ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎره  54ﺧﺮداد 1396

در دوزخ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ،
اﻓﺘﺎد ﺑﺴﺎط اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ راه
ﻣﻠﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب ﺧﻮد ﺑﻮد،
ﻧﺎﻛﺮد در آﻏﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻧﮕﺎه
ﺗﺎ ﮔﺸﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﻛﮋدﻣﻲ ﻻﻛﺮدار،

ﻛﻮ ﻛﺸﺘﻪ ﻫﺰار و ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده ﺗﺒﺎه
ﻧﺎﮔﺎه ﭼﻨﺎن وﻟﻮﻟﻪ در ﺧﻠﻖ ﻓﺘﺎد،
ﻛﺰ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻣﺎر ﻏﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮد ﭘﻨﺎه!
انتخابات  ،٩۶حسين باقرزاده
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نرگس مﺤمدی در بيمارستان بستری شد

نرگس محمدی ،نائب رﯾيس کانون مدافعان حقوق بشر در پی خونرﯾزی شدﯾد رحم از
زندان به بيمارستان منتقل و بستری شد.
به گزارش ساﯾت کانون مدافعان حقوق بشر ،خانم محمدی امروز -ﯾکشنبه -بهدليل
عدم توقف خونرﯾزی به بيمارستان منتقل و تحت مراقبت قرار گرفت.
نرگس محمدی به دو بيماری آمبولی رﯾه و فلج عضالنی مبتال است .پزشکان متخصص
معتقد ھستند که اﯾن دو بيماریدر فضای زندان و محيطھای تنشزا تشدﯾد شده و در
نھاﯾت در پی بیتوجھی میتوانند جان بيمار را به خطر بياندازند .از ھمين رو پزشکان،
ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک میدانند.
28-05-2017
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اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري از
ﻧﮕﺎه رژﻳﻢ
ن مـردم در
• در مجموع رای دادن ﯾا نـداد ِ
مسولين مـھـم ﯾـا پـيـاده سـازی
انتخاب
ِ
برنامه ھای کوتاه ،مـيـان و بـلـنـد مـدت
حکومت تـاثـيـر بـه سـزاﯾـی نـداشـتـه و
مشارکت ﯾا عدم مشارکت شھروندان نيـز
مستقيما" برای سيستم اھميت چندانـی
تـنـور
ندارد .پس چرا رژﯾم تالش می کـنـد
ِ
موھوم انتخابات را داغ کـرده و مـثـال" بـا
ترساندن عده ای از رﯾـاسـت جـمـھـوری
رﯾيسی ،مردم را بـه رای دادن تـرغـيـب
کند؟ به نظر من پاسـخِ اﯾـن پـرسـش در
روانشناسی جمعی ،مدﯾرﯾت اجتمـاعـی،
تجارب سياسی و آﯾنده نگری نظام نھفتـه
است .رژﯾم چند ھدف مـھـم و عـمـده را
دنبال می کند ...
ن ابراھيم رﯾيسـی
برخی به صحنه کشاند ِ
را نشان از خواست واقعی و برنامه رﯾـزی
بخشـی از بـدنـه نـظـام بـرای رﯾـاسـت
جمھوری وی دانسته و عـده ی بـه راه
ک بد و بـدتـر را بـه
ک مضح ِ
انداختن سير ِ
ِ
ن مردم پای
کشاند
برای
حکومت
دليل نياز
ِ
ِ
صندوق ھای رای و مشروعيت بخشی به
رژﯾم می دانند .اما به نظـر مـن واقـعـيـت
چيزی دﯾگـری اسـت .مـن بـه وجـود دو
دستگی عميق و حضـور واقـعـی بـخـش
ھای تندرو ،ميانه رو و اصالح طلب در رژﯾم
اسالمی اﯾران باور ندارم و بـراﯾـم روشـن
است که خواست و ھدف مشترک ھـمـه
اعضای و وابستگان رﯾز و درشت رژﯾم ﯾـک
چيز ،ﯾعنی "حفظ نظام" بوده و معتقدم بـه
صحنه آمدن رﯾيسی در مقابل روحانی نـه
خواست ﯾک طيف در برابر دﯾگـری ،بـلـکـه
برنامه رﯾزی کليت نظام است .ھم چنـيـن
به اعتقاد من در اﯾن رژﯾم حتـی از مـيـان
کاندﯾداھای کامال" خودی و فيلتر شده ،به
ھيچ وجه کسی بـا رای مـردم انـتـخـاب
نشده و در نھاﯾت ھر نامی الزم بـاشـد از
صندوق بيرون خواھـد آمـد .ھـم چـنـيـن
برنامه ھای ھر رﯾيـس جـمـھـور و دولـت

ﻓﺮﻳﺒﺮز رﺋﻴﺲ داﻧﺎ

متبوعش نه بر اساس نگاه شـخـصـی ﯾـا
حزبی ،و نه بر پاﯾه خواسته ھا و مـنـافـع
مردم ،بلکه بر اساس برنامه ھا و مـنـافـع
کلی نظام و مـعـادالت مـھـم جـھـانـی و
منطقه ای ست .بدﯾن معنی که در صورت
لزوم ممکن ھست زمـانـی کسـی مـثـل
ابراھيم رﯾيسی ھم چون محمد خاتـمـی،
و کسی مثل حسن روحانی روزی مـانـنـد
محمود احمدی نژاد عمل کند .امـری کـه
نمونه ھاﯾش را بارھا به عينه دﯾده اﯾم .به
عالوه من معتقد نيستم کـه نـظـام نـيـاز
آمار واقعی مشارکتِ بـاال
چندانی به اراﯾه
ِ
جھت مشروعيت بخشی به خود داشـتـه
باشد ،چرا که حتی در صـورت مشـارکـت
تنھا ده ميليون نفر به راحتی می تواند بـا
پرشور چھل ميليونی و پخش
م حضور
اعال ِ
ِ
تصاوﯾر دسـتـچـيـن شـده از صـف ھـای
طوالنی در حوزه ھای انـتـخـابـی خـاص،
مشروعيت موھومی خود را بـه نـمـاﯾـش
بگذارد .به عقيده من در مجموع رای دادن
مسولين مھم ﯾـا
ن مردم در انتخاب
ﯾا نداد ِ
ِ
پياده سازی برنامه ھای کـوتـاه ،مـيـان و
بلند مدت حکومت تاثير به سزاﯾی نداشته
و مشارکت ﯾا عدم مشارکت شـھـرونـدان
نيز مستقيما" برای سـيـسـتـم اھـمـيـت
چندانی ندارد .پس چرا رژﯾـم تـالش مـی
تنور موھومی انتخابات را داغ کـرده و
کند
ِ
مثال" با تـرسـانـدن عـده ای از رﯾـاسـت
جمھوری رﯾيسی ،مردم را بـه رای دادن
ترغيب کند؟ به نظر من پاسخِ اﯾن پرسش
در روانشــنــاســی جــمــعــی ،مــدﯾــرﯾــت
اجتماعی ،تجارب سياسی و آﯾنده نـگـری
نظام نھفته است .رژﯾم چند ھدف مھـم و
عمده را دنـبـال مـی کـنـد .١ :تـقـلـيـل
دموکراسی به انتخابات و صـنـدوق رای؛
بدﯾن ترتيب که توده ی مردم بيش از پيش
ط دموکراسـی،
فراموش کنند که پيش شر ِ
وجود و آزادی احزاب ،نھادھا ،سندﯾکـاھـا،
انجمن ھا و غيره است و در نھاﯾت مـردم
ساالری را تنھا در صندوقِ راﯾی جسـتـجـو
کنند که کامال" در اختيار سيستم اسـت.

  اان  -ه

 .٢اﯾجاد چند دستـگـی و شـکـاف مـيـان
ناراضيان و مخـالـفـان؛ بـدﯾـن شـکـل کـه
ناراضيان از سيستم به دو دسته حامـيـان
روحانی از روی ناچاری رای سلبی ھـا و
تحرﯾمی ھا امتناعی ھا تـبـدﯾـل شـده و
اﯾنان به جای اعتراض به حکومت و خـطـر
آفرﯾنی ،به جان ﯾکدﯾگر بيافتند .٣ .الـقـای
توھم مشارکت مـدنـی و داشـتـن حـق
تعيين سرنوشت ،به مردم؛ در حالـی کـه
در حقيقت که با فيلتـر شـورای نـگـھـبـان
ھيچ گزﯾنه واقعی در کار نيست و از طـرف
دﯾگر زندان ھا و قبرستان ھا پر شـده انـد
از مخالفان و معترضـان .۴ .تـبـدﯾـل حـس
ترس و نااميدی مردم به افساری برای رام
کردن آن ھا؛ ھـمـان طـور کـه ﯾـک مـادر
فرزندش را از تارﯾکی و لولو می ترساند تـا
او را ساکت کند .۵ .الـقـاء تـوھـم امـيـد،
تخليه انـرژی و مـنـحـرف کـردن اذھـان؛
مردم جان به لب شـده
درست زمانی که
ْ
و از فـرط فـقـر ،بـيـچـارگـی ،سـرکـوب و
نااميدی به مرز عصيان و انـفـجـار رسـيـده
اند ،ﯾک َم َف ِر خيالی برای تخليه فشـار بـاز
کرده ،به بھترﯾن شکل تالش مـی کـنـنـد
آتش زﯾر خاکستر را خاموش نگه دارند.۶ .
بيمه کردن رژﯾم برای بـعـد از انـتـخـابـات؛
بدﯾن صورت که اگر قصد به قدرت رسانـدن
رﯾيسی را دارند ،بعد از نماﯾش انتـخـابـات،
مردم چند پاره و سـرخـورده شـده و بـه
جای رژﯾم ﯾکدﯾگر را مقصر ھـر وضـعـيـتـی
بدانند .بلعکس در صورت انـتـصـاب مـجـدد
روحانی که بسيار محتمل تـر ھسـت بـه
حاميانش و رای سلبی ھا توھم پـيـروزی
القاء شده و اﯾنـان چـنـان از اﯾـن اتـفـاق
فرخنده سرمست شوند که حتی اگر اﯾـن
رﯾيس جمھور محبوب! ھمچنان بـه وعـده
ھاﯾش عمل نـکـنـد ،ھـمـه از بـه قـدرت
نرسيدن رﯾيسی راضـی بـوده و کـوچـک
ترﯾن مخالفتی ابراز نشود.

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د

ﺷﻤﺎره  -54ﺧﺮداد  - 1396ﺻﻔﺤﻪ 4

رواﻳﺖ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان
 ٢٩تيرماه  ١٣٨۶است و مطابـق وعـدهای
که پيشتر دادم ،میخواھم بـه بـھـانـهی
پنجمين سال سـخـنـرانـی شـورانـگـيـز و
فراموشنشدنی شادروان دکـتـر حسـيـن
عظيمی آرانی ،بخشھاﯾی از آن سخـنـان
تأملبرانگيز را برای خوانندگـان عـزﯾـز اﯾـن
سطور بازگو کنم تا بدانيد و بدانيم که اﯾـن
خاک پرگھر ،مأمن و آشيان چـه فـرزنـدان
نيکوخصال و پاکنھاد و آزادمـنـشـی بـوده
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
ﯾادمان باشد کـه وی در حـالـی اﯾـن
سخنان ﯾکساعتـه را بـر زبـان آورد کـه
مشغول دورهی دردناک شـيـمـیدرمـانـی
بود و با اﯾن وجود ،حـاضـر نشـد بـر روی
صــنــدلــی بــه ســخــنــرانــی بــپــردازد.
واپسين نکته آن که ،وﯾـراﯾـش گـزارش
پيش رو را برھم نزدم و تـرجـيـح دادم بـا
ھمان حال و ھوای پنج سال پـيـش ،اﯾـن
رواﯾت را بخـوانـيـد .بـنـابـراﯾـن ،اگـر از آن
شادروان به گـونـهای ﯾـاد مـیشـود کـه
گوﯾی ھنوز در بين ما ھستند ،بدﯾن خاطـر
است … ھـرچـنـد بـاورم اﯾـن اسـت کـه
حسين عظيمی و انـدﯾشـهھـای نـابـش
ھنوز میتواند در بين ما جاری باشد ،اگـر
…
رواﯾت دکـتـر حسـيـن عـظـيـمـی از
توسعه  ،اقتصاد و کشاورزی در اﯾران
تاالر اجتماعات سـازمـان حـفـظ نـبـاتـات-
٢٩/۴/١٣٨١
اﯾن که چرا نيستيم ،آنـچـه کـه بـاﯾـد
باشيم؟ اﯾن که چرا با وجود برخـورداری از
استعدادھای کمنظير و منابـع نـاھـمـتـای
موجود در کشور ،کماکان در مـرتـبـهھـای
ل توسعه و تحقيق جای دارﯾم؟ اﯾن کـه
ناز ِ
چرا نام اﯾران در شمار معدود کشـورھـای
جھان قرار گرفته که در طـول دو دھـهی
گذشتـه ،پـيـوسـتـه از درآمـد سـرانـهی
مردمانشان کاسته شده است؟ اﯾـن کـه
… پرسشھاﯾی است کـه ذھـن اغـلـب
دوستداران اﯾن آب و خاک را مدتھاست به
خود مشغول کرده و در الـتـھـاب ﯾـافـتـن
پــاســخ بــه تــکــاپــو واداشــتــه اســت.
سخنـان دکـتـر حسـيـن عـظـيـمـی،
اقتصاددان برجسته و استاد دانشگـاه کـه
به تازگی مسئوليت سنگين سامـانـدھـی
آموزش و پژوھش نيروی انسانی سازمـان
مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور را نيز پذﯾرفتـه
و از آمارھا و اطالعاتی دقيق ،بهھنـگـام و
مطمئن برخوردار بود ،ھـمـان آب سـردی
است که میتوانست اﯾن عطـش پـرگـداز
را ،دستکم برای مـدتـی از تـب و تـاب
بـــيـــنـــدازد و بـــه آرامـــش رســـانـــد.

اﯾنک ،به پارهای از مھمترﯾـن فـرازھـای
سخنان اﯾشان اشاره میشود:
نـــــخـــــســـــتـــــيـــــن شـــــوک
ثروت ملی ھر کشور ،به تنھاﯾی ،نه با
پول موجود در خزانهی آن ،نه با ابزارھـا و
سختافزارھای آن ،نه بـا انـدوخـتـهھـا و
مــنــابــع طــبــيــعــی آن و نــه بــا مــيــزان
دانشآموختگان آن مـیتـوانـد سـنـجـيـده
شود؛ زمان ،مھمتـرﯾـن ثـروت مـلـی ھـر
کشور است که اگر بھنگام مورد استفـاده
قرار نگيرد ،برای ھميشه از دسـت رفـتـه
تلقی شده و ھرگز تجدﯾدشدنی نخـواھـد
بود .مملکتی ثروتمند است که بتواند اﯾـن
سرماﯾهی پرارزش را به درستی ،بهمـوقـع
و با بيشترﯾـن بـھـرهدھـی بـهکـار گـيـرد.
بنابراﯾن ،اﯾـران بـا جـمـعـيـت حـدود ٣٠
ميليونی آمادهی کار و سـرانـهی تـقـرﯾـبـاً
٢ھزار ساعت کار در سال ،از ثروتی ملی،
بالغ بر  ۶٠ميليارد ساعت در سـال زمـان
بالقوه برخوردار است )اﯾن ثروت ،تقرﯾباً از
ھــمــهی کشــورھــای اروپــاﯾــی پــيــشــی
میگيرد؛ با اﯾن وجود ،ما از ھـمـهی آنـان
فقيرترﯾم! چرا؟!(.
شـــــــــوک
دوّمـــــــــيـــــــــن
تنھا حـدود  ۴٠مـيـلـيـارد سـاعـت را
میتوانيم وارد بازار کار کنيم و  ٢٠ميليارد
م باقيمـانـده در ھـمـان
ساعت ﯾا ﯾکسوّ ِ
لحظهی نخست حذف میشوند )به دليـل
نارساﯾیھای ساختاری ﯾـا وﯾـژگـیھـای
فرھنگی ،مانند نوع انتـظـار از کـار زنـان،
مشکالت نظاموظيفهی عمومی ،بـيـکـاری
و …( .از  ۴٠ميليارد ساعت موصـوف نـيـز،
فقط  ٢٧ميليارد ساعت کار مـولـد انـجـام
میشود .بنابراﯾن ،در نـخـسـتـيـن گـام و
بدون وارد شدن به بحث کيفيت کار تولـيـد
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شده ،ما  ۵۵درصد از ثروت ملی خود را در
ســال از دســت مــیدھــيــم کــه رقــم
تکاندھندهای در مقياس جھـانـی اسـت.
سھم کشاورزی در اﯾن ميان ٧ ،ميليـارد
ساعت است )ﯾعنی :کشـاورزی انـدکـی
بيش از  ٢۵درصد از ثروت مـلـی مـولـد را
مصرف کرده و در مقابل اندکـی کـمـتـر از
٢٠درصد از تـولـيـد نـاخـالـص داخـلـی را
میآفرﯾند(.

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
داستـان فـرش گـلابـرﯾشـم تـبـرﯾـز
در بخش فرش دستی ،ساالنه بـيـش
از  ٢ميليارد ساعت مصرف میکنيم .ﯾکی
از مرغوبترﯾن ،زﯾباترﯾن و گـرانبـھـاتـرﯾـن
فــرشھــای کشــور ،مــوســوم بــه فــرش
گلابرﯾشم تبرﯾز است که برای خلـق ھـر
قطعهی آن ﯾکھزار ساعت زمان الزم است
و با پول حـاصـل از صـادرات آن کـاالﯾـی
صــنــعــتــی از غــرب وارد مــیشــود کــه
ﯾکساعت زمان ،صـرف تـولـيـدش شـده
است .به بيانی دﯾگر ،کاراﯾی صنعت فرش
کشور در بھترﯾن حالـت از ﯾـک بـه ھـزار
تجاوز نمیکند! بنابراﯾن ،من در اﯾنـجـا بـه
جرأت میگوﯾم :ھر چه که ما بيـشـتـر در
اﯾن صنعت سرماﯾهگذاری کنيم و ھـر چـه
کــه اﯾــن شــيــوهی ســنــتــی و تــکــراری
قالیبافی بيشتر رشد کند ،کشور فقيرتـر
خواھد شد )البته اﯾشان متذکر شدند کـه
مفھوم سخن وی اﯾن نـيـسـت کـه بـاﯾـد
صنعت فرشبافی را به کل تعـطـيـل کـرد،
بلکه میباﯾست سازوکاری اقتصادی برای
اﯾن ميراث فرھنگی خوﯾش ابداع نمود .بـه
عنوان مثال ،کاری که اسکاتـلـنـدیھـا بـا
صنعت سفالگـری خـود کـرده ،آن را بـه
ارزش واقعی خوﯾش رسانده و پـاﯾـدارﯾـش
را نيز در طول زمان تضمين کردند(.
شــــــوک
مــــــيــــــن
ســــــو ّ
در خوشبينانـهتـرﯾـن بـرآوردھـا ،درآمـد
سرانهی اﯾران را برای سال  ٢٠٠٢بيشـتـر
از  ١۵٠٠دالر تخمين نـمـیزنـنـد ،اﯾـن در
حالیاست که درآمد سرانهی سوئيس بـا
 ۴٠ھزار دالر ،ژاپن با  ٣٩ھزار دالر و آمرﯾکا
بـا  ٣٨ھـزار و  ٧٠٠دالر در مــکــانھــای
نخست سال جاری ) (٢٠٠٢پـيـشبـيـنـی
میشوند .جـالـب اسـت کـه دو کشـور
ثروتمند جھان ،ﯾعنی سوئيس و ژاپـن در
شمارِ ممالکی محسوب میشوند کـه از
کمترﯾن و ضعيـفتـرﯾـن مـنـابـع طـبـيـعـی
غيرقابل تجـدﯾـد در جـھـان بـرخـوردارنـد.
ھمچنين ميانگـيـن کـل درآمـد سـرانـهی
شھروندان جھان صنعتـی را بـرای سـال
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 ،٢٠٠٢حدود  ٣٢۵٠٠دالر تخمين میزنند.
اﯾن ميانـگـيـن نشـاندھـنـدهی مـتـوسـط
استعداد توليد درآمد در سـال جـاری نـيـز
معرفی شده است؛ ﯾعنی :اﯾـرانـيـان نـيـز
میتوانسـتـنـد بـه جـای  ١۵٠٠دالر ،از
بـرابـر اﯾـن مـقـدار
درآمدی نزدﯾک به ٢٢
ِ
برخوردار باشند که البته برخودار نيستند!
شـــــوک
چـــــھـــــارمـــــيـــــن
با اﯾن درآمد سرانه ،جـامـعـهی اﯾـران
میتواند – در بھترﯾن حالـت –  ٨٠تـا ٨۵
درصد از نيازھای معيشتی خود )نيـازھـای
امــروز( ۵٠ ،تــا  ۵۵درصــد از نــيــازھــای
سرماﯾهگذاری خود )نيازھای فردا( و تنـھـا
 ٣٧درصـد از نــيـازھـای آمـوزشــی خــود
)نيازھای پسفردا( را تأمين کند ،که تبعات
رخدا ِد سوّم از ھمه خطرناکتر اسـت .بـه
عبارت دﯾگر ،با چنين روندی ،انتظار دارﯾـم
که شراﯾط زﯾست در اﯾن کشور پـيـوسـتـه
دشوارتر شده و دورنمای آبادانی و بھـبـود
تيرهتر گردد.
چــرا بــه اﯾــن روز افــتــادهاﯾــم؟!
مطابق ﯾکی از تعارﯾف پذﯾرفته شـده از
ن
توسعه« ،فرآﯾنـد کشـف و بـومـیکـرد ِ
تواناﯾی ،برای استفاده از ظرفيت تارﯾـخـی
را توسعه گوﯾند» .با اﯾن تعرﯾـف ،کشـوری
مانند کوﯾت ،به رغم برخـورداری از درآمـد
سرانهی باالی ٢٠ھزاردالری ،ﯾـک کشـور
توسعهﯾافته محسوب نمیشـود ،چـراکـه
سازوکاری برای بومیکردن تـوانـاﯾـیھـای
برخوردار از آن که ھمگی وامـدار مـخـازن
نفتی است ،از خود نشان نداده است .در
مقابل کشوری مانند آلمان ﯾا ژاپن به رغـم
وﯾرانی کامل زﯾرساخـتھـای اقـتـصـادی،
سياسی و اجتماعیشان در طول جـنـگ
جھانی دوّم ،دوباره به صدر ثروتمـنـدتـرﯾـن
کشورھای جھان بازمـیگـردنـد ،چـرا کـه
داناﯾی در آن کشورھا سـرمـاﯾـهای مـلـی
تلقی شـده و در فـرھـنـگ آنـان رﯾشـه
دوانيده است .در اﯾنجا به تعرﯾف دﯾگری از
توسعه میرسيم؛ مطابق اﯾن تعرﯾـف« ،
توسعه در ھيچ کشوری اتفاق نـمـیافـتـد
مگر آنـکـه در آن
کشــور مــبــانــی
انـــدﯾشـــهای و
سازمانی دنيـای
قدﯾم ،دچار تحول
و نوسازی کامـل
شــــــــــــــــود».
چنين اسـت
کـــه انـــتـــظـــار
نــــمــــیرود در
جــوامــعــی کــه
ھنوز بـر اسـاس
مــبــانــی دنــيــای
قــدﯾــم ،ﯾــعــنــی
)
فـــــرمـــــان
) C o m m a n dو
)
ســـــنــــــت
)Traditionاداره
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میشوند ،بتوان شاھد توسعهای واقـعـی
و درخــور بــود .درعــوض ،در جــوامــع
توسعهﯾافته شاھد حـذف کـامـل اﯾـن دو
شاخص و جاﯾگزﯾنی آنھا بـا دو مـؤلـفـهی
جدﯾد به نامھای علم) )Scienceو عـقـل)
)Intellectھستيم .بـنـابـراﯾـن ،نـظـامـی
میتواند ادعای مردمساالر )دموکـراتـيـک(
بودن کند که مشروعيت علم را به معنـای
واقعی کلمه و در تمامی سطوح و آحاد آن
پذﯾرفته باشد .در چنان نظامـی ،بـدﯾـھـی
است که تـنـھـا اخـذ تصـمـيـم در مـورد
موضوعاتی ،به حـوزهی عـمـل مـجـالـس
قانونگذاری کشيده میشود که عـلـم در
مورد آنھا به نتاﯾج قطعی نرسيده بـاشـد.
چه ،در مساﯾل قطعی علمی ،رجـوع بـه
آرای مردمـی ،نـوعـی بـیخـردی مـعـنـا
میشود .در چنين فضاﯾی ،دولـت بـزرگ،
دولتی بازدارنده و غيرعلمـی بـه حسـاب
میآﯾد .درعوض ،دولت کوچک ولی مقتـدر
که به فضـاھـای خصـوصـی و عـمـومـی
شھروندانش حرمت مینھد؛ دولتی مولـد
و علمی محسوب میشود .اﯾن درحـالـی
است که در دنيای قدﯾم ،اساساً دو نـوع
فضا بيشتر وجود نداشتـه اسـت :فضـای
خصوصی و فضای حکومتی .اما در دنـيـای
جدﯾد ،دولتھا و حکومـتھـا بـا تـفـوﯾـض
اختيارات خود بـه شـوراھـای شـھـری و
روســتــاﯾــی ،انــجــمــنھــای مــحــلــی و
تشکلھای تخصصی ﯾا صنفی ،عـمـال ً بـا
محدود کردن فضای حکومتی ،به زاﯾـش و
گسترش فضای جـدﯾـدی بـه نـام فضـای
عمومی کمک کـردهانـد کـه قـوانـيـن آن
توسط خود شھروندان تنظيم شـده و بـه
اجرا درمیآﯾد .اﯾن فضا ،فضـاﯾـی مـولـد و
رقابتپذﯾر بوده و به مـوازات بـالـنـدگـی و
تکامل بيشتر آن ،کاراﯾی ملی نيز افزاﯾـش
میﯾابد .مـيـدان عـمـل آزادی ،بـه وﯾـژه
آزادیھای اجتماعی نيز در چنين فضـاﯾـی
فرصت بروز و شکوفاﯾی پيدا مـیکـنـد .از
اﯾن رو ،در حـکـومـتھـاﯾـی کـه ادعـای
مــردمســاالری و پــاﯾــبــنــدی بــه اصــول
دموکراسی را مطرح میکنند ،ا ّما در عمل
مطابق دنيای قدﯾم اداره شده و اعتـقـادی
به فضای عمومی ندارند ،نمیتوان شاھـد
رشد و تکامل آزادی و خالقيتھای فـردی
و اجتماعی بود .در کشور ما نـيـز فـارغ از
گراﯾشھای سـيـاسـی چـپ و راسـت،
میتوان به وضوح مشاھده کرد که مـنـش
حکومتی دنيای قدﯾم و جدﯾد تا چه ميـزان
در روح و شخصيت اﯾن گـراﯾـشھـا نـفـوذ
دارد .به بيان دﯾگر ،نه گراﯾش چـپ و بـه
اصطالح اصالحطـلـب را مـیتـوان کـامـال ً
متعلق به دنيای جدﯾد دانست و نـه اﯾـن
امکان وجود دارد کـه گـراﯾـش راسـت ﯾـا
محافظهکار را تماماً در اردوی دنيای قـدﯾـم
جا داد.

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
چـــــه بـــــاﯾـــــد کـــــرد؟
در توسعـه ،سـرمـاﯾـهگـذاری اولـوﯾـت
نخست نيست ،ھر چـنـد کـه بـدون آن،
توسعهای اتفاق نخواھد افتاد .توسعـه در
گرو دانش و داناﯾی ملی است و اولـوﯾـت
نخست ،پرداختن به حـوزهی انـدﯾشـه و
نـھـادﯾـنـهکــردن نـگـرش عــلـمـی اســت.
بنابراﯾن ،توسعه را میباﯾست از مـدارس
ابتداﯾی آغاز کرد .ھمانجاﯾی که نـونـھـاالن
ما برای نخستين بار بـا کـتـاب و قـلـم و
دانش آشنا میشونـد .بـاﯾـد کـاری کـرد
ھمانگونه که نسبت به شنيـدن واژگـانـی
ھمچون :محبت ،عشق ،جوانمردی ،گـل،
دوستی و نظاﯾر آن احسـاس خـوبـی را
تجربه میکنيم ،کودکانمان را به گـونـهای
بپرورانيم که واژگانی چون علم و کتـاب را
نيز با ھمـان احسـاس حـرمـت نـھـنـد و
دوست بدارند .نبـاﯾـد بـا تـرس از نـمـره،
گرفتن امتحانات متعدد و وادار کـردن آنـان
به انجام تکليفھـای سـنـگـيـن شـبـانـه،
بالﯾی به سر آنـان آورﯾـم کـه بـه مـجـرد
فارغالتحصيل شدن ،بـرای ھـمـيـشـه بـا
کتاب و مطالعه و دانشاندوزی خداحافظی
کنند .به ھمين دليل است که در بـرخـی
کشورھای شمال ،نظير انگلستان ،تا ١٣
سالگی اصوال ً از دانشآمـوزان امـتـحـانـی
گرفته نمیشود و کـالسھـای آنـان بـه
کالسھای ھفتسالهھا ،ھشت سالهھا
و … تقسيم میشود.
در حــــاشــــيــــهی مــــراســــم
– آقای مھندس ميـالنـی ،مـدﯾـرعـامـل
بــانــک تــجــارت و رئــيــس انــجــمــن
دانشآموختگان دانشکدهھای کشاورزی و
منابع طبيعی دانشگاه تھران ،بـه عـنـوان
ميزبان مراسم ،پس از پاﯾان سخنان دکـتـر
عظيمی )که دقيقاً ﯾـکسـاعـت بـه طـول
انجاميد( ،در حالـی کـه آشـکـار بـود بـه
شدت تحت تأثير قرار گرفته است ،اعـالم
کرد :طرح برخی مباحث در اﯾن نشـسـت
بیشک به جسارتی نياز داشت که تنـھـا
در وجود شخصيـتـی چـون اﯾشـان)دکـتـر
عظيمی( به چشم میخورد .اميدوارم کـه
تمامی مسئولين از اندﯾشهھا و نـظـرﯾـات
اﯾن استاد گرانقدر بيش از پيش بھره برند.
وی ادامه داد :امروز بـراﯾـن بـاور راسـختـر
شدم که نياز امروز ما تربيت متخـصـص در
حوزهی علوم انسانی است نه مـعـمـاری،
پزشکی ،مھندسی و نظاﯾـر آن .او نـقـل
قولی از مـھـنـدس وکـيـلـی – ﯾـکـی از
ن به نام اﯾن رشته – کـرد کـه
پيشکسوتا ِ
صــبــح امــروز در دفــتــر کــار آقــای دکــتــر
قــرهﯾــاضــی ،رﯾــاســت )وقــت( ســازمــان
تحقـيـقـات کشـاورزی ،گـفـتـه بـود :اگـر
میتوانستم ،حتماً فرزندم را از مطالـعـهی
معماری بازداشته و به مطـالـعـهی عـلـوم
انسانی ترغيب میکردم .جالب است کـه
پيش از شروع سخنرانیی دکتر عظيمی،
آنجا که دکتر ﯾـوسـف قـرﯾـب – ﯾـکـی از
مــعــاونــان اســبــق وزارت کشــاورزی در
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دھهھـای گـذشـتـه )سـردبـيـر کـنـونـی
ماھنامه دھاتی( – به معرفـی سـخـنـران
پرداخته بود ،به ھمين وجه از شـخـصـيـت
وی اشاره کرد« :او که در  ١۶سالگی ،بـه
عنوان دانشجوی ممتاز راھـی دانشـگـاه
رغم اصرار ھمهی اطـرافـيـان
شده بود ،به
ِ
بــرای ادامــهی تــحــصــيــل در ﯾــکــی از
رشتهھای پزشکی ﯾا مھندسی ،به ﯾکـی
از رشتهھای علوم انسانی ﯾعنی اقتـصـاد
آورد» .
روی
– دکتر عظيمی در فرازی از سـخـنـان
خوﯾش – آنجا که به چالـشھـای فـراروی
بخش کشاورزی اشاره کرده و از اﯾـن کـه
ھنوز مدﯾران مسئول اﯾن بخش به وﯾژه در
استانھا ،نمیدانند که ظرفيت تـارﯾـخـی
کشور در اﯾن حوزه چقدر اسـت و مـا بـه
چند نفر کشاورز و چه مقدار و نـوعـی از
توليد نياز دارﯾم ،اظھار تعجـب مـیکـرد –
گفت :نـخـسـتـيـن ضـربـهای کـه بـخـش
کشاورزی در اﯾن مملکت خورد ،آن اسـت
که فضاﯾی درست کـردﯾـم تـا ذھـنھـای
خالق از بخش کشـاورزی خـارج شـده و
دﯾــــگــــر بــــدان جــــذب نشــــونــــد.
– ﯾکی از شرکتکنندگان پس از پاﯾان
مراسم ،پرسشی در گـوشـی را بـدﯾـن
مضمون از دکتر عظيمـی پـرسـيـد« :اگـر
ثروت ملی متناسب با شـمـار جـمـعـيـت
باشد ،بنابـراﯾـن کشـوری کـه جـمـعـيـت
بيشتری دارد ،ثروتمندتـر بـوده و بـا اﯾـن
حساب ،شما بر شتاب زاد و ولد انسـانـی
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مھر تأﯾيد میزنيد! »دکـتـر در پـاسـخـش
گفت« :اگر در کشور مـا  ١٠٠مـيـلـيـارد
ساعت زمان بالقـوه ھـم وجـود داشـت،
ساختارھا و سـازو کـارھـای آن اجـازهی
استفادهی بيشتر از  ٢٧ميليارد ساعت را
شمار شھروندان
نمیداد ،رشد جمعيت و
ِ
ھنگامی مفيد است و ثروت ملی تـلـقـی
میشود که امکان بکارگيری آنھا در سـازو
کــار تــولــيــد مــلــی مــھــيــا بــاشــد».
–حضور چشمگير محققان پيشکسـوت و
کارمندان بازنشستهی وزارت متبوع ،کامال ً
محسوس مینمود .گوﯾا جوانـان را دﯾـگـر
چنين نشستھاﯾی جذب نمیکند )ﯾکـی
دﯾگر از بازخوردھای نظام آموزشی بـيـمـار
کنونی(!
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زود خانواده محمـد جـھـانآرا را انـتـخـاب
کردم ،فرمانده شھيد سـپـاه خـرمشـھـر
ھميشه براﯾم جذابيت داشت ،نمـیدانـم
چرا؟ شاﯾد به خاطر آھنگ ممد نبودی.

نباش مادر .ما ھمه میدانيم حسن ھيـچ
کاری نکرده جز خواندن روزنامه و شـرکـت
در چند تظاھرات .زود آزاد میشود».
مادر جھان آراھـا تـنـد و تـنـد از حسـن

رواﻳﺖ ﻳﻚ اﻋﺪام و ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎن
آرا ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﺎدرش
از ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ ؛

ژﻳﻼ ﺑﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮب
خبرگزاری ھرانا – محـمـد جـھـان
آرا ،فرمانده پرآوازه فتح خرمشـھـر
است که سالھاست ھمزمـان بـا
سالگرد آزادی خـرمشـھـر نـام او
طنين انداز رسانه ھـا و تـرﯾـبـون
ھای دولتی می شود ،در خـالل
اﯾن گفتن ھـا ،آنـچـه از زنـدگـی
محمدجھان آرا تالش مـی شـود
حذف شود ،سرنوشت ﯾـکـی از بـرادران
اوست که به گروھھای مخالف حـکـومـت
اﯾران پيوست و در قـتـل عـام زنـدانـيـان
سياسی دھه شصت در حالی که حـکـم
زندان داشت اعدام شد .محمد جھـان آرا
و ﯾک برادر دﯾگر او از جان باختگـان جـنـگ
ھستند ،ﯾکی از برادران او در زمـان رژﯾـم
سابق اعدام شد و برادر دﯾگر آنان منتـقـد
جمھوری اسالمی بود و در دھه شـصـت
اعدام شده .ژﯾال بنی ﯾعقوب ،به ھـمـيـن
مناسبت رواﯾت خواندنی خود از گفتگو بـا
خانواده جھان آرا و سـرنـوشـت آنـان را
منتشر کرده است که در ادامه می آﯾد.
گفتگو با خـانـواده جـھـان آرا را بـه
رواﯾت ژﯾال بنی ﯾـعـقـوب کـه در وب
ساﯾت اﯾن روزنامه نگار منتشر شـده
است عينا در ادامه بخوانيد:
خيلی جوان بودم .خرداد  ٧۶را تازه پشـت
سر گذاشته بودﯾم .سردبيری ھمشھـری
گفت با خانواده شھدا مصاحبه کـنـم ،بـه
مناسبت بزرگداشت ھفته جنگ .خـيـلـی

خانه بی آالﯾـش و بسـيـار سـاده شـان
حوالی ميدان گرگان بود .آن روز ھم مـادر
محمد به پرسشھا پاسخ میداد بود ھم
خالهاش که او ھم در زمـان شـاه مـثـل
محمد زندانی سياسی بود ،خاله محـمـد
بيشتر از مبارزات محمد و برادرش در زمان
شاه میگفت و مادرش از روزھای بعد از
انقالب.
میدانستم سه شھيد دارند .محمـد کـه
فرمانده سپاه خرمشھر بود ،علی کـه در
زندان شاه و زﯾرشکنجه سـاواک شـھـيـد
شده بود ،محسن که در خرمشھر اسـيـر
و مفقوداالثر بود .به دﯾوار روبرو کـه نـگـاه
کردم نه عکس سه نفر که عکـس چـھـار
نفر را دﯾدم .مادرش تا دﯾد بـه عـکـسھـا
نگاه میکنم ،آھی بلند کشيد و گـفـت:
«آنﯾــکــی حســن اســت ،دانشــجــوی
پزشکی بود .سال شصت در تـظـاھـرات
سازمان بازداشت شـد ،ھـمـان روز کـه
بازداشت شد محمد آمد خانه و بـه مـن
گفت توی ﯾـک سـاک بـراﯾـش لـبـاس و
وساﯾل ضروری بگذارم .گفـت کـه نـگـران
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میگفت ،از حسن که تـابسـتـان
 ۶٧اعدام شد .من از مـحـمـد و
بــقــيــه پســرھــای شــھــيــدش
مــیپــرســيــدم و او از حســن
مـــیگـــفـــت .انـــگـــار دلـــش
میخواست بـيـشـتـر از پسـری
حرف بزنـد کـه حـرف زدن از او
ممنوع بود« :ھمه بچه ھام خوب
بودند اما حسن از ھمه خوبتر و
باتقواتر بـود» .بـا خـودم گـفـتـم
شاﯾد اﯾن ممنوع بـودن نـامـش او را در
چشم مادر اﯾنھمه عزﯾزتر کرده»
به عکس ھا نگاه کرد و گفت« :ھر بـار از
بنياد شھيد میآﯾند و میگـوﯾـنـد عـکـس
حسن را بردارﯾد .بنياد شھيد زﯾاد مھـمـان
اﯾرانی و خارجی به خانه ما مـیآورد .بـه
مھمانان میگوﯾند اﯾـنھـا خـانـواده سـه
شھيد ھستند .به ما میگوﯾند اگر عکس
حسن ھم باشد درباره او چه میخواھيد
بگوﯾيد؟»
بارھا اشک توی چشمانش جـمـع شـد.
گفت» :حتی نمیگذارند عـکـس
پسرم را به دﯾوار بزنيم ،برای من
ھر چھارتا پسرم ھسـتـنـد ،چـرا عـکـس
ﯾکی را بردارم؟«
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دلش پر از حرفھای ناگفـتـه بـود ،پـر از
غصه« :ناراحتیام بيشتر از اﯾن است کـه
اگر میخواستند پسرم را اعدام کنند چـرا
نزدﯾک ھـفـت سـال در زنـدان نـگـھـش
ن خـيـلـی سـخـتـی بـود،
داشتند ،زنـدا ِ
میگفت توی سرمای زمستان باﯾد با آب
سرد حمام میکردند ،میگفت که…»
بغض داشت و حرف میزد« :من میدانم
پســرم بــیگــنــاه بــود ،مــحــمــد ھــم
میدانست .ھمش میگفت مـادر غصـه
نخور .حسـن بـیگـنـاه اسـت ،روزنـامـه
خواندن که جرم نيست».محـمـد شـھـيـد
شد و ندﯾد برادرش کـه بـیگـنـاه بـود و
ھشت سال )دوازده سال؟(حـکـم زنـدان
داشت بعد از ھفت سال اعدام شد».
مادر جھانآرا تند و تـنـد حـرف مـیزد ،از
پسرھاﯾش ،از شھيدانش .بيشتر از ھمـه
از حسن.
میگفتم :مادر ،اجـازه نـمـیدھـنـد اﯾـن
حرفھای شمارا چـاپ کـنـم .مـیگـفـت
بــرای خــودت مــیگــوﯾــم .نــمــیتــوانــی
بنوﯾسی اما میتوانـی بـرای چـنـد نـفـر
تعرﯾف کنی.
پدر کمی حرفھای ھمـسـرش را گـوش
داد و بیھيچ حرفی بلـنـد شـد و رفـت.
انگار مغازه کوچکی داشت ھمان اطراف و
زنــدگــیشــان از ھــمــان مــیگــذشــت.
زنــدگــیشــان بــيــشازحــد ســاده بــود.
سھمشان از زندگی و انـقـالب از دسـت
دادن چھار پسر بود که جز محمد کسـی
از سه نفر دﯾگر حرفی نمیزد.

از سيمين بھبھانی ده ھا مجموعﮥ شعر
و صدھا متن ترانه بر جای مانده است.
شعر شور انگيز »آتش در زندان «را وی در
پاﯾيز  1367برای زندانيان سياسی قتل
عام شده در زندانھای رژﯾم س ّفاک
آخوندی سرود:

»آﺗﺶ در زﻧﺪان«
»آتش به زندان افتاد
ای داد از آن شب ،ای داد!
ابليس میزد فرﯾاد:
"ھای ای نرون روحت شاد! "
صد نارون قيراندود،
از دود پيچان میشد،
صد بيدبن خونالود
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مــــن از مﺤمــــد و بقيــــه
پـــــــسرھای شـــــــھيدش
میپرســيدم و او از حــسن
میگفــــت .انگــــار دلــــش
میخواســــت بيــــشتر از
پسری حرف بزند کـه حـرف
زدن از او ممنوع بود» :ھمـه
بچــه ھــام خــوب بودنــد امــا
حــسن از ھمــه خوبتــر و
باتقواتر بود«.

سکوت پدر بدجور سنگين بود .انگار دلـش
نمیخواست دراﯾنباره حرفی بزند ،شاﯾـد
حتی نمیخواست حرفھای ھـمـسـرش
را بشنود که بلند شد و رفت.
پدر جھان آراھـا کـه رفـت ،مـادر گـفـت:
«پدرشان برای نجات حسن ھمهجا رفت.
پيش ھرکس که دستش رسيد ،بھـشـان
میگفت سه پسرم در راه انقالب شھـيـد
شدند ،شما اﯾنﯾکی را به ما بـبـخـشـيـد.
اما ھيچکس قبول نکرد ،ھيچکـس .کـاش
پسرم را ھمان اول اعدام مـیکـردنـد کـه
رنج ھفت سال زندان را نمیکشيد .مـگـر
پســرم بــه زنــدان مــحــکــوم نــبــود چــرا
کشتندش؟»
بعدھـا در خـاطـرات آﯾـتﷲ ھـاشـمـی
رفسنجانی خواندم پدر جھان آراھا نـزد او

نيز رفتـه بـود .ھـاشـمـی نـوشـتـه بـود
نتوانستم براﯾش کاری کنم
مادر محمد حرف میزد و مـن ﯾـادداشـت
بــرمــیداشــتــم ،ﯾــادداشــتھــاﯾــی کــه
میدانستم جاﯾی در ھمشھری و ھـيـچ
روزنامه دﯾگری ندارد .اما ﯾـادداشـتھـا را
نگه داشتم ،به مادران جھانآرا قـول داده
بودم برای دﯾگران تعرﯾف کنم.
پی نوﯾس:مصاحبه ام بـا مـادرشـھـيـد
محمد جھان آرا ھمان روزھـا در روزنـامـه
ھمشھری چاپ شد ،البته بـدون گـفـتـه
ھاﯾش در باره حسن.
—
سيد محمد علـی جـھـانآرا مـعـروف بـه
مــد جــھــانآرا ) ٩شــھــرﯾــور ١٣٣٣
مــح ـ ّ
خــرمشــھــر –  ٧مــھــر  (١٣۶٠ﯾــکــی از
فرماندھان سپاه پاسداران در جنگ اﯾـران
و عراق بود که در زمان اﯾن جنـگ بـر اثـر
سانح ٔه ھواﯾـی کشـتـه شـد .بـه پـاس
خــدمــتگــذاری وی در دفــاع از خــاک
خوزستان ،بعد از سال  ،١٣٧٠به او درجـه
سرلشگری اعطا گردﯾد.
محسن جھان آرا بـرادر بـزرگتـر وی در
تــھــاجــم نــيــروھــای صــدام حســيــن بــه
خرمشھر به اسارت گرفته شـد و ھـرگـز
اثری از وی پيدا نشد .علی جھان آرا برادر
دﯾگر وی در سال  ۵۶دستگير و در زنـدان
به قتل رسـيـد .حسـن جـھـان آرا بـرادر
کوچکتر وی سال  ١٣۶٠به اتھام ارتباط بـا
مجاھدﯾن خلق به ھفت ﯾا پـانـزده سـال
زندان محکوم و در سال  ۶٧اعدام شد.

از شعله رقصان میزاد
دﯾوانه آتش افروخت
وان خيل زندانی سوخت
خاکستر از آنان کو؟
تا سوی ما آرد باد
سنگی نه و گوری نه
اوراق مسطوری نه
نام و نشان از آنان
دﯾگر که دارد در ﯾاد؟
نه نه که آنان پاکند
روشنگر افالکند
ھر اختری از آنان
ھرشب خبر خواھد داد
سخت است سخت اما
من
دانم که فردا دشمن

  اان  -ه

پا تا بهسر خواھد سوخت
در آتش اﯾن بيداد
ای مادران! دستادست
شورنده صف باﯾد بست
تا دل بترکد از دﯾو
فرﯾاد! با ھم فرﯾاد!«
)پاﯾيز (1367

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
ﻣﺮﺳﺪهﻣﺤﺴﻨﻲ

ﺷﻤﺎره  -54ﺧﺮداد  - 1396ﺻﻔﺤﻪ 9

اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و آﻗﺎي رﺋﻴﺴﻲ

»آﻳﺖ اﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم« ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ زﻳﺒﻨﺪه ي ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ
• اﯾن دادخواھان جعلی قتل عام  ۶٧اﯾـن
بار ھم می خواھند از اﯾن کشتار ھولنـاک
در جھت اھداف مـعـيـن سـيـاسـی خـود
سوءاستفاده کنند .ان ھا صادق نيستند و
نمی توانند مورد اعـتـمـاد خـانـواده ھـا و
دادخواھان کشتار سال  ۶٧قرار بگيرند .آن
ھا خاطره و ﯾاد عزﯾزان ما را وسـيـلـه ای
کرده اند که مردم را به پای صندوق ھـای
رای بکشانند تـا بـه آقـای روحـانـی رای
بدھند ...
در اﯾن ھمھمه انتخابات رﯾاست جمـھـوری
اسالمی ،با کاندﯾدا شدن رئيسی موجـی
از افشاگری ھا در مورد پرونده قضاﯾی او و
شرکتش در قـتـل عـام ھـزاران زنـدانـی
سياسی به راه افتاده است .از تلـوﯾـزﯾـون
بی بی سی که در اﯾـن افشـاگـری ھـا
سنگ تمام گذاشـتـه تـا خـرد و درشـت
اصالح طلبان از آقای تاجزاده تا اکبر گنجی
تا نيروھای رﯾز و درشـت اصـالح طـلـب،
ھمه راجع بـه جـنـاﯾـات آقـای رئـيـسـی
مسابقه گذاشته اند تا کفه ترازو را به نفع
آقای روحانی سنگين کنند و در اﯾـن راه
سعی دارند ھـر کـدام از دﯾـگـری گـوی
سبقت را بـربـاﯾـنـد و ادای دمـوکـراسـی
خواھی را تمام و کمال از آن خـود کـنـنـد.
اﯾن ھا اکثرا کسانی ھستند که تا ھميـن
چندی پيش می گفتند که مساله ی قتـل
عام ھای سال  ۶٧موضوعی تـمـام شـده
است و جامعه از آن عبور کرده و اگـر ھـم
تخفيفی می دادند می گفتـنـد کـه بـاﯾـد
فـــرامـــوش نـــکـــرد امـــا بـــخـــشـــيـــد!
در تبليغات امروزی شان آن ھا کامال رنـگ
عوض کرده انـد .نـکـتـه ای کـه در اﯾـن
سياست جدﯾد عامدا مـورد سـکـوت اﯾـن
تازه دموکرات شده ھا قرار ميگيرد اﯾنست
که اﯾن اعدام ھا و جنـاﯾـت ھـا سـرشـت
رژﯾم سرکوبگر جمھوری اسالمی است و
آقای رئيسـی کـه جـنـاﯾـت در وجـودش
نھادﯾنه ميباشد فقط ﯾک عامل قـتـل عـام
ھا بوده است .فرمان قتل عام و جناﯾت از
طرف بنيانگزار جمھـوری اسـالمـی صـادر
شده و طبق فرمان آقـای خـمـيـنـی اﯾـن
عامالن قتل عام ،عزﯾزان ما را سر بـه دار
کــرده انــد و جــانشــان را ربــوده انــد.
چرا آقای گنجی اصطالح «آﯾـت الـه قـتـل
عام »را که خيلی ھم به کاربرد آن مفتخـر
است ،به آﯾت اله خمينی نمی دھد .اگـر

ھدف بـازی ھـای سـيـاسـی بـرای بـاال
کشيدن ﯾک نفر به جای نفر دﯾگر نيسـت،
«آﯾت اله قتل عام »بيش از ھمه زﯾـبـنـده
ی آﯾت اله خمينی است .مگر ھمين آقای
گنجی در سال  ٨٨نگفت از اعـدام ھـای
 ۶٧خبر نداشته ﯾعنی حتی اﯾـن آقـا کـه
خودش در رژﯾم دارای مسـئـولـيـت بـوده
براﯾش اﯾن سوال نيز پيش نيامده بوده کـه
چرا آﯾت اله منتظری از مـقـامـش بـرکـنـار
شده است؟ آقای تاجزاده ھميـن تـازگـی
بعد از پخش نوار آقـای مـنـتـظـری اعـدام
مجاھدﯾن را تاﯾيد کرد ولی گفت از خانواده
ھای اعـدام شـدگـان طـيـف چـپ بـاﯾـد
شـــــــــود.
دلـــــــــجـــــــــوﯾـــــــــی
اﯾن برخوردھا از کسانی اسـت کـه حـاال
جلو افتاده و پرچم »اﯾت اله قتل عام «بلند
کرده اند .اﯾن دادخواھان جعلی قتـل عـام
 ۶٧اﯾن بار ھم می خواھند از اﯾن کشـتـار
ھولناک در جھت اھداف معين سـيـاسـی
خود سوءاستفاده کـنـنـد .ان ھـا صـادق
نيستند و نمی توانند مورد اعتماد خانـواده
ھا و دادخواھان کشـتـار سـال  ۶٧قـرار
بگيرند .آن ھا خاطره و ﯾاد عـزﯾـزان مـا را
وسيله ای کرده اند که مـردم را بـه پـای
صندوق ھای رای بکشانـنـد تـا بـه آقـای
بــــــدھــــــنــــــد.
رای
روحــــــانــــــی
ما خانواده ھای جانباختگان فقط آنھاﯾی را
باور دارﯾم که قبل از آقای رئـيـسـی؛ آمـر
جناﯾت ﯾعنی آﯾت اله خمينی را مـحـکـوم
کنند و ھمچنين کليت اﯾن رژﯾم جنـاﯾـتـکـار
که اعدام و سرکوب و شکـنـجـه و زنـدان
اســــــــت.
آن
ســــــــرشــــــــت
اﯾنھا ﯾک پاسخ دﯾگر ھم بدھکارند و اﯾنکـه
چرا بودن آقای پورمحمدی کـه در جـرﯾـان
قتل عام  ۶٧نمـاﯾـنـده وزارت اطـالعـات و
مسئوليتی باالتر از رئيسی داشتـه را در
کابينه ی روحانی نادﯾده گرفتند و تا امـروز
ھم نادﯾده گرفته اند .چرا از مـردم دعـوت
کردند که در جرﯾان انتخابـات خـبـرگـان بـا
جناﯾتکـارانـی مـثـل ری شـھـری و دری
نجفی آبادی رای بدھند .اﯾن سياست ﯾک
بام و دو ھوا جز دوروﯾی و عـدم صـداقـت
چه چيز دﯾگری است؟

  اان  -ه

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
ﻧﺎﻡ ﺷﻌﺮ :
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ﻧﻘﺶ

در شبي تاريك
كه صدايي با صدايي در نمي آميخت
و كسي كس را نمي ديد از ره نزديك ،
يك نفر از صخره ھاي كوه باال رفت
و به ناخن ھاي خون آلود
روي سنگي كند نقشي را و از آن پس نديدش ھيچكس ديگر.
شسته باران رنگ خوني را كه از زخم تنش جوشيد و روي صخره
ھا خشكيد.
از ميان برده است طوفان نقش ھايي را
كه بجا ماند از كف پايش.
گر نشان از ھر كه پرسي باز
بر نخواھد آمد آوايش.
آن شب
ھيچكس از ره نمي آمد
تا خبر آرد از آن رنگي كه در كار شكفتن بود.
كوه :سنگين  ،سرگران ،خونسرد.
باد مي آمد  ،ولي خاموش.
ابر پر مي زد ،ولي آرام.
ليك آن لحظه كه ناخن ھاي دست آشناي راز
رفت تا بر تخته سنگي كار كندن را كند آغاز ،
رعد غريد ،
كوه را لرزاند.
برق روشن كرد سنگي را كه حك شد روي آن در لحظه اي كوتاه
پيكر نقشي كه بايد جاودان مي ماند.
امشب
باد و باران ھر دو مي كوبند :
باد خواھد بركند از جاي سنگي را
و باران ھم
خواھد از آن سنگ نقشي را فرو شويد.
ھر دو مي كوشند.
مي خروشند.
ليك سنگ بي محابا در ستيغ كوه
مانده برجا استوار  ،انگار با زنجير پوالدين.
سال ھا آن را نفرسوده است.
كوشش ھر چيز بيھوده است.
كوه اگر بر خويشتن پيچد،
سنگ بر جا ھمچنان خونسرد مي ماند
و نمي فرسايد آن نقشي كه رويش كند در يك فرصت باريك
يك نفر كز صخره ھاي كوه باال رفت
در شبي تاريك.

فھرست اشعار منظومه مرگ رنگ
فھرست كامل منظومه ھا و اشعار سھراب سپھري

  اان  -ه

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖﺧﻴﺰآﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن

آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ؟
راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﻮل ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اقتصاد بسياری از نقاط جھان وابـسته بـه
منابع زﯾر زمينی اسـت و جالـب آنجاسـت
که اکثر کشورھاﯾی که نفت و گـاز عمـده
درآمد ملی آنھا را تـشکيل میدھـد دچـار
ﯾـــک بحـــران ھوﯾـــتی جـــدی در عرصـــه
بينالمللی ھستند.
ســـروﯾس اقتـــصادی «فـــردا »:زمانـــی
اقتــصاددانان گمــان میکردنــد کـــشوری
ثروتمند تلقی میشود که دارای منابع زﯾر
زمينی علیالخصوص نفت و گاز باشد امـا
اثبــات شــده اســت کــه اﯾــن منــابع امــروز
بزرگــترﯾن خطــر بــالقوه بــرای کــشورھای
صاحب آن ھستند.
افول قدرت اقتـصادی خاورميانـه و اقتـصاد
متکی بـر نفـت کـشورھای اﯾـن ناحيـه از
جھان مصداق روشنی از آﯾنـده تـيره و تـار
اقتــصاد مبتــنی بــر نفــت اســت .تمــام
کــشورھای جھــان تــالش میکننــد تــا بــا
تمرکـــز بــــر مزﯾتھــــای اقتصادیشــــان
بازارھای منطقهای و بينالمللـی را تحـت
سيطره خود در آورند اما ﯾکی از مھمترﯾـن
لـــــوازم چنيـــــن تفکـــــری مانـــــدگاری
ســـرماﯾهگذاری بـــر روی مزﯾـــت نـــسبی
موجود است.
اﯾن موضوع به معنی تمرکز بر اقتـصاد تـک
محــصولی نيــست بلکــه ســرماﯾهگذاری
بيشتر بر روی آن مزﯾت اقتصادی است که
بـــا توجـــه بـــه تواناﯾیھـــای کـــشور و
چــشماندازھای موجــود بتوانــد بــه ﯾــک
محــصول متمــاﯾز و بیرقيــب در منطقــه
بيانجامد.
نفــت بواســطه نداشــتن بقــا و پاﯾــداری
نمیتواند متضمن ﯾک اقتصاد رو بـه جلـو و
در حــال توســعه باشــد و ھميــن موضــوع
کــشورھای نفــتخيز را در موقعيــت بــدی
قرار داده چرا که چند دھـه وابـستگی بـه
درآمد نفتی عمـال ﯾـک اقتـصاد مـصرفی را
برای اﯾن کشورھا بـه ارمغـان آورده و ﯾـک
چرخه توليد معيوب و متکی بر مونتاژ را بـه
آنھا تحميل کرده است.
آﯾنــــده اقتــــصاد جھــــان مبتــــنی بــــر

ســرماﯾهگذاری بــر دانــش ،نــوآوری و اﯾــده
پردازی اسـت و کـشورھاﯾی کـه حقيقـت
اقتصاد آنھا ھيچ رابطهای بـا فـضای توليـد
علــم نــدارد نــسل آﯾنــده جھــان ســوم را
تــشکيل میدھنــد .صــرف وجــود فــضای
دانشگاھی و تعداد دانـشجو معيـار توليـد
علم نيست .از طرفی کـشوری کـه دارای
تعداد بیشمار نيروی جوان و تحـصيلکرده
است اما ھنوز اقتصاد آن مبتنی بـر منابـع
زﯾر زمينی است ،در واقـع نمیتوانـد رنـگ
توسعه اقتصادی را ببيند.
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کافی بعد از مدتی به سـمت ﯾـک کـشور
فقير متماﯾل میشوند؛ چـرا کـه سـرماﯾه
حاصل از فروش ذخاﯾر نه تنھا صرف خرﯾـد
کاالی سرماﯾهای نمیشـود بلکـه بخـش
عمده به خرﯾد کاالھای لوکس و مـصرفی
منجر میشود.
بسياری از شرکتھای بـزرگ بينالمللـی
درآمد خود را نـه از طرﯾـق خـام فروشـی
بلکه از طرﯾق خلق اﯾده بدست میآورنـد.
اکــثر شــرکتھای کــامپيوتری و صــنعتی
معـروف جھـان و شـرکتھای ثروتمنـد در
حوزه "ھـای تکنولـوژی" وارد کننـده مـواد
خام ھستند اما بـا اﯾجـاد ارزش افـزوده و
فــروش اﯾــده خــود بــه کــشورھای صــادر
کننده مواد اوليه در واقع چند برابـر قيمـت
مواد اوليه اقدام به ارز آوری میکنند.

آمرﯾکای شمالی با وجود دارا بـودن منابـع
نفتی گسترده اقتـصاد خـود را مبتـنی بـر
فــروش نفــت خــام قــرار نــداده و توليــد
کاالھای سرماﯾهای را در دستور کـار قـرار
داده اســت .بــه نوعــی اقتــصاد آمرﯾکــا
مبتنی بر خلق اﯾده اسـت و شـرکتھای
بــزرگ توليــد کننــده ،اﯾــدهھای نوظھــور را
تبدﯾل به محصوالتی میکنند کـه تـاکنون
وجــود نداشــتهاند و اﯾــن موضــوع باعــث
میشــود تــا ﯾــک بــازار انحــصاری وﯾــژه در
اختيار اﯾن شـرکتھا قـرار بگـيرد و زمينـه
افزاﯾش سرماﯾه فراھم شود.
اروپــا نــيز تــا حــدود زﯾــادی توليــد و بھــره
برداری از اﯾدهھای تازه را بهعنوان راھکـار
اصلی اقتصاد خود قرار داده اسـت و اکثـر
کشورھای اﯾن قاره با وجود وابسته بـودن
به واردات نفت و گاز از موقعيت اقتـصادی
خوبی برخـوردار ھـستند .ناحيـه شـرقی
آســيا بــا وجــود اقتــصادھای فعــالی چــون
چين و ژاپـن مـصادﯾق دﯾگـری از موفقيـت
اقتصاد غير نفتی است.
از ســوی دﯾگــر رابطــه درســت صــنعت و
دانشگاه و شکلگيری اقتصاد اﯾـده محـور
سبب میشـود تـا ﯾـک ضـمانت اجراﯾـی
دراز مدت اقتصاد کـشورھای صـاحب اﯾـن
ســبک را بيمــه کنــد و نــه اﯾنکــه بــا خــام
فروشی ذخاﯾر ارزشـمند زﯾرزميـنی را بـه
بھاﯾی اندک واگذار کنند.
کشورھای جھان سـوم بـا بينـش ضـعيف
راحــتی امــروز خــود را بــا مــشکالت فــردا
معامله میکنند و به ھمين سبب با خـام
فروشی ذخاﯾر زﯾر زمينی و نبـود سـرماﯾه
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 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ را »روز اﺳﺘﻘﻼل و آزادي« ﻧﺎم ﺑﮕﺬارﻳﻢ
ﯾکصد و سی و پنج سال قبل در روز  29اردﯾبھشت ماه سال  1261خـورشـيـدی در
محله سنگلج تھران در خانواده ميرزا ھداﯾت ﷲ آشتيانی وزﯾر دفتر ناصرالدﯾن شـاه
و ملک تاج خانم نجم السلطنه نوه عباس ميرزا ،فرزندی پای به عرصه وجـود نـھـاد
که بعدھا نه تنھا برای اﯾران ،بلکه برای تمام کشـورھـای جـھـان سـوم ،اثـر گـذار
گردﯾد .او اسطوره جاوﯾدان تارﯾخ اﯾران دکتر محمد مصدق بود.
مصدق در جوانی از مبارزان انقالب مشروطيت در اﯾن سرزمين بود و پس از آن ھـم
پيام رسان آن انقالب آزادﯾخواھانه برای نسل ھای بعدی گردﯾد .او اولـيـن اﯾـرانـی
است که به درﯾافت درجه دکترای حقوق نائل شده است .اوچـنـد دوره نـمـاﯾـنـده
مجلس شورای ملی ،چند بار استاندار و در چند کابينه وزﯾر شد و باالخره بر مسنـد
نخست وزﯾری دولت ملی اﯾران تکيه زد .از او در تمام مقامات و مـنـاصـبـی کـه بـه
عھده گرفت چيزی جز صداقت و درستی و پاک دستی دﯾده نشد .او ھـرگـز اجـازه
نداد که در حوزه مدﯾرﯾتش ناپاکی و نادرستی و سوء استفاده از امـوال مـردم روی
دھد .او با تمام وجود به آزادی ھای سياسی واجتماعی وعقيدتی بـاور داشـت .و
آزادی را سر منشاء اعتال و تمام پيشرفت ھای کشور مـی دانسـت و بـه جـھـت
ھمين نگرش بود که به اﯾجاد تشکل ھا و احزاب و آزادی آن ھا و آزادی مطبوعات و
آزادی انتخابات توجه تام و تمامی داشت.
در راستای ھمين طرز تفکر بود که در آبانماه  1328سازمان جبھه ملی اﯾران را بنيان نھاد و با تشکيل دادن ھمين سازمـان بـود
که موفق شد ھمراه چند تن از ھم فکرانش به مجلس شانزدھم راه ﯾافته و قانون ملی شدن نفت را به تصوﯾب برساند و پـس
از آن بود که او برای به اجرا در آوردن آن قانون ،مسئوليت نخست وزﯾری را پذﯾرفت.
مصدق به استقالل کشور عميقا باورمند بود و قصد او از ملی کردن نفت و خلع ﯾد از شرکت نفت اﯾران وانگليـس ،صـرفـنـظـر از
استيفای حقوق مادی ملت اﯾران ،کوتاه کردن دست استعمار انگليس ودخالت ھای ناروای آن دولت در کليه شئون سياسـی و
اجتماعی و اقتصادی اﯾران بود .شرح افکار واندﯾشه ھای مصدق و خدمات ارزشمندش به اﯾران ،در طول بيش از ھـفـتـاد سـال
زندگی سياسی ،نياز به نوشتن نه ﯾک کتاب بلکه کتاب ھا دارد و واضح است که در اﯾن ﯾاد آوری مختصر به مناسـبـت سـالـروز
تولدش نمی گنجد.
جبھه ملی اﯾران ،خانه سياسی دکتر مﺤمد مصدق به ملت شرافتمند وحق شناس اﯾران پيشنھاد ميکنـد کـه بـه
پاس احترام و تجليل از آن بزرگ مرد تارﯾخ ،روز  29اردﯾبھشت سالروز تولد مصدق را «روز اسـتـقـالل و آزادی »
ناميده و در تقوﯾم ھای ملی به ھمين نام ثبت نماﯾند.
بيست ونھم اردﯾبھشت 1396
تھران – جبھه ملی اﯾران

ممانعت از تشکيل جلسه شورای مرکزی جبھه ملی ايران
بر اساس نظر اعضای شورای مرکزی جبھه ملی ايران ،تصميم بر آن بود که روز پنج شنبه  ٢١/٢/٩۶شورای مرک-زی ج-ل-س-ه ع-ادی
خود را در منزل آقای اصغر فنی پور؛ عضو شورا برگزار کند.
به گزارش روابط عمومی جبھه ملی ايران؛ صبح روز سه شنبه  ١٩ارديبھشت ماه آقای فنی پور به ص-ورت ت-ل-ف-ن-ی از س-وی وزارت
اطالعات جمھوری اسالمی احضار گرديد و به ايشان اخطار داده می شود که از برگزاری جلسه خودداری نمايند؛ و در صورت نادي-ده
گرفته شدن اين اخطار نيروی انتظامی نسبت به برگزاری جلسه وارد عمل و برخورد جدی صورت خواھد گرفت.
متاسفانه دولتی که در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمھوری است و ادعای آزادی و حقوق بشر دارد اينگونه از تشکيل يک جل-س-ه
درون گروھی جلوگيری می نمايد.
 ١٩ارديبھشت ١٣٩۶
تھران – روابط عمومی جبھه ملی ايران
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سيف الدﯾن َفرغانی از شاعران برجسته ی قرن ھای ھفتم ُو ھشتم)ه.ق( از َفرغانه ووالﯾت سمرقند است.او در قالب ھای شعر
پارسی :قصيده ،غزل ،رباعی و..شعرھای بسيار دارد  .اما ﯾکی از شعرھای سربلند ِ او قصيده ی جانانه ای ست که به ھنگام ِ بيداد
گری ھای سپاھيان مغول وچشم در چشم ِ آن جانيان نوشته شده است.
عزﯾز او را شاﯾسته ی سپاس دانسته است.
نام
زمانه،ھمواره
تارﯾخ ادبيات اﯾران ،بپاس ِ اﯾن گزارش ِ دردناک ُو بيدار ِشاعرانه از بيدا ِد
ِ
اﯾنھم فراز ھاﯾی از آن شعر ِماندگار.

اﻳﻦ ﻋﻮﻋﻮي ِ ﺳﮕﺎن ِ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬرد
ھم مرگ ،بر جھان ِشما نيز بگذرد
ن شما نيز بگذرد
ھم رونق ِ زما ِ
***
وﯾن بوم ِمحنت از پی ِ آن ،تا کُند خراب
بر دولت /آشيان ِ شما نيز بگذرد
***
باد ِخزان ِ نکبت ِ اﯾام ،ناگھان
بر باغ ُو بوستان ِشما نيز بگذرد
***
آبِ اجل که ھست گلوگير ِ خاص ُوعام
بر حلق ُو بر دھان ِشما نيز بگذرد
***
ای تيغ تان چونيزه ،برای ستم ،دراز!
ِسنان شما نيز بگذرد
اﯾن تيزی
ِ
***
چون دا ِد عادالن ،به جھان در ،بقا نکرد
بيداد ِ ظالمان ِشما نيز بگذرد
***
آن کس که اسب داشت،غبارش فرو نشست
ِسم ِ خران ِ شما نيز بگذرد
گرد ُ

***
بادی که در زمانه  ،بسی شمع ھا بکُشت
ھم بر چراغدان ِ شما نيز بگذرد
***
زﯾن کاروانسرای ،بسی کاروان گذشت
ناچار ،کاروان شما نيز بگذرد
***
بر تير ِ جورتان زتحمل ،سپر کنيم
تا سختی ِ کمان ِ شما نيز بگذرد
اﯾن نوبت از کسان ،به شما ناکسان رسيد
نوبت ،زناکسان ِ شما نيز بگذرد
***
در مملکت ،چو غرش ِ شيران ،گذشت ُو رفت
اﯾن عوعوی ِسگان ِ شما نيز بگذرد.
............
سيف الدﯾن فرغانی
...............
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ن طـبـيـعـت
ھمزبان شود و از زبـا ِ
دربارهی آن سخن بگوﯾد.
نعرهای پـرغـرور از صـخـرهای بـه
صخرهی دﯾگر پژواک مـیﯾـابـد ،از
کــوھســتــان فــرو مــیآﯾــد و در
تارﯾکنای شـب مـحـو مـیشـود؛
نــعــرهای کــه افســوس گــردنــکــشــانــهی
حياتوحش و بـیاعـتـنـاﯾـی بـه ھـمـهی
فالکتھـای جـھـان را بـيـرون مـیرﯾـزد.
ھرآنچه زنده است )و شاﯾد بسی مردگان
نيز( به اﯾن ندا گوش فرا میدھد .اﯾن نـدا
به گوزن مرگ را ﯾادآور میشود؛ بـه کـاج
پيشاپيش از پيکـارھـاﯾـی در دل شـب و
خون بر بـرف خـبـر مـیدھـد؛ بـه گـرگ
دستاوردھای آﯾنده را نوﯾد میدھد؛ بـرای
دامــدار نشــانــی از زﯾــان دارد؛ و بــرای
شکارچی به معنای ستيزِ دندان با گلـولـه
است .با اﯾن روی ،در پساپشتِ اﯾن بيم و
اميدھای آشکار و بـیواسـطـه مـعـنـاﯾـی
ژرفتر نھفته است ،مـعـنـاﯾـی کـه فـقـط
کوھستان میفھمدش .فقط کـوھسـتـان
چنان دﯾر زﯾسته است که بیطرفـانـه بـه
زوزهی گرگ گوش فرا دھد.

ﯾادداشتِ مترجم :آلدو لـئـوپـولـد )–١٨٨٧
ن انـــدﯾشـــهی
 (١٩۴٨از پـــيـــشــگـــامـــا ِ
زﯾستمحيطی است .کتاب «سالـنـامـهی
شھرستان شنی بهھمرا ِه ﯾادداشتھاﯾی
اثر او بـه شـمـار
از اﯾنجا و آنجا »مھمترﯾن ِ
میآﯾد.
Aldo Leopold. A Sand County

Almanac and Sketches Here and
The r e ( S p e c i a l C o m m e m o r a t i v e

Edition, 1987). Copyright © 1949
Oxford University Press. pp. 129-133.
انجيل مدافعان محـيـط
اﯾن کتاب را برخی «
ِ
زﯾست »ناميدهاند[1] .لئوپولد در اﯾن کتاب
روﯾــکــردی کــلنــگــرانــه بــه مســائــل
زﯾستمحيطی دارد.
ن پارهای پـرآوازه
آنچه در پی میآﯾد برگردا ِ
از اﯾن کتاب است .نوﯾسنده در اﯾن نوشته
سبکی وﯾژه را به کار میگيرد تا بـا مـا از
طبيعت بگوﯾد ،انگار میخواھد با طبـيـعـت

آلدو لئوپولد
آنانی ھم که نمیتوانند اﯾن معنای نـھـان
را رمزگشاﯾی کننـد مـیدانـنـد کـه آنـجـا
م گرگ
ھست ،چراکه در
سراسر زﯾستبو ِ
ِ
حس میشود و آن زﯾستبوم را از دﯾـگـر
سرزمينھا جدا میکند .آن معنـای نـھـان
ن ھـرکـه صـدای
به سوزش مـیآورد جـا ِ
گــرگھــا را در شــب بشــنــود و ھــرکــه
ردپاﯾشان را در روز ببيند .حتا وقتی نما ﯾـا
صدای گرگ در کار نيـسـت ،آن مـعـنـا در
بسی رخدادھای کوچـک مضـمـر اسـت:
ل شب ،تغتغِ سنگھای
شيھهی ﯾابو در د ِ
جھش آھوﯾی در گرﯾز ،و شـيـوهی
غلتان،
ِ
ن سـاﯾـهھـا در پـای کـاجھـا .فـقـط
افتاد ِ
ناآزمودهای که از آمـوخـتـن عـاجـز اسـت
ممکن است نتواند بود و نبـو ِد گـرگھـا را
حس کند ﯾا درﯾابد کـه کـوھسـتـانھـا در
نھان دربارهی گرگھا میاندﯾشند.
باور خو ِد من در اﯾن بـاره بـرمـیگـردد بـه
ِ
زمانی که مرگِ گرگی را دﯾـدم .بـر روی
صخرهای بلند که در پاﯾش رودی خروشـان
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ن نـھـار
راھش را کج کرده بـود بـه خـورد ِ
مشغول بودﯾم .گمان بردﯾم آھوﯾی دﯾـدﯾـم
که به سيـالب زده و پسـتـانھـاﯾـش در
کفاب شناور بود .چو از کرانه به سوی مـا
باال آمد و دمبش را جنباند فھميدﯾم که در
اشتباه بـودهاﯾـم :آن حـيـوان گـرگ بـود.
ن
دستهای دﯾگر که ھنوز توله بودند از مـيـا ِ
شاخهھای بيد بيرون جھيدند و با ھياھو و
بازی به پيشوازش آمدند .آنچـه مـیدﯾـدم
ن
بهراستی دستهای گرگ بود که در مـيـا ِ
پھنهای گشوده در پای صخره میلوليـدنـد
و میلوشيدند.

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
در آن روزھا ھرگز نشـنـيـده بـودﯾـم کـه
کشـتـن گـرگ
کسی فرصتی را که برای
ِ
دست داده غـنـيـمـت نشـمـ َرد .چـيـزی
نگذشت که گلولهھا را به سوی گـرگھـا
ن زﯾاد و دقـتِ کـم،
روانه کردﯾم ،با ھيجا ِ
چه نشانهگيری از باال به پاﯾين ھمـيـشـه
دشوار است .خشابھاﯾمان کـه خـالـی
شد گرگِ پير نقش بر زمين بود و ﯾکـی از
تولهھا پاﯾش را بهسوی سنگھای لغـزان
و گذرناپذﯾر میکشيد.
به گرگ که رسيدﯾم ھنـوز زمـان بـود تـا
ســبــز وحشــی را در
آتــش
ن
مــرد ِ
ِ
ِ
چشمھاﯾش ببينيم .آنگاه بود که درﯾافتـم
که در چشـمھـای گـرگ رازی نـھـفـتـه
است—رازی که فـقـط او و کـوھسـتـان
میدانستند .در آن زمان جوان بودم و پـر
از وسوسهی ماشه؛ گمان میکردم چون
ھرچه گرکھا کمتر باشند آھوان بيـشتـر

خواھند بود پس بـرای شـکـارچـيـان چـه
خوب که ھيچ گرگی نباشد .امـا چـو آن
آتشِ سبز را که می ُمرد دﯾدم ،حس کردم
که نه گرگ با من ھمداستان است و نـه
کوھستان.
عمر خوﯾش شاھد بودهام کـه
زانپس به
ِ
نسل گرگھا از اﯾالتی بـه اﯾـالـت دﯾـگـر
ِ
برمیافتد؛ چھرهی بسی کوھستانھـای
بیگرگ را نگرﯾسته و ردپای گوزنھا را بر
سـراشــيـبھــای رو-بــه-جـنــوب دﯾــدهام؛
دﯾدهام که چگونه ھـمـه جـا بـوتـهھـا و
چـرا کـمجـان شـده و
شاخهھا در
اثـر َ
ِ
پژمردهاند؛ دﯾدهام کـه درخـتـان بـیبـرگ
شدهاند و از آنھا کُندهھاﯾی بيش بر جـای
قيچی باغبانی در
نمانده است .انگار خدا
ِ
م کار شـده اسـت.
دست گرفته و سرگر ِ
گوزنھاﯾی که به ازﯾادشان امـيـد بسـتـه
بودﯾم اکنون درست بهعلت ازدﯾادشان از
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ط گــرســنــگــی تــلــف شــده و
فــر ِ
استخوانھاﯾشان در کـنـار شـاخـهھـای
پالسيده در آفتاب رنگ میبازند ﯾا در پـای
سروھای کوھی میپوسند.
َ
اکنون بر اﯾن باورم که ھـمـان سـان کـه
گوزن ھمواره در اﯾن ھراس میزﯾد که بـه
م گرگھا بميرد ،کوھستان ھم ھمواره
کا ِ
در اﯾن ھراس میزﯾد که گوزنھا جـانـش
را بستانند .و شاﯾد کوھستان انـگـيـزهی
بهتری برای ھراسش دارد ،چـراکـه چـو
م گرگھا َر َود گوزنی دﯾگر در
گوزنی به کا ِ
دو ﯾا سه سال جاﯾش را پر میکنـد ،امـا
چو سرزمينی بـا ازدﯾـا ِد گـوزنھـا نـابـود
میشود شاﯾد در دو ﯾـا سـه دھـه ھـم
بازآورده نشود .دربـارهی دامھـا ھـم بـه
ھمين سان .دامداری که نسل گرگھا را
از سرزميناش برافکـنـده نـمـیدانـد کـه
وظيفهی گرگ اکـنـون بـر دوشِ اوسـت
ﯾعنی اوست که بـاﯾـد شـمـار آھـوان را
متنـاسـب بـا سـرزمـيـن نـگـاه دارد .او
نــيــامــوخــتــه کــه ھــمــچــون کــوھســتــان
ن شـن
بيندﯾشد .از ھمين روست که توفا ِ
پــدﯾــد مــیآﯾــد و رودخــانــهھــا آﯾــنــده را
میشوﯾند و به درﯾا میرﯾزند.
ما ھمه برای امنيت ،آبادانی ،آسـودگـی،
عمرِ دراز و آرامش تکاپو میکنيم؛ گوزن با
سـم،
پاھای چاالکش ،دامدار بـا تـلـه و َ
دولتمرد بـا قـلـم ،و بسـيـاری از مـا بـا
ماشينھا و رأی و دالر .ھـمـه امـا در
نھاﯾت ﯾک چيز را میجوﯾيم :آسـاﯾـش در
ل زندگیمان .کاميابی در اﯾـن ھـدف
طو ِ
فقط تا حد و اندازهای خوب است و شاﯾـد
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نياز اندﯾشهی درست باشد ،امـا بـه
پيش ِ
آسـاﯾـش بـيـشانـدازه در
رسـد
می
نظر
ِ
درازمدت به زﯾانمان تمـام خـواھـد شـد.
شاﯾد ھمين نکته در اﯾـن گـفـتـهی ثـورو
ی جـھـان در
نھفته است کـه :رسـتـگـار ِ
حياتوحش اسـت .شـاﯾـد اﯾـن ھـمـان
معـنـای نـھـان در زوزهی گـرگ بـاشـد،
معـنـاﯾـی کـه دﯾـری در کـوھسـتـانھـا
شناخته بوده اما کمتر آدمـی آن را درک
کرده است.

پانوﯾس
[1] Marybeth Lorbiecki (2016). A
Fie rce Gre e n Fire : The Life a nd
Legacy of Aldo Leopold, Second
Edition. Oxford University Press. p.
ix.
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اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺎدر آﺗﻨﺎ داﺋﻤﻲ از اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاي
ﻓﺮزﻧﺪش در زﻧﺪان
مطرح شده و شکاﯾت سپاه پاسـداران در
مرحله بازپـرسـی در دادسـرای شـھـيـد
مقدس اوﯾن ،تبرئه شده بودند.
اما در پروندهای دﯾگر آنھا به اتھام "توھيـن
به ماموران در حيـن انـجـام وظـيـفـه" بـه
حبس تعليقی محکوم شدند.
آتنا دائمی فعال حقوق کودک به  ٧سـال
زندان محکوم شد
آتنا دائـمـی ،در مـھـر مـاه سـال ١٣٩٣
بازداشت شد .وی بـه مـواردی از قـبـيـل
"تــوھــيــن بــه رھــبــری"" ،تــوھــيــن بــه
مقدسات"" ،اجتماع و تبانی به قصد برھم
زدن امنيت کشور" و " مخفی کـردن ادلـه
جرم" متھم شده است.
او براساس رای دادگاه به "اتھام اجتماع و
تبانی به  ۵سال حبس و به اتھام توھـيـن
به رھبری به  ٢سال زندان" محکوم شـده
است.
خانم دائمی از مھرماه سال گذشته بـرای
گذراندن دوران محکوميت در حبس به سـر
میبرد.
مادر خانم دائمی با اشاره به اﯾنکه چندﯾن

وضعيت شده گفت" :ھيچ کس پاسـخـگـو
نيست ،چرا با خانـواده زنـدانـيـان چـنـيـن
میکنند ،ھيچ کس به وضـعـيـت دخـتـرم
اھميت نمیدھد".

ﺟﺎن آﺗﻨﺎ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
معصومه نعمتی ،مادر آتنا دائـمـی ،فـعـال
حقوق کودک که در زندان اعـتـصـاب غـذا
کرده ،با ابراز نگرانی از وضعيـت فـرزنـدش
گفت" :من فرزندم را سالم تحـوﯾـل زنـدان
دادم ،اگر اتفاقـی بـرای او بـيـفـتـد ،چـه
کسی پاسخگو خواھد بود؟"
خانم نعمتی در گفـتـگـو بـا بـیبـیسـی
فارسی با اشاره به آخـرﯾـن تـمـاس آتـنـا
دائمی با خواھرش گفت او "در اﯾن تمـاس
گفته که تپش قلب دارد و فشارش پاﯾـيـن
است و قدرت اﯾستادن روی پـاھـاﯾـش را
ندارد".
خانم دائمی از ﯾازده روز پيش در اعـتـراض
بــه احــکــام صــادره بــرای دو خــواھــرش
اعتصاب غذا کرده است.
پيشتر دو خواھر آتنا دائمی ،از اتـھـامـات

بار پيش از اعـتـصـاب غـذای دخـتـرش از
دادﯾار خواسته بود تا با او صـحـبـت کـنـد
گفت" :دادﯾار دو روز قبل از آغاز اعـتـصـاب
آتنا قول داد با او صحبت کند ،اما بعد گفت
اصال دليلی برای صحبت با او وجود ندارد".
خانم نعمتی با انتقاد از برخـوردی کـه بـا
دخترش در زندان شده است گفت" :آتـنـا
قبل از آغاز اعتصاب غذاﯾـش سـه روز در
مقابل در اطاق رئيس زندان تحـصـن کـرد،
وقتی ما به مالقاتش رفتيم ،گفت منشی
دادﯾار با لحن بسيار تندی او را تھدﯾد کرده
و به او گفته است وقتی با وثيقـه بـيـرون
بودی باﯾد از اﯾران می رفتی".
مادر آتنا دائمی با اشاره به اﯾـنـکـه عـدم
پاسخگوﯾی به نامهھا و برخورد نامنـاسـب
منشی دادﯾـار بـا دخـتـرش بـاعـث اﯾـن
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 8ﻣﻲ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻋﺪام ﻛﺎﺷﻒ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ /ﻻوازﻳﻪ ﭼﻄﻮر
ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮد؟

آنتوان لوران الوازﯾه دانشمند فـرانسـوی و
بنيانگذار شيمی نوﯾن بود که در تارﯾـخ ٢۶
اوت سال  ١٧۴٣در پارﯾس و در خانـوادهای
مرفه به دنيا و در تارﯾخ  ٨مه سـال ١٧٩۴
شـــــــــــــــــد.
اعـــــــــــــــــدام
به گزارش اﯾسنا ،وی نخستين کسی بـود
که از ترازو برای سنجش و تحقيق در فعل
و انفعـاالت شـيـمـيـاﯾـی در آزمـاﯾشـگـاه
استفاده کرد و تجربه و سنجـش تـوأم بـا
نتيجهگيری صحيح را پاﯾـه و اسـاس اﯾـن
داد.
قــــــــــرار
عــــــــــلــــــــــم

محتوای نظرﯾـه آتـشزاﯾـی اﯾـن بـود کـه
عقيـده دانشـمـنـدان شـيـمـی در مـورد
سوختن اﯾن بود که ھر جسم سوخـتـنـی
دارای مادهای نامرئی به نام «فلوژﯾستن»
بوده و چون جسم مشتعل شود اﯾن مـاده
از آن خارج میشود .ھرچه جسم بيشـتـر
قابل اشتعال باشد مقدار بيشتری از اﯾـن
ماده در بردارد و شعله ھمان فـلـوژﯾسـتـن
است که از جسـم مـتـصـاعـد مـیگـردد.

در آورﯾل  ١٧٧۵الوازﯾـه گـزارشـی تـحـت
عنوان ﯾادداشتی درباره طبـيـعـت مـادهای
که ھنگام سوختن فلزات با آنھا تـرکـيـب
میشود و سبب افزاﯾش وزن توليد شـده
میشود ،به آکادمی علوم فـرانسـه داد.

او زﯾــر نــظــر اســتــادانــی بــزرگ نــجــوم،
گياهشناسی ،شيمی و زمينشناسی را
به خوبی فرا گرفت .پـس از اتـمـام دوره
حقوق بار دﯾگر بـه عـلـوم روی آورد و ٣
سال بعد در آن ھـنـگـام کـه جـوانـی ٢۵
ساله بـود بـه عضـوﯾـت فـرھـنـگـسـتـان
ســلــطــنــتــی عــلــوم بــرگــزﯾــده شــد.
الوازﯾه امکان درک و شناخت عناصر گـازی
شکل را فراھـم کـرد .در دوران سـلـطـه
نظرﯾه آتشزاﯾی وساﯾـل تـجـربـی زﯾـادی
فراھم آمده بود که سبب دگـرگـونـیھـای
انقالبی در شيمی شدند .بيشترﯾن اعتبار
اﯾن تحوالت مدﯾون زحمـات الوازﯾـه اسـت
که درک درستی از اکسيژن را ميسر کرد.

مستقيمتر از راه کشف دﯾگر عنصرھا بـود.
در آغاز اﯾن دانشمند فرانسوی نيز گراﯾـش
به نظرﯾه آتشزاﯾی داشـت ولـی ھـرچـه
بيشتر پيش میرفت ،بيشتر از آن نظـرﯾـه
کناره میگرفت .در اول نوامبر سال ١٧٧٢
شرح تجربياتش در زمينه احتراق ترکيـبـات
مختلف در ھوا را بـه اﯾـن تـرتـيـب پـاﯾـان
بخشيد که گفـت :وزن ھـمـه مـواد و از
جمله فلزات بر اثـر احـتـراق و سـوخـتـن
افزاﯾش میﯾابد و چنين واکنشھاﯾی نـيـاز
بــه مــقــدار زﯾــادی ھــوا دارنــد .الوازﯾــه
نتيجهگيری دﯾگری ھم کرد و گـفـت :ھـوا
مخلوطی از گازھاﯾی با خـواص گـونـاگـون
است که در حين سوختن مواد ،قسمتـی
از آن با ماده سوزنده ترکيب میشود .وی
به زودی متوجه شد که آن قسمت از ھـوا
که با مواد در ھنـگـام سـوخـتـن تـرکـيـب
میشود منـاسـبتـرﯾـن جـزء ھـوا بـرای
تنفس است به اﯾن ترتيـب الوازﯾـه رو در
روی اکسيژن قرار گـرفـت ولـی از اعـالم
کشف گـاز جـدﯾـد خـودداری کـرد چـون
میخواست چند تجربه تکـمـيـلـی انـجـام
دھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

در واقع اﯾن کشف اکسيـژن بـود .الوازﯾـه
نوشت که اﯾن نوع ھـوا را پـرﯾسـتـلـی و
شيل و خودش تقرﯾباً بـه طـور ھـمزمـان
کشــف کــردهانـــد .ابــتـــدا وی آن را
مناسبترﯾن ھوا برای تنفس نامـيـد ولـی
بعد نامش را ھـوای زنـدگـی بـخـش ﯾـا
توانبخش گذاشت.

کشـــــــــف

اکســـــــــيـــــــــژن

راه الوازﯾه برای کشف اکسـيـژن خـيـلـی

  اان  -ه

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
عــــــــــلــــــــــت

اعــــــــــدام

از جمله خطراتی که جان الووازﯾـه را بـه
مخاطره انداخت و بيشتر جنبه سياسـی
داشت در زمان انقالب کبيـر فـرانسـه در
سال  ١٧٨٩ﯾـعـنـی در آن ھـنـگـام کـه
انقالبيون زمام امور پارﯾـس را در دسـت
داشتند رخ داد .الوازﯾه رساله مـعـروفـی
درباره اقتـصـاد سـيـاسـی مـوسـوم بـه
ثروتھای زﯾرزمينی فرانسـه بـه رشـتـه
تحرﯾر درآورد .اﯾن کتاب ﯾکی از مھمتـرﯾـن
کتبی است که در مبحث اقتصاد نوشـتـه
شدهاست .سرانجام آنـتـوان الوازﯾـه در
تارﯾخ  ٨مه  ١٧٩۴در حالی که  ۵١سـال
داشت در دادگاه انقالبی به رﯾاسـت ژان
باتيست کوفن ھال به جرم خـيـانـت بـه
ملت ھمراه چند تن دﯾگر تسلـيـم تـيـغـه
شــــــــد.
گــــــــيــــــــوتــــــــيــــــــن
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پس از مرگ الووازﯾه ،الگرانژ گفت :تـنـھـا
ﯾک لحظه وقت آنان برای برﯾـدن آن سـر
صرف شد و شاﯾد ﯾـک صـد سـال زمـان
نتواند سر دﯾگری ھمانندش بوجـود آورد.
خدمت بـه عـلـم تـا لـﺤـظـه مـرگ

شما تعداد پلک زدنھای مرا بشمارﯾد تـا
زمان تقرﯾبی از بين رفـتـن ھشـيـاری و
مرگ کامل به دست بياﯾد .پس از اﯾـنـکـه
الوازﯾه اعدام شد سر او را باال گرفتـنـد و
او بيش از  10بار پلک زد و اﯾن واقـعـه در
تارﯾخ به ثبت رسيد.

مشھور است که الوازﯾه بعد از اﯾنکـه بـه
اعدام با گيوتين مـحـکـوم شـد تصـمـيـم
گرفت در آخرﯾن لحظات زندگـی ھـم بـه
علم خدمت کند  .او بـه شـاگـردان خـود
گفت :احتماال جاﯾگـاه حـواس و شـعـور
انسان می باﯾست در سر) مغز ( انسـان
باشد بنابر اﯾن پس از جدا شـدن سـر از
بدن احتماال باﯾد تا چـنـد لـحـظـه ھـنـوز
حواس و ھشياری فرد کار بـکـنـد شـمـا
پس از اﯾنکه سر من به وسيله گـيـوتـيـن
قطع شـد فـورا آن را روی دسـت بـاال
بگيرﯾد ،من شروع به پلک زدن مـیکـنـم

وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك وﻃﻦ ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد...

  اان  -ه

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د
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ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ دﺳﺖ ﻛﻢ  14ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
گروھــــی از شــــھروندان
بھـــــاﯾی در شـــــھرھای
بنــدرعباس ،قــشم ،بنــدر
چابھــار و شــيراز ،ظـــرف
ھفتــه ھــای گذشــته در
اقـــــــدامی ھماھنـــــــگ
بازداشــت شــده و منــازل
آنــان مــورد تفتيــش قــرار
گرفتـــه اســـت .وســـاﯾل
الکترونيکـــی-ارتبـــاطی و
کتـــــب مـــــذھبی اﯾـــــن
شـــھروندان نـــيز ھنگـــام
بازداشــت ،توقيــف شــده
اســت .مــاموران امنيتــی
ھنگام بازداشت برخـی از
اﯾــن شــھروندان« ،تلوﯾحــا
تھدﯾد به آتش زدن منـازل
آنھــا »کــرده انــد .ھوﯾــت
چھــارده تــن از بازداشــت
شدگان کـه تـاکنون احـراز
شده در در ادامه می آﯾد.
به گزارش خبرگزاری ھرانـا ،ارگـان خـبری
مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾـران ،روز
پنجشـــنبه  ١۴اردیبھـــشت مـــاه ،٩۶
مــاموران اداره اطالعــات بنــدر چابھــار بــا
مراجعه به منازل شش شـھروند بھـاﯾی،
با نشان دادن حکـم بازداشـت ،اقـدام بـه
تفتيــش مــنزل و محــل کــار آنــان کــرده،
بهھمراه بازداشت اﯾن شـھروندان ،لـوازم
شخصی آنـان از قبيـل موباﯾـل ،کـامپيوتر،
ماھواره ،کتابھا و «شعائر مذھبی »را با
بردنــــــــــــــــــــــد.
خــــــــــــــــــــــود
ھوﯾت احراز شده اﯾـن شـھروندان توسـط
ھرانــا عبــارت اســت از« :بھــادر کــامجو،
منوچھر بارقی ،ھوشـنگ مختـاری ،بـيژن
اســــالمی ،علــــی انــــوری و فھيمــــه
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاقی».
بــه رواﯾــت ﯾــک منبــع نزدﯾــک بــه خــانواده
بازداشــــت شــــدگان ،مــــاموران وزارت
اطالعات ساعت  ٨صبح روز پنجشنبه ١۴
اردیبھــشت مــاه بــا نــشان دادن حکــم
بازرسی مـنزل ،ضـبط امـوال و احـضار بـه
اداره اطالعــات ،وارد منــازل آنــان شــدند.
اﯾــن منبــع مطلــع دراﯾنبــاره بــه گزارشــگر
ھرانا توضيح داد“ :ماموران بعد از بازرسی
بــسيار دقيــق ،کليــه کتابھــا ،جــزوات،

نوشـــتهھا ،رســـيور مـــاھواره ،شـــماﯾل
مــذھبی ،موباﯾــل وغــيره را ھمــراه خــود
بردند .اﯾن اقـدام مـاموران تـا ظھـر آن روز
طول کشيده بـود .اگرچـه رفتـار مامورﯾـن
محترمانه بوده و با کودکان با مدارا برخورد
کــرده بودنــد ،مثــال در ﯾــک مــورد لپتــاپ
کودک خانواده را به خـاطر او نبردنـد ،امـا
حداقل منزل دو خانواده را تلوﯾحا تھدﯾد به
آتـــــــــش زدن کـــــــــرده بودنـــــــــد”.
منبع نزدﯾک به خانواده شھروندان بھاﯾـی
بازداشت شده در بندر چابھار در پاﯾـان در
مورد اتھامـات احتمـالی آنـان خاطرنـشان
کـرد“ :در بازجوﯾیھـا بيـشتر سـواالت در
مــورد نحــوهی ادارهی جامعــه ،تــشکيل
ضيافت و پيام  ٢٣اردﯾبھشت ،امـور مالـی
جامعه و اصرار به تعھد برای عدم شـرکت
در ضيافت بـا اسـتناد بـه حکـم دادسـتان
کشور بعد از دستگيری آنان بوده اسـت”.
ھمچنين ظرف روزھـای گذشـته گروھـی
از شھروندان بھـاﯾی در شـھر بنـدرعباس
بازداشـت و بــه زنــدان بنــدرعباس منتقــل
شــده و تحــت بــازجوﯾی قــرار دارنــد .اﯾــن
شھروندان از زمان بازداشت تنھـا ﯾـک بـار
اجازه تماس با خانوادهھاﯾـشان داشـته و
به آنان وعده مالقات با خـانواده در ھفتـه

  اان  -ه

آتـــــــــی داده شـــــــــده اســـــــــت.
ھرانـــا توانـــسته اســـت ھوﯾـــت اﯾـــن
شـھروندان را بــا نامھــای «مھنــاز جانثــار،
نــسيم قنواتيــان ،مــارال راســتی ،آرش
راســخی ،مھــرﷲ افــشار »احــراز کنــد.
از سوی دﯾگـر دو شـھروند بھـاﯾی نـيز بـا
نامھـــای اميـــد آفـــاقی و فرھـــاد امـــری
ھمزمان در جزﯾـره قـشم بازداشـت و بـه
اداره اطالعات بندرعباس منتقل شـدهاند.
ھمچنين ،ھمزمان با بازداشت شھروندان
بھاﯾی در بندر عباس ،ﯾک شھروند بھاﯾی
با نام »ادﯾب حق پژوه« در شـيراز »بـرای
چنـــدمين بـــاز بازداشـــت و بـــه زنـــدان
بندرعباس منتقل شده است .آقـای حـق
پژوه نيز ھمراه دﯾگر ھمکيشان خود تحت
بازجوﯾی قرار دارد.
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سردار «مسعود مھردادی »مغز مـتـفـکـر
اقتصـادی سـپـاه پـاسـداران ،بـه دلـيـل

مشـــارکـــت در اخـــتـــالس
 ١٣٠٠٠مــيــلــيــارد
تومانی بـازداشـت شـده اسـت.
ﯾک منبع مطلع در سـپـاه پـاسـداران بـه
«آمدنيوز »گفته است :سـردار «مسـعـود
مھردادی »عضو ھيئت مدﯾره بنياد تـعـاون
سپاه پاسـداران ،بـانـک انصـار ،شـرکـت
ارتباطـات سـيـار ،شـرکـت مـخـابـرات و
ھمچنين دهھا شرکت و نھاد ديگر متعلـق
به سپاه پاسـداران کـه در «ھـولـدﯾـنـگ
ﯾاس »متعلق بـه بـنـيـاد تـعـاون سـپـاه
پاسداران در سـمـت مـدﯾـرﯾـت عـامـلـی
مشغول به فعاليت اقـتـصـادی بـوده ،بـه
دليل مشارکت در اختـالس کـالن مـالـی
سيزده ھزار ميليارد تومـانـی بـه ھـمـراه
سردار سيف )سجادینيا( قائم مقام خود
توسط سازمان حفاظت اطـالعـات سـپـاه
پــاســداران بــازداشــت شــده اســت.

درباره سوابق سردار مسعود مھردادی در
سپاه پاسداران اطالعات چندانی منتـشـر
نشده؛ تنھا در جمعآوری آثار و خـاطـرات
برخی از سپاھيانی که در جنگ با عـراق
کشته شدند ،از وی تقدير شده است .از
جـــمـــلـــه ،در گـــردآوری خـــاطـــرات و
يادداشتھای سردار حسـن بـاقـری ،از
پاسدار مسعود مھردادی نيز در کنار افـراد
شناختـه شـدهای از سـپـاه پـاسـداران
ھمچون يحيی رحيم صفوی ،مـحـمـدبـاقـر
قاليباف ،عزيز جعفری ،قاسم سليمـانـی،
حسن پالرک و علی اکبر خـوش لـھـجـه
اســــــت.
شــــــده
قــــــدردانــــــی
مسعود مھردادی ،عضو ھيئت مديره بنياد
تعاون سپاه ،تقريبا بـر صـنـدلـی ھـيـئـت
مديره تمامی شرکتھای ريز و درشـت و
مھم تحت تملک سپاه پاسداران ،از بانـک
انصار گرفته تا شرکت مخابرات ايران تکيـه
زده است به گونهای که از وی به عـنـوان
«مغز متفکر امپراطوری اقتصادی سـپـاه »
مـــــــیشـــــــود.
بـــــــرده
نـــــــام
ميانهھای تيرماه  ١٣٩٣نام آقای مھردادی
در يکی از بحث برانگيزتريـن قـراردادھـای
تجاری سپاه پاسداران مطرح شـد .خـبـر
امضای تفاھمنامه ميان شھرداری تـھـران
و سـپـاه پـاسـداران ،نـخـسـتـيـنبـار روز
دوشنبه ) ١۶تير ٧-جوالی( در وبسـايـت

ﯾکی از عمده فعاليتھای ھولدﯾنگ ﯾاس،
شناساﯾی اموال و امـالک ارزشـمـنـد و
مشکلدار بـوده اسـت .اﯾـن ھـولـدﯾـنـگ
وابسته بـه سـپـاه پـاسـداران ،امـوال و
امالک ارزشمند و مشکلدار بسـيـاری از
اﯾرانيان خارج و داخل کشور را به قـيـمـت
نــازل خــرﯾــداری کــرده و پــس از حــل
مشکالت آنھا در شھرداریھا ،سـازمـان
زمــيــن شــھــری و ادارات مــربــوطــه ،بــا
قيمتھای واقعی به فروش میرساندنـد.
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«روزآنالين »منتشر شد که بر اساس اين
قرارداد ،پروژهھـای عـمـرانـی تـھـران بـا
«سقف ظرفيت  ٢٠ھزار ميليارد تـومـان »
به مدت «چھارسال »به سپاه پـاسـداران
واگذار شده که « ١٠ھزار ميليـارد تـومـان
آن بايد از سـوی شـھـرداری تـھـران بـه
صورت نقدی پـرداخـت شـود » .در ايـن
قرارداد« ،بانک انصار »متعلق بـه «بـنـيـاد
تعاون سپاه »به عنوان «بـانـک عـامـل »
تـــــعـــــيـــــيـــــن شـــــده اســـــت.

امضـای

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴـﺒـﺎف،

شھردار تھران ھـمـراه بـا عـيـسـی
شريفی ]قائم مقام وی که اکنون بـه
سوئد رفته[ ،سـيـد داود ھـاشـمـی
معاون مالی و اقـتـصـاد شـھـری ،از
سوی شھرداری تھران و ھـمـچـنـيـن
سرتيپ پاسدار جمالالدين آبـرومـنـد
معاون فرمانده کل سـپـاه و رئـيـس
ھيات مديره بنياد تـعـاون سـپـاه بـه
ھمراه سيدپرويز فـتـاح مـديـرعـامـل
وقت و رئيس فعلی کميـتـه امـداد و
مسعود مھردادی جانشين اقتصـادی
بـنـيــاد تــعـاون سـپـاه در پــای ايــن
تــفــاھــنــامــه بــه چشــم مــیخــورد.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﮔﻮﻟﻦ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ:
ﺗﺮﻛﻴﻪ اي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ

فتح ﷲ گولن روحانی و واعـظ اسـالمـی
شھروند ترکيه و چھره عمده اپـوزﯾسـيـون
اﯾن کشور که سالھاسـت مـقـيـم اﯾـالـت
پنسيلوانيا در آمرﯾکا است ،روز سه شنبـه
مقاله ای را در روزنامه واشنـگـتـن پسـت
منتشر کرد.
انتشار اﯾن مقاله ساعاتی قـبـل از دﯾـدار
رجب طيب اردوغان رئيس جمھوری ترکيـه
با دونالد ترامپ رئيس جمھوری آمرﯾـکـا در
کاخ سفيد صورت گرفت.
گولن مـی گـوﯾـد در اﯾـن دﯾـدار ،رھـبـر
کشوری که تقرﯾبا دو دھه است خانه خود
می دانم ،با رھبر وطنم مالقات می کنند،
امــا تــرکــيــه ای کــه روزی در مســيــر
دمکراسی و نوع ميانه روی سکـوالرﯾسـم
قرار داشت ،به جوالنگاه رئيس جـمـھـوری
بــدل شــده کــه بــرای قــدرت انــدوزی و
سرکوب صدای مخالف ھمه کار می کند.
فتح ﷲ گولن توصيه می کند که غرب باﯾد
به بازگشت ترکيه به مسـيـر دمـکـراتـيـک
ﯾاری رساند .او می گوﯾد مالقات روز سـه
شنبه رھبران آمرﯾکا و ترکيـه و نشـسـت
ھفته آﯾنده ناتو باﯾد بـه عـنـوان فـرصـتـی
برای پيشبرد اﯾن تالش مورد استفاده قرار
گيرد.
اﯾن چھره عمده مخالف اردوغـان سـپـس
می گوﯾد از نيمه ژوئيه گذشته و کـودتـای
نافرجام در ترکيه ،رجـب طـيـب اردوغـان
بــيــش از  ٣٠٠ھــزار مــردم بــيــگــنــاه را
بازداشت ،از کار بيکار و ﯾـا زنـدانـی کـرده

است .او ضمن تاکيد بر اﯾـن کـه ھـمـواره
کودتا را محکوم و ھرگونه مشارکت در آن
را رد کـرده اسـت گـفـت «بـا اﯾـن حـال
اردوغان من را به برنامه رﯾزی برای کـودتـا
از پنج ھزار کيلومتر آن سوتر متھم کرد».
گولن که در راس تشکيالت و بنياد خيـرﯾـه
و آموزشی موسوم به «خدمت »قرار دارد
سپس به بازداشت و اخراج ھزاران نفر بـه
اتھام ارتباط بـا «خـدمـت »اشـاره کـرد و
گفت سازمان ھای بيـن الـمـلـلـی مـوارد
بيشمار بازداشت و شکنـجـه و مـرگ در
زندان را تاﯾيد کرده اند.
گولن پيروزی اردوغان در ھمه پرسی اخير
برای گسترش اختيارات رئيس جمھوری را
تقلب خواند که اردوغان را در راس کنـتـرل
سه قوه دولت قرار می دھد .او در ھميـن
زمينه برای مردم ترکيه به دلـيـل ورود بـه
مرحله جدﯾدی از رھبری خـودکـامـه ابـراز
نگرانی کرده است.
نوﯾسنده اﯾن مطلب می گوﯾـد بـازداشـت
مردم ترکيه تـوسـط اردوغـان صـرفـا ﯾـک
مسئله داخلی نيست و تعقـيـب جـامـعـه
مدنی ،روزنامه نـگـاران ،دانشـگـاھـيـان و
کردھای ترکيه تھدﯾد ثبات کشور است.
فتح ﷲ گولن نوشته است که مردم ترکيه
برای احيای دمکراسی خود بـه حـمـاﯾـت
متحدان اروپاﯾی و آمرﯾکا نياز دارند .او مـی
گوﯾد ترکيه برای پيوستن به ناتو در سـال
 ١٩۵٠انتخابات چندحزبی واقعی را ابتـکـار
عمل قرار داد ،ناتو نيز می تواند و باﯾـد بـه
عنوان الزمه عضوﯾت ،از ترکيه بخـواھـد تـا
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به ھنجارھای دمکراتيک اﯾن اتحاد پـاﯾـبـنـد
بماند.
گولن سپس می گوﯾد بـازگـردانـدن رونـد
دمکراتيک به ترکيه دو راه دارد :اول تـھـيـه
پيش نوﯾس قـانـون اسـاسـی مـدنـی از
طرﯾق روند دمکراتيک و در راسـتـای ارزش
ھای انسانی حقوق بين الـمـلـل و درس
گرفتن از دمکراسی ھای دﯾرپای غربی ،و
دوم ارائه کتب درسی و کالس ھـاﯾـی در
مدارس که بر ارزش ھـای دمـکـراتـيـک و
تکثرگرا تاکيد کند .او می گوﯾد قـبـل از دو
راه حل فوق ،دولت ترکيه بـاﯾـد سـرکـوب
مردم و پاﯾمال کردن حقوق آنان را متـوقـف
کند.
فتح ﷲ گولن در پاﯾان می گوﯾد احتماال تـا
دﯾدن دمکراسی در ترکيه زنـده نـخـواھـد
ماند اما دعا می کند که قبل از آن که کـار
از کار بگذرد ،خودکامه گراﯾی در کشـورش
متوقف شود.

ا ﻳـﺮ ا ن آ ز ا د

ﺷﻤﺎره  -54ﺧﺮداد  - 1396ﺻﻔﺤﻪ 23

ﭘﺪر ﻋﻠﻢ زﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان:

زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
خراسان رضوی از اواسط فروردﯾن تاکـنـون
دو بـار لـرزﯾـده اسـت ١۶ :فـروردﯾـن در
فرﯾمان و  ٢٣اردﯾبھشت در بجنورد .بھـرام
عکاشه ،زمينشناس برجسته که از او به
عنوان پدر زلزلـهشـنـاسـی در اﯾـران ﯾـاد
میشود ،به صدھا گسل خفته در شمال
شرق اﯾران اشاره کرده و گفته است کـه
وقوع زلزله در خراسان رضوی و از جـمـلـه
در مشھد ﯾک امر طبيعیست .در بجنـورد
ھم بـه گـفـتـه رﯾـيـس سـابـق بـخـش
زلزلـهشـنـاسـی مـؤسـسـه ژئـوفـيـزﯾـک
دانشگاه تھران ﯾک بازه  ٢٢سـالـه بـرای
وقوع زلزله وجود دارد .عـکـاشـه ﯾـک بـار
دﯾگر در پرتو اﯾن روﯾدادھا ،نسبت به وقوع
زلزله در تـھـران ھشـدار داده اسـت .او
میگوﯾد اگر تھران بلرزد ،فاجـعـه بـزرگـی
اتفاق میافتد.
بھرام عکاشه :زلزله تھران نزدﯾک است
روزنامه «قانون »با بھرام عکاشه ،رﯾـيـس
سابق مؤسسه ژئوفيزﯾک دانشگاه تھـران
گــفــتوگــوﯾــی انــجــام داده اســت .اﯾــن
زمينشناس برجسته به احـتـمـال وقـوع
زلزله تا  ١۵سال آﯾنده در تـھـران اشـاره
کرده است:
»محاسبات رﯾاضی ،رﯾتم  ٢٠٠سالهای را
برای زلزله تھران نشان میدھد و طـبـق
محاسبات ،از اﯾن  ٢٠٠سـال١٨۵ ،سـال
گذشته و  ١۵سال باقـی مـانـده اسـت.
البته رﯾاضيات بـا رفـتـار زمـيـن ﯾـکـسـان
نيست .رفتار زمين فوق العاده نـاھـمـگـن
است ،به اﯾن شکل که ممکن است ٢٠٠
سال به  ٣٠٠سال برسد و خبری نشـود،
ممکن است ھمين فـردا شـاھـد زلـزلـه
باشيم .اما محاسبات رﯾاضی بـه تـھـران
 ١۵سال دﯾگر فرصت میدھد».
آخرﯾن زلزله بزرگ تـھـران در  ٢٧مـارس
 ١٨٣٠ميالدی )١٨٣سال پيش( با بزرگـی
بيش از  ٧درجـه رﯾشـتـر اتـفـاق افـتـاد.
مناطق شميرانات و دماوند به طور کـامـل
وﯾران شدند و حدود  ٧٠روستا در شـرق
جاجرود ھم از بين رفتند .در پاﯾتخت حتی
ﯾک خانه از آسيب در امان نماند .بخشـی
از کاخ و بـازار فـرورﯾـخـت و سـاخـتـمـان
سفارت برﯾتانيا بهسختی آسيب دﯾـد .در
آن زمان تھران فقط  ٣٠ھزار نفر جمـعـيـت
داشت.
پيش از آن ھم در البرز مرکزی زلزلـهھـای
تارﯾخی مخربی اتفاق افتاده بود که از آن
جمله میتوان به زلـزلـهھـای سـالھـای

،٩۵٨
،٨۵۵
،٧۴٣
 ١۶۶۵ ،١٢٨٣ ،١١٧٧و
 ١٨١۵مـــيـــالدی بـــا
بزرگیھای تا مـرز ٧/٧
رﯾشتر اشاره کرد.
بھرام عکاشه در گـفـت
وگو با روزنامه قانون با اشاره بـه اسـنـاد
تارﯾخی که از وقوع زلزله در تھران حکاﯾـت
میکنند ،میگوﯾد:
»تھران ،استعداد زلـزلـه  ٧و نـيـم تـا ٨
رﯾشتر را دارد .زلزله تھران ،زلزله بـزرگـی
خواھد بود امـا مـردم و مسـئـولـيـن مـا
مالحظه حوادث را نمیکنند و کسی فکـر
نمیکند که ھمين حاال اگر در تھران زلزله
بياﯾد ،برای مثال مـاشـيـن آتـشنشـانـی
چگونه میخواھد خود را به مناطق ناامـن
برسانـد؟ مـا حـدود  ١۴٠پـاﯾـگـاه آتـش
نشانی دارﯾم اما با اﯾن وضعيت در صـورت
وقوع زلزله ۴٠٠ ،پاﯾگاه نيز فاﯾده نـخـواھـد
داشت».
گسل مشا ﯾکی از مھمترﯾن گسلھاﯾـی
است که تھران روی آن قرار گرفته .زلـزلـه
 ١٨٣٠ميالدی نيز در اثر تکانھـای گسـل
مشا اتفاق افتاد.
گسل مشا حدود  ٢٠٠کيلومتر طول دارد،
از گسلھای اساسی الـبـرز مـرکـزی در
شمال تھران اسـت .شـيـب اﯾـن گسـل
رانده به سمت شمال برآورد شده اسـت.
طول اﯾن گسل را از روستاى دليـچـاى در
خاور تا فشم در باختر در نظر گرفتهاند.
بھرام عـکـاشـه بـه روزنـامـه «قـانـون »
میگوﯾد اگر گسل مشـا مـجـدداً فـعـال
شود ،مناطق  ٢ ،١و  ٣تھران بـيـشـتـرﯾـن
آسيب را متحمل مـیشـونـد .عـالوه بـر
اﯾن مناطق  ١١ ،٩ ،٧و  ١٧تھران ھم بـه
دليل داشـتـن بـافـت فشـرده شـھـری،
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آسيب جدی میبينند:
» شمال و جنوب تھران به شدت زلزلهخيز
ھستند و به جرات میتوان گفت که چنـد
ھزار گسل از مناطق حومه تھران ،کرج و
قــزوﯾــن بــه ســمــت شــرق ادامــه دارد.
رودھن ،بومـھـن ،فـيـروز کـوه ،ورامـيـن،
پيـشـوا ،جـوادآبـاد ،پـرنـد ،ربـاط کـرﯾـم،
شھرﯾار ،مالرد و مـاھـدشـت و فشـم از
مناطق به شدت خطر پذﯾر ھستند و اگـر
به تارﯾخ نگاه کنيم ،تا کنون تھران حـداقـل
 ١٠بار بر اثر زلزله از بين رفته است».
به گفته اﯾن زمينشناس اﯾرانی در حـال
حاضر نيز در تھران ،روزانـه حـداقـل پـنـج
زلزله نامحسوس ثبت میشود و ھـر روز
حداکثر شاھد پنج زلزله نيم تا ٢رﯾشتـری
ھستيم و ھمين زلزله اگر بـه  ۴رﯾشـتـر
برسد ،جنوب تھران از دست میرود.
رﯾيس سـابـق بـخـش زلـزلـهشـنـاسـی
موسسه ژئوفيزﯾک دانشگاه تھران بـرآورد
کرده است که کشتهھای زلـزلـه تـھـران
بيش از پنج ميليون نفر خواھد بود و از آن
پس دﯾگر شھری به نام تھران بـه شـکـل
حاضر وجود نخواھد داشت.
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ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮر

جبھه ملی اﯾران حادثه ی انفجار در معدن ذغال سنگ آزاد شھر و کشته شدن ده ھا تن از کارگران
زحمتکش و شرﯾف اﯾن معدن را به ملت بزرگ اﯾران به وﯾژه به جامعه کارگری شرافتمند کشور تسليت می
گوﯾد .
جبھه ملی اﯾران اﯾن حادثه دردناک وغم انگيز را مانند بسياری از موارد مشابه دﯾگر ،محققا در نتيجه
ناکاردانی وسوء مدﯾرﯾت وسودجوﯾی کار بدستان جمھوری اسالمی می داند  .واعتقاد دارد که اگر تمھيدات
الزم نسبت به اﯾمن سازی معدن ودلسوزی نسبت به حفظ سالمت وجان کارگران عزﯾز وجود داشت اﯾن
روﯾداد دردناک ﯾقينا قابل پيشگيری بود .
پانزدھم اردﯾبھشت ماه 1396
تھــران  -جـبـھه ملــی اﯾــران
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تحليل کنند و نه با تخيل.

 30وﻳﮋﮔﻲ »ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه«
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻘﻠﻢ
مليــت و  70شــرکت ھواپيمــاﯾی خارجــی
تردد کنند.
 .8کــه شــھروندان آن وقــتی بــه چھــار
راھھا مـی رسـند ،اتومبيـل خـود را کـامال ً
متوقف کنند.
.9

دکتر محمود سرﯾع القلـم  ،در ﯾادداشـتی
که برای عصراﯾران نوشته  30 ،وﯾژگی ﯾک
جامعه زنده را بيان کرده است .اﯾن اسـتاد
دانشگاه ،پيشتر در نوشـتارھای جداگانـه
ای  30وﯾژگــی شــھروندان و  30وﯾژگــی
سياستمداران مطلوب را بـه رشـته تحرﯾـر
در آورده کــه در عــصراﯾران منتــشر شــده
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
وﯾژگی مھم اﯾن سلسله نوشته ھـا  ،کـد
گذاری آنھاست به گونه ای که ھر کدام از
وﯾژگی ھا ،بخشی از ﯾـک فراﯾنـد مھـم در
جامعه را نماﯾندگی می کند.
به نوشته دکتر سـرﯾع القلـم ،جامعـه
ای زنده است : ...
 .1که در عرصه ھای اقتصاد ،ھنر ،علم،
سياست ،ميان شـھروندان رقابـت قاعـده
مند وجود داشته باشد.
 .2کـــه آمـــوزش اخـــالق و مـــسئوليت
اجتمــاعی در دوره دبــستان تمــام شــده
باشد.
 .3کـه تعـداد رسـانه ھـای غـير دولتـی
حداقل دو برابر دولتی باشد.
 .4کـــه در جـــاده ھـــای آن در ھــــر
صدکيلومتر برای شـھروندان ،اسـتراحتگاه
ساخته شده باشد.

که نرخ تورم در آن ﯾک رقمی باشد.

 .10کــه اســاتيد دانــشگاه آن بــه کــار
دانـشگاھی صــرفاً بــه عنــوان شــغل نگــاه
نکنند بلکه برای خود ،مسؤوليت و رسالت
اجتماعی قاﯾل باشند.
 .11که شھروندان آن به انجـام کارھـای
صــحيح و منظــم تــوام بــا ســالمتی مالــی
عادت کرده باشند.
 .12که تکميل پيچيده تـرﯾن طـرح ھـای
"عمرانی" در آن ،حداکثر  3سال بـه طـول
انجامد.
 .13که دانمارک از شـھروندان آن بـرای
سفر ،درخواست وﯾزا نکند.
 .14که مجموعـه جامعـه و سيـستم از
مرحله امنيت و بقا عبور کرده باشد.
 .15کــه شــھروندان آن پــس از تــصادف
رانندگی که پيش می آﯾد ،حـتی ﯾـک واژه
ناپسند نسبت بـه طـرف مقابـل اسـتفاده
نکنند.
 .16که مـدﯾرﯾت آن جامعـه مبتـنی بـر
سعی و خطا نباشد.
 .17کـــه شـــھروندان نظافـــت محيـــط
عمومی ،خيابان ھا ،جاده ھا و سواحل را
با نظافـت محـل سـکونت و اتومبيـل خـود
مساوی بدانند.

 .5کــه شــھروندان آن بــه وفــور بــه ھــم
اعتماد کنند.

 .18کـه حـداقل سـه و نيـم درصـد نـرخ
رشد اقتصادی داشته باشد.

 .6کـــه حـــداکثر ھزﯾنـــه ھـــای غـــذا و
مسکن 35 ،درصد درآمد شھروندان باشد.

 .19که شھروندان آن نگـران آﯾنـده خـود
نباشند.

که در فرودگاه ھای آن ،حداقل از 70

که دستگاه ھای اجراﯾی آن با fact
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 .21که در آن فرھنگ مکتوب بر فرھنـگ
شفاھی غالب باشد.
 .22که شھروندان آن از اخالقـی بـودن
و رعاﯾــت حــرﯾم ھــای اجتمــاعی  ،لــذت
ببرند.
 .23کـــه شـــان و احـــترام و منزلـــت
توليدکننده از صاحب سمت باالتر باشد.
 .24واژه ھــای "ببخــشيد "" ،عــذر مــی
خواھم" و "اشتباه کردم" به وفور در ميـان
شھروندان رواج داشته باشد.
 .25کــه شــھروندان آن ،دنــدان ھــای
سالم داشته باشند.
 .26که انتقاد از اندﯾشه ھا و سياسـت
گذارﯾھا در آن ،پی آمدی نداشته باشد.
 .27کــه سياســت مــداران آن بــا ھــم
قطاران خود در محيط بين المللی مرتب در
تعامل باشند.
 .28کـــه وقـــتی پليـــس راھنمـــاﯾی،
اتومبيلــی را بــه خــاطر تخلــف رانندگــی
متوقف می کند ،پليس سراغ راننـده بـرود
نه بالعکس.
 .29که حفظ تعالی ،شـکوفاﯾی وطـن و
کشور بر ھـر امـر دﯾگـری اولوﯾـت داشـته
باشد.
 .30که در آن شـھروندان عالقـه ای بـه
داشتن سمت دولتی نداشته باشند بلکه
با فکر  ،ھمت و تواناﯾی ھای خود زندگـی
کنند.

