالاسال
ی توان چیین کاری کرد .به سظر او بالا
توجه به جسالتوجالوهالا و یالکالالالمالات
آسمین یرد ی توان فهمالیال کاله چاله
چیزی واقعاً برایشان یه است.
ایا وقق اسکورسالیالا را در یالکالزیالکالو
سیق دی پ آنق ر خسالقاله بالود کاله
در چالهالر اش دیال
حق اثری ا تر
سم ش  .شبهاپ آنق ر سگ خاسهاش
را به ص ا در ی آوردس و فرار ی کردس
که سم تواسست بخالوابال ا سالور لالیالزری
سیالز تالیال باله داخالل اتالاق خالوابال
ی تالابالاسال سال پ هالر رو هالزاران الیالا
اییقرسق ته ی به یرگ دریافت ی کرد
شال
با گلولاله حال
که در آسها سای
بودا تع اد این یا ها آنق ر یاد بود که
یرتیاً یال لالر یال و باله
تلدن همراه
ابزار شکیجهی رواس تی یل ش بالود.
را جال ی
در یکزی چیین ته ی هایال
ی گیرس  .وقق آسالجالا بالود داسالقالان
را
یک ا فعاتن شیکههای اجقماع
کالاله در حسالالاب تالالوئالالیالالقالالری
شالالیالالی ال
ساشیاس جرائال قالاچالاقالچالیالان یالواد
یالالخالال ر را افشالالا یالال کالالرد .وقالالقالال
بردسال
قاچاقچ ها به هویت این ن
اول به او شلی کردس و بالعال تتالویالر
چهر ی یقمش ش اش را در هالمالان
حساب توئیقری به اشقراک گااشقالیال
«ایرو عمر تما ش  .اشقیا یالن را
یرتکب سشوی ...به خاطر هالیالچ و الوچ
جاس را ا دست داد ».
سالیالود کاله
فلک ته ی هالای شالخالتال
اسکورسیا را سالگالران یال کالرد الالالال او
فعالالیالت اوبالاش یالجالا ی را اسالاسالاً
یخربتر ی داسسالت .یالرد خالواهالان
بالودسال ایالا دولالت
تغییرات اجقمالاعال
ُ
ی اخله و اییقرست را ر ا هر سایه کالرد
بود .حسابهای جعل ای که خالود را
حای دولت جلو ی دادس پ و در واقالی
حسابهای سالیالمالهخالودکالار و سالیالماله
«سالالایالالیالالورگالال »بالالودسالال پ بالالا ارسالالال
یعقرضالان
یا های حسابش حوا
اعالقالراضالات الرت
را ا سالا یالاندهال
ی کردس  .ایالن حسالابهالای جالعاللال
گاه خود را هالوادار یالعالقالرضالان جالا
ی دس و سپز یالرد را دعالوت باله

خشوست ی کردس تا این جیی هالا را
ب اعقیار کیی  .در قرن بیسق پ یکزیال
 ۷۴سال کشوری ت حزب بود کاله در
آن «حلیلت »ا بات دیالکالقاله یال شال .
ایرو باتهاپ ترولهالا و سالایالیالورگهالا
جالا
خود را به جالای آد هالای واقالعال
ی سی و سظر ی دهی الال در یلالایساله
با رساسههای ق یم پ گسقر ی سالدالوذ
آسها بیشقر است و خطرساکترس یرا به
تلدن همراهقان سدوذ ی کیی و حالرف
خالالود را بالاله سالالمالالی و سالالظالالر شالالمالالا
ی رساسی پ ب آنکه بقواسی بالدالهالمالیال
دوسققان هسقالیال یالا تالیاللالیالغالاتالچال .
اسکورسیا سگران بود که این تظالاهالر و
فرییکاری تلویت شود یرا یرد رفالقالار
خود را تغییر یال دهالیال تالا بالا آنچاله
واقعیت ی ی ارس اسطیاق یابال  .او باله
در
ین گدتپ « یقر رو های سالیالاهال
اسالت .سسالل جال یال بالاتهالا و
ی
یا را باله دسالیالای
ا ی
ترولها بی
تظاهر یحض هل ی دهی ».
مدققان دانشگاه هداروارد نشدان
دادهاند که دولت چدیدن هدر سدال
 ۰۰۷میلیون ن ر در شدبدکدههدای
اجتماحی ثبت میکند که هدف ا
آن ایجاد سدردر دمدی و اندددراف
افکار حمومدی ا مسدائدر مدهدم
استد
ژوهشگالران داسشالگالا آکسالدالورد بالا
باتها این فرایی را «ایجاد
تحلیل سل
اجالالالمالالالاع »خالالالواسالالال اسالالال  .روشهالالالای
در سالراسالر دسالیالا باله کالار
یشابه
ی رود .یحاللاللالان داسشالگالا هالاروارد
سشان داد اس که دولت چین هر سالال
 ۰۰۲یالیاللالیالون سالظالر در شالیالکالههالای
اجقماع ثیت ی کی که ه ف ا آن
و اسالحالراف افالکالار
ایجاد سالردرگالمال
عموی ا یسائل یه است.
همان طور که گدقی پ در عتر دیجیقالال
اسالت کاله
این علی تضعالیالف شال
«اطمعات بیشقر »به دیوکراس بهقالر
ی اسجای  .ایا اتالدالاق خالطالرسالاکتالر و
ب سروص اتری در حالال وقالوع اسالت
یرا تعریف یا ا «اسسان آ اد »در ُ
ش ُرف
تغییر است.

بوریز جاسسون تیلیغات اتوبوس کار ار «رنی به خرو »بریقاسیا ا اتحادیهی ارو الا در
سال  ۲۴۱۹را آغا ی کی  .عکز دَرن اسقیپلز/رویقر
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در سال ۱۹۷۷پ وقق یأیالوران کالاگب
ر بودسال اغاللالب
سرگر با جوی ا
حرف ا یسائل ادب به ییان ی آیال .
یالأیالوران کالاگب ال ر را بالاله خالاطالالر
عمقهاش به سویسی گان ی رسالیالسالقال
ی ال کالالردس ال کالاله بالاله جالالای
سالالر س ال
اسقداد ا لحن رسم غیرشالخالتال
شالورویپ
رئالیس سوسالیالالالیالسالقال
را
علای فردی خود دربالار ی سال گال
بیان ی کردس  .ر در ریان کوتالاهال
بالودپ
که در آن سالال یالیالقالشالر شال
بالزرگتالر ا
سوشقه بالود «آیالا لالاتال
سوشقن به عیالوان اول شالخالص وجالود
کاله
دارد؟ به سظر پ هر کالقالاب خالوبال
اسسانپ فردیت و ییحتربهفرد بالودن را
به رسمیالت بشالیالاسال پ ضال شالوروی
بالا
است یرا دیالکالقالاتالوری حالکالویالقال
اسسان در یلا فرد یخالف است».
ایرو در شیکههای اجقماع هیچ قی
و بی ی علیه ابرا وجود و ح یالشسالدالز
وجود س ارد و هر ی ا یا ی تواسی در
صدحهی فیسیوک خالود سالویسالیال ای
ی رسیست باشی  .ایا این ح یشسدالز
کاله
به «داد »تی یل ی شود بالاسال
کالاله
بالاله کالالار ی ال بالالری ال پ یالالطالالالالالی ال
ی سی ی و به اشقراک ی گالااریال پ
در اخالقالیالار داد الردا ان قالرار
همگال
ی گیرد و سپز به آگه دهی گالان و
تعییرسا اس تحویل داد ی شود کاله
یا را ه ف کار ارهای حسالابشال ای
قرار ی دهی که حق یالمالکالن اسالت
خودیان هال ا آسالهالا خالیالر سال اشالقاله
باشی  .هر چه بیالشالقالر حال یالشسالدالز
بگوییال و ابالرا وجالود کالیالیال پ قال رت
کمقری خواهی داشت.
در سقیجهپ الگوی الرو الاگالاسال ا بالا قالرن

بیسق تداوت یادی دارد .به جای ایالن
که ایال ئالولالوژی را ا طالریالق رادیالو و
تلویزیون تا خرخر ی یرد فالرو کالیالیال پ
تالالعالالیالالیالالرسالالا ان الالیالالا هالالای یالالقالالدالالاوت
حسالالابشالال ای را بالاله گالالرو هالالای
یخقلد در شالیالکالههالای اجالقالمالاعال
ی فرسقی  .تالایالز بالورویال پ یال یالر
دیجیقال کار ار «رنی باله
رحرف بخ
خرو »بریقاسیا ا اتحالادیالهی ارو الاپ باله
ین گدت که برای جهتده به افالکالار
عموی در ی کشور  ۲۴ییلیون سدری
کاف است که  ۷۴تالا  ۲۴سالوع الیالا
حسابش به گرو های یخقلف یرد
بدرسقی  .کار بوروی این است که هالر
به ایالن کالار ار
فردی را بیا به عمیل
جاب کی پ حق اگر در ابقال ا باله سالظالر
یالیالان
برس که تیها یوسال سالسالقال
عمیق این فرد و این کار ار وجود دارد.
بوروی پ که با یشکمت یالثالل یالکالعالب
روبی برخورد ی کی پ ادعا ی کی که
یوفلیتآییزترین یای که یرد را باله
رنی دادن به خرو ا اتالحالادیالهی ارو الا
تشویق کردپ به حلوق حالیالواسالات ربالک
داشالالت .کالالار ار «رنی بالاله خالالرو »
ی گدت که اتحادیهی ارو ا به حیواسات
ظل یال کالیال یالراپ بالرای یالثالالپ ا
دای اران اسپاسیای ای حمایت ی کیال
کالاله گالالاوهالالای گالالاوبالالا ی را الالرورش
یال تالواسسالت
ی دهی  .بوروی حق
ا گروه که به «حلوق
بین دو بخ
حیواسات » عمقه داشقی پ تمالایالز قالائالل
شود و تیلیغات ب رد ی حاوی تتاویر
گالرو ا
حیواسات ُیثلهش را باله یال
رنیدهی گان و تیلیغات آرای بخال تالر
حالالالاوی تتالالالاویالالالر گالالالوسالالالدالالالیالالال ان
را باله گالالرو دیالگالالر
دوسالتداشالقالالیال
بدرسق .
داسقانهای یشابه دربار ی ارسالال

یا های یخقلف ا سوی تعیالیالرسالا ان
سراسر دسیا شیی بود  .یشکل ایالن
ایالن اسالت
سوع ه ف قرار دادن جزئ
که یحقا سوع هویت توخال فراگیالر
است که همهی این گرو های یخقلالف
را با یک یگر یقح کی پ چالیالزی چالیالان
فراگیر که این رنیدهی گان بقواسالیال بالا
آن هماات ی اری کیی الال یدهوی یثل
«یالالالالرد »یالالالالا « الالالال ُرشالالالالمالالالالاران».
» و ولیسم « که به این تالرتالیالب باله
وجود ی آی سه سشاسهی اتحاد فالراگالیالر
ا
» یرد « بلکه یای تدرقالهی بالیال
یردی اسالت کاله دیالگالر یاللالت
ی
واح ی سیسقی  .وقق وجاله اشالقالراک
ی یاب پ یالجالیالوریال کاله
یرد کاه
سالوع جال یال ی ا
برای هر اسقخالابالاتال
«یرد »بسا ی  .چون سالیالاسالتهالای
یشخص و ای ئولالوژیهالای یالیالسالجال
ا یالرد را
یمکن است بخ هالایال
فراری ده پ این یرد «خلقالساعه »
رهالالیالالر و
را بالالای ال حالالول یالالحالالور ی ال
احساسات ییهم یثل «خوشبیی »
یا «با ز گرفقن ق رت »یقالحال کالرد.
واقعیتها بار خاطرس ساله یالار شالاطالر
شما سم خواهی کاله صالاحالیالان آرای
قالاسالی
شیاور را با اسق تل عاللالمسال
کیی بلکه ی خواهی حرف بزسی کاله
در فضای گسالیالخالقالهی شالیالکالههالای
ا بلیه جلب توجه کیال
اجقماع بی
یالرا در ایالن فضالا هالر چاله حالرفالقالالان
سایعلولتر و عجالیالبوغالریالبتالر بالاشال
بیشقر آن را «ی سیال سال » .در واقالیپ
و
عالالجالاللالاله در ب ال اعالالقالالیالالای ال
سالالوع ال
ب احقرای به فالاکالتهالا و واقالعالیالت
وجود دارد .ترایپ و جالاسسالون هالر دو
یحتول این یحیک هسقی .
.۰
را باله شالیالو هالای
ایا اگر تالیاللالیالغال
یقداوت به افراد یخقلد قالب کیالیال پ
در این صورت چطور ی توان فهمی کاله
حرف اصل این تیلالیالغ چالیالسالت؟ آیالا
برگزیت به حلوق حیواسات ربک داشت؟
بالاله یالالهالالاجالالرت یالالربالالوط بالالود؟ اراد یالالا
«خواست یرد »یعی چه؟ بر اسالا
گزارش یل یات کالمالیالقالهی بالررسال
در الارلالمالان بالریالقالاسالیالاپ
اخیار جعاللال
« الایاله و
با یهای ج یال اطالمعالاتال
یشقرک را که بحش یسالقال ل
اسا
بالر آن
و ییقی بر واقعیتهای عیالیال
اسقوار استپ تضعیف ی کی ...تارو الود
دیوکراس یا را ته ی ی کی ».
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چی ی قیل در علب اتاق در یالجاللالز
عوا بریقاسیالا سشالسالقاله بالود تالا باله
گزارش سهای همین کمیقه گوش کی .
ین یک ا یقختتان رشماری بالود
که اعضای این کمیقه با آسهالا یشالورت
کرد بودس  .شالت سالر سالمالایالیال گالان
یجلز تابلالوی ساللالاشال ای بالود کاله
صحیالهای ا یالجاللالز عالوا در قالرن
هجال هال را سشالان یال داد .در ایالن
تتویرپ یردان کم گیز به سر سرگر
دقالیالق هسالقالیال و
ارائهی اسق تل
طرف یلابل ه با توجه کایل به حالرف
آسها گوش ی ده  .بعی است که ایالن
صحیه واقع باش یرا یجلالز عالوا
الرهالیالاهالو و ُالر ا
همیشاله جالایال
دروغگوها بود است الال ایا این تالاباللالوپ
را تالرسالیال
دستک پ کمال یطلوبال
ی کردپ همان چیزی که به سظر ایالن
کمیقه ا «بحش یسق ل »و ««تالارو الود
دیوکراس »یراد ی کرد .آیالا چالیالیالن
چیزی در عتر اطمعات گمرا کیالیال ی
دیجیقال ب ایان یمکن است؟
یک ا واکی های دولتهاپ ا جماللاله
یالثالل آلالمالانپ
دولتهای دیوکراتیکال
فراسسهپ و شای به ودی بریقاسیاپ ایالن
بالالود کالاله بالالکالالوشالالی ال تالالا «اطالالمعالالات
گمرا کیی »را ساسسالور کالیالیال  .ایالن
واکیش قابل درک ایا سادرست است.
یالیالطالق
چیین کاری تحالمالیالل سالوعال
سیاس است که دوبار سالاسسالور را
عادی ی سا د و الیالرو یهالای سالال
بر آب ی کی عالجالیالب
 ۱۹۲۹را سل
دوسالت دارد
سیست که وتین خیاللال
که با اسقیاد به قاسون آلالمالان دربالار ی
«اخیار جعل »دوبار سالاسسالور را بالر
روسیه تحمیل کی  .ا این یه تالر ایالن
سشالالاسالالهی
کالاله چالالیالالیالالن واکالالیالالشالال
سوءتداه دربار ی طر کار ایالیالقالرسالت
است که با رادیو و تلویزیون فرق دارد.
در دوران سلطهی شالورویپ اطالمعالات
در اوکراین کمیاب بود .هالر رو صالیالحپ
ر ود ا خواب بی ار ی شال پ رادیالو
را روشالالن ی ال کالالردپ یالالو کالالوتالالا را
ی گرفت و آسقن را آنق ر تکان یال داد
تالالالالا الالالالارا یالالالالتهالالالالای ارسالالالالالالالالال
ساسسورچ های شوروی ا بین بالرود.
بع ا ییز و صی ل ها بات ی رفالت تالا
بهقرین جا برای دریافت ایالوا را الیال ا
کی  .سپز یچ رادیو را ی یچالاسال تالا
شالالوروی و
یالالارشهالالای سالالظالالایالال
اپ آلمان شرق را رد کیال .
یوسیل
را یحک به باللالیال گالوی رادیالو
گوش
یالال چسالالیالالاسالال و الالز ا یالال تالال
خ خ پ این کلمات را یال شالیالیال

«اییجا لی ن استپ رادیو ب ب س »ا
«این رادیو آ ادی در واشیگقن است ».
او به اخیار سیاس پ و خیرهای یربوط
به کقابهای یمیوع و دسقگیری دیالگالر
سالالاراضالالیالالان گالالوش یالال داد .قالالاچالالاق ال
رسالالاسالال ن اطالالمعالالات یالالربالالوط بالاله
دسقگیریهای سیاس به رادیالوهالای
غرب در حک عمر دوبار یافالقالن بالودا
در این صورت سا تالان بالر سالر بالانهالا
ی افقاد و ی ش ا شما دفالاع کالرد.
سراسجا پ ز ا یاجراهای گالوسالاگالونپ
روسالال
الال ر خالالودش ا بالالخالال
آثالار
ب ب س سر درآورد و به خ
و در یالالیالالان
هالالیالالری سالالاسسالالورش ال
گالالااشالالقالالن اطالالمعالالات بالالا شالالهالالروسالال ان
شوروی رداخت.
ایرو ساسسور یحقالوا در بسالیالاری ا
یافقه اسالت .ایالا شالکالل
جاها کاه
ظالالریالالفتالالری ا سالالاسسالالور دربالالار ی
چگوسگ شکلگیری یحیک اطمعالاتال
اطرافمان وجود دارد .باله جالای ساللالب
حق دریافت و اسقلالال اطالمعالاتپ بالایال
ا
دهی  .ی
یطالیات خود را افزای
هر چیزپ بای حق داشقه بالاشالیال کاله
ب اسی ی حساب آسمینپ بات است یالا
آدی واقع پ یحقوا طییع اسالت یالا
یحتول ترولها استپ و ایالن کاله چاله
شت ی وب سایت «خیالری »
کس
است .هالمالان طالور کاله در یالکالزیال
بودن برای بسالیالاری
فهمی پ ساشیا
ا فعاتن ضروری است ایا بای ب اسالیال
که آیا هویت صاحب ی حساب جعل
است یالا ساله .بالایال بال اسالیال کاله چالرا
برسایههای رایاسهای این یطاللالب و ساله
یطلب دیگری را به یا سشان ی دهی ا
چرا ی آگه پ یلالهپ یا یا تتویر باله
طور خاص یرا هال ف یال گالیالرد و ساله
ا
دیگری راا بای ب اسی که کال ا یال
داد هایمان را برای تأثیر گالااشالقالن بالر
خودیان به کار برد اس و چالرا .در ایالن
صورتپ شای کمقر یالثالل یالوجالوداتال
یقأثر ا قوای یریو رفقار کیی و کمالقالر
و لالر
به دتیل سالایالعاللالو باله تالر
بیدقی  .در این صورتپ شای در عالوض
بقواسی ا جایگاه برابر بالا سالیالروهالای
یرایون خود تعایالل کالیالیال .
اطمعات
چیین چیزی به وجه تمایز دیوکالراسال
و دیکقاتوری تی یالل خالواهال شال یالرا
اییها همان سوع حلوق دیجیقال اسالت
که وتینهاپ دوئرتهها و ترایپها بالرای
حدظ ق رت خود بایال ا یالرد ساللالب
کیی .
در قرن بیسق پ اطمعات در صف یل
و دیالکالقالاتالوری بالودپ
سیرد دیوکراسال
کاله الیالرو ی تالعالریالف و
همان جایال
تضمین ی ش  .ا آن الزپ اطالمعالات
به عرصهای برای تضعیف دیالوکالراسال

تی یل ش است .ایا اطمعات در عین
حال ی تواس عالرصالهای بالرای دوبالار
یعیا بخشی ن به واژ های یهم یثالل
«حلوق »و «آ ادیها »باشال پ هالمالان
واژ های که سسل ج ی فریالیالکالاران و
حکویتهای سقمگر د دی اس و ا آن
خود کرد اس .
برگردان عرفان ثابق

یقر ویالراسالقالسالف الژوهشالگالر ارشال
یهمان در «ی رسهی اققتالاد لالیال ن »
است .عیوان ج ی ترین کالقالاب او ایالن
اسالت ایدن پدروپدا ددانددا نددیدسددت:
ماجراهایی دربارهی جندگ حدلدیده
واقعیت .آنچه خواس ی بالرگالردان ایالن
یر است
سوشقهی او با عیوان اصل
Peter Pomerantsev, ‘The
disinformation age: a revolution in
propaganda’, The Guardian , 27
July 2019.

دانشگاه در خدمت پولدارها

کیکور و یسائل و حالواشال اشپ ا آن
دسقه یوضوعات است که سالهالا و
بلالکاله دهالههالاسالت سالاخالواسالقاله باله
بالا یالگالران
عرصهای برای ق رتسمالایال
رشماری ب ل

ا  ۹۴درصال صالیال لال هالای دو
بی
و عالمیاله
داسشگا شهی بالهالشالقال
طیاطیای به ده های باتی درآیال ی
اخقتاص یافقه است.
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اسالالت .بالالزسالالگالالا کالالیالالکالالور بالالرای
شالال
خواس اس تالا
آنهای که ۱۲سال در
وارد داسشگا شوس باله هالمالان اسال ا
بالرای
اسالتپ کاله حالقال
تعیینکیی
و
دولالالتپ داسشالالگالالا هالالای دولالالقالال
ختوص پ بیگا ها و یالوسالسالههالای
سالیالز
تولی کقابهای کالمال آیالو شال
سرسوشتسا است .برای داوطاللالیالان
ورود به داسشگا پ کیکور یعالادل آ یالون
بختآ یای است که همه در رقابالقال
برابرپ دارای های خود را بای باله الای
آن بریزس و اگر ا آن گاشالقالیال پ در آن
صورت للب قهریان خالواهالیال گالرفالتا
قهریانهای که ا قضا تیها سیسقی و
یالالوسالالسالالات کالالیالالکالالور و کالالقالالابهالالای
ررسالگ
کم آیو ش هر ک ا سلش
در رساس ن آنها به این یالرحاللاله ایالدالا
ی کیی  .با این اوصاف سم توان بر این
ادعای ییقل ان کیکور که یال گالویالیال پ
سالیالسالت ایالراد
کیکورپ آ یوس رقابقال

یالطالالالعاله
یال
گرفتپ چراکه براسا
ا  ۹۴درص صی ل هالای
یوردیپ بی
و عالمیاله
دو داسشگا شهی بهشق
طیاطیای به ده های باتی درآیال ی
اخقتاص یافقه است.
سهم پنج برابدری ثدروتدمدنددان ا
سرفیت دانشگاهها
کشالور و
سالهاست سظا آیو شال
کیدیت سیاستگااری در ایالن حالو پ
در یظان اتها است کاله آن طالور کاله
شایسقه استپ یییه را برای تحتیالل
رایگان افراد فراه سکرد و هالر وقالت
ه سقایج کیکالور یالیالقالشالر یال شالودپ
بحشهای یادی دری گیرد که طیلالات
باله
یقوسک و رو به ایین دسالقالرسال
آیو ش عال س ارس و داسشالگالا هال
باله خالود
یاسی درآی ها شکل طیلات
گرفقه است .شمار سسالیالقالا یالادی ا
ا
کارشیاسانپ کالیالکالور را یتال اقال
ب ع الق در حق فرودسقان ی داسی
و ا آن طرف ه هر یان که سقایج این
آ یون ساتسه ییقشر ی شودپ صحالت
بالیالشالقالر عالیالان
چییالن گالدالقالههالایال
ی شود .گو اییکه ایسالال ۱۹سالدالر ا
یجموع ۰۴سدر برتر کیکور سراسالری ا
شهر تهران رتالیاله کسالب کالرد اسال و
جالب اییکه ۹۹درص اینها در یال ار
و ۳۳درصال
غیردولق و سموسه دولقال
خواسال اسال .
«سمپاد »در
در ی ار

دولق کمقر ا
این یعی سه ی ار
ی درص بود است .گرچه سابرابری و
یالحال ود باله
ب ع الق های آیو ش
سالیالسالت و یالوارد
سظا آیو ش عال
یقع دی به این یسئله داین ی سیال .
بر ایه یطالعهای کاله سالال  ۹۹دفالقالر
یطالعات اجقماع و ارت رفالا اسالجالا
داد پ سه سه ده بالاتی درآیال ی
ا ظالالرفالالیالالت ۱۰رشالالقالاله یالالیالالقالالخالالب دو
و عالمیاله
داسشگا شهی بالهالشالقال
برابر ده هالای
طیاطیای تلرییا ش
ک درآی است.

ایسال ۱۹سدر ا یجموع ۰۴سالدالر بالرتالر
کیکور سراسری ا شهر تالهالران رتالیاله
کسب کرد اس و جالب اییکه ۹۹درصال
و سالمالوساله
اینها در ی ار غیردولق
دولق و ۳۳درص در ی ار «سمپاد »
در خواس اسال  .ایالن یالعالیال سالهال
ی ار دولق کمقر ا ی درص بالود
است.
این یطالعاله کاله بالر الایاله تالرکالیالب و
یلایسه اطمعات ایگا رفا ایراسیان و
باس داد داسشجویان داسشگا های یاد
ش صورت گرفقه و در آنپ اطالمعالات
هزار و سهت فارغالقحتیل
ح ود ش
سالهای اخیر این دو سهاد آیو ش با
شاخصهای درآی ی ده ها سیجی
ش است.

صفحه 39

آن
ت وینکیی گان این گزارشپ در ال
بود اس که بدهمی فارغالقحتیمن ایالن
تالحالتالیالل
داسشگا ها در چه یلاطع
ا
کالالرد اسالال پ سالالهالال هالالر دهالال
صی ل های داسشگا چل ر اسالتپ یالا
اییکه تیعیض جیسیق و یوقعیتهالای
جغرافیای چل ر بر تالحالتالیالل اثالرگالاار
بود اس  .بریییای سقایج این یطالعهپ در
ییان ۱۷رشقه یالیالقالخالب تالحالتالیاللال پ
رشقههای با سر اشقغال بسیار ایینپ
همچیان تع اد یادی داسشالجالو جالاب
ی کیی  .بررس ها حاک ا آن است
یالاسالیال
که سر اشقغال در رشقههای
ا ۹۴درصال اسالت و
حساب اری بی
سالظالیالر
در یلابل با ار کار رشقههالایال
باله
بالالالیالیال
یشاور و روانشیاس
۱۴درص ه سم رس  .یلایساله سالر
اشقغال داسشجویان دو داسشالگالا سالیالز
دارد .در یالیالان
سکالات قالاباللتالوجالهال
رشقههای ا ده های الردرآیال کاله
سر اشقالغالال بالاتی ۰۴درصال دارسال پ
بیشقرین سر با ۹۲درص پ یقالعاللالق باله
داسشالالجالالویالالان رشالالقالاله حسالالابالال اری بالالا
ییاسگین ده ثروت ح ود  ۹/۲است.
درآیال ی سالیالز
باتترین ییاسگیالن دهال
یقعلق به داسشجویان رشقه یال یالریالت
ایور شهری است که داسشجالویالان آن
جزء ده های سه و دهال بالود اسال .
طیق این گزارشپ دستک  ۱۱رشالقاله
و
تحتیل در دو داسشگا بالهالشالقال
وجالود دارد کاله
عمیاله طالیالاطالیالایال
داسشجویان آنها در ده های هشقال
و سه یشغول به تحتالیالل بالود اسال و
ه ال ا یالالاراسالاله آیالالو ش ال
هالالمالالگ ال
برخوردارس .
راب ده دهدکهدای اقدتدصدادی و
اشتغال دانشآموختگان
در این گزارش اثر تحتیالمت در درآیال
اسقظاری داس آیوخقگان هال بالررسال
ش و سقالیالجاله آن سشالان یال دهال پ
۰۴درص داس آیوخالقالگالان سالاکالن در
ردرآی ترین ده اققتادی درست ی
سال بع ا اتما تحتالیالمتپ شالاغالل
ش اس و به سسیت سایر داسشجالویالان
درآی بیشقری هال کسالب کالرد اسال .
این گالزارش گالرچاله اخالقالمف
براسا
درآی اسقظاری یلاطی باتتر تحالتالیاللال
(دکقرای تختت ) با یلاطی الایالیالنتالر
(لیساسز) حال ود ۱۴بالرابالر اسالت یالا
اخقمف درآی اسقظاری داس آیوخقگالان
دکالالالالالقالالالالالرا حالالالالال ود ۰/۲بالالالالالرابالالالالالر
فوقلیساسزهاستپ این اخقمفها در
ده های ثروتمالیال بالهیالراتالب ا حال
ییاسگین بیشقر است .اثرات تحتالیالمت
در درآی اسقظاری شاغمن ب ین صالورت
است کاله داسال آیالوخالقالگالان یاللالطالی
لیالسالاسالزپ در یالا حال ود ۲۴۴هالزار

تویانپ فوقلیساسزها ی ییاللالیالون و
 ۱۴۴هزار تالویالان و تالحالتالیاللکالردگالان
یلطی دکقراپ یاهاسه دو ییلیون و ۳۴۴
هزار تویان درآی داشقهاس  .ایالن بال ان
یعیاست که اثر سطح تالحالتالیالمت بالر
درآی شاغمن همانگوسه کاله اسالقالظالار
ی رودپ باتست.

سه داسشجویان سه ده کال درآیال
(اولپ دو و سالالو ) در داسشالالگالالا
۱۱درصال
بهشق و عمیه طیاطیائال
است.
سهم یکششمی کمدرآمددهدا ا
دانشگاهها
یه ترین یافقه این گالزارشپ ایالا عال
توا ن در جاب داسشجویان کال درآیال و
ردرآی در دو داسشگا شهی بهشقال
و عمیه طیاطیای است .این یطالالعاله
بهخوب سشان ی ده پ شیو کیوسال
داسشالجالویالان تالا چاله اسال ا
گزییال
را تش ال ی ال
آیالالو ش ال
ب ال ع ال الالالق ال
برآوردها سه دهال
ی کی  .براسا
باتی جایعه (هشق پ سهال و دهال )
۹۳درص ظالرفالیالت داسشالگالا شالهالیال
بهشق و ۹۱درص داسشالگالا عالمیاله
طیاطیای را به خود اخقتاص داد اسال
و در یجموع سیز  ۹۴درص داسشجالویالان
ردرآی جایعه هسالقالیال .
ا سه ده
در یلابل سه داسشجویان سه دهال
ک درآی (اولپ دو و سو ) در هالر دو
داسشالالالگالالالا ۱۱درصالالال اسالالالت .بالالاله
عیارت دیگرپ داسشجویاس کاله ا سالظالر
وضی درآی ی جزء طیله یرفه یحسوب
برابر بیشقر ا فلرا و
ی شوس پ ش
یحرویان ا ظرفیت دو داسشگا بالزرگ
کشور بهر برد اس  .ا سظر تو یی ثروت
سیز بر الایاله داد هالای آیالاریپ دهال
دهم ها با ح ود ۳۴درصال ظالرفالیالت
اشغالال صالیال لال هالای داسشالگالا هالاپ
سهم به یراتالب بالیالشالقالر ا دهال
اول های دارس که سه شان به یالج
درص ه سم رس .
تدصی ت و رفتاری در تله فقر
سابرابری الیقه یح ود به اشالقالغالال باله
تحتیل سم شود و سابرابری در درآیال
اسقظاری ده ها بع ا داس آیوخقگ
ه یشهود است .یعی داسشالجالویالان
دهالالال هالالالای فالالاللالالالیالالالرتالالالر الالالز ا
فارغالقحتیل سیز درآی کمقری کسب
ی کیی  .ب ین صورت که داسشالجالویالان
سه ده باتی درآی ی بمفاصله ز
اسالقالخال ا (ساله
ا فالارغالالقالحالتالیاللال
بهیعیای اشقغال) ی شوس و ییزاسال
ا درآی را (بهطور ییاسگین ا ۲۰۴هالزار
تویان تالا  ۰۰۴هالزار تالویالان) کسالب
ی کیی پ ایا در یاللالابالل سالهال ساله
ایین درآی ی تلرییا صدر اسالت.
ده
تداوت در درآی داس آیوخقگان ساکالن

ده های درآی ی در حالت اشالقالغالال
ه بسیار یاد اسالت .جالالالب اسالت
ب اسی با اییکه داس آیوخالقالگالان دهال
ده ز ا اشقغالپ بهطور یالقالوسالک
یاهاسه ی ییلیون و  ۰۴۴هزار تالویالان
درآیالال کسالالب یالال کالالیالالیالال پ درآیالال
فارغالقحتیمن ده های اول تا سالو پ
همچیان صدر است .ایالن صالدالر بالودن
درآی ال در یالالیالالان داس ال آیالالوخالالقالالگالالان
ده های اییی احقمال دیگالری هال
دارد و آن چیزی سیست جز بالیالکالاری و
جابسش ن در با ار کار .صحت و سل
این احقمال را یال تالوان بالا بالررسال
شالالاخالالص یالالافالالقالالن شالالغالالل الالز ا
اثالیالات کالرد.
داس آیوخقگ بهراحق
بررس ها سشان ی ده پ دهال هالای
ثروتمی سهتیها درآی بیشالقالری دارسال پ
بلکه راحتتر ه سر کار ی روس و ا
این سظر تالدالاوت چشالمالگالیالری یالیالان
وجالود دارد.
ده های فلیر و غالیال
احالالقالالمالالال یالالافالالقالالن شالالغالالل در یالالیالالان
داسشجویان فارغالقحتیالل ساله دهال
باتی درآی ی هر دو داسشگالا بالهطالور
یقوسالک ا ۲۰درصال تالا ۰۰درصال در
سوسان استپ ایا ا آنسالو احالقالمالال
یافقن شغل فارغالقحتیمن سه دهال
سالو
اییالن درآیال ی (بالهجالز دهال
داسشگا عمیه که دو درصال شالاسالز
دارس ) تلرییا صدر است .ب ین تالرتالیالب
بای گدت ییان تحتیمت داسشگاه و
احقمال تغییر وضی درآیال ی سالاکالیالان
ده های درآی ی الایالیالنپ رابالطالهای
یعیادار وجود س ارد و یشختا دربار دو
و عالمیاله
داسشگا شهی بالهالشالقال
طیاطیای پ یافقهها سشان ی ده کاله
تحتیمت داسشگاه گرفقاری افراد در
تله فلر را تش ی ی کی .

احالالقالالمالالال یالالافالالقالالن شالالغالالل در یالالیالالان
داسشجویان فارغالقحتیالل ساله دهال
باتی درآی ی هر دو داسشگالا بالهطالور
یقوسالک ا ۲۰درصال تالا ۰۰درصال در
سوسان استپ ایا ا آنسالو احالقالمالال
یافقن شغل فارغالقحتیمن سه دهال
سالو
اییالن درآیال ی (بالهجالز دهال
داسشگا عمیه که دو درصال شالاسالز
دارس ) تلرییا صدر است”.
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نان تدصدیدرکدرده نصدم مدردان
درآمد دارند
در گزارش و ارت رفالا پ وضالی درآیال ی
فارغالقحتیمن ا سظر سن و جیسالیالت
سیز بررس ش اسالت .آن طالور کاله
داد هالالا سشالالان یالال دهالال پ سسالالیالالت
شاغمن یرد و ن در یجالمالوع۱۴دهال
درآی یپ  ۰۱به  ۰۹باله سالود یالردان
است .این در حال است که ا سالظالر
سسیت داسشجویانپ سالان بالا ۰۲درصال
تع اد بیشقری ا صی ل های داسشگا
را به خود اخقتاص داد اس که یلایسه
در
این دوپ حکایت ا تیعیض جیسیق
با ار کار کشالور دارد .ا
روش دیالالالگالالالری سالالالیالالالز
یالال تالالوان بالاله تالالیالالعالالیالالض
جیسیق در ییان سالان
و یردان داسال آیالوخالقاله
بالالرد .بالالراسالالا
الال
آیارهاپ فارغالقحالتالیالمن
ن در یلایسه با یردانپ
شاسز کالمالقالری بالرای
اشقالغالال دارسال  .بال یالن
کالالالالالالالاله
صالالالالالالالالورت
فارغالقحالتالیالمن ن در
داسشگا های بهشق و
باله
عمیه طالیالاطالیالایال
ترتیب  ۱۷و  ۲۴درصال
احقمال شغل یال اکالردن
دارسالال و یالالردان هالال
بهترتیب بالرای ورود باله
عرصالههالای اقالقالتالادی
 ۲۰و ۳۴
شالالاسسالال
درص ی دارسال  .یالعالیال
فارغالقحتیالمن یالرد در
هر دو داسشگا بهترتیالب
 ۰۷درص و  ۳/۳۳درصال
شاسز بیشالقالری بالرای
یافقن شغل دارسال  .ایالن
تیعیض در یقوسک درآی
و احالالقالالمالالال اشالالقالالغالالال
رشالالقالالههالالای یالالیالالقالالخالالب
داس ال آیالالوخالالقالالگالالان سالالیالالز
یشهود است .با تحلیالل
جزءبهجزء داد ها روشن
ی شود که فارغالقحتیمن یرد در هالر
دو داسشگا بهطور یالقالوسالک دو بالرابالر
ه داسشگاهال هالای ن خالود درآیال
کسب ی کیی  .برای یثالپ ا ییالان ۹
رشقه ییقخب ( بان و ادبیات فالارسال پ
یهی س برقپ حلالوقپ حسالابال اریپ
ی یریت فیاوری اطالمعالاتپ یال دکالاری
و آیالو ش
اجقماع پ روانشالیالاسال
کودکان اسقثیای پ اقالقالتالاد سالظالری و
ی یریت جهاسگردی) با اییکه بیشقالریالن
درآی یقعلق باله رشالقاله حسالابال اری
استپ سه درآی ی سان تلرییا ستالف

یردان است .شاخص احقمال اشقغالال
رشقههای ییقخب سیز باور ایری وجالود
تیعیض جیسیق در دو یان تحتیل و
با ار کار را تلویت یال کالیال  .بالررسال
سمودار احقمال اشقغال در رشالقالههالای
ییقخب سشان ی ده که روی کالاغالا
در تما رشالقالههالا بالهجالز دو رشالقاله
بالرق و یال یالریالت فالیالاوری
یهی س
اطالالمعالالات (دارای بالالیالالشالالقالالریالالن تالالوا ن
جیسیق )پ احقمال اشقغال سان باتتالر
اسالتپ ایالا در عالمالل یالردان سالهالال
بهیراتب بیالشالقالری ا بالا ار کالار ایالن
رشقههالا را ا آن خالود کالرد اسال  .در

شاخص یقوسک درآی برحسالب سالن
در یان داس آیوخقگ سیز همان گوسه
سالن
که اسقظار ی رودپ سان با افزای
بهیرور و بیا بهدتیل فرهیگ پ ار شال
و اجقماع ا با ار کار خار ی شوسال
این تغالیالیالر رفالقالار اقالقالتالادی سالان را
ی توان بهوضو در گزارش و ارت رفالا
ه یمحظه کرد .باله ایالن صالورت کاله
ییاسگین درآی داس آیوخقالگالان ن تالا
ا یالردان بالیالشالقالر
سیین ۳۴سالگ
استپ ایا ا سیین  ۳۴تا  ۰۴سالال و
۰۴سال به باتپ به یال بالار یالردان ا

سان سهتیها ا سظر کسب درآی یشال
ی گیرس پ بلکه هرچه جلوتر ی رویال پ
اخقمف سطح درآی هالا هال بالیالشالقالر
ی شود.
دریچهای به تضاد سدیداسدتهدا و
بایستهها
گالالرچالاله در کالالاسالالون تالالمالالا بالالحالالشهالالای
سیاستگااری آیو شال پ تالاکالیال بالر
بالرای در
ایدای وظالایالف حالاکالمالیالقال
قرار دادن فرصتهای عادتساله
دسقر
و کالیالدال تالرکالردن آیالو ش
آیو شال
آن در
استپ کیکور و اققتاد سیاس
کیار روس سگرانکیی ختالوصال سالا ی
آیو شپ یواسع یه اسال
کالاله ع ال الالالت آیالالو ش ال
یوضوع اسیاد و قالواسالیالن
باتدسق را یالر سالوال
ی برد .حق ع ای سیز
بهصورت سدت و سخالت
باور دارس که شالا کاللالیال
و
رفی یعضمت آیو ش
بیکالاری و اشالقالغالال در
حالالاف کالالیالالکالالور اسالالت.
ساظران ی گویالیال پ بالایال
سگا کمنسگالر در ورودی
سالالظالالا آیالالو ش اع ال ا
داس آیو پ یعل پ ییالابالی
و
و… و خالروجال
یال
فالالرایالالیالال هالالای آن حالالاکالال
باش تالا تالوا ن و آسالچاله
ع الت سایی ی شالودپ
در ییان تما ارکان برقرار
شود .سل ی که عالمالویالا
به کیکور وارد ی شود ا
هالالمالالیالالن اویالاله اسالالتا
یییهای بهه یالوسالقاله
ا یق و بالرسالایالههالایال
است که رقابت الروری و
کم سا ی ایر کالیالدال
آیالالو ش را تالالقالاللالالویالالت
ی کی  .یطالالعالهای کاله
و ارت رفالا اسالجالا داد
دریچهای اسالت کاله بالا
یرور داد ای آن ی توان
به تضالاد آشالکالار یالیالان
آ یون کیکور با الزا حاکمیق با تو یالی
در
ایکاسات و ظرفالیالتهالای عالمالویال
جهت برخورداری آحاد جایعه ا ع الت
برد.
آیو ش سسی

