


شماره هجدهم، مرداد 2۱۳۹۳

سخن سردبیر
زیر آفتاب داغ تابستان

زمس�تان که هس�ت مدام از سرما ش�کایت داریم و گرمای تابس�تان را آرزو 
می کنیم. تابس�تان که می رس�د اما تاب گرمای آن را نداریم، نه اینکه نداشته 
باشیم بلکه مشکالتش زیاد است. اصوال تابستان فصل تن به آب زدن است 
و لباس س�بک پوشیدن، خنک ش�دن و راحت راه رفتن، اما سی و پنج سال 
است که تابستان های ایران با جاهای دیگر دنیا متفاوت است. دلیلش خیلی 
س�اده است. تابس�تان، در بیش�تر نقاط جهان، مردم می توانند با کمترین . 
خنک ترین لب�اس در کوچه و خیابان ها راه بروند اما در ایران این امکان وجود 
ندارد. در بیش�تر نقاط دنی�ا زن و مرد در فصل گرما، تن به آب می س�پارند و 
گرمای تن را با خنکی آب، فرو می نشانند اما در ایران، این امکان نیست، اگر 

هم هست دراستخرهای جداگانه است و ساحل های پرده کشیده. 
همین می شود که می بینیم جماعتی نه چندان کم شمار از ایرانیان، همه ساله 
ب�رای تفری�ح و گذراندن اوقات فراغ�ت چند روزی را در تابس�تان به ترکیه، 
دوبی یا کش�ورهای دیگر س�فر می کنند. این افراد برای اندکی آزادی بیشتر 
حاضرند پول بیش�تری بپردازند تا در کنار س�احل دریا ی�ا در مراکز عمومی با 
آس�ودگی و بدون نگرانی لحظاتی را در کنار دوس�تان یا خانواده شان سپری 

کنند و آنچه را دوست دارند بپوشند. 
ام�ا آنها ک�ه نمی توانند به س�فر بروند چ�کار می کنند؟! جوانتر ه�ا که دنبال 
تفریحند کجا و چگونه اوقات فراغتش�ان را س�پری می کنند؟ و زنان با چادر 

مشکی و مانتوهای بلند در گرمای ۴۰ درجه تابستان چه می کنند؟
اما این ها تنها بخش تفریح و س�فر فصل تابس�تان است، بخش دیگری که 
گرمای تابس�تان را غیر قابل تحمل می کن�د بی آبی و قطع برق در بخش  های 
مرکزی و جنوبی ایران اس�ت. ب�ا اینکه ایران درجنوب ب�ه آبهای آزاد متصل 
اس�ت و در ش�مال کش�ور هم بزرگ ترین دریاچه جهان قرار دارد اما همواره 
بخش عم�ده ای از فالت مرکزی و همینطور ش�هرهای مختل�ف مرکز ایران 
در کم آبی و بی آبی به س�ر می برند. علت این کم آبی را که هر س�ال دامنه آن 
وس�یع تر می ش�ود در کجا باید جستجو کرد؟ س�هم هر ایرانی در بهبود این 

وضعیت چقدر است و سهم مدیران دولتی چقدر؟ 
در این ش�ماره تالش کرده ایم به پاره ای از ای�ن دغدغه ها بپردازیم و البته نیم 
نگاهی هم داریم به گروه افراطِی اسالمی داعش که در دوماه گذشته در عراق 

یکه تازی می کند.
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اینکه غیر از دور دور کردن توی خیابان ها و 
تماشای سر و وضع آدم ها و مدل های جدید 
ماشین دیگران یا گشت زدن توی پاساژها و 

خیابان ها و غیر از رفتن به رستوران یا خوردن 
یک شام دور همی توی پارک، تصمیم بگیری یک 

جور دیگر از مرخصی های ساالنه برای تابستان 
استفاده کنی، اسمش می شود تعطیالت! 

تابستان ایران و روزهای تعطیلی که ناگزیر سر 
می رسند، میل به آب و سبزه و دور شدن از 

حرارت داغ خورشید و تخفیف گرمای سوزاننده 
بیشتر می شود. شکل گذراندن تعطیالت اما، 

خیلی بستگی به جیب آدم ها دارد. اگر پول خارج 
رفتن نداشته باشی، انتخاب هایت محدود 

می شود به امکانات موجود.

 ب�ا اینک�ه امکان�ات طبیعت همه ج�وره ب�رای گذراندن 
چن�گ  در  تعطی�ات  روح  اس�ت،  فراه�م  تابس�تان 
محدودیت های اجتماعی زندانی است؛ محدودیت هایی 
که هرچند همه را فارغ از جنسیت شان گرفتار می کند اما به 

زن ها فشار مضاعف می آورد.

آبِی دریا قدغن
س�احل ش�مال ی�ا جن�وب؟ ماس�ه های داغ چمخاله یا 
صخره های س�پید رامسر؟ شن های ریز کیش یا خاک داغ 
قشم؟ خط ساحلی طوالنی اس�ت اما فرصت با هم بودن 
کوتاه. مجرد یا متاهل، فرقی نمی کند: ش�نای مختلط زن 
و مرد ممنوع اس�ت. به آبی آب اگر خیره ش�وی، مرزی تا 

دورها کشیده شده است: روی این طناب بلند، پرده هایی 
زنان و م�ردان را از هم جدا می کند؛ قطعه های کوچکی از 
دریا که اجازه هست زنان در آنها تن به آب بزنند و البته قایق 
موتوری ماموران دریا، حواسش هست که چشم مردی از 
آن سوی پرده ها به تن زنی نیفتد. سی و چند سال است که 
طرحی به نام »طرح دریا« در س�واحل ایران اجرا می شود 
که بیش از فراهم کردن وسائل و امکانات برای مسافران، 
هدفش کنترل وضع پوش�ش زن ها و رواب�ط آنها با مردان 
اس�ت. طراحانش می گویند با کنترل ای�ن چیزها، محیط 

برای خانواده ها امن می شود. 
زن ه�ا و مردها ام�ا گاهی پرده ه�ا را پ�اره می کنند: زن، 
رنج مانتوی س�نگین ش�ده از آب را به جان می خرد تا کنار 
مردش تا زانو در آب راه برود. بچه ها هم هستند؛ ذوق زده 
از تصوی�ر پدر و م�ادر در کنار هم. اما همیش�ه هم این طور 
نیس�ت: زن ها ترجیح می دهند روی زیرانداز کنار س�احل 
بنش�ینند و تن به آب زدن مردها را تماشا کنند. جوان ترها 
هم عطای لباس چس�بیده به تن را به لقایش می بخشند و 
به پس�توی ویاها و پاژها پناه می برند. ساقی نوشیدنی 
م�ی آورد و از پنج�ره ویا می ش�ود دریا را دید ک�ه موج به 
س�احل می کوب�د. ایام زی�ر س�قف می گ�ذرد، آنجایی که 
می ش�ود بی خیال تذک�ر مامور و ن�گاه س�نگین دیگران، 

آفتاب و آب را تماشا کرد. 

سرزمین بدون موج های آبی
و  رودخانه ه�ای خروش�ان  درج�ه،  سرس�ره های 360 
س�قوط از ارتفاع در میان نرمی آب. هم�ه این امکانات در 
ای�ران هم فراهم اس�ت و ف�ارغ از کیفیتش، پر مش�تری. 
بعضی شهرهای ایران حاال رکورددار تعداد پارک های آبی 
ش�ده اند؛ فضاهایی تفریحی که جان می دهن�د برای ایام 

تابستان.
 مش�هد یکی از ش�هرهایی اس�ت که پارک های  آبی اش 
هنوز رقیب اصلی مجموعه هایی هس�تند ک�ه تند و تند در 
اس�تان های مختلف ایران افتتاح می ش�وند. مثا افتتاح 
پارک ساحلی آفتاب، به گفته تاسیس کنندگانش، "حاصل 

ت�اش ش�بانه روزی متخصص�ان متعهد ایران�ی بوده"، 
اما سرس�ره های هیجان انگیزش همه جذابیت داس�تان 
نیست. این پارک یک برتری ویژه دارد و آن اینکه "امکان 
استفاده همزمان به صورت جداگانه را برای کلیه اعضای 
خان�واده ایج�اد کرده اس�ت". این برت�رِی "وی�ژه"، پارک  
آفت�اب را از پارک هایی که یک روز در میان برای اس�تفاده 
خانم ها و آقایان فراهم شده اند، جدا می کند. هرچند تعداد 
سرس�ره ها و بخش های ج�ذاب مخص�وص خانم ها، به 
طرز محسوسی کمتر است؛ اما چه باک؟ اعضای خانواده 
می توانند دست در دس�ت هم تا دم پارک بروند و آنجا پس 
از ورود  از دره�ای جداگانه، س�وار سرس�ره های جداگانه 

شوند و در آب های جداگانه سر بخورند.
 یک�ی از ای�ن پارک ه�ای آب�ی در ته�ران تاکید ک�رده که 
"پس�ربچه ها در هر س�نی اج�ازه همراهی با م�ادران خود 
ب�رای اس�تفاده از پ�ارک را ندارن�د" و عی�ن همی�ن جمله 
درباره دختربچه ها و پدران ش�ان هم نوش�ته ش�ده است. 
تص�ور حضور زن ها و مردها در کنار هم در چنین فضاهایی 
غیرممکن اس�ت؛ عرف، مذهب و قانون دس�ت در دست 

هم سد بزرگی جلوی این خواسته ها ایجاد کرده است.

بیا بار سفر بندیم از این شهر
دریا نشد، استخر و آب نشد، تورهای گردشگری هست؛ 
س�فر برای س�یاحت و زیارت، در هتل هایی با س�تاره های 
طایی یا حلبی، تورهای یک روزه و چند روزه. این سفرها 

نعیمه دوستدار

زن ها و مردها اما گاهی پرده ها را پاره 
می کنند: زن، رنج مانتوی سنگین شده 
از آب را به جان می خرد تا کنار مردش تا 
زانو در آب راه برود. بچه ها هم هستند؛ 
ذوق زده از تصویر پدر و مادر در کنار هم. 

اما همیشه هم این طور نیست
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گاه ب�ا چاش�نی های جذابی همراه اس�ت: س�فر گروهی، 
همراه با رق�ص و آواز بین راه و همراه�ی گروه های زن و 
مرد ک�ه به طور ع�ادی نمی توانند با هم س�فر کنند. با این 
حال این س�فرها، گروهی را خوش نمی آید. ابراز نگرانی 
از رعایت نشدن "شوونات اسامی" و "ناامن شدن محیط 
برای حضور خانواده ها"، زنگی اس�ت که گروه های تندرو 

و مذهب�ی ب�ه ص�دا در می آورن�د و ب�ه مقام های رس�می 
هش�دار می دهند که بای�د نظارت بیش�تری روی تورهای 
گردش�گری باشد تا "موس�یقی، رقص و اس�تفاده از آالت 
قم�ار در کنار بازی ها و س�رگرمی های خارج از عرف بدون 
در نظر گرفتن حدود شرعی در رابطه زن و مرد و رفتارهای 
هنجار ش�کنانه ای از ای�ن دس�ت"، در ای�ن توره�ا وجود 

نداشته باشد.
تاش ها برای کنترل تورهای مسافرتی همیشه با شدت 
و ضعف استمرار داشته و حتی یک بار عده ای سعی کردند 
طرح هایی برای تفکیک جنسیتی تورها اجرا کنند؛ به این 
بهانه ک�ه "زنان بيش از نيمی از جمعيت جامعه را تش�کيل 
می دهند و در اين ميان زنان خانه دار نيز حدود ۱۵ ميليون 
نفر هس�تند ک�ه تمام وق�ت و زمان خود را ص�رف کارهای 
منزل و خانواده می کنند، به همين دليل برای جلوگيری از 
کسالت، رفع خستگی و تجديد روحيه نياز به گذران اوقات 
فراغت خود به صورت مناسب دارند که برگزاری تورهای 

ويژه يکی از اين راه هاست."
توره�ای زنان�ه اما فق�ط جل�وه ای از تمای�ل حکومت به 
جدا کردن زن ها و مردها نیس�ت، اجرایش در بستر عرفی 
جامعه چندان هم ممکن به نظر نمی رسد. کدام زن ایرانی 
س�نتی، اجازه تنها س�فر ک�ردن دارد؛ آن هم ب�ا رها کردن 

خانه و بچه؟

فراغتی که نیست
این که از گذش�ته رس�م بوده که زن ها و مردها جدا از هم 
تفری�ح کنند، هرچن�د با نیازه�ای امروز خان�واده و جوان 
ایران�ی نمی خواند، اما هنوز هم عرف و حکومت این نگاه 
را ترجی�ح می دهند. در بعضی از نقاط ایران، تفریح اصوال 
یک موضوع مردانه اس�ت و زن ها در نقش مادر و همس�ر 
با رس�یدگی به کاره�ای بچه ها و ش�وهر، فرصت�ی برای 
تعطی�ات ندارند. هنوز برای خیل�ی از ایرانی ها امکانات 
تفریح�ی مال مردهاس�ت و زن ه�ا در نهایت فق�ط آنها را 
همراهی می کنند و تماش�اگر لذت و تفریح آنها هس�تند. از 
چش�م حکومت هم، زنان در کنار مردان یا باید تماش�اچی 

باشند یا جداگانه تفریح کنند.

فمنیس�ت ها می گویند موضوع فراغت به دالیل مختلف 
بازنمای ساختار مرد مداِر جامعه است؛ به یک دلیل ساده: 
فراغت همیش�ه با در نظر گرفتن موقعیت مردها در جامعه 
تعریف شده اما نتایج آن به کل افراد جامعه و نه فقط مردها 
تعمیم داده ش�ده است. برای بس�یاری از زن های ایرانی 
هم کار، به خصوص کار خانگ�ی، قابل تفکیک از فراغت 
نیست. تعطیات برای آنها اغلب تابعی است از تعطیات 
همس�ر، افراد ش�اغل یا محصل خانه و س�لیقه و نظر آنها 
ب�رای گذران�دن تعطیات ه�م تابعی اس�ت از میل و نظر 
اعض�ای دیگر خانواده. به این ترتیب، اگر فراغتی باش�د، 
صرف رسیدگی به دیگران می شود و اگر سفر و پیک نیکی 
و بی�رون رفتن�ی در کار باش�د، جامعه با برچس�ب تفکیک 
جنس�یتی، آن ها را به صف جداگانه ای می فرس�تد که تازه 

برای آن هم امکانات مساوی پیش بینی نشده است.

 فمنیست ها می گویند موضوع فراغت 
به دالیل مختلف بازنمای ساختار مرد 
مداِر جامعه است؛ به یک دلیل ساده: 

فراغت همیشه با در نظر گرفتن 
موقعیت مردها در جامعه تعریف شده 

اما نتایج آن به کل افراد جامعه و نه فقط 
مردها تعمیم داده شده است

راه های ارتباطی با

مجله تابلو

با تابلو باشید
اما طابلو نباشید...

عکس: ساسان توکلی فارسانی
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اوقات فراغت یک اصطالح جدید است که از 
اوایل قرن بیستم عمومیت یافت. تا پیش از 

آن مردم به دو دستٔه اغنیا و بقیه مردم تقسیم 
می شدند. بقیه مردم، در همه جای کره زمین، 

وظیفه مشترکی داشتند: از صبح تا شب جان 
بکنند تا از گرسنگی نمیرند. این تازه وقتی بود 
که خوش شانس بودند و در بقیه اوقات از صبح 

تا شب و از شب تا صبح جان می کندند و سر آخر 
هم از گرسنگی می مردند.

 این امر قاعده ای جهان ش�مول بود که در ژاپن و فرانسه 
و ای�ران و روس�یه و مصر به یکس�ان رواج داش�ت. اغنیا 
هم در این س�رزمین ها سخت مش�غول کار مهمی بودند، 
مش�غول "غنی تر ش�دن" که الزم�ه آن تاش بس�یار زیاد 
ب�رای چپاول بقیه م�ردم، جنگ و خونریزی با دش�منان، 
زهرچشم گرفتن از زیردستان، دسیس�ه علیه سایر اغنیا و 
خنثی کردن دس�ایس دیگران علیه خودش�ان بود. به این 
ترتیب هیچ کس اوقات فراغت نداش�ت چه ش�اهزاده ای 
قج�ری در ای�ران و چ�ه دوشس�ی انگلیس�ی در بریتانیا، 
چون هر دو دس�ت کم بای�د مضطربانه مواظ�ب قهوه ای 
ک�ه می خوردند می بودند. در قاع�ده ای منحصربفرد تاثیر 
س�م در هر دو فرهنگ یکس�ان عمل می ک�رد و اغنیا را به 
فراغتی ابدی می فرس�تاد که مطلوب نب�ود )البته مطلوب 
شخص مربوطه، واال دیگران که بسیار هم طالب بودند.( 
نوزده�م  و  هجده�م  قرن ه�ای  در  صنعت�ی  انق�اب 
باالخ�ره باعث ش�د ت�ا در ق�رن بیس�تم طبقه متوس�ط در 
بعض�ی کش�ورهای غربی ب�ا مفهومی آش�نا ش�وند به نام 

اوقات فراغ�ت، که عبارت ب�ود از زمان هایی ک�ه آدمیزاد 
ن�ه کار می کرد نه می جنگید نه زیاد گرس�نه اش بود نه فرار 
می کرد؛ و خاصه مش�غول هیچکدام از کارهای رایج در 
قرون گذش�ته نبود، و به این ترتیب حس عجیبی را تجربه 

کرد: سر رفتن حوصله. 
سر رفتن حوصله باعث ش�د تا آدم ها چیزهای عجیبی را 
اختراع یا کش�ف کنند. مثا خوان�دن روزنامه که تا پیش از 
آن مخصوص اغنی�ا و آدمهای مهم بود ت�ا خبرهای مهم 
و در نتیج�ه راه ه�ای تازه ب�رای غارت یا دسیس�ه چینی را 
پیگیری کنند، تبدیل ش�د به وس�یله ای برای اوقات س�ر 
رفتن حوصله یا   همان فراغت که قشر متوسط اصوال به آن 
عادت نداش�ت و اگر با چیز خنثایی مثل "رسانه" پر نمی شد 
ممکن بود چیز خانمان سوزی مثل "فکر کردن" جایگزین 
آن شود. به همین دلیل بود که از آن پس، پر کردن اوقات 
فراغت مردم به یکی از بزرگ تری�ن دغدغه های دولت ها 

تبدیل شد. 
در ادبیات فارس�ی اوقات فراغت ابتدا واژه ای ش�اعرانه 
و س�وگمندانه بود. فقط دویست و سیزده و سه دهم شاعر 
مشهور و درجه اول پارس�ی گوی وجود دارند که در دیوان 
اشعارشان از فراغ معشوق گله و شکایت کرده اند و خطاب 
به او س�روده اند که در اوقات فراغت ب�ر من چنین و چنان 
می گذرد و کرم نما و باز آی و بر چش�مم نش�ین یا دست کم 
بزرگ�واری کن خیالت را بگوی که ش�ب ها ب�ه خواب من 
آی�د و راحت روح و روانم دهد )فق�ط یکی از این بزرگان به 
نام عبید زاکانی بود که ش�هامت به خرج داد و ادامه واقعی 
داس�تان را ب�ه این صورت نوش�ت که: معش�وق پیغام داد 
بج�ای این همه لفاظی کمی پول بفرس�ت ت�ا بجای خیال 

برای معلمان که همه س�ال حوصله ش�ان سر می رفت )به 
استثنای روزی چهار پنج س�اعت در برخی روزهای هفته 

که با کتک زدن بچه ها سرگرم بودند.( 
پ�ر کردن اوقات فراغت مردم و به خصوص نس�ل جوان 
چندین دهه اس�ت که دغدغه دولت ها در ای�ران بوده چرا 
که بای خانمان س�وز س�ابق الذکر به راحتی ممکن است 
ایرانی�ان را ه�م مبتا کن�د. پی�ش از انقاب ش�کوه مند 
اس�امی، دولت ها سعی می کردند بعضی جوانان شهری 
را با رقص و س�از و آواز و رامس�ر و کلوپ جوانان س�رگرم 
کنند و اوقات فراغتش�ان را ُپر. پس از ش�کوه مند مذکور، 
عدالت برقرار ش�د و قرار ش�د هیچ کس از امکانات مذکور 
اس�تفاده نکند. اما این به آن معن�ا نبود که حاکمیت به فکر 
اوقات فراغت جوانان نبود. فق�ط در یک قلم، با طوالنی 
کردن جنگی که نهایتا باید س�ه سال طول می کشید، نظام 
مقدس اسامی پنج سال اوقات فراغت جوانان را با شدت 

پر کرد، گورستان ها را هم. 
ظهور اینترنت و ش�یوع ش�بکه های اجتماع�ی، آخرین 
تح�ول بزرگ در رابط�ه با اوقات فراغت ارزیابی می ش�ود 
- یا باید بش�ود. اکنون هر کس در هر کجای دنیا می تواند 
به س�ادگی زمان کار و اس�تراحت و مطالع�ه و تفکر و حتی 
س�کس خود را به اوقات فراغت تبدیل، و آن را در فضای 

مجازی به حقیقی ترین شکل موجود تلف کند.

تامالتی کوچک درباب چیزهایی بزرگ

محمود فرجامی
انقالب صنعتی در قرن های هجدهم 

و نوزدهم باالخره باعث شد تا در 
قرن بیستم طبقه متوسط در بعضی 

کشورهای غربی با مفهومی آشنا شوند 
به نام اوقات فراغت، که عبارت بود از 
زمان هایی که آدمیزاد نه کار می کرد نه 

می جنگید نه زیاد گرسنه اش بود نه فرار 
می کرد

خودم بیایم و هرچه می خواهی بدهمت! (
ب�ا ظهور دولت م�درن و قش�ر کارمن�د/اداری در ایران، 
ایرانی�ان هم با اوقات فراغت آش�نا ش�دند. از اوایل س�ده 
چهاردهم خورشیدی برای نخستین بار بخشی از ایرانیان 
ای�ن فرصت را یافتند تا اوقاتی از ش�بانه روز را بیکار و فارغ 
باش�ند، اوقات�ی که ب�رای جماعتی عیالوار بی ش�ک فقط 
در س�اعات کاری میس�ر می ش�د. به این ترتیب کارمندان 
توانستند اوقات فراغتی منظم داشته باشند که البته گه گاه 
موقت�ا توس�ط ارباب رجوع�ان بی فکری که بج�ای اینکه 
امروز برون�د و فردا بیایند، دیروز رفت�ه بودند و امروز آمده 
بودند، قطع می ش�د. فراگیر ش�دن س�اختار آموزش�ی نیز 
باع�ث تولی�د حجم عظیم�ی از اوقات فراغت ش�د: برای 
محصان که س�ه ماه تابستان حوصله شان سر می رفت و 
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عکس: حسن سربخشیان
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کوهو تو دریا می ریزیم
دریارو می دیم دست باد

اونقد نمک خش می کنیم
تا اشک خنده در بیاد

دریاچه مون غرق شده
خاطره  شرق شده

چشمه به دریا نرسید آهای کمک
 )آرتیمیا( ذوب شده توی نمک – نمک بریز

س�طرهای ب�اال بخش�ی از تران�ه دریاچ�ه از گ�روه راک 
"خورش�ید س�یاه" اس�ت که برای کم آبی و خش�ک شدن 
دریاچه ها در ایران خوانده اند. این گروه تنها گروه موسیقی 
حامی محیط زیست ایران است. آنها در ترانه هایشان این 
س�ؤال ها را در ذه�ن مخاط�ب ایجاد می کنند ک�ه: چطور 
می ش�ود باور کرد که در تمامی  شهرهای ایران، آب شرب 
ب�ا آب دستش�ویی و آب س�یفون توالت ه�ا یکی  اس�ت؟ 
چطور هنوز ۹0٪ خانه ها از شیرهای آب قدیمی  با سیستم 
گردان/چرخشی استفاده می شود که  زمان بسیاری صرف 

باز و بستنش�ان می گردد. چند درصد از آب به دلیل خراب 
بودن ش�یرآالت در س�اختمان های دولتی و مجتمع هایی  
مس�کونی هدر می رود؟ چرا آب ُش�رب و آب شست وشو 
از ی�ک خط لول�ه هدایت می ش�ود؟ نقش س�ازمان آب و 
شهرداری ها در حل این مشکات چیست؟ مشکل بزرگ 
ما نه کمبود آب، بلکه فقر مدیریت و ناالیقی مدیران فعلی  
اس�ت نه لزوما مصرف زیاد یا کمبود آب. آیا باید مشکات 
فعلی را جدی گرفت یا برای ازدیاد جمعیت قانون تصویب 
کرد؟ برای جمعیت بیش�تر تاش کرد؟ مش�کل ما اساسا 

چیست ؟ 
ش�اهین پاک روح، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت 
مهندس�ی آب و فاضاب ایران، چهارم تیر ۱3۹3 از خطر 
جیره بندی آب در ۱۲ کانش�هر کش�ور خبر داد و افزود که 

"در تعدادی از این شهر ها جیره بندی شروع شده است." 
محمدرضا پهلوی در باره نس�بت جمعیت ایران به منابع 
آب کش�ور درصفح�ۀ چه�ارم از کت�اب "مأموری�ت ب�رای 
وطنم" چنین نوشت:"قس�مت بزرگی از کش�ور خش�ک و 
بی آب است ولی در قسمت های دیگر مقدار باران سالیانه 

آشور ماهان

بس�یار زی�اد و از جنگل های انب�وه و مزارع برنج پوش�یده 
است. آب قسمت های نس�بتا خشک کشور از ذوبان برف 
کوهستان هاست که مانند حلقه ای گرداگرد فات مرکزی 
ای�ران را احاطه کرده و غالب سلس�له هایی ه�م با یکدیگر 
تقاط�ع می کنن�د. ج�ز در ناحیه کویر در س�ایر نق�اط ایران 
نقطه ای نیست که از کوهستان فاصله بسیار داشته باشد. 
آبی را که از این کوهستان ها جاری است بوسیله حفر قنات 
به مزارع و قراء می رس�انند و اخی�را اقدام به حفر چاههای 
عمی�ق کرده ای�م و متخصصی�ن می گوین�د که ب�رای رفع 
نیازمندی های جمعیتی که س�ه براب�ر جمعیت فعلی ایران 

باشد، در ایران آب بقدر کافی وجود دارد."
جمعیت ایران در اواخر ده�ه ۴0 یعنی در هنگام نگارش 
این کت�اب در حدود ۲0 میلی�ون نفر بوده اس�ت. بنابراین 
محمدرضا پهلوی به نمایندگی از کار شناسان و مشاورانش 
پیش بینی می کند که میزان آب موجود فقط برای جمعیتی 

در حدود 60 میلیون نفر کافی است و نه بیشتر. 
باید پرس�ید چ�را در این 3۵ س�ال مس�ئوالن اجرایی به 
خاط�ر کثرت بیش از اندازه جمعی�ت و به منظور تأمین آب 
آشامیدنی و تأمین آب باغ ها و زمین های زراعی زیر کشت 
و همچنی�ن ب�رای تأمی�ن آب صنای�ع س�نگین مجبور به 
صدور مجوز حفر صد ها هزار حلقه چاه عمیق ش�ده اند که 
در نتیجه، این چاههای عمیق همه چشمه ها و رودخانه ها 
و قنات ها و دریاچه ها و برکه های آب طبیعی را بخشکاند؟
 مطمئ�ن باش�ید که جمعی�ت ایران ه�ر چه بیش�تر گردد 

وضعی�ت فاک�ت ب�ار آب بیش�تر و بیش�تر خواه�د ش�د. 
در ضم�ن بیش از ۲0 س�ال اس�ت )یعن�ی از ابت�دای دهه 
۷0( ک�ه کار شناس�ان آب و محیط زیس�ت خط�ر بی آبی و 
خشک س�الی های پی در پی را در رسانه ها گوشزد کرده اند 

اما گوش شنوایی نبوده است! 
به گفت�ه کار ش�ناس آب در ای�ران، از طرف�ی تصفیه آب 
فرآین�د پرهزینه ای اس�ت و از س�وی دیگر مس�أله آب در 
شهر ها، مسأله سیاسی و اجتماعی است. برای جلوگیری 
از بحران سیاس�ی، با مس�أله کمبود آب به ط�ور جدی و با 

نگاه فرابخشی جهت حل این مشکل برخورد نمی شود. 
 درروزهایی که حال محیط زیس�ت کش�ور چندان خوب 
نیس�ت، و در حال�ی ک�ه هیچ فیلم س�ینمایی اث�ر بخش یا 
حرک�ت هن�ری دیگ�ری ص�ورت نمی گی�رد، گروه�ی از 
جوان�ان گرد هم آمده اند که دلواپ�س محیط طبیعی ایران 

هستند. 
فری�اد محیط زیس�ت ای�ران در گلوی "خورش�ید س�یاه" 
است. گروه موسیقی خورشید سیاه، نخستین و تنها گروه 
موسیقی حامی محیط زیس�ت ایران است که سال ۱3۹0 
تش�کیل ش�ده و ترانه های آن ها درباره مش�کات زیست 
محیط�ی و آس�یب های اجتماع�ی اس�ت. جهانگیر ر ها، 
خوانن�ده، ش�اعر و نوازنده گیت�ار آکوس�تیک، طاهر علی 
رمضانی نوازنده گیتار بیس، سرپرس�ت گروه و همخوان، 
علی فره مند درامز و آرش اسامی نوازنده گیتار الکتریک 

از اعضای گروه هستند. 

گروه موسیقی 
خورشید سیاه، 

نخستین و تنها گروه 
موسیقی حامی محیط 
زیست ایران است که 

سال ۱3۹۰ تشکیل 
شده و ترانه های 

آن ها درباره مشکالت 
زیست محیطی است

https://soundcloud.com/khorshidehsiah/khorshideh-siah-daryacheh
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 مهدی فتحی پنج سال است که از روند تخریب و 
خشک شدن دریاچه ارومیه عکاسی می کند و معتقد 

است با خشک شدن آب این دریاچه، فاجعه ای در 
انتظار ساکنین منطقه است. 

او که عکاسی را از سال 6۷ شروع کرده، در باره 
اهمیت این مجموعه عکس می گوید: "عکاسی از 
دریاچه ارومیه را صرفا برای مستند نگاری انجام 

نداده ام، بلکه دغدغه من، حفظ محیط زیست است 
و سعی کردم آن ها را تبدیل به عکس هایی کنم که 
در ذهن باقی بمانند. با توجه به تغییرات جوی در 

این چند ساله اخیر و کم شدن بارندگی باید به فکر 
حفاظت از منابع زیست محیطی باشیم." 

مجموعه عکسهای دریاچه ارومیه بیش از 2۰۰ 
عکس است که مهدی فتحی تالش می کند آن ها را 

برای نمایش در مجامع بین المللی آماده کند.

مهدی فتحی
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برای دیدن مجموعه کامل این عکس ها اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/4675#.U9NsT7GQExE
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"ظهر تابستان است، سایه ها می دانند که چه 
تابستانی است، سایه های بی لک، گوشه روشن 
و پاک کودکان احساس جای بازی اینجاست."... 
"بیشینه دما امروز در تهران 38 درجه سانتیگراد 

خواهد بود."
   همان طوری که در ردیف شال های رنگی به 
دنبال شال نازک آبی رنگ هستم؛ این شعر 

سهراب سپهری را زیر لب زمزمه می کنم و صدای 
کار شناس هوا شناسی را می شنوم که در اخبار از 

روزی گرم در تهران خبر می دهد. روزی مثل همه 
روزهای تابستان های دشت چهارفصل تهران. 
شال را روی سرم می اندازم و باز تکرار می کنم: 

"سایه ها می دانند که چه تابستانی است...."

ما ایرانی ها همیش�ه ب�ه چهارفصل بودن این س�رزمین 
آریای�ی افتخار می کنیم. چهار فصلی که در بیش�تر مناطق 
آن تنها دو فص�ِل قابل تحمل دارد به�ار و پاییز. در تهران 
این دو فصل به دو م�اه تقلیل پیدا می کند و یک ماه از بهار 
یعنی اردیبهشت و یک ماه از پاییز یعنی پاییزی که می شود 
ه�وای معتدلی را تجربه کرد. اما امان از وقتی که از خرداد 
گذر می کنیم و به سمت تیر ماه می رویم. هوا هر روز بیشتر 
از دیروز گرم می ش�ود و آفتاب نورش را مستقیم تر می تابد 
و گرمای�ش چند برابر می ش�ود. گرما در ته�ران بنا به گفته 
هوا شناسی در گرم ترین روزهای تابستان از مرز ۴۴ درجه 
فرا تر نمی رود. اما در ش�هرهایی چ�ون بندرعباس و اهواز 
این گرم�ا به نزدی�ک ۵0 درجه ه�م می رس�د. گرمایی که 

طاقت فرسا و گاهی غیر قابل تحمل است. 

سپنتا پرهام

رودخانه ی دز، دزفول، عکس: روزبه فکری، ایسنا

**
باز به ردیف مانتو هایم نگاه می کنم. مانتوی آبی روشنی 
از جنس وال نازک را انتخاب می کنم. این باید برای امروز 
مناسب باشد. کنار مانتو پیراهنی سفید با گل های صورتی 
به چوب لباس�ی اس�ت. این لباس را پارس�ال همین موقع 
ک�ه برای س�فری به اس�تانبول رفته بودم خری�دم. هوای 
اس�تانبول هم این موقع سال دس�ت کمی از تهران ندارد. 
اما برعکس تهران ناگزیر به انتخاب محدود لباس نیستی 
ب�رای اینکه حجاب در تنها چند کش�ور اس�امی اجباری 

است و ایران یکی از آن چند کشور. 

**
هرچن�د ک�ه زمزمه های حج�اب اجب�اری از نیمه س�ال 
۵۸ ب�ا محدود ک�ردن زنان از حض�ور در برخ�ی از ادارات 
دولتی و بعد اماکن عمومی آغاز ش�د اما در س�ال 60 طبق 
بیانیه ای که از س�وی آیت اهلل خمینی منتش�ر شد به زنان 
ایرانی دستور دادند تا براس�اس شریعت اسام که علمای 
ش�یعه آن را تفسیر کرده بودند حجاب اسامی برتن کنند. 
اما این حج�اب چیزی فرا تر از حجابی ب�ود که در برخی از 
کشورهای اس�امی آن را رعایت می کردند. دستورالعمل 
پوش�ش از س�وی نهادهای نظام�ی و امنیتی صادر ش�د. 
م�ردان نوع پوش�ش زن�ان را انتخ�اب می کردن�د. از دید 
آنه�ا حجاب، مانتوه�ای بلند ترجیجا ب�ا رنگ های تیره و 
روس�ری ها و مقنعه هایی بلندی متناس�ب با رنگ مانتو ها 

بود. همۀ مو ها باید زیر این مقنعه ها پنهان می شد. 
اخی�ر  س�ال  چن�د  در  و  ارش�اد  گش�ت  بعد ه�ا  و  کمیت�ه 
گش�ت امنیت اخاق�ی ناظر بر ای�ن بودند که زن�ان از این 
دس�تورالعمل ها س�رپیچی نکنن�د. ناظران�ی ک�ه از نیمه 
خرداد با گرم ش�دن هوا تعدادش�ان بیشتر و حضورشان در 
خیابان های ش�هر ها پررنگ تر می ش�د. با این همه در این 
س�ال ها کمتر زنان و دخت�ران جوان زیر بار دس�تورالعمل 
دولت�ی ب�رای رعای�ت پوشش�ی ک�ه از س�وی نهاده�ای 
حکومت�ی به عنوان حج�اب بر تر معرفی می ش�د نرفتند و 
بخصوص در فصل تابس�تان ب�رای گریز از گرم�ا راه های 

میان بر و مستقیم را یافتند. 

**
چادر مش�کی را با زحمت روی س�رش می کش�د و با یک 

دس�ت بادبزن توری اش را تند تند تکان می دهد. اما گرما 
س�مج تر از بادبزن اش اس�ت. به نظر کافه  می رس�د. در 
کنارش دختر ده دوازده ساله ای نشسته است. صورت چاق 
دختر در قاب چادر ملی و مقنعه سفیدش گر گرفته. لبانش 
هم خشک شده اس�ت و تند تند نفس می کشد. انگار روزه 
دارد. می گویم: "خوب در این هوای گرم چادر و روس�ری 
و مانتوی مش�کی، ب�ه ان�دازه کافی آب می خ�وری؟" در 
حالی ک�ه همانطور کافه خ�ودش را ب�اد می زند؛ نگاهی 
تند می ان�دازد و به جای دخترک می گوید: "روزه اس�ت." 
می پرس�م: "توی این گرم�ا و این س�اعات طوالنی اذیت 

نمی شه؟"
نگاه�ی ب�ه س�راپایم می ان�دازد و می گوی�د:" هم�ه که 
نمی تون�ن مث�ل ش�ما لباس بپوش�ند. خ�دا واج�ب کرده 
طاقتش�م می ده." ب�ه ص�ورت گل انداخته دخت�رک نگاه 

می کنم و حس می کنم گرما بیشتر آزارم می  دهد. 

**
تابس�تان ۹3 کمی با تابس�تان س�ال های قب�ل متفاوت 
اس�ت. این تفاوت تنه�ا به خاطر هش�دارهای پ�ی در پی 
وزارت نی�رو ب�رای کمبود و جی�ره بندی آب نیس�ت. این 
تابس�تانی اس�ت که در هش�تمین روزش ماه رمضان آغاز 
شده. روزه داری در گرمای 3۹ و ۴0 درجه درروزهایی که 
گاهی طولشان به ۱۵ س�اعت می رسد کار سختی نیست؛ 
اساس�ا نش�دنی اس�ت. اما خیلی از خانواده ه�ای مذهبی 
نه تنها خودش�ان ک�ه فرزندانش�ان را هم مجب�ور به روزه 
گرفت�ن می کنن�د. ش�اید همین دلیلی ش�ده که اگر کس�ی 
دلیلی برای بیرون آمدن ن�دارد همۀ روز در خانه می ماند. 

در این سال ها کمتر زنان و دختران جوان 
زیر بار دستور العمل دولتی برای رعایت 
پوششی که از سوی نهادهای حکومتی 

به عنوان حجاب بر تر معرفی می شد 
نرفتند و بخصوص در فصل تابستان 

برای گریز از گرما راه های میان بر و 
مستقیم را یافتند
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اما ب�رای آن هایی که حتی روزه نیس�تند هم رفت و آمد در 
شهر ها سخت اس�ت. چرا که فشار نیروهای گشت امنیت 
اجتماعی بیش�تر ش�ده اس�ت. از س�ال گذش�ته که دولت 
معتدل حس�ن روحانی بر س�ر کار آمد، زمزمه های زیادی 
مبنی بر جمع شدن گشت ارشاد شنیده  شد. چند ماهی هم 
خبری از ون های سبز رنگ و پلیس های زن چادر مشکی 
پوش در خیابان ها نبود. بیش�تر این ماش�ین ها در ایستگاه 
حیاط س�اختمان نیروی انتظامی در خیاب�ان وزرا که مرکز 
اصل�ی پلیس امنی�ت اجتماعی اس�ت پارک بودن�د. اما با 
نزدیک تر ش�دن به تابستان و گرم ش�دن روز به روِز هوا بار 
دیگر س�ر و کله این گش�ت ها در تهران زیاد شد و این یعنی 
که زنان از پوش�یدن لباس هایی که چند س�الی است برای 

تابستان طراحی شده دست بردارند. 

**
بیس�ت و پنج ساله اس�ت و چند س�الی اس�ت که در کنار 
خواهرش یک مزون را اداره می کند. مزونی که طرح های 
جدی�د و مدرنی ب�رای مانتوه�ای زنانه ارائه کرده اس�ت. 
آنها از ش�یوه های جدید بازاریابی هم استفاده می کنند. از 
طرح ها عکاس�ی می کنند و آنه�ا را در اینترن�ت به نمایش 
می گذارند. آنها امس�ال تابس�تان ب�ا جدید ترین مدل های 
خ�ود تابس�تان را آغاز کردند. رنگ مانتو ها روش�ن اس�ت 
و از پارچه ه�ای ن�ازک و س�اده اس�تفاده ش�ده اس�ت. در 
را  مدل ه�ا  می ش�ود  زده،  دی�وار  روی  ک�ه  عکس های�ی 
بیش�تر دید. یک مانتوی عبا مانند گش�اد را ب�ا طرح گلدار 
بر می دارم. جنس�ش ش�بیه پارچه های چیت چادر نمازی 
اس�ت. می گوید این ازمدل های امسال است. با ساپورت 
باید بپوش�ی. می پرس�م: جنس این پارچه چادری است؟ 
می خن�دد و می گوید: "حاال دقیقا همونی که گفتی نیس�ت 
ام�ا ش�بیه هم�ون هاس�ت و از روی ای�ده مادربزرگ ه�ا 
برداش�تیم." بعد توضیح می دهد: "براساس صحبت هایی 
که ما از برخی از خانم های مسن شنیدیم تابستون ها برای 
اینکه هوا گ�رم و غیر قابل تحمل ب�وده از این پارچه ها که 
در عین خن�ک بودن کلف�ت بودند و بدن را می پوش�اندند 
اس�تفاده می کردن�د." البته هم�ه پارچه هایی که اس�تفاده 
کرده از این جنس نیس�ت. البه الی کار ها مانتوهای وال 
و پارچه های نخی هم هست. اما این مانتوی گلدار جنس 
لطیف�ی دارد و ب�ه نظ�ر خنک می آی�د. درب�اره طرح های 

تابس�تانی می پرسم. می گوید: "راس�تش یکی دوساله که 
بیش�تر خانم ها تمایل به مانتوهای�ی آزاد و بدون دکمه یا با 
اصطاح عبایی در تابستان کرده اند. اوایل البته با توجه به 
اینکه مدل مانتو ها خیلی گش�اد بود گشت ارشاد کمتر گیر 
می داد اما خوب این مدل ها به دلیل اس�تفاده از رنگ های 
روشن و باز بودن جلویش و البته ست کردنش با ساپورت، 
گش�ت ارشاد پسند شده. اما این باعث نشده که ما مشتری 
هامونو از دس�ت بدی�م. این مدل ها به دلیل س�بک بودن 
جنس و زیبا ب�ودن پارچه اش و البته قیمتش طرفدار داره. 
بخصوص این مدل هایی که کمی کار س�نتی هم شده." به 
سمت یکی از مدل ها می رود که جلینگ جلینگ النگو ها و 
گردنبند فلزی اش را می شنوم. می پرسم: "چقدر النگو؟" 
می خندد و می گوید: "می دانستی که فلز در تابستان باعث 
می ش�ود تا کمی از حرارت بدن کم ش�ود؟" نمی دانستم. 

این هم باید به دفترچه معلوماتم اضافه کنم. 

**
یک�ی از مهم ترین مزایای نور آفتاب، فع�ال کردن مقدار 
زیادی ویتامین دی در بدن اس�ت؛ یک�ی از ویتامین هایی 
ک�ه بدن احتیاج زیادی به آن دارد. و به رش�د و اس�تحکام 
اس�تخوان ها از طریق کنترل تعادل کلس�یم و فسفر کمک 
می کند. این ویتامین با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسیم 
از روده ها و کاهش دفع از کلیه به متابولیس�م استخوان ها 
کمک می کن�د و همچنین از طریق ترجمه ژنهای هس�ته 
سلول به رشد سلول کمک می کند. در کتاب های پزشکی 
آمده اس�ت که منبع اصلی دریافت این ویتامین بجز منابع 
گیاهی مثل غات و حیوانی مثل ماهی س�اردین و ش�یر، 
نور آفتاب اس�ت. بطوری که ۱0 ت�ا ۲0 دقیقه ماندن در زیر 
نور آفتاب، نیاز روزانه بدن انس�ان به این ویتامین را تامین 
می کند. اما تازه ترین تحقیقات پزش�کی در ایران می گوید 
که شیوع کمبود ویتامین دی در زنان و کودکان ایرانی بین 

۵0 تا ۸0 درصد است. 

**
برخاف هوای گرم بیرون مطب خانم دکتر هوای خوب 
و قابل تحملی را دارد. نه خیلی سرد است و نه خیلی گرم. 
روی صندلی س�فید کنار میز دکتر می نش�ینم تا او که برای 
شستن دس�ت هایش به دستشویی رفته برگردد. دکتر بهار 

را س�ال هاس�ت که می شناسم. همسن و س�ال هستیم و 
او در دانش�گاه بع�د از پایان دکترایش در رش�ته تخصصی 
زنان و زایمان فارغ التحصیل ش�د. مانند تابستان دو سال 
گذش�ته از نیم�ه خرداد حرارت�ی غیر قابل تحم�ل در بدنم 
هس�ت که هیچ گونه خن�ک کننده ای نمی توان�د آن را کم 
کند. وضعیت ع�ادت ماهانه ام هم تغییر ک�رده و در ماه دو 

بار پریود می ش�وم. بهار می گوید: "ب�دن برخی از خانم ها 
در تابس�تان دچار به�م ریختگ�ی هورمونی می ش�ود. تو 
ه�م از   هم�ان برخی های�ی." ای�ن را آزمایش ها ه�م تایید 
کرده؛ البته بهم ریختگی هورمونی را. دکتر پش�ت میزش 
می نش�نید. بلوز نخی ب�ا رنگ های روش�ن و دامن به تن 
دارد. مطب ش�خصی اس�ت و وقتی مری�ض غریبه ندارد 
روسری هم سرش نمی کند. می پرسم: "از کمبود ویتامین 
دی نیس�ت؟"   همان طور که برگه آزمایش را نگاه می کند، 
می گوید:" بهم ریختگ�ی هورمونی؟ نه در مورد تو نه. هر 
کسی نس�بت به گرمای محیط واکنش خودش را دارد. تو 
چون خیل�ی عرق نمی کنی دم�ای بدنت پایی�ن نمی آید و 
باعث گر گرفتگی می ش�ه.« از او درباره آمار باالی کمبود 
ویتامین دی می پرس�م. می گوید: "دلیل اصلی اش تغذیه 
نامناس�ب زنها و بچه هاس�ت..." و من ادامه می دهم:" و 
اینکه بدنش�ان کمتر در معرض نور آفت�اب قرار می گیرد؟" 
دکت�ر خیلی مواف�ق این نظری�ه و اینکه همی�ن امر باعث 
ریزش موهای خانم هاست نیس�ت. او می گوید: "درست 
اس�ت که زن ه�ا و دخترهای ایران�ی کمت�ر در معرض نور 

یک مانتوی عبا مانند گشاد را با 
طرح گلدار بر می دارم. می گوید این 
ازمدل های امسال است. با ساپورت 
باید بپوشی. می پرسم: جنس این 

پارچه چادری است؟ می خندد و 
می گوید: "حاال دقیقا همونی که گفتی 

نیست اما شبیه همون هاست و از روی 
ایده مادربزرگ ها برداشتیم." 

مانتو مهرنوش، عکس از صفحه فیس بوک
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آفتاب هس�تند اما این علت خوبی برای ریزش مو و کمبود 
ویتامین دی نیست. خیلی از پزشکان پوست به بیمارشان 
توصیه می کنند که زیر تابش مس�تقیم نور خورشید نباشند 
چون معایب تابش مستقیم نور خورشید از مزایایش بیشتر 
است." دکتر نس�خه نمی نویس�د. می گوید: "مشکل تو با 
پوش�یدن لباس هایی که حرارت بدن�ت را باال نمی برد حل 
ش�دنی اس�ت." راه حلش لباس های پنبه ای و نخی است 
که چند سالی است فروش�گاه های زیادی برای عرضه آن 

باز شده است. 
**

لباس های پنبه ای زنانه و مردانه لباس هایی هس�تند که 
در ظاه�ر خیلی خنک ب�ه نظر نمی آیند اما بعد از پوش�یدن 
متوجه می ش�وید که این لباس ها بدن باعث جذب انرژی 
گرمایی خورش�ید هستند و در تابستان برای کم شدن گرما 
کم�ک می کنند. هر چند که این ها ه�م راه حل فرار از گرما 
نیست. با این همه چند س�الی است که ِبرندهای مختلفی 
از این لباس ها که طرح ها و نقش های س�نتی هم دارد زیاد 

شده و طرفداران بسیاری هم دارد. 

**
دوس�ت نویس�نده ای دارم که ش�یوه خاص�ی را در لباس 
پوش�یدن دارد. خودش در تعریف سبک لباس پوشیدنش 
می گوید زمستان ها "لیدی" می شوم و تابستان ها "کولی". 

وقت�ی برای ای�ن گزارش ب�ا او قرار می گ�ذارم علت اینکه 
تابس�تان ها خودش را کولی می نام�د، می فهمم. مانتوی 
روشن گلدار بنفش و آبی فیروزه ای با شلوار نخی گشادی 
که مچش کش دوزی ش�ده برت�ن دارد. خودش می گوید: 
"این کورتی هندی هاست. با این مانتو ها می شود تابستان 
را کمی تحمل کرد." این "کمی" منظورش منهای روسری 
اس�ت. از او می پرسم چرا هندی؟ می گوید: "هند از ایران 
گرم ت�ر اس�ت و آن ه�ا از رنگ ه�ای روش�ن و پارچه های 
نازک برای طراحی لباس هایش�ان اس�تفاده می کنند. من 
با این لباس ها کمت�ر گرما می خورم." قرارمان در اس�تخر 
روبازی است که نزدیکی پل مدیریت است. ظهرهای گرم 
تابستان خنکای آب استخر می چسبد. هر چند که به خاطر 
ماه رمضان نباید س�ر را زیر آب کرد. اما لبه استخر می شود 
خوابید و تن گرفت و از نور خورش�ید استفاده کرد. دوستم 
حاال دامن لنگی نخی را به دور کمرش بسته و صندل های 
بن�دی اش را با دمپایی اب�ری عوض کرده اس�ت. به قول 
خودش از ش�کل یک کولی به کس�ی که قصد دارد از گرما 
فرار کند تغییر شکل داده است. دور استخر ردیف زن هایی 
که تنش�ان را ب�ه نور خورش�ید پایتخت دادند و بدنش�ان را 
در اش�عه آن می س�وزانند خوابیده اند یا کتاب می خوانند. 
انواع لوس�یون های برنز کننده به چش�م می خورد. تنم را 
به آب آبی استخر می س�پارم و باز زمزمه می کنم: "سایه ها 

می دانند که چه تابستانی است...."

عکس:مرضیه سلیمانی، ایرنا

یک دکترای جامعه شناسِی اهل نروژ، پژوهشی 
انجام داده که نتایج اش می تواند زنان را به تنها 

سفر کردن و تجربه کردن جهان تشویق کند. بر 
مبنای این پژوهش، در سفر انفرادی می توان 

احساس آزادی، اعتماد به نفس، آموزش و 
تجربه های مثبت بسیاری کسب کرد. خانم ِبنته 

َهیمتون معتقد است به طور کلی سفر، چه به 
تنهایی چه با جمع، می تواند از تجربه سرشار 
باشد اما تفاوت اساسی سفر انفرادی با سفر 

گروهی در این است که در تنهایی، تو هر لحظه از 
سفر باید خودت را مدیریت کنی و برای برقراری 

رابطه ها و انتخاب مکان های اقامت، استراحت 
یا تفریح سریع ترین و درست ترین تصمیم ها را 

بگیری و همین انتخاب ها و تصمیم گیری ها برای 
بسیاری چالش ایجاد می کند. 

او زیر عنوان »یک ش�وک« به نخس�تین س�فر انفرادی 
خود اشاره می کند. بنته به ترکیه سفر کرده است، کشوری 
ب�ا فرهنگی متف�اوت از س�رزمین او. احساس�ات عجیب 
و غری�ب و تنهایی، ب�ه ش�دت آزاردهنده اس�ت و او  فکر 
می کند نباید ش�ب ها ت�ا دیروقت بی�رون بمان�د و رفتن به 
رستوران و بار برای او طاقت فرسا خواهد بود. او همان جا 
تصمیم می گیرد س�فر انفرادی زنان را ب�ه عنوان موضوع 
پایان نامۀ دکتری خود انتخاب کند و این موضوع را با سایر 
جامعه شناسان و کارشناسان گردشگری در میان بگذارد. 
چرا تنها س�فر کردن برای زنان می تواند با ترس و ناآرامی  
روحی همراه ش�ود؟ آیا این احساسات ربطی به جنسیت، 
مقصد و هدف سفر دارد؟ و برای کاستن از این احساسات 

و لذت بردن از سفر چه باید کرد؟

تجربه های ناامن زنان شرق و غرب
هرچند بنته به هراس زنانی از کشورهای اسکاندیناوی یا 

لیال ملک محمدی
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اروپای مرکزی اشاره می کند اما تجربه های برخی از زنان 
کش�ور ما هم نشان می دهد که بس�یاری تمایل ندارند تنها 
س�فر کنند. نتیجۀ پژوهش یکی از دانش�جویان دانش�گاه 
عامه طباطبای�ی، دلیل بی عاقه گی زنان به س�فرهای 
انف�رادی در ای�ران را نبود امنی�ت فضای�ی - اجتماعی و 
احس�اس ع�دم امنیت زن�ان از پلی�س و نی�روی انتظامی 
عنوان می کن�د. در حالی که به طور طبیع�ی حضور پلیس 
بای�د امنیت به دنبال داش�ته باش�د ام�ا ش�اید برخوردها با 
مس�ئلۀ حجاب یا به رس�میت نش�ناختن س�فر زنان تنها از 
س�وی نیروهای امنیتی ای�ران، برای برخی زن�ان ایرانی 
احس�اس ناامنی ب�ه دنب�ال دارد. بنابرای�ن پژوهش دلیل 
دیگ�ر بی تمایلی زنان ایران به س�فر انفرادی، مش�کات 
اقتصادی و وابستگی مالی به خانواده عنوان شده است. 

گرفت�ن  مش�کل  ای�ران  از  خ�ارج  س�فرهای  م�ورد  در 
رضایت نامه از سرپرس�ت مرد برای اخذ پاسپورت و تسلط 
نداش�تن به زبان خارجی را نیز بای�د به دو عامل باال اضافه 

کرد. 
یک پزش�ک عمومی دربارۀ تجربۀ گرفتن رضایت نامه از 
همس�رش می گوید:  »اولین بار که می خواستم برم خارج 
از ایران، برای گرفتن پاس�پورت به امضای همس�رم نیاز 

داش�تم. او اجازه داد و مش�کلی پیش نیومد، اما احساس 
خوبی نداش�تم. همه ش فکر می کردم چرا باید اجازه سفر 
من در دس�ت مردی همسن  و س�ال خودم باشد؟ اما خب 
انگار ما زن ها این قضیه رو پذیرفتیم و باهاش کنار اومدیم 
متأس�فانه؛ برای زن�ان از اجب�ار حجاب که وحش�تناک تر 

نداریم. اون رو هم پذیرفتیم دیگه.« 
می گوی�د:  س�فرهایش  در  ناامن�ی  احس�اس  درب�ارۀ  او 
»اولین س�فرم به اس�ترالیا بود. وقتی رس�یدم انقدر دچار 
اضطراب ش�ده ب�ودم که می خواس�تم از هم�ون فرودگاه 

»در سفرهای داخلی، به ویژه در 
روستاها، احساس امنیت داشتم اما 

وقتی افراد محلی می پرسند که آیا 
شوهرم با سفرهای من مخالفتی نداره، 

مجبور می شم به دروغ بگم که نداره و 
نمی تونم بگم که من از همسرم جدا 

شدم و تنها زندگی می کنم.«

برگردم. بیش�ترین دلیل این اضطراب هم ناآشنایی من با 
زبان انگلیسی بود.«

تجربۀ س�فر ای�ن پزش�ک ایرانی ب�ا بنته هیمت�ون از دو 
زاویه متفاوت است؛ یکی احساس امنیت در خیابان های 
استرالیا، فناند، سنگاپور و چند کشور دیگری که میزبان 
او بودن�د در پیاده روی ه�ای ش�بانه و دیگ�ری نداش�تن 
عاق�ه به برق�راری ارتباط با دیگ�ران. او می گوید: »من 
سال هاس�ت از همس�رم جدا ش�دم و تنها زندگی می کنم. 
به خاط�ر این که تنها زندگی می کن�م و می تونم از پس این 
تنهای�ی بر بیام، م�دام دیگران در محیط کار برام مش�کل 
درست می کنن و جالب این جاس�ت که این مشکات هم 
بیش�تر از ط�رف زن�ان آب می خ�وره. برای این ک�ه بتونم 
زندگ�ی کن�م و کارم رو از دس�ت ندم صبح تا ش�ب در حال 
مب�ارزه با دیگرانم و به همین دلیل هم در س�فرهام ترجیح 

می دم تنها باشم و فقط استراحت کنم.« 
یافته ه�ای یک روزنامه نگار ایرانی که ۱۲ س�ال اس�ت با 
گروه ی�ا به تنهایی س�فر می کند به یافته های بنته ش�بیه تر 
اس�ت. او می گوید:  »فکر می کنم قبل از سفر باید در مورد 
امنیت مقصد، اطاعات کاملی داش�ته باش�یم و در طول 
س�فر هم توصیه های افراد بومی رو کام�ًا  رعایت کنیم. 
مثًا  خ�ود من در کش�ورهای ترکیه و هندوس�تان س�عی 
می کردم تا دیروقت بیرون نباش�م.« او که ۱۵ س�ال پیش 
از همس�رش جدا ش�ده و تنها زندگی می کند معتقد اس�ت 
تنها س�فر کردن اعتماد به نفس زنان را افزایش می دهد و 
باعث آش�نایی نزدیک با زنان دیگ�ر و فرهنگ ها و آداب و 
رسوم می ش�ود. این روزنامه نگار می گوید:  »در سفرهای 
داخلی، به ویژه در روس�تاها، احس�اس امنیت داش�تم اما 
وقت�ی افراد محلی می پرس�ند که آیا ش�وهرم با س�فرهای 
من مخالفتی نداره، مجبور می ش�م به دروغ بگم که نداره 
و نمی تونم بگم که من از همس�رم جدا ش�دم و تنها زندگی 
می کنم، اما این اتفاق در سفرهای خارج از ایران نمی افته 

و من مجبور نمی شم دروغ بگم.«
تجربه ه�ای هر س�ه زنی ک�ه در این گ�زارش نقش دارند 
ب�ه ع�اوۀ تجربه ه�ای زن�ان وب�اگ نویس�ی از ایاالت 
متحده یا برخی کش�ورهای اروپایی نش�ان می دهد مردم 
روس�تایی و محلی در مناطقی چون خاورمیانه، آمریکای 
التین یا آس�یای جنوب ش�رقی با زنان تنهای مسافر بسیار 
مهرب�ان اند و به آن ها کمک می کنن�د، اما اغلب این زنان 

از ش�هرهای بزرگ این مناطق تجربه های ناخوش�ایندی 
داشته اند. یک روزنامه نگار فرانسوی می گفت در سفرش 
به یک�ی از پایتخت های آمریکای التین ب�ا مزاحمت یک 
پلیس روبه رو ش�ده و پلیس به بهانۀ کمک و حفظ او از شر 
مزاحمان می خواس�ته ب�ه اتاق خواب اش نیز وارد ش�ود. 
ی�ا دیگری نوش�ته در برخی خیابان های ش�هرهای بزرگ 
ممکن است به مسافران زن تنها پیشنهاد هم خوابگی نیز 
داده ش�ود و به همین دلیل بهتر اس�ت زنان از پیش دربارۀ 
مکان ه�ای مختلف ش�هر مقص�د اطاعات�ی جمع آوری 

کنند. 

شنیدن کی بود مانند دیدن
بخش�ی از پژوه�ش خان�م َهیمت�ون ب�ه ش�رح مزایای 
س�فر انف�رادی اختص�اص دارد. او می گوی�د در ترکی�ه با 
احساس�ات آزاردهنده روبه رو ش�ده بود به این دلیل که به 
یکی از ش�هرهای جنوبی و س�احلی ترکیه س�فر کرده بود 
که ب�ه نظر می رس�ید امکانات آن ش�هر بیش�تر در خدمت 
گردش�گرانی بود که با خانواده یا در گروه دوس�تان به این 
مکان ها سفر می کنند. همچنین به نظر می رسید فرهنگ 
کش�ور میزبان، زنان تنها و انتخاب هایش�ان را به رسمیت 
نمی شناس�د. او به تجربه های زنانی اش�اره می کند که در 
جنوب اروپا یا کشورهای دیگر، با نگاه های جنسی مواجه 
می ش�وند و می نویس�د دلیل این برخوردها شاید به خاطر 
ق�درت دی�ن و آزادی نوپای زنان در این کش�ورها باش�د. 
ب�ه نوش�تۀ هیمتون، ای�ن مهم تری�ن دلیل اجتن�اب زنان 
از س�فرهای انفرادی به س�رزمین های ناش�ناخته است؛ 
چراکه آنان به ایمنی در س�فر به عنوان نخستین ضرورت 
فک�ر می کنند، اما او می گوید داش�تن برنامه ریزی دقیق و 
جست وجو کردن و دانستن دربارۀ مقصد می تواند تا حدود 
زیادی ضامن ایمنی در س�فر باش�د و این ترس ه�ا مانع از 
رسیدن به تجربه های شگفت انگیز و به یادماندنی خواهد 
ب�ود. تجربه های بنته نش�ان داده اس�ت ش�نیده ها دربارۀ 
خطرات تنها س�فر کردن می تواند از جس�ارت و ش�جاعت 
زنان بکاهد. وقتی تو به کشورهایی سفر می کنی که پیشتر 
دربارۀ ناامنی و مش�کات آن ها خوان�ده ای، با چهره ای 
متف�اوت و گاه متضاد با ش�نیده هایت مواجه می ش�وی و 
می توانی درک درستی از گوشه و کنار جهان داشته باشی. 

به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. 



بعضی موضوعات تکراری هستند، شبیه به انشاهایی که در مدرسه می نوشتیم، مثل 
"فواید گوسفند را شرح دهید"... "علم بهتر است یا ثروت"... "تابستان خود را چگونه 

گذراندید"...
و اگر قرار شود من یکی از این سه موضوع را انتخاب کنم باز دربارۀ فواید گوسفند 

خواهم نوشت چون عالوه بر فایده های قدیمی به شهادت دوستان کله خوری که به 
تازگی از تهران آمده اند "بیخ گوش" گوسفند به عنوان کشفی جدید به منوی کله پزی ها 

اضافه شده و هنوز تا کشف تمام فواید این حیوان راه درازی در پیش است... حتی 
در باب مقایسۀ علم با ثروت هم می شود حرفی تازه زد. اگر زمانه ای بود که همه 

گفتند علم خوب است ما ثابت می کنیم که ثروت بهتر است، اگر همه مطمئن بودند 
که ثروت بهتر است ما اصرار می کنیم که علم خوب است... اما تنها موضوعی که از 

آن سال های انشا نویسی تا همین امروز معذبم می کند نوشتن از "تابستان" است... 
نوشتن از بی کاری، از گرما... وصف لکه های بزرگ عرق زیر بغل و صورت های سرخ و 

ملتهب مردم گرمازده، بوی تن مردهای چاق توی اتوبوس های شلوغ شرکت واحد و 
دست های خیس آقای جبار موقع دست دادن... نوشتن از تابستان گرم و طوالنی که 

به بطالت می گذشت سخت ترین کار بود. 
تابستان هایی که شب ها توی حیاط می خوابیدیم و آسمان پرستاره را تماشا می کردیم 

و روزها با آفتاب تندی که روی صورت مان افتاده بود بیدار می شدیم و دوچرخه سواری 
توی کوچۀ بن بست و عصرهای کسالت آور و خواندن کتاب و کشیدن خمیازه هیچ کدام 

ارزش نوشتن نداشت... البته گاهی هم اگر حال پدر خوب بود و حوصله داشت چند 
روزی به کنار دریا می رفتیم. برای آدمی مثل من که طاقت گرما ندارد و شنا هم بلد 
نیست کنار دریا یعنی نشستن توی آب در فاصلۀ دو سه متری از ساحل و تماشای 

آدم ها، و بعدها که همه چیز حتی ساحل دریا مردانه شد، تماشای آدم هایی که با 
حسرت به دریا نگاه می کنند...

مهم ترین درسی که از این همه تماشا گرفتم این بود که با دیدن مردی که تا کمر در 
آب فرو رفته اما به جای دست و پا زدن فیلسوفانه به افق خیره شده است مطمئن 

می شوم در آن حوالی دستشویی عمومی وجود ندارد...
تابستان خود را چگونه گذراندم؟... هیچی... گرم بود... عرق ریختم!

توکا نیستانی

http://youtu.be/a7E6CGSv_2c
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سوده راد

لوییس پرایس یک س�فرنامه نویس حرفه ایس�ت اما چیزی که این زن بریتانیایی را از س�ایر مس�افران حرفه ای متفاوت 
می کند وسیله حمل و نقل اوست! لوییس موتورسوار است و قاره ها را با موتورش در می نوردد. او در طول سال گذشته دو 

بار به ایران سفر کرده و هر بار هم یک ماه تمام روی موتورش شمال و جنوب و غرب ایران را "کشف" کرده است. 
لوییس بی تردید اولین زن موتورسوار حرفه ایست که توانسته بعد از انقالب اسالمی چنین کاری را انجام دهد و از نزدیک 
ب�ا مردان و زنانی که از دیدنش حیرت زده می ش�دند معاش�رت کند. در ط�ول گفت وگو بار ها به تغیی�ر نگاهش به ایران و 
ایرانی ها در این سفر اشاره کرد. او همچنین به خوبی می داند که زنان ایرانی نه  تنها باید حجاب اجباری را رعایت کنند بلکه 
باید تن به بسیاری محدودیت های دیگر هم بدهند، حتی نمی توانند مثل او آزادانه دوچرخه سواری و موتورسواری کنند. 
لویی�س هم مثل همه خارجی ها عاش�ق غذاهای ایرانی و مهمان نوازی ایرانی ها ش�ده اما بیش از هرچی�ز به فاصله زیاد 
حکومت و مردم پی برده و از این که در دنیای سیاس�ت "ایران" به جای "حکومت ایران" مسوول آنچه اتفاق می افتد معرفی 
می ش�ود آزرده خاطر اس�ت و می گوید در ایران هم مثل باقی کشورهای دنیا تصمیمات سیاسی لزوما مورد تأیید همه مردم 

آن کشور نیست. 
 س�فرنامه کامل لوییس به زودی در کتابش منتش�ر می شود و امیدوار اس�ت به زودی به ایران برگردد و باقی جاهایی را که 

ندیده ببیند. 

این فیلم با چند دوربین که به صورت مخفی در اتومبیل جا گذاری ش�ده، ضبط ش�ده است. خریدار که   همان 
تولید کننده این گزارش اس�ت بر اساس ش�نیده های مردمی، برای خرید مواد مخدر به محلی می رود که گفته 
ش�ده در آنجا به صورت علنی و کامال آزاد مواد مخدر به فروش می رس�د. هرچن�د رفتن به چنین محله هایی 

بدون پشتیبانی خطرناک است اما گزارش با موفقیت فیلمبرداری می شود. 
در این منطقه که در حاشیه یکی از شهرهای جنوبی واقع است خانه هایی رو به یک جاده کمربندی قرار گرفته اند 
که تقریبا در تمامی آنها مواد خرید و فروش می شود. البته دربیشتر آنها عالوه بر فروش مواد مخدر مکانی هم 
برای مصرف در نظر گرفته ش�ده است تا کسانی که به هر دلیل جای امنی برای مصرف مواد مخدرشان ندارند 
با دادن مبلغی پول مواد خریداری ش�ده را همانجا مصرف نمایند. دِر اکثر این خانه ها باز است و معموال فردی 
کنار جاده به عنوان کارگر فروش به ماش�ین های عبوری دس�ت تکان داده و بعد از ایستادن اتوموبیل ها با آنها 

وارد معامله می شود. در میان این کارگر ها که بیشترشان معتاد هستند کودکان هم مشاهده می شوند.
 مواد مخدری که در اینجا به فروش می رس�د شیشه، هرویین و بعد تریاک است. همچنین وسایل الزم برای 
مصرف این مواد هم در اینجا به فروش می رسد. این فیلم به خوبی نشان می دهد که خرید مواد مخدر در این 

شهر و شاید بیشتر شهرهای ایران به سادگی ممکن است.

http://youtu.be/4HxrERMkkfs
http://youtu.be/xvh-QbNs0yI
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شادی یکی از نیاز های اصلی بشر امروزاست. 
مهم نیست به چه بهانه ای، مهم نیست با چه 

هزینه ای، شاد بودن در کنار کسانی که دوستشون 
داری لذت بخش ترین لحظات زندگی یک آدم 

را می تواند رقم بزند. مدتی قبل من و همسرم 
تصمیم گرفتیم تا با یکی از کشتی های مسافرت 

سفر کنیم و از تجربٔه با هم بودن در این محیط 
لذت ببریم. می خوام براتون از تجربه این سفر 

تفریحی بگم. 

در این کشتی ها مهم نیس�ت که چند سالته، اهل کجایی 
و به چه فک�ر می کنی، از لحظه ورود ب�ه کروز برنامه های 

تفریحی و شادی منتظر همه است. 
ش�رکت های مختل�ف امریکای�ی ب�ا ه�دف درآمدزائ�ی 
و ایج�اد نش�اط در جامع�ٔه امریکا و گردش�گران، س�االنه 
میلیون ه�ا دالر هزین�ه می کنن�د و هر س�ال کش�تی های 
مس�افری جدیدی تولید می کنند که ه�ر هفته پذیرای بین 
۱000 ت�ا 6600 مس�افر هس�تند. در ای�ن کش�تی ها هدف 
ش�ادی و نشاط و خوش گذرانی س�ت و مسافران به غیر از 
گذران�دن وقت و تفری�ح دغدغٔه دیگ�ه ای ندارند و همین 
اس�ت که  مثا در یک کش�تی با دو هزار مس�افر نزدیک به 

هزار پرسنل حضور دارد یعنی در ازای هر دو مسافر، کسی 
هست که در کوتاه ترین زمان به نیازهای آنها پاسخ دهد. 

ش�اید برای خیلی ها مس�افرت دریایی با کشتی مفهوم و 
جاذبٔه خاصی نداش�ته باشد اما وقتی که وارد این کشتی ها 
می ش�ویم و به امکان�ات و برنامه هایی که برای ش�ادی و 
تفریح مسافران وجود دارد نگاه می کنیم نظر دیگه ای پیدا 

می کنیم. 

کشتی رویال پرینس 
این کش�تی ۱۸ طبقه پر از سالن های مختلف و تفریحات 
گوناگ�ون اس�ت و ط�وری طراح�ی ش�ده که چ�ه در یک 
مس�افرت ۵ تا ۷ روزه و یا حتی سفر ۱00 روزه دور دنیا فقط 

و فقط از زندگی و حضور در این کشتی لذت ببرید. 
از لحظٔه ورود به محل کش�تی یکی از خدمه چمدان ها را 
از شما تحویل می گیرد و شما با دست های خالی و به همراه 
خانواده با محیط باش�کوه کشتی که محل زندگی چند روز 
آیندٔه شماست روبرو می ش�وید. تاالر ها، سالن های زیبا، 
پله های پیچ در پیچ و معماری بی بدیل و چش�م نواز داخل 
کش�تی هر چش�می را مج�ذوب زیبایی خ�ودش می کند. 
افرادی برای خوش آمد گویی به اس�تقبال مس�افران می 
آیند و آنها را تا اتاق هایش�ان همراهی می کنند. چمدان ها 

مهدی سحر خیز

هم، همزمان به اتاق ها می رس�ند. اگر یکی از مس�افران 
معلولی�ت خاص�ی داش�ته باش�د- ج�دا از اینک�ه تمام�ی 
امکانات کش�تی طوری طراحی ش�ده که هم�ه از آن لذت 
ببرن�د-  یک نفر به صورت اختصاصی مس�ئول نگه داری 
از آن ف�رد خواهد بود؛ لباس ها و وس�ایلش را براش مرتب 

می کند و در نیازهای روزمره به او کمک می کند. 
طراحی این کش�تی ها به صورت یک ش�هر است و در آن 
مدخلی برای خوش آمد گویی وجود دارد و  فروشگاه های 
مختلفی ک�ه کارکنانی با چهره های خندان، منتظر پاس�خ 

گویی به شما و حل مشکل شما هستند. 
معموال یک کشتی مسافرتی صبح در مبدا لنگر می اندازد 
و مس�افرین قبل�ی را پیاده می کند و بع�د از ظهر همان روز 
گ�روه بعدی را س�وار کرده و به مقصد می برد اما س�رویس 
دهی به مسافران تا قبل از حرکت کشتی متوقف نمی شود 
و از لحظه ورود رس�توران ها و بوفه ها در اختیار مس�افران 

هستند. 
برای کسانی که دوست دارند در محیطی آرام غذای خود 
را میل کنند رستوران هایی تعبیه شده تا افراد از آن استفاده 
کنند. ب�ه محض ورود به رس�توران یکی از خدمه ش�ما را 
ب�ه صندلی مورد نظرت�ان هدایت می کند، بعد از نشس�تن 
صندلی تان را تنظیم می کند و دس�تمال را روی پای ش�ما 

می اندازد و منوی غذا را در اختیارتان می گذارد. در منوی 
رستوران برای هر سلیقه ای غذایی وجود دارد، از کسانی 
که مش�کل دیابت دارند، تا گیاهخواران و هر نوع س�لیقه 
و مزاجی، غ�ذای دلخواه خ�ود را پیدا خواهد ک�رد. البته 
منوی غذا در روزهای مختلف، متفاوت اس�ت تا غذاها در 

طول سفر تنوع خود را حفظ کنند. 
ک�ه  هس�تند  مختلف�ی  ش�رکت های  می�ان،  ای�ن  در 
سفرهایش�ان را ب�ه ن�وع خاص�ی از مس�افران اختصاص 
می دهند و متناسب با سن و خواسته های آنها برنامه اجرا 
می کنند.  به عنوان مثال کمپانی والت دیزنی کروزهایی را 
مدیریت می کند که پر از شخصیت های کارتونی برای بچه 
هاست و باعث می شود در این سفرها، هم به بچه ها خوش 
بگذرد و والدین اس�تراحت کنند. شرکت هایی هم هستند 
که کروزهایش�ان را برای کس�انی که به مهمانی و رقص و 
پایکوب�ی عاقه دارن مهی�ا می کنند. این کروزها با س�رو 
مش�روبات الکلی و برنامه های مختلف رقص و پایکوبی، 
برای رده س�نی بین ۲0 تا 30 سال طراحی شده است. این 
شهرهای عظیم روی آب هر هفته میزبان حدود 3۵00 نفر 
هستند و لذت اس�تفاده از رستوران، س�ینما، سالن تئا تر، 
فروش�گاه های مختلف و کنس�رت گروه های موسیقی را 

روی پهنٔه اقیانوس در اختیار مسافران قرار می دهند.
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تابستان از گرما چکید، تابستان از خیابان چکید، 
تابستان از تابستان چکید، تابستان، شصت و 

هفت بار چکید، تابستان در خاوران، آرام گرفت. 
تابستان، بنفشه شد، کاوه شد، مژگان شد. 

نوشتن از تابستان، برای من فقط یک تابستان 
است، تابستانی که خون بود و خون، تابستان 

شصت وهفت. 

تابستان خاوران
در س�ه راه افسریه در جنوب ش�رق تهران جاده ای است 
به نام بلوار امام رضا که س�رآغاز جاده تهران مشهد است. 
پانزده شانزده کیلومتر که در این جاده حرکت کنید در سمت 
چپ  چند گورستان می بینید که به اقلیت های مذهبی تعلق 
دارد. یکی از این گورس�تان ها، گورس�تان خاوران است؛ 
جایی که از ۲0 س�ال پیش، ش�اهد رفت وآمد س�وگوارانی 
اس�ت که گل های پرپرشده خود را روی قبرهایی می ریزند 
که ن�ام صاحبان آنها، روش�ن نیس�ت. گورس�تاِن جمعِی 
زندانی�ان س�ال 6۷؛ آن�ان ک�ه پ�س از دادگاه های�ی چند 
دقیق�ه ای، حک�م م�رگ گرفتن�د و تیر ها که تمام ش�د، در 

شوفاژخانه های زندان اوین بردار شدند. 

کل گورس�تانی ک�ه اع�دام ش�دگان در آن خفته ان�د ب�ه 
محوطه ای در ابعاد حدود س�ی متر در شصت متر خاصه 
می شود و در واقع چیزی جز زمینی خاکی نیست. هرچند، 
بعض�ی از خانواده ها س�نگ قبرهای نمادی�ن و فرضی در 
جاهایی نصب کرده اند. دو س�ه س�نگ قبر هم هس�ت که 
می گوین�د کس�انی که آنه�ا را آنجا گذاش�ته اند ب�ه نحوی 
اطمینان حاصل کرده اند که اعدامِی مورد نظرشان در آنجا 

مدفون شده است. 
گورس�تان خاوران در گذش�ته ها تنها محل دفن بهاییان 
بود اما اکنون بخشی از آن به عنوان مدفن کسانی شناخته 
می ش�ود که در اعدام دسته جمعِی شمار زیادی از زندانیان 
سیاس�ی در تابستان ۱36۷ جان خویش را از دست دادند. 
اعدام های�ی که ب�ه حکم آی�ت اهلل خمینی انج�ام گرفت و 
بهان�ه آن نی�ز، انجام عملی�ات "فروغ جاویدان" از س�وی 
سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شد. عملیاتی که پس از 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توس�ط جمهوری اسامی و اعام 
آتش بس انجام گرفت. اما هنوز برای بس�یاری این سؤال 
وج�ود دارد که اگ�ر بهانۀ اعدام ها، این عملی�ات بود، چرا 
زندانیان�ی که از س�الها پیش درزندان به س�ر می بردند � از 

مجاهد و چپ � اعدام شدند؟ 

ناما جعفری

تابستان اعدام
"آن شب بدون تلویزیون و در سکوت و درد شام خوردیم. 
ظاهرا همه سرگرم و مشغول کارهای معمولی مان بودیم. 
ش�ب از یازده گذشته بود. به خاطر س�اعت خاموشی بند، 
چراغ اتاق ها همه خام�وش و تنها المپ کوچکی که حکم 
چراغ خ�واب را داش�ت، روش�ن مانده ب�ود. البت�ه چراغ 
راهروی بند زندان تا صبح روش�ن می ماند. زندانیان تازه 
در رختخواب ه�ای پتوییش�ان خزی�ده بودن�د. بعض�ی از 
زندانی ها هنوز نی�م خیز و بعضی ها هم هنوز در جایش�ان 
نشس�ته بودن�د و پچ پ�چ می کردند. من در راه�روی رو به 
روی اتاقمان که اتاق ۱۱3 بود نشسته بودم و روزنامه های 
روز قب�ل را می خواندم. ناگهان ص�دای همهمه گنگی از 
دور به گوش رس�ید. در آن شب، در آن س�کوت این صدا 
عجیب می نم�ود. همه آنهایی ک�ه بیدار بودن�د گوش تیز 
کردند. صدا نزدیک شد. زندانیان به هم نزدیک تر شدند. 
صدای چکمه پاس�دار ها و همهمه می آم�د. گویی مارش 
نظام�ی اس�ت. در واقع تپه های اوین پش�ت س�ر م�ا قرار 

داشت. 
فردین از ات�اق ۱۱۲ بیرون آمد. رنگ بر چهره نداش�ت. 
آرام و بی گفت و گ�و کن�ارم نشس�ت. هم�ه گوش ش�دیم. 
صدای شعار ها در ش�ب پیچید و به پشت پنجره آموزشگاه 
رس�ید. صدا در   همان ج�ا ماند: »مرگ ب�ر ملحدین کافر. 
مرگ ب�ر ملحدی�ن کافر.« ش�عار ها مرگ بر مناف�ق نبود. 
زندانیان رنگ به رنگ شدند. با نگاه از هم می پرسیدند چه 
خواهد شد؟! صدای شوم رگبار سینه شب را درید. سپس 
صدای تک تیر آمد. ش�روع به شمارش کردم اما دلشوره و 

درد سبب شد نتوانم ادامه بدهم. 
فردی�ن ب�ا س�یمایی زرد ش�ده، دس�ت م�را می فش�رد. 
اندوهی تلخ سراس�ر وج�ودم را فرا گرفته ب�ود. هیچ کس 
ح�رف نمی زد. چند نفر یا چندین نفر اعدام ش�ده بودند. تا 
صبح صدای پارس س�گ ها می آمد. چه کس�انی بودند؟ 
مجاهدین بودند یا چپ ها؟ هما و مریم از بچه های مجاهد 
بودن�د یا ش�اپور و رحم�ت و محمد علی و خلی�ل منصور؟ 
اصا فرقی می کرد که چه کس�ی آنجا پشت دیوار به گلوله 
بس�ته ش�ده و غرقه در خون به زمین افتاده اس�ت؟ او هر 
ک�س بود حتم�ا عزیز مادر و پ�دری بود و فرق�ی نمی کرد؛ 

چه مجاهد، چ�ه فدایی، چه توده ای، چه خط س�ه، همه 
انسان هایی بودند که به خاطر اعتقادشان به آزادی انسان 

و عدالت اجتماعی اعدام شده بودند."

تابستان مرگ
همه چیز از تابستان سال 6۷ آغاز شد. سالی که با توجه به 
شرایط کش�ور، آیت اهلل خمینی، قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت 
و از آن با عنوان "نوش�یدن جام زهر" ی�اد کرد. چندی پس 
از پذیرش قطعنامه، سازمان مجاهدین خلق، در مرزهای 
ایران و عراق دس�ت به عملیاتی نظامی زد. این عملیات با 
شکست مواجه شد و بسیاری از نیروهای مهاجم، کشته یا 
توسط نیروهای جمهوری اسامی اسیر شدند. اعدامیان 
ام�ا در این عملی�ات حضور نداش�تند؛ برخ�ی از زندانیان 
باقیمانده از آن دوران نیز گفته اند که کسی در زندان از این 
عملیات خبر نداشت، چراکه سه ماه قبل از اعدام ها، همۀ 

ماقات ها قطع شده بود. 
مقامات جمهوری اس�امی تاکنون درباره اتفاقات سال 
6۷ س�کوت کرده ان�د و جز در م�وارد مع�دودی، حرف و 
س�خنی از این واقعه به میان نمی آید. تنها منبع رسمی که 
درباره اعدام ها س�خن گفته، خاطرات آی�ت اهلل منتظری 
اس�ت که به برخی از مکاتبات و اتفاقاتی ک�ه در این زمینه 

رخ داده، اشاره دارد. 
آن گونه که آیت اهلل منتظری نوشته است، پس از عملیات 
مجاهدی�ن، آی�ت اهلل خمینی، با نوش�تن نامه ای دس�تور 
بررس�ی مجدد پرون�ده زندانیان را می دهد و می نویس�د: 
"کس�انی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق 
خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام 

می باشند." 

منابع
خاطرات آیت اهلل منتظری

بنی�اد برومن�د ک�ه در ۲۲ خرداد، نس�خه انگلیس�ی بررس�ی 
اعدام های سال 6۷ را منتشر کرده بود

خاطرات فرخ رو پارسای نوشتٔه منصوره پیر نیا 
خاطرات ایرج مصداقی 

 لیست اعدام شدگان کانون حقوق بشر 
خاطرات عفت ماهباز-راه توده
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بهرام میالنی

یک
"تلماکوس" پس�ر ترگل ورگل "اودیس�یوس" ل�پ تاپ را 
بر روی پایش گذاش�ته بود و با عصبانیت به خواس�تگاران 
پلیِد "پنه لوپه" که او را احاطه کرده بودند نگاه می کرد که در 
آن میان توجه اش را غریب�ه ای جلب کرد. "آتنا" الهۀ عقل 
و خرد که منتظر همین فرصت ب�ود به نزد تلماکوس آمد و 
خ�ودش را "ِمنتور"، مرد پیر جنگ معرف�ی کرد. آتنا پس از 
مدتی صحبت با پس�ر اودیسیوس و ش�نیدن غرهای او در 
مورد خواس�تگاران بدطینت مادرش، به او پیشنهاد کرد تا 

برای گردش پای از خانه بیرون بگذارد. 
تلماک�وس که در آن زمان بچه نونور و لوس�ی بود س�عی 
ک�رد با گفت�ن اینکه "آخ�ه مامان�م نم�ی ذاره" و بهانه های 
مش�ابه منتور را از س�ر خودش بازکن�د. آتنا که از ش�نیدن 
اعتراض ه�ای تلماکوس خس�ته ش�ده بود ب�ه او گفت اگر 
می خواهد مرد واقعی ش�ود بهتر اس�ت تا به قول معروف 
نش�یمنگاهش را ه�م بکش�د و ب�رود ببین�د در بی�رون از 
چهاردیواری خانه ش�ان چه می گذرد که راه و رسم مردان 

واقعی چنین است. 

دو
بع�د از م�دت طوالن�ی دوری از خان�ه ی�ک س�ال پیش 
توانس�تم به ته�ران بازگ�ردم و دو م�اه را در کن�ار خانواده 
بگذران�م. هفت�ه اوِل این بازگش�ت کوتاه را ب�ه مهمانی و 
هفته دوم آن را به س�فر گذارندم. به هفته س�وم که رسیدم 
نه من عاقه داش�تم تم�ام اوقاتم را با خان�واده بگذرانم و 
نه خانواده وقت داش�ت تا جوان بیس�ت و یک ساله اش را 
سرگرم کند. اوضاع موجود باعث شد تا من تصمیم بگیرم 
در ش�هری که با آن غریبه ش�ده بودم گشتی بزنم و آنچه را 
که داشت از خاطرم می رفت باز یابم. دوستان من تصمیم 
گرفتن�د تا آنجا که ت�وان دارند یاریم کنن�د ولی حتی کمک 
آنها هم نتوانس�ت ما را از بند هزاران ب�ار کافه رفتن و دود 

سیگار خوردن رها کند. 
ش�اید گرانی، گش�ت ارش�اد و نبود جای تفری�ح دالیلی 

عکس ها: امیر درفشه
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باش�ند که ی�ک جوان را به س�اعت ها نشس�تن درون یک 
کافه ترغی�ب کند ول�ی هیچک�دام از اینها چی�زی نبودند 
ک�ه بخواهند حداقل م�را از گش�تن در خیابان ها منصرف 
کنن�د. آنچه ک�ه باعث می ش�د تا م�ن در ای�ن دخمه های 
تاریک و بی نور احس�اس راحتی کن�م نبودن مردم کوچه و 
خیابان بود. مردم�ی که مانند حرفه ای ترین جاس�وس ها 
رفت�ار و حرکاتت را زیر نظر می گیرند و ب�رای هر تکانی که 
می خ�وری تحلیلی پیچیده و در عمق ارائ�ه می کنند. این 
مردم بودند که مرا درون "کافی شاپ ها" حبس کرده بودند 

و نمی گذاشتند تا از قدم زدن در خیابان لذت ببرم. 
شاید ما بگوییم حکومت مارا محدود کرده است )که کرده 
اس�ت( ول�ی آزادی در ن�زد خانواده های ایران�ی نیز جایی 
ندارد. خانواده هایی که تصور می کنند تا وقتی فرزندش به 
خانه "بخت" نرفته است باید تمام حرکاتش را برنامه ریزی 
کند و مانع ش�ود که این جوان حرکتی اش�تباه انجام دهد. 
در این خانواده ها و در ای�ن جامعه "جوانی کردن" مترادف 
با "اش�تباه کردن" اس�ت و اگر کس�ی می خواه�د زندگی را 
درک کند باید ب�دون وقفه و لحظه ای تامل درس بخواند، 

کار کند و خانواده ای آبرومند بس�ازد همانگونه که پدرش و 
پدربزرگانش چنین کرده ان�د. پدران و پدربزرگانی که حتی 
محل�ۀ آن ط�رف خانه ش�ان را ندیدن�د و آخری�ن کتابی که 

خواندند کتاب قوانین راهنمایی و رانندگی بود. 
تفریح کردن در چشم خانواده های ایرانی جرم است، اگر 
جوانشان با دوس�تانش به بیرون می رود قاعدتا "الواطی" 
می کند، اگر فرزندش�ان ثانیه ای فیلم ببیند، آهنگی گوش 
کن�د و کتاب غیر درس�ی بخوان�د وقتش را ب�ا "مزخرفات" 

. آنچه که باعث می شد تا من در این 
دخمه های تاریک و بی نور احساس 

راحتی کنم نبودن مردم کوچه و خیابان 
بود. مردمی که مانند حرفه ای ترین 

جاسوس ها رفتار و حرکاتت را زیر نظر 
می گیرند و برای هر تکانی که می خوری 
تحلیلی پیچیده و در عمق ارائه می کنند

هدر داده اس�ت و اگ�ر هم خدای ناکرده س�عی کند با دختر 
یا پس�ری رابطه ای عاطفی برقرار کند بهتر اس�ت مطمئن 
ش�ود ک�ه خان�واده اش از آن اطاعی پی�دا نمی کند چون 

نتیجه اش می تواند بریده شدن سرش باشد. 
وقت�ی جوانی نتواند رفتار و تجربه های س�الم را امتحان 
کن�د و در "کمپوتی" که پدر و م�ادرش خانه می نامند روزگار 
بگذران�د، آنگاه اس�ت ک�ه او رو به تجربه های�ی جایگزین 
می آورد. ای�ن جوان برای موس�یقی و ش�ادی منتظر ماه 
محرم می ماند تا بتواند با صدای "حس�ین حسین" هالی 
ب�اال و پایین بپرد و در خیابان بدون ترس از اینکه به کس�ی 
پاس�خ بدهد که تا این موقع شب کجا بوده است قدم بزند. 
او ب�رای تجربه کردن یک رابطه س�اده رو به فیس�بوک و 
توییتر می آورد، روابط عاطفی که باید در طول زمان رش�د 
کنند را دور می زند و منتظر لحظه ای می ماند تا خانه خالی 

شود و به او اجازه داشتن رابطه ای نیم ساعته را بدهد. 

سه
تلماکوس س�وار کشتی می ش�ود و این ش�هر و آن کشور 

را می بین�د، ن�ه جنگ�ی می کن�د و نه کاس های فش�رده 
دانش�گاهی می گذراند، او فقط می گردد و در خانه شاهان 
به ضیافت می پ�ردازد. وقتی تلماکوس به خانه برمی گردد 
دیگر خبری از آن بچه ای که آتنا او را به س�فر فرستاده بود 
نیست، او دیگر دنیا را دیده بود، راه رفتن در میان علفزار ها 
و نشست و برخواس�ت با مردمان دیگر از او مردی ساخته 
بود که پدرش اودیس�یوس می توانس�ت هنگام برگشت از 

سفر بیست ساله اش به او تکیه کند. 
ب�رای یونانیان زندگ�ی بزرگ ت�ر از آن بود ک�ه بخواهند 
مهم ترین س�ال های زندگیش�ان را در اتاق�ی پانزده متری 
از ت�رس خراب ش�دن فکر یا پوستش�ان بگذرانن�د. آن ها 
ماجراجویی و اس�تفاده از لحظه ها را محترم می ش�مردند 
و از اینکه می توانس�تند به بهترین حالت بنوشند، برقصند 
و تفری�ح کنن�د احس�اس غ�رور می کردن�د. اینک�ه چقدر 
ارزش های یونان درست بود را نمی دانم اما این را می دانم 
همانق�در که درس و کار مهم هس�تند، اوق�ات فراغت نیز 
اهمی�ت دارد و همانق�در که برای رس�یدن ب�ه مقصد باید 

تاش کرد باید از مناظر اطراف جاده نیز لذت برد.
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روز، خارجی، ساحلی قرق شده در اطراف بابلسر
دخت�ر بچ�ه به س�وی س�احل م�ی دود و ش�ادمانه فریاد 
می کشد. فریاد کارگردان بلند می شود: کات، کسی نیست 

جلوی این بچه را بگیرد؟ 
مس�ئول لب�اس آرام از بازیگ�ر زن نقش اول می پرس�د: 
نمی ش�د این چن�د روز بمونه ته�ران؟ او که خ�وب با مادر 

بزرگش کنار می یاد!
بازیگر نقش اول پاسخ می دهد: شنیدم مجموعه ساحلی 
را برای فیلم قرق کرده اند، آوردمش کمی با هم شن بازی 
کنی�م. هر وق�ت می ریم کنار دری�ا، آنقدر مردم ب�ا دوربین 
هاشون عکس و فیلم می گیرند که جرات نمی کنم بنشینم 
روی زمی�ن و باهاش بازی کن�م. فکر نمی ک�ردم این قدر 

شیطونی کنه. 

شب، خارجی،   همان ساحل
بازیگرنقش اول و دختر بچه اش پاچه های ش�لوار را باال 
زده اند و کنار س�احل دنبال موج ه�ا می دوند. هر موج آب 

که به پا هایش�ان می خورد صدای خنده دخترک در فضای 
خالی اطراف می پیچ�د و مادر به پهنای صورتش لبخند بر 

لب دارد. 

شب داخلی، فروشگاه مشهور لباس زنانه
بازیگ�ر نقش اول و ط�راح لباِس فیل�م، در حال انتخاب 
چند مانتو هستند. دو فروشنده به آن ها نزدیک می شوند. 

فروشنده اول: ای وای؛ سام خانم….. 
فروشنده دوم: سام؛ خیلی خوش آمدید، اومدید مانتو 

بخرید؟
فروش�نده اول: س�ایزتون را بگید تا براتون مانتو بیارم، 

من سلیقه ام خیلی خوبه!
فروش�نده دوم: … ج�ون، می ش�ه ب�ا ه�م یک س�لفی 
بگیری�م، می خ�وام بگ�ذارم روی صفح�ه ام، دوس�تهام 

بدونند شما از ما خرید می کنید.
فروش�نده اول: ماشاهلل چقدر سایز عوض کرده اید، توی 

فیلم قبلی این قدر چاق به نظر نمی اومدید!

جلیل فتوحی نیا

فروشنده دوم: وا، آقا، اولین باره می بینم یک آقا این قدر 
در خرید لب�اس دخالت می کنه. بگذاری�د همین را بردارند 

دیگه، ببینید چقدر به رنگ چشماشون می یاد! 
فروش�نده اول: نه عزیزم، همین را بردار، رنگ س�اله- 
آرام در گوش بازیگر می گوید: این آقا ش�وهرته که این قدر 
ام�ر و نهی می کنه؟ ول�ی من عکس های عروس�ی ات را 

توی اینترنت دیدم، این شکلی نبود. طاق گرفتی؟ 
بازیگر و طراح لباس بدون خرید لباس های مناسب برای 

فیلم، فروشگاه را ترک می کنند. 

این ها بخشی از زندگی حرفه ای بازیگران در ایران بود؛ 
حاال تصور کنید که اوقات فراغت و تعطیاتشان را چگونه 

می گذرانند؟ 
پارس�ی وود، قدیمی ه�ا، ش�اد ترین، عکس ه�ای خفن 
بازیگ�ران، عکس های لو رفته و … همه و همه س�ایت ها 
و صفحه ه�ای مجازی ای هس�تند که صفح�ات کامپیوتِر 
بس�یاری از کارب�ران ایران�ی را فرا گرفته اند. س�ایت هایی 
ک�ه منابع تغذیه ش�ان افرادی هس�تند که پاپارات�زی وار به 
دنبال چهره های سر ش�ناس در گوش�ه و کنار شهر و دشت 
و حتی بیابانند! از زندگی شخصیش�ان تا اتفاقات روزمره، 
از حضورش�ان در مجامع و محافل ت�ا حتی خبرهای کذب 
ازدواج و تول�د و مرگ، فق�ط برای بازدید بیش�تر و الیک 

بیشتر… آنهم به هر قیمتی! 

می خواهم معمولی باشم
ش�اید فکر کنید ک�ه حضور بازیگ�ران و افراد سر ش�ناس 
در مجامع عمومی باعث ش�ور و نش�اط فضا می شود و چه 
خ�وب که مردم ای�ن قدر به آن ه�ا توجه می کنن�د. اما این 
عاقه مندی همیشه هم جذاب نیس�ت. خودتان را جای 
بازیگ�ری بگذاری�د که می خواه�د مثل ی�ک آدم معمولی 
دمی را در فضایی عمومی بیاساید و از طبیعت و هوای آزاد 
لذت ببرد. کاری ک�ه ما هر روز انجام می دهیم و هیچ کس 
هم مانعمان نیس�ت اما برای این ش�خص معروف، اصا 

پارسی وود، قدیمی ها، شاد ترین، 
عکس های خفن بازیگران، عکس های 

لو رفته و … همه و همه سایت ها 
و صفحه های مجازی ای هستند که 

صفحات کامپیوتِر بسیاری از کاربران 
ایرانی را فرا گرفته اند. سایت هایی 
که منابع تغذیه شان افرادی هستند 
که پاپاراتزی وار به دنبال چهره های 

سر شناس در گوشه و کنار شهر و دشت 
و حتی بیابانند
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راحت نیس�ت. بازار امضا گرفتن، عکس یادگاری و انتقاد 
و حت�ی متلک باب�ت کارهایی که احیانا به مذاق ش�خصی 
عاب�ری خوش نیام�ده، س�اده ترین برخورده�ای روزمره 

آنهاست. 
اینک�ه ف�ردی در خلوت خود یا در س�فر و داخ�ل و خارج 
کش�ور ش�لوارک می پوش�د یا پیژاما )هنرمندان همراه تیم 
ملی فوتب�ال در برزی�ل(، یا اینک�ه مثا محمدرض�ا گلزار 
ی�ا به�رام رادان در مهمانی ه�ای خصوصی ب�ا حاضرین 
دس�ت می دهند یا احیانا دیده بوس�ی می کنن�د آنقدر مهم 
می شود که فیلم به سرقت رفته آن دست به دست بلوتوث 

می شود. تازه باید برای آن زیرنویس کرد که مثا آن فردی 
که لباس س�فید پوشیده فان بازیگر است که اگر این قسم 
و آیه نباشد عما کس�ی نمی تواند تشخیص دهد که واقعا 
این فرد کیس�ت! ولی انگاریک نوشته فتوشاپ شده روی 
عکس حجت اس�ت و جای هیچ ش�کی هم ب�رای بیننده 

ایجاد نمی کند! 
ماجرای ش�لوارک پوش�یدن یک فیلمنامه نویس در سفر 
به برزیل به آنجا رس�ید که حتی ب�ر روی صفحه اول یکی 
از روزنامه های ایران منتش�ر شد. محراب قاسم خانی هم 
مجبور ش�د اعتراف کند که بله، ش�لوارک می پوشد:" بله، 

من مرتکب عمل ش�نیع ش�لوارک پوش�یدن شدم. اصوال 
هر ب�ار که به س�فر خارج می�رم و خصوص�ا در مناطق گرم 
مثل اینجا شلوارک میپوشم. جسارتا توی خونه هم همین 
کار رو میکنم. ش�اید باورتون نش�ه ولی توی استخر و دریا 
هم مایو میپوش�م. با ش�رمندگی توی حموم حتی اون رو 
هم نمیپوش�م ... به هر حال نمیدونس�تم ای�ن موضوع تا 
ای�ن حد ارزش خبری داره که روزنام�ه هفت صبح که تنها 
روزنام�ه ای ب�ود که ت�ا االن میخریدم به عن�وان تیتر یک 
عکس�ش رو روی جل�د کار کنه. از همینج�ا اعام میکنم 
که من عکس با ش�لوارک های دیگه و در مکان های دیگه 
هم دارم که آماده هس�تم هر وقت دوس�تان خبر مهم تری 
نداشتن و احتیاج به تیتر یک با ارزش داشتن در اختیارشون 
بذارم تا مردم اس�تفاده کنن. خاصه که اعتراف میکنم به 
عنوان یه شلوارک پوش اومدم اینجا تا یه عده شورت پوش 

رو تشویق کنم و براشون آرزوی موفقیت بکنم."
م�رگ چندین ب�اره دروغی�ن ی�ک بازیگر )محم�د علی 
کش�اورز و عزت اهلل انتظامی(، آدرس وی�ای کارگردانی 
در کاردش�ت ) داوود میرباق�ری(، فیلم عروس�ی بازیگر 
دیگری که از منزلش به سرقت رفته )زیبا بروفه(، دخترانی 
که در مسیر جاده ش�مال همراه با یک آهنگ می رقصند و 
زیرنویس فیلم توضیح می دهد که یکی از آنها بازیگر)مهناز 
افشار( است، فیلمی که از ویایی در خزرشهر از فاصله ای 
دور نم�ای پنج�ره ای را نش�ان می ده�د ک�ه ع�ده ای ب�ا 
تصویری محو درحال رقصیدن هس�تند و باز ادعا می کنند 
که این فیلمی اس�ت از مهمانی خصوص�ی چندین بازیگر 

نقش اول! 
 ب�ازار کار فتوش�اپ کاران ه�م ازی�ن قاع�ده بی نصی�ب 
نیس�ت. نصب س�رافراد روی بدن دیگ�ری درحالی که در 
س�واحل کش�وری خارجی مش�غول آفتاب گرفتن است و 
همچنین استفاده از عکس فیلمی را که در آن بازیگری در 
لباس عروسی ظاهر شده، به شخصی دیگر پیوند زدن هم 

البد هنری خاقه است. 
حمید که چند س�الی اس�ت در جهان فیلم و س�ریال های 
ایران�ی به ش�هرت رس�یده، می گوی�د: دلم ب�رای زندگی 

س�ابقم تنگ ش�ده اس�ت. اینکه بدون دردس�ر از بستنی 
اکبر مش�دی، بس�تنی حصیری بگیرم و بی توج�ه به بقیه 
آن را لیس بزنم. هر وقت خس�ته ش�دم، روی چمن های 
پارک دراز بکشم، با پسرم به سینما بروم و بدون هراس از 
عکس و فیلم دیگران پاپ کورن بخرم و بین جمعیت فیلم 

ببینم، دیگر برایم مثل یک رویاست. 
این هجوم تماشاگران به زندگی خصوصی افراد مشهور 
کار را ب�ه آنجا رس�انده ک�ه گاهی آنه�ا را از ب�ودن در جمع 

دوستانشان هم محروم می کند.

روز خارجی، پارک جمشیدیه
یک�ی یکی ف�ارغ التحصی�ان س�الهای دور دانش�کده 
هنره�ای زیب�ا از راه می رس�ند، از دی�دن همدیگ�ر ش�اد 
می شوند و یکدیگر را در آغوش می گیرند. منتظرند تا جمع 
ش�وند و بطرف کلک چال حرکت کنند. از میان جمع یکی 
می گوید: به فانی خبر دادید؟ پریروز که س�ر صحنه فیلم 
دیدمش کلی یاد ایام کردیم. می گفت مدت هاس�ت از بر و 

بچه ها خبر ندارد.… 
دیگ�ری با کنایه می گوید: از قرار معلوم بعضی ها از وقتی 
چند فیلم بازی کرده اند و اسمشان تیتر یک شده، دوستان 

قدیمی را فراموش کرده اند. 
یک�ی از حاض�ران پاس�خ می دهد: نه… راس�تش بهش 
خبر ندادیم. تو را خدا، بگذار یک روز راحت باش�یم و کوه 
پیمائیمان را بکنیم. دوستیمان سر جای خودش، بودنش 

به دردسرش نمی ارزد.

حمید که چند سالی است در جهان فیلم 
و سریال های ایرانی به شهرت رسیده، 
می گوید: دلم برای زندگی سابقم تنگ 

شده است. اینکه بدون دردسر از بستنی 
اکبر مشدی، بستنی حصیری بگیرم و 

بی توجه به بقیه آن را لیس بزنم
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"خیل�ی هیج�ان دارم. ام�روز بلیت گرفتم برای س�احل 
عاج. می خوام تعطیات تابستانی برم اونجا...."

 داش�تم با دوستم که ش�غل خوبی در یک شرکت اماک 
در کانادا دارد چت می کردم که بی مقدمه از برنامه س�فرش 
به س�احل عاج برای تعطیات تابستانی گفت. حاال اینکه 
دی�دن جایی مثل س�احل ع�اج در قل�ب آفریق�ا در برنامه 
زندگ�ی من نمی گنجد، به کنار، اما چی�زی که برایم جالب 
بود موضوع تعطیات تابس�تانی بود. تعطیاتی که بعد از 
توضیح دوس�تم متوجه شدم برنامه ای سه هفته ای در ماه 
آگوست اس�ت که برخی ش�رکت ها و اداره های آمریکایی 
و اروپای�ی و حت�ی آس�یایی ب�رای کارمن�دان خودش�ان 
دارن�د. تعطیاتی که وقت خوبی برای س�فر برای کش�ف 
س�رزمین های جدید اس�ت. در این فکر بودم که دوس�تم 
پرسید: "تو برنامه ات برای تعطیات تابستانی چیست؟" با 
این سئوال یادم آمد که از سال ها پیش که درس و دانشگاه 

تمام شده تعطیات تابس�تانی دیگر مفهومی ندارد. اما آیا سپنتا پرهام
همه چنین حسی نسبت به تعطیات تابستان دارند؟ 

**
اولی�ن روز مدرس�ه کار خاص�ی برای انج�ام دادن نبود. 
بیش�تر کتاب ها هنوز چاپ نش�ده بودند یا اصا تالیفش�ان 
تمام نش�ده بود و برای همین معلم ها مجب�ور بودند بیکار 
باش�ند. این وس�ط تنها زنگی که همیش�ه تکلیف داش�ت 
زنگ انش�ا بود با این موض�وع تکراری:"تابس�تان خود را 
چگون�ه گذراندید؟" البته واض�ح و مبرهن بود که در طول 
سه ماه گرم تابس�تان اگر تجدید نداش�تیم تنها تفریحمان 
کاس  های انگلیس�ی کانون مل�ی زبان بود ک�ه با حضور 
گرم و فش�رده بچه هایی که خانواده هایشان عاقه زیادی 
داش�تند تا فرزندانشان یک زبان خارجی را بیاموزند همراه 
می ش�د. البته اگر کمی ش�انس داش�تی و پدر و مادر اهل 

فرهنگ، کاس نقاش�ی یا کاس موس�یقی هم می ش�د 
یک پای دیگر این برنامه. خیلی که شانس می آوردیم یک 
س�فر ش�مال و تنی به آب زدن در میانه مرداد، همه برنامه 
تعطیات تابستان ما بود. برنامه ای که کمابیش علی رغم 
خالی بندی های بعضی هایمان وس�ط انش�ا ش�بیه به هم 

بود. 

**
با لیوان یک بار مصرف گلدان حس�ن یوسف کنار پنجره 
را آب می ده�د و ب�ه هم�کارش می گوی�د: "من گذاش�تم 
تعطیات بیفتم به جون خونه. از عید نشده یک تمیز کاری 
اساس�ی بکنم." همکارش که دارد با موبایلش فیس بوک 
چک می کند   همان طور که س�رش پایین اس�ت می گوید: 
"من فک�ر کردم برم س�فر. ح�اال باید ببینم چی می ش�ه." 
می پرس�د:"کجا؟" که نامه درخواس�ت مدرک تحصیلی ام 

عکس ها: ساسان توکلی فارسانی
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را روی میز کنار بس�ته بیسکوییت دایجستیوش می گذارم 
و می پرس�م چقدر طول می کش�د ک�ه مدرک آماده ش�ود. 
نگاهی سر س�ری به نامه می اندازد و می گوید:"هفته آخر 
مرداد یک تماس بگیرید بهتون می گم." می پرس�م: "یک 
ماه دیگ�ه؟" بی حوصل�ه می گوی�د: "عزیزم درخواس�تت 
رو دی�ر آوردی. از اول مرداد دانش�گاه به مدت س�ه هفته 

تعطیله. بعد از تعطیات پرونده ات باید پیگیری شود."

**
یکی از ایرادهایی که به تقویم ایران می گیرند این اس�ت 
ک�ه تعطی�ات زیادی را خ�ود ج�ای داده؛ در س�ال ۹3 با 
احتس�اب جمعه ها ح�دود ۷۴ روز تعطیل اس�ت. این ۷۴ 
روز البته تعطیلی رس�می اس�ت که در تقوی�م وجود دارد. 
ام�ا در این می�ان نباید برخ�ی از تعطیات بی�ن تعطیات 
و برخ�ی اتفاقات ج�وی چون آلودگی هوا- اگ�ر به میزان 
اضطرار برس�د- برف و طوفان و گرمای بی�ش از اندازه – 
این یکی بی س�ابقه اس�ت؛ چون هیچ زمان دمای واقعی 
هوا در تابستان اعام نمی ش�ود- را از یاد برد که در تقویم 
به ش�مار نمی آید. اما ای�ن تعطیات به ج�ز ۱۴ روز نوروز 
بقیه تعطیات منسجمی نیس�تند. بعد از تعطیات نوروز 
دو روز عاش�ورا و تاس�وعا و ۱۴ و ۱۵ خ�رداد تعطیات دو 
روزه  هس�تند و بقی�ه اگ�ر براس�اس تقویم،چهارش�نبه ی�ا 
یکش�نبه ی�ا در میان یک تعطیل�ی مذهب�ی و تعطیلی ملی 
باشد تعطیات بلند مدتی می ش�وند که جایی برای برنامه 
ری�زی خاصی خواهد بود. اما برخاف برخی کش�ورهای 
اروپای�ی در ایران چیزی به عنوان تعطیات تابس�تانی به 
صورت رس�می جز برای مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد 
و بیش�تر کارمن�دان ادارات دولت�ی و خصوصی براس�اس 
قانون محیط کار از مرخصی های رس�می خ�ود،  دو روز و 

نیم در هر ماه، برای تعطیات برنامه ریزی می کنند. 

**
آژانس مس�افرتی نخس�تین جایی اس�ت که سر می زنم. 
یک�ی از اپراتوره�ای س�فرهای داخل�ی که کمی س�رش 
خلوت تر اس�ت می گوید: "تقاضا برای سفر و تهیه بلیت بد 
نیست." براساس گفته های این اپراتور بیشترین تقاضای 
س�فر ب�رای مش�هد آن هم ب�ا قطار اس�ت. بلی�ت رفت و 
برگشت به مش�هد در حالت عادی از 30 هزار تومان تا 60 
هزار تومان است. از اپراتور می پرسم چقدر فاصله قیمت؟ 
می گوید: "قطار پردیس روز رو اس�ت. زمان سفرش هم از 
۱۴ ساعت به ۸ ساعت رسیده است. یعنی صبح ساعت 6 
از تهران حرکت می کند و س�اعت ۲ مشهد است. قطار نور 
و سیمرغ هم هردو درجه یک هس�تند و خدماتشان خوب 
اس�ت. آن ها ح�دودا بین ۱0 تا ۱۱ س�اعت در راه هس�تند. 

بلیت این قطار ها ۵0 هزار تومان برای هر صندلی است."
 اولی�ن جایی ک�ه کامپیو تر می ده�د برای س�ه روز آینده 
اس�ت. اپراتور می گوید:"االن ماه رمضان اس�ت و تقاضا 
کمت�ر ش�ده ام�ا نیم�ه م�رداد بلیت مش�هد س�خت تر گیر 
می آید." از س�ایر شهر ها می پرس�م. نکته جالب این است 
ک�ه تورهای کیش هم بد نیس�تند. به خاط�ر گرما خیلی ها 
ش�اید به کیش رفتن فکر نکنند اما برخاف تصورم هر روز 
حداق�ل چهارتا پرواز پر فقط از ته�ران به کیش می رود. از 
مرد جوانی که آمده بلیت مشهد بگیرد درباره برنامه ریزی 
سفرش می پرس�م. کارمند بانک ملت است. می گوید:"ما 
در س�ال یک هفته مرخصی داریم. اگر قرار به س�فر رفتن 
باش�د برای همی�ن زم�ان می گذاری�م." می پرس�م:"چرا 
مش�هد؟" می گوید:"بان�ک در مش�هد مهمانس�را دارد که 
هزینه اش برای کارمندان خیلی به صرف است. البته باید 
از ی�ک ماه قبل نوبت بگیریم." از اپراتور درباره س�فرهای 
خارج�ی می پرس�م. می گوید:"بیش�تر مش�تریان ما طبقه 
متوس�ط هستند و برای همین اینجا خیلی متقاضی سفر یا 
تور خارجی نداریم. بخصوص که حاال چه کسی می تونه با 
دالر 3000 تومنی بره خارج. بگو همین دبی. این س�فر ها 

مال از ما بهتران است."

**
ترمینال غرب پر از رفت و آمد است. به یکی از تعاونی های 

از تعطیالت می پرسم؛ می گوید:" ای 
خانم همین که بتونیم از پس شکم 
این بچه ها بر بیایم خیلیه. االن تا 

شابدولعظیم بخوای بری باید ۱۰۰ هزار 
تومان خرج کنی." بچه ها در تابستان 

تنها تفریحشان پارک است

مسافرتی که برای شهرهای شمالی اتوبوس دارد می روم. 
کسی صدا می زند:"نوشهر- چالوس - مرزن آباد... تا ۱0 
دقیقه دیگر... نوش�هر - چالوس - مرزن آباد..." از یکی 
از راننده هایی که آنجا اس�تراحت می کند، درباره وضعیت 
مس�افر ها می پرس�م. می گوید:"ش�کر ح�اال که تابس�تان 
هس�ت بد نیس�تند. هر چن�د که دیگ�ه مثل قبل نیس�ت. 
اونایی که جا برای موندن دارند خودش�ون ماشین دارند. 
اونایی که ماشین ندارند جا ندارند. اما بد هم نیست ماشین 

کمتر صندلی خالی دارد."

**
هوا گرم و دم کرده است. همه کافه هستند اما نه اندازه 
پس�ر بچه کوچک�ی که در بغ�ل مادرش هس�ت. نق نقش 
تبدیل به ناله ش�ده اس�ت و مادر کاری از دست بر نمی آید. 
کنار دس�تش یک دختر هفت هش�ت س�اله و یک پسر پنج 
س�اله هستند. ش�وهرش کارمند اس�ت. کارمند یک اداره 
دولتی. شیش�ه آب معدنی سردی را که پیش از سوار شدن 

ب�ه اتوبوس خریدم ب�ه زن می دهم و همی�ن باب صحبت 
کردنمان می ش�ود. از تعطیات می پرسم؛ می گوید:" ای 
خان�م همین ک�ه بتونیم از پس ش�کم این بچه ه�ا بر بیایم 
خیلی�ه. االن تا ش�ابدولعظیم بخوای بری بای�د ۱00 هزار 
تومان خ�رج کن�ی." بچه ها در تابس�تان تنها تفریحش�ان 

پارک است. 

**
ت�االر مطالع�ه کتابخانه تقریبا خالی اس�ت. چن�د دختر و 
پس�ر پش�ت میز ها نشس�ته اند کتاب می خوانند. به ده نفر 
نمی رس�ند. مس�ئول کتابخان�ه می گوید:"ب�ه خاط�ر ماه 
رمضان و تمام ش�دن کنکور سرمان خلوت تر شده است." 
از کم شدن تمایل به کتابخوانی نوجوانان می گوید و اینکه 
سرش�ان یا در کتاب درسی اس�ت یا در کامپیو تر و موبایل. 
به س�راغ دختری ک�ه دارد یک کت�اب داس�تان می خواند 
می روم. کاس دوم دبیرستان می رود، براساس سیستم 
جدید می ش�ود کاس ده�م. درباره تعطیات تابس�تانی 
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می پرس�م. می گوید:"برنام�ه خاص�ی ن�دارم. فقط کتاب 
و کامپیو ت�ر." کل تعطیات تابس�تانی اش یک ماه اس�ت. 
می گوی�د از آخره�ای م�رداد بای�د به مدرس�ه ب�رود برای 

کاس های آمادگی کنکور. 

**
زیر ان�داز قرم�زی را روی زمی�ن انداخته و کنار اس�تخر 
خوابیده اس�ت و تن می گیرد. کنار دستش چندین اسپری 
برنز کننده اس�ت. کنارش می نش�ینم و مش�غول کرم زدن 
می ش�وم که بلند می ش�ود و ب�ه خودش اس�پری می زند. 
از من می خواهد که به پش�تش اس�پری بپاش�م. خانه دار 
اس�ت و دو بچه دارد که یکی ده ساله و دیگری هفت ساله 
هس�تند. بچه ه�ا را ب�رای تابس�تان چن�د کاس ثبت نام 
کرده، موسیقی، زبان و ش�نا. باید جوری تعطیات را سر 
کنند. می پرس�م: "برنامه س�فر چی؟" می گوید:"راستش 
می خواستیم بریم آنتالیا اما خرجش زیاد است تازه شوهرم 
وقت ندارد. اگر بش�ود این س�ه چهار روز تعطیلی عید فطر 

بریم شمال." 

**
صدای خنده هایش�ان فض�ا را پر کرده اس�ت. چند دختر 
پسر ۱6 – ۱۷ ساله هس�تند. در خیابان مقابل باغ فردوس 
ح�رف  بلن�د  ه�م  ب�ا  دارد  و  نشس�ته اند  صندلی ه�ا  روی 
می زنند. همس�ایه و دوست هس�تند. یکی از دختر ها یک 

. یکی از پسر ها که موهای مشکی اش را 
با ژل سیخ سیخ کرده می گوید:"عالفی. 
مگه توی این مملکت می شه کاری کرد؟ 
نه یک کالب هست نه آزادی... این هم 
از سینماشون. آخه چهارتا فیلم خوب 

که نمی ذارن ساخته بشه

ط�رف مو های�ش را تیغ زده و ط�رف دیگرش بلند اس�ت. 
یک�ی دیگر ه�م از مو هایش نخ ه�ای کاموای�ی بلند رنگی 
آویزان اس�ت. روی مچ دس�ت یکی از پس�ر ها تتو است. 
می پرس�م:"هر روز می ایید." یک�ی ازدختر ها که مو هایش 
چن�د رن�گ اس�ت می گوید:"اگه مام�ور بازار نباش�ه آره." 
طول می کش�د ک�ه تا اعتم�اد کنند. البته ش�اید ه�م دیر تر 
اعتم�اد می کن�م. از اینکه به قول خودش�ان اس�کلم کنند 
می ترس�م. درباره اوقات فراغتشان و برنامه های تابستان 
می پرس�م. یکی از پسر ها که موهای مش�کی اش را با ژل 
سیخ سیخ کرده می گوید:"عافی. مگه توی این مملکت 
می ش�ه کاری کرد؟ نه یک کاب هست نه آزادی... این 
هم از سینماش�ون. آخ�ه چهارتا فیلم خ�وب که نمی ذارن 
س�اخته بش�ه. همه اش می ش�ه رد کارپت رض�ا عطاران. 
بقیه اش که ناله اس�ت. نهایتا بش�ینیم اینجا ی�ا بریم خونه 
فیلم ببینم." همه اش�ان از بچه های   همان منطقه هستند 
و از خانواده های تقریبا مرفه. این را می شود از موبایل ها و 
لباس هایش�ان فهمید. اما آن ها هم برنامه خاصی ندارند. 
همی�ن دور همی ه�ای عصر و گاه�ی هم پاس�اژ گردی. 
کتابخوانی را دوس�ت ندارند. همین که توی مدرسه کتاب 
به خوردش�ان می دهند کافی اس�ت. البته همه اشان این 
طوری نیستند. به س�مت باغ فردوس می روم. کافه های 
باغ فردوس ش�لوغ است. بعد از افطار است و شام خوردن 

در محیط باز می چسبد. 

 **
از نب�ودن جای پارک می ش�ود فهمید که ب�ام تهران هم 
مثل پارک آب و آتش ش�لوغ اس�ت. بعضی ها تنها آمدند و 
بعضی ه�ا چند نفری. یک�ی دو نفر دارن�د بدمینتون بازی 
می کنند. می گویند: "هر ش�ب س�ری به بام می زنند. تنها 
جایی اس�ت که برای بازی و گذراندن ش�ب کوتاه تابستان 

پول نمی گیرند."

**
چن�د نفر از دوس�تانم برنامه ای برای س�فر به کردس�تان 
دارن�د. به من هم زن�گ می زنند که می توانم ب�روم یا نه؟ 
دو نفر از دوس�تانم در شرکت معماری کار می کنند. یکی از 
آن ها هم در یک ش�رکت کامپیوتری است. اهل سفرهای 
کم هزینه هستند. به مرخصی هایم فکر می کنم و به اینکه 

تابستان را چگونه می گذرانم...

شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید

http://tableaumag.com/4240
http://tableaumag.com/4410#.U9IuTbGQExE
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خواب بودم
با پستان هاى پر

شير از سرانگشتانت مى ريخت

تو
تهران بودى
تو را پوشيدم

بيدار شدم
با يك ماه گرفتگى بر گردنم

يوسف آباد افتاده بود پشت چشم هایمان
 تئاتر شهر اما

 لب های تو بود

برج میاد را آویز گوشم کردی
دست گذاشتى روى قوس گردنم

با هم از تپه هاپايين آمديم 
تجريش را رد كرديم

تا بلندى هاى سعدآباد
پوست ام کش آمد

نقشه شهر ترک خورد
دربند پاره شد

نافم افتاد بيرون
پنهانش کردی پشت سرب

الی نرده ها

کاخ ها همه ماه زده بودند
خالى

خواب آلود
آزادى دربست!

تنها تو بودی و باغ های سوخته
تاکسی ها همه گور بودند

پر از گوشت و عرق

گفتی از چنارهای بریده
گردنبدی برایت ساخته ام

انگشتانت روى ستون فقراتم لرزيد
دستهات همه دروس بود

آغشته به بوهای دور
ترسیدم

لب هات را در کیف ام پنهان کردم
تو اما

از وليعصر پايين رفتى
تا ایستگاه راه آهن ران ها

تا جنوب ترین جای پام

پسرم گریه می کرد
و ما به دنبال فرودگاه شهر بوديم

بهار۲0۱۴

بیتا ملکوتی

خلیل رشنوی

ماهی دودی فیلمی است در مورد اعتیاد و کسانی که با این بیماری دست به گریبان هستند. 
این فیلم در دو مکان اصلی فیلمبرداری شده است. اولین مکان به زندگی دسته ای از بیماران 
می پردازد که در کمپ ترک اعتیاد زندگی می کنند و تالش می کنند که روح و جسم خود را از این 

بیماری پاک کنند. دومین، محلی است در حاشیه شهر، در یک کانال طبیعی بزرگ آب که جوان 
بیماری به نام بیژن در دیواره آن زندگی مشقت باری را درگیر با مواد مخدر سپری می کند. 

این فیلم سعی کرده زندگی پیچیده و خلقیات و روحیات این افراد را برای مخاطب به نمایش 
بگذارد. فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی این فیلم را خلیل رشنوی انجام داده و فرحناز 

پرتوی نژاد و خسرو نخعی نیز با او همکاری داشتند.
 این فیلم، اولین مستند مستقل این مستند ساز است که در مدت شش ماه فیلمبرداری و 

تدوین شده است. امکانات ساخت این فیلم بسیار محدود بوده و فقط از یک دوربین هندی 
کم FULL HD برای فیلمبرداری و صدا برداری استفاده است.

فیلم محصول سال ۱3۹۰ است.

http://youtu.be/SBBTowoBljo
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مهدی جامی

یک سوال اساسی در باره رسانه ها این است 
که آیا آن ها تصویری واقعی از دنیای ما به دست 

می دهند؟ و طبعا یک سوال پیوسته به این سوال 
این است که آیا مساله هایی که برای رسانه ها 

مهم است   همان مسائل مهم زندگی ما ست؟ 
معموال رسانه ها مایل نیستند جواب این سوال 

منفی باشد و می خواهند خود را آینه مسائل 
واقعی زندگی مخاطب نشان دهند. اما اگر جواب 

ما آری باشد باید مسائل مهم زندگی خود را در 
رسانه ها بیابیم. آیا می یابیم؟ 

ف�رض من در ای�ن یادداش�ت این اس�ت که: "رس�انه ها 
باید تصویر مس�ائل مه�م زندگی ما مخاطبان باش�ند ولی 
نیستند." برای نمونه یک مورد شاخص را انتخاب می کنم 
و آن بحران آب در ایران اس�ت. بررس�ی های من نش�ان 
می دهد که س�همی که آب در رس�انه های م�ا دارد به هیچ 
وج�ه به پ�ای اهمی�ت و بزرگی مس�اله نمی رس�د. در این 
یادداش�ت می کوشم چرایی آن را از منظر تحلیل رسانه ای 
جس�تجو کنم. وقتی مس�اله ای با این اهمیت و فوریت از 
رس�انه ها غایب است باید مش�کلی جدی در رسانه های ما 

وجود داشته باشد. آن مشکل چیست؟ 

روزنامه نگاری محیط زیست
یک مش�کل ساده در تقسیم بندی موضوعی رسانه های 
فارسی اس�ت. این رس�انه ها معموال بس�ادگی با فرهنگ 
و اقتصاد و سیاس�ت تقسیم بندی می ش�وند. در دهه اخیر 
بتدری�ج صفحه ها و س�تونهایی در ب�اره اندیش�ه و زنان و 
محیط زیس�ت هم باز شده است. پیش�گام صفحۀ محیط 
زیس�ت، روزنامه همش�هری بود. اما این صفحه وقتی به 
رسانه های دیگر کاغذی و آناین راه یافت رشد و پرورش 
کافی نیافت. سرنوش�ت مش�ابهی را هم صفحات اندیشه 
و زنان پیدا کردند. مس�ائل زیست محیطی منحصر شد به 
برخ�ی مباحث عامه پس�ند که گرچه اهمی�ت دارد اما الزم 
اس�ت جزئی از یک پیکره فکرشده باشد. مثا جمع آوری 
کیس�ه های پاس�تیک از جنگل یا زباله از دریا و مس�ائلی 
مانند آن ب�دون توجه به ی�ک پیکره بزرگ تر مشکل گش�ا 
نیس�ت. با این هم�ه، حت�ی همین صفح�ه هم ام�روز از 
بسیاری رسانه ها غایب است. کدامیک از رسانه ها صفحه 

مس�تقل برای محیط زیس�ت دارند؟ یا رسانه های صوتی 
و تصویری کدامش�ان برنامه مستقلی برای محیط زیست 
دارند؟ نمونه هایی مثل برنامه »زمین ما خانه ما« از رادیو 

فردا متاسفانه نمونه ای کمیاب است. 
در عوض می توان مش�اهده کرد که به جای توسعه چنین 
مباحثی شاهد آب رفتن آن هستیم. چشمه مباحث زیست 
محیطی گویی در حال خش�ک ش�دن اس�ت. یا دقیق تر: 
فصلی اس�ت.  گاه هس�ت و گاه نیس�ت. سیاس�ت پایدار و 
روشن و پیگیری در زمینه محیط زیست در بیشتر رسانه ها 

دنبال نمی شود. 
در ی�ک ن�گاه کان بای�د بپرس�یم اصوال وض�ع روزنامه 
نگاری محیط زیست چطور اس�ت؟ چند نفر روزنامه نگار 
پیگیر در این عرصه داریم؟ این موضوع به اندازه داش�تن 
صفحه و ستون و برنامه مس�تقل اهمیت دارد. زیرا بدون 
نیروی انس�انی آموزش دیده و عاقه مند نمی توان چنین 

مباحثی را به صورت موثر و رو به توسعه دنبال کرد. 
همین تک و ت�وک برنامه های گهگاهی محیط زیس�تی 
ه�م هر وق�ت ج�دی ب�وده و کار تحقیق پش�ت آن بوده و 
کار شناس�ان و صاحبنظ�ران طرف گفتگ�و بوده اند موفق 
ب�وده و موث�ر. محم�د بابای�ی ک�ه وب�اگ نهالس�تان را 
می نویس�د و از چهره های فعال در فیسبوک هم هست در 
ماه می  یادداش�تی نوش�ت که در آن بخوبی تاثیر رسانه در 

آگاهی بخشی بر سر مشکل آب را نشان می دهد. 
او ب�ا لحن�ی طعن�ه آمی�ز ک�ه در آن حقیقتی وج�ود دارد 
می نویس�د: "بی بی س�ی فارس�ی تنه�ا نه�ادی اس�ت که 
می توان�د دریاچ�ه اورمیه را نجات دهد." س�پس ش�رحی 
آورده از اینک�ه چگون�ه ی�ک کارگ�ر لول�ه ک�ش از یکی از 
برنامه ه�ای بی بی س�ی آگاهی های کافی در باره مش�کل 
اورمی�ه پی�دا ک�رده اس�ت. "وقت�ی دقایقی س�خنان یک 
کار ش�ناس در برنامه ش�صت دقیقه، اینگونه شنونده پیدا 
می کند، که یک لوله کش س�اده هم ب�ه وظیفه خود واقف 
می شود، و برای مردم اهمیت کم آبی را توضیح می دهد، 
بی جه�ت نخواهد بود ک�ه برای نجات دریاچه به ش�صت 

دقیقه بی بی سی متوسل بشویم."

مشکل نامریی آب
در ی�ک ن�گاه کان می توان گفت رس�انه های فارس�ی 
معم�وال درگیر یافتن و بیان مش�کل هس�تند. در نظر اول 

http://www.radiofarda.com/content/b21-iran-environmental--crisis/25374127.html
https://www.facebook.com/Mohammad.Babaee.Balaneji/posts/658104927609573
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مخاطب ممکن است فکر کند با وجود این همه رسانه های 
متنوع مس�اله مهمی نباید مانده باشد که کسی آن را ندیده 

باشد. پس چرا مشکل آب را نمی بینند؟ 
ش�اید بهتر باش�د نظ�ر دقیق ت�ری بکنی�م. آیا رس�انه ها 
همۀ مش�کات را می بینند؟ دس�ت کم مشکات مهم را 

می بینند؟ یا مشکات خاصی را می بینند؟ 
یکی از فرض های معتبر این است که بگوییم رسانه های 
فارس�ی عمدتا درگی�ر جن�گ و نزاع اند. آب مس�اله صلح 
اس�ت. در عالم نزاع و بحران مس�اله آب خیلی "سافت" تر 
از آن اس�ت که بش�ود ب�ه آن پرداخ�ت. ب�رای همین آب 

فراموش می شود. اما آیا این درک از آب درست است؟ 
یک فرض معتبر دیگر این اس�ت که بگوییم رس�انه های 
فارس�ی عمدتا درگیر فوریت ها و خبرهای اورژانس�ی اند. 
آب مس�اله ف�وری و اورژانس نیس�ت. مس�اله درازمدت 
است. این کار رسانه نیست که به مسائل بلندمدت بپردازد. 
برای همین آب اولویت ندارد. آیا مساله آب اینطور است؟ 
واقعیت این اس�ت که مس�اله آب بحران بزرگی اس�ت و 
بتنهایی نشانۀ بحران های دیگری مثل سوءمدیریت است 
که بحران آب را ایجاد کرده اس�ت. اما چه بحران آب باشد 
چه بحران مدیریت، اصوال رس�انه به ه�ر دو بی اعتنایند! 

کافی اس�ت کارنامه رس�انه ها را مرور کنیم و بپرس�یم چند 
مقال�ه و مصاحبه خ�وب در باره م�رگ میلیون ها ماهی که 
در سالهای اخیر مکرر ش�ده منتشر شده است؟ چند مقاله 
و مصاحب�ه ج�دی و همه جانب�ه نگر و کار شناس�ی در باره 
خش�ک ش�دن زاینده رود و ارومیه منتشر ش�ده است؟ ایا 
بحثی در مدیریت منابع آب به خاطر می آورید؟ آیا کسی به 

نقد سیاست آب در ایران پرداخته است؟ 
کار بح�ث از ای�ن مباح�ث عمدتا ب�ه گروه های کنش�گر 
وانهاده ش�ده اس�ت ولی این گروه ها عموم�ا فاقد توانایی 
برای بررس�ی های کارشناسی اند. این مشکل در رسانه ها 
هم ادامه می یابد. یعنی حتی اگر رسانه ها مشکل را ببینند 
فرصت و امکان و زیرساخت مناسب برای بررسی راه حل 
را ندارن�د. و ای�ن تنها به آب ب�ر نمی گ�ردد. رویه عمومی 
رس�انه ها چنین است که مش�کلی را تا حدی که دستور کار 
سیاس�ی آن ها اجازه می ده�د ببینند و برجس�ته کنند. اما 
توان کار شناسی عموم رسانه های فارسی در حدی نیست 

که بتوانند اصوال راه حل -محور باشند. 

زیست رسانه ای 
س�خن کوتاه، می ت�وان گفت که بحران آب در رس�انه ها 
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وزنی در خ�ور ندارد زیرا رس�انه های فارس�ی گرفتار چهار 
خصلت عمومی هستند: 

۱. رس�انۀ مش�کل ن�ه راه حل: رس�انه ها تقریب�ا همه در 
حال طرح مش�کل هستند. "رس�انۀ راه حل" نداریم گرچه 
رسانه های متکی به منحل کردن و انحال سیاسی برای 
حل کان همه مس�ائل زیاد است. رسانه راه حل همزمان 
با طرح مش�کل تکیه اش بر راه حل ه�ای ممکن و ابداع و 
خاقیت در پیوند راه حل های شناخته شده جهانی با وضع 
ایران است. این رس�انه ها به جای توجه به حل مساله روز 
عمدتا به طرح ناقص مس�ائل روز بسنده می کنند. یعنی در 
حد دستور کار سیاسی خود و در حلقه کار شناسان معینی که 

می شناسند و به آن ها دسترسی دارند. 
۲. رس�انه گذشته نه آینده: رس�انه ها همه در باره امروز و 
حداکثر دیروز حرف می زنند. "رس�انه آینده" هنوز نداریم. 
رس�انه ای که مس�یر تحوالت آینده را دنبال کند و ایده ها و 
ابداع�ات-در-راه را نش�ان دهد. آینده نگر باش�د. اگر به 
امروز و دیروز هم می پردازد بخواهد مس�یر فردا و آینده را 
بازشناسد. آینده ای که در س�اختن آن راه حل ها هم نقش 
اساس�ی دارند. این رسانه ها در قدم اول باید از حلقه رفقا و 
آشنایان و کارشناسانی که آسان پاسخ می دهند و برنامه ها 
را پر می کنند بی�رون آیند و توان فکر کار شناس�ی ایرانیان 

داخل و خارج را نشان دهد و به آن متکی باشند. 
3. رسانه غیرمشارکتی: رس�انه ها تا همه مسائل را فارغ 
از مردم گ�زارش می کنند نمی توانند حتی تصویر درس�تی 
از مس�اله بدهند چه رس�د به آنکه بتوانن�د در حل آن گامی 
بردارند. در این س�ال ها چند گ�زارش از زبان مردم روایت 
ش�ده و از زندگی آن ه�ا روایت کرده که ب�ا مصیبت بی آبی 
چه می کنند؟ چ�ه فکر می کنند؟ چه راه حل�ی دارند؟ چه 

ش�ایعاتی را ب�اور کرده اند؟ چ�ه حقایق�ی را می خواهند به 
گوش دیگران برس�انند؟ مردم را باید در رس�انه وارد کرد. 
بس�یاری از م�ردم قادرن�د تولید کنند ام�ا نات�وان از توزیع 
تولیدات خود هستند. بسیاری از آن ها مسائل منطقه خود 
را بس�یار خوب می شناس�ند و نهایتا باید در حل آن شریک 
باش�ند. اما در رس�انه ها جایی ندارند. و این نه فقط به این 
خاطر است که مثا رس�انه های فارسی به مردم دسترسی 
ندارن�د – که در مورد رس�انه های خارج تا حدودی درس�ت 
اس�ت – بلکه به این خاطر اس�ت ک�ه اص�وال از این منظر 
به مس�اله ن�گاه نمی کنند پس وقتی هم امکان دسترس�ی 

هست مردم محلی از اعراب ندارند. 
۴. رس�انه سیاس�ت منهای مدیریت: رس�انه باید باید دو 
مس�اله سوءاس�تفاده از قدرت و س�وءمدیریت را پیگیری 
کن�د و آموزش بدهد. مهم ترین مش�کلی که جامعه ایرانی 
باید حل کند سوءاس�تفاده از قدرت است و در مرحله بعدی 
مدیریت بد. باید راههای شناخت این نوع مدیریت را بحث 
کرد و زیر ذره بین گذاش�ت. بای�د پرونده های حقوقی این 
موضوع را پیگیری و گزارش کرد. باید روش های خاص 
شدن از مدیران سوءاستفاده چی و مدیران بد را هم نشان 
داد. مدیرانی که قدرت و میز برایش�ان طعمه است و همه 
چیز را برای خود و در خدمت خود می خواهند نه س�ازمان 
و خدم�ت عمومی. مدیران فرصت طلب�ی که می خواهند 
روزش�ان بی دردسر بگذرد. مدیران کم کار و کم دانشی که 
فرصت ها را ضایع می کنند و مشکل را به جای چاره کردن 
به فردا مح�ول می کنند. به مدیر بع�دی حواله می دهند. 
طبع�ا در رس�انه های فارس�ی مدیری�ت هم غایب اس�ت. 

همانطور که آب و درخت و زمین و آلودگی های شهری. 

رس�انه های م�ا عمدت�ا ب�ه خبره�ای سیاس�ی خاص�ی 
توج�ه نش�ان می دهن�د. سیاس�ت را ف�ارغ از مدیریت در 
جامعیت اش دنبال می کنند. وقتی از از حقوق هم صحبت 
می کنند همین مشکل دیده می ش�ود یعنی مهم ترین حق 
بشری را فراموش می کنند. اما اگر رسانه ها بخواهند واقعا 
به زندگی مخاطبان خود توجه نشان دهند ناچارند نگاهی 
همه جانبه نگر پیش�ه کنند. نگاهی که در آن آب و درخت و 
هوا و زمین همانطور که بستر زندگی اجتماعی را می سازند 

بستر زیست رسانه ای و سیاسی و حقوقی هم باشند.

واقعیت این است که مساله آب بحران 
بزرگی است و بتنهایی نشانه بحرانهای 

دیگری مثل سوء مدیریت است که 
بحران آب را ایجاد کرده است. اما چه 
بحران آب باشد چه بحران مدیریت 

اصوال رسانه به هر دو بی اعتنایند!
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عکس هایی از امید صالحی

 امید صالحی در سال ۱3۷۴ با سفر به محله گاومیش 
آباد در جنوب اهواز این مجموعه عکس را تهیه کرده 

است. 
در این عکس ها پسران نوجوان را می بینید که روزانه در 
دو نوبت صبح و عصر گاومیش ها برای آب تنی به داخل 
رودخانه می برند تا خنک شوند. این منطقه امروز با نام 

شادگان شناخته می شود.
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پرونده ویژه
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صدایش می کنند "داعش" اما خودش "دولت 
اسالمی" را ترجیح می دهد. اسم های دیگر هم 

داشته است ولی دیگر کسی یادش نمی آید 
آنها چه بوده اند، یازده سال پیش قد علم کرد 
تا پاسخی مناسب باشد از طرف "القاعده" به 

آمریکا برای حمله به عراق ولی خب فرزند خوبی 
نبود؛ نمک خورد و نمکدان شکست. بعضی ها 

می گویند تروریست است، بعضی دیگر می گویند 
یک گروه انقالبی ست برای پیاده سازی اسالم 

واقعی. هر چه هست و نیست آمده است که 
بماند و به نظر می رسد به این زودی ها هم دست 

از سر باتالق خاورمیانه برنخواهد داشت. 

یک ارتش منظم و با امکانات
گروه داعش یک برتری مهم نس�بت ب�ه تمام گروه های 
"تروریس�تی" دیگر دارد و آن هم داشتن سربازان آموزش 
دی�ده مجهز ب�ه آخرین امکان�ات نظامی س�ت. این یکی 
از مهم تری�ن هدای�ای جنگ داخلی س�وریه ب�ه این گروه 

اس�ت. داعش در زمان جنگ طوالنی مدت خود با بش�ار 
اس�د و دیگر گروه های ُس�نی توانست تا س�ربازان خود را 
آموزش دهد و از آنان مردانی بسازد که مدعی اند با بهترین 
س�ربازان نظامی دنیا می توانند رقابت کنن�د. این گروه در 
مبارزات خود در عراق و س�وریه موفق شد تعداد زیادی از 
زرادخانه های مهم این دو کشور را تحت کنترل دربیاورد و 
خود را مجهز به ساح های مدرن روسی و آمریکایی مانند 
ام۴ و ام۱6 بکند. در کنار س�اح های این چنینی، داعش 
تانک ها و هلیکوپترهای پیشرفته ای را هم به دست آورده 
که البته به دلیل نداشتن افراد مجرب از استفاده گسترده از 

آنها بازمانده  است. 

 یک شرکت میلیارد دالری
ثروت گروه "دولت اس�امی" در زمان نوش�تن این مقاله 
بی�ش از دو میلی�ارد و نی�م برآورد ش�ده اس�ت. این ثروت 
از چن�د راه مختلف به دس�ت آمده، اولی�ن و مهم ترین آن 
تصرف بانک های ش�هر موصل اس�ت. این تصرف بیش 
از ۴00 میلی�ون دالر برای ابوبکر البغدادی رهبر این گروه 

بهرام میالنی

ارمغ�ان آورد. کمک های مالی کش�ورهای حاش�یه خلیج 
ف�ارس مانند عربس�تان نیز نقش بس�زایی در راه اندازی و 
ادامه حیات داعش بازی کرده اس�ت، حیاتی که البته این 
روز ها باعث نگرانی خود کشورهای عربی هم شده است. 
ای�ن گروه پ�س از حمات خود در کش�ورهای همس�ایه 
ایران بر چاه های نفتی و نیروگاه های برق عراق و س�وریه 
تسلط پیدا کرد. فروش محصوالت این مراکز انرژی باعث 
شد تا داعش یک منبع مالی دائمی نیز برای خود برپا کند. 
همین گس�ترش مالی س�ریع داعش، رهبران این گروه را 
مجبورکرد تا دس�ت به انتش�ار گزارش های مال�ی بزنند تا 
بتوانند عاوه بر راضی نگه داش�تن حامی�ان مالی کنونی 

خود، شرکایی جدید نیز پیدا کنند. 

موسسه فرهنگی هنری حرفه ای 
البت�ه مغزه�ای متفک�ر داع�ش ب�ا اینترن�ت و راه ه�ای 
ارتباط�ی جدی�د روز ه�م آش�نا هس�تند و در روزگاری ک�ه 
بس�یاری از موسس�ات جهانی هنوز از قدرت ش�بکه های 
اجتماعی بی خبر هس�تند، آنها صفحات فیسبوک و توییتر 
خود را مانند یک شرکت چند ملیتی پرنفوذ هدایت می کنند 
و به صورت ش�بانه روزی اخبار جدید را به طرفداران خود 

در سراسر جهان می رسانند. 
داعش ب�رای ارتباط مس�تقیم ب�ا مخاطب�ان غربی خود 
دس�ت به برپایی "موسسه فرهنگی الهدایت" زده است که 
به صورت روزانه ویدی�و و فایل های صوتی، به زبان های 
انگلیس�ی و آلمانی، در س�طح ش�بکه جهان�ی وب پخش 
می کند. به جز فایل های صوتی و تصویری، این نهاد برای 
پیشبرد پروپاگاندای پرقدرت خود اقدام به انتشار مجاتی 
با کیفی�ت باال ک�رده که باعث نگرانی س�ران کش�ورهای 
غربی ش�ده اس�ت. جیمز کمرون نخس�ت وزیر انگلستان 
چندی پیش نس�بت ب�ه افزایش نفوذ گروه ه�ای تندروی 
اسامی بین جوانان اروپایی هشدار داد و خواستار مبارزه 

شدید تر با پخش افکار رادیکال شد. 

یک حکومت دینی 
ه�دف اصل�ی ابوبکرالبغ�دادی و یاران�ش، حداق�ل در 
ظاهر، نه پول اس�ت و نه راه انداختن ش�رکت نفتی. آنچه 
آنها می خواهند یک کشور اسامی ست. وقتی می گوییم 
اسامی منظورمان آن چیزی نیس�ت که شما در مالزی یا 

حتی در ایران می بینید. آنها اسامی را می خواهند که زن 
را به بردگی بکشد و مرد را تبدیل به اسلحه ای برای کشتن 
کافران کند. این اس�ام ش�اید به مزاق من و ش�ما خوش 
نیاید ولی این ایده برای گروهی از مسلمانان جهان شیرین 
است، مس�لمانانی که به خاطر وعده اسام واقعی و جهاد 
از سرتاس�ر دنیا به عراق سرازیر ش�ده اند تا با ابوبکر دنیای 
مدرن بیعت کنند. ش�اید باور این مورد برای ش�ما س�خت 
باش�د که فردی از آمریکا یا کانادا در جس�ت و جوی اسام 
تا کشورهای همسایۀ ایران بیاید. ولی با جستجویی کوتاه 
در اینترن�ت می توانید چندی�ن و چند ویدی�و از افرادی که 
پاس�پورت های گرانقیمت خود را می سوزانند و به داعش 

می پیوندند بیابید. 
البته "دولت اس�امی" تنها در اس�م یک دولت نیس�ت. 
این حکومت با عمر کوتاهی ک�ه دارد بافاصله در مناطق 
تحت تصرفش، شروع به بازسازی جاده ها، برق رسانی به 
روستا ها و راه انداختن پلیس برای حفاظت از خانه ها کرده 
است، کاری که نش�ان از برنامه ریزی دقیق و کارشده این 

گروه برای تحقق رویا هایش دارد. 

یک قاتل بالفطره
بررسی س�وابق کوتاه گروه "دولت اسامی" تصویری از 
یکی از خونخوار ترین گروه های اس�امی تندرو به دس�ت 
می ده�د. این گ�روه با ایدۀ "اس�ام ناب" آمده اس�ت و در 
کمتر از س�ه هفته موفق ش�ده تا ه�زار فرد غی�ر نظامی را 
بکش�د. اگر این عدد را در کنار هزار و  هفتصد س�ربازی که 
داعش ت�ا به االن اعدام کرده و ه�زاران نفر دیگری که در 
سوریه کشته است بگذاریم به رقمی می رسیم که حتی آمار 
کشته ش�دگان القاعده را هم پشت س�ر می گذارد، گروهی 
که از داعش به خاطر اعتقادات به شدت رادیکالش اعام 
برائت کرده اس�ت و آن را به گونه ای دشمن خود پنداشته 
اس�ت. مهم نیس�ت که داعش به دنبال چگونه اس�امی 
اس�ت و اینکه آی�ا آنچ�ه آنه�ا می خواهند درس�ت یا غلط 
است، مهم این اس�ت که این ایدئولوژی باعث شده است 
تا داعش بتواند دس�ت به کشتارهای دس�ته جمعی بزند و 
با افتخار از آن به عنوان اهرم تبلیغاتی خود اس�تفاده کند. 
تبلیغاتی که جوانان مسلمان سرتاسر دنیا را از خانه هایشان 
بیرون کش�یده اس�ت تا ب�ه ع�راق بیایند و در حم�ام خون 

"کافران" تنی به آب بزنند. 
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دولت اسالمی عراق و شام، گروه اسالمگرایی 
است که در مدت کوتاهی چند شهر کلیدی عراق 
در مناطق سنی نشین را اشغال کرده و به سوی 

بغداد در حال پیشروی است. شکست ارتش 
و پلیس فدرال عراق زنگ هاى خطر را به صدا 

در آورده است و مقامات سیاسی از واشنگتن تا 
تهران در حال برنامه ریزی برای دفاع از بغداد 

هستند. دولت عراق از آمریکا خواسته است 
تا با حمالت هوایی این گروه را زمین گیر کند. 

همینطور رسانه های بین المللی از حضور قاسم 
سلیمانی در بغداد به همراه تعدادی از افراد سپاه 

قدس خبر داده اند. 

ب�ه گفته مقام�ات عراق س�قوط اس�تان نین�وا مبادالت 
سیاسی این کشور را برای همیشه تغییر خواهد داد و برخی 

صحبت از احتمال تجزیه این کشور می کنند. بهداد بردبار 
در حالی که رقابت سیاس�ی بین مقامات عراقی همچنان 
در جریان است، سقوط برخی شهرهای مهم عراق  نشان 
داد که ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به تامین امنیت 
بخشهای بزرگی از این کشور نیستند. پس از آغاز حمات 
به موصل نیروهای ارتش و پلیس تجهیزات و خودروهای 
خود را در محل گذاش�تند و در برابر نیروهای مس�لح گروه 
پیکارج�وی »دولت اس�امی عراق و ش�ام« نتوانس�تند 

مقاومت کنند. 
گمانه زنی های رس�انه ها در م�ورد دالیل موفقیت دولت 
اسامی عراق و ش�ام همچنان ادامه دارد. اما اطاعات 

کمی در مورد ماهیت این گروه در دست است. 
 افراد این گروه و همینطور مخالفان آن ها نش�ان داده اند 
ک�ه مایل اند تا در هر فرصتی ب�ا موبایل های خود تصاویر و 
ویدیوهایی را در شبکه های اجتماعی به نمایش بگذارند. 

در ای�ن ش�بکه ها می ت�وان تصاوی�ر اعدام دس�ت جمعی 
ت�ا صحنه ه�ای نب�رد و همچین اس�تقبال مردم�ی از این 
گروه در ش�هر موصل را دید. اعضای ای�ن گروه از نمایش 

صحنه های قتل مخالفان پروایی ندارند. 

س�ازمان ملل متح�د نگرانی خ�ود را از جنای�ات جنگی 
»دولت اس�امی عراق و ش�ام« ابراز کرده اس�ت. ناوی 
پی�ای، دبیر ش�ورای حقوق بش�ر س�ازمان مل�ل پس از 
انتشار تصاویر کش�تار گروهی از جوانان در مناطق اشغال 
ش�ده ابراز نگرانی کرده اس�ت. این گروه مدعی س�ت که 
پس از اشغال شهر تکریت - زادگاه صدام حسین - ۱۷00 
نفر را اعدام کرده اس�ت. اعدام اسرای جنگی یک جنایت 

جنگی به شمار می رود.
همچنین ای�ن روز ها جوانان ش�یعه در جن�وب عراق به 
عنوان داوطلب ثبت نام می کنند تا از ش�هرهای خود دفاع 
کنن�د. جنگ داخل�ی آرامش را از چش�م عراقی ه�ا ربوده 

است و آینده این کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
اما دولت اس�امی عراق و ش�ام چه می خواه�د و برای 
آینده چه برنامه هایی دارد؟ گروهی که امروز دومین شهر 
پ�ر جمعیت ع�راق را تحت کنت�رل خود دارد چ�ه ماهیتی 
دارد. در گفتگوی�ى ک�ه مى خوانید، س�واالت خود در این 

زمینه را با سخنگوی کرد این گروه در میان گذاشته ام. 
س�یروان خ�ود را اب�و روژ - پ�در روژ - معرف�ی می کند، 
دوستانش او را دکتر خطاب می کنند. وقتی از او می پرسم 
که آی�ا می توان�م او را به عنوان س�خنگوی گ�روه معرفی 
کنم، می گوی�د: "ما همه بن�دگان خدا هس�تیم." و حاضر 
نمی ش�ود که مقام خود را در گروه تایید کند و فقط می گوید 
ما به پست و مقام اعتقادی نداریم. او در مورد پیشینه خود 
می گوید: "از ابتدای تاسیس این گروه من حضور داشتم و 
پیش تر هم در انصار االسام بودم و در مناطق کوهستانی 

کردستان قبل از آمدن آمریکایی ها فعالیت داشتم." 
وقت�ی از او در م�ورد اه�داف داع�ش س�وال می پرس�م 
می گوی�د: "ابتدا بای�د بگویم که م�ا داعش نیس�تیم و این 
کلمه را یک اهانت می دانیم. چ�ون این کلمه برای اولین 
بار از س�وی ایران ساخته شد. دولت اسامی عراق و شام 
هدفش بازگشت شریعت خدا و کنار زدن پارلمان و قوانین 
وضع ش�ده اس�ت. س�پس برچیدن ظلم و س�تم و رهایی 
بندگی انسان از انسان. انسان فقط بنده خداست که آنهم 

ذات اهلل است."



71شماره هجدهم، مرداد 70۱۳۹۳ شماره هجدهم، مرداد ۱۳۹۳

ش�ما قصد دارید ک�ه دولت تش�کیل دهید. الگوی ش�ما 
چیس�ت و دولت اسالمی عراق و ش�ام به چه شکل قصد 

دارد که کشور را اداره کند؟ 
ما می خواهیم دولتی براس�اس ش�ریعت اسام تشکیل 
دهی�م. وض�ع قانون کار انس�ان نیس�ت، بلک�ه کار خالق 
انسان ها اس�ت. در ش�ریعت اس�ام همه قوانین موجود 

است. ما با تشکیل پارلمان مخالفیم. 
 قان�ون م�ا قرآن اس�ت. ببینید در ش�هرهایی از ش�ام که 
دولت اسامی حکومت را در دس�ت دارد و دادگاه شرعی 
دایر ش�ده، جرم و جنای�ت چند درصد کاهش پی�دا کرده و 
مردم بدون اینکه در مغازه ها را ببندند به مسجد می روند و 

ترس اینکه دزد به اموالشان دست ببرد ندارند.

نظرتان در مورد حقوق بشر چیست؟ 
بش�ر در ن�زد خداون�د محت�رم اس�ت. خداون�د در قرآن 
می گوی�د:" لقد کرمن�ا بنی آدم" همانا که به انس�ان کرامت 
دادیم. اما وضعی که در جهان امروز است مخالف کرامت 
انس�ان اس�ت. حتی در دمکراس�ی ها تنها گروه ه�ا برای 
برت�ری خود رقابت می کنن�د. به عنوان نمون�ه، آدم هایی 
هس�تند که س�ال ها ب�دون اته�ام اثبات ش�ده و ی�ا بدون 
دادگاه�ی در س�یاهچاله های زندان های ایران ش�کنجه 
گری�ه اش  ای�ران  زندان ه�ای  وضعی�ت  از  آدم  ش�ده اند. 
می گی�رد. درصورتی ک�ه ش�ما می دانید که ای�ران متعهد 
اس�ت به حقوق بش�ر احترام بگذارد و پیش از این معاهده 
نامه های�ی را امض�ا کرده اس�ت و موظف اس�ت به حقوق 

زندانیان احترام بگذارد. 

دلیل پیروزی س�ریع دولت اسالمی در برابر ارتش مجهز 

عراق چیست؟ 
دالیل زیاد اس�ت اما اصلی ترین آن ها این است که خدا با 
ماست. چون نیت ما پاک اس�ت. هدف ما آزاد کردن ستم 
دیدگان در داخل زندان ها بود. خدا را ش�کر در کمتر از یک 
هفته ۸۹00 زندانی را آزاد کردیم که شمار زیادی از آنان زن 
و افراد مسن و کودک بودند. مالکی بسیار ظالم و ستمکار 
ب�ود. به ای�ن خاطر خیل�ی زود در مقابل نیروهای اس�ام 

شکست خورد.

گفته می شود که دولت اس�المی در کشتار شیعیان دست 
داشته است. دیدگاه شما نسبت به شیعیان چیست؟ 

من نمی دانم در مورد کدام کش�تار صحب�ت می کنید. در 
عراق هر روز مردم کش�ته می ش�وند. بعضی از روز ها بین 
خود ش�یعیان درگیری صورت می گیرد و صد ها تن کش�ته 
می ش�وند. دولت اس�امی تنها در برابر کسانی که ساح 
دس�ت گرفته ان�د مبارزه ک�رده اس�ت و البته ب�ه نیروهای 

مسلح رحم نمی کنیم.
خ�ب جماعت صحوه که ش�ما ب�ه آن می گویی�د بیداری 
عش�ایر، این گروه ها اصل و نس�ب س�نی دارن�د. و دولت 
اسامی روزانه ده ها نفرشان را می کشد آن ها هم متقابا 
از کش�تار ما پروایی ندارند. این هم جنگ اس�ت و طبیعت 

جنگ هم یعنی کشتن و خونریزی. 
 

در موصل شایعه شده اس�ت که شما با حزب بعث عراق 
و نظامیان دوران صدام همکاری می کنید. حتی گفته ش�ده 
است که عزت ابراهیم الدوری، معاون اول صدام حسین با 

شما همکاری می کند. آیا این شایعات حقیت دارد؟ 
خیر، حزب بعث مرام اشتراکی و سکوالر دارد. به نظر ما 

سکوالریسم کفر است و کفر مخالف دین خدا است. 

گفته می ش�ود که القاعده از ش�ما فاصله گرفته اس�ت و 
حاض�ر به تایی�د رفتار دولت اس�المی نیس�ت. دلیل آن را 

توضیح می دهید؟ 
 ما در عراق چیزی به نام القاعده نمی بینیم. در ش�ام هم 
گروه جبهه النصره حضور دارد که از ما فاصله گرفته است. 

شما باید از آن ها بپرسید که چرا از ما فاصله گرفته اند؟

در س�وریه و یا آنگونه که ش�ما می گویید ش�ام بین گروه 
ش�ما و ارتش آزاد س�وریه درگیری های صورت گرفته دلیل 

آن چیست؟ 

 قانون ما قرآن است. ببینید در 
شهرهایی از شام که دولت اسالمی 

حکومت را در دست دارد و دادگاه 
شرعی دایر شده، جرم و جنایت چند 
درصد کاهش پیدا کرده و مردم بدون 
اینکه در مغازه ها را ببندند به مسجد 

می روند

 درب�اره ارت�ش آزاد باید بگویم، آنها بودن�د که با ما جنگ 
کردند. دس�ت خودش�ان هم نب�ود بلکه دس�تور از بیرون 
گرفتن�د. از زمان کنفرانس ژنو ۲ دس�تور گرفتن�د تا دولت 
اس�امی را از ش�ام بیرون کنن�د و البته ما ه�م مقاومت را 

انتخاب کردیم.

رهبری گروه شما با چه کسی است؟
م�ا بر ای�ن باوریم ک�ه برگزی�دن امیر یک واجب ش�رعی  
اس�ت. وقت�ی هم امی�ر تعیی�ن ش�د اطاع�ت از او واجب 
می ش�ود اما وقتی امر به معروف کند. ن�ه اینکه امر به کار 
ب�د کند. برای مثال از تاریخ نقل ش�ده ک�ه خلیفه دوم عمر 
ب�ن خط�اب )درود خدا بر او( ی�ک بار روی منبر خواس�ت 
مهری�ه دخت�ری را در حدی تعیی�ن کند ب�رای اینکه زنان 
خواهان )مهریه( بیش�تر نباش�ند. اما یک زن بلند شد و به 
او گفت ش�ما نمی توانید چیزی را محدود کنید که رس�ول 
خداوند آن را محدود نکرده. عمر فرمود خدا را ش�کر عمر 
طوری حکومت می کند که ی�ک زن می تواند خطاهای او 

را تصحیح کند. 
امیر ما اسمش ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی است. 
او از نوه های امام حس�ین اس�ت. دکترای مطالعات قرآن 
دارد و اس�تاد فقه و تفسیر اس�ت. تمام قرآن را حفظ است 
و مردی اس�ت بس�یار زیرک و با جرات. دارای این نظریه 
است که ذکاوت و هوشیاری انسان ها می تواند کامیپو تر و 

تکنولوژی را شکست دهد. 

اخب�اری ب�ه گوش می رس�د در م�ورد قوانینی ک�ه دولت 
اس�المی در شهر ها وضع کرده اس�ت. از جمله ممنوعیت 
خرید و فروش و اس�تعمال دخانیات. حتی گفته می ش�ود 
که مجازات س�یگار کشیدن مرگ اس�ت. آیا این ها حقیقت 

دارد؟ 
من به ش�ما ی�ک توصی�ه می کن�م و آن رعای�ت عدالت 
اس�ت. دولت اسامی کس�ی را به خاطر کش�یدن سیگار 
اعدام نکرده اس�ت حتی اگر کسی شراب هم بخورد حکم 

او اعدام نیست.
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خاورمیانه پس از یک دوره تحوالت و تغییر توازن 
نیرو و با کشدارشدن مساله سوریه باالخره باید 

به ثباتی نسبی دست یابد. این ثبات نسبی اما 
اینگونه که آرایش نیرو ها می نماید جز از طریق 

جنگی دیگر امکان پذیر نیست. جنگی که در آن 
اسالم ایران و اسد و نوری المالکی به عنوان 

میانه رو، به اسالم متوحش داعش و القاعده 
ترجیح داده می شوند. 

جدال، میاِن شیعه و سنی، تاریخی به درازای حضور این 

دو گروه در جهان اس�ام دارد. اما در طول سالیاِن بسیار، 
دوران های�ی که این دو گروه مذهبی آرام�ش را نیز در کنار 
یکدیگ�ر احس�اس کرده اند نیز وج�ود داش�ته، هرچند که 

دیری نپاییده است. 
کش�ور عراق که قریب به 60  درصد جمعیت آن را شیعیان 
تش�کیل می دهند. از جمله کشورهایی است که شیعیان و 
سنی ها بیش از هزارسال است که در آن زیست دارند. تاریخ 
دهه های اخیر عراق، داس�تان س�لطه ورزی و کشمکش 
میان گروه های حاضر در این کش�ور اس�ت. صدام حسین 
دیکتاتور عراقی در طول س�ال هایی که اقلیت سنِی حزب 

پویا عزیزی

بعث، قدرت را در عراق به دست گرفته بود، اکثریت شیعٔه 
این کشور را در واقع به صابه کشید. 

کش�ور ایران نیز با دارا بودن اکثریِت ش�یعه و اقلیت اهل 
سنت جزو کشورهای دربرگیرندٔه این دو گروه است. رژیم 
ش�یعی حاکم بر ایران نیز سال هاس�ت که از طریق تبعیض 
و ایجاد محرومیت، اهل سنِت س�اکن در مرزهای خود را 
ب�ه عنوان س�اکنانی درجه دوم فرض ک�رده و جنبش های 

اعتراضی آن ها را با کشتار و اعدام، سرکوب می کند. 
رهبران ش�یعه و س�نی این دو کش�ور در جنگی تمام عیار 

هشت سال از دوران زمامداریشان را گذراندند. 
اما همه این جنگ ها و درگیری  و تنش ها در دل سال های 
اخیر از کجا نشات می گیرد و پیش فرض های فکری ای که 
رهبران این تنش ها به آن اس�تناد می کنند چیست؟ حملٔه 
اخیر گروه تروریس�تی موس�وم به دولت اس�امی عراق و 
ش�ام )داعش( به ش�هرهایی در عراق و تصرف مناطقی از 

آن، دستاویزی است تا به این موضوع پرداخته شود. 
جدال بر س�ر چیس�ت؟ پاس�خ ای�ن پرس�ش را می توان 
به روش�نی برقراری ی�ک حکومت یا خافت اس�امی با 
رهبری شیعه و یا س�نی و در مقیاس کوچک تر زیر رهبری 
گروه هایی دانس�ت که برای آن مب�ارزه می کنند. آن چه از 
روز پایه گ�ذاری خاف�ت و جانش�ینی پیامبر مس�لمانان تا 
امروز همچنان ادامه دارد؛ تحقق بخشیدن رویای جهان 
مسلمان شده و خافت بر آن است. رویایی که کم کم برای 
هر کدام از این گروه ها به نس�بت، به جهان مسلمان شده 
زیر رهبری مطلق شیعه و یا خافت سنی بدل شده است. 

برگزی�دن عن�وان رهب�ر مس�لمین جه�ان ب�رای رهب�ر 
جمهوری اس�امی و تاش ب�رای دخال�ت و تاثیرگذاری 
در کش�ورهای مسلمان و غیر مسلمان یک روی سکٔه این 
رویا و مبارزات گروه های س�نی دیگ�ر که القاعده و داعش 
جزیی از آن اند روی دیگر س�که است. وقتی دو هفته پس 
از پی�روزی انقاب ای�ران، آیت اهلل خمینی در س�خنرانی 
خود از »همه کش�ورهای اسامی در زیر یک دولت و یک 
پرچ�م« س�خن گفت و این جمل�ه را عنوان ک�رد که »یک 
دول�ت بزرگ اس�امی بای�د بر همه دنی�ا غلبه کن�د« این 

مساله را به تمام جهان گوشزد کرده بود. 
حتا پیش از این که صدام حسین حملٔه سراسری به ایران 

را آغازکند این دس�ت ان�درکاران رژیم تازه بر س�ر کار آمدٔه 
ایران بودند که میان خود و حکومت سنی عراق خط خون 
می دیدند. پ�س از قتل آیت اهلل صدر در یکی از زندان های 
بغ�داد نیز، روزنام�ه کیهان در تاریخ 3 اردیبهش�ت ۱3۵۹ 
نوش�ت: »به گفته یک نماینده مجلس شیعیان لبنان، که 
در ایران به س�ر می برد، ش�یعیان لبنان و سوریه هم اکنون 
منتطر دس�تور امام خمینی، رهبر انقاب اسامی ایران، 
هس�تند تا برای گرفت�ن انتقام خون آی�ت اهلل صدر از رژیم 

عراق اقدام کنند« 
اما آن چه ام�روز عراق را چون طوفان س�همناکی درمی 
ن�وردد و م�ی رود تا آت�ش بروز جن�گ داخل�ی را بیفروزد، 
رقابت میان فرقه های مذهبی اس�ت که پس از سرنگونی 
صدام حسین و تثبیت نشدن دولت جدید روند رشد تازه ای 
ب�ه خ�ود گرفته اس�ت. القاعده و نیروی ش�ام ب�ه رهبری 
ابومصعب الزرق�اوی از مهم ترین ای�ن گروه ها در گرایش 

سنی بودند. 
دیگ�ر  القاع�ده  ع�راق  ب�ه  آمری�کا  حمل�ه  زم�ان  در 
شکس�ت خورده و پراکن�ده ش�ده بود و در سراس�ر جه�ان 
اس�ام تقریبا بی اعتبار می نمود. عراق نی�ز هیچ ارتباطی 
با القاعده نداش�ت. جدای از همه این ها نس�بت جمعیتی 
ش�یعه به س�نی در ع�راق، ب�ن الدن و جانش�ین او ایمان 
الظواهری عراق را همچون کش�وری که قرار است در آن 

دولت اسامی اهل سنت تشکیل شود نگاه نمی کردند. 
القاعده همچنین روی ابومصعب الزرقاوی نیز حس�ابی 
ب�از نکرده بود، چرا که بن الدن و الزرقاوی از س�ال ۱۹۸0 

اگرچه بن الدن و الظواهری با خشونت 
میانه بدی نداشتند ولی هدف آن ها در 
استفاده از خشونت، چیزی دیگر بود. 

ایده آل جنبش زرقاوی اما آن طور که 
نظریه پردازانش ارائه می دادند، ایجاد 
نمونه ای از خالفت بود که به تصفیه در 

جهان اسالم منجر شودپ
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و جه�اد علیه ش�وروی در افغانس�تان ب�ا یکدیگ�ر رقابت 
داش�تند. در س�ال ۲000 زمانی که بن الدن، صعودی ها، 
همراه با الظواه�ری و مصری ها و جمعی�ت اردوگاه های 
آموزش�ی القاعده، توانس�تند بس�یاری از جوانان جنگجو 
را از کش�ورهای دیگ�ر جذب خ�ود کنند، زرق�اوی اردنی 
تب�اری بود که پیش از اینکه به اس�ام رادی�کال بگراید به 
جرم دزدی و خش�ونت جنسی به اعدام محکوم شده بود. 
او ام�ا گروه خودش را ایجادکرد و نقش�ه ای از کش�ور خود 
همراه برخی مناطق عرب زبان دیگر )منطقه ای که به نام 
شام ش�ناخته می شود( و ش�رق مدیترانه که شامل لبنان و 
فلس�طین و سوریه اس�ت تهیه کرد و نیروی خود را نیروی 

شام نامید. 
س�ازمان های رقیب الزرقاوی در عراق اهداف متفاوتی 
داش�تند. برای مثال نیروی القاعده به عنوان یک نیروی 
پش�تیبان س�نی ک�ه در کش�ورهای عرب�ی با اش�غالگران 
خارجی مب�ارزه می کند تعریف می ش�د. آنچ�ه بن الدن از 
آن به عن�وان حادثه ای تحریک آمیز نام برده و برای جنگ 
خ�ود علیه غ�رب ب�ه آن اس�تناد می کرد، جنگ نخس�ت 
عراق در س�ال ۱۹۹0 بود. هنگامی که نیم میلیون ارتشی 
امریکای�ی و متحدانش در عربستان س�عودی اردو زدند و 
جن�گ پیروزمندانه ای را که منجر ب�ه دفع حمله نیروهای 

صدام حسین در حمله به کویت شد رقم زدند. 
بن الدن نهایتا در س�ال ۲000 از زرقاوی خواس�ته بود که 
نیروهای خود را با القاعده در عراق ادغام کند، در حالی که 
زرق�اوی هدفی دیگر را در س�ر می پروران�د. او امیدوار به 
ایجاد جنگ داخلی اس�امی بود و برای مقاصد خود هیچ 
مکانی را بهتر از دولت شکست خورده عراق نیافته بود که 

میان شیعه و سنی در نوسان بود. 
این وضعیت هس�ته القاعده را پس از ۱۱ سپتامبر فلج کرد 
ت�ا زمین را به رایگان برای زرقاوی ترک کند و او جهاد را به 
نام گروه خود به راه بیاندازد. پس از این زرقاوی به سرعت 
حم�ات خ�ود را بر ش�یعیان بومی ع�راق و ن�ه نیروهای 
آمری�کا متمرکز ک�رد. او مبارزات خود را تنه�ا ۵ ماه پس از 
حمل�ه آمریکا ب�ه عراق با انفج�ار یک ماش�ین بمبگذاری 
ش�ده در مس�جد امام علی در نجف آغاز کرد. بیش از ۱۲۵ 
مس�لمان ش�یعه در نم�از روز جمعه به همین خاطر کش�ته 

ش�دند که از جمل�ه آن ها می ت�وان به آی�ت اهلل محمدباقر 
حکیم اش�اره ک�رد ک�ه رهب�ری میانه روهای کش�ور را به 
عهده داش�ت. زرقاوی همچنین کادرهای اداری، وکا، 
معلمان و پزش�کان و استادان دانش�گاه را که همراه با هم 
یک مجموعه آس�یب پذیر جامعه را تشکیل می دادند مورد 

هدف قرارداد. 
در س�ال ۲00۴زرق�اوی س�رانجام وفاداری ب�ه القاعده 
را ق�ول داد. زرقاوی پس از آن س�ازمان خ�ود در عراق را 
القاعده نامید. برای بن الدن شبکه زرقاوی فرصتی برای 
گس�ترش نام القاعده در می دانی بود که در آن چکمه های 
آمری�کا هنوز ب�ر زمین کوبیده می ش�د. ب�رای زرقاوی اما 
معن�ای جلب و به درگیری کش�یدن نیروهای تازه نفس�ی 
را می داد که ش�وق مبارزه زیر پرچم س�یاه القاعده را در سر 

می پروراندند. 
از   همان آغ�از، الظواهری از زرقاوی و قس�اوت او که بر 
ش�یعیان متمرکز شده بود ناامید ش�د و در نامه ای به تاریخ 
ج�والی ۲00۵ از زرق�اوی این س�ئوال ها را پرس�ید. »آیا 
جهادگ�ران می توانند همه ش�یعیان عراق بکش�ند؟ هیچ 
دولت اس�امی آی�ا در طول تاری�خ چنین تاش�ی را کرده 
اس�ت؟«. الظواهری همچنین درباره س�ربریدن اسرا به 
او توصی�ه کرد که ی�ک گلوله بدون تبلیغ�ات مخرب کافی 

است. 
اگرچ�ه ب�ن الدن و الظواه�ری با خش�ونت میان�ه بدی 

جدال بر سر چیست؟ پاسخ این 
پرسش را می توان به روشنی برقراری 

یک حکومت یا خالفت اسالمی با 
رهبری شیعه و یا سنی و در مقیاس 

کوچک تر زیر رهبری گروه هایی دانست 
که برای آن مبارزه می کنند. آن چه از 
روز پایه گذاری خالفت و جانشینی 

پیامبر مسلمانان تا امروز همچنان ادامه 
دارد؛ تحقق بخشیدن رویای جهان 
مسلمان شده و خالفت بر آن است

نداش�تند ولی هدف آن ها در اس�تفاده از خشونت، چیزی 
دیگ�ر بود. ای�ده آل جنبش زرق�اوی اما آن ط�ور که نظریه 
پردازان�ش ارائه می دادند، ایج�اد نمونه ای از خافت بود 
که به تصفی�ه در جهان اس�ام منجر ش�ود. ابوبکر ناجی 
استراتژیست این گروه در کتاب خود »مدیریت توحش« از 

طرح و روش کلی زرقاوی پرده برداشت. 
ناجی کارزاری برای آزار و اذیت کش�ورهای مسلمان که 
از دولت هایش�ان خسته ش�ده بودند و به س�مت مقاومت 
می رفتن�د را پیش�نهاد داد. او پیش�نهاد داد ک�ه ب�ر روی 
مکان های توریس�تی و اقتصادی متمرکز شوند. حمات 
خش�ونت آمیز باید ش�بکه ای از »مناطق متوحش« ایجاد 
کنند و این مناطق آنقدر تکثیر ش�وند ک�ه نیروهای نظامی 
در آن زوال یابن�د و م�ردم در براب�ر اراده نیروی اس�امی 
مهاجم تسلیم شوند. ناجی معتقد بود که یک جنگ داخلی 
گس�ترده در درون اس�ام به خافت س�نی بنیادگرا منجر 

می شود. 
زرقاوی توسط بمب های آمریکایی در سال ۲006 کشته 

ش�د، نیروهای آمریکای�ی همراه ب�ا نهضت قبایل س�نی 
ب�ه نام بیداری ک�ه القاعده را رد می کرد، ای�ن جنبش را در 
عراق تحت فش�ار قرارداد. اما با شورش در سوریه فرصت 
جدیدی برای آن ها ایجاد ش�د. این جنب�ش که هم اکنون 
توس�ط چهره ای مخفی به ن�ام ابوبکر البغ�دادی رهبری 
می ش�ود و به ش�کل غیرقابل تصوری گس�ترش می یابد. 
نام خود را به دولت اسامی در عراق و شام )داعش( تغییر 

داده است. 
ظواه�ری پس از ای�ن موضوع به داعش هش�دار داد که 
از خ�اک س�وریه بیرون ب�رود و آن را ب�ه گروه وابس�ته به 
القاعده به نام جبهه النصره بس�پارد. داعش در سوریه نیز 
به شکل مشخص به خش�ونت های دلخراش، حتا نسبت 
به گروه های اس�امی رقیب مشغول بود. آن ها در جریان 
شورش در سوریه و در سال ۲0۱3 با تصرف مرکز استان رکا 
در شمال سوریه و س�واحل فرات یک بار دیگر جهادگران 
خارجی را ب�ه خود جلب کردن�د. ظواهری نمی توانس�ت 
نافرمانی ه�ای نیروهای بغ�دادی را تحمل کند و در فوریه 
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س�ال جاری آن ه�ا را از کنسرس�یوم القاعده اخ�راج کرد. 
همزمان داعش به عراق بازگشت و با تصرف فلوجه اولین 

شهر بزرگ را در منطقه به تصرف خود درآورد. 

چرا داعش در عراق قیچی می شود؟ 
در مقاب�ل ام�ا جمهوری اس�امی س�پاه پاس�داران اش 
را در تم�ام ای�ن س�ال ها تقویت کرده اس�ت. ای�ن نیروی 
نظام�ی امروز به بخش�ی بنیادین از حکومت بدل ش�ده و 
مهم ترین نهادهای رژیم ای�ران را تحت کنترل خود دارد. 
س�پاه پاسداران عاوه بر تملک س�رمایه های ملی بسیار، 
خود به عنوان نیروی مهم اقتصادی و سیاس�ی در منطقه 
محس�وب می ش�ود. ش�اخه ب�رون م�رزی آن، که س�پاه 
قدس نامیده می ش�ود همچن�ان در راه احقاق آرمان های 
بنیانگذار خود مبن�ی بر ایجاد حکومت واحد اس�امی به 
رهب�ری ولی فقی�ه در حال تاش و تدارک اس�ت. س�پاه 
پاسداران به عنوان مهم ترین نیروی نظامی شیعی موجود 
در منطقه هم اکنون مس�ئولیت فرماندهی دفاع از بغداد را 
به عهده دارد تا در برابر دشمن دیرینه خود یعنی اهل سنت 

رادیکال صف آرایی کند. 
مبارزه القاعده علیه اس�د در س�وریه و گروه های دیگری 
که پیش از این از س�وی غرب و آمریکا حمایت می شدند با 

آن چه امروز عراق را چون طوفان 
سهمناکی درمی نوردد و می رود تا آتش 

بروز جنگ داخلی را بیفروزد، رقابت 
میان فرقه های مذهبی است که پس از 

سرنگونی صدام حسین و تثبیت نشدن 
دولت جدید روند رشد تازه ای به خود 
گرفته است. القاعده و نیروی شام به 

رهبری ابومصعب الزرقاوی از مهم ترین 
این گروه ها در گرایش سنی بودند

حضور داعش چهره بسیار خشونت باری به خود گرفته بود 
و این حامیان را در دراز مدت به منفعلین بدل می کرد. پس 
از پیروزی های پیاپی اسد و برگزاری نمایش انتخاباتی او، 
القاعده دیگر نمی توانس�ت داعش را تحمل کند و حکم به 

اخراج او از سوریه داد. 
داع�ش نیز به ناچار باید به ع�راق می آمد. زیرا عراق تنها 
کشوری بود که هنوز حکومت چندان تثبیت شده ای ندارد 
و ناامن کردن آن امکان پذیر بود. از س�وی دیگر حکومت 
ش�یعی عراق که تاکنون با اعمال سیاس�ت های اش�تباه، 
ناتوان�ی خ�ود را در اداره کش�ور ثاب�ت کرده اس�ت و راه را 
برای پیش�روی س�ریع این گروه باز کرده، دارای حامیانی 
همچون ایران و ایاالت متحده اس�ت. ورود این دو کشور 

به زمین عراق معادله نیرو را به کلی تغییر می دهد. 
ب�ا توجه ب�ه حض�ور ای�ن نیرو ه�ا و درگیر ب�ودن نیروی 
منس�جم کورد در این نب�رد و هم چنین ق�وای خارجی در 
س�وریه می ش�ود زمینه های بروز جنگ س�وم عراق را به 
روش�نی مش�اهده کرد. نقش دولت های دیگ�ر منطقه از 

جمل�ه اس�راییل، ترکی�ه و عربس�تان را نمی ش�ود نادیده 
گرفت. جنگی که ب�ه طور قطع بازنده آن دولت اس�امی 

شام خواهدبود. 
خاورمیان�ه پس از یک دوره تح�والت و تغییر توازن نیرو 
و با کشدارشدن مساله س�وریه باالخره باید به ثباتی نسبی 
دس�ت یابد. این ثبات نس�بی اما اینگونه که آرایش نیرو ها 
می نمای�د ج�ز از طریق جنگی دیگ�ر امکان پذیر نیس�ت. 
جنگی که در آن اس�ام ای�ران و اس�د و نوری المالکی به 
عنوان میانه رو به اسام متوحش داعش و القاعده ترجیح 
داده می ش�وند. جنگ س�وم عراق اگر به راه افتد با اسد یا 
بدون اسد، با مالکی یا بدون مالکی این دو کشور را تاحدی 
آرام خواهدکرد. جنگی که تنها پیروز آن جمهوری اسامی 
است. اوس�ت که کنترل خود در س�وریه و عراق و لبنان را 
گس�ترش می دهد بر س�نی های رادیکال پیروز می شود و 
همس�ایه زمینی دشمن تاریخی اش اس�راییل خواهدشد. 
تح�والت روزه�ای آینده نش�ان خواهدداد ک�ه این غنایم 

چگونه تقسیم می شوند.
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آرش کمانگیر

ناشناس�ی، موهبت و خطر بزرگ وب است. در 
وضعیتی مش�ابه، حریم شخصی، مایه ی رونق 
فضای شبکه های اجتماعی است و در عین حال، 
راه دادن دیگ�ران ب�ه زندگی ش�خصی، ما را در 
خطر می اندازد. از یک سو، ما می خواهیم آزاد از 
نگاه تیزبینِ  ناظران همیشه حاضر، به اطالعات 
مورد نیازمان دسترس�ی پیدا کنی�م و نگران این 
نباش�یم که خواننده ی یادداش�تی ک�ه مخفیانه 
در فیس بوک نوش�ته ایم به هویت نویس�نده پی 
خواه�د برد. از ط�رف دیگر، وقتی یک حس�اب 
کارب�ری در اینس�تاگرام، تصاوی�ر خصوصی ما 
را منتش�ر می کند، حق خ�ود می دانیم که هویت 
گرداننده ی حس�اب را بدانیم و او را مجبور کنیم 
که حریم شخصی ما را تاراج نکند. برای ما مهم 
اس�ت که مالکیت مان بر اطالعات شخصی مان 
ب�ه خطر نیافتد، و از طرف دیگ�ر، حضور در وب 

مستلزم انتشار این اطالعات است.
ی�ک ادع�ای آش�نا ای�ن اس�ت ک�ه »کس�ی که 
چی�زی ب�رای مخفی ک�ردن ن�دارد، نی�ازی به 
ناش�ناس ماندن نیز ندارد«، اما کمی دقیق شدن 
در ای�ن ادع�ا، نادرس�تی آن را نش�ان می دهد. 
ناشناسی یک خواسته ی گزاف نیست و، هرچند 
اف�راد حق دارند، اگر ترجی�ح می دهند، جزییات 
زندگی خصوصی خود را منتشر کنند، اما این یک 
حق اساس�ی است که کسی بخواهد بخش های 
مختلف زندگی اش را تنها با افرادی که می خواهد 

به اشتراک بگذارد.
رابط�ه ی م�ا ب�ا حری�م ش�خصی مان در دنیای 
اینترنت، رابطه ای پیچیده و چند وجهی اس�ت. 
از یک سو، شرکت های بزرگی مانند فیس بوک، 
توییت�ر، و گ�وگل، ب�ه ما خدم�ات رای�گان ارایه 

می کنن�د، دقیقا به این دلیل که م�ا به آن ها اجازه 
می دهیم که از عالیق و رفتارهای ما اطالع داشته 
باشند و بدانند که چه چیزهایی را دوست داریم، 
با چه کس�انی دوس�ت هس�تیم و با دوستانمان 
چ�ه می کنیم و چ�ه می گویی�م. م�ا عکس های 
خصوصی مان، گفتگوی دو نفره و چند نفره مان 
و پیغ�ام و محتویات تقویم م�ان را در اختیار این 
ش�رکت ها می گذاریم، اما همین اطالعات برای 
ما خصوصی محس�وب می شود و اگر دیگران به 
آن ها دسترس�ی پیدا کنند مضطرب می شویم و 
احس�اس به خطرافتادن می کنیم. به این دلیل، 
ما دقت می کنیم که اس�م رم�ز محکمی انتخاب 
کنیم و حس�اب های کاربری خودمان را با اتصال 

به تلفن همراه امن کنیم.
ام�ا ش�رکت های ب�زرگ و نهاده�ای حکومت�ی 
تنها موجودیت هایی نیس�تند ک�ه اجزا زندگی ما 
در فض�ای آنالین را ب�ه هم وص�ل می کنند و به 
عوال�م ش�خصی ما نف�وذ می کنند. م�ا جزییات 
زندگ�ی ش�خصی و عالیقم�ان را، مس�تقیم و 
غیرمستقیم، دراختیار دوستان و آشنایان مان در 
شبکه های اجتماعی می گذاریم. به تعبیری، یکی 
از انگیزه ه�ای اصل�ی برای دنبال ک�ردن دیگران 
در ش�بکه های اجتماعی، دعوت ش�دن به حریم 
ش�خصی آن ها و تماش�ای زندگی آنهاس�ت. و 
همین جاست که دوستان ِ دیروز می توانند تاراج 
کنندگان حریم ش�خصی فردا باشند. وقتی بعد 
از پای�ان ی�ک رابط�ه، عکس ه�ای خصوصی از 
فیس بوک س�ردرمی آورند، متوجه می شویم که 
اگرچه چند م�اه پیش دعوت دیگ�ری به زندگی 
خصوصی دیجیتال کار درستی به نظر می رسید، 

اما حاال به درد و آزار آن نمی ارزد.

}قسمت ششم{

برای شنیدن مجموعه 
کامل این پادکست ها 

کلیک کنید

لینک مستقیم
}قسمت ششم{

ما که فروشندگان 
پاره وقت حریم شخصی 

خود هستیم

چه باید ک�رد؟ در بازه ی بی�ن محرمانگی مطلق 
و انتش�ار بی محابای جزییات زندگی خصوصی، 

نقطه ی امن کجاست؟
بعن�وان ی�ک اص�ل کل�ی، محتوایی که انتش�ار 
عمومی آن ممکن است برای شما آزارنده باشد 
را هرگز بدون قفل و بست مناسب منتشر نکنید. 
س�اده ترین روش برای محصور کردن اطالعات 
شخصی و خصوصی، تنظیمات حریم شخصی 
در ش�بکه های اجتماعی اس�ت. و البته می دانیم 
که این تنظیمات تغییر می کنند و همیشه احتمال 
نش�ت اتفاق�ی یا عامدان�ه ی آن ها وج�ود دارد. 
روش بهت�ر این اس�ت ک�ه از محیطی اس�تفاده 
کنید که رمزگذاری شده است و اختیار کامل برای 

حذف محتوا را در اختیار شما می گذارد.
چنین محیط هایی، اگر چه کمتر آش�نا هس�تند، 
اما وج�ود دارند. ب�رای مثال، ب�رای چت کردن 
Textsecure اس�تفاده کنی�د.  Surespot ی�ا  از 
گفتگ�وی متن�ی در ای�ن محیط ه�ا رمزگ�ذاری 
می ش�ود و از طری�ق س�رور مرک�زی نی�ز قابل 
 Surespot دسترسی نیس�ت. عالوه بر این، در
ش�ما این امکان را دارید که پس از پایان مکالمه، 
جم�الت و تصاویر منتق�ل ش�ده را از روی تلفن 
همراه خودتان و طرف مقابل پ�اک کنید. قابلیت 
کلیدی دیگر این اپلیکیش�ن این اس�ت که ش�ما 
می توانی�د این ام�کان را از مخاط�ب بگیرید که 
تصاویری که برای او می فرس�تید را جایی ذخیره 

کند.
ب�ه  ک�ه  اس�ت  ای�ن  مس�تلزم  وب  در  حض�ور 
شرکت های بزرگ، نهادهای نظارتی، و دوستان 
و آشنایان مان این امکان را بدهیم که به فضاهای 
شخصی ما سرک بکشند. این وضعیت به خودی 
خ�ود، موقعیت نامناس�بی نیس�ت، اما حضور 
آگاهانه ت�ر در فض�ای وب را ایج�اب می کند. ما 
در وب، فروش�ندگان پاره وقت حریم ش�خصی 
خودمان هستیم. برای موفقیت در این تجارت، 
بای�د این فض�ا و ابزارهای موج�ود در آن را بهتر 

بشناسیم.
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