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ظلمت دستار و ریش و تیغ!
سالکان
ِ
ِ

نگاه ویژه :حمله طالبان به دانشگاه کابل؛

ِ
ظلمت دستار و ریش و تیغ!
سالکان
ِ

*«عبدالحمید ضیایی»

دکترمحسنخلیلی

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

*

ـراه
ـتی نقــش بســته در ســاعت  16:44گوشــی همـ ِ
جــان پــدر کجاسـ ِ
ـان همــۀ دوســتداران
ـ
ج
ـه
ـ
ب
زد
ـش
ـ
آت
ـان،
ـ
افغ
ـهید
دانشــجوی شـ
ِ
ِ
افغــان و افغانــان.
تعصــب ،تحجــر ،تــرس ،خشــونت ،نادانــی؛ آوارگــی ،ســرگردانی،
ـانان
تنهایــی ،دهشــت .نــا 
ـرای همزبــــ ِ
ـنایان گوشخــراش بـ ِ
م آشـ ِ
همکیــش مــا در همســایگی.
ِ
روش
درس
ـوزش
کالس درس بــودم در کابــــــل؛ بــرای آمـ
ســــ ـ ِـر
ِ
ِ
ِ
ِ
پژوهــش در علــوم سیاســی دورۀ کارشناسیارشــد.
هنــگام ســخنگفتن دربــارۀ
دانشجویـــان کالس،
خانمــی از
ِ
ِ
قومی افغانســتان ،از
ی
مذهب
ی
سیاســ
فراگیــــــر
های
ت
خشونـــــ
ِ
ِ
ـط طالبان در دریــای کابل.
ـ
«چاخوچاخوک
ـردن » بــرادرش گفــت توسـ ِ
ِ
طالبــان بــرادرش را «چاخوری ــز کــرده» بودنــد؛ بــا چاقــو ،جانــش را
ستانــــــده بودنــــد وحشیانه.
بهقــدری اعصابــم بههــم ریخــت کــه ندانســتم چگونــه کالس
پایــــــان گرفـــــــت .همـــــان شـــب ،تنهـــــا بودم در خانــــــــهای در
چهــار کابــل .هــم میترســیدم از تنهایــی و هــم غمیــن
کارتــۀ
ِ
کالس درس.
دانشجــــــوی
گویــی
بــودم از خاطره
ِ
ِ
ِ
نــاک مــن ،ترانــهای شــد از
فریــادرس
تنهایــی هــراسآور و غم ِ
ِ
ِ
نــام ســام افغانستـــــــان.
فرهــاد دریـــــــا ،به ِ
با این ترانـــــه ،میشود رقصید و گریست همزمان.
موالنـــــای بلخ و روم:
سخن
به
ِ
ِ
گریـــــــــــــه و خنــــــده غــــــم و شـــــــادی دل
هـــــر یکـــــــی را معدنــــــی دان مستــــقـــــل
خداونــد نیــز ،میخندانــد و میگریانــد و شــاید هــم ،میخنــدد
و میگریــد همزمــان:
و انــه هــو اضحــک و ابکــی؛ و بهراســتی کــه او همــان کســی
اســتکه میخندانــد و میگریانــد (نجــم.)43 ،
مصداق شعر بسیارزیبای رهی معیری:
شده بودم
ِ
گریـــــــــهو خنـــــــدۀ آهستــــه و پیوستۀ من
همچـــــو شمع سحر ،آمیخته با یکدگــر است
داغ پنهــــــان من از خندۀ خونیــــــن پیداست
ایبسا خنده که از گریه غمانگیـــــــــزتر است
ـاد ماجــرا کــه میافتــم اشــک و انــدوه مــرا
هنوزکههنــوز اســت یـ ِ
میگیــرد؛ حالتــی ب ــر مــن م ـیرود شــگفت.
میان من و افغان.
دردی است مشترک
ِ
گنــاه نکــرده ،افغانــان را در چنــگ خــود گرفتــار کــرده
فلــک بــه
ِ
ـت هـــــــردمشهیــــــــــــــد و آواره را.
اســت؛ ملـ ِ
زیبــــــای
شــعر
کــه
ی
وقت
شــوم
ی
م
خــوش
ل
د
اندکــی
البتـــــــه،
ِ
ِ
محمدکاظــم کاظمــی را ،دوبــاره و چندبــاره ،میخوانــم:
_ شمشیـــــر روی نقشــــــۀ جغرافیــــــا دوید
اینســــان برای ما و تو میهــــــن درست شــــد
_ یعنــــی که از مصالــــــح دیــــــــوار دیگــــران
یک خاکریــــــز بیــــــن تو و من درست شـــــــد
_ بیـــــن تمــــــام مـردم دنیــــــــا گل و چمـــن
بین من و تو آتــــش و آهــــــن درست شـــــــد
_ یکسو من ایستــادم و گویی خدا شــــــدم
ک سو تو ایستــادی و دشمـــن درست شــد
ی 
_ یکسو تو ایستــادی و گویــــی خدا شــــدی
ک سو من ایستـادم و دشمن درست شد
ی 
_ سازی بزن که دیر زمـــــانی است نغمــــــهها
در دستگــــاه ما و تو شیـــــون درست شـــــــد
تــا ریــخ افغانســتان  ،تاریــخ برت ــر ی مــردم ب ــر دولــت اســت؛ جامعـهای
ّ
پســامردم و هنــوز پیشــادولت .پســامردم اســت و نــه ملــت ؛ زیــرا،
قــدرت و اهمیــت اقــوا م  ،شــکلگیر ی ملــت را مــدام ب ه محاق بــرده و
ّ
ت ملــت را بهعقب انداخته اســت .در افغانســتان،
ـن دولـ 
ریختگرفتـ
ِ ّ
م پایــه) قــوی ،و دولــت (پیشـــــــا دولــت و
جامعــه (پیشــا ملــت و قــو 
ـت قــوی  /جامعــۀ
نــه دولــت) ضعیــف اســت .توســعه  ،نیازمنـ ِـد دولـ ِ
ضعیــف اســت .دولــت عمیــق ( )Deep Stateافغانســتان  ،قویت ــر
انکشــاف افغانســتان ،
راهبــری
دولــت افغانســتان ا ســت .در
از
ِ
ِ
ِ
ـوت اقــوام  ،جامعــۀ قــوی  ،دولــت
ـ
ق
ـون
ـ
همچ
ـی
ـ
های
ه
مؤلف
ـت
ـ
انباش
ِ
ِ
ی دولت عمیــق  ،پیوندهــای مافیایی  ،گ ــرو ه های
ضعیــف ،کارشــکن 
ّ
مســلح تنــدرو  ،وابســتگی سیاســیون بــه همســایگان  ،قدرتهــای
ـدن توســعه /انکشــــــاف
منطقــهای و قدرتهــای ب ــزرگ  ،پدیدارشـ ِ
را بــا مشــکل مواجــه کــرده و تنهــا دو لحظــه ،باقــی گذاشتــــه اســت :
ـرکوب
گام سـ
فدرالیســــم  /تجزیــه ؛ آنهــم  ،پــس از طـ ِّـی یکــی از دو ِ
ِ
جــوان بیســتو دوســالۀ
شدیــــــد یــا جنــگ داخلی.امــا بایســت از
ِ
ن شــاد محمــد راهــد ،آموخــت کــه ب ه درســتی ،مسیـــــ ــر را
شــهید ،روا 
به افغانــــان نشـــــان داده است« :زندگی پر از چالش  ،درد  ،اندوه
 ،فشــارها و مشــکالت اســت؛ امــا ،هنــوز هــم لبخنــدی بر ایــن لبها
نشســته اســت».

ظریف :بعضی دوستان به آمریکا گرا میدهند که با ما بهتر میتوانید مذاکره کنید
محمــد جــواد ظریــف در گفــت وگویــی بــا پایــگاه خب ــری انتخــاب اظهــار داشــت :بعضــی دوســتان میرونــد و بــه آمریــکا «گــرا» میدهنــد
کــه بــا مــا بهت ــر میتوانیــد کار کنیــد .مــا کــه ســکوت میکنیــم ،دلیــل نمیشــود کــه متوجــه ایــن گراهــا نیســتیم .مــن کســی را متهــم
نمیکنــم ،ولــی مــی دانــم و خبــرش را بهــم میدهنــد کــه گفتــه انــد اینهــا در قــدرت نمیماننــد و قــدرت اینهــا چنــد روزه اســت.
اینجاســت کــه فک ــر میکنــم سیاســت خارجــی نیــاز بــه ایــن دارد کــه منســجم باشــد ،اینجاســت کــه فک ــر میکنــم مــا بــا خارجــی کــه
ً
طرفیــم ،یــک نف ــر واحــد بایــد تلقــی شــویم .شــخصا وقتــی بــه خــارج از کشــور مـیروم ،همــان انــدازه کــه از همکارانــم دفــاع میکنــم ،از
کســانی کــه علیــه مــن حتــی اتهــام میزننــد نی ــز دفــاع میکنــم.
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دکتری اندیشه سیاسی 98
اغــراق نیســت اگ ــر بگوییــم انتخابــات آمریــکا تنهــا انتخاباتــی
در جهـــــــان اســت کــه انتخـــــــاب شــهروندان آمریکایـــــی ب ــر
سرنوشــت میلیاردهــا انســان دیگــر در رژیمهــای مختلــف
تأثی ــر میگــذارد .هنــوز نتایــــــــج انتخابــــــات قطعــی نیســت
کالــج الکتــرال در  ۱4دســامبر ( 24آذر) تشــکیل جلســه میدهــد
تــا آرای خــود را بــه طــور رســمی اعــام کنــد .سیاســتهای
منطق ـهای و خارجــی ایــران نی ــز از ابتــدای انقــاب تحــت تأثی ــر
انتخابـــــــات آمریــکا بــوده اســت .براســاس گـــــزارش شــرکت
گــوگل از نظ ــر شــاخص پیگی ــری انتخابــات آمریــکا ،ایرانیهــا
ســومین ملــت دنیــا بودنــد؛ در حالــی کــه خــود مــردم آمریــکا
در ردۀ نهــم قــرار دارنــد.
فــارع از نتیجــۀ قطعــی انتخابــات آمریــکا ،سیاســت منطقـهای
و خارجــی کشــــــورها همــواره متأثــر از سیاســـــت داخلــــــی
آنهاســت .بــدون گشــایش در سیاســت داخلــی و بازگشــت
بــه ارادۀ مــــــردم در عرصــــــۀ منطقــ ـهای گشایـــــش چندانــی
نخواهدبــود .صلــح اعــراب بــا اســرائیل در چندمــاه گذشــته،
شــرایط منطق ـهای بــرای گفتوگــو در ه ــر زمین ـهای را دشــوار
کــرده اســت .بــا پیــروزی بایــدن ،رابطــۀ آمریــکا و اروپــا بــه
دوران ماقبــل ترامــپ بازخواهــد گشــت و مماشــات اروپــا
بــا ایــران نیــز رو بــه پایــان خواهــد رفــت و در مســئلۀ برجــام،
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بایدن ،احیای جهانی شدن تا مرگ یک جانبه گرایی
اروپــا و آمریــکا دوبــاره هماهنگــی و همــکاری قبــل از ترامــپ
بازخواهنـــــد گشــت .سیاســت یکجانبهگرایــی ترامـــــــپ و
شــعار «اول آمریــکا» همــراه بــا خ ــروج از کلیــۀ توافقنامههــا
و معاهدههــای بینالمللــی روابــط آمریــکا را بــا اروپــا دچــار
چالــش کــرد و همیــن مســئله باعــث نزدیکــی اروپــا بــه ایــران
در برجــام و تنهــا مانــــــدن آمریکـــــــا در تصویـــــب قطعنامــۀ
شــورای امنیــــت در مــورد لغــو تحریمهــای تســلیحاتی شــد.
در صــورت پیــــــ ــروزی بایـــــــدن سیاســت «جهانـــــی شــدن» و
نظــم جهانـــــــی ســابق جایگزیــن سیاســت یکجانبهگرایــی
ترامــپ خواهدشــد و درنتیجــه همــکاری و نزدیکـــــی اروپــا
و آمریــکا ازســر گرفتــه خواهدشــد کــه ایــن امــر میتوانــد
موجــب افزایــش فشــارها ب ــر ایــران بــرای پذیــرش مذاکــرات در
موضوعــات موشــکی و منطقــهای و حقــوق بشــری شــود.
عربستـــــــان بــه عنــوان رقیــب سنتــــــی ایــران د ر منطقـــه،
علــی رغـــــم اختالفــات بایـــــدن و بنســلمان همچنــان بــه
عنــوان «گاو شــیردۀ آمریــکا» باقیخواهــد مانــد و پــایــــان
مـــــــــا ه عســل عربستـــــــان و آمریــکا نخواهدبــود .اعــراب و
بخصــوص عربســتان بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن خریــداران
تســلیحات آمریکایــی همــواره مــورد توجــه آمریــکا بودهانــد و
دالرهــای نفتــی اعــراب همــواره ســپری در برابــر جنایتهــای
حقــــــوق بشـــــــری آنهــا نظیــر ماجــرای قتــل «خاشــقچی»
ـان ترکیــه بــوده اســت .دشــمنی دیرینــه
در ســفارت عربستــــ ِ
و تاریخــی اعــراب بــا ایــران ،سیاســتهای منطقــهای آنهــا

را فــارغ از دموکــــــرات یــا
جمهــــــوریخــــواه بــودن
رئیــسجمهـــور آمریــــــکا
همــواره بــه ســمت تقابــل
بــا ایــران ســوق داده و ایــن
رویکـــــــرد در ســـــالهای
گذشــته شــدت بیشــتری
گرفتــه اســت.
انــــــــزوای منــطـقــــــــهای
ایــــــران کــه در چنـــد ســال
گذشــته ناشــی از سیاســت
داخلـــــــی و اعتراضـــــات و
نارضــــــــایتیهای داخلــی
نی ــز بــوده اســت بــا پی ــروزی
بایــدن مذاکــرات طوالنــی
و زمانبــری را میطلبــد تــا جاییکــه کشــورهای عربــی
منطقــه نی ــز خواهــان سهـــــم درهرگونــه مذاکــرۀ آمریــکا بــا
ایــران هســتند .اســرائیل نی ــز بیــش از ه ــر زمانی گســتاخیهای
خــود در ســوریه علیــه نظامیــان ایرانــی بــه قصــد تحریــک ایران
بــه ســوی جنــگ را شــدت بخشــیده اســت؛ البتــه ایــن تحــرکات
بــدون هماهنگــی روســیه کــه کنتــرل آســمان ســوریه را در
اختیــار دارد ممکــن نیســت.
بــه نظــر میرســــــد تغییـــــــــــــرات گستــــــــردهای بایـــــــد در

سیاستگذاریهــــــای منطقــــ ـهای ایــــــران صــورت بگیـــــــرد
و سیاســتهای ســابق ایدئولوژیــک مبتنــی بــر نبــرد خیــر
و شــــــــر جوابگــو نخواهــد بــود .توفیــق و مذاکـــره د ر
سیاســت خارجــی بیــش از هرچیــزی مســتلزم گفتوگــو و
مذاکــره در داخــل و آرام کــردن تندروهــا و دلواپســان داخلــی
اســت .سیاســتگذاری بایــد بســوی شــعار «همشــرقی،
همغربــی و هــم عربــی» پیــش ب ــرود .عرصــۀ روابــط بینالملل
عرصــۀ حــق و باطــل نیســت ،عرصــۀ مصلحــت و منافــع اســت.

تراژدی احزاب؛ فقدان برجسته سازی آرمان مشترک
ســجاد کاشانی
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آنچــه ام ــروز در بــاب قش ــر سیاســت کاران و سیاســت دوســتان
جامعــه مشــهود اســت و دریافــت میشــود ،وجــود نداشــتن
تحــزب بــه معنــای واقعــی اســت.
احــزاب ،عناص ــر انفصالناپذی ــر دموکراســی و جمهــوری بــوده،
کــه ممــد دو نظــام مذکــور اســت و یاریرســان ملــت.
ملــت و دولــت بــدون ابـــــــزار اجتمــــــــاعی-سیــــــــــاسی
همچــون احــزاب نمیتواننــد یکدیگــر را بــر ســر طریــق
زمامــداری نــگاه دارنــد و همــواره قــوای یکــی بــر دیگــری،
بــه گونــهای کــه همــواره بــه نفــــــع یکــی از طرفیــــــن بــی
توجهــی شـــــــود ،تســلط خواهــد یافــت.
نبــودن تحــــــزب نیــز میتوانــد منشــا بســیاری از مشــکالت
سیاســی کشــور هــا ازجملــه ایــــــــران باشــد.
ایــراد وارده بــه فضــای حاکــم برسیاســت و خــط مشــی احــزاب،
تعــدد و تکث ــر ســازماندهی نشــده در جامعــۀ حزبــی اســت ،بــه
گون ـهای کــه بیــش از شــصت حــزب خــود را وابســته بــه جنــاح
اصولگــرا و اصالحطلــب میداننــد؛ امــا هرچــه زمــان میگــذرد
بــا افزایــش تعدادشــان ،فقــدان انســجام درآنهــا بــه گونـهای
پیــش مـیرود کــه بســیاری در همان ســال اول حیات سیاســی
دچــار اختالفــات داخلــی شــده و راکــد از فعالیــت میشــوند.
جامعــۀ ســنتی سیاســی کاران دچــار شــخصیتگرایی اســت و

گفتمــان خــود را هرگــز بــروز رســانی نمیکنــد؛ لــذا چارچــوب
آن نیــز از فضــای جــوان و پویــای جامعــه خــارج میشــود و
جامعــۀ مــدرن آنهــا نی ــز مابیــن خــود دچــار تکث ــر تفکرانــد.
امــا آنچــه مشــهود اســت ،برجســته ســازی نکــردن اعتقــادات
مشــترکی اســت کــه جناحیــن در خــود بــرآن بــاور دارنــد.
ام ــروزه ایــن تکث ــر احــزاب و شــخصیتهایی کــه میخواهنــد
بــدون خــوردن برچســب حــزب خاصــی بــه ایشــان ،اظهارنظــر

سیاســی کننــد دو مبحــث مهمــی اســت کــه دیپلماســی ایــران
بــا آن مواجــه اســت.
ایــن امــور بــا توجــه بــه مســئلۀ برجســته ســازی نکــردن آرمــان
مشــترک موجــب شــده اســت تــا بــا روی کار آمــدن جنـــــاح
موردنظــــــر ،اختالفـــــات سیاســی داخــل مجموعــۀ صاحــب
قــدرت ،بــه پیشبــرد مســائل سیاســی ضربــه وارد کــرده و نــه
تنهــا اعتمــاد از آن قشــر ســلب شــود بلکــه جامعــۀ اجتمــاع

صاحــب قــدرت ،در ادوار پیــشرو بــه نفــع جنــاح مخالــف
یکرنــگ شــده وتمــام کرس ـیهای قــدرت تحــت تســلط یــک
جنــاح قرارگیــــــــرد.
ســلطۀ مطلــق یــک جنــاح ب ــر جامعــۀ سیاســی و صاحب شــدن
تمــام کرســیهای سیاســت ،درســت اســت کــه گروههــا را
بــه طورکامــل یــک دســت میکنــد؛ امــا مــردم در ایــن ادوار
متضــــــررمیشوند چــرا کــه بــا بــــــــرهم خــوردن تــــــوازن
قــوای داخلــی بیــن دو جنــاح اصولگــرا و اصالحطلــب ،تنهــا
یــک بعــد از منافــع جامعــه دیــده میشــود و یــا گاهــی
منافــع نخبــگان برمــردم ارجحیــت داده میشــود.
وجــوب حضــور احــزاب پایبنـــــــد بــه جناحیــــــن اصالحــات
و اصولگــرا ،از آن لحــاظ اســت کــه ســخن ناگفتــه و طلــب
ناطلبیــــدهای در جمهــــــــــور باقــی نمانــد و سیاســتمداران
نماینــده ،ب ــر س ــر احقــاق حقــوق ملــت بــا یکدیگ ــر بــه رقابــت
بپردازنــــــــد بــه اینصـــــــورت کــه مــردم منشــا و منبــــــــع
تعلــــــق گرفتــــــن قــدرت بــه گروههــا شــناخته میشــوند و
ازایــن لحــاظ حائــز اهمیــت خواهنــد بــود.
د ر نتیجــۀ مطالــب گفتــه شــده پایبنــد نبــودن احــزاب بــه
یــک آرمــان مشــترک و فقــدان انســجام ،منج ــر بــه تکثرشــان
شــده و درنتیجــه از اتحــــــاد و همبستــــــگی ملــی کاستـــــه
شدهاســت؛ لــذا بــا برهــم خــوردن تــــــــــوازن قــدرت در
داخــل کشــــــــور و قــدرت گرفتــن کامــل یــک جنــاح ،مــردم
متضــرر خواهنــد شــد.

دولت مکرون در سراشیبی استبداد ساختاری
فرشتـــــه نــو ری
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طبــق مــاده  ۲۴قانــون امنیــت جامــع فرانســه ،هرگونــه
انتشــار تصاویــر نیروهــای پلیــس کــه هویــت آنهــا را افشــا
کنــد ،مجــازات خواهــد داشــت .مــاده  24الیحــه جدیــد انتشــار
تصاویــر نیروهــای پلیــس را جــرم تلقــی میکنــد و هــر کــس
کــه مجــرم شــناخته شــود یــک ســال زنـــــــدان و  45000یــورو
جریمــه نقـــــــدی بــه همــراه دارد .منتقـــــدان ایــن قانــون را
اقتدارگــــــــرا معرفــی کــرده انــد .اتحادیههــای خبرنــگاران و
مخالفــان ایــن قانــون ،نگــران نقــض آزادی بیــان هســتند.
از ســویی اتحادیههــای رســانهای معتقدنــد تصویــب نهایــی ایــن
ماده به منزلــــــــه نشــان دادن چراغ ســبز به پلیس فرانســه است
تــا از تهیــه مســتندات ســوء عملکردهـــــا و ســوء اســتفادههای
آنهــا توســط روزنامهنــگاران جلوگی ــری کنــد.
نخسـتوزیر فرانســه البتــه اعــام کــرده اســت کــه کمیســیونی
را بــرای بازنویســی مــاده  24تعییــن خواهــد کــرد ،امــا پــس از
عصبانیــت سیاســتمداران از گفتههــای خــود عقــب نشــینی
کــرد .اکنــون مکــرون مــا بیــن جلــب افــکار عمومــی و جلــب
نظــر سیاســتمداران مجبــور بــه انتخــاب یکیســت.
در مقابــل حامیــان ایــن قانــون معتقدنــد ایــن مــاده هــدف
خــود را محــدود کــردن آزادی مطبوعــات ندانســته و ب ــر ل ــزوم
رفــع نگرانــی روز افــزون از امنیــت مامورانــی کــه تصاویــر

آنهــا توســط کارزارهــای فعــال در شــبکههای اجتماعــی بــا
هــدف انتقامجویــی منتشــر میشــود ،اصــرار دارنــد .پلیــس
فرانســه میگویــد ،مامورانــش بــه هنــگام انجــام وظیفــه
بــا تهدیدهــای شــخصی زیــادی مواجــه هســتند و تــا کنــون
دههــا تــن از آنهــا در درگیــری بــا معترضــان زخمــی شــدهاند.
ایــن درحالیســت کــه چنــدی پیــش پلیــس فرانســه بــه یــک مــرد
رنگیــن پوســت کــه مســئول یــک اســتودیوی موســیقی بــود؛
حملــه میکنــد .فیلمــی در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر
شــده کــه در آن نشــان میدهــد پلیــس پاریــس بــه خانــه
(اســتدیو موســیقی) میشــل زکلــر ،تهیــه کننــده موســیقی در
منطقــه  ۱۷پاریــس حملــه کــرده و او را بــه طــرز وحشــیانهای
مــــورد ضــرب و جــرح قــرار داده اســت .ایــن برخــورد پلیــس بــا
ایــن شــهروند منج ــر بــه اعتــراض بخــش زیــادی از شــهروندان
ایــن کشــور شــده اســت و ایــن چرخــه بــا برخــورد همچنــان
خشــونت آمی ــز پلیــس فرانســه بــا تظاهرکننــدگان همچنــان
ادامــه دارد .تــداوم فرآینــد خشــونت علیــه پناهنــدگان ،ضــرب
و شــتم خبرنــگاران و آن مــرد سیاهپوســت از جملــه خشــونت
هــای ثبــت شــده پلیــس فرانســه ســت .اکنــون مــردم پلیــس
فرانســه را بــا پلیــس نــازی مقایســه میکننــد .معترضــان
درحالیکــه دستنوشــتههایی بــا شــعارهای «چــه کســی از
مــا در براب ــر پلیــس محافظــت مــی کنــد» و «خشــونت پلیــس
را متوقــف کنیــد» را بــا خــود بــه همــراه دارنــد دســت بــه
اعتراضهــای ســنگین و مــداوم زدهانــد.

هرچنــد مک ــرون از ایــن نــوع برخــورد پلیــس اعــام شرمســاری
کــرد امــا اقدامــات وی در گســترش ایــن رفتارهــا تاثیرگــذار
اســت .او در بیانیــه فیســبوکی خــود در محکــوم کــردن ایــن
اقــدام نوشــت« :تصاوی ــری کــه همــه مــا از حملــه و یــورش علیــه
میشــل زکل ــر مشــاهده کــرده ایــم ،کامــا غیرقابــل قبول اســت،
آنهــا بــرای همــه مــا شــرم آور اســت .فرانســه نبایــد هرگ ــز اجــازه
خشــونت یــا وحش ـیگری را بدهــد ،فــارغ از اینکــه خشــونت و
وحش ـیگری از ســوی چــه کســی باشــد .فرانســه نبایــد اجــازه
گســترش نفــرت پراکنــی یــا نژادپرســتی را بدهــد».
بــه بــاور منتقــدان مک ــرون فرانســه را بــه عقــب برمیگردانــد؛
فــردی کــه توهیــن بــه مقدســات را آزادی بیــان میخوانــد ،امــا
جلــوی اجــرای مناســک دینــی را میگیــرد .همیــن تناقضهــا
بســیاری را بــه خیابانهــا کشــانده اســت .آنهــا معتقدنــد
ایــن قانــون بــرای محــدود کــردن خبرنــگاران و در تضــاد بــا
آزادیهــای بنیادیــن عمومــی مــردم اســت.
او بــرای کســب رای راســتهای افراطــی بــه وزیــر داخلــی اش
اجــازه داده اســت کــه دســت پلیــس را بــاز بگــذارد .مکــرون
بــه دنبــال پیشــگیری از قــدرت گرفتــن راســت گرایــان افراطــی
بــا اتخــاذ سیاســتهای موردپســند آنــان ســعی دارد نظــر
آنــان را کــه نقــش موثـــــــــری بــر انتخابــات  2022فرانســه
دارنــد را جــذب نمایــد .نظرســنجیها نشــان میدهــد کــه
د ر انتخابــات  ،۲۰۲۲اصلیتریــن رقیــب او «ماریــن لوپــن»
رهبــر جبهــه ملــی خواهــد بــود.

تمــام مــوارد مذکــور در کنــار تصویــب بــی س ــروصدای قانــون
بحثبرانگی ــز «اصــاح نظــام بازنشســتگی» و مدیریــت ضعیــف
بحــران کرونــــــــا ،بــار دیگــر مســاله چالشهــای دموکراســی،
حاکمیــت قانــون و آزادیهــای بنیادیــن در نظــام سیاســی
فرانســه را بــه پیــش کشــیده اســت .بایــد دیــد دولــت مک ــرون
چــه برنامــهای بــرای بیــرون کشــیدن خــود از ایــن ورطــه دارد.

بیتکوین در قله دوام نیاورد
پس از ثبت رکورد تاریخی جدید ،ارزش بیتکوین کمی ریزش کرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســی ان بــی ســی ،ســرانجام پــس از چنــد رفــت و برگشــت متوالــی بیتکویــن موفــق شــد رکــورد تاریخــی
قبلــی خــود را کــه متعلــق بــه ســال  ۲۰۱۷بــود بشــکند و مجــددا تاریــخ ســازی کنــد بــا ایــن حــال در ادامــه رونــد معامــات ،کمــی از قیمــت
ایــن ارز کاســته شــد هرچنــد کــه بازدهــی روزانــه آن مثبــت باقــی مانــد.
بازدهــی هفتگــی محبــوب تریــن ارز دیجیتالــی جهــان بــه  ۶.۹۴درصــد رســیده اســت .باالتریــن رکــورد ثبــت شــده ارزش بیــت کویــن
مربــوط بــه روز ســی ام نوامب ــر ســال  ۲۰۲۰بــوده کــه در آن ایــن ارز بــه قیمــت  ۱۹هــزار و  ۸۵۷.۰۳دالر رســید .رکــورد قبلــی ایــن ارز مربــوط
بــه دســامبر  ۲۰۱۷بــوده اســت ه ــر چنــد پــس از آن ریــزش شــدیدی در ایــن ارز بــه ثبــت رســید.
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در چهارمیــن جلســۀ برنامــۀ الیــو اینســتاگرامی ایــران  99بــا
موضــوع سمتوســوی تحــوالت اقتصــادی در ایــران کــه بــه
همــت ســازمان دانشجویــــــان جهــاد دانشــگاهی خراســان
رضــوی برگــزار شــد ،کمــال اطهــاری ،پژوهشــگر اقتصــادی در
خصــوص چشــماندازهای اقتصــاد داخلــی و سیاســتهای
خارجــی ایــران بــه گفتوگــو پرداخــت.
وی درخصــوص تعریــف توســعه عنــوان کــرد :بــه نقــل از
هابرمــاس ،توســعه تجمیــع مجموعــۀ فرآیندهــای انباشــت
ثــروت ،دانــش ،فرهنــگ ،دموکراســی و مشــارکت در یــک
فراینــد واحــد اســت .بــدون مــدل نمیتــوان بیــن ایــن مــوارد
رابطــۀ همافزایــی ایجــاد کــرد و ایــن تجمیــع بــه صــورت
گرتهبــرداری ممکــن نیســت و بــه خالقیــت نیــاز دارد .برخــی
ســادهانگاران تصــور میکننــد اگــر آخریــن الگــو را بــه کشــور
بیاوریــم ،توســعه پیــدا میکنیــم و هنگامــی کــه از آنــان بابــت
ایــن نظریــه اشــتباه ایــراد میگیریــم ،بیــان میکننــد کــه مگ ــر
مــا بــرای مثــال چــرخ را از ابتــدا اختــراع میکنیــم .جــواب ایــن
مثــال ایــن اســت کــه مــا قــرار نیســت چــرخ را از ابتــدا اختــراع
کنیــم امــا قــرار بــر وارد کــردن چــرخ هــم نیســت .
اطهــاری ادامــه داد :مــا بایــد دانــش را منطبــق و منتقــل کنیــم
تــا بتوانــد در بــومســامانه قابــل پ ــرورش باشــد و ایــن موضــوع
برخــاف بحثهایــی کــه درخصــوص جامعــۀ خودکامــه و
ایــران اســتبدادی در طــول ســالیان میشــود ،چندیــن بــار در
طــول تاریــخ ایــران اتفــاق افتــادهاســت.

ایــن پژوهشــگر اقتصــادی درخصــوص وجــود الگــوی درســت
در برهههایــی از تاریــخ ایــران ،تصریــح کــرد :ایــن اتفــاق
بــه نوعــی در دوران ســامانیه و پــس از آن صفویــه و قاجــار
افتــادهاســت .در ایــن دوران و بخصــوص در دوران ســامانیه
و قاجــار ،الگـــــــوی توسعــــــه وجودداشــت .روشــنفکران
مشــروطه توانســتند انقــاب مشــروطه را در ســال  ۱۳۰۶بــه
پی ــروزی برســانند ،در حالیکــه انقــاب مش ــروطه در روســیه در
ســال  ۱۳۰۵شکســت خــورد ه بــود.
اطهــاری اضاف ـه کــرد :در ایــن دوران آســیا نی ــز پیشــرفتهترین
قــاره و اولیــن پایتخــت قانونــی در آســیا ،تهــران اســت؛ زیــرا
پادشــاه آن را تعییــن نکــرده و مجلــس و قانــون مســئول
تعییــن آن اســت.
وی بیــان کــرد :اینکــه چــرا وجــود یــک الگــوی توســعه الزام ـی
بــوده را هــم مارکــس و هــم نهادگرایــان جدیــد مــورد بررســی
قراردادهانــد .نهادگرایــان جدیــد بــه مارکــس ،نهادگــرای
قدیــم میگوینــد .نتیجــۀ ایــن بررس ـیها نشــان میدهــد کــه
نیــاز بــه مدلــی اســت کــه اندیشــیده شــده باشــد ،نخبــگان و
مدیــران جامعــه بایــد آن را باورکننــد و تقــدم آن بــه نخبــگان
ی و دولت ـی اســت .هنگامــی کــه
و روشــنفکران جامعــۀ مدن ـ 
قــدم در ایــن راه بگذاریــد ،ایــن الگــو تولیــد میشــود.
ایــن پژوهشــگر اقتصــادی بــا اشــاره بــه لــزوم وجــود الگــو
بــرای عمــوم مــردم عنــوان کــرد :برخــاف ایــن موضــوع کــه
مطالبــات از دولــت در وهلــۀ اول رواج دارد ،حــوزۀ عمومــی در
ابتــدا بایــد از خــود طلبــکار بــوده و ایــن مطالبــه بایــد مربــوط
بــه الگــو باشــد؛ زیــرا علــم بیــان میکنــد کــه اگــر الگویــی
وجــود نداشتـــــــهباشــد ،توســعه بــرای جامعــه بــه ارمغــان

نخواهدآمــد و رادیکالتریــن اقــدام ایــن اســت کــه الگویــی
بــرای خــود داشــته باشــیم.
اطهــاری در خصــوص نبــود مــدل درســت بــرای انقــاب ایــران
گفــت :انقــاب میشــود تــا نهادهــای جدیــدی جایگزیــــــن
نهادهــای قدیــم شــوند و ایــن نهادهــای جدیــد بایــد مــدل
داشــته باشــند و اگ ــر مدلــی وجــود نداشــته باشــد ،وضعیتــی
مشــابه شــرایط کنونــی در جامعــه ایجــاد میشــود .انقــاب
بزرگــی صــــــورت گرفتــه؛ امــا بــه دلیــل اینکــه مدلی برای توســعه
وجــود نــدارد ،بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه شــد ه اســت.
روشــنفکران مشــروطه مــدل داشــتند و بــههمیــن دلیــل
م بــهقــدم در ه ــر شکســتی جلــو رفــت.
انقــاب مش ــروطه قــد 
ایــن پژوهشــگر اقتصــادی خاطرنشــان کــرد :وقتــی نهادهــا
ناقــص باشــند ،کژکارکــردی ب ـ ه وجــود میآیــد .در حــال حاض ــر
تمــام نهادهــای مــا کژکارکــرد اســت .بــه طــور مثــال مســکن
مهــر ســاخته میشــود امــا بــهدلیــل نبــود الگــوی توســعه،
ناکارآمــد میشــود .الگــوی توســعه بیــن رشــد اقتصــادی
و عدالــت ارتبــاط برقــرار میکنــد و چــون الگــوی توســعهای
وجــود نــدارد ،برخــاف رشــد اقتصــادی عمــل و بخــش مولــد
اقتصــاد ایــران را نابــود میکنــد .بــههمیــن دلیــــــــل بیــن
ســالهای  ۸۵تــا  ،۹۰اشــتغالی بــه کشــور اضافــه نشــده و در
تهــران و کالنشــهرها اشــتغال نی ــز از دســت م ـیرود .در ایــن
ســالها در تهــران  ۳۰۰هــزار شــغل و یــا در شــهری ماننــد
شــیراز  ۵۰هــزار شــغل از بیــن رفــت.
اطهــاری ادامــه داد :مشــابه ایــن کار در دولــت ســازندگی
پــس از جنــگ تحمیلــی انجــام شــد و در واقــع تصمیــم ب ــر آن
شــد تــا عدالــت را قربانــی رشــد کنــد ،در نتیجــه نــه رشــد بــه

دســت آمــد و نــه عدالــت .نبــود رشــد و تــورم بــاال باعــث شــد تــا
مــردم بــه پوپولیســـــم روی آورنــد و شــعارهایی ماننــد نفــت را
بــه سرســفره میآوریــم کــه پیــش از ایــن شیخنشینـــــان در
امــارات نقــل میکردنــد ،در ایــران نیــز رواج پیــدا کــرد.
وی در خصــوص لــزوم آوردن اقتصــاد بــه شــهرها تصریــح
کــرد :بــه جــای خودکفــا کــردن شــهر ،شــعار خودکفایــی
شــهرداری دادهشــده و تصمیــم بــه گرفتــن عــوارض از مــردم
میشــود .ایــن موضــوع چیــزی بــهجــز فئودالیســم نیســت.
شــهری کــه اقتصــاد نــدارد ،چــرا بایــد از مــردم عــوارض بگیــرد.
ایــن موضــوع ماننــد عملکــرد پادشــاهان اســت کــه بــرای
گــذران امــورات زندگــی خــود ،بــه مــردم فشــار میآوردنــد و
عــدهای قلــمبــهمــزد مینویســند کــه مــردم کشــورما عــادت
ندارنــد هزینــۀ شهرشــان را بپردازنــد .در جــواب ایــن افــراد بایــد
پرســید کــه آیــا اقتصــادی بــه آن شــهر دادهشــده کــه حــال
هزینــهاش گرفتــهشــود.

خصوصی سازی و هدفی که گم شد
حســین فیروزه
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شــاید بتــوان گفــت هیــچ موضوعــی در ایــران ماننــد فرآینــد
خصوصیســازی در کشــور ،در طــول زمــان دچــار فــراز و نشــیب
در اجــرا نشــده اســت و ایــن دگرگونــی در اجــرا ســبب شــده
هــدف اصلــی از خصوصیســازی مــورد غفلــت قرارگیــرد؛
آنقــدر کــه بحــث انتقــال مالکیــت در خصوصیســازی
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت پیرامــون تحقــق اهــداف
خصوصیســازی ســخنی گفتــه نشــده اســت .اهــداف فرآینــد
خصوصیســازی همچــون بــاال رفتــن بهــرهوری ،افزایــش
کارایــی بنگاههــا و بهینهســازی تخصیــص منابــع و  ...بهطــور
اساســی مباحــث فرامــوش شــدۀ خصوصیســازی هســتند
کــه انتقــال مالکیــت از دولــت بــه بخــش خصوصــی بــه منظــور
دســتیابی بــه ایــن اهــداف اســت .بــه عبارتــی دیگــر در
مباحــث صــورت گرفتــه در رابطــه بــا لــزوم خصوصیســازی
همــواره ایــن بحــث مطــرح میشــود کــه مؤسســات و
بنگــــــاههای اقتصـــــادی کــه دولــــــــــــت اداره میکنــــــــد
فاقــد کارایــــــــی بــوده و بــا توجــه بــه اهــداف دولــت غالــب
رونــد تولیــد در بنگاههــای دولتــی غیربهینــه و فاقــد توجیــه
اقتصــادی اســت .ضمــن اینکــه وجــود دولــت در بــازار امــکان
رقابــت از بخــش خصوصــی را ســلب میکنــد و ســبب میشــود
رقابــت در بــازار ناعادالنــه باشــد حــال آنکــه در برخــی بازارهــا

اساســا رقابتــی نیســت و بــازار کال در انحصـــــــار دولــت اســت.
حساســیتهای رســانهها و نهادهــا در امــر خصوصیســازی
همــواره حــول افــراد و قیمــت بــوده اســت کــه البتــه علیرغــم
همــۀ حساســیتها در همیــن بخــش هــم اقتصادمــا بســیار
ضعیــف عمــل کــرده اســت؛ امــا صحبــت اصلــی ایــن نوشــتار
پیرامــون ایــن مطلــب اســت کــه بعــد از فرآینــد واگــذاری ســود
شــرکت چنــد درصــد نســبت بــه قبــل افزایــش یافتــه اســت؟
کارایــی کــدام بنــگاه تولیــدی باالتــر رفتــه یــا کــدام بنــگاه
توانســته از ظرفیــت خــود اســتفاده کنــد؟

آنچــه طــی ســالهای گذشــته شــاهد آن بودیــم رونــد
واگــذاری بنگاههــای اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی بــرای
جبــران کس ــری بودجــه دولــت اســت؛ لــذا بــه اهــداف فرآینــد
خصوصــی ســازی بیتوجهــی شــده اســت.
امــا فرآینــد خصوصیســازی از کــی و چگونــه آغــاز شــد؟ بــا
اتمــام جنــگ تحمیلــی و شــروع دوران سازنــــدگی نخســتین
زمزمههــای خصوصیســازی در کشــور شــنیده شــد .البتــه
در ســال  1362هــم چندبــار ایــن موضــوع در مجلــس و دولــت
طــرح شــد امــا بــه علــت درگی ــر بــودن کشــور بــا مشــکالت جنــگ
موضــوع بــه جایــی نرســید .رونــد خصوصیســازی از ســال
 1368در عمــل بــا واگــذاری چنــد شــرکت بــه بخــش خصوصــی
آغـــــــاز شــد و ســال  1370بــا مصوبــۀ هیئــــــت وزیــــــــــــران
بستــــــــر قانونــی آن نیــز فراهــم گردیــد .در برنامــۀ ســوم
توســعه ل ــزوم تشــکیل ســازمان خصوصیســازی دیــده شــد
و در ســال  1380ایــن ســازمان ش ــروع بــه فعالیــت کــرد .ابالغیــۀ
مقــام معظــم رهب ــری در رابطــه بــا اصــل  44در ســال  1384نی ــز
موتــور محــرک ایــن فرآینــد گشــت.
آنچــه کــه همــواره از ســمت اقتصاددانــان مــورد نقــد اســت،
نحــوۀ واگــــــــذاریها اســت .تمرکــز دولــت در واگذاریهــا
بیشــتر معطــوف بــه جبــران کســری بودجــه بــوده و دولــت
خیلــی نگــران اثربخــش بــودن ایــن پروســه نبــوده اســت!
البتــه ایــن مشــکل فقــط مربــوط بــه کشــور مــا نیســت ،عمــوم
کشــورهای درحــال توســعه کــه ســعی در خصوصیســازی

دارنــد همــواره بــا مشــکالت رانتــی ،سیاســی و حتــی
اجتماعــی مواجــه هســتند .د ر ایــران نی ــز همچــون بســیاری
از ایــن کشــورها شــاهد واگــذاری شــرکتهای کالنــی بــوده
ایــم کــه بعــد از واگــذاری تولیــد خــود را متوقــف کردهانــد
و پــس ا ز مدتــی نی ــز تجهیــزات بــا قیمــت باالت ــری نســبت بــه
خریــد فروختــه شــده انــد .البتــه کشــو ر مــا مشــکل دیگ ــری
را نیــز د ر ایــن فرآینــــــــد پیــشرو دارد و آن هــم ورود
بخــــــشها و شــرکتهای شبــــــه دولتــی کــه د ر عمــل
مانــع خصوصــی ســازی میشــوند!
د ر سالـــــــی کــه گذشــت دولــت بــه دلیــل تحریــــــــمهای
گسـتـــــــرده و ظالمانـــــۀ آمریــکـــــــا ،محدودیـــــــــــتهای
مالــی و پولــی کــه بــا آن مواجــه بــود و همچنیــن شــیوع
ویــروس کرونــا و مشــکالت مالــی کــه د ر دنیــا ایجــاد شــد
بــه منظــو ر جبــران کســری بودجــۀ زیــادی کــه داشــت
حجــم بیسابقـــــــهای ا ز شــرکتها را ا ز طریــــــــق بــورس
و ف ــروش ســهام خصوصیســــــــازی کــرد و اتفاقــا د ر ایــن
رونــد نیــز نکتــهای کــه اصــا بــه آن توجــه نشــد اهــداف
خصوصیســــــــــازی بــود .رکــــود گســتردۀ بازارهــای مالــی
مــردم زیــادی را بــه ســمت بــورس کشــاند و همیــن موجــب
رشــد بیرویــۀ تقاضــای ســهام د ر ســازمان بــورس د ر ایــران
شــد .کرونــا و فضایــی کــه د ر اقتصــاد ایجــاد شــد قطعــا
د ر رشــد بیرویــه و حــاال ترکیــدن حبــاب بــازار بــورس نقــش
مهمــی دارد.
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در هــر نســلی پدیدههــای اجتمـــــــاعی متفــــــــاوتی ظهــور
میکننــد و ایــن در ب ــروز رفتارهــا و ویژگیهــای متفــاوت افــراد
نســل خــود را نشــان میدهــد .بــرای دهــۀ هشتـــادیها ماجــرا
از آنجایــی ش ــروع شــد کــه در دنیــای رســانهای شــده بــه دنیــا
ـس بازیهــای کودکانــه،
آمدنــد کــه گــذر مراحــل کودکــی ،جنـ ِ
شــیوۀ روابــط ،تعامــل و ذائقــۀ هن ــری آنهــا تفــاوت عمــدهای
بــا نس ـلهای قبلــی داشــت و ایــن تفــاوت بــه انــدازهای بــود
کــه مــا عاج ــز از درک آنهــا و چرایــی رفتارشــان.
دهۀهشتــــــادیها همــــــــان نســلی هســتند کــه از زمانــی
کــه چشــم بــه جهــان گشــودند اینترنــت جهــان اطرافشــان
را دربرگرفتـــــــه بــود؛ از اولیهتریــن مراحــل کودکــی خــود،
زیســت منحص ــر بــه فــردی را در مقایســه بــا نس ـلهای قبلــی
تجربــه کردنــد .آنهایــی کــه از دوران دبســتان تــا مراحــل
باالتــر تحصیلــی در شــوخیها و ادبیــات روزمــره مــورد
اشــاره قرارمیگرفتنــد و در طــی زمــان «گودزیالهــای دهــۀ
هشــتادی» نــام گرفتنــد.

نســلی کــه جــواب همــۀ ســوالهای خــود را بــا جس ـتوجو در
گــوگل یافــت؛ کــه ایــن دسترســی ســریع بــه اطالعــات و بــدون
هیچگونــه نقــد منج ــر بــه شــناختی ســطحی و اجمالــی شــد؛ امــا
نکتــۀ حائ ــز اهمیــت توجــه بــه تفــاوت مهــم ناآگاهــی مطلــق و
یــا شــناخت ســطحی از یــک ام ــر مف ــروض اســت و یــادآوری ایــن
نکتــه کــه دهــۀ هشــتادیها مجرمــان جاهــل نیســتند و شــاید
بتــوان گفــت برآینــدی از اطالعــات ســطحی هســتند.
در ایــن بیــن بــه گمــان مــن یکــی از مهمتریـــــن خألهایــی
ـود گفتمــــــان بیننســلی دربـــــارۀ
کــه حــس میشــــــــود ،نبـ ِ
دغدغههــای نســلهای گوناگــــــــون اســت کــه بــه تدریــج
ایــن مســئله باعــث شــکاف نســلی شــده اســت .شــکافی کــه
عــاوه بــر ایجــاد و بــروز در ارزشهــا ،در روشهــای رفتــاری
بیــن نســلها هــم نمــود پیــدا کــرده اســت و عمــق ایــن
شــکاف را بیشــتر و بیشــتر کردهاســت.
بــه عبــارت دیگــر بایــد گفــت بــرای برخــی از مــا پذیــرش
بــزرگ شــدن دهــۀ هشــتادیها بــه حــدی ســخت اســت
کــه دانشــجو شــدن ایــن نســل برایمــان ناممکــن بــه نظــر
میآیــد .در پیونــد توصیــف ایــن نســل و ایــن مطلــب بــا روز
دانشــجو میخواهــم متذکــر شــوم نســلی کــه تــا بــه امــروز

بــرای بخشــی از مــردم جامعــه مصــداق تمــام عیــار ضدارزشهــا
و ناهنجاریهــا بــوده ،امــروز دیگــر دانشــجو شــده اســت و
قصــد دارد فریــاد و خواســتههای خــود را بــه گــوش جامعــه
برســاند.
و امــا نسلـــــــی کــه شــاید نیــاز بــه مشــاهده و گفتوگــوی
بیشــتری بــا نســلهای دیگــر داشــت ،درســت در بــدو ورود
بــه دانشگـــــــاه در کنــار بقیــۀ موانــع اجتماعــی بیرونــی بــا
مانعــی از ســوی طبیعــت بــه نــام کوویــد  ۱۹برخــورد کــرد و از
فعالیتهــای مختلفــی بازمانــد.
امــروز در برابــر گــروه دانشــجویی هســتیم کــه عــاوه بــر
اینکــه از بــدو ورود بــه ایــن دنیــا در بطــن فنــاوری بودهانــد،
بســیاری از فعالیتهــای دیگ ــر از جملــه آمــوزش هــم برایشــان
در بســتر مجــازی رخ میدهــد ،بســتری کــه دقیقــا یکــی از
همــان عوامــل متمای ــز شــدن دهــۀ هشــتادیها نســبت بــه
نس ـلهای قبلــی خــود اســت و ایــن مؤلفــه بــرای ایــن نســل
در حتــی محیــط دانشــگاهی هــم تــداوم دارد.
نســلی کــه سالهاســت در حیــن کنشــگری در حــد و انــدازۀ
خــودش و در زندگــی روزمــرهاش در جامعــه بــا واکنشهــای
گاهــی حقـــــــــارت آمیــز روبــهرو شــده ،آیــا میتوانــد امـــــروز

کنشــگری فعــال باشــد؟ و بــا جســارت و شــهامت مطالبــۀ
خــود را بیـــــــــان کنــد؟
در پـــــایان بایــد گفــــــت قطعــا مقصــود نگارنـــــــده آن نیســت
ٔ
کــه در تمــام مشــکالت موجــود بــرای دهــه هشــتادیها ،بایــد
عاملیــت را از آنــان ســلب کــرد؛ امــا وقــت آن رســیده کــه تجدیــد
نظ ــری در تحلیــل فراینــد رفتــاری ایــن نســل داشــته باشــیم و
بــه ســهم خودمــان در خامــوش کــردن و منفعــل ســاختن ایــن
نســل در ادبیــات روزمــرۀمــان توجــه بیشــتری بکنیــم.
البتـــــــــه درنظــــــــرگرفتن تأثیـــــــر همــۀ عوامــل اجتماعــی،
اقتصــادی و حتــی سیاســی را در ب ــروز شــیوۀ رفتــاری آنهــا
فرامـــــــوش نکنیــم.

«کرونا» چه بر َس ر مشاغل ایجاد شده توسط کمیته امداد آورد؟
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد ضمــن تشــریح تاثی ــر کرونــا ب ــر مشــاغل مددجویــان ایــن نهــاد بیــان کــرد :در مجمــوع حــدود
 ۷۰۰هــزار طــرح شــغلی تحــت نظــارت کمیتــه امــداد اســت کــه  ۳درصــد ایــن طرحهــا دچــار آســیب شــدند.
حجــت هللا عبدالملکــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره تاثی ــر کرونــا ب ــر اشــتغال مددجویــان کمیتــه امــداد بیــان کــرد :عمــده مشــاغل
ایجــاد شــده توســط کمیتــه امــداد مشــاغل خانگــی و روســتایی بودهانــد؛ در پــی شــیوع ویــروس کرونــا مشــاغل روســتایی آســیبی
ندیدنــد و حتــی مشــاغل بخــش کشــاورزی رونــق هــم داشــتند بــه طوریکــه در ایــن مــدت صــادرات کشــاورزی افزایــش یافتــه و اکنــون در
مشــاغل روســتایی آســیب خــاص رخ نــداده اســت.
عبدالملکــی دربــاره تاثی ــر کرونــا ب ــر مشــاغل خانگــی نی ــز گفــت :بعضــا مســئله رکــودی کــه ب ــر بخشهــای مختلــف اقتصــاد حاکــم شــده
برخــی از مشــاغل خانگــی را بــا مشــکل ف ــروش مواجــه کــرد.
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بررسی تاثیر فراگیری بیماری کرونا بر عدالت آموزشی

ایده کرسی آزاد اندیشی مکتوب
علــی باغدا ر دلگشــا
مسئول دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه فردوسی

کرســی آزاد اندیشــی از دوگانــه کرســی و آزاد اندیشــی تشــکیل
شــده است.کرســی نشســتی گفــت و گــو محــور اســت کــه بــه
تعامــل و تبــادل نظ ــر میپــردازد.در حقیقــت بحــث در خصوص
مســائل اســت .مســئله در تعریــف جامعهشــناختی آن,یعنــی
میــان آنچــه اســت و آنچــه بایــد باشــد تفــاوت وجــود دارد.
از ایــن جهــت کرســی هــای آزاد اندیشــی بــه تبــادل نظــر
در خصــوص مســائل میپردازند;مســئله هــای اجتماعــی,
مســئله هــای سیاســی ,مســئله هــای فرهنگــی ,مســئله هــای
علمــی و آنچــه کــه در طــرح ایــن مســائل مهــم اســت;بیان
دیــدگاه هــای متعــدد بــرای بررســی ,واکاوی و حــل کــردن
مســائل حــال حاضــر در جامعــه اســت.
کرســی هــای آزاد اندیشــی در ســه ســطح کرســی نقد,کرســی
مناظــره و کرســی بحــث و نظ ــر برگــزار میشود.کرســی نقــد,
بــه نقــــــد دیــدگاه میپـــــردازد.نقد بدانمعنــا کــه نقــاط
مثبــت یــک دیــدگاه را میگویــد و نقــاط متمایــز بــا آن
دیــدگاه را نیــز بیــان میکنــد.
در مناظــره نیــز یــک موضــوع واحــد از جانــب دو فــرد یــا دو
گــروه بــا بینــش و دیــدگاه هــای مختلــف و متفــاوت مــورد
بازنگــری و واکاوی قــرار میگیــرد.
در کرســی بحــث و نظــر در خصــوص یــک موضــوع نظــرات
و مباحــث متعــدد کــه شــامل مباحــث موافــق ,مخالــف یــا
مباحــث تکمیلــی میشــود ارائــه میگــردد.
آزاد اندیــشی نیز با تفکر و استقالل رای و نظر همـراه است.
آزادی در اندیشــه بدینمعنــا کــه افــراد آزادانــه بــه ارائــه نظ ــر
خــود بپردازنــد .تضــارب آرا و تبــادل نظــر کننــد .درحقیقــت
کرســی آزاد اندیــــــــشی قصــد دارد دانشگـــــــــاه را تبدیــل
بــه مــکان تضــارب آرا کنــد همــان چیــزی کــه در حقیقــت
دانشگـــــــــاه بایــــــــــــد باشــد.
در شــرایط موجـــــــود کــه بــرای سالمـــــــــتاجتمـــــــــاعی،
حضــــــور هــا و برگـــــــزاری بسیــــــــــاری از نشســــــــــت هــا بــا
محدودیــت مواجهاســت ،در کنــار اســتفاده از فضــای مجــازی
میتــوان از کرســی آزاداندیشــی مکتــوب در جرایــد و نشــریات
دانشجویـــــــــی اســتفاده کــرد.
نشــریات دانشجویـــــــــی کــه قدمتـــــــــی همطــراز بــا عمــر
دانشگـــــــــاه در ایــران دارد.
ارزش نشــریات دانشــجویی نی ــز در دو جهــت اســت؛ نخســت
مشــق بیاننظ ــر و دیگ ــر مشــق تبــــــــــادل نظ ــر و دیدگــــــاه.
کرســی آزاداندیشـــــــی مکتـــــــوب فرصتــی اســت و ایــده ای
توگــو هــا و تبادلنظــر هــای علمــی مــان
بــرای آنکــه بــه گف 
جامــهای نویـــــــــن آزاداندیشــی بپوشــانیم و از دیگــر ســو
خواننــدگان و مخاطبــان گســتردهتری را ســهیم در شــناخت
ایــن تبادلنظــر هــا کنیــم.
دانشــــــــــگـــــــــــاه فردوســـــــــی مشهـــد و دبیرخانــــــه
کرســی هــای آزا داندیشــی در ایــن دانشــگاه کــه در پنــج
ســال اخیــر افتخــارات عمــده ای را بــه دســت آورده اســت کــه
از جملــه آن افتخارهــا کســب مقــام برتــر دبیــر خانــه ای در
ســطح دانشــگاه هــای کشــور و همچنیــن برگــزاری دومیــن
جشــنواره ملــی کرســی هــای آزاداندیشــی را داشــته اســت؛
اینــک پیشــگام در ایــده و طــرح نظــری جدیــد در خصــوص
برگــزاری کرســی هــای آزاداندیشــی اســت.
آن ایــده ،ایــده کرســی آزاداندیشــی مکتــــــــوب اســت کــه
صاحبــان اندیشــه و علــم در خصــوص مســائل متعــدد بــه
بیــان دیــدگاه هــای خــود مــی پردازنــد .بیــان دیــدگاه هــای
خــود و نقــــــــد دیــدگاه هــای دیگــران .بیــان و نقــدی کــه
مســیر رشــد ,پیشــرفت و تکامــل را ایجــاد مینمایــد.
در انتهــا نی ــز بایــد اشــاره داشــت کــه کرســی آزاداندیشــی چــه
ایــده مکتوبــش و چــه ه ــر ایــده دیگ ــر زمانــی کارآمــد و کارســاز
اســت کــه بتوانــد نخســت مســائل جامعــه را بشناســد دیگ ــر
آنکــه بــه درســتی آنهــا را مــورد بحــث و تبادلنظ ــر قــرار دهــد
و پــس از آن بتوانــد ایــده بــرای کـــــــاهش یــا رفــع مســائل
اجتمـــــــــاعی داشــته باشــد.

مهــا شمســائی

کارشناسیعلوماجتماعی۹۷

همانطــور کــه میدانیــم ویــروس کرونــا چالشهــای
بســیاری ســــــــر راه جهانیــــــــــان گذاشتـــــــــــه و آ نهـــــا را
تحتتأثیــر خــود قــرارداده اســت .از جملــۀ ایــن چالشهــا
میتــوان بــه سبـــــــــــک زندگــی مــردم ،بهداشــت ،سیســتم
آمــوزش ،تجــارت و صنعــت اشــاره کــرد .تأثی ــر ایــن وی ــروس بــه
قــدری زیــاد اســت کــه منج ــر بــه تعطیلــی بســیاری از کشــورها
در سراســر جهــان شــده اســت.
حــال پرســش مــا ایــن اســت :آیــا آمــوزش و پــروش متأثــر از
شــرایط جامعــــــه اســت؟
براســاس رهیافــت دینشــناختی دورکیــم آموزشوپــرورش
در زمــــــــانها و مکـــــــــانهای مختـــــلف ،اشــکال متفاوتــی
داشــته اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه نمیتــوان نظــام
آموزشــی را از جامعــه جــدا و متمای ــز کــرد زیــرا جامعــه و آمــوزش
و پــرورش منعکــس کننــدۀ یکدیگرنــد .دورکیــم همیشــه
بــر ایــن تأکیــد داشــت کــه آموزشوپــرورش در هــر زمــان و
مکانــی پیونــد نزدیکــی بــا دیگ ــر نهادهــا ،باورهــا و ارزشهــای
موجــــــــــود دارد .او معتقــــــــــد بــود کــه تغییــــــرات آموزشــی
همیشــه نتیجــه و عالمــت تغییــرات اجتماعــی هســتند ،بــه
عبــارت دیگــر بــه مــوازات تغییــر جامعــه ،آموزشوپــرورش
نیــز تغییــر میکنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس
کوییــد ،19سیســتم آموزشــی نی ــز تحــت تأثی ــر قرارگرفتــه اســت
و ایــن تأثیــر را میتــوان تــا حــد زیــادی مخــرب توصیــف کــرد.
سیســتم آموزشــی بســیاری از کشــورهای جهــان در تالشانــد
تــا آمــوزش و یادگی ــری را از طریــق روشهــای جایگزین ،بیشــتر
بــه صــورت آنالیــن ادامــه دهنــد .ب ــر اســاس گــزارش یونســکو
آمــوزش مجــازی ،تأثیــرات نامطلــوب زیـــــــــــادی بــر زندگــی
دانــش آمــوزان و جامعــه دارد .از جملــۀ مشــکالت و معایــب
آن کــه منج ــر بــه نابراب ــری آموزشــی در دانشآمــوزان میگــردد
شــامل دسترســی نداشتــــــن بــه اینترنــت ،فقــدان رایانــه و یــا
تلفــن همـــــــراه ،عــدم ســواد رایانــــــهای و هزینــۀ ســنگین
بستـــــ ـههای اینترنتـــــــی اســت.
عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از ایجــاد شــرایط یکســان بــرای
همــه و رفــع یکســان موانــع بــرای همــه .عدالــت آموزشــی

نیــز یکــی از مؤلفههــای اصلــی عدالــت اجتماعــی برشــمرده
میشــود .یکــی از مؤثرتریــن راههــا تحقــق عدالــت اجتماعــی
تأمیــن فرصــــــتهای یکســــــــــان بــرای دستـــــــرسی عمــوم
شوپرورش اســت و همۀ آحاد انســانی
افــراد جامعـــــــه بــه آموز 
حــق دارنــد از آمــوزش و پ ــرورش و خدمــات آموزشــی یکســانی
برخــوردار گردنــد ،چــرا کــه در جهــان کنونی یکی از شــاخصهای
پیشــرفت اجتماعــی ،آمــوزش و پ ــرورش و چگونگــی بهرمنــدی
از آن اســت ؛ لــذا بــا تغییــر شــرایط بــه جهــــــــت مجـــــــــازی
شــدن آموزشهــا نبایــد از اهمیـــــت و تأثیرگــذاری آن کاســته
شــود .ب ــر همیــن مبنــا کشــورها بخصــوص کشو رهــــــــای در
حــال توسعــــــــه در صــدد ایجــاد فرصتهــای براب ــر دسترســی
همگانــی بــه آمــوزش و پ ــرورش هســتند.

در کشورهــــــــای توسعـــــــهیافته بــه دلیــل برخــورداری از
زیرســاختهای مناســب( مجه ــز بــه سیســتمهای تکنولــوژی)
انتقــال سیســتم آموزشــی بــه بســتر وب ،کار آســانی بــوده
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای در
ً
حــال توســعه معمــوال از زیــر ســاختهای فنــاوری مناســبی
برخــوردار نیســتند و بــا برخــی محدودیتهــای دیگــر
مواجهانــد بــرای مثــال در ایــن کشــورها تعــداد باالیــی از
دانشآمــوزان در خانوادههــای کــم درآمــد ،قــادر بــه خریــد

اینترنــت و ابزارهــای آمــوزش آنالیــن نیســتند.
ایــران نیـــــ ــز بــه عنــوان یکــی ا ز کشــورهای د ر حــال توســعه
ا ز ایــن ام ــر مستثنـــــــی نبــوده و شــیوۀ جدیــدی ا ز نابراب ــری
د ر آن شکــــــــــل گرفتهاســت ،بدیــن معنــا کــه براســاس
گفتــ ـههای مســئوالن وزارت آمــوزش و پرورش،ســه و نیــم
میلیــون دانشآمــو ز ابــزا ر الزم بــرای دسترســی بــه شــاد را
ندارنــــــــد و خــود ایــن ام ــر میتوانــــــــد د ر ادامــه معضــل
دیگــری چــون افزایــــــش بازماندگــــــان ا ز تحصیــل را بــا
خــود بــه همــراه دارد.
کــه البتــه بخـــــــــش زیـــــــادی ا ز ایــن تعــداد مربــوط بــه
مناطـــــــق محــــــــروم اســت.
حــال الزم بــه ذک ــر اســت ایــن نابراب ــری آموزشــی چگونــه تبییــن
میشــود و برخاســته از چیســت؟
نظریـــــ ـهپردازان انتقــــــــادی د ر رابطــــــــه بــا قشربنـــــدی
و برابــری فرصـــــــتها معتقدنــد کــه مشکـــــات موجــود
د ر نظــام آمـــــــوزشی ،ناشــی ا ز تضــــــــاد د ر جامعــه اســت
و آمــوزش و پــرورش فقــط بخشــی ا ز یــک نظــام مبتنــی
بــر فقیـــــــران و ثروتمنــــــدان اســت؛ لــذا د ر وهــــــله اول
بایــد شکــــــــا فها و تضــــــادهای موجـــــــود د ر جامعــه
را تــا حدممکــــــــن کاهــش داد.
همچنیــن بــه اعتقــاد پارســونز نظــام اجتماعــی بــرای ادامــۀ
حیــات خــود نیازمنــد انطبــاق اســت؛ بدیــن معنــا کــه هــر
نظــام اجتماعــی بایــد بکوشــد خــود را بــا محیــط( اجتماعــی و
غی ــر اجتماعــی) تطبیــق دهــد و تأمیــن چنیــن نیــازی ب ــر عهــدۀ
نهــاد اقتصــادی اســت .در واقــع ســامت اقتصــاد حاکــی از
آمادگــی جامعــه بــرای ســازگاری بــا محیــط اســت.
د ر نتیجــه انتظــا ر مــیرود جامعــۀ حاضـــــــر بــا اســتفاده
ا ز نهـــــــــادهای اقتصـــــــــادی مســیر انطبـــــاق را همــوا ر
و بستـــــــــر دسترســی بــه امکانــات ذکــر شــده را بــرای
تمامــی دانشآمــوزان فراهــم آورنــد؛ بنابرایــن دولــت
میتوانــد بــا بــه کارگیـ ــری نیروهــای متخصـــص د ر حــوزۀ
علــوم اجتمـــاعی ،سیاســی ،اقتصــاد و روانشناســی بــرای
حــل ایــن مهــــــــم قــدم بــردارد.
امیــد اســت کــه همــۀ دانشآمـــــــوزان کشــــــو ر عزیزمــان
ایــــــــران ،ا ز کیفیــت مناســب و یکســانی درآمــوزش مجــازی
برخــوردا ر باشــند.

فرهنگ سلبریتی ،الگوساز نگرشجمعی
وجیه شــاملی

کارشناسیجامعهشناسی۹۷
در هــر گــروه اجتماعــی برخــی افــراد بــه دلیــــــل دارا بــودن
ویژگیهــای فیزیکــی ،شــخصیتی و اجتماعــی خــاص مطلــوب
ـص
یــا نامطلــوب نظیــر؛ زیبایــی ،سلحشــوری ،بخشــندگی ،نقـ ِ
عضــو ،بزدلــی ،خساســت وغیــره از دیگــران متمای ــز میشــوند
و همیــن تمای ــز باعــث مشــهور شــدن آنهــا میشــود.
در جوامــع پیشــامدرن بــه طورمعمــــــــول شهــــــــرت بــه ســه
شــکل اعطایــی ،انتســابی و اکتســابی ب ــروز پیــدا میکــرد .امــا
امــروزه بــه دلیـــــــل برخــی تغییـــــــــراتاجتماعی شکــــــل آن
تغییـــــــر کردهاســت.
بــا افزایــش تعــدد و تکث ــر ســلبریتیها و پررنــگ شــدن نقــش
و نفــــــــــوذ آنها در جامعـــــــــه ،در اواخــــــــــ ــر دهۀ  ۱۹۸۰د ر
جامعهشناســی ،موضــوع سلبریتــــــی و مســائل پیرامــون آن
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و مفاهیــم جدیــدی بـ ه وجــود آمــد
کــه از پرتکرارتریــن آنهــا میتــوان بــه (فرهنــگ ســلبریتی)
اشــاره کــرد.
پنــج فراینــد کالن اجتماعــی اثرگــذار در رشــد و تقویــت فرهنــگ
ســلبریتی ،قابل شناســایی اســت:
 .۱افــول دیــن رســمی ســازمان یافتــه :بــه میزانــی کــه جامعــۀ
مــدرن توســعه پیــدا کــرد ،ســلبریتیها خــا ایجــاد شــده در
نتیجــۀ افــول بــاور عامــه بــه حــق الهــی پادشــاهان و مــرگ خــدا
را پ ــر کردنــد .درعص ــر جدیــد ســلبریتیها ،بــه مثابــه نمادهــای
جدیــد شــناخت و تعلــق جایگزیــن نظامهــای ســلطنتی
شــدهاند ،و بــا افــول ایمـــــــــان بــه خــدا بــه جاودانــــــــگی
دســت یافتهانــد .بــه نوعــی فرهنــگ ســلیبریتی دارای ابعــاد
مذهبــی اســت؛ سلبریتــــــــیها همچــون بــت هســتند و
طرفدارانشــان بــه عنــوان پیـــــ ــروان در حــال پرســتش شــهرت.
 .۲رسانــــــــــــهای شــدن :شــهرت ســلبریتیها در فرهنــگ
ســلبریتی ،نــه بــه طــور قطــع مدیـــــــــون دستــــــاوردها یــا
موفقیتهــای آنــان بلکــه مدیــون بازنماییهــای رســانه اســت.
همچنیــن میتــوان رســانه را اصلیتریــن مشــخصۀ فرهنــگ
ســلبریتی بــه شــمار آورد وبــه طــور حتــم بــدون واســطهگری
رســانهها ســلبریتیها خلــق نمیشــوند .در انــواع شــبکههای
اجتماعــی ،اینستـــــــــاگرام بــه دلیــل فراهــمآوردن امــکان

برخــورداری از صفحــۀ شخصـــــــی ،اشتـــــــراک گــذاری ویدئــو و
عکــس ،گفتوگــو و جــذب مخاطــب ،مســاعد تریــن شــبکه
بــرای فرهنــگ ســلبریتی بــه شــمار مــی رود .
 .۳کاالیــــــــــیسازی :از طرفــی سلبریــــتــــــیها نشانگـــــــر
قــدرت بــاالی نظــام ســرمایه داری در کاالییســازی حیــات
اجتمــــــــاعی هســتند ،و فرهنــگ ســلبریتی پیامـــــــد دو
ایدئولــوژی مســلط یعنــی فردگرایــی و ســرمایهداری بــازا ر
در فرهنــگ غربــی معاصــر اســت و ســلبریتیها بــه مثابــۀ
نشانــــــــــههایی عمــل میکننــد کــه از طریــــــــق آنهــا
ایــن گفتمانهــای ایدئولوژیــک بــه مخاطــب منتقــل
میشــوند .ومیتــوان گفــت ســلبریتیها افــراد مشــهوری
هســتند کــه خودشــان کاالیــی را تبلیــغ میکننــد و نیــز
خــود را بــه عنــوان کاال عرضــه میکننــد.
ی اقتصــادی :فرهنـــــگ سلبریتــــــی بــه عنــوان یــک
 .۴نابراب ــر 
(ایدئولــوژی توه ـمزا) عمــل میکنــد ،بــه طــوری کــه بــه افــراد
تلقیــن میکنــد کــه راه تحــرک عمــودی درجامعــه گشــوده
اســت و مصداقهــای آن ســلبریتیهایی هســتند کــه بــه
ســرعت بــه ث ــروت و قــدرت زیــادی دســت یافتهانــد ومــا بایــد از
آنهــا الگــو پذیریــم و راه آنهــا را در پیــش گیریــم.
 .۵رشــد فــــــردگرایی :بــدون گسســت از پیوندهــای ســنتی
جمــع گرایانــه ،ظهــور فرهنــگ ســلبریتی امــکان پذی ــر نبــود؛
میتــوان گفــت از زمانــی کــه فــرد در تاریخنــگاری اهمیــت
پیــدا کــرد ،تاریــخ تمــدن غــرب بــه تاریــخ شــهرت تبدیــل شــد
و بــا رشــد افراطگونــۀ فردگرایــی ،تمــام پیوندهــای جمعــی
در جامعــۀ از هــم گســیخته و افــراد ذرهای شــده ،مســتعد
پذیــرش اســطورههای جدیــد میشــوند.
بــا ایــن اوصــــــــاف سلبریتــــــــیها الگـــــــوهای فرهنـــــگی
هــر جامعــه هســتند ،و ارزشهــا و باورهــای آنهــا بــه
کمــک رســانه الگوســازی میشــود و دربیــن ســیل عظیــم
طرفــداران ســرعت میگیــرد ،ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری
از نظریــات و جهتگیریهــای آنــان احساســی و شــخصی
اســت و جنبــۀ علمــی و منطقــی نــدارد ،از طرفــی در جامعــۀ
کنونــی و بــا ورود اینســتاگرام ،فضایــی بــه وجــود آمــده
اســت کــه ه ــر فــردی بــا هرنــوع فعالیــت چــه در جهــت مثبــت
و چــه در جهــت منفــی میتوانــد شــهرت بــه دســت بیــاورد
و معــروف شــود ،و چــه بســا هرچــه کار ناهنجارتــری انجــام

دهــد بــه بیشــتر دیــده شــدن او کمــک خواهــد کــرد.
مهاجــرت ســلبریتی هــا ام ــر مخصــوص کشــورما نیســت؛ بلکــه
بســیار رخ میدهــد کــه خوانندههــا ،بازیگــران ،کارگردانهــا
و ورزشــکاران مشــهور کشــور خــود را بــه قصد کشــورهایی که
در آن امــکان بیشــتری بــرای فعالیــت دارنــد تــرک میکننــد؛ بــه
عنــوان مثــال در هالیــوود بازیگرانــی از بســیاری از کشــورهای
اروپایــی آمریــکای مرک ــزی و جنوبــی و نی ــز آســیا حضــور دارنــد
امــا نکتــهای کــه شــاید مخصــوص بــه مهاجــرت بازیگــران و
هنرمنــدان ایرانــی باشــد ایــن اســت کــه برخــی از آن ها بــه نظر
میرســد بــا هــدف حملــه بــه هنجارهــای رســمی کشــور و نی ــز
نشــاندادن مخالفــت خــود بــا ارزشهــای غالــب مهاجــرت
میکننــد درواقــع هنجارشــکنی بخشــی از رونــد مهاجــرت
بســیاری از ســلبریتیهای ایرانــی بــوده اســت البتــه مــواردی
هــم وجــود دارد کــه هنرمنــدان و ورزشــکاران توانســتند
درعیــن فعالیــت در دیگ ــر کشــورها ارتبــاط و فعالیــت خــود
را هــم در داخــل کشــور نیــز حفــظ کننــد؛ همچنیــن برخــی
دیگ ــر از افــراد مشــهور بعــد از مهاجــرت تــاش کردنــد دیگ ــر
چنــدان ارتباطــی بــا داخــل کشــور نداشــته باشــند و وضعیــت
خنثــی را انتخـــــــــاب کردنــد .امــا ســلبریتیهایی بیشــتر در
مجــازی فارســی زبانــان مــورد توجــه قــرار میگیرنــد
فضــای
ِ
کــه اقــدام بــه هنجارشــکنی میکننــد .ایــن هنجارشــکنی
گاهــی تعــداد طرفــداران آنهــا را افزایــش میدهــد و بــه ایــن
طریــق نابهنجــاری و غربزدگــی در جامعــه ،نوعــی ارزش برت ــر
تلقــی میگــردد و بــه تهدیــدی ارزشهــای بنیــادی جامعــه
تبدیــل میشــود.

«زندگی حین کرونا و پساکرونا» زیر ذرهبین «کلیماتون»
رئیــس اداره توانمندســازی و مشــارکت هــای محیــط زیســت اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدا ر شــهرداری تهــران چالشهــا
و محورهــای  ۵گانــه رویــداد کلیماتــون را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــام پورنــگ بــا اشــاره بــه چالشهــای رویــداد کلیماتــون  ٢۰٢٠شــهر تهــران ،ارتقــای نقــش زنــان و جوانــان د ر
مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی ،زندگــی حیــن کرونــا و پســاکرونا ،هوشمندســازی و توســعه فنــاوری ،ترویــج ســبک زندگــی پایــدار و
ارتقــای مشــارکت اجتماعــی را چهــار رویکــرد اصلــی کلیماتــون  ٢٠٢٠تهــران دانســت.
رییــس اداره توانمندســازی و مشــارکتهای محیــط زیســت اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدا ر شــهرداری تهــران افــزود:
بــرای ه ــر یــک از چالشهــا و رویکردهــای مذکــور ،وبینارهــای آموزشــی و توجیهــی بــرای شــرکت کننــدگان برگــزار میشــود کــه د ر
نهایــت منج ــر بــه تولیــد ایدههــای خالقانــه و ســودمند بــرای مجموعــه مدیریــت شــهری توســط آن هــا خواهــد شــد.
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محیطزیست ،دانش روز
اســماعیل کهــرم

فعال محیط زیست

همیــن  55ســال پیــش بــود کــه بــرای اولیــن بــار کلمــۀ
اکولــوژی ( )Ecologyرا دیــدم وشــنیدم.
هنــگام تحصیــل در دانشــگاه شــیراز کتابــی بــه دســتم
رسیــــــــد بهنــام بیولــــــــوژی ویلــی (  )villeکــه در آن زمــان در
دانشــگاههای معتبــر دنیــا تدریــس میشــد و حتــی امــروز
هــم مــورد مراجعــه قــرار میگیــرد.
درصفحۀ  82این کتـــــاب آمده است:
اکولــوژی :موجــودات جــاندار از دو طریــق بــا یکدیگــر
درارتبــاط میباشــند؛ از راه ارتبــاط تکاملــی کــه بــا اجــداد خــود
دارنــد و نیــز از طریــق ارتبــاط زیســتمحیطی .در ارتبــاط آخــر،
یــک موجــود غــذای موجــود دیگــر را فراهــم میکنــد.
بنــده بــه ایــن مقولـــــه عالقهمنــد شــدم و یــک مقالــه و
سخنرانـــــــی درمــورد آن ترتیــب دادم ولــی نمیدانســتم کــه
ً
آینــدۀ شــغلی مــن منحصــرا در ایــن فقــره خواهدگردیــد.
در کتــاب معتبــر «ویلــی» یــک پاراگــراف بــه طــور اساســی
در مــورد اکولــوژی نوشــته شــده بــود .حقیقــت آنکــه در
جوامــع دانشــگاهی و تحقیقاتــی روز نی ــز بحــث محیطزیســت
اصــا مطــرح نبــوده کمــا اینکــه یکــی از اســتادانی کــه تمایــل
داشــت مرخصــی مطالعاتــی خــود را در ایــن زمینــه بگذرانــد،
در دانشــگاههای اروپــا محلــی را پیــدا نکــرد و از روی جبــر
بــه جغرافیــا روی آورد .بعــد در ظــرف کمتــر از ده ســال،
کمتــر دانشــگاه معتبــری در عالــم بــود کــه در آن رشــتۀ
محیطزیســت تدریــس نمیشــد؛ بهطــوریکــه حــدود چهــل
ســال پیــش کــه مــن بــرای ادامــۀ تحصیــل عــازم خــارج از ایــران

بــودم ،همــۀ دانشگـــــــا ههای معتبــر دنیــا د ر را بــه روی
مــن گشــودند! بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ندانستـــــــه
نســل بنــده شــاهد و ناظ ــر رشـــــــد یــک علــم دانشــگاهی،
ازحالــت جنیــن بــه بلــوغ فعلــی بودهایــم! طبــق بررســی هــا،
اکنــون علــم اکولـــــــــوژی د ر بیــن  5علــم برتـــ ــر و مطلــوب
دانشگاههــــای دنیــــــا میباشــد.
ت آن در جوامــع اســت؛
مطلــوب بــودن علــم ناشــی از محبوبیـ 
زیــرا دانشــگاه کــه بــه آن  universityمیگوئیــم ،یــک مــدل
کوچــک از عالــم  universeاســت .هــدف آنکــه یــک دانشــجو
در ظــرف مدتــی کــه گاهــی ،مثــا  4ســال ،فشــردهای از آنچــه
کــه دنیــا مقابــل او قــرار میدهــد ،مقابلــش میگــذارد .در
واقــع دانشــگاه ،آیینــۀ کوچککننــدۀ تصویــر عالــم اســت؛
آنچــه کــه در دنیــای ب ــرون اتفــاق میافتــد ،تصوی ــر کوچکــی

را در دانشــگاه منعکــس مینمایــد.
روی ســخن مــن اکنــون بــا دانشــجویان رشــتۀ محیطزیســت
اســت؛ شــما مشــاهده میکنیــد یــک رشــتۀ تحصیلــی شــما
یکشبـــــه راه صدســـــــــاله را پیمــوده اســت و در چهــار پنــج
دهــه بــــــالهای خــود را در جهــان گســترش داده اســت.
مــن میدانــم در شــرایط فعلــی ایــران ،خیلــی از شــما زیــاد از
ً
انتخــاب ایــن رشــته مطمئــن نیســتید؛ ولــی اوال ،ایــن شــرایط
موقتــی اســت عــوض خواهدشــد و شــما جایــگاه اصلــی خــود
را در ســاختار علمــی کشــور بهدســت خواهیــدآورد؛ قــول! و
درثانــی؛ شــما بــه عنــوان یــک چــراغ نورانــی جامعــه را هدایــت
خواهیدکــرد.
رفتــار شــما در جامعــه ،درخانــواده و محــل کار بایــد نمایندگــی
تخصــص شــما باشــد ،چندی پیــــــــش یــک دانشــجوی قدیمی

بنــده را در خیابــان دیــده و بـ ه مــن گفــت :اســتاد ،یادتــه چقــدر
بــه مــا ســخت گرفتــی؟ میدونــی مــن اآلن چــهکار میکنــم؟
گفتــم نــه.
بــا غیــض گفــت ،یــک مهــد کــودک را اداره میکنــم! باهــم
رفتیــم و آن مهدکــودک را دیــدم باغچــه پــراز گل و گیــاه؛
در کالسهــا گلــدان و تصاویــر پرنــدگان و مربــی در مــورد
حیوانــات بــه کــودکان خردســال درس مــیداد.
بچههــا درس نقاشــی از گل و گیــاه و پرنــدگان داشــتند.
هنــگام خداحــــــــافظی بــه ایشــان عــرض کــردم ،خوشــحالم
کــه ســخت مــی گرفتــم.
اکنــون آن خانــم دو مهدکــودک را اداره میکنــد و درآمــد
خوبــــــــی دارد و فرزنــــــدان و خانــوادهاش راضــی و خشــنود
هســتند .فارغالتحصیــل دیگــــــ ــری در ادارۀ پســت مشــغول
شــد ،ایشــان عامــل چــاپ تمبرهــای مربــوط بــه پرنــدگان و
گلهــای ایــران اســت .مهــم نیســت کــه در آینــده شــما بــه چــه
کاری مشــغول خواهیدبــود؛ مهــم آن اســت کــه شــما تفک ــر
محیطزیســتی داشــته باشــید و آن را اشــاعه بدهیــد والزمــۀ
آن بهــره بــرداری از کالس و درس اســت تــا آنچــه میخواهیــد
ملکــۀ ذهــن شــما شــود.
میگوینــد یــک کفــاش در قدیــم شــاه شــد (البتــه مــا قهــوه
چــی داشــتیم کــه شــاه شــد) کفــاش را نمیدانــم!
مــردم ایــراد گرفتنــد؛ گفــت« :مــن کفــاش خوبــی بــودم» مــا
هــم میتوانیــم و بایــد ســعی کنیــم اکولوژیســت خوبــی
باشــیم .ایــن نصیحــت نیســت بلکــه یــک درخواســت و تقاضــا
اســت .مــن خــود نیازمنــد نصیحــت هســتم.
آخــر ســخن اینکــه درس و مطالعــه را بــرای نمــره نخوانیــم؛
هــدف درک بهتــر از جهــان اســت.
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در قــرن هجدهــم میــادی ( ،)1900-1790نخســتین انقــاب
صنعتــی بــا ظهــور موتــور بخــار کــه بــه کمــک بهرهبــرداری
گســترده از ذغــال ســنگ ،بــه عنــوان ســوخت پایــه ،ماشــین
بخــار و مکانیکــی شــدن تولیــد را شــکل داد ،تحــول عظیمــی
در نظــام صنعتــی جهــان بــه وجــود آورد .بــا ایــن حــال ایــن
دســتاورد ،آغازگ ــر بحرانهــای متعــدد معاص ــر محیطزیســتی
و افزایــش ردپــای کربــن ســاکنان زمیــن شــد.
انقــاب دوم صنعتــی در قرن بیســتم ( )1960-1900با اســتفاده
از الکتریســته حاصــل از ســوختهای فســیلی ،تولیــد انبــوه را
بــه ارمغــان آورد ،کــه علیرغــم گســترش رفــاه عمومــی موجــب
تشـــــــدید فشــار ب ــر کــره زمیــن شــد.
عظیمتریــن تغییــرات چهــره کــره زمیــن در طــول تاریــخ چنــد
میلیــون ســالهای کــه محیطزیســت تنهــا کــره مســکون بــه
خــود دیــده ،در جریــان ایــن تغییــرات ،رقــم خوردهاســت.
ایــن تحــــــوالت در قالــب اقدامــــــــاتی نظیــــــر گستــــــرش
شهرنشــینی ،جنگلتراشــی ،معــدنکاوی و توســعه ناپایــدار
صنایــع ســبک و ســنگین ،حمــل و نقــل زمینــی ،هوایــی و

دریایــی و گردشــگری باعــث بحرانهایــی نظیــر تغییــرات
اقلیمــی ،ذوب شــدن یخهــای قطبــی ،انقــراض تنوعزیســتی
گیاهــی و جانــوری ،افــت و نابــودی منابــع طبیعــی و آلودگــی
آب ،هــوا و خــاک شــد.
در میانــه قــرن بیســتم ( ،)2000-1960انقــاب ســوم صنعتــی
مصــرف ســوختهای گاز طبیعــی و انــرژی هســتهای را رواج
داد .در پــی دســتیابی بــه ان ــرژی هســتهای ،برخــی ابرقدرتهــای
جهــان درســدد ســوء اســتفاده از آن در راســتای اهــداف نظامــی
و تهدیــد امنیتــی دیگ ــر کشــورها برآمدنــد.
نی ـمرخ حقیقــی ایــن بحــران علیرغــم تنــش آفرینــی امنیتــی-
نظامــی ،پســماندهای رادیواکتیــوی بــود کــه تــا کنــون نیــز
ن بشــریت را گرفتــه اســت.
گریبــا 
در بعــد تکنولــوژی رهآورد ایــن انقــاب ،ظهور فنــاوری دیجیتال
ب ســوم صنعتــی روند
و تولیــد اتوماتیــک بــود .در جریــان انقــا 
توســعه طلبــی ناپایــدار دول پیشــگام بــا رویکــرد اســتعمار و
اســتثمار طبیعــت ،نگرانــی دانشــمندان را برانگیخــت و موجــب
ظهــور مــدل توســعه پایــدار و گفتمــان پایــداری شــد.
انقــاب چهــارم صنعتــی از ابتــدای قــرن بیســت و یکــم آغــاز
و در حــال حاض ــر رو بــه اوجگی ــری اســت .ایــن انقــاب برخــاف
انقالبهــای پیشــین ،مظاهــر گوناگونــی از جملــه فنــاوری

نانــو ،هــوش مصنـــــــوعی ،علــوم ژنتیــــــک ،رباتیــک ،اینترنــت
اشــیاء ،یادگی ــری ماشــینی ،بیولــوژی ترکیبــی ،تولیــد دیجیتال،
حســگرها ،شبکـــــــهها و  ...دارد.
توســعه ایــن فناوریهــا ،خب ــر از اکتشــاف بعــد پنجــم میدهند؛
زیــرا پــس از طــول ،عــرض ،ارتفــاع و زمــان ،اینــک کشــف ابعــاد
پنهــان ســاختارهای ســلولی و ملکولــی از طریــق فضــای ســایبر
بــه مثابــه بعــد پنجــم بــه عمــق مــاده م ـیرود و ابعــاد تــازهای از
جهــان خلقــت را مکشــوف میســازد.
ایــن شــناخت ،امکانــات بیشــتری را جهــت دســتکاریهای
گستـــــــرده ،بازمهندســی و بازطراحــی ســاختارهای مولکولــی
و اتمــی بــه انســان میدهــد ،قلــه تمــام ایــن فناوریهــا در
پیدایــش و توســعه فزاینــده فضــای مجــازی کــه ام ــروزه مــوازی
فضاهــای حقیقــی اعتبــار یافتــه و ابعــاد حقوقــی ،اقتصــادی،
روانــی ،اجتماعــی ،سیاســی ،امنیتــی و حتــی محیطزیســتی
ویــژهای پیــدا کــرده ،رو بــه رشــد اســت.
ایــن پدیــده نوظهــور در واقــع بشــریت را در مقابــل حقیقتــی
مجــازی قــرار داده و زمینــه را بــرای اکتشــافات جدیــد مهیــا
ســاخته اســت.
تمامــی ایــن تحــوالت پرشــتاب و فزاینــده ،کمیــت و کیفیــت
مداخــات انســان در محیطزیســت ،در راســتای تخریــب و احیــا،

را شــکلی نویــن بخشــیده اســت.
بازاندشــی در وقایــع اتفــاق افتــاده در خــال انقالبهــای
صنعتــی چهارگانــه ،نشــانگر بازآفرینــی الگــوی توســعه
تکبعــدی مبتنــی ب ــر اقتصــــــاد و محوریــــــت یافتــن دیــدگاه
انســانگرایی در برســاخت تمــدن معاصـــــر دارد.
ایــن فرآینــــــــد و اثــرات آن بــر معاصــــــــرت انســان ،از ابعــاد
گوناگــون قابــل بررســی اســت ،کــه در ایــن نوشــتار بــه یکــی
از تبعــات ذاتــی آن یعنــی دور شــدن انســان از محیطزیســت
و تغییــر رویکــرد انســان نســبت بــه محیطزیســت از تطابــق
بــه تقابــل اشــاره شــد.
ایــن واقعیــت ســبب میگــردد تــا پیوندهــای انســان و
محیطزیســت و هویتــی کــه هــر فــرد بــا در نســبت بــا
محیطزیســت بــرای خــود تعریــف میکنــد ،دچــار خدشــه شــده
و آســیب ببینــد.
در حــال حاضـــــ ــر افزایــــــــش دغدغــه حفاظــت محیطزیســت
در میــان عمــــــوم مــردم و توافــق بیناالذهانــی گروههــای
بســیاری از دانشــمندان بــا تخصصهــای مختلــف ب ــر پذیــرش
دکتریــن پایــدار و در نتیجــه رجعــت تاریخــی بشــریت بــه
کهنمفهــوم بومگرایــی ،نویدبخــش آینــدهای ســبزتر بــرای
کرهزمیــن اســت.

چشم دل باز کن تا که جان بینی!
محســن مظلومــی
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بازتعریــف نــگاه متفاوتــی بــه رابطــه صنعــت و محیطزیســت
بــا نگاهــی بــه فیلــم صحــرای ســرخ ســاخته میــکل آنجلــو
آنتونیونــی؛ همــه مــا تجربــه حســی مشــترک از شــنیدن اخبــار
ناگــوار پیرامــون محیطزیســت داریــم.
زمانــی کــه نــرخ دلهــرهآور و ســرعت سرســامآور نابــودی
جنگلهــا را میشــنویم ،چنــد ثانیــهای در ذهنمــان دنیــای
اطــراف را بــه ســبک و ســیاق فیلمهــای آخرالزمانــی صحرایــی
خشــک و ســوزان میبینیــم ،بــدون هیــچ نشــانهای از ســبزی
و حیــات و نشــاط .وحشــت زده میشــویم و آرزو میکنیــم
هیــچ وقــت ایــن رویــای وحشــتناک در زمــان عمــر مــا بــه
واقعیــت نپیونــدد .یــا وقتــی اخبــار مربــوط بــه انقراضهــای
سراســر جهــان را میشــنویم ،انقراضهایــی ســریع تــر از
تمــام انقراضهــای پیشــین ،چهــره معصــوم حیوانـــــــــاتی
کــه بیگنـــــــــــاه در آتــش اعمــــــــال مــا میسوزنـــــــد ،گوشــه
چشــممان را تــر میکنــد.
عــاوه برایــن ســبک زندگــی مــا بــا نســلهای پیشــین یــک
تفــاوت عمــده دارد؛ درنس ـلهای پیشیــــــــن رابطــه قویت ــری
بیــــــــن انســان و طبیعــت وجــود داشــت و اساســا طبیعــت
پاسخگـــــــــوی تمــام یــا حداقــل بخــش عمــدهای از نیا زهــای

انســان بــوده اســت.
امــا رفتــه رفتــه هرچــه بــه دنیــای امــروز نزدیــک میشــویم،
صنعــت جایگزیــن طبیعــت میشــود و طبیعــت نقــش
فاعلیــــــــــت خــود را از دســت میدهــد .همیــن موضـــــــوع
باعــث تحریــک احســاس نوستالژیــــــــک مــا میشــود و بــه
گذشــته از درســت رفتـــــــــهمان غبطــه میخوریــم.
آیــا میتوانیــم نقــش صنعــت را در زندگــی امرو زمــان کمرنــگ
کنیــم؟ در نسـلهای بعــدی رابطــه انســان و طبیعــت چگونــه
خواهــد بــود؟
زمانــی کــه میــکل آنجلــو آنتونیونــی در ســالهای اولیــه
دهــه  60ق ــرن بیســتم میــادی پاســخ پرس ـشهای ام ــروز مــا
را در فیلــم مانــدگارش ،صحــرای ســرخ ،میدهــد هنــوز خیلــی
از مناســبات مدرنــی کــه ام ــروزه دربــاره رابطــه انســان و محیــط
زیســت بــه عنـــــوان دســتورالعمل از طــرف ســازمانهایی مثــل
 ( IUCNاتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از محیــط زیســت)
صــادر میشــود ،وجــود نداشــت.
صحــرای ســرخ داســتان جولیانــا ،زنــی ســت کــه نزدیکــی یــک
کارخانــه بــزرگ زندگــی میکنــد .پســماند کارخانــه از طریــق
رودخانــه ،جنــگل را دور میزنــد و تمــام صحــرای اطــراف را
د رب ــر میگیــرد .کارخانــه تمــام دنیــای اطــراف را احاطــه کــرده و
او افســرده و پریشــان بــه دنبــال راهنجــات اســت.
ســالها بعــد آنتونیونــی در مصاحبــه بــا ژانلوکگــدار بــه

تبییــن دقیــق دیدگاهــش در رابطــه انســان و محیطزیســت
پرداخــت .او معتقــد اســت مــا نمیتوانیــم جلــوی پیشــرفت
صنعــت را بگیریــم «:منظــور از صنعــت تنهــا خــود کارخانههــا
نیســت ،بلکــه شــامل محصــوالت آن نیــز میشــود .صنعــت
در تمــام خانههــای مــا وجــود دارد ».مــا بــرای خوانــدن ایــن
مطلــب نیــز از امکاناتــی کــه صنعــت پیــشروی مــا گذاشــته
استفـــــــاده میکنیــم.
بــه نظــر میرســد صنعـــــــت مثــل رودخانــهای کــه دور خانــه
جولیانــا پیچیــده بــود ،تمــام زندگــی مــا را در خــود احاطــه کــرده
اســت .اینطــور نیســت؟
تصــو ر کنیــم ،آیــا میتوانیــم حتــی فقــط بــرای یــک
نی ـمرو ز بــدون اســتفاده ا ز تمــام محصوالتــی کــه صنعــت
د راختیــا ر مــا گذاشــته اســت زندگــی کنیــم؟ پاســخ قطعــا
منفــــــی ســت و ا ز دل همیــــــــن پاســــــــخ منفـــــــی هــم
هســت کــه بحــران اصلــی متولــد میشــود .دو عنصــر
ض ــروری یعنــی طبیعــت و صنعــت د ر تعــارض بــا یکدیگ ــر
قــرا ر گرفتهانــد ،چــاره کا ر کجاســت؟
در آخ ــر فیلـــــم جولیانــــــــا بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه بایــد
شــرایط موجــود را بپذیــرد و ســعی کنــد بــه بازتعریــف تــازهای
از زیبایــی برســد.
بــه قولــی تماشــای دودکشهــای یــک کارخانــه همــان
قــدر میتوانــد زیبــا باشــد کــه تماشــای یــک درخــت .بــرای

توضیــح بیشــتر منظــور آنتونیونــی بهت ــر اســت آن را در بســتر
نظریــه هــای روانشــناس آمریکایــی ،ویلیــام گلســر ،ببینیــم.
براســاس نظریههــای دکتــر گلســر اثــر بخشــی رفتا رهــای
انســانی زمانــی بــه حداکثــر خــود میرســد کــه مــا بدانیــم
تنهــا مســئول رفتا رهــای خودمــان هســتیم و تغیی ــر خیلــی از
چی زهــا از تــوان مــا خــارج اســت.
بــا کنــار هــم قــراردادن آنچــه گفتــه شــد بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه مــا بایــد نخســت احســاسگرایی را کنــار
بگذاریــم .صنعــت تمامــا در رابطــه مــا و طبیعــت نقــش
منفــــــــی را بــازی نکــرده و بســیاری از پیشــرفتهایی کــه امروز
در رابطــه مــا و طبیعــت رخ داده ،ریشــه صنعتــی داشــته.
زمانــی کــه نگاهمــان را متعــادل کنیــم میتوانیــم بــه درک
زیباشناســانه تــازهای از دنیــای مــدرن برســیم و تعارضــات
موجــود ،کــه بخشــی از آن زاده طر زفک ــر غلــط ماســت ،تــا حــدی
کاهــش مییابــد.
در نتیجــه مــا فرصــت پیــدا میکنیــم راهکا رهــای پایدا رتــری
بــرای حــل ایــن بحــران پیــدا کنیــم.
حــل و فصــل ایــن بحــران از وظایــف مهــم نســل ماســت.
وظیف ـهای کــه چگونگــی انجامــش چهــره دنیــا در نس ـلهای
بعــد را میســازد و میتوانــد بــا یکپــــــــارچه ســازی اقدامــات
ام ــروزی مــا در جهــت حفــط محیــط زیســت ،پاســخی حقیقــی
ب ــر بحــران بــه نظ ــر غیرقابــل حــل طبیعــت و صنعــت باشــد.

پیام تسلیت دکتر محمد کافی در پی جان باختن شماری از دانشگاهیان دانشگاه کابل

نگاه ویـژه

جناب آقای دمتر محمد عثمان بابری
رئیس محترم پوهنتون کابل
بــا اهــدای ســام ،بــه نمایندگــی از خانــواده دانشــگاه فردوســی مشــهد ،مراتــب تألــم و همــدردی خــود را بــه جنــاب عالــی ،دانشــگاهیان
و ملــت ب ــزرگ افغانســتان و خانــواده داغدیــده اســاتید و دانشــجویان درگذشــته تقدیــم م ـیدارم .کهنبــوم خراســان ،زبــان ،آییــن و
فرهنــگ مشــترک دو ســرزمین افغانســتان و ایــران را در تاريــخ خــود جــای داده اســت و خانــواده دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه در
کنــار خــود ،دانشــجویان ســاعی و مســتعد بســیاری از کشــور دوســت و بــرادر ،افغانســتان دارد دو چنــدان از ایــن واقعــه تلــخ برخاســته
از تعصــب و نادانــی اندوهگیــن شــده و خــود را در ایــن غــم ب ــزرگ بــا جنابعالــی ،دانشــگاهیان و ملــت افغانســتان شــریک میدانــد .بــدون
شــک بــذر خــردورزی و دانایــی کــه ام ــروز توســط جوانان ،اســاتید و دانشــجویان س ــرزمین بزرگ افغانســتان کاشــته شــده اســت ،درخــت آگاهی
و پیشــرفت و چیرگــی ب ــر تعصــب و نادانــی را در آینــدهای کوتــاه بــرای مردمــان افغانســتان بــه ثم ــر مینشــاند.
از پروردگار بزرگ ،رحمت برای درگذشتگان و شکیبایی و بردباری همراه با سربلندی برای جنابعالی و دانشگاهیان کابل آرزومندم.
دکتر محمد کافی  -رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
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جان پدر کجاستی؟
ِ
مريــم نعيــم زاده

کارشناسی علوم سياسي ٩٧
عنــــــوان ایــن متــن را بــا واژههایــــــی شــروع میکنــم کــه
دیگــر ترنـــــــد شــبکههای اجتمـــــــاعی نیســتند ،انــگار زمــان
انقضایشــان هــم بــرای مردمــی کــه مخاطــب سیــــــــلی از
اطالعــات هســتند ،و هــم سازمــــــــانها و دولــــ ـتهايي کــه
تســلیت گفتنــد رســیده وکارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن
دارنــد .البـهالی ایــن حجمــۀ ب ــزرگ اخبــار و حادثــه امــا ،ه ــرروز و
هرســاعت جــان مردمانــی از تبــار مــن گرفتــه میشــود ،و فــردا
تکــرار روز دیگریســت بــا همــان زخمهــا و بــا همــان کورســوی
امیــد بــرای زنــده بــودن و زندگــی کــردن.
افغانستـــــــــان کشــــــــوری اســت بــا تجربیـــــــات بیشــما ر
منازعــات داخلــی و نفــوذ خارجــی؛ و جنگــی کــه ســه دهــه
اســت قربانــی میگیــرد .در دو دهــۀ اخیــر شاهــــد ســقوط
و ظهــور دوبــــــارۀ طالبــان ،شــکلگیری داعــش و شــروع
ناآرامیهــای وســیع در ســطح تمــام شــهرها بــوده اســت.
هــدف امــا ،ســلطه ب ــر س ــرزمینی اســت کــه جــان مردمانــش
قمـــــاربــــــازیهـــــــــای سیـــــــــــاسی ميشونــــد؛ جانهایــي
كــه ارزانتریــن وســیله بــرای معاملــه اســت .و دولتــش در پــی
صلحــی ســت کــه آوازهاش سالهاســت اث ــری بــه ج ــز جنــگ و
خونریــزی چیــزی نداشــته اســت.
زیــر چتــر صلــح زندگیکــردن امــا چــه تاوانــی دارد؟ مــردم
اینبــار قــرار اســت چگونــه زیــر بــار ســتم و ظلــم افراطیهــا
برونــد؛ ازکــدام حقــوق مدنیشــان بگذرنــد؟ دنیایــی کــه در
طرفــی از آن ،پژوهشــگران بــه فک ــر رفتــن بــه مریخانــد و ربــات
طراحــی میکننــد ،در ایــن ســرش جاهالنــی همچــون طالبــان
بــا خشــونت طلبــی و تحجرشــان انســانها را از ابتداییتریــن
حقوقشــان منــع میکننــد و رهبرانشــان بــا رهبــران غربــی
مذاکــره میکننــد.
در ایــن بیــن امــا ،در ایــن خــاک خســته ریشـههایی هــم جوانــه
میزننــد ،اینهــا هــم نســـــــلهای مــن هســتند؛ بیـــــزار از
جنــگ و تکــرار تاریــخ ســیاهی کــه ب ــر پــدر و مادرشــان گذشــت،
جوانهایــی کــه دنیــای امــروز را میشناسنـــــد ،سرســختتر
از هــر زمانــی از حقوقشــــــان دفــاع میکننــد و بــه پایــش
جانهــای نازنیــن خــود را فــدا میکننــد و صدایشــان رســاتر از
ه ــر زمانــی آوای آزادی و دموکراســی را فریــاد میزنــد ،زنــان و
دخترانــی کــه آرزو دارنــد تــا پایــان سکوتشــان راهــی باشــد بــرای
رهایــی از ســتم و اســارت.
توســل بــه علــم و دانــش و امیــد ،بــه آینــدهای کــه بــرای خــود
خواهنــد ســاخت ،پنــاه آخ ــر اســت .اینبــار امــا حمــات مک ــرر ب ــر
مؤسســات آموزشــی و حادثــۀ دانشــگاه کابــل ســخت تیشــه
زد بــر ریشــههای امیــد همنســلهای مــن .قلمــی کــه تنهــا
سالحشــان روی جهــل بــود خونیــن شــد .و روزی دوبــاره طالــب،
ایــن فرانکشــتاین جهــل و جهــاد از ایــن همــه آدمکشــی و
جنایــت دفــاع خواهــد کــرد.
پــس پنــاه آخ ــر چیســت؟ کجاســت؟ بــه چــه بایــد چنــگ زد؟ از
چهکســی بایــد پرســید؟ بیســت و دو نفــری کــه صدایشــان
بــرای همیشــه خامــوش و آرزوهایشــان در کالس حقــوق و
دیپلماســی بــه خــاک ســپرده شــد دیگــر ازچــه چیــزی دفــاع
کننــد؟ بعــد از آن چــه میشــود؟ جــان پدرهــا کجاســتند؟
قصــه کــه تمــام شــد همــه ناراحــت شــدند ،همدلــی مردمــان
مرحمــی شــد بــر زخمهایــی کــه کهنــه نمیشــود؛ امــا امیــد
هــم از مــردم مــن گرفتــه شــد و تــرس جــای آن را گرفــت.
فــردا روز دیگریســت ،نمیدانیــم در ایــن قمــار سیاســی نوبــت
کــدام یــک از مــا خواهــد رســید؛ امــا شــما کــه ایــن را میخوانیــد
بدانیــد نمیگذارنــد کــه جوانهــای ایــن ملــت برخیزنــد و
بایســتند .مــا را بــه جنگــی پیونــد میدهنــد کــه از آن بیزاریــم،
نفــاق میاندازنــد در جایــی کــه تمــام آرزوی مردمــش وحــدت
اســت و یکپارچگــی.
مردمانــی خســته از جنــس مهــر و صبــر کــه خونشــان رنگــی
نــدارد پیــش جهانیــان ،تنهــا تــاش میکننــد بــرای زنــده
مانــدن ،پيشــرفت و زندگــی در م ــرز و بــوم خودشــان و درایــن
ی ســت کــه از دســت م ـیرود امــا هرچــه باشــد
بیــن جانهای ـ 
از گيــاه شــكنندهتر نيســتيم؛ اگ ــر روياهايمــان را بــاد بــا خــود
ببــرد روياهــاي ديگــري خواهيــم ســاخت.
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ن دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی درباره حادثه دانشگاه کابل
بیانیه سازما 
اناهلل و انا الیه راجعون
بــا تقدیــم صمیمانهتـــــــرین ســامها و درودهــا خدمــت
ملــت عزیـــــــ ــز افغانستــــــــــان باالخــص جامعــه فرهیختــه
دانشــگاه کابــل.
از ورای ایــن کلمــات و جمــات ،بــا بغضــی فروبــرده و قلبــی
اندوهنــاک در غــم از دســت دادن بــرادران و خواهرانمــان
در پــی حمــات دردمنشانـــــــه تروریســتی بــه کانونهــای
خـــــــرد و دانشـــــــورزی ایــن کشــور ،کــه نشــانگر عنــــــادذاتی
تروریس ـتهای خبیــث بــا علــم و اخــاق اســت ،عمیقــا مراتــب
همــدردی خــود را بــا شــما ملــت غیــور و صبــور افغانســتان
اعــام میداریــم.
اگــر کتــاب پــــــرماجرای تاریــخ اســاطیر کابــل را ورق بزنــــیم،
میبینیــم ایــن شــهر در حافظــه خــود ،خاطــرات روزهــای تلــخ و
شــیرین زیــادی از جملــه دلدادگــی زال و رودابــه در اوج عشــق
و بــه قتــل رســیدن جهــان پهلــوان رســتم دســتان در اوج
حســرت را ثبــت کردهاســت .امــا آنچــه از ورای ایــن وصالهــا
و فراقهــا ،تلخیهــا و شــیرینیها و رویشهــا و ریزشهــا
ســربلند بیــرون برآمــده ،کابــل و کابلنشــیناناند .داســتان
هشــتاد و انــدی ســالهی دانشــگاه کابــل نیــز متاثــر از آنچــه
ب ــر س ــر ایــن شــهر آمــده ،پرفــراز و ف ــرود اســت .از روزی کــه امی ــر
حبیــب هللا خــان لیســه حبیبیــه را بنیــان گذاشــت تــا زمانــی
کــه نادرشــاه و ظاهــر شــاه دانشــگاه کابــل را بنــا نهادنــد،
دانشــگاه همــواره کانــون تحـــــــوالت سیاســی افغانســتان
بــوده اســت .بــه طــوری از مکتــب حبیبیــه ،مبــارزان مش ــروطه
اول و از دل دانشــگاه کابــل مبارزانــی همچــون احمــد شــاه
مســعود ،ببــرک کارمــل ،نجیــب هللا و حفیــظ هللا امیــن تقدیــم
افغانســتان عزیــز شــدند.
خــط آتشــی کــه ام ــروز گروهکهــای تروریســتی ب ــر دانشــگاه
کابــل گشــودند ،امتــداد جفایــی اســت کــه گروهکهــای
پیشــین ســالهای مدیــد ب ــر نهادهــای علمــی کابــل همچــون
دانشــگاه طبــی ،دانشــگاه پلــی تکنیــک و دانشــگاه تعلیــم و
تربیــت شــهید اســتاد ربانــی ایــن شــهر رو ا داشــته و میدارنــد.
بــاور داریــم کــه نهــال علــم از خــون پــاک جوانــان سلحشــور
افغــان کــه در راه کســب دانــش بیگنــاه بــر خــاک ریختــه
شــد ،آبیــاری میشــود و ثمــره آن درختــان تنومنــدی اســت کــه
نسـلهای آینــده ایــن کشــور و بشــریت در زی ــر ســایه آن صلــح

و خــردورزی را تجربــه خواهنــد کــرد.
شــرح همــدردی همیشــگی بیــن مــا و شــما کــه حتــی
توطئههــای تحمیلــی اســتعمارگران و مــزدوران داخلــی دو
کشــور نیــز نمیتوانــد بــر آن خدشــهای وارد ســازد ،در ایــن
مجــال نمیگنجــد امــا شــعری از حســن مبــارز بــه خوبــی آن را
توصیــف نمــوده:
حامـی هم ،بیـداریـم
ما دو همســــایۀ هم،
ِ
حرمــــــــت غم را داریم
شــــادی هم،
حرمت
ِ
ِ
گرچه امروز دو نیمایم و دو عنوان هستیم

جانستان ،کابلستان

ما دو جسمیـــــم ولی یک دل و یک جان هستیم
ما همــــان بلــــخ و بخـــــارا و خراســـــان هستیــــم
همـــــگی روی به یک قبلـه مسلمــــان هستیــــم
سرنـــوشتــــی که یکی هست جدا بیمعنـــــاست
ما یـــکی بوده و هستیــــم دوتــــا بیمعنـــــاست
ما شهیـــــــدان به خـــــون خفتـــــۀ باور هستیــــم
همــه در کشتـــــــی تاریــــــخ ،شنـــــاور هستیـــــم
چشمتــــان کـــــور که ما نخل تنــــــــاور هستیـــــم
چه بخواهیــــد و نخواهیــــــد ،بـــــرادر هستیـــــم

ابراز همدردی کاربران ایرانی در فضای مجازی با مردم و دانشجویان افغانستان

تقدیر رئیس دانشگاه کابل از رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بابت ابراز همدردی
پــس از ابــراز همــدردی دکت ــر کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد در پــی حملــه بــه دانشــگاه کابــل ،دکت ــر محمــد عثمــان باب ــری رئیــس
ایــن دانشــگاه در پیامــی از دکت ــر کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد تقدی ــر کــرد.
در متن این پیام آمده است:
جناب آقای دکتر محمد کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد
بــا عــرض ســام و تمنیــات نیک؛بــه مناســبت رویــداد خونیــن  12عقــرب پوهنتــون کابــل کــه شــماری شــهید و مج ــروح برجــای گذاشــت ،پیــام
هــای همــدردی از ســوی شــما ،تعــدادی از موسســه هــای تحصیــات عالــی دولتــی و خصوصــی و ســایر شــخصیت هــای علمــی بــه ایــن
پوهنتــون مواصلــت ورزیــده اســت .ایــن پیــام هــای شــما ،نشــانه ی اتحــاد جامعــه علمــی و نماد بــا هــم بــودن در روزهای دشــوار اســت .باور
کامــل دارم کــه ایــن پیــام هــا در تقویــه همگرایــی و تلطیفروانــی مصیبتدیــدگان ایــن رویــداد غمانگی ــز اث رگــذار اســت.

نگاه ویـژه

بــه نمایندگــی از پوهنتــون کابــل بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاسگزاری خویــش را از ایــن غــم شــریکی ،بــه جنــاب شــما و همــکاران
گرامــی شــما تقدیــم کــرده ،برایتان ســامت و ســعادت همیشــگی اســتدعا مــی نمایم.
با احترام  -پوهاند دکتور محمد عثمان بابری-رئیس پوهنتون کابل
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ما سربـــازان سایبـــری طالبان
مرتضــی شــفاهی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل
تــاش بــرای یافتــن مفهومــی تئوریــک در اندیشــۀ مذهبــی
و سیاســی طالبــان بــرای حملــه بــه مراک ــز آموزشــی و درمانــی،
بیهــوده بــه نظــر میرســد ،بلکــه بایــد بــه بازخوردهــای ایــن
حمــات در فضــای مجــازی و اذهــان مــردم توجــه کــرد .اغلــب
رســانههای جهــان بــا انتشــار تصاوی ــری از تخریــب رســانههای
عمومــی و ابـــــــزار پخــش موسیــــــــقی ،طالبــان را بهعنــوان
گروهــی واپســگرا و درتضــاد بــا فناوریهــای نویــن بازنمایــی
کردهانــد؛ امــا طالبــان امــروزی از طالبــان دهــۀ نــود میــادی
بســیار مدرنتــر و نوآورانهتــر عمــل میکنــد .دو دهــه جنــگ
ً
بــا نیروهــای خارجــی کامــا مســلح بــه ابزارهــای جنــگ ســخت
و نــرم ،منجــر بــه تکامــل و تطبیــق تاکتیکهــای جنگــی
و رســانهای طالبــان شــده اســت .طــی چندســال اخیــر اخبــار و
بیانیههــای رســمی طالبــان بــه زبانهــای مختلــف منتش ــر شــده
و مخاطبــان داخلــی و بینالمللــی را هــدف قــرارداده اســت .در
حالیکــه رســانههای داخلــی افغانســتان بــا نشــر حواشــی
و اخبــار زرد فرصتهــای طالیــی بــرای تحکیــم رونــد دولــت-
ملتســازی را از دســت میدهنــد ،لشــکر ســایبری طالبــان در
شــبکههای مجــازی مختلــف عــاوه بــر ســربازگیری و جلــب
حامیــان جدیــد ،بــه رونــد مش ــروعیت زدایــی و تضعیــف اقتــدار
دولــت مرکــزی افغانســتان ســرعت بخشــیدهاند.
پروپاگانــدای (جوســازی) طالبــان علیـــــــــه دولــت مرکــزی در
رســانههای عمومــی و شــبکههای مجــازی بخصــوص توئیت ــر
و فیســبوک بهحــدی مؤثــر واقــع شــده اســت کــه بــا وقــوع
جزئیتریــن اتفاقــات ،پیکـــــــان تمــام انتقــادات بــه ســمت
دولــت نشــانه گرفتــه میشــود .بدیــن ترتیــب تصاوی ــر و اخبــار
مربــوط بــه حمــات طالبــان بــا آمــار تلفــات و ویرانیهــای
اغراقآمیــز بــا ســرعت بســیار بیشــتر از رســانههای داخلــی
را خــود طالبــان انتشــــــار میدهنــد و عملیــات روانــی علیــه
دولــت آغــاز میگــردد .از ســوی دیگــر در مناطــق حاشــیهای
و شــهرهای کوچــک کــه دسترســی کمتــری بــه اینترنــت
و رســانههای جمعــی وجــود دارد ،از روشهــای ســنتی
چــون شــبنامهها و پخــش شــایعات در راســتای تضعیــف
حاکمیــت دولــت اســتفاده میشــود؛ امــا پروپاگانــدای طالبــان

چــه ارتباطــی بــا حمــات بــه مراکــز آموزشــی و درمانــی دارد؟
تغییــر تاکتیــــــک جنگــی نیــــــروهای طالبــان از مینگــذاری
در مســیر کارواننیروهــای خارجــی و حمــات انتحــاری بــه
پایگاههــای نظامــی آنهــا ،بــه بمب¬گــذاری و حمــات
انتحــاری در مناطــق شــهری را نی ــز میتــوان در همیــن زمینــه
بررســی کــرد.
طالبــان همچــون نوجوانــی کــه بــه تازگــی وارد شــبکههای
اجتمـــــــــاعی شدهاســت و ســعی در انتشـــــــــار زیبـــــــاترین
عکسهــای خــود ،بــرای جلــب بیشــترین توجــه را دارد ،بــه
نقاطــی در مناطــق شــهری حملـهور میشــود
کــه بیشتــــــــرین هیـــــــاهو را داخــل و خــارج
افغانســتان ایجادکنــد و بــرای فــرار از عواقــب
آن ،پرچــم ســفید و پرچــم ســیاه را جایگزیــن
میکنــد .همانطــور در چنــد مــاه گذشــته،
بحرانهــای ناشــی از حملــه بــه بیمارســتان و
زایشــگاه غــرب کابــل ،مدرســۀ کوثــر دانــش
و دانشــگاه کابــل نشــانداد حجــم عظیــم
واکنشهــای مردمــی گریبـــــــان نهــــــادهای
دولتــــــــی را گرفتــــــه و نیروهــای طالبــان
بــا ر دمسئولیــــــــــت ،کمتــــــر مقصــــــــــــر
شــناخته شــدند .هرچنــد ب ــر عملکــرد ضعیــف
دولــت در تأمیــن امنیــت شــهروندان نمیتــوان
چشمپوشــید؛ نمیتــــــــــوان از دولتســازی
بــه شــیوه امریکایــی آن هــم بهتــر از وضــع
موجــود را انتظــار داشــت.
در حــال حاضــر نیروهــای طالبــان در ســه
میــدان مختلــف در برابـــــــــر دولــت مرکــزی
افغانستــــــــــان قـــــــــرا رگرفتهاند :مذاکــرات
دوحــه ،میدانهــای جنــگ و شــبکههای
اجتماعــی .آرایــش تهاجمــی هوشــمندانۀ ایــن
ســه محــور کــه بــا همپوشــانی تاکتیکهــای
مذاکراتــی ،نظامــی و رســانهای مســتحکم
شــدهاند ،بــرگ برنــده را در اختیــار نیروهــای
طالبـــــــــان قرا ردادهاســت .پیشــــــــــروی
در میدانهــای جنـــــــگ و تــاش بــرای
نمایــش ناتوانــی دولــت در تامیــن امنیــت

شــهروندان ،هجمــهای عظیــــــــم علیـــــــه دولــت مرکــزی
افغانســتان ایجــاد کــرده اســت کــه نماینــدگان آن را در دوحــه
تحتالشــعاع قــرار خواهــدداد؛ بخصــوص اینکــه پشــتوانۀ
مردمــی متزل ــزل اشــرف غنــی و بحرانهــای ناشــی از انتخابــات
ریاســتجمهوری  ،2019دســتمایۀ مذاکــره کننــدگان طالــب
بــرای ردنمایندگــی طــرف مقابــل از تمــام مــردم افغانســتان را
فراهــم کــرده اســت.
علیرغــم اینکــه قشــر جــوان و تحصیلکــردۀ افغانســتان،
حمایــــــــت خــود را از نظــام جمهــــــــوری و دولــت مرکــزی

جانستان ،کابلستان

ابراز همدردی کاربران ایرانی در فضای مجازی با مردم و دانشجویان افغانستان

بیــان کردهانــد؛ امــا در عمـــــــل بــا فعالیــــــــــتهای خــود
در شبـــــــــــکههای اجتمــــــــاعی ،دوش بــه دوش ارتـــــــش
ســایبری طالبــان حرکــت کــرده و در دام پروپاگانــدای آنهــا
افتاد هانــد.
مادامیکــه مذاکــرات دوحــه د ر جریــان اســت ،بــرای حفــظ
نظــام جمهــــــــوریت بــا تمــام مشــکالت آن ،بایــد ابتــــــــدا
طالبــان را در جنــگ روانــی و رســانهای شکســت داده و بــه
تحکیــم پایههــای مشــروعیت و اقتــدا ر حکومــت مشــروع
افغانستــــــــان بپردازیــم.

کتابی درباره کامیار شاپور منتشر شد
کتاب «کامیار شاپور؛ شاعر ،نقاش و نوازنده گیتار» نوشته کامیار عابدی و فرناز تبریزی منتشر شد.
کامیــار عابــدی  -نویســنده و منتقــد ادبــی -دربــاره ایــن کتــاب بــه ایســنا گفــت :کامیــار شــاپور فرزنــد ف ــروغ فرخــزاد و پروی ــز شــاپور در جامعــه
ادبــی بیشــتر بــه عنــوان فرزنــد آنهــا شــناخته شــده اســت.
او عم ــر کوتاهــی داشــت و درگی ــر برخــی از بیماریهــای جســمی بــود .بعــد از اینکــه کامیــار شــاپور در ســال  ۹۷فــوت کــرد ،مقال ـهای دربــاره
شــعرهایش نوشــتم و بعــدا تــاش کــردم اطالعــات بیشــتری دربــاره او بــه دســت بیــاورم.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن کتــاب در زمینــه زندگــی شــخصی ،شــعرها و نقاش ـیهای کامیــار شــاپور نوشــتهایم .همچنیــن بــه فعالیــت او
ی اشــاره کردهایــم؛ در واقــع در ایــن کتــاب بــا همــکاری فرنــاز تبری ــزی ،شــخصیت کامیــار شــاپور را بــه عنــوان شــاعر،
در زمینــه موســیقی خیابانـ 
نقــاش و یــک انســان نشــان دادهایــم .البتــه در ایــن کتــاب بــه خاطــرات و نامههــای او بــه پــدر و مــادرش هــم اشــاره شــده اســت .در پایــان کتاب
نی ــز نمونههایــی از نقاش ـیهای او آمــده اســت.

فرهنگی و هنری
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بهـــــار زندگی در زمستـــــــــان تهـــــران
مریــم رحیمی

کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی ۹۸

اگ ــر اهــل س ــرچ و خواننــده کتــاب باشــید تــا دلتــان بخواهــد
کتــاب زندگینامــه خودنوشــت یــا اتوبیوگرافــی در بــازار پیــدا
خواهیدکــرد .ایــن کتابهــا طیــف متنوعــی دارنــد .شــماری از
آنهــا در واقــع یــک اتوبیوگرافــی خالــص نیســتند .بلکــه یــک
زندگینامهنویــس حرفــهای میآیــد و ســاعتها بــا شــخص
موردنظــر گفتگــو میکنــد و اطالعاتــی را هــم در مــورد او
گــردآوری میکنــد و نظ ــر و برخــی از یادداش ـتهای شــخصی
شــخص را بــه آن ملحــق میکنــد و یــک زندگینامــه ترکیبــی
مینویســد و پــای کتــاب نــام بیوگرافینویــس و شــخص
مشــهور بــه عنــوان نویســندگان کتــاب درج میشــود.
شــمار دیگــری از اتوبیوگرافیهــا خیلــی نچســب هســتند.
یعنــی بــه خاطــر شــخصیت ویــژه یــک فــرد و یــا مالحظــات و
محافظــهکاری او ،حاصــل کار خیلــی نچســب میشــود
شــماری از اتوبیوگرافیهــا امــا خیلــی صادقانــه و شــیرین از
آب درمیآینــد و جســم و روح تــان را درگی ــر و ســیراب مــی کنــد.
در آنهــا شــخص هــم رخدادهــای مهــم زندگــی خــود را نوشــته
و هــم بــه رویدادهــای مهــم اجتماعــی همزمــان بــا زندگـیاش
اشــاره کــرده و هــم دیــدگاه منحص ــر بــه فــرد خــود را در مــورد
پیرامون ـشاش بــه نــگارش درآورده اســت .صداقــت و ســبک
نویســندگی خاصــی دارنــد کــه خوانــدن نوشتهشــان را بســیار

خواندنــی مــی کنــد .مختص ــر و مفیــد اگ ــر بخواهــم بگویــم،
آنهــا بــا تمــام وجــود خــود مینویســند.
اتوبیوگرافــی دو جلــدی احمــد زیدآبــادی از ایــن دســته اخیــر
اســت کــه میتوانــم بــه جــرأت خواندنــش را بــه همــه شــما
دانشــجویان عزیــز و کتابخــوان توصیــه کنــم.
حــال ســوال مهمت ــر ایــن اســت کــه احمــد زیدآبــادی کیســت و
چــه کــرده کــه کتابــش خواندنــی شــده اســت؟
احمــد زیدآبــادی روزنامهنــگار و تحلیلگ ــر سیاســی اصــاح طلــب
ایرانــی اســت کــه در پــی حــوادث انتخابــات ریاســت جمهــوری
( )۱۳۸۸بــه شــش ســال زنــدان ،پنــج ســال تبعیــد بــه گنابــاد
و محرومیــت مادامالعمــر از هــر گونــه فعالیــت سیاســی و
شــرکت در احــزاب و هــواداری و مصاحبــه و ســخنرانی و تحلیــل
حــوادث ،بــه صــورت کتبــی یــا شــفاهی محکــوم شــد و پــس
از طــی دوران حبــس و در اوایــل تبعیــد در مــرداد مــاه ۱۳۹۴
مــورد عفــو عیدفطــر قــرار گرفتــه و آزاد شــد .وی دبیــرکل
ســازمان دانــش آموختــگان ایــران اســامی (ادوار تحکیــم) و
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران
نی ــز بــوده اســت .احمــد زیدآبــادی همس ــر مهدیــه محمــدی و
دامــاد محمــد محمــدی گرگانــی (نماینــده دوره اول مجلــس
و از اعضــای وابســته بــه طیــف موســوم بــه ملیمذهبیهــا)
اســت .همچنیــن وی دارای ســه فرزنــد بــه نامهــای پرهــام،
پارســا و پویــا اســت.
او در رشــته علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران تحصیــل کــرده و

دکتــرای علــوم سیاســی از دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران
دارد .ت ــز دکتــرای او «دیــن و دولــت در اســرائیل» نــام داشــت و
کارشــناس مســائل اســرائیل بــه شــمار میآیــد .از ســال ۱۳۶۸
فعالیــت روزنامهنــگاری او در روزنامــه اطالعــات آغــاز شــد .او
از ســال  ۱۳۷۳در روزنامــه همشــهری کار میکــرد و پــس از
دوم خــرداد بــا بیشــتر روزنامــه هــای اصالحطلــب همــکاری
داشــت .همچنیــن او ســردبیر روزنامــه آزاد بــود کــه در ســال
 ۱۳۷۸منتشــر میشــد .وی در ســالهای  ۱۳۸۷–۱۳۸۶بــا
هفتهنامــه شــهروند ام ــروز همــکاری داشــت .وی همچنیــن
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران و
عضــو شــورای سیاســت گــذاری ســازمان ادوار تحکیــم وحــدت
و دبیــرکل ایــن ســازمان نی ــز بــوده اســت.
او خــود زندگــی نامــه اش را در دو جلــد بــا نــام هــای د ر
ســرد و گــرم زندگــی و بهــار زندگــی در زمســتان تهــران
منتشــر کــرده اســت کــه امیــدوارم بــه گفتــه خــودش کــه
قــرار بــوده د ر  ۵جلــد منتش ــر بشــه هرچــه زودت ــر چــاپ شــود
و خواننــدگان ایرانــی بتواننــد بــا منــش و شــخصیت وی
آشــنا شــوند .جلــد اول کتــاب وی در ســرد و گــرم زنــــــــدگی
متعلــق بــه دوران کودکــی و نوجوانــی اوســت کــه اکث ــر د ر
فقــر و نــداری گذشــته اســت.
سرنوشــت بــه دنبالــم بــود؛ «چــون دیوانـهای تیــغ در دســت»
ـروب پایی ــز از
ادبیه/ــر غ ـ
نشوــدم.
اجتماعی،ـلیم آن
فرهنگی،ـاالنم ،تسـ
ـاف همسـ
بــه خـ
سال
سیاسی
ماهنامه
بلنــدای تــک درخــت تنــاور روســتایمان چشــم بــه افــق هــای

دوردســت و بیانتهــای کوی ــر دوختــم و بــه آواز درونــم گــوش
فــرادادم؛ آوازی کــه مــرا بــه «انتخــاب» فرامیخوانــد .پــس
انتخــاب کــردم؛ فق ــر و بــی پناهــی را بــا شــکیبایی تــاب آوردم،
از رنــج و زحمــت کار شــانه خالــی نکــردم ،ســر در کتــاب فــرو
بــردم و ب ــر هم ـهی تباهــی هــای محیــط اطرافــم شــوریدم…
این قصهی سرگذشت من است تا  ۱۸سالگی
جلــد دوم کتــاب بهــار زندگــی در زمســتان تهــران اســت کــه از
آغــاز زندگــی دانشــجویی ش ــروع مــی شــود و مبحــث فعالیــت
هــای دانشــجویی ،ازدواج ،کار و روزنامهنــگاری و بلــوغ وی
را در برمیگیــرد کــه بــرای نــو دانشــجویان خواندنــش بــه
غایــت هدفمنــد و مفیــد اســت تــا بتواننــد بــا داشــتن الگویــی
واقعــی بهــار زندگــی شــان را پربارت ــر کننــد.

تـــــرانه در ایـــــــــــران
محمدرضــا صبوریــان
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ترانــه عضــو مشــترک خانــوادۀ ادبیــات و موســیقی اســت.
همیشـــــــــه بیــن مــــــردم حضــور داشــته و همراهیشــان
کــرده ،اوقــات خوبــی را برایشــان رقــم زده و خاطــرات
مانــدگاری را برایشــان بــه وجــود آوردهاســت؛ همیشــه بــا
پــای برهنــه د ر کوچــه و بازارهــای شــهر قــدم زده و دردهــا
و عاشــقانههای مــردم را بیــن آنهــا فریــاد زدهاســت؛ آری...
خاســتگاه ترانــه تــــــــــودۀ مــردم بــوده و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه زبــان آن را زبــــــــان کوچــه و بـــــــازاری نامیدهانــد
و بــا زمزمــــــه شــدن همیشــگیاش بــر زبــان مــردم ایــن
ســرزمین ،ثابــت کردهاســت کــه نزدیکتریــن ژانــر ادبیــات
فارســی بــه مــردم اســت.
بیشــک ترانــه یکــی از مؤلفـــــ ـههای برجستــــــــۀ هنـــــ ــری
د ر فرهنــگ عامیانــۀ ه ــر اجتمــاع اســت .بــه ه ــر نقط ـهای ا ز
ایــران کــه ســفر کنیــم ،ترانههــای فولکلــور همــان ناحیــه
را خواهیمشنیـــــد؛ آثــاری کــه نــام سراینـــــــدهی خاصــی
را نداشتــــــه و متعلــق بــه خــرده فرهنـــــــگهای نواحــی
گوناگــون ایــران اســت.
بنــا بــه روایتهایــی گوناگــون ،ترانــه نخســتین گونــۀ شــعر
د ر ایــران معرفــی شــده اســت؛ یعنــی رویـــــــــدادی
ادبــی یــا شــبه ادبــی کــه بــر تعریــف شــعر و ادبیــات هــم

تقــدم داشــته اســت؛
آنچنـــــان کــه ترانگــی
(ترانــــــه ســرایی ،ترانــه
خوانــی و ترانــه فهمــی)
در ابتـــــدا ناگزیـــــــــــــر
از داشتــــــــن ســواد و
د ا نــــــشا د بــــــــــی
نبـــــــو د ها ست وترانه
در ادوار کهــن بایســتۀ
کتابــــــــــت نـــــــــبوده
وبیشتـــــــــــــــ ــر شنیده
میشــــــــده تــا اینکــه
خوانــده شــود.
هیچکــس بــه درســتی
نمیدانــد کــه اولیــن ترانــه چــه زمانــی س ــروده شــده اســت ،امــا
حــدس زده میشــود کــه گذشــتگان مــا در خــال تالشهــای
عهــد قدیــم ماننــد شــکار ،بــه تولیــد اصواتــی مشــترک پرداخته
و بــا شــکلگیری زبــان ،زمزمههــا نی ــز بــا معنایــی مشــخص در
بطــن جامعه جــــــاری شــدند.
تاریـــــــــخ ترانــه بــه دورانهــای مختـــــلفی شــــــــامل دوران
تصنیفهــا ،ترانههــای ســادۀ عامیانــه ،ترانــۀ کالســیک و ترانــۀ
نویــن تقســیم بنــدی میشــود ،امــا اگ ــر بخواهیــم تاریــخ ترانــه
را ازآنجایــی کــه بــه طــور رســمی ام ــروزه بــا نــام ترانــه شــناخته

میشــود بررســی
کنیـــــم ،بایــد بــه
ا و ا یـــــــــــــــــــــــل
ســـــــــــال ۱۳۲۰
ودوران ترانــــــــــۀ
کال سیـــــــــــــــــک
مراجعــه کنیــم.
آنجایــــــــــی کــه
ترانــه ســرایی بــه
تدریــج رونـــــــــق
گرفــت و یکــی
از پیشــــــــههای
ســــــــازما نهای
اداری موسیـــــقی
در پایتخــت شــد و از آن بــه بعــد ،بــه جــای تصنیــف ســازی،
ســاختن آهنــگ و ســرودن ترانــه دو امــر جداگانــه شــدند.
آهنــگ را آهنگســاز و ترانــۀ آن را ترانــه ســرا میســاخت و واژۀ
ترانــه ازهمــان ســالها رواج یافــت و شــناخته شــد.
نســل نخســــــــت ترانـــــــــهسرایان آن دوره از افــرادی ماننــد
رهــی معیــری ،تــورج نگهبــان ،پرویــز وکیلــی ،رحیــم معینــی
کرمانشــاهی ،اســماعیل نــواب صفــا و بیــژن ترقــی تشــکیل
میشــد کــه از سردمـــــــداران اصلــی جریـــــــــان ترانهســرایی
در ســالهای آغازیــن بودنــد .از پرویــز وکیلــی بــه عنــوان

ســردمدار اصلــی ایــن نســل از ترانــه ســرایان یــاد میشــود کــه
از بنیانگــذاران ترانههــای دارای روایــت بــود و اولیــن کار او بــا
ردریــان اجــرا شــد.
نــام روزگار توســط ویگــن ِد ِ
ترانههــای ســروده شــده توســط گــروه نخســت ترانهســرایان
ویژگیهــای خاصــی داشــت.
آن آثــار در فضــای گــذر جامعــه ،از شــکل ســنتی بــه مــدرن
آفریـــــــــده میشــدند و ناگزیــــــ ــر نگاهــی بــه تصنیفهــای
پیشــین داشــتند .همچنیــن بــا توجــه بــه فضــای جامعــه
معاص ــر ایــران کــه بیشــتر روستــــــــایی بــود ،گاهــی در آنهــا
از مفاهیــم مربـــــــــوط بــه اتمسفــــــر زندگــی روستانشــینی
اســتفاده میشــد .نکتــۀ بعــدی ایــن بــود کــه بــه لحــاظ
زبانــی از بافــت زبــان رســمی بهــره میبــرد و گاهــی در برخــی
از ایــن ترانههــا ،زبــان گفتــاری در کنــار زبــان رســمی اســتفاده
میشــد کــه بــه آشــفتگی زبــان میانجامیــد.
نکتــۀ دیگ ــری کــه د ر آن ترانههــا وجــود داشــت ایــن بــود
کــه غالــب ســوژهها عاشــقانۀ ســاده بــود و افــق اندیشــه
مــن شــخصی ســراینده فراتــر نمیرفــت و
ا ز مرزهــای
ِ
جنــس موســیقی ترکیــب شــده بــا آن ترانههــا ا ز جنــس
موسیـــــــــقی کالسیــــــک و د ر دستگـــــــــاههای مشــخص
موســیقی ایرانــی بــود.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،نســل نخســت ســرایندگان ترانــه،
مــددکار و راهشــگای نســلی بودنــد کــه دوران ترانــه نویــن
ایــران را شــکل داده و جاودانــه شــدند.

لبخنـــــــد مونالیــــــــــــزا
فاطمــه خلــق ذکرآباد

دانشآموختــه جامعهشناســی
قبــل از دیــدن ایــن فیلــم بایــد بــه ایــن ســوال جــواب داد کــه
از بیــن ایــن دو گ ــروه کــدام یــک خوشــبخت ترنــد؟ زنانــی کــه
بــه دنیــا مــی آینــد تــا فقــط نقــش زنانگــی ،مــادری و همس ــری
محــول شــده از ســوی یــک ســاختار مردســاالر را ایفــا کننــد
یــا زنانــی کــه بــه دنیــا مــی آینــد تــا در کنــار بــه عهــده گرفتــن
مســئولیت هــای محــول شــده از ســوی جامعــه خــود نیــز
زندگــی کننــد.
جــای هیــچ شــکی نیســت کــه مــا زنــان ایرانــی در یــک جامعــه
مردســاالر زندگــی مــی کنیــم کــه از همــان آغــاز زندگــی تــا
پایــان عم ــر بــا آن درگیریــم و خیــل عظیــم زنــان شهرســتانی
و روســتاییمان قــادر بــه مبــارزه بــا ایــن سیســتم ناقــص
نیســتند و موجــب تــداوم و اســتمرار ایــن ســاختار مــی شــوند.
در شــهرهای ب ــزرگ امــا ماجــرا بــه گونــه دیگ ــر رقــم مــی خــورد،
در ایــن شــهرها زنــان بیشــتر بــه جامعــه دانشــگاهی ،علمــی
و اجتماعــی راه پیــدا مــی کننــد و آگاهــی کاذبــی از زن بــودن
خــود کســب نمــی کننــد و از قش ــری درخــود بــه قش ــری بــرای
خــود مبــدل مــی شــوند و مــی خواهنــد بــا ایــن سیســتم
فشــل مبــارزه کننــد .در شــهرهای بــزرگ زنانــی میبینیــم
کــه در مشــاغل مهمــی ســمت ریاســت یــا معاونــت را بــه

عهــده دارنــد و حتــی در مجلــس شــورای اســامی هــم زنــان
نماینــده مــی بینیــم ولــی از دیــدگاه کلــی نظریــات فمنیســتی
چــون ایــن زنــان در یــک سیســتم مردانــه تربیــت شــده انــد و
تعلیــم دیــده انــد در دوران ریاســت یــا کاری خودشــان هــم
مبلــغ همــان ارزش هــای مردســاالرانه هســتند و دردی از زنــان
جامعــه شــأن دوا نمــی کننــد.
بــه لطــف الطــاف بــی پایــان مدرنیتــه و تأســیس مــدارس عالــی
متعــدد در کشــورهای جهــان زنــان اکثــر دانشــجویان آنهــا را
تشــکیل مــی دهنــد ،امــا نکتــه تاســفبرانگیز آن اســت کــه
عمــوم ایــن موسســات آموزشــگاهی دولتــی هســتند و پی ــرو
سیاســت هــای محافظهکارانــه آنهــا بهحســاب میآینــد.
نمونــه ایــن جــور آموزشــگاه هــا و دانشــگاه هــا در کشــورمان
زیــاد اســت کــه توصیــف و تشــریح آنهــا در ایــن مقــال نمــی
گنجنــد .ســینما بــه عنــوان هنــر هفتــم ایــن مثــال هــا را
بــه خوبــی بیــان کــرده اســت .فیلــم هــای خارجــی و ایرانــی
متعــددی را مــی توانیــد پیــدا کنیــد کــه در محیــط کالــج مــی
گذرنــد و بیانگــر مشــکالت و مســائل زندگــی دانشــجویی
و دانــش آمــوزی هســتند .فیلمــی کــه مــن در ایــن شــماره
انتخــاب کــردم کــه بــی ربــط بــه روز منــع خشــونت علیــه زنــان
و روز دانشــجو نیســت فیلــم لبخنــد مونالیــزا محصــول 2003
اســت .در ایــن فیلــم ســتارگان مشــهور هالیــوودی مــن جملــه
جولیــا رابرتــس ،دومینیــک وســت ،مگــی جلینهــال ،کریســتن

دانســت و ....بــازی مــی کننــد .فضــای فیلمنامــه در خلــق
شــرایط موفــق بــوده اســت و بــازی بازیگــران قابــل قبــول و
باورپذیــر اســت .فیلمنامــه هــم بــه خوبــی نوشــته شــده و
پایانبنــدی آن هــم بــه خوبــی صــورت گرفتهاســت .داســتان
فیلــم در ســال  1953یعنــی شــروع دوران ریاســتجمهوری
آیزنهــاور و اوج قــدرت دوران مکارتــی مــی گــذرد و روایتگ ــر یک
کالــج محافظ ـهکار اســت کــه تمــام پرســنل و دانشــجویاناش
خانــم هســتند .در ظاه ــر ماجــرا همــه چی ــز کامــا ترقیخواهانــه
دیــده مــی شــود ولــی درون آن حاکــی از چیــز دیگــری اســت.
همــان طــور کــه د ر بــاال بیـــــــــــان شــده مدیــران ایــن
کالــج و دانشــجویان فــارغ التحصیــل آن نماینــده آن
دســته از زنانــی هســتند کــه جاپــای ســنت مــی گذارنــد و آن را
محکــم ت ــر بــه پیــش مــی راننــد .و ایــن فک ــر را کــه زنــان بایــد
بعــد از تحصیــل ازدواج کننــد ،شــوهرداری کننــد ،نیازهــای بــی
پایــان او را بــرآورده کننــد و در نهایــت بچــه دار شــوند و باقــی
عم ــر خــود را نگــران آینــده فرزنــد و خیانــت نکــردن شــوهران
مقدسشــأن باشــند ،را تبلیــغ مــی کنــد .مســلما در چنیــن
کالجــی حضــور یــک اســتاد مــدرن و ترقیخــواه و خواهــان
حقــوق براب ــر زن و مــرد جایگاهــی نــدارد ،و طــرد مــی شــود امــا
از قدیــم گفتــه انــد حــرف حســاب جــواب نــدارد .ســنت هــای
غلــط مــا چــون دیگ ــر تــوان مقابلــه بــا ســرعت فزاینــده مدرنیتــه
و رشــد آگاهــی را ندارنــد ،اگــر ســاختار شــکنان ثابــت قــدم

ظهــور کننــد بــه راحتــی مــی تواننــد خــود را جایگزین کننــد .مــا زنان
قــدم اول را خــوب برداشــته ایــم و دانشــگاه هــا را پ ــر کرده ایــم ،ولی
بایــد بدانیــم قــدم ب ــزرگ ترمــان باقــی مانــده و آن هــم این اســت
کــه تــاش کنیــم مبلــغ سیســتم مردســاالر نشــویم.

نواهای مادرانه در فرهنگ عامه...
بــه گــزارش ایســنا ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ســلمان فارســی شهرســتان کازرون ،در یــک وبینــار بــا موضــوع «تأملــی
بــر نواهــای مادرانــه در فرهنــگ عامــه» ،بــه بررســی گوشــههایی از دادههــای الالیــی ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نواهــای
مادرانــه د ر فرهنگهــای مختلــف خصوصــا د ر فرهنــگ عامــه ایرانیــان پرداخــت.
دکت ــر مهــدی رضایــی گفــت :بــی دلیــل نیســت کــه س ــرزمین مــا بــا شــعر و ادب گــره خوردهاســت؛ نــوزاد از روزهــای آغازیــن زندگــی،
نواهــا و ســخنانی مــوزون بــا عنــوان الالیــی بــا نــوای دلنشــین مــادر میشــنود و بــه همیــن ســبب شــعر ا ز همــان بــدو تولــد بــا
وجــود مــا عجیــن میشــود و قــدرت اقناعکنندگــی باالیــی بــرای مــا دارد .الالییهــا ،زبــان عاطفــی بیــن مــادر و فرزنــد هســتند و
در ردیــف نخســتین حلقههــای ارتباطــی یــک نــوزاد بــا دنیــای پیرامونــی آن هســتند.
رضایــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ســاختار و محتــوای الالییهــا بســته بــه مناطــق مختلــف متفــاوت و نشــان دهنــده آمــال و

ادبـــــــــــــــی

آرزوهــای مــادران و بعضــا حرفهــای مگــوی مــادران ایرانــی اســت کــه شــاید تنهــا ســنگ صبــو ر خــود را نوزادانشــان میدانســتهاند،
گفــت :همیــن مســئله زمینههــای فراوانــی را د ر مقابــل پژوهشــگران قــرا ر داده و محورهــای مطالعاتــی مختلفــی را بــه صــورت
بالقــوه بــه وجــود آورده اســت.
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محمدتقــی بهــار ،زاده  ۱۸آذر  ۱۲۶۵ملقــب بــه ملکالشــعرا و
متخلــص بــه «بهــار» ،شــاعر ،ادیــب ،نویســنده ،روزنامهنــگار،
تاریخنگـــــار و سیاســتمدار معاصــر ایرانــی بــود.
بهــار اصــول ادبیــات را نــزد پــدر فراگرفــت و ســپس تحصیــات
خــود را نــــــــــزد میـــــــرزا عبـــــدالجـــــواد ادیــب نیشابـــــــوری
تکمیــل کــرد .وقتــی پانزدهســاله شــد ،اوضــاع کشــور یعنــی
مــرگ ناصرالدیــن شــاه و رویکارآمــدن مظفرالدیــن شــاه چنــان
بــود کــه پــدرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا تغیی ــر اوضــاع،
ً
دیگ ــر کســی بــه شــاعران اعتنایــی نخواهــد کــرد و تقریبــا او را
از شــعر گفتــن منــع و تــاش کــرد تــا بهــار را بــه تجــارت وادارد.
امــا ایــن تــاش بــه نتیجــه نرســید.
آثــار منثــور و منظــوم بهــار متنــوع اســت و انــواع شــعر ســنتی
و اشــعار بــه زبــــــان محلــی ،تصنیــــــف و ترانــــــه ،مقالههــا و
ســخنرانیهای سیاســی و انتقــادی ،رســالههای تحقیقــی،
نمایشــنامه ،اخوانیــات و مکتوبــات ،تصحیــح انتقــادی متــون،
ترجمــــــــههای متـــــــون پهلــوی ،سبکشناســی نظــم و نثــر،
دســتور زبــان ،تاریــخ احــزاب ،مقدمــه بــر کتابهــا و حواشــی
ٔ
ب ــر متــون بــه خصــوص شــاهنامه فردوســی را دربرمیگیــرد.
کار علــی میــر انصــاری اســت
جدیدتریــن کتابشناســی بهــار ِ
کــه انجمــن آثــار و مفاخ ــر فرهنگــی در یــک جلــد به ســال ۱۳۹۷
منتش ــر کردهاســت .مهمتریــن اث ــر بهــار دیــوان اشــعار اوســت
ٔ
کــه بــه اعتبــاری کارنامــه عمــر او نیــز بهشــمار مــیرود .برخــی
را عقیــده بــر آن اســت کــه بعــد از جامــی ،در انســجام کالم و
روانــی طبــع و جامعیــت ،شــاعری همپایــه بهــار نداشــتهایم.
گاه نیــز قصایــد شــعرای ســلف را ماننــد رودکــی ،فرخــی،
جمالالدیــن عبدال ــرزاق ،منوچه ــری و ســنایی در وزن و قافیــه
تقلیــد میکــرد و بــه اصطــاح جــواب گفتهاســت .او در ایــن
شــیوه تقلیــد نیــز نوآوریهایــی دارد .در قصیــدهای کــه بــه
تقلیــد از منوچهــری ســروده ،توانستهاســت الفــاظ بیگانــه
را در مضامیــن نــو چنــان جــای دهــد کــه در بافــت کالم
ناهمگــون و ناهنجــار بــه نظــر نرســد.
او ســرانجام در یکــم اردیبهشــت  ۱۳۳۰در گذشــت و در
آرامگـــــــــاه ظهیرالدولــه آرام گرفــت.
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ادبیــات پایــداری شــاخهای از ادبیــــــــات اســت و يکــي از
ويژگيهــاي برجســتة ادبيــات پايــداري ،بــه کارگيــري عناصــر
نماديــن در آن اســت ،و نمادهــای طبیعــی نمــود بســیاری
در اندیشــه شــاعران مقاومــت داشتهاســت .در ایــن مطلــب
ســعی بــر ایــن بودهاســت بــا تکیــه بــر منابــع گوناگــون بــه
طــور خــاص نمــاد پرنــدگان را بــا توجــه بــه شــعر مقاومــت و
اشــعار ســمیح القاســـــــم ؛ بــه طــور مختصــر بررســی کنیــم.
ســميح القاســم ،يکــي از شــاعران بزرگ فلســطيني عص ــر حاضر
اســت کــه بــا گرفتاريهــا و مصيبتهايــي کــه گريبانگيــر
مــردم فلســطين شــده؛ دســت و پنجــه نــرم کردهاســت .او
بــار درد و
از شــاعران متعهــدي اســت کــه بــا تمــام صداقــتِ ،
رنجهــاي مــردم ســتمديدة فلســطين را بــه دوش کشــيده و
نامــش بــا شــعر مقاومــت فلســطين گــره خوردهاســت.
انديشــههاي انسانــــــي ،سيـــــاسي و موضوعاتــي از قبيــل
آزادي و آزاديخواهــي ،مبــارزه بــا ظلــم و نمايانــدن ابعــاد و
زوايــاي پنهانــي تجــاوز ،دعــوت بــه مبــارزه ،مقاومــت و ســازش
ناپذيــري؛ حجــم وســيعي از شــعر وي را شــامل شــده اســت.
ســميح القاســم از شاعـــــرانی اســت کــه از اسطـــوره و نمــاد
پرندگـــــــان بــراي بيــــــــان انديشــههاي مبارزهطلبانــه و
آزاديخواهانــه و پوششــي بــراي بيــان اعتــراض بــه وضعيــت
نامناسبــــــي کــه انســان فلســطيني در آن قـــــــرارگرفتــــــه،
بهــــــــره بردهاســت.
در واقــع پرنــدگان يکــي از عناصـــــر تخيــل و تصويرســازي و
ســمبليک شــاعر اســت کــه بــا کنــکاش در آن ميتــوان پــرده از
روي بســياري از مفاهيــم نماديــن اشــعار او برداشــت.
نقــش پرنــدگان از ديربــــــاز تاکنــون در اشعــــــــار شــاعران
جلوهگــر بــوده اســت .کــه گــــــــاه بــه توصيــف جلوههــاي
زيباييشــناختي آنهــا اشــاره ميکنــد؛ تأللــؤ رنگهــا ،تنــوع
گونههــا ،گونــــــاگوني آوازهــا و شــکوه پــرواز آنهــا ،همگــي
موجــب شــدهاند کــه مرغــــــان و پرنــــــدگان همــواره در کنــار
عناصــري ماننــد بهــار ،گل ،آســمان ،خورشــيد ،ســحر ،دريـــــا،
بــاغ و بســتان ،جنــگل و درختــان و مهتــاب توصيــف شــوند.
گاه نيـــــــز از ماورايــي بــودن ايــن حيوانــات و ارتباطشــان بــا
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ٔ
جــال آل احمــد ،زاده  ۱۱آذر  ۱۳۰۲در دهــه  ۱۳۴۰به شــهرت رســید
او روشــنفکر ،نویســنده ،منتقــد ادبــی و مترجــم ایرانی بود.
معرفــی آلب ــر کامــو بــه جامعــه ادبــی؛ بــا ترجمههایــی از آنــدره
ژیــد ،یونگــر ،اوژن یونســکو و داستایوفســکی نقــش بســیار
مؤثــری در پیشبــرد ادبیــات معاصـــــر ایفــا کــرد و از دیگــر
اقداماتــش معرفــی بیشتــــــر شــعر نــو نیمایــی و کمــک بــه
گســترش آن ،حمایــت از شــاعرانی چــون احمــد شــاملو و نصــرت
رحمانــی و حمایــت از جوانــان دیگ ــر بــود.
ایجــــــــاد تشکـــــــلهای ادبــی و صنفــی ،از جملــه کانــون
نویســندگان ایــران و انتــــــشار مقـــــاالت گوناگــون از دیگــر
خدمــــــات جــال بــه ادبیـــــــــات معاصــر اســت .در حقیقــت
نیمههــای دهــه  ۱۳۴۰جــال نقــش «پدرخوانــده» ادبیــات
ایــران را ایفــا میکــرد.
ٔ
جــال آل احمــد ادامهدهنــده راهــی بــود کــه محمدعلــی
جمــالزاده و صــادقهدایــت در سادهنویســی و اســتفاده از
زبــان و لحــن عمــوم مــردم در محــاورات ،آغــاز کــرده بودنــد.
اســتفاده از زبــان محــاورهای توســط جــال بــ ه اوج رســید و
گســترش یافــت.
ٔ
جــال در دوره ادبیــــــات متعهــــــــد زندگــی میکــرده و هنــر
نویســندگیاش ،هنــری متعهــد بــوده و ایــن موضــوع در
کتابهایــش آشــکار اســت.
مهمتریـــــــن ویژگــی هنــر متعهــد تلقــــــــی ابــزار ،وســیله و
رسانــــ ـهبودن هن ــر اســت؛ یعنــی آنچــه اهمیــت دارد پیامــی
اســت کــه از طریــق ایــن رســانه منتقــل میشــود .بهطورکلــی
نثــر جــال آل احمــد تلگرافــی ،عصبــی ،پرخاشــگر ،حســاس،
ّ
دقیــق ،تیزبیــن ،صریــح ،صمیمــی ،منزهطلــب ،حادثهآفریــن،
فشــرده ،کوتــاه ،بریــده و درعینحــال بلیــغ اســت.
نثــــــــر وی بهطــور خــاص در مقــــــاالت ،ســنگین ،گزارشــی و
روزنامهنگارانــــــه اســت.
آل احمــد دارای نثــری برونگــرا اســت؛ یعنــی نثــرش برخــاف
نثــر صادقهدایــت ،در خدمــت تحلیــــــــل ذهــن و باطــن
شــخصیتها نیســت .او ســرانجام در  ۱۱آذر  ۱۳۴۸در گذشــت
و در مســجد فیـــــــروزآبادی ،شــهر ری آرام گرفــت.

ارواح ســخن بــه ميــان آمــده اســت کــه ارواح شــهدا بــه شــکل
پرنــدهاي ســبز رنــگ بــه بهشــت پــرواز ميکننــد شــايد ايــن
توصيفــات بــه واســطهي بــال آنهــا اســت چــرا کــه حســرت
پــرواز و رهايــي از مدتهــا بــا انســان همــراه اســت.
امـــــ ــروزه و در ادبيــات معاص ــر نی ــز اگ ــر ايــن نمــاد بــا کاربــرد
نشــانههاي ديگــر معنـــــاشناسي متناســب بــا آن ماننــد
قفــس ،پــرواز ،کــوچ ،رهايــي ،اوج و آشــيان همــراه شــود،
بافتــــــي ميســــــازد کــه ميتــوان تأويلهــاي گوناگونــي از
آن کــرد.
ازجملــه نمــاد انســانهاي آزاده و رهــا از تعلقــات ،روشــنفکران
و انقالبیـــــــون کــه همــواره بــه فکــر رهايــي از اوضــاع
نامســـــــاعد و خفقـــــــان بــار حاکــم ب ــر جامعهانــد کــه همچون
قفســي تنــگ آنــان را در برگرفتــــــه اســت و يــا نمــاد خود شــاعر
کــه بــا شــعرش صــدا و نغمــه اش فريــاد آزاديخواهــي ســر
ميدهــد.
یکــی از نمادهایــی کــه ســمیح القاســم بــه صــورت ســمبليک
بــراي بيــان انديشــههاي مبارزهطلبانــه و رهاييبخــش خــود
ب ـهکار گرفت ـ ه اســت «کبوتــر» اســت.
کبوت ــر پرنــدهاي اســت بينهايــت اجتماعــي کــه همــــــواره ب ــر
ـت نمادگرايــي آن ،تأکيــد شــده اســت.
ارزشهــاي مثبـ ِ
در نمادگرايــي مســيحي-يهودي ،کبوتــر کــه در عهــد جديــد
مظهــر روحالقــدس اســت؛ نمــاد خلــوص ،ســادگي و حتــي
هنگامــي کــه شــاخه زيتــون را بــه کشــتي نــوح مـيآورد؛ نمــاد
صلــح ،هماهنگــي ،اميــد و خوشــبختي را بازيـــــــافته اســت.
یکــی دیگ ــر از ایــن پرنــدگان نمادیــن «عقــاب» اســت عقــاب،
پرنــدهاي اســت کــه بــا داشــتن ويژگيهايــي چــون نيرومنــدي
و قــدرت ،رفعــت و بلنــدي از ديربــاز در شــعر و ادبيــات عــرب
حضــور داشــته اســت و از خدايــان زمــان جاهلــي بــوده اســت
کــه آن را ميپرســتيدند و بتــي بــه شــکل عقــاب داشــتند و
يکــي از بتهــاي زمــان حضــرت نــوح بــوده اســت کــه در قــرآن
نی ــز نــام آن ذک ــر شــده اســت.
از دیگــر نمــــــادهایی کــه در شــعر ســمیح القاســم دیــده
میشــود «گنجشــک» اســت کــه شــاعر در جــای جــای شــعرش
از آن اســتفاده کــرده اســت.
شــاعر گنجشــک را بــه زیبایــی نمــادي از کــودکان مظلــوم
فلســطيني ميدانــد و در مــواردي گنجشــک را نمــادي بــراي

مــردم فلســطين ميگيــرد ،گنجشــکي بيگنــاه کــه دچــار
طوفانهايــي شــده در حالــي کــه مــاري النــه او را گرفتــه ،و
هيــچ آرامــش و امنيتــي نــدارد.
«پرستـــــو» نیــز تصويرگــر ســفر دائـــــمي ،عــدم اقامــت،
تنهايــي و جدايــي میباشــد و در اســام نمــاد چشمپوشــي و
واگـــــــذاري اســت و آمــدن او در بهــار ني ــز بــه صــورت يــک نمــاد
رستـــــــــــاخيز اســت.
در شــعر ســميح القاســم هــم ایــن پرنــده پيــامآور بهــار و
بازگشــت آزادي اســت چــرا کــه معمــوال در کنــار پنجــره کــه نمــاد
رهایــــــی اســت ارتبـــــــاط مســتقیم دارد.
ـدگان نامبــرده ،از
ـ
پرن
سمیـــــح القاســم عــاوه ب ــر اســتفاده از
ِ
پرنــدگان اســطورهاي بــراي غنيتــر کــردن گفتمــان شــعري
ّ
خــود و دعــوت بــه پايــــــــداري ،تجــدد و خيــزش دوبـــــــــاره،
بهـــــــــره ميگيــــــــرد.
یکی از این پرنــــــدگان ققنوس یا عنقا است.
ققنــوس ،نــام يوناني-رومــي بــراي پرندهــاي اســاطيري اســت
کــه تصــور ميشــد داراي پــــــر و بـــــــال باشــکوهي باشــد و
عمــرش بــه پانــــــصد ســال ميرســيد.
در پايـــــــان عمــر ،خــود را بــه روي تــودهاي هيــزم قربانــي
ميکــرد و دوبــاره از خاکستــــــــر خــــــــود بــر ميخواســت در
حقيقـــــــت ،ققنــوس رمــز حياتــي دوبــاره اســت از خاکســتر
وجــود خويــش ،بــراي انســانهاي آزاده و نســتوه و بــراي
ـتن خويــش
ايمانهــاي اســتوار و راســتين ،آنهــا کــه از خويشـ ِ
نيــرو ميگيرنــد ،تمثيـــــــــلي مبــارک اســت.
ســميح القاســم بــا توجــه بــه وجــود اشــغالگران و رويارويــي
پيوســته مــردم فلســطين بــا مــرگ ،بــراي بيــان مقاومــت و
ظلمســتيزي آنــان بــه اســطوره پنــاه ميبــرد و پرنــده عنقــا را
بهعنــوان نمــادي بــراي ايــن تجــدد و رستـــــــاخيز دوبــاره ملــت
فلســطين بــه کار ميگيــرد.
دليــل کاربـــــــرد ايــن نمــــــاد از ســوي شــاعر ايــن اســت کــه
همانطــور کــه پرنــده عنقــا از خاکستـــــر خويــش برانگيختــه
ميشــود؛ ملــت فلسطيــــــــــن از رنـــــــج و تاريکــي زنـــــــدان
برانگيختــــــــه ميشــوند.
تشابـــــــه ايــن پرنــــــــده و ملــت فلسطيـــــــــــن در ايــن اســت
کــه هيچکــس تــوان مقابلــه برابــر آنــان را نــدارد و نميتوانــد
خيــزش و حرکــت مجــدد آنهــا را متوقــف کنــد.

انتقادانههای عارفانه
اطه ــر پــو ر اســماعیلی
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عارف از پرتــــو می راز نهـــــــانی دانسـت
گوهرهرکس از این لعل توانی دانست
عرفــان یکــی از مســائلی اســت کــه بــه ســبب شــعر جایــگاه
ویــژهای در ادب فارســی بــرای خــود کســب کــرده اســت.
هــر زمــان کــه از عرفــان و عرفــا ســخن بــه میــان میآیــد
بیشــک بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن ســریع مخاطــب بــا ایــن
مســئله کافــی اســت نــام حافــظ شــیرازی را بــه زبــان آورد؛ چــرا
کــه مــردم از عــوام و خــواص ،بــا در نظــر نگرفتــن حواشــی
آن ،حافــظ را بــه عنــوان عــارف شیرینســخن میشناســند.
آنچــه کــه همــه ا ز عرفــان میداننــد طــی کــردن مراحلــی
اســت کــه ســالک یــا همــان عــارف را بــه حــق میرســاند.
وعــارف را شــخصی معرفــی میکننــد کــه اکنــون ا ز
خودشناســی بــه خداشناســی رسید هاســت و خــدا را درون
خــود یافتــه اســت و «نحــن اقــرب الیــه مــن حبــل الوریــد»
ا ز رگ گــردن بــه شــما نزدیکترهســتم را بــا تمــام وجــود
حــس میکنــد و ا ز آن بــه بعــد هــر آنچــه کــه د ر عالــم
هســت را جلــوهای از پــروردگا ر میدانــد تــا آنجــا کــه
ســعدی میگویــد:
خرم از آنم که جهــان ّ
به جهان ّ
خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
ّامــا اینکــه عــارف کیســت وعرفــان چیســت مســئلهای اســت
کــه بهتــر اســت بــه همیــن قــــدر از آن اکتفــا کنیــم تــا در
دریــای ژرفعرفــان غ ــرق نشــویم و بتوانیــم بــه آنچــه هــدف و
مقصــود ایــن نوشــته اســت بپردازیــم.
اگــر شــما هــم عارفــان را گوشهنشــینهای بــه خــدا رســیدهای
کــه شــعر میسرودنــــــــد تــا احســاس زیبــــــــای خــود را بــه
مخاطبـــــــانشان نی ــز منتقــل کننــد میدانیــــــد ادامــۀ مطلــب را
پــیگیریــد تــا بیشتــر بــا نقــش اجتماعــی عرفــا آشــنا شــوید.
هرکــس در جامعــۀ خــود وظیفــه و نقشــی دارد کــه گاه از روی
اجبــار آن را ایفــا میکنــد؛ ماننــد برخــی از کارمنــدان کــه پشــت می ــز
نشــینان عبــوس مع ــروف در چشــم مــردم هســتند و گاه از روی
عالقــه مثــل برخی کارمنــدان مهربانــی که با صبر ،لبخنـــــــــد روی
لــب و احســاس وظیفهشناســی پاس ـخگوی مــردم هســتند.

عرفــا هــم عــاوه بربیــان احساســات خــود در شــعر ،ایــن را
دریافتــه بودنــد کــه یکــی از وظایــف و رسالتهایشــان انتقــاد
از قشــرهای مختلــف جامعــۀ زمــان خودشــان اســت.
عــارف کــه چنــد پلــهای باالتــر از مــردم قــرار دارد و از آن بــاال
نگاهــی بــه جامعــه میانــدازد ســعی میکنــد بــا انتقــاد،
اوضــاع اجتماعــی زمــان خــود را بهتــر کنــد.
عرفــــــــــا بــه خاط ــر همــان نــگاه گســتردهای کــه بــه جهــان
داشتــــــــهاند خواستــــــه و ناخواستــــــه سخنشــان رنگــی
ا ز انتقادمیگیــرد.
گاه مثــل حافــظ ملــول میشــوند از زاهــدان ظاهــر پرســت
زمانــــــــۀ خــود:
زاهـــــــــــد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست
و گاه مثــل ســعدی در ایــن شــعر معــروف بــه نقــد اخــاق
اجتمــــــــاعیمیپردازد:
م اعضـای یکدیگـرند
بنــــی آد 
که در آفرینـش ز یک گوهــرند
چو عضـــوی به درد آورد روزگار
دگر عضـــوها را نمانـــــد قــــرار
تو کز محنت دیگـــران بی غمی
نشــــاید که نامت نهنـــد آدمی
شــعری کــه فراســــــــوی تعلیـــــــمی بودنــش نقــدی زیرکانــه
نی ــز در خـــــــود دارد.
شــاید یکــی از دالیــل محبوبیــت عرفــا در بیــن مــردم زمــان
خــود بهخصــوص ســعدی همیــن رویکــرد انتقــادی آنهــا
بــوده کــه بــا زیرکــی تمــام از طریــق ســرودن شــعر و بیــان
حکایــت و داستــــــــانهایی بــه نثــــر از وضعیتاجتماعــی
گذشــته اوضــاع جامعــه خــود را نقــد میکردنــد .
تــا د ر جایگــــــــــاه یــک مصلــح اجتماعــی عــاوه برداشــتن
چهــرۀ عارفانــه بــه وضعیــت جامعــۀ خــود کمــک کننــد
تــا جامعــه هیاهــوی گــذ ر زمــان اخــاق و فرهنــگ خــود
ر ا با ز یــــــــــا بــــــد .
رذایلاخالقــی همیشــه د ر اجتمــــــاع بودنــد و هســتند
و عرفــا د ر جایــگاه یکــی ا ز بــا اخال قتریــن قشــرهای
جامعـــــــه وظیـــفــــــه خــود را د ر ایــن میدانستــــنــــــد
تــا زمانــی کــه ا ز خــود بــه خــدا و ا ز خــدا بــه خــود و ا ز زمیــن
بــه آســمان و ا ز آســمان بــه زمیــن برگشــتهاند د ر اصــاح
جامعــه خــود بکوشنـــــد و دغدغــۀ افــول اخــاق و کــردا ر
صحیــح درجامعــه همیشــه د ر فراســوی اشــعا ر و متــون
عارفانــۀ آ نهــا احســاس میشــود.
عــــارف در خلــق یــک متــــــن ادبــی کــه گاه تغزلــی اســت و
گـــــــــــاه تعلیــــــــــمی و اخالقــی نقـــــــد خــود ،دغدغــــــــــــۀ
خــود ،نگـــــــــرانی خـــود را بیـــــــــــان میکنــد تــا عــاوه بــر
انتقــــــــــال احساســات خــود و تعلیـــــــــــم اخــاق بــا نقـــــــــد
قشـــــــرهــــــــای مختـــــلف اجتمـــــــــــــاع مثـــــــل حاکمــــــان
و محتســــبــــــــان و زاهــــــدان ظاهــر بیــن و عالمـــــــان
بــــــیعمــــــــــل و مــردم جاهـــــل ،وظیفــۀ اجتـمـــــــاعی خود را
بــه عنــوان عضــــــوی از جامعــــــــه بــه انجــــــام برســانند.

نجاتچگاسفلی
درخواستسهباستان
شناسخارجیبرای ِ
ِ

نجــات چگاســفلی
در طــول چنــد ســال گذشــته باستانشناســان ملــی و بینالمللــی در نامههــای جداگانــه ســعی کردنــد تــا بــرای
ِ
ـب ایــن محوط ـهی تاریخــی جلوگی ــری کننــد؛ محوط ـهای تاریخــی کــه ه ــر ا ز
تاریخــی د ر شــوش ،بــا ارائ ـهی راهکارهایــی علمــی از تخریـ ِ
مســئول شــهری ،لــرزه بــه تــن باستانشناســان میانــدازد.
عملکــرد شــخص یــا
چندگاهــی بــا تهدیــد یــا
ِ
ِ

نجــات ایــن محوطــه تاریخــی کردهانــد ،د ر طــول چنــد
شناســان داخلــی بــرای
بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر تالشهایــی کــه باســتان
ِ
ِ

شناســان خارجــی کــه کاوش د ر محوطههــای
ســال گذشــته نیــز باستانشناســان بینالمللــی از یوســف مجیــدزاده گرفتــه تــا باستان
ِ
تاریخــی کشــور را در رزومــه کاری خــود دارنــد ،نســبت بــه لــزوم حفاظــت ا ز ایــن محوطــهی تاریخــی تاکیــد میکننــد.

آنهــا در نامههــای خــود از معــاون میــراث فرهنگــی گرفتــه تــا مســؤوالن پژوهشــگاه میــراث و پژوهشــکده باستانشناســی را مــورد

تاریــــــــــــخ

خطــاب قراردادهانــد و درخواســت کردنــد ایــن محوطــه بــا هــدف حفاظــت و امــکان تحقیــق و پژوهــش مســتمر روی آن ثبــت جهانــی شــود.

10

ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ادبی  /سال ششم  /شماره هفتاد  /آذر 1399

بازخوانی روایت تاریخی  16آذر ماه 1332

دانشجویان در خط مقدم نبرد علیه باطل
ســجاد کاشانی

کارشناسی علوم سیاسی ۹۸
رویدادهــای تاریخــی پایی ــز در سرگذشــت ایــران ،درواقــع بهاری
اســت کــه از ابتــدای آن شــکوفۀ اندیشــه گل میکنــد تــا بــرگ
ســبز رویدادهــا را ب ـه ســوی جامع ـهای بگردانــد کــه در دوران
گــذار ،از تمــدن بــه ســوی تمــدن در حرکــت اســت.
ایــن فصــل ،بــا تمــام دگرگونیهایــش ،مأمــن تحوالتــی اســت
کــه ظاه ــر و باطــن ایــران را طــرح شــکوفایی میبخشــد.
ا ز ابتــدای مهرمــاه کــه اقامــۀ جریــان حیــات د ر ر گهــای
دانشگـــــــاه بــا ورود دانشجویــــــان بــه وقــوع
میپیونــدد تــا انتهــــــــای آذر ،سرشــــــا ر ا ز وقایعــی اســت
کــه زیربنــــــای آنچــــــه امــرو ز بــه نــام جهــان اجتمــــــــاعی
میشناسیـــــــم را بنــا نهــاده تــا رنــگ و بــوی دانشــجویی
خــود را طراو تبخــش هستـــــــیاش نمایــد.
جایــگاه متعـــــــالی دانشگــــــاه درجهــان اجتماعــی بهعنــوان
عنصــر آمــوزش کنشــگران و پــرورش اذهــان ،آنــگاه متجلــی
میشــود کــه امیرالمومنیــن حضــرت علــی(ع) شــرط تحــول
نظــام سیاســی را دگرگونــی تفکرومنــش بازیگــران تحــت
نفــوذ آن میداننــد وصاحبنظــران در ایــن عرصــه نی ــز پیــش
زمینــۀ توســعه و پیشــرفت جامعــه را ارتقــای ســطح تفکرملــت
آن جامعــه خواندهانــد کــه همانــا تحــول و ارتقــای ملــل بــه
عهــدۀ عنصرآمــوزش آن اســت.
لــذا هیــچ دگرگونـــــــی مثمــر ثمــــــری در جوامـــــع ایجـــــــــاد
نخواهــد شــد مگ ــر پایــۀ اساســی علمــی آن توســط مهدعلــم
مســتحکم شــده باشــد.
در رصــد وقایــع تاریــخ حیــات انقالباســامی ایــران ازجملــه
تسخیـــــــر النــۀ جاسوســـــــی آمریکـــــــــا ،قیــــــام علیــــــــه
خیانــــــتها و بــه ثمــــ ــر نشانــــــدن موازیــــــــن اســـــــامی نی ــز
میتـــــــوان نقــش دانشــگاه را در ســه زمینــۀ آگاهســازی و
ارتقــای تفکرعمــوم ملــت ،مبــارزه بــا افکاروعقایــد مخالــف بــا
انقــاب ،تفکــرات صهیونیســتی و کومونیســتی وهمچنیــن
دفــاع از حیــات آرمانهــای اســامی و اســتحکام بنــای آن
دراذهــان عمومــی مشــاهده کــرد.
امــروزه بــا گســترش مســئلۀ جهانــی شــدن و شــبکۀ
ارتباطــات و بــه تبــع آن بیاعتبــاری مــرز و بــوم ،کشــورها
بهجــای نشــانه رفتــن اقتدارمــرزی یکدیگــر ،از فرصــت تبــادل
فرهنگهــا اســتفاده کــرده و عقایــد و آرمانهــای ملــل را
هد فقر ا ر مید هنــد .
در عصـــــــر حاضــــــــــــر ،بــرای هــدف قـــــــــــراردادن اســام،
گروهــــــکهای فعــال د ر زمینــــــــۀ تروریســم ،خواهــان
رســوخ هرچــه بیشــتر بذراسال مهراســی و اســا مزدگی
در تفکــــــ ــر عمـــــــومی هســتند.
امــروز ،حادثــۀ تلــخ دانشــگاه کابــل ،تنهــا کشــتارجوانان
بیگنــاه و ایجــاد رعــب و وحشــت نیســت؛ بلکــه در باطــن،
دیــن را درمقابــل تعقــل واندیشــه قرارخواهنــد داد تــا بگوینــد
اســام مانــع تحصیــل و تدبیرخردگرایانــه اســت.
آنهــم اســامی کــه فرســتاده پروردگــــــارش ،هــــــدف بعثــت
َّ
ُ
خــود را اینـــــــگونه میخوانــد کــه ِانمــا ُب ِعثــت ُم َع ِلمــا.
ب ــر همیــن مبنــا فرزنــدان داغدیــدۀ کابــل و شــهادت ایثارگــران
عرصــۀ آگاهــی ،میتوانــد ســرآغازی درجهــت افشاســازی بنــای
ایــن مســئله باشــد ودســتهای اســتکبار را ازایــن اندیشــه
کوتــاه ســازد کــه نقطــۀ وحــدت کشــورهای مســلمان را هــدف
قــرارداده وبــه وســیلۀ تحریــف و تجزیــه ،قــدرت حــق را تحلیــل
داده و بــه حیــات حکومــت خــود بیفزاینــد ،آنهــم حکومتــی
کــه بنایــش خــون بیگناهــان اســت.
بسیــــــــاری از ایــن افـــــــــراد نمیداننــــــــد کــه درایــن نبـــــرد
فرهنــــــــگها ،دانشــگاه کرســی ســکوت را برنمیگزینــد
وهمــــــــواره خطمشــیهای باطــل را بــا بالغــت مسیــــــــر،
منــور خواهدســاخت.
امــروز دانشجـــــــو را نشانــــــــه میگیرنــد تــا جلــــــوه
رحمانــی واقعــه را پشــت چهــره ظلمــــــــانی آنچــه بــه کــذب
ساختـــــــهاند پنهــان نمــــــایند.
قافــل ازآنکــه فرزنــدان خــرد ،هیچــگاه افــکار بیریشــه و
بیپایــه را مطلــوب ندانســته ومقبــول نمیداننــد.
بنیــۀ جوامــع ،آنــگاه کــه بــه پشــتوانۀ بنیادهــای خردمحــور
پیش ــرو هویتدانشــجویی اســت ،درعیــن حــال خنثــی کننــده
تمــام آنچــه ســد طریــق توســعه اســت خواهــد بــود.
چراکــه یکــی از مباحــث اقتــدار در جامعــه بینالملــل ،مســئله
حاکمیــت ،بــه معنــای استقـــــال از تمامــی همســایگان در
اتخــاذ تصمیمــات اصلــی و مســتقیم داخلــه و خارجــه اســت.
لــذا حائزاهمیــت اســت کــه علــم محــوری را پیشــه کنــد؛ بدیــن
علــت کــه جامعــه علــم محــور همــواره در جهــت رفــع مســائل و
مشــکالت ،روی ـهای را میاندیشــد تــا بــه نتیجــه برســد و بدیــن
وســیله از ابرقدرتهــای منطقــه مســتقل باشــد.

فاطمــه پنبهپ ــز
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فعالیــت اقشــار دانشگـــــــاهی در گذرگــــــاه تاریــخ از زمــان
تأســیس اولیــن دانشــگاهها بــه صــورت مــدرن همیشــه
مهــم و تاثیرگــذار بــوده اســت و دانشــگاه بــه عنــوان بســتر و
دانشــجو بــه عنــوان کنشــگر در رقــم زدن خیلــی از اتفاقــات
سیـــــــاسی ،اجتماعــی و فرهنـــــــگی نقشــی پــر رنـــــــــگ
داشــته اســت.
جنبــش دانشــجویی در ایــران از ســال 1320شمســی قــوت
گرفــت و مــا شــاهد تشــکیل اجتماعــات
دانشجویــــــــی و احــزاب مختلــــــــــفی
هستیــــــم .دانشجویـــــــان مطالبــــات
خــود را در تظاهـــــــراتها و شعــــارها و
نوشتـــــــارهای خــود بیـــــان میکردنــد.
مــا میتوانیــم نمــود بــارز اینگونــه
فعالیتهــارا کــه در تاریــخ ثبــت شــدۀ
حادثـــــــۀ تلــخ شانـــــــزدهم آذرمــــــــاه
ســال 1332هجــری شمســی بدانیــم
کــه البتــه ایــن حادثــه مختــص بــه آن روز
نیســت بلکــه قضایــــــا بــه پشــت پــردۀ
آن برمیگــردد بــه روزهــا و ماههــای
گذشــته ،تاریــخ رســمی اینگونــه
روایــت میکنــد کــه دانشجویــــــــان
طرفـــدار دکت ــر مصــدق و نهضــت ملــی
پنــج روز بعــد از کودتــای 28مــرداد
تظاهراتــی در دانشــگاه تهــران و در حمایــت دکتــر مصــدق
عیلــه دولــت کودتــا ،ارتشــبد زاهــدی ،داشــتند .همچنیــن
درشــانزده مهرمــاه کــه مصــادف بــا بیســتونهم محــرم
اســت؛ در اعتــراض بــه محاکمــه دکت ــر محمـــــــد مصــدق ،دکت ــر
علــی شایگــــــان و مهنــدس احمــد رضــــــوی ،دانشگاهیـــــــان
بــا همراهــی بازاریــــــان بــه اعتصــاب وســیعی دســت زدنــد.
ایــن اعتراضــات دامنــۀ گســتردهای پیــدا کــرده بــود .درایــن
بیــن محاکمــه دکتــر مصــدق کــه بــه ســه ســال حبــس او
منتهــی شــد و همچنیــن آمــدن نماینــدگان انگلیســی بــه
ایــران و برقــراری دوبــاره روابــط دیپلماســی بــا انگلســتان
در زمینـــــههای نفتــی و اعــام ســفر نیکســون معــاون
رئیسجمهــور آمریــکا بــه ایــران باعــث التهــاب اوضــاع شــد و
تظاهــرات مــردم بــه خصــوص دانشگـــــــاهیها ادامــه
یافــت .در تاریــخ چهــارد ه آذر مــــــاه دانشجویــــــان اعتراضــات
کوچکــی داشــتند؛ امــا در روز پانزدهــم شــدت بیشــتری یافــت
و حتــی بــه خــارج دانشــگاه کشــیده شــد و باعــث شــد نیــرو
هــای امنیتــی وارد دانشــگاه شــوند تــا اوضــاع وخیــم آنجــا را
تحــت کنتــرل خــود در بیاورنــد.
امــا آنچــــــه کــه در شانــــــزدهم آذرمــاه گذشــت چــه بــود؟ روایــات
مختلفــی اســت از ایــن روز کــه در دانشگـــــاه تهـــــــران و بــه
خصــوص دانشــکده فنــی چــه شــد و چه گذشــت .ما در اینجــــــا
بنابــر آنچــه کــه در یادداشــتهای شــاهدان عینــی از جملــه
مصطفــی چمــران ،یادداشــت دکت ــر عابــدی معــاون دانشــکده
و ...همچنیــن انعــکاس ایــن حادثــه در روزنامههــای آن دوره
از جملــه اطالعــات شــرح واقعــه میکنیــم .صبــح شــانزدهم
آذ ر مــاه دانشجویـــــــان هنــگام ورود بــه دانشــگاه بــا ســربازان
نظامــی و تجهیــزات آنــان مواجــه شــدند کــه ایــن امــر باعــث
ناراحتی دانشجویـــــــان و کــــــادر دانشگـــــاه شــده بود .حوالی
ســاعت ده بــود دانشجویــــان در کالس درس نشســته بودنــد،
مهنــدس خلیــــــلی رئیــس دانشــکده به معــــــــاون خــود ،آقای
دکتــر عابــدی پیشــنهاد داد کــه اگــر اوضــاع بدتــر شــد زنــگ
تعطیلــی را بزننــد و دانشــکده را تعطیــل کننــد .سربـــــــازان
هــم ادعــا داشــتند چنــد نف ــر از دانشــجویان بــرای آنــان شــکلک
درآورده و آنــان را مــورد تمســخر قــرار دادهانــد بــرای همیــن بــه
تــکتــککالسهــاس ــرمیزدنــدتــا آن دانشجویـــــــان را پیــداکننــد.
کادر دانشــکده صــاح را بــر ایــن دیدنــد کــه دانشــکده را
تعطیــل کننـــــــد تــا اتفـــــــاق ناگــــــواری رخ ندهــد بــه همیــن
منظــور زنــگ تعطیــــــلی را زدنــد و از دانشجویــــــان درخواســت
کردنــد کــه بــا آرامــش و بــدون دادن شــعار از دانشکـــــــده
خــارج شــوند ،امــا هنــگام خــروج دانشــجویان  ،بیــن آنــان و
ســربازان زد و خــورد میشــود و ســربازان شــروع بــه شــلیک
میکننــد در ایــن بیــن ســه دانشــجو بــه صــورت وخیمــی
مجــروح میشــوند کــه در اثــر همیــن جراحــت در همــان روز
درگذشــتند .ایــن ســه دانشــجو بــه نــام هــای ،آذر(مهــدی)
شــریعترضوی ،مصطفــی بزرگنیــا و احمــد قندچــی بودنــد
کــه دکت ــر شــریعتی آنــان را ســه آذر اهورایــی مینامــد .ایــن ســه
دانشــجو ،دانشــجوهای دانشــکدۀ فنــی بودنــد .آذر( مهــدی)
شــریعت رضــوی ،بنــا بــه نقــل مشــهور عضــو ســازمان جوانــان
حــزب تــوده بــود کــه البتــه پــوران شــریعت رضــوی ،خواه ــر وی

گــزاره را رد میکنــد و در اســتدالل آن اینگونــه میگویــد«:
عنــوان میکننــد کــه آذر تــودهای یــا کمونیســت بــوده در
حالــی کــه ایــن قضــاوت کامــل نادرســت اســت» .شــریعت
ً
رضــوی اینگونــه اســتدالل مــی کنــد«:اوال ،جوانــان آن زمــان
معلــم و الگــوی سیاســی نداشــتند کــه بگوییــم تحــت تأثی ــر
تفکــرات و آموختههایشــان بــه ایــن گروههــا میپیوســتند
و ایــن نبــود کــه بگوییــم جوانــان فعــال و دانشــجویان آن
زمــان بــا شــناخت کامــل از تفکــرات و ایدههــای احــزاب و
تفکــرات مختلــف بــه آنهــا ملحــق میشــدند و دوم هــم
نمــاز میخوانــد و هــم روزه میگرفــت» .احمــد قندچــی ،بنــا

بــر گفتــۀ نزدیــکان وی عضــو جبهــۀ ملــی ایــران اســت و از
طرفــداران دکتــر مصــدق بــود .مصطفــی بزرگنیــا نیــز بنابــر
قــول مشــهور عضــو حــزب تــوده بــوده و فعالیــت سیاســی
داشــت .دربــارۀ عضویــت شــریعت رضــوی و بزرگنیــا در حــزب
تــوده افــرادی ماننــد خســرو معتضــد آن را رد میکننــد و بــر
ایــن باورنــد کــه کمونیسـتها آنــان را بــه خــود نســبت داده انــد .کــه
البتــه ســخنان معتضــد تــا حــدودی قابــل قبــول نمیتوانــد
باشــد؛ چــرا کــه در اســتداللی کــه معتضــد در اینبــاره دارد
تناقضاتــی اســت؛ بــرای مثــال میتــوان بــه اســتدالل او در
رابطــه بــا تــودهای نبــودن بزرگنیــا «مصطفــی بزرگنیــا،
متولــد  ۱۳۱۱و رئیــس حســابداری بانــک کشــاورزی بــوده اســت.
او هیــچ فعالیــت سیاســی نداشــت .فعالیــت او در تئاتــر و
ســینما در رشــتۀ هنــر بــود .در یکــی از فیلمهــای ســینمایی
بــه نــام «اشــتباه» کــه در ســال  ۱۳۳۱در تهــران نمایــش داده
شــد ،نقــش اول را داشــت» امــا جــای شــک دارد فــردی کــه
دانشــجوی ســال ســوم اســت رئیــس حســابداری بانــک باشــد
و همچنیــن نقــش اول فیلــم اشــتباه فرشــید بزرگنیــا اســت،
و البتــه بــرادر ب ــزرگ نیــا بــه فعالیتهــای سیاســی او نی ــز اشــاره
کــرده اســت «بیشــتر کارهــای سیاســی مصطفــی از نظــر مــا
پنهــان بــود و چنــد دفعــه در حیــن تظاهــرات بــه وســیلۀ
کالنتــری دســتگیر شــد کــه بــا دادن تعهــد آزادش کردیــم».
امــا ایــن حادثــه در شــانزدهم آذر  32تمــام نشــد و منج ــر بــه
اعتصــاب دانشــگاهیان شــد.
دانشــگاه بــرای مدتــی به حالــت تعطیلی درآمد و در شــهرهای
دیگ ــر نی ــز دانشــگاهها بــه نشــانۀ اعتــراض اعتصــاب کردنــد.
مــا میتوانیــم انعــکاس ایــن واقعــه را در روزنامــۀ اطالعــات
بــا شــکلی تغیی ــر یافتــه ببینیــم .آنچــه کــه روزنامــۀ اطالعــات
از حادثــه بیــان کــرد دربــارۀ تظاهــرات چنــد تــن از دانشــجویان
بــود و ســخنان فرمانــدار نظامــی را در گــزارش خــود آورد کــه
بــه تحریــکات اختاللگ ـران افراطــی اشــاره کــرده بــود و عامــل
درگی ــری را اختاللگــران معرفــی کــرد.
مســئلۀ مهــم و حائــز اهمیــت رابطــۀ نیکســون و ایــن روز
اســت .طبــق روایــت رســمی ،نیکســون یکــی از دالیــل اصلــی
ایــن تظاهــرات و ایــن واقعــۀ وحشــتناک بــوده و دلیــل حضــور
نظامیــان در دانشگــــاه کــه حتــی یکــی از روزنامههــای آن
زمــان ،نام ـهای سرگشــاده و بــا عنــوان ســه قطــره خــون بــرای
نیکســون منتشــر کــرد و در آن از رســم قدیمــی ایرانیــان و
قربانــی جلــوی پــای مهمانــی کــه دوســتش دارنــد ،ســخن
میگویــد و اشــاره میکنــد کــه بــرای نیکســون ســه جــوان
ایرانــی قربانــی شــدند؛ همچنیــن علــی شــریعتی نی ــز بــه ایــن
موضــوع اشــاره میکنــد.
دلیــل ایــن نامــه و ایــن روایــت ایــن اســت کــه نیکســون در
هجدهــم آذر بــه دانشگــــــاه تهــــــران مــیرود ودر آنجــا
دکتــری افتخـــــــاری را دریافــت میکنــد ،جایــی کــه هنــوز
رد خــون دانشجویـــــــان بــر زمیــناش باقیمانــده بــود امــا
عــدهای مخالــف نظــر پیشگفتــــــه هســتند؛ افــرادی ماننــد:
جوادطباطبایــی و امی رخســروی و محمدترکمــــــــان و در
اینبــاره اســتداللهایی نیــز آوردهانــد .محمدترکمــان بیــان
میکنــد «:بایــد گفــت کــه نیکســون هجدهــم آذرمــاه بــه

ایــران میآیــد و نــه شــانزدهم آذر  ۳۲کــه در برخــی تبلیغــات
اشــاره میشــود و از آن گذشتـــــ ه همانطــور کــه قبــا ذکــر
شــد محــور اعتراضــات دانشجویـــــــان در روزهــای قبــل
طبــق اســناد و مــدارک اعتــراض بــه دادگاه دکتــر مصــدق
و اعتــراض بــه تجدیــــــد رابطــــــه بــا انگلســتان بــود و هیــچ
سنــــــد و مدرکــی بــرای اینکــه در آن زمــان بــه ســفر نیکســون
اعتــراض وســیعی صــورت گرفتــه باشــد در دســت نیســت .از
آن گذشــته در روز ورود نیکســون بــه دانشــگاه اعتــراض و
واکنشــی شــاهد نیســتیم؛ امــا میبینیــم کــه دو هفتــۀ بعــد
از شــانزدهم آذر کــه دنیــس رایــت ،ســفیر کبی ــر انگلیــس بــه
تهــران میآیــد .دانشــجویان اعتصــاب
میکننــد و واکنــش بســیار تنــدی
نشــان میدهنــد .واقعــۀ شــانزدهم
آذر در اســاس ارتبــــــــاطی بــا تظاهــرات
ضــد آمریکــــــایی و نیکســون نــدارد»...
همچنیــن جــواد طباطبایــی در مصاحبــۀ
خــود بــه صــورت غیرمســتقیم ایــن
مســئله را بازگــو کــرد« بــا گستـــــرشی کــه
نظــام دانشگــــــــاهی از ســالهای دهـــــۀ
ســی خورشیــــــدی پیــدا کــرد و در شــرایطی
کــه فضــای سیــــــاسی ایــران بســتهتر و دایــرۀ
فعالیــت احــزاب سیـــــاسی تنگتــر میشــد،
دانشگــــــاه بــا اســتقالل نســبی کــه در آن
زمــان داشــت بــه یکــی از مراکــــــز فعالیــت
سیــــــاسی تبدیــل شــد .کشــته شــدن ســه
دانشــجوی دانشــگاه تهــران در شــانزده آذر
ســی و دو -کــه البتــه ربطــی بــه ورود ریچــارد نیکســون بــه ایــران
نداشــت کــه در هیجــده آذر بــه تهــران آمد،آنچــه از فعالیــت صنفــی
باقــی مانــده بــود »...و بابــک امی ــر خس ــروی کــه آن زمــان خــود
مســئول کمیتــۀ دانشــجویی دانشــگاه بــود نیــز اعتقــاد
دارد« بعــد از کودتــای  ۲۸مــرداد و ضربــهای کــه بــه جنبــش
ملــی و دموکراتیــک ایــران خوردهبــود ،سلســلۀ فعالیتهــای
گســتردهای در دانشــگاه تهــران شــروع شــده بــود.
دانشــگاه از مراکــز فعــــــال و حســاس مبــارزه بــود .در آذر
ً
مــاه دانشــگاه متشــنج بــود .اوال محاکمــه دکت ــر مصــدق تــازه
شــروع شــده بــود کــه دانشــجویان را خیلــی ناراحــت کــرده
بــود و دوم رابطــۀ دیپلماتیــک بــا انگلســتان دوبــاره از ســر
گرفتــه میشــد.
دنیــس رایــت ،کاردار ســفارت انگلیــس روز  ۱۴آذر وارد تهــران
شــده بــود .بدیــن مناســبت ،روز  ۱۵آذر درگیریهــای شــدیدی
میــان مامــوران انتظامــی کــه مدتــی بــود در دانشــگاه حضــور
داشــتند و اصــا حضــور نظامیــان یکــی از عوامــل اصلــی و
دایمــی تحریــک دانشــجویان بــود ،پیــش آمــد» .همچنیــن او
اذعــان دارد« روز  ۱۶آذر آن ســال ( )۱۳۳۲شــاید آرامتریــن روز
دانشــگاه بــود و هیــچ برنامــهای بــرای تظاهــرات پیشبینــی
نشــده بــود.
برخــاف آنچــه شــایع اســت کــه دانشــجویان علیــه آمــدن
نیکســون بــه ایــران دســت بــه تظاهــرات زده بودنــد و بــه خاطر
ایــن تظاهــرات بــه دانشــجویان حملــه شــد ،ایــن گفتههــا بــه
کلــی نادرســت اســت بــه خصــوص اینکــه ،نیکســون نــه در ۱۶
آذر بلکــه در  ۱۸آذر وارد تهــران شــد و دانشــجویان اطالعــی از
آمــدن نیکســون نداشــتند .اتفاقــا آن روز اصــا تظاهــرات در
کار نبــود بلکــه علــت درگیـ ــری ایــن بود،بهانــه کــرده بودنــد که
دانشــجویان بــرای ســربازانی کــه آنجــا مســتقر بودنــد ،شــکلک
درآوردهانــد .ســربازان وارد کالس درس مهندس«شمســی»
اســتاد نقشهبــــــرداری در دانشــکدۀ فنی شــده و خواسته بودند
چنــد نف ــر را دســتگیر کننــد.
ســر ایــن قضیـــــه مهنــدس شمســی عصبانــی میشــود و
کالس را تعطیــل میکنــد و پیــش «مهنــدس خلیلــی» رئیــس
دانشکـــــده م ـیرود کــه خــودش از طرفــداران دکت ــر مصــدق
بــود .او هــم عصبانــی میشــود؛ خــود ایشــان یــا معاونــش
دکتــر عابــدی ،زنــگ دانشکــــــده را میزنــد .دانشجویـــــــان
میریزنــد در مســیر هــای دانشــکدۀ فنــی .در همیــن حیــن
ســربا زها وارد صحــن دانشکــــــده میشــوند .دانشجویـــــان
شــعارهایی از جمله«مــرگ بــر شــاه» ســر میدهنــد .بعــد
تیرانــدازی برنامهریــزی شــده آغــاز میشــود» .کــه البتــه بایــد
بــه تفکــرات و خطمشــی او نیــز توجــه داشــت بــه هرحــال
گزارشــات متفــاوت اســت و مــا ســعی کردیــم در ایــن جســتار
روایــت تاریــخ رســمی حادثــۀ شــانزدهم آذر را بــه صــورت
چکیــده توصیــف کنیــم.

منابع:
یــزدی ،ابراهیــم (.)1383جنبــش دانشــجویی در دو دهــه
 1320و  .1330تهــران :انتشــارات قلــم.
باقــی ،عمادالدین(.)1383جنبــش دانشــجویی ایــران ،از آغــاز
تــا انقــاب اســامی .تهــران :حکایــت قلــم نویــن

یک جامعه شناس :وطن دوستی میراث جنبش کوچک جنگلی است
یــک جامعــه شــناس ،جنبــش جنــگل را غی ــر قابــل مصــادره دانســت و خاطرنشــان کــرد :میــراث می ــرزا وطــن دوســتی اســت ،زیــرا مرحــوم کوچــک
جنگلــی ایــران خــواه و ایــران دوســت بــود و نســبت بــه همــه نیروهــا و جریــان هــا و گ ــروه هــا نــگاه بــاز داشــت و از نظ ــر مذهبــی ،نواندیــش بــود.
عبــاس نعیمــی جورش ــری در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه بــرای تحلیــل نهضــت می ــرزا کوچــک جنگلــی در ابتــدا بایــد بدانیــم بــا چــه پدیــده
ای مواجــه هســتیم ،اظهــار کــرد :برخــی ایــن پدیــده را یــک انقــاب دانســته و از آن تعبی ــر بــه «انقــاب جنــگل» مــی کننــد ،برخــی دیگ ــر حرکــت می ــرزا
را تجزیــه طلبانــه مــی داننــد؛ عــده ای نی ــز هســتند کــه معتقدنــد حرکــت می ــرزا نوعــی شــورش و راهزنــی بــوده اســت ،امــا پدیــده جنــگل متمای ــز از
ایــن عناویــن اســت.
ایــن نویســنده و پژوهشــگر ،بــا اشــاره بــه تغییــرات جامعــه ســنتی دوران جنبــش جنگل تــا نهضت ملــی نفت و انقــاب اســامی ،خاطرنشــان کرد:
ایرانــی هــا در طــول دوران معاص ــر ســه خواســته اصلــی داشــتند و حرکت هــای اجتماعی بــا مطالبــه «آزادی»« ،اســتقالل» و «عدالت» همــراه بوده

اندیـــــشه

لــذا ایــن ســه خواســته طــی  ۱۰۰ســال اخی ــر و بعــد از انقــاب مش ــروطه همــواره در جنبــش هــای مردمــی به چشــم می خــورد.
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حکومتاندیشــی ،میــراث بشــری از بــرای تأمیــــــــن امنیــت
بــوده اســت .انســان هوشــمند در طــول تاریــخ زیســت فــردی
تــا اجتمــــــاعی خــود ،دشــوارههای بسیـــــــــاری را بــه تأمــل
نشستهاســت تــا طــول حیــــــــات و ســعادت را بــرای خــود
محقــق ســــــازد .پرس ـشهای بنیادیــن چیســتی حکومــت؟ و
چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟ چگونــه بایــد حکومــت کنــد؟
از تأمــــــــات مهــم حکومــــ ـتاندیشی اســت.
در ایــن رهیافــت ایرانیــان در طــول تاریــخ ُپ ــر فــراز و نشــیب خود
از ســنت حکومتاندیشــی غنــی برخوردارنــد .اولیــن حکومتــی
کــه توانســت نجــد (فــات) ایــران را منســجم و متحــد ســازد،
عیالمیهــا بودنــد .عیالمیهــا در فرآینـــــــد دیالکتیـــــــــک
فکــــــری حــــــوزههای تمدنــی میــــــــانرودان (بینالنهریــن)
و ایــران ،حکومتیاندیشــی را بــر بنیــاد احتــرام بــه تنوعهــا و
تکثـــــــرها و نی ــز اتحــاد ب ــر محــور شاهنشــاه را رقــم زدنــد.
ســقوط عیالمیهــا بــا حملــه آشوربانیپــــال ،فرصــت برآمــدن
پارســیان (آریاییهــا) و ادامــه مســیر عیالمــی بوجــود آمــد.
هخامنشــــــان ،فصــل نوینــی ا ز حکومتاندیشــی بــود
کــه بــر پشتوانـــــــه تأمــات فکــری دیــن زرتــــــشت نمــود
دادن .دو رکــن بنیادیــن دیــن و سیاســت ،ایــن حکومــت
را اســتوا ر میســاخت.
احتــرام بــه آزادی عقیــده بــر حــول شــاهی آرمانــی ،نقطــه
عطـــــــــف ایــن حکومـــــتاندیشـــــــی بــود .آنچــه در عصــــ ــر
هخامنشــیان تدویــن یافــت در چارچــوب یــک دیــدگاه در
دوره ساســانی امــکان احیــای مجــدد و با زاندیشــی پیــدا کــرد.
امــا بــا ســقوط ساســانیان در نتیجــه حملــه مســلمانان ،ایــن
حکومتاندیشــی ،مســیر بازتولیــد و بازاندیشــی را در بســتر
جهانزیســت اســامی پیــدا کــرد.
ســید جــواد طباطبایــی ،بــا طــرح نظریــه حکومتــی ایرانشــهری،
میــراث فک ــری ایرانیــان کــه بــه دوره اســامی انتقالیافتــه را بــا
نظریــه ایرانشــهری معرفــی کــرده اســت .اکنــون بــا توجــه بــه
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حکومتاندیشی ایرانشهری
تبــار ایــن فک ــر میتــوان چیســتی آن نظریــه را مــورد کنــکاش
قــرار داد.
نظریه حکومتاندیشی ایرانشهری:
ایرانشــهر ( ،)ērānšahrبرآمــده از واژه(پارســیگ( ērānایران)،
روزگار ساســانیان .ایــن
شاهنشــاهی ایــران بــود بــه
نــــــام
ِ
ِ
ِ
ســرزمین ایرانیــان را میدهــد .ایرانشــهر در
معنــای
مفهــوم
ِ
دوران ساســانیان بــه واحــدی جغرافیایی-مفهومــی تبدیــل
میشــود؛ بــر اســاس متــــــون و کتیبههــای باقیمانــده،
افــراد مختلــف از
در ایــن ســرزمین ،بــا مرزهــای مشــخص،
ِ
ادیــان مختلــف ،فراتــر از باورهــای مذهبــی و قومــی ،خــود را
ِ
شــهروند «ایرانشــهر» دانســتهاند .از ایــن رو ،از نظــر برخـــــی
مفهــوم ایرانشــهر همــان مفهــوم «ایرانیــت»
پژوهشــگران،
ِ
یــا مجموعـهای از ارزشهــای فرهنگــی ،همچــون نــوروز اســت
طوالنــی تاریخــی و مذهبــی توانســته در
ســنت
کــه در یــک
ِ
ِ
مختلــف ایــن واحــد
مردمــان
دورههــای مختلــف ،توســـــط
ِ
ِ
جغرافیایــی ،تــــــداوم پیــدا کنــد.
شاپــــــور ،در سنگنبشــته ســهزبانهاش در کعبــه زرتشــت،
خویــش را «فرمانــروای ایرانشــهر» شناســانده اســت.
آنچــه از بررســی مــدارک تاریخــی و باستانشناســی ایــران بــه
دســت میآیــد ،ایــن اســت کــه عنــوان پادشــاهان ساســانی و
نــام کشــور و قلم ــرو فرمانروایــی ایشــان بــا القــاب و نامهــای
پیــش از ایشــان تفــاوت دارد .واژه ایــران ،آریــان و آریانــوس در
کتیبههــای ساســانی و القــاب و نامهــای اشــخاصی ماننــد
ایراندخــت ،ایرانگشســب ،ایــران خــرد و نــام ســمتهای اداری
ماننــد ایــران سـ َ
ـپهبد ،بــرای اولیــن بــار در زمــان ساســانیان دیده
میشــود .کاربــرد گســترده نــام ایــران در القــاب مختلــف اداری
حکومــت جدیــد و تشــکیالت آن از همــان ابتــدای بنیانگــذاری
سلســله ساســانی پدیــدهای ویــژه اســت .در کتیبههــای
شــاهان ساســانی پــس از عنــوان ،ایــران و انیــران (یعنــی ایــران
و غیرایــران) دیــده میشــود .ایــن واژههــا در برابــر واژههــای
آریایــی و غیرآریایــی اســت ،کــه در متــون هخامنشــی بــه چشــم
میخــورد.
میــراث مهمــی کــه ساســانیان بــرای ایــران بــه جــا گذاشــتند ،بــه

شــکل گی ــری مفهــوم ایــران بــه عنــوان یــک فرهنــگ و ملــت
نمــود یافتــه اســت .ایــن بــاور و ایــن دیــد ایرانشــهری یــا منــش
ایرانشــهری یــا ایرانــی از دوره ساســانی سرچشــمه گرفته اســت.
ساســانیان اولیــن سلســله ای در ایــران هســتند کــه ایــده
ایرانشــهر را بــه عنــوان یــک ایــده سیاســی و هویــت فرهنگــی
ایرانیــان برپــا میکننــد .مهمتریــن میــراث ساسانیـــــــان ایــن
اســت کــه مــا در طــول تاریــخ  1800ســاله ،بــا ایــن ایــده واحــد
منســجمی از اقــوام ،گویشهــا و زبانهــای مختلــف را بــر
حــول مفهــوم ایــران بــه اتحــاد رســانیده اســت.
یکــی از عناصــر مهــم شــکل گیــری ایــن مفهــوم پیدایــش
خداینامــه در زمــان ساســانیان اســت .ایــن همــان کتابــی
اســت کــه شــاهنامه از آن سرچشــمه گرفتــه اســت .آقــای تــورج
دریایــی در ایــن زمینــه مــی گویــد« :اهمیــت دیگ ــر ساســانیان
ایــن اســت کــه در زمــان خســرو انوشــیروان در همــان قــرن
ســوم ،تاریــخ ملــی ایــران بــه نــام خداینامــه تدویــن مــی شــود.
و آن تاریــخ و یــادی اســت از گذشــته ،آنچــه کــه ایرانیــان بودنــد،
از کجــا آمدنــد ،چگونــه جهــان آغــاز شــد ،تــا زمــان فروپاشــی
شاهنشــاهی ساســانی ».خداینامــه در اصــل بــه زبــان پهلــوی
بــوده کــه از میــان رفتــه اســت ولــی ایرانیــان آن را در اوایــل
دوره اســامی ترجمــه کردنــد.
ایــن بــدان معنــا اســت کــه ساســانیها نــه تنهــا جایــی بــه
نــام ایرانشــهر درســت مــی کننــد ،و ایــده هــای فرهنگــی
بــرای ایرانیهــا بــه وجــود میآورنــد ،بلکــه تاریخــی هــم بــرای
ایرانــی هــا بــه وجــود مــی آورنــد« .در واقــع تاریــخ ســنتی مــا
کــه در شــاهنامه رقــم مــی خــورد و در متــون فارســی از جملــه
فارســنامه ابــن بلخــی و غیــره دیــده مــی شــود ،همــه زاییــده
همیــن خداینامــه یــا شــاهنامه دوره ساســانی اســت».
ساســانیان از  224تــا  651میــادی یعنــی بــرای بیــش از 400
ســال ب ــر منطقــه وســیعی کــه زمانــی عــاوه ب ــر فــات ایــران،
عــراق ام ــروز و بخشــی از افغانســتان و پاکســتان را در ب ــر مــی
گرفــت حکومــت کردنــد.
اردشــیر بابکان ،خسرو انوشیروان و بهـــــــــــرام گــــــــور نـــــــام
هایــی آشــنا بــرای ایرانــی اســت کــه همــه بــه دوره ساســانی

برمــی گردنــد .را ز بقــــــــای طوالنــی ساســانیان د ر ایــن
اســت کــه یــک حکومــت ســنترالیزه (مرکــزی) بــر اســاس
قانــون داشــتند .قانــون مهمتریــن انــگاره سیاســی د ر
ســاختا ر حکـــــومتاندیشی ایرانشــهری اســت .بقــای ۴۰۰
ســاله حکومــت ساســانی را بسیـــــــــاری ا ز پژوهشگــران
تاریــخ پساباســتان ایـــــــران را همیــن اتکـــــــای حکومــت
بــه قانــــــــون میداننــد.
میــراث ساســانیان را اگــر بــه طــور خالصــه بخواهیــم مطــرح
کنیــم ایــن اســت کــه بقــای ایــران و فرهنــگ ایرانیــت ب ــر بنیــاد
پذیــرش تنــوع و تکث ــر در عیــن حــال اتحــاد و وحــدت ب ــر حــول
شاهنشــاه بــوده اســت .شاهنشــاه در اندیشــه ایرانشــهری
یــک نمــاد و یــک انــگاره احــاد ملــی اســت؛ یعنــی براســاس آن
تمــام تفاوتهــای اجتماعــی بــه واحــدی بــه نــام یــک کشــور
متحــد تبدیــل میســازد.
حکومتاندیشــی ایرانشهـــــــری ،نظریــــه تنظیــم کننــــــــده
مناســبات اجتماعــی از یکســو و اجتمــاع بــا قــدرت از ســوی
دیگــر اســت .جامعــه ایرانــی در طــول تاریــخ مرکــب از اقــوام
و گویشهــای مختلــف بــوده اســت .ایــن اقــوام تنهــا خــرده
فرهنگهــای گویشــی نبودنــد :بلکــه دامنــه زیســت اقوامــی
بــا واحــد مســتقل زبانــی چــون عربهــای هــم در ســاختار
حکومتــی ایرانشــهری جــای داشــتند.
رونـــــدی کــه یــک قــوم بــا توجــه بــه موقعیــــــت و جایــگاه
اجتمـــــــاعی خــود ،امــکان اتحــاد و منسجـــــــم سرزمینــــی و
قومــی را پیــدا میکــرد .ایرانیــان ،پــس از گسســتی کــه در
فرآینــــــــد حکومتاندیشــی شاهیآرمــــــــانی در دورههــای
ســلوکی و اشــکانی پیــدا شــد؛ توســط ساســانیان ایــن دیــدگاه
امــکان بازاندیشــی و بازتولیــد پیــدا کــرد.
بــه صورتــی کــه ایــران متشــتت و ملوکالطوایفــی در دوره
ساســانی ،متحــد و یکپارچــه شــد.
ایــن ایــده بعـــــــدها در اوج دشــوارههای جهانزیســت
اســامی ،امــکان بازتولیــد و بازاندیشــی دوبــاره پیــدا کــرد ،تــا
براســاس آن ســاختار حکومتــی جدیــدی در دوره عباســیان
برساختـــــــه شــود.
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دکتری اندیشه سیاسی99
در یــک دهــه گذشــته بــه خصــوص بــا ســو مدیریــت هــای
گســترده ای کــه در رونــد اداره ی امــور کشــور صــورت گرفتــه
اســت بــار دیگ ــر مباحثــی همچــون جدایــی طلبــی و تحــرکات
قومــی در برخــی از شــهرهای ایــران جــان گرفتــه انــد.
ایــن موضـــــــوع در جای خود موضوعـــــــی بســیار مهــم و جدی
اســت کــه ابعــاد مختلــف سیاســی ،حقوقــی و نظ ــری دارد.
ایــن نوشــته بــر آن اســت کــه بــا توضیــح مفهــوم ایــران و
اندیشــه ایرانشهـــــــری نشــاندهد کــه چگونــه فراهــم
ســاختن یــک چهارچــوب نظ ــری و تبییــن صحیحــی از اندیشــه
ایرانشــهری مــی توانــد یــاری رســان کســانی باشــد کــه مــی
خواهنــد در برابــر تجزیــه طلبــان ایســتادگی کننــد.
واژه ایرانشــهر بــرای اولیــن بــار توســط شــاپور اول اســتفاده
شــد او در «کتیبـــــهی ســه زبانــه ی خــود قلمــــــرو خویــش
را ایرانشــهر نامیــد کــه مــی تــوان آن را قلمــرو یــا ســرزمین
ایرانیــان نامیــد ( ».دریایــی.)25 :1397 ،
بنابرایــن د ر آن زمــان مــا بــا محـــــدوده ای جغرافیایــی روب ــرو
بــوده ایــم کــه « بــه فرمانروایــی ساســانیان مربــوط بــوده
اســت و دارای نــام ایرانشــهر بــوده اســت( ».همــان،ص)25
امــا پیــش ا ز شــاپو ر ایــن اردشــیر اول بــود کــه شاهنشــاهی
ساســانی را بنــــــــا نهــاد و ا ز آن زمــان بــود کــه «اردشیــــــ ــر
عنـــــــوان شاهنشــــــاه بــه معنــای شاهشــاهان را گرفــت
و ش ــروع بــه تســخیر س ــرزمینی کــرد کــه خــود بــه آن ایــران
مــی گفــت ( ».دریایــی.)11 : 1382،
نکتــه مهــم در مــورد ساسانیـــــــان پیونــد وثیــق آن هــا بــا
قرائتــی از دیــن زرتشــتی و متــون کهــن اوســتایی بــود.
آن هــا بــرای اولیــن بــار دو عنصــر دیــن و حکومــت را بــا
یکدیگــر ترکیــب نمودنــد و تــاش کردنــد تــا مشــروعیتی
دینــی بــرای خــود فراهــم آورنــد .اردشــیر بــا انتخــاب نــام ایــران
بــرای س ــرزمین مــورد حکومتــش تــاش مــی کــرد تــا « دیگــران
بــاور کننــد کــه خداونــد او را بــرای فرمانروایــی برگماشــته
اســت ،نــام مــورد اســتفاده بــرای ایــن س ــرزمین ،کــه در اوســتا
بــرای میهــن اســطوره ای آریائیــان ذک ــر شــده ،دیگ ــر بــه منطقــه
تحــت فرمانروایــی ساســانیان اطــاق مــی شــد( ».دریایــی.)14:1382،
ایرانشــهری هــا معتقدنــد از زمــان کهــن نســبت بــه ایــران
درکــی فرهنگــی وجــود داشــته اســت.آنها ب ــر ایــن باورنــد کــه

«وحــدت مفهــوم ایــران ،بــه ویــژه در شاهنشــاهی ساســانی
تثبیــت و تحکیــم شــد و از مجــرای آن بــه دوره اســامی انتقــال
یافــت (».بســتانی)186 :1395 ،
بنابرایــن تلقــی کهــن ایرانیــان دو ویژگــی اساســی دارد .اول
برداشــتی اسطــــــوره ای از تاریــخ ایــران و سپـــــــس مفهــوم
تــداوم کــه در ادامــه آن را توضیــح خواهیـــــمداد .ایرانیــان
بــا اســتفاده از ادراکــی تخیــــــلی و تصـــــوری توانســتند بــه
«درکــی آرمانــی و مثالــی از هویــت و تاریــخ خویــش دســت
یابنــد .اســطوره هــا همــواره تجلــی آرمــان هــای ه ــر اجتمــاع
بشــری هســتند( ».همــان،ص.)187
دومیــن ویژگــی اندیشــه ایرانشــهری مفهــوم تــداوم اســت
کــه بــه وســیله اســطوره هــا و شــکل دهــی بــه یــک گذشــته
تاریخــی صــورت مــی گرفتــه اســت .وجــه دیگ ــر ایــن اندیشــه
تاکیــد ب ــر مفهــوم ایــران بــه مثابــه یــک ملــت اســت « :ایــران
بســیار پیــش از آن کــه مفهــوم ملــت در تــداول جدیــد تدویــن
شــود،بــه عنــوان کشــوری کــه ممالــک محروســه خوانــده مــی
شــد ،تبدیــل بــه ملــت شــده بــود( ».طباطبائــی.)25: 1396،
طباطبائــی بــا بهــره گیــری از مفهــوم نظــام آبســتن کارل
اشــمیت توضیــح مــی دهــد کــه ایــران «تنهــا نــام کشــوری بــا
مختصــات جغرافیایــی نیســت،بلکــه جســم لطیــف کشــوری
اســت کــه پیوســته زبــان ،تمــدن ،فرهنــگ و نمودهــای
بســیاری دیگ ــری را بــه عنــوان روح قــوم ایرانــی بــا خــود حمــل
کــرده اســت( ».طباطبائــی.)38 :1395 ،
بنابرایــن او در ذیــل کســانی قــرار مــی گیــرد کــه از مفهــوم
ایــران روایتــی تاریخینگــر دارنــد.
ایــن گ ــروه «در عیــن حــال کــههویــتملــیرامقولــهایمتعلقبه
عص ــر جدیـــــد مــی داننــد و عطــف بــه ماســبق کــردن آن را نمــی
پذیــرد هویــت فرهنگــی ایــران را مقولــه ای تاریخــی مــی دانــد
کــه از دوران پیــش از اســام تــا بــه ام ــروز بــه صــور گوناگونــی
بازســازی شــده است(».اشــرف.)1397:38،
اگرچــه بــا جایگزینــی تدریجــی عرفــان بــه جــای فلســفه و
نادیــده گرفتــن شــدن مفهــوم اساســی مصلحــت عمومــی در
اندیشــه ایرانــی و اســامی ایرانیــان بــه تدریــج بــه نوعــی زوال
دچــار شــدند امــا شکســت در عرصــه سیاســت و حکومتداری
در براب ــر اعــراب باعــث نگردیــد کــه ایرانیــان بــه تــداوم خویــش
از راه دیگ ــری دســت نزننــد .ایرانشــهر خــود را در زبــان و ادبیات
فارســی تــداوم بخشــید و « فردوســی طوســی ،ســراینده
حماســی ملــی  ...تجدیــد کننــده جاویــدان خــرد ایرانشــهری در

ادب فارســی بــود و  ...پلــی میــان دوره باســتانی و دوره اســامی
ایــران پــی افکنــد ( ».طباطبائــی)363 :1387،
امــا از مقطعــی یــه بعـــــد دوران فردوســــــی بــه ســر آمــد و
عص ــری آغــاز شــد کــه ســهروردی در آن حماســـــه ایرانــی را بــه
عالــم عرفــان انتقــال داد و ایــن ام ــر در آثــار افــرادی بــه ماننــد
حافــظ نیــز خــود را عیــان ســاخت.
بنابرایــــــن وجــوه مهمــی از اندیشــــــه ایرانشـــــهری در قالـــــب
زبــان و ادبیــات فارســی خــود را تــداوم بخشــیدند کــه در ایــن
مــورد پژوهــش هــای ارزنــده ای نی ــز صــورت گرفتــه اســت .البتــه
ایــن تــداوم در قالــب هــای سیاســی کــه همانــا حضــور ایرانیــان
در کســوت وزرای خلفــا بــود بــه شــکلی دیگ ــر جریــان داشــت:
« دوره شــاهی آرمانــی بــه پایــان رســیده بــود و بقــا و وحــدت
ملــی ایــران زمیــن ج ــز بــا تکیــه ب ــر دانــش و بینــش وزیــران ایرانــی
امــکان پذی ــر نمــی شــد (».طباطبائــی.)61: 1397،
بنابرایــن اندیشــه ایرانشــهری معقتــد اســت کــه مــی تــوان
و بایــد تاریــخ را بــه مثابــه یــک داســتان دیــد .پــل ریکــور،
فیلســــــوف معــروف فرانســــــوی تاریخنویــس را همچــون
نمایشــنامهنویس مــی دانــد چــرا کــه هــر دو اینهــا در حــال
روایتگ ــری زندگــی و سرشـــــت مردمــان هســتند .کارل مانهایم
نی ــز در کتــاب مشــهور خــود بــا عنــوان « ایدئولــوژی و اتوپیــا »

ایــن نکتـــــــه و وابستــــه بــودن مــا بــه گذشــته را توضیــح
مــی دهــد.
بنابرایــن تخیــل جمعــی کــه مــورد نظ ــر ریکــور و مانهایــم اســت
از ایــن طریــق شــکل مــی گیــرد و جوامــع را مــی ســازد .هــر
جامعــه دارای نوعــی از هویــت اســت کــه ابتــدا در یــک
«گذشــته اجتماعــی کــه روایــت در آن تولیــد مــی شــود شــکل
مــی گیــرد ( ایدئولــوژی) و دومیــن عنصــر همــان اجتماعــی
اســت کــه قــرار اســت روایــت چی ــزی را در آن شــکل بدهــد.
( اتوپیا ( »).سبز.)24 :1397 :
شــناخت اندیشــه ایرانشــهری بــه خصــوص در خاورمیانــه امروز
ام ــری ض ــروری اســت .چــرا کــه کشــور مــا در طــول تاریــخ درگی ــر
دشــمنانی بــوده اســت کــه خواســته انــد تمامیــت ارضــی ایــران
را از بیــن ببرنــد.
اگ ــر ایــران شنــــــاس مع ــروف آمریکایــی ریچاردفــرای میگویــد
کــه ایــران همچــون درخــت س ــروی بــوده اســت کــه همــواره
خمشــده امــا نشکستهاســت همانــــــــا دلیــل ایــن ســخن
فــرای ویژگــی هــای خــاص ایرانیانــی اســت کــه از نظ ــر فک ــری
همچنــان در دل ایرانشــهر زیســت مــی نماینــد .امیــد کــه
بــدون هیــچ گونــه تعصــب و بــه شــکلی دانشــگاهی و دقیــق
نظــرات ایرانشــهری را بشناســیم.
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انا هّلل و انا الیه راجعون
شــهادت مدیــر انقالبــی و دانشمنــــــد مبتکــر شــهید دکتــر
محســن فخــری زاده معــاون فقیــد وزارت دفــاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح و رییــس مؤث ــر و خــدوم ســازمان پژوهــش
و نــوآوری ایــن وزارتخانــه بــه دســت تروریس ـتهای جنایتــکار
و نوکــران ایــادی اســتکبار و رژیــم صهیونیســتی را بــه محض ــر
بقیـةهللا األعظــم امــام زمــان (عــج) ،فرمانــده معظــم کل قــوا،
جهادگــران صنعــت دفــاع دانشبنیــان کشــور و عمــوم ملــت
شــهیدپرور ایــران اســامی تبریــک و تســلیت عــرض میکنیــم.
اینگونــه اقدامــات بیشــک خللــی در عــزم ملــت ب ــزرگ ایــران
بــرای پیشــرفت ایجــاد نخواهــد کــرد و رویشهــای پــر امیــد
انقــاب اســامی راه شــهیدان را ادامــه خواهنــد داد.
اگرچــه اقدامــات امنیتــی و حفاظتــی در پیشــگیری از ایــن
حــوادث تلــخ مؤثــر اســت امــا آن چــه بــه دشــمن جــرأت و
جســارت اقدامــات تروریســتی از ایــن قبیــل را مــی دهــد هــر
ســخن و عملــی اســت کــه بــه تضعیــف وحــدت ملــی ،ایجــاد
دودســتگی در جبهــه مقاومــت داخلــی و عــدم توجــه بــه
هشــدارهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی بیانجامــد.
ً
قطعــا فرزنــدان انقالبــی ملــت در دســتگاههای اطالعاتــی
و امنیتــی آمــران و مجریــان ایــن اقــدام تروریســتی در خــاک
وطــن را بــه ســزای اعمالشــان خواهنــد رســاند.
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بیانیهجهاددانشگاهی در پی شهادت دکتر محسن فخریزاده

یکی مرد جنگی به از صدهزار

ســید رســول هاشم آبادی

(بازتاب ترور شهید فخریزاده در رسانههای جهان)

کارشناسی تاریخ ۹۶

نیویورک تایمز :دانشمند هستهای ایران در کمین کشته شد.

فارن پالیسی :ایران چگونه به ترور دیگر شخصیت مهم خود واکنش
نشان میدهد؟

ت جورنال :کشتهشدن محسن فخریزاده چه تاثیری
والاستری 
برنامههای هستهای تهران خواهد گذاشت؟

الجزایر :دانشمند ایرانی ترورشده چه کسی بود؟

اسکای نیوز :محسن فخریزاده،
دانشمند ایرانی ،با یک اسلحهی کنترل از راه دور کشته شد.

میدلاست آنالین :ایران دخالت اسرائیل در قتل دانشمند هستهای را
اثبات میکند

