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سخن سردبیر

موضوعی دشوار در روزهایی دشوار
روزگاری نه چندان دور در سال ۱۳۸۷ یکی از کارمندان بخش 
اداره  امور اقلیت های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

تهران در پاسخ به مراجعه مکرر من برای دریافت معرفی نامه از 
آن اداره کل به منظور عکاسی از مراسم کلیمیان در ایران پرسید: 

» برای چه این همه به دنبال عکاسی از اقلیت های مذهبی 
هستی؟ چرا در باره شیعیان کار نمی کنی؟« 

حتی آن کارمند نیز که وظیفه اش تسهیل کردن کار خبرنگاران با 
اقلیت ها بود خود تالش می کرد تا مرا از ادامه کارم منصرف کند!   

گفتگوی سعید تقوی مسئول اداره اقلیت های دینی وزارت ارشاد 
اسالمی که توسط پیمانه سروشپور برای هفته  نامه امرداد، 

نشریه جامعه زرتشتیان ایران در شماره ۸ )۱۳۸۱/5/۱(، به چاپ 
رسیده است و سایت انجمن کلیمیان ایران آن را باز نشر داده 

حاوی نکته جالبی است وقتی او از "مشکالت بسیار" در تغییر نام 
اقلیت های قید شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی از ادیان 

توحیدی یا غیر مسلمان به هر اسم دیگری خبر می دهد.
آمارهای پراکنده نشان می دهد که روز به روز از تعداد اقلیت های 

مذهبی که در ایران زندگی می کنند کاسته می شود و مشکالت 
اقلیت های قومی هم که بر کسی پوشیده  نیست. 

با همه دشواری هایی که در سخن گفتن از این موضوع بر سر 
راهمان بود، بنا را بر این گذاشتیم که تا حد بضاعتمان و توان 

موضوع به بررسی موضوع اقلیت ها بپردازیم. 
ما هم می دانیم که باچند مقاله و گزارش نمی شود به همه 

مسایل اقلیت ها پرداخت،  این شماره مجله تابلو صرفا ضرورت 
بسترسازی برای آزادی بیان و زندگی برابر را برای آنهایی که 

اکثریت نیستند آشکار می کند. 
در کنار این مهم نگاهی داریم به مساله فلسطین و اسراییل و 

سوگنامه ای داریم در سوگ بانوی شعر ایران. 
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اکثریت یکسان ساز است 
قرن بیس�تم از ی�ک منظر قرن تس�لط گفتم�ان اکثریت 
بوده اس�ت. چه گفتاره�ای دموکراتیک و چ�ه گفتارهای 
کمونیس�تی در جس�تجوی اکثری�ت بوده اند. بس�یاری از 
صورت های فرهنگی قرن بیس�تم را می توان از این زاویه 
تحلیل کرد. از لباس متحدالش�کل – چه نوع رضاش�اهی 
ی�ا مائویی آن و چه نوع آمریکایی و ش�اپویی آن – تا احزاب 
بزرگ و فراگیر، و در واقع از کنفورمیسم لباس و مد و فشن 
و موسیقی تا کنفورمیسم مدلهای اجتماعات و کار سیاسی 

و جنبش های انقالبی. 
قرن بیس�تم قرن مردم ب�ود، قرن توده م�ردم. بنابراین 
یک باره مس�اله اکثریت و جمعیت و توده مس�اله روز شد. 
اما وقتی ضرورت اکثریت سازی و وحدت آفرینی ناشی از 
آن به پایان رس�ید وقِت اقلیت شد. قرن بیست و یکم قرن 

اقلیت اس�ت. در این یادداشت به اختصار توضیح می دهم 
چرا اکثریت به ش�کلی که در قرن بیس�تم شناخته ایم دیگر 
کار نمی کند و باید اکثریت را از نو تعریف کرد. اکثریتی که از 

اقلیت ها شکل می گیرد. 

نمایندگی از اقلیت باثبات تر است
نظ�ام غلبه اکثری�ت در جوامع متع�ادل از نظ�ر اقلیت ها 
ممکن است جواب بدهد. اما جوامعی هم هست که در آن 
یک گروه اجتماعی مثال سفیدپوس�تان یا ش�یعیان دارای 
اکثری�ت جمعیتی هس�تند. آی�ا در این نظام ه�ا اقلیت باید 
همیش�ه از قدرت دور بماند؟ اگر اینطور باشد خطر تجزیه 
و ش�ورش همیش�گی اس�ت. چون هی�چ اقلیت�ی تحمل 
نمی کند که برای همیش�ه از قدرت و نفوذ و تاثیر دور باشد 
و تعیین سرنوش�ت خود را به دست کس�انی بدهد که به آن 

مهدی جامی

اقلیت دلبستگی ندارند و از آن اقلیت نمایندگی نمی کنند. 
نمایندگ�ی مفهومی بنیادین اس�ت. نمایندگ�ی از اقلیت 
اما همیش�ه باثبات تر اس�ت تا نمایندگی از اکثریت. رابطه 
نماینده با اقلیت همبس�ته خود همیش�ه محکمتر است از 
رابط�ه او با اکثریت�ی مرک�ب از اقلیت های کثی�ر. بنابرین 
س�رعت از دس�ت دادن نمایندگ�ی برای اکثریت همیش�ه 
بیش�تر اس�ت. یک مثال س�اده ب�رای ثب�ات نمایندگی از 
اقلی�ت، نمایندگی از خان�واده در قب�ال نمایندگی از محله 
است. امکان اینکه شما نمایندگی محله را از دست بدهید 
و ای�ن نمایندگی ب�ه عضو خانواده ای دیگر س�پرده ش�ود 
همیشه بیش�تر اس�ت از اینکه نمایندگی خانواده خود را از 
دست بدهید. خانواده نسبت به محله در اقلیت است. ولی 
نمایندگی ش�ما از آن باثبات تر. چون میزان همبستگی در 

اقلیت باال تر است. 

اقلیت پاسدار حقیقت است
نظام های سیاس�ی مبتنی بر اقلی�ت معموال از تمرکز دور 
می ش�وند و اختیارات بیشتری برای اس�تان ها و ایالت ها 
و نهاده�ای محل�ی قائل می ش�وند. نظام ه�ای مبتنی بر 
تمرکزگرایی در عوض همیشه نیازمند اکثریت نشان دادن 
خود هس�تند ولو به دروغ؛ برای همی�ن ناچارند در قواعد 
دموکراس�ی مدام دخ�ل و تصرف کنند یا ص�ورت واقعیت 

را بزک کنند تا در اکثریت داش�تن آن ها خللی دیده نش�ود. 
ام�ا جامعه به صورت طبیع�ی با اقلیت تعریف می ش�ود نه 
اکثری�ت. اکثریت امر اعتباری و موقتی و موضعی اس�ت. 

اقلیت است که واقعیت دارد. 
از ای�ن منظ�ر اقلیت اس�ت که پاس�دار حقیقت اس�ت! با 
مراجعه به اکثریت نمی توان حقیقتی را کشف یا ثابت کرد. 
مراجعه ب�ه اکثریت در حوزه کش�ف حقیقت معن�ا و اعتبار 
ن�دارد. اکثری�ت برای حرک�ت توافقی اس�ت. این حرکت 
می توان�د خطا باش�د. می خواه�د حمایت کنگ�ره آمریکا 
از حمل�ه به عراق به خاطر س�الح های کش�تار جمعی اش 
باش�د یا حمایت قاطع مجلس ایران از مبارزه با بدحجابی. 
اکثریت ها گرایش ها را نشان می دهند اما حقایق را افراد و 

گروه های اقلیت کشف و حفاظت می کنند. 

اکثریت خودبخود قدرت نیست
از س�وی دیگر، اکثریت ع�ددی هیچگاه بخ�ودی خود 
معتب�ر نیس�ت. ب�رای همی�ن در جوام�ع صد س�ال پیش 
رای ب�رای عموم نب�ود و تنها گروه های خاص�ی از جامعه 
می توانس�تند رای دهن�د. یا دقیق ت�ر بگویی�م گروه های 
معینی از »مردان« جامعه. نه زنان حق رای داش�تند و نه 
رعایا و س�یاهان آزاد و بردگان. اینک�ه آن ها اکثریت بودند 
کافی نبود. قدرت انتخاب آن ها با پذیرش عمومی یا قبول 

اصحاب قدرت همراه نشده بود. 
امروزه تقریبا در همه جهان قدرت انتخاب عامه به شکل 
صوری هم که باش�د پذیرفته ش�ده اس�ت اما هنوز قدرت 
انتخاب شدن و رس�یدن به مقامات دولتی محدود است و 
مثال در بس�یاری از کشور ها زنان را شامل نمی شود. اینجا 
هم اکثریت زنان کارس�از نیست و باعث نمی شود که آن ها 
بتوانند رئیس جمه�ور انتخاب کنند یا ش�هردار و فرماندار 
برگزینند. زیرا این قدرت به آن ها داده نش�ده است و آن ها 

با موانع گفتمانی و اجتماعی و قانونی روبرو هستند. 
اکثریت و اقلیت در نظام های دو حزبی )یک حزب س�وار 
و یک اپوزیس�یون پیاده( ممکن اس�ت معنا بدهد ولی اگر 

نمایندگی مفهومی بنیادین است. 
نمایندگی از اقلیت اما همیشه باثبات تر 

است تا نمایندگی از اکثریت. رابطه 
نماینده با اقلیت همبسته خود همیشه 

محکم تر است از رابطه او با اکثریتی 
مرکب از اقلیت های کثیر. بنابراین 

سرعت از دست دادن نمایندگی برای 
اکثریت همیشه بیشتر است
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جامعه ای بین س�ه یا ده حزب فعال و واقعی تقس�یم ش�ده 
باش�د معنای اقلیت و اکثریت به هم می خورد. وقتی شمار 
احزاب صاحب رای از س�ه بیشتر می ش�ود طبعا هیچیک 
در صورِت کمالی خود صاح�ب رای اکثریت نخواهد بود. 
هر قدر ش�مار احزاب بیشتر باشد س�هم رای هر یک کمتر 
خواهد ش�د. هر کدام نماین�ده یک اقلیت می ش�وند. این 
تصویری واقعی تر از جامعه است اما بر هم زننده تصور رایج 
از اکثریت اس�ت. جامعه واقعی بیش از ده ش�عبه و ش�اخه 

دارد. بنابری�ن می ش�ود گفت که اصوال جوام�ع، مرکب از 
گروه های اقلیت اند. حتی وقتی اکثریت یک جامعه فرضا 
بودایی یا مس�یحی یا مسلمان باش�د، همین اکثریت دینی 
دارای شاخه های و ش�عبه های بسیاری خواهد بود. مثال 
در ایران مسلمان به شیعه و س�نی تقسیم می شود. اما هر 
کدام باز زیرمجموعه های مختلف عرفی و اعتقادی دارد. 

بنابرین آنچه واقعا وجود دارد اقلیت است. 

گذار به همبستگی اقلیت ها 
اجماال می توان نتیجه گرفت که نظام اکثریتی لزوما همه 
جایی نیس�ت و لزومی هم ندارد باش�د. اقلیت های معینی 
دارند حکومت می کنند و بس�یاری اقلیت ه�ای دیگر را از 
ق�درت دور نگ�ه می دارند. اگ�ر اکثریت نتوان�د و اخالقی 
نباش�د ک�ه خود را ب�ر اقلیت تحمیل کند روش�ن اس�ت که 
اقلیت هم نمی توان�د و نباید. پس این رابطه را چگونه باید 
تنظیم کرد؟ رابط�ه اکثریت مف�روض و اقلیت های عمال 

موجود باید چگونه باشد؟ 

اکثریت و اقلیت در نظام های دو حزبی 
)یک حزب سوار و یک اپوزیسیون پیاده( 
ممکن است معنا بدهد ولی اگر جامعه 
ای بین سه یا ده حزب فعال و واقعی 

تقسیم شده باشد معنای اقلیت و 
اکثریت به هم می خورد

ی�ک راه حل ک�ه از دل خ�ود این مس�اله بی�رون می آید 
کمرنگ کردن ق�درت »مرکز واحد« به س�ود پیرامون )یا 
مرکزهای دیگر( اس�ت. این خود مدله�ای متنوعی دارد. 
مث�ال ممکن اس�ت ش�ما دومرکزی باش�ید، دومجلس�ی 
باشید. یا چندمرکزی باشید و سیستم فدرال داشته باشید. 
یا ایالتی باش�ید و وح�دت مورد نی�از را از طریق یک اتحاد 

سیاسی به وجود آورید. 
نظام غیرمتمرکز اس�ت که »مش�ارکت را تقویت می کند 
و اج�ازه می دهد پیرامون ب�ه اندازه مرکز »دیده« ش�ود. 
یا دس�ت کم آن را ب�رای دیده ش�دن فعال می کن�د و مانع 
مرکزمحوری را از مقابلش بر م�ی دارد یا کمرنگ می کند. 
تا هم�ه به مرکز تبدیل ش�وند«؛ و این تغییری در س�اختار 
انتخابات�ی یا سیاس�ی نیس�ت. تغییری در س�اختار و گفتار 
ذهنی مدیران و کنش�گران و معماران جامعه هم هس�ت. 
پایه این تغیی�ر گفتمانی باال رفتن ت�وان تحمل »تفاوت« 
اس�ت. درک تف�اوت ح�د فاصل جامع�ه اکثری�ت محور و 

اقلیت محور است. 
دموکراس�ی های امروز و آینده دموکراس�ی هایی هستند 
که ش�رق و غرب و چپ و راس�ت و اکثریت و اقلیت را از نو 
تعریف می کنند و به هم پیوند می زنند. برای همین با خیال 
راح�ت می ش�ود از اصطالحات چ�پ مارکسیس�تی بهره 
گرفت و گفت دموکراس�ی واقعی یعنی جامعه اش�تراکی! 
- جامع�ه ای ک�ه مش�ارکت از آن همگان اس�ت؛ یعنی از 
آن هم�ه اقلیت ها. در چنی�ن موقعیتی دموکراس�ی دیگر 
نمی تواند تنه�ا متکی ب�ه رای اکثریت باش�د. روش های 
آلترناتی�و دیگ�ری را بای�د ب�ه آزمون بگ�ذارد ک�ه رضایت 
بیش�ترین گروه اقلیت را هم در برداش�ته باشد. روشی که 
 Borda( »مثل شیوه شمارش موس�وم به »شمارش بوردا
Count( و انواع آن بر اساس اجماع است تا اکثریت. یا حتی 
 Proportional( روش های�ی مثل نمایندگی به نس�بت رای
Representation( ک�ه اگر چه به س�ادگی روش اکثریت-

اقلیتی نیس�تند اما پیچیدگی گروه ه�ای اجتماعی را بهتر 
نمایندگی می کنند.

راه های ارتباطی با

مجله تابلو

با تابلو باشید
اما طابلو نباشیــد
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»برای من همه چیز از رنگ پوستم شروع شد: 
بهم می گفتند سیاه سوخته. فهمیدم موهایم 

تیره تر است و زبانی که مادرم با آن برایم الالیی 
می خواند زبان همه همکالسی هایم نیست. اما 

همه اش این نبود. بعدها که فهمیدم تفاوت های 
دیگری هم هست که مرا از حقوق اجتماعی 

دیگرم محروم می کند. برای ما امکانات شغلی 
مساوی وجود ندارد. امکان پیشرفت اجتماعی 

نداریم. همه چیز به اکثریت مرکزنشین می رسد 
و به همین خاطر مردم ما فقیرترند. در عین 

حال فشار آزارهای اجتماعی هم بر آنها سنگین  
است.«

برای احس�اس اقلیت بودن، الزم نیس�ت حتما از قوم و 
نژادی متفاوت باشی. رفتار خصمانه ای که با تمسخر آغاز 
می ش�ود و تا تالش ب�رای نابودی یک گ�روه اقلیت پیش 
می رود، می تواند فارغ از جنس�یت و س�ن، مذهب و نژاد، 
حتی بیماران و ناتوانان جس�می را ه�م در بر بگیرد. با این 
حال اقلیت های قومی همچنان به عنوان یک گروه بزرگ 

از اقلیت ها، با گونه های مختلف تبعیض مواجه اند.
ل�وئی�س وی��رث، جامعه ش�ناس آمریکای�ی، اقلیت را 
گروهی از اشخاص می داند که به سبب برخی خصوصیات 
جس�مانی، فرهنگ�ی، دین�ی و...، با برخ�ورد متفاوت و 
متمای�ز اعضای دیگر جامعه روبه رو می ش�وند و در نتیجه 

خود را در معرض نوعی تبعیض جمعی می بینند.

نعیمه دوستدار

جامع�ه اکثری�ت، اقلیت ها را ب�ا قوانین رس�می یا عرفی 
از دیگ�ران ج�دا می کن�د و در واکنش، برخ�ی از اقلیت ها 
به برخ�ورد تبعیض آمیز گ�ردن می نهند. اکثری�ت، منابع 
زندگ�ی را در اختی�ار می گیرند و بر ش�رایط زندگی دیگران 
از نظ�ر امکان�ات بهداش�تی ، کار و ش�غل، م�واد غذایی، 
آموزش و پرورش و درآمدها تس�لط پیدا می کنند و با تسلط 
سیاس�ی بر اقلیت تبعیض روا می دارن�د و گاه در برابر آنان 
رفت�اری تحقیرآمی�ز وخصمان�ه دارن�د. احس�اس قدرت 
سیاسی و جمعی به اکثریت احساسی می دهد که بر اساس 
آن رفتارها، باورها، ارزش ها و آداب و رس�وم گروه اقلیت 
را تحقی�ر می کنند و »تفاوت« را ب�ه عنوان توجیهی برای 

مصادره قدرت به کار می  برند.
جغرافی�ای ای�ران، مجموع�ه ای از اق�وام اس�ت که هر 
کدام تجربه هایی طوالنی از تبعیض س�اختاری و سیاسی 
را تجربه کرده اند. در ایران، تبعیض س�اختاری، تبدیل به 
خش�ونت و تبعیض در الیه ه�ای دیگر اجتماع هم ش�ده، 
رفتاری عمومی نسبت به اقلیت ها که از سال های کودکی 

آغاز می شود.

احساس خشم همیشگی
برای یک »اقلیت«، تش�خیص این که چ�ه زمانی برای 
اولین ب�ار با رفتاره�ای تبعیض آمیز مواجه ش�ده، آس�ان 
نیست، چون در واقع او خیلی زود این تفاوت ها را احساس 

کرده است.
هیفا اس�دی، فعال حقوق اعراب اس�ت. برای او، درک 
اقلیت بودن در مدرس�ه آغاز ش�ده: »آدم از دوره دبستان 
ای�ن اقلی�ت ب�ودن را احس�اس می کن�د، چ�ون وقتی در 
خانه ا ی و با خانواده، این را احساس نمی کنی. اولش این 
طور شروع شد که از سمت مدرسه و معلم ها این نگاه وجود 
داش�ت که بچه ه�ای عرب درس ش�ان ضعیف تر اس�ت، 
ش�اید هم بود چون اصال بچه های عرب به خاطر مس�اله 
زب�ان نمی فهمند چ�ی به چی اس�ت. در مدرس�ه از روی 
اس�مم می فهمیدند که عربم. یادم اس�ت اول دبس�تان، 
معلم تم�ام عرب ها را فرس�تاد ته کالس بنش�ینیم، چون 
ته کالس جای بچه ه�ای تنبل بود. بچه ه�ای غیر عرب 
را ن�وازش می کرد و ب�ا آنها مهربان بود. من نمی دانس�تم 
قضیه چیس�ت. فکر می کردم من را دوست ندارد. یک بار 

ب�ازرس از اداره آمد. به من اش�اره کرد که ب�روم پای تخته 
و جمل�ه ای را بنویس�م. بعد از رفتن ب�ازرس معلمم گفت: 
"هیفا! تو بلدی این طوری بنویس�ی؟ من اصال فکرش را 
نمی کردم که تو بتوانی قشنگ بنویسی!" از آن به بعد روی 
من حساب دیگری باز کرد اما این خیلی ناراحت کننده بود 

که از اول فکر می کرد من تنبلم.
یا اینکه یک بار یکی از بچه ها ش�انه مرا گاز گرفت. معلم 
ب�ه او گفت چکار کردی؟ هیفا عرب اس�ت، فردا باباش را 
م�ی آورد ازت دی�ه می خواهد و اگر ندهید ای�ل و تبارش را 
م�ی آورد. م�ن نمی فهمیدم این حرف ه�ا یعنی چه، چون 

چنین مفاهیمی اصال در ذهن من نبود.«
خش�ونت و تبعیضی که به اقلیت ها روا داش�ته می شود، 
آنها را به واکنش می کش�اند. هرچند برخی س�عی می کنند 
هوی�ت خود را انکار کنن�د و در جامعه اکثریت حل ش�وند، 
اما بس�یاری هم س�کوت نمی کنند. هیفا نیروی مقاومت 
را از س�ال های کودک�ی در خود کش�ف کرده اس�ت: »در 
دوره راهنمای�ی  ب�ه عرب ها توی مدرس�ه می گفتند عرب 
وحش�ی ها. دلیل�ش این بود ک�ه بچه ها نمی توانس�تند در 
مقابل تبعیض ها و توهین هایی که بهش�ان می شد جوابی 
بدهند و درگیر می ش�دند. این اتفاق هر روز تکرار می شد. 
دبیرس�تانی که بودم، یک بار رفتیم تئاتر مسابقات مدرسه 
را ببینی�م. تقلی�دی بود از مس�ابقه  چق�در "همدیگر را می 
شناس�ید" تلویزی�ون. در نمایش یک زن و ش�وهر عرب و 
ی�ک زن و ش�وهر غیرعرب نشس�ته بودن�د. غیرعرب ها 

جغرافیای ایران، مجموعه ای از اقوام 
است که هر کدام تجربه هایی طوالنی 

از تبعیض ساختاری و سیاسی را تجربه 
کرده اند. در ایران، تبعیض ساختاری، 

تبدیل به خشونت و تبعیض در الیه های 
دیگر اجتماع هم شده، رفتاری عمومی 
نسبت به اقلیت ها که از سالهای کودکی 

آغاز می شود
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خیلی ب�ا کالس بودند. مث�ال آنها می خواس�تند یک بچه 
داش�ته باش�ند، اما عرب ها می  گفتند  ما می خواهیم 12 تا 
بچه داشته باشیم، شش تا نر، شش تا ماده. من نتوانستم 

تحمل کنم و با عصبانیت رفتم بیرون.«
جامعه م�دام بر تفاوت ه�ای ظاهری، فرهنگ�ی و دینِی 
جامع�ه اکثری�ت تاکی�د می کند: »ای�ن طوری اس�ت آدم 
احساس می کند که ما و آنهایی وجود دارد. آزرده می شوی. 
مدام احس�اس خش�م و انزجار داری.عصبانی هستی اما 
نمی دانی چرا. در بزرگسالی هم همین روند آزار ادامه پیدا 
می کند. ف�رض کن توی اتوبوس داری تلفنی عربی حرف 
می زنی و دیگران در اطرافت به عرب ها فحش می دهند. 
این روند خیلی ها را به انکار هویت می کش�اند و خیلی ها را 

وادار به مبارزه می کند.«

هویت معلق
س�یاوش، که وبالگ »گوریل فهیم« را می نویسد، کرد 
است. او احس�اس اقلیت بودنش را در یادداشتی این طور 
توضیح داده اس�ت: »س�نندجی بودن م�ن برایم تا حدی 
دردسر محس�وب می شد. توی س�نندج همه می گفتند تو 
فارس هس�تی، چون فارس�ی حرف می زن�ی و کردی بلد 
نیس�تی. توی ک�رج می گفتند ت�و کردی چون در س�نندج 
ب�ه دنیا آم�ده ای و من ی�ک هوی�ت معلق داش�تم. در هر 
دو ط�رف اقلیت ب�ودم و تا ان�دازه ای انگش�ت نما. وقتی 
دوره  راهنمایی بودم تازه فهمیدم س�نندجی ها اکثرا س�نی 
هس�تند و احتماال فامیل ه�ای پدرم هم س�نی بودند. بعد 
همه  بچه های مدرس�ه مرا انگش�ت نما کردند که تو س�نی 

هس�تی. معلم ه�ای مدرس�ه ه�م همین ط�ور. آن ها هم 
مسخره می کردند. بعد که پایم را توی سنندج می گذاشتم 
پس�رهای فامیل می گفتند که تو ش�یعه هستی. من اصال 
نمی فهمیدم فرق ش�یعه و س�نی چی هست و باالخره من 

سنی هستم یا شیعه.«
»وقت�ی ب�ه دوس�تانم ی�ا معلم ه�ای مدرس�ه می گفت�م 
سنندجی هستم همان واکنشی در آن ها برانگیخته می شد 
ک�ه اآلن به آمریکایی ها می گویم ایرانی هس�تم. یک جور 
شوکه می شدند. آن ها انگار سنندجی ندیده بودند. این ها 
ان�گار ایرانی ندیده ان�د. کلیت کالم اینکه هن�وز هم بعد از 
گذشت این همه س�ال احس�اس در اقلیت بودن می کنم. 
شاید دلیلش خانه به دوشی فراوان باشد. از همان موقعی 
ک�ه پ�درم در 1۸ س�الگی تصمیم گرف�ت به ته�ران بیاید، 
درس بخواند و با مادرم در تهران آش�نا ش�د، اقلیت بودن 
من شروع ش�د و تا آمریکا آمدن من ادامه پیدا کرد. اقلیت 
کرد بودن در کرج و تهران. اقلیت فارس بودن در سنندج. 

اقلیت ایرانی بودن در آمریکا.«
»اآلن دوس�ت دارم ک�ه ب�ه ایرانی ه�ا بگویم س�نندجی 
هس�تم و ب�ه آمریکایی ه�ا بگوی�م ایران�ی. بی تفاوت�م به 
ای�ن موضوع که گاهی ممکن اس�ت ح�س آدم فضایی به 
من داش�ته باش�ند. حتی خوش�م هم می آید ک�ه حس آدم 
فضایی به من داش�ته باش�ند. ولی در کودکی سخت بود. 
احس�اس کمبود پیدا می کردم. به خصوص توی مدرسه، 
دوران راهنمای�ی… اآلن ول�ی آن خاط�راِت تلخ کمرنگ 
شده اس�ت. و تنها حس نوستالژیک کردستان برایم مانده 

است.«

دختر خوب بدون لهجه
ع�ذرا آذری، فع�ال مدنی ت�رک، این احس�اس را چنین 
توصی�ف می کند: »برای من حس اقلیت بودن یا درس�ت 
بگویم حس بیگانگی، نه یک خاطره، که بیشتر یک  روند 
ادامه دار و تجربه همیش�گی است. به نظرم، واژه اقلیت، 

تمام ابعاد موقعیت افرادی مثل من را نشان نمی دهد.«
ع�ذرا فکر می کند که همه جا اقلی�ت بودن به محرومیت 
اجتماعی تبدیل نمی ش�ود: »اقلیت هایی هستند مثال در 
اروپا که فقط تعدادشان نس�بت به اکثریت کمتر است ولی 
نه تنها ح�س بیگانگی ندارند بلکه ب�ا تبعیضات مثبت هم 

" اقلیت هایی هستند مثاًل در اروپا که فقط 
تعدادشان نسبت به اکثریت کمتر است 
ولی نه تنها حس بیگانگی ندارند بلکه 

با تبعیضات مثبت هم روبه رو می شوند. 
ولی در روند ما،  تبعیض و تحقیر تنها از 
شکلی به شکل دیگر تبدیل می شوند، از 

بین نمی روند."

روبه رو می شوند. ولی در "روند" ما،  تبعیض و تحقیر تنها از 
شکلی به شکل دیگر تبدیل می شوند، از بین نمی روند.«

اما او هم وقت�ی خوب فکر می کند به خاطر می آورد که از 
خیلی پیش تر و در کودکی با این واقعیت مواجه ش�ده است 
که چیزی او را از بقیه جدا می کند: »االن که فکر می کنم، 
این روند بایس�تی از بچگ�ی و از برنامه ه�ای تلویزیون که 
فارس�ی بود و من نمی فهمیدم، آغاز ش�ده باشد. اما االن 
ی�ادم نمی آید. مدرس�ه اولی�ن جایی بود که ش�وک اقلیت 
ب�ودن را ح�س کردم. حتم�ا از "اجب�اری ب�ودن" آن قابل 
کش�ف ش�ده بود. مقنعه ای که خفه ام می کرد و معلمی که 
حرف هایش با من حرف نمی زد. جالب اینجاست که همه 
عین ه�م بودیم، هم�ه دختر بودی�م وهم لب�اس، و همه 
ت�ورک. اما حس بیگانه بودن داش�تم. بیگان�ه با لباس، با 

معلم، با کتاب، با تلویزیون، با محیط بیرون از خانه!
یادمان دادند که باید یاد بگیریم و عادت کنیم. اما هر روز 
بیش�تر از دیروز چیزه�ای جدیدی از محی�ط بیرونی برایم 
کشف می شد، یعنی تحمیل می شد. در مدرسه، خیابان و 
گاه�ی خانه، عده ای با یونیفرم یا ب�دون آن مواظب بودند 

که من "دختر خوبی" باشم.«
بزرگ ش�دن برای ع�ذرا ح�س اقلیت ب�ودن را کمرنگ 

نکرده اما در عوض به او ای�ن انگیزه را داده که برای تغییر 
شرایط تالش کند: » در دانشگاه، وضعیت فرق کرد. آنجا 
ه�م باید "دختر خوب" ی می بودم و هم اینکه "لهجه " هم 
نمی داش�تم. دیگر همه عین ه�م نبودیم. ن�ه همه دختر 
بودی�م و نه همه ت�ورک. قبال فهمیده ب�ودم که دیگر نمی 
توانم تحمل کنم. به نظرم چون کتاب بیشتر می خواندم، 
این را فهمیده بودم که جور دیگر هم می توان زندگی کرد. 
در دانشگاه تفاوت ها بسیار ملموس بود، نمی شد نفهمید. 
اینک�ه بجای ع�ادت ک�ردن و از خودبیگانگ�ی، می توان 
ش�رایط را ع�وض ک�رد، جامع�ه را "وطنیزه" ک�رد، در من 
تقویت شده بود. درست است، آنجا هم حس اقلیت بودن 
داش�تم در براب�ر اکثریتی که "دختران خ�وب بدون لهجه" 

بودند، اما حس شیرینی بود.«

مب�ارزه اما او را به مهاجرت کش�انده، تجرب�ه ای که او را 
در مع�رض تجربه دوباره اقلیت بودن ق�رار داده این بار در 
ق�اره ای دیگر: »آخرش  س�ر از اروپ�ا در آوردم. اینجا هم 
که موهایمان سیاه اس�ت. مخصوصا موقع سوار شدن به 
هواپیما آدم تفاوت را احس�اس می کن�د... حاال ببینیم در 

مرحله بعدی چه چیزی منتظرمان است.«
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فروشنده های دوره گرد معموال هندوانه را به 
شرط چاقو می فروختند. قاچی به پوست 

سبز هندوانه می زدند تا روشن شود درون آن 
قرمز و مزه آن شیرین است یا نیست. پوست 

سبز هندوانه یا ضربه های کوچکی که برخی 
حرفه ای تر ها به آن می زدند تا از صدایی که 

می شنوند حدس بزنند درون آنچه رنگی است، 
معموال کافی نبود و این چاقو بود که درون 

هندوانه را هویدا می کرد. دموکراسی ها هم 
تا زمانی که حقوق اقلیت ها را پاسداری نکنند 

شیرین و خوشمزه نخواهند بود. 

دموکراس�ی را ب�ه "حاکمیت م�ردم" ترجم�ه کرده اند اما 
گاهی فراموش می ش�ود ک�ه این حاکمیت خ�ود می تواند 

مطلق�ه  اس�تبداد  از  دس�تکمی  ک�ه  بیافرین�د  فجایع�ی 
فردی ن�دارد. مردمی که در دموکراس�ی حاکم می ش�وند 
"اکثریت مردم" هس�تند و این اکثریت، ممکن اس�ت میل 
نیرومن�دی ب�ه نقض حقوق اقلی�ت و حتی نادی�ده گرفتن 
آنها داشته باشد. اینگونه اس�ت که در نمونه های تاریخی 
حکومت های فاشیس�تی با حمایت قاط�ع اکثریت بی پروا 
به نقض حق�وق اقلیت پرداخته اند و حتی تا س�رحد نهایی 
نسل کشی نیز پیش رفته اند. اما چگونه می توان از پیچ تند 
حاکمیت اکثریت به س�المت گذش�ت و در ورطه هولناک 

استبداد اکثریت فرو نرفت؟
واقعیت این است که دموکراسی ها بدون توجه به حقوق 
اقلیت ه�ا چون پازلی ناتمام هس�تند که ه�ر لحظه ممکن 
اس�ت از ماهیت دموکراسی دور شده و ش�کل استبدادی 
پی�دا کنن�د. اقلیت ه�ا را می ت�وان اقلیت ه�ای ن�ژادی، 

مهدی عربشاهی

قومی، مذهبی، صاحبان گرایش های جنس�ی متفاوت و 
یا اقلیت های سیاس�ی دانست که تاکنون فرصت تبدیل به 
اکثریت را نیافته اند. برخ�ی از این اقلیت ها امکان دارد در 
گذر زمان و با داشتن فرصت تبلیغ دین، آیین، ایدئولوژی 
و یا برنامه سیاس�ی خود امکان جلب نظر تعداد بیشتری از 
مردم و تبدیل ش�دن به اکثریت را به دست بیاورند. برخی 
دیگ�ر از اقلیت ها به دلی�ل ماهیت غیرقابل تغییر مس�ایل 
نژادی و قومی دس�ت کم در افق کوتاه مدت شانسی برای 

تبدیل به اکثریت نخواهند داشت. 
اقلیت سیاس�ی ام�ا پدیده ای اس�ت که تش�خیص آن از 
اقلیت ه�ای دینی، قومی و جنس�ی دش�وار تر اس�ت. اگر 
برای س�ایر انواع اقلیت ها یک سرش�ماری س�اده و سالم 
کافی است، اما در مورد گرایش سیاسی معموال کمتر کسی 
حاضر اس�ت که خود را اقلیت بنامد. در عرصه سیاس�ی در 
بیشتر موارد چهره های سیاسی و گروه ها و احزاب مدعی 
داش�تن اکثریت آرا هس�تند و خود را نماینده همه یا الاقل 

بخش بسیار بزرگی از مردم معرفی می کنند. 
اگر ی�ک دموکراس�ی واقعی و متعه�د به تمام ل�وازم آن 
از جمل�ه رعای�ت حق�وق اقلیت باش�د، س�اده تر می توان 
اقلیت های سیاس�ی را تش�خیص داد. ام�ا در این صورت 
این اقلی�ت ک�ه می توان�د برنامه سیاس�ی خ�ود را آزادانه 
تبلی�غ کن�د و در انتخابات خود را ب�ه رای م�ردم بگذارد و 
ش�انس تبدیل ش�دن ب�ه اکثریت را داش�ته باش�د، اقلیتی 
مورد تبعیض نیس�ت. مشکل آنجاست که اکثریت حاکم از 
نردبان دموکراس�ی برای رس�یدن به قدرت باال می روند و 
پس از تثبیِت خ�ود، آن را برمی دارند تا دیگری هوس باال 

آمدن به سرش نزند. 
ت�ک صدای�ی در فض�ای حزب�ی و حاکمیت ت�ک حزبی 
سودای همیشگی کسانی است که می خواهند دموکراسی 
را به نمایش�ی ص�وری از انتخابات و مش�روعیت مردمی 
کاهش دهند. حزب کمونیس�ت ش�وروی س�ابق و همنام 
چینی آن دو نمونه برجسته در تاریخ معاصر هستند که یکی 
کش�وری را از هم فروپاش�اند و دیگری همچنان بر س�ریر 
قدرت در چین نشسته است. احزابی که حق فعالیت برای 
دیگران را به رسمیت نمی شناختند و تنها کانال رسیدن به 
قدرت در کش�ورهای خود بوده و هس�تند. اینگونه بخش 
زی�ادی از مردم که به آیین حزب کمونیس�ت باور نداش�ته 
و یا منتقد برنامه های اساس�ی آن بوده ان�د از حقوق اولیه 

سیاسی و مدنی خود محروم شدند. 
ای�ران هم از اندیش�ه حاکمی�ت تک حزبی ب�ه دور نبوده 
است. یک بار پادش�اه مخلوع ایران سرمست از پول نفتی 
ک�ه روز ب�ه روز گران تر می ش�د در اس�فند 1۳۵۳ دس�تور 
تش�کیل ح�زب رس�تاخیز ملت ای�ران را صادر ک�رد. همه 
احزاب و سندیکاهای مجاز در این حزب واحد ادغام شدند 
و کار بدانجا رس�ید که ش�اه اعالم کرد هم�ه باید عضو این 
حزب ش�وند و هرکس نمی خواهد یا گذرنامه خود را بگیرد 
و از ایران برود و یا زندانی ش�ود. چند سالی اما کافی بود تا 
این رویای ش�یرین دیکتاتور فرو ری�زد و مهر 1۳۵۷ جعفر 
ش�ریف امامی یکی از آخرین نخست وزیران حکومت شاه 
پایان این حزب حکومت ساخته را اعالم کرد. روزهایی که 

تا فروپاشی نظام شاهنشاهی چیزی باقی نمانده بود. 
حکومت رف�ت اما اندیش�ه حاکمیت تک حزبی س�خت 
جان ت�ر از آن ب�ود ک�ه به این س�ادگی دس�ت از س�ر ایران 
بردارد. اس�فند 1۳۵۷ جمعی از نیروهای مشارکت کننده 
در انق�الب ای�ران ک�ه نزدیک به آی�ت اهلل خمین�ی بودند 
حزب جمهوری اس�المی را تش�کیل دادند. اول قرار بود 
این ح�زب محملی برای رقابت ب�ا جریان های دیگر مانند 
چپ ها، ملی گرای�ان، نهضت آزادی و مجاهدین باش�د. 
اما ن�گاه انحصارطلبانه ح�زب تازه پا، یک به یک دس�ت 
دیگ�ران را از ق�درت سیاس�ی برید ت�ا خود یکه س�وار این 
اس�ب چموش ش�ود. اگرچه حاکمیت تک حزب�ی این بار 
شکل رسمی نداش�ت اما در عمل بعد از برکناری بنی صدر 
از ریاس�ت جمهوری در سال 1۳۶۰، دیگران مجالی برای 
فعالیت سیاسی نداشتند. آیت اهلل خمینی ولی باهوش تر از 

طبق قانون، فقط معتقدان به نظریۀ 
والیت مطلقۀ فقیه حق مشارکت در 

قدرت سیاسی را دارند. غیرمذهبی ها، 
غیرشیعه ها، غیرشیعه های دوازده 

امامی، شیعیان منتقد حکومت دینی و 
حتی باورمندان به اشکال دیگر حکومت 
دینی به طور رسمی و قانونی بسیاری از 

حقوق اولیه خود را از دست داده اند
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آن بود که بگذارد دیر ش�ود و خرداد 1۳۶۶ دستور تعطیلی 
این ح�زب را داد تا نوعی از رقاب�ت دو جناحی با محوریت 

طبقه روحانی حاکم بر کشور شکل بگیرد. 
نظام تک حزبی اما تنها راه دور زدن دموکراس�ی نیس�ت 
و اقتدارطلبان باهوش راهه�ای دیگری هم برای این کار 
یافته اند. اگر در دموکراسی ها با قاعده محدودیت ادواری 
تالش ش�ده تا اجازه ندهند کس�ی برای معموال بیش از دو 
دوره در قدرت بماند، کس�انی چون والدیمیر پوتین رییس 
جمهور روسیه هم هس�تند که راه مقابله را کشف کرده اند. 
فرمول پوتین- مدوداف راه حل ابداعی او بود تا از 1۹۹۹ 
تا امروز پیوسته در مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری 

روسیه باشد و مرد اول کشور لقب گیرد. 
در ایران هم سالهاس�ت که طبق قانون فقط معتقدان به 
نظریه والیت مطلقه فقیه حق مش�ارکت در قدرت سیاسی 
غیرش�یعه های  غیرش�یعه ها،  غیرمذهبی ه�ا،  دارن�د.  را 
دوازده امام�ی، ش�یعیان منتق�د حکوم�ت دین�ی و حتی 
باورمندان به اش�کال دیگر حکومت دینی به طور رس�می 
و قانونی بس�یاری از حقوق اولیه خود را از دست داده اند. 

حتی اگ�ر به زبان ه�م بگویی ب�ه والیت فقیه ب�اور داری 
نهادهایی مانند ش�ورای نگهبان وجود دارند که می توانند 
حرف تو را غیرواقعی ارزیابی کنند و از دایره رقابت بیرونت 

کنند. 
واقعیت این اس�ت که نمایش دموکراس�ی بدون احترام 
به حقوق اقلیت ها یک نمایش ساختگی است. مراقبت از 
حقوق اقلیت ها الزمه دموکراسی است و باید سازوکارهای 
سواس�تفاده  و  ان�دازی  دس�ت  از  جلوگی�ری  ب�رای  الزم 
احتمالی اکثریت بدان تعبیه شود. اکثریت جامعه نباید حق 
داشته باشد که ارزش های سیاسی خود را بر اقلیت تحمیل 
کند. نادی�ده گرفتن حقوق اقلیت های سیاس�ی نتیجه ای 
جز دگردیس�ی دموکراسی به اس�تبداد اکثریت ندارد. حق 
تش�کیل آزادانه انجمن و حزب و س�ندیکا، آزادی بیان و 
مطبوعات و رس�انه ها، امکان مش�ارکت همه شهروندان 
در انتخاب�ات س�الم و آزاد، و حمایت قان�ون و قوه قضایی 
مس�تقل از اقلیت ها تنها راه تثبیت دموکراس�ی اس�ت؛ و 
ش�اید اگر تمام مجاری سیاس�ی روی اقلیت ها بسته شد، 

راهی جز نافرمانی مدنی باقی نماند.

همیش�ه قبل از کش�یدن یک طرح جدید س�عی می کنم چند دقیقه ای درباره اش با خودم گپ بزنم...و برای حرف زدن با توکا 
باید به کافه رفت چون تنها جایی است که می شود با او تنها شد...طرح امروز من درباره ی موضوع اقلیت و اقلیت ها است، 

از خودم سوال می کنم:
- »آقای نیستانی، اجازه می دید با اسم کوچیک صداتون کنم؟«

- »خواهش می کنم، بفرمایید.«
- »خب، توکا جان، اولین تصویری که بعد از شنیدن کلمه ی "اقلیت" به ذهنت می رسه چیه؟«

س�عی می کنم همان طور که جرعه ای از قهوه ام س�ر می کشم به س�وال فکر کنم بعد گلویی صاف می کنم و با طمانینه جواب 
می دهم:

- »تصویر ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی در حالی که دشنه ای در دست داره... فکر می کنم صمد با این قصه باعث شد 
تا برای همیشه در اقلیت بودن برای من مترادف با اعتراض و تالش برای تغییر وضع باشه. البته توجه دارید که در زمان خلق 
ای�ن اثر، برخالف امروز جمعیت ماهی های س�فید چ�اق و تپل در اکثریت بود و ماهی های س�یاه کوچولویی که برای مرغ های 
ماهی خوار چاقو بکشند در اقلیت محض قرار داشتند... منتها به تدریج وضع عوض شد و نسل مرغ های ماهی خوار در خطر 

انقراض قرار گرفت.«
لیوان قهوه ام را به نش�انه ی نقطه ای بر انتهای جمله به سمت دهان می برم تا به خودم فرصت بدهم سوال دیگری بپرسد. 

بالفاصله می پرسد:
- »یعنی میتونی ماهی س�یاه کوچولویی بکش�ی که حس تنهایی و حقانیت یک گروه یا عقی�ده ی در اقلیت مانده را به بیننده 

منتقل بکنه؟«
سرم را به عالمت انکار چندبار به چپ و راست تکان می دهم و می گویم:

- »ُنچ... نمیش�ه... نمیتونم. چون این روزا مردم از دیدن هیچ جانور مس�لحی تعج�ب نمی کنن، مخصوصًا اگه کوچولو و 
چرک و سیاه هم باشه...«

توکای دیگر خیلی زود متوجه منظورم می شود و از زیر چشم با شیطنت نگاهم می کند و می پرسد:
- »میتونم یه پیشنهاد بدم؟«

- »دوتا پیشنهاد بده، اگه خوب باشه به اسم خودت کارش می کنم!«
- »یه اسب بالدار بکش که ازش برای بارکشی استفاده کردن... یه موجود باشکوه و نایاب که قدرش رو نشناختن...«

لیوان خالی قهوه را برمی دارم و از پش�ت میز بلند می ش�وم. دس�تی به نشانه ی تشویق و تش�کر روی شانه ی توکا می زنم و 
می گویم:

- »ایول، دقیقًا از همون س�وژه هاییه که همیش�ه می کشم و انقدر گنگ هستن که کس�ی متوجه منظورم نمیشه!... تو عالی 
هستی، دستت درد نکنه...«

توکا نیستانی
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ویدئویی از: سوده راد

حال و هوای یک لزبین ایرانی در پاریس چطور حال و هوایی ست؟ 
"س�ارا" دختر دانشجوی 2۴ س�اله ٔ  ایرانی چند سالی ست در فرانس�ه زندگی می کند. با این که سال هاست 
من و س�ارا در یک شهر زندگی می کنیم،  تا پیش از این مصاحبه هم دیگر را ندیده  بودیم. او دوستان ایرانی 
زیادی در پاریس ندارد ش�اید به این دلیل که هم جنس گراس�ت و بدین ترتیب هم زمان در س�ه گروه اقلیت 

جنسی، مذهبی و مهاجر قرار می گیرد. 
در ای�ن ویدیوی کوتاه ما محل زندگی س�ارا را می بینیم، در خیابان های پاریس ب�ا هم قدم می زنیم، به یک 
بار مخصوص لزبین ها می رویم و از دلهره ها و امیدهای س�ارا، از گذش�ته ها و این ک�ه چطور برای اولین بار 
عاشقی را حس کرده می شنویم، اما هرگز چهره او را نمی بینیم. او نمی تواند - یا نمی خواهد - چهره اش را 
به ما نشان بدهد. می گوید " می ترسد" از شناخته شدن، طرد شدن، تنها ماندن وهرگز به ایران بازنگشتن 
و... "این ترس، درد دارد" ولی زندگی هرروز بهتر می شود و آدم ها مهربان تر. همین هم سارا را به روزی که 
دیگر گرایش جنس�ی بخش عمده ای از هویت انسان ها نباش�د، که اقلیت و اکثریتی برای آن تعریف شود، 

امیدوار می کند.

ویدئویی از: امین آزاد و الهام زهره وند

اول قرار بود از ش�خصیت جو مایر کشیش آمریکایی که در تایلند مشغول کارهای خیریه است فیلم بسازیم 
اما مخالفت کشیش آمریکایی برنامه را به کل تغییر داد. 

اما چرا می خواستیم از جو مایر فیلم بسازیم؟ 
در س�ال۱۹۷۳ جو مایر کش�یک کاتولیک آمریکایی، با کمک رهبران مس�لمان و بودایی منطقه، ویرانه های 
زاغه ای در محله فقیر نش�ین کلونگ توی در بانکوک تایلند را به مهد کودکی برای کودکان نیازمند تبدیل کرد 
و اینگونه خیریه "مرسی" را بنیان نهاد. بعد ها این مهد کودک به مدرسه مختص کودکان نیازمند بدل شد که 
وظیفه نگهداری برخی کودکان بی سرپرس�ت و بد سرپرس�ت را نیز بر عهده دارد. کارهای موسسه خیریه 

مرسی هم اکنون در زمینه های دیگر خیریه نیز گسترش پیدا کرده است. 
این موسس�ه می کوشد با ایذر مبارزه کند. کش�ور تایلند به دلیل فحشا و مواد مخدر به شدت با مشکل ایدز 
مواجه اس�ت از دیگر مش�کالت این کش�ور به خصوص در مناطق فقیر نش�ین ب�رده داری مدرن و فروش 

دختران به کلوپ های شبانه است مشکلی که مرکز مرسی با آن در حال مبارزه است. 
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"وقتی خودم ختنه می شدم نفهمیدم چه شده، 
اما وقتی مادر شوهرم، دخترم را برد توی اتاق 

تا بدهد دست بی بی، ضجه  می زدم، فریاد 
می کشیدم که نکند اما زنهای همسایه می گفتند: 
حاال نمی فهمی، این برای خودش خوب است."

صدایش پش�ت تلفن می لرزد، س�کوت می کند. فرصت 
می دهم تا بغضش را فرو دهد. ادامه می دهد:"اما سر دختر 
دوم�م، نگذاش�تم. گفتم زه�را را می برم و ف�رار می کنم. 
خب بزرگتر هم بودم. بیس�ت سالم شده بود و شوهرم باور 
می کرد ک�ه می توانم فرار کنم. به م�ادرش گفت که بی بی 

حق ندارد پا در خانه ما بگذارد."
حاال زهرا 1۸ س�اله است و س�الم و مریم 2۰ ساله و ختنه 
ش�ده. مری�م در کرمانش�اه درس می خواند و زهرا پش�ت 
کنکوری اس�ت. مادر ۳۶ س�اله اس�ت و ختنه شده، مثل 
همه زن های همسایه، مثل مادر شوهرش و مثل مادرش، 
مثل بسیاری از زنان ختنه شده در مناطق مختلف جنوب و 

غرب ایران.
ناقص سازی جنسی زنان عملی اس�ت با سابقه طوالنی 
در تاریخ بش�ریت که در آن تمام یا قس�متی از اندام تناسلی 
خارجی زنان برداش�ته می ش�ود. به گفته جامعه شناسان، 
ای�ن کار عمدتا به عنوان ابزاری برای کنترل جنس�ی زنان 
به کار می رود. عمل ناقص س�ازی جنس�ی عمدتا بر روی 
دخت�ران جوانی انجام می ش�ود که اراده ای ب�رای کنترل 
بدنش�ان ندارند و نمی توانن�د در برابر انج�ام آن مقاومت 

کنند.
با این که بسیاری معتقدند که عمل ختنه ریشه در مسایل 

مذهب�ی دارد، همان طور که گفته ش�د گروه ش�به نظامی 
داعش پس از تصرف ش�هر موصل عراق دس�تور داد این 
حکم اسالمی برای تمامی زنان 11 تا 4۶ ساله اجرا شود، 
واقعیت این اس�ت که ناقص س�ازی جنس�ی زنان بیش از 
همه از حمایت س�نت، فرهنگ و باورهای غلط برخوردار 

است.
با توجه به بررس�ی هایی که تاکنون در مورد عمل ختنه در 
ایران انجام شده، به نظر می رسد بیش از هر گروه دیگری، 
زن�ان و دختران�ی که در گ�روه اقلیت قومی ک�رد و یا عرب 
قرار دارند قربانی ناقص س�ازی جنس�ی می شوند. رایحه 
مظفریان، کارش�ناس ارشد جمعیت و نویس�نده کتاب تیغ 
و س�نت می گوید:"این که از واژه اقلیت اس�تفاده می شود 
نباید مخاطب را به گمراهی بین�دازد که حتما این عمل در 
میان تعداد کمی از روس�تاییان فالن شهرستان دور انجام 
می ش�ود...همان طور که رییس انجمن مددکاری ایران 
به گمانم در س�ال ۸۸ اظهار داش�ت که ختنه زنان در میان 
روستاهایی با جمعیت کمتر از 1۰۰۰نفر انجام می شود. این 
حرف زمانی زده ش�د که تازه پژوهشگران مشغول مطالعه 
بودند و معلوم نیس�ت ایش�ان طبق چه اس�نادی این ادعا 
را مط�رح کرده اند.در حال�ی که به عنوان مث�ال در منطقه 
وس�یع قش�م آمار ۸۰ درصدی قابل انکار نیس�ت که هیچ 
بلکه شعار جامعه جهانی هم این است که حتی ختنه شدن 

یک زن هم در یک جامعه قابل گذشت نیست."
عالوه بر آمار ۸۰ درصدی زنان ختنه شده در جزیره قشم 
که حاصل پژوهش خانم مظفریان بود، تحقیقاتی در سایر 
نقاط ایران انجام ش�ده که نتایج آن دور از انتظار است. در 
پژوهش�ی که در کردس�تان ایران توس�ط طاهره پاشایی و 
همکارانش انجام ش�ده، ۵۵ درصداز اف�راد مورد مطالعه 

مانا پهلوان
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تحت عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفته بودند. 
پژوهش�ی نیز در سال ۸۶ توس�ط پریسا رضا زاده جاللی 
در بن�در کنگ صورت گرف�ت. این پژوهش نش�ان داد که 
۷۰ درصد دختران بندر کنگ ختنه می ش�وند. بیشتر زنان 
پاسخ دهنده بین س�نین 2۵ تا ۳۵ سال بودند و ۶2 درصد 

از زنان نیز سّنی بودند. 
رایح�ه مظفریان در تحلیل این آمار می گوید:"به هر حال 
این مناطق از مرکز دور افتاده هستند و ارتباطشان با مرکز 
کم است. در نتیجه جامعه سنتی باقی مانده و توجیه و جدا 
ک�ردن آنها از موضوعاتی که قرنهاس�ت در میان آنها رواج 

دارد مشکل است."

فتاوای شیعی
با این که آی�ت اهلل خامنه ای ختنه زنان را واجب نمی داند 
ام�ا این عمل همچن�ان در نقاطی از غ�رب و جنوب ایران 
انجام می ش�ود به گونه ای که در س�ال جاری نام ایران نیز 
در لیس�ت کشورهایی که باید در آنها با ناقص سازی جنسی 

زنان مبارزه شود، جا گرفته بود.
با این همه حتی رهبر جمهوری اسالمی نیز ناقص سازی 
جنسی زنان را مذموم یا حرام نشمارده که فتوای او بتواند 
ب�ر فتاوایی ک�ه این عم�ل را توصیه می کند تاثی�ر بگذارد. 
آی�ت اهلل نوری همدانی در پاس�خ به س�والی در مورد ختنه 
زن�ان، این عمل را "عم�ل مکرمه ای"برای زنان دانس�ته 
اس�ت.  آیت اهلل جوادی عاملی نیز در پاس�خ اس�تفتایی در 
این مورد نوش�ته اس�ت:"زنان هم می توانند مانند مردان 
ختنه کنند، یعنی قس�متی از اطراف مهبل خود را بردارند. 
این کار در اسالم حرام نیست و در بین اهل سنت رواج دارد 
و باعث می شود زن در نظر شوهر خود دوست داشتنی تر و 
نیکوتر جلوه کند. در روایاتی داریم که پیامبر خدا این کار را 

تایید و بلکه سفارش کرده است."
رایح�ه مظفری�ان اما معتقد اس�ت ک�ه نمی   ت�وان رابطه 
مش�خصی می�ان ناقص س�ازی جنس�ی زن�ان و مذه�ب 
افراد یاف�ت. او ب مجله تابل�و می گوید:"توجه کنید وقتی 
ازکشوری به کش�ور دیگر میرویم موضوع متفاوت است. 
در کش�ورهای آفریقایی فرقی ندارد شما چه مذهبی دارید 
یا اصال مذهب دارید یا نه. ای�ن عمل در بین تمام مذاهب 

رواج دارد.
وقتی به عراق می رس�یم ش�یعیان پا به پای اهل تس�نن 
در مرک�ز و جنوب عراق اي�ن عمل را انج�ام می دهند.در 
عربس�تان وهابی هایی ک�ه اجدادش�ان از آفریقا مهاجرت 
کردن�د ول�ی ام�روزه همچنانع�رب و وهاب�ی محس�وب 

می شوند دخترانشان رابه بدترین شکل ختنه می کنند."
ب�ه گفته ای�ن پژوهش�گر س�اکن ای�ران، نش�انه گرفتن 
سنی هاش�اید این وحش�ت را ایجاد کند که اکثریت ش�یعه 
ایران در تالش�ند از هر طریق تضادها را افزایش دهند. در 
حالی که پژوهشگران تالش دارند علل شیوع این عمل را 
شناس�ایی کنند کما اینکه معترفیم که درصدی از ش�یعیان 

با توجه به بررسی هایی که تاکنون در 
مورد عمل ختنه در ایران انجام شده، به 

نظر می رسد بیش از هر گروه دیگری، 
زنان و دخترانی که در گروه اقلیت 

قومی کرد و یا عرب قرار دارند قربانی 
ناقص سازی جنسی می شوند

همجوار سنی ها هم این عمل را انجام می دهند.
خانم مظفریان گروهی از مالکیان را مثال می زند که سنی 
هس�تند و بیشتر در سیستان و بلوچستان زندگی می کنند و 

عمل ختنه دختران در میان آنها رواج ندارد.
با این هم�ه خان�م مظفریان می گوی�د: بای�د بپذیریم که 
انعطاف مذهب شیعه در اسالم از حتا شافعی بیشتر است. 
چون ش�یعیان به فتوا و دس�تورات مراجع عمل می کنند، 
گاه�ی، بعضی مس�ایل قابلیت تغیی�ر دارند کم�ا اینکه در 
طول تاریخ ش�اهد پی�روی گروهی م�ردم از فرمان مراجع 
بوده ایم.درحالی که س�نی ها بر اس�اس کتب و آیاِت بدوِن 
تغییر به مس�ایل نگاه می کنند. در موارد بسیاری مالهای 
س�نی در منبر اظهار داش�ته اند ک�ه طبق حدیث�ی از پیامبر 
بهتر است ختنه به همان ش�کل اجرا شود ویا رقیق تر، اما 
فرمان�ی بر من�ع آن به طور مس�تقیم نمی دهن�د چون این 
موض�وع باید به پای می�ز مجمع فتوای جن�وب یا غرب یا 
مرکز کشیده ش�ود و دسته جمعی کل ش�یوخ عظما درباره 
اش نظر دهند و به توافق برس�ند که طبیعتا بس�یار مشکل  

است و خالی از اختالف نخواهد بود.

انواع ناقص سازی جنسی زنان
ش�دت ناقص س�ازی نیز ب�ه نوع نگ�رش مج�ری آن و 
فرهنگ حاک�م بر منطق�ه بس�تگی دارد. براس�اس آنچه 
س�ازمان یونیسف اعالم کرده، س�ه درجه از ناقص سازی 
جنس�ی در جهان رواج دارد. نوع اول آن، برداشتن جزئی 
با کل�ی کلیتورس اس�ت. در ن�وع دوم، کلیتوریس به طور 
جزئی یا کلی برداشته می شود و لب های کوچک فرج بریده 
می ش�ود. در نوع سوم که بیش�تر در قبایل بدوی آفریقایی 
مشاهده می ش�ود، مجرای مهبل با ایجاد یک مهر و موم 
تنگ می ش�ود و  لب های کوچک و گاه�ی لب های بزرگ 

فرج برش داده می شود.
ن�وع  رایج تری�ن  داده،  نش�ان  تحقیق�ات  ک�ه  گون�ه  آن 
ناقص س�ازی جنسی زنان برش کلیتوریس و لب های فرج 
است که بر روی هشتاد درصد از قربانیان اعمال می شود.

هر چه عمل ناقص س�ازی عمیق تر باشد عالوه بر نقص 
جس�مانی که برای دخت�ر ایجاد می ش�ود، احتم�ال بروز 
عفون�ت و بیماری ه�ای ثانویه نی�ز افزایش پی�دا می کند؛ 
ب�ه خص�وص این ک�ه عم�ل ناقص س�ازی عمدتا توس�ط 

قابله های قدیمی و زنان پیر در روس�تاها انجام می شود که 
کوچکترین توجهی به مسایل بهداشتی ندارند.

رایحه مظفریان در تحقیقاتش در جزیره قشم که در کتاب 
تیغ و سنت منتش�ر ش�ده، دریافته زنانی که در این منطقه 
مس�ئولیت ختنه دخت�ران را برعهده دارن�د، عالوه بر این 
وظیفه شس�تن زنان مرده، قرآن درس دادن به کودکان و 

نیز زایمان زنان را نیز انجام می دهند.
در ای�ران اما یافتن زنانی که عمل ناقص س�ازی جنس�ی 
بر آنها اعمال ش�ده اس�ت، بسیار دش�وارتر از آن است که 
تص�ور می رود. دلی�ل آن نیز ن�ه کم بودن زنانی اس�ت که 
ختنه ش�ده اند و نه مش�کل زبانی و برقراری ارتباط. انگار 
همدل�ی ای برای پنهان ک�ردن آنچه برآنها رفته اس�ت در 
میانش�ان وجود دارد. زنان ختنه ش�ده در مورد دیگران به 
راحتی سخن می گویند اما نوبت به خودشان که می رسد، 
س�کوت می کنن�د و ب�رای خاتم�ه گف�ت و گ�و بهان�ه ای 

می تراشند.
فعاالن مس�ایل زنان می گویند که ناقص س�ازی جنسی 
زن�ان در ای�ران، اساس�ا عمل�ی زنانه اس�ت که به وس�یله 
مدیری�ت  خان�واده  مادربزرگ ه�ای  و  مس�ن  ماماه�ای 

می شود.
عم�ده زنانی نیز که فرزندانش�ان را به دس�ت این ماماها 
می س�پرند معتقدند که ختن�ه دختران برای س�المت آنها 
مفی�د اس�ت و به بهداش�ت و پاکی و مس�لمان ش�دن آنها 

کمک می کند.
رایحه مظفریان در کتاب تیغ و سنت با چند تن از دختران 
ختنه ش�ده در جزیر قش�م گفت و گو کرده است. دختر 21 
ساله ای نیز که در سن ده سالگی عمل ناقص سازی جنسی 
بر روی او انجام ش�ده، آن روز را این چنین شرح می دهد: 
من با پدرم ن�زد دایه رفتیم. او یک پارچه س�فید روی یک 
تخته چوبی پهن کرد تا روی آن بنش�ینم. دست و تیغش را 
ضد عفونی کرد، پدرم در گوش�ه ای نشسته بود. من گریه 
می کردم. دایه گفت: چش�مانت را ببند. تا چش�مانم را باز 
کردم، کارش تمام ش�د، یک تکه گوشت به پدرم داد، یک 
دارو ه�م داد که بای�د با آن حمام می کردم. دامن گش�ادی 
پایم بود. چون نمی توانس�تم درست راه بروم، االن بیشتر 
در کودکی یا نوزادی دخت�ران را ختنه می کنند و می گویند 

همان ادرار اول جای زخم را خوب می کند....
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عکس هایی از: آلفرد یعقوب زاده

باباییان نام پدر بزرگ من بود که در ش�مال ترکیه زندگ�ی می کرد. او برای فرار از قتل عام 
ارامنه و آش�وری ها توس�ط امپراتوری عثمانی، هر چقدر می توانست از آنجا دور تر شد. 
ن�ام و نام خانوادگ�ی ارمنی خود را در حافظه اش به خاک س�پرد و یک زندگی جدید با نام 

یعقوب زاده در ایران آغاز کرد.
من هر روز در س�ر راهم به مدرس�ه، از خیابان منوچه�ری عبورمی کردم که محل زندگی 
جمعیتی از یهودیان آنتیک فروش بود. همین س�بب شد تا از   همان روزها من از نزدیک با 
جش�ن های جامعه یهودیان آشنا شوم. یک مدرسه زرتشتی نیز در جایی که من با شلوار 
خاکس�تری، پیراهن س�فید و کراوات به مدرس�ه می رفتم، وجود داش�ت. در تمام طول 
تحصیلم در دبیرس�تان، جشن نوروز و سال نو را با دوس�تانم جشن می گرفتم و به طور 

منظم از معبد زرتشتی دیدن می کردم.
آن زمان اس�الم خیلی دور بود و همه در ایران باس�تان غرق ش�ده بودند. مادرم با من به 
زبان آش�وری، زبان کتاب مقدس )که از بابل ب�ه ارث برده( صحبت می کرد. عموهای من 
ب�ه زبان ارمنی صحب�ت می کردند که قدمت آن به چهار هزار س�ال پی�ش و به نزاع های 
خانوادگی بین آش�وریان و ارامنه برمی گشت. با آگاهی از تمام این ادیان، من عکاسی از 

اقلیت ها را آغاز کردم.
من تحقیقاتم را به ترتیب زمانی آغاز کرده و از زرتشتیان ایران شروع کردم.

تصویر این زن پوش�یده با چادر سیاه که مشرف بر آثار بر جای مانده از ایران باستان دیده 
می شود، نمادی از تاریخ ایران است.

من تمام آداب و رسوم جامعه کوچک زرتشتی را ثبت کردم.
روی�ای جوان ها دس�ت یابی ب�ه افق های جدید در اس�ترالیا ی�ا کانادا اس�ت در حالیکه با 

سنت های یک روستای دست نخورده زندگی می کنند. 
ارامنه با کت و ش�لوار و لباس سفید در کلیس�ا ازدواج می کنند، اما زوج های جوان در حال 

برنامه ریزی زندگی آینده خود در لس آنجلس که میهن دوم آنهاست هستند. 
تاج�ر یهودی که ب�ا او در حال بحث برای خری�د یک فرش بودم، می گفت ممکن اس�ت 

مقصد نهایی را بداند اما عجله ای برای آن وجود ندارد. 
بعد از ارامنه، یهودیان ها بزرگ ترین اقلیت در ایران هستند. 

راشل، دیوید، هایاستان، داریوش، سارگون، جمشید و سید علی، من با اعتماد به نفس 
بس�یار دادند. من از آن ها تش�کر می کنم و امیدوارم که این شهادت نامه آخر من نباشد. 

اگر چه ترس من این است که در شش سال آتی من نتوانم دیگر آن ها را پیدا کنید. 
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برای دیدن مجموعه کامل این عکس ها اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/4675#.U9NsT7GQExE
http://tableaumag.com/4886#.VAC2QTK1ZGA
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در دنیا انسان هایی هستند که زبان مادری شان 
با زبان مادرشان فرق می کند. یعنی تعریف زبان 

مادری به عنوان اولین و اصلی ترین زبان یک 
فرد، در مورد آن ها صدق نمی کند؛ مثل میلیون ها 

کودکی که خارج از سرزمین مادری شان متولد 
می شوند و اگر مادر، محیط یا نظام آموزشی به 

آموزش زبان مادری اهمیت ندهند آن ها زبان 
مادرشان را نخواهند آموخت؛ مثل خود من.

زبان مادری و هویت مشکوک
اولین ب�ار که زبان مادری برای من ب�ه یک چالش تبدیل 
ش�د، با س�رزمین مادری ام فاصلٔه زیادی داش�تم. در یک 
پرسش نامه باید زبان مادری ام را می نوشتم اما بین نوشتن 
آذری و فارس�ی تردید داشتم. اگر زبان مادری همان زبان 
مادر باشد، باید می نوشتم آذری اما اگر زبان مادری، زبان 
فکر و اندیشه باشد و زبانی که با آن بیش از هر زبان دیگری 
می توان احس�اس راحتی کرد باید می نوش�تم فارسی. در 

لیال ملک محمدی

پرسش نامٔه نروژی نام پدر، مادر یا دین را نخواسته بود اما 
نوشتن زبان مادری الزامی بود. پس زبان مادری احتمااًل 
بای�د مهم باش�د. بله آن قدر مهم اس�ت ک�ه در تقویم های 
جهان یک روز به نام »روز جهانی زبان مادری« در س�ال 

اختصاص داده شده است. 
امروز حق�وق بین الملل از آموزش زبان مادری به عنوان 
یک ح�ق بدیهی یاد می کند؛ مثل ح�ق برخورداری از هوا 
برای نفس کشیدن یا آب برای سیراب شدن یا حق آزادی 
در انتخاب دین، پوش�ش یا هر حق بدیهی دیگر. بنابراین 
م�ِن متولدش�ده در پایتخ�ت، از ی�ک حق مس�لم محروم 
ش�ده بودم یا مرا محروم کرده بودن�د. بزرگ ترها به زبانی 
دیگ�ر حرف می زدند و م�ا بچه ها به زبانی دیگر. ش�عرها، 
ضرب المثل ها، خاطره ها، تکیه کالم ها و س�خنان نغز به 
دو گروه تقسیم ش�ده بود؛ گروهی که در فضای خانه های 
م�ا بی�ن بزرگ تره�ا جری�ان داش�ت و م�ا نمی فهمیدیم و 
گ�روه دیگ�ری ک�ه از تلویزی�ون یا مدرس�ه می ش�نیدیم و 
می آموختیم. چرا مادر و پدر اصرار داش�تند به زبانی غیر از 
زبان خود با ما مکالمه کنند؟ بعدها پدرم برای این پرسش 
دو پاسخ داشت: 1. ترسیدیم شما فارسی را با لهجٔه آذری 
صحبت کنید و در بیرون از خانه مورد تمسخر واقع شوید. 
2. ترس�یدیم در مدرسه در یادگیری زبان فارسی با مشکل 
روبه رو ش�وید. و ب�ه همین س�ادگی م�ن از آموختن زبان 
مادری محروم ش�دم؛ هم�ان زبانی که پژوهش ها نش�ان 
داده اس�ت یادگیری آن باعث فراگیری بهتر س�ایر زبان ها 

می ش�ود. حاال در س�ی و س�ه س�الگی اگر بخواه�م زبان 
م�ادری ام را بیام�وزم چه قدر هزین�ه و چه ق�در وقت باید 
ص�رف کنم؟ و اصاًل چه طور می ش�ود زبان م�ادری را در 

سی و چند سالگی آموخت؟

زبان و فرصت های چندفرهنگی
من در آن پرس�ش نامه توضیح دادم که به زبان مادری ام 
مس�لط نیس�تم و این حتمًا برای کس�ی ک�ه آن را خوانده، 
عجیب بوده است. عجیب از این جهت که در کشور او همٔه 
سیاس�ت گذاری ها و برنامه ریزی ه�ا به نف�ع آموزش زبان 
مادری اس�ت. مهاجران - با هر زبانی که باشند - آموزش 
می بینند ک�ه با کودکان خ�ود به زبان خ�ود صحبت کنند. 
در خان�ه اولویت ب�ا زبان مادری اس�ت. اهمی�ت آموزش 
زب�ان مادری از طریق چ�اپ جزوه ها یا برگزاری جلس�ات 
به خانواده ها یادآوری می ش�ود. در برخی از مهدکودک ها 
خانواده ه�ا می توانن�د س�اعت هایی در کنار ک�ودکان خود 
باشند فقط برای این که با کودک خود به زبان خود صحبت 
کنن�د. در خانواده های چند فرهنگی، که زب�ان پدر و مادر 
متفاوت اس�ت، به والدین گوشزد می شود هر کدام با زبان 
خود با کودک س�خن بگوین�د تا کودک همزمان با ش�روع 
تحصیل، به س�ه زبان مسلط باش�د؛ چراکه چندفرهنگی 
بودن و چندزبان بودن زمینه س�از شکوفاشدن استعداد در 
کودک است. همچنین کودک، از نخستین سال تحصیلی 
تا س�ال دهم، می توان�د به ط�ور رایگان در مدرس�ه زبان  
م�ادری خود را آم�وزش ببیند. برای ورود به دبیرس�تان، 
دانس�تن زبان مادری یک امتیاز محسوب می شود و ده ها 
ام�کان دیگر در خدمت آم�وزش زبان مادری اس�ت. این 
سیاس�ت ها و قانون ها در س�وئد هم تقریبًا به همین شکل 
اس�ت. چرا نظام آموزش�ی کش�ور من نس�بت به آموزش 
زب�ان مادری بی تفاوت اس�ت و چرا و تحت چه ش�رایطی 
خانواده ها مجبور می ش�وند با کودکان خود با زبانی غیر از 

زبان خود ارتباط برقرار کنند؟

دخالت زبان مادری در کنترل رشد تحصیلی
چالش ه�ای آن پرس�ش نامه فقط ب�ه ی�ادآوری کودکی 

امروز "حقوق بین الملل" از آموزش زبان 
مادری به عنوان یک حق بدیهی یاد 

می کند؛ مثل حق برخورداری از هوا برای 
نفس کشیدن یا آب برای سیراب شدن 
یا حق آزادی در انتخاب دین، پوشش 
یا هر حق بدیهی دیگر. بنابراین مِن 

متولدشده در پایتخت، از یک حق مسلم 
محروم شده بودم
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خ�ودم و محرومیت م�ن از زبان مادری ام خالصه نش�د. 
اوضاع زبان مادری در س�رزمین م�ن غم انگیزتر از این ها 
اس�ت. در هم�ان روزه�ای کودک�ی روزی ب�ا خواه�رم 
صندوقچ�ٔه خاطرات پ�درم را کش�ف کردی�م و نمره های 
درس�ی کالس اول او را دیدی�م. هم�ه تک رقم�ی ب�ود. 
کودک�ی اش  دوران  هم کالس�ی های  و  پ�درم  از  پیش ت�ر 
ش�نیده بودی�م که پ�در ش�اگرد اول کالس بوده اس�ت. تا 
مدت ها در هم�ان عوالم کودکی به پ�درم می خندیدیم که 
عجب نمره های ناپلئونی ای را به یادگار نگه داش�ته است 
و چه طور با این نمره ها کس�ی می تواند شاگرد اول کالس 
باشد؟ اما واقعیت این بود که پدر من و همکالسی های او 
تا هفت سالگی نه فارس�ی حرف زده بودند و نه تلویزیونی 
بوده که بتوانند فارس�ی بشنوند. همه در اولین روز مدرسه 
ناگهان با زبانی مواجه ش�ده بودند که پس از سه ماه باید به 
آن زبان آزمون می دادند. این اوضاع بس�یاری از کودکان 
غیرفارس زب�ان ای�ران اس�ت. ام�روز اگرچ�ه تلویزیون، 
رس�انه ای تقریب�ًا همه گیر اس�ت ام�ا با این حال بس�یاری 
از ک�ودکان تا نخس�تین روز مدرس�ه، فارس�ی نش�نیده و 
صحب�ت نکرده ان�د. چن�دی پیش آماری منتش�ر ش�د که 
نشان می داد در س�ال 1۳۹2، در دورٔه متوسطٔه دوم از هر 
صد  دانش آموز، ش�ش نفر ترک تحصیل کرده و این اتفاق 
بیش�تر در مناطق مح�روم و دورافتاده رخ داده اس�ت. در 
میان اس�تان هایی که بیش�ترین ترک تحصیل کرده را دارد 

اس�تان های غیرفارس زب�ان پررنگ تر اس�ت. آی�ا یکی از 
مهم ترین دالیل ت�رک تحصیل و بی میل�ی به تحصیل در 
این اس�تان ها، ش�وک وارده به خاطر علم آموزی به زبانی 

ناآشنا نیست؟ 

اتحاد ملی در گرو همدلی یا همزبانی؟
در همان سال هایی که پدر من به خاطر نمرات تک رقمی 
نم�ره ای  احتم�ااًل  ک�ه  دانش آم�وزان،  س�ایر  مقاب�ل  در 
نمی توانستند کسب کنند، تش�ویق می شد در نروژ فعاالن 
مدن�ی در ت�الش بودند تا س�امی ها، اقلیت ش�مال نروژ، 
بتوانن�د در م�دارس خ�ود به زبان س�امی تحصی�ل کنند. 
سامی ها، ش�مالی ترین مردم بومی اروپا، در شمال نروژ، 
سوئد، فنالند و روسیه زندگی می کنند. سامی های نروژ، 
به گواهی تاریخی که به دس�ت تاریخ ن�گاران نروژی ثبت 
شده اس�ت، تا همین هفتاد س�ال پیش زیر ظلم بودند و از 
بس�یاری از حق و حقوق، محروم. پس از س�ال ها مبارزه 
بین س�ال های 1۹۳۰ و 1۹4۸، دس�تور زبان شان مدون 
شد و سرانجام در سال 1۹۷۵ حق آموزش کودکان سامی 
به زبان سامی در قانون این کشور به تصویب رسید. امروز 
آنان که ش�هروندان کش�ور نروژ، با زبان رس�می نروژی ، 
محس�وب می ش�وند در م�دارس مناطق سامی نش�ین به 
زبان س�امی آم�وزش می بینن�د، در اداره ه�ا و مکان های 
دولتی با زبان خود س�خن می گویند و تابلوها و نشانه های 
این مناطق نیز به زبان س�امی اس�ت. پس در دنیای امروز 
سیاست ها می تواند به گونه ای طرح ریزی شود که اقوام و 
ملت ها، در مناطق و سرزمین های خود، به زبان خودشان 
آم�وزش ببینند )حق آموزش ب�ه زبان م�ادری( و کودکان 
مهاجر نیز از حق آموختن زبان مادری محروم نشوند )حق 
آموزش زب�ان مادری( ب�دون این که خطری همبس�تگی 
مل�ی کش�وری را تهدید کند. فق�ط برای احق�اق این حق 
باید عزم را جزم کرد، به دو جمله س�خن گفتن مس�ئوالن 
به زب�ان مناطقی که به آن س�فر می کنن�د دل خوش نکرد 
و نی�ز تجربه های موفق س�ایر س�رزمین ها در رس�یدن به 
ارزش هایی چون برابری و حق شهروندی را به کار گرفت. 

در خانواده های چند فرهنگی که زبان 
پدر و مادر متفاوت است، به والدین 

گوشزد می شود هر کدام با زبان خود با 
کودک سخن بگویند تا کودک همزمان 
با شروع تحصیل، به سه زبان مسلط 

باشد؛ چراکه چندفرهنگی بودن و 
چندزبان بودن زمینه ساز شکوفاشدن 

استعداد در کودک است

فرهاد مرادیان

وقتی صحبت از اقلیت در جامعه می شود اغلب 
موضوع اقلیت های دینی و مذهبی به نظر ما 

می آید. دلیلش شاید آن باشد که همواره دین و 
مذهب در این منطقه رنگ ُتندتری داشته اند. 

این باوجودی است که اقلیت های قومی و نژادی 
هم در این منطقه کم نیستند. امروزه هم تبعیض 

دینی و مذهبی در منطقه خاورمیانه باال گرفته و 
منجر به کشمکش ها و درگیری های خونین بین 
گروه های اکثریت و گروه های اقلیت شده است. 

از خاورمیانه که دور می ش�وی تبعیض از نوع نژادی اش 

به گونه های مختلف بر تو ظاهر می ش�ود؛ وقتی در ش�هر 

برلی�ن آلم�ان توریس�ت هس�تی و با چن�د تن از دوس�تان 

ش�رقی ات برای نوش�یدن آبج�و وارد یک آبجو فروش�ی 

می ش�وی، نگاه های حضار در انجا برتو س�نگینی می کند 

و هنوز کنار میزی ننشس�ته ایم که صاحب آبجو فروشی به 

طرفمان می آید و با لحنی حاکی از عجله و با لبخندی سرد 

ما را به اطاقی کوچک در ُپش�ت بار که در آن یک میز و یک 
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صندلی بیشتر نیست راهنمایی می کند و می گوید اگر میل 

به نوشیدن داریم، حاضر است ما را به آبجو مجانی دعوت 

کند فقط به ش�رط اینکه در   همان اطاق کوچک بنوش�یم و 

از درب عقب آبجو فروش�ی خارج ش�ویم. یا وقتی در جاده 

1۰1 بین ُلس آنجلس و سانفرانسیس�کو همراه آش�نایانت 

مسافرت می کنی و برای صرف ناهار جاده را به طرف یکی 

از شهرک های بین راه ترک می کنی، وارد اولین رستوران 

می ش�وی که هش�تاد درص�د میز هایش خالی هس�تند اما   

همان اتفاق در آبجو فروشی در شهر برلن به گونه ای دیگر 

برایت اتفاق می افتد. 

خان�ه ای ک�ه در آن متولد ش�دم در س�ه ط�رف حیاطش 

ساختمان های دو طبقه س�اخته بودند و ضلع چهارمش را 

دیوار بلندی تش�کیل م�ی داد. در داخل ای�ن خانه چندین 

خانواده زندگی می کردند که همگی از فامیل های پدری ام 

بودن�د. برای خانم ها و برای کودکانِ  خردس�الِ آن خانه، 

زندگی در   همان حیاط خانه می گذشت که بنا هایش همانند 

حصارهایی آنرا احاطه کرده بودند. 

در اقلی�ت که ب�ه دنی�ا می آی�ی از هنگامی که خ�ودت را 

می  شناس�ی تبعیض را از نگاه ها، رفتار ه�ا و گفتار ها حس 

می کن�ی. از   هم�ان زمان که به س�نی می رس�ی ک�ه پایت 

را از دروازه خان�ه بی�رون می گ�ذاری و دل�ت می خواه�د 

دنی�ای بیرون را ب شناس�ی و ب�ا همس�ن های خودت که 

س�اکن   همان کوچه هستند دوست باش�ی و بازی کنی. از   

همان زم�ان می فهمی که تو با دیگران ف�رق داری، دلت 

می خواهد قس�متی از ُکل باشی اما   همان نگاه ها، رفتار ها 

و گفتار ها به تو می فهمانند که تو نزد آن ها پذیرفته نیستی. 

در سن شش س�الگی به خانه تازه رفتیم که فقط خانوادۀ 

ما در آن زندگی می کرد و من دبستان را آغاز کردم با بیست 

پس�ربچه همس�ن خودم که هیچکدام را نمی شناختم. در 

من عطش همدوس�تی بود عطش پذیرفته ش�دن از طرف 

همکالس هایم. اما ُپررنگ بودن دین و مذهب در آنزمان 

و اینک�ه حتی آموزگار و ناظم و مدی�ر به جای نامم مرا با به 

نام دینم صدا می زدند، س�د بین م�ن و همکالس هایم را 

محکم می کرد. 

آق�ای رحیم�ی آم�وزگار کالس س�وم ام�ا مردی بس�یار 

مهربان بود و این حس را به من می داد که فرقی بین و من 

دیگران نمی گذارد. رفتار او و   همان عطش پذیرفته شدن 

باعث ش�دند که در زنگ علوم دینی ش�رکت کن�م )با اینکه 

برای اقلیت ه�ا اجباری نبود(. نم�از را در کوتاه ترین زمان 

ف�را گرفتم همانطور ک�ه آقای رحیمی یاد م�ی داد با   همان 

زی�ر و بم ه�ا. بزرگ ترین خاط�ره ام از آنروزی اس�ت که از 

دانش آموزان خواست که نماز را یکی یکی بخوانند. تأکید 

ف�راوان او روی صحیح خوان�دن بود و درس�ت ادا کردن 

یَن... آنروز  اِلّ واژه ها با مکث در جای مناسب مثل َواَل الَضّ

تنها کسی که بدون غلط خواند من بودم. آقای رحیمی مرا 

روی میز خودش روبروی کالس گذاشت، از من خواست 

نم�از را بخوانم و به همکالس ها گفت »ی�اد بگیرید«... 

و من در آس�مان ها س�یر می کردم و به خیال خ�ودم از مرز 

تبعیض عبور کرده بودم. 

در اقلیت که به دنیا می آیی از هنگامی 
که خودت را می  شناسی تبعیض را از 

نگاه ها، رفتار ها و گفتار ها حس می کنی. 
از   همان زمان که به سنی می رسی که 

پایت را از دروازه خانه بیرون می گذاری و 
دلت می خواهد دنیای بیرون را بشناسی 
و با همسن های خودت که ساکن   همان 

کوچه هستند دوست باشی و بازی کنی. 
از   همان زمان می فهمی که تو با دیگران 

فرق داری

در هر مرز جغرافیایی-سیاسی، اکثریتی با 
پیشینٔه تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی 

مشترک، و گروه های کوچکتری با ویژگی های 
قومی، زبانی، و مذهبی دیگر به نام اقلیت وجود 

دارند. رعایت حقوق انسانی و آزادی های اساسی 
و احترام به هویت قومی و فرهنگی و دینی همٔه 
گروه ها از جمله اموری است که باید مورد توجه 

نهادهای داخلی و خارجی قرار گیرد. 

در اص�ل پانزده�م قان�ون اساس�ی جمهوری اس�المی 
ایران، از فارس�ی به عنوان زبان و خط رس�می و مشترک 
مردم یاد شده و خط و زبان اسناد و مکاتبات و متون رسمی 
و کتب درسی نیز به همین زبان تعیین شده است. در عین 

حال اس�تفاده از زبان های محل�ی و قومی در مطبوعات و 
رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن زبان ها در مدارس 

در کنار زبان فارسی آزاد است. 
حسن روحانی در دور ٔه کاندیداتوری خود در بیانیه ای، با 
تاکید بر اهمیت حقوق اقوام و ادیان و مذاهب، از ضرورت 
تدریس رسمی زبان مادری اقوام ایرانی در سطوح مدارس 

و دانشگاه ها نام برد. 
او در راستای اجرای کامل اصل مسکوت ماندٔه پانزدهم 
قانون اساس�ی و در ادامٔه رعایت اصل شایس�ته ساالری، 
تقوی�ت فرهن�گ و ادبی�ات اق�وام ایرانی و پیش�گیری از 
زوال می�راث کهن ایران�ی را از مهم ترین اه�داف نظام و 
برنامه ه�ای خود برش�مرد و از رفع تبعیضات ن�اروا و تغییر 

مهرزاد سرگزی
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نگاه امنیتی نسبت به اقوام سخن گفت. روحانی در همین 
بیانیه مدیریت علمی و کارآمد را برای استفادٔه بهینه از این 
"منابع بکر و سرشار مادی و انسانی" سفارش کرد و به طور 
کل�ی موافقت خود را با مش�ارکت عمومی "ف�ارغ از زبان و 
مذهب" در مدیریت های کالن کشور اعالم کرد. "حمایت 
از نیروه�ای شایس�تٔه محل�ی و واگذاری مس�ولیت های 
مدیریت�ی و اجرای�ی به ایش�ان" از جمله اه�داف دولت او 
عنوان ش�د و به این منظور انجام مطالعات علمی و تدوین 
برنامه های فرهنگی در مناطق محروم برای جبران عقب 
ماندگی ها ضروری تش�خیص داده شد. )بیانیٔه شماره سه 

مورخ نهم خرداد۹2(
پس از روی کار آمدن دولت روحانی، تدریس زبان مادری 
برای اقوام مختلف در دس�تور کار دولت ق�رار گرفت. این 
موضوع، از سویی به چالش کشیدن قانون اساسی نیز تلقی 
ش�د و به دالیل گوناگون، مورد موافق�ت و مخالفت های 
و  فرهنگس�تان  اهال�ی  و  حقوقدان�ان  و  دولتم�ردان 
زبان شناسان و بالگر ها و عوام قرار گرفت. برخی آموزش 
زبان های محلی را صدمه ای بر پیکر وحدت ملی، و رواج 
اندیشٔه تجزیه طلبی، و گروهی دیگر آن را موجب همدلی 
اقوام ایرانی و تقویت اتحاد دانستند. بعضی نگران آسیب 
دیدن زبان فارسی و کمرنگ شدن اش بودند و عده ای هم 
آموزش های این زبان های بومی را موجب ارتقای جایگاه 

زبان فارس�ی و حتی غنی تر شدن آن تلقی کردند. اما همه 
متفق القول بر اهمیت تن�وع این فرهنگ ها و زبان ها باور 
داش�تند و از آن به عنوان سرمایه و فرصت و غنیمت برای 

کشور یاد کردند. 

زبان مادری
از قرن ه�ا پی�ش ض�رورت اس�تفاده از زب�ان م�ادری در 
مباح�ث آموزش و پروش مطرح ش�ده اس�ت. ک�ودک در 
فراگی�ری زب�ان و نامیدن اش�یا و آش�نایی با مفاهی�م باید 
بی واس�طه و مس�تقیم با آنها رابطه برقرار کند. درآموزش 
زب�ان دوم نیز از خود ش�ی یا تصویرش یا اج�رای پانتومیم 
و حرکت در انتقال و آموزش مفاهیم اس�تفاده می شود. از 
منظر بیولوژیک نیم کرٔه چپ مغز عهده دار اکتس�اب زبان 
مادری اس�ت و نیمکرٔه راست فرایند یادگیری زبان دوم را 
ممکن می س�ازد. اگر کودکانی که زبان مادریش�ان ترکی، 
کردی، بلوچی یا عربی است در دورٔه تحصیل وادار به کنار 
گذاشتن زبان مادری ش�وند و زبان فارسی یعنی زبان دوم 
به عنوان زبان اصلی یادگیری به آنها تحمیل شود، در ساز 
و کار یادگیری آنها اختالل ایجاد خواهد ش�د. بس�یاری از 
اساتید زبان شناس�ی بر این باورند که بهتر است تدریس به 
زبان مادری در سال های آغازین مدرسه انجام شود و پس 
از آش�نایی با زبان دوم )یعنی فارس�ی( در س�ال های پایان 
دبس�تان این زبان به عن�وان زبان دوم م�ورد تدریس قرار 

گیرد. 

زبان شبکه ای برای ساخت حافظه جمعی
از نظ�ر زبان شناس�ان، زب�ان تنه�ا ی�ک اب�زار نیس�ت. 
زبان ش�بکه ای اس�ت که آگاه�ی جمعی و حافظ�ٔه جمعی 
را می س�ازد. از طری�ق زب�ان، قصه ها و باورهایی ش�کل 
می گیرن�د و آیین ه�ا و رس�ومی بن�ا نه�اده می ش�وند ک�ه 
ریش�ه های تاریخ�ی یک قوم ان�د و هویت ملی و سیاس�ی 
اس�ت که به هویت قومی احترام می گذارد. زبان ها در نوع 
خ�ود قوی ی�ا ضعیف نیس�تند. آنچه برای زب�ان امکانات 

از نظر زبان شناسان، زبان تنها یک ابزار 
نیست. زبان شبکه ای است که آگاهی 
جمعی و حافظٔه جمعی را می سازد. از 
طریق زبان، قصه ها و باورهایی شکل 
می گیرند و آیین ها و رسومی بنا نهاده 

می شوند که ریشه های تاریخی یک 
قوم اند و هویت ملی و سیاسی است که 

به هویت قومی احترام می گذارد

جمل�ه  از  ق�درت  س�اختارهای  می کن�د  فراه�م  بهت�ری 
فرهنگس�تان های زبان و نهادهایی این چنین اند که س�از 
و کارهای س�اختاری و نه�ادی را برای تقوی�ت آن فراهم 
می کنند. تالیف فرهنگ و لغتنامه نامه و تدوین و نشر کتب 
آموزشی، انتشار مجالت و مطبوعات محلی به زبان های 
بوم�ی، ایج�اد کرس�ی های این زبان ه�ا در دانش�گاه ها، 
استفاده از زبان های بومی در رادیو و تلویزیون های محلی 
و بس�یاری موارد دیگر موجب تش�ویق و جذب مخاطب و 
باال بردن سطح دانش جامعه، رونق و اعتالی جایگاه این 

زبان ها و نهایتا ارتقا سطح فرهنگی کشور می شود. 
بدیهی است صرف نگاه علمی یا پژوهشی به مسئلٔه زبان 
کافی نیس�ت و ای�ن امر به تنهایی در تقوی�ت یا تضعیف آن 
موثر نبوده، به پیش�گیری از پژمردن و منسوخ شدنش در 
گذر زمان کمکی نمی کند. زبان، تاریخ فرهنگی یک نظام 
کالن را در بازه ه�ای جغرافیای�ی و بس�ترهای اجتماع�ی 

و سیاس�ی به وجود م�ی آورد. توجه به آم�وزش زبان های 
بومی در کنار زبان عربی )به عنوان زبان دینی( و انگلیسی 
)زب�ان بین الملل�ی و علمی( ن�ه تنها توطئه آمی�ز و تجزیه 
طلبان�ه نیس�ت، بلکه کن�ار زدنش�ان زمینه را ب�رای جلب 
بی اعتمادی و جنجال های سیاس�ی مهیا می کند. مسئلٔه 
اقوام ش�اید بیشتر به ش�رایط اجتماعی و اقتصادی و غیره 

مربوط باشد تا زبانی. 
س�رانٔه مطالعه در داخل کشور ایران بدون در نظر گرفتن 
خوان�دن مطبوع�ات و ادعی�ٔه مذهبی، س�االنه دو دقیقه 
محاس�به ش�ده اس�ت. طبق م�وارد من�درج در تحقیقات 
مرتبط و منابع اینترنتی، این آمار در سال 1۳۹۰ با احتساب 
درس خواندن به 14 دقیقه افزایش یافته اس�ت. شاید اگر 
مطالع�ٔه منابع منتش�ر ش�ده به زبان ه�ای بومی و س�رانٔه 
مخاطب اقلیت محلی نیز به این دایره افزوده ش�ود، نتایج 

بهتری به دست آید.
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اقلیت، طبق تعریف،یک دسته بندی اجتماعی 
است که توسط گروهی که جایگاه و قدرت 

اجتماعی باالتری دارد تعریف می شود، 
تفاوت گذاری می شود و اغلب مورد تبعیض واقع 

می شود. با اینکه زنان از نظر آماری اقلیت نیستند 
و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند ولی یک 

گروه اقلیت به حساب می آیند چرا که در مقایسه 
با مردان،  از قدرت، مزایا، حقوق و فرصت های 

کمتری برخوردارند. 

نسرین افضلی
ام�ا دس�ته بندی زن�ان ب�ه عن�وان اقلیت چ�ه اهمیت و 

فایده ای دارد و چه نتایجی در بردارد؟
نظریه فمینیس�م س�عی دارد به دو پرس�ش اصلی پاس�خ 
دهد: 1. درباره زنان چه می دانی�م؟2. چرا وضعیت زنان 
به این صورت است؟ نظریه پردازان فمنیست در پاسخ به 
پرس�ش اول، س�ه نوع توصیف از موقعیت اجتماعی زنان 

ارایه می دهند: 
اول: موقعیت زنان با مردان تفاوت دارد. 

دوم: زنان در موقعیت نابرابر با مردان به سر می برند. 
سوم: زنان در یک گروه ستمدیده قرار دارند و ستمگران،   

همان نظام اجتماعی مردساالر و پدرساالر است.  
در چهارچوب مق�والت تفاوت، نابرابری و س�تمگری، 
انواع دیگری از موقعیت های اجتماعی زنان ارایه می شود 

که مبتنی اس�ت بر پاس�خ های داده ش�ده به پرس�ش دوم 
»چرا وضع زنان بدین گونه اس�ت؟« که در ادامه به آن ها 

اشاره خواهیم کرد. 
فمنیس�ت ها در رابط�ه ب�ا پرس�ش »درب�اره زن�ان چ�ه 
می دانیم؟« معتقد به غیبت زن�ان در تحقیقات اجتماعی 
انج�ام گرفته هس�تند و ب�ر این باورن�د غیبتزن�ان به علت 
ناتوانیی�ا بی عالقگی زنان ب�ه حضور در اجتماع نیس�ت، 
بلکه برایآن است که به عمد کوشش شده تا آنها را از صحنه 
فعالیت های اجتماعی بیرون برانند. در جایی هم که زنان 
حضور فعاالنه و نقش�ی اساس�ی داش�ته اند، حضورش�ان 
نادیده گرفته شده و نقش زنان با نقش مردانی که در همین 

موقعیت ها بوده اند، برابر دانسته نشده است. 
زنان همواره یک گروِه به نسبت کم قدرت و زیردستیایک 
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ن�وع »اقلی�ت« بوده ان�د و هر کجا ک�ه زنان تح�ت ظلم و 
انقی�اد بوده اند، تقریبًا همیش�ه و در همه جا٬ همواره زنانی 
نی�ز بوده اند که ای�ن موقعیت را تش�خیص داده و به انحاء 
اعت�راض  قرارداده ان�د.  اعت�راض  م�ورد  را  آن  مختل�ف 
فمنیس�ت ها به این منزلت »اقلیتی« نیز همواره تهدیدی 
ب�رای »اکثری�ت« قدرتمند تر و مس�لط   تر، یعن�ی مردان، 

بوده و در نتیجه با مخالفت آنها روبرو شده است. 
مه�م  حوزه ه�ای  از  اجتماع�ی  اقلیت ه�ای  ح�وزه 
پژوهش ه�ای اجتماعی اس�ت و پژوهش�گران این حوزه 
هم�واره در ح�ال بررس�ی و مقایس�ه وضعی�ت گروه های 
مختلف اقلیت در جامعه هس�تند تا نش�ان دهند تبعیضات 
علیه ای�ن گروه ه�ا در چه وضعیت�ی اس�ت و راهکارهایی 

برای رفع آن ارائه دهند. 
کنوانس�یون رفع هرگونه تبعیض از زنان )س�یدا( تعریف 
بس�یار دقیقی از تبعی�ض علیه زن�ان ارائه داده اس�ت و از 
دولت ها خواس�ته تا برای رفع تیعیض در تمام این زمینه ها 
ت�الش جدی کنند. ب�ه موجب ای�ن تعری�ف تبعیضیعنی: 
هرگونه تمایز، اس�تثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت که 
بر به رسمیت ش�ناخته شدن٬ بهره مندییا استفاده از حقوق 
بش�ر و آزادی های اساس�ی زنان، صرف نظ�ر از وضعیت 
تاهل آنها، برپایه تساوی زن و مرد در زمینه های سیاسی، 

فمنیست ها در رابطه با پرسش " دربارۀ 
زنان چه می دانیم؟" معتقد به غیبت 

زنان در تحقیقات اجتماعی انجام گرفته 
هستند و بر این باورند که غیبت زنان 
به علت ناتوانی یا بی عالقگی زنان به 

حضور در اجتماع نیست

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنی تاثیر مخرب دارد. 
ه�دف اولی�ه این کنوانس�یون ح�ذف یا اص�الح قوانین 
نابراب�ر تا رس�یدن به براب�ری کام�ل قانونی ب�ود. اما این 
برابری قانونی در بس�یاری از موارد موجب برابری زنان و 

مردان در عمل نشد و تنها روی کاغذ باقی ماند. 

اقدام مثبت
اقدام مثب�ت )affirmative action( یک�ی از راهکارهایی 
است که جامعه شناس�ان برای از بین بردن هرچه سریع تر 
تبعیض علیه گروه های اقلیت پیش�نهاد داده اند. بر اساس 
این نظ�ر تا زمانی که آث�ار و نتایج زیانبار س�ال ها تبعیض و 
محرومیت علیه گروه های اقلیت برطرف نش�ده اس�ت و 
آنان در روند طبیعی حضور اجتماعی خود موفق به کس�ب 
قدرت و جایگاه برابر با گروه اکثریت نشده است٬ باید میزان 
مش�خصی از قدرت به آنان تفویض ش�ود ت�ا در درازمدت 
موج�ب توانمندی آنان و جبران عق�ب ماندگی های قبلی 
ش�ود. این اقدام مثبت موقتی اس�ت و در جای�ی که آمار و 
ارقام نشان دهد که تفاوت بارزی در میزان دسترسی گروه 
اقلیت و اکثریت به قدرت٬ حقوق و فرصت های برابر وجود 
ندارد متوقف خواهد شد. برای مثال زنان به طور سنتی از 
مش�ارکت سیاسی منع یا محدود ش�ده اند ٬ همچنین پیش 
داوری ها و کلیش�ه های جنس�یتی موجب شده است تا آن 
تع�داد زنانی که توان رقابت در فضای سیاس�ی را دارند نیز 
با اقبال مواجه نش�وند و به علت جنس�یت خ�ود موفق به 
ورود به عرصه های سیاسی نشوند. در این شرایط احزاب 
سیاس�ی با تعیین درصدی مشخص در لیست کاندیداهای 
انتخاباتی خود می توانند موجب ش�وند تا حضور درصدی 

از زنان در میان انتخاب شدگان تضمین شود. 

سقف شیشه ای
در جوامعی که قوانین متضمن برابری زن و مرد اس�ت و 
نیز اقدامات مثبت برای جبران تبعیض علیه زنان صورت 
گرفته اس�ت٬ مش�اهده می ش�ود که همچنان ب�ا نابرابری 
زنان و مردان مواجهیم. در تحقیقی که در س�ال های اخیر 
در امریکا صورت گرفته نش�ان داده شده است که تبعیض 

علیه زنان تقریبن هم سطح و به   همان شدت تبعیض علیه 
اقلیت های نژادی و رنگین پوستان است.

 هنوز دس�تمزد زنان در هیچ نقط�ه ای از جهان با مردان 
برابر نش�ده اس�ت٬ و دس�تیابی زن�ان به قدرت سیاس�ی و 
جایگاه ه�ای ب�االی مدیریت�ی همچنان فاصل�ه زیادی با 
مردان دارد٬ به این پدیده س�قف شیشه ای گفته می شود. 
سقف شیشه ای٬ نگرش ها و تعصب های منفی است ک��ه 
م��انع از آن می ش��ود زن��ان و گ�روه های اقل��یتازیک 
س�طح خاص در سلسله مراتب س�ازمانیباالتر بروند. علل 
زیادی برای بقای این س�قف شیش�ه ای بر باالی سر زنان 
و اقلیت ها به طور کل وجود دارد. نحوه به تصویر کش�یدن 
اقلیت هادر اخبار و رسانه ها٬ کلیشه سازی و برچسب زدن٬ 
و نگرش های سنتی و ایدئولوژیک بخشی از این دالیلند. 
برای مثال در فیلم های سینمایی نقش های منفی و خشن 
به سیاه پوستان داده می شود٬ یا زنان در نقش های منفعل 
و ابژه جنسی ظاهر می ش�وند٬ این تصاویر موجب ایجادیا 
تقوی�ت نگاهه�ای تبعی�ض امی�ز و تحقیرامیز نس�بت به 

توانایی هایی ذهنی سیاه پوستان یا زنان می شود. 
در ش�رایط کنونی زنان بزرگ ترین اقلیت را در بسیاری از 
جوامع تشکیل می دهند و نابرابری جنسیتی"ماندگار ترین" 
و "ریشه ای ترین" نوع تبعیض شناخته شده است که به نظر 
نمی رس�د در آینده نزدیک برطرف ش�ود و به همین جهت 
اس�ت که سازمان های حقوق بشری هرس�اله آمار برابری 
جنس�یتی در کش�ورهای مختلف را به تفکیک موضوعی 
منتش�ر می کنن�د تا این ش�کاف ب�زرگ جنس�یتی در میان 

هیاهو و تبلیغات دولت ها کمرنگ و فراموش نشود.

در تحقیقی که در سالهای اخیر در امریکا 
صورت گرفته نشان داده شده است که 
تبعیض علیه زنان تقریبًا هم سطح و به   
همان شدِت تبعیض علیه اقلیت های 

نژادی و رنگین پوستان است
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بعد از مهمانی شب قبل در حالی که پیچ های میز 
و صندلی ها را محکم می کنیم، از هر دری حرف 

می زنیم. پدر می گوید: "راستی این فیلم را در 
مورد این اواخواهرها روی یوتیوب دیده ای؟ چقدر 

بده وضعشون!"احساس می کنم صورتم سرخ 
شده و یک گلوله آتشین راهش را از زیر معده ام 

گرفته و دارد مستقیم به مغزم می دود، ولی با 
آرامش می گویم »اوا خواهر چیه؟ همجنسگرا!  

اگر مرده بگو ِگی و اگه زنه بگو لزبین.«
پدر س�کوت ک�رده ولی لبخن�دی روی لب هایش اس�ت 
و نگاه�م ه�م نمی کن�د و م�ن گفت�ار بلندباالی�ی در مورد 
تأثی�ر کلمه ه�ا و ط�رز ح�رف زدن م�ان در بازت�اب ط�رز 

فکرمان تحویل�ش می دهم. حاال دیگر نشس�ته ایم روی 
صندلی ه�ای محکم ش�ده و چ�ای خ�وب ایران�ی هم دم 
کشیده است. پدرم توی چشم هایم نگاه می کند و می گوید: 
"ت�و همجنسگرایی؟"چش�مایم را م�ی دزدم و خ�ودم را با 
مرتب کردن پیچ گوشتی و پیچ ها سرگرم می کنم و می گویم 
:"من نمی دونم چی هس�تم! فکر می کنم آدمم و هر آدمی 
هم حق زندگی و عشق و عاش�قی داره."می گوید: "خب، 
بعضی وقت ها از چیزهایی که توی فیس�بوکت می نویسی 
حدس های�ی می زنم اما با خ�ودم می گویم ب�ه من مربوط 
نیس�ت. زندگی س�المتی داش�ته باش و همیش�ه خوش 
باش باباجون."نمی دانم چرا ش�جاع می ش�وم یا شاید هم 
کله ش�ق و می گویم: "مثاًل اگه من همجنسگرا باشم شما 

کیانوش آزادی خواه

دوس�تم نداری؟"خیال�م را در چن�د جمله راح�ت می کند 
و می گوی�د "م�ن که کاری ب�ا زندگی تو ندارم، ش�ما بزرگ 
ش�ده ای و خودت ق�در زندگی را می دانی. ام�ا به هر حال 
یادت باش�د که جامعه هن�وز این چیزه�ا را نمی پذیرد"من 
هم لبخند می زنم و می گویم "دلیل این که  سفیدپوس�ت ها 
هم ب�رای براب�ری حقوق انس�انی سیاه پوس�ت ها تالش 
کردن�د و جامعه را اصالح کردند همین بود."لیوان چای را 
می گیرم دس�تم و می روم روی بالکن و این بار سر خودم را 

با گل های رز و شمعدانی گرم می کنم. 
امروز که این نامه را برای ش�ما می نویسم، آن هم بدون 
ن�ام و نش�ان، چندین م�اه از آن روز گذش�ته و م�ن حاال با 
عش�قم زندگی می کنم. عش�قی که همجن�س و از جنس 
منس�ت. همکارانم و دوس�تان نزدیکم از این عش�ق خبر 
دارند و خوب می دانن�د ما غیر از اجاره خانه و خرج و برج، 
خیلی چیزهای دیگر را هم با هم شریکیم، مثل آینده، روز 

و شب، اتاق و کمد و تخت و خالصه همه ی زندگی را. 
هر ب�ار پ�درم را می بینم یا با ه�م تلفنی ح�رف می زنیم، 
اح�وال ای�ن "هم خان�ه عزی�ز"را ه�م می پرس�د و س�الم 
می رس�اند. چند روز پیش وقتی گفتم به زودی این خانه را 
تحویل می دهیم و به خانه بزرگتر و زیباتری اسباب کش�ی 
خواهی�م کرد گف�ت "با هم اسباب کش�ی می کنی�د؟ با هم 
می مانید؟"م�ن ه�م گفت�م "بل�ه! ما ح�اال حاال ه�ا با هم 
خواهیم بود."گفت "خیر باش�ه بابا. مواظب خودت باش. 

کمک خواستی بگو."
خواس�تم همان جا بگوی�م این آدم هم خانه من نیس�ت، 
همه چی�زم اس�ت! عش�قم، نفس�م، وج�ودم، امیدم… 
خواستم بگویم بابا، درآغوش او آرام می گیرم. با خنده اش 
می خن�دم و ب�ا گری�ه اش گریه می کن�م. وقتی ماش�ینش 
را از دور می بین�م دلم قرص می ش�ود…. خواس�تم هزار 
چی�ز دیگر هم بگویم. مثاًل بگویم خوش�حال باش که من 
باالخره شادم! باالخره به کسی اعتماد کرده ام تا زندگی ام 
را با او تقسیم کنم. اما نشد، نگفتم و باز هم، مثل هربار در 

دلم گفتم صبر کن تا دفعه بعد.
هرش�ب می خزم توی تخت و خیلی وقت ها هنوز س�رم 
به بالش نرس�یده از خس�تگی خوابم می ب�رد. گرمی تن و 
نوازش نفسش، حتی صدای بلند نفس کشیدنش هم دلم 
را قرص می کند که همین جاس�ت. کنار هم هس�تیم و این 
همه ٔ خوشبختی دنیاست، به رغم بی پولی ها، سختی کار، 

خس�تگی هر روزه ای که ب�رای هیچ کدامم�ان نای حرف 
زدن هم باقی نمی گذارد. 

گاهی اوقات نیمه های ش�ب  دس�ت هم را می گیریم، با 
این که صورت هامان رو به هم نیست. بعضی وقت ها هم 
صب�ح که از خواب بیدار می ش�وم دس�تهایش الی موهام 
اس�ت. همه این ها غیر از لذت  دوست داشته شدن، حس 
اعتم�اد، "زنده ب�ودن"و  وجود داش�تن را، یک ج�ا به من 

می دهد. 
آن روز صب�ح - هم�ان روز ولنتاین- چش�مانم را که باز 
ک�ردم صورت�ش را دیدم ک�ه کن�ارم خوابیده و خ�ور و پف 
می کن�د. صبح  اولی�ن ولنتاین م�ا، ی�ک روز کاری خیلی 
ش�لوغ، با چنین تصویر دلنشینی شروع ش�د. با آرامش از 

تخت طوری بیرون آمدم که بیدار نشود.
مثل خیلی ها قبل از صبحانه فیس�بوک را باز کردم. دیدم 
همه از ترانه گوگوش نوش�ته اند و این ک�ه این اولین کار در 
مورد همجنسگراهاست. نمی توانم شادی ام را از خواندن 
این خب�ر توصیف کن�م. من همیش�ه گوگوش را دوس�ت 
داش�ته ام و برایم یک اس�وهٰ  ٔمقاومت و "دوام آوردن"بوده 
و هس�ت. صدای کلیپ را بلند کردم و مشغول آماده کردن 
صبحانه ش�دم. اولی�ن بار که تران�ه را ش�نیدم، فکر کردم 
لینک را اش�تباه ب�از کرده ام. آخر مگر می ش�ود عش�ق ما 
اینقدر غمگین باش�د؟ کلمات مثل تی�ر از گوش هایم وارد 
می شد:  "بن بس�ت"، "تردید"، "ترس"، "احساسی که نباید 
باشه اما هس�ت"...  صدای ترانه را قطع کردم و تصویر را 
بی صدا نگاه کردم. چه چهره خندان و ش�ادی!  نگار کسی 
از زندگی یکی از ما فیلم گرفته باشد…. می رسیم به جایی 
ک�ه انگار خانٔه پدری اس�ت و او، تنها وارد خانه می ش�ود. 

این تنهایی و ترانه غمگین کامم را تلخ کرد.

خواستم همان جا بگویم این آدم هم خانه 
من نیست، همه چیزم است! عشقم، 

نفسم، وجودم، امیدم… خواستم 
بگویم بابا، درآغوش او آرام می گیرم. 

با خنده اش می خندم و با گریه اش گریه 
می کنم...
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یاد اولین روزهای پانزده س�الگی ام افتادم که در غوغای 
- خلوت - جشن تولدم عاش�ق هم کالسی ام شده بودم. 
باقی س�ال تحصیل�ی را با هم درس خواندیم، ش�ب و روز 
طی کردیم و من چه تلخ از درون به خودم می پیچیدم. این 
ترانه مربوط به آن روزهای من اس�ت. روزهایی که نهایت 
درک�م از این احس�اس، گناه یا نوعی بیم�اری بود که جز با 
س�رکوب درمان نمی ش�د. آن زمان فکر می کردم، این ها 
هم�ه هیجان�ات دوران نوجوان�ی و بلوغ اس�ت و باالخره 

بزرگ می شوم و خالص می شوم!
تم�ام روز ب�ا خ�ودم فک�ر می کردم ای�ن کلی�پ را برایش 
بفرس�تم یا نه؟ همیش�ه وقتی به خانه برمی گ�ردد با ترانه 
گوگوش وارد می ش�ود و می خواند "من آمده ام وای وای، 
م�ن آمده ام". نگران بودم که مبادا فکر کند من دچار تردید 
و یأس�ی هستم که در ترانه هس�ت! مبادا فکر کند من "می 
دونم که این احساس نباید باشه اما هست"و "من موندم ته 

یه بن بست"! 
وقت�ی س�اعت کاری تمام ش�د و دوب�اره فکر ها س�راغم 
آمدند، ب�ا خودم گفتم ح�اال دیگر حتمًا خیلی از دوس�تانم 
- حداق�ل آنها که همجنس گرا هس�تند - احساسش�ان را 
نسبت به این ترانه نوش�ته اند و من تنها کسی نیستم که از 
صدای بلند حمای�ت "اکثریت"از من عض�و "اقلیت"خیلی 

هم خوشش نیامده است. س�وار ماشین که شدم فیسبوک 
را باز ک�ردم و برخالف آنچه حدس می زدم اکثر دوس�تانم 
ترانه و کلیپ را تحس�ین می کردن�د و از گوگوش بابت این 

"صدا دادن به اقلیت"تشکر کرده بودند. 
حمله به همان تعداد انگشت شماری که حس و درکشان 
از ترانه مشابه من بود، به حدی شدید و سرکوب گرانه بود 
که جرأت نکردم حسم را بنویسم. واقعیت باز هم روبرویم 
ایس�تاد و وجودم را تمام قد به رخم کشید:  بله، من یک بار 
دیگر در گ�روه "اقلیت"قرار گرفتم. آن ه�م در میان همان 
اقلیتی که اکثریت او را ش�امل لطف و حمایت خویش قرار 
داده و صدایش را بلند کرده اس�ت. اقلیت باید سپاس�گزار 
باشد و ناشکری به هیچ وجه جایز نیست. به همین شادی 
کوچک در خانه کوچک خودمان قناعت می کنیم و به هیچ 
کس هم نمی گویی�م ما به بودن با هم ش�ادیم واز تردیدها 
اطمین�ان و از ترس ها، ش�جاعت می س�ازیم. روزی هم 
خواهد رس�ید که بتوانی�م ش�ادی هامان را ب�ا عزیزانمان 
تقس�یم کنیم بی آنکه نگران آن باش�یم که شبیه قصه ها و 

ترانه ها نیستیم. 
آن روز تنه�ا یک جمل�ه در فیس�بوکم نوش�تم : "یادمان 
باشد منفی در منفی می ش�ود مثبت، اما اقلیت در اقلیت، 

نمی شود اکثریت."

از پشت شیشه ای که وجود ندارد تماشایش 
می کنم که رو به روی آینه ایستاده و موهای 

کوتاهش را ژل می زند. وقتی به صورتش دست 
می کشد و زبری آن موهای تازه جوانه زده را 

روی گونه هایش لمس می کند چشمانش برق 
می زند. دوست دارد تیغ را به شکل خاصی از 

پایین به باال روی صورتش حرکت دهد. معتقد 
است این مدل تراشیدن، آن موهای تازه سبز 
شده را پر پشت می کند. کار ژل زدن مو هایش 

که تمام می شود، جلو می آید و از من می خواهد 
بگویم کدام یک از آن دو شیشه ادکلن مردانه ای 

که در دستانش گرفته بوی جذاب تری دارد.

دردم می آی�د و مجب�ورم وانمود کنم فق�ط دارم میزان 
جذابیت بوی ادکلن ها را بررس�ی می کنم. مدتی اس�ت 
دارم تمری�ن می کن�م درد آمدن�م را پنهان کن�م و کم کم 
مهارت�ش را پیدا کرده ام. باید تمرین کنی مثل یک نظاره 
گر خونس�رد، چند متر آن طرف تر، رو به رویش بنشینی 
و فنجان چای به دس�ت، طوری طبیعی لبخند بزنی که 
ش�بیه آدم هایی که در حال از دس�ت دادن یک چیز مهم 
زندگیش�ان هستند به نظر نرس�ی. کم کم تمرین کنی به 
جای کسی که 21 سال خواهرت بوده، یک خأل بزرگ را 
بپذیری. با دوستانش در یک کافی شاپ قرار دارد. یکی 
از آن روزهایی ست که مجبور نیست عذاب به تن داشتن 
مانتو و روس�ری را تحمل کند. دارد بن�د کفش هایش را 

 نون، شين
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می بن�دد و فکر می کنم همه چیز آماده اس�ت تا دس�ت کم 
چند س�اعتی خودش باش�د. ای�ن جور مواقع ک�ه "دانیال" 
می شود احساس می کنم که دارم از پشت شیشه تماشایش 
می کنم. س�خت اس�ت باور کنم   همان "پرنیان" است. آن 
ق�در س�ینه هایش را محکم بان�د پیچی کرده ک�ه از زیر آن 
پیراهن اس�پرت پس�رانه هیچ ش�کی بر نمی انگیزد و من 
نمی دانم چطور می تواند نفس بکشد. از اکثر پسرهایی که 
درعمرم دیده ام خوش تیپ بودن را بهتر بلد است. یک بار 
دیگر کمربندش را که با مهارت خاصی با لباس هایش ست 
ک�رده در آینه چ�ک می کند. یکی از آن کمربندهایی س�ت 
که خودش برای خودش از قش�م س�وغاتی آورده بود. آن 
ش�ب که از مهرآباد با آن همه اضاف�ه بار به خانه آمده بود و 
چمدان های پراز کت و کراوات و تی شرت و لباس هایی را 
باز می کرد که قرار بود در کمدی جا بدهد که تمام محتویات 
سابقش سخاوتمندانه به من و دوستان دخترش بخشیده 
ش�ده بود، گفت کاش تو هم می توانس�تی چنی�ن لذتی را 
تجرب�ه کنی که ی�ک عمر از جل�وی ویتری�ن بوتیک هایی 
عبور کنی که مجبوری با حسرت لباس های ممنوعه شان 
را تماش�ا کنی و بعد ناگهان آرزویت برآورده شود. از ته دل 
برای�م افس�وس می خورد که چ�را من هیچ آرزوی دس�ت 

نیافتنی نداشتم که ناگهان خودم را در دو قدمی رسیدن به 
آن ببینم و لذتش را ببرم. 

باألخ�ره وس�واس تیپ زدن�ش تمام می ش�ود و رضایت 
می ده�د از جلوی آینه کنار برود و من   همان طور از پش�ت 
شیشه خارج شدنش از در را تماشا می کنم. اولین باری که 
با ظاهر پس�رانه اش با هم به کافی ش�اپ رفتیم این شیشه 
ضخیم ت�ر ب�ود. رو به روی�م روی صندل�ی ل�م داده بود و 
احس�اس می کردم از پشت شیشه ای پوالدین غریبه ای را 
تماش�ا می کنم که برادرم است و س�ایر مشتری های کافی 
ش�اپ که از ش�باهت آش�کار چهره هایم�ان بیش�تر از من 
برادر بودن�ش را باور کرده بودند، ش�جاعت نش�ان دادن 
چراغ های س�بز را نداش�تند. چند روز پیش ب�ا خنده گفتم 
جدی جدی داری پوس�ت می اندازی و دانیال می شوی، 
چقدر صدایت بم ش�ده. می دانس�تم اگر خ�ودم را بزنم به 
آن راه ک�ه نمی دانم هورمون درمانی را ش�روع کرده و این 
تغییر صدا ناش�ی از آن آمپول هایی س�ت که ناچار اس�ت تا 
آخر عمر تزریق کند، خوش�حال می ش�ود. خوشحال شد. 
چن�د وقت پیش به من گفته بود تو گاهی عمدا به من نیش 
و کنایه می زنی. حق دارد این طور تصور کند. آن اوایل من 
تنها کسی بودم که در برابرش موضع می گرفتم و مخالفت 

می کردم. به طرز شگفت انگیزی همه دست به دست هم 
داده بودند تا مرا ب�ه عنوان تنها فردی که در جبهه ٔ مخالف 
می جنگد، تنها بگذارند. حتی پدربزرگ ۷۸ س�اله ام گفته 
بود دوست دارم هرطور راضی و خوشحال هستی زندگی 
کنی! گی�ج و مبهوت از این همه "اپن" ش�دن "مایند"های 
دورو ب�رم، دور خودم می چرخیدم و به ش�کل احمقانه ای 
منتظ�ر ب�ودم معج�زه ای رخ ده�د و ف�ردی ش�امپاین به 
دس�ت، شبیه فیلم The game ناگهان در را باز کند و بگوید 
س�ورپرایز! همه چیز یک ش�وخی بود! گاهی نیمه شب ها 
هراس�ان از خواب می پریدم و شبیه کس�ی که همین اآلن 
خبردار ش�ده اس�ت خواهرش قرار اس�ت تغییر جنس�یت 
بده�د چند ثانی�ه ای به�ت زده می ماندم و بعد در کس�ری 
از ثانی�ه چندین ح�س مختلف به ذهنم هج�وم می آوردند 
که بعضی هایش�ان نه اس�می دارند و ن�ه توضیحی. وقتی 
ب�ا اش�تیاقی غری�ب از "کن�دن" س�ینه ها و "دور انداختن" 
رحمش صحب�ت می کرد نمی توانس�تم از ک�وره در نروم. 
این اعضایی که این طورغیر محترمانه در موردشان شبیه 
خ�رت و پرت هایی صحبت می کرد که بای�د با جارو و خاک 
ان�داز از ک�ف اتاقش تمی�ز کند و در س�طل آش�غال بریزد، 

سلول های زنده ٔ بدن خواهر من بودند. 
همان روز به م�ن گفت تو فکر می کنی چون توی کافه ها 
می نشینی و پشت هم سیگار می کشی خیلی روشنفکری؟ 
س�عی می ک�ردم ب�رای درک کردن�ش از خودم بپرس�م در 
مقابل به دس�ت آوردن چه چیزی، چه مقدار پول هنگفت 
و چه میزان قدرت سرس�ام آوری حاضرم پسر شوم؟ هیچ 
چیز را بدون زنانگی ام نمی خواستم. اما او و افرادی شبیه 
او ب�رای بیرون کش�یدن این زنانگی یا مردانگی گم ش�ده 
از زیر پوستش�ان، هزینه های گزافی مثل بچه دار نشدن، 
جراحی های متعدد، و تحمل ش�نیدن برچسب ها و القابی 
که به لطف جامعه تقدیمشان می شود می پردازند. خودش 
دانشجوی پزشکی ست و از ریس�ک سکته های زودرس 
و تنگ�ی عروق و پوکی اس�تخوان آگاه اس�ت. ام�ا باز هم 
وزن خودخواه�ی ام ب�رای زن�ده نگ�ه داش�تن خواهرم و 
س�قط کردن جنین برادر هنوز متولد نش�ده ام، از خروار ها 
ادا و ادعای�ی که دنبال خودم یدک می کش�یدم س�نگین تر 
بود. برای شکس�تن این شیش�ه ٔ لعنتی مشت های زیادی 
کوبی�دم. هرچند ترک هایی رویش ظاهر ش�ده اما تا زمانی 

ک�ه بتوانم ب�رادرم را ب�دون هیچ حائلی لم�س کنم فاصله 
زیادی باقی مانده. 

روزی ک�ه پاک�ت ج�واب آزمای�ش DNA پش�ت در خان�ه 
افتاده بود، خودش در قش�م مش�غول خرید ب�رای هویت 
جدیدش بود. از پش�ت تلفن هیچ عجله و اش�تیاقی برای 
دانس�تن محتوای پاکت نداش�ت، چون پیشاپیش درست 
حدس زده بود. XX. یک زن تمام عیار. کدهای ثبت ش�ده 
ب�رروی ژن هایش، تعریف او از جنس�یتش را به رس�میت 
نمی ش�ناختند. فهمیدنش نیاز به آزمایش DNA نداش�ت، 
باس�نش،  و  کم�ر  انحناه�ای  س�ینه هایش،  برجس�تگی 
ظراف�ت صورتش، همگی ب�ه وضوح می گفتن�د که برای 
هویت جنس�ی اش احترامی قائل نیس�تند و نمی دانند که 
او بودن�ش را در نبود آن ها تعریف می کن�د. هرچند او این 
ش�انس را دارد که توس�ط خان�واده و دوس�تان و نزدیکان 
پذیرفته ش�ده اس�ت، این ش�انس را دارد که هنوز کم سن 
اس�ت، این ش�انس را دارد که در موقعیتی شبیه به آن پسر 
س�ی س�اله ٔ عصبی و پژمرده ای ک�ه در ات�اق انتظار مطب 
سکسولوژیس�ت نشس�ته بود و پدرش می گف�ت تا کمتر از 
2 م�اه دیگر عم�ل خواهد کرد و م�ادرش هن�وز هیچ چیز 
نمی داند، گرفتار نش�ده اس�ت، با وجود ای�ن همه خوش 
شانس�ی، XX یاXY ، او یک ایکس بزرگ اس�ت. او و تمام 
افراد ش�بیه او، ایکس هایی پنهان هستند که در جامعه راه 
می روند، حرف می زنند، غذا می خورند، نفس می کشند، 
و به محض فاش ش�دن رازش�ان، دو خط م�ورب متقاطع 

رویشان کشیده می شود. 

به من گفت تو فکر می کنی چون توی 
کافه ها می نشینی و پشت هم سیگار 
می کشی خیلی روشنفکری؟ سعی 

می کردم برای درک کردنش از خودم 
بپرسم در مقابل به دست آوردن چه 
چیزی، چه مقدار پول هنگفت و چه 

میزان قدرت سرسام آوری حاضرم پسر 
شوم؟
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کتاب مصور

آبی گرم ترین رنگ است
نویسنده: جولی مارو

مترجم: سپیده جدیری
نشر ناکجا

تاریخ انتشار: 2۰14
1۶۰ صفحه

لینک اطالعات بیشتر و خرید کتاب

آبی، شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ فوتبال؟ اقیانوس؟ 

فرم روپوش های مدرسه؟ شاید هم آسمان و شاید هم 

عشق؟ درست خواندید، عشق!  این بار "مشکی"نه، که 

آبی گرم ترین رنگ می شود تا پیام عشق ورزیدن بی حد و 

مرز و محدودیت را به دنیای فارسی زبانان بیاورد. 

 Le bleu est une couleur( "کت�اب "آبی رنگی گرم اس�ت
chaude( نوشته ژولی مارو)Julie Maroh( ، برای نخستین 

سوده راد
معرفی کتاب

بار به زبان فارس�ی تحت نام "آبی گرم ترین رنگ  است"در 
نش�ر ناکجا، هم در نس�خه الکترونیکی و هم نسخه چاپی 
منتش�ر شده اس�ت. برگردان از زبان انگلیس�ی کار سپیده 
جدیری است، با همکاری تینوش نظم جو از نسخه اصلی 

فرانسوی. 
ش�اید ش�ما هم جزو آن دس�ته آدم هایی باش�ید ک�ه فیلم 
"زندگ�ی آدل"به کارگردانی عبدالطیف کش�یش را دیده اند 
و ی�ا در م�ورد زندگ�ی عاش�قانه همجنس�گراها چیز هایی 
ش�نیده اند. با این که س�ناریوی فیلم کش�یش از این کتاب 
پرف�روش و پرطرفدار، که خود جایزه ارزش�مند مخاطبین 
جش�نواره معتبر داستان مصور آنگولم)Angoulême(  را در 
سال 2۰11 از آن خود کرده است، برگرفته شده اما داستان 
فیل�م و کتاب با ه�م تفاوت هایی فاحش دارن�د. فیلمی که 
جایزه نخل طالی کن در سال 2۰1۳ را برد، تراژدی عشق 
دو زن را به گونه ای دیگر تعریف می کند و شاید بسیاری از 
کسانی که فیلم را دوس�ت نداشتند، از عدم تطابق سرعِت 
گ�ذار از اتفاق�ات و ی�ا تأکید کش�یش بر به تصویر کش�یدن 
صحنه های طوالنی عش�ق بازی - که به نظر بس�یاری از 
لزبین ها غیر واقعی و بازتولی�د صحنه های پورنوگرافیک 
بوده - در مقایس�ه با کتاب رنجیدند. ش�اید به همین دلیل 
است که حتی اگر فیلم را دیده اید، خوب است کتاب را هم 

بخوانید. 

اما اصل داستان چیست؟ 

ساده بگوییم "مارو"در این کتاِب مصور عشق را به تصویر 
می کش�د و آدم هایی را که ش�بیه هرکس دیگری، عاش�ق 
می شوند، خواب همبستری با عشقشان را می بینند و تمام 
وجودش�ان در تمنای بودن کنار انس�انی دیگر می س�وزد. 
اینج�ا ه�م تپ�ش قل�ب، راه گلو را ب�رای گفتن "دوس�تت 
دارم"می بندد و باالخره وقتی س�د گلو می ش�کند و عشق 
آشکار می شود - شاید مثل خود شما یا یکی از نزدیکانتان 
- خانواده یکی از این عش�اق می گوید "اگر با فالنی بروی 
دیگر فرزند ما نیس�تی"و خالصه زندگی، تلخی و س�ختی 
عش�ق را کنار زیبایی  و ش�یرینی اش به رخ عشاق - و ما - 

می کشد. 

مهم تری�ن ویژگی این داس�تان، ش�خصیت های اصلی 
آن هس�تند:  دو زن، کلمانتین و ِاما، یا همان دختری که با 
موهای آبی اش او را می شناس�یم. با این که قصه در اواخر 
قرن بیستم آغاز می ش�ود و در اوایل قرن بیست ویکم هم 
پای�ان میابد، آن ه�م پایانی دردن�اک، چی�زی از زیبایی و 
مشکالت عشق پنهانی دو زن به هم کم نمی شود. چیزی 
که موجب می شود این داس�تان، در ذهن افراد - مستقل 
از گرای�ش جنسی ش�ان- باورپذی�ر ش�ود، ش�رح مراحل 
کش�ف، درک و پذیرش گرایش جنس�ی کلمانتین توس�ط 

"مارو"در این کتاِب مصور عشق را به 
تصویر می کشد و آدم هایی را که شبیه 

هرکس دیگری، عاشق می شوند، 
خواب همبستری با عشقشان را 

می بینند و تمام وجودشان در تمنای 
بودن کنار انسانی دیگر می سوزد

https://www.naakojaa.com/book/14215
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خود اوس�ت. برخود همجنسگراستیزانه اکثریت قریب به 
اتفاق دوستانش و رشد احساس دو طرفه بین دو زن است 
که داس�تان را کم�ی "غیرعادی"و طبیعتًا ج�ذاب می کند. 
ع�الوه بر ای�ن وجود آس�یب هایی چون ت�رس از تنهایی، 
پنه�ان کاری، دروغ، خیانت و حتی خش�ونت فیزیکی که 
گریبان روابط دگرجنس گرا را هم می گیرد، در واقعی جلوه 

دادن این عشق "ابدی"موثر است. 
داس�تان در عین این که در واقعیت امروز جامعه فرانس�ه 
رخ می دهد و به رخدادهای اجتماعی فرانسه در سال های 
دولت راس�ت گرا نگاهی دارد، از عش�ق اس�طوره ای هم 
مایه های�ی می گی�رد. از طرف�ی صحنه ه�ای راه پیمای�ی 
اعتراض�ی دانش آم�وزان را ب�ه الیحه دول�ت می بینیم و 
از س�ویی کلمانتی�ِن عاش�ق "در آغوش عش�قی ک�ه ابدی 
می داندش"می میرد و در آخرین لحظات عمرش از زندگی  
و انتخاب�ش راضیس�ت، در حالیکه ب�ه اندازه ِام�ا گرایش 

جنسی اش را عمومی و سیاسی نمی کند.
چرا خواندن این کتاب را به شما توصیه می کنیم؟

جواب ساده است:  فارغ از این که راجع به همجنسگرایان 
چه فکر می کنی�د، می توانید از این کتاب ل�ذت ببرید! اگر 
همجنسگرایی همچنان در ذهن شما جا نیفتاده است و ته 
ذهنتان، دلتان با این گروه از انس�ان ها که در دسته "اقلیت 

جنس�ی"قرار می گیرند، صاف نیس�ت، خوان�دن کتاب را 
ش�روع کنید و همین که ِاما به م�ادر کلمانتین می گوید "اگر 
پس�ر هم بود کلمانتین عاشقش می شد"رسیدید، یک اسم 
مردانه برای ِام�ا انتخاب کنید و خوان�دن را ادامه بدهید. 
وقتی تصاویر جنس�یت ای�ن "موآبی"را یادت�ان می اندازد، 
از خودتان بپرس�ید "چه فرق�ی می کند که این ش�خصیت 
زن باش�د یا مرد؟"قوت این داس�تان اینس�ت که می تواند 
پیش داوری های ش�ما را راجع ب�ه روابط همجنس گرایانه 
تغییردهد و به شما نشان دهد تا چه حد روابط انسانی شبیه 
هم هس�تند و در موقعیت های مختلف اشکال متفاوتی به 

فارغ از این که راجع به همجنسگرایان 
چه فکر می کنید، می توانید از این کتاب 
لذت ببرید! اگر همجنسگرایی همچنان 

در ذهن شما جا نیفتاده است و ته 
ذهنتان، دلتان با این گروه از انسان ها که 
در دسته "اقلیت جنسی"قرار می گیرند، 
صاف نیست، خواندن کتاب را شروع 

کنید 

نمایی از فیلم زندگی آدل

خود می گیرند.
اگر درگیر درک گرایش جنسی خود هستید یا فکر می کنید 
خودتان - یا یکی از نزدیکانتان- همجنس�گرا هس�تید و 
هنوز راز خود را با دوستانتان در میان نگذاشته اید، نه تنها 
طبیعت�ًا از خواندن کتاب لذت می برید و جاهایی احس�اس 
هم ذات پنداری خواهید کرد، که می توانید یک نس�خه از 
ای�ن کتاب را پیش دوس�تانتان جا بگذارید ت�ا راه گفتگو باز 
ش�ود! این اولین کتاب مصور فارس�ی در این زمینه، کلید 
باز کردن "دِر گنجه"نیس�ت اما می تواند بهانه خوبی باش�د 
برای این که میزان واقعی فش�ارهای اطراف را بسنجید و 
وقت کافی داشته باشید تا ء خود را برای عکس العمل های 

احتمالی آماده کنید! 
 LGBT حق�وق  فع�االن  برخ�ی  بدانی�د  اس�ت  جال�ب 
ترانس جندره�ا(  و  دوجنس�گرایان  )همجنس گرای�ان، 
کلمانتین را نه یک لزبین که یک دوجنس گرا تلقی می کنند 
ک�ه در برهه های�ی از زندگ�ی میل ب�ه جن�س مخالف هم 
دارد. آنه�ا به بازتولید یکی از پیش داوری های کلیش�ه ای 
در م�ورد زن�ان دوجنس گرا که بوی�ژه می�ان لزبین ها رایج 
اس�ت اعتراض دارند. آن ب�اور غلط رایج اینس�ت:  "زنان 
دوجنس�گرا یا بای سکش�وآل خیانت کارند و همیشه  پای 

یک مرد در میان است."

عالوه بر این خواندن نس�خه فارسی این کتاب و مقایسه 
آن با نسخه فرانس�وی و انگلیسی، شاید شما را هم، مثل 
من ب�ه این فکر وا دارد ک�ه چرا ما نمی توانیم در فارس�ی، 
براحتی سایر زبان ها از عشق، س�اده بگوییم و بنویسیم؟ 
این ناتوانی وقتی به چش�م می آید ک�ه در گفت گوهایی که 
در تخت خواب و می�ان همخوابگی رخ می دهند، کلماتی 
غیرفارس�ی با حروف فارس�ی می خوانی�د و ذهنتان درگیر 
ای�ن واقعیت می ش�ود که م�ا معادل فارس�ی  - ب�ه اندازٔه 
کاف�ی- محترمی برای اندام جنس�ی نداری�م و مجبوریم 
آن را "سکس"بنویس�یم و ش�اید چی�ز دیگ�ری بخوانی�م. 
آی�ا این نقص زب�ان، حداق�ل در زبان عامیان�ه، محاوره و 
کارب�ردی، خود معل�ول فق�دان آموزش های جنس�ی در 
فرهن�گ و جامعه ما نیس�ت؟ آيا همجنس گراس�تیزی - 
و دوجنس گراس�تیزی- محص�ول هم�ان آموزش ه�ای 
نادرس�ت جنس�ی نیس�ت که آمی�زش بدن ه�ا را معادل و 

محدود به تصاویر غیرواقعی پورنوگرافیک می کند؟ 

ح�اال مص�ور "ب�ی گرم تری�ن رنگ است"دس�ت ش�ما را 
می گی�رد و به می�ان رابط�ه عاش�قانه دو زن می ب�رد، اما 
فراتر از آن، پای ش�ما را به آبی عمیق هم پرس�ش ها و هم 

پاسخ هایی، آن هم به زبان ساده باز می کند. 
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عکس: سورن سپانیان

مجموعه عکسی از
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عکس: آرموند عیوضیانعکس: آرمان استپانیان
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عکس: اوشین زاکاریان

عکس: تونی ریستاکیان

عکس: آرمان استپانیان
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عکس: اوشین زاکاریان

گفتگو و ادیت ویدئو: حسن سربخشیان

دکتر جواد امان کاشف یکی از واکسن های ویروس ایبوال است که با موفقیت 
آزمایش شد. 

 وی 26 ساله بود که به قصد تحصیل از ایران خارج شد و اکنون سالهاست در 
امریکا زندگی می کند. 

 در این مصاحبه وی در باره عوامل موفقیت اش در جامعه ای که او در آن اقلیت 
به شمار می رود، سخن گفته است .   دکتر امان معتقد است برای شناختن یک 

جامعه نباید تالش کنید فرهنگ آن جامعه را بشناسید یا بفهمید بلکه باید آن 
را زندگی کنید. او همچنین معتقد است گرایش افراطی برای عدالت و پیش 

داوری کردن در باره فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کنید صحیح نیست .  

http://tableaumag.com/4894#.VABqs_mSwb5
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م�ن اقلیتم، وقتى باده�اى مدیتران�ه اى روى صورتم، 
زخم می ریزند، اقلیت از ته گورس�تان تنم، سرد می شود، 
آدم هاى تنها، آدم هاى اقلیت اند. گاهى فکر مى کنم مگر 
می شود، با زندگى در دنیاى مجازى کسى را اقلیت نامید، 
در دنی�اى مجازى که می ش�ود از یک اقلی�ت به یک گروه 
رس�ید و جامعه ش�د، هر چند جامعٔه بى س�ر و ت�ه. در دهه 
چهل و پنجاه شمس�ى ایرانى چند نفر اقلیت ادبیاتى بودند 
که با هجوم بى عاطفه ما، دیگر اقلیت نیستند، آنها اقلیت 
مى خواس�تند، مى خواستند در اقلیت زندگى کنند، اقلیت 

از نفس هایش�ان ش�عر مى ش�د وقتى کلمه مى س�وختند، 
دلواپسی ش�ان این بود ک�ه آدم ه�ا از اقلیت نیاورندش�ان 
بی�رون ک�ه آوردندش�ان. بیژن اله�ى، پرویز اس�المپور، 
بهرام اردبیلى، س�یروس آتاباى، هوت�ن نجات، محمود 
ش�جاعی، فیروز ناجی، علی مرادفدایی نیا، ش�اخه هاى 
تکی�ده ادبی�ات، که از نوشت هایش�ان، ارکی�ده مى ریزد، 

اقلیت بودند. 
ای�ن متن ب�ه روایت زندگی س�ه نفر از آنه�ا می پردازد که 
چگون�ه از جامعه به گروه رس�یدند و بعد اقلیت ش�دند. در 

ناما جعفری

بیژن الهی

متن مس�تقیما از کلمه اقلیت و مفهوم آن اس�تفاده نشده، 
ام�ا با نگاه کردن به جریان ادبی – ش�خصی آنها، اقلیت را 

می توانیم حس کنیم. 

او مرده است که ابر ها به اتاق آمده اند تا سقف را 
باال تر برند؟ 

بیژن الهی

چگونه می توانستم تو را فاش کنم 
که حتی برهنگی ات را
 از تن درآورده بودی؟ 

بیژن الهی در تیرماه 1۳24 زاده شد. چهارده ساله بود که 
صحنٔه ِگل گرفتن و پاره کردن آثار نقاشانی را که مدرنیست 
و پی�رو پیکاس�و خط�اب می ش�دند - در خیاب�ان الله زار، 
نمایشگاه مهرگان - دید. الهی در نوجوانی در خانٔه محلٔه 
اس�تخر در چه�ارراه حس�ن آباد )همان ج�ا که متولد ش�ده 
بود( ب�ه کالس های ج�واد حمی�دی می رف�ت و از   همان 
س�ال ها به واس�طٔه حرف های حمی�دی از زندگ�ی و هنر 
نقاشان فرنگی، نقاشی را نه هنری تفننی، بلکه مقوله ای 
حرف�ه ای می پنداش�ت. در ای�ن دهه ب�ه واس�طٔه حضور 
ص�ادق هدایت، حس�ن ش�هیدنورایی و مصطف�ی فرزانه 
در پاریس و حضور چند نقاش برجس�ته در مدرس�ٔه هنری 
بوزار عالقٔه جوانان روش�نفکر تهران ب�ه پاریس بی اندازه  
بود. بیژن نوجوان نیز می خواس�ت به مدرسٔه بوزار برود، 
اما خانواده او را تش�ویق به نقاشی و هنر نمی کردند؛ چون 
می پنداشتند نقاشان و هنرمندان پیوسته انسان هایی فقیر 
و تهی دست بوده اند. این نگرش خانوادگی - که ریشه در 

دریافت های خانواده ه�ای اعیانی در آن دوره بود - برای 
او که خوش داش�ت به دانش�کدٔه هنرهای زیبا برود و هنر 

بیاموزد، مانعی شد. 
اله�ی در ابت�دای دهٔه 4۰، ب�ا حضور در محافل ش�عری 
و چ�اپ اش�عاری در مجل�ٔه ج�زؤه ش�عر، ک�ه اس�ماعیل 
نوری عالء در قطع دفتر مشق مدرسه درمی آورد و به قولی 
پیش�تاز ترین صحنه ش�عر آن دوره بود، به تبیین فضاهای 
ش�عری خود دس�ت یازید. تأثیر ش�عر الهی بر شاعران این 
جزوه، را می توان نظیر   همان تأثیر غیرمحسوسی دانست 

که ازرا پاوند بر ُجنگ سوررئالیست ها داشت. 
اله�ی به دالیل نامعلوم، پس از بازگش�ت از س�فر، دایرٔه 
رفاقت ه�ای گروهی و حضور در مجامع ادبی را ترک کرد. 
اما هرگز س�ایٔه او از سر شاعران شعر دیگر و شعر حجم کم 
نش�د. آن چنان که با ترجمه هایی ک�ه در تنهایی و به یاری 
همفک�ران خ�ود می کرد، س�ایه ای بر ش�عر م�درن ایران 
انداخته که تأثیر آن انکارنش�دنی اس�ت. او در ترجمه ها و 
بازس�رایی های خود از کاوافی، اوس�یپ ماندلشتام، آرتور 
رمبو، هانری میش�و، هولدرلین، و چند شاعر دیگر تالش 
داش�ته تا راهی برای دیگری اندیشیدن در شعر فارسی باز 
کن�د. او از ش�اعران نحلٔه "ش�عر موج نو" و "ش�عر دیگر" - 
مثل پرویز اس�المپور، بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی، 
محمود ش�جاعی، فیروز ناجی، هوشنگ آزادی ور، ایرج 
کیان�ی، هوت�ن نج�ات و... بود. برخ�ی "ش�عر حجم" را 
جریانی رادیکال و متأثر از "ش�عر دیگ�ر" می دانند که بیژن 

الهی سرچشمٔه اصلی آن بوده است. 
از  برخ�ی  و  طرف�ه  مجل�ه  در  را  ش�عرش  نخس�تین 
ترجمه هایش را در مجلٔه اندیش�ه و هنر منتش�ر کرد. بیژن 
الهی مدتی همسر غزاله علیزاده، نویسنده، و مدتی همسر 
ژاله کاظمی بود. او در عصر سه شنبه 1۰ آذر 1۳۸۹ در ۶۵ 
س�الگی در تهران ب�ر اثر عارض�ه قلبی درگذش�ت. یداهلل 
رویای�ی، در مورد بیژن الهی می گوی�د: در امروز ما بیژن، 
همیش�ه فردا بود. فردای او از گذشته های دور می آمد. و 
دیروزهای دور، گاهی که شاعر پس فردا می شد، وقتی که 
فردا را از میان برمی داشت و به گذشته های دور تر می برد. 

الهی به دالیل نامعلوم، پس از بازگشت 
از سفر، دایرٔه رفاقت های گروهی و 

حضور در مجامع ادبی را ترک کرد. اما 
هرگز سایٔه او از سر شاعران شعر دیگر 

و شعر حجم کم نشد
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و در ای�ن معامل�ه غبار از گذش�ته برمی داش�ت، مادر لغت 
می شد. که می برید، و می ساخت. یک "نئولوگ" عاشق، 
عاش�ق لوگ�وس. پیش تر و بیش�تر از همه دریافت�ه بود که 
زب�ان، نیاز به نئولوژی )ُفرس نو( دارد. و فرس نو داالنش 

ترجمه است. 

اینجا � آنچه می میرد برای تو معنای مرگ ندارد 
پرویز اسالمپور

در آغوش تن تنی زخم
که می پیچد و می رویاند

علفی دیگر از شفاهاش
اینجا که بیمار

در آغوش طبیعتی ست پر حادثه
پرویز اسالمپور )زاده مرداد ماه 1۳22 در تهران(، شاعر 

ایرانی سال های دهه چهل و پنجاه خورشیدی است. 
پرویز می گوید: در شعر، کار ما اساسًا یک کار زبانى ست. 
مصالح ما، مصالح کلمه اس�ت، همان ط�ور که مصالح کار 
نقاش و یا یکى از مصالح او رنگ اس�ت. نقش رابطه را در 
جاى کلمه   ه�ا نمی توانیم فراموش کنی�م. یعنى رابطه  اى 
ک�ه جاى کلمه  ها با هم دارند، و یا باید داش�ته باش�ند. این 
رابطه  ه�ا به ج�اى کلمه  ها حکوم�ت می کنن�د. چند کلمه 
بایس�تى در جاهاى خودش�ان با هم رابطه داش�ته باشند. 
معمواًل مسئله ی رابطه  ى جاى کلمه   ها براى ما چیز دقیق 
و خطرناکى ست. همان طورى که در نقاشى و موسیقى هم 
عناصرى هستند که رابطه س�ازند و نقشى بازى مى  کنند. 
این  ها دیگر معیار ها و ارزش هاى مش�ترک زیبایی  شناسى 
اس�ت در هنرهاى زیبا که خود بحث دیگرى س�ت. و شعر 

هم خود هنرى زیباست. 
گفتم که این نگاه ماس�ت که کلمه را تعیین مى  کند و پیش 
ما مى  آورد، ب�دون این که م�ا انتخاب کرده باش�یم. یعنى 
کلمه وقتى که پیش ما مى  آید از پیش متولد ش�ده است. ما 
وقتى که به ش�ى ء مى  رس�یم، و مى  خواهیم نام یا کلمه  اى 
را که بر آن شى ء س�وار است مصرف بکنیم، پیش از آن که 

کلمه حضور پیدا کند، مهم چگونگى نگاه ما به آن است. 
پرویز اس�المپور از مهم ترین بنیانگذاران شعر دیگر بود. 
ایده ش�عر دیگر در برابر جریان ش�عری آن زم�ان در ایران 
که همانا ش�عر متعهد بود شکل گرفت. شاعران شعر دیگر 
متاثر از ش�اعران م�وج نو و بی�ش از همه فری�دون رهنما 
بودند. گرایش آنها به عرفان نه تنها در ش�عر بلکه در شیوه 
زندگی همه این شاعران از جمله پرویز اسالمپور تا آخرین 
روز حیاتش�ان ب�ه خوبی قاب�ل رویت بود. یک س�ال پس 
از معرفی ش�عر دیگر ب�ه جامعه ادبی ایران، اس�المپور به 
همراه محمود شجاعی )شاعر و نمایشنامه نویس(، بهرام 
اردبیلی )ش�اعر(، هوش�نگ آزادی ور )ش�اعر و سینماگر( 

بهرام اردبیلی

بیژن الهی

و فیروز ناجی )ش�اعر( و یداهلل رویایی )ش�اعر( بیانیه ش�عر 
حج�م راامضا کرد. این بیانیه پ�س از ماه ها بحث و گفتگو 
سرانجام در خانه پرویز اسالم پور تأیید شد. امضای بیانیه 
ای�ن جری�ان ش�عری و چندوچون ه�ای آن مدت ها محل 
بحث و ج�دل محاف�ل ادبی در ای�ران بوده اس�ت. پرویز 
اس�الم پور که در مدرس�ه نظام درس خوانده بود با گرایش 
به ادبیات و نقاش�ی از فضای تحصی�ل دوری گزید و پس 
از انتش�ار س�ه مجموعه ش�عر و در اوج فعالیت های ادبی 
خود در س�ن 2۷ سالگی به درخش�ش ادبی خود رسید. او 
عالوه بر نوش�تن این کتاب ها، از نخستین شاعرانی ست 
که ش�عرهای مشترکی با دیگر شاعران از جمله بیژن الهی 

دارد. 
اسالمپور که مسئولیتی در خانه فرهنگ ایران در فرانسه 
داش�ت، پس از انقالب ایران را ب�ا هدف زندگی در پاریس 
ت�رک ک�رد و در مرک�ز فرهنگ�ی "ژورژ پومپیدو" مش�غول 
به کار ش�د. از آن پس او به ش�کل مرتب به نوش�تن شعر و 
ترجمه اشعارش به فرانسه به همراه همسر فرانسوی اش 
ادامه داد ولی اقدام به انتشار آثارش به شکل کتاب نکرد. 
ش�عرهای او بنا به خواس�ت خودش و میل وافر به گریز از 
جنجال های ادب�ی، گاه تنها در س�ایت های ادبی ماهنامه 

نوشتا منتشر شد. 
از اسالمپور سه مجموعه شعر در نیمه دوم سالهای دهه 
1۳4۰ خورش�یدی منتشر شده اس�ت: وصلت در منحنی 
س�وم )1۳4۶(، نمک و حرکت ورید )1۳4۶(، ش�عرهای 
جانور س�یاه چاق )1۳4۹( و پرویز اسالم پور. کتاب آخر که 
پرویز اس�الم پور نام دارد به ش�کل الکترونیکی در س�ایت 
دوات منتشر شده است و شعرهای جانور سیاه چاق نیز در 
سه نسخه چاپ شد و محتوای آن در مجله روزن به انتشار 
رس�ید. آثار اس�المپور تنها چاپ اول داش�ته و با وجود در 
خواست های مکرر ناشران ایرانی و پی گیری های آن ها، 

شاعر از انتشار اشعارش ممانعت کرده است. 
اس�المپور دهه های آخ�ر عم�رش را در پاری�س زندگی 
می کرد. از او شعرهای بسیاری حاصل سال ها انزوا طلبی 
او و تنها زیستن در شعر باقی مانده که توسط خانواده او در 

حال گرد آوری و تنظیم برای انتشار است. وی در تاریخ ۵ 
بهمن 1۳۹1 خورش�یدی و در سن ۶۹ سالگی در خانه اش 
در پاری�س درگذش�ت. او درباره م�رگ گفته ب�ود: هیاهو 
می کنی تا بگویی "زنده ای". س�ر و صدا می کنی. همهمه 
راه می اندازی تا مبادا در س�کوت فرو رفته شوی. مبادا به 

سکوتی بزرگ تر – به مرگ – پیوسته باشی. 

و تن از من به رفتاِر سنِگ مرده می مانست
بهرام اردبیلی

من اگر کفنی داشتم
نگاه به لیلی می کردم و

می مردم
بهرام اردبیل�ی، متولد24 اس�فند 1۳21 در اردبیل بود. 
در س�ن 14 س�الگی به تهران رفت و در دفتر ثبت و اس�ناد 
رسمی مش�غول به کار شد. وی در س�ن 22 سالگی اولین 
ش�عرش را در مجله فردوس�ی چ�اپ کرد. در ای�ن دوران 
بود ک�ه اردبیلی با ش�اعرانی که بعد ها به گروه ش�عر حجم 
معروف شدند، آشنا شد. ش�عر حجم از سالهای 4۶ و 4۷ 
رس�مًا موجودیت خود را اعالم کرد و اردبیلی و تنی چند از 
شاعران در آن س�ال ها بیانیه شعر حجم را امضا کردند. )و 
همچنین ی�داهلل رویایی از تئوریس�ین های مهم این گروه 
ب�ه تاثیرپذیرفت�ن از اردبیلی اعت�راف دارد و همچنین این 

خصیصه در شعر او نیز مشخص است.( 
وی در ابت�دای دهه پنجاه به واس�طه فری�دون رهنما در 

پرویز اسالمپور از مهم ترین بنیانگذاران 
شعر دیگر بود. ایده شعر دیگر در برابر 

جریان شعری آن زمان در ایران که همانا 
شعر متعهد بود شکل گرفت. شاعران 

شعر دیگر متاثر از شاعران موج نو و 
بیش از همه فریدون رهنما بودند



69 شماره نوزدهم، شهریور ۱۳۹۳ شماره نوزدهم، شهریور 68۱۳۹۳

اداره رادی�و و تلویزی�ون مش�غول به کار ش�د و در اواس�ط 
آن ده�ه به هند مس�افرت کرد و ده س�ال در آنجا زندگی را 
گذران�د. او در هند به یوگا و موس�یقی روی آورد. اردبیلی 
س�پس به اسپانیا رفت و بیست س�ال پایانی عمر خود را در 
جزای�ر قناری س�کنی گزی�د. و البته در تمام این س�الهای 
سفر هیچ چیز ننوش�ت و در یک سکوت طوالنی گذراند تا 
سال 1۳۸4 که در ایران سرود دوست داشتنی اش )مرگ( 
را س�رود. اردبیلی چند روزی پس از س�ومین س�فرش به 
ایران در ۳۰ بهمن 1۳۸4 به علت ایست قلبی در گذشت. 
وی مدت ها ب�ود از بیم�اری رنج می برد و حت�ی مقدمات 
خاکس�پاریش را در جزایر قناری فراهم ک�رده بود. یکی از 
نکات بسیار جالب این شاعر خاص خود آگاهی او از مرگش 

است، شعر حلقٔه افق نمودار جالبی از زندگی اوست. 
به�رام می گوید: آنکه نوش�ته و س�روده و بع�د متن را به 
حال خودش   رها کرده؛ ک�م حرف زده یا اصلن حرفی نزده 
در میان انبوه حرف هایی در قامت مصاحبه، طرح مبحث، 

نگره نویسی و... گم می ش�ود. بعضی ها هم عمدا گمش 
می کنن�د. کس�ی می خواه�د ک�ه ب�ه ی�ادش آورد. حرف 
زدن ش�اعری که س�ی/ چهل کلمه بیش�تر نمی داند چقدر 
می تواند جذاب باش�د! کس�ی که خواندن و نوشتن را کنار 
گذاش�ته، حتی حرف زدن را. دنیای او ب�رای ما که جهان 
را ج�دی گرفته ای�م، چیزی در حدود ش�وخی س�ت: مثل 
شاعر ش�دنش: از اردبیل آمده بود تهران که پول پارو کند. 
آبدارچی دفترخانه ای ش�د که از قضا پر از کتاب بود. س�ه/ 
چهار س�ال طول کشید تا در همین آبدارخانه پیِش خودش 
با س�واد شود/ش�د. دو/ س�ه ش�عر نوش�ت. ب�رای مجلٔه 
فردوس�ی فرس�تاد. چاپ ش�د. به همین راحتی. خودش 
هم از شاعر ش�دنش خنده اش می گیرد. قاه قاه می خندد. 
به�رام اردبیلی یک روز از خانه بی�رون می زند که به محل 
کارش برود. ماه ها بعد نامه ای به دست زنش می رسد: من 
بهرام�م و از هندوس�تان برایت می نویس�م. زیاده عرضی 
نیس�ت. بچه ه�ا را ببوس. از س�ال چهل و هف�ت و بهرام 
بیست و ش�ش س�اله، پیاده دنیا را گز می کند: افغانستان، 
پاکستان، هند، فرانسه، یونان، هلند، نپال، جزایر قناری 
و... ابریش�م می آورد، حش�یش برمی گرداند... به تبت 
می رود... تا از دس�ت کلمه خالص ش�ود. م�ی رود تا روز 
و م�اه را فراموش کند. خوان�دن و نوش�تن را؛ کاری که با 
مش�قت فراوان آموخته بود. دنیا را گشته و حاال پاییز سال 
۸۳ به ایران آمده که بمیرد. در این س�ال ها، شعر ننوشتن 
هنر اصلی اوس�ت. انگار این همه دربدری را برای فرار از 
ش�عر تحمل کرده اس�ت. خدا نکند که ش�عر را ادامه دهد. 
به بیژن الهی اس�تناد می کن�د. همو که هم�ٔه دیگری ها، 
ادبیات را به دو بخش تقسیم می کنند: پیش و پس از بیژن 
الهی: بهرام! خوش به حالت که زرنگی کردی و ننوشتی.

 
منابع

الف الم می م، بیژن الهی

نشریه الکترونیکی سه پنج

وبالگ دوئل، امیرسجادحکیمی

کتاب بهرام اردبیلی. گفت و جوی داریوش کیارس. نشر تپش نو

پرویز اسالمپور

گفتگو و ادیت ویدئو: حسن سربخشیان

دکتر کریم عبدیان   مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز حدود چهل سال است در امریکا زندگی می کند، 
با وی در باره حقوق اقلیت های قومی در ایران به گفتگو نشسته ایم . دکتر عبدیان در این مصاحبه می گوید : 
خواس�ت اقلیت های ملی یا مذهبی در ایران مش�ارکت سیاس�ی در سیس�تم حکومتی ایران اس�ت . وی 
همچنین با اشاره به اینکه در ایران هیچ قومی اکثریت قاطع ندارد این سوال را مطرح می کند که چرا فقط 

یکی از ملل تشکیل دهنده کشور دارای قدرت سیاسی است  در صورتیکه  در ایران همه اقلیت هستند؟

http://tableaumag.com/4897#.VABqtPmSwb5
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اندوه خانه به خانه جلو می آید
و شوالی تیره و سردش را

بر روی قلب ها پهن می کند
آه

از آسمان تیرٔه تبعید
خاکستر خاموشی و فراموشی می بارد

و دل های بی قرار، 
عاشق

آرام آرام
می پژمرند و می میرند

 ...
هنوز هم پس از گذش�ت س�ی س�ال از س�رودن این ش�عر 
در دهٔه ش�صت، هن�گام خوان�دن، چش�م هایش نمناک 
می ش�وند. بهم�ن امین�ی از ش�ناخته ش�ده ترین فعاالن 
سیاسی و ادبی در میان ایرانیان ساکن فرانسه و اروپاست. 
او ی�ک نمونه ش�اخص از افرادی اس�ت که در قل�ب اروپا 

گفتگو با بهمن امینی، فعال سیاسی
امید کشتکار

همچنان به ایران می اندیش�ند و حضور خ�ود را به عنوان 
اقلیت در جامعه میزبان پذیرفته اند. 

بهمن امینی متولد اردیبهش�ت 1۳۳۰ در مش�هد است. 
در خانواده ای متدّین، با عالئق ملی که به سیاس�ت توجه 
داش�ته، رشد کرده اس�ت. او در تمام س�ال های مدرسه و 
دبیرس�تان با ادبیات و سیاست توامان ُاخت شده است. از 
تش�کیل انجمن کتاب در دبیرستان تا ش�رکت در جلسات 
گروه ه�ای چ�پ در زادگاه�ش، در ه�ر دو طی�ف فعالیت 
کرده اس�ت. با وجود کس�ب دیپل�م ریاضی ب�ا معدل باال، 
تصمیم به تحصیل در رشته جامعه شناسی می گیرد. سال 
1۳4۹ وارد دانشگاه تهران می شود و دو سال بعد در کوی 
دانش�گاه در جریان تظاهرات اعتراضی دانشجویان علیه 
نیکس�ون رئیس جمهور آمریکا، دس�تگیر می شود و بعد از 
آزادی، مجددا در س�ال 1۳۵2 در مشهد به زندان می افتد 
و در س�ال 1۳۵۶ از اوین آزاد می شود. او پس از مهاجرت 
به فرانس�ه در س�ال های اول انقالب، تحصیل در رش�ته 
جامعه شناس�ی را تا کس�ب مدرک پیش دکترا )DEA( ادامه 
می دهد و پس از ش�روع به تحقیق و نوش�تن تز دکترا، آن 
را ترک می کند تا بتواند در راس�تای افش�ای سرکوب های 
جمهوری اسالمی و اعدام فعاالن سیاسی در دهه شصت 
فعالیت کند. امینی در حال حاضر مدیر انتش�ارات خاوران 
پاریس است و همچنان به فعالیت سیاسی ادامه می دهد. 
او تاکنون با وجود تمام مشکالت فنی و اقتصادی نزدیک 
به صد کتاب فارس�ی منتش�ر ک�رده و س�ال های متمادی 
برنامه های"دی�دار ب�ا اهل قل�م" را در پاریس برگ�زار کرده 

است که شمار این برنامه ها به بیش از هفتاد می رسد. 
ای�ن گفتگ�و در ی�ک روز ن�ه چن�دان گ�رم م�اه اوت در 
کتابفروش�ی خ�اوران در نزدیک�ی میدان ناس�یون پاریس 

انجام ش�د. جایی ک�ه این روز ه�ا مح�ل کار و دفتر بهمن 
امینی است. با او درباره تجربه اقلیت بودن و ایرانی بودن 

در یک جامعه غربی صحبت کرده ام. 

ش�ما در ایران ب�ه عنوان یک نیروی سیاس�ی چپ، جزو 

نیروه�ای اقلیت بودید، وقتی هم وارد فرانس�ه ش�دید در 

اقلیت قرار گرفتید. در ایران اقلیت سیاس�ی و اینجا اقلیت 

زبانی و قوم�ی. در ادامه راه هم همواره مش�اغل مرتبط با 

جامعه ایرانی داش�ته اید. از جمله همین انتشارات خاوران 

که در کار نش�ر کتاب های فارس�ی اس�ت. آیا هیچ تالشی 

کردید که مانند ایرانی های فراوانی که به خارج کش�ور کوچ 

می کنن�د در ای�ن  جامعه حل ش�ده و از اقلیت ب�ودن خارج 

شوید؟

م�ن معتقدم م�ا ایرانی ها ق�درت تطبیق خوب�ی با جهان 
بی�رون داریم. ما به راحتی می توانیم با محیط یک کش�ور 
خارجی رابطه برقرار کنیم و در جامعه میزبان وارد ش�ویم. 
به همین دلیل من هم بعد از رس�یدن به فرانس�ه مشکلی 
برای ورود به جامعه نداش�تم. اما ای�ن انتخاب را کردم که 
همواره ایرانی بمانم. در حقیقت بعد از گذشت بیش از سی 
سال، هنوز پناهنده سیاسی هس�تم. بدون هیچ قضاوتی 
درب�اره رفت�ار دیگ�ران، می دانی�م ک�ه خیل�ی از ایرانی ها 
در کش�ورهای مختلف پاس�پورت آن کش�ور را گرفته اند. 
دفترچه پناهندگی دش�واری های خودش را دارد، اما من 
تصمی�م گرفت�ه ام که پاس�پورت خارجی نگی�رم. این یک 
انتخاب کامال ش�خصی اس�ت. مش�کالتش را در ادارات 
مختلف و لب مرز و... پذیرفته ام و امیدم هم همیش�ه این 

بوده که به ایران برگردم. 
ج�دا از ای�ن، معتق�دم بای�د وارد اینجامعه ش�د، زندگی 
س�اخت، درس خواند، تالش کرد و... ام�ا این به معنای 
ج�دا ش�دن از ایران و ش�رایط ایران نیس�ت. در بس�یاری 
کش�ور ها، ایرانی�ان در حال�ی که ج�زو اقلیت ه�ای موفق 
هستند و بیشترین رابطه را با کشور میزبان دارند، در   همان 
حال تالش کرده اند ریشه هایش�ان را با کش�ور خودش�ان 
حفظ کنن�د. این ویژگی را م�ن در بخش بزرگ�ی از جامعه 
ایرانیان فرانس�ه دیده ام که در   همان ح�ال که وارد جامعه 
ش�ده اند و موفق ه�م بوده ان�د، اما از راه ه�ای فرهنگی، 
هن�ری، اجتماع�ی و حتی سیاس�ی درباره ای�ران فعالیت 
کرده اند. م�ن تضادی بین وارد ش�دن و آمیختن با جامعه 

نسل ما که حدود سی سال است خارج 
از کشوریم، حتی از نسلی که در این دو 
سه سال اخیر از کشور خارج شده اند 

کمتر کلمه التین استفاده می کنیم. برای 
ما زبان و ادبیات و فرهنگ خیلی مهم 

بوده
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میزبان و ریشه در ایران داشتن نمی بینم. 
اما ش�رایط مهاجرت برای من متفاوت ب�ود. تز دکترای 
من درباره "نهادهای موازی قدرت در ایران" بود که حدود 
یک سال هم روی آن کار کردم. آن موقع من روزنامه های 
کیهان و اطالعات را آبونه بودم و هر روز دریافت می کردم 
تا با اس�تفاده از اطالعات ای�ن دو روزنامه روی تز دکترایم 
کار کنم. وقتی خرداد شصت رس�ید من دیگر دنبال سوژه 
تزم در این روزنامه ها نمی گشتم. هر روز در لیست طوالنی 
اعدامی ها، دنبال اس�م هایی می گش�تم که می ش�ناختم، 
از دوس�تانم بودن�د و ب�ا آن ه�ا زندگ�ی ک�رده و ی�ا زندان 
کش�یده بودم. این عین واقعیت اس�ت. در نظر بگیرید در 
شهرستانی در فرانس�ه هستید و هر روز که پستچی می آید 
شما به دنبال این لیست هستید و َبرمی خورید به اسم هایی 
که ده س�ال، دوازده س�ال با آن ها زندگ�ی کرده اید و حاال 

اعدام شده اند.
در این شرایط بسیار سخت، پدر فضیلت کالم آمد دنبال 
م�ن که بی�ا پاریس تا ب�ه اعدام ه�ا و س�رکوب ها اعتراض 
کنیم. عباس فضیل�ت کالم مبارز جنبش کارگری و فدایی 
خلق، در دوران ش�اه بار ها به زندان افتاده بود. س�ه فرزند 
فدایی اش هم در   همان دوره کش�ته شده بودند و به همین 
دلی�ل به او پدر می گفتیم. من یک س�ال و نیم در بند چهار 
اوی�ن ب�ا پدر هم اط�اق بودم. ه�م آن روزه�ای تلخ و هم 

حرف پدر باعث شد که   همان موقع همه چیز را   رها کردم و 
آمدم پاریس. اس�تادم مخالف بود و اصرار داشت که شش 
ماه تا یکس�ال دیگر بمان�م و مدرکم را بگیرم. ب�ه او گفتم 
ممکن نیس�ت ک�ه من در این ش�رایط بتوان�م کار کنم. آن 
سال ها، سال های بسیار بس�یار سیاهی بود. در آن دوران 
س�یاه انتخاب من این بود که به دنبال مبارزه با س�رکوب و 
ش�کنجه و اعدام باش�م. البته این انتخاب که تمام زندگی 
من ش�د، طبیعی بود. به گذشته من برمی گشت. به آدمی 

که بودم و هستم. 
در پاریس مس�ئول تش�کیالتی به نام "جبهه همبستگی 
ب�رای دفاع از حق�وق دموکراتی�ک مردم ایران" ش�دم که 
بخش بزرگی از نیروهای چپ و دمکرات را در برمی گرفت 
و برای بس�یج اف�کار عمومی، نهادهای حقوق بش�ری و 
مقامات رس�می علی�ه اعدام ها و س�رکوب های س�نگین 
داخل ایران فعالیت و اطالع رسانی می کرد. ما در دوره ای 
از ده�ه ش�صت اینج�ا از زی�ادِی حج�م کار، روز و ش�ب 
نداشتیم و بسیار فعال بودیم. من به ویژه چون این توانایی 
را داش�تم که وارد مسائل فرهنگ و کتاب و ادبیات بشوم، 
در   همان سال های ۶۳ و ۶4 انتشارات خاوران را تاسیس 
ک�ردم. هم زمان، هم�کاری ام را با مجله "زم�ان نو" که به 
همت دوستانی چون هما ناطق و رهام اشه منتشر می شد 
ش�روع کردم که ت�ا آخرین ش�ماره ادامه داش�ت. از ابتدا، 

گورستان خاوران، مدفن بسیاری از اعدامیان دهه شصت ایران

بخشی از کتاب های انتشارات خاوران کتاب های سیاسی 
و خاطرات زندان بود. در واقع فعالیت سیاس�ی و فرهنگی 

که به این ترتیب دوباره شروع کردم، تا االن ادامه دارد.
 

هم�ان موقع که دانش�گاه را ت�رک کردید ای�ن تصمیم را 

گرفتید؟ در واقع یک انتخاب در ش�رایط اضطرار بود یا یک 

انتخاب خودآگاه؟

بله در   همان دوراِن رهاکردن درس بود. در واقع،   همان 
موقع من وارد این مسیر شدم. اگر   همان موقع می ماندم و 
مثال فرض بکنید دکترا را می گرفتم، شاید بعد می توانستم 
ش�غل آکادمیک بی دردسری داشته باشم. اما انتخابم این 
ب�ود که ب�ه دنب�ال فعالیت های سیاس�ی و ادب�ی مرتبط با 

جامعه ایران باشم. 

شما در واقع انتخاب کردید که در جامعه فرانسه در اقلیت 

بمانید، فعالیت سیاس�ی و فرهنگی مرتبط با ایران بکنید، 

اما از نظر ش�غلی هم ش�رایط س�خت تری را تجربه کنید. 

می توانستید با انتخاب دیگری ش�رایط زندگی راحت تری 

داشته باشید. 

دقیق�ا، ای�ن از   هم�ان س�ال های اول اتفاق افت�اد. من 
همیش�ه کار کردم. چه کار بدنی س�خت و چه کار فرهنگی 
و چه فعالیت سیاسی. سیزده سال در یک کارخانه نگهبان 
شب بودم. بعد به زحمت کار چاپ یاد گرفتم و چاپخانه ای 
راه اندازی کردم. نگهبان شب بودن به من فرصت می داد 
که از تمام روزم برای فعالیت سیاس�ی و فرهنگی استفاده 
کن�م و فقط زم�ان کمی ش�ب ها بخوابم. با وج�ود این که 
س�خت بود و درآمد حداقلی داشت، اما به خاطر آن آزادی 
که روز ها برای فعالیت داشتیم این شغل را ادامه می دادم. 
شرایط زندگی س�خت بود اما احساس می کردیم در مقابل 
سختی ای که افراد در ایران در زیر سرکوب و یا در زندان ها 
می کش�ند، س�ختی ما چیزی نیس�ت. این فکر به ما قوت 
قلب و انگی�زه می داد. وقتی آدم نگاه می کرد به آن چیزی 
که در ایران می گذشت، می دید ش�رایط خودش آن قدر ها 

هم سخت نیست. 
در واقع این انتخاب انجام ش�د و این س�ختی ها پذیرفته 
ش�د با امید این که ما بتوانیم برای حف�ظ خودمان و احیانا 
ب�رای تغیی�ری در ش�رایط ای�ران کاری انج�ام دهیم. در 
ش�رایط دش�وار تبعید، یک وظیف�ه اصلی ب�رای تبعیدی 

حفظ خود است. همه جور بال و حتا مرگ برایش دام پهن 
کرده اند. برای انسان تبعیدی یکی از راه های حفظ خود، 
چنگ زدن به فرهنگ و زبان مادری اس�ت. اگر دقت کنید 
نس�ل ما که حدود سی سال اس�ت خارج از کشوریم، حتی 
از نس�لی که در این دو سه سال اخیر از کشور خارج شده اند 
کمتر کلمه التین استفاده می کنیم. برای ما زبان و ادبیات 
و فرهنگ خیلی مهم بوده. البته به صورت درس�تش نه به 

صورت شوونیستی. 

االن بعد از سی و سه س�ال از انتخابی که کردید پشیمان 

نیستید؟ از اینکه خواستید اقلیت بمانید؟

من اگر دوباره در   همان ش�رایط قرار بگیرم باز هم همین 
انتخ�اب را می کنم. این انتخاب در ش�خص من و کودکی 
من ریش�ه دارد. من در یک محله  قدیمی و مردمی مشهد 
زندگی کردم. گرچه ما شرایط زندگی معمولی ای داشتیم، 
ام�ا در محله مان فقر، گرس�نگی و مردس�االری را دیده ام 
و می توان�م بگوی�م از نزدیک لم�س کرده ام. م�ن این ها 
را هیچ وق�ت نپذیرفت�ه ام. اثری ک�ه بی عدالت�ی از   همان 
کودکی روی من گذاش�ته بعد ها آمیخته ب�ا آگاهی، تیدیل 
به وجدانی بیدار ش�ده که همیش�ه راهنمای من در شرابط 
دش�وار بوده اس�ت. ش�رایط کنونی من یا درست تر بگویم 
ش�رایط من از س�ی و چند س�ال پیش، یک انتخاب ناگزیر 
اما در همان ح�ال یک انتخاب کامال آگاهانه بوده اس�ت. 
انتخابی که برای زنده بودن خودم و برای داش�تن امید به 

زندگی انجام داده ام.

شرایط زندگی سخت بود اما احساس 
می کردیم در مقابل سختی ای که افراد 
در ایران در زندان می کشند، سختی ما 

چیزی نیست. این فکر به ما قوت قلب و 
انگیزه می داد. وقتی آدم نگاه می کرد به 

آن چیزی که در ایران می گذشت، می دید 
شرایط خودش آن قدرها هم سخت 

نیست
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با دکتر "آزاد مرادیان" دبیر کمیته "کردهای مقیم 
آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران" و موسس 

رادیو صدای کردهای مقیم آمریکا، در عصر یک 
روز تعطیل در نزدیکی لس آنجلس به بحث و 

گفت و گو نشستیم. در انتهای این گفت و گو دکتر 
مرادیان به نکته ای بسیارمهم اشاره کرد که آن را 

در ابتدای این گزارش آوردم. 

دکتر مرادیان گفت: درحالی که جمهوری اسالمی ایران 
ت�الش زیادی کرد ت�ا در مناط�ق کرد نش�ین، جنگل ها را 
بس�وزاند و از این طریق از فعالیت های سیاس�ی و نظامی 
کرد ها جلوگیری کند، متقابال مردم کردستان با تمام وجود 
ب�رای خاموش کردن این آتش ها ش�تافتند، چ�را که آن ها 
معتقدند محیط زیس�ت متعلق به نسل آینده هم هست. از 
س�وی دیگر می بینیم که کرد ها در دفاع از محیط زیس�ت، 

دلبر توکلی

گفتگوی ویدئویی با دکتر آزاد مرادیان
دبیر کمیته "کردهای مقیم آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران

داوطلبانه، تفنگ های شکاریشان را بر زمین می گذارند و 
کبک ها را از قفس آزاد می کنن�د. آنان در مبارزه با هرگونه 
اعدام متحد شده اند، حال چه این اعدام مربوط به عناصر 
اعضای یک سازمان سیاسی باشد چه افرادی که به دالیل 
دیگ�ری برای آن ه�ا حکم اعدام صادر ش�ده اس�ت. این 

تغییر، یک نگرش مثبت در درون ملت کرد است. 
او در ادام�ه با تاکید بر اینکه اقلیت کرد تفکری ضد جنگ 
دارد گف�ت: در دو س�ال گذش�ته ش�اهد تح�والت در خور 
تاملی در کردس�تان ایران بوده ایم، کرد ها نش�ان دادند که 
در کنار س�ایر اقوام و مذاهب از جمله، ارامنه، آسوری ها، 
ایزدی ه�ا و همین طور ش�یعیان در جس�تجوی زندگی در 
صل�ح و امنیت هس�تند. ملت کرد، برخالف همه گذش�تٔه 
جنگ چریک�ی و پارتیزانی که داش�ت، هی�چ وقت جنگ 
افروز نبودند و حتا در خصوص اتفاقات کردس�تان عراق، 
مردم عالقمند نبودند که وارد جنگ با داعش شوند و فقط 
از مناطق مرزی که متعلق به آنها بود نگهداری می کردند. 
بحث ضد جنگ بودن در کردس�تان عراق و ایران و حتا در 

بین کردهای ترکیه هم قابل مشاهده است. 
آقای مرادیان همچنین اشاره داش�ت به اینکه ملت کرد 
از نظر جغرافیایی در چهار کش�ور مش�خص ایران، عراق، 
س�وریه و ترکیه زندگی می کنند اما می ت�وان حضور آنها را 
به ص�ورت پراکنده در آذربایجان، ارمنس�تان و از ش�مال 
آفریقا تا اروپا و آمریکا و خاورمیانه دید. به گفته او ملت کرد 
بر اساس آمارهای نا نوش�ته حدود 4۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد و شاید تنها ملتی هستند که بدون داشتن کشور واحد 
با یکدیگر متحدند. به همین دلیل هرگونه تغییر در شرایط 
کرد ه�ا می توان�د تغیی�ر در ش�رایط سیاس�ی و اجتماعی و 
جغرافیایی آن کش�ور ها را به همراه داشته باشد. به عنوان 

مثال تغییر در وضعیت کردهای ایران می تواند در وضعیت 
سایر اقوام ایرانی نیز تاثیر گذار باشد. 

دکت�ر مرادی�ان در پاس�خ ب�ه این پرس�ش که ب�ا توجه به 
تح�والت اخی�ر در منطق�ه و زمزمه هایی ک�ه در خصوص 
تشکیل کش�ور مس�تقل برای کرد ها به گوش می رسد، آیا 
رسیدن به این رویا موجب تجزیه طلبی سایر اقوام در ایران 
نمی شود و همین طور از هم پاشیدگی خاورمیانه؟! گفت: 
هر گون�ه تغییری در ای�ن پازل می تواند ب�ر روی تحوالت 
خاورمیان�ه تاثی�ر بگ�ذارد. من فک�ر می کن�م قدرت های 
بزرگ از ایج�اد تغییر ب�زرگ در خاورمیانه ه�راس دارند و 
قطعا ایجاد یک کش�ور مس�تقل به نام کردس�تان می تواند 
جغرافی�ای منطقه را تحت تاثیر قرارده�د. به همین دلیل 
ه�م ای�ن قدرت های ب�زرگ، با وس�واس در م�ورد اتفاق 
کردس�تان مواجه هس�تند. البته به نظر من، ش�رایطی که 
داع�ش در منطقه بوجود آورده عمال به اس�تقالل منطقه 
ش�مال عراق منتهی می ش�ود، اما اینکه استقالل منطقه 
کردس�تان ع�راق، تغییراتی را در س�ایر مناطق کردس�تان 
ایجاد کند نیز امکان پذیر اس�ت، حال اینکه این تغییرات، 
مثبت است یا منفی! باید بگویم که به نوع نگاه ما، بستگی 

دارد. 
موسس رادیو صدای کردهای آمریکا برای دموکراسی، 
در پاسخ به پرس�ش دیگری در خصوص تصاویری که این 
روز ه�ا از ارت�ش و پیش�مرگه های زنان و دخت�ران کرد در 
ش�بکه های اجتماعی اینترنتی منتشر ش�ده است اما چرا 
پسران و مردان در کنار این زنان و دختران دیده نمی شوند، 
گفت: هیچ وقت برای حضور زن کرد در جبهه ها و مناطق 
جنگ�ی در کردس�تان مش�کلی وج�ود نداش�ت و من فکر 
می کنم این یک بیداری جنس�یتی اس�ت که آن را در سایر 
اقوام نمی بینیم. بسیاری از زنانی که در مناطق کرد نشین 
زندگ�ی می کنند زیر بنای فکری مذهب�ی دارند اما در عین 
حال به آزادی فردی زن باور دارند و در مس�ایل سیاسی و 
اجتماعی، خودشان را کمتر از مردان نمی بینند . اساسا زن 
کرد خودش را برابر مرد کرد می داند، این دس�تاورد بزرگی 
است که جنبش کردستان می تواند آن را به سایر جنبش ها 
هدیه کند. اگر در ایران هم قرار اس�ت تغییری در حکومت 
صورت بگیرد زنان باید به عنوان نیمی از جمعیت و قدرت 

سیاسی و اجتماعی در کنار مردان قرار بگیرند.

بسیاری از زنانی که در مناطق کرد نشین 
زندگی می کنند زیر بنای فکری مذهبی 
دارند اما در عین حال به آزادی فردی 
زن باور دارند و در مسایل سیاسی و 
اجتماعی، خودشان را کمتر از مردان 

نمی بینند

http://tableaumag.com/4885#.VABqyvmSwb4
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سوگنامه ای برای سیمین

عکس: حسن سربخشیان

حاال، چند روز بعد از برگزاری مراسم تدفین 
سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، گفتنی ای 
نمانده که دیگران نگفته باشند، می ماند آنچه 

که حرف دل است و نگاهی به آخرین روز حضور 
سیمین در میان مردمان. 

ای جملگی دشمن من!  "جز حق چه گفتم به سخن؟"
پاداش دشنام شما آهی به نفرين نزنم

انگار من زادمتان، کژتاب و بدخوی و َرمان
دست از شما گر بکشم، مهر از شما بر َنَکنم

انگار من زادمتان، ماری که نيشم بزند
من جز مدارا چه کنم، با پاره جان و تنم؟

هفتاد سال اين گله جا، ماندم که از کف نرود
يک متر و هفتاد صدم، گورم، به خاک وطنم

و نه هفتاد س�ال که هش�تاد و هفت س�ال مان�د تا گورش 
را، خ�اک وطنش را از دس�ت ندهد، س�یمین بانوی ش�عر 
ای�ران، زنی که دش�وارترین لحظات زندگی�ش را به کالم 
تبدیل ک�رد. س�یمین بهبهانی می گوید ش�عر "ی�ک متر و 
هفتاد صدم"را در س�خت ترین موقعیت زندگیش س�روده 
است:" س�خنرانی ای داشتم و نگذاشتند تمام بشود، اول 
میکروفن را خام�وش کردند، بعد چراغ را خاموش کردند، 
بع�د پرده را کش�یدند، بعد مأمور حراس�ت آمد ک�ه من را از 
روی صحنه بکش�د پایین. من ناچار خودم طرف مقابل را 
گرفتم و آم�دم پایین، این روحیه مرا طوری تس�خیر کرده 
بود که من توانس�تم این ش�عر را "یک مت�ر و هفتاد صدم / 
افراشت قامت س�خنم"، بگویم و ممکن است که بهترین 
شعر من نباشد، ولی بیشترین موضع را در ذهن من اشغال 

کرد..."
ام�ا حتی پس از این که او اعالم کرد که یک متر و هفتاد و 
صدم از خاک این س�رزمین حق اوست، باز هم نگذاشتند 
یا نش�د که به وصیتش عمل ش�ود و در امامزاده طاهر، در 
کنار همس�ر و نوه اش دفن شود. شایعات در این زمینه هم 
داغ بود، گروه�ی می گفتند مقامات حکومتی مانع دفن او 
در امام زاده طاهر ش�ده اند. گروهی می گفتند سال هاست 
ک�ه اج�ازه دف�ن در ای�ن م�کان داده نمی ش�ود و گروهی 
دیگر می گفتند درس�ت است که س�یمین بانو، مجوز دفن 
در ام�ام زاده طاهر را داش�ت اما ای�ن مجوز من�وط بود به 
پرداخت ده میلیون تومان در همان س�الی که مجوز صادر 

شده بود، پولی که گویا پرداخت نشده بود. 

ام�ام زاده طاهر یا گورس�تان خانوادگی در بهش�ت زهرا، 
تغیی�ری در واقعی�ت آن چ�ه رخ داده، نمی دهد. س�یمین 
بانوی ش�عر ایران، س�یمیِن کانون نویس�ندگان و سیمیِن 

جنبش زنان ایران رفت و "با خود، یک تار مو نبرده".
ش�عر "کول�ی" س�یمین بان�و را اگ�ر نخوانده ای�د حتم�ا 

شنیده اید، آن هم با صدای ناب همایون شجریان:
رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده

شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده
کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟

شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟
خاموش مانده اینک، خاموش تا همیشه

چشم سیاه چادر با این چراغ مرده
رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی

چشمان مهربانش یک قطره ناسترده
در گیسوی تو نشکفت آن بوسه لحظه لحظه

این شب نداشت �� آری �� الماس خرده خرده
بازی کنان زگویی خون می فشاند و می گفت

روزی سیاه چشمی سرخی به ما سپرده
می رفت و گرد راهش از دود آه تیره
نیلوفرانه در باد پیچیده تاب خورده

سودای همرهی را گیسو به باد دادی
رفت آن سوار با خود، یک تار مو نبرده

همایون ش�جریان، در میان خوانندگان متاخر بیشترین 
اش�عار را از س�یمین بانو خوانده، او در پیامی به مناس�بت 
درگذشت س�یمین بهبهانی نوشت: " آن زمان که خواندن 
را ب�ا ه�وای گری�ه ات آغ�از ک�ردم، کالم تو ص�دای مرا تا 
گرم تری�ن و امن ترین نقط�ه قلب ها برد، و در این ش�ب ها 
که چرا رفتی ات را بر صحنه فریاد می کش�م، باز این نگین 
شعر توست که بر صحنه ها می درخشد. این چه سّری ست 
در سرنوش�ت من که هر بار با شعر تو محبوب می شوم. در 
فهم من تنها جادوی عش�قی اس�ت که در ش�عر تو زندگی 

می کند. رفتی و وطنی در سوگت نشست."
"وطنی در س�وگ او نشس�ت" این را همایون ش�جریان 
درمراس�م تدفین سیمین هم مطرح کرد، همان جا که شعر 
کول�ی را بر روی تریبون مخصوص س�خنرانان اجرا کرد. 
تریبونی که در مراس�م تدفی�ن یکی از بزرگترین ش�اعران 
زن معاصر، به مردان اختصاص یافت. جلوه جواهری، از 
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فعاالن جنبش زنان ایران در مورد مراس�م تدفین سیمین 
بهبهانی در صفحه فیس بوک خود نوش�ته است:" تجربه 
پیش�ین من، حضور در مراسمی نظیر ش�املو و مختاری و 
پوینده بود؛ مبارزانی که مراسمی در شان خود داشتند... 
اما وقتی نوبت به سیمین رس�ید چه چیزی در میان نبود؟ 

چرا برای او نمی شد جایی اندازه خود او پیدا کرد؟
چقدر الزم است یک زن در این سرزمین پرتبعیض تالش 
کند تا به جایی هم چون س�یمین برس�د و ب�از هم مصادره 
شود به دس�ت مردانی که هزاران سال بر او سیطره داشته 
اند. س�یمین که در همه ی س�ال های گذش�ته بیش�ترین 
نوش�ته های اش در حمایت از خواس�ته های زن�ان بود و 
در بیش�تر س�ن خود برای حقوق زنان مبارزه ک�رد آیا حق 
نداش�ت یک مبارز یا ش�اعر زن را در مراسم خود به عنوان 

راوی داشته باشد؟ "
س�یمین  تدفی�ن  مراس�م  در  ش�رکت کنندگان  از  یک�ی 
بهبهانی ب�ه تابلو گفت:" می ش�د حدس زد ک�ه زنی برای 
سخنرانی دعوت نخواهد ش�د. فضا آن قدر حکومتی بود 
که زنان جایی برای حضور نداشتند. همین شد که گروهی 
از فع�االن زن، خود ترانه مرغ س�حر را در بدرقه س�یمین 
جان اجرا کردند. اما همه ای�ن تالش ها هم در قدردانی از 

سیمین کم بود. زنی که در تمام این سال ها تمام قد در کنار 
جنبش زنان ایرانی ایستاده بود."

همه کس�انی که در تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران 
حاض�ر بودند به خاطر دارند که س�یمین بانو از اولین زنانی 
بود که تجمع را آغاز کرد و شعری جسورانه را در میان جمع 

خواند:
الف ز برتری کم زن، سنگ برابرت هستیم
تیر به ما چه می باری، نیمه دیگرت هستیم

تخم بی روانت را در تن خویش جان دادیم
حرمت ما نگه می دار خالق و مادرت هستیم

عزت و امن و آسایش، می طلبی زما؟ آری
از دل خود اگر پرسی، همسر و دلبرت هستیم
حق طلبان و همراهیم، زنده و شاد و سرپاییم

گام بزن بیا با ما ، ما همه یاورت هستیم
حق حیات کاملتر، گرچه به کام شیر اندر

مطلب ماست باور کن، تشنه باورت هستیم

هرچند گروهی از ش�نیدن س�خنان محمدرضا شجریان 
در مراس�م تدفین سیمین بانو برآشفته ش�ده اند اما به نظر 
می رس�د که از منظری دیگر هم می توان آن را تعبیر کرد. 

عکس: علی علیزاده، وبسایت تابناک

محم�د رضا ش�جریان در س�خنان کوتاه خود، س�یمین را 
مادری پر مهر خواند و گفت:"  من س�خنی به نقل از استاد 
»دادب�ه« ع�رض می کن�م و آن این ک�ه جه�ان را مردان 
می س�ازند ومردان را زنان. ملتی که بی بهره از این زندگی 
باش�د مردنی اس�ت. من آمده ام امروز بگویم که س�یمین 
برای همیش�ه زنده است و زندگی می کند هرچند که امروز 
م�ادری پر از مه�ر از میان ما رفته اس�ت اما می ش�ود امید 
داشت که بیش از این قدردان مادران و زنان سرزمین مان 

باشیم."
کس�انی که در فعالیت ه�ای جنبش زنان در کنار س�یمین 
ج�ان بوده اند می گویند که او همواره در برخورد با مردان و 
ماموران در جایگاه " مادر" با آنها روبرو می ش�د.  صدای او 
در سرود جنبش زنان ایران ثبت شده است آنجا که خطاب 
به مامورانی که به زنان معترض حمله ور شده اند می گوید: 

ما شما را در بطن خود پرورش داده ایم...
با این که شایع ش�د کانون نویس�ندگان ایران، حضور در 
مراس�م تدفین س�یمین را به دلیل دخالت ه�ای حکومتی 
تحریم ک�رده اما این کانون ه�م در بیانیه خود تالش کرده 
تا جایگاهی در خور برای او ترسیم کند:" شاعر بزرگ ما نه 
تنه�ا پرچ�م دار آزادی، که از بلند قامتاِن فانوس باِن ش�عر 

تعه�د و آزادی بود. افزون بر اینها، س�یمین خصلت هایی 
ش�ریف و انسانی داش�ت. در بزرگ منش�ی و دریادلی این 
زن بزرگ�وار همین بس که حتی س�رکوبگران هتاکی را که 
رذیالنه و یکریز به پرونده سازی و توهین و اذیت و آزارش 

کمر بسته بودند »پاره ی تن« خود نامید."

سوگنامه سیمین را با ش�عری به پایان برسانیم از حسین 
جنتی

حالیا بار دگر چرخ سر کین افتاد
چرخ خونخوار بر آن شیوه دیرین افتاد

قصه عشق همان بود ولی ناغافل،
تیشه اینبار نگر؛ بر سر شیرین افتاد!

خود نشابور غزل چاره به جز صبر ندید
زلف عطار چو در چنگ تموچین افتاد

این شهابی ست که با رفتن او از سر بام،
خدشه بر مردمک جام جهان بین افتاد

زن مگویید! که شهنامه ای از مردان بود
زن مگویید! که تهمینه ای از زین افتاد!

تا کجا سر رسد از دار فنا نوبت ما
شیر و خط کرد فلک، سکه به سیمین افتاد!!

عکس: منصوره فردوسی جاه، خبرگزاری ایرنا
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پرونده



83شماره نوزدهم، شهریور 82۱۳۹۳ شماره نوزدهم، شهریور ۱۳۹۳

بهرام میالنی

این روز ها دو موضوع صفحه های خبری را پر 
کرده اند داعش و اسرائیل، حتی اگر بخواهی هم 

نمی توانی از دست خبرهای این دو گروه رهایی 
یابی، در صفحه اول از تلفات جنگ می گویند، 

در بخش سیاسی از مذاکرات و در بخش هنر از 
هنرمندانی که با مردم فلسطین همدردی کرده اند 

یا پشت سر اسرائیل ایستاده اند. شاید مشکل 
داعش با تمام گردنکشی هایش را بتوان حل کرد 

ولی آنچه در این میان سال هاست که جهان را آزار 
می دهد دعوای نزدیک به صد ساله شدن عرب ها 

و یهودیان است. دعوایی که خون هزاران نفر 
را ریخته و اشک را به چشمان چندین نسل از 

ساکنان خاورمیانه آورده است.

جنگ جهانی اول

در ابتدای قرن بیس�تم و با باال گرفتن یهودی ستیزی در 

اروپای مرک�زی و ش�رقی، گروه های بزرگ�ی از یهودیان 

س�اکن در این مناطق به سمت فلسطین امروزی که در آن 

هنگام بخش�ی از حکومت عثمانی ب�ود مهاجرت کردند. 

مهاجرت یهودیان به س�مت فلس�طین همراه با تش�کیل 

جنبش صهیونیسم بود. هدف این جنبش، به ویژه بخش 

مذهب�ی آن، برقراری یک حکومت یهودی در فلس�طین 

ب�ود، حکومت�ی که تبدی�ل ب�ه پناهگاهی ب�رای یهودیان 

جهان باشد. س�ازمان جهانی صهیونیسم و صندوق ملی 

یهودی�ان با ات�کا بر همین ای�ده با اه�دای وام های کالن 

به یهودیان آنها را تش�ویق به خری�د زمین در مناطق تحت 

کنترل حکومت عثمانی کردند. 

افزایش مهاجرت یهودیان باع�ث نگرانی رهبران عرب 

ناحیه فلس�طین ش�د. آنها که متوجه نقش�ه یهودیان شده 

بودند با کمک س�ران عثمانی موفق شدند تا فروش زمین 

به خارجی�ان را متوقف کنند ولی حت�ی این ممنوعیت هم 

مانع از گسترش نفوذ صهیونیسم در فلسطین نشد. 

پس از جن�گ جهانی اول و شکس�ت حکومت عثمانی، 

جامعه ملل سرپرستی مناطقی را که شامل کرانه باختری، 

اسرائیِل فعلی، نوار غزه و اردن می شد به حکومت بریتانیا 

سپرد. حکومت بریتانیا در این ناحیه قیومیت فلسطین نام 

گرفت. 

جنگ جهانی دوم و پس از آن

با آغ�از قیومی�ت فلس�طین اختالف�ات بی�ن یهودیان و 

عربه�ای منطق�ه باال گرف�ت. حم�الت خونی�ن طرفین 

بریتانی�ا را بر آن داش�ت تا از طریق کمیس�یونی ب�ه دنبال 

راهی برای حل اختالف این دو گروه بگردد. پس از ماه ها 

تحقیق و مناظره این کمیس�یون پیش�نهاد ایجاد دو ایالت 

یهودی و عربی را به س�ران منطقه داد. این پیشنهاد مورد 

استقبال رهبران یهودی قرار گرفت اما طرف عربی حاضر 

نش�د تا آنچه را که حق خود می دانس�ت با یهودیان تقسیم 

کن�د. پس از این پیش�نهاد، راه حل های دیگ�ری نیز ارائه 

شد که همه به شکست انجامید. 

در س�ال 1۹۳۹ س�ران بریتانیا بدون توجه ب�ه مذاکرات 

قبلی دس�ت به تنظیم »کاغذ سفید 1۹۳۹« زدند که در آن 

قیومیت فلسطین تبدیل به یک حکومت مرکزی یکپارچه 

می شد. این حکومت به وسیله هر دو گروه عرب و یهودی 

بر اساس جمعیتشان اداره می شد. برای به انجام رسیدن 

این طرح مهاجرت یهودیان بین سال های 1۹4۰ تا 1۹44 

مح�دود می ش�د و پ�س از این م�دت تغیی�ر محدودیت بر 

یک روز قبل از پایان حکومت انگلستان 
در فلسطین، داوید بن گوریون رهبر 

یهودیان در روز ۱۸ می ۱۹۴۸ ایجاد یک 
حکومت مرکزی در منطقه را اعالم کرد 
و اینگونه حکومت اولیه اسرائیل شکل 

گرفت 
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عهده حکومت مرکزی بود. 

اتمام جن�گ جهانی دوم و سیاس�ت های بریتانیا موجب 

آن ش�د تا گروه های یهودی دس�ت به اقداماتی اساسی تر 

برای ب�ه ق�درت رس�یدن بزنن�د. از می�ان ای�ن تحرکات 

می توان به بم�ب گذاری هتل کینگ دیوید اش�اره کرد که 

با موافقت س�ران آژان�س یهود صورت گرف�ت. این هرج 

و مرج ها باعث دل س�ردی بریتانیا ب�رای ادامه قیومیت بر 

فلس�طین ش�د. یک روز قبل از پایان حکومت انگلس�تان 

در فلس�طین، داوید بن گوریون رهب�ر یهودیان در روز 1۸ 

م�ی 1۹4۸ ایجاد یک حکومت مرکزی در منطقه را اعالم 

کرد و اینگونه حکومت اولیه اسرائیل شکل گرفت. 

عرب ها و اسرائیل

اعالم اس�تقالل اس�رائیل ح�کام عرب را بر آن داش�ت  

ت�ا ب�رای ب�ه دس�ت آوردن ق�درت در فلس�طین اقدامات 

نظام�ی درپیش بگیرن�د، از همی�ن رو ارتش کش�ورهای 

اردن، عراق، مصر، س�وریه و لبنان در مدت زمان اندکی 

ش�روع به ورود به خاک قیومیت بریتانیا کردند. پیش�روی 

ارتش های عربی جنگی را ش�روع کرد ک�ه در انتها موجب 

پی�روزی اس�رائیل و بی خانم�ان ش�دن نزدی�ک ب�ه یک 

میلیون فلس�طینی ش�د. پیروزی این جن�گ باعث تثبیت 

حکوم�ت مرکزی یهودیان ش�د و حت�ی به آنها اج�ازه داد 

تا پی�ش از مرزهایی که س�ازمان ملل به آنه�ا در مذاکرات 

قبلی پیش�نهاد داده بود پی�ش بروند. اس�رائیل که خود را 

حاال در موضع قدرت می دید دس�ت به اخراج فلسطینیان 

پیروزی اسرائیل در جنگی که عرب های 
منطقه، آن را نکبت می خوانند پایان کار 

برای فلسطینیانی که از خانه هایشان 
اخراج شده بودند نبود. سران 

فلسطینی که برای بازگشت به خانه 
مصمم بودند، دست به تشکیل سازمان 

آزادیبخش فلسطین زدند 

از خانه هایش�ان زد و آن ه�ا را ب�ه اردن و کران�ه باخت�ری 

راند. این تبعید بی رحمانه باعث ش�د ت�ا امروز پنج میلیون 

فلسطینی پناهنده در دنیا به دنبال بازگشت به خانه باشند.

 

سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس

پی�روزی اس�رائیل در جنگی که عرب ه�ای منطقه آن را 

»نکب�ت« می خوانن�د پای�ان کار برای فلس�طینیانی که از 

خانه هایش�ان اخراج ش�ده بودند نبود. س�ران فلسطینی 

که برای بازگش�ت به خانه مصمم بودند دس�ت به تشکیل 

سازمان آزادی بخش فلسطین زدند که هدفش آزادسازی 

فلسطین از طریق جنگ مسلحانه بود. جنگی که از طریق 

لبن�ان، مص�ر، اردن و غزه ص�ورت می گرف�ت. در طول 

زم�ان و پس از انتفاضه اول  یاس�رعرفات رهب�ر این گروه 

مواضع خود را تغییر داد و حاضر ش�د ت�ا در مذاکرات رو در 

رو با اسرائیل ش�رکت کند. ش�اید مهم ترین این مذاکرات  

پیم�ان اس�لو ب�ود ک�ه در آن یاس�ر عرف�ات با به رس�میت 

شناختن موجودیت اسرائیل توانست تا از طریق حکومت 

خودگردان فلس�طین حاکمیت موقت بخش هایی از کرانه 

باختری و نوار غزه را به دست بگیرد. 

پس از مذاکرات اس�لو بس�یاری از افراد به پایان درگیری 

 ها خوش�بین بودند اما با شکس�ت پیمان کم�پ دیوید 2 و 

انتفاضه دوم اوض�اع منطقه دوباره به س�یاهی گروید. در 

کنار جدال هایی که فلسطینیان با اسرائیل دارند حماس به 

وجود آمد، گروهی نظامی که حضورش ناش�ی از ش�کاف 

می�ان فلس�طینیان ب�ود و البته موجب بیش�تر ش�دن این 

ش�کاف ش�د و گرٔه بحران خاورمیانه را کور تر کرد. حماس  

پ�س از جنگ داخلی در س�ال 2۰۰۶ در ی�ک انتخابات در 

منطقه، حکومت غزه را به دس�ت گرفته اس�ت و از طریق 

این منطقه کوچک به مبارزه با اس�رائیل می پردازد. اینکه 

س�رانجام ای�ن جنگ چه می ش�ود را کس�ی نمی داند ولی 

آنچ�ه پدیدار اس�ت خون کودکانی س�ت که ای�ن روز ها در 

خیابان ها جریان دارد و کس�ی نیز نمی تواند این خون را با 

هیچگونه کمیسیون و عهدنامه ای پاک کند.
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بحران گسترده ای که خاورمیانه را در برگرفته 
است،  یاران دیرین را از هم دور می کند. بعد از 

ضربه بزرگی که  جنگ داخلی در سوریه به رابطه 
ایران و حماس وارد کرد،  رابطه رومانتیک این دو 

یک بار دیگر در حال شکوفایی است و امیدها 
برای یافتن راه حلی صلح  آمیز در منطقه را کم سو 

می کند.

تهران مدت هاس�ت که تجهیزات نظامی ش�به نظامیان 
حماس در غزه را تأمین می کند. حماس هم مانند حکومت 
ایران گروهی بنیادگراس�ت که به گسترش اسالم و تبدیل 
آن به قانون حاکم بر خاورمیانه و فراتر از آن معتقد اس�ت. 
در حالیک�ه ایران، بزرگترین قدرت ش�یعی جهان اس�ت، 
حماس - که ش�اخه ای از گروه غیرقانونی اخوان مس�لین 
در مصر است - بخشی از جهان اهل سنت به شمار می رود 

بنی اونی، نیویورک تایمز، نیوزویک

که عمومًا شیعه بودن را مصداق ارتداد تلقی می کند. 
جنگ داخلی در س�وریه، اتحاد ایران و حماس را به بوته 
آزمایش نهاد. این آزمایش شکس�ت خورد. پیش از س�ال 
2۰11 رهبری سیاس�ی حماس ک�ه پس از اخ�راج از اردن 
ِطرفدار غرب در سال 1۹۹1، در دمشق اسکان گزیده بود، 
مجبور به ترک دمشق شد. وقتی جنگ داخلی سوریه باال 
گرف�ت، رهبر دفتر سیاس�ی حم�اس، خالد مش�عل،  تمام 
ت�الش خ�ود را کرد ت�ا جایی ک�ه می توان�د از مواضع خود 
عقب نش�ینی نکن�د. او باید تصمیم س�ختی می گرفت: از 
س�ویی رئیس جمهور بش�ار اس�د به کشتار شورش�یانی که 
اکثرًا س�نی مذهب هس�تند می پرداخت و از س�ویی دیگر، 
پش�تیبان اصلی اس�د، یعنی ایران، ارزش�مندترین متحد 

حماس بود. 
مش�عل در نهای�ت تصمی�م گرف�ت از شورش�یان س�نی 
حمایت کند و تنها کمی بعد، مجبور ش�د از دمشق به محل 
سکونت کنونی اش، یعنی هتل لوکسی در دوحه قطر نقل 
م�کان کند. این اق�دام آغاز دوره ای طوالنی از تنش�میان 
ای�ران و حماس بود. جهان عرب بی�ش از پیش حماس را 
طرد ک�رد و از آن مهم تر، به برکناری اخوان المس�لمین از 
قدرت، حمایت دائمی مصر را نیز از دست داد. این به انزوا 

رانده شدن یکی از عوامل اصلی بروز جنگ در غزه بود. 
وقتی جنگ با اس�رائیل باال گرفت،ایران و حماس یکبار 
دیگر ب�ا هم متحد ش�دند و ای�ن درحالی بود که از س�ویی 
رهبران جهان بر توس�عه اقتصادی غزه به عنوان راه حلی 
جایگزی�ن ب�رای جنگ  اص�رار داش�تند و از س�ویی دیگر 
امریکا و اس�رائیل هدفش�ان غیر نظامی ک�ردن غزه بود. 
ایران از مس�لمانان جهان خواس�ت به باریکه غزه س�الح 
ارس�ال کنند، چرا که از به قدرت رسیدن حماس که نسبت 
به فتح، به رهبری محمود عباس  بس�یار خش�ن تر اس�ت 
راضی ت�ر اس�ت. فتح به اعتدال ش�هرت بیش�تری دارد و 
گفتمان مب�ارزه بدون خش�ونت را برای رس�یدن به صلح 

پایدار در فلسطین دنبال می کند. 
در اواخرم�اه ژوئی�ه، رهبر جمه�وری اس�المی ایران، 
آیت اهلل خامنه ای صریحُا مخالفت خود را با مواضع باراک 
اوبام�ا اعالم ک�رد و گف�ت:  " رئی�س جمهور آمری�کا فتوا 
صادر کرده اس�ت که باید مقاومت خلع س�الح بشود! بله، 

معلوم اس�ت؛ می خواهید خلع سالح شود تا همین مقدار 
ضرب�ه اى را هم که در مقابل این همه جنایت وارد می کند، 
نتوان�د وارد کند؛ ما ع�رض می کنیم به عک�س، همه  دنیا 
و بخصوص دنیاى اس�الم، موظفند هرچ�ه می توانند به 
تجهی�ز ملت فلس�طین کمک کنن�د." و بدی�ن ترتیب این 
موضوع را کاماًل روش�ن کرد که ای�ران کنار حماس خواهد 

ایستاد . 
سرلش�گر قاس�م س�لیمانی،  فرمانده نیروی سپاه قدس 
س�پاه پاس�داران که به ندرت در انظار عموم�ی اظهار نظر 
می کند در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
به این موضوع اش�اره و ب�رآن تأکید کرد که حم�اس باید با 
س�الح تجهیز ش�ود: " ما تأکید می کنیم که در اصرار برای 
پیروزی مقاومت و باالبردن آن ت�ا پیروزی ادامه خواهیم 
داد ت�ا این که زمین و آس�مان و دریا برای صهیونیس�ت ها 
تبدیل به جهنم ش�ود." او در ادامه سخنان خود می گوید:  
"تمام جهان بداند که خلع س�الح مقاومت ]...[ رؤیاهایی 
هس�تند که در بیداری تعبیر نمی ش�وند و آرزوهایی ]برای 

اسرائیل[ که به گورها برده خواهند شد."
حت�ی ممنوعی�ت ارس�ال س�الح و تجهی�زات جنگی از 
ای�ران، ته�ران را در تجهیز متحدان�ش در منطقه متوقف 
نک�رد. ای�ران، از جنب�ش ش�یعیان در بحری�ن حمای�ت 
می کند، شورش�یان یمن را که بخش های جنگ زده یمن 
را کنترل می کنند، ارتش و برخی از ارتشیان عراقی، رژیم 
اسالم گرای س�ودان و ارتش حزب اهلل، حامی اصلی اسد 
در س�وریه را - ک�ه نماینده ارتش خ�ود ای�ران در لبنان به 
حس�اب می آی�د - تجهیز نظام�ی می کن�د. در عین حال، 

برخالف سایر نیروهای سنی در منطقه، 
اخوان و حماس به اتحاد با ایران ادامه 
می دهند. هلوی می گوید:”نه بخاطر 

این که آنها هیچ مشکلی با دنیای شیعه 
ندارند، بلکه به این دلیل که ایران را 

ابرقدرتی در حال رشد می بینند.” 
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عربستان س�عودی که رقیب اصلی ایران در رهبری عرب 
در منطق�ه بش�مار می آی�د، در مرزهای خود ب�ا گروه های 

حمایت شده توسط ایران مبارزه می کند.
ِاد روی�س، نماین�ده جمهوری خواه کالیفرنیا که ریاس�ت 
کمیت�ه روابط خارج�ی مجلس نماین�دگان را برعهده دارد 
می گوید : "در منطقه کش�ور به کش�ور برویم اثرات حضور 
ای�ران را می بینیم."  رویس در تالش اس�ت فش�ارها را بر 
ایران بیش�تر کن�د،  در حالیکه دولت اوبام�ا تالش می کند 
ب�ا پیش�برد مذاک�رات راه حلی برای س�اده تر ک�ردن یا لغو 
کام�ل تحریم ه�ای ای�ران در ازای تضمین عدم پیش�برد 

فعالیت های هسته ای پیدا کند.
به گفته رویس، امریکا باید نتایج کاهش یا لغو تحریم های 
علی�ه ایران را به خوبی و فراتر از نتایج خوب یا بد مذاکرات 
پرونده هس�ته ای بررسی کند. او می گوید:  "همین که نرخ 
ارز ایران را با برداشتن تحریم ها باال ببریم، توانایی حمایت 

بیشتر از حماس و حزب اهلل را به این کشور می دهیم."
طب�ق گزارش�ی از پن�ل س�ازمان مل�ل ک�ه تحریم های 
ایران را تقویت می کند و در ماه ژوئن منتش�ر ش�ده است، 

تهران دس�ت به راه های بس�یار پیچیده ای برای دورزدن 
تحریم های سالح دست می زند. این گزارش همچنین به 
جزئیات آنچه در کش�تی باری Kols-C که در ماه مارس در 
دریای س�رخ توسط اسرائیل بازرسی ش�د می پردازد.  این 
گزارش همچنین روش طراحی ش�ده ب�رای پنهان کردن 
مبدأ ایرانی این کش�تی ب�اری را توضیح می دهد. کش�تی 
در مس�یر غیرمس�تقیم و پر پیچ و خمی از ای�ران به عراق، 
مج�ددًا به ای�ران و بعد دریای س�رخ، جایی که بن�ا بود در 
بندر س�ودان لنگر بیاندازد طی مس�یر می کرد. پس از این 
که واقعیت هویت این کش�تی آش�کار ش�د، اس�رائیلی ها 
چهل موش�ک M-۳۰2 و 1۸1 خمپ�اره 122 میلیمتری و 
4۰۰هزار فش�نگ کالیبر ۶2/۷ که همگی س�اخت کش�ور 
سوریه بودند و میان محموله های قانونی این کشتی باری 

پنهان شده بودند پیدا کردند. 
این گ�زارش س�ازمان مل�ل تنها اش�اره هایی ب�ه مقصد 
تس�لیحات می کند. اما وقتی جمله بندی های این سند به 
دالیل سیاس�ی تا این حد غیر مستقیم شد، مقامات رسمی 
اس�رائیل ادعا کردند که می دانند این تس�لیحات در مسیر 

ارسال به مبارزان اسالم گرای غزه بوده  است. 
اگر چیزی که اس�رائیلی ها می گویند درس�ت باش�د، این 
محموله کشنده ممکن است به قصد تجهیز جهاد اسالمی 
فلسطینی، گروه رقیب حماس که به گفته منابع اسرائیلی، 
محبوب ایران در غزه اس�ت، ارس�ال ش�ده باش�د. اما به 
نظر می رس�د جنگ با اس�رائیل در غزه موجب بروز برخی 
اختالفات بی�ن روحانیت در تهران و حماس ش�ده بود. با 
این  حال  وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف حول تماس 
تلفنی اش در 2۳ ژوئیه با خالد مش�عل به شدت تبلیغ کرد. 

روابط بین ایران و حماس آشکارا رو به بهبودی است. 
عل�ی الفون�ه، پژوهش�گر و  عض�و ارش�د بنی�اد دف�اع و 
دموکراسی می گوید : " جنگ غزه هدیه ای برای خامنه ای 
ب�ود. از زمانی ک�ه جنگ داخلی س�وریه آغاز شده اس�ت، 
تهران در س�کوت تالش کرده است فرمول جادویی برای 
پایداری رژیم اس�د در عین از دس�ت ندادن مبارزان سنی 
فلس�طینی پیدا کند." حاال که تهران خیالش بابت پایداری 
رژیم اسد راحتش شده است، بدنبال بازگرداندن روابطش 

با حماس است." 

جاناتان هلوی، پژوهش�گر کانادایی که پژوهش�گر ارشد 
اس�الم رادیکال در مرکز سیاس�ت های عمومی اورشلیم 
اس�ت، می گوی�د حم�اس و اخ�وان المس�لمین ای�ران را 
ازسالها پیش متحد خود می دانند. او می گوید:"این حرکت 
ب�ا دوران آی�ت اهلل خامنه ای آغاز ش�د" و برغ�م تنش های 
شیعه و سنی، "اخوان المس�لمین به انقالب ایران عالقه 

فراوانی نشان می داد". 
برخالف سایر نیروهای سنی در منطقه، اخوان و حماس 
به اتحاد ب�ا ای�ران ادامه می دهن�د. هل�وی می گوید:"نه 
بخاطر این ک�ه آنها هیچ مش�کلی با دنیای ش�یعه ندارند، 
بلک�ه به ای�ن دلی�ل ک�ه ای�ران را ابرقدرتی در حال رش�د 
می بینند." به س�هم خ�ود، او می افزاید: ای�ران حماس را 
در جنگ بزرگترش با اس�رائیل و منافع امریکا در منطقه به 

عنوان "سپرگوشتی مقابل توپ" می بیند. 

در آین�ده دور، ه�ر دو طرفی�ن ممک�ن اس�ت دیگری را 
دش�من مذهبی و ایدئولوژیک دیگری بدانند. اما در حال 

حاضر، این پیوند مایه آسودگی، زنده و سرحال است.

Photo by: Suhaib Salem / Reuters
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حسن الزیاده دهه ها به اهالی نوار غزه که دچار 
ترومای روانی شده اند، مشاوره داده است. حاال 

بعد از یک دوره جنگ و خونریزی، دکتر حسن 
الزیاده خود را برای امدادرسانی به همسایگانش 

در شرایطی آماده می کند که با بیمار و مددجوی 
جدیدی هم در چالش است: خودش.

محل س�کونت خان�واده دکت�ر زی�اده روز 2۰ جوالی در 
یکی از حمالت هوایی اس�رائیل بمباران ش�د و ش�ش نفر 
از اعضای خانواده او، از  جمله مادر و س�ه برادرش کش�ته 

شدند.
دکتر حس�ن چندی پیش در ات�اق پذیرایی خانه اش میان 

ان برنارد، نیویورک تایمز

دکتر حسن الزیاده، عکس از نیویورک تایمز

انبوه کتاب های روانشناسی در غزه گفته بود: “دائم سعی 
می کنید به مردم کمک کنید تا از عهده رنج ها و دردهایشان 
برآیند اما وقتی خود ش�ما تجربه مش�ترکی پیدا می کنید، 
ش�ش نفر از اعض�ای خانواده ت�ان یعنی مادر، س�ه برادر، 
همسر برادر و سه برادرزاده را از دست می دهید، واقعًا…” 
س�اکت می ش�ود و با چش�مانی س�رخ ادامه می دهد” غیر 

منتظره است.”
او مجبور شد یک گام به عقب تر برود، خود را از دور نظاره 
کند تا بتواند نشانه های تروما را در خود ببیند: او سعی کرد 
خ�ود را از خوِد بیمارش تفکیک کند و از خوِد دردمندش به 
عن�وان نفر دوم یاد کند تا بتوان�د از درد و انکار رهایی یابد. 
وقتی خبر رس�ید ک�ه نزدیکی مح�ل زندگی خان�واده اش 
در کم�پ پناهن�دگان البریج بمب�اران شده اس�ت، تلفن را 
برداشت تا با برادر بزرگش تماس بگیرد. او فراموش کرده 

بود که خانه قباًل ویران شده و برادرش جان داده است.
برنامه بهداش�ت روانی جامعه غزه توس�ط روانپزش�ک 
الس�راج  ای�اد  دکت�ر  بش�ر،  حق�وق  ترویج گ�ر  و  پیش�رو 
بنیان گذاری ش�د و تا مرگش در ماه دس�امبر گذش�ته بر اثر 
س�رطان خون آن را مدیریت می کرد. دکتر زیاده ۵۰ س�اله 
در این برنامه مش�غول به کار اس�ت و خدمات بهداش�ت و 
س�المتی روانی به جامعه فلس�طینی می دهد که دائمًا در 

معرض جنگ و آوارگی هستند.
دکتر زیاده تنها مددکار فلس�طینی نیس�ت که خودش هم 
قربانی تروما می ش�ود. در س�ه هفت�ه ای که ن�وار غزه زیر 
حمالت اس�رائیل به بهانه خنثی سازی حمالت هوایی و 
تخریب تونل های زیرزمینی بوده است، یکی از همکاران 
این گروه ب�رادر خود و رئیس برنامه دکتر یاس�ر ابو جامعی 
تنه�ا در ی�ک بمب�اران 2۶ نف�ر از اعضای خان�واده اش را 

شامل 1۹ کودک از دست داده است.
حفظ س�المتی روانی در این ش�رایط دش�وار و نامعقول 
که پزش�کان آنرا تاریک ترین لحظات برای سالمت روح و 
روان در نوار غزه تلقی می کنند، بس�یار سخت است، حتی 

در روزه�ای آرام ت�ری ک�ه درک حس امنیت به احس�اس 
آرامش موقت در آتش بس های کوتاه تقلیل یافته است.

م�ردم نمی توانن�د از غ�زه ف�رار کنن�د. اس�رائیل و مصر 
عم�اًل مرزهای خ�ود را مهر و م�وم کرده ان�د. اهالی غزه 
تنه�ا می توانند از محله ای به محله دیگ�ر بروند ولی حتی 
م�دارس س�ازمان ملل متح�د هم که ب�ه عن�وان پناهگاه 
استفاده می ش�دند هدف آتش اس�رائیل قرار گرفته اند. با 
این که اس�رائیل مرکز شهر غزه را مکانی امن معرفی کرده 
بود و از مردم خواس�ته بود به آنج�ا بروند، حمالت هوایی 
بارها ساختمان های مسکونی پر از ساکنان و پناهنده ها را 
در این محدوده بمباران کرده ان�د. در یکی از این حمالت 
اکثر ساختمان ها فروریختند و خانواده کارمند بانکی که به 

توصیه اسرائیلی ها به شهر غزه رفته بودند، کشته شدند.
محدودیت های مرزی، در طول بن بس�ت هش�ت ساله 
بین اس�رائیل و گروه ش�به نظامی حماس که غزه را تحت 
کنترل دارد، زندگی و معیشت را در غزه به شدت فرسایشی 
کرده اس�ت و عالوه بر آن احس�اس ناتوانی ب�ه مردم داده 
اس�ت. حتی در طول آرامش های نس�بی خش�ونت، شبه 
نظامی�ان و اطرافیانش�ان در حمله های متوالی اس�رائیل 
کش�ته می ش�وند. مردمی که از ترس ش�لیک های پاتکی 
اس�رائیل نمی خواهن�د حم�اس و دیگ�ر ش�به نظامیان از 
مزارع آنها برای ش�لیک موشک اس�تفاده کنند، می گویند 

مردم نمی توانند از غزه فرار کنند. 
اسرائیل و مصر عماًل مرزهای خود را مهر 
و موم کرده اند. اهالی غزه تنها می توانند 
از محله ای به محله دیگر بروند ولی حتی 

مدارس سازمان ملل متحد هم که به 
عنوان پناهگاه استفاده می شدند هدف 

آتش اسرائیل قرار گرفته اند
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نمی توانند همیشه مانع رزمندگان شوند.
دکت�ر زیاده می گوید فرآیند س�الم س�وگ و فائق آمدن بر 
ترس وقت�ی با موفقیت پی�ش می رود که کس�انی که دچار 
سوگ یا ترس هستند احساس امنیت کنند و این در غزه، تا 
وقتی که درگیری بزرگتر همچنان جریان دارد، غیرممکن 
اس�ت. او همچنی�ن تأکی�د می کن�د گاهی اوق�ات، برای 
درمان کس�انی که در مع�رض ترومای دیگری ق�رار دارند 

دچار درگیری های اخالقی می شود.
دکتر زیاده در حالی که تالش می کند خونس�ردی خود را 
حف�ظ و حرکات بدنش را کنترل کن�د، با صراحت و محکم 
می گوید:  “ش�ما مانند پزشک زندانی  هس�تید که قربانیان 
ش�کنجه را درمان می کند تا دوباره س�الم شوند، بازجویی 
ش�وند و بع�د ش�کنجه ش�وند.” و در حالی ک�ه از پنجره به 

ساختمان شش طبقه اشاره می کند ادامه می دهد ” من در 
این س�اختمان به شدت می ترس�م. اینجا در چند آپارتمان 
بیش�تر از ۶۰ نف�ر زندگ�ی می کنن�د، چ�ون ب�ه خانواده ها 
و پناهجوی�ان ج�ا داده ان�د و ممکن اس�ت هرلحظه یک 
موش�ک اس�رائیلی به آن اصابت کند. از نظ�ر روانی هیچ 

جای امنی وجود ندارد و مشکل همین است.”
وقت�ی م�ددکاران و مش�اوران س�المت روان�ی غ�زه، 
ع�زاداران را در خانه ه�ا و پناهگاه ه�ا بازدی�د می کنن�د و 
به بازگش�ایی کلینی�ک بعد از پای�ان جنگ فک�ر می کنند،  

می دانند که کار بزرگی در پیش دارند.
به گفته دکتر جیمز گوردون از مرکز پزش�کی بدن و روان 
در واش�نگتن که عه�ده دار برنامه ای در غزه اس�ت، پیش 
از وقوع آخرین جنگ، یک س�وم کودکان غزه نشانه هایی 

تصویر ماهواره ای قبل و بعد از محل حمالت اخیر اسراییل به غزه

از اختالل اضطراب های ُپس�ت تروماتیک از خود نش�ان 
داده اند. حاال، با افزایش ش�مار کشته ش�دگان فلسطینی 
در طول هفته های گذش�ته و گذر از مرز 1۵۰۰ کش�ته که با 
توجه به نسبت جمعیت فلسطین و امریکا، معادل دویست 
هزار کش�ته در ایاالت متحده اس�ت، تقریبًا هر یک نفر در 
غ�زه،  صدای گلوله باران را ش�نیده یا آن را به چش�م خود 
دیده است و حتمًا فردی از آشنایانش کشته یا مجروح شده 

است.
تنها چند س�اختمان دورتر از آپارتم�ان دکتر زیاده،  یونس 
البکر نه س�اله،  روی مبل نشس�ته اس�ت و مشت خودش 
را مثل یک پسر بچه بس�یار کوچک تر از خودش می مکد. 
خان�واده اش می گوید او بع�د از این که ش�اهد گلوله باران 
شدن چهار پسرعمویش در ساحل غزه در هفدهم جوالی 
بوده است حتی یک کلمه هم صحبت نکرده است. یونس 
و س�ه پسر عموی دیگر از حمله جان س�الم به در برده اند، 
اما ای�ن واقعه زخم ه�ای آش�کار و نهان بس�یاری در آنها 
نهادیه کرده است. عموی پچه ها می گوید: “ما چهار بچه 

از دست ندادیم، ما هشت بچه از دست دادیم.”
یکی از پسربچه ها باوجود خطر دائمی، بارها از خانه فرار 
می کند و به قبرس�تان می رود تا قبر پسر عمویش را ببیند. 
دیگری در طول حمله هوایی دیگری دچار چنان تشنجی 
شد که مجبور ش�دند او را به بیمارستان انتقال دهند. تنها 
کس�ی که بین این بچه ها صحبت می کند، منتصر ده ساله 

اس�ت که با صدای بسیار لرزانی شعارهای سیاسی را میان 
افکار کودکانه اش به زبان می آورد. ” من به اروپایی ها و به 
جهان عرب می گویم که ما در س�احل مشغول بازی بودیم 
و اآلن هم می توانم بروم بازی کنم اما آنها مرا می کش�ند. 

من از مرگ می ترسم.”
دکت�ر گ�وردون می گوید مش�اوره های ف�ردی و گروهی 
می توانند ب�ه قربانیان تروما کمک کنند ک�ه زندگی عادی 
خ�ود را از س�ربگیرند. احساس�ات بس�یاری آمیخت�ه ای 
از ع�ذاب وج�دان و ناتوان�ی و عط�ش انتقامی اس�ت که 
می تواند مبارزه مس�لحانه را تقویت کند ام�ا به گفته او ” از 
آنجا که آنها می توانند خشمش�ان را بروز دهند، اکثر افراد 
راه های دیگری برای س�اختن جامعه ش�ان پیدا می کنند، 
اما باید راه حلی پیدا شود. نمی توانید مردم را در این زندان 

نگه دارید.”
دکت�ر زی�اده بای�د بدنبال هم�کار مش�اور باش�د و هرچه 
زودتر به کار برگ�ردد و کوچک ترین دلیل برای این کار این 
اس�ت که حاال او بزرگترین برادر خانواده و مس�ؤول یازده 
بچه ایست که از سایر افراد خانواده به جا مانده اند و او “راه 

دیگری ندارد”.
حت�ی درِک منطقی که اس�رائیل از آن پیروی می کند هم 
برای دکتر زیاده دیوانه کنن�ده بود. او می گوید دو برادرش 
عضو نیروهای پلیس فلسطین بوده اند. یکی از آنها پلیس 
شهری بوده اس�ت که در س�اختار حماس اس�تخدام شده 
ب�وده و دیگ�ری در زمان فت�ح، گروه رقیب حم�اس که در 
سال 2۰۰۷ از کار برکنار شد. نیروهای پلیس معمواًل هدف 
اس�رائیل قرار می گیرند، اما برادرهایش سرباز نبودند و به 

هرحال دکتر زیاده “به دنبال توجیه” است.
درحالی ک�ه دندان های�ش را به ه�م می س�اید، می گوید 
دخترانش تا بحال سه جنگ را تجربه کرده اند. “می توانید 
تصور کنی�د که این برای نس�ل جدید چه معن�ی ای دارد؟ 
والدینی که ترس�یده اند و نمی توانند امنیت فرزندانشان را 

که ترسیده اند، تأمین کنند.”

دکتر زیاده باید بدنبال همکار مشاور 
باشد و هرچه زودتر به کار برگردد و 
کوچک ترین دلیل برای این کار این 

است که حاال او بزرگترین برادر خانواده 
و مسؤول یازده بچه ایست که از سایر 
افراد خانواده به جا مانده اند و او “راه 

دیگری ندارد”
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آرش کمانگیر

در هفته های گذشته، ایمیلی حاوی یک حمله ی فیشینگ 

پیچیده ب�ه جمع بزرگ�ی از کاربران اینترنت�ی ایرانی، از 

جمل�ه فعالین اجتماعی، فرس�تاده ش�د و به ش�هادت 

روایت هایی که بعدا در شبکه های اجتماعی منتشر شد، 

ای�ن حمله در چند مورد موفقیت آمی�ز بود. در این حمله 

از روش ه�ای فنی پیچیده به همراه مهندس�ی اجتماعی 

استفاده شده بود. در مقایس�ه با نمونه های مشابه، این 

حمله بسیار ماهرانه تر انجام شد، اما هم چنان روش های 

س�اده ای وجود دارد که می توان به کمک آن ها از حمالت 

مشابه به سالمت گذشت.

ایمیلی برای ش�ما آمده اس�ت که عن�وان قانع کننده ای، 

مانند »آرش جان س�الم« دارد. متن ایمیل کوتاه اس�ت. 

»برات یک خبر فرستادم، بخونش ببین خبر رو تائید می 

کنی ی�ا نه، بهم اطالع بده. فایل رو گذاش�تم روی گوگل 

درای�و« ی�ا »ای�ن خبررودیدی؟؟خبرروگذاش�ت مروی 

گوگل درایو از اونجا میتون�ی ببینی«. زیر متن، لینکی به 

یک فایل pdf قرار داده شده  است. ظاهر ایمیل و اشارات 

متن این طور نشان می دهد که فایل در گوگل درایو است. 

با کلیک کردن روی اس�م فایل، گوگل از ش�ما می خواهد 

که دوباره الگین کنید. نش�انی urlی که باز ش�ده اس�ت 

از google.com اس�ت، پ�س احتم�اال الگی�ن می کنید 

و به گ�وگل درایو می روی�د. این که کی متوجه ش�وید که 

جیمیل شما هک شده است وابسته به این است که هکر 

کی ش�روع به اس�تفاده از اکانت ش�ما برای آلوده کردن 

دوستان تان کند.

ایمیل از یک آشنا رسیده است و همان طور که توصیه های 

امنیتی می گویند، به جای ارس�ال فایل بصورت ضمیمه، 

از گ�وگل درایو اس�تفاده می کند. ش�اید ب�ه همین دلیل، 

واکنش های اولیه به این حمله این سوال نگران کننده بود 

که آیا اساسا امنیت در وب ممکن است؟

کمی دقت نشان می دهد که ش�واهدی برای آلوده بودن 

ای�ن ایمیل وجود داش�ته اند. بعنوان ش�اهد اول، لینکی 

ک�ه در ایمی�ل وجود دارد، به اس�م یک فایل pdf اس�ت، 

که با نگه داش�تن موس روی آن متوجه می ش�ویم که به 

محلی در دومینی به نش�انی drive-google.co متصل 

اس�ت. نکته ی جالب این اس�ت که این دومین با آدرس 

ایمی�ل dns-admini@google.comثب�ت شده اس�ت 

که یک i از یکی از آدرس های ثبت دومین توس�ط گوگل، 

دارد. توجه  یعنی dns-admin@google.com، بیشتر 

بیش�تر نش�ان می دهد ک�ه این دومی�ن به س�روری در 

کش�ور روسیه متصل است که نش�انی DNS آن ارتباطی 

ب�ه گوگل ندارد. ش�باهت ظاهری دومین ه�ای جعلی به 

ابزارهای�ی که روزان�ه از آن ها اس�تفاده می کنیم، یکی از 

روش های معمول در حمالت فیش�نگ اس�ت. عالوه بر 

این، با کلیک کردن روی لینکی که در ایمیل وجود دارد، به 

صفحه ای برده می شویم که بسیار شبیه صفحه ی الگین 

گوگل اس�ت. منطق می گوید که با توجه به این که همین 

ح�اال در جیمیل بوده ایم، نبای�د احتیاجی به الگین کردن 

دوباره داشته باشیم. بعنوان یک قاعده ی کلی، هرگز در 

صفحه ای ک�ه با کلیک کردن روی یک لینک به آن رفته اید 

الگین نکنید. اگر از ش�ما خواسته ش�د که در جیمیل، یا 

ه�ر ابزار دیگری، الگین کنید، صفحه را ببنید، و به کمک 

 facebook.com ی�ا gmail.com لین�ک اصل�ی، مانن�د

الگین کنید. اگ�ر لینکی که با ایمیل آمده اس�ت دوباره از 

شما خواست که الگین کنید، همین شاهد خوبی خواهد 

بود که چیزی جایی می لنگد.

ف�ارغ از جزیی�ات فن�ی، یک�ی از مهم تری�ن مولفه هادر 

فیش�ینگ و حمالت دیگر علی�ه امنیت کارب�ران، نکات 

اجتماعی مرتبط با آن است. هیچ حمله و بدافزاری بدون 

زمینه ی اجتماعی و روان شناختی آن به نتیجه نمی رسد. 

نکت�ه ی مهم در این جا اس�ت که عالوه ب�ر این که دقت 

می کنیم ک�ه قربانی مهندس�ی اجتماعی نش�ویم، باید 

}قسمت نهم{

برای شنیدن مجموعه 
کامل این پادکست ها 

کلیک کنید

لینک مستقیم
}قسمت نهم{

فیشینگ، خطر آشنایی 
که هم چنان قربانی 

می گیرد

دق�ت مضاعفی کنیم ک�ه افراد درباره ی خط�رات امنیتی 

در فض�ای وب آزادانه صحبت کنند. ب�ه این دلیل، هرگز 

نباید کسی را به این دلیل که قربانی یک حمله شده است 

تحقیر کنیم و، از طرف دیگر، قربانی شدن اتفاقی نیست 

ک�ه از آن خجالت بکش�یم. بای�د فضایی ایج�اد کنیم که 

همه بتوانند درباره ی خطرات و نگرانی هایشان صحبت 

کنن�د و تجارب خود را بصورت مس�تند دراختیار دیگران 

ق�رار دهند. با بس�تن فضا روی گفتگ�وی آزاد و صحبت 

درباره ی نگرانی ها، محیطی را ایجاد می کنیم که سود آن 

صرفا نصیب سازندگان بدافزار می شود.

آمادگ�ی ب�رای روز خط�ر کار مهم دیگری اس�ت که باید 

انج�ام دهیم. همه ی ما ت�الش می کنیم که امنیت خود را 

در فضاهای دیجیتال تامی�ن کنیم، اما امنیت یک مفهوم 

نسبی اس�ت و هرکس�ی در این خطر قرار دارد که با یک 

خطا، قربانی آخرین حمله و بدافزار ش�ود. به این دلیل، 

در کنار یادگرفتن روش های حفظ امنیت، باید هرازگاهی 

خ�ود را در موقعی�ت قربان�ی تص�ور کنی�م و تخمینی از 

میزان خطر به دس�ت بیاوریم. برای مث�ال، اگر تصاویر 

خصوصی مان را در dropbox نگهداری می کنیم و اس�م 

رمز آن با دسترس�ی به ایمیل مان قابل بازیافت اس�ت، 

همین به معنی پذیرفتن یک خطر بزرگ و بی دلیل است. 

س�وال مهم این اس�ت ک�ه در روز مبادا، ک�ه دیگری به 

ایمیل ما دسترس�ی پیدا می کند، چه خطراتی ما را تهدید 

خواهد کرد؟ آیا اساسا دلیلی دارد نامه های عاشقانه مان 

را در ایمی�ل و اطالعات بانکی م�ان را در گوگل درایو نگه 

داریم؟ آیا چت های روی فیس بوک را پاک نمی کنیم صرفا 

چون حوصله ی ای�ن کار را نداریم؟ نکته ی کلیدی در این 

فعالیت کاهش خطر احتمالی است.

فارغ از همه ی نکات امنیت�ی و آمادگی ها در روزهای قبل 

از حادثه، یک پیش�نهاد عملی، و س�اده، این است که با 

ش�نیدن خبر یک حمله ی گس�ترده، اس�امی رمزمان را 

تغییر دهیم. ما به هرحال این کار را چند ماه یک بار انجام 

می دهیم. چ�ه بهتر که همین حاال، ب�رای احتیاط، در را 

روی دزد احتمالی ببندیم.

پس نوش�ت - از سه دوست عزیز که این متن را پیش از 

انتشار مرور کردند تشکر می کنم.

http://www.symantec.com/connect/blogs/google-docs-users-targeted-sophisticated-phishing-scam
http://gizmodo.com/beware-of-this-dangerously-convincing-google-docs-phish-1546278702
http://gizmodo.com/beware-of-this-dangerously-convincing-google-docs-phish-1546278702
http://whois.domaintools.com/drive-google.co
http://whois.domaintools.com/google.com
http://tableaumag.com/category/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://tableaumag.com/4816#.U_NNTPmSx8E
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بهرام میالنی

در روز یازده آگوست سال 20۱۴ خبر مرگ رابین 
ویلیامز قلب هزاران انسان را در سرتاسر جهان 

به دردآورد. درگذشت این بازیگر و طناز بزرگ 
ضایعه ای بزرگ برای عالقه مندان به هنر و سینما 

است. 

رابین ویلیامز که کار خود را به عنوان استندآپ کمدین در 
ابتدای دهه هفتاد میالدی ش�روع کرده بود با "س�یت کام 
مورک و میندی" به شهرت رس�ید. او در این سریال نقش 
یک آدم فضایی به نام "مورک" را بازی می کرد که از س�یاره 
اورک به زمین آمده بود. ش�هرتی ک�ه ویلیامز از طریق این 
س�ریال به دس�ت آورد، راه او را به دنیای هالیوود باز کرد.

اولین قدم ب�رای او  نقش " ملوان زبل" ب�ود که آنقدرها به 
م�زاق بینندگان ای�ن فیلم خ�وش نیامد.دی�ری نپایید که 
ویلیامز با فیلم هایی مانند " دنیا مطابق با گارپ" و "موسکو 
آن د هادس�ون" قدرت بازیگری خود را ب�ه رخ منتقدانش 

کشید و جای پای خودش را در هالیوود محکم کرد.
پ�س از ی�ک ده�ه کار در صنع�ت س�ینما رابی�ن ویلیامز 
ب�رای اولین بار ب�ه خاطر ایفای نق�ش در فیل�م " صبح به 
خی�ر ویتن�ام" نامزد اسکارش�د.او در س�ال 1۹۸۹ در فیلم 
"انجمن ش�اعران م�رده"  به کارگردانی "پیت�ر وی" حضور 
پی�دا کرد.ای�ن فیل�م ب�ا بودج�ه 1۶ میلی�ون دالری خود 
توانست س�ینماهای جهان را تس�خیر کند و فروشی 2۰۰ 
میلیون دالری را به ثبت برساند.ش�هرت این فیلم و بازی 
بس�یار خوب ویلیامز بار دیگر او را به مراس�م اسکار کشاند 
، مراسمی که برای "انجمن شاعران مرده" اسکار بهترین 

فیلمنامه را به ارمغان آورد. 
رابی�ن ویلیامز پ�س از موفقیت " انجمن ش�اعران مرده" 
ب�ازی در ی�ک نق�ش درام دیگ�ر را در فیل�م "بیداری ه�ا" 
برعهده گرفت. همبازی او در این فیلم رابرت دنیرو بود که 
حتی قدرت بازیگری این غول دنیای س�ینما نیز نتوانست 
بر بازیگری پخته ویلیامز س�ایه بیافکن�د. این طناز پرآوازه 
در س�الهای بعدی در فیلم های زیادی بازی کرد که در این 

میان ش�اید مهمترین آنها " ش�اه ماهیگیر" ، "عالالدین" ، 
"خانم داوت فایر" و "ویل هانتینگ نابغه" باشند. 

او ب�ا گویندگ�ی در کارت�ون عالالدی�ن ج�ان ت�ازه ای به 
شخصیت "جینی" یا همان غول چراغ جادو داد. گویندگی 
ویلیام�ز در کارت�ون وال�ت دیزنی آنق�در با اهمی�ت بود که 
بس�یاری از ص�دای او ب�ه عن�وان یک�ی از دالی�ل اصلی 

موفقیت این کارتون به یاد ماندنی نام می برند. 
رابین ویلیامز ب�ه خاطر نقش آفرینی در ش�اه ماهیگیر اثر 
"تری گیلیام�ز" و ویل هانتینگ نابغه اثر "گاس ون س�نت" 
دوبار دیگر به نامزدی اس�کار نائل ش�د ک�ه از این میان به 
خاطر فیلم ون س�نت او جایزه بهترین نقش مکمل مرد را 
به دست آورد. او در ویل هانتینگ نقش دکتر شان مگوایر 
، ی�ک روانش�ناس خبره را ب�از می کن�د که  س�عی دارد به 

شخصیت اصلی  در پیدا کردن خود واقعیش کمک کند. 
ویلیامز عالوه بر جایزه اسکار ، جوایز مهم دیگری مانند 
دو "امی" ، چهار "گلدن گالب" و پنج "گرمی"  را در کارنامه 
خود دارد. ویلیامز با اینکه همیشه حضوری فعال در زمینه 
سینما داش�ت هیچ وقت عشق اصلی خود یعنی استند آپ 
کمدی را فراموش نکرد و در س�ال های زندگیش چندین و 

چند تور طنز در سراسر جهان برگزار کرد. 
ت�ری گیلیام�ز کارگ�ردان مش�هور س�ینما در رابط�ه ب�ا 
درگذشت ویلیامز می نویسد " رابین ویلیامز ، معجزه خنده 
دار، عال�ی، عمیق و ش�وخ روح و عقل، س�یاره ما را ترک 
ک�رد. او قل�ب بزرگی داش�ت. دوس�تی عال�ی و هدیه ای 

عجیب بود که خدا بر ما ارزانی داشت. "

ویلیامز با اینکه همیشه حضوری فعال 
در زمینه سینما داشت هیچ وقت عشق 

اصلی خود یعنی استند آپ کمدی را 
فراموش نکرد و در سال های زندگیش 

چندین و چند تور طنز در سراسر جهان 
برگزار کرد
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