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سخن سردبیر

هنوز از ماجرای گروگان گیری سیدنی و نوشتن »سخن سردبیر« شماره ی 
قبل چند هفته نگذشته بود که این بار ماجرایی غم انگیزتر در پاریس به وقوع 

پیوست و جان چند روزنامه نگار و دست اندرکار مجله ی شارلی ابدو و پلیس 
را گرفت. تصاویر ویدئویی منتشرشده در فضای مجازی، در همان ساعات 

اولیه ی روز هفتم ژانویه، دو مهاجم را که نقاب بر چهره داشتند نشان می داد 
که، با اسلحه ی کالشنیکف در دستان شان در خیابانی در پاریس، با فریادهای 

»اهلل اکبر«، پلیسی را که بعدًا معلوم شد مسلمان است از پا در آوردند. 
تصاویر وحشتناکی که پیش از این فقط در فیلم های هالیوودی می شد دید، 

این بار در برابر دیدگان میلیاردها انسان قرار داشت تا خشونت عریانی را به 
تماشا بنشینیم که حاصلی جز برانگیختن نفرت نداشت، نفرتی که اولین بار 

در نمایش تصاویر تلویزیونی سر بریدن خبرنگاران و روزنامه نگاران توسط 
گروه داعش نشان داده شد.

آن قدر در شوک ناشی از کشتار بودیم و آن چه را که می دیدیم باور نمی کردیم 
که زمان کافی برای تولید مطلب را از دست دادیم، اما بنا داریم که در شماره ی 
بعدی تابلو، به پاس خون هایی که در این راه ریخته شده، به موضوع »آزادی 
بیان« بپردازیم، آزادی ای که برخی از گروه های افراطی برای خود قائل اند و 

برای دیگران ممنوع اش می کنند.
در فرصت کمی که داشتیم، نیم نگاهی انداختیم به آن چه در پاریس و برای 

مجله ی شارلی ابدو رخ داد؛ آلفرد یعقوب زاده هم با عکس ها و گزارش خود ما 
را به مرز سوریه و عراق و میان چند عضو داعش که توسط کردها به اسارت 

گرفته شده اند می برد تا آن ها از سرهایی که بریده اند روایت کنند.
 اما پرونده ی ویژه ی این شماره »شتاب اجتماعی، لختی مدنی« نام دارد. 

در این شماره سعی کرده ایم به بررسی و ارزیابی علل لختی اجتماعی در 
جامعه ی ایران بپردازیم. تحول در جامعه ی ایران و سرعت آن در زمان های 
متفاوت گذشته و در تاریخ معاصر ایران موضوع این پرونده است. چرا این 

روزها مردم ساکت اند؟ و چرا در عرصه های مختلف زندگی حرکتی نمی بینیم 
و قدمی برداشته نمی شود؟ این بحثی است که نویسندگان در این شماره از 

مجله ی تابلو به تحلیل آن پرداخته اند.
حسن سربخشیان
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سه روز بعد از کشته شدن دوازده نفر در دفتر 
مجله ی شارلی ابدو بود که فهمیدم یکی 

از کارتونیست های مقتول را از سال ها قبل 
می شناسم!

س�ی س�ال پیش که دوران خشک س�الی کت�اب بود در 
یک کتاب فروش�ی، زیر پل کریم خان زن�د، کتاب کارتونی 
به زبان فرانس�ه پیدا کردم. کارتونیست فرانسوی طراحی 
س�اده ای داش�ت و موضوع�ات کت�اب اش بیش�تر زنان و 
مردان لختی بودند در حال گفتگ�و! کتاب پر بود از تصویر 
آدم هایی که روبروی هم ایس�تاده اند با یک عالمه نوش�ته 
باالی سرشان... کتاب را خریدم و سعی کردم تا با دقت در 
طرح ها حدس بزنم کارتونیست با چه چیزی شوخی کرده. 
داس�تان های دنباله دار طوالن�ی را فریم به فریم وارس�ی 
کردم اما چهره ها ثابت بودند و فقط نوش�ته ها بود که تغییر 
می ک�رد، در فریم آخ�ر هم هی�چ اتفاق تصوی�ری خاصی 
نمی افت�اد. معل�وم بود اگر طنزی هس�ت در نوش�ته هایی 
اس�ت که قادر به خواندن و فهمیدن شان نیستم. راستش 

را بخواهی�د آن موقع، بعن�وان یک کارتونیس�ت تازه کار، 
اصاًل تح�ت تاثیر قرار نگرفتم اما از اس�م هنرمند خوش�م 
آم�د... ولینس�کی... ای�ن اس�م در خاطرم حک ش�د تا 
س�ه روز بعد از کش�تار ش�ارلی ابدو او را بین س�ایر کشته ها 

تشخیص بدهم...
احساس کارتونیس�تی که هم کار خود را در یک حادثه ی 
ترور از دس�ت داده ش�اید ش�بیه به احس�اس خلبانی باشد 
که خبر س�قوط خلبان دیگری را در اخبار ش�نیده است... 
ناباوری و تاس�ف، ح�س درد همراه با ه�م ذات پنداری با 
قربانیان و ت�رس از اتفاقات مش�ابه احتمالی و کنجکاوی 
برای فهم اش�تباهاتی که منجر به چنین س�قوطی مرگبار 
شده است... تشخیص اشتباهات یک خلبان در بسیاری 
مواق�ع کار دش�واری نیس�ت چ�ون ب�رای ایمن�ی پ�رواز 

دستورالعمل هایی قاطع و الزم االجرا وجود دارد اما سقف 
پرواز قلم یک کارتونیست را چه کسی به جز خودش تعیین 
می کند؟ آیا می توان به کس�ی تکلیف کرد به چه فکر کند، 
چط�ور فکر کند یا به چه چیزهایی اصاًل فکر نکند؟ پاس�خ 
این س�وال همیش�ه منفی ب�وده گرچه قباًل می توانس�تند 
ب�ا اعم�ال زور مان�ع از انتش�ار عقیده های ناس�از بش�وند 
ام�روز آن ه�م غیرممکن ش�ده و همین اس�ت ک�ه حادثه 
را علیرغ�م همه ی دالپل مخالفان ش�ارلی اب�دو غیرقابل 
قب�ول و هولن�اک می کن�د... ولینس�کی یک�ی از آخرین 
کارتونیس�ت های دوست داش�تنی و آنارشیس�ت نسلی در 
ح�ال انقراض ب�ود، دنیایی خیالی را می پس�ندید که خالی 
از خش�ونت و دین باش�د و مثل یک ایدآلیس�ت خوش باور 
ب�رای رس�یدن به ای�ن دنیای خیال�ی طرح می کش�ید... 
کارتون های�ش آن قدر ب�ر جهان و جامعه ی فرانس�وی اثر 

نگذاشت که شیوه ی مرگش...

ب�ه جد معتقد هس�تم که خیل�ی از آن جمعیتی که بخاطر 
ترور کارتونیس�ت ها در پاریس راهپیمایی کردند ولینسکی 
را ب�ه ان�دازه ی من هم نمی ش�ناختند. حت�ی فکر می کنم 
خیلی از آن ها خواننده ی مجله ای که ولینسکی بخاطرش 
کشته شد نبودند. ش�اید تنها نقطه ی اشتراکی که آن همه 
آدم را، ب�ا س�لیقه ها و افکار متف�اوت، دور ه�م جمع کرد 
اعتقادشان به آزادی بیان بود و روحیه ای جمعی که باعث 

 شد در این جور مواقع بی تفاوت از کنار حادثه نگذرند...
کاش این روحیه واگیر داشته باش�د، نفر به نفر، شهر به 
شهر و کشور به کشور سرایت کند و یک روز ببینیم که همه 

به آن مبتال شده ایم...

توکا نیستانی

شاید تنها نقطه ی اشتراکی که آن همه 
آدم را، با سلیقه ها و افکار متفاوت، دور 
هم جمع کرد اعتقادشان به آزادی بیان 
بود و روحیه ای جمعی که باعث  شد در 
این جور مواقع بی تفاوت از کنار حادثه 

نگذرند...

عکس: امید کشتکار
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حاال روزها از آن چهارشنبه، آغاز سه روز بحرانی 
– معروف به یازده سپتامبر فرانسه – می گذرد. 
حاال بهتر می توان به آنچه گذشت فکر کرد و 

بیشتر خواند و شاید کمی نوشت.

تعطیالت س�ال ن�و تازه تمام ش�ده و پاری�س آرام آرام از 
گردشگران همیش�گی خالی می شود و کار و زندگی جدی 
شروع می شود. همه چیز، حتا صدای بلند آژیرهای پلیس 
و آمبوالنس، دس�ت به دس�ت هم داده تا یک چهارشنبه، 
هفتم ژانویه، ی عادی بس�ازد. اگر ش�ما ه�م گذارتان به 

پاریس افتاده باش�د، می دانید که این ج�ا آژیرهای پلیس و 
آمبوالنس و آتش نش�انی صدایی عادی به حساب می آید. 
ام�ا چهارش�نبه، هفت�م ژانوی�ه، آرام آرام توج�ه ام به این 
صداه�ا جلب می ش�ود و با خ�ودم فکر می کن�م حتمًا این 
نزدیکی ها آتش س�وزی یا تصادفی رخ داده و ناخودآگاه به 

حال افرادی فکر می کنم که آن جا هستند.
خوش�حال از این ک�ه روز کاری چهارش�نبه روزی کوتاه 
بوده، قدم زنان به خانه ب�ر می گردم تا از هوای بهاری این 
زمس�تان لذت ببرم. همه چیز عادی به نظر می رسد، مگر 
همان صدای آژیرهایی که از گوش�ه و کنار می شنوم و مرا 

وادار می کند به آلودگی صوتی فکر کنم و این که واقعاْ باید 
کاری کرد … تا این که خبرهای کوتاه از رسانه های خبری 
ب�ه موبایل ام س�رازیر می ش�ود و رش�ته ی اف�کارم را پاره 
می کند:  »تیراندازی در منطقه ی ۱۱ پاریس، دفتر ش�ارلی 

ابدو …«
 شارلی ابدو همان هفته نامه ای است که هر از چندگاهی 
خری�ده ام اش، و هم�ان ک�ه چند س�ال قب�ل ویژه نامه ی 
»فمینیس�م، آینده ی بش�ریت« را منتش�ر کرده بود و کلی 
مقاله ه�ای خ�وب آن ج�ا خوان�ده ب�ودم و البته هم�ان که 
خیلی وقت ه�ا کاریکاتوره�ای اش موجب خن�ده یا بحث 
در مورد موضوع مورد اش�اره بین دوستان ام بوده، همان 
هفته نام�ه ای ک�ه همی�ن هفته ی قب�ل ویژه نام�ه ی تولد 
مسیح را منتشر کرده بود و من فقط عکس روی جلدش را 

دیده بودم و خندیده بودم!
صدای گویندگان ش�بکه های خبری زن�ده را از خانه ی 
همسایه ها می شنوم.  ش�بکه های اجتماعی، فیسبوک و 
توئیتر پر ش�ده از اخبار فاجعه. در طول س�ه ساعت، مدام 
اخبار کامل و کامل تر شده و نام حداقل ۵ نفر از کشته شده ها 
منتش�ر می ش�ود. رئیس جمهور فرانس�ه، رئیس سازمان 
گزارش�گران بدون مرز، امام مس�جد پاری�س، و کمی بعد 
نخست وزیر فرانسه به دفتر شارلی ابدو می روند و همگی 
به عم�ق فاجعه و تج�اوز ب�ه آزادی بیان اش�اره می کنند. 
تصاویر ارس�الی از بعضی ش�اهدان، دو نفر س�یاه پوش را 
نش�ان می دهد ک�ه با کمال آرامش پلیس�ی را می کش�ند و 
فریاد می زنند: »ما شارلی را کشتیم. ما انتقام پیامبرمان را 
گرفتیم.« آرزو می کنم نگویند »اهلل اکبر«، که می گویند! 

پلیس همچنان پی شان می گردد. 
در فیس�بوک همزم�ان از چند نف�ر دعوت نام�ه دریافت 
می کن�م. م�ردم می خواهن�د در میدان جمه�وری – یکی 
از میدان ه�ای اصلی پاریس و محل بس�یاری از تجمعات 
–جم�ع ش�وند. همگ�ی تنه�ا دو ش�عار دارند:  »ن�ه به هر 

نفرت�ی« و »من ش�ارلی هس�تم«. از همین ش�بکه های 
اجتماع�ی اس�ت ک�ه خب�ردار می ش�وم  راه پیمای�ی برای 
»نه به تروریس�م و آری به آزادی بیان« روز ش�نبه برگزار 
می ش�ود. برای ش�هری که هر روز تجم�ع و راه پیمایی در 
آن برق�رار اس�ت این ام�ر کاماًل ع�ادی به نظر می رس�د. 
هش�تگ eilrahCsiuSeJ#  همه جا تکرار می ش�ود. سعی 
می کنم به دوستان ام که س�اکن آن محله هستند، یا آن ها 
که محل کارش�ان نزدیک پاریس ۱۱ام اس�ت، زنگ بزنم. 
همه یک ح�ال داریم:  مضطرب، غمگین، و بی خبر! قرار 
می گذاریم همدیگر را در می�دان جمهوری ببینیم. فندک 
را می گذارم توی کیف ام، ش�معی می خ�رم و می روم. در 
راه، غیر از س�کوت و س�نگینی فضا، باز هم ماش�ین های 
پلیسی می بینم که به سرعت و آژیرکشان حرکت می کنند.

س�اعت ح�دود ۰۳:۴ اس�ت ک�ه ب�ه می�دان جمهوری 
می رس�م. جمعی�ت هن�وز آن ق�در زیاد نش�ده ک�ه نتوانم 
خودم را به پای مجس�مه ی بزرگ ماریان، نماد جمهوری 
فرانس�ه، برس�انم. دوس�تان ام را می بینم و همدیگر را در 
آغوش می کش�یم. هیچ کس حرفی نمی زند.  همه ساکت 
ایس�تاده اند. پای مجس�مه آرام آرام پر می ش�ود از شمع  و 
گل، اما هیچ کس احساس ناامنی نمی کند. جمعیت بیشتر 
و بیش�تر می ش�ود. مردم بعضی کاریکاتورهای روی جلد 
ش�ارلی را مثل پالکارد در دس�ت گرفته اند، و کم نیس�تند 
کسانی که بار اول شان اس�ت کاریکاتور را می بینند. خیلی 
از آن ها که دور هم جمع ش�ده اند اصاًل خواننده ی ش�ارلی 
ابدو نبوده اند و حتا باید گاهی توضیح داد که این کاریکاتور 

اشاره به چه و مربوط به چه زمانی است. 
مردم هم�ه با هم تصمیم گرفته اند یک جا جمع ش�وند و 
برای »آزادی« که امروز زخمی ش�ده ش�مع روشن کنند. 
جمعی�ت آن ق�در زیاد اس�ت ک�ه ب�رای تلفن ه�ای همراه 
مشکل پیش آمده است. بعضی از شخصیت های سیاسی 
و فرهنگ�ی ه�م می�ان مردم هس�تند، ول�ی نه خب�ری از 
میکروفون و بلندگو هس�ت و نه خبری از س�خنرانی های 
بلن�د و هیجان�ی همیش�گی. می�دان جمه�وری آن ق�در 
س�اکت اس�ت که صداهای دور هم به گوش می رس�د. در 
میان سکوت، گاهی کس�ی فریاد می زند »آزادی بیان«، 
و بعد همگی پش�ت سرش ش�عار را تکرار می کنند. هرچه 

می گذرد چشم ها بیشترتر می شود و شعارها بلندتر.
ناگهان صدای س�وت و کف زدن بلند می ش�ود. کس�ی 

سوده راد

شعارها »آزادی، برابری، برادری، 
الئیسیته«، »ما همه شارلی هستیم«، 
و »آزادی بیان« و از همه مهم تر »نه به 

خلط مبحث« است

عکس: بابک بردبار
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را می بینیم که دارد روی بازوی مجس�مه بازوبند مش�کی 
می بن�دد. کمی بع�د، ان�گار راه فت�ح »ماریان« باز ش�ده 
باشد، پرچم سه رنگ فرانس�ه و »من شارلی هستم« هم 
به آن باال می رس�د. شعار »خلط مبحث نکنید« هی تکرار 
می ش�ود، تا وقتی که جمعیت هو می کش�د و می گوید »بیا 
پایی�ن!« نگاه می کن�م و می بینم کس�ی دارد قرآنی را پاره 
می کن�د! ی�ک نفر دیگ�ر ق�رآن را از دس�ت اش می گیرد و 
او را آرام می کن�د. ی�ادم می آید چه قدر دل ام می خواس�ت 
تروریست ها مسلمان نباشند. از این که میان چنین جمعی 
هس�تم که تف�اوت اس�الم و اس�الم افراطی و تروریس�م 
اسالمی را می دانند و از هرگونه خلط مبحث دور اند، شاد 

می شوم. 
طبیعتًا احس�اس غم و افس�وس بر هر احساسی سرآمد 
اس�ت، ولی فکرم مش�غول مفاهی�م آزادی بی�ان، دین و 
دموکراس�ی و از همه مهم تر الئیسیته اس�ت. یادم می آید 

کسی میان جمعیت فریاد زد: »فردا هم بیایید!«
پنج شنبه در حالی شروع می شود که تروریست ها را هنوز 
پی�دا نکرده اند. س�عی می کنیم روز را ع�ادی جلوه دهیم. 
پیام های تسلیت و تس�لی در ایمیل های کاری عادی شده 
و هم�ه امی�دوار ای�م همه چیز بهتر ش�ود. با این که س�یل 
اطالع�ات و تحلیل ه�ا بر س�رمان می ری�زد، هن�وز واقعًا 
نمی دانی�م چ�ه اتفاقی افتاده اس�ت. در می�ان تحلیل ها، 
خبر از کش�ته ش�دن یک پلیس در محله ی جنوبی پاریس 
می آی�د! محل�ه ای آرام و بی دردس�ر که اکث�ر جمعیت اش 
را بازنشس�ته ها تش�کیل می دادن�د. می گوین�د فردی که 
ش�لیک کرده به ایس�تگاه مت�رو فرار ک�رده و رد پای اش را 
گم کرده اند! تنها چند دقیقه پس از انتش�ار این خبر، ش�هر 
ناام�ن می ش�ود. نمی دانی�م کجا امن اس�ت و کج�ا امن 
نیست. ترس آرام آرام در دل ها جا می گیرد اما هنوز نادیده 
گرفتن اش کار سختی نیس�ت. صدای آژیرها زیاد و زیادتر 

می شود. ساعت حدود ۴ بعدازظهر است. 
میدان باز شلوغ است و مردم، باز شمع  در دست، ساکت 
ایستاده اند تا وقتی که گروهی جوان شروع می کنند به شعار 
دادن. ش�عارها »آزادی، برابری، برادری، الئیس�یته«، 
»م�ا همه ش�ارلی هس�تیم«، و »آزادی بی�ان« و از همه 
مهم ت�ر »نه به خلط مبحث« اس�ت. حاال هم�ه می دانند 
که دو تروریس�ت جایی در ش�مال تحت محاصره هس�تند 
و هم�ه امیدوار اند این خش�ونت هرچه زودتر تمام ش�ود. 

هرکس اخباری می ش�نود ب�ه دیگران می دهد. چش�م ها 
هم�ه حی�رت زده اس�ت و غمگین، و ب�ه نوش�ته هایی که 
دست مردم است »من مس�لمان هستم و شارلی هستم« 

هم اضافه شده است. 
جمعه وارد روز س�وم بح�ران می ش�ویم و ذهن ها همه 
خس�ته اس�ت.  ش�هر ب�ه وض�وح خل�وت ش�ده و صدای 
بالگرده�ا و آژی�ر پلی�س متوقف نمی ش�ود. ش�بکه های 
خبری به طور زنده محاصره ی برادران کوآش�ی را پوشش 
می دهن�د. گاهی فکر می کنیم اش�تباهی وس�ط یک فیلم 
هالی�وودی انداخت�ه ش�ده ایم و دنب�ال دکم�ه ی توق�ف 
می گردیم. دو برادر حاال در چاپ خانه ای س�نگر گرفته اند 
و یک گروگان هم دارند. در همین حال و هوا است که خبر 
از گروگان گیری در یک فروشگاه یهودی در جنوب شرقی 

پاریس را می شنویم. 
ح�اال دیگ�ر هم�ه می دانیم ه�دف جنای�ت در ش�ارلی 
ابدو انتق�ام از کاریکاتور پیامبر اس�الم ب�وده، اما عملیات 
ب�ه این جا خت�م نمی ش�ود و پای ش�هروندان ع�ادی هم  
وس�ط کشیده شده اس�ت. مطمئن می ش�ویم گروگان گیر 
فروشگاه یهودی همان ضارب پلیس روز پنج شنبه است، 
و از خود می پرسیم: آیا این آخرین اش است؟ ترس تلخ در 
جان همه ریش�ه کرده و هرکس به نوعی با آن کنار می آید. 
امروز هم مردم در میدان جمهوری جمع می شوند، بی آن 
ک�ه ترس از حمله ای دیگ�ر آن ها را از دور هم جمع ش�دن 
ب�از دارد. حمله برای دس�تگیری هردو گ�روگان همزمان 
رخ می ده�د و اخبار خوب و بد یک ب�ار دیگر در ذهن های 
ما سرازیر می ش�ود:  گروگان دو برادر زنده است، در حالی 
که هردو برادر تروریس�ت و گروگان گیر فروش�گاه یهودی 

کشته ش�ده اند و از هر خبری تلخ تر، خبر کشته شدن چهار 
نفر در فروشگاه است. 

 ش�نبه روز س�اکتی اس�ت و جای خالی آژیرها و صدای 
بالگردهای�ی که روزهای قبل به آن ع�ادت کرده ایم خالی 
اس�ت!  فرصتی اس�ت برای فکر کردن به آن چ�ه رخ داده 
و آن چه پیش رو اس�ت. فک�ر کردن به این ک�ه این جامعه 
جامعه ای زنده اس�ت و خودجوش، جامعه ای که می داند 
و  سیاس�ت مداران  از  می توان�د  کن�د،  حرک�ت  می توان�د 
گردانندگان کشور جلوتر باشد، و در حالی که آن ها مشغول 
انجام وظیفه ی  سیاس�ی ک�ه به آن ها محول ش�ده، یعنی 
بازگرداندن امنیت به کشور هس�تند، نقش اجتماعی خود 
را ب�ر عهده بگی�رد و با آرامش به دنبال التی�ام و پیدا کردن 
راهی برای پیشگیری باش�د، جامعه ای که حمله کنندگان 
به مس�اجد و مسلمانان را »مایه ی شرم« می خواند و خود 

را برای حضور در راه پیمایی ملی اتحاد آماده می کند. 
یک ش�نبه روز اتح�اد فرا می رس�د و پاریس و چند ش�هر 
دیگر میزبان افرادی هس�تند که می خواهند با صدای بلند 
بگوین�د »نه به تروریس�م و بله به آزادی بیان«. بنا اس�ت 
هی�چ گروهی ش�عار و پرچم گروه خ�ودش را نیاورد و همه 

حول »من ش�ارلی هس�تم« که حاال فراتر از ش�ارلی ابدو 
رفته است، در دو مسیر از میدان جمهوری به میدان ملت، 
راه پیمایی کنند. حضور برخی از مقامات سیاسی فرانسوی 
و غیرفرانسوی به مذاق بسیاری خوش نمی آید. برخی از 
این افراد در س�رکوب آزادی بیان آوازه ای جهانی دارند و 

برخی دیگر سرآمد تروریسم هستند. 
 م�ن حت�ا ب�ه می�دان جمه�وری ه�م نمی رس�م، ولی 
می توانم به س�ختی خ�ودم را به وعده گاه »گزارش�گران 
بدون مرز« برس�انم و با آن ها راه پیمایی کنم. از هر گروه و 
دسته ی سیاسی و اجتماعی و مذهبی و حتا سنی کسی در 
اطراف ام هست. احساس خوب یکی از ملیون ها بودن با 
هیچ کالم و قلمی قابل توصیف نیس�ت. شعارها همچنان 
یادم هست:  »من مسلمان هستم، من پلیس هستم، من 
یهودی  هس�تم، من شارلی هستم، من احمد هستم و ... 
« و البته ش�عار و پالکارد »آزادی بیان دین ندارد« بر زبان 
و در دس�ت مردمی که ن�ه در ش�بکه های اجتماعی که در 
خیابان و اجتماع با هم می گرین�د، با هم می خندند، با هم 
فری�اد می زنند، با هم قدم برمی دارند، و بی ش�ک با هم بر 

سر شارلی بودن یا نبودن بحث می کنند. 

.  شهر به وضوح خلوت شده و صدای 
بالگردها و آژیر پلیس متوقف نمی شود. 

با این حال، بازار بحث و گفت گو در 
شبکه های اجتماعی در مورد شارلی 

ابدو و آزادی بیان داغ است. شبکه های 
خبری به طور زنده محاصره ی برادران 

کوآشی را پوشش می دهند

عکس: سوده راد
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ِاتین بالیبار فیلسوف مارکسیست فرانسوی و 
از شاگرداِن سابِق لویی آلتوسر بوده است. او 

در پاریس و نیز در کالیفرنیا در رشته های فلسفه 
سیاسی، ادبیات تطبیقی، و انسان شناسی 

تدریس می کرده است. بالیبار عضو دادگاه راسل 
درباره ی فلسطین و از مدافعان فلسلطین است. 

از جمله کتاب های او می توان به این آثار اشاره 
کرد: خشونت و نزاکت شهروندی، خواندن 

کاپیتال، به همراه لویی آلتوسر، اسپینوزا و 

سیاست، نژاد، ملت، طبقه، و مهاجران بدون 
مدرک. ترجمه نوشته ای از یکی از مهم ترین 

نظریه پردازان فرانسوی از این حیث مهم 
است که ببینیم چگونه متفکران غربی جامعه، 
باورها، و مناسبات حاکم بر زندگی شان را نقد 

می کنند. بیش از محتوای این نقدها، آن چه 
برای ما در درجه ی اول اهمیت است روش آن ها 

و توانایی شان در نقد باورها و جامعه ی خودشان 
است. امروزه، ما و دیگر شهروندان کشورهای 

اتین بالیبار
ترجمه: امین بزرگیان

اسالمی به این توانایی برای نقد خود بیش از 
هرچیز نیازمند ایم. به گمان ام، ما بیشتر می باید 

با زبان مادری مان از خودمان سخن بگوییم.

یک دوس�ت ژاپن�ی قدیم�ی، هاروهیس�ا کاتو، اس�تاد 
س�ابق در دانشگاه تودای، به من چنین نوشته است: »در 
تصاویر، فرانس�ه را س�راپا غرق س�وگواری دی�دم. عمیقًا 
منقلب ش�دم. قدیم تره�ا آلبوم های وولینس�کی را خیلی 

دوس�ت داشتم. مشترک همیشگی نش�ریه ی کانار آنِشنه 
بوده و هستم. هر هفته، طرح های بوف را که کابو می کشد 
خیلی دوس�ت دارم. همیش�ه در کنار میز کارم آلبوم کابو و 
پاری�س را دارم، آلبومی که در آن او دخت�ران جوان ژاپنی 
را کشیده است، به صورت توریست های شاد و شنگول در 
شانزه لیزه، که خیلی دوست داشتنی اند.« اما کمی بعد، او 
تردیدش را چنی�ن بیان می کند: »س�رمقاله ی روزنامه ی 
لوموند به تاریخ اول ژانویه با این کلمات ش�روع می شود: 

"دنی�ای بهتر؟ این نخس�ت مس�تلزم مب�ارزه علیه دولت 
اس�المی و بربریت کور آن اس�ت." این اظهارنظر تکان ام 
داد، اظه�ار نظری که ب�ه نظرم تا ح�دودی تناقض گویانه 
اس�ت و معتقد اس�ت بای�د از طریق جنگ به صلح دس�ت 

یافت!« 
کس�ان دیگری نیز از همه جا به من نامه می نویس�ند: از 
ترکیه، آرژانتین، آمریکا ... همگی همدردی، همبستگی 
و نی�ز نگرانی خود را بی�ان می کنند: هم ب�رای امنیت ما، 
هم برای دموکراس�ی ما، و هم تمدن و شاید بتوانم بگویم 
ب�رای روح و روان م�ا. در این جا، ضمن پاس�خ به دعوت 
روزنامه ی لیبراسیون، می خواهم به آن ها نیز پاسخ گویم. 
کار درستی است که روش�نفکران بدون هیچ امتیازی، به 
وی�ژه امتیاز بصیرت ویژه، ول�ی در عین حال بدون اکراه و 
محاسبه گری حرف ش�ان را بزنند. این وظیفه ی حرفه ای 
آن ها اس�ت، تا در این لحظه ی خطیر  س�خن در جامعه در 
گردش باش�د. امروز، در این حالت اضطراری در این باره 

فقط سه چهار کلمه می گویم. 

عکس: امید کشتکار، روی پالکارد اسامی
چهار کارتونیست کشته شده مجله شارلی ابدو نوشته شده است

کار درستی است که روشنفکران بدون 
هیچ امتیازی، به ویژه امتیاز بصیرت 
ویژه، ولی در عین حال بدون اکراه و 

محاسبه گری حرف شان را بزنند. این 
وظیفه ی حرفه ای آن ها است، تا در این 

لحظه ی خطیر  سخن در جامعه در گردش 
باشد
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اجتم�اع )کمونیته(، بله م�ا به کمونیته نی�از داریم: برای 

سوگ، برای همبس�تگی، برای محافظت، برای تأمل و 
تفکر. این کمونیته نباید انحصاری و طردکننده  باش�د، به 
خصوص در قبال کسانی، در میان شهروندان فرانسوی یا 
مهاجران، که تبلیغاتی بیش از پیش تند و ش�دید، تبلیغاتی 
که یادآوِر شوم ترین مقاطع تاریخ ما است، آن ها را با تهاجم 

و تروریسم یک کاسه می کند تا از آن ها گوسفندهای قربانی 
بسازد برای دفع ترس های مان، فقرمان، یا فانتاسم های 
م�ا. در عین حال، این کمونیته نباید طردکننده ی کس�انی 
باش�د که ب�ه تزه�ای جبهه ی ملی ]حزب دس�ت راس�تی 
افراطی فرانسه[ اعتقاد دارند یا جذب نوشته های اوئلبک 
می شوند. بنابراین، این کمونیته باید با خودش حرف بزند 
و در مرزه�ا متوقف نش�ود زیرا به خوبی روش�ن اس�ت که 
تقس�یم کردن احساس ها، مس�ئولیت ها، و اقدام ها که در 
پاسخ به »جنگ داخلی جهانی«، که در جریان است، باید 
به طور مش�ترک انجام گیرد، در س�طحی بین المللی و در 
ص�ورت امکان )ادگار موَرن در این باره کاماًل حق دارد( در 

چهارچوبی جهان شهری.
از همی�ن رو، مفه�وم کمونیت�ه نباید ب�ا »وحدت ملی« 
مشتبه شود. »وحدت ملی« هیچ گاه جز در خدمت مقاصد 
نامطلوب نبوده است: تحمیل سکوت به مسائل مزاحم و 
القای اجتناب ناپذیری تدابیر استثنایی. حتا خود »جنبش 

»وحدت ملی« هیچ گاه جز در خدمت 
مقاصد نامطلوب نبوده است: تحمیل 

سکوت به مسائل مزاحم و القای 
اجتناب ناپذیری تدابیر استثنایی. حتا 

خود »جنبش مقاومت« در زمان اشغال 
فرانسه کلمه ی »وحدت ملی« را به کار 

نبرد

مقاومت« در زمان اش�غال فرانسه )به همین دلیل موجه( 
کلمه ی »وح�دت ملی« را به کار نب�رد. از همین حاال هم 
می بینی�م که چگون�ه رئیس جمهور با فراخ�وان دادن )که 
جزو اختیارات او است( به س�وگواری ملی، از این مفهوم 
اس�تفاده می کند تا توجیهی برای مداخله ه�ای نظامی ما 
بتراش�د، مداخله هایی که ب�ا اطمینان نمی ت�وان گفت در 
سوق دادن جهان به سراشیب کنونی سهیم نخواهند بود. 
در نتیجه، همگی به دام بحث هایی می افتند درباره ی  این 
که چه احزابی »ملی« هس�تند و چه احزابی ملی نیستند، 
حتا اگر این عنوان را بر خود گذاشته باشند. آیا می خواهیم 

با خانم لوِپن رقابت کنیم؟
ش�ارلی  بی احتیاطی. آی�ا کاریکاتوریس�ت ها و طراحان 

ابدو بی احتی�اط بودند؟ بله، اما این کلم�ه دو معنا دارد که 

تقریبًا به آس�انی قابل تفکیک اس�ت )و البت�ه ذهنیت هم 
در ای�ن میان نقش دارد(. خوار ش�مردن خط�ر، عالقه به 
ریسک کردن، یا ش�اید بش�ود گفت قهرمان گرایی. اما در 
عین ح�ال، بی اعتنایی به پیامد های احتم�ااًل مصیبت بار 
ی�ک تحریک گری س�الم: گروهی که از پی�ش به گونه ای 
انِگ عقیدتی خورده اند احساس می کنند مورد اهانت قرار 
گرفته ان�د و این احس�اس آن ه�ا را  در معرض آلت  دس�ت 
شدن از س�وی متعصبان س�ازمان یافته قرار می دهد. من 
فک�ر می کنم ش�ارب و رفقای اش ب�ه هر دو معن�ای کلمه 
بی احتی�اط بودند. امروزه ک�ه این بی احتیاط�ی به قیمت 
جان ش�ان تمام ش�ده، و این خود آش�کارگِر خطِر مهلکی 
اس�ت که بر سر راه آزادی بیان اس�ت، نمی خواهم معنای 
دوم را به آن ها نس�بت دهم. اما برای فردا و پس فردا )زیرا 

این ماجرا ماجرای یک روزه نیس�ت(، خیلی دوس�ت دارم 
به هوشمندانه ترین ش�یوه به نحوه ی اداره ی معنای دوم 
بی احتیاط�ی و تضادش با معنای اول آن بیاندیش�یم. این 

ضرورتًا حاکی از زبونی نیست. 
جهاد. م�ن عامدانه این کلمه ی ترس�ناک را برای پایان 

دادن ب�ه نوش�ته ام انتخ�اب ک�ردم، زیرا وقت آن رس�یده 
که هم�ه ی جوان�ب اش را بررس�ی کنی�م. درب�اره ی این 
موض�وع، فقط جوانه ی ی�ک ایده را در س�ر دارم اما طرح 
آن را الزم می دانم: سرنوشت ما در دست مسلمانان است 
هرچه قدر هم که این نام گذاری نامش�خص باش�د. چرا؟ 
زیرا هرچند درس�ت اس�ت که باید علیه یک کاسه کردن ها 
هشدار دارد و مانع از اسالم هراسی شد که مدعی است در 
قرآن و در سنت ش�فاهی فراخوان به مرگ دیده می شود. 
اما این کافی نخواهد بود. به بهره برداری از اسالم توسط 
ش�بکه های جهادی – و فراموش نکنیم که مس�لمانان در 
همه جای جهان و در خود اروپا قربانیان اصلی آن هس�تند 
– فق�ط یک نق�د تئولوژی�ک یا االهیات�ی، و نهایت�ًا رفورم 
»عقل س�لیِم« مذهب می تواند پاسخ گوید، و جهادگرایی 
را از ن�گاه مؤمن�ان ب�ه یک ض�د حقیقت تبدیل س�ازد. در 
غیر ای�ن صورت، همگ�ی در چنب�ره ی تروریس�م گرفتار 
خواهیم ش�د، تروریس�می که ق�ادر اس�ت اهانت دیدگان 
و بی حرمت ش�دگاِن جامع�ه ی دچ�ار بح�ران م�ا را، و نیز 
سیاس�ت های امنیتی، آزادی ُکش، که توسط دولت های 
بی�ش از پیش نظامی ش�ده اجرا می ش�وند، ب�ه خود جلب 
کند. بنابراین، مس�لمانان با یک مس�ئولیت و یا وظیفه ای 
که ب�ر دوش آن ها اس�ت مواجه ان�د اما این مس�ئولیت از 
آِن ما نیز هس�ت. نه فقط ب�ه  این دلیل که، بن�ا به تعریف، 
»ما«ی مورد نظر من این جا و اکنون مس�لماناِن بسیاری 
را در بر می گیرد بلک�ه همچنین به این دلیل که بخت های 
چنین نقد و چنین رفورمی، که هم اینک نیز بس�یار ناچیز و 
شکننده است، یکسره از بین خواهد رفت اگر ما همچنان 
ب�ا گفتمان ه�ای منزوی کنن�ده ای کن�ار بیاییم ک�ه عمومًا 
مس�لمانان را ب�ا مذهب و فرهنگ های ش�ان ه�دف قرار 

می دهند.

منبع: لیبراسیون

کمونیته باید با خودش حرف بزند 
و در مرزها متوقف نشود زیرا به 

خوبی روشن است که تقسیم کردن 
احساس ها، مسئولیت ها، و اقدام ها که 
در پاسخ به »جنگ داخلی جهانی«، که 
در جریان است، باید به طور مشترک 

انجام گیرد

عکس: امید کشتکار، راهپیمایی »اتحاد« پاریس

http://www.liberation.fr/debats/2015/01/09/trois-mots-pour-les-morts-et-pour-les-vivants_1177315
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روز چهارشنبه هفتم ژانویه ٢٠١5، پاریس، فرانسه و تمام جهان در شوک فرو رفت. 

در حمله اى تروریستى به مجله طنز شارلى ابدو، ١٢ نفر از جمله سردبیر و سه تن از 

کاریکاتوریست هاى این مجله کشته شدند. پس از این حمله، مردم پاریس و دیگر شهرهاى 

فرانسه به یاد قربانیان این حادثه دست به تجمع زدند و از جمله در پاریس میدان رپابلیک 

ده ها هزار شهروند حضور داشتند. در جریان حوادث روزهای بعد و از جمله دو گروگانگیری، 

مجموعه 17 نفر کشته شدند.

روز یکشنبه یازده ژانویه پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شاهد راهپیمایی تاریخی و بزرگ 

»اتحاد« بودند. در جریان این راهپیمایی ها بیش از چهار میلیون فرانسوی به خیابان ها 

آمدند. تنها در پاریس یک و نیم میلیون نفر راهپیمایی کردند که بزرگترین گردهم آیی مردمی 

در فرانسه پس از پایان اشغال پاریس در جنگ جهانی دوم بود.

برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید

آلبوم عکس های راهپیمایی »اتحاد« را از اینجا ببینید

http://tableaumag.com/5551#.VMGhoyvF-So
http://tableaumag.com/5561#.VMGhoSvF-So
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»بوق ممتد تلفن و بعد صدایی که با بغض گفت: 
این طرف شهر را بسته اند، چند دقیقه قبل دو نفر 

مسلح به دفتر شارلی ابدو حمله کردند و اعضای 
تحریریه را به گلوله بستند.«

باورکردن�ی نب�ود. همی�ن چن�د روز پی�ش، در کافه ای 
نزدی�ک به محل حادثه، ب�ا بهار ماکوی�ی )خبرنگار ایرانی 
- فرانس�وی که ۲۹ سال اس�ت در فرانسه زندگی می کند( 
نشستیم و در مورد جایگاه طنز در مطبوعات و رسانه های 
فرانس�ه ح�رف زدیم. ب�رای من جال�ب بود ک�ه بدانم تیغ 
سانس�ور در دولت فرانسه هم گلوی طنزپردازان را می برد 
یا نه؟ بهار تأکید داشت که هیچ کاریکاتوریستی تا کنون در 
فرانسه به خاطر تفکرش از کار بر کنار نشده است. در تمام 
مدت�ی که صحب�ت می کردی�م، او می خندی�د و می گفت: 
»من هم ک�ه در ح�وزه ی اجتماعی کار می کنم، همیش�ه 
سعی دارم در برنامه های ام گوشه ای از طنز باشد.« اما در 

چهارشنبه ی سیاه پاریس، بهار پشت تلفن گریه می کرد.
نمی دان�م دقیق�ًا چ�ه کس�ی اولین ب�ار بع�د از حادثه ی 
تروریستی حمله به مجله ی شارلی ابدو این جمله را گفت: 
»۱۲ کشته و ۶۶ میلیون زخمی«. اما بسیار درست گفت، 
چون چن�د روزی اس�ت در پاریس س�کوت عجیبی حاکم 
ش�ده، حتا از کافه نشینی های ش�بانه هم که به نوعی نماد 
پاریس محسوب می شود خبری نیست. شلیک به یکی از 
سه واژه ی نمادین فرانسه، یعنی »آزادی«، مردم را دچار 
اندوه فراوانی کرده است. در صبح روز ۷ ژانویه ی ۲۰۱۵، 
دو ب�رادر الجزایری تبار، که در فرانس�ه بزرگ ش�دند و در 

واقع فرانس�وی محس�وب می ش�وند، وارد دفتر مجله ی 
ش�ارلی ابدو در پاریس شدند و س�ردبیر و برخی از اعضای 

تحریریه را به گلوله بستند.
ش�ارلی ابدو جانشین مجله ی هاراکیری است که از سال 
۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ میالدی منتش�ر می ش�د. ای�ن مجله پس 
از بس�ته ش�دن توس�ط دولت فرانس�ه به خاطر توهین به 
ارزش های ملی، دوباره در س�ال ۱۹۶۶ منتش�ر ش�د و در 
س�ال ۱۹۷۰ پس از مرگ ش�ارل دوگل به خاطر توهین به 
او دوباره تعطیل ش�د، اما دس�ت از کار نکشید و در دهه ی 
۸۰ میالدی کارمندان قدیمی تحریریه با نام جدید ش�ارلی 
ابدو )این نام کنایه ای اس�ت به نام شارل دوگل( کار خود را 
از س�ر گرفتند، اما باز هم با مشکالتی مواجه شدند، تا این 
ک�ه گروه دیگری به تیم قدیمی مجله پیوس�تند و در س�ال 
۱۹۹۲ هفته نامه ی ش�ارلی ابدوی جدید را منتشر کردند. 
این مجله ی هفتگی طنز چهارشنبه ها منتشر می شد، و در 
چهارشنبه ی س�یاه هفته ی گذشته ۴ نفر از اعضای اصلی 
تحریریه ی خود را از دس�ت داد. دو برادری که به دفتر این 
مجله حمله کردند و مدعی ش�دند که انتقام پیامبر اس�الم 
را گرفتند، روز گذش�ته پس از آن که مخفیگاه ش�ان توسط 
پلیس شناسایی شد کشته ش�دند. یکی دیگر از همدستان 
آنان نیز پس از این حادثه دس�ت به عملیات گروگان گیری 
در یک فروش�گاه در پاریس زد که ۴ نف�ر  هم در این حادثه 
کشته ش�دند. اما اعضای تحریریه ی شارلی ابدو دست از 
کار نکش�یدند و در محل دفتر نش�ریه ی لیبراسون کار خود 
را ادامه می دهند و اعالم کرده اند که چهارشنبه ی آینده با 
تیراژ یک میلیونی روی کیوس�ک روزنامه فروشی خواهند 

بود.
اما گفت وگوی م�ن و بهار ماکوی�ی در خصوص جایگاه 

طنز در مطبوعات فرانسه:

ک�دام طن�ز تلویزیونی در فرانس�ه محبوب اس�ت، طنز 
سیاسی یا مردمی؟

یک برنام�ه ی طن�ز تلویزیونی داریم که بس�یار معروف 
این گون�ه  را  ن�ام اش  فارس�ی  ب�ه  بت�وان  ش�اید  اس�ت، 
ترجمه ک�رد: »دلقک های خب�ری«. باید تأکی�د کنم که، 
فرانس�وی ها خیلی تلویزیون تماش�ا می کنن�د. این برنامه 
نوعی طنز عروس�کی اس�ت و ش�خصیت »گینی�ول« در 
ای�ن برنام�ه یک دلقک هس�ت ک�ه گاهی پلی�س را دنبال 

دلبر توکلی
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می کن�د و می زن�د و گاه�ی هم پلی�س او را دنب�ال می کند 
و می زن�د. پلی�س و گینیول دائ�م در حال کلنج�ار رفتن با 
هم هس�تند، و این تئاتر عروس�کی بچه ها را می خنداند. 
البت�ه »دلقک ه�ای خب�ری« برنامه ای تلویزیونی اس�ت 
که همه ی ش�خصیت های مهم سیاس�ی دنیا را به صورت 

عروسک در آورده و آن ها را به چالش می کشد.

بیشتر طنز سیاسی است؟ 
همه چی�ز در ای�ن برنام�ه ب�ا طن�ز مط�رح می ش�ود اما 
موضوعات شان بیش�تر سیاس�ی اس�ت . دلقک فرانس�وا 
اوالند، رئیس جمهور فعلی فرانسه، هم هست. اما من به 
یاد دارم که دلقک جورج بوش بس�یار خنده دار بود. در کنار 
دلقک جورج بوش، دو عروسک از سیلوستل استالونه بود 
که ش�بیه به س�ربازان آمریکایی بودند. عروسک فرانسوا 
اوالند مثل احمق ها وس�ط صحبت ه�ای اش می خندد؛ 
دلق�ک ش�یراک همیش�ه جوک می گف�ت. م�ن از جوانی 
این برنام�ه را می دیدم. در یک مقطع س�نی من و جوانان 
دیگ�ر به جای ای�ن که اخبار را ن�گاه کنیم پای ای�ن برنامه 

می نشستیم.

آیا ای�ن برنامه ها آن قدر بین جوانان 
تأثیرگذار ب�ود که در مکالم�ات روزمره 
ه�م از تکیه کالم هایی  که در این برنامه 

شنیده می شد استفاده کنند؟
بله، مث�اًل وقتی فرانس�وا اوالند در 
برنام�ه اش دائ�م ی�ک کلم�ه را تکرار 
می کن�د، بع�د ای�ن کلم�ه ب�ه طن�ز در 
گفت وگ�وی روزان�ه ی جوانان مطرح 
می شود. به یاد دارم که یک بار شیراک 
در کارزار انتخابات�ی خودش از س�یب 
به عن�وان یک س�مبل اس�تفاده کرده 
ب�ود، و در ای�ن برنامه دائم عروس�ک 
ش�یراک می گفت سیب بخورید و دائم 
او را مس�خره می کردن�د و ای�ن هن�وز 
هم به صورت ی�ک جوک در جامعه ی 
فرانسوی هس�ت که می گویند: سیب 

بخورید!

چ�ه  رادی�و  و  مطبوع�ات  در  طن�ز 
جایگاهی دارد؟ 

در یک برنامه ی طنز رادیویی که صبح ها اجرا می شود. 
یک�ی از طنزپ�ردازان ادای همه ی سیاس�ت مداران را در 

می آورد. طنزهای رادیویی کم نیست.

ب�ا توجه به این که بخش عمده ای از رادیو در فرانس�ه با 
بودجه ی دولت اداره می شود، آیا طنز سیاسی هم در رادیو 

پخش می شود؟ 
بله، حتا گاهی طنزهای سیاس�ی تند اس�ت.  ام�ا به یاد 
دارم که چند سال قبل، یکی از طنزپردازان رادیویی به نام 
استفان را از رادیو اخراج کردند، درست همان موقع رئیس 
رادیو عوض ش�ده ب�ود و هم�ه می گفتند که چ�ون رئیس 
جدید رادیو با س�ارکوزی، رئیس جمهور س�ابق فرانس�ه، 
رابطه ی نزدیک دارد او را اخراج کردند. اما واکنش ش�دید 
خبرنگاران موجب ش�د اختیار تام رئی�س جمهور در مورد 
تعیین رئیس رادیو س�لب ش�ود، و االن ی�ک کمیته رئیس 
رادیو را انتخاب می کند. البته اس�تفان بعدها کتابی در این 

عروسک ژاک شیراک در برنامه »دلقک های خبری« Les guignols de l'infoبهار ماکویی

خصوص نوشت و هنوز هم تأکید دارد که سارکوزی دستور 
اخراج او را داده است.

مجله های کاریکاتور چه طور؟ بیشتر ایرانی ها »لوموند« 
را می شناس�ند که نگاهی هم به طنز دارد. آیا هیچ مجله ای 
هس�ت که  بین مردم در فرانس�ه ب�رای طن�ز و کاریکاتور 

مشهور باشد؟
مجل�ه ی ش�ارلی ابدو هس�ت که بیش�تر صفح�ات آن 
کاریکات�ور اس�ت. البت�ه همیش�ه در ه�ر روزنام�ه ی�ک 

کاریکاتوریست هست.

تا به حال ش�ده که یک کاریکاتوریست را به خاطر آثارش 
اخراج کنند؟

نه، من تا به حال نش�نیدم. روزنامه های�ی مانند لوموند 
معمواًل کاریکاتورشان بامزه است اما خیلی هم تند نیست. 
ولی کاریکاتورهای ش�ارلی ابدو گاهی واقعًا ش�وک ایجاد 

می کند.

به ی�اد دارم ک�ه کاریکاتوری ه�م در مورد پیامبر اس�الم 
منتشر کرد؟

دقیق�ًا. پیامبر اس�الم را کش�یده بودند و مس�لمان ها را 
مس�خره کرده بودن�د و خیلی داس�تان ش�د. انجمن های 
مس�لمانان فرانسه از آن ها ش�کایت کردند اما راه به جایی 
نبردند. هنوز هم بس�یاری از مس�لمانان فرانسه، نه فقط 
مس�لمانان تندرو که حتا مسلمانانی که حجاب هم ندارند، 
از ای�ن مجله ش�اکی هس�تند و آن را نمی خرن�د. به نوعی 
آن را تحریم کردن�د. این مجله همه ن�وع کاریکاتور دارد، 
اجتماعی، سیاس�ی، اقتص�ادی. اما بع�د از آن کاریکاتور 
پیامب�ر اس�الم، گروه عظیم�ی از مس�لمانان دیگ�ر آن را 
نمی خرن�د. البت�ه از موض�وع س�کس ه�م زیاد اس�تفاده 
می کن�د. به یاد دارم که یک بار طرحی داش�ت که یک پاپ 
و یک�ی از امامان مس�لمان در حال س�کس بودن�د. البته 
فرانس�وی ها از دیدن چنین تصاویری ش�وک نمی شوند، 
چون سکس فرانسوی ها را ش�وک نمی کند و  برای آن ها 
عادی است. بس�یاری از فرانس�وی ها الئیک هس�تند، و 
موضوع مذهب یکی از موضوعات اصلی این مجله است. 
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با این که بیش از سی و پنج سال از روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی می گذرد، هنوز مسئله ی زنان 

و حجاب آن ها از مسائل حل ناشده ی جمهوری 
اسالمی است. در هفته های اخیر، واکنش های 

زیادی به حضور زنان در موسیقی ایران رخ 
داده است، از جلوگیری از ادامه ی حضور یک 

زن نوازنده دف بر روی سن در کنسرت ساالر 
عقیلی تا ممانعت از روی صحنه رفتن ُفرقانه 

قاسم اف و اجرای برنامه به همراه پدرش. پیش 
از آن هم استاد مجید درخشانی، به اتهام آن چه 

انتشار ویدئوی خوانندگی زنان نامیده شده، 
ممنوع الخروج شده بود. گفت و گو با مجید 

درخشانی را با این پرسش آغاز کردم که:

ماجرای پیش آمده برای شما و  گروه »ماه بانو« چه 
بود؟ 

قرار بود به س�فر خارج از کش�ور ب�روم که در ف�رودگاه با 
من مانن�د مجرمان برخورد ش�د و گذرنامه و م�دارک ام را 
ضبط کردند. بعد از آن، اگرچه محترمانه، بازجویی شدم. 
اعضای گروه نیز چندین ماه  اس�ت با بازجویی های پلیس 
امنی�ت و اماکن درگیر اند و تک تک آن ه�ا برای بازجویی 
رفته اند. درباره ی مس�ائل اقتصادی گ�روه، مکان ضبط 
کلیپ ه�ا، روابط اعضا و … س�ؤاالت بس�یاری ش�ده که 
باعث ش�ده بچه ه�ا از لحاظ روحی دچار مش�کل ش�وند. 
ای�ن بازجویی ه�ا و کنترل ه�ای ش�دید باعث ش�ده ترس 
بر گ�روه مس�تولی گ�ردد. اعضای گ�روه همگ�ی نگران 

حسن سربخشیان

مجید درخشانی، سرپرست گروه موسیقی »ماه بانو«:
عکس: حسن سربخشیان

اند و، ب�ه جای این که به موس�یقی فکر کنن�د، این روزها 
بازجویی ها درگیرشان کرده. این حس که عملی مجرمانه 
انجام داده ای کل فعالیت آن ها را تحت تأثیر قرار داده. در 
صورت�ی که م�ا کار فرهنگی انجام داده ایم. تمامی اش�عار 
مورد استفاده ی ما از شعرای بزرگ ایران، حافظ و موالنا، 

بوده است.
  

چرا با این که می دانس�تید کار با زنان مشکل س�از 
اس�ت، حاضر ش�دید این کار را بکنید و تبعات آن 

را بپذیرید؟
به خاط�ر این ک�ه ب�ه کاری که انج�ام می دادی�م ایمان 
داش�تم و فک�ر می کردم کار درس�تی انج�ام می دهم. من 
با توجه ب�ه توانایی هایی ک�ه در بانوان می دی�دم، تصمیم 
گرفتم این کار را انجام بدهم و می دانستم مشکالتی پیش 
می آید، اما کار را شروع کردیم.  در حال حاضر، گروه های 
زیادی در کشور وجود دارند که زنان در آن ها حضور دارند و 
می خوانن�د و می نوازند؛ چه طور می خواهند همه ی آن ها 
را متوقف کنند؟ نسل جوان حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید زنان نمی توانند در 
فضای آنالین صدای خود را منتش�ر کنند و آواز بخوانند. 
همه ی کلیپ های ما در فضای مجازی منتش�ر ش�ده بود. 
ش�اید به خاطر ش�کل ویدیوها یا لباس های رنگی و زیبای 

زنان در این کلیپ ها، اعضای گروه بازجویی شدند. 
اس�تعدادهای بس�یاری در می�ان زن�ان هس�تند که بعد 
از انق�الب امکان رش�د پیدا نکردن�د. زنانی که به س�راغ 
موسیقی می آیند و به مدارج باال می رسند، همگی در یک 
دایره ی بسته می چرخند و، حتا با کسب مدارج باال، مجبور 
اند به جای ارائه ی هنر خ�ود فقط به کار تدریس بپردازند، 
شاگردانی تربیت کنند که آن ها هم بعد از کسب مدارج باال 
یا کاری نکنن�د یا دوباره به کار تدری�س بپردازند. در واقع، 
همه ی این مس�ائل باعث ش�د من گروه » خورشید«  را از 
همان ابتدا با عضویت زنان تأس�یس کن�م. هروقت اجازه 
ندادن�د زنان در گ�روه »خورش�ید« اجرا کنند، م�ن کار را 

متوقف کردم و کنسرت ها را لغو کردم. 
کار ب�ا گروه »خورش�ید« و زنان�ی که در آن فع�ال بودند 
ادامه پیدا کرد، تا این که تصمیم گرفتم  گروه »ماه بانو«  را 

پایه گذاری کنم.  این کارم ادای دینی بود به نیمی از جمعیت 
ایران، به نسل سوخته ای که بعد از انقالب از کار موسیقی 
و فعالی�ت هنری منع ش�ده بودند. خواس�تم کاری کنم که 
بمان�د، و زنان ایران�ی با عش�ق عجیبی که دارن�د بتوانند 
صدای ش�ان را به جهانیان عرضه کنند. در مس�یر تأسیس 
گروه »ماه بانو«، به ما گفتند که یک گروه موس�یقی زنانه 
نمی تواند به سرپرس�تی یک مرد باشد. من گفتم این گروه 
همخوانی می کن�د. ما چند اجرای خصوصی داش�تیم که 
زنان در آن تک خوان�ی کرده اند و بعدها در فضای اینترنت 
پخش شده است، اما هیچ مجوزی برای تک خوانی زنان 

برای عموم تا االن داده نشده است. 

ب�ا ممنوعیت خ�روج ش�ما و بازجویی ه�ای گروه 
»م�اه بان�و«،  واکنش هایی در جامع�ه و در فضای 
مجازی ایجاد شد. این واکنش ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
صدای ما شنیده شده و این روزها هر جا می روم از کار ما 
حمایت می شود. همین عموم مردم برای من مهم هستند 
که از ما می خواهند کارمان را با جدیت ادامه بدهیم. مردم 
از موس�یقی ما لذت می برند. اس�تقبال و توجه به کار گروه 
ما بع�د از ای�ن ماجرا بیش�تر ش�ده. راننده تاکس�ی ، کارگر 
رس�توران، و مردم کوچه و خیابان بارها و بارها از کارهای 
م�ا صحبت کردند و کلیپ های م�ا را دیده اند. این برای ما 
مهم اس�ت و همین دل گرمی ما اس�ت. حض�ور دوباره ی 
زنان در عرصه ی موسیقی، آن هم در داخل کشور، بسیار 

مثبت و مورد توجه مردم بوده است. 

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید زنان 
نمی توانند در فضای آنالین صدای خود 

را منتشر کنند و آواز بخوانند. همه ی 
کلیپ های ما در فضای مجازی منتشر 

شده بود. شاید به خاطر شکل ویدیوها 
یا لباس های رنگی و زیبای زنان در این 
کلیپ ها، اعضای گروه بازجویی شدند
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مجید درخشانی، زاده ی 1۳۳5 نوازنده ی 
سرشناس تار و آهنگ ساز است. او از شاگردان 

محمدرضا لطفی و اعضای اولیه ی گروه شیدا 
بوده است. او همچنین موسس و سرپرست 

گروه ماه بانو است. گروه ماه بانو به سرپرستی 
مجید درخشانی مهرماه 1۳92 اولین برنامه های 

خود را در اروپا اجرا کرد. این گروه دو خواننده 
زن دارد. مجید درخشانی پیش از گروه ماه بانو، 
گروه موسیقی خورشید را بنیان گذاشته است و 
عالوه بر انتشار چند اثر با خوانندگی محمدرضا 

شجریان، کنسرت های متعددی را همراه او 
سرپرستی کرده است.

هستی فرحی از اعضای گروه موسیقی 
ماه بانوست. این نامه برگرفته از صفحه 

فیسبوک آقای درخشانی است

عکس: حسن سربخشیان

مهر را کجای این زمین و قدرشناسی را کجای این آسمان باید یافت؟ به که باید گفت؟ با که باید گفت؟ از آن چه بر ما 

می رود و همه می دانیم و، صد افسوس، گویی هیچ یک نمی دانیم! سکوت و سکوت و سکوت و صبوری تا کی؟ برای 

کدام اتفاق در شرف افتادن ... یا نیافتادن؟ این سکوت ها و نگریستن های غم انگیز ما را به کجا خواهد رساند؟ آیا قرار 

است ورطه را برای جوالن و تاخت وتاز بیشتر دست اندرکاران سرکوب هنر و هنرمند بازتر کند، یا روزی نزدیک همچون 

اژدهایی خشمگین دهان باز خواهد کرد و چون دستان به هم فشرده ی آهنین، پایه های پوسیده و خزه گرفته شان را در 

هم می شکند؟

اگر این گونه بر ما، و بر بزرگ مردان هنر این سرزمین، بی مهری و جفا و ناحقی می رود، مقصر کیست جز خود ما؟! آیا 

جای نیروی قدرتمند و معجزه آسایی چون »اتحاد و همدستی« در میان این جامعه خالی نیست؟ آیا نباید با یکی شدن، 

با فریاد و اعتراض، جایگاه واقعی و درست هنرمند را در این مملکت به او بازگردانیم؟ تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، 

چه کسی برخیزد؟ چه کسی با »این درد« بستیزد؟

استاد عزیزم، مهربان درخشان روزهای زندگی ام، آن چه این روزها طعم اش را در گلو و دردش را در روح ام احساس 

می کنم تلخی یک بغض است، بغضی گرفته، توجیه ناپذیر، و غم انگیز ... از خود ناراضی ام و از تمام دیگر دوستانی که 

تمام این سال ها سکوت اختیار کرده ایم و منتظرانه، در انتظار معجزه ای، دست روی دست گذاشته ایم.

استاد مهربان ام، اگر در این مملکت نتیجه ی چهار دهه فعالیت و خدمت و ارتقای سطح هنر و پویایی را این گونه می دهند 

)همان گونه که دیدی و چشیدی!( مقصر من ام! منی که به تو توهین می شود و سکوت می کنم ... با تو می گویم: چگونه 

می شود جبران کرد این همه قدرشناسی و ارج نهادن را؟ این مقدار ارزش گذاری و احترام را! هنگامی که وقت اش 

رسیده بود تا این روزها در پی تدارک جشنی، تقدیری، یا ویژه برنامه ای برای قدردانی از تمام این سال های پرتالش و 

زیبای هنری ات باشند و باشیم، این گونه از تو قدردانی شد! چه زیبا حکم می کنند و چه هنرمندانه توهین !که گرفتن 

گذرنامه ی تو در فرودگاه و بازگرداندن ات به خانه معنایی ندارد جز توهین و بی ادبی و وقاحت! و تو را وادار کردند که بعد 

از ماه ها سکوت، که فقط من و دوستان ام می دانیم چه بر ما گذشت، لب به اعتراض بگشایی ... 

استاد مسلم موسیقی این مرز و بوم، مهربانی که واالترین احترام ها تا همیشه به سوی ات جاری است، شاید حق 

با این ها است! و تو باید این قدر اینجا بمانی تا این همه مهر و ارزش و احترام و هنردوستی را طوری از هواداران و 

دوست داران ات در همین چهاردیواری کوچک و دلگیر دریافت کنی، تا خاری شود در چشمان آن هایی که نمی خواهند 

ببینند. گاهی خار بهترین مجازات است برای چشمانی که می بیند و خود را به ندیدن می زند. و آن ها خود این گل مهربان 

را به خاری در چشم خود بدل کردند.

هنرمند ماندگار، که هنرت سال ها است تمام مرزها را در نوردیده و در سطح جهانی عرض اندام می کند: 

تو بمان ... و آن قدر بمان و بدرخش تا ببینند و بدانند چگونه بیش از پیش هنرت عرصه های جوالن را فتح می کند و 

سربلند و پیروزمندانه به گوش تمام دنیا می رسد. آن روز از خود خواهند پرسید: خودش را ممنوع الخروج کرده ایم، با 

هنرش چه کنیم؟ و به راستی چگونه جلودار وسعت هنرت خواهند بود؟

استاد عزیزمان، من و تمام دوستان و همکاران ام به پاس تمام این سال های مهربان هنری ات تو را قدر می نهیم، 

تو را که نوازندگی و آهنگ سازی و نقاشی و دیگر هنرهای ماندگارت تنها گوشه ای از تبلور روح بزرگ و انسانی ات 

بود و هست. تو را که خوب می دانیم چگونه چون پدر معنوی این جامعه دست محبت و حمایت بر سر جمع کثیری 

از هنرمندان و هنردوستان این عرصه دراز کردی و بسیاری از کسانی که امروز می خوانند و می نوازند و خوش پیش 

می روند، روزی در دامان عاشقانه ی تو قد کشیدن را فرا گرفتند.

استاد ماندگار تاریخ موسیقی این سرزمین، هنرمند فراتر از هرچه مرز و نام و گذرنامه! این نامه از طرف من و همدالن 

»ماه بانو« تقدیم تو.

 

شاگرد همیشگی و کوچک تو، هستی فرحی

ویدویی از گروه مهربانو را از اینجا ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=DzrvcjL236k
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نیروهای داعش در اسارت نیروهای یگان های مدافع 

خلق )ی پ گ( در زندان های سوریه

از راست به چپ:

عبداهلل محمد، 22 ساله، عراقی - جرم: جاسوسی 

برای داعش 

 راشد عبداهلل خطاب، 2۳ ساله، از موصل عراق - جرم:   

قتل  11 نفر

 لیث احمد محمد، 27 ساله، سوری از شهر تل خمیس 

- جرم:  جاسوسی برای داعش، سربریدن حداقل 10 

نفر،  اعدام 25 نفر و تجاوز به زنان
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»وقتی از این جا آزاد شوم، به داعش بر می گردم. 
آن جا، اگر مس�یحیانی مثل تو از گرویدن به اسالم 
سر باز زنند، سرش�ان را می برم.« محمدحسین 
الحس�ن ای�ن را در حال�ی به م�ن می گوی�د که با 
دست های اش حرکت سر بریدن را نشان می دهد:  
»مجبورشان می کردیم زانو بزنند و بعد سرشان را 
این طور می بریدیم.« صدای اش یک نواخت است 
و نگاه اش بی احساس. سکوت سنگینی زیرزمین 
کثیف محل دیدارمان را فرا می گیرد. »مس�یحی ها 
چه کرده اند که مس�توجب چنین چیزی باش�ند؟« 
»ادیان دیگر ضد اس�الم هستند. همه ی انسان ها 
باید به اس�الم بگروند. روزی می رس�د که داعش 
مس�لمانان را متح�د می کند و بر جه�ان حکومت 
می کند.« پشت سر ما، صدایی بم زمزمه می کند: 
»از او بپرس�ید ب�ا مب�ارزان ک�رد چ�ه می کنن�د.« 
»سرش�ان را می بریم.« یک�ی از اعضای نیروهای 
ی�گان مدافع خل�ق می گوید: »گاهی ه�م ترجیح 
می دهند اعضای بدن مان، دس�ت و پاهای مان، را 
قطع کنند و به حال خ�ود رهامان کنند تا بمیریم.« 
از محمد حس�ین می پرسم چرا کردها را می کشد. 
پاس�خ می دهد:  »این ها کفار اند. ش�یخ می گوید. 

هر کاری که بگوید انجام می دهم.«
قط�رات آب از ش�یارهای س�قف به ط�ور منظم 
چک�ه می کنند. الم�پ مهتابی خاموش و روش�ن 
می ش�ود و گاه�ی، در حال�ی ک�ه روب�ه روی ه�م 
نشس�ته ایم، در تاریکی فرو می روی�م. زندانبانان 
کالشنیکف های شان را حتا لحظه ای رها نمی کنند. 
ای�ن چه�ار جهادگ�ر داعش ب�دون اس�لحه هم 
خطرناک اند. مردان یگان مدافع خلق کرد س�وری 
توضیح می دهند که: »می خواهند همه را به بهشت 
بفرس�تند.« یکی از آن ها یکی از حمالت داعش را 
برای مان ترسیم می کند:  »صدها نفرشان با فریاد 
ش�ادی حمله می کنن�د. آن قدر داروه�ای مختلف 
خورده اند که نمی میرند … با شش�مین گلوله از پا 

می افتند!«  
م�ا در تل کوچ�ر، در مرز ع�راق، هس�تیم. این 

روس�تا دسترس�ی ب�ه حوزه ه�ای نفت�ی را در 04 
کیلومتری ش�مال میس�ر می س�ازد و دو س�ال در 
تس�خیر نیروهای اس�الم گرا بوده اس�ت. حاال با 
رنگ آبی دیوارنوش�ت های آن ها را پوش�انده اند. 
یک مغ�ازه دار برای مان تعری�ف می کند: »وقتی به 
این چهارراه روبه روی ما رس�یدند، دیدم ش�ان که 
سر دو نفر را می بریدند. نمی دانیم رؤساشان کجا 
رفته اند؛ صورت هاشان را می پوشاندند.«  عابرانی 
که یاد گذش�ته افتاده اند از کنار م�ا عبور می کنند و 
نگاهی تأس�ف بار می اندازند. رئیس پایگاه محلی 
می گوی�د:  »با خ�ودم فک�ر می کنم: آن ه�ا به چه 
می اندیش�ند؟ تنها چیزی که مهم است این است 

که علیه ما جنگ راه نیاندازند.«
اوای�ل م�اه اوت، جهادگران در تس�خیر ش�هر 

بنابراین،  خوردن�د.  شکس�ت 
در 08 کیلومت�ری جنوب غربی،  
به روس�تای جزار حمل�ه کردند 
که محل اصلی عب�ور و مرور به 
شنگال اس�ت، پناهگاه هزاران 
نفری که فرار کرده اند. بسیاری 
کشته شدند. در روز اول حمله ی 
91 اوت ب�ه جزع�ه ک�ه 41 روز 
طول کش�ید ، چهار س�رباز زن 
ک�رد کش�ته ش�دند و ش�هر به 
س�رعت ب�ه دو بخش تقس�یم 
شد. عضوی از نیروهای ویژه ی 
ک�رد برای م�ا از نفوذ ش�بانه در 
 61M جبهه ی دش�من، با فوزی
که به قیم�ت 0004 دالر در بازار 
س�یاه خریداری کرده  می گوید. 
از  قربان�ی   58 جزع�ه  جن�گ 
کرده�ا گرف�ت که 5۳ نفرش�ان 
زن بودند. داعش 002 کش�ته و 
چهار زندان�ی داد. این ها همان 
چهار زندانی هس�تند ک�ه ما در 
زیرزمین مالق�ات کردیم. ما در 

سربازان داعش که توسط نیروهای یگان مدافع خلق کرد 
)ی پ گ( دستگیر شده اند و  در زندان سوری نگه داری 

می شوند.
طائر محمد، 45 ساله، سوری – جرم:  جاسوسی برای 

جنبش احرارالشمس که یکی از متحدان متعدد داعش و 
سلفی  ها است.

الیعربیه، سوریه، 15/12/2014

مقابل زندانی هایی که به ما نش�ان داده می ش�وند 
نه پلیس هس�تیم و نه قاضی. تنها تالش می کنیم 
بفهمیم انسانی که پشت این ماشین کشتار پنهان 

است کجا است.
زندانی اول عبداهلل احمد نام دارد. 22 ساله است 
و، ب�ا نگاهی بی احس�اس و با صدای�ی آرام، نبرد 
ش�نگال را تعریف می کند:  »م�ا ایزدی ها را گرفتیم 
ت�ا به موصل ببریم. در طول راه، مردان را کش�تیم 
و به زنان تجاوز کردیم. این بس�یار عادی اس�ت! 
این غنیمت جنگی است! وقتی به موصل رسیدیم 
آن ها را مسلمان کردیم و به عنوان همسر به مردان 
داعش فروختیم.« عبداهلل احمد کمی ش�رمگین 
اس�ت،  می داند که باید همین جا متوقف شود، اما 
تاب نمی آورد و ادامه می دهد:  » به هر صورت، این 
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سربازان داعش که توسط نیروهای یگان مدافع خلق کرد 
)ی پ گ( دستگیر شده اند و  در زندان سوری نگه داری 

می شوند. از راست به چپ:  عبداهلل محمد، 22 ساله، 
عراقی – جرم: جاسوسی برای داعش 

راشد عبداهلل خطاب، 2۳ ساله، از موصل عراق – جرم:   
اعدام  11 نفر

لیث احمد محمد، 27 ساله، سوری از تل خمیس سوریه – 
جرم: جاسوسی برای داعش، سر بریدن حداقل 10 نفر،  

اعدام 25 نفر، و تجاوز به زنان 
محمد حسین الحسن، 25 ساله از تل خمیس سوریه – 

جرم:  سر بریدن 10 نفر، اعدام 25 نفر، و تجاوز به زنان 
زندانی های عضو داعش که توسط نیروهای »ی پ گ« 

در زندان الیعربیه، در مرز عراق و سوریه، نگهداری 
می شوند. الیعروبیه، سوریه، 15/12/2014

پی�ش از آن که عض�و پروژه ی 
جهانی شیخ ش�ود، تنها یک 
صفحه ی  روی  سرباز  مهره ی 

شطرنج است. 
در آغاز جنگ، شبه نظامیان 
اسالم گرا در سوریه از مواضع 
و مناف�ع بش�ار اس�د حمایت 
می کردند. بشار اسد برای این 
که به جنایت ه�ای خود ظاهر 
دف�اع ضدتروریس�م بده�د، 
خطرناک ترین اس�الم گراها را 
از زندان ه�ای خ�ود آزاد کرد و 
به آن ه�ا اج�ازه داد در مناطق 
جمعی�ت  ک�ه  دورافت�اده ای 
و  پذیرای س�خنان  بیش�تری 
نگ�رش آن ها هس�تند س�کنا 
گزینن�د. ای�ن نقش�ه آن قدر 
خوب کار کرد که به زودی خود 
اسد قربانی کار خودش شد و 
سر س�ربازان اش بریده شد. 
محمد حس�ین الحسن پیش 
از این عضو ارتش بشار بوده و 
از ترس جان اش به ارتش آزاد 
سوریه پیوسته اس�ت. این سرگذشت بسیاری از 
اعضای ارتش آزاد س�وریه اس�ت. سرویس های 
مخفی امریکایی پیش تر گزارش داده بودند که بین 
اپوزیسیون س�وریه، که هم اکنون در ترکیه مستقر 
اس�ت، و رهبران اخوان المس�لمین توافقی برای 
اس�تخدام نیروهای خارجی صورت گرفته است. 
حق�وق ماهانه ی این س�ربازها 0002 دالر اس�ت 
و 000.01 دالر ه�م  ب�ه خانواده های ش�هید اعطا 

می شود. کمپ های آموزشی در لیبی برپا است.
تعداد کثیر س�ربازها کار داعش را برای استقرار 
حکومت اس�المی در آینده تس�هیل می کند. هدف 
نهایی این است که اخوان المس�لمین قدرت را در 
دست بگیرد اما گویا برنامه ها طبق پیش بینی پیش 

نم�ی رود. رئیس جمه�ور مصر، محمد مرس�ی، 
خیلی زود س�قوط می کن�د و اخوان المس�لمین در 
تون�س و لیب�ی ه�م شانس�ی ندارن�د.  امیر قطر 
کارهای اش را متوقف می کند تا تندروترین اعضا را 

مجبور به استعفا کند.
محمد حسین، پیش از آن که به داعش بپیوندد، 
ب�ا گروه�ی نزدی�ک ب�ه اخوان المس�لمین، »لواء 
التوحی�د و الجه�اد«، همراه بوده اس�ت. راش�د 
عبدالخط�اب، ۳2 س�اله، لب�اس محلی ی�ا همان 
تونیک طالبان را پوش�یده اس�ت. با چش�مانی از 
حدقه بی�رون زده اعترافات اش را به زبان می آورد، 
گویی س�وره ای از قرآن می خوان�د. من نمی دانم 
آیا او را برای این اعترافات زیر فش�ار گذاش�ته اند 
یا نه. ظاهرش نش�انه ای از ش�کنجه ندارد اما من 
آن چ�ه را که می گوید ب�اور نمی کن�م. داعش او را 
شست وش�وی مغ�زی داده اس�ت. س�خنان اش 
آرام و بی خطر اند اما چش�مان اش ترس�ناک اند. 
می گوید:  »با این که م�ن زندانی این چهاردیواری 
هس�تم، خودم را آزادتر می دان�م.«  وقتی در مورد 
ش�رکت اش در نبرد موصل و تصرف ش�هر توسط 
اس�الم گرایان ح�رف می زن�د، از س�قوط ش�هر 

نمی گوید و آن را »آزادسازی« شهر می خواند. 
راش�د عبداهلل خطاب اهل موصل است و قبل از 
جنگ دانش آموز دبیرستان بوده و تأکید می کند که 
شاگرد خوبی هم بوده است. او به تعداد سربازان 
خط مقدمی که کش�ته درس�ت مث�ل نمرات خوب 
مدرس�ه اش افتخ�ار می کن�د. او در گ�ردان صلیل 
الص�وارم در کنار اس�الم گرایانی از چی�ن،  مصر، 
افغانس�تان، ترکی�ه و کش�ورهای ح�وزه ی خلیج 
فارس جنگیده است و  11 نفر را اعدام کرده است. 
او  می گوی�د: »ترک ها به ما خیل�ی کمک می کنند. 
ه�ر کاری از دست ش�ان بر بیاید برای م�ان انجام 
می دهند و، از همه مهم تر، ما را از نظر مالی تأمین 
می کنن�د.« چهره های م�ردان ی�گان مدافع خلق 
پشت نقاب های پارچه ای پنهان شده اند. از وقتی 
که س�وار یک قایق ش�دیم تا از رودخانه ای که مرز 

آدم ها بی دین اند.«  او افسوس می خورد که  وقتی 
در حال مین گ�ذاری در اطراف جزعه بوده غافلگیر 

شده  و نتوانسته خودش را منفجر کند.
محمد حسین افس�وس هیچ چیز را نمی خورد. 
ص�اف ایس�تاده و چان�ه اش را هم ب�اال گرفته و با 
افتخ�ار می گوی�د 5۳ نفر را اعدام کرده اس�ت. او 
تأکید می کند 52 نفر را با گلوله کش�ته و  سر 01 نفر 
را از بدن جدا کرده است. او همچنین به ما می گوید 
ب�ه زنانی هم تج�اوز کرده اما تع�داد و جزئیاتی به 
م�ا نمی دهد. »اگر ب�ه خواهرت تج�اوز می کردند 
چه؟« »خواه�ر ندارم.« »مادرت؟« »مرده.« »اگر 
به خودت تجاوز می کردند چ�ه؟« »اگر قانون این 
اس�ت، می پذیرم.« ج�الد 52 س�اله نمی داند که 
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کردستان سوریه و کردستان عراق است عبور کنیم، 
همه جا همی�ن یک چیز را می بینیم و می ش�نویم. 
آوازها و حماس�ه های جنگی که به افتخار شهدای 
کوبانی خوانده می شود و شعارها و رجزهایی علیه 
ترک ها که متهم هس�تند مرزهاش�ان با کردها را به 
روی آن ها بس�ته اند، در حالی که از مرزهاش�ان با 
داعش نیروی انس�انی ب�رای آن ه�ا و نفت مورد 
نیاز خودش�ان را تأمین می کنند. گذرنامه هایی که 
از جهادگران داعش توقیف کرده اند و س�خنگوی 
ی�گان مدافع خلق، ریدور خلیل، به ما نش�ان داد، 

شاهدی بر این واقعیت است. 
راشد عبداهلل خطاب، که حاال تواب است، به ما 
اطمینان می دهد که تعداد زی�ادی مبارز خارجی در 
موصل دیده اس�ت. وقتی حرف می زند از هیجان 
چش�م های اش بازتر می ش�وند. او تعریف می کند 
که، در مقر داعش تمام س�اختارهای ش�هری کار 
می کنن�د: »بیمارس�تان های خوب و رس�توران ها 
مش�غول کار اند.«  باورمان نمی ش�ود که او تحت 
تأثیر مواد مخدر نباش�د، اما حداقل دو ماه اس�ت 
ک�ه زندانی اس�ت. »این قدرت جن�گ را نه مخدر 
به ما می دهد و نه ترس؛ این آمادگی اس�ت!«  یک 
مربی ورزش ممکن اس�ت اس�م ای�ن را »آمادگی 
ذهنی«  بگذارد. بعد از حدود 0۳ دقیقه نشانه هایی 
از خس�تگی در زیرزمین حس می ش�ود. سومین 
زندانی نمی خواهد هیچ چی�زی بگوید. لیث احمد 
محمد هم در نبرد ش�نگال شرکت داشته و بعد به 
نبرد جزعه پیوسته. او ترجیح می داد مثل برادرش 
»شهید« ش�ود اما سرنوش�ت این نبود و زندانی 
شد. بزرگ ترین کابوس و ترس این زندانی ها این 
اس�ت که همان بالیی که س�ر گروگان ها و اسرای 

خود آورده اند بر سر آن ها بیاید.
چهارمی�ن  الحس�ن،  حس�ین  محم�د  وقت�ی 
زندان�ی، به س�ؤاالت ما جواب می ده�د، قطرات 
آب همچنان از س�قف چک�ه می کند. ح�اال همان 
چیزی که وینستون چرچیل تصویر کرده بود جلوی 
چشم مان است:  »کسی که نه می خواهد نظرش را 

ع�وض کند و نه می خواهد موضوع را عوض کند.« 
کلمه ی »اس�الم« در تمام جم�الت اش و در جواب 
به هر س�ؤالی هست.  محمد حس�ین الحسن به 
جنگی که در آن ش�رکت داش�ته افتخ�ار می کند. 
او هم انس�ان هایی را کش�ته و هم به زنانی تجاوز 
کرده اس�ت، و می گوید: »این طبیعی است.«  آدم 
سرس�ختی به نظر می رس�د اما وقت�ی وارد اتاقی 
می ش�ود که دیگران هم آن جا هس�تند می ترسد و 
آرام می ش�ود. به خیال این که ی�گان مدافع خلق 
قصد دارد س�ر او را از ب�دن جدا کن�د، »اهلل اکبر« 
می گوید. یکی از زندانبانان سر او را می گیرد و او را 

روی پتوی اش می اندازد تا آرام شود. 
زندانی پنجم وارد اتاق می ش�ود. اسم اش طائر 

محمد است و قباًل استاد بوده. 
او که پیشتر در شهر همسایه، 
ب�وده،  س�اکن  الحس�که، 
اطالعات�ی در م�ورد موقعیت 
ب�ه دش�من م�ی داده  کرده�ا 
اس�ت.  او هم ت�الش می کند 
م�ا ب�اور کنیم نظ�رش عوض 
شده است و همه ی چیزهایی 
که در ش�بکه های ماه�واره ای 
می ش�ود  گفته  اس�الم گرایان 
او  از  وقت�ی  اس�ت.  دروغ 
می پرسیم نقش خودش را در 
از پاسخ  سازمان تشریح کند، 
دادن طفره می رود. »آیا مردان 
داعش را می شناسی؟« »فقط 
با تلفن!« بعدتر اعتراف می کند 
با چندین نفر در مرز در ارتباط 
بوده اس�ت. مردی که پیش�تر 
ش�عری  برای مان  بود  اس�تاد 
در م�ورد کردس�تان می خواند 
و می داند حس میهن پرس�تی 
زندانبان�ان را چط�ور ب�ه نفع 

خود تحریک کند.

سربازان داعش که توسط نیروهای یگان مدافع خلق 
کرد )ی پ گ( دستگیر شده و در زندان سوری نگه داری 

می شوند. 
محمد حسین الحسن، 25 ساله از تل خمیس سوریه – 

جرم:  سر بریدن 10 نفر، اعدام 25 نفر، و تجاوز به زنان 
زندانی عضو داعش که توسط نیروهای »ی پ گ« در 

زندان الیعربیه، در مرز عراق و سوریه، نگه داری می شود.
محمد حسین افسوس هیچ چیز را نمی خورد. صاف 

ایستاده و چانه اش را هم باال گرفته و با افتخار میگوید ۳5 
نفر را اعدام کرده است. او تأکید میکند 25 نفر را با گلوله 

کشته و سر 10 نفر را از بدن جدا کرده است.
الیعروبیه، سوریه، 15/12/2014

برای دیدن مجموعه 
کام�ل این عکس ها 
اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/5594#.VMGigivF-So
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در عکسهای آلفرد یعقوب زاده از عراق شاهد رنج 
زنانی هستیم که در دستان دولت اسالمی )داعش( 

اسیر بودند.
یعقوب زاده با سفر به اردوگاه آوارگان در منطقه 

کردستان عراق برای یافتن زنانی ایزدی که مورد آزار 
و اذیت گروه اسالمی داعش قرار گرفته بودند، چهره 
های سرد و بی روحی آنها را برابر دیدگان بیننده قرار 

می دهد.

آلفرد یعقوب زاده
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برای دیدن مجموعه کامل
این عکس ها اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/5467#.VMGizSvF-So
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من به این حکمت قدیمی، که دکتر شریعتی در 
دوره ی ما زنده کرد، قائل ام که روشنفکران و 

اصحاب کالم در دنیای امروز همان مقام پیامبران 
باستانی را دارند. کارشان بعثت عقول است و 

عاطفه ها. روشنفکر، یا هر اسمی که به اصحاب 
کالم بدهید، نه از اسم که از نقش اش شناخته 
می شود: قادر است در اذهان نفوذ کند، خردها 

را برآشوبد، عواطف را به غلیان آرد، و ما را گامی 
فراپیش برد. 

در ای�ن »یاد«داش�ت کوتاه بحث اصلی من ب�ر این پایه 
اس�ت که، ما تا وقتی چیزی را به یاد می آوریم با آن ارتباط 

داریم. پس شعرش و زندگی فروغ اسباب تذکری است به مهدی جامی
چیزی که ما دوس�ت داریم. ش�عر و زندگی اش »یاد«آور 

چیست؟ 
 

زندگی پیچیده در یادها
یاد چیس�ت؟ از مثال های ملموس شروع کنم: موزه یاد 
است. آرش�یوها یاد است. عکس یاد اس�ت. قلم و کاله و 
لب�اس به جامانده از عزیزی که س�فر رفته ی�ا از جهان رفته 
یاد اس�ت. وقتی دقیق نگاه کن�ی می بینی، ما زندگی خود 
را در یادها می پیچیم. هویت ما در یاد است. آن چه از یاد ما 

نمی رود هویت ما است. 
آم�وزش و تربیت و مدرس�ه به ما می گوی�د چه چیز را یاد 

بگیریم، به یاد بس�پاریم. از مدرسه هرچه به یاد سپرده ایم 
آموزش ما است. چیزی اس�ت که از آموزش برای ما باقی 
مانده اس�ت. از س�فر چه به یادم�ان مانده اس�ت؟ همان 
نتیجه و لذت س�فر اس�ت. از اس�تادمان چه به یاد داریم؟ 
سهم ما از شاگردی او است. از دوست مان، از پدرمان، از 

مادرمان، از شهرمان، از وطن مان.
همه ت�الش می کنند م�ا چیزی را ب�ه یاد بیاوری�م، یا از 
یاد نبری�م، فراموش نکنیم. فراموش�ی »مرگ« اس�ت. 
»زندگ�ی« یعنی نب�رد یادها. فروغ کنار کدام یاد ایس�تاد؟ 
به کدام خاطره ی جمعی ما پیوس�ت که جاودانه ش�د؟ چه 

عشقی داشت که عشق عمومی شد؟

فروغ صورت مثالی ما 
ف�روغ صورت مثال�ی ما اس�ت.  از آن مع�دود آدم هایی 
است که حرف های اش را می نیوش�یدیم. دنبال هر جمله 
و گفت�ه ی تازه ی او بودیم. در هرچ�ه گفته بود رمزی بود، 
کش�ف تازه ای بود. فروغ صدای صمیمیت ما مردمی بود 
که صدای خود را گم کرده بودیم. در او پیدا کردیم. صدای 

ما شد. مثال صمیمیت ما شد.
فروغ چیزی از ما را تحقیر نمی کرد، وقتی همه داش�تند 
همه چیز ما را تحقیر می کردند. فروع ممکن بودن انس�ان 
مدرن ایرانی را نش�ان داد. این مهم ترین میراث او است. 
م�ا ف�روغ را دوس�ت داریم چون او ما را دوس�ت داش�ت. 
از م�ا بیگان�ه نب�ود. از ما فاصل�ه نمی گرف�ت. در برج عاج 
ننشس�ته بود. خواهر ما بود. دوست ما بود. صورت مثالی 

معشوقه های ما بود.
 

باغ خاطره ها
فروغ و ش�ریعتی نمونه های ش�اخصی از روش�نفکران 
و  خودانگیختگ�ی  از  باالی�ی  درج�ه ی  ک�ه  هس�تند  م�ا 
انگیزانندگی داش�تند. ای�ن از کجا می آم�د؟ آن ها موفق 
ش�ده بودند خاطره ی جمعی را بر انگیزانن�د. در کنار کدام 
خاطره ایس�تاده بودند؟ شریعتی بر خاطره ی مذهبی تکیه 
می کرد. کنار محمد و علی و حسین می ایستاد، کنار زینب 

عکس: حسن سربخشیان

به مناسبت هشتادمین 
سالروز تولد فروغ فرخزاد
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و فاطمه، کنار ابوذر و سلمان. فروغ اما از کجای خاطره ی 
جمعی ما می آمد؟ 

او در ب�اغ خاطره های ما محزون گ�ردش می کرد. حزن 
فروغ راهی به س�وی ناکجایی باز می کرد که باید به سمت 
آن می رفتی�م. این راه آینده بود. راه جدا ش�دن و کندن از 
وضع حاضر بود. این رفتن، این گریز، تم اصلی شعرهای 
اس�یر و دیوار اس�ت: »راهی به ج�ز گریز ب�رای ام نمانده 

بود«. 
ف�روغ دردی صمیمانه داش�ت. این برای ما آش�نا بود، 

آش�نا اس�ت. یک فصل مش�ترک اساس�ی میان ف�روغ و 
ش�ریعتی همین دردمن�دی بود، و تنهایی. ای�ن هردو را با 
درد می شناسیم. این هردو را با تنهایی بزرگ می شناسیم:

اکنون زنی تنها است
اکنون زنی تنها است

بارور ز میل
بارور ز درد

دردی در ج�ان م�ا بود ک�ه ش�ریعتی آن را توفان�ی بیان 
می ک�رد و ف�روغ آن را همچون گردش�ی حزن آلود زمزمه 

می کرد.

از رنجی که می بریم
چه چی�زی در آن دوره ای�ن همه درد و رن�ج و تنهایی به 
ج�ان ما ریخت�ه بود؟ این رن�ج زوال نبود؟ ای�ن رنجی که 

میان ما و آن ها مشترک بود:
آن چنان آلوده است 

عشق غمناک ام با بیم زوال
که همه زندگی ام می لرزد

و خدایی که آیه های اش »آیه هایی 
همه سیاه بود، سیاه«، و رسوالن اش 

»سرشکسته«. شعر او بیان آن ناامیدی 
همه گیر بود که همه را از پا در آورده بود: 

»من به نومیدی خود معتاد ام«

و رنج آگاهی به این زوال: »چشم می گشاید بر / برهوت 
آگاهی.« »در شب کوچک من دلهره ی ویرانی است.«

 و خدای�ی ک�ه آیه ه�ای اش »آیه هایی همه س�یاه بود، 
س�یاه«، و رس�والن اش »سرشکسته«. ش�عر او بیان آن 
ناامی�دی همه گیر بود که همه را از پا در آورده بود: »من به 

نومیدی خود معتاد ام«.
بای�د ب�ه س�وی نامعل�وم می رفتی�م، با ب�اد رفتی�م، باد 
بی س�امان: »پش�ت این پنجره یک نامعل�وم نگران من و 
تو اس�ت« / »باد ما را با خود خواهد ب�رد« / »ما بر زمینی 

هرزه روییدیم«.
شعر فروغ شعر عشقی بی سرانجام است:

درخت کوچک من
به  باد عاشق بود

باد بی سامان
ش�عر فروغ می�راث خود را ب�ه ترانه های ده�ه ی پنجاه 
بخش�ید. این ترانه ها پر اس�ت از عش�ق نفرین�ی و رفتن و 
همیش�ه رفتن و کوچه های بن بس�ت. این حس مش�ترک 
ب�ود. ُبع�دی از آن حتا جهان�ی بود، حاص�ل جنبش های 
دهه ی ش�صت در اروپا و فضای سركوب و جنگ سرد بعد 
از جنگ ویران گر جهانی. س�پهری، ش�اعر عارف دوره، 
هم تنها اس�ت و می خواهد ما را دع�وت كند تا بگوید »چه 
ان�دازه تنهایی من بزرگ اس�ت«. ُبعد دیگرش اما ناش�ی 
از خودشناس�ی تازه ای بود که پیدا ش�ده بود. پیامد ناگزیر 
فردیت فرهیخته بود، فردیتی که درس های هندس�ه اش 
را دوست داش�ت ولو با این دوستاری در کالس تنها مانده 
باش�د. وقتی کس�ی تنها می ش�ود، تنهای�ی اش چگونه پر 
خواهد ش�د؟ تنهایی با یاد پر می شود. و شعر فروغ سرشار 

از یادها است.

درد تولد و نوزایی
می ت�وان خالصه کرد و گف�ت: فروغ زب�ان دردهای ما 
از مدرنیته اس�ت، زبان س�رگیجه های ما. اگر فردا مفهوم 
گنگ و گم ش�ده ای داش�ت و ما بی آینده ش�ده بودیم، چه 
داش�تیم جز آن روزه�ای قدیم ك�ه رفته بودند و یادش�ان 

مانده ب�ود؟ و همین ه�ا بود كه مایه ی اندیش�ه بازگش�ت 
را می س�اخت، و ش�كل م�ی داد انقالبی را ك�ه هدف اش 
بازگش�ت بود، انقالبی كه نفی مدرنیت�ه بود و بیان ناكامی 
مدرنیت�ه ای ك�ه س�هم م�ا ش�ده ب�ود: اس�تعمار و كودتا و 

دست نشاندگی.
سهم ما از مدرنیته س�هم ناقصی بود. این درد همچنان 
ادامه دارد. همی�ن فروغ را زیبا و گویای ح�ال ما می کند. 
و همی�ن ب�ه روش�نفکر می گوی�د ک�ه مس�ئله ی اصلی در 
انگیختگی تذکر به این دردها است و یافتن راه نجات و راه 

کمال و راه تصحیح خطاها. 
ف�روغ می داند بازگش�ت بی معنا اس�ت. ول�ی همزمان 
دریغ ی�اد چیزی را دارد که از دس�ت داده اس�ت، از دس�ت 
می رود. اجاقی اس�ت که در آن اش�یای بیهده می س�وزد. 
ف�روغ پارادوک�س مان�دن و گریز اس�ت. م�رگ و زادمان 
است. تاریکی و امید است. فروغ نومیدانه امیدوار است. 
هنر فروغ در کالم ش�فابخش او اس�ت. در همدردی او با 
م�ا و همدلی او با ما اس�ت. ج�ادوی کالم او در صمیمیت 
بی پایان و گس�ترش پذیر لح�ن و خطاب و حزن و ش�ادی 
او اس�ت. در این اس�ت ک�ه او حرفی را ک�ه می زند زندگی 
می کن�د. او برای مردم حرف نمی زن�د. حرف خودش را با 
مردم می زند. انگیختگی از آن اس�ت که او درون ما حرف 

می زند. وارد صحن قلب و سینه ی ما می شود.
من آن شکوفه ی اندوه ام

کز شاخه های یاد تو می رویم

فروغ چیزی از ما را تحقیر نمی کرد، 
وقتی همه داشتند همه چیز ما را تحقیر 

می کردند. فروع ممکن بودن انسان 
مدرن ایرانی را نشان داد. این مهم ترین 
میراث او است. ما فروغ را دوست داریم 
چون او ما را دوست داشت. از ما بیگانه 

نبود. از ما فاصله نمی گرفت



45شماره بیست و سوم، دی 44۱۳۹۳ شماره بیست و سوم، دی ۱۳۹۳

عکس: ساسان فارسانی
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پنج سال پیش، برای گذراندن دوره ی دکترا در رشته ی 
مطالع�ات فرهنگی و رس�انه ای به یکی از دانش�کده های 
ارتباط�ات و روزنامه نگاری هند رفته بودم. اولین س�فرم 
به هندوس�تان نبود، و با این حال اولی�ن بار بود که به طور 
ج�دی به هویت فرهنگ�ی اهل هند و نس�بت آن با هویت 
فرهنگی اه�ل ایران فک�ر می کردم. طرح پیش�نهادی ام 
ب�رای رس�اله ی دکت�را، هوی�ت فرهنگ�ی و رس�انه های 
همگان�ی، تحلی�ل مفصل�ی در باب سیاس�ت فرهنگی در 

س�ینما و تلویزی�ون ایران و هن�د بود و، عالوه بر بررس�ی 

هویت ه�ای فرهنگی ایران�ی و هندی انع�کاس آن ها در 
س�ینما و تلویزیون و اثرات این رس�انه ها ب�ر آن هویت ها، 

باید به مقایس�ه ی مش�روحی بی�ن این دو دس�ت می زدم پیام یزدانجو
– کاری که باألخره انجام ش�د و تحصی�الت من با دفاع از 

رساله به آخر رسید.
این پنج س�اله ذهن ام درگیر س�ؤاالت زی�ادی در بحث 
هویت ه�ای ایرانی و هندی و نق�ش فرآورده هایی مدرنی 
مث�ل س�ینما و تلویزی�ون در ایج�اد و انع�کاس دادن آن 
هویت ه�ا بود. بعد دفاعیه، یک دوس�ت هندی بی عالقه 
ب�ه بحث ه�ای نظ�ری، ی�ا ب�ه ق�ول خ�ودش انتزاعی، 
عصاره ی آن پرس�ش ها را دوباره پیش روی ام گذاش�ت: 
»می توانی در چند جمله بگویی فرق فرهنگ های هندی 
و ایران�ی در برخ�ورد با س�ینما و تلویزیون چیس�ت؟« در 

تحلیل واکنش های این دو فرهنگ ش�رقی به پدیده های 
غرب�ی مانند س�ینما و تلویزیون، در رس�اله ام از دو مفهوم 
»حساس�یت بیش از ان�دازه زیاد« و »حساس�یت بیش از 
اندازه کم« اس�تفاده کرده بودم و اولی را نشانه ی فرهنگ 
ایرانی و دومی را نش�انه ی فرهنگ هندی ش�مرده بودم. 
این دو مفهوم »انتزاعی« را به زبان س�اده ش�رح می دادم 
که ح�رف ام را قطع کرد، و گفت: »خ�ب، منظورت از این 
حرف ها چیس�ت؟« گفت�م: »فرض کن فیلمی با ش�رکت 
بازیگ�ران محبوب هن�دی و ایران�ی همزم�ان در این دو 
کشور اکران شود، فیلمی که هنرپیشه های اش نشانه های 
آش�کاری از یک س�بک زندگی ب�ه اصطالح غرب�ی )یا به 
هرحال، غیرهندی و غیرایرانی( را به نمایش می گذارند، 
مثاًل مدل یا رنگ م�وی نامتعارف یا لباس خاص یا هرچیز 
دیگری. ی�ک هفته یا یک م�اه بعد، بعید به نظر می رس�د 
کسی در کشور یک میلیارد و دویست میلیون نفری شما از 
این هنرپیش�ه ها الهام گرفته باش�د، در حالی که در خانه ها 
و خیابان های ایران هش�تاد میلیون نف�ری ما افرادی را با 
همان مدل یا رنگ مو یا لباس خاص خواهی دید. آن فیلم 
س�ینمایی می تواند یک آگه�ی بازرگانی در یک ش�بکه ی 
تلویزیون�ی پرمخاط�ب باش�د، ی�ا ...« دوس�ت ام دوباره 

حرف ام را قطع کرد: »عجب! به این سرعت؟«
دیگ�ر ادامه ندادم. به نظرم روش�ن ش�ده ب�ود این گونه 
اثرپذی�ری، ک�ه در فرهنگ هن�دی عجی�ب و عجوالنه و 
اندک و اس�تثنایی اس�ت، در فرهن�گ ایران�ی عماًل یک 
روال رای�ج ب�ه حس�اب می آی�د. تحقیق�ات م�ن در تاریخ 
تح�والت فرهنگی این دو کش�ور اتفاقًا ارتب�اط تنگاتنگی 
با مفاهیم »ش�تاب« و »س�رعت« داش�ت. رساله ی من 
بر دو بره�ه ی تاریخی، اس�تقالل هندوس�تان در ۱۹۴۷ 
و انقالب اس�المی ای�ران در ۱۳۵۷، متمرکز می ش�د اما 
پیش�ینه ی این پژوهش به بدو ورود س�ینما به هند و ایران 
بر می گش�ت. ورود س�ینما به کش�ور ما با پیروزی انقالب 
مشروطه در ۱۲۸۵، و اوج مواجهات سنت ایرانی با تجدد 
اروپایی، مصادف ش�ده بود. س�ال ها پیش از این، عباس 
می�رزا، فرزن�د فتحعلی ش�اه و ولی عهد ای�ران، در جریان 
جنگ با روس ها، به ارنس�ت ژوبر، مستش�ار فرانسوی و 

عکس: بابک بردبار
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فرس�تاده ی ناپلئون، گفته ب�ود: »نمی دانم این قدرتی که 
شما )غربی ها( را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف 
ما و ترقی ش�ما چه؟ شما در قشون، جنگیدن و فتح کردن 
و ب�ه کار بردن قوای عقلی�ه متبحر اید و ح�ال آن که ما در 
جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. 
مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مش�رق زمین از اروپا 
کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد 
تأثیرات مفیدش در س�ر ما کمتر از شما است؟ یا خدایی که 
مراحم اش بر جمیع ذرات عالم یکس�ان است، خواسته ی 
شما را بر ما برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی، حرف 

بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم!« 
همین عباس میرزا پیشاهنگ حرکتی شده بود که هم به 
سؤال اش جواب داد و هم بساط خاندان خودش را برچید. 
اولین ایرانیان به سفارش او برای کسب علم و کشف اسرار 
ترقی به فرنگ فرستاده شدند: آشنایی ایرانیان با فرهنگ 
و فرآورده های فرهنگی غربی به س�رعت افزایش یافت، 
و بس�یاری از آن�ان در مواجهه ب�ا فرهنگ ه�ای غربی به 
ضرورت تغییر و دگرگونی در فرهنگ خود متقاعد ش�دند. 
خواه�ان  »منورالفکره�ا«،  برگش�ته ها،   - فرن�گ   - از 
م�درن ش�دن، غرب�ی ش�دن، و ایج�اد تح�ول در هویت 
فرهنگی ایرانیان )از جمله هویت های سیاسی و اجتماعی 
و در نتیجه ساختارهای سیاس�ی و اجتماعی شان( بودند. 
این گونه، در آغ�از نهضت مش�روطه خواهی، دو اردوگاه 
فرهنگ�ی اصلی در ایران به وجود آم�د و، آن چنان که من 
در رس�اله ام عنوان کرده ام، به »جنگ داخلی فرهنگی« 
منجر ش�د، نبردی درون فرهنگی که هن�وز و همچنان در 
جریان است و مهم ترین تحوالت سیاسی و اجتماعی ما – 
مثاًل انقالب اسالمی یا اعتراضات بعد از انتخابات هشتاد 

و هشت – را به اتکای آن می شود فهم کرد و توضیح داد.
دو اردوگاه این آوردگاه فرهنگی را به بیان ساده می شود 
ای�ن ط�ور وصف ک�رد: یکی متش�کل از افراد س�نت گرا، 
محافظه کار،  اس�الم گرا،  مذهب محور، مش�روعه خواه، 
و غرب س�تیز، و دیگ�ری مرک�ب از اف�راد سنت ش�کن، 
سکوالر، مشروطه خواه، ملی گرا، مدرن گرا، و غرب گرا. 
این بخش بندی البته بس�یار ابتدایی اس�ت، و به س�ادگی 

نمی ش�ود به یک طرف انگ »ارتجاع�ی« زد و دیگری را 
به نش�ان »مترقی« مفتخر کرد. وانگهی، ش�ماری از آن 
خصیصه ها – مثاًل ملی گرایی یا مذهب محوری – به شکل 
پیچی�ده و گیج کننده ای بی�ن دو اردوی فکری و فرهنگی 
در آمدوش�د بوده ان�د. به عالوه، س�اده انگاری اس�ت که 
»جن�گ داخل�ی فرهنگ�ی« را به نب�رد دوس�ویه بین دو 
اردوگاه متخاصم منحصر کنیم. این دو س�ویه خود گرفتار 
یک جنگ داخلی و درون اردوگاهی اند: جنگ جناح های 
مختلفی که زیر پرچم ی�ک اردوگاه اصلی با اردوگاه مقابل 
می جنگند. تا آن جا که مس�ئله »جن�گ در جنگ« )جنگ 
داخل�ی در جنگ داخل�ی( فرهنگ�ی باش�د، اردوگاه دوم 
ب�ه مراتب اوضاع�ی آش�فته تر و البته آس�یب پذیرتر دارد: 
در حال�ی ک�ه اردوگاه س�نتی - مذهبی با تم�ام اختالفات 
عقیدت�ی اغلب به ش�کل و ش�یوه ی متح�د و با تم�ام قوا 
می س�تیزد، اختالفات درونی اردوگاه سکوالر - مدرن به 
تضعیف قوای آن و عقب نش�ینی اجباری و مصالحه های 
اصل�ی  اختالف�ات  جمل�ه  از  و  می ش�ود.  منج�ر  موق�ت 
ناهمرایی در خصوص ش�تاب ضروری برای دگرگونی در 

جامعه ی ایرانی است. 
کمتر روشنفکر و منورالفکر و نواندیشی با لزوم تحول در 
تمام جامعه مسئله دارد، اما تحول با چه سرعتی؟ دگرگونی 
با چه ش�تابی؟ این مس�ئله ای اس�ت که از صدر مشروطه 
تا دوران معاصر اذهان س�کوالرها و مدرن ها را به چالش 
کشیده، و واکنش های مختلف و بعضًا متناقضی به دنبال 
آورده: روند مدرن ش�دن، سکوالر ش�دن، و غرب گرایی 
را با چه س�رعتی باید آغازید و با چه ش�تابی باید ادامه داد؟ 

کمتر روشنفکر و منورالفکر و نواندیشی 
با لزوم تحول در تمام جامعه مسئله 

دارد، اما تحول با چه سرعتی؟ دگرگونی 
با چه شتابی؟ این مسئله ای است که از 
صدر مشروطه تا دوران معاصر اذهان 

سکوالرها و مدرن ها را به چالش کشیده

ت�ا چه ان�دازه باید آمران�ه عمل کرد و ت�ا چه ان�دازه باید به 
مصالحه اندیش�ید؟ تا کج�ا پیش رفت و کجا باز ایس�تاد؟ 
تجددخواهان�ی مانند میرزا فتحعلی آخون�دزاده، بی اعتنا 
به مقاومت ه�ای محافظ�ه کاران، به فکر مدرن س�ازی، 
سکوالرس�ازی، و غربی سازی س�ریع جامعه بودند و سید 
حسن تقی زاده خواهان این شده بود که هر ایرانی »از فرق 
سر تا نوک پا فرنگی« شود. در مقابل، مشروطه خواهانی 
مانند میرزا یوسف خان تبریزی، مشهور به مستشارالدوله 
و کاتب یک کلمه، از ضرورت همخوان س�ازی فکر غربی 
با فرهنگ اسالمی سخن می گفتند و بر »میانه روی«، در 

مقابل »تندروی«، اصرار می کردند.
انق�الب مش�روطه ب�ا هر س�رعت ب�ه ثم�ر رس�ید، اما 
جامعه ی ایرانی تا مدرن ش�دن فرسنگ ها فاصله داشت. 
فاصله را با چه س�رعتی پش�ت س�ر باید گذاش�ت؟ مسئله 
همچنان مط�رح بود، و واکنش ها همچن�ان ناهمخوان. 
با اضمحالل سلس�له ی قاجار و تأسیس سلطنت پهلوی، 
امیده�ا به تس�ریع مدرن س�ازی و غربی س�ازی جامعه در 
اردوگاه س�کوالر افزای�ش یافت. اصالح�ات و ابتکارات 
رضا ش�اه – از ایجاد نظام نوین آموزش�ی و صنعتی س�ازی 

اقتصادی تا نوس�ازی نهادهای اداری و استقالل دستگاه 
قضای�ی –  جامع�ه ی ایران�ی را به س�رعت به س�مت یک 
دگرگونی ریش�ه ای می برد، و پهلوی دوم با »انقالب شاه 
و میه�ن«، به خی�ال خ�ود، گام بزرگی به س�وی »تمدن 
بزرگ«  بر می داشت. به نظر می رسید اردوگاه سکوالرها 
در جن�گ داخل�ی فرهنگی به پی�روزی برگش�ت ناپذیری 
رس�یده، چنان دس�ت باال را دارد که هیچ اقدامی از سوی 
در  عم�اًل  مذهب�ی،  محافظ�ه کاران  رقی�ب اش،  اردوگاه 
موض�ع تضعیف آن نیس�ت. همین ش�تاب ش�گفت اما به 
شک و شبهه ها در مورد سرعت »پیشرفت« جامعه دامن 

زد.
از یک س�و، اردوگاه مدرن ایران�ی، و بدنه ی اجتماعی 
نس�بتًا نحی�ف آن، ب�ا وج�ود خش�نودی از مدرن س�ازی 
کن�دی  از  ناخش�نودی  البت�ه  و  اجتماع�ی،  و  اقتص�ادی 
دگرگون�ی در الیه ه�ای پایی�ن جامعه، از س�اختار س�نتی 
سلطنت رضایت نداش�ت و خواهان مدرن سازی سیاسی 
در تم�ام س�طوح ب�ود. از س�وی دیگ�ر، ای�ن دگرگون�ی 
پرس�رعت انبوهی از روش�نفکران س�کوالر را به واکنشی 
عجوالن�ه انگیخ�ت و ایده ه�ای »غرب زدگ�ی« )جالل 

گرافیتی »آمیتا باچان« هنرپیشه نامدار هندی
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آل احم�د(، »بازگش�ت ب�ه خویش�تن« )علی ش�ریعتی(، 
و »آس�یا در برابر غ�رب« )داریوش ش�ایگان( را به دنبال 
آورد. حاصل این که، اردوگاه سکوالرها، در یک چرخش 
تعیین کنن�ده، »هوی�ت ملی« را به عن�وان اصل »هویت 
فرهنگ�ی ایرانی« کنار زد، و مش�تاقانه »هویت مذهبی« 
را در ج�ای آن نش�اند. این گونه، بخش بزرگ�ی از اردوگاه 
سکوالر و مدرن ایرانی به اردوگاه محافظه کار و مذهبی – 
با بدنه ی اجتماعی گس�ترده تر – ملحق شد، و به وسیله ی 
»انقالب اس�المی« )انقالبی ش�تابنده( غلبه ی اردوگاه 

رقیب و شکست خود را رقم زد.
با انقالب اس�المی، جامعه ی ایرانی به همان س�رعتی 
که پس از مش�روطه پی�ش رفته به پیش از مش�روطه پس 
نشس�ت. در عی�ن ح�ال، این انق�الب هم نه ب�ه »جنگ 
داخل�ی فرهنگی« خاتم�ه داد، و نه از اختالف�ات درونی 
در اردوگاه ملی گرا و مدرن گرا کاس�ت: چرا دگرگونی های 
دوران پهلوی مان�دگار و نهادینه نش�د؟ بحث ها بار دیگر 
به اص�ل س�رعت بر می گش�ت: کش�ف حج�اب اجباری 
احساس�ات مذهبی جامع�ه را، بی دلیل و با س�رعت بیش 
از ان�دازه، جریحه دار نک�رد؟ برکناری روحانی�ون از امور 
قضای�ی و آموزش�ی اقدام�ی تندروانه نب�ود؟ اصالحات 
ارض�ی عجوالنه انجام نش�د؟ »انقالب س�فید« آهنگی 
بیش از اندازه پرش�تاب نداش�ت؟ و این س�رعت اس�باب 
تحوالت س�طحی و مانعی در برابر اقدامات عمیق نبود؟ 
عمده ی بحث ها به پاس�خ »آری« ختم می ش�د؛ مشکل 

مشخص ش�ده بود: ش�تاب غیرضروری برای رسیدن به 
جامعه ای س�کوالر و س�رعت غیرمج�از در مس�یر مدرن 
ش�دن. در عین حال، این گمانه کمتر به ذهن کسی رسید 
که، در ی�ک جامعه ی پرنوس�ان و یک فرهنگ به ش�دت 
ش�کل پذیر، اش�کال عمده )در راه نهادینه س�ازی نس�بی 
هر تغییر و ماندگارس�ازی هر دگرگونی( ای بس�ا نه شتاب 
بیش از اندازه، که س�رعت نابسنده باش�د: کندروی، و نه 

تندروی. 
جالب آن که، اردوگاه محافظه کار مذهبی علنًا به همین 
پاس�خ دور از اذه�ان رس�ید. در واکنش به مدرن س�ازی و 
غربی س�ازی، »اسالمی سازی« با س�رعتی عاجل تر و با 
ش�تاب خیره کننده تر به اجرا گذاش�ته ش�د. در کمتر از یک 
دهه، هویت فرهنگی ایران عماًل همان هویت اس�المی 
ایرانیان شد و رسانه های همگانی، از روزنامه ها تا رادیو و 
تلویزیون و س�ینما، و نهادهای نوبنیاد »کمیته ی انقالب 
اس�المی«، »ش�ورای عالی انقالب فرهنگی«، و امثال 
آن، به تأسیس و تعمیق فرآیند اسالمی شدن، و برساختن 
و بازت�اب دادن ای�ن »هویت اس�المی« و حذف »هویت 
مل�ی« اقدام کردند – این گونه، س�بک زندگ�ی و فرهنگ 
عمومی به شکل باورنکردنی دگرگون شد. چهار دهه بعد 
از انقالب اسالمی، سبک و ساختار سیاسی حاکم عماًل به 
اتکای همین روند »عجوالنه« و »آمرانه« حکم می راند، 
و اس�تیالی نس�بی اش در »جنگ داخلی فرهنگی«، در 
نبرد همچنان در جریان هویت ها در جامعه ی ایرانی، را به 
بهای همین »تندروی«، »تعجیل«، و »تس�ریع« بیش 
از اندازه تضمین می کند. واگشت این وضعیت احتمااًل به 
شتابی افراطی و سرعتی فراتر از این نیاز دارد: در سیاست 
فرهنگی، سرعت یک اقدام راهکاری نیست، یک ایده ی 

راهبردی است.

می گوین�د آهنگ رفتار ه�ر ملت بی ش�باهت به حرکات 
حیوان محبوب آن نیس�ت. حرکت هندی ها را متناس�ب 
با گام ه�ای ماده گاو می دانند: آرام و اس�توار، ش�اید بیش 
از اندازه آرام و بیش از اندازه اس�توار. و ایرانی ها: اسب؟ 
توسن بادپا؟ بیش از اندازه ناآرام و بیش از اندازه نااستوار؟

با انقالب اسالمی، جامعه ی ایرانی به 
همان سرعتی که پس از مشروطه پیش 
رفته به پیش از مشروطه پس نشست. 

در عین حال، این انقالب هم نه به 
»جنگ داخلی فرهنگی« خاتمه داد، و نه 
از اختالفات درونی در اردوگاه ملی گرا و 

مدرن گرا کاست

عکس: ساسان فارسانی
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»در پس  زمینه ی خانوادگی ما، فعالیت مدنی و 
سیاسی ممنوع است. دو دایی ام را در دهه ی 

شصت از دست داده ام و مادرم همیشه گفته این 
برای خانواده ی ما بس است.«

عل�ی، ۳۰ س�اله، کارش�ناس ارش�د یکی از رش�ته های 
 ۲۰ ده�ه ی  س�ال های  ک�ه  می گوی�د  اس�ت.  مهندس�ی 
زندگی اش در کوران حوادث سیاس�ی گذشته است: پایان 
دوران اصالح�ات، آغ�از دوران احمدی ن�ژاد، ح�وادث 

س�ال ۸۸، جنب�ش س�بز، و انتخ�اب حس�ن روحانی. به 
عن�وان دانش�جوی دانش�گاه امیرکبیر، جو اط�راف او به 
غایت سیاس�ی ب�وده: ه�رروز میتین�گ و جلس�ه و اخبار 
زندانیان سیاس�ی. او با  برخی چهره های شاخص جنبش 
دانشجویی همکالس بوده و گاهی در سخنرانی های شان 
شرکت کرده است؛ با این حال، هرگز به یک فعال مدنی  یا 
دانشجویی تبدیل نشده است. علی در همه ی انتخابات ها 
ش�رکت ک�رده، از ۱۶ س�الگی: »هربار عاملی باعث ش�د 
شرکت کنم. وقتی ۱۶ س�اله بودم آخرین دوره ی انتخاب 
خاتمی بود و جو نوجوانی مرا به پای صندوق کشاند. سال 

نعیمه دوستدار

۸۸ هم اوج مشارکت سیاسی من بود؛ کسی نمی توانست 
از آن  فضا و موج خود را دور نگه دارد.«

ت�الش  معن�ای  ب�ه  اجتماع�ی  و  سیاس�ی  مش�ارکت 
در  مؤث�ر  ش�رکت  ب�رای  ش�هروندان  س�ازمان یافته ی 
فعالیت ه�ای اجتماعی و به دس�ت آوردن ق�درت مفهوم 
مدرنی است که در ساختار کهن سیاسی و اجتماعی زندگی 
انس�ان که قرن ها در دس�ت افراد و گروه های خاص بوده 
اثر گذاش�ته و در جوام�ع دموکراتیک به گس�ترش آزادی 
انجامیده اس�ت؛ اما همین مفهوم در فقدان آزادی و نبود 
آگاهی به ابزاری در دس�ت حاکمان تبدیل می ش�ود که به 

حفظ قدرت نرم حاکمیت می انجامد.
در ایران، عبارت »مش�ارکت سیاس�ی« عبارت جذابی 
برای دول�ت و ملت اس�ت: در مردم احس�اس مؤثر بودن 
را بر می انگیزد و در دولت احس�اس مش�روعیت را. برای 
مردم�ی که مش�تاق تغیی�رات اجتماعی اند، این داس�تان 
هر چند س�ال یک بار تکرار می ش�ود: بس�یاری از مردمی 
ک�ه اعتقادی به انتخابات و س�المت آن در ای�ران ندارند، 
آن هایی که فک�ر می کنند هیچ چیز با ش�رکت در انتخابات 
درس�ت نمی ش�ود و کس�انی ک�ه فک�ر می کنن�د ش�رکت 
در انتخاب�ات ی�ک نمای�ش بیش نیس�ت، یکپارچ�ه پای 
صندوق ه�ا حاضر می ش�وند. رال�ی انتخابات�ی در ایران، 
اغلب در هفته های آخر تند می ش�ود و بازار داغ بحث های 
سیاسی و اوج گرفتن احساس�ات ملی و میهنی مردم را به 

اعضای فعال جامعه مدنی تبدیل می کند.
ب�ه همین خاطر اس�ت که، در ایران مش�ارکت سیاس�ی 
بی�ش از هرچی�ز ب�ا ش�رکت در انتخابات معنی می ش�ود. 
فق�دان نهاده�ای مدن�ی و گروه ه�ای مردم نه�ادی ک�ه 
مش�ارکت سیاس�ی و مدن�ی را تقویت کنند باعث ش�ده که 
همه ی انرژی ه�ای پراکن�ده مردم ص�رف تصمیم گیری 

شب انتخابات و رأی دهی روز انتخابات شود.
عل�ی در آخری�ن انتخابات ریاس�ت جمه�وری در ایران 
باز هم پای صندوق حاضر ش�ده، هرچن�د می گوید آن بار 
تصمیم گیری برای اش دشوارتر از همیشه بوده: »اول اش 
واقعًا نمی خواستم در انتخابات شرکت کنم. با خودم عهد 
بس�ته بودم که بعد از ۸۸ در انتخابات ایران شرکت نکنم. 
ام�ا اتفاقات روزهای منتهی ب�ه رأی گیری نظرم را عوض 
کرد. اوضاع خیلی خراب بود. همه چیز گران. همه کش�ور 
را در آس�تانه ی جنگ می دیدند و فشار تحریم ها و احتمال 
قدرت گرفتن تندروها باعث شد خیلی ها مثل من فکر کنند 

باید دست به یک فداکاری بزنند و رأی بدهند.«
کس�انی مثل علی که فکر می کنند ش�رکت در انتخابات 
یک »فداکاری« و یک »عمل بزرگ« سیاس�ی است کم 
نیس�تند. آن ه�ا فکر می کنند ک�ه امکان دیگ�ری برای به 
گوش رساندن صدای خود ندارند و از این لحاظ، استفاده 
از فرصت انتخابات در واقع اس�تفاده از تنها امکان موجود 

دموکراتیک در ایران است.

عکس ها: هوتن سالمت
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بی کنشی و ناامیدی
مریم فعال مدنی اس�ت. در یکی از اس�تان های شمالی 
ای�ران کارزارهای�ی ب�رای حمای�ت از محی�ط زیس�ت راه 
می ان�دازد. در دانش�گاه در همین زمین�ه تحصیل کرده و 
معتقد است که، وضعیت ایران از نظر محیط زیست خیلی 
خراب اس�ت: »ن�گاه کنید ب�ه دریاچه های خشک ش�ده، 
روده�ای بی آب، وضعیت جنگل ه�ا، و گونه های کمیاب 
جانوری، نگاه کنید به آب و هوا و محصوالت کشاورزی.« 
او معتقد اس�ت اگر مردم فقط به وضعیت محیط زیس�ت و 
اثرش بر زندگی روزمره شان توجه کنند، باید دست به یک 
کنش بزنن�د اما در عمل ج�ز تعداد مع�دودی فعال محیط 
زیس�ت که این موضوع دغدغه ش�ان اس�ت، بقیه واکنش 
نش�ان نمی دهن�د: »واکن�ش که البت�ه چرا، ابراز تأس�ف 
می کنند یا در تاکس�ی ها و محاف�ل زیرلبی فحش می دهند 
به باعث و بانی اش. اما کسی حال مشارکت در یک فعالیت 

مدنی را ندارد.«

بر اس�اس تجربه ی مریم، م�ردم تنها در ش�رایط خیلی 
بحران�ی به می�دان می آیند و بعد محو می ش�وند: »وقتی 
یک فاجعه زیست محیطی پیش می آید، با تبلیغات فراوان 
می ش�ود گروهی را به میدان آورد؛ ام�ا همان ها هم بعد از 
یکی دو جلس�ه کنار می کشند و استدالل شان این است که 
این فعالیت ها بی فایده اس�ت. دل ش�ان می خواهد نتیجه 
را در کوتاه تری�ن زم�ان به چش�م ببینند؛ اتفاق�ی که هرگز 

نمی افتد.«
تغیی�رات مدن�ی احتی�اج ب�ه زم�ان دارد. ب�رای تحقق 
آن ها باید هزینه ی اجتماعی و سیاس�ی ه�م پرداخت. در 
جامع�ه ای مانند ایران ک�ه بس�یاری از فعالیت های مدنی 
انگ های سیاسی - امنیتی می خورند و با فشار و سرکوب 
حکوم�ت مواجه اند، راض�ی کردن مردم به مش�ارکت در 
امور مدنی آس�ان نیس�ت: »دردس�ر می ش�ود« و »فایده 
ن�دارد.« در ذه�ن بس�یاری از م�ردم، »فای�ده« یک امر 
فوری و ملموس اس�ت ک�ه در زندگی روزمره و ش�خصی 
آن ها اثر مستقیم داشته باشد. آن ها در عین حال از دردسر 
گریزان اند چرا که حاکمیت به ش�کل های گوناگون هزینه 
فعالیت ه�ای اجتماع�ی را باال ب�رده و فعاالن را س�رکوب 

کرده است.
هم�ان احس�اس قدرت�ی ک�ه در ش�ب های منته�ی به 
انتخاب�ات از س�وی حاکمیت در م�ردم تقویت می ش�ود، 
در س�ایر زمان ها ب�ا ارعاب، س�رکوب، و تهدی�د تبدیل به 
احس�اس بی قدرتی می ش�ود و به نظر می رس�د ک�ه تداوم 

احساس بی قدرتی به لختی و بی تفاوتی می انجامد.
ب�ه همین دلیل اس�ت که در مقابل بس�یاری از مس�ائل 
اجتماع�ی و سیاس�ی ک�ه در جوام�ع دیگ�ر واکنش ه�ای 
مردمی ب�ر می انگیزد، مردم ایران س�اکت ان�د، یا دیرتر و 
کندتر از حد مورد انتظار واکنش نش�ان می دهند. مریم به 
عنوان ی�ک فعال مدنی، که پای اش ب�ه نهادهای امنیتی 
هم کشیده شده، می گوید: »تصور کنید که مردم ایران حتا 
از س�المت مواد غذایی هم مطمئن نیستند و مدام اخبار و 
گزارش هایی از غیربهداش�تی بودن م�واد غذایی در ایران 
منتش�ر می ش�ود. با این حال، کس�ی نس�بت به این اخبار 
واکنش نش�ان نمی دهد. حال آن که این مس�ئله می تواند 
ابتدایی تری�ن مطالبه ی اف�راد یک جامعه باش�د و آن ها را 
وادار کن�د که دس�ت به واکنش�ی بزنن�د که حاکمی�ت را به 

پاسخ گویی مجبور کند.« 
به اعتقاد مریم، س�رکوب و تهدید بهانه های کافی برای 
بی کنش�ی مردم یک اجتماع نمی توانند باشد: »شاید یک 
جامعه ش�ناس بهتر بتوان�د تحلیل کند ک�ه چه چیز مردم را 
ب�ه این حالت انفعال در آورده، ت�ا جایی که وقتی اتفاقی به 
عظمت اسیدپاش�ی به چهره ی زن�ان می افتد و گروهی از 
مردم اعتراض می کنند همه خوش�حال می ش�ویم. غافل 

همان احساس قدرتی که در شب های 
منتهی به انتخابات از سوی حاکمیت در 
مردم تقویت می شود، در سایر زمان ها 
با ارعاب، سرکوب، و تهدید تبدیل به 
احساس بی قدرتی می شود و به نظر 

می رسد که تداوم احساس بی قدرتی به 
لختی و بی تفاوتی می انجامد

از ای�ن که حج�م اعتراض ها نس�بت به ابع�اد فاجعه ناچیز 
است.«

با این حال، به نظر می رس�د که کندی و بی واکنش�ی در 
ش�رایطی به یک خصلت عمومی در جامعه ی ایران تبدیل 
ش�ده اما گاه یک جرقه ممکن اس�ت مردم را به واکنش وا 
دارد. ای�ن جرقه ها هم تنها تا زمان�ی می توانند مردم را در 
صحنه نگه دارند که فراگیر باش�ند، نظیر آن چه که در سال 
۸۸ اتف�اق افتاد. تنوع و گوناگونی اقش�ار درگیر در جنبش 
س�بز، تن�وع مطالب�ات و خواس�ته ها و احس�اس همدلی 
و آزادی در کن�ش اجتماع�ی و سیاس�ی موج�ب ش�د ک�ه 
اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ تا ماه ها استمرار یابد 
و، تا زمان گسترده شدن سرکوب ها و باال رفتن هزینه های 
مبارزه و اعت�راض، زنده بماند. اما ش�ور فراگیر ۸۸ که در 
دهه های پس از انقالب اس�المی در ای�ران بی نظیر بود، 
با خش�کیدن جوانه های امید به تغییر فرو نشست و گرچه 
شمایلی از احساس نیاز به تغییر در دوره ی بعدی انتخابات 
در س�ال ۹۲ ایجاد ش�د، این ش�ور این باربرای بسیاری از 
ایرانیان از سر استیصال و اجبار بود، نه از سر امید به تغییر.

مری�م می گوید که دو س�ال قب�ل، به عن�وان یک فعال 

مدنی در داخل کش�ور، به این باور رس�یده که در انتخابات 
شرکت نکند اما در عوض تالش کند که نهادهای مدنی در 
ایران دس�ت کم در حوزه فعالیت خودش تقویت شوند. او 
می گوید: »ترجیح می دهم مشارکت مدنی شیوه زیستن ام 

باشد، نه یک رفتار مقطعی ناشی از جو و هیجان.«
ام�ا عل�ی می گوی�د ک�ه پ�س از انتخاب�ات آخر ریاس�ت 
جمه�وری در ایران، فعالیت اجتماعی یا سیاس�ی دیگری 
نداش�ته اس�ت، چ�ون ن�ه فرصت اش وج�ود داش�ته، نه 
ام�کان اش و ن�ه حتا انگی�زه اش: »کدام گروه هس�ت که 
من بروم و عضوش بش�وم؟ اگر هم گروهی باش�د که من 
به آن عالقه داشته باش�م، قدرت تغییر هیچ چیز را ندارد، 

همچنان که روحانی هم چیزی را عوض نکرده.«

او اکنون در یک ش�رکت س�اختمانی مشغول کار است و 
مثل خیلی های دیگر فکر می کند تغییرات باید یک ش�به، 
سریع، و قابل مش�اهده باشند. آن ها بخش�ی از ایرانیانی 
هس�تند که ب�ه نفوذ سیاس�ت در هم�ه امور مدن�ی اعتقاد 
دارند و باور کرده اند که مردم قدرت زیادی ندارند، هرچند 

ممکن است شب انتخابات نظرشان تغییر کند.
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عکس ها: حسن سربخشیان

دور از دیار نخواهم شد خواهی نباشم و خواهم بود   

اهل کنار، نخواهم شد تا »گود« هست، میان دارم   

حال از هوای وطن دارم یک دشت شعر و سخن دارم   

آسان شکار نخواهم شد چابک غزال غزل هستم   

 

جوش و خروش و برآشفتن من زنده ام به سخن گفتن   

سیلم، مهار نخواهم شد از سنگ و صخره نیاندیشم   

گردآفرید چرا باشم گیسو به حیله چرا پوشم   

سوی حصار نخواهم شد من آن زنم که به نامردی   

از من سکوت نمی زیبد برقم که بعد درخشیدن    

فارغ ز کار نخواهم شد غوغای رعد ز پی دارم    

 

بر کشتنم به خطا جسته ست تیری که چشم مرا خسته ست   

سر اسفندیار نخواهم شد »بر پشت زین« ننهادم    

گر اعتراض و اگر فریاد گفتم از آنچه که باداباد    

من ماندگار نخواهم شد »تنها صداست که می ماند«   

دستی به یال سمندم هست در عین پیری و بیماری    

دیگر سوار نخواهم شد مشتاق تاختنم؛ گیرم     دستخط شاعر
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امروزه دیگر اکثر اعضای شبکه های اجتماعی 
با عبارت »مبارزه از زیر لحاف« آشنایی دارند. 

انتشار مطالب اعتراض آمیز در فیسبوک و توئیتر و 
الیک کردن مطالب مشابه، امضا کردن نامه ها در 
اینترنت و نظایر آن. فایده ی این کارهای مجازی 

چیست؟ آیا اینترنت امکان فعالیت اجتماعی 
مؤثر را از ما گرفته؟ یا تأثیرگذاری فعالیت های 

مدنی را کمتر از پیش کرده؟
»مب�ارزه از زی�ر لح�اف« معادلی اس�ت فارس�ی برای 
Slacktivism که در س�ال های ابتدایی قرن بیست و یکم با 
گسترش اس�تفاده از اینترنت از ترکیب واژه های Slack  به 
معن�ی »از زی�ر کار در رو« و Activism  به معنی »فعالیت و 
کنش گری« ساخته شد. هدف اش هم توصیف فعالیت ها 
و کنش های رو به رش�دی بود که از طری�ق اینترنت انجام 

کوهیار گودرزی

می گرفت. اما آیا می ش�ود در خانه نشست و جهان را تغییر 
داد؟ از ط�رف دیگ�ر، وقتی م�ا بیش از هر زم�ان دیگری 
وقت م�ان را در ش�بکه های اجتماع�ی ص�رف و عماًل در 
فیسبوک زندگی می کنیم، آیا می شود فعالیت های سیاسی 

و اجتماعی مان را فقط در محیط واقعی نگه داریم؟
مب�ارزه ی بی دردس�ر در فضای وب فارس�ی ه�م نمود 
گس�ترده ای دارد. دامنه ی این دس�ته فعالیت ه�ا به ویژه 
پس از کودتای انتخاباتی س�ال ۸۸ اوج گرفت و بس�یاری 
از کس�انی که تا پیش از آن سیاس�ت زده بودند، به یک باره 
سیاست دوس�ت شدند و سعی کردند در قالب های مختلف 
مجازی به »جنبش س�بز« کمک کنن�د. از »یک میلیون 
الی�ک ب�رای تغییر« و س�یل الیک ها یا ب�رای آزادی این 
و آن گرفت�ه تا فراخوان هایی برای تجم�ع که گاهی حتا به 

اندازه ی تعداد الیک ها هم شرکت کننده نداشت.  
ام�ا اینترنت و ش�بکه های اجتماع�ی لزوم�ًا تأثیر منفی 
نداش�ته، در واق�ع فض�ای مج�ازی محملی اس�ت برای 
تمام آن هایی که از امکان تمری�ن حق آزادی بیان خود در 
جامعه محروم هس�تند؛ این محرومی�ت می تواند به دلیل 
دسترس�ی نداش�تن به تریبون مناس�ب یا محدودیت های 
حکومت های اس�تبدادی برای رسانه ها ایجاد شده باشد. 
اما مادامی که همین شبکه های اجتماعی محیط مناسبی 
برای جمع شدن میلیون ها انسان حول یک هدف مشترک 
فراهم ک�رده، آن چه در می�ان این هیاهو از دس�ترس دور 
مانده خ�ود »هدف« اس�ت. پژوهش های متعدد نش�ان 
می دهد، عمدتًا اظهار فعالی�ت در فضای مجازی کمتر به 
انجام آن در عالم واقع منجر می شود. در واقع، اصلی ترین 
ای�رادی که می ش�ود به فعالی�ت این چنین�ی گرفت همین 
اس�ت: »دو صد الیک چو نیم کردار نیست«. آن گونه که 
س�ت مه یر، کمدین و مج�ری برنام�ه یSNL ، می گوید: 
»ببینین! اگه شما یه صفحه ی فیسبوکی درست کنین، ما 
الیک اش خواهیم کرد! این حداقل کاریه که از دست مون 

بر می آد، و البته نهایت کاریه که می تونیم بکنیم!«
و  لویی�س  کوی�ن  توس�ط  یادش�ده  تحقیق�ات  از  یک�ی 
هم�کاران اش در دانش�کده ی جامعه شناس�ی دانش�گاه 

کالیفرنی�ا از س�ال ۲۰۰۷ ت�ا اوای�ل ۲۰۱۰ ب�ر روی یکی از 
پرطرفدارترین کارزارهای فیسبوکی انجام شد، صفحه ای 
ب�ا نام »نج�ات دارف�ور« که پ�س از بحران دارف�ور برای 
جمع آوری کمک در س�ال ۲۰۰۷ تأس�یس شده بود و بیش 
از یک میلیون الیک داش�ت. محقق�ان، با تحلیل فعالیت 
اعضای صفحه ظرف مدت دو س�ال و نیم، متوجه ش�دند 
مبلغی که کل شرکت کنندگان در کارزار اهدا کرده بودند در 
حدود ۹۰ ه�زار دالر بود. بخش دیگر نتایج نش�ان می داد 
۹۹.۷ درصد بیش از یک میلیون الیک زننده حتا یک دالر 
ه�م کمک نکرده بودند. با در نظر گرفتن معیارهای دیگر، 
محقق�ان به نتیجه رس�یدند ک�ه: »فعالیت در فیس�بوک، 
میل و احس�اس نیاز به فعالیت واقع�ی و اثرگذار را کاهش 
می ده�د.« در واقع فرد ب�ا پذیرفتن دعوت به ش�رکت در 
کارزار و کمپی�ن و الی�ک ک�ردن مطال�ب احس�اس مثبت 
ب�ودن می کن�د و این »الیک ه�ا« در طی زم�ان از طریق 
ایج�اد رضایت نیاز ب�ه انجام فعل واقع�ی را کمتر می کند. 
ش�اهد دیگر این مدعا بخش غیرفیسبوکی و ایمیلی کارزار 
»نجات دارفور« بود که از طریق ارسال تقاضاهای ایمیلی 
تنها در س�ال ۲۰۰۸ موفق به جم�ع آوری یک میلیون دالر 

شده بود. 
در مقاله ی مش�ابهی، کرک کریستوفرس�ون از دانشگاه 
بریتیش کلمبیا این فرضیه را که »اظهار کمک در فیسبوک 
و عضو ش�دن در کارزارهای کمک رس�انی مجازی امکان 
پرداخ�ت مبالغ واقع�ی را کاهش می دهد« تأیی�د کرد. در 

پژوهش های متعدد نشان می دهد، 
عمدتًا اظهار فعالیت در فضای مجازی 
کمتر به انجام آن در عالم واقع منجر 
می شود. در واقع، اصلی ترین ایرادی 

که می شود به فعالیت این چنینی گرفت 
همین است: »دو صد الیک چو نیم کردار 

نیست«
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یک تحقیق بر روی داوطلبان، مش�خص ش�د عده ای که 
تمای�ل خ�ود را برای فعالیت ه�ای که قرار ب�ود خصوصی 
بماند )مانند نامه نوش�تن به یک س�ناتور( ابراز کرده بودند 
به مراتب بیش�تر از عده ای که تمایل شان را در فیسبوک به 
نمایش گذاشته بودند، همراهی و فعالیت کردند. در واقع، 
افرادی که تعهدش�ان را به طور خصوص�ی ابراز می کنند، 
حقیقتُا می خواهند کار مثبتی انجام دهند و خوب باش�ند، 
نه این ک�ه فقط خوب به نظر برس�ند. کریستوفرس�ون در 
پای�ان نتیجه گرفت: »اگ�ر کارزارهای مدن�ی می خواهند 
عالوه بر آگاهی بخش�ی یک دس�تاورد حقیقی هم داشته 
باشند بهتر است از خیر شبکه های اجتماعی بگذرند. چرا 
که حضور در ش�بکه های اجتماعی احتمال دس�ت یابی به 

این اهداف را کاهش می دهد.« 
ی�ک آزمای�ش جالب دیگ�ر در این م�ورد آن ب�ود که، از 
گروهی خواس�ته ش�د تا کلیدهای X و Y صفح�ه کلید را در 
م�دت زمان پن�ج دقیقه فش�ار دهند. به آن ها گفته ش�د به 
ازای هر مرتبه فش�ار دادن دکمه ها مبلغی به صلیب سرخ 
اهدا خواهد ش�د. گ�روه داوطلب به طور متوس�ط ۵۰۰ بار 

ای�ن کار را انج�ام داد، اما زمان�ی که به آن ها گفته ش�د که 
ش�رکت کنندگان دیگر از نتیجه ی کار آن ها مطلع خواهند 
شد، همان گروه ۷۴ درصد بیشتر تالش کرد و میانگین به 
۹۰۰ بار رسید! محققان به این نتیجه رسیدند که، انسان ها 
به کاری که می تواند »تصویر« اجتماعی آن ها را بهتر کند 

بیشتر اهمیت می دهند و برای آن تالش می کنند.
نکت�ه ی دیگری که پروفس�ور کوین و هم�کاران اش به 
آن اش�اره کرده بودند کس�ب اعتبار اجتماعی بود: ش�ما از 

»اگر کارزارهای مدنی می خواهند عالوه 
بر آگاهی بخشی یک دستاورد حقیقی 

هم داشته باشند بهتر است از خیر 
شبکه های اجتماعی بگذرند. چرا که 

حضور در شبکه های اجتماعی احتمال 
دست یابی به این اهداف را کاهش 

می دهد.«

طریق اه�دای پول وجهه ای کس�ب نمی کنید، اما عکس 
این اتف�اق در فیس�بوک می افتد. احتمااًل ای�ن مورد یکی 
از دالی�ل موفقیت گس�ترده ی کارزار »چالش س�طل آب 
یخ« بود، کارزاری ب�رای افزایش آگاهی و نیز کمک مالی 
به تحقیق�ات در مورد بیم�اری ای ال اس. کارزار در مدتی 
کوتاه همه گیر ش�د و در هردو هدف یادشده موفق بود. چه 
این که ریختن آب یخ و به چالش طلبیدن دوس�تان از یک 
طرف س�رگرم کننده بود و نش�ان دادن چک مبالغ اهدایی 
هم »میل ب�ه نمایش« را در فرد ارضا می ک�رد. اما باز هم 
ی�ک ج�ای کار می لنگی�د. پول خوبی جمع ش�ده ب�ود اما 
هدف واقعی در حاشیه ماند )این کارزار هم مورد انتقادات 

زیادی قرار گرفت(.
در مورد وب و فیس�بوک فارس�ی مس�ئله پیچیده تر هم 
می شود. فقدان بس�ترهای ارتباطی مناس�ب باعث شده 
ما از فیس�بوک به عنوان محمل جایگزین اس�تفاده کنیم. 
ام�ا وقتی ب�ه بحث مطالبات مدنی می رس�یم دو مش�کل 
جدید هم به پدیده های باال اضافه می ش�ود. اول این که، 
فیس�وک می ش�ود نمونه  و آیین�ه  ی تمام نم�ای جامعه ی 
ایران�ی؛ نتیجتًا، الگوی تحلیل و عم�ل تقلیل پیدا می کند 
ب�ه همی�ن اعض�ای ش�بکه ی  اجتماعی ک�ه گاه بس�یار از 
واقعیت امروز جامعه ی ایران دور می ش�ود. دیگر این که، 
چون فعالیت مدنی در ایران توأم با هزینه ها و برخوردهای 
امنیتی اس�ت، هویت های نیم بند فیس�بوکی هم از دست 
می رود، صفحات متعدد با اس�امی مس�تعار و غیرواقعی و 
عکس ه�ای هرچه مجازی تر و غیرواقعی ت�ر: آن چه فاقد 
ی�ک موجودیت نیم بند حقیقی اس�ت و به طب�ع هیچ اثر و 

فایده ی حداقلی هم ندارد. 
دس�ت آخر این که، با وجودی که از نیمه ی مثبت و مؤثر 
ش�بکه های اجتماع�ی در جایی ک�ه رس�انه ی آزاد معنایی 
ندارد نباید گذش�ت، برای رس�یدن به یک تغییر ملموس و 
پای�دار در واقعیت چاره ای به جز یافت�ن حلقه های مفقوده 
بین فض�ای مجازی و حقیقی و بازگش�ت ب�ه واقعیت امر 
وجود ن�دارد. چرا که از میان الیک ه�ا نجات دهنده ای بر 

نخواهد خاست.

راه های ارتباطی با

مجله تابلو

با تابلو باشید
اما طابلو نباشی��د
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ب�ا نگاهی گذرا، و نه حتا کارشناس�انه، ب�ه ورزش امروز 
ایران، متوجه جای خالی زنان در بس�یاری از رش�ته ها در 
مس�ابقات بین المللی خواهیم ش�د، موضوعی ک�ه بعد از 
س�ه دهه استمرار، گویی به روندی رایج و عادی در جامعه 
تبدی�ل ش�ده، اما این رون�د به معن�ای تبعیضی اس�ت که 
هرروزه بر نیمی از جامعه تنها به دلیل مرد نبودن ش�ان روا 
داش�ته می شود. از کش�تی و تنیس گرفته تا شنا و بسیاری 
از مهارت ه�ای دیگ�ر، ای�ن خأل در ورزش�های س�رعتی 
بیش�تر خود را نش�ان می دهد. همواره نوع پوش�ش زنان 
در کش�ورهای اس�المی موضوعی بحث برانگیز و یکی از 

موان�ع اصلی برای حض�ور موفق زنان در مس�ابقات بوده 
است. البته، در معدود کشورهایی مثل ایران در سال های 
اخیر وضعیت از ای�ن نیز حادتر بوده و زنان به عنوان نیمی 
از جامعه حق تماش�ای مسابقات در س�الن های ورزشی را 

هم از دست داده اند.
م�ردان جامعه، در بس�یاری موارد با س�کوِت نش�ان از 
رضایت ش�ان در قب�ال قوانی�ن و تبعیض ه�ای جنس�یتی 
یک�ی از عوامل اس�تمرار این رون�د بوده ان�د. چهره های 
برجس�ته ی مذهبی نیز از مخالفین اصل�ی حضور زنان در 
ورزش داخلی و بین المللی هستند. آیت اهلل جوادی آملی، 

محسن فرشیدی

از مراج�ع تقلید، به صراحت اعالم کرده اس�ت: »نباید در 
حوزه ی زن�ان و اهمیت و جایگاه زنان، دنباله روی غربیها 
باش�یم که مثل آن ها در مس�ابقات ورزش�ی برای ما مدال 
بیاورند، زیرا مدال آوردن برای زنان عامل افتخار نیست، 
بلکه اس�الم باالترین جایگاه را برای آن ه�ا در نظر گرفته 
اس�ت.« او در ادامه ب�ر موضوعی تأکید می کند که ش�اید 
ریش�ه ی بس�یاری از مش�کالت زنان در جامع�ه امروزی 
ایران باش�د، تفکری که فقط جایگاه زن�ان را در خانه و در 
نقش ها و کلیش�ه های مادری و همسری می بیند، نگاهی 
که حض�ور زنان را در جامع�ه و حوزه هایی مث�ل ورزش بر 
نمی تابد. او با پافشاری بر این ایدئولوژی، ادامه می دهد: 
»نقش زنان مدیریت خانواده اس�ت. مرد وظیفه ی تأمین 
زندگی و مس�کن را ب�ه عهده دارد و زن آرام�ش را به خانه 
می آورد. از منظر اسالم، زنان مجرای فیض االهی بوده 
و این فیض را به فرزندان در رحم هم منتقل می کنند. این 
مقام و جای�گاه رفیعی که زنان از آن برخوردار اند در دنیای 
غرب به صنعت و فناوری تقدیم ش�ده اس�ت و این چیزی 

نیست که اسالم آن را بپذیرد.«
با این حال، در س�ال های گذش�ته و در مواردی اندک، 
زنان ایرانی ب�ا وجود تمام محدودیت ه�ای قانونی و نگاه 
نابرابر، به صورت فردی و بدون حمایت مس�ئوالن اقدام 
ب�ه ش�رکت در ورزش های س�رعتی کرده ان�د. از جمله در 
مس�ابقات رال�ی، الله صدیقی یک�ی از این اف�راد بوده که 
به ش�وماخر ایرانی نیز شناخته می ش�ود. الله صدیقی که 
اولین زن ایرانی در س�ه دهه گذش�ته اس�ت که ب�ا مردان 
در یک پیس�ت مس�ابقه داده، در مصاحبه های مختلف از 
س�ختی ها و نگاه تبعیض آمیز جامعه به زنان و به خصوص 
در ورزش های سرعتی گفته اس�ت. او با ذکر خاطره ای از 
گذش�ته ی خود می گوید: »در دوران بعد از دبیرس�تان به 
پیس�ت مس�ابقات که تنها برای مردان قابل اس�تفاده بود 
می رفتم، و بعد از پایان مسابقات از مسئوالن می خواستم 
فقط اجازه دهند دقایقی در پیس�ت با ماش�ین دور بزنم.« 
او ک�ه خود را عاش�ق س�رعت می داند، ادام�ه می دهد که 
»اگر راه باز باش�د دوس�ت دارم تا باالی دویس�ت کیلومتر 

در س�اعت رانندگی کنم، عاشق س�رعت هستم و هیچ کار 
دیگری مثل سرعت برایم لذت بخش نیست.« 

او اگرچ�ه توانس�ته در برخ�ی از مس�ابقات بین الملل�ی 
شرکت کند، همواره با نگاه نابرابر جامعه نسبت به زنان نیز 
مبارزه کرده است. در شرایط امروز که توهین و جوک های 
بس�یاری در مورد رانندگ�ی زنان وجود دارد و ن�گاه نابرابر 
مس�ئوالن به ح�وزه ی زن�ان در ورزش های س�رعتی نیز 
مش�کلی مضاع�ف اس�ت، چنی�ن موفقیت های�ی دارای 
اهمیتی دوچندان است. در دیگر ورزش های سرعتی نیز 
اوضاع برای زنان در وضعیتی مشابه است. در دو میدانی، 
در سال های گذشته اهالی ورزش نام مریم طوسی را بارها 
ش�نیده اند. او نیز همواره از نگاه نابرابر مس�ئوالن ایرانی 
رنج برده اس�ت، هر چن�د با وجود تمام ای�ن محدودیت ها 
رکوردهای شگفت انگیزی را به نام خود ثبت کرده است. 

چه بپوشیم؟ چگونه بپوشیم؟
ام�روزه  س�رعتی  ورزش ه�ای  در  ورزش کاران  لب�اس 
دارای اهمیت�ی وی�ژه اس�ت. در این می�ان تکنولوژی نیز 
نقش بس�یار مهمی دارد، به طوری ک�ه کوچک ترین تغییر 
در وس�ایل ورزش�کاران می تواند نتایج یک مس�ابقه را به 
کل�ی تغییر دهد: چه این موضوع در ورزش ش�نا و در قالب 
یک مایو یا کاله ورزشی باشد، چه در دو میدانی و به شکل 
یک کفش، و چه یک اتومبیل در مس�ابقه ی رالی. اما  این 
موضوع همواره برای زنان در ایران با مش�کالت دیگری 
نی�ز همراه بوده اس�ت: اگر آن ها حتا از س�وی مس�ئوالن 
کش�ور مجوز حض�ور در مس�ابقات بین الملل�ی را دریافت 
کنند، به اجبار باید لباس�ی را به ت�ن کنند که آن ها را در یک 
ش�رایط کاماًل نابرابر با حریفان قرار می دهد. شاید آوردن 

چند مثال اهمیت این موضوع را بیشتر روشن کند.
هر چهار س�ال ی�ک بار، با آغ�از مس�ابقات المپیک و به 
خصوص در ورزش های پرطرفدار س�رعتی، میلیونها نفر 
در جهان چش�م و امید ب�ه رکوردهای جدی�د دارند. در دو 
دوره ی گذشته، یک اتفاق ویژه در ورزش شنا افتاد و جهان 
ب�ا پدیده ای به نام مایکل فیلیپس آش�نا ش�د. او توانس�ت 
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ب�ه تنهایی هفت رکورد جهان�ی را جابه جا کند و مدال های 
طالیی که کس�ب کرد به عدد انگش�تان دو دس�ت نزدیک 
ش�دند. اندک�ی بعد از مس�ابقات، کارشناس�ان با بررس�ی 
بیش�تر متوجه لباس مخصوص او ش�دند. او از یک لباس 
شنای ساخته ش�ده با استفاده از فناوری نانو استفاده کرده 
بود. لباس�ی س�بک و لغزنده که آب را کمت�ر از لباس های 
رایج به خود جذب می کند و باعث سرعت بیشتر ورزشکار 
می شود. نباید فراموش کرد در ورزش حرفه ای یک صدم 
ثانیه هم دارای اهمیت اس�ت. از این نوع لباس امروزه در 

ورزش های سرعتی دیگر نیز استفاده می شود. 
ورزش دو میدان�ی نیز، به عنوان مادر تمام ورزش ها، از 
تأثیرپذیری دانش نوین بی بهره نبوده است. شرکت آلمانی 
آدی�داس، ب�ه عن�وان ی�ک از مطرح تری�ن تولیدکنندگان 
لباس ه�ای ورزش�ی، کفش ه�ای جدی�دی با اس�تفاده از 
فناوریه�ای نوی�ن تولی�د کرده اس�ت ک�ه در عین س�بکی 
فوق العاده تأثیر مستقیمی در افزایش نسبی حرکت دونده 
خواهد داشت. میک لوسیر، رهبر تیم تحقیقاتی ابتکارات 
و خالقیت این ش�رکت، می گوید: »این کفش های جدید 

به واس�طه ی انحن�ای خاص�ی ک�ه در س�اختار آن وجود 
دارد، به دونده این ام�کان را می دهد تا در پیچ ها با کنترل 
بیش�تری حرکت ک�رده و و ب�دون آن که نی�ازی به کاهش 
قابل توجه س�رعت باش�د، با اطمینان و پایداری کاملی به 
مس�یر خود ادامه ده�د.« کفش های جدید این ش�رکت با 
اس�تفاده از نانولوله های کربنی ساخته شده اند و نتیجه ی 
آن ارائه ی محصوالتی با کفی زیرین بس�یار سبک و نازک 
و در عین حال مقاوم بوده اس�ت، به طوری که ضخامت و 
وزن آن ها در مقایس�ه با کفش های مش�ابه فعلی به ترتیب 
یک س�وم و نصف ش�ده اس�ت. پیش بینی ش�ده است در 
آین�ده ای ن�ه چن�دان دور ای�ن محص�ول جدی�د روانه ی 

کشورهای مختلف جهان و تیم های ورزشی شود.
از این دست مثال ها را امروزه در تمام ورزش ها می شود 
پیدا کرد. با توجه به اهمی�ت این موضوع، به خصوص در 
ورزش های س�رعتی، یک�ی از دالیل مهم عق�ب افتادن 
را  بین الملل�ی  عرصه ه�ای  از  ایران�ی  زن  ورزش کاران 
می توانیم بهتر درک کنیم. شاید به همان اندازه که امروزه 
در ورزش حرف�ه ای یک صدم ثانیه نیز اهمیت دارد، برای 

برخ�ی مس�ئوالن ایرانی یک ت�ار م�وی ورزش کاران زن 
ایرانی دارای اهمیت است. به هر اندازه که جهان با کمک 
تکنولوژی به س�مت بهب�ود رکوردهای خ�ود می رود، در 
ایران به اهمیت گشاد بودن لباس و کاله ورزش کاران زن 

ایرانی در ورزش توجه و نگاه ریزبینانه شده است.
در کن�ار تمام�ی این مش�کالت، م�وارد دیگ�ری نیز در 
عدم موفقیت زنان ایران�ی در عرصه های مهم بین المللی 

دارای اهمی�ت هس�تند. در خبرگزاری ه�ا، فعالیت ه�ای 
ورزش کاران زن ایرانی پوش�ش رس�انه ای گس�ترده داده 
عقیدت�ی  و  ورزش�ی  مس�ئوالن  از  بس�یاری  نمی ش�ود؛ 
موفقیت ه�ای آن ها را کم اهمی�ت می دانن�د؛ در جامعه، 
حض�ور آنان در مس�ابقات جهان�ی آن طور ک�ه باید جدی 
گرفت�ه نمی ش�ود، و حت�ا پاداش ه�ای آن�ان در ص�ورت 

مدال آوری مشابه با مردان نیست.
باید تأکی�د ک�رد، از آن جایی که ورزش های س�رعتی به 
نوع�ی ورزش مادر هم حس�اب می ش�وند و بای�د نحوه ی 
یادگیری و توجه به آن ها از س�نین کودکی در مدارس آغاز 
ش�وند، تا زمانی که تم�ام فکر و توجه مدی�ران به اندازه ی 
دیوارهای مدارس و نوع پوش�ش دختران باش�د، و آن ها 
از لباس ه�ای اس�تاندارد ب�رای ورزش و فعالی�ت محروم 
باش�ند، نمی ت�وان ش�اهد پیش�رفت چش�مگیری در این 
زمینه ب�ود. در نگاهی کلیتر، عموم دخت�ران تنها به دلیل 
زن بودن ش�ان و نگاه کلیش�ه ای ک�ه به آن ها وج�ود دارد 
از عرص�ه   ی رقابت ه�ای جهان�ی ب�از مانده اند و ش�رایط 

شکوفایی استعدادشان از آن ها سلب شده است.

در سال های گذشته و در مواردی 
اندک، زنان ایرانی با وجود تمام 

محدودیت های قانونی و نگاه نابرابر، به 
صورت فردی و بدون حمایت مسئوالن 
اقدام به شرکت در ورزش های سرعتی 

کرده اند. از جمله در مسابقات رالی، 
الله صدیقی یکی از این افراد بوده که به 

شوماخر ایرانی نیز شناخته می شود
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24 آذر 1۳9۳، استرالیا
»زن احتمااًل مس�لمان کن�اری ام در قطار، در س�کوت 
حجاب اش را برداش�ت ... به ایس�تگاه قطار که رس�یدیم 
دنبال اش دویدم. گفتم: س�رت کن، م�ن همرات می آم. 
اشک های اش سرازیر ش�د، یک  دقیقه ای بغلم کرد و بعد 
تنها رفت.« این نوش�ته ی  کوتاهی ب�ود که ریچل جیکوبز 
در گیرودار ساعات گروگان گیری استرالیا در فیسبوک خود 
منتشر کرد. س�اعتی بعد، عکس این نوشته را خبرنگاری 

در توئیتر بازنشر کرد. کاربر دیگری در توئیتر نوشت: »اگر 
معمواًل اتوبوس ش�ماره ی ۳۷۳ را سوار می شوید، لباس 
مذهبی می پوشید، و به تنهایی احساس امنیت نمی کنید: 
من همراه ت�ان خواهم آمد. برای تنظیم زمان به من پیغام 
بدهید.«  بعد هم پیش�نهاد س�اختن یک هشتگ با همین 
مضم�ون را داد. این گونه بود که هش�تگ »من همراه تو 
خواهم آمد« )illridewithyou#(، بدون هیچ برنامه ریزی 

قبلی و تبلیغات رسانه ای، در میانه یک بحران متولد شد.

پرستو صبور

نخست وزیر استرالیا در حال ادای احترام به کشته شدگان حادثه گروگانگیری

این هش�تگ بیش از ۳۰۰،۰۰۰ بار توئیت ش�د و کاربران 
از سراس�ر دنیا در آن ش�رایط پرتنش با مس�لمانان همدلی 
کردند. به عالوه، مس�افران س�اعت های رفت وآمدشان 
در مناطق مختلف استرالیا را اعالم کردند و افراد بسیاری 
نی�ز، در اتوبوس و قطار، برچس�ب هایی ب�ا همین عنوان 
را ب�ر روی کیف ش�ان ق�رار دادند تا ب�ه راحتی شناس�ایی 
ش�وند، بلک�ه  کم�ی از نگران�ی و احس�اس عدم امنی�ت 
مسلمانان ساکن ش�هر های مختلف استرالیا کاسته شود. 
ایجاد و گس�ترش این حرکت جمع�ی، در زمانی که بحراِن 
گروگان گیری اسالم هراسی را تشدید می کرد و مهاجران 
را بیش  از پیش به حاش�یه می راند، توانست مرهمی باشد 

بر احساسات جریحه دارشده ی هردو گروه.
اگر دوست یا قوم و خویش�ی داشته باشید که به استرالیا 
مهاج�رت کرده، و یا اخبار اس�ترالیا را دنبال کنید، احتمااًل 
می دانی�د ک�ه مدتی اس�ت بح�ث در م�ورد نژادپرس�تی، 
در  و  مطبوع�ات  در  اسالم هراس�ی  و  مهاجرس�تیزی، 
گفت وگوهای عمومی استرالیا زیاد شنیده  می شود. کارزار 
»من همراه ت�و خواهم آم�د«، نه تنها توانس�ت جرقه ی 
یک حرکت مدنی گس�ترده در یک ش�رایط بحرانی را رقم 
بزند، بلکه توانس�ت – تا حدی – مرهمی باشد بر تنش ها و 
اضطراب های گروه های مهاجر و به حاش�یه  رانده شده ی 
مس�لمان، حرکتی عملی ک�ه همدلی و اتح�اد را، به جای 
دش�منی و س�وءظن، قوت بخش�ید و آغازگر گفت وگوی 
گسترده تری ش�د در مورد اسالم هراسی، مهاجرستیزی، 

و نژادپرستی در استرالیا. 

25 آذر 1۳9۳، ایران
»آقای ر، معلم کالس س�وم دبستان، متوجه شد حمید 
و مرتض�ی و یاس�ین و محمدرض�ا تکالیف ش�ان را انجام 
نداده اند و کتاب های ش�ان را با خود به کالس نیاورده اند. 
همین کافی بود تا آقای معلم، مبصر کالس، امیرحسین را 
مأمور کند تا آن ۴ نفر را به سرویس بهداشتی مدرسه ببرد، 
باالی سر آن ها بایس�تد و آن ها را مجبور کند تا دست شان 
را در داخل کاسه توالت ببرند ...«. این خبر تنبیه بهت آور 
۴ دانش آموز افغان در مدرس�ه ای در پاکدش�ت بود بود که 

روزنامه ی شهروند منتشر کرد. 
مج�ازی  ش�بکه های  در  خب�ر،  ای�ن  انتش�ار  از  پ�س 
واکنش هایی ش�کل گرفت و کاربران بسیاری از این اتفاق 
ابراز تأس�ف و انزجار کردند. یک صفحه ی فیس�بوکی نیز 
ب�ا ن�ام »شرمس�اریم از روزگار ک�ودکان افغ�ان در ایران« 
راه اندازی ش�د که تا ام�روز بیش از ۲۰ ه�زار الیک دارد. 
اما ب�ه جز آن صفحه در فیس�بوک و چندهزار الیک و چند 
س�اعت بح�ث  در ش�بکه های مج�ازی و عکس�ی از یک 
معلم و ش�اگردان اش در حمایت از دانش آم�وزان افغان، 
اتف�اق دیگری نیافتاد. چن�د روز بعد از ای�ن اتفاق، فیلمی 
از بدرفت�اری ی�ک پلی�س ایرانی ب�ا جمع�ی از افغان های 
مقیم ایران منتش�ر ش�د. بازت�اب این فیلم به ش�بکه های 
خب�ری بین الملل�ی از جمل�ه ش�بکه ی فران�س۲۴ ه�م 
رس�ید. همزم�ان در ش�بکه های مج�ازی ی�ک ب�ار دیگر 
گفت وگوهایی در مورد نژادپرس�تی ما ایرانیان و تبعیض و 
بدرفتاری علی�ه مهاجران افغان در گرفت. ام�ا این بار نیز 

هیچ کنش عملی انجام نشد. 

ایران در برابر استرالیا
آن چ�ه ای�ن دو حادث�ه را – در ای�ران و اس�ترالیا – از هم 
متمای�ز می کند بود و نبود ابتکار عمل و آغاز یک راه عملی 
برای حل مس�ئله و یا مش�کلی اس�ت که در پی�ش  رو قرار 
دارد. در س�ال های اخیر و با گسترش شبکه های مجازی 
و جهانی شدن، ما نیز برداشتن گام  های عملی در مواجهه 
ب�ا مس�ائلی از جمله س�رطان )اهدای س�لول بنی�ادی( و 
محیط زیس�ت )مب�ارزه با ش�کار، پاک س�ازی طبیعت( را 

اگر دوست یا قوم و خویشی داشته 
باشید که به استرالیا مهاجرت کرده، 

و یا اخبار استرالیا را دنبال کنید، 
احتمااًل می دانید که مدتی است بحث 
در مورد نژادپرستی، مهاجرستیزی، 

و اسالم هراسی در مطبوعات و در 
گفت وگوهای عمومی استرالیا زیاد 

شنیده  می شود
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تمری�ن کرده ایم، ام�ا هنوز هم در مقایس�ه با ش�هروندان 
دیگر کشور ها در این مس�ابقه عقب هستیم. ما در خانواده 
و جامعه اغلب از احقاق حقوق مان می شنویم، اما در مورد 
وظایف شهروندی مان نه تنها آموزش چندانی نمی بینیم، 
بلکه عدم تعهد به این وظایف گویا به راهی برای مخالفت 
با حاکمیتی که دوس�ت اش نمی داریم مبدل ش�ده اس�ت. 
م�ا کمتر به خودم�ان یادآور می ش�ویم که در ش�کل گیری 
مش�کالت و معضالت امروزمان ش�ریک ایم و برای حل 
کردن ش�ان  وظایفی نیز بر عهده ی تک تک مان است، از 
رعای�ت قوانین رانندگی و و مبارزه ب�ا آلودگی هوا گرفته تا 
کمک به کم ش�دن تبعیض علیه مهاجرانی که در کش�ور ما 

پناه  گرفته اند. 
این روزها و در پس لرزه های کشتار کاریکاتوریست ها در 
فرانسه توسط اسالم گرایان، هشتگ »من احمد هستم« 
)JeSuisAhmad#(، ب�رای همدلی با مس�لمانان و احترام 
به پلیس مس�لمانی ک�ه در پ�ی حفاظت از کارتونیس�ت ها 
هس�تم«  چارل�ی  »م�ن  هش�تگ  کن�ار  در  ش�د،  کش�ته 
)#JeSuisCharlie( فعال اس�ت. ام�ا کنش عملی چندانی 
ب�رای همدلی ب�ا مس�لمانان به چش�م نمی خ�ورد. جای 

همدلی عملی با مس�لمانان، همانند آن چه که در اس�ترالیا 
با کارزار »من همراه تو خواهم آمد« به وقوع پیوس�ت، در 
فرانسه خالی به نظر می آید، همان طور که جای کنش های 
عمل�ی در برخ�ورد ما با مس�ائل و معض�الت خودمان، از 
جمل�ه تبعیض علی�ه مهاج�ران، آلودگی ه�وا، ترافیک، 

اسیدپاشی و بسیاری موضوعات دیگر خالی است.

این بار ایران 0 � استرالیا 1
آذر ماه سال ۱۳۷۶، تس�اوی ۲ - ۲ در مسابقه ی ایران 
با استرالیا به صعود تیم ملی فوتبال ما به جام جهانی منجر 
شد و جش�ن بزرگی را در گوشه و کنار کش�ور رقم زد. حاال 
که ایران و اس�ترالیا یک ب�ار دیگر در چارچوب مس�ابقات 
قهرمانی جام ملت های آس�یا ممکن اس�ت ب�ا هم روبه رو 
شوند، پیش بینی نتیجه ی مسابقه دشوار است. اما وقتی 
پای مس�ابقه ی ابت�کار عمل مدن�ی در پیش باش�د، فعاًل 
اس�ترالیا یک به صفر از ایران پیش اس�ت. بای�د دید آیا آن 
قدر انگیزه داریم تا این بار نیز در این مسابقه مساوی کنیم 

یا حتا برنده شویم؟

محمدحسن منطقی بروجردی معروف به هارون مونس گروگانگیر ایرانی استرالیا

سلیم سرپولکی معنی یک »عشق ماشین« واقعی است. در میان عاشقان اتومبیل، او معروف است 
به عمو سلیم. وقتی می بینم که موتور قایق را روی جیپ اش می گذارد تا در مسابقات اتومبیل رانی 

شرکت کند، از او می پرسم این شگردها را از کجا یاد گرفته، و او جواب می دهد تمام زندگی اش را بر 
سر عشق اش به اتومبیل گذاشته است. 

 خودش می گوید که پدرش، هوشنگ سرپولکی، از نخستین مکانیک های تهران بوده و گاراژی در 
خیابان ری، ابتدای بازارچه ی نایب السلطنه، داشته است. عموهای سلیم و دو برادر بزرگ اش نیز 

مکانیک بودند، و او که پسر سوم خانواده ای ساکن خیایان شهباز بود، از کودکی میان ابزار و ادوات 
مکانیکی و ماشین های سرحال و قراضه زندگی می کرد و به همین دلیل خودش هم تبدیل به یک 

مکانیک ماهر شد. در نوجوانی عاشق موتورسیکلت بود و از هفده سالگی موتور کراس می راند.
سلیم سر پولکی می گوید: »یک دورانی در مسابقات اتومبیل رانی سرعت )ریس( شرکت می کردم که 
ناگهان روزی متوجه شدم که در حساب بانکی ام فقط مبلغی دو رقمی باقی مانده؛ بنابراین تصمیم 

گرفتم ریس را بگذارم کنار.«

http://tableaumag.com/5593#.VMGjLSvF-So
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سرعت رشد اقتصادی ایران چه قدر است؟ روند 
رشد اقتصادی ایران بعد از انقالب چگونه بوده 

است؟ نسبت رشد اقتصادی ایران قبل و بعد 
از انقالب چه روندی داشته است؟ و هم اکنون، 
نسبت به کشورهای همسایه مانند ترکیه، رشد 
اقتصادی ایران چگونه است؟ برای پی بردن به 

سرعت اقتصاد ایران باید پارامترهای بسیاری 
را بررسی کرد. در میان شاخص های عملکردی 

اقتصاد کالن، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از 
مهم ترین شاخص ها است.

تولید ناخالص داخلی
بن�ا بر آمار بانک جهانی، در س�ال ۲۰۱۳ ای�ران در میان 
کشورهای جهان رتبه ی ۳۳ را از نظر میزان تولید ناخالص 
داخلی داشته اس�ت. در این س�ال، میزان تولید ناخالص 
داخلی ایران ۳۶۸ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دالر بوده است. 
رتبه ی ایران در سال ۲۰۱۰ در این رده بندی ۲۹ بود و پس 
از عربستان سعودی با رتبه ی ۲۸ قرار داشت. اما در سال 
۲۰۱۳ عربس�تان در مکان ۱۹ جهان قرار گرفته اس�ت. در 
همین س�ال، ترکیه دیگر همس�ایه ی ایران، در مکان ۱۸ 
قرار گرفته اس�ت. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 

امین آزاد

۲۰۱۳ حدود ۷۴۸ میلیارد دالر بوده است، یعنی در حدود 
دو برابر درآمد ناخالص داخلی ایران.

ش�اید اف�ت ش�دید ای�ران در ای�ن ج�دول را بت�وان به 
تحریم ه�ای اقتصادی و کاهش تولید نفت، و رش�د درآمد  
عربس�تان را ب�ه افزایش ش�دید تولید نفت به ج�ای ایران 
نس�بت داد. ام�ا تولی�د ناخالص داخل�ی دقیقًا چیس�ت؟ 
این ش�اخص ان�دازه ی اقتصاد یک کش�ور و ظرفیت های 
تولیدی آن را نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی، بنا به 
تعریف، ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک 

سال در یک کشور تولید می شود. 

ش�اید برای بس�یاری از ایرانی ها این سؤال مطرح باشد 
ک�ه اگر انقالب رخ نمی داد اقتصاد ایران امروز در کجا قرار 
داش�ت؟ به این س�ؤال نمی توان پاس�خ دقیقی داد. تنها 
می توان برخی از ش�اخص های اقتصادی را طی ۵۰ سال 

اخیر بررسی کرد.
ب�ر اس�اس اطالعات بان�ک مرکزی، از س�ال ۱۳۳۸ تا 
پای�ان س�ال ۱۳۵۵، تولی�د ناخالص داخلی ای�ران در یک 
روند صعودی ۵.۵ برابر شده است. با آغاز شرایط انقالبی 
در س�ال ۱۳۵۶، با توجه به خروج سرمایه های خارجی از 
ایران و مهاجرت بس�یاری از س�رمایه داران مولد ایرانی، 
روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز کرد. 
ش�رایط نزولی تولید با توجه به بی ثباتی دوره ی انقالب و 
آغاز جنگ ایران و عراق ادامه می یابد، به نحوی که تولید 
با کاهش ۳۰ درصدی تا س�ال ۱۳۶۰ مواجه می شود. پس 
از آن، با وجود افزایش تولید در س�ال های ۶۱ و ۶۲، روند 
نزولی تا س�ال ۶۷ )پایان جنگ( ادامه می یابد، اما از سال 
۱۳۶۸ رون�د صعودی تولید دوباره آغاز ش�ده و به جز یک 
دوره ی س�ه س�اله )از ۷۲ تا ۷۴( که افزایش تولید متوقف 
شده است، این روند تا پایان سال ۹۰ ادامه دارد. در واقع، 
ان�دازه ی اقتصاد ایران طی ۲۳ س�ال حدود ۳ برابر رش�د 

می کند.
البته، ای�ن افزایش در دوران احمدی نژاد بیش�تر تحت 
تأثی�ر افزایش قیمت نف�ت و در دولت خاتم�ی، با توجه یه 
سیاست های تنش زدایی، بیشتر ناشی از جذب سرمایه ی 
خارج�ی در بخ�ش صنع�ت و رش�د تولی�دات صنعت�ی و  
کش�اورزی بود. بر اس�اس اعالم اوپک، طی هشت سال 
ریاس�ت جمهوری احمدی نژاد، کش�ور از طریق صادرات 
نف�ت بی�ش از ۵۷۸  میلی�ارد  دالر درآم�د داش�ته اس�ت؛ 
در هش�ت س�ال احمدی ن�ژاد درآمده�ای نفت�ی نس�بت 
ب�ه دوره ی قبل ت�ر، یعن�ی دوره ی خاتم�ی، ۲۴۶ درصد 
افزای�ش داش�ته اس�ت. در دو دوره ی ریاس�ت جمهوری 
هاشمی رفس�نجانی، وی  کشور جنگ زده ی ایران را تنها 
ب�ا ۱۲۳  میلیارد  دالر اداره کرد؛ دولت موس�وی جنگ را با 
۱۰۳ میلیارد  دالر اداره کرده بود. کل درآمد های سه دولت 
قبل�ی از ف�روش نفت  روی ه�م ح�دود ۴۳۲  میلیارد  دالر 

عکس ها: امین آزاد
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بوده، یعنی ش�ش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی 
ه�م تنها نزدیک به ۷۵  درصد دو دولت احمدی نژاد درآمد 

نفتی داشتند.
از س�ال ۹۰، با افزایش تحریم های جهانی، صنایع مهم 
ای�ران مانند نف�ت، گاز، پتروش�یمی، و خ�ودرو با کاهش 
ش�دید تولید مواجه ش�دند. به عنوان نمونه، در آمد نفتی 
ای�ران از ۱۰۰ میلی�ارد دالر در س�ال ۲۰۱۱ ب�ه ح�دود ۳۵ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۳ رسید. صادرات نفتی ایران هم 
در همین بازه ی زمانی از دو و نیم میلیون بش�که در روز به 

یک میلون بشکه رسید.

تولید ناخالص داخلی سرانه
می�زان رفاه م�ردم یک کش�ور صرفًا ب�ا تولی�د ناخالص 
داخلی تعیین نمی ش�ود، بلکه شاخص بهتر تولید ناخالص 
داخلی سرانه است. »تولید ناخالص داخلی سرانه« تولید 
ناخالص داخلی را نسبت به جمعیت هر کشور اندازه گیری 
می کند. با این ش�اخص نش�ان داده می ش�ود ه�ر فرد چه 
سهمی در  تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع، رفاه مردم 
یک کش�ور متأثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت 
آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس 

می شود.
بر اس�اس آمار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۳ از نظر  
تولی�د ناخالص داخلی س�رانه  ب�ا عدد ۴ ه�زار و ۷۰۰ دالر 
در رتبه ی ۱۰۲ ق�رار دارد. این در حالی اس�ت که این عدد 
ب�رای هر ش�هروند قطری ۹۳ هزار دالر در س�ال اس�ت. 
همچنین، این عدد برای هر فرد در عربستان سعودی ۲۵ 

هزار دالر و برای هر نفر در ترکیه ۱۱ هزار دالر است.
این عدد در س�ال ۱۹۷۷، یعنی دو س�ال قبل از انقالب 
ای�ران، برای هر ایرانی ۲ هزار و ۱۵۰ دالر بوده اس�ت. در 
همان س�ال، س�هم هر قطری ۱۹ هزار دالر گزارش شده 
ب�ود. این ب�ه آن معنا اس�ت که اگر رش�د اقتص�ادی ایران 
چیزی شبیه به قطر  می بود، در سال ۲۰۱۳ سهم هر ایرانی 
باید حدود ۱۰ هزار دالر گزارش می شد،  که در واقعیت این 

عدد کمتر از نصف است.
با بررسی تولید ناخالص س�رانه ی ایران طی بیش از ۵۰ 
س�ال اخیر می توان نوس�ان ش�دید را در اقتصاد هر ایرانی 
به خوبی دید. از س�ال ۱۳۳۸ تا پایان س�ال ۱۳۵۵، تولید 
س�رانه ی هر ایرانی در یک روند صع�ودی بیش از ۳ برابر  
ش�د. با آغاز ش�رایط انقالبی در س�ال ۱۳۵۶، روند تولید 
س�رانه نیز معکوس ش�د و س�یر نزولی خود را آغاز کرد که 
ع�الوه بر روند نزول�ی تولید، با توجه ب�ه بی ثباتی دوره ی 
انق�الب و جنگ ایران و ع�راق و افزایش س�ریع جمعیت 
تشدید ش�د، به طوری که تولید س�رانه با کاهش حدود ۵۰ 
درص�دی تا س�ال ۶۷ طی این س�ال ها مواجه ب�ود. اما از 
س�ال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ 
رش�د جمعیت در دهه ه�ای ۷۰ و ۸۰، روند صعودی تولید 
س�رانه آغاز شد و از س�ال ۶۸ تا سال ۹۰، س�رانه ی تولید 
ناخال�ص داخلی هر ایرانی دو برابر ش�د. این روند رش�د با 

توجه به تحریم ها نتوانست ادامه یابد.

تورم و قیمت ارز
گفته ش�ده امیر عب�اس هویدا، در پاس�خ به این س�ؤال 
ک�ه چه کاری ب�رای مملکت انج�ام داده، گفته بود: »من 
در ط�ول دوران نخس�ت وزیری ام نگذاش�تم قیم�ت یک 
خودکار بیک از س�ه ریال به پنج ری�ال افزایش یابد!« طی 
۵۰ س�ال اخیر، رش�د ناخالص داخلی ایران روند پر فراز و 
نشیبی داشته است. اما بر خالف این پارامتر، روند کاهش 
پول ملی و تورم با س�رعت زیادی نزولی بوده اس�ت. نرخ 
تورم از س�ال ۴۴ با ع�دد نزدیک به صفر ب�ه ۱۶ درصد در 
س�ال ۵۵ رسید اما این میزان با جهشی بلند در سال ۵۶ به 
۲۵ درصد رسید. تورم در س�ال های بعد از انقالب تا سال 

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران در 
سال 201۳ از نظر  تولید ناخالص داخلی 

سرانه  با عدد 4 هزار و 700 دالر در 
رتبه ی 102 قرار دارد. این در حالی است 
که این عدد برای هر شهروند قطری 9۳ 

هزار دالر در سال است

۵۹ روندی صعودی داش�ت و به ۴۹ درصد رسید، ولی از 
سال ۶۰ تورم سیر نزولی در پیش گرفت و در پایان جنگ تا 

۱۲ درصد کاهش یافت.
پ�س از پای�ان جنگ اما ت�ورم بار دیگر س�یر صعودی در 
پی�ش گرفت، به ط�وری که ت�ا س�ال ۷۴ دوب�اره به عدد 
۴۹ درص�د رس�ید. ش�روع کار دولت خاتمی زم�ان کنترل 
ت�ورم بود و بر طبق آمار، در هش�ت س�ال دول�ت او، تورم 
میانگین�ی در حدود ۱۶ درصد داش�ت. ب�ا روی کار آمدن 
دولت احمدی نژاد، رش�د س�ریع  قیمت ها و ت�ورم آغازی 

دوباره داشت و بر مبنای آمار بانک مرکزی این شاخص به 
عدد ۳۵ درصد در زمان تحویل دولت وی رسید.

البته، برخی درب�اره ی آمار تورم بانک مرکزی در دوران 
احمدی نژاد مش�کوک هس�تند، چ�را  که برخ�الف روال 
س�ابق که قیمت ها س�الی یک ب�ار افزای�ش می یافت، در 
دول�ت وی برخ�ی کااله�ا به هفت�ه و روز افزای�ش قیمت 
می یافتن�د. مثاًل قیمت خودرو  ک�ه در دولت خاتمی تقریبًا 
ثابت بود در دولت احمدی نژاد چندین برابر شد. به عنوان 
نمون�ه، قیمت پرای�د که در ش�روع دول�ت احمدی نژاد ۷ 
میلیون تومان بود در پایان دولت وی به ۲۰ میلیون تومان 

رسید.
قیم�ت ارز هم ط�ی این س�ال ها سرنوش�تی مانند تورم 
داش�ت. در س�ال ۵۵ هر دالر آمریکا ۷ توم�ان بود اما این 
ع�دد در هنگام تهی�ه ی گزارش با دو نرخ رس�می و آزاد به 
ترتیب دو هزار ۷۰۰ تومان و س�ه هزار و ۲۰۰ تومان معامله 
می شدند. حتا اگر نرخ ارز رسمی را مالک قرار دهیم، طی 
این م�دت ارزش پول ایران بیش از ۳۸۵ برابر کاهش پیدا 

کرده است.

نرخ تورم از سال 44 با عدد نزدیک به 
صفر به 16 درصد در سال 55 رسید اما 

این میزان با جهشی بلند در سال 56 به 
25 درصد رسید. تورم در سال های بعد 

از انقالب تا سال 59 روندی صعودی 
داشت
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»یک بم�ب بندازن وس�ط این ش�هر و مملک�ت، همه 
رو بکش�ن، راحت شیم. ما درست بش�و نیستیم.« وقتی 
آن خانم مس�نی که در تاکس�ی کنار دس�ت ام نشس�ته بود 
ای�ن را گفت خ�ودم را آماده کردم تا واکنش�ی به حرف اش 
نش�ان دهم، که تأیید حرف اش توس�ط راننده و مردی که 
کنار دس�ت ام نشس�ته بود س�اکت ام کرد. م�ردی که کنار 
دست ام نشس�ته بود از مبدأ ماجرای  دزدیده شدن گوشی 
موبایل اش در خیاب�ان عباس آباد را تعریف می کرد. گفت: 
»آره، خانم. واقعًا درس�ت نمی شیم. باید یکی از این بمب 
اتم های�ی که می گن حق مس�لم ماس�ت رو بی�ارن بندازن 
وس�ط ته�ران و هم�ه خ�الص. فاتحه. ما درس�ت بش�و 

نیستم.« راننده تاکس�ی هم با جمله این که »حق گفتی« 
تأییدش کرد. ب�ا دیدن مردی که از ابت�دای راه در صندلی 
جلو در خود ف�رو رفته بود و هیچ واکنش�ی به این حرف ها 
نداش�ت، جمله ی مینا )دکتر روان شناسی که دیروز برای 
نوش�تن این گزارش با او گفت وگو کرده ب�ودم( در ذهن ام 
پیچید: »مش�کالت اقتص�ادی و تغییر ش�یوه ی زندگی، 
ای�ن روزها بیش�تر مردم را به ی�ک حال�ت بی تفاوتی دچار 
کرده است، حالتی که به عدم واکنش نسبت به پدیده های 

اطراف منجر شده است.«
**

ب�ا مینا در دفت�ر مش�اوره اش در حوالی بول�وار میرداماد 

سپنتا پرهام

عکس ها: ساسان فارسانی

قرار گذاش�ته بودم. می دانس�تم که در کنار کار مش�اوره ی 
رفتاره�ای  زمین�ه ی  در  ه�م  مطالعات�ی  روان پزش�کی، 
اجتماع�ی مردم و کنش ه�ا و واکنش ها داش�ته و مقاالتی 
هم در این زمینه نوش�ته اس�ت. خیلی زود بحث درباره ی 
موضوع آغاز ش�د. وقتی گفتم قرار است مطلبی درباره ی 
»لختی اجتماعی« بنویسم، از واژه ای که جایگزین تعبیر 
او در »بی کنشی عمومی« شد خوش اش آمد. بحث مان را 
از خود واژه ش�روع کردیم. مینا گفت: »وقتی  بیشتر مردم 
ی�ک رفتار اجتماعی را انجام می دهند، آن رفتار از جنبه ی 
فردی خ�ارج ش�ده و تبدیل به ی�ک رفتار اجتماعی ش�ده 
است. بی کنش�ی یا همان لختی هم نوعی رفتار اجتماعی 
اس�ت که در چند سال گذش�ته در جامعه، به ویژه جامعه ی 
ش�هری امروز، رواج یافته.« او در م�ورد مصداق ها گفت 
که مردم نس�بت به یک دیگر بی تفاوت شده اند و درباره ی 
اتفاقات�ی که رخ می ده�د فقط غر می زنن�د: »این غر زدن 
هرچند خوب نیست، نش�انه ی گذر عمومی از یک گذرگاه 
است. همین نکته نشان می دهد آن چنان که فکر می کنیم 

بی کنشی هنوز رفتار غالب جامعه نشده است.« 
او با یک مثال س�اده توضیح داد. گفت: »دوس�تی دارم 
ک�ه چند وقت پیش تعریف می کرد که ش�اهد کتک خوردن 
زن همس�ایه از ش�وهرش بوده و این ماجرا به ش�دت او را 
آزار داده بود. وقتی پرس�یدم که: تو دخالت کردی؟ گفت: 
تو دعوای زن و شوهری؟ من چه کاره ام که دخالت کنم؟ 
خودش�ان کتک کاری می کنن�د و بعدش آش�تی می کنند. 
و بع�د غر زد که چرا دیوارهای خانه ها نازک س�اخته ش�ده 
اس�ت.« می گویم: »این فاجعه نیس�ت که کس�ی ش�اهد 

کتک خوردن هرروزه ی یک فرد اس�ت و تنها واکنش اش 
این اس�ت که چرا دیوارهای خانه ها نازک ساخته شده؟« 
مین�ا تأیید می کند و می گوی�د: »اما ما با پدیده ای به اس�م 
حریم شخصی روبه رو هستیم. آدم ها چون دوست ندارند 
کس�ی وارد حریم شخصی ش�ان ش�ود، به خودش�ان هم 
اجازه نمی دهند که وارد حریم زندگی دیگران شوند. پیش 
از ای�ن، اگ�ر زن و مردی در خانه صدای ش�ان باالتر از حد 
می شد، همسایه ها برای پادرمیانی می رفتند. اما االن این 
کار را نوعی فضول�ی می دانند و معتقد اند که چهاردیواری 
اختیاری است. این تا حدی به گذر ذهنی مردم از سنت به 
مدرنیته به ش�یوه ی غربی مربوط می ش�ود. در چند س�ال 
گذش�ته س�طح زندگی مردم خیلی تغییر کرده و خانواده ها 
کوچک و کوچک تر شده اند و مردم بیشتر وقت شان به کار 
و معاشرت با دوستان می گذرد.« سعی می کنم بی تفاوتی 
اجتماعی را به تغییر ش�یوه ی زندگ�ی اجتماعی مردم ربط 
دهم که مثال مینا درب�اره ی رفتاری که مردم در مواجهه با 
دعواه�ای خیابانی دارند من را به ی�اد دعوایی که چند روز 

پیشتر در خیابان حافظ شاهدش بودم می اندازد. 
**

در ی�ک لحظ�ه دو م�رد در ه�م پیچیدن�د. فحش های 
ناموسی میان صدای جر خوردن آس�تین لباس و ضربات 
مش�ت می پیچی�د. مردم در چن�د ثانیه اطراف ش�ان جمع 
ش�دند. گویا یکی از این دو مرد موتورس�وار می خواس�ت 
رد شود که س�ر موتورش به چرخ موتور آن دیگری خورده 
ب�ود و او، به جای ی�ک معذرت خواهی س�اده، گفته بود: 
»یابوت رو ببر اون طرف بذار، سر راه مردم نباشه.« و مرد 
دوم گفته بود: »یابو خودت هستی.« بعد دو مرد غریبه به 
هم پیچیده بودند. از میان جمعیتی ش�اهِد دعوا، تنها یکی 
دو نفر  سعی  می کردند از هم جدای شان کنند. یک نفر هم 
داشت فیلم می گرفت. داشتم به این فکر می کردم که دعوا 
ب�رای اش جالب اس�ت ی�ا فحش هایی که نث�ار خانواده ی 
ندیده ی یک دیگر می کردند، که چش�مم ب�ه دختربچه ی 
ده دوازده س�اله ای افتاد که از ترس می لرزید و درس�ت در 
حاش�یه ی دعوا روی همان »یابو« نشسته بود و به کتک 

خوردن پدرش نگاه می کرد.

تغییر الگوی زندگی مردم را باید بیشتر 
به ورود رسانه های جدید به زندگی 

مردم ربط داد و این لختی اجتماعی و 
بی واکنشی را ناشی از حس دوگانه ای 
دانست که شتاب این تغییر باعث آن 

شده است
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**
»ت�و خودت هم ب�ودی نمی  رفتی جل�و پادرمیانی کنی. 
نه فقط برای این که خانم هس�تی و خودت را در دعواهای 
مردانه ش�رکت نمی ده�ی، به خاطر این که ممکن اس�ت 
در میانه ی دع�وا هر اتفاقی بیافتد و برای همین س�ری را 
که درد نمی کند دس�تمال نمی بن�دی. نهایتًا یک عکس یا 
فیلم برای به اش�تراک گذاش�تن در فیس�بوک یا یوتیوب! 
ح�اال واکنش ها هم فیس�بوکی ش�ده اس�ت.« وقتی این 
خاط�ره را برای دکت�ر س، اس�تاد جامعه شناس�ی تعریف 
کردم، این ها را گفت. نظر او هم با نظر مینا تا حدی همراه 
بود ک�ه بخش مهمی از این بی کنش�ی اجتماعی ناش�ی از 
گذر جامعه از س�نت به مدرنیسم اس�ت. ماجرای روی پل 
مدیریت را مثال زد که در آن مردم، در واکنش به چاقو زدن 
به یک دختر جوان، ایس�تادند و نظاره کردند و کسی برای 
گرفتن قاتل اقدام نکرد، و ماجرای سعادت آباد که مردی، 
دیگ�ری را مقابل چش�م م�ردم و دوربین ه�ای موبایل با 
تفنگ کش�ت و سوار ماشین اش ش�د. گفت: »این فاجعه 
اس�ت که مردم مرگ یک نفر را نظاره کنند و وقتی از آن ها 
بپرس�ی چرا واکنشی نش�ان ندادید، می گویند طرف چاقو 
دس�ت اش بود، می رفتیم جلو به ما هم م�ی زد. در جریان 
اسیدپاش�ی های اصفهان هم ش�اهد بودیم که مردم با آن 
که دیدند موتورس�وار به صورت زنان اس�ید پاشیده شده، 
به جای کمک، س�ریع مح�ل حادثه را ترک کردن�د. البته 
این رفتار ش�امل همه نیست اما بیشتر مردم چنین رفتاری 

دارند.« 

او معتق�د بود تغیی�ر الگوی زندگ�ی مردم را باید بیش�تر 
به ورود رس�انه های جدی�د به زندگی مردم رب�ط داد و این 
لختی اجتماعی و بی واکنش�ی را ناشی از حس دوگانه ای 
دانس�ت که شتاب این تغییر باعث آن شده است. او با بیان 
این که تغییر شیوه ی زندگی مردم، که از زمان پهلوی اول 
با ش�یب مالیمی در جریان بود، با وقوع انقالب اس�المی 
و تحریم ه�ای اقتص�ادی و جنگ کمی کند ش�د: »اما بعد 
از دوران جنگ، در دوره ای که به س�ازندگی مشهور شد، 
بار دیگر س�رعت گرف�ت و در دوره ی اصالح�ات با وجود 
همه ی فشارها به دلیل باز شدن فضای اجتماعی سیاسی 
به س�متی رف�ت ک�ه دوران هش�ت س�اله ی احمدی نژاد 
ه�م نتوانس�ت جل�وی آن را بگی�رد. آن چه این ش�تاب را 
ب�ه یک باره ش�دت داد ورود رس�انه های جدی�د به زندگی 
م�ردم طبقه ی متوس�ط مث�ل ماه�واره و اینترن�ت و البته 
گوش�ی های هوش�مند ب�ود.« او با بی�ان این ک�ه االن در 
ه�ر خانه  ی�ا اجتماعی ب�روی می بین�ی با اف�رادی روبه رو 
می شوی که همین طور که سرشان روی گوشی تلفن شان 
خم شده به حرف های هم گوش می دهند، افزود: »البته 
ای�ن یکی خ�اص جامعه ی ما نیس�ت. این ج�وک که قباًل 
وقتی وارد خانهای می ش�دی سمت قبله را می پرسیدی و 
حاال پسورد وای فای را، این موضوع را تصدیق می کند که 
حاال مردم با داش�تن یک تلفن هوشمند یا تبلت و اینترنتی 
که آن ه�ا را به جهان متص�ل می کنن�د در جهانی مجازی 
زندگ�ی می کنند و در این زندگی مجازی اس�ت که ش�ما با 
آدم های�ی روبه رو هس�تید که تنه�ا به نظر می رس�ند اما در 
خل�وت خود جه�ان ذهنی خ�ود را می س�ازند.« او بعد به 
شبکه های اجتماعی و نفوذشان در زندگی مردم هم اشاره 
کرد و گفت: »االن زندگی به نوعی شو تبدیل شده است، 
و بخش�ی از ای�ن سیس�تم اجتماعی ناش�ی از آن اس�ت. 
ط�رف از مرگ یا جن�ازه ی آن یکی عک�س می گیرد که در 
فیس�بوک بگذارد و الیک بگیرد. الیک معیار اهمیت یک 
موضوع است.« این حرف ها من را به یاد فیلم او انداخت: 

آدم هایی که عاشق سیستم عامل می شوند. 
**

ی�ک روز پیش، در حوال�ی مصلی می رفته ک�ه یک دزد 

ما با پدیده ای به اسم حریم شخصی 
روبه رو هستیم. اصواًل آدم ها چون 

دوست ندارند کسی وارد حریم 
شخصی شان شود، به خودشان هم 
اجازه نمی دهند که در این موارد وارد 

حریم زندگی دیگران شوند

موتورسوار ناغافل گوشی چند میلیونی اش را از دست اش 
قاپی�ده بود. حاال داش�ت می رف�ت آگاهی تا فرم ش�کایت 
را پ�ر کند. راننده تاکس�ی گفت: »ول�ی داری وقت تو تلف 
می کن�ی. پیداش نمی کنن. من جای ش�ما بودم ش�کایت 
ه�م نمی ک�ردم.« م�رد گوش�ی ارزان قیمتی را ک�ه هنوز 
برچس�ب روی نمایش�گرش کنده نش�ده بود در دست اش 
پیچان�د و گف�ت: »می دونم آقا، ام�ا ما آش�نا داریم. قول 
داده پی�داش کن�د.« و بعد رو به من که داش�تم اس ام اس 
رسیده را پاس�خ می دادم گفت: »مواظب باش. یک دفعه 
ناغافل م�ی آن ازت می قاپن.« این جا بود که خانم مس�ن 
وارد بحث ش�د. انگار هم�ه ی توضیحات مرد را نش�نیده 
بود. رو به من گفت: »گوش�ی ش�ما رو دزدیدند؟« پاسخ 
دادم: »ن�ه! گوش�ی ای�ن آق�ا را.« آقا ب�ار دیگ�ر ماجرا را 
ب�رای زن تعریف می کن�د و زن می گوید: »حاال می خوای 

ش�کایت کنی؟ نکن، پلیس که دنبال کارت نمی ره. « مرد 
مال باخت�ه می گوید: »اتفاقًا افس�ر کش�یک ه�م همین را 
گفت. گفت پیدا نمی ش�ه، دنبال اش نرو. « زن می گوید: 
»خودش�ون هم با دزدها همراه هس�تند.« راننده تاکسی 
می گوید: »آره مادر، توی همین خیابان کلی دزد هس�ت. 
من خودم ش�اهد بودم که چند بار کیف ملت رو زدند و فرار 
کردن.« پرس�یدم: »خب شما که شاهد بودی، هیچ وقت 
دخالت کردی؟ بری مثاًل با ماشین جلوی موتورش رو سد 
کنی؟« می گوی�د: »مگه دیونه ام، خانم؟ دنبال دردس�ر 
هس�تم؟ یک خط روی ماش�ینم بکش�ه کلی خ�رج روی 
دست ام می ذاره.« و غرغر زن نمی گذارد حرف ام را ادامه 
بدهم: »همه دزد شدن و دست شون توی جیب همدیگه 
اس�ت. کاش یک بمب بندازن وسط ش�هر که همه راحت 

بشیم.«
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مشکل جامعه ی ما چیست؟ نژادپرستی؟ 
نابرابری زن و مرد؟ وجود نداشتن آزادی های 
فردی؟ عقب ماندگی فرهنگی؟ می توان تمام 

این صفحه را به نام بردن مشکالت و گذاشتن 
یک عالمت سؤال در برابرشان اختصاص داد. 

می دانید و می دانم که این جامعه ایرادات فراوانی 
دارد و هرکدام از این نقص ها و کمبودها نیز 

نیاز به بررسی جدی و فوری دارند. سؤالی که 
پیش می آید این است که چرا با وجود همه ی 
این مشکالت، من در خانه نشسته ام و کاری 

نمی کنم؟ چرا دیگر مانند گذشته به دنبال حل 

مسائل اطراف ام نیستم؟ چه شد که من نسبت 
به این مشکل ها بی اعتنا شدم و تصمیم گرفتم که 

به جای حل کردن شان با آن ها زندگی کنم؟

اولین جواب�ی که در برابر چش�مان ام ب�زرگ و نئون وار 
ظاه�ر می ش�ود ت�رس اس�ت. م�ن کاری نمی کن�م چون 
می ترسم. من نمی خواهم انقالب کنم ولی حتا از نوشتن 
این مقاله نیز می ترس�م. مهم نیست که چه قدر این سطور 
بی خط�ر هس�تند؛ همین ک�ه ه�دف ام تغیی�ر و اعتراض 
باش�د کافی اس�ت تا فکر کنم زی�ر رادار نهاده�ای امنیتی 
قرار گرفته ام. من از حرف زدن ه�راس دارم. از این که به 

بهرام میالنی

ش�کلی کارم به یکی از اتاق های بازجویی بکش�د به شدت 
وحش�ت دارم. اگر م�ن را لحظه ای در یک�ی از آن اتاق ها 
بگذارند، ب�دون درنگ ب�ه تمام آن چه آن ه�ا می خواهند 
اعت�راف می کنم. نه بتمن هس�تم و نه یک�ی از قهرمانان 
رؤیایی شما. من وقتی در خیابان راه می روم، فکر می کنم 
مگ�ر چند س�ال دیگر زنده هس�تم که بخواهم س�ال های 
عزیز زندگ�ی ام را در زندان و زجر ه�در بدهم. مرگ برای 

من بهتر از زندگی نیست.
من از این که می نویسم ترسو هستم احساس خوشحالی 
و غرور نمی کنم. هنوز هم لحظ�ه ای فکر کردن به آن چه 
در ای�ران می گذرد از ذه�ن ام بیرون نم�ی رود و تنهای ام 
نمی گ�ذارد، ول�ی خب ای�ن دردی اس�ت ک�ه می توانم با 
آن زندگ�ی کنم، ی�ا حداقل االن تصمیم گرفت�ه ام تا به آن 
توجه�ی نکن�م. البته ت�رس تمام ماج�را نیس�ت، از تغییر 
نی�ز ناامی�د ام، و در عین حال آن را مس�ئولیت اصلی خود 
نمی دانم. من یک شهروند عادی هستم. در یک سیستم 
درس�ت وظیفه ی تغییر اوض�اع متوجه من نیس�ت، بلکه 
این وظیفه به نهاد های مردمی که زیر نظر جامعه شناس�ان 
و کارشناس�ان اداره می ش�ود محول می گردد. چند هفته 
پیش بود که یوس�ف اباذری از سیاس�ت زدایی جامعه گفت 
ولی دانش�جویان جامعه شناس�ی حاضر در آن س�الن، به 

جای این که مغز س�خن او را درک کنند، ب�ا جیغ و فریاد به 
دفاع از پاش�ایی پرداختند. البته این موضوع فقط مختص 
دانش�جویان نیست، روشنفکران و متخصصان ما آن قدر 
درگیر تسویه حس�اب های شخصی شده اند که دیگر وقتی 
برای نوشتن آن چه بر ما می گذرد ندارند. بحث معناداری 
در نمی گی�رد و اگ�ر ه�م حرفی باش�د در می�ان فریادهای 
خش�ونت بار گم می ش�ود. هنگام�ی ک�ه درس خواندگان 
جنبش های مدنی نیاز به آموزش دارند آن  وقت اس�ت که 

می مانی تغییر را باید از کجا شروع کرد.
 اس�الوی ژیژک در یک�ی از س�خنرانی های اش گفت٬ 
مردم نابودی کره ی زمین را ممکن تر از تغییر در نظام های 
جهانی مانند سرمایه داری می دانند. چند سال پیش بود که 
در یکی از مهمانی های خانوادگی فردی نظری مشابه داد 
و اظهار ک�رد: تنها راه تغییر اوضاع ایران بمب اتم اس�ت، 
یک بمب اتم بیاندازند وسط شهرهای اصلی و جهان را از 
ش�رمان راحت کنند! آن موقع این حرف به نظرم احمقانه 
می آمد و پیش خود فکر می کردم فقط یک انسان بی سواد 
می تواند چنین تفکری داش�ته باش�د. حرفی که آن روزها 
این چنین خال�ی از تفکر می نمود ام�روز، بدون آن که من 
متوجه آن باش�مريال تبدیل به بخشی از ساختار فکری ام 

شده است.

م�ن می بین�م و می دان�م ک�ه تغییر ک�رده ام. خواس�تند 
مرا بترس�انند و ترس�یده ام. خواس�تند ناامی�دم کنند و من 
ناامید ش�دم، اما هنوز بی تفاوت نش�ده ام. درس�ت است 
االن در حالت س�کون به س�ر می برم. درست است گاهی 
چش�مان ام، گوش ه�ای ام، و ده�ان ام را می پوش�انم ت�ا 
نبین�م، نش�نوم، و نگویم، ول�ی این بدین معنا نیس�ت که 
حس نمی کنم. شاید در خواب زمس�تانی رفته باشم، ولی 
کافی است تا تلنگری به من بزنند و بیدار شوم. امید از بین 
نرفته است، تنها این من هستم که سعی می کنم بودن اش 
را نادیده بگیرم. در انتهای فیلم رس�تگاری در شاوش�نگ 
ب�ود که اندی به رد نوش�ت: »ی�ادت باش�ه، رد! امید چیز 
خوبیه، ممکنه بهترین باشه و هیچ وقت هیچ چیز خوبی از 

بین نمی ره.«

من می بینم و می دانم که تغییر کرده ام. 
خواستند مرا بترسانند و ترسیده ام. 

خواستند ناامیدم کنند و من ناامید 
شدم، اما هنوز بی تفاوت نشده ام. 
درست است االن در حالت سکون 
به سر می برم. درست است گاهی 

چشمان ام، گوش های ام، و دهان ام را 
می پوشانم تا نبینم، نشنوم، و نگویم، 

ولی این بدین معنا نیست که حس 
نمی کنم
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سطر بنویس به جای مشت های گره کرده، 
فحاشی کن با اسم مستعار به جای شعار دادن، 

یا نه! از کجا می آیی؟ از خیابان انقالب، یا 
نشستن در خانه و چک کردن فیسبوک؟ از میدان 

آزادی تا پیج های فیسبوکی راهی نیست، فقط 
یکی نشستن در خانه است و دیگری تظاهرات 

اعتراضی علیه حکومت. برای هر کاری »چرا«ی 
بزرگی هست، با عالمت سؤالی که آخرش 

می گذاریم. اما واقعًا چرا فیسبوک مردم را از 
تظاهرات خیابانی به خانه کشاند و شکل حضور 

داشتن را به نشستن تغییر داد؟

زمان�ی ک�ه م�ارک زوکرب�رگ و دوس�تان اش در چهارم 

فوریه ی س�ال ۲۰۰۴ فیس�بوک را راه اندازی کردند ش�اید 
هرگز تص�ور نمی کردند که این ش�بکه ی اینترنت�ی بتواند 
به بس�تری ب�رای مب�ارزات آزادی خواهان�ه ی جوانان در 
خاورمیان�ه تبدی�ل ش�ود. در کمترین زم�ان، صفحه ها و 
کارزاره�ا ب�رای ای�ن حرکت ها ش�کل می گرف�ت و بعد از 
مدتی دیگر به روزرسانی نمی ش�د؛ مرگ همان مرگی بود 
که از خیابان ج�ای خود را به صفحه های فیس�بوکی داده 
بود و حاال ک�ه دیگر خبری نبود، آن ها نبودند. این جا اما با 
چند سؤال روبه رو می ش�ویم: آیا اینترنت، که شبکه های 
اجتماعی در آن تعریف می ش�وند، می تواند یک دیکتاتور 
را س�اقط کن�د؟ آی�ا فیس�بوک رس�انه ای دموکراتی�ک و 
دموکرات س�از اس�ت ک�ه می توان�د تغیی�رات اجتماعی را 
تحمی�ل کند؟ یک اصل پذیرفته ش�ده می گوید که هرکس 

ناما جعفری

ک�ه قص�د دارد یک انق�الب را به پی�ش ببرد بای�د در ابتدا 
رس�انه های همگانی را در اختیار داشته باشد، رسانه  هایی 

که حرف شان به گوش عموم مردم برسد. 
از زمانی که ش�بکه ی اینترنت به وج�ود آمده طرفداران 
آن ب�ا عالق�ه ی ف�راوان از قابلی�ت دموکرات کننده ی آن 
س�خن می گویند، از ای�ن که چگون�ه این ش�بکه اکثریت 
خام�وش را از خمودگی در م�ی آورد. ای�ن امید ها چندان 
تحق�ق نیافته ب�ود ت�ا هنگامی ک�ه تظاه�رات خیابانی در 
ای�ران، تون�س، و مص�ر ش�روع ش�د. نقش فیس�بوک و 
توئیت�ر در تحوالت ای�ران را می توان در دو ب�ازه ی زمانی 
اعتراضات پس از انتخابات س�ال ۸۸ ک�ه از آن به عنوان 
»جنب�ش س�بز« ی�اد می ش�ود و »انتخاب�ات ۹۲« مورد 
بررسی قرار داد. سایت اصل ۱۹ با پژوهش در رسانه های 
ایرانی به این موضوع پرداخته است. در این پژوهش آمده 
است: فیس�بوک یکی از مؤثرترین ش�بکه های اجتماعی 
در جری�ان اعتراض�ات مردمی پس از انتخابات س�ال ۸۸ 
در ایران بود. دس�تگاه های امنیتی و اطالعاتی جمهوری 
اسالمی، که فیلترینگ فیس�بوک را از بهمن ۸۷ تا خرداد 
۸۸ در ایران رفع کرده بودن�د، بالفاصله پس از انتخابات 
ب�ار دیگر فیس�بوک را فیلتر کردن�د. با این هم�ه، کاربران 
ایرانی با استفاده از ابزارها و روش های دور زدن فیلترینگ 
ب�ه فیس�بوک دس�تری پی�دا می کردن�د. در اعتراض�ات 
س�ال ۸۸ کارب�ران فیس�بوک در ای�ران از ای�ن ش�بکه ی 

اجتماع�ی برای انتش�ار تازه تری�ن رویداده�ا، هماهنگی 
ب�رای برگ�زاری راه پیمای�ی، تعیی�ن مس�یر و محدوده ی 
جغرافیای�ی راه پیمای�ی، تعیی�ن ش�عارها در راه پیمایی ها، 
اعالم موقعیت و مح�ل تمرکز نیروهای س�رکوبگر، خنثا 
ک�ردن تبلیغات روانی دس�تگاه ها و رس�انه های حکومتی 
اس�تفاده می کردند. در جری�ان هر تظاهرات ی�ا پس از آن 
نیز کاربران ایرانی فیس�بوک با به اشتراک گذاشتن عکس 
و فیل�م و گزارش های�ی درب�اره ی ابع�اد و ش�مار تقریب�ی 
م�ردم ش�رکت کننده در اعتراض�ات، و نی�ز تاکتیک ه�ای 
استفاده ش�ده از سوی دس�تگاه های امنیتی، ضمن بی اثر 
ک�ردن جن�گ روان�ی و تبلیغات�ی حکوم�ت، به افش�ای 

خشونت دستگاه های سرکوب می پرداختند. 
س�پاه  ب�ه  وابس�ته  دانش�جو،  ش�بکه ی  خبرگ�زاری 
پاس�داران، در اس�فند ماه ۹۱ با انتش�ار تحلیل�ی درباره ی 
میزان نفوذ فیس�بوک و اثرگ�ذاری آن در تحوالت منتهی 
به انتخاب�ات  ۹۲، درباره ی این که آیا فیس�بوک می تواند 
باردیگر به اهرمی برای اعتراضات خیابانی تبدیل ش�ود، 
نوش�ت: »این عامل بیش�تر از ای�ن که به خود فیس�بوک 
مربوط ش�ود، قائم به ُمبلغ اس�ت« و برای نمونه »هرگاه 
که افرادی چون موس�وی و کروبی بیانی�ه دادند منازعات 
خیابان�ی رخ داد، ام�ا هرگاه ک�ه دیگران ای�ن کار را کردند 
بازتابی دیده نشد.« این رسانه ی وابسته به سپاه پاسداران 
»پخ�ش و توزی�ع بیانیه ه�ای سیاس�ی جهت دع�وت به 
اعت�راض، اعتصاب« و امکان »تماس مس�تقیم کاربران 
فیسبوک با فعالین سیاسی مخالف در خارج از ایران« را در 
ش�مار تهدیدات فیسبوک بر شمرده اس�ت. در عین حال، 
فیس�بوک را ابزاری برای شایعه س�ازی توصیف کرده و از 
انتش�ار اخبار غیررس�می »در س�اعات نزدیک به جنگ، 
ف�وت رهب�ران، س�قوط مناطق، تس�لیم ش�دن نیرو ها« 
ی�ا در جری�ان اعتراضات خیابانی از انتش�ار اخب�ار، فیلم و 
عکس های مربوط ب�ه »آمار کشته ش�دگان، به مخالفین 
پیوستن نیروهای های امنیتی«، اخبار مربوط به خشونت 
یا »تجاوز« علیه بازداشت ش�دگان و حتا انتشار اخباری از 
بحران اقتصادی در ایران مانند »اخبار گران ش�دن بنزین 

حکومت ایران چریک های اینترنتی را 
با سالحی به همان اندازه ارزان و مؤثر 

مورد حمله قرار می دهد: از طریق ایجاد 
ناامنی و ترس. در حال حاضر، در ایران 
 ایمیل هایی در حال گردش است که به 
مردم در مورد خدمات اینترنتی تقلبی 

هشدار می دهد، یعنی دام های دیجیتالی 
که حکومت پهن می کند 
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در س�ال ۹۲« را تهدیدات دیگر فیسبوک در ماه های آینده 
توصیف کرده اس�ت. نگرانی دیگری که در این گزارش بر 
آن تأکید شده نقش فیس�بوک و توئیتر در انتشار و برجسته 
کردن »درز اطالع�ات ممنوعه از داخل ب�ه خارج« و حتا 
»انتش�ار اطالعات خالف امنیت روان�ی ایرانیان از خارج 
به داخل« اس�ت. جنبش های اعتراضی اخیر و جاری در 
جه�ان را عمومًا انقالب های فیس�بوکی توصیف کرده اند 
و آن ها را بیش�تر هدایت ش�ده از س�وی جوانان می بینند. 
همچنین، آن ه�ا را انقالب ه�ای اطالعات�ی و دیجیتال 
نامیده ان�د و منتقدان حتا آن ها را ش�ورش های اس�المی 
توصی�ف کرده ان�د. در نگاهی دقیق تر، تص�ور متفاوتی از 
آن ها ش�کل می گیرد، چرا که احزاب مخالف بس�یار پیش 
از فیس�بوک و توئیتر  وجود داشته اند و اگرچه صدای شان 
س�رکوب ش�ده و آزادی بیان به ح�ال تعلی�ق درآمده بود، 

صدای آن ها هرگز خاموش نشده بود. 
گس�ترش رس�انه های الکترونیک و دیجیتال به ش�دت 
ب�ه نف�ع انتش�ار ای�ن صداها تم�ام ش�ده اس�ت. نقطه ی 
آغ�از ای�ن رس�انه ها تلویزیون ه�ای ماه�واره ای هس�تند 
ک�ه دیدگاه ه�ای متف�اوت را انتش�ار می دهن�د و تریب�ون 
گس�ترده تر و دموکراتیک ت�ری پدی�د آورده اند. ب�ه دنبال 
آن، روزنامه نگاری ش�هروندی رش�د پیدا ک�رد و به ایجاد 
تعداد زیادی وبسایت، تاالر گفت وگو، و وبالگ انجامید. 
و س�رانجام نوب�ت به ورود فیس�بوک و دیگر ش�بکه های 
اجتماع�ی رس�ید که ن�ه تنها در ی�ک لحظ�ه فعالیت هایی 
را در طول و عرض یک ش�بکه ی گس�ترده ب�ه هم مرتبط 
می کنند و اطالعات بص�ری را به راحتی از طریق اینترنت 
و تلفن های همراه به دیگران انتقال می دهند، بلکه مردم 
عادی را قادر س�اخته اند ش�واهد مس�تندی ارائه دهند که 
می توان�د در آن واح�د در دس�ترس معترضان ق�رار گیرد، 
شواهدی که نقض قانون و دیگر سوء استفاده های آشکار 
و پنهان از قدرت را برمال می کنند. برای نمونه، اگر وقتی 
که محمد بوعزیز تونس�ی، که خ�ود را در اعتراض به رژیم 
آتش زد، تصاویرش توس�ط یک فرد دیگر ب�ا تلفن موبایل 
ضبط نمی شد و به طور گس�ترده در دسترس دیگران قرار 

نمی گرف�ت، هرگ�ز موج خش�م و اعتراضی ک�ه در تونس 
شاهد آن بودیم بر نمی خاست.

ب�ه همین ترتی�ب، خبر انق�الب مصر هنگام�ی به طور 
کام�ل ب�ه هم�گان رس�ید ک�ه تصاویر ش�کنجه و کش�تار 
تظاهرکنندگان�ی که  به نق�ض قانون اعتراض داش�تند در 
همه جا منتش�ر ش�د. صفحه ی فیس�بوک »م�ا همه خالد 
س�عید هس�تیم« یکی از جنبه ه�ای ناآرامی گس�ترده ای 
ب�ود که ده ه�ا هزار ت�ن را به هیج�ان آورد. می ت�وان این 
طور اس�تدالل کرد که، هم�ه ی این ها بود ک�ه به انقالب 
منج�ر ش�د. مجموع�ه ای از همه چیز: س�تم و مقاومت، 
فقر و اعتراض، سانس�ور و تکنول�وژی اطالعات، جعل و 
مستندس�ازی، سرپوش گذاش�تن بر خطاها و رسوایی ها. 
در ه�ر ح�ال، یک�ی از مهم تری�ن عوامل�ی که باعث ش�د 
اعتراض ه�ا در همه جا ش�کل بگیرد دعوت ب�ه راه پیمایی 
خیابان�ی و ادام�ه ی تظاه�رات تا رس�یدن ب�ه هدف های 
انقالب بود. اش�غال خیابان ها همراه با شکسته شدن سد 
ترس�ی که نیروه�ای امنیتی و نظامی ایجاد ک�رده بودند و 
انتش�ار اخبار و تصاویر س�رکوب فزاین�ده و افزایش تعداد 
قربانی�ان و کش�ته ها همه پس از س�رازیر ش�دن م�ردم به 

خیابان ها شکل گرفت.
ام�ا حکومت ای�ران چریک های اینترنتی را با س�الحی 
ب�ه همان ان�دازه ارزان و مؤث�ر مورد حمله ق�رار می دهد: 
از طری�ق ایجاد ناامن�ی و ترس. در حال حاض�ر، در ایران 
 ایمیل های�ی در ح�ال گردش اس�ت ک�ه به م�ردم در مورد 
خدم�ات اینترنتی تقلبی هش�دار می ده�د، یعنی دام های 

پس از راه اندازی توئیتر فارسی وزارت 
خارجه ی آمریکا، خبرگزاری فارس، 

وابسته به سپاه پاسداران، آن را 
»حربه ی جدید« به معنای ابزار جنگ 
تازه ی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

توصیف کرد

دیجیتال�ی که حکومت په�ن می کند تا بتواند به اس�امی و 
اطالعاتی در مورد مخالفین دست پیدا کند تا بعدًا با کمک 
آن ه�ا بتواند آن�ان را مورد بازخواس�ت قرار ده�د. یکی از 
نگرانی های اصلی مقام های جمهوری اس�المی از نقش 
ش�بکه های اجتماع�ی »غیرقابل کنترل ب�ودن محتوای 
پیام ها« و »افزایش سرعت گردش اخبار و اطالعات« در 
ایران اس�ت. سخنگوی »مرکز جرائم س�ازمان یافته«ی 
سپاه پاس�داران می گوید: »قبل از انتخابات دهم رياست 
جمهوری، عده ای معتقد بودند که س�رعت انتقال ش�ايعه 
۶۰۰ نفر در ثانيه است. االن من به شما می گويم که با توجه 
ب�ه فضای مج�ازی، هيچ فرم�ول و ع�ددی نمی توان در 
سرعت پخش ش�ايعه بيان کرد، اين می شود برد غرب«، 
چ�ون کارب�ران »هرچي�زی در فض�اي مجازی بر بس�تر 
ش�بکه ی اجتماعی منتش�ر می کنن�د.« این تنه�ا نگرانی 
آن ها نیس�ت. در دو س�ال اخیر، مقام های حکومتی بارها 
نگرانی خود را از توانایی توئیتر و فیس�بوک برای »انتقال 
پیام« از خارج از ایران به م�ردم داخل ایران نیز ابراز کرده 
اند. برای نمونه، پس از راه اندازی توئیتر فارس�ی وزارت 

خارج�ه ی آمری�کا، خبرگ�زاری فارس، وابس�ته به س�پاه 
پاس�داران، آن را »حربه ی جدید« به معن�ای ابزار جنگ 
ت�ازه ی آمری�کا علی�ه جمهوری اس�المی توصی�ف کرد. 
آن چه مقام های حکومتی را نگران اثرگذاری توئیتر کرده 
مناس�ب بودن آن برای »پی گیری دیپلماسی عمومی« از 
س�وی کشورهایی اس�ت که مقام های جمهوری اسالمی 

سال ها آن ها را »دشمن« معرفی کرده اند.
عالوه بر این، دس�تگاه های امنیتی جمهوری اسالمی 
سال ها کوشیده اند تا »ارتباط میان مردم ایران« با »خارج 
از ای�ران« را »محدود«، »کنت�رل«، و »هدایت« کنند. 
با این حال، همچنان پرسش�ی باقی اس�ت: آیا راهکاری 
برای دنب�ال کردن اعت�راض از راه ش�بکه های اجتماعی 
خواهد ب�ود، یا دوباره ب�ه خیابان باز خواهیم گش�ت؟ اما 
باید این را هم ب�ه یاد بیاوریم که: مرکز قدرت به یاد خواهد 
داش�ت که همچنان که در مورد پیشینیان اش اتفاق افتاد، 
خیابان ها در هر لحظ�ه توانایی برانداختن اش را دارند. در 
حالی که فتح خیابان ها در حال حاضر بهای سنگینی دارد، 

در آینده ممکن است این طور نباشد.
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سامان رسول پور

همه ی آن ها زن بودند، کرد بودند، چه آنانی که در 
کوبانی می زیستند، چه آنانی که در شنگال، و چه 

آنانی که در کردستان عراق. رفتار و سرنوشت 
آن ها اما به شکلی عجیب متفاوت بود. تنها کافی 

بود سر و کله ی جنگی مخوف پیدا شود، سر و 
کله ی داعشی که این جنگ را تحمیل می کرد؛ 
آن وقت مشخص می شد که زنان در کدام یک 
از این مختصات، برای آزادی، برای مقاومت، 

برای جنگ، و برای حضور فعاالنه در صحنه های 
اجتماعی و سیاسی و نظامی مستعدتر و آماده تر 
هستند، و در کدام قلمرو زنان به بردگی کشانده 
می شوند، مورد تعرض و تجاوز واقع می شوند. 
و در پس همه ی این تصویر ها و قیاس بین »زن 

آزاد« و »زن برده«، یک پرسش بزرگ پیرامون 
این تفاوت خود را تحمیل می کرد: چرا؟

اپیزود اول: داعش موصل را تسخیر کرده بود. کردهای 
عراق به شکلی نسبی خوش بین بودند. تصورشان این بود 
که داعش در عراق درگیر دوگانه ی »ش�یعه« و »س�نی« 
اس�ت. کاری به کردها ندارد. در روز ها و هفته های اول به 
ن�درت »احتمالی دیگر«، که   هم�ان تغییر جهت حمالت 
داعش باش�د، در فضای سیاسی کردستان مطرح می شد. 
خب�ر غیرمنتظ�ره ای آمد: داع�ش به ش�نگال حمله کرد. 
نیروه�ای ک�رد عقب نش�ینی کردن�د. داعش ش�نگال را 
تسخیر کرد. شنگال   همان جایی بود که اقلیت کرد ایزدی 
در آن ج�ا زندگی می کرد،   همان اقلیتی که در چند س�ده ی 
گذشته بیش از هفتاد بار در معرض کشتار و نسل کشی قرار 
گرفته اس�ت،   همان ش�نگالی که در چند دهه ی گذشته بر 
س�ر الحاق یا عدم الحاق آن به جغرافیای اقلیم کردس�تان 
بین اربیل و بغداد مناقش�ه بود. شنگال که تسخیر شد، دو 
اتفاق مهم افتاد: صد ها تن از زنان بی دفاع شنگالی توسط 
داعش اسیر و برده شدند. ده ها تن از مردان کشته شدند و 

هزاران زن و مرد نیز آواره کوهستان های شنگال شدند. 

زنان شنگال، به س�رعت نقش قربانی پیدا کرده بودند. 
آن ها زنانی بودند که در اختیار ب�رده داران بودند. به آن ها 
تجاوز می ش�د. زنانی که خانواده های ش�ان یا کش�ته شده 
بودند، یا آواره و بی خبر. زن ش�نگالی نماد زنی مظلوم بود 
ک�ه تنها دو سرنوش�ت در انتظارش بود: بردگ�ی و تجاوز، 
گریز و فرار. داعش در شنگال هرآن چه خواسته بود، کرده 
بود. هرجا سخن از شنگال می آمد، بالفاصله عنوانی خود 
را تحمیل می کرد: »وضعیت تراژیک زنان«. اگر کمی به 
عقب تر بازگردیم، زنان ش�نگال، پی�ش از حمله ی داعش 
نیز، در بافتی مردساالر و سنتی زندگی می کردند. آن ها به 
دلیل تفاوت مذهبی و عقیدتی شان، در جامعه ی کردستان 
و عراق نیز تا حدی »غیرخودی« به حساب آمده اند. این 
از یک س�و و بی�ش از هفتاد بار نسل کش�ی ایزدی�ان، این 
جامعه را در حالت کلی اش تبدیل به جامعه ای آسیب پذیر، 

نسبتًا بسته، محافظه کار و تا حدی مردساالر کرده است. 
اپی�زود دوم: درس�ت وقت�ی ک�ه ش�نگال س�قوط کرد، 
موضوعی دیگر خبرس�از شد: محاصره ی کوبانی. کوبانی 
کجا بود؟   همان ش�هر کوچکی که در دو سال گذشته بار ها 
با داعش و جبهةالنصره درگیر ش�ده بود. این بار اما بعد از 
س�قوط موصل و شنگال، داعش اعتماد به نفس بیشتری 
به دس�ت آورده بود. داعش با س�الح های س�نگین آمده 
ب�ود تا این ب�ار کوبان�ی را در کمترین زمان ممکن تس�خیر 
کند. ام�ا در کوبانی اتفاق عجیبی افت�اد: کوبانی مقاومت 

تفاوت شنگال و کوبانی را تنها در قالب دو 
مفهوم »تراژدی« و »حماسه« می توان 
بیان کرد. آن چیزی که »تراژدی« را رقم 
می زند سرنوشت تکان دهنده ی زنانی 

است که همچون کاال مبادله می شدند، 
به فروش می رسیدند، و مورد تجاوز قرار 

می گرفتند
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کرد. مهم ترین ُبع�د مقاومِت کوبانی حض�ور پررنگ زنان 
در صحنه ی مقاوم�ت بود. زنان کوبان�ی پیش از حمله ی 
داعش خ�ود را س�ازمان دهی کرده بودند. آن ه�ا از لحاظ 
نظام�ی »یگان های مداف�ع زن« را تش�کیل داده بودند. 
از لحاظ سیاس�ی، قانون�ی تدوین کرده بودند که ریاس�ت 
احزاب شان باید به شکل مش�ترک از سوی یک زن و یک 
مرد ب�ه پیش برده ش�ود. آن ها ده ها نهاد مدن�ی متعلق به 
زن�ان ایجاد کرده بودند. آن ها بخش�ی از بانیان قراردادی 
اجتماع�ی بودن�د ک�ه در آن براب�ری جنس�یتی در تمامی 
ابعادش مهم ترین شاخصه ی آن محسوب می شود. زنانی 
که هم در قوانین و هم در عمل تا حدود زیادی حقوق شان 
به رسمیت شناخته شده بود، این بار به جدال ضدزن ترین 
س�ازمان تروریس�تی جه�ان می رفتند. جنگی ک�ه در یک 
س�وی آن »زن آزاد« و در س�وی دیگرش »مرد ضدزن« 
مقابل هم صف آرایی کرده بودن�د تبدیل به تقابل تاریخی 

می شد. این جذاب ترین تقابل در جنگ کوبانی بود. 
در دل ای�ن جن�گ، چن�د پارامت�ر مه�م وجود داش�ت. 
فرمان�ده اصل�ی مقاوم�ت کوبانی ی�ک زن ب�ود، »نارین 
عفی�ن«. درس�ت در حال�ی ک�ه داع�ش ب�ا س�الح های 
س�نگین اش پی�ش روی می ک�رد و کوبانی با س�الح های 
س�بک اش مقاوم�ت می ک�رد، کنت�رل یک�ی از تپه ه�ای 
استراتژیک شهر به دست داعش افتاد. این جا بود که یکی 
از فرمانده�ان زن به ن�ام »آرین میرکان«، ب�رای این که 
دوس�تان اش نجات بیابند و از   همان آغاز داعش را متوجه 
متفاوت بودن نبرد کوبانی کنند، دس�ت به عملیات فدایی 
زد. او خ�ودش را در می�ان نیروهای داع�ش منفجر کرد. 
»آرین میرکان« به س�رعت تبدیل به قهرمان نبرد کوبانی 
ش�ده بود. در نب�رد کوبان�ی زن و مرد، پیر و ج�وان، همه 
مش�غول مقاومت بودند. ام�ا حضور پررنگ زن�ان در این 
مقاومت، نبرد کوبانی را تبدیل به نبردی تاریخی کرد. این 
نبرد آن جا »حماس�ه« قلمداد ش�د که به مرور داعش را به 
بن بست رس�اند و به تدریج وادار به عقب نشینی کرد. و در 
یک جمله: زن�ان و مردان کوبانی که به برابری جنس�یتی 

و حق�وق برابر باورمند بودند و در »سیس�تم خودمدیریتی 
دموکراتیک« کردستان س�وریه، این حقوق برابر تضمین 
و به رس�میت ش�ناخته ش�ده بود، در صحنه ی نظامی هم 
توانس�تند داعش را تا حد زیادی از شهرشان بیرون کنند و 
شکس�ت بزرگی را به نیرویی شکست ناپذیر تحمیل کنند. 
این ب�ار زن در کوبانی نم�ادی از اراده، قدرت، و مقاومت 
ب�ود. چنین زن�ی دنباله روی سیاس�ت های مردان�ه نبود. 
برعک�س، او در یک روند مبارزاتی توانس�ته بود مردان را 

هم به همراهی با خواسته های خود وادار کند. 
مقایسه: تفاوت شنگال و کوبانی را تنها در قالب دو مفهوم 
»ت�راژدی« و »حماس�ه« می توان بیان ک�رد. آن چیزی 
که »ت�راژدی« را رقم می زن�د سرنوش�ت تکان دهنده ی 
زنانی اس�ت که همچون کاال مبادله می ش�دند، به فروش 
می رس�یدند، و مورد تجاوز ق�رار می گرفتند؛ آن چیزی که 
»حماس�ه« را خلق می ک�رد، نقش پررنگ زن�ان در عقب 
راندن داعِش زن س�تیز ب�ود. در کوبانی، ای�ن زنان بودند 
ک�ه داعش را ه�م از نظر ایدئولوژیک و ه�م از نظر نظامی 
شکس�ت دادند و تحقیر کردند. جنگ در کردستان سوریه 
و کوبان�ی، جنگی بی�ن دو نیروی مردانه نب�ود، بلکه نبرد 
از یک س�و »یگان های مداف�ع زن« و »یگان های مدافع 
خلق« با داعش بود. در ش�نگال و در کردس�تان عراق اما 
جن�گ کرد ها و و داعش یک جنگ مردانه بود. هردو نیرو 
مرد بودند و تقریبا زنان هیچ حضور ملموسی در جبهه های 

جنگ و در تغییر سرنوشت زن نداشتند.
نکت�ه ای که در ای�ن میان وج�ود دارد این اس�ت که بعد 

داعش با سالح های سنگین آمده بود تا 
این بار کوبانی را در کمترین زمان ممکن 
تسخیر کند. اما در کوبانی اتفاق عجیبی 

افتاد: کوبانی مقاومت کرد. مهم ترین 
ُبعد مقاومِت کوبانی حضور پررنگ زنان 

در صحنه ی مقاومت بود

از س�قوط ش�نگال، به س�رعت یگان ه�ای مداف�ع زن و 
یگان ه�ای مداف�ع خل�ق ازکردس�تان س�وریه خ�ود را به 
ش�نگال رس�اندند. آن ها با باز گردن گذرگاهی، توانستند 
ده ها ه�زار تن از زنان و مردان ش�نگال را نجات داده و به 
کردستان س�وریه منتقل کنند. به عبارتی، در شنگال نیز، 
نقش زنان کردستان س�وریه )روژاوا( در نجات دادن زنان 
و مردان ش�نگالی، نقشی حیاتی بود. آن ها دیگر تبدیل به 
کابوسی برای داعش ش�ده بودند. چون در هر مختصاتی 
ک�ه آن ها حضور پیدا کردند، داعش در   نهایت به بن بس�ت 
رس�ید، یا امکان پیشروی بیشتر را از دست داد. در کوبانی 
و کردس�تان س�وریه، برخالف ش�نگال، زنان دیگر نقش 

قربانی نداشتند. آن ها نیرویی رهایی بخش بودند. 
اگرچ�ه همذات پنداری ه�ای عظیم�ی در س�طح دنیا با 
کوبان�ی و مقاومت اش صورت گرفت، اگرچه زنان کوبانی 
در سرتاسر جهان الهام بخش شدند، به ندرت به این نکته 
پرداخته ش�د که ارزش هایی که در مقاوم�ت کوبانی ظاهر 
ش�دند، با آن که برای دنیا تازگی داشته، دست کم دو دهه 
پیشینه داشت. این ارزش ها و این عملکرد عمری فراتر از 
مقاومت کوبانی داش�تند. جنبش کرد در کردستان سوریه 

به نوعی محصول نرم افزارهای جنبش کرد در کردس�تان 
ترکیه اس�ت. نقش حیاتی ایدئول�وگ این جنبش، عبداهلل 
اوج�االن، در اولوی�ت دادن به موضوع زن�ان موضوعی 
نیس�ت که بتوان به راحتی از آن گذشت. این موضوع ربط 
مستقیمی به مقاومت کوبانی و نقش زنان در این مقاومت 
دارد. هشت مارس سال گذشته بود که او در زندان امرالی 
خط�اب به زنان ک�رد گفته ب�ود: »هیچ داس�تانی به مانند 
داس�تان بردگی- آزادی زنان، با بهت زدگی، با خش�م، با 
کرامت و با ش�وق مرا تحت تأثیر ق�رار نمی دهد. برای من 
آزادی زن از آزادی خ�اک و فرهن�گ ضروری ت�ر اس�ت. 
هی�چ ملت�ی ک�ه زن�ان اش آزاد نباش�ند نخواهد توانس�ت 
ملتی آزاد باش�د. انقالبی ک�ه منجر به آزادی زنان نش�ود 
انقالب نیس�ت و س�ازمانی که قادر به س�ازمان دهی زنان 
نباشد سازمان نیست. برای همین باید انقالب خاورمیانه 
انقالب زن باشد. برابری و آزادی با نیروی زنان می تواند 

تضمین شوند.« 
آیا مقاومت زنان کوبانی به نوعی جامعه عمل پوش�اندن 
به بخش�ی از خواس�ته های رهبر معن�وی جنگجویان زن 

نبود؟
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تصور می کنم بتوان فرض کرد که، اغلب 
خوانندگان این کلمات حداقل با بخشی از 

رفتارهای ساختار سیاسی حاکم بر ایران مخالف 
هستند. احتمااًل اگر از جمعی از افراد درباره ی 
دالیل این مخالفت ها بپرسیم، مواردی چون 

»نقض حقوق بشر«، »بی کفایتی در اداره ی امور 
داخلی کشور و مدیریت روابط آن با کشورهای 

دیگر«، و »خودکامگی سیاسی« را خواهیم 
شنید. فارغ از نقطه نظر شخصی هریک ما در 

زمینه ی این موارد، الزم است یک نکته را همیشه 
به خاطر داشته باشیم: ممکن است ما با اقدامات 

این ساختار مخالف باشیم، اما این موجودیِت 
انسانی منطقی دارد که با درک آن توان بهتری 

برای پیش بینی رفتارهای آینده و احتمااًل تالش 
برای تأثیرگذاری در وضعیت خواهیم داشت.

آرش کمانگیر

در این نگاه، نکته ی اساس�ی این است که ساختار حاکم 
بر ایران، رفتارهای اش را بر مبنای تحلیلی انجام می دهد 
ک�ه بر یک چهارچوب س�ود و هزینه مبتنی اس�ت. این که 
هری�ک از ما ممکن اس�ت تخمین�ی متف�اوت از وزن این 
س�ود ها و اهمیت این هزینه ها داش�ته باش�د، در این ادعا 
خللی ایجاد نمی کند که رفتارهای ساختار حاکم بر ایران بر 
حل معادالتی متکی است که به نفع من و تو است که آن ها 

را بشناسیم.
یکی از نکاتی که برای بس�یاری از ما اهمیت ویژه دارد، 
نوع برخورد این ساختار با مس�ئله ی آزادی بیان و ب طور 
خاص اس�تفاده از اینترنت ب�رای ارتباط با اف�راد و انتقال 
مفاهیم و اطالعات اس�ت. می دانیم ک�ه ایران از جمله ی 
بدرفتارترین کش�ورها با اینترنت اس�ت. حقیقت این است 
که، بر مبنای ش�واهد وجود می دانیم ک�ه فیلترینگ، آزار 
افراد به دلی�ل فعالی�ت در ش�بکه های اجتماعی، کاهش 
عمدی سرعت، و ایجاد خلل تکنیکی در ابزارهای آنالین 
همگی نمونه هایی از رفتارهایی هستند که آزادی اینترنت 
را در ایران به خطر جدی انداخته اند. سؤال مهم این است 
که این س�اختار چرا به این اقدامات دس�ت می زند. سؤال 
مهم تر و کاربردی تر این اس�ت که رفتار بهینه ی ما کاربران 

وب در قبال این اقدامات چیست.
قابل تصور اس�ت که، با توجه به اقدامات متعدد ساختار 
حاکم بر ایران ب�رای نظارت کامل ب�ر مجراهای ارتباطی 
بی�ن ش�هروندان، این موجودیت حساس�یِت وی�ژه ای در 
مورد اینترنت دارد. در وضعیتی که کتاب، مجله، روزنامه، 

و موس�یقی تنها پس از بررسی کامل، و یا تهدید انسداد در 
ص�ورت عبور از خط�وط قرمز، در فضای عمومی منتش�ر 
می ش�وند، اینترن�ت بس�تری خطرن�اک برای شکس�تن 
فض�ا و ایجاد امکان ارتباط آزاد بین افراد اس�ت. بررس�ی 
تاریخچه ی حض�ور اینترن�ت در ایران نیز نش�ان می دهد 
که در س�ال های اولیه ی استفاده از وب، از جمله از طریق 
وب الگ نویس�ی، س�اختار حاک�م متوج�ه خاصیت ه�ای 
خطرناک آن نش�ده بود. اما مس�ئله زمانی بحرانی شد که 
حاکمیت فرهنگ�ی - اجتماعی متوجه پتانس�یل اینترنت 
برای تولید س�رمایه ی اجتماعی ش�د و ب�ه اقداماتی برای 

ورود به این فضا و ایجاد محدودیت در آن دست زد.
سیاس�ی  س�اختارهای  ب�رای  اینترن�ت  معض�الت 
تمامیت خواه دقیقًا نکات کلیدی ای هس�تند که این بس�تر 
دیجیت�ال بر آن ه�ا بنا ش�ده اس�ت. اینترن�ت موجودیتی 
اس�ت نامتمرکز و با ترافیک ارتباطی ب�اال که در آن حضور 
به صورت ناش�ناس ممکن اس�ت و مرزه�ای جغرافیایی 
عماًل بی معنی هس�تند. ع�دم تمرکز، حجم ب�االی داد و 
ستد، حضور ناش�ناس، و فراملی بودن، هریک به تنهایی 
و در مجموع، به کابوس�ی بزرگ برای این س�اختارها بدل 
می ش�وند. در چنین چهارچوبی اس�ت که باید تالش کنیم 
خود را به ج�ای تصمیم گیران و برنامه ریزان این س�اختار 
بگذاریم و اقدامات گذشته ی آن ها را درک کنیم، قدم های 
بعدی آن ها را پیش بینی کنیم، و مهم تر از همه، ایده هایی 

برای مبارزه در آینده طراحی کنیم.
ق�دم اول در مب�ارزه ب�ا اینترن�ت، قط�ع ارتباط اس�ت. 
فیلترین�گ به عنوان نس�خه ی ن�رم و قطع کام�ل ارتباط 
ب�ه عنوان نس�خه ی س�خت، روش هایی ب�رای مدیریت 
اینترن�ت هس�تند که س�اختار حاکم ب�ر ایران ب�رای مدتی 
طوالنی از آن ها اس�تفاده کرده اس�ت. اما نکته ی اساسی 
این اس�ت ک�ه این اقدام�ات برای ای�ن س�اختار هزینه ی 
باالیی ایجاد می کنند. ش�هروندان قادر هس�تند به کمک 
ابزارهای فیلترش�کن از انس�داد نرم بگذرند و پروژه هایی 
چون اینترنت چمدانی و ماهواره ای هژمونِی ساختار را به 
خطر می اندازند. نکته ی کلیدی این است که قطع اینترنت 
عماًل به اف�راد انگیزه ی الزم برای تدبیر روش هایی برای 

تا زمانی که کنترل سخت افزار اینترنت 
در اختیار ساختار سیاسی حاکم است، 

نظارت بر ارتباطات شهروندان، 
کاهش عمدی سرعت، و هک، و نفوذ 
به شبکه های کنش گران ادامه خواهد 
داشت و ما عماًل روشی برای مبارزه ی 

اساسی با این اقدامات نداریم
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ایجاد مس�یرهای ارتباط�ی جایگزین را می ده�د و به این 
دلی�ل، از کارت قط�ع اینترنت تنه�ا برای زمان�ی محدود 

می توان استفاده کرد.
ت�الش ب�رای نظ�ارت ب�ر ارتباط�ات از طریق نف�وذ در 
جع�ل  رمزگ�ذاری،  شکس�تن  و  ش�بکه  پروتکل ه�ای 
راه حل ه�ای  و  میان�ی،  حم�الت  ایج�اد  گواهی نام�ه، 
تکنولوژی�ک دیگر ق�دم بعدی س�اختار برای رس�یدن به 
ه�دف نظارت ب�ر ارتباطات ش�هروندان و همی�ن طور، و 
مهم ت�ر از آن، ایج�اد نگران�ی در جامعه هس�تند. اما این 

اقدامات نیز تنها برای زمانی محدود قابل استفاده هستند 
و عم�اًل دس�ت زدن به آن ها ب�ه منزله ی اع�الن جنگ با 
غول ه�ای تکنولوژیک دنیا و هکر - ش�هروندانی اس�ت 
ک�ه راه حل ه�ای بهت�ر و مس�تحکم تری ب�رای دفع نیش 

حاکمیت بر تن اینترنت ابداع خواهند کرد.
در چنی�ن وضعیتی اس�ت که گزینه ه�ای دیگر روی میز 
می آین�د. اینترن�ت ملی ت�الش می کن�د رمزگ�ذاری را از 
طریق دراختیار داش�تن تمام رمزها بی اثر کند و فیلترینگ 
هوش�مند محت�وا را درس�ت در لحظ�ه ی مص�رف غربال 
می کن�د. به همی�ن ترتی�ب، ش�بکه های اجتماعی ملی، 
کارکردهای فیس بوک و توئیتر را با س�رعت باالتر و ظاهر 
ایرانی تر ارائه می دهند و اس�تفاده از آن ها با شائبه ی رفتار 
غیرقانونی همراه نیس�ت. تمام این اقدامات زمانی به ثمر 
می رسند که اینترنت جهانی کند و منقطع باشد و نسخه ای 
ملی از شبکه، با سرعت باالتر و احتماال هزینه ی کمتر، در 

دسترس باشد.
دس�تاورد مهم ت�الش ب�رای درک »آن ها« این اس�ت 
که از وضعی�ت مبارزه با غولی بی منط�ق بیرون می آییم و 
می توانیم با درک انگیزه های طرف مقابل، طرحی از بازی 

تالش برای نظارت بر ارتباطات از طریق 
نفوذ در پروتکل های شبکه و شکستن 

رمزگذاری، جعل گواهی نامه، ایجاد 
حمالت میانی، و راه حل های تکنولوژیک 

دیگر قدم بعدی ساختار برای رسیدن 
به هدف نظارت بر ارتباطات شهروندان 

هستند

شطرنجی که پیش روی مان گذاشته شده است پیدا کنیم. 
ادعا می کنم ب�دون چنین درکی، موقعیت ما،  واکنش�ی و 
خبری خواهد بود. این یعنی که ما در شبکه های اجتماعی 
آخری�ن  و  فیلترش�ده  وب س�ایت های  آخری�ن  درب�اره ی 
روش های شکس�تن فیلتر حرف خواهیم زد و »بالهت« 
ساختار را برای هم شرح خواهیم داد، در حالی که وضعیت 
عماًل به س�ود ساختار اس�ت: در این وضعیت، ما در زمین 
حریف ب�ازی می کنیم و صرف�ًا به واکنش ب�ه اقدامات آن 
می پردازیم، ب�ه موفقیت هایی کوچک دل خوش می کنیم 
و هرچه بیش�تر در تاری که برای مان تنیده ش�ده است فرو 

می رویم.
تا زمانی که کنترل سخت افزار اینترنت در اختیار ساختار 
سیاس�ی حاکم اس�ت، نظارت ب�ر ارتباطات ش�هروندان، 
کاه�ش عمدی س�رعت، و ه�ک، و نفوذ به ش�بکه های 
کنش گ�ران ادامه خواهد داش�ت و ما عماًل روش�ی برای 
مبارزه ی اساس�ی با این اقدامات نداری�م. نکته ي کلیدی 
این اس�ت ک�ه کاف�ی اس�ت از منظر س�اختار ب�ه وضعیت 
اینترنت ن�گاه کنیم ت�ا اقدام علی�ه اینترنت را ن�ه صرفًا به 
عن�وان روش های�ی ب�رای جلوگی�ری از اس�تفاده از آن، 
که ب�ه منزله ی روش ه�ای ارزان قیمتی برای اس�تهالک 

نیروهای اجتماعی ببینیم. 

اما چه باید کرد؟
باید به خاطر بیاوریم که در تاریخ چند هزارساله ی مکتوب 
انس�انی، اینترنت نونهالی تازه وارد اس�ت و در تمامی این 
س�ال ها، انس�ان ها از روش ه�ای مؤثری برای مب�ارزه با 
س�اختارهای تمامیت خواه اس�تفاده کرده اند. حقیقت این 
است که، فیسبوک و توئیتر ابزارهای بهینه ای برای ایجاد 
جریان های اجتماعی هس�تند و نمونه های بس�یار موفقی 
را از کاربرد آن ها در س�ال های اخیر دیده ای�م. اما باید این 
تردید را همیشه پس ذهن مان نگاه داریم که این ابزارهای 
دیجیتال می توانند، در دس�تان س�اختاری هوش�مند، به 
باتالق�ی برای دف�ن حرکت های اجتماعی تبدیل ش�وند. 
قابل تصور اس�ت که، با کاهش س�رعت اینترنت می توان 
فع�االن اجتماعی را پش�ت عالم�ت gnidaoL…. معطل 

ک�رد و به کمک مهندس�ی اجتماعی می توان ش�بکه های 
کنش گران را از روی شبکه های اجتماعی استخراج کرد.

وق�ت آن رس�یده اس�ت که می�ز ب�ازی را روی س�اختار 
حاک�م برگردانی�م و روش ه�ای آش�نای قدیم�ی را برای 
مب�ارزه ی اجتماعی م�ورد بازدید دوب�اره ق�رار دهیم. جا 
گذاش�تن صفحات پرینت شده، س�ی دی، و دی وی دی، 
و فلش دیس�ک در مکان ه�ای عموم�ی، دیوارنویس�ی، 
اجتماع�ی  فعالی�ت  ب�رای  کوچ�ک  گروه ه�ای  تش�کیل 
همگ�ی  دس�ت،  ای�ن  از  اقدامات�ی  و  کتاب خوان�ی،  و 
فعالیت هایی هس�تند که با قطع کابل اینترنت نمی توان به 
آن ه�ا صدمه ای زد. در این بازنویس�ی چهارچوب فعالیت 
اجتماع�ی، باید ب�ه اینترنت نگاه�ی دوباره ک�رد و از خود 
پرسید: چگونه از اینترنت برای فعالیت اجتماعی استفاده 
کنیم بدون این که به س�اختار حاکم امکان کنترل وضعیت 

از طریق قطع و کندکردن این بستر ارتباطی را بدهیم؟

حق�وق  و  دموکراس�ی  الفب�ای  ک�ه  نکنی�م  فرام�وش 
ش�هروندی در دنیایی نوشته شد که از اینترنت و ابزارهای 
مدرن دیجیتال در آن خبری نب�ود. اگر این ابزارها ما را به 
وسوس�ه ی ترک روش های قدیم�ی انداخته اند و در عمل 
اختیار وضعیت را به س�اختار خودکام�ه داده اند، زمان آن 
اس�ت ک�ه تلفن و لپ ت�اپ را کن�ار بگذاریم و با نف�ر کناری 
ح�رف بزنیم. برای س�اختار حاکم، قطع و کن�د کردن این 

مسیرهای هوایی کار بسیار دشواری است.

در بازنویسی چهارچوب فعالیت 
اجتماعی، باید به اینترنت نگاهی دوباره 
کرد و از خود پرسید: چگونه از اینترنت 

برای فعالیت اجتماعی استفاده کنیم 
بدون این که به ساختار حاکم امکان 

کنترل وضعیت از طریق قطع و کندکردن 
این بستر ارتباطی را بدهیم؟
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آموزش و جامعه پذیری جنس�یتی اف�راد نقش عمده ای 
در رفتارهای منطبق بر کلیش�ه های جنس�یتی آن ها دارد. 
یکی از رایج ترین کلیش�ه های جنسیتی که به طور مستقیم 
و غیرمستقیم القا می ش�ود٬ آموزش خشونت و بی پروایی 
به پس�ران، و احتی�اط و محافظه کاری به دختران اس�ت. 
رفتارهای بی پروا و ریس�ک پذیری دخت�ران٬ و رفتارهای 
احساس�ی و ترس پسران تقبیح می ش�ود، که نتیجه ی آن 
در درازم�دت تضعیف این وجه ش�خصیتی آن ها و تقویت 
بخ�ش متناس�ب ب�ا کلیش�ه های جنس�یتی اس�ت. فیلم٬ 
کارت�ون٬ بازی ه�ای کامپیوتری،کتاب داس�تان، و انواع 
رس�انه های صوتی و تصویری محصوالت متفاوتی برای 
کودکان دختر و پسر تولید می کنند و به بازتولید کلیشه های 
جنس�یتی می پردازن�د. در بس�یاری موارد، این کلیش�ه ها 

موجب تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنان می شود، اما 
در م�ورد رانندگی این محافظه کاری آموخته ش�ده به زنان 
ب�ه نفع آن�ان و موجب کاه�ش تلفات جان�ی و نقص عضو 

بیشتر در میان زنان نسبت به مردان شده است.
پژوهش�گران دانش�گاه دارم�وث، ب�ا مطالع�ه ی رفتار 

تع�دادی از ک�ودکان طی چه�ار س�ال )دوران پیش و پس 
از رس�یدن به س�ن مج�از رانندگی(، نش�ان دادن�د که آن 
دس�ته از ک�ودکان )عموم�ا پس�رهًا( که بازی های خش�ن 
کامپیوت�ری انج�ام می دهن�د، در س�نین باالت�ر٬ از پلیس 
اخطار و جریمه ی بیش�تری برای سرعت غیرمجاز و دیگر 

رفتارهای خطرناک در رانندگی دریافت می کنند.
یک�ی از ش�اخص های رانندگ�ی خطرن�اک و تهاجمی٬ 
س�رعت باال و  تمایل به س�بقت گرفتن از دیگر اتومبیل ها 

نسرین افضلی

عکس: ساسان فارسانی

در طی مس�یر اس�ت. تحقی�ق دیگری 
نش�ان می دهد که، تمایل به س�بقت در 
مردان بیش از زنان اس�ت و برابر است 
با ۳۴ درصد در مقابل ۲۷ درصد. زنان 
در ترافیک کند ۴۳ درصد احتمال دارد 
که در همان مس�یر ادامه دهند، اما تنها 
۳۴ درص�د م�ردان ترافیک آهس�ته را 

تاب می آورند.
از رانن�دگان خواس�ته ش�د درج�ه ی 
موافقت خ�ود با پن�ج عب�ارت را تعیین 
کنن�د. اولی�ن عب�ارت این ب�ود: »من 
از س�رعت احس�اس ل�ذت می کن�م.« 
نزدیک ب�ه نیمی از م�ردان موافق این 
گ�زاره بودن�د )۱۰ درص�د ت�ا ح�دودی 
مواف�ق و ۳۶ درص�د بس�یار مواف�ق(، 
و ح�دود یک س�وم زن�ان )۶ درص�د تا 
ح�دودی مواف�ق و ۲۶ درص�د بس�یار 

موافق(. 

نمودار 1:
لذت بردن از سرعت بر حسب 

جنسیت و سن
سومین گزاره این بود: »من اغلب در 
مواجهه ب�ا رانندگان کن�درو صبرم را از 
سه پنجم  مجموع  در  می دهم.«  دست 
)۶۰ درص�د( افراد یا بس�یار موافق )۲۲ 
درصد( یا تا حدودی موافق )۳۸ درصد( 

این گزاره بودند )نمودار ۲(. 

نمودار 2:
بی صبری در مواجهه با رانندگان کندرو

رانندگان مرد بیش از زنان گزینه ی »بس�یار موافق« را 
انتخ�اب کردند )۲۵ درصد در برابر ۱۹ درصد(. اما در مورد 
گزین�ه ی »تا ح�دودی مواف�ق« تقریبا با هم براب�ر اند )به 

ترتیب ۳۷ و ۳۸ درصد(.

یک سوم رانندگان )۳۰ درصد( یا بسیار موافق )۶ درصد( 
یا تا حدودی مواف�ق )۲۴ درصد( با این گزاره بودند: »من 

تالش می کنم تا هرچه س�ریع تر به مقصد برسم« )نمودار 
۳(. م�ردان تنها اندکی بی�ش از زنان با این گ�زاره موافق 
بودن�د )۳۲ در مقابل ۲۸ درصد(. موافقت ب�ا این گزاره با 
افزایش س�ن به ش�دت س�قوط می کند، به ویژه در بازه ی 

سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۴۴ سالگی. 
نمودار ۳:

رسیدن هرچه سریع تر به مقصد
آخری�ن گزاره از ای�ن مجموعه این بود: »بس�یار نگران 

نمودار 1

نمودار 2

http://www.nhtsa.gov/people/injury/aggressive/unsafe/att-beh/Chapt4.html
http://www.nhtsa.gov/people/injury/aggressive/unsafe/att-beh/Chapt4.html
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وقوع  تصادف هس�تم.« کمت�ر از نیم�ی از رانندگان )۴۴ 
درص�د( با این گ�زاره مواف�ق بودند )نم�ودار ۴(. موافقت 
ضعی�ف و قوی با ای�ن گ�زاره تقریب�ًا برابر ب�ود )۲۴ و ۲۲ 

درصد(.

نمودار 4:
نگرانی از وقوع تصادف

نمودار ۴ نش�ان می دهد ک�ه، زنان 
بیش از مردان نگران تصادف هستند 
پنج�م  دو  براب�ر  در  زن�ان  از  )نیم�ی 
مردان(. زن�ان و مردان ، ب�ه ترتیب، 
۲۴ در براب�ر ۲۰ درص�د ت�ا ح�دودی 
موافق گ�زاره٬ و ۲۷ در برابر ۲۱ درصد 
بس�یار موافق گزاره بوده ان�د. در تمام 
گ�روه های س�نی ب�ه اس�تثنای گروه 
س�نی باالی ۶۵ س�ال٬ زن�ان بیش از 

مردان نگران تصادف اند. 
درج�ه ی  ی�ک  ش�ماره  ج�دول  در 
اهمی�ت هریک از فاکتوره�ای تعیین 
میزان سرعت برحسب جنسیت نشان 

داده شده است:
تا حدود زی�ادی، اولویت بندی زنان 
و م�ردان در مورد ای�ن هفت فاکتور به 
هم نزدیک اند. برای مثال، هم زنان 
و هم مردان شرایط جوی را مهم ترین 
ارزیاب�ی  س�رعت  تعیی�ن  در  فاکت�ور 
کرده ان�د )۹۶ و ۹۵ درص�د٬ مجم�وع 
ت�ا حدودی مواف�ق و بس�یار موافق(. 
اما در مجم�وع، در تمام م�وارد به جز 
یک اس�تثنا٬ زنان فاکتور م�ورد نظر را 
بااهمیت ت�ر از مردان تلق�ی کرده اند. 
مورد اس�تثنا »س�رعت دیگر وس�ایط 
نقلی�ه« ب�ود٬ که زن�ان اهمی�ت آن را 
اندکی کمتر از مردان ارزیابی کرده اند. 
زنان به  تابلوی »محدودیت سرعت« 
به طرز قابل توجهی  اهمیت بیشتری 
می دهند به نسبت مردان )۹۳ در برابر 

 .)۸۷

تفاوت رفت�ار زنان و م�ردان در قرارهای آش�نایی 
سرعتی )اسپید دیتینگ(

ق�رار س�رعتی ب�ه قرارهایی گفته میش�ود ک�ه دو طرف 
زم�ان کمی برای جس�ت و جوی پارتنر مناس�ب دارند و از 
س�ویی عالقه ندارند به صورت آنالین دنبال فرد مناس�ب 
بگردند و ترجی�ح میدهند که او را از نزدی�ک ببینند و کمی 

نمودار ۳

نمودار 4

با او صحب�ت کنند. در ای�ن قرارها افراد 
ب�ه ط�ور چرخش�ی٬ در ح�د چن�د دقیقه 
ب�ه ص�ورت دونف�ره صحب�ت میکنن�د٬ 
مش�خصات طرف مقاب�ل را یادداش�ت 
میکنند و در پایان وقت به برگزارکنندگان 
اط�الع میدهند که از چه کس یا کس�انی 
خوشش�ان آمده اس�ت. اگر آن افراد هم 
متقابال به این فرد عالقمند ش�ده باشند 
آن دو »مچ« میش�وند و قرارهای بعدی 
را میگذارن�د. س�ازمان های زی�ادی در 
کشورهای مختلف وارد این تجارت شده 
اند و ب�ا فراهم ک�ردن فرص�ت مالقات 
افراد زیادی در زمان محدود٬ سود خوبی 

هم عایدشان میشود. 
در تحقیقی که نتایج آن در فصل نامه ی 
اقتصاد آکس�فورد منتشر شده٬ رفتار زنان 
و م�ردان در قرارهای آش�نایی س�رعتی 
بررس�ی و تحلی�ل ش�ده اس�ت. در ای�ن 
آزمای�ش، س�وژه ها ب�ه ط�ور تصادفی و 
با تنوع مناس�ب در پارتنره�ای احتمالی 
انتخ�اب ش�دند. آزمای�ش ب�ه گون�ه ای 
طراحی ش�د که نه فق�ط نتیجه ی نهایی 
و انتخاب ه�ای نهای�ی افراد مش�خص 
ش�ود بلکه رفتار ه�ر فرد قابل س�نجش 
و مطالعه باش�د. بر طبق نتایج به دس�ت 
آم�ده٬ زن�ان اهمیت بیش�تری به هوش 
و ن�ژاد پارتن�ر خ�ود می دادن�د٬ در حالی 
که مردان ب�ه جذابیت فیزیک�ی اهمیت 
بیش�تری می دادند. عالوه بر آن٬ مردان 
هنگامی ک�ه هوش و بلندپروازی زنان از 
خود آن ها ببش�تر بود اهمیت کمتری به 
آن می دادند. همچنین، زنان مردانی را 
ترجی�ح می دادند ک�ه در محالت مرفه تر 
زندگی می کردن�د. و در پای�ان٬ اندازه ی 
گ�روه در انتخاب م�ردان بی تأثی�ر بود، 
درحال�ی ک�ه انتخ�اب زن�ان ب�ا افزایش 
ان�دازه ی گ�روه به ش�دت افزای�ش پیدا 

می کرد.

زنمردکل فاکتور

وضعیت جوی

۹۶%۹۵%۹۶%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۸۸%۸۳%۸۶%بسیار موافق

۸%۱۲%۱۰%تا حدودی موافق

تابلوی محدودیت سرعت

۹۳%۸۷%۹۰%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۶۱%۴۸%۵۴%بسیار موافق

۳۲%۳۹%۳۵%تا حدودی موافق

تجربه ی رانندگی

۸۵%۸۳%۸۴%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۴۹%۴۶%۴۸%بسیار موافق

۳۷%۳۷%۳۷%تا حدودی موافق

شدت ترافیک

۸۱%۸۰%۸۱%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۴۸%۴۹%۴۹%بسیار موافق

۳۲%۳۱%۳۲%تا حدودی موافق

احتمال توقیف توسط پلیس

۷۷%۷۳%۷۵%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۵۳%۴۴%۴۸%بسیار موافق

۲۵%۲۹%۲۷%تا حدودی موافق

سرعت دیگر وسایط نقلیه

۷۵%۷۷%۷۵%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۳۹%۳۷%۳۸%بسیار موافق

۳۶%۳۹%۳۸%تا حدودی موافق

میزان زمانی که تا مقصد مانده 

۶۳%۵۷%۶۰%تا حدودی موافق/ بسیار موافق

۳۰%۲۳%۲۷%بسیار موافق

۳۳%۳۴%۳۳%تا حدودی موافق

جدول شماره یک
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چندی پیش بود که یک استاد فلسفه ی دانشگاه 
ناتینگهام در نیویورک تایمز گفت: »هیچ مدرکی 

وجود ندارد که نشان دهد ادبیات از ما آدم های 
بهتری می سازد. هیچ کس نمی تواند بگوید 

آدم هایی که تولستوی می خوانند به لحاظ اخالقی 
یا اجتماعی آدم های بهتری هستند.« در پاسخ 

به این، مجله ی تایمز مقاله ای نوشت و ادعا کرد 
که اتفاقًا اثبات این مسئله کار دشواری نیست 

و به اندازه ی کافی مدرک وجود دارد. تایمز به 
تحقیق های استاد روان شناسی دانشگاه یورک و 

کیت اوتلی، استاد دانشگاه تورنتو، اشاره کرد و با 
توجه به نتایج تحقیق این دو بحث کرد که اتفاقًا 

ادبیات باعث می شود آدم ها همدیگر را بهتر 
بفهمند، هم حسی و هم دردی بیشتری داشته 

باشند، و بتوانند از زاویه ی دیگر انسان ها هم به 
موضوعات نگاه کنند.« 

لیلی نیکونظر
مهسا محب علی،عکس: حمید جانی پور، نشر چشمه

آرام،  مطالع�ه ی  ب�ود  مدع�ی  مقال�ه  همی�ن  در  تایم�ز 
همه جانب�ه، و غن�ی در فه�م جزئی�ات، همراه ب�ا تالش 
ب�رای فهم جنبه های احساس�ی و اخالق�ی پیچیده ی اثر 
س�بب می ش�ود مغز مدام دریافت پیچیدگی ه�ای زبانی، 
اس�تعاره ها و کنایه ه�ا را تمری�ن کن�د. تالش ذه�ن برای 
فهم ی�ک موقعیت در رمان همان محیط�ی از مغز را فعال 
می کند که اگر حادثه ای نزدیک به همان حادثه ی رمان در 
عالم واقع اتفاق بیافتد فعال می ش�ود. موقعیت احساسی 
و دوراهه ه�ای اخالق�ی رمان ه�ا تمری�ن م�دام ذهن ما 
می ش�ود و هیچ چاره ای برای مان باق�ی نمی گذارد جز آن 
که در ذهن ش�خصیت ها س�فر کنیم و همین ه�م احتمااًل 
باعث می ش�ود تا در زندگی واقعی مان توانایی هم حس�ی 
و هم دردی بیش�تری به دس�ت آوریم. اگر فرض را بر این 
بگذاریم که ادبیات به ش�کلی کل�ی و فرضی از ما آدم های 
بهت�ری می س�ازد، آیا می توانیم به این س�ؤال هم پاس�خ 
بدهیم که ادبی�ات، و به طور خاص رمان، ت�ا چه اندازه از 
ما کنش�گران بهتری می س�ازد؟ و آیا رم�ان کمک می کند 
ت�ا واکنش های مدنی و تالش ه�ای اجتماعی ما در جهت 
کاه�ش آالم جامعه و جهان مان ش�تاب گی�رد؟ آیا ادبیات 
می تواند زندگی اکتیویستی ما را غنا دهد؟ اگر ادبیات را به 
رم�ان محدود کنیم و رمان را هم به رمان های زنانه ی این 
س�ال ها، آیا می توانیم بحث کنیم که میان ادبیات زنانه به 
منظور نوشتن از زیست زنانه، و زنانه نویسی، و کنشگری 
سیاس�ی - اجتماع�ی زن�ان در جامع�ه ی م�ا رابط�ه ای 

وجوددارد؟

اول: زنان و نفس عمل نوشتن
نوشته های زنانه و فمینیسم همیشه مرتبط بوده اند. در 
واقع، نوش�ته هایی که با قلم زنان نوشته می شوند همواره 
سرفصل مهم و سرش�اری در مطالعات فمینستی هستند. 
در این مطالعات، نیت نویسنده چندان موضوع پراهمیتی 
نیست، و آن چه اهمیت دارد صرفًا بررسی این نوشته ها به 
عنوان محصول یک گفتمان اس�ت. با در نظر گرفتن چند 
استثنا در ادبیات اواخر قرن بیستم، زنان نویسنده به عنوان 
فمینیست شناخته نمی ش�وند، با این حال، زنان نویسنده 
از هم�ان دغدغه های�ی می نویس�ند ک�ه م�ورد مطالعه ی 
فمینیس�تی اس�ت: از جای�گاه زن�ان در تاری�خ، از مفهوم 
آگاهی زنانه، تعاریف محدود و سرکوب ش�ده ی جنسیت، 

و آن چه می تواند زن�ان را از محدودیت ها رهایی دهد. اما 
نفس عمل نوشتن زنان، خود به تنهایی یک مبارزه و رفتار 
کنش�گرانه اس�ت. عصاره ی این گفته در استعاره ی کالم 
ویرجینی�ا وولف درباره ی جورج الیوت پنهان اس�ت: »بار 
پیچیدگی زنانه ب�رای او کافی نبود، او بای�د از پناهگاه ش 
بی�رون می زد و می�وه ی غریب هنر و دان�ش را می چید.« 
آن چه ویرجینی�ا وولف اش�اره می کند وسوس�ه ی الهام و 
سرپیچی اس�ت که زن را از پناهگاه امن اش بیرون کشیده 
و او را به س�رزمین خطیر نوشتن کشانده است، مأموریتی 

که آسان نیست و او را از بهشت اش رانده است. 

در توضیح ای�ن جم�الت ویرجینیا وولف نوش�ته اند که 
منظ�ور او از تصوی�ر »زن طردش�ده از پناه�گاه« زن�ی از 
جامعه ی پدرساالر اس�ت، زنی که در نقش باکره، مادر، و 
همس�ر، حامل خاموش ایدئولوژی است و حاال به همان 
حیطه وارد ش�ده اس�ت. در چنین جامعه ای، نوشتن یک 
عمل قهرمانانه و کنش اجتماعی - سیاس�ِی زنی است که 
ب�ه چارچوب های مردان�ه زبان و فرهنگ مردس�االر قدم 
گذاشته، زبان و فرهنگی که خود به تنهایی نویسنده ی زن 
را سرکوب کرده اس�ت. هنر نویسندگی زنانه از این منظر، 
چیزی نیست جز قدم گذاشتن او در یک ساختار ضد خود. 
او در این س�اختار ق�دم می گذارد ت�ا چارچوب وابس�ته به 
مذه�ب، نهایت�ًا محافظه کارانه و نظام »هر تف�اوت زن با 
مرد به مثابه تخاصم« را در هم بش�کند؛ از چیزی بنویسد 
که قابل نوش�تن نیس�ت، در زبان مردانه نمی نش�یند. زن 
نویسنده در جامعه ی ایدئولوژیک مردساالر حرفه اش این 

زنان نویسنده از همان دغدغه هایی 
می نویسند که مورد مطالعه ی فمینیستی 

است: از جایگاه زنان در تاریخ، از 
مفهوم آگاهی زنانه، تعاریف محدود 
و سرکوب شده ی جنسیت، و آن چه 

می تواند زنان را از محدودیت ها رهایی 
دهد
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است.

دوم: زنان�ی ک�ه از زنان می نویس�ند، از چه حرف 
می زنند؟

ظرف چند س�ال اخی�ر، ادبی�ات معاصر ای�ران صاحب 
نسل تازه ای از رمان نویس های زن شده است. جان کالم 
این اس�ت که، این آثار در فهم جهان زنان�ه مؤثر بوده اند و 
مخاطبانی به واس�طه ی رمان با ذهن و جهان و تجربه ی 
زیسته ی زنانه آش�نا شده اند. زنان رمان نویس این سال ها 
اغل�ب از مضمون های مش�ترکی نوش�ته اند. روزمرگی و 
مرگ آرام در زندگی روزمره یکی از مهم ترین مضمون های 
زنانه نویسی های این سال ها است، مضمونی که بعدها به 

س�ینمای ایران ه�م راه یافت و زن�ان را در قاب های کند و 
َلخت، در لحظات مرده ی روزمره، تصویر کرد. زویا پیرزاد 
یکی از سرش�ناس ترین چهره های نویس�نده در به تصویر 
کشیدن چنین مضمونی است. او استاد به تصویر کشیدن 
زنی است که زندگی اش »مثل خطی صاف، مثل کاموایی 
ک�ه االن دراز به دراز روی قالی افتاده بود، س�ی س�ال به 
همین صورت ادامه داش�ت. س�ی س�ال بود ک�ه همه ی 
س�ال های اش ش�بیه به هم بودند و همه ی ماه های اش و 
همه ی روزه�ای اش بی هیچ دگرگونی، ب�ی هیچ اتفاق. 
زن از ای�ن باب�ت گله نداش�ت، از اتفاق واهمه داش�ت.« 
پی�رزاد در جهان داس�تانی اش ب�ه زنانی جان بخش�ید که 
دچار وس�واس لک لباس بودند و وسوس�ه های شاعری و 
نویسندگی ش�ان البه الی روزمرگی های کش�دار کش�نده 
می سوخت. زنان قصه های کوتاه پیرزاد بعدها در دو رمان 
او جان و جرئت گرفتند و کم�ی از چارچوب ها بیرون زدند 
و، در این بیرون زدن ها، به یک رش�د آرام و تکاملی بطئی 
دس�ت یافتند. با این حال، نتیجه کم و بیش یک چیز بود: 

یک صبر شریف یا نوعی »عادت کردن«. 
زنان رمان های س�ال های اخیر فارسی اغلب ناشاد اند، 

سارا ساالر،عکس: حمید جانی پور، نشر چشمه

زنان هردو رمان سارا ساالر رابطه ی 
ازهم گسیخته ای با زمان دارند، زمان 
جنون آمیز و بیمارگونه درهم آمیخته، 
همچون خود شخصیت زنانه که تکه 
پاره و چندگانه و اسکیزوفرنیک است

هرچند منتقدان ادبی معتقد اند زنان تصویرشده در ادبیات 
داستانی معاصر در غرب هم  دست کمی ندارند و همچنان 
ناخوش احوال ان�د، زنانی که حول و حوش مضمون های 
مش�ترک مرگ، جنون، و سازش ش�کل می گیرند. آن ها 
رابطه ی مس�ئله دار با گذشته ش�ان را به امروز کش�انده اند 
ب�ه  م�دام  تروماتیک ش�ان  گذش�ته ی  در  چیزهای�ی  و 
روزمرگی های ش�ان س�رک می کش�د. گذش�ته ی سنتی، 
گذش�ته ی بد، به عنوان نمونه، مضمون مش�ترک هر دو 
رم�ان احتمااًل گم ش�ده ام و هست یا نیس�ت؟ سارا ساالر 
است؛ گذشته پرونده ای ناتمام است، سایه ای از کنترل، از 
تحقیر، خجالت، و شرم روی سر قهرمان زن افتاده است. 
زنان هردو رمان سارا س�االر رابطه ی ازهم گسیخته ای با 
زم�ان دارند، زمان جنون آمی�ز و بیمارگونه درهم آمیخته، 
همچ�ون خود ش�خصیت زنانه ک�ه تکه پ�اره و چندگانه و 
اس�کیزوفرنیک است. رمان ها سراسر گفت و گوی درونی 
اند؛ »من« ناخوش مس�ئله دار است که روایت می کند. و 
از همه جالب تر، مضمون مش�ترک اغلب این رمان ها زن 
چاردیواری است، زنی که با خیابان رابطه اش زیاد نیست، 
که خیابان و ش�هر برای او ابعادی ترس آور و غریب دارند. 
چنین زنی تنها زمانی جرئت می کند به خیابان بیاید که نظم 
آن به هم ریخته و ویران شده است، شالوده ی سخت اش 
شکس�ته و فرو ریخته اس�ت، و آن وقت است که می تواند 
ش�بیه قهرم�ان زن نگران نباش مهس�ا محب علی از خانه 
بی�رون بزن�د و در ش�هر زلزله زده پ�ی س�اقی اش بگردد. 
زنان ناش�اد دچار گفت وگوهای درونی، قهرمان های زن 
در آس�تانه ی فروپاش�ی عصبی، و زنان در جس�ت وجوی 
هویت و بازتعریف جنس�یت شاید اصلی ترین مضمون این 

سال های رمان های نویسندگان زن باشد.

سوم: وظیفه ی رمان، کنشگری، و هم حسی ها
به ابتدای این نوش�ته برگردیم و به سؤالی که طرح شد. 
آیا رمان نویسی زنان این س�ال ها می تواند به جنبش زنان 
ای�ران توانی برس�اند؟ ف�ارغ از آن که امر نوش�تن در یک 
جامعه ی بس�ته می تواند عملی کنش�گرانه یا حتا انقالبی 
باش�د، این زنان ناخشنود گم شده در رمان می توانند برای 
ما راه گشا و هش�داردهنده باش�ند، و ابعادی از »وضعیت 
زن« را توضیح دهن�د؟ و آیا این می توان�د به نوعی کنش 

اجتماعی - سیاسی بیانجامد؟

در پاسخ به این س�وال، ش�اید بتوانیم به ریچارد رورتی 
و تعری�ف اش از وظیف�ه ی رم�ان اقت�دا کنی�م. فیلس�وف 
سرش�ناس معاصر آمریکایی، در توضی�ح رابطه ی ادبیات 
و سیاس�ت، دموکراسی و سیاس�ت رمان، از اهمیت رمان 
در گس�ترده کردن مفهوم »ما« می گوید، جایی که رمان و 
ادبیات انگیزه ی کاهش »رنج« و »ظلم« است. رورتی از 
وظیفه ی رمان در اس�تحکام »اتحاد اخالقی« می گوید، 
جایی ک�ه تفاوت ه�ا بی اهمی�ت می ش�وند، و خواننده ی 
رمان و مخاطب قصه برای فه�م رنج و لمس درد دیگری 
استعداد بیشتری می یابد. رورتی این را پیشرفتی در جهت 
رسیدن به یک جامعه ی اخالقی معرفی می کند. جامعه ی 
مخاطب رمان، از دیدگاه رورتی، جامعه ای است که در آن 
»دیگری« بخش�ی از ما اس�ت و »همدلی« راه مخاطب 
را ب�ه فهم »دیگ�رِی در موقعیت س�رکوب« ب�از می کند. 

وظیفه ی رمان از نگاه او »ایجاد حساسیت« است. 

رورت�ی سیاس�ت رم�ان ی�ا »گری�ز از نظری�ه به س�مت 
روایت« را راه حل »لیبرال دموکراس�ی«ها برای رسیدن 
ب�ه همدل�ی س�ازنده ی ی�ک جامع�ه ی متح�د اخالق�ی 
می دان�د، ام�ا ش�اید الگ�وی تجویزش�ده ی او، ب�ا کم�ی 
چشم پوش�ی، جوه�ر وظیف�ه ی رم�ان در تمام�ی جوامع 
انس�انی باش�د. با چنین پیش ش�رطی، رمان های زنانه ی 
این س�ال ها راهنمای ش�ناخت زنان در موقعیت سرکوب 
هس�تند، جایی که نویس�نده ی زن، قهرم�ان زن اش را با 
توصیفاتی جزئی نگر ش�کل می دهد و برابر چشم خواننده 
می آورد. نویسنده های زن لزومًا فمینیست نیستند و زنان 
تصویرش�ده در این رمان ها هم زنانی کنش�گر، قهرمانانی 
ک�ه تغییر می دهند و وی�ران می کنند و از نو می س�ازند، به 
ش�مار نمی آین�د. با ای�ن حال، ای�ن زنان سرگش�ته، زنان 
در جس�ت وجوی هوی�ت، برانگیزانن�ده ی حساس�یت و 
همدلی ان�د. آن ها جهان ازهم گسیخته ش�ان را در خالل 
کلنجاره�ای روزم�ره گش�وده اند؛ آن ه�ا توج�ه مخاطب 
رمان را به جایگاه سرکوب ش�ده جنس�یت جل�ب کرده اند. 
با ای�ن تعری�ف، می توانیم مطمئ�ن باش�یم قهرمان های 
زن رمان های زنانه ی این س�ال ها، هر کدام به نوعی، به 
جنبش زنان ش�تاب بخش�یده اند، هرچند که ش�اید حجم 
زیادی از عصیان های ش�ان هم زیر تیغ سانس�ور رسمی یا 

خودسانسوری مؤلفان شان باشد.
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محمود بادوام تحصیالت دانشگاهی خود را 
طی سال های 1۳50 تا 1۳54 در پلی تکنیک 

تهران گذراند و موفق به کسب مدرک لیسانس 
در رشته ی مهندسی الکترونیک شد. سپس 

به آمریکا رفت و مدرک فوق لیسانس خود را در 
رشته ی مهندسی هسته ای از دانشگاه ام آی تی 

گرفت و در سال 1۳57 به ایران بازگشت. وی 
در کار حرفه ای خود در صنایع مختلف، از جمله 
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه های 

طراحی و مدیریت پروژه، فعالیت داشته است. 
او تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان را به طور 

افتخاری از سال 1۳68 آغاز کرد. متأسفانه، 
وی به اتهام تدریس در این دانشگاه در سال 

1۳90 دستگیر و به چهار سال زندان محکوم 
شد. بادوام دوران محکومیت خود را در زندان 

رجایی شهر طی می کند ...  

روزهای زندان چهار رقمی بود
ی�ادش به خیر در س�ال ۰۵۳۱ ک�ه در پلی تکنیک تهران 
الکترونی�ک می خوان�دم اس�تادی داش�تیم ب�ه ن�ام دکتر 
نمینی که ب�ه ما فیزی�ک درس می داد. وقتی رس�یدیم به 
موضوع س�رعت، می گفت: »س�رعت مس�افت طی شده 
در واحد زمان اس�ت.« ولی وقتی از او خواستیم تا زمان را 
تعریف کند، گفت: »هیچ فیزیک دانی تا به حال نتوانس�ته 
زم�ان را تعریف کند.« چند س�ال بع�د در کمبریج وقتی در 
ام آی ت�ی تحصیل می کردم، به دیدار پروفس�ور جوانی که 
مخترع لیزر گازی بود رفتم و از او همین س�ؤال را پرسیدم 
و پاس�خی کمابیش مش�ابه ش�نیدم. بعدها که خودم در در 
دانش�گاه فیزی�ک تدریس می ک�ردم دیدم زمان بیش�تر به 
مفهومی متافیزیکی شبیه اس�ت تا فیزیکی. همین طور، 
س�رعت س�پری ش�دن زمان نیز مفهومی غری�ب بود. در 
فیزیک معم�واًل ب�رای اندازه گیری کمیت ها می ش�ود به 
اتف�اق نظر رس�ید. وقتی در م�ورد طول ح�رف می زنیم، 

کمابیش می دانیم و می توانیم به وحدت نظر برسیم. مثاًل 
بین دو نفر کدام قدش بلندتر است، یا وقتی دو اتومبیل در 
ج�اده حرکت می کنند می توانیم اندازه بگیریم که س�رعت 
کدام بیشتر یا کمتر اس�ت. اما وقتی بحث در مورد سرعت 
گذش�ت زمان است احساس هرکس�ی متفاوت از دیگری 

است.

فرق است میان آن که یارش در بر
با آن که دو چشم انتظارش بر در 

از نظر من، س�رعت گذش�ت زمان به خوشی و ناخوشی 
جس�م و روح وابسته می ش�ود. آن که بر سفره ی رنگین و 
و ش�هد انگبین نشسته است با آن که در کاسه ی گلین خود 
خون دل می خورد احساس ش�ان در مورد سرعت گذشت 

زمان متفاوت است.
حال که خود در زندان هس�تم، س�رعت گذر زمان از هر 
زمانی برای ام کندتر ش�ده اس�ت. خیلی طول می کش�د تا 
صب�ح ظهر ش�ود و ظهر ش�ب. در زندان، هرق�در تالش 
می کنی، کتاب می خوانی، در هواخوری راه می روی، دعا 
می خوانی، باز عقربه ها الک پشت وار روی هم می لغزند و 
جان تو را به لب می رسانند تا ساعتی سپری شود. قدیم ها 
ه�م، وقتی بچه بودیم، س�رعت گذر زم�ان برای مان کند 
ب�ود. خیلی طول می کش�ید تا عید و س�ال نو از راه برس�د 
و پ�در برای مان لباس نو بخ�رد. خیلی طول می کش�ید تا 
قلک های مان پر شود. اما همپای بزرگ تر شدن ما، انگار 
گذر زمان نیز س�رعت می گرفت. از این ک�ه موهای مان با 
سرعت بیشتری به س�پیدی می گرایید خوشحال نبودیم. 
ان�گار زمان مث�ل رودخانه ای در جریان اس�ت، ب�ا امواج 

خروشان اما با سرعتی ثابت. 
بچه که بودیم، با برگ درخت یا کاغذ قایقی می س�اختیم 
و ب�ه آب می س�پردیم و ب�ا جس�ت وخیز کودکان�ه در کن�ار 
رودخان�ه به دنب�ال قای�ق می دویدیم و و همیش�ه قایق از 
م�ا عق�ب می ماند و س�رعت آب ب�رای ما کم ب�ود. بزرگ 
که ش�دیم، در کنار همین رودخانه با قدم های آهس�ته راه 
می رویم و به نظرمان می رس�د امواج با س�رعت بیشتری 

در حرک�ت اند و ما از آن عقب می مانیم. در واقع، س�رعت 
رود تغیی�ر نکرده، فقط نگاه و احس�اس ما به س�رعت آب 
تغیی�ر کرده. حال، در زندان، نگاه ما به س�رعت گذر زمان 
به دوران کودکی مان ش�بیه ش�ده. خیلی طول می کشد تا 
چهارشنبه ها بیایند تا بتوانی از پشت شیشه های ضخیم و 
کثیف زندان همسر و فرزند خود را ببینی. خیلی باید منتظر 
باش�ی تا خبر خوش�ی بش�نوی. آن اوایل، تعداد روزهای 
زن�دان چهار رقمی ب�ود. مثاًل یک هزار و چه�ار و پنجاه و 
شش روز. ما صبر می کردیم و روزهای زیادی را با سرعت 
کم به ش�ب می رسانیدم تا رس�ید به ۹۹۹ و سه رقمی شد. 
س�ال ها باید بگذرد تا دو رقمی و س�پس یک رقمی شود و 

آزادی رخ بنماید. 
زم�ان مفهوم�ی جهانی اس�ت. زم�ان را ق�در بدانیم و 
سرعت رش�د و بالندگی خود و جامعه مان را با سرعت طی 

شدن آن متناسب سازیم.

فرناز کمالی

زندان رجایی شهر کرج
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آرش کمانگیر

درحال وبگردی هس�تی که یک صفح�ه ی pop-up باال 

می پ�رد و روی آن ی�ک progress-bar نش�ان می دهد 

که کاری درحال انجام اس�ت. باالی صفحه نوشته است 

»درحال اسکن کردن برای ویروس« یا »بررسی سیستم 

از نظر س�رعت«. به خاط�ر می آوری که چن�د روز پیش 

صفحه ی عجیبی باال پرید و مانیتور چش�مک زد و اتفاقا 

لپ تاپ اخیرا کند شده است. چند لحظه بعد روی صفحه 

ای�ن پیغ�ام می آید ک�ه این ویروس ی�ا آن بداف�زار روی 

سیس�تم پیدا شده اس�ت. پیغام »قوی�ا« توصیه می کند 

ک�ه روی دکمه ای کلیک کنی تا مش�کل را رفع کند. گاهی 

برای این مرحمتِ  نخواسته باید پولی پرداخت کنی، اما 

بسیاری اوقات، ناآش�نا صرفا هدفِ  کمک کردن دارد. یا 

حداقل این طور به نظر می رسد.

حقیقت این اس�ت که اس�کن کردنِ  نرم افزاریِ  لپ تاپ 

از طریقِ  یک وب س�ایت، اگر کار ناممکنی نباشد، بسیار 

س�خت اس�ت و صرفا زمانی قابل اجرا اس�ت که کاربر 

اختیاراتِ  ویژه ای به یک کد جاوا یا نظایر آن داده باش�د. 

به این دلی�ل، پیغامی ک�ه ادعا می کند در حال جس�تجو 

به دنبالِ  دلیلِ  کندشدنِ  یک سیستم یا درحالِ  پیدا کردن 

بدافزار روی آن اس�ت، در قض�اوتِ  اول، خود به نحوی 

به یک س�ناریوی منتهی به نصب بدافزار متصل اس�ت. 

صرفا ب�ه همین دلیل هم که ش�ده، چنی�ن صفحه ای را 

به س�رعت ببند و وب سایتی که pop-up از طریق آن باز 

شده اس�ت را در فهرس�ت س�یاهت قرار بده. می دانیم 

که در وب، به اس�تثنای پروژه های آشنایی مانند ویکپدیا 

و نرم افزارهای کدباز، وب س�ایت ِ ناآشنایی که پیشنهاد 

کمکِ  رای�گان می دهد، اغلبِ  قصدی پنه�ان دارد که به 

احتمال زیاد من و تو از آن فایده نمی بریم.

اما ب�رای ارضای کن�ج کاوی و ش�ناختن ِ بیش�تر هم که 

ش�ده، دقت کردن در س�ناریوی معمولِ  چنین اقداماتی 

جالب اس�ت. ف�رض کنیم ک�ه روی تبلیغ کلی�ک کردیم 

و درخواس�ت کم�ک کردی�م. ی�ک تبلی�غِ  این چنینی ما 

را ب�ه صفحه ای خواه�د برد که ما را ب�ه دانلود کردن یک 

فای�ل اجرایی ترغیب می کند. گرداگ�رِد چنین صفحه ای 

توصیه نامه هایی از اف�رادِ  دیگری خواهیم دید کهگویا از 

این ابزار اس�تفاده کرده اند و بسیار از آن راضی بوده اند. 

حتی ممکن اس�ت مانند ای�ن نمونه )ب�ه محتویات این 

لینک اطمین�ان نکنی�د و روی هیچ ی�ک از لینک ها کلیک 

نکنی�د( نظرهایی از فیس بوک ببینیم که ابزار مورد نظر را 

س�توده اند. حقیقت این است که نه این تصاویر پروفایل 

حقیقی هس�تند و نه نظرها در فیس بوک یا جای دیگری 

گذاش�ته ش�ده اند. این صفحه کامال س�اختگی اس�ت 

و لینک ه�ا به صفحات دیگ�ری می روند ک�ه از ابزارهای 

مهندس�ی اجتماعی برای قانع کردن ما استفاده می کنند 

تا به فایل اجرایی اجازه ی دانلود شدن روی سیستم مان 

را بدهیم. اما چرا نباید فایل اجرایی را دانلود کنیم؟

اجرای ی�ک فایل روی لپ ت�اپ یا تلفن هم�راه، عمال در 

حکم باز کردن در خانه و دسترسیِ  کامل دادن به دیگری 

است. نکته ی کلیدی این است که ما هیچ اطالعی نداریم 

که این فای�ل اجرایی چه خواهد کرد و رفت�ارِ  ظاهری که 

}قسمت شانزدهم{

از آن خواهی�م دید اساس�ا هی�چ اهمیتی ن�دارد و آن چه 

کلیدی اس�ت آن چیزی است که من و تو تنها زمانی از آن 

مطلع می ش�ویم که کار از کار گذش�ته است و سیستم ما 

آلوده شده اس�ت. در یک س�ناریوی عملی، فایل اجرایی 

که توس�ط چنین وب س�ایتی برای ما فرستاده می شود، 

حداق�ل روی مرورگر وب ما یک یا چن�د Toolbar نصب 

می کن�د و تنظیم�ات آن را تغیی�ر می ده�د ت�ا صفحه ی 

خانگی ما وب س�ایتی باش�د که از این به بع�د رفتار ما را 

دنبال خواهد کرد. در س�ناریوهای خطرناک تر، نرم افزار 

ویروس یاب ما غیرفعال خواهد ش�د و روی سیس�تم ما 

بدافزارهای مختلفی نصب خواهد ش�د. اگر حمله کننده 

در رفتارش مصمم تر باش�د، سیس�تم ما به یک نقطه در 

ش�بکه ی بزرگی از س�خت افزارهایی اضافه خواهد شد 

که بدون اطالع م�ا برای حمالت DDOS و نظایر آن از آن 

استفاده می ش�ود. نکته ی کلیدی این اس�ت که با اجازه 

دادن ب�ه اجرا ش�دن فایلی که دانلود ش�ده اس�ت ما در 

اختیار حمله کننده هس�تیم و میزان صدمه در گرو تصمیم 

و دانش فنی حمله کننده است.

س�والِ  کلیدی این اس�ت که اگر کس�ی درخان�ه ی ما را 

بزند و پیش�نهاد کند که بصورت رای�گان قفل در را تعمیر 

خواهد کرد، آی�ا در را رویش باز می کنیم؟ پذیرفتن کمک 

ِ ناخواس�ته از ناشناس�ی در وب، عم�ال رفت�اری از این 

جنس، و به همان خطرناکی، است.

برای شنیدن مجموعه 
کامل این پادکست ها 

کلیک کنید

برای شنیدن این پادکست  
اینجا را کلیک کنید

شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید
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