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نخستی بار یک دیپلمات جمهوری اسالیم به جرم
برای
توطئه برای بمبگذاری در اروپا محکوم شد؛  ۰۲سال
زندان برای اسدهللا اسدی

مادران پارک الله:
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مادران پارک الله:

دست جنایت کاران را از زندگی مردم ایران کوتاه کنیم!

ناخدا محمد فارسی

سخنی بی پرده با رئیس جمهور بایدن – جناب رئیس
جمهور بایدن  ،افعی که هویج نمیخورد باید سرش را له کرد

مهشید امیرشاهی

میترسم! به خاطر آینده این ملک میترسم!

 ۰۲تن از مقامهای
عالیرتبه پیشین اروپایی

اروپا باید در برابر تروریسم دولتی ایران قاطع باشد

سازمان دانشجویان و
دانشآموختگان جبهه ملی
ایران

استفاده از امکانات آموزشی برابر و به روز ،فرصتهای
آموزشی یکسان و توجه به آموزش فرهنگ و زبانهای اقوام
ایرانی حق کتمان ناپذیر ملت ایران است

ژانپل سارتر

جمهوری سکوت

دکتر اسماعیل نوری عال

دستشان به بويناکی گنداب است

محمد مهدی میرلو

تربیت شهروند از نگاه برتراندراسل

محمدمحسن رنانی

از مدرا با کالغ تا دموکراسی

مهرداد خامنه ای

گذار از دوران روشنفکران محفلی تا مبارزان اجتماعی

علیرضا مناف زاده

بعضی نکات تاریخی دربارۀ قانونهای اساسی آمریکا،

سرور کسمایی

پاریس ،در آستانهی سال  ۰۲سدهی ۰۲
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عفو بینالملل خواستار تحقیق بینالمللی در مورد
سرکوبهای خونین در ایران شد
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منبع :دويچه وله

انتشاراطالعاتی جدید از فعالیت اسدی ،دیپلمات بازداشتی
جمهوری اسالمی
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هادی زمانی

از مبارزه با غرب زدگی تا چین زدگی

فاطمه جمالپور

کرونا و بازار تقلبهای مجازی در امتحانات آنالین ایران

علیاشرف درویشیان

»هتاو«

ناخدا محمد فارسی

ورود رئیس جمهور بایدن به کاخ سفید و چشم انداز صف
آرایی جدید نظامی در خاورمیانه

وینش | سایت معرفی و
نقد کتاب

مگر تو ممکلت شما خر نیست؟
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دادگاه بلژیکی به
محکومیت دیپلمات
ایرانی رای داد
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دادگاهی در بلژیک روز پنجشنبببه۲۱ ،
بهمنماه ،به محکومیت قبعبعبی یبک
دیپلمات جمهوری اسالمی رای داد و
او را به گذراندن  ۰۲سال زندان محکوم
کرد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نبقبل
از نماینده دادستانی در شهر آنبتورپ
اسبدی،
در بلژیک نوشت که اسبد
دیپلمات ایرانبی ،حبکبم مبحبکبومبیبت

دریافت کرده است.
جمهوری اسالمی سالهاست که ببه
انجام اقدامات تروریستی و قتل بهویژه
در اروپا متهم است ،اما این نخستبیبن
بار است که یک مقام این حکبومبت در
دادگاهی اروپایی با چنیبن اتبهبامباتبی
محکوم میشود.
اسدی ،دببیبر سبوم سبفبارت
اسد
ایران در وین ،در ژوئیه  ۰۲۲۲در حالیکه

در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حبال
بازگشت به محل سکونتش در اتریبش
بود بازداشت شد.
سه ماه پس از ببازداشبت اسبدی در
آلمان ،دادگاهی در برلین طی حکمبی
مجوز استرداد وی به بلبژیبک را صبادر
کرد.
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اتهام اسدی تحویل دادن مواد منفجبره
به یک زوج ایرانی تبعه بلژیک و صبدور
دستور انجام عملبیبات تبروریسبتبی و
انفجار بمب در گبردهبمبایبی شبورای
ملی مقاومت و مجباهبدیبن خبلبق در
پاریس بود.
پلیس بلژیک در ژوئن  ۰۲۲۲اعالم کبرد
که انتقال مواد منبفبجبره ببه فبرانسبه
برای بمبگذاری را خنثی کرده اسبت.
قرار بود در گردهمایی شبورای مبلبی
از
مقاومت تعدادی از افراد سرشنبا
جمله رودی جولیانبی ،وکبیبل سباببق
دونالد ترامپ ،شرکت کنند.
نماینده دادستانی روز پنجشنبه حبکبم
دادگاه آنتورپ را «تاریخبی »خبوانبد و
آقای اسبدی را «نبخبسبتبیبن مبقبام
ایرانی »خواند که به «جرم تروریسم »
محکوم شده است.
اسدی که از حضور در دادگباه
اسد
خودداری کرده هرگونه نقش در توطئبه
بمبگذاری در گردهمآیی مبجباهبدیبن
خلق که توسط نیروهای امنیتی خنثی
شد ،را تکذیب کرده است.
سه همدست اسدی
در این پرونده سبه هبمبدسبت دیبگبر
اسببدی بببه نببامهببای امببیببر
اسببد
سعدونی ،نسیمه نعبامبی و مبهبرداد
عارفانی نیز حضور داشتند و هبر سبه
در همین روز حکم زندان خود را از ۲۱
تا  ۲۲سال حبس دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این سبه
نفر عالوه بر حکم زنبدان ،شبهبرونبدی
بلژیک را نیز از دست میدهند.
طبق اطالعات پبلبیبس ببلبژیبک امبیبر
سعدونی و نسیمبه نبعبامبی مبادهای
انفجباری ببه وزن نبیبم کبیبلبوگبرم از
اسدی تحویل گرفته ببودنبد تبا
اسد
آن را در همبایبش مبجباهبدیبن خبلبق
منفجر کنند.
پیشتر اعالم شده بود که در مبجبمبو
 ۲۲۲هزار یورو پول به حساب ببانبکبی
امیر سعدونی و نسیمه نبعبامبی ،زوج
ایرانی ساکن بلژیک واریز شبده ولبی
منببع ارسبال ایبن پبولهبا مشبخب
نیست.
در فهرست تروریستیتا اتتحت دیته
اروپ
به گفته سخنگوی کبمبیبسبیبون اروپبا
اسدهلل اسدی پیشاپیش در فبهبرسبت

اروپایی مبارزه با تروریسم قبرارگبرفبتبه
است.
پیتر استانو ،سخنگوی کمیسیون اروپبا
به یورونیوز گفت :پیتر استانو میگوید:
«ما هم در جریان حکم دادگاه ببلبژیبک
علیه دیپلمبات ایبرانبی قبرارگبرفبتبیبم.
اساسا ما درباره روند دادگاههایی کبه
در کشورهای عضو اتبحبادیبه اروپبا در
جریان هستند ،نظری نمی دهیم .امبا
چون این مبورد بسبیبار خبات اسبت
شاید بتوانم چند نبکبتبه در ایبن بباره
بگویم .ما روند دادگاهی و حکم نهایبی
را بررسی خواهیبم کبرد .مبوردی کبه
درباره آن بحثی نیست این اسبت کبه
اسبدیر مبرتبکبب
این فبرد ااسبد
عملی غیرقابل قبول شده است .نکته
دیگری که میخواهم اضافه کنبم ایبن
است کبه ایبن فبرد پبیبشباپبیبش در
فهرست اروپایی مببارزه ببا تبروریسبم
قرارگرفته است .این تنها چیزی اسبت
که در حال حاضر می تبوانبم ببگبویبم.
درباره رابعه ایران و اتحادیه اروپا تبنبهبا
می توانم تکرار کنم که اتحادیه اروپا در
حال بررسی و آنالیبز حبکبم دادگباه و
روند دادگاهی کبردن ایبن دیبپبلبمبات
ایرانی است .در حال حاضر ایبن تبنبهبا
چیزی است که می توانم بگویم».
اطالع ت بیشیر درب ره اسدی
اسدهلل اسدی تا قبل از اعزام ببه ویبن
در سببال  ۰۲۲۲و مببنببشببوب شببدن
بهعنوان دبیر سوم سفارت جبمبهبوری
اسبالمببی ،تبحببت عبنببوان دیبپببلببمببات
جمهوری اسالمی از  ۰۲۲۲تا  ۰۲۲۲در
سفارت ایران در عراق و سبپبس ببیبن
 ۰۲۲٢تا  ۰۲۲۲در سبفبارت ایبران در
لندن مستقر بود.
تحقیقات سبازمبان امبنبیبت
بر اسا
اسبدی ببرای «اداره
بلژیک ،اسبد
 »۲۲۰وزارت اطببالعببات ایببران کببار
مببیکببردهاسببت .ایببن اداره از سببوی
اتحادیه اروپا یک سازمان تبروریسبتبی
محسوب میشود.
مأموریت وی در وزارت امبور خبارجبه
ایببران ،جببمببعآوری اطببالعببات درببباره
مخالفان نظام ببودهاسبت .ببهنبوشبتبه
اسدی در دوره آموزش
لوموند ،اسد
نظامی خود چگونگی دستکباری مبواد
منفجره را گذرانده بود.
بنابر گزارشها پلیبس آلبمبان هبنبگبام

جبهه ملا ایران-هلند بر روی شبکه اینیرنت

آدرس ایمیلا:

بازداشت اسدی دو دفترچبه سبیباه و
سبز در خودروی او پیدا کرد که در یبک
دفترچه دستورالعمل رمزگبذاری شبده
ساخت بمب دستی نوشبتبه شبده و
دفترچه دیگر شامل رسیدهایی اسبت
که ظاهراً نشان میدهد اسبدی پبول
نقد به مبالغ  ۰۱۲۲تا  ۱هزار یورو میبان
که نام ایرانبی
افراد مختلف و ناشنا
دارنبد در  ۲۲کشبور اروپبائبی تبوزیببع
میکردهاست .آنها بر این باور هستنبد
که این افراد در ارتببباط ببا نبهبادهبای
اطالعاتی ایران میباشند.
در دفبتبرچبه دیبگبر کبه شبامبل ۲۲٢
یادداشبت اسبت ،اطبالعباتبی دربباره
مکانهای مختلف گردشگری و تاریخی
در کشورهای آلمان ،فرانسه ،اتبریبش،
جمهوری چک ،مجبارسبتبان ،ایبتبالبیبا،
بلژیک و هلند نوشته شده است.

www.jebhemelli.nl

post4iraneazad@gmail.com

شماری از مقامات و دیپلماتهای
ن
پیشی آمریکا:

محکومیت
ن
دیپلمات ایران در بلژیک ،باید برای
همه بیدارکننده باشد
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شماری از مقامات دیپلماتیک و امنیبت
ملی ساببق آمبریبکبا در جبریبان یبک
جلسه مجازی با اشاره به محکبومبیبت
یک دیپلمات جبمبهبوری اسبالمبی در
بلژیک ،به ابعاد این رویداد اشاره کبرده
و آن را لحظهای ببیبدار کبنبنبده ببرای
تمامی کشورهای جهان خواندند.
جلسه به صورت مجازی روز پنجشنببه
 ۲۱بهمن و به میزبانی شبورای مبلبی
مقاومبت ایبران ببرگبزار شبد .فبرزیبن
هاشمی از بلژیک ،که به عنوان شاهد
در این دادگاه و در جریان جلسه صبدور
حکم حضور داشت ،گفت :امبروز روزی
تاریخی است و دادگاه آنتورپ حکبمبی
تاریخی صادر کرد .در دو سبال و نبیبم
گذشته رژیم ایران بسیار تالش کبرد و
هر آنچه در دست داشت انجام داد تبا
جببلببوی ایببن دادگبباه را بببگببیببرد .اول
درخواست مشونیت کردند و وقبتبی رد
شد ،با استرداد او مبخبالبفبت کبردنبد.
فشار دیبپبلبمباتبیبکبی ببر دولبتهبای
اروپایی وارد کردند و وقتی جواب نبداد،
اسدی خودش تیم تحقیقاتی را تهدیبد
کرد و گبفبت اگبر او مبحبکبوم شبود،
حمالت تروریستی علیه منافع ببلبژیبک
روی خواهد داد .همین تهدید او امبروز
در دادگاه هم از سبوی قباضبی مبورد
اشاره قرار گرفت.
تام ریج ،وزیر امنیت میهبن در جبریبان
دولت جورج دبلیو بوش در جبریبان ایبن
جلسه و با اعالم این که باید از نبظبام
قضایی و امنیتی بلژیک تقدیر و تشبکبر
کرد گفت :آنها در نظام عبدالبت و ببر
شواهد عمل کردند و یبادآوری
اسا
به دیگر کشورهای جبهبان اسبت کبه
حاال بار دیگر تاکید میکند عواملبی در

نظام جمهوری اسالمی هسبتبنبد کبه
دست به تروریسم حکومتی میزنبنبد.
این اولین بار نیست و رژیم ایران در ۲۲
سال گذشته فعالیتهای این چنیبنبی
زیادی انجام داده و ببدون هبیب گبونبه
مسئولیت پذیری و تنببیبهبی ،ببه ایبن
اعمال ادامه داده است.
رابرت توریسلی ،نبمبایبنبده دمبوکبرات
سابق نیوجرسی در سنای آمریبکبا در
این جلسه گفت :در تاریب جبمبهبوری
اسالمی امبروز ،روزی بسبیبار مبهبم
است .یبک دولبت مسبتبقبل و عضبو
سازمان ملل که روابط دیپلبمباتبیبک ببا
بسیاری از کشورهبای اروپبایبی دارد،
یک دیپلمات را در خدمت خود داشبتبه
که به دسیبسبه ببرای انبجبام عبمبل
تروریستی در قلب اروپا محکبوم شبده
اسببت .بببا اسببتببفبباده از خببدمببات و
ابزارهای دیپلبمباتبیبک ،ببرای کشبتبن
شماری از مردم برنامه ریبخبتبنبد .هبر
رهبر اروپایی باید یک تشمیم جبدی از
این به بعد در مورد پرسنل دیپلمباتبیبک
رژیم ایران در کشور خود بگیرد.
رابرت جوزف ،معاون سابق وزیر خارجه
آمریکا در امور کنتبرل تسبلبیبحباتبی و
امنیت جهانی گفت :بایبد در ایبن روز
تاریخی نگاه کنیم که شبواهبد دادگباه
نشان میدهد این عملکرد به عبنبوان
تروریسم حکومتی شناخته شد و نبه
از سوی یک عامل خودسبر ،ایبن یبک
و برنامهریزی شده بود
برنامه مشخ
که بمب آن در تهران طراحی و ساخته
شده و با هواپیما و در پوشش ارتببباط
دیپلماتیک ،به اروپبا آمبد .اسبدی ببه
عنوان یک دیپلمات خبود را جبا زده و
تمامی فعالیتهای اطالعاتی را انجبام

میداد .این نخستین بار است که یبک
مقام رسمی جمهوری اسبالمبی ایبن
گونه و در میانه یک عمل تبببهبکبارانبه،
دستگیر و محکوم میشود.
لینکلن بلومفیلد از مرکز اسبتبیبنبسبون
نیز در این جلبسبه گبفبت :جبمبهبوری
اسالمی  ۲۱سال است در تبروریسبم
حکومتی دست دارد.
مارک گینبزببرم مشباور قبببلبی امبور
خاورمیانه در کاخ سفبیبد گبفبت :ایبن
تشمیم دادگاه بلژیبک ببایبد لبحبظبهای
بیدار کننده برای همه بباشبد .تبوافبق
هستهای برجام در دولت اوباما چبیبزی
مانند برگه خروج از زنبدان ببرای رژیبم
ایران بود .دادن پول ،آزادسازی منابع و
قهرمانسازی از جواد ظریف معرح شد
وامببیببدواری ایببن بببود کببه در ایببران،
میانهروها فعال شوند .ولبی واقبعبیبت
این است کبه ایبن تبوافبق فبقبط ببه
جمهوری اسالمی زمان و بودجه داد تا
تحریمها را بیشتر نقض کنند ،ببرنبامبه
اتمی را گسترش دهبنبد و تبروریسبم
بیشتری انجام دهند.
روز پنجشنبه  ۲۱بهمن ،دادگباهبی در
اسبدی ،دیببپبلببمببات
ببلببژیببک اسببد
جمهوری اسالمی ،را به جرم تبوطبئبه
برای بمبگذاری ببه  ۰۲سبال زنبدان
محکوم کرد .این نخستین بار است که
یک دیپلمات رژیم ایبران در راببعبه ببا
اتهامات مرتبط با تروریسم در اروپبا در
دادگاه محکوم میشود.
برگفته ای از سایبت فبارسبی صبدای
امریکا ۱ ،فوریه۰۲۰۲

تازهترین وضعیت سعید ماسوری در زندان؛
 ۰۲سال حبس ،بدون حتی یک روز مرخصی

صدای آمریک
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 ۰۱دی ۲۲٢٢
سعید ماسوری ،زندانی سیباسبی در
ایران
یک زندانی سیاسی در ایران ببیبش از
 ۰۲سال است که بدون حتی یبک روز
مرخشی ،در زندان به سر میبرد.
وحید ماسوری ،برادر سعید مباسبوری
زندانی سیاسی ،در گفتگبو ببا صبدای
آمریکا ضمن بیان این موضو  ،شبرایبط
جسمی این زندانی سیاسی محبکبوم
به حبس ابد را نامناسب توصیف کرد و
گفت او که در طبول ایبن سبالهبا ببا
مشکالت متعدد جسبمبی از جبمبلبه
مشببکببالت گببردن ،لببثببه و دنببدان ،و
کمردردهای شدید روبرو ببوده ،حبتبی
یک روز هم برای معاینه پبزشبکبی ببه
مرخشی اعزام نشده است.
برادر این زندانی سیاسی مبیگبویبد:
«در این سالها برای گرفتن مبرخشبی

بارها به دادگاه انقالب و قاضی پبرونبده
نامه دادیم؛ ولی تالشها بیثمر بود و
هی پیگیری نمیشبد؛ چبون سبعبیبد
نامههایی را در رابعه با شرایط زنبدان،
وضببعببیببت زنببدانببیهببا و شببرایببط
زندانیهایی قبل از اعبدام ،مبنبتبشبر
کرده بود».
وحید ماسوری میگوید وقتی اعضبای
خانواده برای گرفتن مرخشی به دادگاه
مراجعه میکردند به آنها گفته میشد
با سعید ماسوری صحبت کنند و از او
بخواهند «کبمبتبر حبرف ببزنبد ،نبامبه
نبنببویسببد ،و اخبببببار زنببدان را بببیببرون
ندهد » .وی همچنین افزود در دادگباه،
خببانببواده آقببای مبباسببوری را تببهببدیببد
میکردند و مبیگبفبتبنبد اگبر سبعبیبد
ماسوری ساکت نشود برای او حبکبم
جدید صادر خواهد شد.
آقای ماسوری میگبویبد کبه ببرادرش

اواخر دهه  ۱۲برای تحشیل ببه کشبور
نروژ مهاجرت کرد و در همان زمبان ببه
سازمان مجاهدین خلق پیوست .او در
رابعه با بازداشت ببرادرش ببه صبدای
آمریکا گفت« :دستکم پبنبج سبال از
سعید بیخبر بودیبم تبا اردیبببهبشبت
سال  ۲۲۲۲از وزارت اطبالعبات ببا مبا
گرفتند و گفتند سعید دستبگبیبر
تما
شده است .ما خبر نداشتیم که او ببه
ایران برگشته است .وقتی در جبریبان
دستگیری قرار گرفتیم ،ببعبد از کبلبی
پیگیری فهمیدیم در زندان اهواز اسبت.
با نامهنگاریهای فراوان و گرفتن نبامبه
از دادگاه انقالب به زندان اهواز رفتیم و
توانستیم با او مالقات کنیم».

به گفته برادر این زندانبی سبیباسبی،
سعید ماسوری در تاری  ۲٢دی سبال
 ۲۲۳٢به همراه غالمحسین کلببی در
اندیمشبک ،ببه اتبهبام هبمبکباری ببا
سازمان مجاهدین خلق بازداشت شبد
و مدت  ۲۲ماه را در زنبدان اهبواز در
حبس انفرادی سپری کرد .او تیبر مباه
سال  ۲۲۲۲به زندان اوین منتقل شبد.
در ابتدا او را در سبلبول انبفبرادی ببنبد
کبرده ببودنبد،
 ۰۲٢این زندان محبو
اما بعد به بند عمومبی  ۰۲٢مبنبتبقبل
شد.
وی در رابعه با احکام صادر شده ببرای
سعید ماسوری نیز به صبدای آمبریبکبا
گفت که برادرش اردیبهشت ماه سبال
 ۲۲۲۲در شعبه شش دادگباه انبقبالب
تهبران در دادگباهبی ده دقبیبقبه ای
محاکمه شد .او روز شنبه  ۲خرداد ماه
همان سال به اتبهبام «اقبدام عبلبیبه
امنیت ملی »و «همکاری ببا سبازمبان
مجاهدین »به اعدام محکبوم شبد .آن
حکم در شعبه  ۲۲دیوان عالی به تایید
رسید و به شبعبببه  ۱اجبرای احبکبام
دادگاه انقالب ارجا داده شد.
آقای مباسبوری در ادامبه ببه صبدای
آمریکا گفت« :در سیستبم جبمبهبوری
اسالمی نه کسی کاری میکرد و نبه
جوابی میدادند .آنها تنها میگبفبتبنبد
حکم ،اعدام است .میگفتند [سبعبیبد
ماسوری] قشد داشبت کباری انبجبام
دهد ،ولی به مبحبض ورود ببه ایبران
بازداشت شد .این در حالی است کبه
سعید جرمی نکرده بود».
به گفته وحید ماسوری ،پس از صبدور
حکم اعدام ،اعضای خانواده او در خارج
از کشببور بببه سببازمببانهببای حببقببوق
بشری نامه فرستبادنبد و فشبارهبای
بینالمللی باعث شد حکبم اعبدام در
سال  ۲۲۲۱با یک درجه تبخبفبیبف ببه

حبس ابد و تبعید ببه زنبدان رجبایبی
شهر کرج ،کاهش پیدا کبنبد .سبعبیبد
ماسوری در سال  ۲۲۲۲ببه آن زنبدان
تبعید شد.
آقای ماسوری میگوید« :طبق قوانیبن
جمهوری اسالمی مدت زمبان حبببس
ابد  ۲۲سال است .همبچبنبیبن طبببق
قببوانببیببن مببجببازات اسببالمببی کببه در
سالهای اخیر تشویب شده است ،هر
زندانی کبه یبک سبوم حبببسبش را
گذرانده باشد میتواند حکم تعلبیبق و
یا آزادی مشروط بگیرد؛ در صورتی کبه
سعید آزادی مشروط کبه هبیب  ،یبک
ساعت هم مرخشی نگرفته است».
دی ماه سال  ۲۲٢۲مبجبلبس شبورای
اسبالمببی در جببریبان بببررسبی طببرح
کاهش مجازات حبس تعزیری ببا مباده
مباده  ۲ایبن
 ۲موافقت کرد .براسا
طرح عبارت «حبس بیش از  ۰۱سال »
در ذیل درجبه یبک مباده ا۲٢ر قبانبون
مببجببازات اسببالمببی مشببوب یببکببم
اردیبهشت  ۲۲٢۰به عبببارت «حبببس
بیش از  ۰۱سال تا  ۲۲سال »اصالح و
تبببببشببره شببش مبببببنببی بببر ایببن کببه
حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قبانبون
به حبس درجه یک تبدیل شود ،ببه آن
اضافه شد.
وحید ماسوی میگوید« :مادرم ،مبادر
بودن را با سعید که فرزنبد اولبش ببود
تجربه کرد؛ امبا در ایبن سبالهبا ببه
بیماری افسردگی مبتال شد و در حبال
حاضر فراموشی دارد و به یاد ندارد من
یا باقی فرزنبدانبش کبه چبهبار دخبتبر
هستند کجا زندگی میکنیم .امبا روز
چهارشنبه که روز مالقات سعید اسبت
را به هی عنوان فراموش نمیکند».
برادر این زندانی سیاسی ضمن اعبالم
قعع امید از مقامات جمهوری اسالمی
«بیست سبال زنبدگبی در زنبدان »را
وحشتناک خبوانبد و گبفبت« :شبایبد

جمهوری اسالمی تبرجبیبی مبیدهبد
افرادی مثل سعید از ببیبن ببرونبد یبا
خودشان آنها را بکشند تا نه صدایی از
آنها باشد ،نه اسبمبی ،و نبه کسبی
بخواهد پیگیر کار آنبهبا شبود .امبا مبا
خواهش مبیکبنبیبم هبر کسبی کبه
میتبوانبد نبامبه یبا درخبواسبتبی ببه
سازمان ملل یا عفو بین الملل بنویسد
تا شاید همانعور کبه تبوانسبتبیبم ببا
فشارهای بینالمبلبلبی حبکبم اعبدام
سبعبیبد را ببه اببد ببرسبانبیبم آزادی
مشروطش را هم بگیبریبم یبا حبداقبل
مرخشی بگیریم تا با خانواده باشد».
وزارت خارجه آمریکا بارها ببرخبوردهبای
خشونت آمبیبز حبکبومبت جبمبهبوری
اسالمی با مردم ایران به ببهبانبههبای
مختلف ،و نقض مکرر و مبداوم حبقبوق
شهروندان ایران ،از جملبه حبق آزادی
بیان و آزادی معبوعات ،توسط عبوامبل
رژیم را محکوم کرده است.
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زندانی سیاسی آزاد
باید گردد.

مادران پارک الله:

ی
دست جنایت کاران را از زندگ
مردم ایران کوتاه کنیم!

جاوید دهقان
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هر روز خبرهبای تلب و هولنباک چبون
آوار بر سرمان خراب میشود و یک روز
نیبست کبه بتبوانیم نفبس تبازه کنیببم.
جنایت کاران حکومت اسالمی ایران ببا
بیشرمی تمبام ،زنبدگی را ببه مبردم
سیاه کرده و خون ما را در شیشه می
کننببد .سببرکوب ،بازداشببت ،جنایببت،
تبعیببض ،نببابرابری و فببساد روز بببه روز
بیشتر میشود و واقعاً در شگفت ایبم
که مردم چگونه میتوانند این وضبعیت
را تاب بیاورند و گذران زندگی کننبد .در
چنین شرایعی که تاب و توان را از مبا
مردم گرفته اند ،ولبی صبدای اعبترا
مردم مدام بلند است و با وجود شبیو
گسترده کرونا ،جان شبان را ببه خعبر
میاندازند و به خیابان میآیند و روزی
و تجمببع
نیببست کببه صببدای اعببترا
جنبببش هببای مببستقل و مردمببی را
هببایی از کببارگران،
نببشنویم .اعببترا
کببشاورزان ،معلمببان ،بازنشبببستگان،
نویبببببسندگان ،پرسبببببتاران ،زنبببببان،
خانوادههای دادخبواه و حبتی اعبترا

زندانیان سیاسی از درون زنبدان هبا و
غیره که میرود همه گیر شود.
نمونهه یا از سرکوب ه  ،ب زداش
ت ه و جن یت ه ی اخیر حکومت:
اعدام زندانی ن سی سا و ع دی:
–بببه گفتببه وبینببار زمانببه :در یببک مبباه
گذشببته دسببتکم  ۲۱زنببدانی بلببو
بدون امکان دسترسی به وکیل و رونبد
دادرسببی عادالنببه در سببکوت اعببدام
شدند.
–ج وید دهقت ن خلتد ،زنبدانی بلبو
که با اتهامات سیاسبی و امنیبتی ببه
اعدام محکوم شده بود ،روز شبنبه ۲۲
بهمن  ۲۲٢٢در زنبدان مرکبزی زاهبدان
اعدام شد.
قلنبدرزهی ،در  ۲۲دی ۲۲٢٢
–الیا
در زندان مرکزی زاهدان اعدام شبد .او
هنگام اعدام  ۰۲سال داشبت.او پیبش
از اعدام از زندان یبک فایبل صبوتی ببه
بیرون فرستاد و از اعمال شکنجه برای
اعتراف اجباری توسط ماموران امنیتبی
گفت.

–حسن دهواری ،در  ۲۲دی  ۲۲٢٢در
زنببدان مرکببزی زاهببدان اعببدام شببد .او
هنگام اعدام  ۰۲سال داشت.
–سه زندانی اهل سنت به نام های؛
محمدعلی آرایش ،حمید راست بباال و
کبیر سعادت جهانی که توسط دادگباه
انقببالب مببشهد بببه اتهببام «بغببی »از
طریق عضویت در گبروه سبلفی حبزب
الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهبل
سببنت ایببران بببه اعببدام محکببوم شببده
بودنببببد ،در  ۲۲دی  ۲۲٢٢در زنببببدان
مرکزی مشهد اعدام شدند.
–عبدالحمید میربلو زهبی ،از فعالیبن
مببذهبی اهببل سببنت در سیببستان و
بلوچببستان در  ۱دی  ۲۲٢٢در زنببدان
مرکزی زاهدان اعدام شد.
خطر اعدام زندانی ن سی سا و ع
دی:
بلوچببی و حافبب
–مولببوی امببان
عببببببدالرحیم کوهبببببی ،دو زندانبببببی
سیاسی بلوج هستند که حکم اعبدام
دریافبببت کردهانبببد .ایبببن دو زندانبببی
سیاسیببببامنیتی بلببو  ۰۳دی مبباه
سببال جبباری جهببت اجببرای حکببم بببه
سلول انفرادی منتقبل شبدند ،امبا ۲۲
دی ماه با توقف مبشروط اجبرای حکبم
به بنبد عمومبی بازگردانبده شبدند .ببا
وجود این آنها همچنان در خعر اعبدام
قرار دارند.
–یک زندانی بلبو در زنبدان دسبتگرد
اصفهان به نام «مهران نبارویی ،فرزنبد
خداداد ،اهل نبشرت آبباد زاهبدان »کبه
پیشتر در ارتبباط ببا جبرایم مرببوط ببه
مواد مخدر بازداشت شده بود ،در حال
حاضر در خعر اجرای حکم اعبدام قبرار
دارد.
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ب زداشت و اجرای احک م ظ لم نه:
–نازی اسبکویی مبدیر مبسئول نبشر
دیگببر ،دوشببنبه  ۲۲بهمببن خببودش را
برای اجرای یک سال حببس ببه زنبدان
اوین معرفبی کبرد .علبی اکببر امینبی
همسرش نیز در  ۲۲آذر  ٢٢بازداشبت
شببد .نببازی اسببکویی و علببی اکبببر
امینی ،مبدیر اجرایبی نبشر دیگبر ،ببه
اتهام هایی چبون همکباری ببا «کبانون
نویببسندگان ایببران »در سببال  ٢۲هببر
کدام به یک سال حبس محکوم شبدند
و مجوز نشر دیگر را لغبو کردنبد .نبازی
اسکویی فشار و چربی خون دارد و به
ارتببروز شببدید مبتالسببت و مانببدن در
زندان برایش خعرناک است.
–یببک شببهروند اهببل اشببنویه بببه نببام
عزیز قبادر تباج ،یکبشنبه  ۲۰بهمبن در
مبببنزلش توسبببط نیروهبببای امنیتبببی
بازداشت شد.
–دو شهروند اهل اشنویه به نامهبای
آوات محمببدپور و حبببسین محمبببدپور،
شبببنبه  ۲۲بهمبببن توسبببط نیروهبببای
امنیتی بازداشبت شبدند .آوات محمبد
پور پس از اتمام بازجوییها آزاد شد.
–محمود محمودی روزنامهنگار ،شبنبه
 ۲۲بهمببن توسببط مبباموران امنیببتی در
سنندج بازداشت شد.
زاده فعببال تببرک
–اسببرافیل فتببی
اآذربایجانیر ،شبنبه  ۲۲بهمبن جهبت
اجببرای حکببم  ۳مبباه حبببس ،توسببط
نیروهای امنیتی بازداشت شد ،وی در
مهرماه سال  ٢۱بازداشت شده بود.
–خلیل اسبدی بوژانبی ،در  ۲۲بهمبن
جهت اجرای حکم  ۲ماه حبس ،راهبی
زندان دیزل آباد کرمانشاه شبد .وی در
جریببان اعتراضببات آبببان  ٢۲بازداشببت
شده بود.
–فیببشل علببی آبببادی از شهرسببتان
اشبببنویه ،شبببنبه  ۲۲بهمبببن توسبببط
نیروهای امنیتی بازداشت شد.
–شورش برهم از شهرستان اشنویه،
جمعبببه  ۲۲بهمبببن توسبببط نیروهبببای
امنیتی بازداشت شد.
–جبرئیبببل شبببعبانی از شهرسبببتان
اشببنویه ،پنببج شببنبه  ٢بهمببن توسببط
نیروهای امنیتی بازداشت شد.
–سازمان حقوق بشری هبهنگاو در ۲
بهمن از بازداشت  ۳۲نفر از شهروندان
کرد در  ۲۲شهر از جمله تهبران ،کبرج،
کرمانببشاه و سببنندج در طببول  ۲۱روز
گذشته توسط سازمان اطالعات سبپاه
و سایر نهادهای امنیتی خبر داد.
ایوب خدیر از شهرستان راسبک واقبعدر سیستان و بلوچستان ،در  ۲بهمبن
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
–منبببشور ولبببی پبببور از شهرسبببتان

مریببوان ،در  ۲بهمببن توسببط نیروهببای
امنیتی بازداشت شد.
–آرش گنجی ،مبترجم و عبضو کبانون
نویسندگان ایران در  ۲۲دی مباه  ٢٢در
شببعبه  ۰۲دادگبباه انقببالب در دادگبباه
بدوی به  ۲۲سال حبس محکبوم شبد.
ناصر زرافشان وکیل او گفته اسبت کبه
مببشداق تمببامی اتهامهببا علیببه آرش
گنجببی ترجمببه کتببابی درببباره تحببوالت
کردسببتان سببوریه بببا عنببوان «کلیببد
کوچببک دروازهای بببزرم» اسببت و در
صورت تأیید حکبم او در دادگباه تجدیبد
نظر ۱ ،سال آن قابل اجراست.
محکوم به حبس و شالق:
دهقبان از دراویبش گناببادی؛
–عبا
توسبببط شبببعبه  ۰۲دادگببباه انقبببالب
اسببالمی ایببران بببه  ۲۲سببال و  ۱مبباه
حبس ۳۲ ،ضربه شالق و دیبه محکبوم
شد.
–سبه شببهروند بهببایی بببه نببام هببای
مهوش عبدالتی علبی آببادی ،سبپیده
کببشاورز و فریببد اسببماعیلی؛ توسببط
شببعبه  ۰۲دادگبباه انقببالب اسببالمی
تهران هر یک به  ۲سال و  ۲ماه حبس
تعزیری محکوم شدند.
–بابک آقازاده ،کارگر شهرداری ملکبان
که در حین کار بازداشت شده ببود ،در
 ٢بهمن در دادگاه انقالب مراغبه ببه ۱
سال زندان محکوم شد.
–نجمه انادیار میرآخورلی ،در  ۳بهمن
در دادگبباه انقببالب تهببران بببه اتهببام
«عببضویت در سببازمان فببداییان خلببق
ااقلیببتر »بببه  ۱سببال حبببس تعزیببری
محکوم شد.
پرونده س زی جدید و شکنجه زنتدا
نی ن سی سا:
–گلرخ ابراهیمی ایرایی ،در  ۰۲آذر ببا
ضرب و شتم از زندان قرچک ورامین به
بازداشتگاه اطالعات سبپاه معبروف ببه
 ۰الببف منتقببل شببد و پببس از  ۲۲روز
بازجویی و شبکنجه او و خبانواده اش،
در  ۱بهمن در زندان اوین ببرای پرونبده
جدیدی مورد بازپرسی قبرار گرفبت .او
از زنببدان قرچببک بببه زنببدان آمببل تبعیببد
شده است .وی پیشتر پبس از تحمبل
دو سال و نیبم حببس در  ۲٢فروردیبن
 ٢۲بببا وثیقببه آزاد شببد زیببرا پرونببده
جدیدی ببرای او گبشوده بودنبد .در آن
پرونده نیز به  ۰سال و یک مباه حببس
محکوم و در  ۲۲آبان  ٢۲بازداشت شد.
جنایبببت کببباران بیشبببرم بببباز هبببم
میخواهند پرونده دیگری برای ایبن زن
مبارز باز کنند.
–صبا کردافشاری ،فعبال حقبوق زنبان
در  ۳بهمن همراه ببا ضبرب و شبتم از
بند  ۲زندان قرچک ورامین به بند  ۱این
زنببدان منتقببل شببد .او بببه  ۰۱سببال

حبس محکوم شده است که  ۲۱سال
آن قابل اجراست.
–سعید سبنگر زنبدانی سیاسبی کبه
بیش از  ۰۲سال است در زندان ارومیه
بببسر میبببرد ،در  ۲بهمببن بببر اسببا
پرنبدهی جدیبدی کبه در زنببدان برایببش
گببشودند ،بببه  ۲۲مبباه حبببس دیگببر
محکوم شد.
زندانی ن ب زداشتت شتده و بالتکلتی
ف:
–مهران رئوف ،فعال کارگری ببه اتهبام
«عضویت در گروههای کمونیستی »ببا
گذشت بیبش از  ۲۲۲روز از بازداشبت
در  ۰۱مهر  ،٢٢همچنان در بنبد -۰البف
بازداشتگاه سپاه زندان اویبن محببو
است.
–تهمینه مفیدی ،فعال حقوق زنان ببا
گذشت یک ماه از زمان بازداشت ،هبم
چنان بالتکلیف در بازداشتگاه اطالعبات
سببپاه موسببوم بببه بنببد دو الببف زنببدان
است.
اوین محبو
–ناهید تقبوی فعبال جنببش زنبان ،در
 ۰۱مهر  ٢٢در مبنزل بازداشبت شبد و
هببم چنببان بالتکلیببف در بنببد -۰الببف
بازداشتگاه اطالعات سپاه زنبدان اویبن
اسبت .دخبترش مبریم کبالرن
محبو
گفتببه اسببت کببه ناهیببد تقببوی پببس از
گذشبببت  ۲۲۲روز از بازداشبببت ،در ۱
بهمن ببا خبانواده اش مالقبات کابینبی
داشته است.
–ایببوب سببالحورزی ،شببهروند اهببل
شهرستان دره استان ایبالم از  ۲۲دی
ماه ببه صبورت بالتکلیبف در زنبدان دره
شهر ایالم در بازداشت است.
–حدود پنج ماه از اعدام نوید افکباری،
کببشتیگیر بازداشببت شببده در جریببان
اعتراضات مرداد  ٢۳در شیراز میگبذرد
و دو بببرادرش ،وحیببد و حبیببب افکبباری
همچنببان در سبببلول انفبببرادی زنبببدان
هستند.
عادلآباد محبو
اعیص ب غذای زندانی ن سی سا:
–جاسببم حیببدری ،علببی خببسرجی،
حسین سیالوی ،علی معیری و علی
مجببدم ۱ ،زنببدانی سیاسببی در زنببدان
شببیبان اهببواز در  ۲بهمببن بببا دوختببن
ببه ممنوعیبت
لبهای خود در اعترا
مالقات و بد رفتباری مبسئوالن زنبدان،
اقدام به اعتشاب غذا کردند.
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تهدید و آزار خ نواده ه :
–آرش صادقی زندانی سیاسی با ۲۱
سال محکومیت ،در زنبدان گوهردشبت
اسببت .او در زنببدان بببه نببو
محبببو
بببدخیم سببرطان اسببتخوان بببه نببام
کندروسارکوما دچار شده و تحت عمبل
جراحی قرار گرفته است .وی از زنبدان
در نامببببهای سرگببببشاده در  ۰۲دی
نوشببته اسببت« :هفتببه گذشببته مببادر
همسرم در پبی بیخببری از وضبعیت
دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالبی
کببه آخببرین خبببر از فرزنببدش ،خبببری
مبنی بر ضبرب و شبتم وی ببا بباتوم و
شوکر بود به خاطر فبشارهای عبشبی
دچببار حملببه قلبببی و در بیمارسببتان
بستری شد .سوال اینجاسبت کبه در
سیببستم قببضایی جمهببوری اسببالمی
ایببران ،یببک مهببره سببپاه کببه خببود را
معرفببی میکنببد ،تببا کجببا
کارشببنا
قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و
آزار خببانواده زنببدانی را دارد؟ بببه نظببر
میرسببد کببه بببا بازگببشت سبباختار
قضایی جمهوری اسالمی به دهه ،۱۲
روشهببای شببکنجه هببم بببه همببان
دههها برگشته و عریانی و گستردگی
ویژهای به خود گرفتبه اسبت .مبواردی
که نشان از رویبه  ۲۲سباله جمهبوری
اسالمی و دستگاه قضایی بازجوساالر
آن علیبببببه زنبببببدانیان سیاسبببببی و
خانوادههای آنها دارد»..
خودکشا:
هرانبببا :سبببهم نوجوانبببان ایرانبببی از
خودکبببشی هبببای سببباالنه از سبببوی
سببازمان پزشببکی قببانونی بیببش از ۳
درصد اعالم شده است.
–روز دوشببنبه  ۲۰بهمببن ،یببک کببودک
کار در شهرسبتان ماهبشهر از طریبق
حلق آویبز کبردن اقبدام ببه خودکبشی
کرد و جان خود را از دست داد .انگبیزه
خودکشی این پسر کبه چهبارده سبال
داشت ،فقر و تنگدستی عنبوان شبده
است.
–روز پنجشببنبه  ٢بهمببن ،یببک زن ۰۲
ساله در مشهد با حلق آویز کردن خود
اقدام به خودکشی کرد و جبان باخبت.
علببت خودکببشی ایببن زن مببشکالت
اقتشادی عنوان شده است.
–روز شنبه  ۱بهمبن ،یبک نوجبوان ۲۱
ساله در تبریز ،ببا پرتباب کبردن خبود از
طبقه ششم یک سباختمان اقبدام ببه
خودکشی کرد و جان باخت.
–روز شنبه  ۱بهمبن ،دو دخبتر دانبش
آمببوز  ۲۳سبباله در شهرسببتان دزفببول
خوزستان ،از طریق خوردن قبرت برنبج
اقببدام بببه خودکببشی کردنببد و جببان
باختند.

قیل ه ی دولیا ن شا از ابیال به
کرون و دیگر جن یت ه ی حکومیا
:
بر مبنای اظهارات رسمی کشور که به
هی وجه نمیتبوان ببه آن اتکبا کبرد و
گفته میشود کبه مبیزان مبرم و میبر
ناشی از کرونا در ایران سه برابر تعبداد
اعببالم شببده رسببمی اسببت ،سببیما
سببببادات الری ،سببببخنگوی وزارت و
بهداشت در  ۳دی  ۲۲٢٢اعالم کرد که
آمار کل قربانیان کرونبا در ایبران ببه ۱۲
هزار و  ۱٢۲نفر رسید .اگر تعداد تلفبات
انسانی اعالم شبده رسبمی در ایبران
را در نظببر بگببیریم ،بببا تعببداد کببشته
شببدگان در انقببالب  ۱۳نزدیببک اسببت.
گفته میشود که  ۱۲هزار نفبر کبشته
شده اند.
واقعیت تل این جاست که میزان مرم
و میر و تلفات انسانی در ایران تنها ببه
شبببیو کرونبببا و سبببرکوب هبببا ختبببم
نمیشبببود .ببببا وجبببود یبببک نظبببام
فاشیببستی -سببرمایه -مردسبباالر کببه
نابرابریهبببببای شبببببدید اقتبببببشادی،
سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگبی
را ایجاد کبرده ،جبان مبردم مبدام و ببه
خعبر اسبت.
اشکال مختلف در معر
مرم و میرهایی ناشبی از قتبل هبای
دولتی در زندان ها و در خیاببان ،فقبر،
بی خانمانی ،اعتیاد ،خودکشی ،قتبل
های ناموسی ،آتش سبوزی ،تبشادف،
آلودگی هوا و هزاران جنایبت دیگبر کبه
در حق مردم روا میدارند ،بدون اینکبه
هی تعهدی ببه پاسب گویی ببه مبردم
داشته باشند.
ایببن حکومببت جنایببت کببار بببرای خریببد
واکسن کرونا و دارو نبیز ببا جبان مبردم
بازی می کند .دستور ممنوعیبت خریبد
واکبببسن هبببای سببباخت آمریکبببا و
انگلستان شبامل سبه واکبسن فبایزر،
مدرنا و آکبسفورد اسبترازنکا کبه مبورد
تأیید سازمان بهداشت جهانی اسبت،
محرومیت دیگبری اسبت کبه میتوانبد
جان بسیاری از مردم ایران را ببه خعبر
بیاندازد.
ما بر این باوریم که هی یک از افبراد و
نهادهای حکومبتی و هیب کبشوری و
نهادهای واببسته ببه آن کبشورها نیبز
دل شببان بببه حببال مببردم مببا در ایببران
نبببسوخته اسبببت .از سبببرمایه داری
جهببانی و وابببستگان شببان گرفتببه تببا
سرمایه داری و زالبو صبفتان حباکم ببر
ایببران کببه همببه متحدانببه خببون مببردم
ایران و جهبان را در شیبشه کبرده و از
آن ارتزاق میکنند تبا دمبی بیبشتر ببر
قبببدرت بماننبببد و ببببر سبببرمایه خبببود
بیافزایند .فردا در گفت و گوهای برجبام

نببیز هیب صببحبت جببدی ای از رعایببت
حقوق بشر مردم ایران نخواهبد شبد و
باز ما را در یک دور طوالنی تفسیرها و
تحلیلها رسانههای تحبت اختیارشبان
غببرق میکننببد و هببر روز بببرای مببا
داسببتانهای تببازه سبباخته و پرداختببه
میکننبببد تبببا مبببردم را از برداشبببتن
قدمهای مستقل برحذر دارنبد .در زد و
بنببدهای ارسببال واکببسن کرونببا بببرای
مردم ایبران و دیگبر کبشورهای جهبان
سبببببببوم نبببببببیز ابتبببببببدا منافبببببببع
سیاسی،اقتشادی مد نظرشبان اسبت
تا منافع اجتمباعی و تبأمین سبالمتی
مردم.
بببر ماسببت کببه وارد بببازی قدرتهببا
نببشویم و خودمببان آسببتین هببا را ببباال
بزنیم و دستهای مان را ببه هبم گبره
کنیم و با گام های محکبم تبر ببه جلبو
برویم .بی تردید تنها با ایمان به قدرت،
همت و توان مببارزاتی متحبد خودمبان
در سراسر ایران است که میتوانیم از
شر سرمایه داران و زالو صفتان رهایی
یببابیم و دسببت جنایببت کبباران و سببتم
کبباران را از زنببدگی مببردم ایببران کوتبباه
کنیم.
ما مادران پبارک اللبه ایبران ،ببه عنبوان
صببدایی از جنبببش دادخواهببی مببردم
ایببران ،ایببن چرخببه ی آزادی کببشی،
تبعیبببض و بیعبببدالتی را ببببه شبببدت
محکببوم مببیکنیم و خواهببان۲ :ر لغببو
مجازات اعدام و شکنجه؛ اعدام ،تبرور،
کشتار خیاببانی ،شبالق ،سنگبسار و
قببشات۰ ،ر آزادی بببدون قیببد و شببرط
تمامی زندانیان سیاسبی و عقیبدتی،
۲ر محاکمه و مجازات آمبران و عبامالن
تمامی جنایتهای صورت گرفته توسط
مسئوالن جمهبوری اسبالمی ایبران از
ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنبی
و عادالنه هستیم .ما هم چنین ببرای؛
۲ر حق آزادی بیان و اندیبشه۱ ،ر حبق
داشتن تجمبع ،تبشکل و اعتبشاب۱ ،ر
رفع هرگونه تبعیض و ۳ر جدایی دین از
حکومت مببارزه مبی کنیبم ،زیبرا علبت
اصلی این بیعبدالتیها و نابرابریهبا
را در ساختار ناعادالنبه و تبعیبض آمیبز
حکومت اسالمی ایران و قبوانین آزادی
ستیز آن می دانیم.
م دران پ رک الله ایران –  ۳۱بهمت
۳۱۱۱

ن
سخن ین پرده با رئیس جمهور بایدن –
جناب رئیس جمهور بایدن  ،افیع که
هوی ج نمیخورد باید رسش را له کرد
ناخدا محمد فاریس
مردم شریف ایران شاهد اشبتباهات و
تشمیمات مخبرب سیاسبتمداران حبزب
دمکبببرات آمریکبببا از هنگبببام ریاسبببت
حمهوری آقای کارتر در مورد ایران ببوده
و آنهببا را رصببد کببرده و میکننببد .مببردم
ایببران سببخنان آقببای جیمببی کببارتر در
ضیافت شام ،شبب اول ژانویبه ،۲٢۳٢
که سر سفره محمد رضا شباه پهلبوی
نشسته بود را فراموش نکبرده انبد کبه
گفت «ایاالت متحبده آمریکبا در پبشت
مردم ایران ایستاده است» ،اما طولبی
نکببشید کببه بببا حمایببت از بببه قببدرت
خمیبببنی  ،موجبببب
رسبببیدن روح
سقوط رژیبم محمبد رضبا شباه پهلبوی
شببد .باعببث تأسببف اسببت کببه رئیببس
جمهور کارتر به مردم ایران دورغ گفبت.
تبلیغات رسبانه ای جهبان غبرب مبردم
ایران را علیه رژیم پهلوی به خیابان هبا
کشاندند کبه موجبب انقالببی ویرانگبر
شد که بیش از چهبار دهبه اسبت نبه
تنهببا مببردم ایببران را بلحبباظ اقتببشادی
بخبباک سببیاه نببشانده  ،بلکببه موجببب
کشت و کشتار مردم ایران و نبا امنبی
منعقه اسیای میانه شده است.

صفحه 11

اشببتباه دیگببر سیاسببتمداران آمریکببا
هنگببام ریاسببت جمهببوری آقببای بببراک
حببسین اوبامببا انجببام شببد .اوبامببا بببه
خاطر اینکه ببا رژیبم ایبران ببه معاهبده
برجببام برسببد جنایببات رژیببم در سببال
 ۲۲۲۲را نادیده گرفت ،کبه هبزاران نفبر
از مردم ایران را در کف خیابان به خباک
و خون کشاند و تعبداد بیبشتری را ببه
زنببدان هببای مخببوف رژیببم افکنببد و در
انجببا بببه آنهببا تجبباوز جنببسی کردنببد و
کشتند؛ آقای اوباما تنها نظاره گر ببود،
و جنایببت ضببد بببشری رژیببم را حتببی
محکوم هم نکرد .مردم ایبران در سبال
 ۲۲۲۲به میدان آمده بودنبد تبا از رژیبم
اسالمی حاکم بر آنها عبور کنند ،مردم
ایران به دنبال حقبوق شبهروندی خبود
بودند .اوبامبا مبدت  ۲سبال ببا پروسبه
هویج و چماق به مالیان حاکم بر ایبران
فرصت داد تا پایگاه تروریستی خبود در
خاورمیانببه را کامببل کببرده و گببسترش
دهنبببد .اوبامبببا ببببا سیاسبببت غلبببط

خببببارجی در منعقببببه خاورمیانببببه و
بخببشوت کببشور ایببران دسببت رژیببم
جنایتکار اسالمی را باز گذاشبت تبا ببا
ایجبباد تببشکالت تروریببستی ،در دولببت
های جنبگ زده منعقبه نفبود نمبوده و
منعقه را نا امن ،بی ثببات و ببه آتبش
بکشد .اوباما با سر هم کردن معاهبده
اتمببی ایببران بببه نببام برجببام در سببال
 ،۲۲٢۲با آزاد شبدن پبول هبای بلوکبه
شده ایران فرصتی دیگبر را ببرای رژیبم
اسبببالمی ایبببران بوجبببود آورد تبببا ببببه
سرکوب مردم ایران ادامه دهد و شببه
نظامیان تروریست خود در خاورمیانه را
هرچببه بیببشتر پببشتیبانی و افزایببش
دهد .اوباما با ارسبال هواپیمبایی پبر از
دالر و دیگبر ارزهبای رایبج جهبان ببرای
رژیببم ،مخببارج جنببگ طلبببی رژیببم در
خاورمیانببه از جملببه شببرکت در جنببگ
داخلی سوریه را تأمین کرد۲
دانالد ترامپ به کاستی هبای معاهبده
اتمی ابرجامر پی برد ،و با فس آن در
سببال  ۲۲٢۳و بببا برگببشت تحریمهببا
اقتببشادی بببر علیببه رژیببم اسببالمی تببا
حببدودی توانببست رژیببم را بببا مببشکل
اقتشادی روبرو کند .ولبی ببدلیل اینکبه
کشورهای اروپایی ببا خبروج آمریکبا از
برجام رضایت نداشتند با کجدار و مریبز
کالبد برجبام را نگهداشبتند و کوشبش
کردند با تمهیداتی ماننبد اینبستکس و
غببیره رژیببم را سببر پببا نگهدارنببد .رژیببم
اسالمی ایران همواره به غنی سبازی
اورانیببوم جببه قبببل از برجببام ،درحیببن
برجام و پس از خبروج آمریکبا از برجبام
ادامه داده اسبت .افبزون ببرآن ببا ببی
توجهببی بببه قععنامببه  ۰۰۲۲شببورای
امنیت ،رژیم برنامه موشکی و پهپبادی
خببود را گببسترش داد تببا جببایی کببه
از
کشورهای حاشیه ای خلیبج فبار
جمله عربستان سعودی ببسیار نگبران
عملیببات تروریببستی رژیببم بببا امکانببات
موشکی و پهپادی شدند .رژیم نه تنها
از برنامبه اتمبی خبود دسبت برداشبته
بلکه پس از خبروج آمریکبا از برجبام ببا
نشب سنترفیوژهای پیش رفتبه امکبان
غنی سازی با غلظت  ۰۲درصدی را ببا
سرعت به پیش رانده اسبت تبا حبدی

کببه وزیببر خارجببه کنونببی آمریکببا گفببت
«رژیم ایران تنهبا هفتبه هبا از سباخت
امکانات بمب اتم فاصله دارد»۲
آقبببای بایبببدن  ،شبببما در مانیفبببست
انتخاباتی خود اعالن کبرده ایبد کبه ببه
برجام برمیگردی ،اگر چه ممکن اسبت
اقدامات برگشت ببه برجبام کنبد پیبش
رود .رژیم فاسد اسبالمی در ایبران ببه
هی تعهدی پایبند نبوده و نخواهد بود.
برنامببه اتمببی و موشببکی رژیببم بببرای
سبباخت بمببب اتببم و امکانببات پرتبباب
استراتژیک اسبت کبه از هنگبام جنبگ
رژیم با عراق تا کنون ادامبه دارد .آقبای
بایدن  ،شما به چه هبدفی میخواهیبد
به برجام برگردید و به رژیبم تروریبست
اسببالمی در ایببران کمببک کنیببد؟ آیببا
اقببدامات تروریببستی رژیببم در چندیببن
دهببه گذشببته کببافی نیببست؟ آیببا رژه
رفتن چندین ساله بر روی پرچم آمریکبا
و ببببه گروگبببان کبببرفتن شبببهروندان
امریکائی ببرای شبناخت واقعبی رژیبم
جنایتکار اسالمی ایران کافی نیبست؟
پس اجازه بده نظر شما و کابینه را ببه
اسببدی ،دیپلمببات
محکومیببت اسببد
رژیببم در بلژیببک ،کببه بببه دلیببل عمببل
تروریستی به  ۰۲سبال زنبدان محکبوم
شد جلب کنم .اگبر اقبدام جنایتکارانبه
اسدی بموقع کبشف و خنبثی نبشده
بود بسیاری از مبردم بیگنباه همبراه ببا
سیاسبببتمدارانی از آمریکبببا و کانبببادا
شامل فرماندار قبلی بیل ریچاردسبون،
لویببز فریببه مببدیر قبلببی اف-بببی-آی،
رئیس ستاد قبلی ارتبش آمریکبا ژنبرال
جورج کیبسی ،شبهردار قببل نیویبورک
رودی جولیبببببانی ،نخبببببست وزیبببببر
پیببشین کانببادا اسببتیو هببارپر و وزرای
پیشین فرانسه و ایتالیا تکه پاره شده
بودند۲

روز جمعببه  ۲۳بهمیببن  ۲۲٢٢خبببر ی
منتبببشر شبببد کبببه  ۲۲نفبببر ایرانبببی
مشکوک در مرز مکزیک که قبشد ورود
غیر قانونی به آمریکا را داشتند ،توسط
مرزبانان آمریکا دستگیر شدند .ببا اغباز
مذاکره با رژیبم اسبالمی ایبران ،دیبری
نخواهد پایید که رژیم صدها تروریبست
و افببراد اطالعبباتی خببود را از طریببق
ونروئال و مکزیک وارد آمریکا کنبد تبا ببه
اعمال تروریستی بپردازنبد  .شبواهدی
بببسیاری هببست کببه نمیتببوان در ایببن
مقاله کوتباه گنجانبد ،تنهبا الزم اسبت
هشدار داده شبود کبه رژیبم اسبالمی
قابببل اعتمبباد نیببست .رژیببم اسببالمی
ایران متشأ تمام گرفتباری هبا در خباور
میانببه اسببت؟ رژیببم اسببالمی ایببران،
رژیمی تروریبستی و تروریبست پبرور و
غیرقابل اصالح اسبت .اگبر بهبر راهبی
پولهای بلوکه شده ایران آزاد و بدسبت
رژیببم برسببد ،رژیببم فرصببت بیببشتری
خواهد یافبت تبا ببه اعمبال تروریبست
خببود در خاورمیانببه ادامببه داده و بببی
ثباتی منعقه را افزایش دهد .افزون ببر
ایببن جهببان غببرب و بخببشوت امریکببا
اهرمی برای فشار بر رژیم اسالمی در
مذاکرات نخواهند داشت.

میلبهآزادی

وزیر امورخارجه امریکبا آنتونبی بلینکبن
روز جمعببه  ۲۳بهمببن  ۲۲٢٢بببا وزرای
خارجه بریتانیا ،آلمان و فرانسه مالقات
وبیناری برگذار کبرد تبا راه کباری ببرای
مذاکرات اتمی پیدا کنند .افزون ببر ایبن
در همیببن روز ،خبرگببزاری رادیببو فببردا،
گزارشببی را منتببشر کببرد کببه رئیببس
جمهبببور بایبببدن پبببشتیانی خبببود را از
ائتببالف عربببستان سببعودی در جنببگ
برعلیه حوثی هبای یمبن ،را برمیبدارد.
آقای رئیس جمهور شما تبشور میکنیبد
که رژیم فاسد اسالمی ببه حوثبی هبا
اجازه میدهد کبه ببرای حبل مبشکالت
یمن با عرببستان وارد مبذاکره شبوند؟
این غیر ممکبن اسبت .رژیبم اسبالمی
هبببدف اسبببتراتژیک ببببرای برقبببراری
امپراطوری شبیعی در خاورمیانبه دارد.
برای اجرایبی کبردن خواسبت خبود در
مقابل عربستان سبعودی قبرار دارد ،و
یمن را حیاط خلوت عربستان میدانبد و
عمال خود را در آن مستقر کرده است.
آقببببای بایببببدن بببببا ایببببن سیاسببببت
خببارجی ،شببما هببم ماننببد روسببای
جمهور پیشین مانند آقای کارتر و اوباما

نه تنها موفق به حل مشکل خاورمیانه
نخواهیبببد شبببد ،بلکبببه ببببی ثباتبببی
خاورمیانببه را تبببشدید خواهیبببد کبببرد.
بدنیببست بببه سببخنان سیاسببتمداران
عرببببستان سبببعودی نظبببری عمیقتبببر
داشته باشید که گفته انبد »از موضبع
ثابت آمریکا در پایبندی ببه همکباری ببا
عرببببستان در زمینبببه دفبببا از حبببق
حاکمیبببت خبببود »اسبببتقبال میکنبببد.
عربستان سعودی نگران حق حاکمیبت
خود است۲
آقای رئیس جمهور بایدن تجربه نبشان
داده اسببت کببه دیپلماسببی هببویج در
مقابببل رژیببم فاسببد اسببالمی ایببران
کارسبباز نیببست ،چببون ایببن رژیببم بجببز
چماق هیب راهکباری را نمبی پبذیرد۲
شاید بتوانید با اجرای سیاسبتی واقبع
گرایانببه موفببق شببوید بببار دیگببر ابعبباد
سیاست خارجی آمریکبا در خاورمیانبه
را اعتبار تازه ای ببخشید.
ناخدا محمد فارسی
 ۱فوریه ۰۲۰۲
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یمترسم! به خاطر آینده این ملک یمترسم!
ن
امیشایه در روزنامه آیندگان ۷۱بهمن ۷۵۳۱
مت نامه مهشید ر

صفحه 13

ن مه متهتشتیتد امتیترشت هتا در
روزن مه آیندگ ن ۳۱بهم :۳۱۳۱
چندی پیش ،دو نفر از آشبنبایبان -کبه
هر دو از مبارزان جبهه ملی هستند و
از شریفان این ملک -به من خبر دادنبد
که نشریهای از پاریس رسیده است با
عنوان نامهای سرگشاده خعاب ببه ا
۲ر همه مبارزان و میخواستند بدانبنبد
که من آن را خواندهام یا نه .هنبوز ایبن
نامه به من نرسیده ببود ادوروز دیبرتبر
رسیدر قرار شد جمع شبویبم و آن را
بخوانیم و احیانا درببارهاش صبحبببتبی
کنیم .درجمع شلوغ نامعقولی این کبار
انجام شد.
من نامه را خبوانبدم ولبی ببحبثمبان
مجمل ماند .آنقدر بود که آن آقایان ،که
با بیشتر مفباد نبامبه مبوافبق ببودنبد،
اعتقاد داشتند که زمبان نبوشبتبن آن
معالب هنوز نرسیده است .پبرسبیبدم
چرا ،گفتند آخر در این لحظات ،گبفبتبن
اینکه روحانیون صواب نیست کبه خبود
را به سیاست آلوده کنند ،خبعباسبت.
این حرفها را دیرتر باید زد .ببه نبظبرم
غیرمنعقی آمد یا الاقل من این منعبق
را قبول نداشتم .حرفهای نامه هبمبه
بر حق بود و من برای زدن حبرف حبق
زمان قائل نبودم .بهعالوه تشورمبا ایبن
بود که اگر زمانی برای زدن حرف حبق
الزم است ،چه زمانی مبنباسببتبر از
اکنون ...ولی خوب نظبر دوسبتبان جبز
این بود و من این اختالف سلیقه را ببه
ایببن حسبباب گببذاشببتببم کببه آنببهببا
سیاستمدارند و من نیستبم .آنبهبا ببا
تیبزببیبنبی سبیباسبیشبان نبکبتبههبا

 ...و یتت از ایتت آخریتت
حیرت و حسرت غریب و
عظیم که یک نفر ،حیتا
یک نفر در ایت مملکتت
نیست که صدا و قلمش
را صریح و متسیقیم در
دف ع از ش پور بخیی ر به
ک ر برد؟

میبینند که من با نگاه سباده لبریام
نمیبینم.
و حاال  -با تأسف یا شعف ،نبمبیدانبم
کدام -باید اعتراف کنم که امروز ،یعنبی
یکی دو ماهی بعد از این مقدمه ،مبن
از سیاستمداری ،دورتر از آن روز هبم
افتادهام ،چون امروز نه فقط زمان تحریر
آن نشریه را زود نمیبینم ،بلکه در این
حسرتم که چرا نامبه سبرگشباده ببه
همه مبارزان ،زود تر نشر نیافت ،و در
این آرزوی عبث کبه کباش از نبو آن
نامهها در آن زمبان ببیبشبتبر نبوشبتبه

میشد.
آن روز جز آن مبقبالبه ،چبیبزی از ایبن
مقوله ندیدیم و حاال برحسبرت حبیبرت
هم افزوده شده است :امبروز در ایبن
حیرتم که چرا بیشتر روشنفبکبران ا۰ر
متعهد و مسبئبول سبکبوت کبردهانبد.
«متعهد »و «مسئول »را با طنز به کبار
نبردم ،چون اتفاقا آنبهبا کبه تبعبهبد و
مسببئببولببیببتشببان طببنببزآمببیببز اسببت
هیچکدام ساکت ننشستهاند :همه به
اخیرا ،طی مقاالت و رسباالت،
حمد
به دین مبین اسالم مشرف شدهاند و
شتاب دارنبد کبه خبود را در صبفبوف
فشرده دیگر تازه اسبالم آوردههبا جبا
کنند ...شتاب از این باب که مبببادا در
این دنیا عقب و بینشیب بمانند.
حیرت من فقط به سکوت روشنفبکبران
ختم نمیشود .مثال در این حیرتم کبه
چبرا اعضبباز وزارت خببارجببه پببی هببم
اعالمیههای انقالبی صادر مبیکبنبنبد؟
این آقایان تبا زمبان دولبت تبیبمبسبار
ازهاری هم آدمهای سر به راه و پا ببه
راهی بودند ،شامپانبی و خباویبار ببه
مزاجشان سبازگبار ببود ...چبه شبده
است؟ سیاستمداران قدیبم ببه جبای
آنکه عمل کبنبنبد در مبحبضبر آقبایبان
روحانیون کسب فیض میکنند.
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دنیای وارونهای داریم :روشنفکبران ببه
جای آنکه فبیبض ببرسبانبنبد سبکبوت
میکنند؛ دیپلماتهبا ببه جبای آنبکبه
سکوت کنند حرف میزنبنبد .از ببقبیبه
حیرتها و حسرتها چبه ببگبویبم؟ از
کدامش بگویم؟ از اینکه گمرکچبیبانبی
که تا دیروز در پناه دولت وقت ببرای رد
هر بسته و هر چبمبدان گبوش مبن و
شما را میببریبدنبد و امبروز نباگبهبان
میخواهبنبد دزد و ،مبن و شبمبا را
بگیرند؟ یا از کارمندان تلویزیبون کبه در
گذشته اوامر دولتهبای پبیبش را نبه
فببقببط بببی چببون و چببرا بببلببکببه بببا

صریحا و مستقیما در دفبا از شباپبور
بختیار به کبار ببرد؟ هبمبه ایبنهبا را
نمیشود گفت ،زیاد مفشل است و از
حوصله اواحتماال سبیباسبت فبعبلبیر
روزنامهها خارج.
مببن تببا امببروز بببه هببیب روزنببامببه و
نشریهای معلبی ندادهام کبه حبال و
هوای سیاسی داشته باشد .شاید به
این دلیل که تا امروز در مبمبلبکبتبم ببه
سیاستمداری چون شاپور بخبتبیبار ببر
نخورده بودم که بدانم سیاست البزامبا
مببغببایببر شببرافببت ،صببمببیببمببیببت و
وطنپرستی نیسبت .مبن تبمبام ایبن

من صدایم را به پشتبیبببانبی از آقبای
شاپور بختیار با سبرببلبنبدی هبر چبه
تمامتر بلند میکنم ،حتی اگر این صدا
در فضا تنها بماند .من از تبنبهبا مبانبدن
هرگز هراسی به دل راه ندادهام .ولبی
اینبار میترسم ،نه به خباطبر خبودم،
بلکه ببه خباطبر آیبنبده ایبن مبلبک و
سرنوشت همه آنها کبه دوسبتشبان
دارم.
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
-۲مقشود نشریهای است ببه امضبای
خانم مولود خانلبری [مبادر مبهبشبیبد
امیرشاهی] و آقایان پیشداد ،مبهبدوی

خوشرقشی اجبرا مبیکبردنبد و حباال
برای دولتی که فرمایش صادر نمیکند
لب ورچیدهاند و ناز میکنند؟
یا از نمایندگان مجلسبی کبه ببه ایبن
امید از مسند وکالت استعفا میدهنبد
که کرسی وکالت آیبنبدهشبان را گبرم
نگاه دارند؟ یا از روزنبامبهنبگبارانبی کبه
دیببروز مببرعببوب بببودنببد و امببروز هببم
متأسفانه مرعوببنبد؟  ...و یبا از ایبن
آخرین حیرت و حسرت غریب و عظبیبم
که یک نفر ،حبتبی یبک نبفبر در ایبن
مملکت نیست که صدا و قبلبمبش را

صببفببات شببرافببت ،صببمببیببمببیببت و
وطببنپببرسببتببی را در آقببای شبباپببور
بببخببتببیببارسببراغ کببردهام بببهعببالوه بببه
سرفرازی و آزادگبی او مبنمبنبم .مبن
ایمان دارم که اگر امروز او را از صبحبنبه
سیاست مملکتمان برانیبم خبعبایبی
کردهایم جبرانناپذیر و نباببخبشبودنبی.
من معتقدم که این مرد عزیز ،این مبرد
عمل ،دارد فبدای هبیبجبان و غبلبیبان
عدهای و فرصتطلبیهای عده دیگری
میشود و اگر فدا شود اسفانگیزترین
شهید حوادث اخیر خواهد بود.

مبببببببببببببببببلبببببببببببببببببک.
و
-۰استثناهای درخشانی هبم ببر ایبن
اصل کلی داشتهایم ،از جمبلبه :نبامبه
دکتر مشعفی رحیبمبی در آیبنبدگبان،
معلب آقای حسین مهبری در تبهبران
مشور ،مقاالت آقبای مبهبدی ببهبار در
فردوسی ،مبعبالبب و مشباحبببههبای
رادیویی آقای دکتر محمود عنایت.

ن
اروپان
پیشی
نامه بیش از  ۰۲تن از مقامهای عایلرتبه
ی
رهبان اتحادیه اروپا
به ی

اروپا باید در برابر تروریسم
دولتی ایران قاطع باشد
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بببیببش از  ۰۲تببن از دیببپببلببمبباتهببای
عالیرتبه پیشین اروپایی در بیانبیبهای
خعاب به رهبران اتحادیه اروپا خواستار
اتخاذ سیاستی روشن و قاطع در براببر
تروریسیم دولتی جمهبوری اسبالمبی
ایران شدهاند .نویسندگان ببیبانبیبه ببا
اشاره به »نقش اثباتشبده« اسبد
اسدی ،دیپلمات جمهبوری اسبالمبی،
در طرح بمبگذاری همایش مجاهدیبن
خلق در فرانسه ،خواستار پاس گویبی
جواد ظریف ،وزیر امبور خبارجبه ایبران
شدند.
بیانیه مقامهای ارشید پیشین اروپایی
خعاب به شارل میشل ،رئیس شورای
اروپا ،جوزپ بورل ،مسئبول سبیباسبت
خارجی اتحادیه اروپا ،دیوید ساسولی،
رئیس پارلمان اروپا و همچنین رهبببران
کشورهای عضو اتحادیه اروپبا و غبیبر
عضو معرح کردهاند.
این وزرا و دیپلماتها درخواست خود را
در قالب یک بیانیه خبعباب ببه شبارل
میشل ،رئیبس شبورای اروپبا ،جبوزپ
ببورل ،مسببئبول سببیبباسبت خببارجببی
اتحادیه اروپا ،دیوید ساسولی ،رئبیبس
پارلمان اروپبا و هبمبچبنبیبن رهبببران
کشورهای عضو اتحادیه اروپبا و غبیبر
عضو معرح کردهاند.
بیانیه را  ۰۰نفر از دیپلماتهبای ارشبد
پیشین از کشورهای آلمبان ،ایبتبالبیبا،
فرانسه ،بریتانیبا ،ایسبلبنبد ،فبنبالنبد،
آلبانی ،لهستان ،اسلوواکی ،ببلبژیبک،
لیتوانی ،اسبتبونبی و رومبانبی امضبا
کردهاند.
آنها با توجه به «نبقبش اثببباتشبده »
اسدی ،دیپبلبمبات ایبرانبی در
اسد
بلژیک که تیرماه  ٢۳به اتهام هدایبت و
مشارکت در طرح بمبگذاری همبایبش
سازمان مجاهدین خلق به همراه سبه

متهم دیگر این پرونده بازداشبت شبد،
پیشنهادهبایبی ببه اتبحبادیبه اروپبا و
رهبران آن دادهاند.
آنببهببا عببالوه بببر تبباکببیببد بببر ضببرورت
پاسخگویی وزیر خبارجبه ایبران دربباره
فعالیتهای تروریستی «اثبباتشبده »
اسدی ،نوشتهاند کبه ببایبد فبعبالبیبت
سفبارتبخبانبههبا ،مبراکبز مبذهبببی و
فرهنگی ایران مورد بررسی دقیق قبرار
گیرد.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت اتخباد
تشمیمهای سختگیرانبهتبر از سبوی
اروپا علیه جمهوری اسالمی که آن را
رژیم «حامبی تبروریسبم »نبامبیبدهانبد
تاکید شده است.
کاهش روابط دیپلماتبیبک ببا ایبران تبا
وقتی که تضمین دهد که دیگر در خاک
اروپا دست به فبعبالبیبت تبروریسبتبی
نخواهد زد ،از دیبگبر پبیبشبنبهبادات و
خواستههای این گروه از دیپلماتهبای
سابق اروپایی است.
در این بیانیه ،از جبمبهبوری اسبالمبی
تحت عبنبوان «پبدرخبوانبده تبروریسبم
جهانی »نام برده و تباکبیبد شبده کبه

«مقامات عالیرتبه »ایرانی که دستور
عملیات تروریستی علیه گبردهبمبایبی
مسالمتآمیز سازمان مجاهدین خبلبق
در فرانسه را صادر کردند ،ببایبد تبحبت
تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
امضاکنندگان این ببیبانبیبه نبوشبتبهانبد
انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپبا از
سوی یک مقام دیپلماتیک ایرانبی۰۲ ،
در آلمان،
سال پس از انفجار میکونو
نشان میدهد جمهوری اسالمبی نبه
تنها به فعالیبت تبروریسبتبی خبود در
باالترین سعبی در خباک اروپبا پبایبان
نداده ،بلکه به دنبال انبجبام عبمبلبیبات
«کشتار جمعی »در این قاره است.
این دیپلماتها از رهبببران اروپبایبی و
اتحادیه اروپا خبواسبتبهانبد کبه وزارت
اطالعات جمهوری اسالمبی و سبپباه
پاسداران را «سبازمبان تبروریسبتبی »
معرفی کرده و «عوامل و مزدوران آنبهبا
را در کشورهای اروپبایبی مبحباکبمبه،
مجازات و اخراج »کنند.
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در این بیانیبه ببه صبراحبت آمبده کبه
«اععای پناهندگی سیاسی و تابعیبت
به این مزدوران در کشورهای اروپبایبی
باید خط قرمز باشد .تجربه نشان داده
این راهها ،ابزاری در دست رژیم ایبران
برای جاسوسی و تروریسم است».
در این بیانیه همچبنبیبن هشبدار داده
شده که رهبببران اروپبایبی ببایبد «ببا
هرگونه تالش برای باجگیری ،اخاذی و
گروگانگیری »جمهوری اسبالمبی کبه
به نبوشبتبه آنبهبا پبس از ببازداشبت
اسدی افزایش یافته ،ببرخبورد
اسد
شود.
این بیانیه در عین حال اتحادیه اروپبا را
در جلوگیری از فعالیتهای تروریستبی
جمهوری اسالمی در خباک ایبن قباره
ناکام معرفی کرده و از این باببت اببراز
نگرانی میکند.
این دیپلماتهای پیشین در عین حبال
به از سرگیری غنیسازی  ۰۲درصبدی
اروانیوم از سوی ایران از ژانبویبه سبال
جاری اشاره کبرده و آن را «نبقبش»
توافق هستهای برجام دانستهاند .آنها
به همین علت نوشتهاند که از هرگونه
تحریم ایران از سبوی اتبحبادیبه اروپبا
استقبال میکنند.

این بیانیه در شرایعی صادر شبده کبه
وزارت خارجه ایبران مبیگبویبد اتبهبام
اسبدی ،دیبپبلبمبات
مشارکت اسد
ایرانی در طرح بمببگبذاری هبمبایبش
سازمان مجاهدیبن خبلبق« ،یبک دام
پیچیده »است که برخی سرویسهای
اطالعاتی طراحی کردهاند.
با این حال رسانههای آلبمبان پبنبجبم
بهمن گزارش دادنبد کبه سبرنب هبای
تبازهای از رفبت و آمبدهبای اسببد
اسببدی در  ۲۲کشببور اروپببایببی و
همچنین فهرست افراد مرتببط ببا ایبن
دیپلمات به دست آمده و احتمباال ایبن
افراد برای نهادهای اطالعاتی ایران کار
میکردهاند.
جولیو تِرزی ،وزیر خارجه سابق ایتالیبا،
آلن ویوین ،مسئول امور خارجی وزارت
کشور فرانسه ،ترایان باسِسکو ،رئیس
جمهور سابق رومانی ،ادوآرد کبوکبان،
وزیر خارجه سابق اسبلبوواکبی ،جبان
اِس ِپالر ،وزیر خارجه بریبتبانبیبا از حبزب
اپوزیسیون ،و راسا یوکنِهویچینبه ،وزیبر
دفببا سببابببق لببیببتببوانببی ،از جببمببلببه
امضاکنندگان این تومار هستند.
منبع :رادیو فردا و سبایبت «کبمبیبتبه

بینالمللی برای جستجوی عدالت»

سازمان دانشجویان و دانشآموختگان جبهه میل ایران

ی
آموزیس برابر و به روز ،فرصتهای
استفاده از امکانات
ی
آموزیس یکسان و توجه به آموزش فرهنگ و زبانهای اقوام
ن
ایران حق کتمان ناپذیر ملت ایران است
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معضل همهگیری بیماری کرونا بیش از
پیببش نببشان داد کببه کببشور مببا بببا
مشکالت جدی در زمینبه عبدم براببری
فرصببتهای آموزشببی روبببهرو اسببت،
نبود زیرساختهای مناسب ارتباطی و
عببدم امکانببات ارتببباطی و آموزشببی
کببافی باعببث شببد تببا تعببداد زیببادی از
دانشآموزان و دانشجویان در طی ایبن
دوران از تحبببشیل بببباز بماننبببد ،و ببببر
جمعیببت بازمانببدگان از تحببشیل ایببران
بیفزایند ،این اتفاق در حبالی روی داده
اسبببت کبببه سبببالهای گذشبببته نیبببز
فرصتهای آموزشی براببر نبه تنهبا در
بین کالنشهرها و مناطق روسبتایی و
عشایری بلکه در داخل شهرها نیز ببه
صببورت طبقبباتی درآمببده بببود ،وجببود
خشوصی ببا برتبرین امکانبات و
مدار
خدمات فوق برنامه پیشرفته از یکبسو
کبم بهبره ببرای
و از طرف دیگر مدار
مببردم بببی ببببضاعت از سببوی دیگبببر
زمینهسبباز شببکاف طبقبباتی گببسترده
اسبببت .اینگونبببه اختبببالف طبقاتبببی
آموزشببی مببسلما باعببث ایجبباد نظببام
طبقاتی آموزشی و از بین رفتن رقاببت
سالم تحشیلی در بین محشلین کشور
و از بیبببن رفتبببن فبببضای براببببر ببببرای
پیشرفتهای تحشیلی در همه مقاطع
میگبببردد کبببه در نتیجبببه در آینبببده
آسببببببببیبهای روانببببببببشناختی و
جامعهشناسببی و ناامیببدی مببردم از
حاکمیت را به همراه خواهد داشت.
مبببشکل معیبببشت پرسبببنل محبببترم
آموزش کشور ،چه در حبوزه آمبوزش و
پرورش و چه در آموزش عالی ،موجبب
کببباهش بهبببرهوری و ببببازده آمبببوزش
میگردد ،بایبد توجبه داشبت کبه نهباد
آمببوزش در هببر کببشور از بزرمتریببن
اهرمها و شاخبشههای نبیروی ببالقوه
انسانی هر کشور محسوب میگبردد،
عببدم تببامین معیببشت کارمنببدان ایببن
حببوزه عببالوه بببر ایجبباد مببشکالت در
عرصببه فرهنگببی و خببسران شببانیت
مقام ایشان به نسبت اهمیبت جایگباه
و نقشببشان ،موجببب کبباهش بببازده
آموزش کشور میگردد .همچنیبن الزم

االجببرا اسببت کببه دبببیران و معلمببان و
و رشبته
اساتید ،متناسبب ببا تخبش
تحببشیلی و مهببارت خببود در عناویببن
شغلی خبود مبشغول ببه کبار شبده و
مهارتهببببای تحببببشیلی دانببببشگاه و
متناسب ببا نیازهبای کبشور و
مدار
ببببه صبببورت کببباربردی ارائبببه گردنبببد،
بیشک حق هبر فارغالتحبشیل اسبت
که پبس از اتمبام دوره آموزشبی خبود
مهارت مناسبی را کسب کرده و بتواند
به فراخور آن در جایگاه خبود در کبشور
به کبار و فعالیبت ببپردازد .سبیل انببوه
بیکاران پس از دانشگاه و عبدم کبسب
مهببارت کببافی نببشانگر ضببعف نظببام
آموزش عالی و تبدیل شبدن آنهبا ببه
بنگاههببای کببسب درآمببد حکومببتی از
طریق مردم است.
آموزش به شبیوه و سببک مبدرن و ببه
روز حببق هببر انببسانی اسببت ،بببه روز
رسببانی کتببب و محتببوای آموزشببی
آموزش و پرورش و آمبوزش عبالی بایبد
متناسببب بببا سببرعت پیببشرفت علببوم
باشببد ،همچنیببن آموزشهببایی چببون
ورزش و سبببالمت ،مهارتهبببای آداب
معاشرت عمومی ،مهارتهای زندگبی
سبببالم و آشبببنایی ببببا اختبببالالت و
مببشکالت روحببی ،هببنر ،آشببنایی بببا
فرهنبببگ و زبانهبببای اقبببوام ایبببران و
مهارتهببای فببنی از جملببه ملزومببات
جبدی و ببسیار پبر اهمیبت در آمببوزش
محببسوب میگببردد کببه متاسببفانه در
ایران نادیده گرفته شبده و
اکثر مدار
در نظببام آموزشببی بایببد مببورد اهمیببت
بیشتری قرار گیرد.
آموزشهببای جنببسی از نقعببه نظببرات
علمی و حقوقی متناسب با علبوم روز
و حقوق بشر ،نحبوه مواجهبه ببا مبواد
مخببدر و انببوا جببرایم و مهارتهببای
پیشگبببیری از خبببشونت و پرهبببیز از
خببشونتها از جملببه مببوارد مهمببی
اسببت کببه بایببد توسببط متخشببشین در
نظام آموزشی کشور به صبورت جبدی
گنجانده شود ،ایبن امبر ببرای داشبتن
جامعبببهای امبببن و پببباک و آزاد الزم و
حیبباتی اسببت و میتوانببد زمینهسبباز

زندگی آرام ببرای شبهروندان در آینبده
ایرانی باشد .چه بسا کشور مبا ایبران
شایببستگی ایببن را دارد کببه بببه نببام
مببشاهیر صبباحب نببام خببود هماننببد
سعدی ،حاف  ،فردوسی و موالنبا و...
در جهان شبناخته شبده باشبد ،تبا ببا
ببباالترین آمببار مببیزان اعببدامها و انببوا
خشونتها ،خاستگاه برطرف سباختن
چنیببن معببضالتی قععببا در آمببوزش و
پرورش نهاده شده است.
سازمان دانشجویان و دانش آموختگبان
جبهه ملی ایران بر این باور اسبت کبه
نظام آموزشی نباید مروج یک اندیبشه
یا مکتب و ایدئولوژی باشد ،بلکه مبردم
بایببد بتواننببد در یببک فرآینببد آموزشببی
سببالم بببه طببور آزاد عقایببد و باروهببای
خود را انتخاب و بارور نماینبد و هرگونبه
محرومیببت تحببشیلی افببراد بببه دلیببل
عقاید سیاسی یا عقیبدتی و مذهببی
در هر مقعع و موقعیتی بایبد فبورا لغبو
گببردد و فرصببت برابببر تحببشیلی چببه
عقیدتی و چبه جنبسیتی ببرای همبه
ایرانیان در هر مقععبی فبراهم باشبد،
همچنیببن نببه تنهببا آمببوزش زبانهببای
مببادری ،بلکببه آمببوزش فرهنببگ تمببام
اقببوام و اقلیتهببای دیببنی و مذهبببی
برای همه باید به طور برابر و یکسان و
بببه صببورت علمببی و تخشببشی توسببط
متخش فراهم باشد.
روز جهببانی آمبببوزش را در شبببرایعی
پببشت سببر گذاشببتیم کببه همچنببان
حاکمیت ایران سند آموزشی  0202که
توسببط سببازمان ملببل متحببد فراهببم
گردیده را قبول نکبرده ،در صبورتی کبه
غالب مفاد این سند نه تنهبا متناسبب
بببرای ایببران بلکببه متناسببب بببا حقببوق
بشر در نظر گرفته شبده اسبت و 390
کبببشور جهبببان ببببه آن پیوسبببتهاند.
امیدواریم که در آینده نزدیک پبذیرش و
توافق این در ایران مورد بازنگری مجبدد
قرار گیرد.
ستتتتتتتت زم ن دانتتتتتتتتشجوی ن و
دانشآموخیگ ن جبهه ملا ایران
ششم بهمن ماه 3099
تهران  -ایران

جمهوری

سکوت
پلسارتر
ژان 

ترجمه:رامینشهروند
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● آنببچببه در ایببن صببفببحببات از نببظببر
خوانندگان میگذرد ،مقالبهئبی اسبت
که «سارتر »در سال  ۲٢۲۲بههبنبگبام
آزاد شدن فرانسه از اشبغبال نبازیهبا
نوشته بود .وی در این نوشته مبفبهبوم
«اشغال »را که فبرانسبه طبی جبنبگ
جهانی دوم چهار سال تمام از آن رنبج
برد ،از دیبدگباهبی نبظبری و آرمبانبی
بررسی میکند ،نگارهئی از واقبعبیبت
مبیدهبد کبه
تجربه شده را انعبکبا
برای افبراد عبادی ،در جباهبائبی کبه
تجربیات مشابهی داشتهاند هم آشنبا
و بیگانه مینمایبد ،و هبم واقبعبی و
تحریف شده بهنظر میرسد.
دوران اشغال فرانسه که سراسر جبور
و ستم ،تنهائی ،و مرم و ناببودی ببود
از نظر «سارتر »مبوجبب آن شبد کبه
ی
فرانسویان نسبت بهسرنوشتِ معنو ِ
انسان در چنبان شبرائبط و اوضباعبی
دانستگی پیدا کنند ،و همراه با آن هبر
فردی توانست بهآزادی و مسبنولبیبت
خویش آگاهی یابد و بهنام انسانهبای
دیگر چنان سرنوشتی را نفبی کبنبد و
بهجای تسلیم شدن دست بهقبیبام و
طغیان زند« .سارتبر »از نبظبر ذهبنبی
بهاین تجربه خود الگبوئبی داده اسبت
که با دید اگزیستانسیالبیبسبتبی او از
مفهوم «واقعیت انسان »-چنان که در
کتاب «هستی و نیستی »معرح کرده
– منعبق است .و بدین سان ببازتباببی
وارونه بهارزشهای موجود داده است.
وی در «جمهبور ِ
ی سبکبوت »اجبتبمبا ِ
بی «انسببانهببای راسببتببیببن »را
آرمببانب ِ
بهتشویر در میآورد و سخبنبگبوی ایبن
اجتما آرمانی میشود – اجبتبمباعبی
نابی وجدان وحدت پیدا کبرده و
که در
ِ
در پندار و کردار نمبونبه اسبت .و ایبن
بی سببارتببر از «نببیببروی
الببگببو ِ
ی آرمببانب ِ
مقاومت »است کبه خبواسبتبه اسبت

اجبتبمبا فبرانسبه آن
روزگببباران را در آن
مببتببجببلببی کببنببد –
اجتماعی با خشوصیت
دو قعبی و ساخبتباری
از گناه و ببیبگبنباهبی،
و
فضببببببیببببببلببببببت
بیفضیلبتبی ...و ایبن
میتبوانبد در زمبان و
مببکببان پببیببش رود و
تعمیمی وسیعتر پبیبدا
کبببنبببد ...چبببرا کبببه
ی سبکبوت »
«جمهور ِ
تجبلبی آن حبقبیبقبت
اخببالقببی اسببت کببه
فراسوی زمان و مکبان
است...
ر.ش

***
ما هبرگبز ببدان انبدازه کبه در دوران
اشغال آلبمبانبیهبا آزاد ببودیبم ،آزاد
نبودهایم .ما هر حقی را که داشتیم ،و
حق سخن گفتن را ،از دسبت
بهویژه
ِ
داده بببودیببم؛ هببر روز بببهمببا اهببانببت
میکردند و ما ناگزیر بودیم که خاموش
بمانیم؛ و ببهعبنبوان کبارگبر ،زنبدانبی
سببیبباسببی ،و جببهببود ،تبببببعببیببدمببان
میکردند؛ روی دیوارها ،در روزنامههبا،
و بر پردۀ سینماها ،همه جا سبیبمبای
پلید و ببیاعبتبنبائبی مبیدیبدیبم کبه
بیدادگران میخواسبتبنبد .و ببا هبمب
اینها ،ما آزاد بودیم .چون زهر نازیهبا
بهاندیشبههبامبان راه مبییبافبت هبر
اندیش راستینی یک پیروزی بود .چون
پلیس مقتدر میکبوشبیبد ببهزور وادار
بهسکوتمان کند هر کلبمبهئبی ارزش
بیان یک اصل را پیدا کرده بود .چون در
تعقیبمان بودند هر حرکتی از سبوی
ت یبک تبعبهبد و درگبیبری را
ما اهمی ِ
داشت .شرایط و مقتضیات مبببارزۀ مبا
که اغلب بیرحمانه بود ما را سبرانبجبام
در وضعی قرار داده بود کبه ببیهبیب
گونه تظاهری ببهزنبدگبی خبود ادامبه
دهیم و در این وضبع تبحبمبل نباپبذیبرِ
جانکاه که نامش را سرنوشت انسبان
گذاشتهایم زندگی کنیم .سر و کارمان
پیوسته با تبعبیبد ،اسبارت ،و ببهویبژه
مرم بود :یعنی آنچه در ادوار شادی و
نیکبختی خیلی راحت از نظرها پنبهبان
میماند؛ و بهاین حقبیبقبت پبی ببرده
ببودیبم کبه ایبن حبوادث – یبا حبتببی
تهدیدهای مستمبر خبارجبی – قباببل
پیشگیری نیستند :بلکبه «قسبمبت »
ما ،سرنوشت ما ،و منبشباز واقبعبیبت
انسانی ما چنین بوده اسبت .مبا هبر
لحظه معنای این جمل کوتا ِه مبتذل را
که «آدمیزاد طعم مرم است »کبامبال ً

درک میکردیبم .و هبرکبس هبر چبه
انتخاب میکرد انتخابی راستیبن ببود،
چرا که در برابر مرم دست ببهچبنبیبن
کبباری مببیزد ،چببراکببه هببمببیببشببه
میتوانست با چنین عبارتی عمل خود
را توجیه کند که «مرم بهتر بود از»....
من تنها درببارۀ گبروه نبخبببهئبی کبه
مقاومتکنندگان واقبعبی را تشبکبیبل
میدادند سخن نمیگویم بل منبظبورم
تک تک فرانسبویبان اسبت کبه مبدت
چهار سال تمام ،در هر سباعبت روز و
شب گفتند نه! بیرحمی دشمن مبا را
گرفتار نامعلوبترین وضبعبی کبرد کبه
ِ
امکان داشت؛ و واداشت پرسشهائی
از خود بکنیم که در زمان صلی برایمان
معرح نبود :هر یبک از مبا کبه درببارۀ
«نهضت مقاومت »اطالعاتی داشت او
کدام فرانسوی بود که زمانی در چنیبن
وضعی قرار نگرفته بباشبد؟ر نبگبران و
دلواپبس از خبود مبیپبرسبیبد« :اگبر
شکنجهام کردند خواهم توانست جبلبو
زبانم را نگه دارم؟ ».بدین سان مسأل
اختیار معرح میشد و ما در آسبتبانب
عمیقترین آگاهیئی قرار گرفته بودیم
که انسان ممکن است از خود داشبتبه
باشد .چرا که راز انسان عقدۀ حبقبارت
او یا عقدۀ خشومت شدیبد او نسبببت
بهپدر یا مبادرش نبیبسبت؛ ببل حبدود
آزادی اوست و قبدرت مبقباومبتبش در
برابر شکنجه و مرم برای کسانی کبه
بهفعالیتهای زیرزمینی میپرداخبتبنبد
شرایط و مقتضیات این مبارزه تجربهئی
تازه بود :آنهبا ،هبمبچبون سبرببازان،
آشکارا جنگ نبمبیکبردنبد؛ ببلبکبه در
تنهائی مورد تعقیب قرار میگرفتند ،در
تنهائی ببازداشبت مبیشبدنبد ،و در
تنهائی مبعبلبق در ببراببر شبکبنبجبه
بهمقاومت میپرداختند :تنها وعبریبان،
در برابر جالدانی خوش بنیه ،تروتمبیبز،
و با البسهئی پر زرق و ببرق کبه ببر
پوسبت و گبوشبت نبکبببتزدۀ آنهبا
میخندیدند ،و آنها با وجدانی پباک و
قدرتی بیپایان نشبان مبیدادنبد کبه
حق را بهجانب خبود مبیدانبنبد .و ببا
وجود این آنها در عمق این تنهائی ،از
دیگران ،از تمام کسان دیگبر ،از تبمبام
رفببقببای «نببهببضببت مببقبباومببت» دفببا
میکردند .یک کلمه کافی بود که ده یا
صد نبفبر را ببازداشبت کبنبنبد .مبگبر
مسنولیت معلق در تنهبایبی مبعبلبق
سبب مکاشف اختیار ما نیست؟ برای
همه – چبه رهبببران و چبه افبراد –
اضعرار ،تنهائبی ،و شبدت مبخباطبره
یکسان بود .برای کسانی که پیامها را
میبردند و نمیدانستند محتوای آنها
چیست و نیز برای کسانی که تمامبی
«نهضت مبقباومبت »را سبازمبان داده
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● آنببچببه در ایببن صببفببحببات از نببظببر
خوانندگان میگذرد ،مقالبهئبی اسبت
که «سارتر »در سال  ۲٢۲۲بههبنبگبام
آزاد شدن فرانسه از اشبغبال نبازیهبا
نوشته بود .وی در این نوشته مبفبهبوم
«اشغال »را که فبرانسبه طبی جبنبگ
جهانی دوم چهار سال تمام از آن رنبج
برد ،از دیبدگباهبی نبظبری و آرمبانبی
بررسی میکند ،نگارهئی از واقبعبیبت
مبیدهبد کبه
تجربه شده را انعبکبا
برای افبراد عبادی ،در جباهبائبی کبه
تجربیات مشابهی داشتهاند هم آشنبا
و بیگانه مینمایبد ،و هبم واقبعبی و
تحریف شده بهنظر میرسد.
دوران اشغال فرانسه که سراسر جبور
و ستم ،تنهائی ،و مرم و ناببودی ببود
از نظر «سارتر »مبوجبب آن شبد کبه
ی
فرانسویان نسبت بهسرنوشتِ معنو ِ
انسان در چنبان شبرائبط و اوضباعبی
دانستگی پیدا کنند ،و همراه با آن هبر
فردی توانست بهآزادی و مسبنولبیبت
خویش آگاهی یابد و بهنام انسانهبای
دیگر چنان سرنوشتی را نفبی کبنبد و
بهجای تسلیم شدن دست بهقبیبام و
طغیان زند« .سارتبر »از نبظبر ذهبنبی
بهاین تجربه خود الگبوئبی داده اسبت
که با دید اگزیستانسیالبیبسبتبی او از
مفهوم «واقعیت انسان »-چنان که در
کتاب «هستی و نیستی »معرح کرده
– منعبق است .و بدین سان ببازتباببی
وارونه بهارزشهای موجود داده است.
وی در «جمهبور ِ
ی سبکبوت »اجبتبمبا ِ
بی «انسببانهببای راسببتببیببن »را
آرمببانب ِ
بهتشویر در میآورد و سخبنبگبوی ایبن
اجتما آرمانی میشود – اجبتبمباعبی
نابی وجدان وحدت پیدا کبرده و
که در
ِ
در پندار و کردار نمبونبه اسبت .و ایبن
بی سببارتببر از «نببیببروی
الببگببو ِ
ی آرمببانب ِ
مقاومت »است کبه خبواسبتبه اسبت
اجتما فرانسه آن روزگباران را در آن
متجلی کند – اجتماعی با خشبوصبیبت
دو قبعبببی و سباخبتباری از گبنباه و
بیگناهی ،فضیلت و بیفضبیبلبتبی ...و
این میتواند در زمان و مکان پیش رود
و تعمیمی وسیعتر پیدا کند ...چرا کبه
ی سکوت »تجلی آن حقیبقبت
«جمهور ِ
اخالقی است کبه فبراسبوی زمبان و
مکان است...
ر.ش
***
ما هبرگبز ببدان انبدازه کبه در دوران
اشغال آلبمبانبیهبا آزاد ببودیبم ،آزاد
نبودهایم .ما هر حقی را که داشتیم ،و
حق سخن گفتن را ،از دسبت
بهویژه
ِ
داده بببودیببم؛ هببر روز بببهمببا اهببانببت
میکردند و ما ناگزیر بودیم که خاموش
بمانیم؛ و ببهعبنبوان کبارگبر ،زنبدانبی

سببیبباسببی ،و جببهببود ،تبببببعببیببدمببان
میکردند؛ روی دیوارها ،در روزنامههبا،
و بر پردۀ سینماها ،همه جا سبیبمبای
پلید و ببیاعبتبنبائبی مبیدیبدیبم کبه
بیدادگران میخواسبتبنبد .و ببا هبمب
اینها ،ما آزاد بودیم .چون زهر نازیهبا
بهاندیشبههبامبان راه مبییبافبت هبر
اندیش راستینی یک پیروزی بود .چون
پلیس مقتدر میکبوشبیبد ببهزور وادار
بهسکوتمان کند هر کلبمبهئبی ارزش
بیان یک اصل را پیدا کرده بود .چون در
تعقیبمان بودند هر حرکتی از سبوی
ما اهمیتِ یبک تبعبهبد و درگبیبری را
داشت .شرایط و مقتضیات مبببارزۀ مبا
که اغلب بیرحمانه بود ما را سبرانبجبام
در وضعی قرار داده بود کبه ببیهبیب
گونه تظاهری ببهزنبدگبی خبود ادامبه
نباپبذیبر
دهیم و در این وضبع تبحبمبل
ِ
جانکاه که نامش را سرنوشت انسبان
گذاشتهایم زندگی کنیم .سر و کارمان
پیوسته با تبعبیبد ،اسبارت ،و ببهویبژه
مرم بود :یعنی آنچه در ادوار شادی و
نیکبختی خیلی راحت از نظرها پنبهبان
میماند؛ و بهاین حقبیبقبت پبی ببرده
ببودیبم کبه ایبن حبوادث – یبا حبتببی
تهدیدهای مستمبر خبارجبی – قباببل
پیشگیری نیستند :بلکبه «قسبمبت »
ما ،سرنوشت ما ،و منبشباز واقبعبیبت
انسانی ما چنین بوده اسبت .مبا هبر
لحظه معنای این جمل کوتا ِه مبتذل را
که «آدمیزاد طعم مرم است »کبامبال ً
درک میکردیبم .و هبرکبس هبر چبه
انتخاب میکرد انتخابی راستیبن ببود،
چرا که در برابر مرم دست ببهچبنبیبن
کبباری مببیزد ،چببراکببه هببمببیببشببه
میتوانست با چنین عبارتی عمل خود
را توجیه کند که «مرم بهتر بود از»....
من تنها درببارۀ گبروه نبخبببهئبی کبه
مقاومتکنندگان واقبعبی را تشبکبیبل
میدادند سخن نمیگویم بل منبظبورم
تک تک فرانسبویبان اسبت کبه مبدت
چهار سال تمام ،در هر سباعبت روز و
شب گفتند نه! بیرحمی دشمن مبا را
گرفتار نامعلوبترین وضبعبی کبرد کبه
ِ
امکان داشت؛ و واداشت پرسشهائی
از خود بکنیم که در زمان صلی برایمان
معرح نبود :هر یبک از مبا کبه درببارۀ
«نهضت مقاومت »اطالعاتی داشت او
کدام فرانسوی بود که زمانی در چنیبن
وضعی قرار نگرفته بباشبد؟ر نبگبران و
دلواپبس از خبود مبیپبرسبیبد« :اگبر
شکنجهام کردند خواهم توانست جبلبو
زبانم را نگه دارم؟ ».بدین سان مسأل
اختیار معرح میشد و ما در آسبتبانب
عمیقترین آگاهیئی قرار گرفته بودیم
که انسان ممکن است از خود داشبتبه
باشد .چرا که راز انسان عقدۀ حبقبارت

او یا عقدۀ خشومت شدیبد او نسبببت
بهپدر یا مبادرش نبیبسبت؛ ببل حبدود
آزادی اوست و قبدرت مبقباومبتبش در
برابر شکنجه و مرم برای کسانی کبه
بهفعالیتهای زیرزمینی میپرداخبتبنبد
شرایط و مقتضیات این مبارزه تجربهئی
تازه بود :آنهبا ،هبمبچبون سبرببازان،
آشکارا جنگ نبمبیکبردنبد؛ ببلبکبه در
تنهائی مورد تعقیب قرار میگرفتند ،در
تنهائی ببازداشبت مبیشبدنبد ،و در
تنهائی مبعبلبق در ببراببر شبکبنبجبه
بهمقاومت میپرداختند :تنها وعبریبان،
در برابر جالدانی خوش بنیه ،تروتمبیبز،
و با البسهئی پر زرق و ببرق کبه ببر
پوسبت و گبوشبت نبکبببتزدۀ آنهبا
میخندیدند ،و آنها با وجدانی پباک و
قدرتی بیپایان نشبان مبیدادنبد کبه
حق را بهجانب خبود مبیدانبنبد .و ببا
وجود این آنها در عمق این تنهائی ،از
دیگران ،از تمام کسان دیگبر ،از تبمبام
رفببقببای «نببهببضببت مببقبباومببت» دفببا
میکردند .یک کلمه کافی بود که ده یا
صد نبفبر را ببازداشبت کبنبنبد .مبگبر
مسنولیت معلق در تنهبایبی مبعبلبق
سبب مکاشف اختیار ما نیست؟ برای
همه – چبه رهبببران و چبه افبراد –
اضعرار ،تنهائبی ،و شبدت مبخباطبره
یکسان بود .برای کسانی که پیامها را
میبردند و نمیدانستند محتوای آنها
چیست و نیز برای کسانی که تمامبی
«نهضت مبقباومبت »را سبازمبان داده
بودند تنها یک نو مبحبکبومبیبت وجبود
داشت :زندان ،تبببعبیبد ،مبرم .هبیب
ارتشی در دنبیبا نبیبسبت کبه در آن،
خعراتی که فرماندهان و سبرببازان را
تهدید میکبنبد ببدیبن سبان ببراببر و
یکسان باشد .و از همین رو «نبیبروی
دموکراسی واقعی ببود:
مقاومت »یک
ِ
برای سرباز و برای رهبر همبان خبعبر،
همبان مسبنولبیبت ،و هبمبان آزادی
معلق در انضباط وجود داشبت .ببدیبن
تببرتببیببب ،در دل ظببلببمببت و خببون،
مقتدرترین جمهوریها تشبکبیبل شبد.
هر کدام از شهروندان ایبن جبمبهبوری
میدانست که وجود خویش را مبدیبون
دیگران است و تنها میتواند بهشخب
خود متکی باشبد؛ و هبر یبک نبقبش
تاریخی خود را در تنهائی معلبق ایبفبا
میکرد .هر کسبی در اقبدام ببرضبد
بیدادگران تشمیم میگبرفبت شبخبشباً
عمل بکند؛ و بدین سبان ببا انبتبخباب
آزادان خود ،بدون آن که چارۀ دیبگبری
هم باشد ،آزادی را برای همه انتبخباب
ی فباقبد ارتبش و
میکرد .این جمهور ِ
پببلببیببس و فبباقببد نببهببادهببای الزم را
فرانسویان میبایست تک تک تسخیبر
کنند و در هر لحظه برضبد «نبازیسبم»

دکتر اسماعیل نوری عال

دستشان به بويناکی گنداب است
از مجموعهء »سه پله تا شکوه«

دست ان به بوی ا ی گ دا است
وقتی ل ی

پوست ش

و با

را م ه م ی

گریه می سوزد،

ین به

د ان ان را می گ ای د

زن د،

و تا

د ان ان به تاریکی دوز است

شوند،

وقتی از تو نا ر ی انت را می پرس د،

و می خ دند

و خ ده شان تازیانه است

آنسان ه

بر اندا ا تماد و آرمان تو

و راه ا در مه گم می شوند.

ه روی ت ت از و

ا ،بر ر

ستر م ی

ا ،خا

می ن ی د

پایت به آما

ر ته ای.
بر ارت ا سپیده را ی می آوی ی

ر

ه آرزو از آن شعله می

ایت را تماشا رده ا

ه آبی و در م
م

د،

و د تر آی ده را ،به ام ا ی ،می ب دی
و

ام ا ی شتابان

به دست ود انمان می د ی .

بر سپیدی گسترده اند،
ناخن ایت را ش اخته ا
ه م را ساز ای ناش اخته ای ن
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موسی ی تاری ی اند،
پایت را دیده ا

و

ه بر آن ن انی اده

ب را نوش ته

اند.
دست ان را برای یدن گ
آورند

پی

م ی

٧
۶
١
٣

تربیت شهروند از نگاه

برتراند راس

::

محمدمهدی میرلو
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مسلما در فرآینبدی کبه فبرد در مبسیر
تربیت طی می کند  ،مقبدمات ورود او
بببه اجتمببا فببراهم مببی شببود .نحببوه
تربیت فرد نقش مهمی در بنا و پویایی
یببا نببابودی جامعببه خواهببد داشببت.
بببه عبببارت دیگببر  ،نببو تربیببت افببراد
تضمین یبا عبدم تبضمین بقبای جامعبه
بببشری را رقببم خواهببد زد .از همیببن
روست که راسل تربیت را کلید جامعبه
و جهببببببان نببببببو مببببببی دانبببببببد.
از نگاه راسل وضعیت جهبان امبروز ببه
دلیببل یکببه تببازی کبباروان علببم و عقببب
ماندن قافله خرد از این کباروان چنبدان
رضایت بخش نیست .به همین دلیبل ،
بببه نببسبت افببزایش مهببارت و چببیره
دستی با کاهش خرد مواجه هبستیم.
ترسیم وضعیت حاضر نشان مبی دهبد
که هرچند پیشرفت علبم ببه ظباهر در
و مهمبی
ابعاد مختلبف تباثیر ملمبو
داشببته اسببت  ،ولببی بببا مهیبباکردن
وسایل کشتار و نابودی دسته جمعبی
 ،بقای نبو ببشر را ببه خعبر انداختبه
اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت.
رقابببببت میببببان کببببشورها و کبببباربرد
تببسلیحات  ،تمببدن چنببدین هزارسبباله
بشری را ببر لببه پرتگباه نیبستی قبرار
داده است و اضعرابی عظیم ببر وجبود
انسان ها مسلط کرده است امبا آنچبه
راسل ببه آن معتقبد اسبت  ،نیباز نبو
بشر در عبشر حاضبر ببه مبشارکت ببه
جببببببببببای رقابببببببببببت اسببببببببببت.
هرچند حبذف کامبل رقاببت ببه عنبوان
فعالیت طبیعی انبسان مقبشود راسبل
نیست  ،زیرا توقف رقابت بدون تخریبب
فردیت به دشواری امکبان پبذیر اسبت.
با وجود ایبن  ،از دیبدگاه او اعتقباد ببه
مفید بودن رقابت یبک اشبتباه تاریخبی
است و نبایبد دیگبر ایبن اشبتباه تکبرار
شود .انسان امروز برای حشول رضایت
منببدی از حیببات خببویش نیازمنببد دو
همبببببببببببببباهنگی اسببببببببببببببت :

 -۲هماهنگی درونی که میبان عقبل و
عاطفببببببه برقببببببرار مببببببی شببببببود.
 -۰هماهنگی بیرونی ببا اراده دیگبران.
در صورت تحقق این دو نو هماهنگبی
می توان ببه آینبده ببشر امیبدوار ببود.
تعلیم و تربیت راسل به دنببال ببرآورده
کردن چنین امبری اسبت و مبسلما ببا
تحقببق تعلیببم و تربیببت آرمببانی راسببل
مقدمات ظهبور جامعبه علمبی فراهبم
خواهببد شببد .جامعببه علمببی از نگبباه
راسببل جامعببه ای اسببت کببه در آن
سعی علم به حدی رسیده اسبت کبه
حیات روزمره مبردم  ،اقتبشاد ،تعلیبم و
تربیببت و سببازمان هببای سیاسببی آن
همگی تحت الشعا علبم قبرار گرفتبه
است.
تربیت فردی ی تربیت شتهروندی :
میببان تربیببت فببردی و تربیببت
تعببار
شهروندی از دیرباز معرح ببوده اسبت.
چنان که افالطون نیز در رساله قوانیبن
کتاب هفتم به این مساله اشباره مبی
کند .اما راسل نگرشی خبات ببه ایبن
مساله دارد و صبورت مبساله را چنیبن
تحلیل می کند .او زمینبه ظهبور چنیبن
تعارضی را در مساله نگرش علمی ببه
مسائل شک برانگیز جستجو می کند.
راسل معتقد است شیوه حرکبت علبم
بببه صببورت فببن اکتببشاف اسببت و در
نتیجه ببه تغیبیر منجبر مبی شبود .ببه
عبارت دیگر  ،ساختار علمی ذهبن ببه
گونه ای است کبه کبشف را سبهولت
بخشیده و موجبب نمبی شبود انبسان
دارای عقیده ای ثابت در اصبول فعلبی
شببود .ایببن در حببالی اسببت کببه یببک
شببهروند تربیببت یافتببه از قببرار معلببوم
نبببببببباتوان از کببببببببشف اسببببببببت.
او از یک سو احبترام ببه بزرگبان نبسل
گذشببته را سرمببشق خببود قببرار مببی
و لرز و ببا
دهد و از سوی دیگر ،با تر
دیده تردید به نظریه های ویرانگر جدید
می نگرد .از سوی دیگر فرد ،به معنای

دقیق کلمه خود بنیاد است .در حالبی
که ویژگی اصلی شبهروند همکباری و
تشریک مساعی با شبهروندان اسبت.
توجه به این نکته نیز ضروری است کبه
هرچند در تربیتی که شهروندی مبالک
قرار مبی گبیرد ،صبورتهای متفباوتی را
می توان فر کرد .برخی در حمایت و
برخی در عدم حمایت از نظام فعلبی و
حبباکم اسببت امببا در بببسیاری مواقببع
چنین تربیتی در حمایت و پشتیبانی از
وضببع موجببود گببام برمببی دارد .چنیببن
میبان تربیبت فبردی و
است که تعار
تربیت شهروندی نمایان می شود.
تعلیم و تربیت از منظر بی المللتا
از نگاه راسل  ،هر چند امری طبیعی و
ضروری است که هر فرد میهن و ملبت
خبود را دوسبت داشبته باشبد و بببرای
سازندگی و پیشرفت آن تالش کند اما
هنگببامی کببه حببس میهببن پرسببتی
موجب دشبمنی ببا دیگبر ملتهبا شبود
امببری مببذموم بببه شببمار مببی آیببد.
به همیبن دلیبل دولتهبا بایبد اهبداف و
برنامه های خود را در ابعاد مختلبف ببه
خببشوت در حببوزه تعلیببم و تربیببت از
منظببر بیببن المللببی بنگرنببد .مببسلما
اسببتقرار یببک حکومببت جهببانی نافببی
استقالل ملی نخواهد بود همان گونبه
که وجود ملت اصالت خبانواده را نفبی
نمی کند.
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راسل در کتاب «آیا بشر آینبده ای هبم
دارد »در این باب می نویسد«:آنان کبه
به نفع آزادی بالشبرط ملبی اسبتدالل
می کنند  ،توجه ندارند که همان دالیل
را می توان برای توجیه آزادی فردی به
کار گرفت اگر بخواهیم در جهبان آنقبدر
کببه امکببان دارد آزادی وجببود داشببته
باشد  ،الزم است محبدودیت هبایی را
قائببل شببویم تببا از تجبباوزات شببدید بببر
آزادی دیگران ممانعبت ببه عمبل آیبد».
اسببتقرار چنیببن حکومببتی اسببت کببه
بستری مناسب ببرای تعلیبم و تربیبت
آرمانی راسبل فبراهم خواهبد کبرد .در
چنین حکومبتی کبه کبارکرد اصبلی آن
جلوگببیری از وقببو جنببگ اسببت  ،از
طریق تعلیم و تربیت به دانبش آمبوزان
خواهنببد آموخببت کببه بببه جببای حببس
ملیت پرستی و رقابت  ،حس تعباون و
همکبباری را در وجببود خببویش پببرورش
دهنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد.
راسببل در پاسبب بببه ایببن سببوال کببه
«وظیفه تعلیم و تربیبت  ،تربیبت افبراد
خبببوب اسبببت یبببا ثمبببره آن تربیبببت
شهروندان خوب؟ »بیبان مبی کنبد کبه
فرد خوب کسی است که به خبیر کبل
کمک می کند در حبالی کبه خبیر کبل
الگویی است که از خیر فرد فبرد افبراد
جامعببببه سبببباخته شببببده اسببببت.
با فر این که یکی از ایبن دو دیبدگاه
پذیرفتببه شببود ،طببرح ایببن موضببو کببه
پرورش فرد و تربیت شبهروندی امبوری
متفاوت هستند ،نادرست به نظبر مبی
رسد .از آنجا کبه فبرد ببه عنبوان واحبد
ساختمان اجتما به حبساب مبی آیبد
مببببسلما سببببالمت و نببببشاط فببببرد،
خشوصیات و انگیزه های او در تبشکیل
سبباختمان اجتمببا دخالببت مببستقیم
دارد .راسببل معتقببد اسببت هرچنببد از
نظرگاه ابدیت  ،تربیت فرد امری عالبی
تر از تربیبت شبهروندی اسبت  ،امبا از
منظر سیاسی و در ارتباط ببا نیازهبای
زمببان  ،تربیببت شببهروندی از اهمیتببی

خببببببببات برخببببببببوردار اسببببببببت.
او در کتبباب درببباره تربیببت بببه ایببن امببر
اشاره و چنیبن مبی نویبسد«:ترقبی و
اصالح فرد و ترقی و اصالح جامعه بایبد
همواره همراه با یکبدیگر صبورت گبیرد،
لکن کسی که در مسائل تربیبتی قلبم
به دست می گیرد فبرد را مبورد توجبه
خات خود قرار می دهد».شباید ببرای
و تکمیل پاسب راسبل
حل این تعار
بتوان ببه مفهبوم البتزام انتقبادی جبان
دیویببی اشبباره کببرد .در دیببدگاه جببان
دیویی  ،التزام انتقادی عبارت اسبت از
امببتزاج میببان اندیببشه فببردی و تجویببز
گروهی جامعه ای آرمانی که تبشکیل
یافتببه از مردمببی اسببت کببه شببجاعت
اندیشیدن به صورت مستقل را دارنبد و
در عین حال خویشتن را با گبروه پیونبد
مبببی دهنبببد.یکی از معایبببب تربیبببت
شهروندی در عشر حاضر که ببسیار ببر
آن تاکیبببد مبببی شبببود تقویبببت حبببس
ناسیونالیسم است کبه راسبل از نبو
افراطی آن بشدت گریزان است.
ن سیون لیتتتتتتتسم و تربیتتتتتتتت :
ناسیونالیسم احساسی است که فرد
نسبت به جامعه ای کبه عبضوی از آن
به شمار می آید از خود بروز می دهد.
هر چند طبیعی و ضروری
این احسا
است اما از نگباه راسبل هنگبامی کبه
جنبه افراطبی ببه خبود بگبیرد  ،تبعبات
زیانببباری بببه دنبببال خواهببد داشببت.
زیانهای ناسیونالیسم افراطبی آن گباه
فاجعه آمیز خواهد بود که ایبن حبس از
طریق تعلیم و تربیت انتقال داده شبود.
در کشورهایی که حس ناسیونالیبسم
افراطی را به کودکان القائ می کننبد،
چنین تعلیم داده مبی شبود کبه افبراد
یبببک کبببشور هیببب زمینبببه و پیونبببد
مشترکی با کشورهای دیگبر ندارنبد و
مفهوم تمدن مبشترک مبانعی ببر سبر
نزا ها و کبشمکش هبا نخواهبد ببود.
متولبی اصبلی چنیببن تعلیبم و تربیتببی
دولتها هستند .چنانچبه راسبل معبرح

می کند صاحبان اصلی تعلیم و تربیبت
تا ببه امبروز یبا دولبت هبا ببوده انبد یبا
سبببببببببببببببببران مبببببببببببببببببذهبی.
تربیببت دولببتی هببدفی جببز تربیببت روح
ملیت پرستی و وحدت ملی ببه دنببال
نداشببته و ثمببره تربیببت مببذهبی نیببز
چیزی جز پرورش تعشب و تنبگ نظبری
نببببببببببببببببببببوده اسبببببببببببببببببببت.
در تعلیم و تربیت دولتی هی انبسانی
تعلیم نمی بیند ،مگبر ایبن کبه موافبق
اصببول جزمببی ای باشببد کببه از سببوی
دولت  ،حاکم بر جامعه شده است.هر
چند تربیت دولتی معایب بسیاری دارد
اما گریبزی از آن نیبست .در نتیجبه ببا
اصالح معایب آن مبی تبوان از زیانهبای
کاسببببببببببببببببببببببببببببببببببببت.
آن
در این راستا ،راسل معتقبد اسبت کبه
هببدف دولببت در تعلیببم و تربیببت بایببد
ایجبباد همبببستگی اجتمبباعی باشببد
امری که فقدان آن منجر به آنارشیسم
و جنگ داخلی مبی شبود .ببه عببارت
دیگر آن اقبدامات دولتهبا کبه از طریبق
تربیت برای مقابله با بی نظمبی هبای
داخلی انجام می شبود قاببل تقبدیر و
تاییببد اسببت امببا هنگببامی کببه ایببن
اقببدامات بببه بببی نظمببی هببای بیببن
المللی منجبر شبود ،نبامعلوب اسبت.
از نگبباه راسببل یکببی از اهببداف مهببم
تربیببت  ،تربیببت شببهروندان آزاد جهببان
است که این امر مستلزم استقرار یبک
حکومت جهانی اسبت امبا آنچبه مانبع
تحقببق چنیببن حکومببتی مببی شببود،
احساسببات حبباد ملیببت پرسببتانه ای
است که در اعماق تباری ریبشه دارد.
از سببوی دیگببر  ،رمببز بقببای جامعببه
علمی که راسبل ببه دنببال تحقبق آن
است تشکیل حکومت جهانی است.

محسنرنانی

ازمداراباکالغتادموکراسی
نویسنده
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تلگرام
کانال
منبع:
یکشنبه  ۰۲دیماه ۲۲٢٢
در خانه مادری من تعدادی درخت کاج
خیلی بلند هست که روی آنها کالغها
آشیانه ساختهاند .مجموعا پنج آشیانه
کالغ در حیاط مادریام هست .کالغها
در بهار و تابستان ،هم خیلی
کثیفکاری میکنند و هم غوغایی
درست میکنند از دعوا و رقابت با
هم؛ وقتی هم که گربهها پا به حیاط
دیگر جنگ ،مغلوبه
میگذارند،
میشود .در چنین مواقعی فضای
خانه کالفه کننده است و دیگر امکان
هی تمرکزی نیست .چند سال بود
تشمیم داشتم در زمستان که جوجه
ندارند ،آشیانههایشان را پایین بیاورم
تا از این خانه کو کنند .مدتی پیش
یک نردبان فلزی بسیار بلند تهیه کردم
و سایر لوازم را آماده هم کردم .دیروز
به دوست و شاعر رنانی ،غضنفر
سلعانی ،پیام دادم که اگر حالش را
دارد دم غروب بیاید کمک من ،اما
نگفتم برای چه! استقبال کرد و آمد.
وقتی فهمید میخواهم چه کنم،
مخالفتی نکرد ولی متوجه شدم که
خیلی با رغبت کمک نمیکند .نردبان
بلند را به سختی کنار یکی از درختان
قرار دادیم اما به علت باریکی درخت و
طوالنی و چند تکه بودن نردبان،
ناپایدار بود و استاد غضنفر اجازه نداد
که بروم باال .بعد کوشیدم با طناب از
درخت باال بروم .چندمتری رفتم باال اما
نشد ادامه بدهم و بازگشتم.
حاال دیگر هوا تاریک شده بود و استاد
غضنفر از من خواست که امروز رها
ل ظهر بیاییم و
کنم تا روز دیگری عد ِ
این کار را به انجام برسانیم .رفتیم و
نشستیم لب ایوان تا چای بخوریم؛
استاد غضنفر درآمد که :اجازه هست
چیزی بگویم؟ گفتم حتما ،بیپرده و
بیمجامله ،که اگر جز این باشد
دوستیمان واقعی نیست .گفت
«پس با کالغها مدارا کن؛ با آنها
صحبت کن و از آنها بخواه که خودشان
از این جا بروند و درخواست کن اینجا
بچه نگذارند .نمیخواهد آشیانه
خرابشان کنی .به آنها به زبان خوش
بگو ،آنها تو را میفهمند».
گفت «تو دائماً از گفتوگو و مدارا به
عنوان پیششرط توسعه سخن

میگویی؛ و دائماً مینالی که چرا
مردم ما و روشنفکران ما و مقامات ما
گفتوگو ادیالوم = همشنویر و مدارا
بلد نیستند .فکر نمیکنی تمرین برای
مهارت گفتوگو و مدارا را باید از
کالغها شرو کرد؟ آخر چگونه می
شود کسی که تحمل قارقار
چهارتا کالغ را در آسمان خانهاش
ندارد ،تحمل نق زدنها و نقد
مخالفانش را در رسانههای عمومی
داشته باشد؟ چرا فکر میکنی تمام
ِلق
زمین و هوای این خانه ،مِل ِ
ک ط ِ
توست و حاال که در این خانه قدرت
معلقه داری حق داری این کالغها را
تارومار کنی تا مزاحم تو نباشند؟ فکر
نمیکنی تو اگر با این روحیه و نگاه،
روزی به موقعیتی برسی ،همینگونه
عمل خواهی کرد و مخالفانت را هم
تارو مار و خانهخراب خواهی کرد؟
کسی که توانایی تحمل قارقار کالغ را
قدرت معلقه
ندارد و آنقدر احسا
دارد که به خود اجازه میدهد حق
طبیعی حیوانات را برای انتخاب محل
زندگی از آنها بستاند ،بعید است که
وقتی در جامعه به قدرت برسد ،حق
دیگران را برای زیستن و رشد کردن و
نقد کردن و متفاوت بودن و
دگراندیشی و دگرباشی به رسمیت
بشناسد».
سپس گفت «برخیز استاد توسعه ،برو
در هایت را از نو بخوان .در

دموکراسی را باید در همین باغچه و با
همین کالغها تمرین کنی .دیالوم
فقط این نیست که دو نفر بنشینند و
حرفهای همدیگر را بشنوند و
همدیگر را نقد کنند .این که با طبیعت
و موجودات طبیعی دیگر مدارا کنی و
حرفشان را بشنوی و حقشان را
محترم شماری ،این مهمترین نو
دیالوم و مدارا است .ظرفیت درونی و
میزان رشد وجودی افراد را در همین
آزمونهای کوچک میتوان دریافت .این
جا چون هی کس برای رفتار تو کف
نمیزند و هی کس تو را تمجید
نمیکند که اوه چقدر دکتر رنانی
تحملش باالست چقدر اهل رواداری و
مداراست ،این جا دیگر نشانی از
دموکرات بودن در رفتار تو با حیوانات
نیست .دموکرات بودن همین جاها
معلوم میشود؛ یعنی وقتی که هی
کس نمیبیند و هی کس برای آدم
کف نمیزند ،باز هم دموکرات باشی.
دموکرات بودن شیوه تقواورزی در
دنیای مدرن است .تقوا چیزی نیست
و حق ؛ و
جز رعایت حقالنا
دموکرات بودن یکی از مهمترین
ویژگیها و مهارتهایی است که
میشود.
موجب رعایت حقالنا
»اگر از ریشه »اِنس« باشد به
«نا
معنی مردم و هر نو جمعیتی است و
اگر از ریشه »نَو « باشد به معنی
هر جنبندهای است.

یعنی رعایبت حبق
و رعایت حق النا
هببر جمعیببتی ،خببودی یببا غببیرخودی،
مومن یا غبیرمومن ،و رعایبت حبق هبر
جنبندهای ،انبسان یبا حیبوان یبا گیباه.
پببس بببدون رعایببت حقببوق حیوانببات و
رعایببت شببده
طبیعببت ،نببه حقالنببا
اسببت و نببه دموکراسببی برقببرار مببی
شود».
و گفت «آری برادر من ،تا زمانی که در
ایببن کببشور حیببوان آزاری وجببود دارد و
گربببببهها و سببببگها و کالغهببببا و
گنجشکها از آدمها میترسند سبخن
از دموکراسببی یبباوهای بیببش نیببست.
نمیخواهببد بببه مقامببات بگوییببد مببدارا
کنیببد و رفتارتببان بببا مببردم دموکراتیببک
باشببد .برویببد تمببرین دموکراسببی را از
همیببن مببدارا بببا حیوانببات و طبیعببت
شرو کنید».
گفت «دموکراسبی مبا راه درازی دارد.
مردمی که روشنفکرشان کسی باشد
که هنبوز مهبارت تعامبل و دوسبتی ببا
حیوانات را نبدارد و ببرای خبودش حبق
ویژهتری قائل است ،چگونبه میتواننبد
دموکراسی را فهم کنند و آن را محبترم

بببشمارند؟ ».گفببت «ایببن کببه تببو بببا
کالغها توانایی مفاهمبه و همزیبستی
نببداری بببا ایببن کببه نظببام سیاسببی بببا
مخالفبببانش توانبببایی همزیبببستی و
مفاهمببه نببدارد فببرق چنببدانی نببدارد.
نظبببام سیاسبببی فقهبببی هبببم ،اول
مخالفانش را تخفیف میکند و با انبوا
واژگانی نظیر باغی و یباغی و منحبرف
و فتنهگر و اجنبی و جاسبو  ،آنهبا را
بببه موقعیببتی پببایینتر از انببسان تببنزل
میدهد ،و بعد به خود حق میدهد تا
ایببن مخالفببان کمببتر از انببسان را هببر
بالیی سرشان بیاورد .مگبر نمیبینبی
که مجرمان را در خیاببان میگرداننبد و
آفتاببببه گردنبببشان میکننبببد؟ مگبببر
نمیبینی که مخالفان سیاسبی را ببه
تلویزیون میآورند تبا برعلیبه خودشبان
اعببتراف کننببد؟ اینهببا همببه تالشببی
است برای اینکه اول موقعیت مجرم و
مخالف را در دیدگاه عوام ببه موقعیتبی
پایینتر از انبسان تبنزل دهنبد ،تبا بعبد
بتواننببد هببر ظلمببی علیببه او را توجیببه
کنند .بنابراین مبرم ببر کبالغ گفتبن ببا
یبا گبروه گفتبن
مرم ببر فبالن شبخ

انتخابات آخوندی

تفبباوتی نببدارد .هببر دو نببشانه غببرور،
نخبببوت ،خودشبببیفتگی و خودمحبببور
اسبت.
پنداری و ضایع کردن حقالنا
دموکراسببببببی رای دادن نیببببببست،
دموکراسی به معبنی مهبارت صبلی ببا
دیگران ،توانایی پبذیرش نقبد دیگبران و
حببتی پببذیرش نببق زدن دیگببران اسببت
وقتی که تو در قدرت هستی».
استاد غضنفر سبپس دفبتر شبعرش را
گببشود و شببعری کببه در دیمبباه ۲۲
درببباره کببالغ کوچهشببان گفتببه بببود را
برایم خواند .غضنفر خداحافظی کبرد و
رفت و من مدت زیبادی در حیباط خانبه
مادری راه میرفتم و زیر لب میگفتم:
دموکراسببی یعببنی مببدارا بببا کببالغ؛
دموکراسببی یعببنی صببلی بببا طبیعببت؛
دموکراسی یعنی مهارت دیدن دیگری؛
دموکراسبببی یعبببنی جبببدی گرفتبببن
زاغچبببهای ببببر سبببر یبببک مزرعبببه؛
دموکراسببی یعببنی آب را گببل نکنیببم؛
دموکراسی یعنی از ببازترین پنجبره ببا
مردم این ناحیه صحبت کردن!!!
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مهردادخامنهای

گذار از دوران روشنفکران محفیل
تا مبارزان اجتمایع
اما جامعه ما صدای نسل جوانش را که در خیابانها گلولهها را با آغوش باز پذیرا یمشود ،طناب دار را برگردن خود
به جان یمخرد ،یمشنود.
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ستتتتل به ت
ن ب ای ن
بله ،متاتتو ا
ت
گفیگو نشست ،ما تو ان تجتت ر ب ی
را رد و بد کرد ،ما تو ا ند نق د ک ر د
و وارد دی لوا آن هم از ج یگت هتا
برابر ب آنه شد .ام شم تت آنتهت ،
هرگچا را که ای هت پ یشتتتن ب ر
زمی واقعی ت موجود ای اجیتمت ع
س
ستتتت
ن بر ا
ش
است ،تتحتلتیتل
حوور در کا خی ب ن استت ،ترا
که ای ه به ر ی ی شتتتت لو ار خ دو ر ا
شتتتتنتت از ج یت ت
برپ ندارند و نتفتس
س
گرم بیرون نما آید .ا ی ن ه ت ل ب
یت ت
گ ر برا
ک ا
رزم پوشیده اند و ه ب
فیخ خ کریچی بعو مستیتری کت
آ هن
ی
ما ر ن ود  .ای ن ربد رو د ر رو
است در اجتیتمت عتا کته در آن
زندگا و مب رزه ماک ن ن د
هنریک ایبسن نمایشنامهنویس شهیبر
نروژی جمبلبهای دارد کبه مبیگبویبد؛
وقتبی ببرای مبببارزه در راه آزادی و
حقیقت میروی نباید بهترین شلبوارت
را بپوشی.
نسل جبوان مبببارزان سبیباسبی مبا
از دل شبکبسبتهبا و
همچون ققنو
سرکوبهای دهههای قبل از خود سبر
برآورده است .نسلی که همه تبجبرببه
او در دل دیکتاتوری شکل گرفته است.
از روزی که پبایبش را ببه مبهبدکبودک
گبذاشبت تبا زمبانببی کبه پبایببش بببه
دانشگاه رسید هر روز چماق استببداد
را بر سر خود حس کبرده اسبت .ایبن
نسل راهکارهای مبارزه خود را در دل

یکی از سیاهترین نظامهای ارتبجباعبی
دوران پیدا میکند و با آزمون و خبعبا و
پرداخت هزیبنبههبای سبنبگبیبن جبلبو
میرود .زمیبن مبیخبورد ،شبکبسبت
میخورد و قویتر و معبمبئبنتبر ببلبنبد
میشود و راهش را ادامبه مبیدهبد.
این نسل امید همه ما به آینده است.
یکی از نشانههای مثبت ایبن جبوانبان
درگیر نبودنشان با تبرمبزهبای فبکبری
نسلهای پیش از خود است .ایبن هبا
آیینه زمان خود هستند همانطبور کبه
هر کدام از ما زخمهای دوران خبود را
بر دوش میکشیم و در بسیاری موارد
دنیا را از الی چبرک و خبون هبمبان
زخمها میبینیم .خوشبا نسبلبی کبه
دیگر زخمهایی این چنیبن را ببا خبود
حمل نبکبنبد ،گبرچبه ایبن آرزو هبنبوز
چشماندازی دور دارد.
اگر یکی از ایبن جبوانبان کبه اتبفباقبا
خودش زندانی سیاسی بوده و هبنبوز
در راهروهای بیدادگاه منتظر رسیدگی
به پروندهاش است ،کبه اتبفباقبا چبپ
است و امبروز هبزیبنبه هبمبیبن چبپ
بببودنببش و نببوشببتببههببا و فببعببالببیببت
سیاسیاش در دانشگاه را مبیدهبد،
همین جوان مبارز اگر تشمیم گرفت که
در مناظرهای با نبیبروهبای ارتبجباعبی
شرکت کند و حبرفبش را ببزنبد ،حبق
او بنا به دالیبل
اوست .حتما تشخی
خودش که میتواند برای من و شبمبا
موجه هم نباشد و حتی با آن مخبالبف
باشیم چنین بوده و مبن و شبمبا کبه
هستیم که به او با فبحبش و نباسبزا
بگوییم که تو چنین حبقبی نبداری؟ از
کجا این حق را به خود میدهبیبم کبه
آقا باال سر این نسبل بباشبیبم؟ مبگبر
برایشان چه کردهایم؟ مگر چه تاثبیبری
در اجتما گبذاشبتبهایبم کبه بباری از
دوش آنها برداشته باشد؟
بله ،میتوان با این نسل ببه گبفبتبگبو
نشست ،میتوان تجربیات را رد و ببدل
کرد ،میتواند نقد کرد و وارد دیبالبوم
آن هم از جایگاهی برابر با آنبهبا شبد.
اما شماتت آنها ،هرگز! چرا که ایبنهبا

پایشان بر زمین واقعیات مبوجبود ایبن
اجتما است ،تحلیلشان ببر اسبا
حضور در کف خیابان اسبت ،چبرا کبه
اینها بهترین شلوار خود را برپا نبدارنبد
و نببفببسشببان از جببای گببرم بببیببرون
رزم پوشیبدهانبد و
نمیآید .اینها لبا
چه باک اگر برای فتی خاکریزی ببعبضبا
مسیری کج میروند .این نبببرد رو در
روی آنها است در اجتماعی که در آن
زندگی و مبارزه میکنند.
مشکل روشنفکری مبحبفبلبی در ایبن
است که ارتباط دقیق و مشخشبی ببا
واقعیات موجود ندارد .در فضای فبکبری
خود با چند نفر دقیقا مثل خود سبرش
را گرم میکند و دنیا را یک شبه فبتبی
میکند و فردای آن شبب دوبباره سبر
نقعه اول خود بازمیگردد و دوبباره در
شبیبر
همان محفل آشنای خود لببا
ژیان بر تن مبیکبنبد امبا واقبعبیبت در
اجتما ما چیز دیگری است ،نه کسی
مارکس میخواند ،نه کسی مبنبتبظبر
موعظههای ایبن گبونبه روشبنبفبکبران
اسببت ،نببه کسببی چببنببدان آنببهببا را
میشناسد .اما جامعه ما صدای نسل
جوانش را که در خیابانها گلولهها را با
آغوش باز پذیرا میشود ،طنباب دار را
بببرگببردن خببود بببه جببان مببیخببرد،
میشنود .با آنهبا مباتبم مبیگبیبرد و
قلبش فشرده میشود .جوانان ما هم
این را خوب میدانند .برای همین هم،
پا در میدان عملی مبارزه گذاشتبهانبد.
میدانند که مسئولیت آنها تا کجاست
و چه هزینههایی دارد.
در این میان آن کبس کبه نبمبیدانبد
همان روشنفکران محفلی هستند کبه
در توهمات خبود هبمبچبنبان غبوطبهور
هستند و
همچنان
دوره می کنند
شب را و روز را
هنوز را…
مهرداد خامنهای
 ۲۲دی ۲۲٢٢

علیضا مناف زاده
ر

ن
ن
بعض نکات تاریخ دربارۀ قانونهای
اسایس آمریکا ،بریتانیا و فرانسه
ی
داشی دانش سیایس و ت ن
ین
ین
اریی ن نب نی از دارد .از
نوشی قانون اسایس نه تنها نیازمند دانش ژرف حقوق است بلکه به
ی
وق و س یایس اس ت.
آشنان ژرف ب ا دق ایق زب ان حق
فرمولبندی دقیق اصول ،مواد و بندهای آن نیازمند
سوی دیگر،
ِ
یِ
درست است که در ن
بعض از کشورهای دموکراتیک صحبت از این یمکنند که قانون اسایس کشور را شهروندان بای د
تدوین کنند ،اما معنای آن در نظر ی ن
سبدن کار تدوین قانون اسایس به دست آنان.
گرفی خواستههای آنان است نه ر
ب نگ ها به ق نونه ی است ستا
کشورهت ی دمتوکتراتتیتک جتهت ن
مابینیم که نویسندگ ن و تتدویت
کنندگ ن ق نون اس سا نته تتنتهت
ب ید دانش ژرف حقتوقتا داشتیته
ب شند بلکه ب ید از دانش گستیترد
سی سا و ت ریخا نیتچ بترختوردار
ی دقیق و در عی
ب شند .فرمولبند ِ
ح ج مع و م نع اصتو  ،متواد و
بنده ی ق نون اس سا نتیت زمتنتد
تا ژرف بت دقت یتتق زبت ن
آشتتنت یت ِ
حقوقا و سی سا است .قت نتون
اس سا ع لاتتریت ضت بتطته یت
ق ت عتتده در نتتظ ت م حتتقتتوقتتا و
ستتیتت ستتا کشتتور استتت و در
سلسله مراتب ضوابط حقوقتا و
سی سا آن کشتور در بت التتریت
مرتبه ج ی دارد.
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مبتبن «قبانبون
هفت گذشته انتبشبار
ِ
اساسبی دوران گبذار »مبنبسبوب ببه
موسیقی ایبرانبی،
ِ
هنرمند سرشنا ِ
زنببده یبباد مببحببمببدرضببا شببجببریببان،
واکنشهای گستردهای در رسانههبای
ایببرانببی در داخببل و خببارج کشببور
برانگیخبت .ببعبضبی از حبقبوقبدانبان،
ن
سیاستشنباسبان و روزنبامبهنبگبارا ِ
ایرانی دربارۀ مضمون آن متن ،اعبتبببار
سیاسی آن ،راستین ببودن
حقوقی و
ِ
آن و نبببیبببز درببببارۀ بسبببیببباری از
پرسشهایی که تدوین و انبتبشبار آن
برانگیخته بود ،معالبی نوشتنبد یبا ببا
حضببور در رسببانببههببای دیببداری و
شبنبیبداری ببه ببحبث و نبظبرپببردازی
پرداختند .قانون اسباسبی چبیبسبت؟
کلی به این پبرسبش را کبم و
پاس
ِ

بیش همه میدانند .اما برای پی بردن
به اهمیت قانون اسباسبی در نبظبام
ف
سیاسی یک کشور ببایبد ببه تبعبریب ِ
جامع آن پرداخت و به اجمال نظری ببه
کارکرد آن در ببعبضبی از کشبورهبای
دموکراتیک جهان انداخت.
در حکومت قانون یا ،به عبببارت سباده
تر ،در کشوری که قانون بر آن فبرمبان
میراند ،قانون اساسبی عبالبیتبریبن
ضابعه یا قاعده در نبظبام حبقبوقبی و
سیاسی کشور است و ،به عبببارتبی،
در سلسله مراتب ضوابط حبقبوقبی و
سیاسی آن کشور در باالترین مبرتبببه
اساسی مبکبتبوب یبا
جای دارد .قانون
ِ
مببدون مببجببمببوعببهای اسببت از یببک
سلسله متنهای حقوقی که چبنبد و
ن تشکیل دهنبدۀ
چون نهادهای گوناگو ِ
دولت را تعریف و حد و حبدود آنهبا را
تعیین میکنند .این متنهای حقبوقبی
روابط میان نبهبادهبا را نبیبز تبنبظبیبم
میکنند .قانون اسباسبی مبعبمبوال ً از
چند فشل تشکیبل شبده اسبت .هبر
فشل دارای چندین اصل است و ممکن
است هر اصل دارای چندین ماده و بند
ببباشببد .قببانببون اسبباسببی مببیتببوانببد
دربردارندۀ منشوری از حقوق اساسی
نیز باشد.
پادشاهی متحد بریتانیای کبببیبر و
از »
ِ
ایرلند شمبالبی «آغباز کبنبیبم .قبانبون
اساسی آن کشور ُمبدون یبا مبکبتبوب
ِ
نیست ،بلکه برپای یک رشته ضوابط یا
قواعد ُعرفی استوار است .به هبمبیبن
اساسی نانوشته »
سبب آن را «قانون
ِ
مینامند .به گفت بعضیها قدمبتِ آن

به قرون وسعا مبیرسبد .ببعبضبی از
پژوهشگران نیز پیشین آن را ببه قبرن
پنجم میالدی میرسانند .در آن کشبور
برای تنظیم روابط میان نهادهای دولبت
به ضوابط ُعرفی یا قواعب ِد رایبج کبهبن
مراجعه میکنند .درواقع ،پبارلبمبان یبا
مجلس است که عالیترین جایبگباه را
در نظام قبانبونبی کشبور دارد .ببرای
مثال ،مجلس با تشبویبب یبک قبانبون
میتواند نبهبادهبای کشبور و حبتبی
اساسی افراد را تغییر دهد .یبا
حقوق
ِ
مبجبلبسبیبن آن کشبور
کبه
هنگامی
ِ
ایعنی مجلس عوام و مجلس اعبیبانر
سیاست کلی دولت را تأیید نمیکننبد
هم اعضای دولت ناگزیر به اسبتبعبفبا
میشوند .درواقع ،قوۀ مقبنبنبه و قبوۀ
مجریه به نوعی به هم پبیبوسبتبهانبد.
نخست وزیر ،رهبر حزب اکثریت و خبود
یکی از نمایندگان مجلس عوام اسبت.
وزیران نیز از میان نمایبنبگبان مبجبلبس
انتخاب میشوند.
اما قانون اساسی ایاالت متحد آمریبکبا
مدون و مکتوب است و از زمان تشویبب
آن تاکنون در خعوط کلی یا محبورهبای
اصلیاش ثابت و پایدار مبانبده اسبت.
این محورها عبارتند از :تبفبکبیبک قبوا؛
نظام انتخاباتی و نظام فدرالی .قبانبون
اساسی آمریکا یبکبی از کبهبنتبریبن
اساسی مدون دنیاست .در
قانونهای
ِ
 ۲۳۲۳میالدی به تشویب کبنبوانسبیبون
فیالدلفیا رسیده و از  ۲۳۲٢به اجبرا در
میآید.

اسباسبی ببه
این قانون هبم حبقبوق
ِ
رسمیت شناخته شدۀ شبهبرونبدان را
شرح میدهد و هم حد و حدود قبوا را
اسباسبی
تعیین میکند .البته قبانبون
ِ
آمریکا از زمان تشویب آن تاکنون تنها در
خعوط کلی یا سه مبحبور اصبلبیاش
تغییری نکرده ،در جزئبیبات ببا افبزودن
متممهای گوناگون تغییر کبرده اسبت.
تاکنون  ۰۳متمم بر آن افزودهاند.
برخالف ایاالت متحد آمریکا که گفبتبیبم

دسببتببگبباه اداری دولببت و نببهببادهببای
تشکیل دهندۀ آن بود .سومین قبانبون
که در  ۲۱ژوئی آن سبال ببه تشبویبب
رسید دربارۀ رواببط مبیبان نبهبادهبای
دولت ،مقامات مسئول عبالبیرتبببه و
اختیارات آنان بود .در آن سبه قبانبون
سخنی از حقوق اسباسبی در مبیبان
نبود.
جمهوری چهارم فبرانسبه کبه در ۰۳
اکتبر  ۲٢۲۱پبس از آزادی خباک آن
کشور از اشغال نیروهای آلبمبان ببرپبا

مانند جبمبهبوری سبوم و جبمبهبوری
ک نرم قوا استبوار شبد.
چهارم بر تفکی ِ
برای مثال ،رئیس جمهور ببا تبأیبیبد و
توافق رئیس دولت میتواند مجلبس را
منحل کند .مجلس نیز میتواند دولبت
اسباسبی
را ساقط کند .مقدم قانون
ِ
جمهوری پنجم فبرانسبه ببه دو مبتبن
اساسی ارجبا مبیدهبد .نبخبسبت،
اعالمیه حقوق بشر و شهبرونبد سبال
اسباسبی
 ۲۳۲٢و دوم ،مقدم قانبون
ِ
 ۰۳اکتبر  .۲٢۲۱منشور محیط زیسبت

قدمت قانون اساسی بریتانیا را بعضی ها به قرون وسعای ُعلیا بعضی ها نیز به ورود نیاکبان بریتانیبایی هبا
به آن جزیره می رسانند.
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قانون اسباسبیاش نبزدیبک ببه ۰۲۲
سال است که در محورهای اصلبیاش
تغییری نکرده ،کشور فرانسه از ۲۳٢۲
اساسبی گبونباگبون
تاکنون قانونهای
ِ
هم از نظر مضمون و هم از نظر شبکبل
یا نحوۀ ببیبان ببه خبود دیبده اسبت.
نخستین قانون اساسی آن کشور کبه
در  ۲۳٢۲تشویب شد هم ارگبانهبا یبا
دستگاههای وابسته به دولت را تعریف
اساسی مردم را
میکرد و هم حقوق
ِ
که همه در اعالمبیب حبقبوق بشبر و
شهروند  ۰۱اوت  ۲۳۲۱آمده است.
در  ۲۲۳۱در فاصل میان فوریه و ژوئبیبه
مجلس ملی فرانسه سبه قبانبون ببه
تشویبب رسبانبد کبه خشبلبتِ قبانبون
اساسی داشتند .با آن سه قانون ببود
که جمهوری سوم فبرانسبه مسبتبقبر
شد .نخستین قانون که در  ۰۲فبوریب
 ۲۳۲۱به تشویبب رسبیبد ،مبرببوط ببه
سازماندهی مجلس سنا بود .دومبیبن
ِ
قانون که روز ببعبد یبعبنبی  ۰۱فبوریبه
تشببویببب شببد دربببارۀ سببازمببانببدهببی

پارلمانی ۲۲۳۱
شد ،به مدل جمهوری
ِ
اساسبی آن
قانون
وفادار ماند .مقدم
ِ
اهمیتِ فبراوان دارد .در آن مبقبدمبه
حقوق و آزادیهبای اسباسبی را ببه
ُمفاد اعالمی حقوق بشر و شبهبرونبد
 ۲۳۲۱افزودند .اما ُعمر آن جمهوری در
 ۲اکتبر  ۲٢۱۲به سبر آمبد .در آن روز
«جمهوری پنجم فرانسبه» چشبم ببه
جهان گشود که تاکنون پبایبدار مبانبده
است.
«قانون اسباسبی جبمبهبوری پبنبجبم
فرانسه »در  ۰۲سبپبتبامبببر  ۲٢۱۲در
گرماگرم جنگ الجزایر به منظبور پبایبان
ثباتی سبیباسبی و خبعبر
دادن به بی
ِ
کودتای نظامی در یبک هبمبهپبرسبی
تشویب شد .یبکبی از هبدفهبای آن
تقویتِ قوۀ مجریه ببود .ببا آن قبانبون
بن
اسبباسببی رئببیببس جببمببهببور ضببامب ِ
ت آنهبا
نهادهای کشور و حدود اختیارا ِ
شد .البته نظام پارلمانی به جای خبود
باقی ماند .اما نظام سیباسبی کشبور

 ۰۲۲۲سپس به آن دو متن اسباسبی
افزوده شد .در مقدم قانون اسباسبی
جمهوری پنجم بر دلبببسبتبگبی مبردم
فرانسه به حقوق بشبر و حباکبمبیبت
ملی بسیار تأکید شده است.
چنان که میبیبنبیبم نبوشبتبن قبانبون
اساسی نه تنها نیازمبنبد دانبش ژرف
حقوقی است بلکه به داشبتبن دانبش
سیاسی و تاریخی نبیبز نبیباز دارد .از
ی دقبیبق اصبول،
سوی دیگر ،فرمولبند ِ
آشنایی ژرف
نیازمند
مواد و بندهای آن
ِ
با دقایق زبان حبقبوقبی و سبیباسبی
است .درست است که در ببعبضبی از
کشورهای دموکراتیک صحببت از ایبن
میکنند که قانون اساسبی کشبور را
شهروندان باید تدوین کنند ،اما معنبای
آن در نظر گرفتن خبواسبتبههبای آنبان
است نه سپبردن کبار تبدویبن قبانبون
اساسی به دست آنان.

سرور کسمایی

پاریس ،در آستانهی سال  ۱۲سدهی ۱۲
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مبباه دوم از دور دوم قببرنببعببیببنببه.
خیابانهای سوتوکور ،قبوانبیبن مبنبع
عبور و مرور از هشت شب تبا شبش
صبی .کرکرهی پایینافتادهی دکبانهبا،
ستونهای افراشته از صبنبدلبیهبای
حشیری پشت شیشبهی کبافبههبا و
رستبورانهبا .تبکوتبوک رهبگبذرهبای
شتابزده با دهان و بینی پبوشبیبده و
زیر چتر تبر
نگاه گریزان .مونپارنا
چرت میزند.
صد سال گذشته از روزگاری کبه ایبن
محله گرانیگاه خالقبیبت و آفبریبنبش
هنری بود .صد سال از روزهبایبی کبه
مودیلیانی ببرای لبیبوانبی شبراب دم
پیشخوان کافهها پرتره مبیکشبیبد و
پببیببکبباسببو مسببخببرهاش مببیکببرد.
سالهای دیوانه! جشن بیکران!
امسال خبری از زرقوببرق سبال نبو
نیست .چراغ کافههای سبر چبهبارراه
سلِکبت از دور
خاموش است .کافهی ِ
چون عفریتی طاعونزده سر در گریبان
کشببیببده اسببت .بببرمهببای خشببک
درختهای سرمازده روی پاگرد ریختبه
اسببت .صببد سببال از آن سببالهببا
میگذرد .دههی بیبسبت «دیبوانبه!»
سرم را به شیشه مبیچسبببانبم .در
یبک سبوی سبالبن تباریبک ،مبحبفببل
نویسندههای آمریبکبایبی مبعبروف ببه
«نسببل گببمشببده»:هببمببیببنببگببوی،
فیتزجرالد ،ازرا پاوند… در سوی دیبگبر،
جمع پر سروصدای رو های گریخبتبه
از انقالب و جبنبگ داخبلبی :ببونبیبن،
تزوتایوا ،نباببوکبوف ،شباگبال… هبر دو
گروه فرانسه را با لهجه حرف میزننبد
امببا ادبببیببات فببرانسببوی را از خببود
فرانسویها بهتر میشناسند.
دههی بیست ،دههی باور دوبباره ببه
زندگی با وجود بیست میلیون کشبتبه
و بیست میلیون زخمی در جبهبههبای
جنگ ،بهعالوهی چهار میلیون قرببانبی
گریپ اسپانیولی فقط در اروپا .دهبهی
اکتشاف و اخترا  ،دههی شکبوفبایبی
جنونآمیز هنرهای تجسمی و رمبان و
موسیقی که نویسندگان و نقاشبان و
موسیقیدانان را از اقشا نقاط آمریکا و
انگلیس و روسیه ببه ایبن چبهبارراه و
چهار کافهی معروفش کشاند .انتشبار
شاهکارهای جبویبس و پبروسبت ببه
فاصله چبنبد مباه در هبمبیبن شبهبر.
نوآوریهای استراوینبسبکبی و نبببوغ

دیاگیلف .رشد بیسابقهی عکباسبی،
رق  ،بالبه ،مبد… ظبهبور سبیبنبمبای
اکسپرسیونیست.
دههای که کبمتبر از ده سبال طبول
کشید و ببا ببحبران اقبتبشبادی ۲٢۰٢
ناگهان متوقف شد .بال از آمریکبا نبازل
شد .همهچبیبز یبکبباره فبروپباشبیبد.
گردهمآییها منحل شد .سبالبنهبای
ادبی تععیل گشبت .نبویسبنبدههبای
آمریکایی ببه دیبار خبود ببرگشبتبنبد،
رو ها ناامید از بازگشت ،چبمبدانهبا
را گشودند و ماندگار شدند.
عر خیابان را طبی مبیکبنبم و ببه
کوچه روبرو میپیچم .پرسه زدن میبان
دیوارهای سنگی شهر ،آیین غبرببتبی
است چبهبل سبالبه .مبامبنبی ببرای
تنهاییها! پاتوق «نسل گبمشبده»ی
گرترود استاین در شمارهی ۲۲هبمبیبن
ببار آمبریبکبایبی سباببق،
کوچه ببود.
ِ
رستوران ایتالیایی فعلی ،محل دیدار و
آشنایی همینگوی با فبیبتبزجبرالبد ،دو
هفته پس از انتشار «گتسبی بزرم»
و چند ماهی پیش از «خبورشبیبد نبیبز
طلو میکند ».آثاری ماندگار! اگبر آن
نسل گم شده بود ،نسلهای ببعبدی
چه بودند؟ به قول همینگوی ،ببه هبر
نسلی میتوان برچسب احبمبقبانبهی
گمشده چسبانبد چبون هبر نسبلبی
دلیلی برای گمشدن دارد.
از جلوی هتل ُدالمبر میگذرم .دو لبوح
یادبود ببه دیبوار دم در نشبب شبده
است .پل گوگبن و آنبدره ببروتبن ببه
فاصلهی سبی سبال در ایبن مبکبان
زیستهاند .هدایت هبم اواخبر دهبهی
بیست ،چند ماهی در هتل هبمجبوار،
هتل ِدبَن اگرمابههار ،اتراق کرده ببود.
خالقیت او هم در هبمبان سبالهبای
دیوانه شکوفا شد .زنده ببهگبور ،سبه
قعره خون ،عبروسبک پشبت پبرده…
آخریبن روزهبای پبرکبار اقبامبت سبه
سالهاش در شهری که بیسبت سبال
بعد برای مردن به آن بازگشبت .سبرم
را باال میبرم و ببه پبنبجبرههبا نبگباه
میکنم .کدام طبقه ،کدام اتباق؟ چبه
مینبوشبت؟ آیبا آن ،ببه قبول آنبدره
بببروتببن« ،فببریبباد جببنببونآمببیببز در دل
شب »1را در این هتل نبوشبت؟ هبیب
لوح یادبودی به دیوار نیست.
به میدانک درختی دم مترو مبیرسبم.
پرنده پر نمبیزنبد .کبببوتبرهبا از روی

خطکشی عابر پیاده سالنهسبالنبه رد
میشوند .با مسکبوب هبمبیبشبه در
همین نقعه خداحافظی میکردیم تبا
او از بلوار راسپای سرازیر شود و مبن
از پلههای مترو .با دو خبیباببان و صبد
سال فاصله ،در همسایگی آپبارتبمبان
گرترود استاین زندگی میکرد .اتاق و
مغازهای که پباتبوق نسبل دیبگبری از
نسلهای گمشدهی این شهر بود.
زیببر سببایببهی آسببمببانخببراش ۱۱
طبقهای ،مبیبدانبک درخبتبی مبتبروک
افتاده است .دورترک ،ایستگاه راهآهن
در دل زمین فرورفته است .در روزگبار
عادی ،زیر این درختها جبای سبوزن
انداختن نیست .هبیباهبوی کبافبههبا،
فریاد گارسونها و سفارشهایبی کبه
بلندبلند تکرار میکنند تا فراموششان
نشود… سبکبوت خبیباببان ببه سبوی
گورستبان مبیرانبدم .خبانبهی اببدی
موپاسبان ،سبارتبر ،دوببوووار ،ببکبت،
دورا … جلوی دروازهی بسته مبکبث
میکنم .بودلر هم جنونش را همینجا
به خاک سپرد .اطالعیبهی روی در را
میخوانم :ویزیت ممنو ! مردهها هبم
در قرنعینه هستند.
از کنار دیوار آهسته راه می افتبم .آیبا
در پببس ایببن خببامببوشببی ،دهببهی
دیوانهای خواهد آمد یا ببایبد پبذیبرفبت
«گاه رفتگان سالهای مرده زندهتبر از
زندگان مینمایند»2؟

4
نقل قویل از شاهرخ مسکوب

3
استعارهی آندره بروتن در خصوص
بوف کور

آخ دختر ناز کوچولویم
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در کردستان به دنیا آمدی
در مسکو راهرفتن آموختی و
در گوتنبرگ
لبانت گلواژههای زبانی دیگر را
چیدند!
همبازیهایت
کودکان قرارگاههای پناهندگی بودند
با فرصت دیداری کوتاهتر از یک ماه.
نامشان را به خاطر نداری
اما چه زود واژهی »بدرود «را
به چند زبان گوناگون
آموختی!
به گمانم هنوز
جاهای بسیار دیگری
کمپهای بسیار دیگری
چشم انتظارمان هستند.
رخسار واژههای مسئول کمپ
امروز
پیامی ورای این نداشت!
آخ دختر ناز کوچولویم
هنوز بینام و نشان ماندهای
و...
از اینجا نیز رانده خواهی شد.
اینبار
پرسش مامورین مرزی
_»از کجای میآیی؟
به کجای خواهی رفت؟«راچگونه پاسخ خواهی داد؟
نام چند سرزمین را

خواهی شمرد؟!
هفتخوان چند گذرگاه را
برایشان باز خواهی گفت؟!
با زبان الکن و تازه آموختهی کدام سرزمین
احساسات را بیان خواهی کرد؟!

صفففتاتی از چنففد سففالنامه ی دخففترم»آسففو«ترجمه:سففمیمان
قاسمیانی

رادیو فردا

عفو بینالملل خواستار تحقیق بینالمللی در
مورد سرکوبهای خونین در ایران شد
سازمان عفو بینالملبل ،در سبومبیبن
سالبگبرد اعبتبراضبات سبراسبری دی
 ۲۲٢۱در ایران ،با انبتبشبار ببیبانبیبهای
خببواسببتببار تببأسببیببس یببک سببازوکببار
تحقیقاتی بینالمللی و مستقل ببرای
بررسی سرکوبهای خونین در ایران و
از
اجرای عدالت در حق دهها معتبر
جبمبلبه کببودکبانبی شبد کبه تبوسببط
نیروهای امنیتی کشته شدند.

کشتهشدگان ایبن اعبتبراضبات وجبود
ندارد ،هی یک از مبقبامبات جبمبهبوری
اسالمی مسئولیت کشته شدن دههبا
نفر در ایبن اعبتبراضبات را ببر عبهبده
نگرفتهاند و خانوادههای جانبباخبتبگبان
در گفتوگو با رادیوفردا میگویبنبد کبه
شکایتها و پیگیبریهبای آنبهبا ببرای
معرفی قاتالن فرزندانشان بینتبیبجبه
مانده است.

قهریه مرگبار برای سرکوب اعبتبراضبات
را متوقف کنند ،از جمله با تأسیس یک
سازوکار تحقیبقباتبی ببیبنالبمبلبلبی و
مستقل توسط شبورای حبقبوق بشبر
سازمان مبلبل ببرای ببررسبی وقبایبع
اعببتببراضببات آبببان  ۲۲٢۲و اقببدامببات
سرکوبگرانه مقامهای ایرانی کبه ببه
سعی بیسابقهای از زمبان دهبه ۱۲
شمسی رسید».

کودکانی که در سرکوبهای خونین آبان  ٢۲کشته شدند
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این سازمان در بیانیه تازه خود کبه روز
چهارشنبه ،یکم بهمن ،منتشبر شبده
مینویسد کبه مشبونبیبت نبیبروهبای
امنیتی از پیگرد و مجازات و خاموشبی
جامعه جهانی در قببال سبرکبوبهبای
قبلی اعتراضات« ،مقامهای ایرانبی را
جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسبری
بعدی در آبان  ،۲۲٢۲اقدام به تشبدیبد
استفاده غیرقانونی از قبوای قبهبریبه
مرگبار کنند و صبدهبا کشبتبه ببه جبا
بگذارند».
دیماه  ۲۲٢۱ابتدا اعتراضات به گرانبی
و وضعیت اقتشادی از مشهبد و دیبگبر
شهرهای استان خراسان رضوی آغباز
شد .این اعتراضات که به مدت  ۲۲روز
در حدود  ۲۲۲شهر ایران ادامه یبافبت،
به سرعت سیاسی شد و مبعبتبرضبان
شعارهایی عبلبیبه کبلبیبت سباخبتبار
جمهوری اسالمی سر دادند.
ببببا گبببذشبببت سبببه سبببال از
اعتراضات دیماه  ۲۲٢۱در ایبران ،آمبار
رسببمببی و دقببیببقببی از تببعببداد

در پی آن در آبان  ۲۲٢۲و ببه دنبببال
اعالم افزایش ناگهانی و سبه ببراببری
بهای بنزین ،اعترا های گسبتبرده و
پردامنهای تقریبا در سراسر کشور آغاز
شد و دستکبم  ۲۲اسبتبان را درببر
گرفت.
در آن تبباری ب خبببببرگببزاری رویببتببرز از
«بیقراری علی خامنهای »در جلبسبه
روز  ۰۱آبانماه با مقامات ارشد امنیتی
و دولتی و دستور وی برای دست زدن
به «هر کاری»برای «متوقبف کبردن »
اعترا های گسترده خببر داد کبه در
نتیجه آن و طبببق اطبالعبات رویبتبرز
دستکم  ۲۱۲۲معتر کشته شدند.
در میان کشتهشدگان نبام دسبتکبم
 ۰۲کببودک و نببوجببوان کببمببتببر از ۲۲
سال دیده میشود.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود در
این باره مینویسد« :ایبن ببه عبهبده
جامعه جهانی اسبت کبه مبقبامهبای
ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویبه
مکرر استفاده غبیبرقبانبونبی از قبوای

به نبوشبتبه ایبن ببیبانبیبه مبقبامهبای
جمهوری اسالمی «همسو با البگبوی
دیرینه انکار و الپوشبانبی حبکبومبتبی،
مسئوالن خانوادههای قربانیان را مبورد
تهدیبد و آزار و اذیبت و ارعباب قبرار
عبلبنبی
دادهاند تا آنها را از اعبتبرا
بازدارند».
در ادامه این بیانیه نیز آمده اسبت کبه
«آنها همچنین با طرح اظهبارات خبالف
واقع و تهیه فیلمهای تبلیغاتی سبعبی
کردهاند که حقایق مرتبط با اسبتبفباده
گسترده غیبرقبانبونبی از سبالح گبرم
تببوسببط نببیببروهببای امببنببیببتببی عببلببیببه
معترضانی که تبهبدیبد آنبی مبرم یبا
آسیب جدی را متوجه کسبی نبکبرده
بببودنببد ،انببکببار و تببحببریببف کببنببنببد و
'اغتشاشگران مسلی و همبدسبت ببا
دشمنان' جمهوری اسالمی ایران را به
عنوان عامالن کشتار معرفی کنند».
با استفاده از بیانیه عفو ببیبنالبمبلبل و
رادیوفردا /پ .پ /.ف .دو.

انت اراطال اتی دید از عالیت اسدی،
دیپلمات بازداشتی مهوری اسالمی

م بع :دویچه وله

اسبببدی،
هنگبببام بازداشبببت اسبببد
دیپلمببات سببابق سببفارت جمهبببوری
اسببالمی در اتبببریش مبببدارک زیبببادی
کشف شده است .در اتومبیل اجارهای
او دو دفترچببه ،یکببی رمزگببذاری شببده
برای طرحبمبگذاری و دفترچه دیگبری
مربببوط بببه پرداختهببای او پیببدا شببده
اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت.
بنابر گزارش تازه تاگس شاو ،وببسایت
کانال یک تلویزیون آلمان ،پلیبس آلمبان
اسبدی ،دبیبر
هنگام بازداشت اسد
سبببوم سبببابق سبببفارت جمهبببوری
اسببالمی در اتببریش کببه بببه طراحببی
بمبگبببذاری در نشبببست مجاهدیبببن
متهببم اسببت ،بببه مببدارک و اسببناد
بسیاری دست یافته اسبت .او روز ۲۲
ژوئیبببه سبببال  ۰۲۲۲در یبببک اتومبیبببل
اجارهای فورد همبراه ببا دو پبسرش در
ایالبببت ببببایرن آلمبببان دسبببتگیر شبببد.
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در اتوموبیبل او یبک دفترچبه یادداشبت
سببببیاه پیببببدا شببببده کببببه شببببامل
نوشتههایی رمزگذاری شده که ظاهراً
دسببتورالعملهایی بببرای بمبگببذاری
بودهاند .دفترچه  ۰۲۲ببرم دوم ،سببز
رنببگ بببا صببفحات شببعرنجی و شببامل
رسیدهایی است کبه نبشان میدهبد
اسدی ظباهرا پبول نقبد توزیبع
اسد
کببرده اسببت .مقامببات امنیببتی آلمببان
همچنان در حبال بررسبی ایبن اسبناد
هستند ،اسنادی کبه نبشان میدهبد
ایبببن دیپلمبببات جمهبببوری اسبببالمی
سفرهای زیادی در اروپا داشته اسبت.
اطالع ت مربوط بته مراکتچ مخیلتا
 ۳۳کتتتتتتتتتتتشور اروپ یتتتتتتتتتتتا
اداره جنببایی فببدرال آلمببان ا)BKAبببه
ماموریت از دادستان کل این کبشور در
حبببال تحقیبببق پبببیرامون فعالیتهبببای
اسبببدی اسبببت .از جملبببه روی ایبببن
سوالها کبه آیبا او رهببری یبک حلقبه
بزرم از کسانی را بر عهده داشته کبه

وظایف مختلف از جملبه خبررسبانی و
جاسوسی در چندین کشور اروپایی را
داشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتهاند.
در دفترچه سبزی که به دسبت پلیبس
افتاده در مجمو  ۰۲٢یادداشت دست
نویس به خط التین و به فارسی وجبود
مراکببز دیببدنی،
دارد کببه شببامل آدر
مغازههببببا ،هتلهببببا و رسببببتورانها
هستند .زمبان و تباری نبیز ذکبر شبده
است .ماموران اطالعاتی آلمان متوجبه
شدهاند که این اطالعات مربوط ببه ۲۲
کبببشور از جملبببه فرانبببسه ،اتبببریش،
جمهببوری چببک ،مجارسببتان ،بلژیببک،
هلنببد و ایتالیببا اسببت امببا حببدود ۲۲۲
یادداشببت مربببوط بببه آلمببان اسببت.
به عنوان مثال در یکبی از یادداشبتها
به ورودی مرکز اسالمی هبامبورم ببه
عنببوان محلببی دیببدنی اشبباره شببده
است .مرکزی که حکومبت ایبران بناببر
اطالعبببات ا)BKAاز آن "ببببرای صبببدور
انقبببببببالب" اسبببببببتفاده میکنبببببببد.
یادداشببببتهای دیگببببر مربببببوط بببببه
مکانهببایی در کلببن ،بببن ،هایببدلبرم،
رگنسبورم ،کوخم ،ببرگیش-گالدبباخ و
مونی هبستند .برخبی از آنهبا شبامل
مقاصببد گردشببگری ماننببد قلعببه هببا،
برجها یا تله کابینها و هتلها ،کافهها
و مراکببببببببز خریببببببببد هببببببببستند.
اسدی پس از دستگیری گفته
اسد
است که هدفش گردشبگری و بازدیبد
از مکانهای زیبا ببوده اسبت .سبازمان
اطالعبببات آلمبببان توانبببسته برخبببی از
داده هبای ،GPS
اطالعات را بر اسا
رسببیدهای سببوختگیری و رزرو هتببل
بررسی کند و دریافته است که اسدی
همیشه پبول نقبد پرداخبت کبرده و در
برخی موارد بیبش از  ۲۲هبزار یبورو ببا
خود داشته است .او در برخی از موارد
ماننبببد بازدیبببد از بببباغ وحبببش کلبببن،
پبسرانش را همببراه خبود بببرده اسببت.
ظبباهرا بببسیاری از معالببب موجببود در

دفتر سبز هی اشباره مبستقیمی ببه
طرح بمب گبذاری در فرانبسه ندارنبد و
اکنون این نبیز در حبال بررسبی اسبت
اسدی اینقدر به آلمبان
که چرا اسد
سفر میکرده است؟ آیا ممکبن اسبت
او با افرادی دیدار میکرده که در اینجبا
اسبببببببببببببببتخدام شبببببببببببببببدهاند؟
متتتدارکا دا بتتتر پرداختهتتت ی
میعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد
مورد دیگری کبه توجبه پلیبس را جلبب
کببرده ایببن اسببت کببه او بببه هنگببام
دسبتگیری چنببدین قبببض دریافببت پببول
همراه داشته که پرداختهای نقدی را
نببشان میدهنببد .گیرنببدگان نببیز بببا
نامهببای بببسیار رایببج ایرانببی امببضا
کردهانبد و هنبوز هویبت آنهبا مببشخ
نشده است .ببه عنبوان مثبال یکبی از
آنها  ۰۱۲۲یورو دریافبت کبرده ،دیگبری
دیگببری دریافببت
 ۱۲۲۲یببورو و شببخ
یببک لببپ تبباپ را تاییببد کببرده اسببت.
میزننببد ببه اینهببا
مبباموران حببد
میتواند مبزد افبرادی باشبد به ببرای
جاسوسببببی اسببببتخدام شببببدهاند.
در گزارش آمده است کبه زوج بلژیکبی
که قرار بود به کمبک آنهبا در نشبست
مجاهببدین بمبگببذاری شببود ،در طببی
سالهای گذشته برای کار خبود ببرای
مبباموران مخفببی جمهببوری اسببالمی
چنبد صبد هبزار یبورو دریافبت کردهانببد.
نبببسیمه نعبببامی و امبببیر سبببعدونی،
زوجببی کببه مببواد انفجبباری را بببرای
بمبگببذاری در نشببست مجاهببدین از
اسدی تحویبل گرفتبه بودنبد .پبای یبک
متهم سوم به نام مهرداد عارفانی نیبز
به اتهام مبشارکت در ایبن بمبگبذاری
در میببان اسببت .عارفببانی متهببم بببه
خبرچینی علیه مجاهدین و همدستی
اطالعبباتی ببببرای انفجبببار در مراسبببم
شورای ملی مقاومت است.

هادیزمانی

از مبارزه با ر
زدگی تا ین زدگی
بتتت گتتتسیرال مبتتت دالت
یت و انعقت د
تج ری بت
یتتتک پیمتتت ن همکتتت ری
استتیراتییک بتت آن متتا
توانتتتتد تحتتتتریم هتتتت ی
اقیص دی غترب را خنیتا
کنتتد ،فنت وری و ستترم یه
مورد نی ز خود را از یت
وارد کند و به ایت ترتیتب
به غترب ستییچی و بلنتد
پروازی ه ی هسیه ای و
منطقتته ای ختتود ادامتته
دهد ،یتک خت م اندیتشا
خطرن ک استت کته متا
تواند امنیتت ایتران را بته
خطر بی ندازد
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یکشنبه ۰۲ ,دی ۲۲٢٢
این تشور جمهوری اسالمی ایران که
از دل مبارزه با غرب زدگی دهبه هبای
 ۲۲و  ۱۲غرب ستیزی و تجدد ستیبزی
جببمببهببوری اسببالمببی اج.ا.ر سببر بببر
آورد .از دل غرب سبتبیبزی جبمبهبوری
اسالمی ،چین زدگی آن متولبد شبده
است .از دل چین زدگی ج.ا .چه مبی
تواند سربرآورد؟
چین زدگی ج.ا .دارای دو وجبه اسبت.
نخست ،ج.ا .تشور مبی کبنبد کبه ببا
گسترش مبادالت تبجباری ببا چبیبن و
انعقاد یک پیمان همکاری استراتژیک با
آن می تواند تحبریبم هبای اقبتبشبادی
غرب را خنثی کند ،فنآوری و سبرمبایبه
مورد نیاز خود را از چین وارد کند و ببه
این ترتیب به غرب سبتبیبزی و ببلبنبد
پروازی های هسته ای و منبعبقبه ای
خود ادامه دهد .دوم ،ج.ا .تشبور مبی
کند کبه ببا کبپبی ببرداری از البگبوی
توسعه اقتشادی آمرانه چین می توانبد
در چارچوب یک نظام سیاسی اقبتبدار
گرا ،مانند چین ،نرخ رشبد اقبتبشبادی

باالیی تولید کند و به این ترتیب نبظبام
تمامیت خواه و شدیدا اقتدارگرای خبود
را از بحران اقتشادی عمیقی که گرفتار
آن شده است نجات دهد و آینده نبویبد
بخشی برای آن تامین کند.
این دو تشبور هبر دو سبخبت خبام و
اشتباه اند و نتبیبجبه ای جبز تشبدیبد
بحران هبای اقبتبشبادی و سبیباسبی
کشور و به مخاطره انداخبتبن امبنبیبت
کشور نخواهند داشت.
 .۳پیم ن همک ری اسیراتتییتک بت
ی
بببرای ارزیببابببی شببانببس مببوفببقببیببت
استراتژی ج.ا .مبببنبی ببر ایبنبکبه ببا
همکاری استراتژیک با چین و تبامبیبن
نیازهای اقتشادی خبود از آن ببتبوانبد
تحریم های اقتشادی غرب را خبنبثبی
کند و به این ترتیب به غرب ستیبزی و
بلند پروازی های هسته ای و منبعبقبه
ای خود ادامه دهد ،مبی ببایسبت ببه
استراتژی سیاست سبرمبایبه گبذاری
خارجی چین و جایگاه غرب ،خاورمیانه
و ایران در آن توجه داشت.
چین برای توسعه اقتشبادی خبود یبک
استراتژی دو محوری را دنبال می کنبد
که سیاست سرمایه گبذاری خبارجبی
بببرونببمببرزی چببیببن در مببرکببز آن قببرار
دارد .در مبحبور اول ایبن اسبتبراتبژی
دسترسی به فبنبآوری پبیبشبرفبتبه از
طریق سرمایه گبذاری در کشبورهبای
پیشرفته صبنبعبتبی ،ببه ویبژه ایباالت
متحده آمریبکبا و اتبحبادیبه اروپبا قبرار
دارد .مببحببور دوم دسببتببرسببی بببه
بازارهای جدید و گسبتبرش ببازارهبای
موجود برای صادرات تولیدات و خدمبات
چین است.
درهر دو محور باال ،ایاالت متحده آمریکا
و بعد از آن اتحادیبه اروپبا ،ببا فباصبلبه
زیادی از سایر بازیگران ،نقش اصلی را
در اسببتببراتببژی چببیببن بببر عببهببده

دارند .برای دسبتبرسبی ببه فبنبآوری
پیشرفته ،چین به شدت ببه اقبتبشباد
آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته است .در
مورد بازار صادرات نیز آمریکا و اتحبادیبه
اروپا از اهمیت بسیار باالیی برای چین
برخوردارند .نزدیک به  ۲۳درصبد کبل
صادرات چین به ایاالت متحده آمبریبکبا
است .در کل ،مبتبجباوز از یبک سبوم
تولیدات و خدمات چیبن ببه آمبریبکبا و
اتحادیه اروپا صادر میشود.
مقام دوم را در اسبتبراتبژی سبرمبایبه
گذاری خارجبی چبیبن حبوزه «تبنبگبه
تایوان ،دریای جبنبوب چبیبن و دریبای
شرقی چین »دارد که چین آن را حبوزه
استراتژیک خود میدانبد .ببیبش از ۲۰
درصد کل صادرات چین به کشبورهبای
این منعقه است .همبچبنبیبن ،ببخبش
بببزرم سببرمببایببه گببذاری خببارجببی
برونمرزی چبیبن در کشبورهبای ایبن
منعقه است.
اهمیت خاورمیانه در استراتژی توسعه
چین بسیار پایین تر از اهمیت آمریبکبا،
اتحادیه اروپا و حوزه استراتژیبک چبیبن
قرار دارد .خاورمیانه هیچبگباه هسبتبه
مرکزی سیاست خارجی چیبن نبببوده
است .خاورمیانه برای چین عمدتا یک
منبع تامبیبن انبرژی اسبت .اهبمبیبت
خاورمیانه برای چین به عنبوان ببازاری
برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی
در حد بسیار پایین تری قرار دارد .چیبن
به واردات انرژی شدیدا وابسته اسبت
و نزدیک به  ۲۱۴از نفت خام خود را از
خاورمیانه وارد می کند .اما ،با تحبوالت
فنآوری در زمبیبنبه انبرژی هبای غبیبر
کربنی و حرکت سریبع چبیبن بسبوی
انرژی های پاک ،اهمیت خاورمیانه ببه
عنوان منبع اصلی تامین انرژی چین به
سرعت در حال کاهش است.
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افببزون بببر ایببن ،چببیببن بببه نببحببو
سیستماتیکی تالش می کند تبا نبیباز
انرژی خود را از مناطبق و کشبورهبای
متعددی تامین کند تا به یک منعققه و
یک کشبور ببیبش از انبدازه وابسبتبه
نباشد ،به ویژه مناطقی که می تواننبد
درگیر بی ثباتی سیاسبی و نباآرامبی
های ژئوپلتیک شوند .ببه لبحباظ ببازار
صببادرات ،خبباورمببیببانببه از اهببمببیببت
چشببمببگببیببری بببرای چببیببن بببرخببوردار
نیست .سهم خاورمیانه در کبل ببازار
صادرات چین رقبمبی نبزدیبک ببه ۱۴
است .به لحاظ سرمایه گذاری خارجی
برونمرزی چین نیز وضعیت مشباببهبی
وجود دارد.
ایران در استبراتبژی سبرمبایبه گبذاری
خارجی چین به هی وجه از اهبمبیبت

کمتر از امارات ،عربستبان سبعبودی و
قعر است .چبیبن ببا اسبرائبیبل نبیبز
مناسبات خوبی دارد و هی تبمبایبل و
انگیزهای برای ورود به مناقشات ایبران
با اسرائیل ندارد و نبخبواهبد داشبت.
استراتژی چین در خاورمیبانبه ببر ایبن
اصل استوار است که در رقباببتهبای
منعقهای سبمبت کشبور خباصبی را
نگیرد ،بین بازیگران اصلی منعقبه یبک
تعادل عملبگبرایبانبه حبفب کبنبد و از
رویارویی با آمریکا پرهیز کند.
از سال  ۰۲۲۲ببه ایبن سبو چبیبن ببا
اعتماد به نقس بسیبار ببیبشبتبری در
صحنه بین المللی عمل میکند .اما این
تحول در حدی نیست کبه اسبتبراتبژی
چین نسبت به خاورمیانه ،به خشبوت
ایران را دگرگون کرده باشبد .از سبوی

باالیی برخوردار نیست .سهم ایران در
کل بازار صادرات چین نزدیک به نیم در
صد است ،که در مقبایسبه ببا سبهبم
آمببریببکببا ،اتببحببادیببه اروپببا و مببنببعببقببه
استراتژیک چبیبن ،در حبد رنبد کبردن
اعشار ارقام آمباری اسبت و اسباسبا
معرح نیست .در منعقه خاورمیانه نیبز
اهمیت ایران در استراتژی چین کمتر از
عربستبان سبعبودی ،امبارات و قبعبر
است .چین  ۳۴از نفت خام خبود را از
ایران وارد می کند ،که تبقبریبببا نشبف
سهم عربستان سعودی مبی بباشبد.
وابستگی چین ببه نبفبت کشبورهبای
»کبه
«شورای همکاری خلبیبج فبار
رقیب ایران و متحد استراتژیک آمریبکبا
در منعقه محسوب می شوند بیشبتبر
از چهار برابر ایران است .از منظر ببازار
صادرات و سرمایه گذاری خارجی نبیبز
وضع مشابهی وجود دارد .سهم ایبران
در بازار صادرات چین و سرمایه گبذاری
های خارجی برونمرزی چبیبن بسبیبار

دیگر ،اهمیت مقابله با پیشروی هبای
چین در سبیباسبت خبارجبی آمبریبکبا
افزایش یافته است .همچنین ،اقتبشباد
چین در شرایعی نیسبت کبه ببتبوانبد
هزینه یک رویارویی جدی با آمبریبکبا و
متحدانش را تباب ببیباورد .عبلبیبرغبم
پیشرفت های چهبار دهبه گبذشبتبه،
تولید سرانه چین حبدود یبک شبشبم
آمببریببکببا اسببت] .[۲پببیببری زود ر
جمعیت و «تله درآمد متوسط »توسعه
اقتشادی چین را با چالش هبای جبدی
روبرو کرده است .برای غلبببه ببر ایبن
مشکالت چین به فبنبآوری امبریبکبا و
اتحادیه اروپا و بازارهای آنبهبا شبدیبدا
نیازمند است.
به این ترتیب ،ایران برای هر دو کشبور
آمریکا و چین می تواند به سرعبت ببه
مهره ای در ببازی هبای مبنبعبقبه ای
شان برای اعمال فشار بر یبکبدیبگبر و
امببتببیبباز گببیببری از یببکببدیببگببر تبببببدیببل
شود .منافعی کبه ایبران مبی تبوانبد

برای دو طبرف ایبن «ببازی »داشبتبه
باشد در حدی نیست که ایران ببتبوانبد
بر سیر احتمالی تحوالت به نبفبع خبود
تاثیر جدی بگذارد .در چنین شرایعی،
منافع ملی ایران می تواند به راحبتبی
پایمال شود ،به ویژه در شرایعبی کبه
رابعه تیره ایران-آمریکا ،ایران را بیش از
حد به چین وابسته کرده باشد.
این تشور ج.ا .که با گسترش مبببادالت
تجاری با چین و انبعبقباد یبک پبیبمبان
همکاری استراتژیک با آن مبی تبوانبد
تحریم های اقتشادی غرب را خبنبثبی
کند ،فنآوری و سرمایه مورد نیاز خود را
از چین وارد کند و به ایبن تبرتبیبب ببه
غرب ستیبزی و ببلبنبد پبروازی هبای
هسته ای و منعبقبه ای خبود ادامبه
دهد ،یک خام اندیشی خعرناک است
کببه مببی تببوانببد
امنیت ایران را ببه
خعر بیاندازد].[۰
 .۲التتتتتگتتتتتوی
تتتتتتوستتتتتعتتتتته
اقیص دی آمرانه
ی
الببگببوی تببوسببعببه
اقببتببشببادی چببیببن
دارای دو بببخببش
مببتببفبباوت اسببت.
بببخببش نببخببسببت
شامل سبیباسبت
هایی میشود کبه
هدف آنها تبدیل
اقببتببشبباد تببمببامببا
دولتی چبیبن ببه
یک نظام مختلبط،
با حضور برجسته
بخش خشوصی ،و بباال ببردن سبعبی
کارآیی اقتشاد چیبن اسبت .تبوسبعبه
صنایع کاربر ،اصالح ساختار مبالبکبیبت،
تمرکز زدایی ،ایجاد محبیبط مبنباسبب
برای کسب و کار و آزاد سازی تبجبارت
و سرمایه گذاری خارجی از جمله ایبن
موارد اند .اما این سیاست هبا خبات
الگوی توسعه اقتشادی چین نیستبنبد.
اجما واشنگتن و الگبوهبای تبوسبعبه
الهام گبرفبتبه از آن سبیباسبت هبای
مشابهی را تجویز میکنند .آنچه الگبوی
توسعه چبیبن را از سبایبر البگبوهبای
توسعه متمایز میسازد جبنبببه دوم آن
است – اینکه توسعه بخش خشبوصبی
را می باست حول یک اقتشاد دولبتبی
نیرومند سازمان داد و کبل اقبتبشباد را
میبایست زیبر فبرمبان یبک سباخبتبار
سیاسی اقتدارگرا قرار داد تا با تنظبیبم
اسبتبراتبژی هبای بببلبنبد مبدت رشببد
اقتشادی پایدار سیسبتبم را تضبمبیبن
کند.

این جنبه دوم البگبوی تبوسبعبه چبیبن
است که ج.ا.را سبخبت شبیبفبتبه آن
ساخته است .ج.ا .تشور مبیبکبنبد کبه
میتواند در چارچوب نبظبام سبیباسبی
تمامیت خواه و اقتدار گرای خود ،ماننبد
چین ،دسترسی به نرخ رشد اقتشادی
باالیی را سازمان دهد .اما ،ج.ا .تبوجبه
ندارد که مبوفبقبیبت البگبوی تبوسبعبه
اقتشادی چین حاصل شرایط تباریبخبی
خات آن بود که قابل تعمیم ببه ایبران
نیست.
پس از پیروزی انقالب ،حزب کمونیست
چین برای حدود سه دهبه سبیباسبت
هایی را دنبال کرد که بحران اقتبشبادی
عمیقی برای چین به ارمبغبان آورد –
مانند استراتژی توسعه صنایع سنگین،
که با مختشات اقتشاد چبیبن تبنباسبب
نداشت ،محدودیت شبدیبد مبالبکبیبت
خشوصی و مکبانبیبزم ببازار و بسبتبن
درهای کشور به روی تجارت خارجی و
سرمبایبه گبذاری خبارجبی .در سبال
 ۲٢۳۲دولت چین تشمیم گرفبت تبا ببا
تغییر کامل این سیاسبت هبا ،کبه در
چند مرحله به اجرا گذاشته شبد ،ببه
این وضعیت پایان دهد.
در سال  ۲٢۳۲ببیبشبتبر از  ۲۰درصبد
جمعیت چین که بالغ بر  ۳٢۲مبیبلبیبون
نفر می شد در مبنباطبق روسبتبایبی
زندگی میکرد .از این تعداد بیبشبتبر از
 ۰۱۲میلیون نبفبر زیبر خبط فبقبر قبرار
داشت و بقیه نیبز از سبعبی زنبدگبی
بسیار پایینی برخوردار بودند .وقتی در
سال  ۲٢۳۲دولبت چبیبن سبیباسبت
توسعه صنایع کاربر را پیش گرفت ،یبک
نیروی کبار چبنبد صبد مبیبلبیبونبی در
اختیار داشت که تبوانسبت آن را ببا
دستمزدهای بسیار پاییبن در صبنبایبع
کاربر شهری که از ببهبره وری بسبیبار
باالتری برخوردار بودند بکار گبیبرد .ایبن
امر میانگین سعی بهره وری اقبتبشباد
چین را به شدت و با سرعت باال برد.

صفحه 34

همزمان ،اصالح ساختار مبالبکبیبت در
بخش کشاورزی و شبریبک سباخبتبن
کشاورزان در حاصل کار خبود ،سبعبی
بهره وری را در بخش کشاورزی آنچنان
باال برد که علیرغم مهباجبرت گسبتبره
نیروی کار روستایی به شهرها ،سعی
تولید و رفاه در مناطق روسبتبایبی ببه
میزان چشمگیری افزایش یبافبت .ایبن
دو تحول انرژی اقتشادی عظیمی را که
در اقتشاد چین نبهبفبتبه ،امبا مبهبار و
سرکوب شده بود ،رها سباخبت .ایبن
انرژی رها شده نقش تعیین کننده ای
در موفقیت الگوی توسعه چبیبن ایبفبا
کرد .از سوی دیگر ،سبایبر سبیباسبت
های جدید دولت چین ،مبانبنبد ایبجباد

محیط منباسبب ببرای کسبب و کبار،
تمرکز زدایی و آزادی سازی تبجبارت و
سببرمببایببه گببذاری خببارجببی ،شببرایببط
مناسب برای بهره برداری موثر از ایبن
انرژی رها شده را فبراهبم سباخبنبتبد.
مجموعه ای از شرایط فرهنگی جامعه
چین نیز به این روند کمک کرد ،مبانبنبد
تاکید بر آموزش ،پس انبداز ،انبظببباط،
فرمانبری و شایسته ساالری.
در ایران شرایط کامال به گونبه دیبگبری
است .در ج.ا .انرژی اقتشادی سرکبوب
شده بیش از هر چیز در اقشار مدرن و
تحشیل کرده جامعه ،به ویژه جوانبان و
زنان قرار دارد که بخش بزرم جامعه را
تشکیل میدهبنبد .تبجبدد سبتبیبزی و
اقتدارگرایی ج.ا .و نگاه ایدئولوژیک آن،
که با هویبت و سبببک زنبدگبی آنبهبا
أساسا نبا سبازگبار اسبت ،امبکبان و
انگیزه این بخش بزرم جبامبعبه ببرای
مشارکت فعال در توسعه اقتبشبادی و
سیاسی کشور را شدیدا تضعیف کرده
است .سرچشبمبه هبای دیبگبرانبرژی
اقتشادی سرکوب شده در ج.ا .عبارتنبد
از ناکارآمدی اقتشاد دولتی ،مناسبببات
رانتی ،فساد اقتشادی ،رشوه خبواری،
پارتی بازی و امور ی از این دست ،کبه
بخش قابل توجهی از منابع اقبتبشبادی
کشور را به هدر می دهند .آزادسازی
انرژی اقتشادی سرکوب شده در ایران،
با توجه به سرشت سرچشبمبه هبای
آن ،نیازمند راه کاری است که ببرپبایبه
شفاف سازی ،پاسخگوسازی و ارتبقبا
آزادی های سبیباسبی و مبنباسبببات
دموکراتیک استوار باشد.
افزون بر این می بایست توجه داشبت
که وابستگی اقتشادی ایران به درآمبد
نفت که به دولت اسبتبقبالل مبالبی و
امکان می دهبد تبا ببر فبراز جبامبعبه
بنشیند ،ریسک های الگبوی تبوسبعبه
چینی را که توسعه بخش خشوصی را
به دولت وابسته می کند و کل اقتشباد
را زیر فرمان استراتژیک یبک سباخبتبار
سیاسی اقتدارگرا قرار میدهد ،بشدت
افزایش میدهبد .هبمبچبنبیبن ،بسبتبر
فرهنگی و اجتماعی ایران با چین قابل
مقایسبه نبیبسبت .ویبژه گبی هبای
فرهنگی چین که در باال به آنها اشباره
شد در ایران قوی نبیبسبت .از سبوی
دیگر ،از زمان مشروطه تا کنون جامعبه
ایران همواره در تب و تاب نیل به آزادی
های سیاسی بوده است .طی چبهبار
دهه گذشته ،به دلبیبل اقبتبدارگبرایبی
بسیار شدید ج.ا ،.نگاه تجدد ستیز آن،
مببداخببلببه گسببتببرده آن در عببرصببه
خشوصی ،درهم آمیزی نهادهای دیبن
و دولت و عدم پاسخگویی معلق نهباد
والیت فقیه در برابر جامعه ،مبعبالبببات

جببامببعببه مببدنببی بببرای آزادی هببای
سیاسی و اجتماعی بسیار شدیدتر و
نیرومندتر شده است .آنچنانبکبه اصبل
تببامببیببن آزادی هببای سببیبباسببی و
اجتماعی به عاملی تعیین کبنبنبده و
غیر قاببل چشبم پبوشبی در تبدویبن
استراتژی های توسبعبه اقبتبشبادی و
سیاسی تبدیل شده است.
توسعه اقتشبادی و سبیباسبی ایبران
الگویی می طلببد کبه ببا مبخبتبشبات
اقتشادی  ،اجبتبمباعبی ،فبرهبنبگبی و
سیاسی ایران و خواست آزادی هبای
سببیبباسببی و اجببتببمبباعببی سببازگببار
باشبد .البگبوی تبوسبعبه اقبتبشبادی
اقتداگرای چین قابل تعمیبم ببه ایبران
نیست .این الگو تنها اقتدارگرایی را در
ایران تشدید و باز تولید خبواهبد کبرد،
بدون آنکه رشد اقتشادی چشمبگبیبری
برای اقتشاد کشبور ببه ارمبغبان آورد]
.[۲
نییجه گیری
استراتژی ج.ا .در رابعه با چین در هبر
دو زمینه همکاری استراتژیک و کبپبی
برداری از الگوی توسعه اقتشادی چیبن
بر پایه پیش فر ها و استدالل هبای
نادرست استوار است .این استبراتبژی
نتیجه ای را که ج.ا .تشبور مبی کبنبد
نخواهد داشت .برعکبس ،مبی تبوانبد
بحران هبای اقبتبشبادی و سبیباسبی
کشور را تشدید کند و امنیت کشور را
به خعر بیاندازد.
[  ]۲اگر اختالف هزینههای زندگی را
نیز منظور کنیم ،تولبیبد سبرانبه چبیبن
همچنان کبمبتبر از یبک سبوم ایباالت
متحده آمریکا است.
[  ]۰برای توضیحات بیشتر به مقبالبه
«توافقنامه  ۰۱سال ایبران و چبیبن »
بببخببش هببای  ۲تببا  ۲مببراجببعببه
کنیدwww.hadizamani.com :
[ ]۲برای توضیحات بیشتر به مقاله «
چرا الگوی توسعه اقتشادی چین ببرای
ایران گزینه ای نامبنباسبب اسبت» در
سببببایبببببت مبببببن مبببببراجبببببعبببببه
کنیدwww.hadizamani.com :

فاطمه جمالپور

کرونا و بازار تقلبهای مجازی در
امتحانات آنالین ایران
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 ۱بهمن  ۰۲ - ۲۲٢٢ژانویه ۰۲۰۲
تشویرIRNA،
ب شیوع کرون  ،امیح نت ت متدارس
و دانشگ هه ی ایران آنالی برگتچار
ماشود .ای موضوع ب عث شتده
دانتتشآمتتوزان و دانشتتجتتوهتت ی
زی دی دنب کسا بگردند کته بته
جتتت یشتتت ن امتتتیتتتحتتت ن دهتتتد.
امیح ندهندهه یا که رس نهه ی
ایران از آنهت بت عتنتوان اهتمتیت ر
تقلبا ن م مابرند.
تقلب آنبالیبن ببازاری ببا خبریبداران و
فروشندههای زیاد و نرخهبای مبتبعبدد
دارد ،از آگببهببی  ۰۲هببزار تببومببانببی
دبیرستبان تبا دو مبیبلبیبون تبومبانبی
دانشگاه "شریف" .کافی است کبمبی
"تلگرام"" ،واتساپ" و "سایت دیوار" را
باال و پایین کنید تا با انوا آگبهبیهبای
تقلب در امتحانات به روبهرو شوید.
رعنا آگهی گذاشته که به جای دیگران
امتبحبان ریباضبی مبیدهبد .او ببرای
امتحان ریاضبی پبایبه دهبم  ۲۲هبزار
تومان میگیرد .رعنا میگوید" :بیست
هزار تومان قبل [از] امتحان و ده هبزار
تومان وسط امتحان میگیرم .تضمبیبن
میکنم که نمره زیر  ۲۲نیاید .تبا حباال
به جای هفبت نبفبر امبتبحبان دادم و
راضی بودند .در امتحان هم اگر کسبی
سنال تکی بخواهد ،سنالی سه هبزار
تومان جواب میدهم".
جبنبوب
مریم معلم یبکبی از مبدار
تهران است .پارسبال مبدیبر مبدرسبه
بببرگببه امببتببحببان پسببرش را بببرای او
فرستاده تا به جای پسبرش امبتبحبان
دهد .مریم به بیبیسبی مبیگبویبد:
"انبگبار تببقبلبب دانببشآمبوزان یبک راز
عمومی است که همه میدانیم ،امبا
چشبمپبوشببی مبیکببنبیبم ،چبون راه
دیگری نداریبم .زیبرسباخبتبی فبراهبم
نیست و انبگبیبزهای وجبود نبدارد .از
اسبت دانبشآمبوزان
برگهها مشخ
جمع میشوند خانه همدیگر و امتحان
میدهند .برگهها سراسر تقلب است.
حتی اشتباهاتشان هم شبببیبه هبم

است .برای یک آزمون ده نفر نبوشبتبه
بودند دو ضربدر سه ششت میشود".
نیسبتبنبد کبه در مبیبدان
تنها مدار
تقلب افتادهاند ،در دانشگاهها هم بازار
تببقببلببب داغ اسببت .کببانببال "دیببوار
دانشجویان" با  ۲۲هزار عضو پر اسبت
از آگهیهای درخواست امتحاندهنبده
با قیمت توافقی .خیلیها البته بیعانبه
میگیرند و دیگبر جبواب نبمبیدهبنبد.
تقلب در تقلب.
میثبم دانشبجبوی دانشبگباه شبریبف
است .درباره نرخهای ببازار تبقبلبب در
این دانشگباه مبیگبویبد" :اگبر نبمبره
پاسی [قببولبی] ببخبواهبی دویسبت
تومان ،اگر  ۲۲ببه بباال ببخبواهبی دو
میلیون ،البته ببایبد جبزوه را قبببلبش
ببینم".
مببهببدی دانشببجببوی دانشببگبباه آزاد
اسالمی است .او اینروزها ببه دنبببال
"همیار تقلب" گشته و به بیبیسبی
میگوید" :واحدی حساب مبیکبنبنبد،
تببخببشببشببی هببر واحببد
بببرای درو
دویست تومان درمیآید".
بعضی دانشبگباههبا مبثبل دانشبگباه
تهران ،سعی کردهاند جلوی تقلب را با
تشویری کردن امتبحبان ببرخبی درو

تببخببشببشببی و تسببتببی کببردن درو
عمومی بگیرند .هر چند محمود نیبلبی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهبران ،در
کنگره ملی دانشگاه و کبوویبد ۲٢ -کبه
اول بهمنماه در دانشگاه شریف برگزار
کرونا بباعبث
شد گفته است" :ویرو
افزایش تقلب در ببیبن دانشبجبویبان،
کپیکاری و رویآوردن دانشجویبان ببه
استفاده از خدمبات شبرکبتهبا ببرای
شرکت در امتحانات شده است".
محمد ،دانشبجبوی رشبتبه شبیبمبی
دانشگاه خواجه نشبیبر اسبت .او ببه
بیبیسی میگوید" :این اواخر ببرای
چهارتا امتحبان درمبجبمبو صبد هبزار
تببومببان پببول دادم .تببعببداد زیببادی از
جمع مبیشبونبد.
دانشجویان آن در
روی هم پول میگذارند و ببه کسبی
میدهند کبه ببه جبایشبان امبتبحبان
میدهد .حدود  ۰۲۲تومبان ببرای هبر
امتحبان .یبک نبفبر سبناالت را ببرای
امتحاندهنده میفرستبد و ببقبیبه ببا
تغییر کپی میکنند".

به گفته محمد" ،عبرضبه و تبقباضبا
است که قیمت را مشخ میکند.
دروسی مبثبل فبیبزیبک و ریباضبی
عمومی دانشجوی بیشتری دارند و
طبعاً قیمتش ارزانتر اسبت .درو
تخششی گرانتر هستند .اگر ببرایبت
مهم باشد باید با آدمهای خبفبنتبر
هماهنگ کنی ،مبثبال ً دانشبجبویبان
دکترا که قیمتش برایت بیبشبتبر آب
میخورد".
محمد میگوید" :مبوردی ببوده کبه
بعد امتحان استاد زنگ زده ببه تبک
تببک دانشببجببوهببا و سببنالهببا را
شفاهی پرسیده و آنبهبایبی را کبه
تقلب کرده بودند ،نابود کرده است".
منشور غالمی ،وزیر علوم ایران ،تبرم
گذشته اعالم کرده بود" :هماهنگی
کرونا باعث افزایبش تبقبلبب در ببیبن
توضیی تشویر - ،رئیس دانشگاه تهران" :ویرو
الزم برای برخورد قانونبی در قبالبب
دانشجویان ،کپیکاری و رویآوردن دانشجویان به استفاده از خدمات شرکتها ببرای
قانون با پلیس فضای تولید و تبببادل
شرکت در امتحانات شده است".
اطالعات افتار انجام شبده اسبت".
نیست .پژوهشگاه معالعات آمبوزش و
مختلف در طول ترم ،نمبره نبهبایبی را
علی اکببر صبفبوی ،رئبیبس کبارگبروه
پرورش در معالعات فوری درباره پبدیبده
تنها از امبتبحبانبات پبایبان تبرم ثبببت
تخششی آمبوزشهبای البکبتبرونبیبکبی
"تورم نمره دانشآموزان" هشبدار داده
نمیکنند ".اظهارات و برخوردهایی کبه
وزارت علوم ،با بیان اینکبه تبقبلبب ببه
است .این پدیده وقتی روی مبیدهبد
انگار تأثیری بر امتحانات و بازار تبقبلبب
صفر نمبیرسبد ،امبا مبیتبوان آن را
کببه افببزایببش نببمببرات در آزمببونهببای
نداشته است.
کبباهببش داد ،درببباره راهحببل ایببن
مختلف ،بازتاب پیشرفت واقعی آنها در
معدل محمد با تقلب  ۲نمره بیشتبر از
وزارتخانه برای کاهش تقبلبب گبفبتبه
یادگیری نیست.
قبل کرونا شده است .البته محمد تنها
ارزیباببیهبای
است" :اساتید براسا

وقیا که آق نجفا مأمور م لیت تا را کته از وی م لیت ت
ه ی عقب افی ده اال را خواسیه بود ،به کفر میهم کرد.
مببشروطیت
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ملکببزاده نویببسندۀ تبباری
ایران می نویسد:
«معروف است که آقا نجفبی ا مبالی
قدرتمنببد اصببفهان در زمببان ناصببرالدین
شاه ر  ...به عنوان یکی از متمول ترین
مبردان اصبفهان .چنبدین سبال مالیببات
دیوانی را نپرداخته بود ...،رئیس مالیب
وقببت کببه در آن زمببان وزیببرش مببی
نامیدنبببد ،روزی آقبببا را ببببرای تبببشفی
حساب مالیاتی ببه خانب خبود دعبوت
نمود .آقا نجفی ببا جمعبی از طبالب و
علمبا ببه مبنزل او رفتنبد .وزیبر تبا درب
خانه از آنان استقبال کرد و دسبت آقبا
را بوسید  ...و در صبدر طباالر نبشانید.
پیشخدمت چائی و شیرینی به حبضور
آقا آورد ولی آقا از خوردن امتنا کبرد و
بببا بببی شببرمی گفببت :مببردم بعببضی
صحبت ها در اطراف عقیدۀ دینی وزیبر
می کنند .معنی آن حرف ایبن ببود کبه
چببون وزیببر متهببم بببه بببی دیببنی و
المذهبی است ،رعایت حدود شر ببه
من اجازه نمی دهد که چیزی در خانب
او بخورم.

حرف حجة االسالم  ...چون صاعقه ببر
سر آن مرد بیچباره فبرود آمبد و جبان و
آببروی خببود را بببه ببباد رفتببه پنداشببت.
ناچار برای نجات از آن مهلک مخوف ببا
تنی لرزان  ...قلمدان و کاغبذ خواسبت
و سببعری بببدین مببضمون روی کاغببذ
نوشببته و تقببدیم حببضور آقببا کببرد« :
 ...تبا ایبن تباری کلیب
حضرت آیت
بببدهی هببای  ...خببود را بببه اینجانببب
پرداخته اند »...
آقا پس از خوانبدن کاغبذ مبذکور خنبدۀ
شببیرینی کببرد و دسبببت ببببه سبببوی
شیرینی دراز نمود و گفت« :من جنباب
وزیببر را از هرمببسلمانی مببسلمان تببر
مبی دانببم و در عالقمنببدی ایببشان بببه
اصول دین مبین کمترین تردیدی نبدارم
و سپس روی میزبان را ا که تا سباعت
پیش نجس بود ر بوسید و ببا کامیاببی
به منزل خود مراجعت کبرد .ن  -ک :ج
 ،0-0-3ت
.70
همین شیخک در زمبان قحعبی کنبدم
نفروخبببت کبببه کبببران شبببود شبببهردار

اصفهان ببا
چند نفبر از
تببباجر هبببا
رفتنببد نببزد
همیببببببببن
شببی کببه
هبببر قبببدر
صبببببببببالح
میدانیبببببببد
بیبببببببست
هزار تومان
نقببببببببببببد
تقدیمتان میبشود دسبتور دهیبد در اذا
کنببدم بدهنببد کببه ارد کنیببم ومببردم از
مرک نجات دهیم شیخک کفبت عالبی
تجببار را روانببه کببرد وبببه نوکببرش کفببت
قشاب باشی را ضدا کن وقبتی او امبد
کفت این اقبا بهبایی شبده چهبار شبغ
بکنید از دروازه آویزان کنید ایبن را پبسر
کوچک این شیخک بنام میرزا جبواد اقبا
که از بزرگان اصفهان بود تعریف میکبرد
ویک کتباب در حبدود  ۲۱۲صبفحه هبم
گذارش شده بود

»هتاو«
علیاشرف درويشیان
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ا 02نبوامبببر روز جبهبانبی مبببارزه بببا
خشونت علیه زنانر
ا هبببتببباو:اسبببم دخبببتبببر در زببببانبببی
ُکردی.آفتابر
صبی زود،خبروسبخبوان،کبه هبنبوز آب
رودخبانبه آلبوده نشبده ببود،هبتباو بببا
کوزهای که از خبودش کبمبی کبوچبتبر
بببود،از مببیببان کببوچببههببای ده پببیببدا
میشد.کوچهها پر از ععبر یبونبجبه و
بوی گبوسبفبنبد ببودنبد.لبب چشبمبه
مینشبسبت،کبوزه را پبر مبیکبرد.ببا
دستهای کوچکش چند مشت آب ببه
کوزه میپاشید.تا خانه چندبار کبوزه را
زمببیببن مببیگببذاشببت.نببفببسنببفببس
میزد.پاهای چرکش را از روی تبیبزی
سنگها به سرعت میغلتاند.دامنبش
خیس میشد و کوزه کبوشبهی اتباق
مینشست.
«براخات »پدر هتاو صببی خبیبلبی زود
وکلکبوانبهاشاکبلبک ببه
میرفت.دا
کسبببر اول و دوم ببببه مبببعبببنبببی
انگشت.کلکوانبه وسبیبلبهای از چبرم
سخت برای چهار انگشت میسازند و
با ن آنها را با به م میبندند.هنگبام
درو برای جلو گیری از آسیب خارها،ببه
دستی که با آن ساقبههبای گبنبدم را
مببیگببیببرنببد مببیپببوشببانببنببدر را بببری
مببیداشببت.نببان پببنببچببهاش را نببوک
چوبدستی میآویخبت و مبیرفبت.در
دامن کوههای دور،درو میکبرد.روزمبزد
بود.شب که میآمد،خستهی خسبتبه
بببود.بببا خببودش بببوی گببنببدم تببازه
مببیآورد.بببوی آفببتبباب مببیآورد.کببالش
اگیوه زیر پالستیکیر زیره قیری را کبه
در میآورد،بوی عرق پا و بوی کاه تبازه

را در اتاق میگراند و یبکریبز تبعبریبف
میکرد.
براخات تندتند حرف میزد.مثل کسی
که آش داغ مبیبان دهبانبش بباشبد.ببا
چشمهای خواب آلود،چرت میزد.ولی
نمیتوانست از حبرف زدن خبودداری
کند.از ترکیدن طایر کمبایبن نباصبرخبان
که بادش دوتا گوسفند را کشته ببود و
صدایش سرتاسر آبادی پیچیبده ببود،از
دعوای آب،از ببیانبفبشبافبی صباحبب
مزرعه،از آمریبکبایبیهبا کبه داشبتبنبد
زمینهای اطراف دهکده را برای نبفبت
سوراخ سوراخ می کردند و آن دورهبا
کنار ده آسمان آباد،ساختمان ساخبتبه
بببودنببد و مببوتببوربببرق گببذاشببتببه
بودند.براخات میگفت که چگبونبه ببه
یکی از سوراخها که عمیق بود و گبل
آبی رنگی مثل گل سرشور اطبرافبش
ریخته بود،سرزده بود و دو سنگبی ببه
داخلش انداخته بود و سرواخ مبثبل راه
آب غلغل کرده بود.
حرفش را میکشانبد ببه ویبس مبراد
مستخبدم مبدرسب آسبمبانآبباد کبه
میخواست برای پسبرش خبداداد زن
بگیرد.با غزال مادر بزرم هتاو سه نبفبر
مینشستند سر سفره.نان ساجی ببا
دوغ و بببودنبب خشببک.شببام کببه
میخوردند مادر بزرم میگفت« :مبثبل
این که حب کیف خوردین.زود خبواببتبان
گرفت!»
چراغ را پایین میکشید.چراغ پبرتپبرت
مبببیکبببرد.مبببادرببببزرم سبببرش را
میگذاشت روی متکا ولی بعد از چنبد
لحظه سرش را برمیداشت و به متکبا
میگفت« :ای متکا،دین و گبنباه سبه

راهدارادزدر و سه جاهداراثروتمبنبدر و
سه گمر کچی به گردنت اگر صبب زود
بیدارمان نکنی.ر
مادر هتاو که اسمش سحر ببود،چبنبد
سال پیش مرده بود.هتاو آن شبب را
خوب به یاد داشبت.آن شبب،مبادرش
توی جا پی و تباب مبیخبورد.شبببی
بارانی بود.آسمان ببرق مبیزد.پبدرش
بلند شده بود و ببا مبادرببزرم هبرچبه
کببرده بببودنببد،دل درد آرام نشببده
بود.خشت داغ زیر مبادرش گبذاشبتبه
بودند،خوب نشده ببود.مبادرش از درد
کبود شده بود.لبهایش کبببود و پبف
کرده و به هم فشرده بود.
پدرش دستپاچبه شبده ببود.خبر را از
طویله بیرون آورده بود.مادرش را سبوار
کرده بود و رفته بودند.دو تا برادرهایبش
گریه و زاری کرده بوند.یکی شیبر خبور
بود و دیگری بزرگتر.آسبمبان ببرق زده
بود و در یک لحظه سایبه ی طبویبل و
خمیدۀ پدرش را روی دیوارهای کبوچبه
انببداخببتببه بببود.در آن شببب پببدر بببا
چوبدستی و مادر کبه تبکبیبده ببود و
سببرش را روی پبباالن خببر گببذاشببتببه
بود،رفته بودند و در تاریکی غلی شبب
گببم شببده بببونببد.ببباران هببرچببه کببرده
بود،تاریکی را نشسته ببود.هبتباو زده
بود زیر گریه.مادر بزرم دعا خوانده ببود
و بچهها را برده بود که بخواببانبد.هبتباو
سرش را گذاشته بود روی پای مهربان
مادربزرم.مادربزرم باغشه رو کرده ببود
به متکا و گفته بود«:ای مبتبکبا،دیبن و
گناه سه راهدار و سه جباهدار و سبه
گمرکچی به گردنت اگر زود به خوابمان
نکنی».
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روز بعد نبزدیبکبیهبای غبروب پبدرش
برگشته ببود.مبادرش هبم ببرگشبتبه
بود،ولی مبثبل هبمبیبشبه نبببود.او را
گذاشته بودند روی یک نردبام و رویبش
را پارچ سیاهی کشیده ببودنبد.هبتباو
میتوانست برجستگی صورت مبادرش
را از زیر پارچه ببینبد شبکبم مبادرش
چال افتاده بود.این آخرین باری بود کبه
از دور مادرش را دیده بود.خواسته ببود
برود و خودرش را روی او بیبنبدازد،ولبی
نگذاشته بودند خودش را انداخته ببود
روی خاک و خلها و ببه سبر و روی
خودش خاک ریبخبتبه ببود.مبادر ببزرم
آنببقببدر بببا نبباخببن صببورت خببودش را
خراشیده بود که خون افتاده بود.هبمب
زنهای ده این طور ببودنبد.ایبن رسبم
بود.دو طرف جنازه ایستادند و با آهنبگ
پرغبم وی وی،وی وی،صبورتشبان را
میخراشیدنبد تبا خبون مبیافبتباد و
بیهوش میشدند.
شبها گریه و زاری مثل تاریکی اتباق
را پر کرده بود.مادر بزرم صورتش در اثر
خراشها چرک کبرده ببود و مبدتهبا
آزارش داده بود.زرده تبخبم مبرغ و آرد
روی گونههاش انداخته بودند.
تنها یادگار مادرش اسپندهبای ببه نب
کشیده بود که روی دیوار اتباق آویبزان
کرده بودند.
برادر کوچکش را خیلی زود ببه نبان و
دوغ و ترید چای عادت دادند،اما زردنبببو
و مردنی شبد.گبردنبش روی یبک رم
ایستاده بود .برادر دیبگبرش هبر شبب
بهان مادرش را میگرفت.
هتباو هبیب وقبت مبادرش را از یباد
نبرد.مثل ایبن کبه گبوشب اتباق ببود
میرفت و نشست آنبجبا کبه مبادرش
مینشبسبت.ببوی او ذهبنبش را پبر
میکرد.یادش میآمد کبه هبمبیبشبه
مادرش آن گوشب تبوی تباریبکبی کبز
مببیکببرد و کببالش مببیچببیببد.صببدای
نازکش هبنبوز در خباطبرش ببود کبه
میخواند:
هی داد،هی بیداد،کس دیار نیه
کس و درد کس خوردار نییه
بنویسین وبان طاقی و طاق وسان
تا کی بکیشم جور ناکسان.
اترجم شعر کردی کرمانشاهی:
ای داد ای بیداد کسی پیدا نیست
کسی از درد کسی آگاه نیست
ق طاق بستان
بنویسید روی طا ِ
تا کی بکشم جور ناکسانر
عروسک گلی کوچکبش را مبیببرد و
جای مادرش میخواباند.کهن سیاهی
رویش میکشید.روی قلبب عبروسبک
گود شده بود.چکه این کار را کرده بود.
مادرش وقتی که نان میپخت،از خمیر
ته النجین جمبع مبیکبرد و یبک نبان

کوچک هم برای او میپخت.هتباو ایبن
نان را خیلی دوست میداشبت.دلبش
نمیآمد آن را بخورد.میگذاشتش جلو
عروسک ولی بعد یواش یواش از دور و
بر نان میبرید و میخورد و بباز مبثبل
اول درستش مبیکبرد.نبان کبوچبک و
کوچکتر میشد تا ببه انبدازه ی یبک
لقمه میشد که آن را هم میخورد.ببا
خوردن نان عروسک ببازی هبم تبمبام
میشد.از مادرش کبالش چبیبدن یباد
گرفتبه ببود.امبا فبقبط دورۀ کبالش را
میتوانست بچیند.هنوز رویه چیدن بلد
نبود.مادرش کبه مبرد،ببه مبادر ببزرم
کمک میکرد.
زمسببتببانهببا کببالش مببیچببیببدنببد و
تابستانها با مبادر ببزرم مبیرفبتبنبد
بیابان و کنگرهای خشبک شبده را ببا
دست جمبع مبیکبردنبد.عشبرهبا کبه
برمیگشتند دسبتهبایشبان از خبار
کنگرها زخم شده بود.مینشستنبد و
با سوزن خارها را از میبان زخبمهبا در
میآوردند.مادر بزرم چشبمبش خبوب
نمیدید.هتباو خبارهبای دسبت مبادر
بزرم را در میآورد.هر وقت سوزن ببه
گوشت دست مادر بزرم فرو مبیرفبت
و دردش میآمد،مینبالبیبد «آخبای،وی
وی،یببواش هببتبباو جببان،آخببه ایببن
دسته،سنگ پا که نیس»
کببنببگببرهببای خشببک را گبباو دارهببا
میخریدند.
هر شب پدر خسته میآمبد.کبتبش را
کببه بببوی عببرق و آفببتبباب و یببونببجببه
مبببیداد،در مبببیآورد و زیبببر سبببر
میگذاشت.چشمهایش پبر از خبواب
بود و یک ریز تعریف میکرد.
شبهای تابسبان مبیرفبتبنبد پشبت
بام.هوا گرم بود،دم کرده بود.مادر بزرم
برای این که باد ببیبایبد و خبنبکبشبان
بشود،هفت تا آبادی مبیشبمبرد« :بباد
باد هارون آباد،باد باد حسن آباد،باد باد
اسد آباد» ...بعد هفت تا کبچبل آشبنبا
مببیشببمببرد«:کببچببل کببچببل رجببب
کچل،کچل کچل زیبببنبت کبچبل،کبچبل
کچل حاجی کچل»...
و سرش را میبرد بی گبوش هبتباو و
یواش میگفت«:کچل براخات کچل».
هر دو میخندیدند و براخات که وسبط
سرش بیمو بود،میشنید،ولی هبیب
نمیگفت.
یک شب براخات دوباره از قرضبی کبه
ویس مراد از آن ها میخواسبت و بباز
هم از خبداداد کبه مبیخبواسبت زن
بگیرد،حرف زد.پدر با مادر بزرم گبوشب
اتاق نشسته بودند و آهسبتبه حبرف
میزدنبد.هبتباو عبروسبکبش را کبنبار
برادرهایش خواباند و به خواب رفت.
***

ویس مراد دیگر پیرشبده ببود.سبالهبا
مستخدم مدرس آسمان آباد ببود.گباو
داشت،گوسبفبنبد داشبت،پبول قبر
میداد،از هی کس حساب نمیبرد،هر
وقت هم دلش میخواسبت،ببه مبدیبر
مدرسه و معلمها فحش مبیداد،چبون
ببببه آنهبببا هبببم پبببول قبببر
میداد.میگفت« :من تفریحبی شبدم
آدم دولت،چون آدم دولبت اعبتبببارش
هبم یبک روزی دل درد
بیشتره.گا
کهنهام را دولت معالجه کرد،کسی چه
میدادند.اگر نه که پول جمع مبیکبنبم
تا خودم خوبش بکنم».
نوروز که میشد،با یک کبیبسب ببزرم
مینشست کنار مدرسه و عیدیها را
جببمببع مببیکببرد.از پببول گببرفببتببه تببا
توتون.توتونهبا را در هبمبان کبیبسبه
میریبخبت.ببرای یبک سبال سبیبگبار
کشیدن آماده میشد.کبریت و کباغبذ
هم قبول میکرد.تا چند روز این کبارش
بود.بچههایی کبه پبول داشبتبنبد،پبول
مبیدادنببد و آنهبا کببه نبداشببتببنببد،از
پدرشان توتون و کاغذ سیگار و کببریبت
میگرفتند.یا کش میرفتند.
یک بار هم یکی از ببچبه هبا،یبک خبار
پشت بزرم برای ویبس مبراد عبیبدی
آورده بود.ویس مراد با دیدن خار پشبت
بزرم گفته ببود« :هبای المشبب،ببرای
سینه درد زنم کبابت مبیکبنبم،شبایبد
سینه خفهاش خوب بشود».
بعد از آن،هر سال یک گونی هم ببرای
خبببارپشبببتهبببایبببی کبببه ببببچبببههبببا
میآوردند،تهیه میدید.
ویس مراد با براخات حرف زده ببود و
قببر هببایببش را بببه رخببش کشببیببده
بود.میخواست هتاو را ببرای خبداداد
که یکی دو سبالبی ببود از سبرببازی
بازگشته بود،بگیرد.براخات ببارهبا ببه
ویس مراد گفته بود که هبتباو کبوچبک
است و چند سالی باید صبببر کبنبد.از
طرفی مادر بزرم راضی نمبیشبد.امبا
پببببببافشبببببباری
مببببببراد
ویببببببس
میکرد.مبیخبواسبت هبر چبه زودتبر
خداداد را سر و سامان بدهد.ببراخبات
از ته دل راضی نبود.ولی فکر کبه مبی
کرد دید باید قبول کند.یک نان خور کبم
میشد و قبرضبش را هبم مبیداد و
سروکارش با ژاندارمها نمیافتاد.
براخات مادر بزرم را راضی کبرد.مبادر
بزرم مبرتبب اشبک مبیریبخبت و ببا
خودش زمزمه میکرد« :عزیزکم،عشای
دستم،چه کسی خارها را از دسبتبم
بیرون بیاره؟!»
***
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آخوندی باشکم بر آمده و چشبمهبای
پف کرده،باالی اتاق نشسته بود.مرتب
ورد می خواند و با صدایی از گبلبویبش
به سبخبتبی ببیبرون مبی آمبد،پشبت
سبرهبم مببی گبفبت«:مببببارک اسببت
انشاز ،مبارک است انشاز ».
براخات که قیاف گرفتبهای داشبت،رو
کرد به ویس مراد و گفت«:در صبورتبی
راضی میشوم که روی قرآن انگبشبت
بذاری که تا بزرم نشده،دسبت ببه او
نزنین».
ویس مراد من و من کرد و گفت« :قبول
دارم،باشه،عیبببی نبداره.مبثبل دخبتبر
خودم بزرگش مبیکبنبم.هبر وقبت تبو
اجازه دادی،عروسیش میکنیم».
براخات با نا اطمینانی گفت«:قسم به
این قران بخورین».
ویس مراد و خداداد دستهبایشبان را
روی قببران گببذاشببتببنببد.ویببس مببراد
گفت«:به این قرآن تا وقبتبی کبه ایبن
دختر خوب بزرم نشه،اجبازه نبمبیدم
کسی دست به او بزنه».
خداداد گفت« :به این قرآن تا وقتی کبه
این بچه خوب بزرم نشه به او دسبت
نمیزنم».
هتاو را با گریه و زاری بردند.پا به زمیبن
مببیکببوبببیببد.عببروسببکببش افببتبباد و
جاماند.ویس مراد هتاو را جلبو خبودش
نشاند و برد.
***
آسببمببان آببباد مببرکببز دهببات اطببراف
بببود.مببدرسببه داشببت،جببمببعببیببت زیبباد
داشبببت،ژانبببدارم داشبببت،آخبببونبببد
داشت.مثل ده آنها نبودکه آخوند فقط
ماههای رمضان و مبحبرم چبنبد روزی
میآمد.
هتاو چند شب یک ریز گریه میکرد.ببه
یاد مادر بزرگش افتاده بود.دیگر کسبی
نبود که شبها برایش قشه ببگبویبد و
سر روی پایش بگذارد.قیاف گریان مادر
بببزرم را در آخببریببن دیببدار بببه یبباد
میآورد.پل پلاپلبک پبلبک شبر شبرر
اشک میریخت.صورتش خیبس شبده
بود.دستهای زبرش را به یاد آورد کبه
مثل سبنبگ پبا ببود ولبی مبادرببزرم
همیبشبه مبیگبفبت« :آخبای،وی وی
عزیزکم،آخه این دسته،سبنبگ پبا کبه
نیس».
خان جدید بوی ناآشایی مبیداد.مبادر
خداداد با او نمبیسباخبت.کبار شبرو
شده بود.از چشبمبه آب مبیآورد،ببه
گبباوهببا و گببوسببفببنببدهببا عببلببوفببه
مبببیداد،تبببپبببالبببههبببا را جبببمبببع
میکرد،تکههای بزرم نبمبک را جبلبو
آخور میگذاشت تا گوسفندهبا مبوقبع
آمدن از چرا آنها را ببلبیبسبنبد.یبواش
یواش داشت همه چبیبز را فبرامبوش

میکرد.عادت میکرد.چند ماه بعد یبک
بار پدر به دیبدنبش آمبد.هبر دو گبریبه
کردند و آرام از هم جدا شدند.
عید که شد،پیرهن قرمزی با گبلهبای
آبی برایش دوختند،دست و پبایبش را
حنا بستند.و با ویبس مبراد و خبداداد
پیش براخبات رفبتبنبد.مبادر ببزرم در
آغوشش کشید،بوییدش.چشمهایبش
کببم سببوتببر شببده بببود.دسببتهببای
مادربزرم را بوسید.به اسپندهبای نب
شده،نگاه کرد.به گبوشب اتباق نبگباه
کرد.مادربزرم چندتا نقل چرک آلبود از
مدت ها قبل نبگبه داشبتبه ببود،تبوی
دستش گذاشت.هتاو یاد آن وقبتهبا
افتاد که مادر بزرم برایش از عبروسبی
نببقببل مببیآورد.مببادر بببزرم خببودش
نمیخورد.وقتی هم کبه مبیخبورد،تبا
شب آب نمیخورد.می گفبت« :وقبتبی
آدم چیز خوب میخوره،نببباد روش آب
بخوره،تا مزهش خیلی بمانه تو دهن».
هتاو نقلها را به برادرهایش که زل زل
به پیرهن اون نگاه میکردنبد،داد،آنهبا
را بوسید.آن دو نقلها را تند تند از هبم
قاپیدند.
از یکدیگر جدا شدند.ویس مراد او را ببه
ترک خبودش نشبانبد.از دور ده مبحبو
میشد.تا وقتی که یک کوه جلو ده را
گرفت،هتاو به عقب نگاه میکبرد.ببعبد
متوجه جلو شد.آسمبان آببادی از دور
سر از مه و گرد و خاک در می آورد.
***
بببهببار بببود.شببب بببود.از دور صببدای
هوهوشومی میآمد.عوعو سبگهبا و
زوزۀ شغال میآمد.هنوز چنبد روزی از
آمدن آنها نگذشته ببود.مبادر خبداداد
رفته بود خان همسایهها ببرای نبزلبه
بندی.در اطاق فقط ویس مراد و خداداد
بودند.هتاو نشسته بود گوش اتباق و
مقداری پشم را شبی مبیکبرداشبی
کردن به معنی از هم بازکردن پشبم و
پنبهرو به نقشهایی که از حبنبا روی
دستش مانده بود،خیره شیده بود.
دو سه شب بود کبه خبداداد و ویبس
مراد غروغرشان بود.دعوا داشتند.ویس
مراد که گبوشبهای نشبسبتبه ببود و
سیگار دود میکرد با خشم ببه خبداد
گفت« :کبی مبیخبوای کبار را تبمبام
بکنی،ها!؟»
خداداد در حالیکه گوش هبایبش سبرخ
شبببده ببببود گبببفبببت«:آخبببه قسبببم
خوردیم،مگه میشه؟»
ویس مراد ببا غبرولبنبد گبفبت« :قسبم
سرت بخوره،قسم گذشت و رفت.حباال
هبم نبمبیخبواد
بزرم شبده.جبلبو
سربزرگبی ببکبنبی.از خبانبه ببیبرونبت
میکنم».
و لبببرز جبببواب
خبببداداد ببببا تبببر

داد« :هببببمبببببهش شبببببش مببببباه
نگذشته،چعور ببزرم شبده؟! »ویبس
مببراد بببا خشببم گببفببت«:تببف بببه
غیبرتبت،مبردم پشبت سبرمبان حبرف
میزنن.البد مرد نیستی».
خداداد آتشی شد.خون چشبمهبایبش
را گرفبت.ببا حبرکبتبی عشبببی ببلبنبد
شد،دست هتاو را گرفت که ببه اتباق
آن طببرف حببیبباط ببببببرد ویببس مببراد
غرید« :بیرون سروصدا میکنبه،ببرو تبو
پستو».
خببداداد بببردش تببو پسببتببو.هببتبباو
میلرزید.دست و پا میزد.خداداد او را
محبکبم ببغبل کبرده ببود.هبتباو جبیبغ
کشید«:ایخدا،ایخدا،باباجان به دادم
بر ».
تا خبداداد آمبد ببه خبودش مشبغبول
شود،هتاو از دستش گریخت،از پسبتبو
بیرون دوید.تنها پناهش ویس مراد ببود
کبه داشبت سبیببگبار دود مبیکبرد و
بیخیال به تاریکی زل زده ببود.بباران
میبارید.برق یک لحظه زمین را روشن
کرد.هتاو دویبد و پشبت ویبس مبراد
پببببنببببهببببان شببببد و جببببیببببغ
کشببیببد«:ببباببباجببان،ببباببباجببان،بببه دادم
بر .یا علی،یا امام رضا».
ویس مراد دست او را گرفت و پبرتبش
کرد جلو خداداد و با تمسخر و خشبم
به او گفبت« :ببیعبرضب دسبت و پبا
چوبی!»
خداداد پرید و هتاو را گرفت و همان جا
بردش.جیغهای هتاو شدیدتر شد.ببعبد
مبببثبببل ایبببن کبببه اورا سبببوزانبببده
باشند.فریادی از دل کشبیبد و دیبگبر
صدائی نیامد.
سکوت اتاق را چکههای بباران کبه از
کبببنبببار تبببیبببرهبببای سبببقبببف فبببرو
میریخت،شکست.
هتاو رنگ پریده گوش اتقاق افتاده بود
همه دستپاچه شده بودند.ویبس مبراد
با دو دست توی سر خودش مبیزد و
می نالیبد« :دخبتبرکبم،عبروسبکبم چبه
غلعی کردم!چقدر ببیرحبمبی کبردم!
ای قران،توبه،توبه».
براخات و مبادر ببزرم را خبببر کبرده
بودند.نزدیکیهای ظبهبر خبودشبان را
رسانده بودند.مرتب کهنههای زیر هتاو
را که از خون خیس میشد،عو می
کردند.دنبال وسیلهای میگشند تبا او
را به شهر برسانند.یک وانت که ببارش
گندم بود،ببنبا شبد آنهبا را ببا خبود
ببرد.ویس مراد و براخات،هتاو را روی
دست گرفتنبد.روی جبوالهبای گبنبدم
نشببسببتببنببد.سببر هببتبباو را روی پببای
مادربزرم گذاشتند.براخبات ببا تبمبام
پهنای صورت گریه میکرد.
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ویببس مببراد رنببگببش پببریببده بببود و
دستهایش می لرزید.در چهرهاش عرق
شببرمسبباری و اشببک قبباطببی شببده
بود.سر خود را به نبردههبای مباشبیبن
میکوبید و مویه مبیکبرد.مبادر ببزرم
صببورت را خببراش داده بببود.شببیببون
مببیکببرد و مببی نببالببیببد«:یببادگببار
دخبببتبببرم،یبببادگبببار سبببحبببرم،هبببتببباو
عزیزکم.قبرببان اون دسبتهبای حبنبا
گرفتهت برم.عزیزکم،تنهبام نبذاری،دق
می کنم.کمرمه نشکنیها،نمیری هبا
نمیری.ای صاحب زمبان،هبتباوه از تبو
میخوام».

ماشین براه افتاد.گردنهها و درهها پیدا
شدند.تکههای سیاه ابر روی آسبمبان
دور هم نشسته بوند،مثل زنهایی که
دوره جنازه جمع میشوند.
هتاو چبقبدر دلبش مبیخبواسبت کبه
ببرادرهبایببش را بببببیبنببد.چبقببدر دلببش
میخواست یک بار دیگر مادرش از آن
نانهای کوچک برایش درست کند.تا با
عروسک بخورد.سرش را ببرگبردانبد تبا
مادر بزرم اشکهایش را نبینبد.چبیبزی
ار درونببش خببالببی مببیشببد و روی
جببوالهببای گببنببدم مببیریببخببت جببلببو
چشمهاش کدر میشد.همه چبیبز را

محو میدید.درد بزرگی به بدنش چنگ
انداخته بود.دلش مبیخبواسبت مبادر
بزرم برایش قشه ببگبویبد تبا خبواببش
ببرد.یک لحظه فکر کرده که مادر ببزرم
دارد قشببه مببیگبویببد.خبوابببش آمببد.از
ذهنش گذشت« :ای متکا،دین و گبنباه
راهدار و سه جاهدار و سه گمر کچبی
به گردنت اگر فردا با خورشیبد ببیبدارم
نکنی».
وچشمهایش بسته شد.
آفتاب رنگ پریدۀ غبروب پشبت اببرهبا
پنهان میشد.وانت مینالید و از گردنه
باال میکشید.هتاو پریده رنگ بود،مثبل
آفتاب غروب.خون ایسبتباده ببود و دو
سه بار براخات تکانش داد،صدایبی از
بیرون نیامد.دانستند.با داد و فریاد تبوی
سر خود زدند.
ویس مراد دو دستی به صورت خبودش
کببببوبببببیببببد و نببببالببببیببببد« :عببببرو
قشنگم،نازنینبم چبه
کوچولویم،عرو
بدختی بودم،چه غلعی کردم.ای قبرآن
خدا،ای قرآن خدا».
هر سه سرشان را روی سیبنب هبتباو
گذاشتند و گریستند.چیز آشنائی آنها
را به هم پیوسته بود.
به خود آمدند و ببا مشبت ببه پشبت
شیش وانت زدند تا بایستد.
***
وسبط مببیبدانبچب دهببکبده نببردببامببی
گذاشته بودند.رویش پارچ سبیباهبی
کشیده بودند.هبتباو ببرای هبمبیبشبه
خوابیده بود.براخات خود را غرق گل و
الی کببرده بببود.بببرادرهببای هببتبباو
نمیدانستند چه شده،فقط میدیبدنبد
که دلشان میخواهد گریه کنند.
خداداد چند روز خودش را در کاهبدانبی
پنهان کرد.هی نبخبورد و یبک روز ببا
فریادهای جنون آمیز از کاهدان ببیبرون
دویببد و سببر بببه کببوه و بببیببابببان
گببذاشببت.فببریببادش در کببوهسببتببان
پیچید.بعد از آن دیگر کسی او را ندید.
مادر بزرم با گونههای مجرو در حالی
که زنها زیر بغلش را گرفته بودند مویه
میکرد« :هتاو جان عزیزکم،دیگبر کبی
خارها را از دستم در بیاره؟»
بعد با شبیبونبی کبه در گبوش هبمب
کوچهها دوید فریباد زد«:شبدی فبدای
یک لقمه نان.شدی قربان یبک لبقبمبه
نان».
باد میوزید و دهکده ببه سبر و روی
خودش خاک میریخبت.دیبوارهبای ده
کببه وصببلببههببای تببازهای از کبباهببگببل
داشتند،ساکت زیبر آفبتباب ایسبتباده
بودند.

ورود ر یس مهور بایدن به ا س ید
و
ناخدا محمد فاریس
در پی انتخباببات ریباسبت جبمبهبوری
آمریکا گمانه زنی های بسیاری توسبط
تحلیگران سیاسی در باره امکان تغییبر
در وضیعیت سیاسی خاور میانه انجبام
شد که همچنان ادامه دارد ،از جمبلبه
اینکه سیاست خارجی آمریکا با ایبران
و بخشوت در ارتباط با برجبام چبگبونبه
رقم خواهد خبورد؟ سبران جبمبهبوری
اسالمی ببرای نشبان دادن اهبرمبی
قوی در مذاکرات ،جهت برداشته شدن
تحریمهای حد اکثری آمریکا ،از دو مباه
قبل نشان دادن ایبن اهبرم هبا را در
زمینه نظامی و اتمی شبرو کبردنبد.
رژیم در سواحل دریای عمان الاقل ۲۰
رزمایش زمبیبنبی ،دریبایبی ،هبوایبی،
پهبادی ،موشکی و پدافندی انجام داد
تا نشان دهد که تحبرمبیبهبای آمبریبکبا
نتوانسته اثبری ببر پبیبشبببرد اهبداف
نظامی رژیم در خاورمیانه ایجاد کند!
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تهدیدهای مکرر سران رژیبم و سبپباه
پاسداران دایر بر گرفتن انبتبقبام خبون
سردار سلیمانی در سبالبگبرد کشبتبه
شدن ویُ ،بعد دیگر سیاست خبارجبی
رژیم اسالمی ایران در خاورمیانبه ببود.
این تهدید ها کشبورهبای هبمبسبایبه
را ببه تبأمبل
ایران در خبلبیبج فبار
واداشت که رژیبم در رزمبایبش هبای
چندگانبه نبمبایشبی ،مبمبکبن اسبت
اقدامی بر علیه پایگاه ها و تلسیسبات
انجام دهد .برای
آمریکا در خلیج فار
جلوگیری و آمادگی در مقباببل حبمبلبه
احتمالی سپاه پاسداران برعلیه منافبع
آمریکا و کشورهای حاشیه ای خبلبیبج
فار  ،تجهیزات نظامی ببه مبنبعبقبه
سرازیر شد از جمله ناوهای هواپیمابر،
ناوشکن های پشتیبانی ببا امبکبانبات
پرتاب موشک های کروز دریا به زمین و
هوا ،زیر دریایی اتمی و آمادگی ببیبش
از  ۱۲۲فروند هواپبیبمبای مسبتبقبر ببر
ناوهاهای هواپیمابر پایگاه های آمریبکبا
و الاقبل
و کشورهای عرب خلیج فار
بیش از  ۲۲۲۲موشک کروز تاماهاک و
بمب افکن های بی ۱۰-آمریبکبایبی ببا
قدرت حمل و پرتاب مبوشبک هبوا ببه

م انداز

آرایی دید ن امی

در خاورمیانه
زمین با کالهک هسته ای .در نبیبتبجبه
رژیم تنها با پرتاب یبک مبوشبک کبروز
زمین به دریا که در فاصله  ۲۱۲مبیبلبی
یکی از ناوهای آمبریبکبایبی فبرود آمبد
بسنده کرد و رزمبایشبات خبود را ببه
پببایببان بببرد ،و ایببن در حببالببیببسببت
که تجهیزات نظامی ائبتبالف آمبریبکبا
و در یای عمبان
کماکان در خلیج فار
حضور دارند .افزون بر این ،چهارشبنبببه
 ۳بهمن  ۲۲٢٢هواپبیبمباهبای ببی۱۰-
هببمببراه بببا جببنببگببنببده هببای اف۲۱-
عربستان سعودی بار دیگبر در فضبای
به رزمایش پرداختند.
خلیج فار
از طرفی دیگر سبران رژیبم امبکبانبات
غنی سازی اورانیبوم ببا غبلبظبت ۰۲
درصدی و آمادگی برای غنی سازی ببا
غلظت باالتر برای ساخت بمب اتبم را
به رخ جهانیان کشبیبدنبد ،از جبمبلبه
رئیس سازمان اتمی رژیم علبی اکبببر
صالحی اعالم کرد که رژیم هم اکبنبون
روزانه نیم کیلو اورانیبوم  ۰۲در صبدی
تولید مبیبکبنبد و ایبنبکبه اسبتبفباده از
سنترفیوز های جدید برای غنی سازی
فلزی را هم شرو کرده اند.
افزون برآمادگی نظامی ،کشور هبای
اقبدام ببه
عرب حاشیه خلیبج فبار
خرید هرچه بیشتر تجهیبزات نبظبامبی
کردند .در آخرین اقدام امارات مبتبحبده
عربی انعقاد یک قرارداد  ۰۲مبیبلبیبارد
دالری ،شامل جنگنده هبای اف ۲۱ -و
بسیاری سامانه ضد موشکی «گبنبببد
آهنین »و لبیبسبت خبریبد تبجبهبیبزات
نظامی دیگر قرار دارد » .گبنبببد هبای
آهنین »ساخت شرکت صنایع دفاعبی
رافائل اسرائیل است .اسرائیل مبجبوز
فروش این سامانه هبای دفباعبی ببه
کشورهای عربی از جمله عبربسبتبان
سعودی را نیز صادر کرده است.
مونه جدید سبامبانبه ضبد مبوشبکبی
رافبائبل بسبیبار پبیبشبرفبتبه اسبت ا
۲ر .سامانه پدافند هوایی رافبائبل نبو
سی-رام و وی-شراد آن میتواند ۰۲۲۲
هدف را رصد نماید و موفقیت سامبانبه
در هدف قراردادن ،شلیک و نابود کردن

موشکهای مختلف بیش از  ٢۲درصبد
است .این سامبانبه قباببلبیبت تبحبرک
بسیار خوبی دارد و میتواند با نیروهبای
در حال رزمبایبش زمبیبنبی نبیبز مبورد
استفاده قرار گیرد کبه نشبان دهبنبده
انععاف پذیری این سبامبانبه دفباعبی
است .سامانه برروی کامیون مخشوت
مستقر است که میتواند در مکبانبهبای
خارج و داخل شهرها اسبتبقبرار یباببد.
موشک سی-رام با سیبسبم هبدایبت
شونده بسیار دقیقی مجهز است کبه
در صد اصابت به مبوشبکبهبای پبرتباب
شببده را بسببیببار ببباال بببرده اسببت.
نیروهای مسلی آمبریبکبا از سبامبانبه
پدافند موشکی پاتریات استفاده میکند
ولی سامبانبه جبدیبد رافبائبل بسبیبار
پیشرفته و با قابلیت انبعبعباف پبذیبری
بسیار باال مورد توجه نیروهای مسبلبی
آمریکا قرار گرفته است .ببا تبوجبه ببه
مشخشات سامبانبه جبدیبد رافبائبل و
خریدهای  ۰۲میلیارد دالری کشورهای
عربی میتوان گمانه زد این سامانبه ببا
فاصله کمی از یبکبدیبگبر در سبراسبر
کشورهای عربی مستقر شود و تهدید
و تحریکات مبوشبکبی سبران رژیبم و
سپاه پاسداران را بعور کامبل خبنبثبی
نماید.
سیستم پیشین این سبامبانبه کبه در
سال  ۰۲۲۲تبوسبط صبنبایبع دفباعبی
اسرائیل ساخته شد ،بمنظبور انبهبدام
موشکهایی بود که از طبرف غبزه ببه
اسرائیل پرتاب می شدند .این سامانه
در برابر راکت های پرتاب شده کارایبی
بسیار باالیی نشان داد که مبنبجبر ببه
تحقیقات بیشتر و بهیبنبه سبازی ایبن
سامانه گردید .نخست وزیر اسبرائبیبل
پیرامون سامانه جدید پدافند هوایبی و
موشکی رافائل گبفبت کبه اسبرائبیبل
اکنون نه تنها از پیشرفته ترین سامانبه
ضد موشکی برخوردار است ببلبکبه از
نظر سیاسی این سامانه را میتوان ببه
عنوان «مشتی آهنین »هم تشور کرد.
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در سال  ۰۲۲۲هنگام ریاست جمهوری
باراک اوباما ،اسرائیل برای تحقیقات و
بهتر شدن دقت ایبن سبامبانبه هبا از
آمریکا تقاضای کمک مالی کرد ،آمریکبا
هم  ۰۰۱میلیون دالر برای پبیبش ببرد
این صنایع تخشیس داد که در گنگره ببا
 ۲٢۱رأی موافق در مقایل تنهبا  ۲رأی
مخالف مورد تشویب گرفت .این نشبان
دهنده آنست کبه کشبور آمبریبکبا در
مقابل تهدید های سران رژیم و سبپباه
پاسداران قاطعانه از اسرائیل حبمبایبت
خواهد کرد .اکنون نیز عبالرغبم سبر و
صدا های فراوان که پیرامون مبذاکبرات
اتمی بین کابیه جدیبد ببایبدن و رژیبم
ایران در رسانه همگانی درج میبشبود،
یا گمانه زنی برگشت آمریکا به برجام،
منافع اسرائیل در صدر لیست خواسته
های مذاکره کنندگان آمبریبکبایبی قبرار
خواهد گرفت ،اگر چبه در گبفبتبگبوهبا
نامی هم از اسرائیل برده نشود!
برابر با گزارش نشریبه هباآرتب  ،ایبن
سامانه ضد موشکی در پبایبگباه هبای
آمریکا در اروپا نیز در برابر تبهبدیبدهبای
موشکی روسیه مستقر خواهند شبد.
این رسانه خبر میدهد که پس از اینکه

رژیم ایران با موشک و پهپاد به صنبایبع
نفتی آرامکو عربستان سعودی حمبلبه
کرد ،عربستان سعودی تشبمبیبم دارد
این سامانه های «گنبد آهنبیبن »را در
تبأسبیبسبات اقبتبشبادی
نقاط حسا
کشور مستقر نماید.
این در حالی است که سخنگوی ستاد
کل نبیبروهبای مسبلبی رژیبم سبردار
ابوالفضل شکارچی در مشاحبه ای ببا
صدا و سیمای رژیم اسبالمبی گبفبتبه
است که حذف اسرائیل هبمبیبشبه در
دستور کار آنان باقی خواهد ماند و اگبر
رژیم صهیونیستی دست از پا خعا کند
«هم پایگاههای موشکی آنبهبا و هبم
حیفا و تالویو را در کبمبتبریبن زمبان ببا
خاک یکسان خواهیم کبرد» .ایبن ببی
خرد احتماال ً در خبواب و خبیبال بسبر
میبببرد .وی اخبببار پبیبشبرفبت هبای
اسببرائببیببل پببیببرامببون گببنبببببد آهببنببیببن
اسرائیلی ،ورود هواپیماهای اف ۲۱-و
گنبد آهنین رافائل به منعقه ،را نادیبده
گرفته و آن را جبنبگ روانبی از طبرف
اسرائیل میداند و تاکید کرده و گبفبتبه
آنها «هنوز قدرت و اقبتبدار نبیبروهبای
مسلی جبمبهبوری اسبالمبی را درک

نکرده انبد ».سبردار شبکبارچبی ایبن
سخبنبان را در پبی سبخبنبان «آویبو
کوخباوی »رئبیبس سبتباد کبل ارتبش
اسرائیل گفت که اعالم کرده ببود اگبر
آمریکا برابر با مانیفست انتخابی بایبدن
به برجام ببرگبردد ،ببه ایبران حبمبلبه
نظامی خواهند کرد .الزم ببه تبوضبیبی
است با توجه به خبریبد هبای جبدیبد
تجهیزات نظامی امارات متحده عرببی،
به احتمال بسیار باال سیبسبتبم هبای
پدافند هوايبی رافبائبل در عبربسبتبان
سعودی نیز مستقر خواهند شد .و یبا
با بیانی دیگر اسبرائبیبل نبه تبنبهبا ببا
تهدیدهای رژیم نابود نشده و نبخبواهبد
شد بلکه تجهیزات نبظبامبی سباخبت
اسرائیل در حبیباط خبلبوت رژیبم نبیبز
مستقر کردیده اند!.
ناخدا محمد فارسی
 ۲۲ژانویه ۰۲۰
https://www.rafael.co.il/worlds/air
-missile-defense/short-range-air missile-defenseا3ر

عزیز نسین،

مگر تو ممکلت شما خر نیست؟
مگر تو ممکلت شمبا خبر نبیبسبت؟ -
وینش | سایت معرفی و نقد کتاب
عزیز نسین ،نویسنده طنبزپبرداز تبرک،
برای ایرانیها اسم آشبنبایبی اسبت.
کتابهای نسین سابق بر این ،دههها
قبل و پیش از انقالب ،در قعع جبیبببی
چاپ میشدند و کبتبابهبایبی ببرای
کتابخبوانهبای مبببتبدی ببه شبمبار
میرفتند .حاال چندسالبی اسبت کبه
موج تازهای از انتشار کتابهای او ببه
راه افتاده و این بار همبانکبتبابهبا ،ببا
همان ترجمهها ،در قعع جدید و از آن
مهبمتبر ببا سبروشبکبل جبدیبد چباپ
میشوند .چه نیازی باعث شبده ایبن
کتابها دوباره از نو منتشر شوند و آیبا
این تغییر در سروشکل کتابها موجبب
میشود در شناخت کبتبابخبوانهبای
امروزی از عزیز نسین تغییبری حباصبل
شود؟
عزیز نسین
یک آدم اشتباهی
»پخمه «از مشهورترین داسبتبانهبای
بلند عزیز نسین است .نویسندهای که

معموال برای نوشتن داستانهای کوتاه
شهرت دارد و جالب است بدانید بیبش
از دوهزار داستان نبوشبتبه و خبودش
گفته است اگر اعضای خانوادهاش ببه
جای ده نفر ،بیست نفر بودند؛ مجبببور
میشد چهارهزار داستان بنویسد!
«پخمه »که نامی است که رضا همراه
امترجمر برای داستان انتبخباب کبرده،
داستان مردی است کبه پشبت سبر
هم به جای کسی دیگر اشتباه گرفتبه
میشود و معموال این اشتباه گبرفبتبه
شدن ناشی از این اسبت کبه او نبه
قشد دروغ گفتن دارد و نه قشبد خبالف
کردن .اما او که در دبیرستان نظبام ببه
خاطبر هبمبیبن ببیدسبتوپبایبی ببه
«پخمه» معروف شبده ببوده ،خبیبلبی
سریع دستگیر هم میشود و به زندان
میافتد .هبرببار روزنبامبههبا از شبرح
کالهبرداریهای او اکه البببتبه هبمبه
ناشی از اشتباهی بودنش هسبتبنبدر
مینویسند و فرید پبخبمبه مبعبروفتبر
مببیشببود و بببعببد از آزادی از زنببدان
تشمیم میگیرد از اسبتبانبببول دورتبر

شود و جای دورافتادهتری از آناتولی را
انتخاب میکند اما باز به محض ایبنبکبه
پایش به دهات موردنظر میرسد او را
با یکی دیگر اشتباه میگیرند و او کبه
قدرت فرار ندارد ،کم کم توجه و پبول و
ثروت به دهانش مزه میکند و از نقش
جدیدش خوشش میآید که پلبیبس و
روزنامهبنویسها سروقتش میآیبنبد و
روز از نو ،روزی از نو!
پخمه
فرید پخمه دهها چهره دارد .اولیبن ببار
وقتی مجبورش کردهاند از آشبپبزخبانبه
پادگان کتلت بدزدد ،برای اینکه افسبر
کشیک متوجه نشود دزدکی در اتباق
یببک ژنببرال مببخببفببی مببیشببود و بببا
پوشیدن لبا های ژنرال افسر ارشبد
او را اشتباه میگیرد و بعد زنجیرهای از
اشتباهات او را در چهرههای مختلفبی
آلمانی اسبالمآورده ،تبا مبعبلبم
از یک
ِ
دهببکببده و شببی ب صبباحببب کببرامببات
خانقاهی در آناتولی مینشاند.

صفحه 43

داستان خاصی ببه ذهبنتبان مبتبببادر
نشد؟ بله سریال «مرد هبزارچبهبره »و
بعداً «دوهزار چهبره »مبهبران مبدیبری
شباهت زیادی به این داستبان دارد و
گرچه در برخی مبوارد ایبن شببباهبت
تکذیب شد اما امیرمهدی ژوله یکی از
نویسندگان این سبریبال تبایبیبد کبرد:
قشبهای ببود ببه
«طرح قشه براسا
نام «پخمه ».آدمی که او را همبیبشبه
اشتباهی مبیگبیبرنبد ،البببتبه در آن
داسبتبان آن فببرد از مبوقببعبیببت خببود
سواستفاده میکرد ،اما در کار ما ایبن
فرد بیشتر قربانی میشبود و از روی
ناتوانی و بیچارگی در این موقعبیبتهبا
میافتد .حاال ممکن است در بعضی از
موقعیتها جوگیر هم بشود»
عزیز نسین چعور نویسندهای بود؟
شاید چاپ کتابهای عزیز نسبیبن ببا
طرح جلدهایی فکاهی بود کبه بباعبث
مببیشببد در ایببران عببزیببز نسببیببن را
نویسندهای عامهپسند بشناسند .امبا
در ترکیه او چهره مهمی است ،با یبک
زندگی پر از فراز و نشیب و دستگیبری
و ترور و اعترا و البته یک نبویسبنبده
پرکار.

صفحه 44

عزیز نسین که الببتبه نبام واقبعبی او
مِهمِت نشرت است ،در  ۲٢۲۱و در اوج
جنگ جهانی اول و ببدتبریبن روزهبای
امپراتوری عثمانی به دنیا آمد .خبود او
درباره محل تولد خود گفته است« :در
جای بسیار بدی به نام جزیره هیببلبی
متولد شدم .آنجا یبیبالق پبولبدارهبای
ترکیه در نزدیکی استانبول اسبت و از
آنجا که پولدارها نبمبیتبوانبنبد ببدون
وجود آدمهای فقیر زنده بمانند ،ما هم
در آن جزیره زندگی میکردیم»
عزیز نسین که نام کوچک خود را از نام
فامیلی انتخابیاش
پدرش گرفته بود و
ِ
در ترکی به معنای «تو چه کبارهای؟»
است ،نتوانست در ارتش خدمت کبنبد
و از سی سالگی به دنیای ادببیبات و
نوشبتبن داسبتبان ببرای مبعبببوعبات
پیوست که در ترکیه دهههای چهبل و
پنجاه بسیار فرم محبوببی ببه شبمبار
میرفت .نسین اما فقط داستبانهبای
طنز ننوشته .از او مقاالت بسیاری هبم
در مورد تاری و سیباسبت و مبقبوالت
اجتماعی کشورش باقی مبانبده و در
سیاست بیش از همبه ببه خباطبر دو
حرکت به یاد آورده میشود .او بعبد از
کودتای نظامیها در  ۲٢۲۲به رهبببری
ژنرال اِورن که ببا سبرکبوب گسبتبرده
روشنفکران و چپها و گروههای شببه
نظامی و کردها همراه بود ،نامهای ببا
امضای جبمبعبی از روشبنبفبکبران در
به کودتا منتشر کبرد .نسبیبن
اعترا

دورهای هبببم ریبببیبببس
اتببحببادیببه نببویسببنببدگببان
تببرکببیببه بببود کببه مببثببل
همتایش در ایران بیشتبر
نببهببادی سببیبباسببی بببه
شمار میرفت تا ادبی.
عزیز نسین
چندسالی بعد از کبودتبا
اما او متوجه جریبانهبای
رو به رشد اسالمگبرایبی
در کشورش شد .یکی از
مایههبای داسبتبانهبای
طنز نسبیبن هبمبیبشبه
انتقاد از ریاکاری مذهبی
و شی و مبرشبدهبایبی
است کبه در واقبع زیبر
پوشش مقبد نبمبایبی،
ِ
آن کار دیگبر مبیکبنبنبد.
جببنببگ او بببا نببگببرش
تندروانه ببه اسبالم ،در
سالهای پایبانبی عبمبر
نسین شدت گبرفبت .او
ابتدا بعد از صدور فبتبوای
قتبل سبلبمبان رشبدی،
بببخببشهببایببی از رمببان
جببنببجببالببی رشببدی را
تببرجببمببه کببرد و آن را
خدمتی به آزادی عقبایبد
خواند .در  ۲٢٢۲امبا وقبتبی هبمبراه
جمعی دیبگبر از روشبنبفبکبران ببرای
شرکت در یک کنفرانس مربوط به فرقه
علویها اکه بیست درصد از جمبعبیبت
ترکیه را تشکیل میدهندر ببه شبهبر
رفته بود ،افراطیون مبذهبببی
سیوا
هتل مادیماک محبل اقبامبت آنهبا را
آتش زدند .طبقات اببتبدایبی در آتبش
سوختند اما عزیز نسین از آتش نبجبات
پیدا کرد .در این واقعه که ببه فباجبعبه
معروف شد ۲۳ ،نفر به انبدازه
سیوا
عزیز نسین شانس نیاوردند و در آتبش
سوختند .دوسال بعد عزیز نسبیبن در
هشتاد سالگی بر اثر حبمبلبه قبلبببی
درگذشت.
کتاب های عزیز نسین
درونمایه عمده کارهای عزیبز نسبیبن
انتقاد از ببوروکبراسبی رایبج و دزدی
همهگیر در کشور است .در عین حبال
مایههایی فرعی چون انتقاد به تقلبیبد
از کارها و سروشکل فرنگیها ،کیفیت
پایین هر چیز وطنی ،مذهبیون ریباکبار
و… هم در کارهای او دائماً ببه چشبم
میخورد .او کتابی اتوبیوگرافیک با نبام
«پسر استانبول »هم دارد که زنبدگبی
خودش را آنجبا شبرح داده اسبت و
ترجمه انگلیسی آن از پرمخاطببتبریبن
کتابهایش به زبان انبگبلبیبسبی ببوده
است .و البته در کتاب خاطراتی دیبگبر

هم به شبرح روزهبای تبببعبیبدش در
بورسا میپردازد .زندگی عزیز نسبیبن
پببر از شببکببایببت و بببازداشببت بببود.
دولتهای مختلف و صاحب مبنبشبببان
تحمل شوخیهبای او را نبداشبتبنبد.
گببرچببه هببمببه شببوخببیهببایببش هببم
سیاسی نبودند .من ببیبش از هبمبه
عزیز نسین را با داستانبی ببه خباطبر
میآورم که در ببچبگبی خبوانبدم و در
ذهنم حک شد .داستان مردی که ببه
شهری بندری رفت و شهر بندری مبرد
سخاوتمندی داشبت کبه هبیبچبکبس
حاضر نبود از او هدیهای دریافت کبنبد.
مرد سخاوتمند به او چبوب سبیبگباری
بخشید و از آن ببه ببعبد هبمبهجبا ،از
سینما تا قهوهخانه دائماً به او یبادآوری
میکرد که به او چوب سیگاری داده و
اینجا جای مناسبی اسبت کبه از آن
استفاده کند!
تیتر اشاره دارد ببه عبنبوان یبکبی از
مشهورترین داستانهای کوتباه او ?«
SizinMemleketteEşekYokmu
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