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با درود به شما
                                                                                                    

جنبش اخیر ایرانیان به ویژه جوانان و نوجوانان، سرکوب 
و کشتار بیرحمانه آنان توسط ماموران جمهوری اسالمی 
ایران، جهان را ســخت متاثر و حیرت زده کرده است. در 
رویدادهای اخیر، رهبر،  ســران و گروه های انتظامی این 
رژیم به جای بررسی و عذر خواهی از چگونگی دستگیری 
و کشــته شدن مهسا امینی و پاســخ به مطالبات بر حق 
ایرانیان،  مانند همیشــه به دســتگیری و کشــتار آنان 

پرداخته اند. 

به منظور پشــتیبانی از ملت ایران، این ویژه نامه از نشریه 
ایرانشــهرمانند همیشــه  بصورت انالین و این بار بر روی 

کاغذ هم منتشر می شود.

ایرانیان خارج از کشــور و تعداد کثیــری از غیر ایرانیان، 
ســلبریتی ها، هنرمنــدان، نویســندگان، ورزش کاران، 
بازرگانان، دانشمندان، سیاستمداران ... نیز در اقصی نقاط 
جهــان با راه انــدازی تظاهرات گســترده و پی در پی به 
این جنبش پیوســته و با ارســال پیام و یا حضورا اعالم 

همبستگی کرده اند.

همگان، صدای آزادی را فریاد می زنند...

 در میان تظاهر کنندگان در کشــورهای مختلف، حضور 
نســل جوان ایرانی- که در خارج از ایــران به دنیا آمده- 
برای همراهی با جوانان داخل کشــور نیزبسیار چشمگیر 
است. نســلی که یاد »ایران مادر« را با وفاداری به ارزش 

هایش در اعماق وجود خود حفظ کرده است. 

در سالیان اخیر، بخشی از مردم دادخواه و معترض ایران  
توسط این رژیم تصاحب گر، به خروج از ایران رانده شده 
اســت...» هر کســی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.«  
وما رفتیم و رفتند. نه به دســتور آنــان. نه به منظور دل 
کندن از ایران...بلکه برای نگهداری نهال عشقی با شکوه از 
ایــران »که از باد و بارانش ناید گزند.« تا به حکم ضرورت 
تاریخی، این گنجینه عظیم فرهنگی را با همه محدودیت 
ها و رنج ها در سر زمینی دیگر به امانت نگه دارند. رنجی 

بس عظیم به دور از ریشه ها! 

 اما در این میان، دلمشــغولی این رژیم در تماشــای افق 
های دور دســت، و صدور و فتح جاودانگی سیاست های 
اسالم سیاسی اش ســبب شد که از دیدن فردای نزدیک 
خود و رویارویی این لحظه تاریخی با مردم دردمند ایران 
غافل شود. او چون نارسیس )خودشیفته(، دلباخته تصویر 
زهد آرمانی خود شــد و ازدیدن واقعیت رنج جانکاهی که 
به چند نســل از ملت ایران تحمیل کرده، دوری گزید. و 
ندانســت که با به دنیا آمدن فرزندان مهاجران دلسوخته 
چه لشکر عظیمی برای رهایی ایران به وجود خواهد آمد. 
فرزندانی که خون »ایران مادر« در رگهایشان جاری است. 
جوانانی که در دنیای نســبتا آزاد پرورش یافته، شــاهد 
مظلومیت، ازخودگذشتگی و تالش بی وقفه والدین خود 
در فرهنگ ناآشــنای میزبان بوده و حال، همین جوانان، 
آراسته به زبان قانون و دموکراسی، آزادی ایران را مطالبه 

می کنند! 

در این ســالیان، رژیم جمهوری اســالمی برای ساختن 
آرمانشــهر خود با تیغ سانسور به جان هنر و ادبیات افتاد. 

و تکه تکه شدن
راز آن وجود متحدی بود

که از حقیرترین ذره هایش
آفتاب به دنیا آمد

فروغ

پیرایه شبان



5

C  Copyright 2022 Ketab Corporation

با قمه ی »پاکســازی« اش بی رحمانه به تصفیه بسیاری 
از افراد و اقشار جامعه پرداخت. خوب ترین فرزندان ایران 
را به زندان و جوخه های اعدام ســپرد. و حجاب اجباری 
را برای نمایش و تحکیــم نظامش به زنان ایران تحمیل 
کرد. با این وجود، به دلیل ایجاد در هم تنیدگی شــبکه 
های عنکبوتی در بین ســران چپاول گرش ، حال حتی 
بطور صوری هم قادر به پاکسازی خود نیست. در هرج و 
مرج اقتصادی و مالی که ایجاد کرده، خود از ســهم مردم 
می رباید و رد پایی بر جــا نمی گذارد. مرفه زندگی می 
کند ولی برای مردم با تحمیل بهشــت اجباری و خیالی، 
عمال جهنــم زمینی ایجاد می کنــد. و دادخواهی مردم 
را  بــه دلیل عدم تفکر دموکراتیــک و فقدان مدیریت با 
ســرکوب و کشتار پاســخ می دهد. فریاد آزادی خواهی 
آنان را ناچیز می شــمارد و آن را نتیجه تحریک دشمنان 
خارجی قلمــداد می کند. در حالیکه خود او با بزرگترین 
دشمنان ایران که سابقه تعدی و دست درازی به خاک و 
ثروت ایران را داشــته و دارند، دوستی می کند. و این در 
حالیست که به مردم ایراندوست که برای اصالحات به او 

پیشنهاد می دهند، هیچ گونه اهمیتی نمی دهد.

احساس مردم داخل ایران در این سالیان همواره این بوده 
که توســط گروهی متجاوز، ربوده شــده و در بند گرفتار 
شــده اند. زمانی که فردی ربوده می شــود گاه از شدت 
وحشت، نســبت به فرد رباینده، احساس مثبت پیدا می 
کند و رفتار او را توجیــه می کند تا از میزان ترس خود 
بکاهد. این سیســتم دفاعی ذهن در روانشناسی سندرم 
اســتاک هولم نام دارد. و در واقع فــرد از ترس گرگ به 
گرگ پناه می برد. زمانی که مخفیگاه رباینده، شناسایی 
و فرد اســیر که دچار این ســندرم شده، آزاد می شود تا 
مدتــی همچنان در انکار باقی می ماند. و نســبت به فرد 
رباینده علیرغم همه تجاوز و شــکنجه ها، احساس مثبت 
دارد. مردم یک کشــور نیز بر اثر تجربه ستم های وارده 
از سوی حکومت گران مستبد )حتی با مشاهده شکنجه 
دیگران( دچار تراما شــده و می تواننــد رفته رفته دچار 
نوعی رخوت و سندرم استاک هولم و یا سرسپرده به آن 
حکومت شــوند. با این وجود اکثریت مردم ایران با سالح 

آگاهی هر چند دربند، خود را بیدار نگه داشته اند. 

بسیار دردناک و خشــم برانگیز است زمانی که مشاهده 
مــی کنید که این رژیم چگونــه تالش می کند که حتی 
پشــتیبانی ایرانیان خارج را از مــردم فقر زده و مصیبت 
دیده داخل ایران دریغ و آن ها را هر چه بیشــتر ایزوله و 
تنها بنماید. خشــمی که صدای آن به فراسوی کهکشان 
ها می رود و »روح جهانی« را به همصدایی فرا می خواند!

ما در مجموع انســان هایی جهانی شده ایم. ما از درد هر 
انسانی حتی دردور افتاده ترین نقاط دنیا بال فاصله با خبر 
و با او همدرد می شویم. ما وارد عصر جدیدی شده ایم و 
حکومــت ها نیز ناگزیرند که دیدگاه های خود را متحول 
کنند. در عصرحاضر، ملت ها حق مشــارکت درتدوین و 
اجرای قوانین و ســازندگی را خواهانند. و سیاست های 

خودکامه ویک سویه نگر را دیگر تاب نمی آورند.

 ملــت ها با وجود همه اختالف ســلیقه هــا و کثرت و 
پراکندگی، دولت متحد مجازی را از طریق شــبکه های 
اینترنتی تشــکیل داده اند که بســیار نیرومند اســت. و 
دولــت های بیرونی و نظام های جهانی را به ســازگاری، 
هم زیستی مســالمت امیز، حفظ محیط زیست، برابری 
انســان ها... دعوت و گاه،  وادار می کند. ایران نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. ملت ایران به مراتب پیشرو تر از 
ایــن حکومت  واپس گرا اســت. در جوامع دموکراتیک، 
زنان محجبه برای حق آزادی زنان بی حجاب مبارزه می 
کنند و بالعکس. این دو در تقابل و در تضاد نیستند. و این 
دقیقا یکی از مطالبات زنان اگاه ایران اســت: حق آزادی 
پوشــش اختیاری. و این آغاز سفر قهرمانی دیگری برای 

سازندگی ایران است. 

ملت ایران نیاز به نــوازش روح، به همدلی و التیام زخم 
هایش دارد. به تنفس هوای آزادی!

و آزادی در نهایت پیروز اســت. زیرا آزادی فرزند عشــق 
است. و بدون عشق به آزادی، انسان نخواهد بود.
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محسن رنانی 

دارد که  بستر جامعه وجود  بزرگ در  امید  نقطه  اما یک 
دارد روز به روز پررنگ تر می شود. برای آینده ایران اگر 
امیدی به تحول عقالنی و اخالقی باشد، تنها و تنها از سوی 
زنان است. زنان این عصر گام به گام دارند اعتماد به نفسی 
که در طول تاریخ از آنان ستانده شده بود را باز می یابند و 
حقوق پایمال شده خودشان توسط مردان و حکومت های 
طول تاریخ ایران را باز می ستانند. وقتی به نام زنانی چون 
آتنا  محمدی،  نرگس  ستوده،  نسرین  وسمقی،  صدیقه 
مظفریان،  رایحه  بنی یعقوب،  ژیال  هدایت،  بهاره  دائمی، 
سپیده قلیان و ده ها نام دیگری از شیرزنان روشنفکر یا 
کنشگر مدنی بر می خورم احساس غرور می کنم، از جای 
به گمان من  تعظیم می کنم.  احترامشان  به  و  برمی  خیزم 
اکنون رهبری توسعه و بار رنج زایمان اجتماعی این دوره 
قرص  دلم  من  و  می کشند  دوش  بر  زنان  را  تاریخی مان 

است که زنان بهتر از مردان این گذار را محقق می کنند.
عرصه  از  مردان  ما  مهاجرت  زمان  اکنون حتی  گمانم  به 
به  را  باید جای خود  ما  است.  فرارسیده  نیز  روشنفکری 
نمی نویسند  مقاله  که  زنانی  کنیم.  واگذار  کنشگر  زنان 
در  جامعه  می کنند.  عمل  فقط  نمی کنند،  سخنرانی  و 
تازه  تولدی  به  یا زود  زایمانی که دیر  زایمان است.  حال 
را  آن  از  جلوگیری  توان  هم  قدرتی  هیچ  و  می انجامد، 
مانع  بتواند  که  است  آن  از  ناتوان تر  نیز  حکومت  ندارد. 
این زایمان شود. حادثه اهواز و سِر بریده ی مونا حیدری 
نماد آغاز این زایمان است. جنایتی که شوهر مونا انجام 
داد، نوعی خودکشی بود، خودکشی هویتی؛ خودکشی در 
اوج استیصال و در نقطه پایان اقتدار. اکنون حکومت در 
شوهر  که  است  ایستاده  نقطه ای  در  درست  جامعه  برابر 
مونا پیش از جنایت ایستاده بود. نقطه ای که هر دو سوی 
آن برای او باخت است. مگر آن که چشم هایش را بشوید 

و جور دیگر ببیند.
ما مردان مدعی، این بار باید بگذاریم این زایمان، بی تنش 
و در آرامش رخ دهد. دستکم ما عامل شروع یک جنایت 
مردان  ما  نباشیم.  ایران  تاریخ  در  انقالب،  نوع  از  دیگر 
آشوب  فقط  شده ایم  اجتماعی  زایمان های  وارد  هرگاه 
کرده ایم و خسارت آفریده ایم. انقالب مشروطیت، نهضت 
به  مردان  ورود  اسالمی حاصل  انقالب  و  نفت  ملی شدن 

درهم ریزی  نتیجه ای جز  که  بود  اجتماعی  زایمان  عرصه 
ساختارها و بی ثباتی فرایندها و ایجاد هزینه  های سنگین 
نمی کنند،  انقالب  زنان،  اما  نداشت.  بعد  نسل ّهای  برای 
را  چیزی  می کنند  اعتراض  وقتی  آنها  نمی کنند؛  شورش 
پایدارِی  با  آنان  نمی زنند؛  آتش  را  جایی  و  نمی شکنند 
آرام و پافشارِی پیوسته، تحول را هم به ما مردان و هم به 
حکومت سنتی مردساالر تحمیل خواهند کرد. سالح زنان 
جنس  از  است،  سکوت  جنس  از  است،  دیگر  جنسی  از 
است،  بی خشونت  پایداری  جنس  از  است،  آرام  مقاومت 
از جنس نافرمانی مدنی  است، از جنس دختری است که 
و  می کند  چوبی  بر  را  روسری اش  فقط  نمی کشد،  عربده 
مردان  وقتی  حتی  آرام؛  و  ساکت  می ایستد،  گوشه ای 
حاکم او را کتک می زنند خشمگین نمی شود و چیزی را 
نمی شکند، او فقط مقاومت می کند و صبر می کند تا کم کم 
»مقاومت  این  برابر  در  قدرتی  هیچ   شود.  گشوده  افق ها 

خاموش« دوام نمی آورد:
سکوت می کنم و عشق در دلم  جاری است

که این شگفت ترین نوع خویشتن داری است
قرن  بر  سالم  است.  زنان  آن  از  ایران  در  آینده  قرن 
پانزدهم، سالم بر زنان. آنان به خوبی می دانند که چگونه 
تحوالت قرن آینده را رهبری کنند بدون آن که خونی از 
دماغی بریزد و حلقوم ها به زنده باد مرده بادی آلوده شود.

آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

زنان ایران
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گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با
تلویزیون ایران اینترنشنال

شــهبانو فرح پهلوی در گفتگویــی که اخیرا بــا تلویزیون ایران 
اینترنشنال انجام داد خطاب به گروه های سرکوب گر انتظامی ایران 

اظهار کرد: 
هر روز که می گذرد با نهایت تاسف و اندوه شاهد رفتار بی رحمانه و 
غیرانسانی عوامل رژیم با جوانان کشورمان هستم. امروز مردم ایران، 
زن و مرد، پیر و جوان، دانشــجو و دانش آموز از هر گوشــه ایران و 

با گرایش های متفاوت برای از میان برداشتن ظلم به پا خاسته اند.
مردم معترض هموطنان شــما هستند. دختران، پسران، مادران و 
پدران شما هستند. به آن ها ظلم نکنید. به آن ها بپیوندید و احترامی 

را که در دنیا داشتید، دوباره به دست بیاورید.
من دوباره به عنوان یک مادر از شــما نیروهــای انتظامی، ارتش، 
سپاه، بسیج و لباس شخصی ها می خواهم که در ضمیر ذهنی خود 
خواهران و برادرانتان، پدران و مادرانتان را در مقابل خود ببینید و 
اجازه ندهید سردمداران نظام برای گریز از خشم ملت، شما را ابزار 

سرکوب مردم کنند.
شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید.«

و  حقوقدان  عبادی  شــیرین 
برنده جایزه نوبــل اخیرا  در 
یک پیــام ویدیویی خطاب به 
ملت ایران گفت که این روزها 
فرزندان و  نوه هایشــان علیه 
حکومت ســتمگر مبارزه می 
کنند، دســتگیر و کشته می 
شــوند. او از آنان  خواست که 
به یاری جوانــان بیایند. و با 
کشیدن پول های خود از بانک 
و نپرداختن قبض آب ..برق .. 
این  حکومت ستمگر را به زانو 

در بیاورند

به نقل از رادیو فردا: آنی 
ارنو، نویسنده فرانسوی، 
ادبیات  نوبل  جایزه 
امسال را از آن خود کرد. 
او حدود ۵۰  رمان  اولین 
شد،  منتشر  پیش  سال 
رمان  انتشار  از  پس  اما 
»سال ها« در سال ۲۰۰۸ 
میالدی بود که به شهرت 
یافت.  دست  جهانی 
آکادمی سوئد درباره این 

مانند  نوشته هایش  در  او  »زبان  نویسنده ۸۲ ساله گفت: 
چاقویی است که پرده های تخیل را می شکافد«. خانم ارنو 
از صحبت هایش در نشستی خبری،  همچنین در بخشی 
به اعتراض های مردمی بعد از کشته شدن مهسا امینی در 
ایران اشاره کرد و گفت که زنان باید برای از میان برداشتن 

محدودیت های خود بجنگند.

 پیام شیرین عبادی

 آنی ارنو، نویسنده فرانسوی، جایزه نوبل ادبیات:
زنان ایرانی باید برای از میان برداشتن 

محدودیت های خود بجنگند
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یه سوأل از باســتانی کارا و گودنشــینای زورخونه ها دارم؛ 
پیروان مرام پهلوونی و مردونگی؛ بازمانده های نسل عیاران 
و لوطیان؛ سرســپرده های پوریای ولی - یعنی جنگنده های 
غیرتمند و مدافعان بیــداردل . مردان جوادیه، خزانه، فالح، 
بریانک، فرح آباد، نظام آباد، سرســبیل، دروازه غار، 13 آبان، 
بی سیم، نیرو هوایی، شوش، راه آهن، نازی آباد و بقیٔه محالت. 
آیا شــما فقط برای کلفت کردن گردن و بازو و ستبر کردن 
سینه به زورخونه رفتین؟ شما که بار یک مسئولیت سنگین 
تاریخی رو از زمان یعقوب لیث تا امروز به دوش کشــیدین؟ 
شــما که خودتونو برای مبارزه و مقابله با دشــمن ایران و 
ایرانی آماده کردین تا ســرزمین جهان پهلونانی از رستم و 
ســیاوش گرفته تا تختی و نوید افکاری، وریا غفوری و علی 
کریمی و علی دایی و بقیه سرفراز بمونه؟ کجا هستین شما؟ 
چرا غایبین؟ چرا ســکوت کردین؟ اونم در مقابل این همه 

جنایات هولناک رژیم؟ 

شما پهلوونارو کف خیابون برای حمایت از مردم نمی بینیم. 
در عــوض تا بخواین پهلوون پنبه هایــی رو می بینیم که -با 
لباس شخصی و مسلح- وحشیونه به جون جوونا و نوجوونایی 
افتادن که با دســت خالی به میدون مبارزه اومدن.ننگ بر 

اونا!

همــُه ما تو محله هامون مردای قوی هیکلی داشــتیم که به 
حکم زور بازو و مــرام پهلوونی، حافظ حریم زنا و دخترای 
محل بودن تا هیچ غریبه ای -یا بقول خودشــون -نامحرمی 
بــدون رخصت اونا اجازُه حضور تو محلو پیدا نکنه. البته در 
مقابل این منش، مورد قبول ساکنان محلم بودن و مشتلقم 
میگرفتــن. یادمونم هس که این پرچمدارا و نوچه هاشــون 
چطوری پســری رو -که برای خاطــر دختری به محلمون 

میومد- میگرفتن و با پس گردنی و لگد ردش میکردن.

ولی این پسرایی که امروز 
کف خیابون و کنار دخترا 
هســتن، دیگــه اون بچه 

و  ســانتیمانتال  سوســوالی 
ترسو نیستن! اینا شیردلن/ و 

دارن کاری میکنن که باید وظیفُه امثال شــما باشه! یعنی 
در کنار گردآفریدای امروز موندن و حرمتشــونو دارن تا اونا 
بتونن مطالبات خودشــونو فریاد بزنن. این پســرا نه بازوی 
کلفت شــما رو دارن نه ســینُه ســتبرتونو. در غیبت شما 
لوطیای گردن کش و زورمند -که کالم اول و آخرتون غیرت 
و ناموس پرستیه- اینا با دست خالی ولی دریادل، بی تجربه 
ولی جیگردار، خودجوش ولی با وجود و هدفمند، رهبری زنا 
و دخترای بالندُه ایرانو پذیرفتن و برای این کارم نه از کسی 
باج میگیرن، نه به کسی باج میدن و نه از میدون در میرن. 

خیلی شــرم آوره که در میون شما جوونمردا، یه گروه انقدر 
ترسو از آب دراومدن که تو پستوها قایم شدن. 

تــازه بدتر از اون، گروه دیگری هســتن که به بیراهه رفتن 
و با تحریک یه مشــت آخوند بی وطن به خدمت رژیم ضد 
زن جمهوری اسالمی دراومدن تا همین عمامه به سرا از اونا 
برای هدف پلیدشــون بهره برداری کنــن و بعدم مث قاب 
دستمال مصرف شده، دورشون بندازن. البته این که تازگی 
نــداره! تو حافظُه تاریخی ما ایرانیا ثبت و ضبطه که تاجدارا 
و عمامه دارا همیشه از شماها به نفع خودشون سود بردن تا 
براشــون زورگیری، باج گیری، حق گیری و تیغ زنی کنین و 

ولیمه هم بگیرین. 

ولی یه هشــدار: این تو بمیری از اون تو بمیریا نیس: شــما 
باستانی کارا و لوطیا، این دین بزرگو به ملت ایران دارین که 
امروز جای درست تاریخ وایسین -یعنی کنار آزادیخواهان. 

پیام به پهلوانان گود زورخانه ها

هما سرشار
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ســواری دادن به آخوند و بازیچُه دست این جماعت حقه باز 
شدن کافیه. زمان بیداری وجدانایی  رسیده که سالهاس به 

خواب رفتن. 

این باطومی که به شماها دادن تا دخترا و پسرای دسته گل 
مارو این طــوری وحشــیونه بزنین، میــل زورخونه نیس 
و هیچوقــت نخواهد بــود. این قل و زنجیــری که به بدن 
نورچشــمای ما میندازین کبادهُ  زورخونه نیس و هیچوقت 
نخواهد بود. اون دختر و زنی که به حقش تعرض می کنین، 

دشمن شما و ایران و ایرانی نیس، کاؤه ایرانه! خود ایرانه! 
در مقابل چشمای وحشــت زدٔه همٔه ما به کرامت -یا بقول 
خودتون ناموس زنا و دخترا تجاوز میشــه. خیلیا ســاکت 
نشستن و خیلیای دیگه بجای اینکه به آخوندا ضرب شصت 
نشــون بدن، در نهایت بی غیرتی، زیر پوشش لباس شخصی 

براشون خوش رقصی می کنن.

شما لوطیا که در تمام شهرا و دهات و محالت ایران هستین 
و شــما پرچمدارایی که صدها نوچــه و پیش خیِز گوش به 
فرمون دارین، اگه یه کالم بهشون بگین که از شخصی پوشی 
خودشون برائت کنن و کف خیابون به مردم بپیوندن، شک 
نکنیــن که برای خودتون و تمام دار و دســته تون نام نیک 
خریدین. مردم ایرانم این حرکت شــما رو فراموش نخواهن 
کرد. اگه در گذشــته گردن کلفت یه محــل بودین، امروز 
وقتشه که در برابر این رژیم سفاک و رهبر و دولت نامردش 

وایسین و گردن فراز یه ملت بشین. 

پس وجداناً بگین  کجا وایســادین ؟ برای یه بارم که شــده 
تکلیف ما ملتو روشن کنین: 

اگــه پیرو مرام پهلوونی و دنباله رو مرشــدتون پوریای ولی 
هســتین که سرکشــی در برابر زور، نادرســتی، ناحقی و 
ســتمگریه/ و سرسپردگی به  حقانیت و شرافت  و مردونگی، 

پس جاتون کف خیابونه و کنار مردم.

اما اگه گنده التی هستین که لباس شخصی  پوشیدین، اجیر 

این رژیم کودک کش و زن ســتیز شدین تا جوونای برومند 
ایران زمیــن رو کاردی کنیــن یا بکشــین، بدونین که این 
نامردان حتی امروزم که براشــون خوش خدمتی می کنین، 
شــما رو اراذل و اوباش و اشرار و سابقه دار و مجرم میخونن 
و دیر یا زود برای منافعشــون سرتونو تو زندون یا نقطه ای 
نامعلوم زیــر آب خواهند کــرد. و اگه هنوز گوشــتون به 
هیچکــدام از این حرف ها بدهکار نیســت، از بچه های کف 

خیابون بشنوین که فریاد می زنن: بچرخ تا بچرخیم.

دارم صدای مرشد با مرام زورخونه رو میشنوم که میخونه:
چو فردا برآید بلند آفتاب / من و گرز و میدان افراسیاب

چنانش بکوبم به گرز گران / که پوالد کوبند آهنگران

امین آقا فرزانه، شــما که بزرگ همهٔ  اینا هســتین، خوب 
می دونین چی دارم میگم. شــما جواب مــا رو بدین: کجا 

وایسادین؟ فقط یک کالم.
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آزادی را نمی توان از کسی گرفت
یانگ بالد موزیسین انگلیسی چقدر قشنگ می گه: من از 
آدم ها راجع به مذهب شون سوال نمی کنم. اما برای حق بیان 
و آزادی شون می جنگم. با اشاره به مهسا امینی می گه: یه 
دختر در ایران به خاطر مسله حجاب کشته شده و من خیلی 
دلخور و خشمگین هستم. من برای آزادی زنان ایرانی می 
جنگم. هر فردی حق آزادی خودش رو داره که فقط و فقط به 

اون فرد متعلق است و کسی نمی تونه اونو  ازش بگیره.

حمایت دانشگاهیان و پژوهشگران 
سرتاسر جهان از اعتراضات سراسری:  

ما به مبارزه مردم ایران برای عدالت و آزادی متعهدیم

بیش از هزار پژوهشگر و دانشگاهی از سرتاسر جهان 
سیستماتیک  دولتی  »خشونت  یافتن  پایان  خواهان 
علیه زنان در ایران« شدند و گفتند که مردم ایران به 
دنبال »تغییر بنیادین« هستند. در میان امضاکنندگان 
نام های برجسته ای از جمله اتین بالیبار، کورنل وست، 
آنجال دیویس، جودیت باتلر، و مایکل فیشر به چشم 

می خورند.

چیزی جز زیبایی ندیدم 

واکنش گلشیفته فراهانی و
 اصغر فرهادی به جنبش مردم ایران 

گلشیفته فراهانی، در استوری اینستاگرمش به انگلیسی در واکنش 
به پیام اصغر فرهادی برای مهسا امینی نوشت: بالخره برنده بزرگ 
اســکار به یکی از هزاران فاجعه ای که در ایران رخ می دهد واکنش 
نشان داد. سرزمینی که وی فیلم هایش را در آن می سازد و بابتش 
جایزه اســکار می گیرد! اکنون یکی از معدود دفعاتی است که باید 

تقدیر کرد و به خاطر سپرد. 

اصغر فرهادی در پست اینستاگرمی اش نوشت: مهسا، دختر عزیزم، 
مسافر شهر خفتگان. گمان دارم پیش از سفرت، گوشه دل پاک و پر 
رؤیایت یا گوشه ای در دفترچه یادداشتت نوشته بودی که به تهران 
خواهی رفت و شــاید البه الی کارهای روزمره ات به جاهای دیدنی 
هم سری خواهی زد. این بود دیدنی های این شهر، همین و نه بیش. 

از دیروز که خبرتو راخوانده ام بیقرارم .بیزارم،این بار از خودم.
تو روی تختی در بیمارســتان خوابیده ای اما از همه بیدارتری و ما 

همه در اغماء.
ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم بی پایان.

ما شریک این جنایتیم.
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▪  متنــی که آقای کیهان کلهر منتشــر کرده یکی از بهترین 
متن هایی است که در اعتراض های این روزها منتشر شده:

کیهان کلهر: »من یک موســیقی دانم و کارم گفتن نیست اما 
سالهاســت که »گفتن« را به بخشــی از کنسرت هایم اضافه 
کرده ام. گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از 
شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بالی 

سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. 

در ابتدا، چند خطی خطاب به باالنشــیناِن حاکم که به زور و 
قدرتشان غره اند می نویسم؛

مــا ایرانیان نــه مظلومیم و نه ظالم پرور، »ما بر خالف شــما 
متمدنیم«.

ما از اولین مردم دنیاییم که بر زمین کاشتند و ِدَرویدند، اولین 
مردمی که اسب را رام کردند، کاریز زدند و فرش بافتند. 

همــان مردمی که چندی پس از غلبــه اجانب، دبیری دیوان 
حکومت اَُموی را در دســِت دانایی و حکمِت خویش گرفتند 
و به آنان آداب حکومت و کشــورداری و حتی معاشرت  و ادب 

آموختند.
در این چهار دهه ســعی کردیم با شــما نیز به جای زبان لعن 
و نفرین و اعدام و حد و تعزیر، به زبان فرهنِگ برخواســته از 
تمدن مان سخن بگوییم اما پیداست که نیاموختید و کماکان 
بر ســر کبر و تفرُعنید، البته اُمویان هم نیاموختند و شد آنچه 

باید می شد.

و دیگر سخنی با همکاران شریفم؛
به عنوان تنی از جامعه ی موسیقی که در نوجوانی بارها سازش 
توسط تندروان ارزشِی آن زمان بر سرش ُخرد شده، کسی که 
سال هاست در کنار بســیاری از شما اهالِی فرهنگ تخفیف و 
تحقیر دیده و شغلش به مثابه اشاعه ی فحشا جلوه داده  شده، 
کســی که از یازده سالگی کار کرده و صدها مرتبه دور کره ی 

زمین، کشور به کشور و شهر به شهر گردیده، کسی که مانند 
اکثریت قاطع مردمش تازه از راه نرســیده و بر سفره انقالب و 
جنگ ننشســته و هر روز با این سیستم عبوس و تفرقه افکن 
روبه رو بوده اســت، مصرانه بر انجــام فعالیت های فرهنگی و 
مطالعه در این زمینه تأکید می کنــم. از همکارانم می خواهم 
که هیچ فعالیتی اعم از نمایش و کنســرت و برگزاری جلسات 
فرهنگــی و... را »علی الخصوص در ایران« لغو نکنید حتی اگر 

رایگان، اگر آنالین، به هر طریق که می شود فعال بمانید.
ما چهل و چند سال اســت که هر روز با این ماشین سرکوب 
جنگیده ایــم، لغو و عدم اجرای برنامه های فرهنگی خواســت 
کســانی اســت که از اجتماع و اتحاد و تعالــی و تفکر مردم 

می هراسند.
با کار نکردن و کنار نشستن، دشمنان خرافه پرور ایران و فرهنگ 

ایرانی را به خواسته شان نرسانید.
اینک، امروز با هر علم و هنری که دارید در صحنه و کنار مردم 
بایستید و همه را به اتحاد فراخوانید و به هر قیمتی سفیر مردم 
ایران و تمام اقوامش باشید و فریاد حق خواهی شان را به گوش 

جهان برسانید. 
کار فرهنگی و هنِر جدی تعطیلی بردار نیست و هیچ دگرگونی 
اجتماعی با حذف فرهنگ امکان پذیر نیســت، که اگر چنین 
گــردد نتیجه ای جز رضایت و خواســته ی این اندک طایفه ی 

ضدفرهنگ در پی نخواهد داشت.
می دانم که ســخت اســت چون گاهی زور غفال و رسانه های 
داخلی و خارجی اینان، از آرشــه ی مــن و مضراب همکارم و 
فریاد شما بیشتر است؛ اما باور دارم که ممارست و اتحاد و کار و 
جنگندگی، در آخر آزادی را ممکن می سازد. بیش نگویم و تنها 

به خطی از جان نوشته، به هموطنانم می گویم:
همچون سیزده سال گذشته، تمام صحنه هایی که من روی آن 
ســاز بزنم تریبون مردم آزادی خواه و آزادگاِن به تنگ آمده ی 

»سرزمینم ایران« خواهد بود.
دست دردست و قدم به قدم کنار شما
کیهان کلهر.«

بیانیه کیهان کلهر 
در ارتباط با جنبش ایران
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علی دایی پیشکسوت فوتبال 
مرگ  به  واکنش  در  ایران  
مهسا امینی گفته است: چه به 
روزگار این سرزمین آوردید؟ 
اتفاقی  چه  می پرسد  دخترم 
به  دارم؟  پاسخی  چه  افتاده؟ 

کدامین گناه؟
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در اساطیر هند، پراجاپتی، Prajapati  خدای آفرینش پس 
از خلق هستی به ورطه فرســایش می رسد. از هم گسسته 
می شــود و فرزندانش دوباره پاره های وجودش را بهم پیوند 
می زنند. اســطوره ها نمادین و از دیدگاه های مختلف قابل 
تحلیل هستند. پرسش هایی که از این اسطوره ی »آفرینش، 
تخریب و زایش دوباره« می توان مطرح کرد این اســت که 
اصوال چه عواملی در زندگی فردی و جمعی سبب فرسودگی 
و زایش دوباره می شوند. دیگر این که  چگونه »ایران« پس از 
سازندگی مردمانش، هر بار توسط گروهی خودکامه از هم می  
پاشــد. نظام و ارزش های زندگیش بهم می ریزند. گنجینه 
های طبیعی، مادی، معنوی و فرهنگی اش به یغما برده می 
شــوند. جان ها به هالکت می رسند... بطوری که پس از آن 
فرزندانش می بایســت در پی تالشــی عظیم و جانفرسا  بار 
دیگر او و خود را به هم پیوند بزنند. چرخه و از هم گسستگی 
ای بس دردناک، که برای بیرون رفت از آن، نخست می با یست 

به چگونگی شکل گیری آن پرداخت. 
در رابطه با جریانات اخیر ایران، زمانی که شــعله های امید به 
بهبودی در وضعیت اسفبار کنونی به خاموشی می گرایید، بناگاه 
دیدیم که جوانان ایرانی پا به میدان نبرد گذاشته و جهانیان را 
شگفت زده کردند. به دنبال چنین پدیده ای کم نظیر، این فکر 
پیش می آید که چگونه این نسل دهه هشتادی و دهه هفتادی 
که نه تجربه زندگی پیش از انقالب را داشــته و نه ســازگار با 
احکام تحمیلی ارشاد گرایان نظام مذهبی، چنین به مبارزه می 
پردازد. جوانانی مزین به آرایش و موهای مش شده و نمایان از 
زیر شال، شلوارهای شل و لشی، آیفون به دست و ظاهرا غوطه 
ور در دنیای بی خیال مجازی و بی تفاوت به دنیای پیرامونی 
که اکنون برای مطالبه حقوق  خود چنان شــجاعانه شعار می 
دهند که فریادشان لرزه بر اندام ارتجاع انداخته است! ارتجاعی 
که بر اساس ماهیت متحجر و سنگی اش، از قوه ی انعطاف و 

گفت و شنود دو سویه بی بهره است.
ســامورایی ها و سلحشــوران ژاپن باســتان به درستی می 

دانســتند که »ترس از مرگ« نیروی زیادی از »زندگی« می 
گیرد و در نبرد ها ســبب سستی و شکست افراد می شود. از 
این رو، طی تمریناتی ویژه بر احساس ترس از مرگ غلبه می 
کردند و به عبارتی »از جان گذشــته« می شدند تا در جنگ 
پیروز شــوند. این نوع از جان گذشــتگی به منزله ی حس 
مرگ پروری نیست. برعکس، نیروی زندگی را در فرد افزایش 
می دهد. در این رابطه، جوانان ایرانی تعالیم سامورایی را در 
اختیار نداشتند اما با پدیده مرگ... مرگ آزادی، دموکراسی، 
قانون، اعتماد، ارزش ها ...از کودکی روبرو بودند. با این وجود 
با برخورداری از حمایت نیروی شــگفت انگیز دیگری به نام 

»خانواده« توانستند از ترس انواع مرگ ها عبور کنند.
والدیــن،  بیمناک از آینده جوانــان و از آن چه که فرزندان 
شــان در بیرون خانه با ان روبرو بودنــد، و نیز برای جبران 
کمبود ها و آشــنا ســازی آنان با ارزش های فرهنگ ایرانی، 
در منــازل خود، نمونه ای از »ایران کوچک« را بنا نهادند، با 
همان نقشــه جغرافیای پذیرش و هم زیستی مذاهب، اقوام، 
گرایشــات متفاوت جنســیتی، با زنده نگهداری رایحه گل 
سنبل در مراســم نوروزی، با رویکرد به خداوند جان و خرد، 
با ابراز عشق به  »ایران مادر«...تو را ای کهن بوم و بر دوست 
دارم...با امانت داری  پر سیمرغ خرد در آشیانش برفراز قله با 
شکوه دماوند، با خرد نیاکان ایران زمین، با نخستین منشور 

آزادی بشر ازکورش..  
آن هــا به فرزنــدان خود آزادی عمل دادند و کوشــیدند به 
منظور پرورش هنر و رویحه ورزشکاری با نام نویسی فرزندان 
در انواع کالس های موسیقی و رقص و ورزش و کامپیوتربرای 
وصل شدن به دنیای آزاد... تا حد امکان، امید به آینده ایران 
و جوانــان را زنده نگه دارند. و چنین بود که »جنبش خانه« 
بدور از چشــمان اژدهای حریص و بلعنــده آزادی در منازل 
ایران شکل گرفت و والدین برای ایجاد چنین فضایی در خانه، 
علیرغم ناتوانی های مالی، سرخوردگی، تحمل ستم، تحقیر، 
سانسور، شرم و خشم فروخورده ... از خودگذشتگی های غیر 

پیرایه شبان

نقش »جنبش خانه« 
در انقالب زنان و جوانان  ایرانی

آن زمان که پنداشتی
برگ هایم فرو خواهند ریخت

ُگل دادم و شکوفا شدم
آرپیتا نما
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قابل توصیفی را  متحمل شدند.

 این چند پارگــی در دنیای جوانان، دنیای خانه، مدرســه، 
خیابان، ورزشگاه... سبب شد که جوانان، زندگی در »آستانه« 
threshold را تجربــه کنند؛ در جهان  بینابینی؛ در جهانی 
آکنده از سردرگمی اما سرشار از امکاناتی که فرد را به گزینش 

راه زندگی اش دعوت می کند! 
و جوانان بطورغریزی و با دریا دلی که مقتضی سن شان است 

و با به یاد آوری خرد نیاکان ...
 پا به عرصه وجود متفاوت و منحصر به فرد خود گذاشــته و 
راهی را بر گزیدند که نه تنها پاره های وجود از هم گسســته 
ایران و خود را بهم  پیوند می زند بلکه دیدگاه جهانیان را نیز 
به ایران و ایرانی متفاوت می کند. و با لمس قلب دنیا از طریق 
پیام اصیل شــان سبب شدند که جهانیان نیز از صمیم قلب 
خود به آن ها در راه مبارزه برای آزادی پاسخ دهند. این نسل 
هر چند تجربه زندگی و پختگی بزرگترها را ندارد اما خردمند 

است و از هم اکنون می داند که چه می خواهد. 
افزون بــر این ها، جوانان ایرانی ضرورت نــوآوری را با همه 
وجــود خود حس می کنند و می دانند که ما از عصر حجر و 
تحجر اندیشــه و یک سویه نگری و تحکم عبور کرده ایم. آن 
ها به خوبی درک می کنند که ما به عصر آکواریوس رسیده 
ایــم. عصری که در آن، دوران حکومت های خودکامه بســر 
آمده اســت. آنان بدون مشارکت شهر وندان خود دیگر بطور 

موثر قادر به اداره ملک خویش نخواهند بود.
 ما انســان هایی جهانی شده ایم و با در دسترسی به شبکه 

های مجازی، حتی با اندیشــه و سلیقه های متفاوت،  دولت 
مجازی متحد و فراگیری را تشکیل داده ایم که حکومت های 
بیرونی را به سازگاری و بر آوردن نیازهای شهروندانش دعوت 
و گاه وادار می کند. ما هم اکنون در عصری به ســر می بریم 
که تفرد و تحول از ضرورت های زندگی در این دوره اســت. 
انسان ها نیز می بایست در این سفر قهرمانی درونی و بیرونی، 
پیش از هر چیز دیکتاتورهای درون خود و بیرون را به عنوان 

موانع رسیدن به اهدافشان شناسایی کرده و متحول کنند.
 جوان ایرانی نیز با چنین تشخیص وآگاهی، حال می خواهد 
سر زندگی، گرمای افتاب بر پوستش، آفرینش هنری،  خواندن 
کتاب بدون سانسوز، رقص، گوش دادن به موسیقی دلخواه در 
کنارمحبوبش، بازیگری در سینما، آرایش، حجاب اختیاری، 
گردش در پارک با سگ و حیوان مورد عالقه اش ... و از همه 

مهم تر حس »خود بودن« را آزادانه تجربه کند.
این نسل می داند که چه چیزی برای روح ش خوب است و برای 
   Anima Mundi »آن ترانه می خواند. آوازی که »روح جهانی

را نیز به هم آوایی و مشارکت فرا می خواند! 

زن، زندگی، آزادی.

مرد، میهن، آبادی.
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مسئوالن  دانم  نمی 
مملکت  اول  طراز 
جدید  نسل  چقدر 
را  ها(  هشتادی  )دهه 
می شناسند که اگر می 
شناختند بعید می دانم 
مسیر برخورد سخت را 
برای متقاعد کردنشان 
اما  کردند.  می  انتخاب 
خوب  را  نسل  این  من 
می شناسم. چون یکی 
نسل  این  های  بچه  از 
فرزند من است و حداقل بیش از دویست نفرشان به من 

مراجعه داشته یا مشاوره گرفته اند.
شاید اگر و فقط اگر یک واژه بتواند این نسل را از نسل 

های پیشین متمایز کند واژه « بازی«  است 
برخالف تمام نسل های پیشین که بسیار سخت درس می 
خواندند، سخت کار می کردند و سخت می زیستند، این 

نسل تمام زندگی را به بازی و شوخی گرفته است.
و  ندارد  وجود  بودن  جدی  نام  به  چیزی  نسل  این  برای 
زندگی حقیقتا برایشان به یک شوخی مانند است. ) البته 

از زاویه دید ما (
فضایی  های  کارتون  و  کامپیوتری  بازیهای  با  که  نسلی 
و  ها  پوشیدن  لش  به   ، شده  بزرگ  ژاپنی  های  انیمه  و 
محبوبش  های  شخصیت  و  کرده  عادت  ها  بودن  شلخته 
انواع  که  اساطیری  و  فلسفی  و  دینی  های  شخصیت  نه 
قهرمانان فیلمها و انیمه ها هستند ؛ نسلی که نگاهش به 
دین و باورهای دینی عمیقا با نسل های پیشین متفاوت 
و  مبطالت  و  مقدسات  داند  نمی  اصال  که  نسلی   ، است 
مرجع  و  چیست  شرعی  احکام  و  مستحبات  و  محرمات 
فکری اش بیش از اینکه مرجعیت دینی باشد ، سلبریتی 

ها و هنرمندان و خوانندگان هستند.
برای این نسل یک پست جدید یا یک اثر جدید از یک 
سلبریتی یا رپر ایرانی یا خارجی در فضای مجازی از مرگ 

دهها مرجع دینی مهمتر است !!

در وجودش  اندیشی  نام مصلحت  به  نه چیزی  نسل  این 
است و نه چیزی به نام ترس در خونش.

جالب اینکه علیرغم این ویژگیها و جدی نبودن ها، بلدند 
بسیار راحت تر از ما پول دربیاورند و بسیار راحت تر از 
ما هم زندگی کنند و در عین تعجب میزان آگاهی و شعور 
بسیار  پیشین  های  نسل  به  نسبت  هم  شان  اجتماعی 

گسترده تر و گاه عمیق تر است.
اینها را گفتم که بگویم آقایان مسئول:

مواظب باشید ، بسیار هم مواظب باشید ، این بچه های ۱۵ 
تا ۲۰ ساله ای که االن در خیابان ها هستند نه از باتوم و 
گلوله می ترسند و نه با تهدید و تطمیع پا پس می کشند
آنها مثل نسل های پیشین نیستند که تحقیر شوند و با 
این همه از ترس بریدن نانشان یا گرفتن جانشان ، باز هم 

دم برنیاورند و حرف نزنند.
به شوخی گرفتن زندگی  این نسل  ، ویژگیهای  گفتم که 
است و بازی دانستن همه چیز. حتی باتوم و گلوله و خون 
و مرگ برای کنار آمدن با این نسل فقط و فقط باید زبان 
آنها را بلد بود و با آنها با زبان خودشان صحبت کرد. آنها 
با  یا  برتابند  را  تحقیرها  که  نیستند  گذشته  های  نسل 
آنها  که  بخزند. چرا  هایشان  به پستوهای خانه  تهدیدها 

مرگ را هم به سخره گرفته اند.
می گویند کودکان شوخی شوخی به پرندگان سنگ می 

زنند و پرندگان جدی جدی می میرند.
من اما می گویم شما جدی جدی به آنها تیر می زنید و 
مثل  آنها  از  خیلی  چون  میرند،  می  شوخی  شوخی  آنها 
جان  هم  هنوز  مرگ  لحظه  در  که  کنند  می  فکر  ها  گیم 

های دیگری دارند..
باز  چشم  ناگهان  باشید.  مواظب  واقعا   ، باشید  مواظب 
اند  بر زمین ریخته  بینید مثل گنجشک  و می  می کنید 
و خونشان خیابان های شهر را چنان برگهای پاییز رنگین 

کرده است. در سکوتی محض و با لبخندی بر لب. 
 این نسل با حساب و کتابهای ما و شما برای رام و آرام 
شدن جور در نمی آیند ؛ چرا که اینها حتی حیثیت مرگ 

را هم به بازی گرفته اند.
لطفا مواظب باشید خونی بر دامانتان ننشیند که حتی با 

آب زمزم و کوثر نیز نتوان پاکش کرد.
اینها  باشید.  سرزمین  این  آینده  های  بچه  مواظب  لطفا 

فرزندان همین مرز و بومند.
میم -الف

شوخـی با مــرگ
-دهه هشتادی ها
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بالندگی و بلوغ مردم را می دیدم  با آنکه  شگفت زده ام! 
و آن را بیان می کردم، گمان می کردم »غم نان« و »درد 
آزادگی«  و  آزادی  »درد  برای  مجالی  دیگر  معیشت« 
عموم  بلکه  میرزابنویس،  مِن  فقط  نه  نمی گذارد.  باقی 
این  بر  جامعه شناسان  و  سیاست شناسان  تحلیلگران، 
باشیم.  گرسنگان«  »شورش  منتظر  باید  که  بودند  باور 
متوسط،  طبقۀ  آرزوهای  می کردم،  گمان  من  حتی 
آرمان های جامعۀ مدنی و مطالبات جامعه ای که غم نان 
ندارد، فراموش شده است... اما بهت زده ام از اینکه این 
همدل  را  اقشار  همۀ  و  یافته  گسترش  حتی  مطالبات 

کرده است.

چندده درصدی  تورم  پیاپی  سال  چندین  که  مردمی 
تاراج  به  را  جیبشان  و  سفره  و  شکسته  را  کمرشان 
برده، در تجمعات و اعتراضاتشان یک شعار »معیشتی« 
تعظیم  سر  نباید  مناعت طبع  این  برابر  در  نمی دهند! 
و  بنزین  سر  گرسنگان  شورش  منتظر  آورد؟  فرود 
می انداختید،  راه  کوپن  دم ودستگاه  و  بودید  قندوشکر 
بر کسی  البته  بود!  اما دغدغۀ اصلی مردم چیز دیگری 
بسیار گسترده  اعتراضات  این  دلیل  که  نیست  پوشیده 
بروز  باعث  کرد  دختری  جانگداز  مرگ  اینکه  اما  است، 
صاحب عزا  را  خود  چنین  کشور  کل  و  می شود  آن 

می داند، نشانۀ بلوغ و بزرگی نیست؟

و همسایۀ  کرد  تصرف  را  کابل  طالبان  که  روزهایی  در   
بخش  رفت،  فرو  محض  تاریکی  در  دوباره  شرقی 
را  افغانستان  اوضاع  نگرانی  با  ایران  مردم  از  بزرگی 
پیگیری می کرد و آشکارا دردمندی را می توانستید در 
حرف هایشان ببینید. آن روزها مردم ایران، مانند برادر 
و خواهری دلسوز و آگاه غصۀ افغانستان را می خوردند. 
کل دنیا ــ هم ملت ها و هم دولت هایشان ــ چشمش 
همان  ایران!  جامعۀ  مگر  بست،  افغانستان  روی  به  را 
بلوغ  و  ارزش های آزادی خواهانه  اثبات شد،  بر من  روز 
ایران  به عناصری ریشه دار و قدرتمند در جامعۀ  مدنی 
می گفتم  زمان  همان  دلیل،  همین  به  است.  شده  بدل 

نقطۀ خاورمیانه است. پرنورترین  ایران  جامعۀ مدنی 
بودند،  متنفر  متوسط  طبقۀ  آرمان های  از  که  کسانی 

طبقۀ  درهم شکستن  برای 
فشار  طریق  از  متوسط 
تالش  بسیار  اقتصادی 
کردند، اما امروز با صدای 
شکست  می توان  رسا 
طبقۀ  نابودی  پروژۀ 
کرد.  اعالم  را  متوسط 
اقتصادی  شاخص های 
را  متوسط  طبقۀ  له شدن 
می دهد،  نشان  آشکارا 
فقط  متوسط«  »طبقۀ  اما 
طبقه«  این  مادِی  »جسِم 

نیز  آن  منش  و  آرمان ها  اندیشه،  روح،  بلکه  نیست، 
قهقرا  به  ما  می سازد.  را  سرشتش  و  هویت  از  بخشی 
امروز  آن  فراگیری  و  نمرد  ما  در  ارزش ها  نرفتیم. 

است. شگفت انگیز 

دیگر.  فرصتی  برای  باشد  جامعه شناختی  تحلیل  البته 
قطع  خوِف  میان  می بریم؛  سر  به  مضطر  حالت  در  فعاًل 
وقت  آینده  در  سَیالنیم.  در  وی پی ان  رجاِی  و  اینترنت 
برای  اما  کنیم،  واکاوی  فرصت  سر  را  همه چیز  داریم 
مثال می توانید به این متن بنگرید: »در ستایش جامعۀ 
را  ایرانی  جامعۀ  بالندگی  دالیل  آن  در  که  ایرانی« 
آنجا  در  را  عوامل  مهم ترین  از  یکی  اتفاقًا  برشمردم. 
جامعه  تحول  موتور  به  که  بودم  کرده  ذکر  زنان  نیروی 
است:  روشن  دیگر  ایرانی  جامعۀ  تکلیف  شده اند.  بدل 
با  و  است  ایستاده  ارزش ها  این  پای  و  دارد  ارزش هایی 
گرسنگی کشیدن هم دست از آن برنمی دارد. به همین 
ایران  آیندۀ  می کنم  حس  عمیقًا  بار  اولین  برای  دلیل، 
را  ده ساله  کودک  لباس های  نمی توان  است.  شده  بیمه 
تن جوانی بیست ساله کرد! حتی اگر این جوان را بزنید، 
بزنید...  فریاد  بکوبید،  مشت  سرش  بر  کنید،  بازداشت 

نه! نمی شود! آن لباس کودکی به تن او نمی رود!

امروز اول مهر است و من این روزها عمیقًا معنای »مهر« 
به هم دارند  را حس می کنم: مردمی که »مهر« عمیقی 
از  و  دارند  دغدغه   کشورشان  و  خود  بهروزی  برای  و 
نشنیده اند  را  حرفشان  هیچ گاه  که  کسانی  »بی مهری « 
مهر  این  خسته اند.  زده اند،  بهتان  و  مشت  پاسخ  در  و 

جاودان باد...

ما نمرده بودیم مهسا
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مضمون  با  ایتالیایی  ترانه  یک   )Bella Ciao( چاو  بال 
در  را  ان  ایتالیا  مقیم  ایرانیان  روزها  این  که  آزادیست 

پشتیبانی از جنبش آزادیخواهی کشور مان می خوانند:

یک روز از خواب برخاستم 
خدا نگهدار ای زیبا خدا نگهدار خدا نگهدار

متجاوز دیده می شود
ای هواخواه ]ازادی[ مرا با خود ببر 

زیرا مرگ نزدیک است 
و اگر به عنوان یک هواخواه جان سپردم 

خدا نگهدار ای زیبا خدا نگهدار خدا نگهدار
تو باید مرا به خاک بسپاری 

مرا در کوهستان به خاک بسپار
زیر سایه گلی زیبا 

و کسانی که از آنجا می گذرند
به من خواهند گفت »چه گل زیبایی«

این یک گل هواخواه است 
که برای آزادی جان سپرد 

یاد عزیزان جان باخته در راه آزادی ایران را همیشه گرامی می داریم 
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آیین گیسو بُران

پس از فاجعه ی ساختمان وزرای تهران و کشته شدن 
در  ایرانی،  غیر  و  ایرانی  زنان  از  امینی شماری  مهسا 
اما هستی و  بریدند.  نمادین گیسوان خود را  حرکتی 

سرچشمه ی این رفتار چیست ؟!ً

از  گیسو  و  مو  بریدن  یا  ؛  گشودن  زلف  گیسوبُران، 
رسوم  از  و  ایرانی  فرهنگ  در  سوگواری  آیین های 
دیرینه ایرانیان باستان و نماد سوگواری است. فرنگیس 

در سوگ سیاوش گیسوانش را برید :

فردوسی:
همه بندگان موی کردند باز
فرنگیس مشکین کمند دراز

برید و میان را به گیسو ببست
به فندق گل ارغوان را بخست

حافظ
گیسوی چنگ بُِبّرید به مرِگ ِمِی ناب

تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند

خاقانی
گیسوی چنگ و رگ بازوی بر بط ببرید

گریه از چشم نی تیز نگر بگشایید

سلمان ساوجی:
ای صبح دم، چه شد که گریبان دریده ای

وی شب، چه حالت است که گیسو بریده ای

در فرهنگ ُکردی 
در  ؛،زنان  لُری  و 
عزیزان  سوگ 
رفته،   دست  از 
می خراشند  روی 
خود  گیسوی  و 
دور  به  ؛  بریده 

دست  می پیچند.بر اساس آیین پریشان کردن گیسو 
در میان ُکردها و لُرها ؛ زنان موی خود را پریشان کرده 
و بر سر و صورت خود می کوبند و به خراشیدن صورت 

خود می پردازند.

در آیین چمر در استان های کرمانشاه، ایالم و لرستان 
اسب  شدن  نزدیک  هنگام  به  مراسم  از  بخشی  در  ؛ 
آراسته به سیاه چادر، زنان به زاری پرداخته و گیسوی 
خود را پریشان می کنند.در زبان کرمانشاهی و لکی به 
گیس بران ؛ گیس برین و  در لری خرم آبادی و بختیاری 

به آن پل برون گفته میشود.
این آیین بجای مانده از سوگ سیاوش در میان کوردها 

به ویژه کورمانجی ها نیز برگزار میشود .

سیاوش  جایگاه  در  درست  امروز  کردستان  ژینای 
آتش  در  بیگناه  که  است  ایستاده  فردوسی  شاهنامه 
بیداد سوخت و چه شایسته زنانی که سوگ سیاوش را 
زنده کردند. بانوان این سرزمین در مرگ سیاوش و در 
مرگ ژینای کوردستان گیسو بریدند ! آخ که با دیدن 
هر گیسوان بریده هم اشک ریختم و هم سیاووشون 

سیاوش را از یاد گذراندم !

در جایگاه سترگ موی زنان اینکه بزرگترین و مقدس 
ترین سوگند زاگرس نشینان ) ساکنین و مهاجرین( ؛ 

گیسوی مادر است ؛ وه گیس دااام/ وه گیس دالگم.

یاد و نام همه ی جانباختگان راه میهن گرامی باد.
بر یوتاب ها و گرد آفریدها و تهمینه ها و منیژه ها و 
آناهیتاها و میتراها و بی بی مریم ها و زیور ها و ژیناهای 

سرزمینم هزاران درود میفرستم.



19

C  Copyright 2022 Ketab Corporation

من انسانم 
عرفان نظر آهاری 

گمشــده ای داریم که اسمش انتخاب است.  کلیدی است که 
قرن ها پیش گمشــده است. دور و برمان هزار و یک در است، 
درهای بسته ای  که نمی دانیم چه وقتی و چه کسی قرار است 

آن ها را باز کند.

ماندن پشت هزار و یک در بسته اندوه می آورد، بیچارگی می 
آورد، خشــم می آورد. و خشــم و اندوه و بیچارگی که به هم 

بیامیزد جنون می آورد.

اختیار را که از آدم  بگیرند یعنی  انسانیتش را از او  گرفته اند، 
قیمتی ترین دارایی اش را و انسانی که انسانیتش را از او ستانده 

بشود، دیگر چه فرق می کند با خشت و  خاک و  خاکستر؟

درد این مردم، درد بی انتخابی اســت. روی تنشان همه جا رد 
تنبیه بی اجازگی است.

عشق را باید تعارف کرد. معرفت را باید تعارف کرد، دین را هم 
باید تعارف کرد. یکی بر می دارد، یکی هم بر نمی دارد. 

هر چیز قشنگی که اجباری بشود، زشت می شود. بهشتی که 
کشان کشان آدم را به آن ببرند، دیگر جهنم است.

آدم ها انسانیت را باید انتخاب کنند، عشق را باید انتخاب کنند، 
خدا و دین و پیغمبر را باید انتخاب کنند. 

هیزم اجبارها روی هم که تلنبار بشــود، انبار باروت حسرت  و 
حرمان است، کبریِت غضِب زندگی ام کو، یک روز این هیزم ها 
را شعله ور می کند. ما االن آنجاییم کنار تل هیزم اجبارها، کنار 

زندگی های نزیسته ای که دارند دود می شوند،

هشتگ مهسا امینی در توییتر از مرز 200 میلیون گذشت 
و در تاریخ به یک الگوی همدلی جهانی تبدیل شد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول مهرماه ۱۴۰۱؛ با گذشت یک 
هفته از قتل مهسا امینی، »هشتگ مهسا امینی« در توییتر یک 
رکورد بی سابقه و تاریخی را شکست و به یک الگوی تاریخی از 

همدلی و همبستگی جهانی تبدیل شد.

پس از قتل مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی که تنها دو ساعت 
پس از بازداشــت توسط گشت ارشاد در ساختمان وزرا با ضربه 
مشت ماموران وحشی انتظامی به جمجمه اش کشته شد، و پس 
از آنکه برادر مهسا اعالم کرد تمام ایران بپاخواهد خاست؛ مردم 
ایران بالفاصله با حضور در مقابل بیمارستان کسری به این قتل 
حکومتی اعتراض کردند و اعتراضات گسترده و سراسری برای 

دستیابی به آزادی و دمکراسی را با اسم رمز مهسا کلید زدند.

نام مهســا امینی تبدیل به کد رمزی برای اعتراضات شــهریور 
1401 شد، اعتراض به سرکوب و دیکتاتوری 43 ساله و دردی 

که جامعه ایران را تبدیل به بشکه باروت کرده است.

هشتگ مهســا امینی که در آن مردم به این قتل ناجوانمردانه 
اعتراض کرده و به 43 سال ظلم و ستم اشاره کرده اند به سرعت 
رکورد توییتر را شکست و به یک عدد بی سابقه در تاریخ توییتر 

رسید.

نه تنها مردم ایران که بسیاری شخصیتهای جهانی، پارلمانترها، 
نمایندگان کشورها، هنرمندان، نویسندگان و حتی شرکت جیمز 

وب به آن انعکاس دادند. 
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درس ها و ترس های یک مرگ

»ژینا« منســوب به » ژین » - اســم مصدری معروف در زبان 
کردی - است. ژین به معنای زیستن است و از این رو می توان 

گغت ژینا هم به معنای نامیرا و زندگی بخش است.
در زبان کردی میان کلمات ژن ) به معنای زن (، ژبن، ژیان ) به 
معنای زندگی(،  ژبار) به معنای تمدن(  و ژیانەوە ) به معنای 

رستاخیز( قرابت ریشه شناختی وجود دارد.
»هاوژین« هم  معادل کردی واژه همسر است که انصافا از لحاظ 

آوایی و معنایی از معادل فارسی خود بسی زیباتر است.
چه، بدون هیچ اغتشاش مفهومی و صعوبت آوایی، با رساترین 

وجه، مفهوم » در زندگی مشترک بودن » را می رساند.
زندگی مشترکی که رکن رکین آن زن است.

تاریخ زبان در این زمینه حاوی درسی مهم است: زن سرچشمه 
آفرینش اســت و مصدر زیستن تنها با اضافه شدن یک حرف، 

مسقیما از اسم زن می آید.
مضاف بر این، آفریدن تنها عملی زیست شناختی و مربوط به 

حیات بخشیدن به کالبد بی جان نیست.
بلکه فراتر از آن تاملی اســت بر جهان و خود مفهوم زندگی و 
داللت های معنوی و فرهنگی آن و خویشــاوندیش با مفاهیم 

متعالی نظیر فرهنگ و تمدن.
بی دلیل نیست که زیباترین نام های دخترانه و پسرانه کردی، 
از مصدر ژین می آیند تا با هر والدت، داســتان زندگی و شور 
و ســرزندگی آن را روایت کنند: ژینا، ژیــوار، ژیار، ژیان، ژینو، 

هاوژین و ...

مرگ ژینا) مهسا امینی ( دختر 22 ساله سقزی از این منظر، 
راوی جوانمرگی تلخ این تذکره زبانی و جهان معانی آن است.

رویدادی بغایت تروماتیک که وجدان جمعی ایرانیان را رنجور و 
همچون کاردی زهرآگین در ژرفای آن فرو رفت.

پسرکشــی، پدرکشی و برادرکشــی مضامینی آشنا در تاریخ 
اسطوره و ادبیات ما هستند.

اساسا داستان آفرینش با رنج نامه ی قتل هابیل بدست قایبل 
آغاز می شود.

برجسته ترین مضمون پسرکشی در روایات دینی نیز، داستان 

قربانی کردن اسماعیل بدست ابراهیم به عشق معبود است.
تراژدی قتل سهراب توسط رستم هم فواره ی خونی است که 
سده هاست جهان اساطیری ما را سرخ فام و خونین کرده است.
اما در کم تر داستانی، زن می میرد و این صرفا به علت ریخت 
مردساالرانه روایات جهان پیشــامدرن از زندگی نیست، بلکه 

بخاطر هراس از زوال خود مفهوم زندگی است!
زن سرچشــمه حیات و مصدر اصلی توالد و تناســل و توالی 
زیستی است و دخترکشی، خواهر کشی و زن کشی، بالقوه می 
تواند هستی را با مصائب مرگبارتری از مرگ مردان روبرو سازد.
در داستان ژینا، اما زن مرده است. مرگی اسطوره ای که حاصل 

زنانه تر شدن ساختارهای اجتماعی است.
زنانه شدن جامعه ایران در برتو نوسازی و غالب شدن امر مدرن، 
در دل خود امکان وارونه کردن بسیاری از سنت ها و اسطوره ها 

را فراهم کرده است.
پایتختی که خنکای شهریور و فراغت قبل از پاییز آن، جوانان 
زیادی را برای دیدن زیبایی ها و سرزندگی هایش به سوی خود 

می کشاند، » ایراندخت » خود را کشته است!
بی گناه و بی تاوان و درســت مانند تراژدی ســهراب و سوگ 

سیاوش!

در شــهری که چند سالی است ذائقه های زیباشناختی آن با 
خوش آهنگی و پرمعنایی نام های دخترانه ی کردی دمســاز 
شده و دخترانش نام هایی چون هیوا، روناکا، ژینا و ... را برخود 

دارند، بناگاه »خود ژینا« می میرد!
مســافری غریب که قرار بود چند صباحی ســفیر زندگی در 

پایتخت دود گرفته باشد!
مرگی غمبار که شاخک های احساسی و زیباشناختی شهر را 

تیز می کند!
از این منظر اندوه ملی برای مرگ ژینا، ســوگواری برای خود 

زندگی است. نگرانی از خشکیدن سرچشمه حیات است.
دفاع از کرامت انســان و آزادی آن در تعیین سرنوشت خویش 

است.
زن و زندگی مفاهیمی هم بسته اند و تاریخ زبان و جهان اسطوره 

ها و نمادها و معانی هم این را می گوید! زن نباید بمیرد!

صالح الدین خدیو
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زنان ایرانی نشان داده اند که علیرغم تجربه همه زن ستیزی 
ها، اســطوره بی بدیل پایداری و  مقاومت هستند. در طول 
تاریخ، زنان ایرانی, اســب دوانی، دوچرخه سواری و راندن 
خودرو و نیز در کشــورهای دیگر موشــک و فضا نوردی را 
تجربه و تمرین کرده اند. حال اگر بر اســاس قوانین متحجر 
جامعه مردساالر ایران از اســتفاده از برخی از وسایل نقلیه 
مانند دوچرخه محروم می شــوند، چه بــاک. زنان  ایرانی 

چه در داخل و چه خارج از 
کشور ثابت کرده اند که بر 
گام های پر استقامت خود 
استوار بوده و با وجود همه 
رنــج ها و تبعیض ها هرگز 
از پا نایستاده و توقف نمی 

کنند.  

پایداری زنان ایرانی

لغو مصاحبه ابراهیم رئیسی با کریستین امانپور و
 استقبال گسترده از اقدام این خبرنگار بین المللی در فضای مجازی

کریستین امانپور، خبرنگار باســابقه سی ان ان شرط مصاحبه رئیس 
جمهور اســالمی ایران را برای رعایت حجاب اسالمی نپذیرفت و این 
اقدام وی، تحسین بسیاری را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

برانگیخت.
مجری ارشد بخش بین الملل شبکه سی ان ان در مجموعه ای از توئیت ها 
روز پنج شــنبه 22 سپتامبر اعالم کرد که قرار بود در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل با ابراهیم رئیســی دیدار کند و از وی در مورد 
موضوعات مختلف از جمله آغاز اعتراض ها در ایران و مرگ مهسا امینی 
22 ســاله که به دلیل نقض قوانین حجاب توسط »پلیس اخالق« یا 
گشت ارشــاد دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، سواالتی 

بپرسد.
کریســتین امانپور در این توئیت نوشت: »این اولین مصاحبه من با 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسالمی ایران در خاک ایاالت متحده 
آمریکا بود که پس از هفته ها برنامه ریزی و آماده ســازی چراغ ها و 
دوربین های مصاحبه ، آماده بودیم. اما روز پنجشنبه هیچ نشانی از این 

رئیس جمهوری نبود.«
وی در ادامه می نویســد: » 40 دقیقه بعد از اینکه قرار بود مصاحبه 
شروع شود، یکی از دستیاران او به من مراجعه کرد و گفت که رئیسی 
پیشنهاد می کند وی روسری بپوشد، زیرا ماه های محرم و صفر است.«

 امانپور گفت که این درخواســت را رد کــرده و توضیح داد که »ما 
در نیویورک هستیم، جایی که قانون و سنتی در مورد حجاب وجود 
ندارد«. او افزود کــه او در مقابل هیچ رئیس جمهور دیگری از ایران 
هنگام مصاحبه با آنها )در خارج از ایران(، ملزم به پوشــیدن روسری 

نبوده است.
 وی اضافه می کند: »دستیارش به صراحت گفت که اگر من روسری 
نداشــته باشم، مصاحبه انجام نمی شــود و من در مقابل با اشاره به 
»وضعیت ایران« که اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفته است، پاسخ 

دادم » نمی توانم با این شرط بی سابقه و غیرمنتظره موافقت کنم.«

م  نجا ا ســر
یســتین  کر
پــور  امــان 
تیمــش  و 
شــدند  دور 
مصاحبــه  و 

انجام نشد. 
که  تصویری 

امانپور در پایان توییت هایش منتشر کرده است، نشان می دهد او در 
حالی که روبه روی صندلی خالی نشســته است، کت و شلوار سفید 

پوشیده و موهایش را باز کرده و منتظر رئیس جمهور ایران است!
امتناع این روزنامه نگار ایرانی-بریتانیایی از پوشیدن روسری با تحسین 

گسترده ای در فضای مجازی مواجه شده است.
 در این راستا، کریم سجادپور، تحلیلگر سیاست ایرانی-آمریکایی در 
مؤسســه کارنگی، یک اندیشکده مســتقر در واشنگتن دی سی، در 
توییتی نوشت:» آفرین بر کریستین امانپور. دیگر روزهایی که مسوولین 
جمهوری اسالمی ایران برای مصاحبه و مالقات، خبرنگاران و مسئوالن 
زن را ملزم به رعایت حجاب می کنند، باید تمام شود. حجاب اجباری 
منعکس کننده یک ایدئولوژی منسوخ و غیر قابل تحمل است، نه یک 

فرهنگ.«
 استر سیاماکیلی، مجری رادیو NPR، عکس امانپور را بازنشر کرد و 
نوشت: » ثبات شخصیت و یکپارچگی کالم کریستین امانپور کاماًل 

دست نخورده است و همیشه محفوظ است. «
 بهمن کلباسی، خبرنگار نیویورک و سازمان ملل برای سرویس فارسی 
بی بی سی نیز در توئیتر خود نوشت: »رئیسی با  لغو مصاحبه خود با 
کریستین امان پور بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری این رژیم، فکر می 

کند که می تواند در نیویورک نیز حجاب را تحمیل کند.«
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دیکتـاتوری،
دیکتـاتور توده هـای  دسـتاورد 

 روانشــناس آلمانی مانس اشــپربر کتاب خود را به نام نقد و تحلیل 
دیکتاتوری در ۳۲ سالگی و در دهه ۳۰ میالدی پیش از آنکه هیتلر 
جهان را به کام جنگ جهانی دوم بکشــاند، نگاشته است. او در کتاب 
خود از روی تحلیل روانی رفتار دیکتاتورها، پیش بینی کرده که کسی 
مانند هیتلر سرانجام خودکشی خواهد کرد. این کتاب که منتشر شد، 
نویسنده اش نه تنها ناچار شد برای مصون ماندن از خشم نازی ها به 
زندگی پنهانی روی آورد که کمونیست  های پیرو استالین نیز خواندن 

این کتاب را ممنوع کردند.

این کتاب توسط کریم قصیم به فارسی ترجمه و درسال۱۳6۳ توسط 
انتشــارات دماوند به چاپ رسیده است، انتشارات دماوند در سال 64 

تعطیل شد.

اشــپربر در این کتاب که متنی بســیار روان و گیــرا دارد، با تحلیل 
روانشناختی شــخصیت و رفتار دیکتاتورها نشان میدهد که آنها به 
خودی خود دیکتاتور نمیشوند، آنها پیامد رفتار توده هایی هستند که 

خوی دیکتاتوری بخشی از آنهاست.

برای آن که دیکتاتوری برای همیشــه از جامعه ای رخت بربندد، باید 
روحیه دیکتاتوری توده ها از میــان برود )یادمان نرود که ما ایرانی ها 
رابطه خوبی با ضعیف تر از خودمان نداریم. ببینید بچه هایمان به سوی 
گربه ها و سگ ها سنگ میاندازند، سواره ها به پیاده ها رحم نمیکنند، 
همه مان در کار خودمان فرمانروایی میکنیم. بقال حاکم اســت، نانوا 
حاکم اســت، راننده تاکسی حاکم است. مامور پلیس و قاضی و همه   
و همه در کار خود میخواهیــم حکومت کنیم. وقتی در خیابان دزد 
را میگیریم به جــای آن که تحویل پلیس  اش بدهیم اول به او کتک 
مفصلی میزنیم، پلیس مان وقتی خطاکاری را دستگیر میکند اول او را 

میزند و این مثالها فراوان است.

اینها همه نشــانه  های خوی دیکتاتوری نهفته ای است که در همه ما 
وجود دارد(.

اشپربر نشان میدهد که چگونه شخصیت روانی یک دیکتاتور در گذر 
زمان تحول مییابــد و او را از یک زندگی معمولی محروم میکند. به 
گونه ای که دیکتاتور رفته رفته دچار سادیسم )دیگر آزاری( و سپس 

مازوخیسم )خود آزاری( میشود.
در واقع از نظر اشپربر، دیکتاتورها بیمارانی هستند که بیماری شان در 
هیاهوی توده ها، برای خودشــان و برای دیگران پنهان می ماند و به 

همین علت فرصت درمان نیز از آنها ستانده میشود.

اشپربر با دســته بندی انواع ترس نشان میدهد که دیکتاتورها دچار 
»ترس تهاجمی« هســتند و در واقع بخش بزرگی از رفتار آنها ناشی 
از این نوع ترس اســت. اشپربر معتقد است اعتیاد به دشمن تراشی و 
ایده »دشمن انگاری هر کس با ما نیست« از سوی دیکتاتورها رهاورد 
ترس عمیقی است که در آنها نهفته است. او از قول افالطون مینویسد 
» هر کس میتواند شایسته دلیری باشد بجز دیکتاتور« و بعد خودش 
به زیبایی و با تحلیل روانشناختی نشان میدهد که این سخن افالطون 
چقدر دقیق است. در واقع نشان میدهد که دیکتاتوری ویژگی است که 
در نبود شجاعت پیدا میشود. و این رفتار در همه سطوح قدرت )پدر، 
معلــم، رئیس اداره، پلیس محله و ....( نمود دارد. ولی وقتی توده های 
دارای خوی دیکتاتوری با یکی از دیکتاتورها همراهی میکنند و از او 
پشتیبانی میکنند، از او یک فرمانروای به تمام معنی دیکتاتور میسازند.

اشپربر نشــان میدهد که چگونه ترس در گذر زمان به نفرت تبدیل 
میشــود و آنگاه توده ها برای ارضای نفرتشان از عده ای، دیکتاتوری را 
یاری میکنند تا آنان را نابود کند و بعد دوباره زمانی میرسد که توده  ها 
به علت نفرت از همیــن دیکتاتور، او را به کمک دیکتاتور دیگری به 

چوبه دار میسپارند.

او به زیبایی نشان میدهد که چگونه دیکتاتورها با ساده کردن مسائل 
ـ میدهند  ـ اما غیر قابل اجراـ  پیچیده زندگی، راه   حل های عامه پسندـ 
و اصال هم نگران عدم قابلیت اجرای این ایده های خود نیســتند، چرا 
که آموخته اند وقتی راه حل شان به نتیجه نرسید به  راحتی میتوانند با 
انداختن مسئولیت این ناکامی  به گردن دیگران )دشمنان فرضی(، این 
ناکامی را تبدیل به فرصتی کنند تا نشان دهند که دشمنان شان چقدر 

قدرتمند  هستنند و نمیگذارند تا آنها به اهدافشان برسند.

اشپربر البته تحلیل اش را معطوف به شخصیت سیاسی خاصی نمیکند 
ولی برخی مثال هایش را از رفتار دیکتاتورهای زمانه اش )اســتالین و 

هیتلر( می آورد.

با این  حال، زیبایی این کتاب به این است که وقتی نام هیتلر و استالین 
را بــر میداریم و نام هر دیکتاتور دیگری را میگذاریم می بینیم چقدر 
تحلیل تازه است. گویا اشپربر آن را همین دیروز و برای تحلیل رفتار 

دیکتاتورهای این زمانه نوشته است.

پیشــنهاد میکنم پیش از نام مقامات سیاســی، نام خود را در متن 
بگذاریم و بینیم چقدر سزاوار نام »دیکتاتور« هستیم.

دکتر محسن رنانی
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در بهت و اندوه گیان مهسا، زیبا دختر ایرانم به سوگ نشسته ام. 
نمی دانم چه کسی مخاطب من اســت. زیرا این بار نه تنها از 
تراوشــات فکری و احساســی که از بدنم، کــه از بدن مادران 
مادرانــم در زیر حجاب اجباری بیرون می آیــم و از زبان آنان 
نیزســخن می گویم. عریان! بدون پوشش ترس هایم از دیوی 
که تو از خود برایم ســاخته ای! زیرا امروز به میزان پلیدی تو 
که فرزندان سرزمینم را به کام مرگ و نیستی می فرستی، پی 

برده ام. 

چــون ظاهرا نمی توانــی مرا بدون حجــاب ببینی و تحریک 
می شــوی، برایت می نویســم و هزاران بار مشق می کنم: من 
زنم و زیبا هستم. زیرا ویژگی های شگفت انگیز زنانه دارم. من 
موجودی دریافت کننده وتاثیرپذیرهستم. نه تنها به منظور اخذ 
سلول هایی برای ساختن و باروری یک انسان بلکه برای دریافت 
همه زیبائی ها و حتی زشتی هایی که تو بر من روا می داری. تا 
بتوانم با روح آزاده ام به تفکیک بپردازم. دانه های عشق را بردارم 

و در قلب خود پرورش دهم.

 من آفرینش َگَرم، همــان ویژگی که آفریدگار به تو نیز گفته 
اســت: و ما انســان را به صورت خود آفریدیم. من انسانم، نه 
نیمه ی وجود تو. نه جنس دوم. من مســتقل از تو وجود دارم. 
نه پنهان در زیرعبای تو. نه به صورت ضعیفه ای که می بایست 
توســط تو کنترل شــود. من زنم و می خواهم همان گونه که 
هستم دیده و شنیده شوم. زیرا در من قدرت گیرایی نیرومندی 
وجود دارد که توجه را همچون دست نوازش گری بر روی روح 
همیشه-زن-بودنم، بر روح همیشه- مادر-بودنم، بر روح نگران-
من-از-ویرانگری- تو، به خود جلب می کنم. تا بتوانم با صبوری 
بــه موجودیت و زن بودنم ادامه دهم. تا بتوانم  مهر و عاطفه و 
رازآمیزی را منتقل کنم و در تو نیز شاید حس عاشقی را. عشق 

به آزادی! به برابری!

من تنها به منظور تحریک جنســی تو آفریده نشــده ام و اگر 
هم شده ام امری طبیعی و غریزی است. و اگر تو دچار مشکل 
تحریک پذیری مدام جنسی هستی شاید به درمان نیاز داری. 
اگر به زن تنها به عنوان یک وسیله برای ارضای جنسی فکر می 
کنی شاید نا خوداگاه تالش می کنی که برای فرار از مشکالت 
به »زهدان امن و بی خیالی مادر« باز گردی..Regression و تو 

آن بهشت گمشده را مدام در زنان جستجو می کنی. 

 اگر مایلی می توانی با ارزش های معنوی من نیزآشنا بشوی. و 
تجربه کنی که من تهدیدی برای موجودیت تو نیستم. که من 
مانع رفتن تو به بهشت و همخوابگی ات با بیشمار حوریان نیستم. 
دوزخی که ساخته ای نتیجه ی نوع تفکر و اعمال خود توست 
و تو آن را به من فرا می  افکنی. تو می توانی رابطه دوستی را با 
من تجربه کنی و مدام با دید متضاد »بهشت-مساوی-سکس با 
حوریان« و »جهنم-مساوی-سکس با زنان« به من نگاه نکنی. 
زیرا در این تضاد دچار سردرگمی می شوی. وبه دنبال آن من 
برای پرهیز تو از گناه می بایست از دید ه ها پنهان شوم . شاید 
در اثر این دوســتی یاد بگیری که با زن درونت، آشتی کنی. و 
دنیایی امن و بدون رعب و ترس و دروغ بســازی. تو می توانی 
مرا در کنار خود داشــته باشی و در این فرصت تجربه کنی که 
»دنیای ما« به مراتب بهتر خواهد شد. تو می توانی مرا و ملت 
خود را به جای نیاز به پشتیبانی اجنبیِ ایرانسوز در کنار خود 

داشته باشی!

به بهانه این که، ملت 43 ســال پیش به جمهوری اسالمی ات 
پاسخ آری دادند، سیاست خود محورانه خود را همچنان ادامه 
می دهی. اما نمی گویی که پیش ازآن انتخابات کذایی به زنان 
نگفتی که قرار نیست حق انتخاب برای پوشش داشته باشند. 
که نه تنها آب و برق مجانی در کار نیست بلکه قرار است از فرط 
گرسنگی و فقر به دزدی، خودفروشی، تکدی و زباله گردی رو 

پیرایه شبان

من از این آبم، از این خاک
اندکی ابرم، اندکی خورشید

اندکی گل هستم، اندکی آب
اندکی هم سنگ، عطشی هستم من

عطشی بسیار بزرگ ...
به دخترم مهسا …آناهید بارسامیان
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آورند. آری آن انتخابات فریبکارانه بر اساس وعده های دروغین 
تو انجام شد. و به دنبال آن مشروعیت باطل چهل و سه ساله 

ات!

امروز می خواهم از موهای مادران مادرانم، از موهایم بگویم که 
در درازای تاریخ ســتم بر زنان، صبورانه بهم بافته شــده اند، 
مطیع مطیع، در کنار هم. اما اکنون می خواهند که به دستان 
نســیمی مالیم رها شوند. گرمی آفتاب را به خود بگیرند. زیرا 
موهایم مانند ماه، نور اشــتیاق به زندگی را همچون رازی بر 
گرفتــه از تابش بی وقفه آفتاب منعکس می کنند. کجای این 

خواسته من برای تو تحریک آمیز و جهنمی بوده است؟

 هرزگی؟ بی ناموسی؟ بر چسب هایی که تو بر من می گذاری. 
و سنگسار نیرویی است سخت آشنا با دستانت که با پرتاب آن 
به زن درس عبرت می دهی. و نمیدانی که ارزش وجودی من 

تدفین پذیر و در گرو ُمهر تایید تو نیست. 

بر خالف شعار تو خالی بهشت زیر پای مادران، گاه راهی جز 
خود فروشی برای سیر کردن کودکانم برایم باقی نگذاشته ای. 
درجوار مرقد امام رضا و عتبات عالیات، برای زواران عراقی ...، 
فاحشه خانه های اســالمی بنا کرده و برایم کارت موجودیت 
صادر کرده ای. بر من قیمت گذاشته ای: با بکارت، بی بکارت،  
قد کوتاه، متوسط، سیاه چرده، سفید، الغر، پروار و گوشتی...و 
مرا در حد یک حیوان دســت آموزتقلیل داده ای. و من برای 
تن دادن به این خفت، هر بار چشمانم را برهر چه ارزش و آرزو 

بسته ام. 

اما در خیابان های گشــت ارشــاد تو چیزی دیگر به نظر می 
رسد... هر بار که می خواهی از مردم زهر چشم بگیری، بناگاه 
از مــن انتظار می رود که بــا حجابم نمایش پاکدامنی بدهم. 
لشکری از ارشادگران هیاهوگر پا به خیابان می گذارند، مانند 
مجرمین، دســتانم را به زورمی کشند. دلم می ریزد. وحشت 
می کنم از خیابان، از تو، از مامورانت، از باتوم و دستبند آهنین، 
ازهر چه فرامین مذهبی، ازهر چه سیاســت های زن ستیز، از 
آینده تیره و ... ســرم گیج می رود. فریاد می زنم... ولم کنید... 
شــما چه کسی را دســتگیر می کنید؟ من کی هستم؟ من 
نمیدانم که شــما کدامین »من« را، کدامین »زن« در من را 
به زمین می کشانید...من فرق بین فشارچکمه و نعلین و لنگ 
های دراز لگدکوب فاحشه خانه و پلیس امنیت اخالقی امر به 

معروف و نهی از منکررا نمی دانم. ارشادم کنید! من سال هاست 
که در مــرز مرگ و زندگی، نه برای برابری زن و مرد که برای 
زنده ماندن فرزندانم دست وپا می زنم. برای زنده ماندن ایران! 

من سالهاست که برای خود، حضوری غایب دارم!
 

اما من امروز  پس از به قتل رسیدن دخترم مهسا و دیگرفرزندانم 
به دستان تو، تصویری از آن ها و مادران مادرانم  به من رو می 
شود که نشان می دهد آنقدر گم شده ام که باید باید پیدا شوم. 
جای پای زخم های تاریخی زنان را دنبال می کنم. می خواهم 
از پس غارهای سنگی تحجربیرون بیایم. برقصم و آواز بخوانم. 
برای فرزندان ایرانم آواز رهایی بخوانم تا تصویر اسارت مرا دیگر 
با خود  حمل نکنند. سرودی که در آن از موهایم، از خودم، از 

این که نتوانسته بودم به تو »نه« بگویم... بر خود ببخشایم. 

و امــا توهمچنان به لجاجت خود و نادیده گرفتن حق انتخاب 
مــن ادامه می دهی. فریاد آزادی خواهی فرزندانم را با گازهای 
اشــک آور و گلوله خاموش می کنی. و من امروز مانند دیمیتر 
Demeter خــدا بانوی حاصل خیزی و بــاروری که هادس 
 Hades دختــرش پرســفونPersephone  را ربوده و به 
جهان زیرین برده بود، با حد گذاشتن به صبوریم، در جهان تو، در 
ذهنیت و رفتار نادرست تو »خشکسالی« می آفرینم. من دیگرچون 
عروسک شیشه ای بر سکوی افتخار و پیروزی تو با حجاب اجباری 
بعنوان مظهر و ابزاری برای تحکیم اسالم سیاسی ات نمی ایستم.  
زیرا من امروز از شدت ظلم تو به فرزندانم، به مهسایم شکستم. من 
امروز از هر چه مذهب و آئین شکستم و بریدم.  و تو در ریشه هایت 

از من، از تظاهر »زن« تهی می شوی..

من امروز به خود باوری رســیده ام: زن درون من همیشه وجود 
داشته  وخواهد داشت. دیگر از تو چه باک!

من امروز با لطافت ظاهر وشــعور و احساس زنانه ام و با عزم راسخ 
نیروی مردانه درونم، معنای زندگی مهسا را دوباره و دوباره به دنیا 

می آورم. همانگونه که او می خواست و می خواهد باشد.
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در این سیاه بازی حجاب و بی حجابی و ..... 
که راه انداختن 

دلم نیامد داستان کوری و نوری را براتون نگم
یکی کوری که نور بود و دیگری نوری که سیاهی و تاریکی 

بود:
شــیخ فضل اهلل نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می 
زیســتند. یکصد و چندی ســال پیش. این در ایران، آن در 

لهستان.

کوری و نوری !!
هر بیمار ســرطانی درمانش را به ماری کوری مدیون است 
و این شــامل همه روحانیون هم می شود آنها هم اگر بیمار 
شوند به مادام کوری مدیون هستن .چون علم تبعیض ندارد.

شــیخ فضل اهلل نوری، آن زمان که عمامه بر ســر میکوفت 
و کف بــر دهان می اوردکه؛ ایهاالناس...! دختران خود را به 

مدرسه نفرستید، تا کافر و بی دین نشوند...!

و آنطرف...
دختری که به »ماری کوری« شهرت یافت،

در رشــته ی فیزیک لیسانس گرفت، و کمی بعد به فرانسه 
کوچیــد، و در آنجا با فقر و نداری زیســت، و به دعوت یک 

پروفسور، در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد.

» نوری و کوری« را بایــد همزمان پی گرفت. صحنه ای از 
این و صحنه ای از آن.

در صحنه ای به تماشــای ضجــه ها و و منبرها و حدیث ها 
و زن زن کردن های شــیخ فضل اهلل نوری بنشــینیم، و در 
صحنه ی دیگری به تماشــای تحصیــل و تحقیق »ماری« 
در دانشــگاه و آزمایشــگاه و فیزیک و فرمــول و لوله های 

آزمایشگاهی و مواد و خواص!
»نوری« را تجسم کنید؛

که زن را با اســتناد به آیات و احادیــث و روایات در همان 
َدخمه های ذلت تاریخــی اش، به زیر ِگل می برد، و زن را 
نصف مرد می داند و »کوری« را ببینید که در آزمایشــگاه 
ساده و محقرانه اش، کم کم به کشفی ِسُترگ دست می یابد 
که زن و مرد و همه بشریت، همه ی تاریخ و همه ی آینده، 

مدیوِن او باشد

ماری کوری،
میوه ی دنیای فهم بود،

و شیخ فضل اهلل نوری میوه دنیای جهل.

دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولــوژی و خواص گســترده ی رادیو 

اکتیویته را مدیون ماری کوری است.

کــوری در یکی از یافته هایش، کشــف کــرد که پرتوهای 
رادیــوم می توانند بافتهای زنده ی اندامهــا را از بین ببرند. 
بعدها، پزشــکان و پژوهشــگران علوم پزشکی دریافتند که 
با اعتنا به کشــف کوری، می توانند غده ها و بافتهای بدخیم 
را که در ســرطان و همچنین بیماری های پوســتی و غدد 

ترشحی بروز می کنند، از بین ببرند.

»نــوری« بخاطر فریاد های نادانــی اش ، از پله های دار و 
ُکشت کشتار باال رفت، و »کوری« دو بار از پله های آکادمی 

نوبل برای دریافت دو جایزه ی نوبل...

شیخ فضل اهلل نوری، بلندگوی تکرار حرف هایی بود، که زن 
را اسیر و ُکلَفت و فلک زده ونصف مرد میخواست،

و آنطرف مــاری کوری، که از این باورهای بی پایه رهیده و 
رها بود، و فراتر و جلوتر از میلیاردها مرد، پرچمداری شــد، 

برای گسترِش علم و رشد و سالمِت بشریت.

دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولــوژی و خواص گســترده ی رادیو 

اکتیویته را مدیون »ماری کوری« است.

او که »کوری« نامیده می شــد، یک دنیا بینایی برای جهان 
و جهانیان آورد، و آنکه »نوری« نامیده می شد، دنیای جهل 
،کوری،کــری و خرافات را نمایندگی می کرد، که نتیجه ی 

آن جهل امروز جامعه ماست.
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پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی میگوید :
انســاِن گرسنه در درجه نخست ، هدفی جز سیر شدن شکم 
ندارد ، چون غِم نان اجازه نمیدهد که انسان به تماشای جهان 

بنشیند !
در زندگی عمیق شود !

کتاب بخواند !
یاد بگیرد !

و آگاهی اش را باال برده
و به جهان اطراف خود بیاندیشند !

آدمی در نتیجه زندگِی فقیرانه پا را فراتر از جهل نمیگذارد !
به همین دلیل است که:

گرسنه نگه داشتن اکثریِت ملتی ، ضامن بقای طبقات حاکمه 
است

چیزی که با فقر یکجا جمع نمیشودآگاهی است
یک شگرد دیگر برای به بردگی گرفتن ملت ها غمگین کردن 

آنهاست !
انسان وقتی غمگین باشد قدرت اندیشیدن  و تصمیم گیری 

منطقی ندارد !
این است راز عزاداری ها و غم و اندوه های همیشگی !!

 نظام های توتالیتر در سه فاز
نظام های توتالیتر درطول حیات خود سه فاز دارند:

فاز اول اکثریت مردم سرمست از »ایدئولوژی« به دنبال 
رهبران شان راه می افتند؛ گویی »بهشت گمشده ی« خود 
ایدئولوژی را دربست می پذیرند و خواهان  اند.  را یافته 

کوچک ترین تغییری در آن نیستند.

فاز دوم، واقعیات چهره ی خود را نشان داده و هیچ کدام 
است.  نیافته  تحقق  رهبران  ی  فریبنده  های  وعده  از 
مردم از نظام دلزده و مأیوس می شوند و گروهی به فکر 
»اصالحات« می افتند؛ اما به دالیل بسیار از جمله این که 
»اصول ایدئولوژی را نمی توان تغییر داد«، اصالحات راه 

به جایی نمی برد.

فاز  این  در  است.  توتالیتر  های  نظام  نهایی  فاز  فاز سوم 
عریان  خشونت  از  کوشند  می  خواه  تمامیت  متولیان 
استفاده کنند. از بین همفکران سابق، هرکس را که با آن 
ها کوچک ترین زاویه ای داشته باشد از دایره ی »خودی 
ها« می رانند. تصفیه های گسترده آغاز می شود و دایره 
ی خودی ها تنگ تر و تنگ تر، و ناکارآمدی ها عمیق تر 
نهایتًا سیل  و تعداد مخالفان بیشتر و بیشتر می شود و 

اعتراضات می آید و همه چیز را با خود می برد...
 هانا آرنت
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تو شعر می نویسی و من امضا می کنم
مرا تواِن تغییِر تو نیست

یا تفسیِر تو
باور مکن که توان تغییِر زنی، در مردی باشد

و ادعای تمام مرداِن متوهم باطل است
که زن از دنده ی آن ها برآمده

زن هرگز از دنده  ی مرد زاده نمی شود
اوست که از بطِن زن بیرون می آید

چون ماهی که از حوض
اوست که از زن جاری می شود

به سان رودهایی که از سرچشمه
اوست که دورِ خورشید چشمانش می گردد

و گمان می کند که پابرجای است…

مرا تواِن آموختن چیزی به تو نیست
پستان هایت دایره المعارفند

و لبانت خالصه ی تاریِخ شراب
راستی که زن خودبسنده  است

روغن  تو از توست
گندِم تو از تو

آتِش تو از توست
و تابستان و زمستانت

و رعدت و برقت
بارانت و برفت

و موج و کفت… همه از توست…
تو را چه بیاموزم ای زن؟

کیست که سنجابی را قانع کند به مدرسه رفتن؟
کیست که گربه ای را به آموختن پیانو وادارد؟

کیست که کوسه ای را راضی کند به راهبه شدن؟

مرا توان رام کردِن تو نیست
و اهلی کردنت

یا پیرایِش غرایز نخستینت
این ماموریتی غیرممکن است

هوشم را با تو می سنجم
و حماقتم را نیز

تو را سودی نیست از راهنمایی یا فریب
نخستین بمان چنان که هستی
بی قرار بمان چنان که هستی
مهاجم بمان چنان که هستی

چه می ماند از آفریقا

اگر ببرهایش را بگیری و چاشنی هایش را
از جزیرهالعرب چه می ماند

اگر جالِل نفتش را بگیری و
شکوه شیهه اش را

مرا توان شکستِن عادت های تو نیست
که سی سال چنین بوده ای
سیصدسال چنین بوده ای

سه هزار سال چنین بوده ای
طوفاِن محبوس در بطری

جسمی که عطِر مرد را بالفطره احساس می کند
بالفطره بر او هجوم می برد
بالفطره بر او چیره می شود

باور مکن آن چه را که مرد از خودش می گوید
که او آفریننده ی شعر است

و سازنده ی کودکان
زن است که شعر را می نویسد

و مرد امضایش می کند
زن است که بچه را می زاید

و مرد در راهِ زایشگاه
پدر می شود!

مرا توان تغییر طبیعتت نیست
کتاب هایم برای تو بی فایده است

و عقایدم بی فایده
و پندهای پدرانه ام بی سود

تو شهبانوی آشوبی، و دیوانگی، و تعلق ناپذیری
بمان چنان که هستی…

تو درخت زنانگی هستی که در تاریکی می روید
و نیازش به آفتاب و آب نیست

تو شهزاده ی دریایی که تمام مردان دوستت دارند
و تو هیچ یک را نه

با تمام مردان خوابیده ای… و هیچ یک با تو نخوابیده
تو آن نخستینی که با تمام قبیله ها رفت

و باکره بازگشت
بمان چنان که هستی…

آرش افشار
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صدای آزادی خاموش نمی شود تکثیر می شود 

شــروین حاجی پور آهنگساز و خواننده اهل بابلسر مازندران است. در رشته های 
اقتصاد و موســیقی تحصیل کرده است. اثر او به نام »برای« در حمایت از خیزش 
مردم ایران تهیه و منتشــر شد و در طی چند ساعت بیش از 4۰ میلیون باز دید 
کننده داشت. پس از بازداشت شروین این اثر از صفحه اینستاگرام حذف شد. اما از 
آن جا که صدای آزادی خاموش نمی شود بلکه تکثیر می شود ، خوانندگان دیگر 

خواندن ترانه او  را از سر گرفتند.
شروین می خواند …

برای ) آزادی (
 برای توی کوچه رقصیدن

برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون

برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی برای بی پولی

برای حسرت یک زندگی معمولی 
برای کودک  زباله گرد و آرزوهاش 

برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده 

برای ولیعصر و درختای فرسوده 
برای پیروز ]اشاره به یوز پلنگ ایرانی[ و احتمال انقراضش

برای سگ های بی گناه ممنوعه 
برای گریه های بی وقفه

برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره ای که می خنده 
برای دانش اموزا برای آینده

برای این بهشت اجباری 
برای نخبه های زندانی

برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری

برای این همه شعار های تو خالی 
برای آوار خونه های پوشالی 

برای احساس آرامش 
برای خورشید پس از شبای طوالنی 
برای قرص های اعصاب و بی خوابی 

برای مرد، میهن، آبادی 
برای دختری که ارزو داشت پسر بود

برای زن، زندگی، آزادی 
برای آزادی 
برای آزادی 
برای آزادی 

For the sake of dancing in the street
For the fear in the moment of kissing
For my sister, your sister, our sisters
For changing the eroded brains
For the shame, For the pennilessness
For the yearning for a normal life
For the sake of the poor child that searches in the 
garbage and their dreams
For this command economy
For this polluted air
For Vali-›asr and the withered trees
For Piruz and his probable extinction
For the forbidden innocent dogs
For the non-stop cryings
For the image of repetition of this moment
For a laughing face
For the students, For the future
For this mandatory paradise
For the imprisoned intellects
For the Afghan children
For all of this, For the lack of repetition
For all this hollow chants 
For the collapse of the chaffy houses 
For the feeling of peace and tranquillity
For the sun after long nights
For the mental illness› pills and insomnia
For men, fatherland, prosperity
For the sake of the girl that wished she was a boy
For women, life, freedom
For freedom
For freedom
For freedom
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زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند
 هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند.

هر دو بهارهای بسیار دارند
و زمستان های بسیارتر.

 هر دو به نور محتاجند و هر دو
 نفس می بخشند و زندگی.

 و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است
 برای بریدنها، برای شکستن ها،

 برای قطع امیدها ...
 اما هنر زن بودن،

جوانه زدن های پی در پی است،
حتی وقتی شاخه هایت را شکستند،

 حتی وقتی ساقه هایت را زدند،
حتی وقتی بی رحمی تبر، تنت را،

تنه ات را از ته برید..
تو اما ریشه ات را نگهدار،

دستهایت را به آسمان بلند کن
 تو دوباره سبز خواهی شد...!

عرفان نظرآهاری

پشتیبانی بانوان کرد ازجنبش زنان ایران
صدها زن در مناطق کردنشین شمال سوریه روز دوشنبه 
در  امینی  مهسا  باختن  جان  به  اعتراض  در  مهر  چهارم 

بازداشت گشت ارشاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در  سوری  معترض  زنان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
این تجمع عکس هایی از مهسا امینی در دست داشتند و 
شماری از آن ها نیز به نشانه اعتراض روسری های خود را 

سوزاندند و برخی نیز موهای خود را قیچی کردند.
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»زن، زندگی، آزادی« 
و صد میلیون مهسا

ماندانا زندیان

جنبش »زن، زندگی، آزادی« و شــهادت بر اراده و دالوری 
زنــان ایران، در دل نبردی پــاک نابرابر، در این جنبش، در 
بیشتر موارد، با کلماتی مانند »حیرت آور«، »شگفتی برانگیز«، 
»باورنکردنی« و شــبیه آن ها وصف می شــود. تماشای زن 
جوانی که دستش را به سمت مردی دراز می کند و می گوید: 
»بیا وسط«، و مرد که می رود، و صحنه ای که در بزرگ ترین 
تاالر نمایش جهان قلب تماشــاگران بی شمار را می لرزاند، 
دقیق ترین تبیین »تغییر« اســت، شاید. تغییر شیؤه تماشا، 

بیشتر؛ رها از بار سنگین برساخته های هزاره ها.

ده روز است خیابان های ایران زیر قدم های زنان ایرانی نفس 
می کشند و آسمان تکیه زده بر بازوهاشان می ایستد، بلند، و 
ایســتادن بر حق مالکیت زنان بر تن هاشان، فریاد می شود- 

شکوهی به حق سزاواِر بزرگ ترین تقدیرها

شگفتی این شکوه در چیســت؟ جنبشی که »زن، زندگی، 
آزادی« نام گرفته، جهانی را هم دل و پشــتیبان خود کرده، 
جهــل و تعصب و خشــونت »قدرت برتــر« را پس زده، و 
می گویــد تا بازپس گرفتــن حقش به خانــه برنمی گردد، 
چگونــه، از چه زمانی و بر چه بســتری شــکل گرفته؟ از 
سپیده رشنو، ندا آقاسلطان، نرگس محمدی، فروغ، سیمین 
بهبهانــی، صدیقه دولت آبــادی، قمر، طاهــره، جهان ملک 
خاتون، مهستی گنجوی، شهرزاد قصه گو که پای جان هزار 
زن ایســتاد... و هزاران هزار شخصیت شناخته و ناشناختٔه 
دیگر که شهادت بر »شگفتی«شان در ثبات جایگاه خیلی ها 
- مردان و زنان نیز -  دســت می برد؟ از نخســتین خیزش 

اعتراضی به انقالبی که نخستین فرمانش، انکار حقوق زنان 
بود و پنهان کردن تن هاشــان، موی رهایشــان با تأکید، تا 
به چشــم نیایند؟ از زنان به اصطالح »خانــه دار«ی که در 
کوچک ترین اتاق های جهان جلو پدر، برادر، همسر، پسر یا 
هر خویشاوند دیگرشان ایســتادند و کم نیاوردند تا بتوانند 
حرف بزنند، دوست بدارند، بخندند و راه بروند بیرون از آن 
اتاق؟ یا از زنان نویســنده و شاغل و کوشنده و کنش گری 
که دشــوارترین مبارزه شان همیشــه از خانه آغاز می شد تا 

کلمات، سهمی از وقتشان را حتی، از آِن خود نگه دارند؟

آنــان کــه بیشــترین تبعیــض و آزار را تجربــه کرده اند، 
انســانی ترین مبارزه را آفریده اند تا صریح ترین خویشکاری 
را به فرهنگ ایران بازگردانند؛ و رژیم اســالمی با هر اندازه 
نیروی غیرانســانی - در اندیشه و عمل - از هیچ برنخواهد 
آمد جز کنار کشــیدن و پایان یافتن. آن چه هر سترونی در 

برابر زایش خواهد کرد.

جنبش »زن، زندگی، آزادی« دســتاورد جنبش هزار سالٔه 
زنان ایرانی و صد میلیون مهسا در جهان است. شریف ترین 
نیروی جلوه کردن این جریان در پیش چشــم جهان، ارادٔه 
خانوادٔه مهســا، مادرش به ویژه، در روز خاک سپاری بود، که 
مرگ را انکار کــرد و  نام ژینا را راز زندگی و آزادی خواند. 

رازی که خیلی زود در کف خیابان های ایران فاش شد.

چهارم مهر 1401 )سپتامبر 2022(
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جهان را که آفرید

»ــ جهان را که آفرید؟«

»ــ جهان را؟
من

آفریدم!

بجز آن که چون من اش انگشتاِن معجزه گر باشد
که را تواِن آفرینِش این هست؟

جهان را
من آفریدم.«

»ــ جهان را
چگونه آفریدی؟«

»ــ چگونه؟
به لطِف کودکانه ی اعجاز!

به جز آن که رؤیتی چو من اش باشد
)تعادِل ظریِف یکی ناممکن

در ُذروه ی امکان(
که را طاقِت پاسخ گفتِن این هست؟

به کرشمه دست برآورده
جهان را

به اُلگوی خویش
بریدم.«

مرا اما محرابی نیست،
که پرستِش من

همه
»برخورداربودن« است.

مرا بر محرابی کتابی نیست،
که زباِن من

همه
»امکاِن سرودن« است.
مرا بر آسمان و زمین

قرار
نیست

چرا که مرا
َمنّیتی در کار نیست:

نه منم من.
به زباِن تو سخن می گویم

و در تو می گذرم.

فرصتی تپنده ام در فاصله ی میالد و مرگ
تا معجزه را
امکاِن عشوه
بردوام مانَد.

احمد شاملو 
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پیام محمد عمرانی 

به جوانان مبارز ایران 

محمد عمرانی بازیگر تئاتر، ســینما و رادیو است. سریال همه 
چیز انجاست، کفش های میرزا

نوروز، در امتداد شب، آواز پر جبرئیل در فهرست 
 آثاری اســت که او  در آن ها به هنرنمایی پرداخته است. پیام 

محمد عمرانی خطاب به جوانان آزادیخواه ایران: 

همیشــه ما به شما جوونا می گفتیم چکار کنید چکار نکنید. 
امروز شــما دارین به ما میگین. راه آزادی همیشه جذاب ولی 
دشواره. ما هم تالش مون رو برای رسیدن به آزادی کردیم ولی 
هر بار فریب خوردیم. منتها شما موفق می شید چون آگاه تر 
و هشیارترین. از شعارتون پیداست.  و این که در دام فرقه های 
سیاسی نیافتادین و تونستین همه اقشار جامعه رو با خودتون 
همراه کنید. پس ما درکتون می کنیم. قدرتون  رو  می دونیم و 

قربون قد و باالی رعناتون میریم . مراقب خودتون باشید. 

آنجلینا جولی، بازیگر سرشــناس آمریکایی، در حمایت از 
مهسا امینی و مبارزات  ها در ایران، در پستی اینستاگرامی 

عکس هایی از زنان معترض ایرانی را به اشتراک گذاشت.

او نوشــت: »با احترام به زنان شجاع، مبارز و جسور ایران. 
تمام کســانی که دهه هاســت دوام آورده انــد و مقاومت 
کرده اند، تمام کســانی که امروز در خیابان ها هســتند، و 

مهسا امینی و تمام ایرانیان جوان مانند او.«

 ادامــه افزود: »زنان به پلیس اخــالق، بازپروری ذهنی یا 
کنترل بدنشــان نیازی ندارند. آن ها برای زندگی و تنفس 

به دور از خشونت یا تهدید به آزادی نیاز دارند.«
و در پایان اضافه کرد: »زنان ایران، ما شــما را می بینیم.

حمایت آنجلینا جولی
 از زنان معترض ایرانی
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از شما بیزاریم!
 مجتبی نجفی

حرف  فرهادی  اصغر  حرف 
از  »ما  است.  ایرانی  میلیونها 
زور،  از  چون  بیزاریم«  شما 
بیزاریم.  وتحقیر  استبداد 
ما  خواهران  و  برادران  چون 
خون  و  خاک  به  آبان  در  را 
گفتید  قلدرمآبانه  و  کشیدید 
چون  هست.  که  است  همین 
آسمان  در  را  هموطنانمان 
وطن با موشک کشتید؛ دریغ 

از یک استعفا دریغ از یک محاکمه.

از چپاول منابع   ، بیزاریم  از اجبار  بیزاریم چون  از شما   
بیزاریم.  مفتخور  آقازادگان  لشکر  و  مافیا  و جوالن  ملی 
از شما بیزاریم چون سرزمینمان خشک شده و شما در 
کهریزک،  بیزاریم چون  از شما  بانوان هستید.  موی  بند 
خون ندا و سهراب را فراموش نکرده ایم. از شما بیزاریم 
ترک  به  مجبور  را  ایرانی  فرهنگ  پاسدار  بیضایی  چون 
وطن کرده اید و بی مایه های تملق گو را رجحان داده اید. 

قربانی  را  نفر  هزاران  لجبازیتان  با  چون  بیزاریم  شما  از 
سالمت  دادخواهان  و  کردید  واکسن  واردات  در  تاخیر 
بیزاریم به خاطر حجم بزرگ  از شما  به بند کشیدید.  را 
اعدام و زندان. به خاطر ارج نهادن کارتل مداحان و آزار 

اهل قلم و روشنفکران.

سلطه  تحکیم  ابزار  را  خدا  دین  چون  بیزاریم  شما  از   
تان کرده اید. از شما بیزاریم چون حق انتخاب کردن و 
شما  از  اید.  ستانده  ایرانی  میلیونها  از  را  شدن  انتخاب 
به خاطر تشنگی مردم خوزستان و فقر خانمان  بیزاریم 

برانداز مردم سیستان و بلوچستان.

 از شما بیزاریم به خاطر خیانت به امید. به خاطر سوختن 
بیزاریم چون که  از شما  ایالمی.  بچه  و دختر  آبی  دختر 
شود.  وطن  دوباره  وطن  این  نمیگذارید  و  نمیخواهید 
چونکه به جای همبستگی تخم تفرقه میکارید. چونکه با 

رنج مردم پز مقاومت میدهید.
از شما بیزاریم چونکه انسان را رعایت نکرده اید.

بررسی دالیل ریخته شدن ترس مردم 
در اعتراضات اخیر

» نظریه ارسال شده به ایرانشهر« 

۱-تضعیف روحیه سرکوبگران بخاطر مرگ قاسم سلیمانی 
که هر بار اعتراضات خیابانی را جمع میکرد. 
۲-  دو سال و نیم انرژی ذخیره شده جوانان . 

٣- عبور از دوران کرونا که همه در یک قدمی مرگ بودند 
و. ترسشان از مرگ ریخته شده . 

۴-وضعیت معیشتی مردم. و شرایط اسفبار اقتصادی. بی 
کاری و گرسنگی و گرانی. 

۵- تار و مار شــدن نیروهای قدس در خارج از مرزهای 
ایران توسط حمله های یکساله اسراییل

٦- بیرون آمدن نیروهای قدس از سوریه به دستور روسیه
٧- جمهوری اسالمی به دلیل تحریم ها توانایی پرداخت 
حقوق نیروهای تحت حمایتش که در شرایط اخیر ضعیف 
شــده اند را ندارد ، در نتیجه نمی تواند آنها را به داخل 

مرزهای ایران علیه مردم قشون کشی کند. 
۸-مرگ ملکه بزرگترین حامی آخوندها 

٩- ناکارامد بودن پوتین در جنگ اوکراین و تاثیر روانی 
آن بر نیروهای سپاه و رهبر.

۱۰- کشتن ناجوانمردانه مهسا ژینا بخاطر حجاب
۱۱- تاثیر پذیری از مردم اوکراین علیه روس ها
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اسالوی ژیژک فیلسوف مطرح، منتقد فرهنگی، پژوهشگر، فعال سیاسی و 
استاد دانشگاه اسلووینایی است. نوید گرگین از رادیو زمانه، در ارتباط با 
جنبش زن زندگی آزادی، با او مصاحبه ای )متن زیر( به عمل آورده است.

نوید : اسالوی عزیز

همانطور که احتماالً خبر داشته باشی در ایران، پس 
از مرِگ مهســا )ژینا( امینی )MahsaAmini( در 
بازداشِت پلیس امنیت اخالقی، جنبشی فوِق مترقی 
شــکل گرفته که از جانــب میلیون ها نفر حمایت 
می شود. این جنبش شــعاِر زن زندگی آزادی )به 
ُکردی: ژن، ژیان، ئازادی( را برای خود انتخاب کرده 
است. همه ی نیروهای مترقی از این گرایش تمام و 
کمال حمایت کرده اند. این را می توان اولین جنبِش 
سیاسِی زنانه در طول تاریخ در نظر گرفت که روی 
اروس و زیستن بر علیه تاناتوس و ایدئولوژِی مرگ 
دوستان مشتاق  از  بســیاری  است.  متمرکز شده 

بودند تا نظر تو را هم بدانند.
اسالوی:

به علِت بیماری و خستگی فعاًل این اظهار نظر تنها 
کاری ست که از دستم بر می آید.

آنچه در ایران جریان دارد در تاریِخ جهانی اهمیتی 
تعیین کننده دارد: جنبشی که مبارزاتی متفاوت را 
در وحدتی ارگانیک ترکیب می کند )ســتیز علیه 
ســرکوِب زنان، علیه بنیاد گرایی مذهبی، و مبارزه 
برای آزادی سیاســی در مقابِل تروِر دولتی(. ایران 
بخشی از غرِب توسعه یافته به شمار نمی آید،  از این 
رو شعار »زن، زندگی، آزادی« بسیار با جنبِش می تو 
)metoo( در کشــورهای غربی متفاوت است: این 

جنبِش ایرانی، میلیون ها نفر از زنان، که مستقیمًا با 
همه ی تضاد های موجود دست به گریبان هستند، و 
مردان را به حرکت واداشته است- اتفاقًا این جریان 
برخالِف آنچه اغلب در فمینیســِم غربی مشاهده 
مذکرهراسانه  یا  مردستیزانه  هیچ خصلِت  می شود 
ندارد. زنان و مردان در کنار یکدیگر در آن مشارکت 
بنیاد گرایی  یعنی  مشترک  دشمِن  علیه  و  می کنند 
مذهبی که از جانب وحشِت دولتی حمایت می شود 
متحد می شوند. مردانی که در جنبِش زن، زندگی، 
آزادی شرکت می کنند به خوبی می دانند که مبارزه 
برای حقوِق زنان همانا مبارزه برای آزادِی خودشان 
است: ستم بر زنان ابداً موضوعی استثنائي نیست، 
بلکه این همان دقیقه ای ست که در آن ظلمی که در 
همه ی ابعاِد جامعه رسوخ کرده است به عیان ترین 

وجه قابل مشاهده می شود.
معترضانی که ُکرد نیســتند هــم در این مقطع به 
روشــنی می بینند که ســتمی که بر ُکرد ها اعمال 
آزادی های  که  از همان ستمی ست  می شود بخشی 
خودشــان را نیز محدود کرده اســت: همبستگی 
بــا ُکرد ها یگانه  راه به ســوِی آزادی در کِل ایران 
است. عالوه بر این معترضان به وضوح می بینند که 
بنیاد گرایی مذهبی تنها تا زمانی می تواند در قدرت 
حاضر باشد که قدرِت عریاِن دولتی با وسایلی مثِل 
آنچه در ایران پلیِس امنیــِت اخالقی می نامند از 
بنیاد گرایی حمایت کند—آنچه معترضان می بینند 

اسالُوی ژیژک:
 از مردم ایران بیاموزیم
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این اســت که حکومتی که برای تداوِم خودش به  
ددمنشِی پلیِس اخالقی محتاج است در واقع دارد 
به آن تجربــه  ی مذهبی ای خیانت می کند که برای 

کسِب مشروعیِت خودش از آن بهره می بُرد.
آنچه اکنون در ایران جریان دارد ابداً چیزی مربوط 
به گذشته نیست، بلکه همان چیزی ست ما هم در 
جهاِن کشورهای توسعه یافته ی غربی )یعنی جایی 
که امروز خشونِت سیاســی، بنیاد گرایی مذهبی و 
سرکوِب زنان اندک اندک گســترش می یابد( نیز 
انتظارش را می کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم 
ایران را به عنوان کشــوری در نظر بگیریم که باید 
عقب ماندگی خودش را ]از نظر اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی[ از غرب جبران کند. ما در غرب اتفاقًا باید 
از ایران بیاموزیم، ما به زودی شــاهد خواهیم بود 
که جنبش هایی مشابه با ایران در ایاالِت متحده، در 
لهستان، در روسیه و در بسیاری از دیگر کشورها 

به راه بیفتد.
نتیجه ی بی واســطه ی این اعتراضات هرچه باشد، 
مهم این است که این جنبش زنده نگه داشته شود، 
شبکه های اجتماعی حوِل آن شکل بگیرد، و حتی 
اگر سرکوِب دولتی بتواند موقتًا آن را به پس براند، 
زیر پوسِت جامعه به حیات خود ادامه دهد و بنیادی 

برای تولد دوباره پی افکند.
دیگر کافی نیســت تا صرفًا با فعــاالِن ایران ابراز 
همدردی و همبستگی کنیم: مسئله ی آنها ابداً چیزی 
دور از ما و مربوط به فرهنگی متفاوت یا اگزوتیک 
نیست. برعکس، امروز تمام آن وراجی هاِی مرتبط با 
خصیصه گرایِی فرهنگی )که اغلب از جانِب نیروهای 
ارتجاعی برای توجیِه ستم های قومیتی و مذهبی به 
کار می رود( معنای خود را از دســت داده اند: اتفاقًا 
اکنون می توانیم ببینیم که چطور مبارزه ی ایرانی ها 

مبارزه ی همه ی ماست.
مراقب خودت باش
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پردیــس ثابتی، دانشــمند و متخصــص ژنتیک و 
ویروس شناسی، که یکی از ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله 
»تایم« معرفی شده،  جایزه خود را به #مهسا_امینی 
و ایرانیانی تقدیم کرد که در حال مبارزه برای آزادی 

خود هستند.
او گفت: جوانان ایرانی که در حال مبارزه هستند نیاز 

دارند تا ما صدای آن ها باشیم

کار ما اینست که نسل اینده زنان 
را به گونه ای مجهز کنیم

که در همه زمینه ها 
از نسل ما متعالی تر بشوند

این تنها میراثی است
 که برایشان به جا می گذاریم 

روپی کائور
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قتل های ناموسی در ایران 

.......نمیدانم کدامیک از شــما زنان سرزمینم جرات 
کردید تا صحنه دلخراش چرخاندن سر یک “کودک 
همسر” ۱٧ ساله را به دست شوهرش در خیابان های 

اهواز ببینید.
ولی من چند بار با دقت نگاه کردم .

یاد فیلم های جنایی افتادم که وکیل می ایستد و در 
برابر دادگاه تک تک جامعه را مقصر می داند.

بله من هم مقصرم
خانم روانشناس شما هم مقصری

خانم جامعه شناس شما هم مقصری
خانم طلبه شما هم مقصری

خانم  نماینده شما هم مقصری
خانم وکیل شما هم مقصری

ازکدامیک از تشکل های زنان صدایی برخاست؟
آنقدر سکوت کردیم که مدافع حقوق زنان باید از آن 

سوی آب ها از دختر سرزمین من دفاع کند؟
ما متهمیم .....

آری ما متهمیم...
زنانی که رسانه دارند و سکوت کرده اند.

زنانی که مسئولیت دارند و سکوت کرده اند.
قانون مردساالرانه را نمی توانیم تغییر دهیم؟

قطعــا بجای پدر و مادر آن دختــر بودیم قانون می 
ساختیم.

همانطور که وقتی مدرسه در خور شان فرزندمان پیدا 
نشد، مدرسه ساختیم.

وقتی مشــاور زنان رئیس جمهور مــا، فرزندش در 
آمریکا تحصیل می کند ؛ برایش مهم نیســت آنچه 
در دست آن جوان بخت برگشته می چرخد سر یک 

انسان است یا یک توپ......
راستی مشاور امور بانوان !

موهایش پیدا بود.....به شما برنخورد؟
اصال شــوهرش از موهایش گرفته بود و با افتخار می 

چرخاند.
مرد که مرد؟

مســئول محترم که مســئول نگارش کتب درسی 
هستی..

اجازه دارم بگویم
ماحصل این کتابها چیست؟

کتاب مهارت های زندگی هیچ مهارتی به این دختر 
نیاموخت.

و به آن پسر هم نیاموخت که اگر می دانست در مقابل 
نافرمانی زنش به قانون مراجعه می کرد.

کی مــی خواهید قانون را مطابق مشــکالت جامعه 
تغییر دهید؟

کتاب ادبیات چطور؟
کم نیست زیباترین داســتانهای عاشقانه در ادبیات 
ما. کتاب ادبیاتی که در مدارس تدریس می شود اگر 
عاشقی را به دختر و پسر سر زمین من نیاموزد پس 

چه فایده ای از درس ادبیات؟
و آیا پدر و مادری که خود، عاشــقی نکرده اند، چه 

درکی از عاشقی خواهند داشت؟
که اگرعشق این همه منفور بود، چرا خداوند در وجود 

انسان به ودیعه می نهاد؟
زمانی که معلم دبیرســتان بودم سر کالس می گفتم 
اگر برنامه ریزی تالیف کتابها به دست من بود حتما 
هفته ای دو ساعت درس عاشقی برایتان می گذاشتم 
و گنجینه هایی از ادبیات فارسی را برایتان بازگو می 

کردم.
نتیجه کودک همســری و نیز ازدواج های بســته و 
سنتی نتیجه ای جز خیانت از یک طرف و یا دو طرف 

نخواهد داشت .
با رویکردهای جامعه و امکانات جدیدی در دســت 
زن و مرد امروزیســت شما نخواهید توانست قوانین 

۴۰ سال پیش را اجرا کنید.
.......مسئولین محترم

قانونگذاران محترم
تا کی با پــاک کردن صورت مســئله می خواهید 

بپندارید مسئله ای وجود ندارد.
وقتی چند همسری تبلیغ می شود، نماینده محترم 
که برای سند خودرو طرح دوفوریتی می دهی، چرا 
طرح دوفوریتــی ندادید برای اینکه هیچ مردی حق 
ندارد ســر زنش را گوش تا گوش ببرد و با افتخار در 

در ارتباط با قتل و بریده شدن سر مونا حیدری ) کودک همسر( توسط همسر او در اهواز
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خیابان ها بچرخاند؟

کسی به زحمت نیفتاده؟
پول زیاد چطور؟

رسانه ملی چرا پلیس را دعوت نکرد؟
قانونگذار را دعوت نکرد؟

رئیس کمیسیون قضائی که بارها در مورد سند خودرو 
در سیمای ملی حاضر شد؛ بیاید و توضیح بدهد

نماینده محترم
شما وکیل آن دختر هم بودی.

شما که فرمودید
مرد مجاز است تعدد زوجات داشته باشد

نظر آن دختر را هم پرسیدی؟
اصال آن دختر حق انتخاب هم داشت؟

که اگر داشت فرار نمی کرد
و چرا به ترکیه فرار کند؟

مگر شما نماینده اش نبودی؟
چرا نیامد حرفش را به شمای نماینده بگوید؟

نماینده محترم کــه قانون مصوب می کنی دختر ۱٣ 
ســاله هیچ درکی از زندگی، وفاداری، تعهد، عشق ، 

خیانت را ندارد.
....من نه تحلیلگر هســتم و نه روانشناس و نه جامعه 

شناس...
اما مشکل اساسی ما در دو جا نهفته است

یکی قوانینی اســت که خصوصا در حوزه خانواده و 
زنان، الک پشتی تغییر می کند

و دیگری کتب درسی ماســت که نه به درد زندگی 
دنیایی نسل جدید می خورد و نه آخرت

متاسفانه درد بسیار است
و تنها می توانم با یک جمله سخنانم را تمام کنم که:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
الجرم آنچه به جایی نرسد فریاد است

در اعتراض بــه این واقعه الاقل بــرای آن که فردا 
دامنگیر پســر و دختر خودمان نشود از زنان صاحب 

قلم می خواهم دو خطی بنویسند و رسانه ای کنند
شاید دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.

***

پیدایش کنم، کجا
بکارمش، کجا؟!

سرم رفته بود و قل خورده بود؛ 
توپ کوچکی زیر پاهای ناشناس.

صدای کرگدن هایی از بلند گوی صحنه آمده بود و 
صدای دویدن.

پاها لگد زده بودند و
گل شده بود و 

شکسته ی دندان توپ گم شده بود. 

پاها دویده بودند و 
من دو تا زانو نشسته بودم 

و داوری نبود
و پاها دویده بودند و توپ 

جیغ بلندی کشیده بود
و باران پاییز ه ای از پا گرفته بود 

روی نقطه های کور زمین. 

چه قدر پا! چه قدر پاهای تا به تا! پاهای پا به پا!
پاهای لمیده  روی پای مجاور! پاهای بی زبان! 

حس می کنم که رد اشک جدیدی
همین لحظه از کنار لبم گذشت

یعنی سرم کجاست؟! 

شاعر: رویا زرین 
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 بنام خداوند جان و خرد

ملت ایران با توجه به میزان ســتمی کــه در طول چند 
دهه از سوی رژیم اشــغال گر مزور کنونی متحمل شده 
و بنا به ضرورت تاریخی نجات ایران الزم دانســته است با 
بهره گیری از حقوق انســانی و مدنی خود به این شرایط 
اعتــراض کند. و از آن جا که هیچگونه تغییری در اوضاع 

صورت نگرفته، به تظاهرات خیابانی روی آورده است. 

)برای خواندن متن ابالغیه به صفحه شــماره 41 همین 
نشریه مراجعه کنید(

نخســت، بر خالف توصیه جناب پاســدار حســین پور 
مبنی بر تقلید ماموران پاســدار از  لباس و پوشش تظاهر 
کنندگان و نفوذی عمل کردشــان، باید گفت که جنس 
پوشــش تظاهر کنندگان از نوع نقاب هایی که شمایان بر 
چهره و اندام می زنید، نیست. تار و پودش از جنس مهر و 
عشق به ایران و ایرانی ست. و تفاوت این دو  جنس در زیر 
نور آسمان حق و چشم حقیقت بین بسیار مشهود است.

متذکر شــدید که لیدرها و رهبران آشوب را شناسایی و 
دســتگیر کنند. در پاســخ، در قاموس و اندیشه ما ملت 
همبسته، بر خالف سیســتم طبقاتی و تبعیض گر شما، 
لیدر و قدر قدرت و افراد دون پایه وجود ندارند. ما همگی 

لیدر، برابر و معترض هستیم. به همین سادگی! 

می خواهید دستگیرمان کنید؟ چه تهدید غیر ضروری و 
بیهوده ای! آیا نمی بینید که برای جاه طلبی های شــما، 
مــا همگی در یک زندان بزرگ بســر می بریم؟ حال می 
خواهیــد زندان در میان زندان بگذارید تا به چپاول خود، 

به ایران فروشــی، به شکنجه و کشتار فرزندان، به حجاب 
اجباری، به سرمایه گذاری ها و بورس های مالی خود که 
بهره همگی به جیب خود شما و حزب اهلل لبنان و سوریه 
و عــراق می رود، نه مردم ایران، ادامه دهید؟ می خواهید 
برای ســرکوب مردم ایران، نیروهای ذخیره مزدورتان در 
لبنان را باز به ایران بیاورید؟ افرادی که ســهم ملت ایران 
را در حلق شــان ریخته اید و برای چنین روزهای بگیر و 
ببندی، خوب پروارشــان کرده اید! ارتشی به سرکردگی 
حســن نصراهلل آخوند جیــره خواری که حــال از تغییر 
شــرایط و از احتمال قطع جیره اش سخت بیمناک شده، 
و قیام مردم ایران را مانند شما تحریک خارجی ها قلمداد 
کرده است! هیوالهایی تو خالی که در برابر غرور فرهنگ 

ایرانی سرانجام از هم فرو خواهند ریخت! 

تاکید کرده اید که ماموران شــما »عملیات روانی« را در 
ســرکوب خیابانی بکار گیرند! فیلم درز شده به بیرون و 
نمونه تعلیم و عملیات مغزشویی ماموران شما را دیده ایم. 
بس بسیار خوفناک و بس بسیار مضحک! ملتی که جانش 
به درد آمده و گرســنگی فیزیکی و جســمانی تجربه می 
کند را از »عملیات روانی« چه باک! و چه تاثیر؟! ســوژه 

خوبی دادید برای یک فیلم  کمدی درام. 

در اتاق فکر شــما البد چند شبه روانشناس خود فروخته 
که پاســدار سرزمین تباهی شما هستند، انواع شستشوی 
های مغزی را یادتان می دهند. در این رابطه برای ماموران 
شما که آنان نیز برای نان شــب در بند گرفتار شده اند، 

حکایتی دارم…

به منظور شستشوی مغزی، هیتلر رهبر فاشیست آلمان، 
در ســالنی بزرگ تعداد زیادی ســرباز را جمع می کرد و 

پیرایه شبان

سرکوب مردم ایران را متوقف کنید!
پاسخ به ابالغیه سرهنگ پاسدارسید پویان حسین پور به ماموران جهت سرکوب جوانان
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خود بر صحنه می نشســت و سیگاری روشن می کرد. و 
ســپس فرمان  می داد که همه چراغ ها را خاموش کنند. 
آنگاه خطاب به ســربازان می گفت:  در این سالن، حال، 
این من هستم و این شــما. همه شما مسلح هستید. مرا 
در پشــت نور این سیگار می بینید. چنانچه در میان شما 
کســی با من نیست و با من مخالف است می تواند به  من 
شــلیک کند. کسی شــما را نمی بیند و من این اجازه و 

قدرت را به شما می دهم. 

کسی هیتلر را نمی کشت نه به این خاطر که با او مخالف 
یــا موافق بود بلکه به این دلیل که حال از ســوی هیتلر 
»صاحب قدرت« شــده بود. قدرتی کاذب که چون اصالتا 
متعلق به ســرباز نبود، همیشه یک سرش مانند افساری 
در دســت هیتلر بود. آن ســرباز نگون بخت و از همه جا 
بی خبر به دنبال اهداف هیتلر بدون آگاهی از ماهیتشان 
به راه می افتاد و نمی فهمید که مسخ شده توسط رهبر، 

به ویرانگری گماشــته می شود. او شیفته قدرت اهریمنی 
شده بود اما نمی دانست که قلب خود را فروخته و چشمان 

خود را بر مردم  بیگناهی که می کشد، بسته است. 

در خاتمــه و خطاب به ماموران  امنیتــی، بر طبق قانون 
اساســی، مردم ایران حق مشارکت در تظاهرات مسالمت 
امیــز را دارند. طبــق مــاده 158 و 159 قانون مجازات 
اسالمی خود این رژیم، دستور تیراندازی، دستگیری و هر 
گونه سرکوب به ســمت معترضین از طرف فرمانده شما 
غیر قانونی اســت. و  شما ماموران نباید دستورغیر قانونی 

فرمانده را اجرا کنید.

بر اســاس همین قوانین اگر از دستور غیر قانونی فرمانده 
تان اطاعت کنید، شما قانونا مسئولیت کیفری دارید. و به 
لحاظ قانونی محکوم، زندانی و مجبور به پرداخت غرامت 

خواهید شد.  
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پوپر می گوید دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم 
است، نه حاکمیت اکثریت.

مبنا  نکرده اند.  حکومت  هیچ وقت  اکثریت  یا  مردم 
را  دموکراسی  آنچه  است.  نیاز  دیگری  معیار  و 
دموکراسی می کند، توانایی و حِق عزِل حاکمان است 

از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی.

بی نصیب  می کند،  دیکتاتوری  را  دیکتاتوری  آنچه 
انقالب  با  مگر  است  و حق  توان  این  از  مردم  ماندن 
که  را  افالطونی  سؤال  این  دموکراسی  سرنگونی.  و 
»چه کس باید حکومت کند؟« کنار می زند و به جای 

آن می پرسد »چگونه باید حکومت کرد؟«
رذل ترین  و  شرورترین  که  کرد  حکومت  باید  چنان 

حاکم را بتوان پایین آورد.

دهیم،  بسط  را  پوپر  اساسی  و  مهم  درس  این  اگر 
و  نهادها  دموکراتیک،  حکومت  بگوییم  می توانیم 
حق  و  توان  این  از  که  دارد  دستگاه هایی  و  قوانین 

مردمی حمایت می کنند.

بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و 
از این جنس، تقلیل دهیم. صندوق  رای و چیزهایی 
نمی کنند.  تضمین  را  دموکراسی  پارلمان،  و  رای 
گرفتن  رای  بدون  دموکراسی  که  نیست  این  مقصود 
از مردم، ممکن است بلکه هر رای گرفتنی، به معنای 

اجرای دموکراسی نیست. البته که انتخابات ابزار الزم 
و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایِت 
دموکراسی باشد؛  حقیقت انتخاباِت دموکراسی عزل 

است نه نصب.

حاجت  نظامی  و  دستگاه  به  شدن،  دموکراسی  برای 
است که از حق و حقوق مردمان، و در ذیل آن حِق 

عزل، پشتیبانی کند.

کارل پوپر فیلسوف انگلیسی معاصر

این گونه متون  برای آموزش عمومی و افزایش آگاهی 
در  که  این روزها  بخصوص  الزمه  بسیار  مردم  عامه 
به  کردن  فکر  حال  در  همه  ایران  مثل  کشورهایی 
راه چاره هستند؛ اینکه از کجا ضربه خوردیم و چرا 
همه ی جنبش های عدالت خواهی به دیکتاتوری ختم 

میشود؟

سوابِق جانفشانی و خدمت یک قهرمان, توجیه کافی 
برای سپردن مقدراِت زندگی یک ملت به دست آن 
قهرمان نیست، چون به سادگی امکان هیوال شدن را 

به قهرمان می دهد.

ژنرال شارل دوگل در جنگ جهانی دوم رهبر آزادی 
بخش فرانسه بود. او بعد از جنگ به ریاست جمهوری 
رسید و غیر از تالش هایی که برای آزادسازی فرانسه 

ببینید کارل پوپر، فیلسوف انگلیسی، 
»شرط تحقق دموکراسی«

 را چطور معرفی می کند و چه می گوید؟

»شرط تحقق دموکراسی« 
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از اشغاِل آلماِن نازی کرد،  از اقدامات ارزشمند او آزاد 
سال  در   بود.  فرانسه  آفریقایی  مستعمره   ۱۲ سازی 
اجتماعی  و  قانونی  اصالحات  برای  رفراندومی   ۱٩٦٩

برگزار کرد. 

اعتراضات  که  رفع مشکالتی  برای  بود  مدعی  دوگل 
رئیس  بود،  هایش  نشانه  از  یکی   ۱٩٦۸ سال  وسیع 

جمهور به قدرت و اختیارات بیشتری نیاز دارد. 
مردم فرانسه علی رغم احترامی که برای شارل دوگل 
قائل بودند، به آن رفراندوم رای منفی دادند و دوگل 
که نتوانسته بود اعتماد و موافقت مردم را جلب کند، 

از قدرت کناره گیری کرد.

درس بزرگ مردِم فرانسه برای مردم دنیا این بود که؛
سوابق جانفشانی و خدمت یک قهرمان ,توجیه کافی 
برای سپردن مقدراِت زندگی یک ملت به دست آن 
قهرمان نیست.چون به سادگی امکان هیوال شدن را 

به قهرمان می دهد.

دموکراسی متضمن برابری افراد جامعه و تبعیت حاکم 
از ملت است، هیچ حاکم فرهمندی نباید اختیار بیابد 

اراده اش را بر ملت تحمیل کند.

دموکراسی فقط آن نیست که بتوان با رای مردم کسی 
را به مقامی منصوب کرد  بلکه دموکراسی آنست که 
بشود آنکه در مسند قدرت است را با رای مردم  از 

قدرت عزل کرد.« 

در جامعه برخوردار از دموکراسی، هیچ کسی در هیچ 
مکانیزمی نباید اختیاراتی بر ملت بیابد که بعداً نتوان 

جز به جنگ و جبر از او پس گرفت.

هیچ فضیلتی اعم از زهد, علم, قول, عهد و سوابق، 
ضمانت نمی کند که شخص منافع خودش یا صنف و 
گروهش را در پای حقیقت و یا پای مردم قربانی کند.
قابل  و  نظارت  قابل  موقت،  محدود،  باید  قدرت  پس 

استرداد باشد.
این سر رشته ای است که اگر در جامعه ای گم شود 
زندگی،  زندان و جهنم می شود و هر بار وعده تازه ای 
برای رهایی و رستگاری ما را به دنبال خود می کشد 
تا روزی برسد که بتوان از جهنمی که خود ساخته ایم  

نجات یابیم.

 اگر سال ۱٩٦٩ مردم طبق میل ژنرال دوگل رای داده 
بودند، احتماالً امروز دوگل به شدت فردی منفور شده 
صدام  موگابه،  معمرقذافی،  فرانکو،  ژنرال  مثل  بود 
حسین ... و تا آخر عمر دوگل رئیس جمهور می ماند 
و هرگز بدون جنگ داخلی و انقالب و شورش نمی شد 
با پایان گرفتن دوران حکومت،  قدرت را از او گرفت و 
به منتخبی دیگر انتقال داد، چه رسد به تحت تعقیب 

قرار دادن رئیس جمهور مجرم یا جنایتکار. 

مجازاِت  و  است  عقل  شرِط  تاریخ  از  گرفتن  درس   
درس نگرفتن, تکرار تمام مصایب تاریخ.
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کاراکتر مــارج سیمپســون رو بر روی دیــوار مقابل 
کنسولگری جمهوری اسالمی در میالن نقاشی کردن 

در حالی که موهای خودش روبریده.          

شعر بهرام بیضایی
 در پی رخدادهای پس از مرگ مهسا امینی

مردِم خوشباورِ پنجاه و هفت
غرقۀ امّید و گیِج سهِم نفت،

حقِّ نسِل بعد رفت از یادشان
بشنوید این روزها فریادشان:

باطل است آن رأی بر نشناخته
کز خدا و دین چه دّکان ساخته!

رأی بر نّیاِت پنهان داشته
بیرق ُخودمحوری افراشته!

آنچه از فردای آن دانسته شد
خودپرستی تا برون از سایه شد!

تلخ آمد آهِ نادانستگان
پا به زنجیری گران تر بستگان!

ُخدعه و تبعیض و غارت گشت دین
الل شد یکباره اَرَحْم راحمین!

وین عبادت تا عبودیّت کشید
بَرده جز زنجیر خود چیزی ندید!

سهم ما شد داعش و القاعده
ُمفتیان بردند صدها فایده!

بشنوید اکنون در این آتشفشان
ای نمانَد از ستمکاران نشان!

باطــل اســت آن رأِی نامیموِن 
زشت

نسل ما رأی دگر خواهد نوشت!

َهموطن برخیز و فریادی برآر
خون به خون جوشیده در این کارزار!

مادرِ ایران زِ جا برخاسته
کشورش را از َددان پس خواسته!

کشورِ اشغالِی ایران زمین
ِکی شود آزاد از این آیاِت کین!

ُخدعه بس، غارت بس و سیِل دروغ
بس حراِج کشورت با بانگ و بوق!

بشکند دستی که دستی را شکست
بُگسلد بندی که خواهد دست بست!

هان پدر جنگ تو با فرزند توست
یادگیر از وی ُدُرست از ناُدُرست!

بَرکن از گردن نشان بندگی
درشکن تاریک با تابندگی!

پیْش بنِد کاوه روشن کرد راه
روسریْ سوزاِن َمه، شد این پگاه!

وین درخِت گیسوی جان دادگان
بیرق پیروزی آزادگان!

بردۀ این بی وطن ها نیستیم
روز فردا گفت خواهد کیستیم!

ُمهر باطل بر نظام الظالمین
َکنده باد این ریشه از روی زمین!
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ترجمه آزاد از شعر روپی کائور شاعر هندی-کانادایی 

از زنانی که زیبا خطاب شان کردم
پیش از ان که 

شجاعت و دانایی شان را  بر شمارم
پوزش می طلبم 

شما فراتر از زیبایی ظاهر خود هستید
زمانی که  توانسته اید با تیز هوشی خود

کوهها را بشکافید 

زمانی که توانسته اید با مقاومت خود
جهان را شگفت زده کنید

ژولیت بینوش بازیگر مشهور فرانسوی و چندهنرمند 
شناخته  شده ی دیگر از فرانسه در  »همبستگی با حق 

آزای زنان و مردان ایرانی« موهایشان را بریدند.

یکی از فیلم های معروفی که ژولیت بینوش در آن به زیبایی 
نقش آفرینی کرده فیلم شکالت است. این فیلم  داستان زنی 
به نام ویان )ژولیت بینوش( اســت که با دختر خود به شهر 
غریبی نقل مکان می کند.  مردم این شــهر ســخت گرفتار 
 تلخی روابط سنتی هســتند. ویان مغازه شکالت فروشی را 
در ان جا راه اندازی می کند. و بیش از هر چیز، »احســاس 

لذت« خوردن شکالت را در ان ها به وجود می آورد. 

ویان با تشخیص نیازها و کمبود های عاطفی مردم شهر به 
هر یک شــکالت ویژه ای میدهــد. در این فیلم طعم خوب 
شــکالت نمادی است از لذت رهایی بخش آزادی. لذتی که 
دیدگاه، احساس، روابط و زندگی آدم ها را متحول می کند!
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زنانی که با گرگ ها می دوند

زنانی که با گرگ ها می دوند حکایت یکی شدن با ذره ذره طبیعت 
اســت، حکایت به حرکت در آوردن نیروی خالقه در راستای 
احیای رابطه ی دیرینه ی انسان با طبیعت وحش. حکایِت از هم 
گسستِن خمودگی هایی که جدایی از این طبیعت و این گرگ 
هوشیار و سرزنده ی درون، به انسان و علی الخصوص زنان تحمیل 
کرده است. کالریسا پینکلوال استس می گوید ما باید دوباره به 
زمین گوش بسپاریم، باید استخوان های پوسیده در زیر خروارها 
خاک را گردآوریم و انسانی دوباره بیافرینیم. از دیرباز بنا به عادت 
معمول مادران و مادربزرگ هایمان داستان ها و حکایاتی را نقل 
می کردند که به مثابه ادبیات شفاهی سینه به سینه می گشت و 
به نســل های آینده می رسید، حکایاتی که در عین سادگی با 

خود حامل ارجاعاتی اساطیری 
و اشاره به مسائلی مهم و پایه ای 
هستند. کالریسا پینکوال استس 
که خود دارای مدرک دکترا در 
قومی- روانشناســی  زمینه ی 
بالینی اســت در ایــن کتاب 
قوم شناسی و روان شناسی را با 
یکدیگر ترکیب می کند و با مدد 
از روانشناسی تحلیلی بر اساس 
مکتب یونگ از قصه های کهن 
برای درمان بیمارانش استفاده 
می کند. او در اتاق مشــاوره به 
زنان بیمار کمک می کند تا با 
اســتفاده از قصه ها به طبیعت 

وحشی شان بازگردند.

نویسنده این کتاب در کودکی 
این بخت را داشــته است که 
میان کســانی بزرگ شود که 
قاره ی  اهل کشــورهای کهن 
اروپا و مکزیک بودند. کســانی 
که عمدتا مهاجر بودند و علی رغم نداشتن تحصیالت دانشگاهی 
حامالن سنت شفاهی ارزشمند و تقریبا نابی بودند. همچنین 
زندگی و ســفر در طبیعت و سراسر ایاالت متحده این فرصت 
را به او داده تا در کنار دانش آکادمیک خود تجربه ی زیســته 
و تاریخ تبار و ســرزمینش را در روند درمان بیمارانش دخیل 
کند، و به مطالعه ی دقیق تر کهن الگوی »زن وحشی« بپردازد. 
در حالــی که کارل یونگ مطالعات بســیار زیادی را در زمینه 
کهن الگوها و زنان انجــام داد، اما به دلیل محدودیت زمان و 
جنسیت خود، قادر به کار بر روی کهن الگوهای زنانه نبود. به 
همین دلیل، کالریسا چیزی مورد نیاز یا حداقل مفید را به زنان 

زمانه ی خود هدیه می دهد.

شبنم  سمیعی
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کالریسا به داستان ها به عنوان نردبانی می نگرد که تبار گذشته و 
تجربیات زنان نسل های قبل را به نسل های بعد انتقال می دهد، 
به عبارتی هر نسل بر روی شانه های نسل پیش از خود ایستاده 
است. قدمت قصه بسیار فراتر از قدمت هنر و علم روانشناسی 
است. داستان ها می توانند به مثابه ویتامین روح استفاده شوند 
و مانند راهنمایانی باشــند که در سراسر مسیر جنگل ما را به 
سوی آشتی با طبیعت وحشی درون خود راهنمایی می کنند. 
قصه ها حیات درونی ما را به به جنب و جوش وامی دارند و برای 
مشــکالت ما راه حل ارائه می دهند. قصه ها به مثابه دارو و به 
وجودآورنده ی هیجان، غم، پرسش، آرزوها و ادراکاتی هستند 
که انواع تمثیل ها از جمله »زن وحشــی« را دوباره به ســطح 
می آورند. گرچه الیه های فرهنگی گاه همچون لفاف و روکشی 
استخوان بندی قصه های کهن را به هم ریخته اند و به وسیله ی 
سانسور افسانه هایی که اســرار زنان باستان را نقل می کردند 
ســرپوش گذاشته اند اما آنها برای همیشه از بین نرفته اند و با 
استفاده از شواهد باستان شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، 
و آثاری همچون مجســمه ها و نقاب ها و آیین سفالگری قابل 
بازیابی هســتند؛ چنان که کالریسا طی بیســت و پنج سال 
پژوهــش خود در این زمینه اکنون به دانش وســیعی در این 

زمینه رسیده است.

به طور مثال در قصه ی »ریش آبی« به ما نشــان می دهند که 
زنان با زخم هایی که خونریزی شــان قطع نمی شــود چه باید 
بکنند. قصه هایی چون »زن اسکلتی« قدرت اسرارآمیز رابطه ها 
را نشــان می دهد و این که احساســات مرده چگونه می تواند 
زنده شود و از نو به عشــقی عمیق مبدل گردد. مو هبت های 
مادربــزرگ پیر را می توان در شــخصیت بابا یاگا یا عجوزه ی 
وحشــی یافت. در قصه ی »واسالیسای عاقل« می بینیم وقتی 
همه چیز ظاهرا از دســت رفته، عروسکی کوچک راه را نشان 
می دهد و هنرهای از دســت رفته ی زنانه و غریزی را بار دیگر 
زنده می کند. قصه هایی چون »ماده گرگ«،یا  زنی استخوانی 
در کنار بیابان کارکرد متحول کننده ی روح را به ما می آموزند 
و قصه ی »دختر بی دست« مراحل از دست رفته ی آداب کهن 
کسِب خودآگاهی را از اعصار بسیار دور احیا می کند، و راهنمایی 
بی زمان و مادام العمر را برای تمام ســال های زندگی یک زن 
فراهــم می آورد. در قصه ی واسالیســا، یک دختر جوان بدون 
سرنخ و راهنما و دانش روندی را برای بازیابی شهود خود آغاز 

می کند، این همان کاری است که ما باید انجام دهیم، ما باید 
به ناشناخته برویم و با آنچه در آنجا پنهان شده روبرو شویم. در 
لحظات دشوار، صدای خرد درونی را واضح تر از همیشه خواهیم 
شنید. رفتن به جنگل برای گرفتن آتش از ساقه قدیمی ممکن 
است برای هر یک از افراد به شکلی متفاوت باشد – یک سفر 
انفرادی، یک پروژه خالقانه، یک کار شــخصی تنها برای خود 
شما و …به دانسته های خود گوش دهید و اجازه دهید آن ها 

شما را راهنمایی کنند.

گرگ سرکش و عصیان گر درون
نویسنده معتقد است با گذشــت زمان، طبیعت غریزی زنانه 
غارت و به عقب رانده شــده است. اما با حفاری های گسترده 
روانشناختی- باستان شناسی در ویرانه های جهان زیرین زن، 
می توان ســرزندگی و شــور حیات را در زنان بازیابی کرد. در 
آنجاســت که ما می توانیم عمیق ترین طبیعت زنان را آشکار 
کنیم و به قدرتی خالقه دسترسی پیدا کنیم. کالریسا با بررسی 
زندگی گرگ ها به این نتیجه رســید که زندگی آنان شباهت 
زیادی به زندگی زنان دارد. گرگ های ســالم و زن های سالم 
ویژگی های مشــابهی از قبیل سرزندگی، هشیاری و تحمل و 
قــدرت باال دارند و هر دو در معــرض مزاحمت و تعقیب قرار 
گرفته، مرعوب شده و به غلط متصف به خون خواری شده اند. 
او که خود متعلق به نســل بعد از جنگ جهانی دوم است که 
در آن با زنان مثل کودکان رفتار می شد می گوید زنان با وجود 
تمام ممنوعیت ها و محدودیت ها از هر ابزار و فضای موجودی 
از درختان گرفته تا غارها و جنگل ها برای آفرینش اســتفاده 
می کردند. اما زنان در حین پروســه ی اجتماعی شدن ارتباط 
خود را با کهن الگوی زن وحشــی و انسجام درونی خود را از 

دست می دهند.

وقتی تماس خــود را با روح غریزی مان از دســت می دهیم، 
حالتی نیمه ویران پیدا می کنیم و قدرت هایی که وجودشــان 
برای زنانگی طبیعی است، اجازه ی رشد و تکامل نمی یابند. زن 
وحشی به معنای سالمت همه ی زنان است. بدون او روانشناسی 
زنان هیچ معنایی ندارد. برخی از نشانه های احساسی اختالل 
در رابطه ی زنان به نیروی وحشــی روحی احساس خستگی 
فوق العاده، شکنندگی، افسردگی، گیجی، خفگی، فقدان حس 
نشاط و… است. کالریسا می گوید زن سالم شباهت زیادی با 
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گرگ دارد و برای بررسی این موضوع گاه متوسل به برشمردن 
صفاتی در زنان می شــود که از دیدگاه فمینیسم و مطالعات 
جنس و جنسیت امروز، صفاتی هستند که باید کلیشه زدایی 
شــوند. با توجه به زمان نگارش کتــاب و هدف آن که تمرین 
جرات ورزی و القای حس قدرتمندی به زنان است از کتاب های 
بسیار مفید در دوره ی خود برای کمک به توانمندسازی زنان 
و شکستن کلیشه ها محسوب می شــود، تا زنان از قالب رایج 
کلیشه های ساکت و محجوب و سربه زیر بودن فراروی کنند؛ اما 
با دیدگاهی امروزی می توان برخی از بخش های آن را از دیدگاه 

فمینستی مود نقد و بررسی قرار داد.

رقص و شعر و آواز دست در دسِت زن وحشی
کهن الگوی زن وحشــی و هرچه که در پی آن اســت حامی 
تمام نقاشان، نویسندگان، مجسمه سازان، رقصندگان، متفکران، 
جویندگان و یابندگان اســت. چرا که همه ی آن ها به نوآوری 
اشــتغال دارند، و این مشغله ی اصلی طبیعت غریزی است. او 
نیروی مرگ و زندگی اســت، نماد باروری و دارای درک و شم 
قوی. نیروی غریزی همان کســی است که بر علیه بی عدالتی 
می خروشــد و آزادی را طلب می کند، می سراید، بر زمین پای 
می کوبد، در باد هلهله می کند، دست افشان کار می کند، و نیروی 
زندگی را در رگ های خشکیده ی زمین به جریان می اندازد. ما 
باید بر فراز استخوان های او گرد هم آییم و با دم زدن از حقیقت 
قدرت خود و نیازهای خود او را دوباره احیا کنیم. شواهد حضور 
این کهن الگو را در تصاویر ذهنی، نمادهای موجود در قصه ها، 
ادبیات، شعر، نقاشی و مذهب می توان یافت. پرتو او، آوای او، و 
عطر او باید ما را برانگیزد تا از فکر کردن به مسائل سطحی و 

بیدارزش دست برداریم و گه گاه هم سفر ستارگان شویم.

همــۀ ما از تمنای وحش لبریزیــم. اما برای مقابله با این تمنا 
پادزهرهایی فرهنگی وجود دارد. به ما آموختند که از این میل 
و آرزو احساس شرم کنیم. ما موهایمان را بلند کردیم و با آن 
احساساتمان را پوشــاندیم. اما هنوز هم طی روزها و شبهای 
زندگی مان ســایه ی زن وحشی از پشت سر اغوامان می کند. 
هرکجا که باشیم ســایه ای که در پس ما گام برمی دارد قطعا 

چهار پا دارد.

برای زنده ماندن رو ح زمین
 درخت بکاریم 
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به یاد مهسا امینی قربانی اخیر حجاب اجباری در ایران   

روزی که چادر زوری نیست
مجید نفیسی

روزی خواهد آمد که خواهرانم
دیگر به زور چادر به سر نکنند.

بگذار آن روز به تابستان افتد
تا با هم به باغ رویم.

چادر اول را چون بقچه ای می بندیم
تا با آن بارهامان را ببریم.

چادر دوم را چون فرشی می گستریم
تا روی آن بنشینیم.

چادر سوم را چون سفره ای پهن می کنیم
تا گرد آن غذا بخوریم.

آنگاه من باالی درخت توت می روم
و چهار خواهرم با سر باز

چار گوشه ی چادر چهارم را می گیرند
تا برایشان توت بتکانم.

آن روز, توت خوردن چه مزه دارد
روزی که خواهرانم دیگر

از هیچ کس رو نمی گیرند
و چادرها به یخدانها باز می گردند

تا چون آیندگان از این رسم بپرسند
تنها پارچه های نفتالین زده را بیابند.

بیست و دوم مه دوهزار و بیست و یک
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 معلم های عزیز ، بهوش باشین

سالم,
ما چهل سال است بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و 

به دانشگاه فرستادیم ،
اما همه چیز بدتر شد.

تصادفات رانندگی مان بیشتر شد،
ضایعات نان مان بیشتر شد،

آلودگی  هوای  مان بیشتر شد،
شکاف طبقاتی مان بیشتر شد،

پرونده های اختالس در دادگستری مان بیشتر شد،
تعداد زندانیان مان بیشتر شد

و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد.

پس دیگر دست از درس دادن صرف بردارید.
آموزش کودکان ما ساده است.

کمبود  دچار  اکنون  ما  نداریم,  نیازی  دانشمند  به  دیگر  ما 
مفرط انسانهای توانمند هستیم.

پس لطفا به کودکان ما فقط مهارت های زندگی کردن را 
یاد بدهید.

به آنها,
گفت  و گو کردن را،

تخیل را،
خالقیت را،

مدارا را،
صبر را،

گذشت را،
دوستی با طبیعت را،

 معلم های عزیز ، بهوش باشین
سالم,

ما چهل سال است بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و 
به دانشگاه فرستادیم ،
اما همه چیز بدتر شد.

تصادفات رانندگی مان بیشتر شد،
ضایعات نان مان بیشتر شد،

آلودگی  هوای  مان بیشتر شد،
شکاف طبقاتی مان بیشتر شد،

پرونده های اختالس در دادگستری مان بیشتر شد،
تعداد زندانیان مان بیشتر شد

و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد.

پس دیگر دست از درس دادن صرف بردارید.
آموزش کودکان ما ساده است.

اکنون دچار کمبود  ما  نداریم,  نیازی  دانشمند  به  دیگر  ما 
مفرط انسانهای توانمند هستیم.

پس لطفا به کودکان ما فقط مهارت های زندگی کردن را 
یاد بدهید.

به آنها,
گفت  و گو کردن را،

تخیل را،
خالقیت را،

فردا 
اول خلقت است

محسن رنانی
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داشتن توان عذرخواهی را ،
دوست داشتن حیوانات را،

لذت بردن از برگ درخت را،
دویدن و بازی کردن را،

شاد بودن را،
از موسیقی لذت بردن را،

آواز خواندن را،
بوییدن گل را،

سکوت کردن را،
شنیدن و گوش دادن را،

اعتماد کردن را،
دوست داشتن را،
راست گفتن را و

راست بودن را بیاموزید.

باور کنید,
اگر بچه های ما ندانند که فالن سلسله پادشاهی کی آمد و 

کی رفت،
و ندانند که حاصل ضرب 114 در 114 چه می شود،

و ندانند که آیا با پای چپ وارد دستشویی شوند یا با پای راست،
هیچ چیزی از خلقت خداوند کم نمی شود؛

اما اگر آن ها زندگی کردن را,
و عشق ورزیدن را

و عزت نفس را
و تاب آوری

و عدم پرخاشگری را,
بعد  و  بود  خالِی خالی خواهد  زندگی شان  نکنند،  تمرین 
و  خودشان  به  خیلی  خالی ها،  این  جای  کردن  پر  برای 

دیگران و طبیعت خسارت خواهند زد.

لطفاً برای بچه های ما,
شعر بخوانید،

به آنها موسیقی بیاموزید،
بگذارید با هم آواز بخوانند،

اجازه بدهید همه با هم فقط یک نقاشی بکشند تا همکاری 
را بیاموزند،

بگذارید وقتی خوابشان می آید بخوابند,
و وقتی مغزشان نمی کشد یاد نگیرند.

لطفاً بچگی را از کودکان ما نگیرید.
اجازه بدهید خودشان ایمان بیاورند،

فرصت ایمان آزادنه و آگاهانه را از آنان نگیرید،
زبان شان را برای نقد آزاد بگذارید،

از وحشت آنچه شما مقدس می پندارید, به لکنت  آنان را 
زبان نیندازید.

بگذارید خودشان باشند و از اکنون نفاق را و ریا را در آنها 
نهادینه نکنید.

اکنون که شما و ما و فرزندان ما همگی اسیر یک نظام آموزشی 
فرسوده هستیم، دست کم هوای همدیگر را داشته باشیم،

نداشته ها و تنگناها و غم ها و عقده های خود را به کالس ها نبرید.
شما را به خدا در کالس های تان خدایی کنید نه ناخدایی.

شاید خدا به شما و ما رحم کند و کودکان مان خوب تربیت 
شوند



C  Copyright 2022 Ketab Corporation

52

دوســتان هی می پرســند چــرا در این زمانه بیــم  وامید 
ســاکتی؟ راستش دو مطلب مفصل نوشــتم و کنار  نهادم. 
آخر دیگر چه سخنی مانده است با حکومتی که نه گوشی 
برای شــنیدن دارد و نه مهارتی بــرای  دیالوگ؟ دیالوگ 
را رها کنید، با چهل ســال حکمرانی هنوز مهارت ســخن 
گفتن درســت با جامعه را هم  ندارد. آری چند دهه است 
کــه گفتنی ها توســط نخبگان فکری و مدنی گفته شــده 
است، اگر می توانست،  می شــنید و اگر می خواست، گامی  

برمی داشت. 
و آخر چه می توان گفت با نســلی که چهل ســال است از 

حکومت و از روشــنفکران فقط حرف شنیده  است و امروز 
تصمیم گرفته است خودش عمل کند. نسلی که قدرتمندانه 
با یــک حرکت، کل صحنه  بازی را تغییر داد و همه مرزها 
و محدودیت هــا را جابه جــا کرد و نشــان داد که جامعه، 
همچنان زنده و پویا  است و به وقت خودش برگه های آِس 
خود را  رو می کند. و مفتخریم به جامعه ای و نســلی که با 
رونمایی  از ظرفیت های نهفته اش و آشکارســازی امیدهای 
وجودی اش، توانســت یک شبه دریایی از امید  روانشناختی  

را نیز برای خودش خلق کند. 
همیشــه به ما گفته  بودند خون مظلوم خون خداست که 

 آخـرین تـار مـوی
محسن رنانی 
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برکت خواهد کرد و در دعاها خدا را به خون  مظلوم سوگند 
دهید. اکنون چه برکتی عظیم تر از این که خون مهســای 
زیبــای ایران، این همه انرژی و  نشــاط بــه جامعه تزریق 
کرد؟ بنگرید، نه تنها ملتی بلکه جهانی به پا خاســته است 
برای پاسداشت حرمت  خون دختری که نماد تبعیض  بود، 
چون زن بود و ُکرد بود و ُســنی بود؛ و همه چیز مهیا بود 
که مرگ او  درگمنامی فراموش شــود. کاک امجد و باجی 
مــژگان، می بینید چگونه جوانان از همــه اقوام، زبان ها و 
 مذاهــب ایرانی، قیام کرده اند تا خون دختر مظلوم شــما 
زنده بماند؟ برکت بر شــما و برکت بر این نســل  باد. این 
روزهــا ایران، خدایی تریــن، عرفانی تریــن و رویایی ترین 
روزهای ســه دهه اخیر خود را تجربه می کند.  شرم باد بر 
آنان که افســانه بی دینی را به این نسل می بندند و حجاب 
را کــه   طبق آموزه هایی که خودشــان  به ما آموخته اند، نه 
جزء اصول دین اســت و نه جزء فروع دین، ابزار سرکوب 

این نسل کرده اند. 

آری نسلی که قدرتمندانه برای خودش رهبر خلق می کند، 
اندیشــه خلق می کنــد و راهکار خلق می کنــد،  نیازی به 
رهنموِد روشنفکران فرسوده و دانشگاهیان بی عملی چون 
من نــدارد. او آنقدر قدرتمند اســت که  همــه خالء ها را 

خودش جبران می کند. 

با حکومت نیز همه گفتنی ها گفته شــده است، شاید تنها 
ســخنی که باقی مانده اســت و می توان امروز  بدون لکنت 
گفت این اســت که این نظام دارد شکست می خورد چون 
هیچگاه تئوری شکست نداشته  است، فقط تئوری پیروزی 
دارد. آقایان، برای ماندن، باید تئوری شکســت هم داشته 
باشــید. با شیوه ها  و اندیشه های گذشــته، نمی توانید این 
نســل را مهار و با آن تعامل کنیــد. بنابراین برای حفاظت 
از خودتان  و از کشــور، تنها یک راه باقی مانده است و آن 
این که بپذیرید این قانون اساســی و این ســامان سیاسی 
 پاســخگوی این نســل و این جامعه نیست و الزم است بر 
اساس اقتضائات دنیای جدید و نسل جدید از  نو بازنویسی و 

بازسازی شود. در این صورت، نخست باید نخبگان مستقل 
ملــی و نماینــدگان واقعی  جامعه مدنی بویــژه چهرگانی 
کــه جامعه به آنها اعتماد کرده اســت )ســلبریتی ها( را 
به رســمیت بشناســید و با  آنان گفت وگو کنید تا درباره 
ســازوکاری اعتمادآمیز به توافق برســید. سازوکاری که 
در آن، شــیوه تشــکیل   »شــورای ملی بازنویسی قانون 
اساسی« به دقت تعیین شده باشد. بازنویسی ای که البته 
در چارچوب  همین قانون اساســی کنونی به همه پرســی 
گذاشــته خواهد شــد. با پذیرش چنین فرایندی اســت 
که نخبگان  و چهــرگان می توانند برای اقناع جامعه وارد 
گفت وگو با آن شــوند. شاید و تنها شــاید با این راهکار 
بتوانید  اعتماد جامعه را جلب کنید و آنان را آرام کنید تا 

تحوالت ضروری، در امنیت و آرامش چهره بندد. 
و البته تعلل نکنید، فرصت اندک است. اگر خون بیشتری 
ریخته شــود و خشونت همه جا را فراگیرد،  دیگر نخبگان 
و چهرگان نیــز از جامعه جرأت نخواهند کرد با حکومت 

گفت وگو کنند و راه مصالحه ملی  بسته می شود. 

  زنهار و زنهار که گمان نکنید که سرکوب می کنید و تمام 
می شود. گیرم که در این لحظه، این شور  اجتماعی سرکوب 
شــود، پایان که نمی یابد، بلکه به ساِن آتِش زیرخاکستر 
خواهد ماند و انباشته تر  خواهد شــد. آنگاه با بزنگاههای 
ناگزیر آینده که پی در پی می رســند چه می کنید؟  آنگاه 
با لحظه جانشینی  چه می کنید؟ لحظه ای که دیگر اقتدار 
کاریزما حضور ندارد که به دستگاه سرکوب انسجام دهد 
و  وجدان اخالقی نیروهای ســرکوب  را اقناع کند. متوجه 
هســتید که در آن لحظه که اقتدار کاریزما پایان  می یابد 
جامعه بســاِن فنری که آزاد می شــود همــه انرژی های 
انباشــته خویش را بیرون می ریزد؟ پس به  خودتان و به 
ایران رحم کنید و تا اقتدار کاریزما هســت، تحول را آغاز 
کنید. صمیمانه به جامعه بگویید  که پیامش را شنیده اید. 

این آخرین تار مویی اســت که می توان به آن چنگ زد.

 والسالم./  11 مهر 1401 
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 به موی زنان، سیر بنگرید!
دکتر صدیقه وسمقی

روی سخنم با شما مردان است؛ مردان ایران زمین؛ به ویژه 
آن دســته از مردان که موی زنان را دام گناه و ریســمان 
شیطان و باب دوزخ می دانند. به موی همسر، دختر، خواهر 
و مادر خود ســیر بنگرید. این مو چیست که چنین مردان 
و حکومت و کشــور را بیمار ســاخته و زنــان و دختران را 
به مشــقت درانداخته است؟ آیا به راســتی این موی زنان 
است که این همه معضل آفریده است یا عقده ها و نیازهای 
جنســی سرکوب شــده به دلیل عدم کفایت حکومت برای 
تامین رفاه ملت و اجرای سیاست های معیوب و و نیز انتشار 
افکار بیمار علیه زنان توسط بخشی از روحانیت و قشر سنتی 

مذهبی است که چنین معضل و مشقتی را آفریده است.

انگیزه من برای نگاشــتن این ســطور، دردی است که در 
تمام وجود خود تا بن اســتخوانها احســاس کردم هنگامی 
کــه اطالع یافتــم وزارت آموزش و پرورش بر آن اســت تا 
مدارس دخترانه را اســتتار کند. اســتتار کند تا دختران ما 
پشت دیوارهای مدرســه بتوانند مقنعه را از سر برگیرند تا 

موهای نوجوانشان که آفتاب ندیده کمی هوا بخورد.

آموزش و پرورش می خواهد روی دیوارهای بلند مدرســه، 
دیوارهایی بلندتر بســازد، دیوارهــا را باالتر ببرد و هر کجا 
که در اطراف مدرســه خانه ای بلندتر از مدرســه هست و 
نگاههای در کمین مردان، موی دختران خردسال و نوجوان 
محصور در چهاردیواری مدرســه را تعقیب می کند، حیاط 
مدرســه را با برزنت مسقف کند تا شــاید دختران بتوانند 
مقنعه از سر برگیرند و به گمان واهی با مشقتی کمتر درس 
بخوانند تا شــاید دختران خردســال دبستانی راحت تر در 

حیاط بدوند و بازی کنند.

 آه که چقدر دختر زاده شــدن و زن بودن را در این مرز و 
بوم ســخت کرده اید! دختران و زنان تا کجا باید از تعقیب 
نگاه های شما بگریزند و موهای سر خود را باید کجا پنهان 

سازند؟

 آی مردان فرهیخته! شــما مردان بیمارچشــم و بیماردل 
و بیمار اندیشــه را هدایت کنید تا چشمانشــان را بشویند، 
تا دلها و اندیشه هایشــان را از ناپاکی بروبند، تا دختران و 
زنان این میهن آرام گیرند و با امنیت خاطر از زندگی عادی 

برخوردار شوند.

ای مردان مســئول! ای روحانیت متعصــب! و ای حاکمان 
شریعت مدار! آیا هرگز فکر کرده اید که با کدام دلیل شرعی 
و بــا کدام منطق دختران خردســال نابالغ باید با مقنعه به 

مدرسه و مهد کودک بروند؟

چرا مردان نباید چشــم و دل و اندیشــه ی خود را بشویند 
و در عــوض زنــان باید تاوان چشــم و دل حریص و بیمار 
برخی مردان را بپردازند؟ به راســتی این موی زنان نیست 
که معضل است. معضل اندیشه بیماری است که ترویج می 
شــود و معضل، ملتی اســت که حتی نخبگان آن نیز نمی 
اندیشند و تعقل نمی ورزند تا اندیشه های بیمار را پس زده، 

از حقوق خویش دفاع کنند.

 لحظه ای خود را در مدرســه ای با دیوارهای بلند و سقف 
برزنتی، بــا تابلوی ورود پدران ممنوع تصــور کردم؛ اینجا 
مدرسه نیست. زندان هم نیست. دوزخی است برای دختران 
خردسال و نوجوان. در میان این حصارهای بلند چه آموزش 

و پرورشی در جریان است؟

 ما باید دیوارها و حصارها و ســیم خاردارهای فکر خود را 
فروریزیــم تا زندگی در ایــن آب و خاک به وضعیت عادی 
بازگردد. کار، از اســتدالل شــرعی و منطقی گذشته است. 
ما با بیماری خطرناکی روبرو هســتیم که باید آن را درمان 
کنیم. برای استتار موی دخترانمان به دیوار و سقف و برزنت 

و پارچه نیازی نیست.
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چنــد ســال پیش یــک مطلــب از هوســرل بنیانگذار 
پدیدارشناســی دیدم که گفته بود »بسیاری از مشکالت 
بشر از نوع ســوال پرسیدن او شروع میشود«. این مطلب 
خیلی ذهنــم را درگیر کرد و اصــال نمیفهمیدم منظور 
هوسرل چیه تا اینکه یک ویدئو از استیو جابز دیدم و یاد 

جمله هوسرل افتادم.

سواالتی که اســتیو جابز در اون ویدئو پرسید هیچکدام 
با »چرا« شــروع نشــد)؟!( خیلی برام جالب شد و چند 
کلیپ و مطلب دیگه از اســتیو جابز دیدم و جالب بود که 
هیچکدام از سوالهای جابز با »چرا« شروع نمیشد همه با 
»چگونه و چطور« شروع میشد که منو مجبور کرد قدری 

بیشتر به این موضوع بپردازم.

شــروع به مطالعه کــردم و آثار دیوید برنز و کیوســاکی 
و رابینــز و دارن هــاردی و چند نفر دیگــه که در زمینه 
رفتار درمانی فعال هســتند را مطالعه کردم و نتیجه برام 

شگفت انگیز بود که در ادامه توضیح میدهم.

بشر موجودی تجربه گراست و هنگامی که پدیده ای جدید 
را تجربــه میکند در مغز او نتایج ثبت میشــوند و از اون 

نتایج در برخورد با پدیده های جدید استفاده میکند.

در واقع وقتی ما یک سوال را با »چرا« شروع میکنیم مغز 
دنبال جواب در تجربیات گذشته میگردد.به عنوان نمونه:

»چرا فالن اتفاق افتاد؟
چرا فالن حکومت سقوط کرد؟

چرا در فالن آزمون قبول نشدم؟
چرا من آدم موفقی نیستم؟

چرا اینقدر فقیرم؟

چرا مردم اینقدر بی تفاوت و ظلم پذیر هستند؟ و...« جواب 
تمام این سواالت در گذشته است.

واقعا حرف هوســرل خیلی درســت و جالبه. نکته ای که 
متوجه شــدم اینه که آدم های تاثیرگــذار و موفق تاریخ 
مثل »ولتر، نلســون مانــدال، گانــدی، لوترکینگ، جابز، 
ایالن ماســک و ...« سوالهایشان را با »چرا« نپرسیدن که 
توانستند دنیای ما را تغییر بدهند. آنها سوال هایشان را با 

»چگونه یا چطور« پرسیدند.

چگونــه میتوانم کمپین حقوق بشــری موفقی تشــکیل 
بدهیم؟

چگونه میتوانیم امپراطوری استعماری انگلیس را شکست 
دهیم؟

چگونه سیاه پوستان به حق و حقوق برابر خواهند رسید؟
چگونه دنیای بهتری خواهیم داشت؟ و....

حاال ســوالی که مطرح میشــود این اســت که »تفاوت 
سوال هایی که با چرا شروع میشــوند با سوال هایی که با 
چگونه شروع میشوند در چیست؟« در ادامه به این سوال 

پاسخ میدهم.

همان گونه که در باال اشــاره کردم جواب سوال هایی که با 
»چرا« شروع میشوند در گذشته هستند و دلیل و چرایی 
یــک اتفاق و پدیــده را بیان می کنند و بســتگی به نوع 

تجربیات ما دارد.

به عنوان مثال جواب سوال
»چرا من این قدر آدم فقیر و بدبختی هستم؟«

از این دست دالیل است:

تغییر سوال معجزه می کند ....
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چــون »پدر و مادر من فقیر بودند، خانواده ما پر جمعیت 
بود، هیچوقت سرمایه کافی برای شروع کار خوبی نداشتم، 

از بچگی آدم بدشانسی بودم و ....«.

این جوابها در بهترین حالت دالیل درستی برای این فقر 
ارائه میکنند و در نتیجه من میپذیرم که تا ابد فقیر باشم 

و به این سرنوشت گردن نهم.

ولی جواب ســوال هایی که با »چگونه یا چطور« شــروع 
میشــوند عالوه بر پاسخ چرایی مساله، راهکار عملی برای 
برون رفت یا حقیقت بخشــی به چیــزی را بیان میکنند 
و تمام جواب هم در گذشــته نیســت و نیاز به تفحص و 
تحقیق و تفکر بیشــتر دارد و بر عکِس ســوال هایی که با 

»چرا« شروع میشوند، جوابها آماده نیستند.

مثال:
»چگونه میتوانم فقیر نباشم؟

چگونه میتوانم فالن کار را با موفقیت انجام دهم؟ و ...«
پاسخ دادن به این سوال ها راحت نیست و نیاز به تحقیق 
و تفکر دارند و هر نتیجه هرچی باشــد یک راهکار عملی 
است که ممکن است درست یا غلط باشد ولی به هر حال 

یک راهکار است.

متاسفانه ما هرگز یاد نگرفتیم که درست سوال بپرسیم و 
تقریبا تمام سواالت خودمون را با »چرا« شروع میکنیم.

چند روز پیش معلم برادرزاده م یه ســوال ازشون پرسیده 
بود و گفته بود درباره ش تحقیق کنید:

»چرا محیط پارک های ما پر از آشغال است؟«
برادرزاده م کلی جواب در مورد بی فرهنگی مردم نوشــته 

بود و از من خواست که جوابها را ببینم درسته یا نه؟

مسلما اون معلم قصدش فرهنگســازی بوده ولی آیا اگر 
سوال را اینجوری می پرسید بهتر نبود

»چگونه محیط پارکهای ما میتواند همیشه تمیز باشد؟«
تا طرز درســت فکر کردن را از همــان کودکی به بچه ها 

یاد دهیم.

خوشــبختانه اون معلم از پیشــنهاد من استقبال کرد و 
خیلی هم خوشحال شــده بود. مسلما پاسخ سوال »چرا 
نمیتوانیم.....؟« با ســوال »چگونه میتوانیــم...؟« خیلی 

متفاوت است.

پاسخ اولی در بهترین حالت دالیل ناتوانی و دومی راه های 
توانستن است. پاسخ اولی باعث نا امیدی و یاس و دومی 

پر از انرژی مثبت است.

پدیدارشناسی
ادموند هوسرل
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سرکوب مردم ایران را متوقف کنید!
 خطاب به ماموران  امنیتی، بر طبق قانون اساســی، مردم ایران حق مشارکت 
در تظاهرات مســالمت امیز را دارند. طبق مــاده 158 و 159 قانون مجازات 
اســالمی خود این رژیم، دستور تیر اندازی، دستگیری و هر گونه سرکوب به 
سمت معترضین از طرف فرمانده شما غیر قانونی است. و  شما ماموران نباید 

دستورغیر قانونی فرمانده را اجرا کنید.
بر اساس همین قوانین اگر از دستور غیر قانونی فرمانده تان اطاعت کنید، شما 
قانونا مســئولیت کیفری دارید. و به لحاظ قانونی محکوم، زندانی و مجبور به 

پرداخت غرامت خواهید شد.  
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اکهارت تولی 

زمان اصال چیز خوبی نیست، زیرا پنداری است باطل. آنچه که تو 
خوب و با ارزش می دانی، زمان نیست بلکه چیزی است بیرون از 

زمان، لحظه حال است که واقعا ارزش دارد.
هر لحظه نسبت به گذشته بمیر، تو به گذشته احتیاجی نداری 
فقط هنگامی به گذشته رجوع کن که در ارتباط با لحظه حال 

باشد.
نیروی حال و کمال هســتی را احســاس کــن حضور خود را 

احساس کن.
هوایی را که به درون بدن تو وارد و خارج میشود احساس کن.

لحظه حال تنها واقعیتی اســت که باید با آن مواجه شوی، تو 
همواره با لحظه حال طرف هســتی، نه آینده، تو هرگز با آینده 

طرف نمی شوی.
جمله ” یک روز به چنگش خواهم آورد ” شور و سرمستی را از 
کارهای اکنون تو می ستاند با چنین فکری تو همیشه منتظری 
تا یک روز زندگی را شــروع کنی اگر با چنین الگویی در ذهن 
خــود زندگی کنی، به هر چه و هر جا که برســی، باز از لحظه 

اکنون خود ناراضی خواهی بود.
آیا به انتظار مدام عادت کرده ای؟ چقدر از زندگی خود را در این 
انتظار صرف کرده ای البته انتظارهای کوچک بد نیست، مانند 
انتظار در صف اتوبوس، فرودگاه یا انتظار برای مسافری که قرار 

است بیاید یا کاری که قرار است تمام شود و غیره ….
بســیاری از آدم ها همه عمر خود را صرف می کنند تا شــاید 

عاقبت به روزی برسند که بتوانند واقعا زندگی کنند.
انتظار حالتی اســت از حاالت ذهن، انتظار اساسا به معنای آن 

است که تو آینده را می خواهی و لحظه حال را نمی خواهی.
هیچ عیبی ندارد که هدف هایی را برای خود تعیین کنی و برای 
رسیدن به آنها بکوشی، اشکال در این است که این هدف ها را 
جانشین احساس از زندگی کنی آنها را با هستی اشتباه بگیری، 

لحظه حال را وسیله کنی و به پای آینده بریزی.
آیا تا کنون به آسمان پر ستاره و بی منتهای شب نگاه کرده ای؟ 

آیا با دیدن آن همه شکوه و جالل و آرامش حیرت نکرده ای؟

آیا تا کنون حقیقتا به صدای جویبار در دل کوه گوش ســپرده 
ای؟ یا به صدای آواز خوش پرنده در یک غروب تابستانی آرام؟

هشیاری نسبت به این چیز ها، مستلزم خاموشی ذهن است. باید 
برای یک لحظه کوله بار شخصی دغدغه ها، گذشته و آینده، و 

همه دانسته های خود را زمین بگذاری. 
در غیــر این صورت، نگاه می کنــی، اما نمی بینی، گوش می 

سپاری، اما نمی شنوی. حضور کامل تو الزم است.
بسیاری از آدم ها چنان زندانی ذهن خویش اند که برای آن ها 
زیبایی طبیعت اصال وجود ندارد. ممکن است که بگویند: ” چه 
گل قشنگی ” ، اما این گفته آن ها چیزی نیست، مگر برچسب 

زدنی مکانیکی و ذهنی.
زیرا آن ها سکون و آرامش ندارند، حضور ندارند، گل را حقیقتا 
نمی بینند، ذات گل را احســاس نمی کنند، قداســت گل را 

احساس نمی کنند.
همان طور که خود را نمی شناسند، ذات خود را حساس نمی 

کنند، قداست خود را احساس نمی کنند.

همه چیز زنده است، خورشید، زمین، سیاره ها، حیوانات، انسان 
ها همه این ها مراتب ظهور آگاهی اند. خداســت که خود را در 

صورت های گوناگون پدیدار می سازد.

زمان و انتظار و قدرت زمان حال 
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همصدای خوبم، بخون تا بخونم
عمِر من تو هستی، بمون تا بمونم

یه جا ابره آسمون، یه جا پُر از ستاره
یه جا آفتابیه آسمون، یه جا می باره

بی تو اما همه جا ابری و غم گرفته اس
ابِر آسمون یه قطره بارونم نداره

تو اگه باشی، آسمون صافه
غصه ها پُشِت کوِه قافه

با تو من بهارم
بی تو شوره زارم

وقتی هستی خوبم
وقتی نیستی بی تو یه قاِب شکسته رو دیوارم

اون وِر دنیا شبه، این وِر دنیا روزه
یه جا خورشید خاموشه، یه جا داره می سوزه

بی تو اما شب و روز فرقی با هم نداره
تو چشمای منتظرم سیاهی موندگاره

تو اگه باشی ابرا می بارن
دشتای خالی پُر ُگل میشن

با تو من بهارم
بی تو شوره زارم

وقتی هستی خوبم
وقتی نیستی بی تو یه قاِب شکسته رو دیوارم

بمون تا بمونم

شعر: اردالن سرفراز
آهنگ: حسن شماعی زاده

تنظیم: آندرانیک ]آساطوریان[
خواننده: گوگوش

ویدیوی از مهسا امینی در فضای مجازی پخش شده است. او در این ویدیو ترانه بمون تا بمونم )ترانه از اردالن سرفراز( را که گوگوش خوانده 
است، هم خوانی می کند. 

ترانه ای برای دعوت به هم صدایی…
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حکومت جمهوری اســالمی ایران بار دیگــر در تنگنا 
قرار گرفته است و آهنگ ترس تجزیه ایران را بر طبل 

کوبد. می  همیشگی 

نکتــه قابــل توجــه اینکه، تجزیه هراســی از ســوی 
حکومتــی القا می شــود که خود،  با کشــوری مانند 
روسیه،  دوســتی تنگاتنگ دارد. کشوری که بیشترین 
ســابقه دســت درازی به آب و خاک ایران را داشته و 
هم اکنون نیز در حال تاخت و تاز، اشــغال و کشــتار 

اوکراین است! مردم 

کشــورها درطول تاریخ حیات خــود همواره  با تهدید 
تجاوز به خاک شــان روبرو بوده اند. به نظر می رســد 
کــه رژیم خود بــزرگ بین ایران، تصــور می کند که 
تنها او مــی تواند مانع تجاوز دیگران به ایران باشــد. 
حکومتــی که عمال نشــان داده اســت هیچگونه حق 
آزادی و اهمیتی برای شــهروندان قایل نیســت. هیچ 
گونــه همدلی با مردم ندارد.  با ســنگدلی آنان را می 
کشــد. و بعد داعیه پاسداری از مرزهای سرزمین آنان 

را دارد!

Hana Arendt نویسنده  هانا آرنت )1975-1906( 
و فیلســوف آلمانــی و یکــی از تاثیرگذارترین نظریه 
پردازان قرن 20 بود. وی در باره حکومت های توتالیتر 
یا تمامیت خواه با اشــاره بــه دو حکومت دیکتاتوری 
استالین و هیتلر به بررســی و ارزیابی آنان پرداخته و 

تشــابهاتی را در این سیستم ها مشخص کرده است.

وی بــر این نظر بود که این سیســتم هــا در مجموع، 
اجازه هرگونه »حق داشــتن« را از شــهروندان سلب 
می کنند. در این کشــورها، قانــون جنبه صوری دارد 
و رســما اجرا نمی شــود. و به همین دلیل شهروندان 
در یک اضطراب و پریشــانی مدام بســر می برند. این 
سیســتم ها با گوناگونی اندیشــه، میانه خوشی ندارند 
و به آن، به عنوان چالشــی بالقوه بــر علیه نظام خود 
مظنون هستند. آن ها برای سهولت کار از مردم، توده 

ای یک شکل می سازند.

دراین جوامع بر اثر بــی قانونی، به تدریج »بی ثباتی« 
بــه وجود می آید بــه طوری که مــردم دیگر قادر به 

نیستند. آینده خود  برای  ریزی  برنامه 

در این سیستم ها دســتگاههای انتظامی متعدد، مانند 
دســتگاه های پلیس آشــکار و مخفی در همه سطوح 
وجود دارند. و شهروندان نیز مدام مشکوک و احساس 
میکننــد کــه تحت نظــر و کنترل هســتند. در میان 
ســران حکومت، هر چند از بیرون متحــد به نظر می 
رســند، چنین واهمه ای نیز وجود دارد.  این سیستم 
ها تــا مدتی با ایجاد این گونه رعب و ترس آشــکار و 
پنهان به بقــای خود ادامه می دهنــد . به بیان دیگر 
آنچه ســبب »تجزیه نشــدن« این سیستم ها می شود 

احساس ترس است.

پیرایه شبان

برای بقای خود، ملت را
 از تجزیه ایران می ترساند 
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این حکومت ها، مردم را دچار عذاب وجدان و احساس 
گنــاه و خطــا می کننــد. و مردم نیز رفتــه رفته این 
حکام مســتبد را درونی می کنند. بــا چنین تصاویری 
از دیکتاتور درونی شــده و بیرونی، بر اثر احساس خطا 
و نداشتن حق انســانی و فقدان قانون و آزادی، مردم 
رفته رفته به ارزش های خود بی اعتماد شده و از خود 

و منزوی می شوند. تنها  بیگانه، 

بر اســاس این مــدل از حکومــت هــای توتالیتر، به 
وضوح می توان عملکرد سیســتم دیکتاتوری جمهوری 
اســالمی ایران و تاثیــر او از آغاز تا کنون را بررســی 
و تحلیل کرد. جمهوری اســالمی ایــران در طی چند 
دهه تالش کرده اســت که با غالب کردن هویت اسالم 
سیاســی و شوونیســم خود، هویت فرهنگی ایرانیان را 
از آنان ســلب کند. حجاب اجبــاری را برای نمایش بر 
سر زنان بیاندازد و آنان را از احساس آزادی زن و خود 
بودن »جدا« کند. کتاب ها و مقاالت و سخنرانی های 
متعدد در جعل تاریخ باستانی ایرانیان راه اندازی کند. 
با تیغ سانســور، ادبیات و هنر را آن گونه که خود می 
خواهد به مردم تحمیل کند. مردم را ارشــاد و تشویق 
به تواضــع و کم خواهی کند اما خــود ثروت ایران را 
به غارت ببرد. هر اندیشــه مخالف خود را ســرکوب و 

صاحبان اندیشــه را دستگیر، شکنجه و اعدام کند.

 با دشمن تراشی مدام، ایران را در سطح جهانی ایزوله 
و »جدا« کند. بــا عقد قراردادهای ننگین، خاک و آب 
و منابع  ایران را رســما به روســیه و چین برای بهره 

برداری طوالنی مدت بدون توافق ملت بفروشد.

بــه دلیل عدم قانــون مدنی و فقــدان مدیریت و حق 
کشــی، مردم را نســبت به یکدیگر بدبین و بی اعتماد 
کند و نوعی »تجزیه انسانی« را به وجود بیاورد. کشور 
را با بی کفایتی و بی تدبیری مسولین، دچار خشکسالی 
کند. به دلیل ممنوعیت ورود واکســن، هزاران ایرانی 

را به کام مرگ بفرســتد. مردم را از فرط گرســنگی و 
فقر به بی اخالقــی و دزدی وابدارد. به مناطقی که به 
لحاظ تاریخی و حماســی از شجاع ترین فرزندان ایران 
در حراســت از مرزهای ایران بوم بــوده اند، مناطقی 
مانند، کرد نشین ها، سیستان و بلوچستان بی توجهی 
کــرده و آنان را در فقر مطلق رها کند و ســپس متهم 

کند. طلبی  تجزیه  به 

در این ســالیان، ملت ایران ســتم و بــی عدالتی غیر 
قابل توصیفی را از این رژیم متحمل شــده و پریشانی 
بســیاری را در همــه زمینه های زندگــی اش تجربه 
کرده اســت. و این رژیــم دقیقا براین پریشــان حالی 
ایرانیان دست گذاشــته و آنان را از گسستگی فراتر از 
آنچــه تجربه میکنند یعنی تجزیه ایران می هراســاند. 
و این در حالیســت که خود ایــن حکومت بیش از هر 
چیز از تجزیه و فرو ریختن دیواره های پوشــالی قلعه 
خوفناکــش واهمه دارد و این حــس ترس را به مردم 

کند. فرافکنی می  ایران 

 در درازای تاریــخ، ایرانیــان عمال در اندیشــه، گفتار 
و عواطف خود نشــان داده اند کــه از وفادارترین ملل 
نســبت به آب و خاک، فرهنگ، خانــواده، آیین، اقوام 
... ایران بوده و هســتند. و نیازی به ترســاندن آنان به 
تجزیه نیســت. زمانی که حــس تعلق به ایران به اقوام 
ترک، کرد، عرب نشــین، بلوچ و سیستانی... با توجه به 
نیازهایشــان در آنان ایجاد شود، خود آن ها در هنگام 
ضرورت از مرزهای ایران بیش از هر ایرانی دیگر دفاع 
خواهند کرد. کما اینکه این روزها، کردستان مهربان و 
دالور، خون خود را برای درمان به زخمی های شــجاع 

و دردمند زاهدان اهدا می کند.

از دیــر باز، ایرانیان از راه دل و عشــق به ایران به هم 
پیوند خورده اند، نه از سر ترس! 
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در ارتبــاط با جنبش ایرانیان، بانوان کشــور ترکیه نیز 
در طی گردهمایی های گوناگون و کنســرت و جلسات 
به پشــتیبانی از زنان و مردم ایران برخاســته اند. زنان 
ترکیه از گرفتار شــدن و داشــتن حکومت زن ستیزی 
مانند  جمهوری اسالمی ایران بیمناک بوده و با زنان ایران 

همدلی می کنند. 

خانم الیف شــافاک از نویسندگان مطرح 
ترکیه اســت و یکی از اثار او دولت عشق 
نــام دارد که به زبان فارســی نیز ترجمه 
شده است. از او  نیز پیامی در  پشتیبانی از 
جنبش زنان ایران در شبکه های اجتماعی 

دیده می شود. 

 از کتاب ملت عشق: 

شمس گفت: تقدیر به آن معنا نیست
که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده.

به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند
و بگوید« چه کنم! تقدیرم این بوده،«

نشانٔه جهالت است.
تقدیر همٔه راه نیست،

فقط تا سر دو راهی هاست .
گذرگاه مشخص است

اما انتخاب در دست مسافر است.
پس:

نه بر زندگی ات حاکمی و نه محکوم آنی
این را بیست و نهمین قاعده میگوید...

از کتاب ملت عشق
نویسنده الیف شافاک

پشتیبانی بانوان ترکیه از جنبش ایرانیان

آب و برق مجانی به روایت تصویر
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واکنش روانپزشک به روان پریش جلوه دادن دانشجویان معترض از 
سوی رییس دانشگاه و احتمال پرونده سازی برای اخراج آنان

جناب آقای نصیری قیداری
منصوب محترم دولت در دانشگاه شهید بهشتی

اینجانب مصطفی ســیدمیررمضانی، متخصص روانپزشکی، اعالم 
آمادگی کامل برای معاینه دانشجویان به قول شما »خاطی« )بخوانید 
معترض( را دارم و از آنجا که خود همواره در طول 11 سال تحصیل 
در دانشــگاه یکی از همان دانشــجویان »خاطی« بوده ام اطمینان 
دارم نتیجه پیشاپیش مشخص است: اینها سالم ترین، شجاع ترین 
و انسان ترین شهروندان ما هستند که مثل شما سر در آخور قدرت 
نکرده اند و ذهن آزاده شــان را به دســتان تجاوزگر تشنگان قدرت 

نداده اند.

علم روانپزشکی و جامعه فرهیخته روانپزشکان هرگز ابزار سرکوب 
نبوده و نخواهند بود، بلکه برعکس ســوگند خورده اند نســبت به 
سالمت روان جامعه بی تفاوت نباشند و دقیقا به همین دلیل اخالقا 

نمی توانند در برابر ظلمی که به مردم عزیز ایران روا می دارید سکوت 
کنند. نگاه تحقیر آمیز شما به این علم که مشکالت روانپزشکی را 
ننگ و مراجعه به روانپزشــک را انگ می داند، برآمده از همان تفکر 
پوسیده ای است که ذبح انسان در برابر بت قدرت را شرط دینداری 

داعش منشانه اش می داند.

در پایان به دانشجویان روانپزشکی و روانشناسی پیشنهاد می دهم با 
بررسی گفتار و کردار مسئوالن بلندپایه کشور طی دهه های گذشته، 
نقش اختالالت شخصیتی ایشان در نابودی ایران و ایرانی و از میان 
بردن فرصت های بی نظیر توسعه این مرز و بوم را برآورد کرده و نتایج 
آن را منتشر کنند. باشــد که با توجه به آن دیگر شاهد حکمرانی 
شیوه های انطباقی کودکانه و مکانیسم های دفاعی نابالغ در این مرز 

و بوم نباشیم...

سلف سرویس دانشگاه شریف را برای ممانعت از اختالط زن و مرد بستند. 
دانشجویان هم در حیاط دانشگاه سفره پهن کردند

آفرین بر خالقیت شما دانشجویان! 
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باتوم ، برای حفظ اسالم !

همان شب اولی که اسیر شدم، عراقی  ها یک رزمی کار را آوردند، 
با لباسی پلنگی و چهره ای بسیار خشمگین.

ما نزدیک 50 اســیر بودیم، غالبا زخمی، با دســت هایی بسته. 
بعضی هم چشم  ها بسته، و او شروع کرد به زدن مان.

خسته نمی  شد، سیر نمی شد از زدن پشت سر هم نعره می کشید 
و چیزهایی می گفت که ما نمی  فهمیدیم. حتما فحش می داد!

آخرش رفت چوبــی آورد، به نظرم از صنــدوق مهمات بزرگی 
درآورده اش بود، چون هم بلند بود و هم خیلی ضخیم و محکم.

و شروع کرد این بار با چوب زدن به سر و روی مان. 

آخریــن نفر من بــودم. چون دیدم چوبش همین که به وســط 
فرقم خورد دو تکه شد. من تا سی ثانیه اش یادم ماند که بچه ها 

می گفتند ُمرد!
اما نمرده بودم.

و کتک قطع شد. کمی بعدش هم احساس سبکی می کردم.
اصال هم درد نداشــتم. فکر کنم بیهوش شــده بــودم که درد 

نداشتم. نمی دانم.

یک بار هم در اردوگاه عدنان، جالد عراقی وحشــی شــده بود، 
بهانه ای پیدا کرده و دنبال مقصری می گشت.

دستم را بلند کردم گفتم من بودم.
این بار دو سالی از اسارت  مان می گذشت.

رفت و چوبی آورد و شــروع کرد به زدنم جلوی کل آسایشگاه، 
ظاهرا می خواست زهر چشم بگیرد.

این بار هم کتک با شکســتن چوبش تمام شد. کمرم درد گرفته 
بود، ولی نه آنقدر.

البتــه تظاهر می کردم به اینکه فلج شــده ام و بچه ها زیر بغلم را 
گرفتند تا بلند شوم، ولی فلج نشده بودم.

خواستم عدنان خجالت بکشد که نکشید. و کتک را قطع کرد!
اینها را برای تظاهر و ریا نگفتم، نگفتم که طلبکار کنم خودم را 

از مردم به  خاطر کتک خوردنم در اسارت، خدا گواه است.
من همیشــه خودم را بدهکار ملت و کشــور دانسته و می دانم. 
سختی اسارت برابر تحمل سختی  های مردم مظلوم هیچ نبوده.
اینها را گفتم که بگویم، اگر مامورانی وظیفه دارند هر روز عده ای 

را باتوم بزنند.
اگر نظام اسالمی برای سِر پا ماندن باید هر روز تعدادی را کتک 

بزند. چوب بشکند، سر بشکند.
ما بچه هایی که اســارت کشــیدیم بلدیم چطور کتک بخوریم و 

نمیریم.
ما پوست  مان کلفت شده.

»اصال همه  تقصیرها مال ماست!«

به سر دختران باتوم نکشید
به جوان  ها چوب نزنید

به دانشجوها حمله نکنید
آنها لطیفند

آنها بلد نیستند چطور باید کتک بخورند و ناقص نشوند
بلد نیستند چطور کتک بخورند و نمیرند!

من حاضرم لیستی تهیه کنم از دوستانم
لیســتی بلند و باال از بچه  های اردوگاه بچه  هایی که کتک  های 
شــکنجه  گران عراقی کاری  شان نمی کرد آن بچه  های همبندم 

که داوطلبند
لیست را می دهم به شما هر روز چند تایمان را صدا کنید

سهم کتک بچه  های نازنین مان را بدهید ما بخوریم
باور کنید با کمال میل اصال هم اعتراض نمی کنیم

سن  مان باال رفته ولی کتک خورمان خوب است
ما را بزنید...

رحیم  قمیشی
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سالح امید 
نرگس صرافیان طوفان 

از تو می خواهم دوام بیاوری، ناامید نشوی، صبور باشی... از تو 
می خواهم جا نزنی، تسلیم نشوی و شکست و سقوط را نپذیری.

از تو می خواهم حاال که باغبانی نیســت و پناه جانی نیست، با 
قطرات محدود باران سبز بمانی و به هر ضرب و زوری خودت 

را از سایه ها برهانی و به نور برسانی.

از تو می خواهم از تهدید زمستان نهراسی و درد را از همدرد باز 

بشناسی و خودت را در ورطه ی تاریِک ناامیدی و اندوه نیندازی.

از تو می خواهم اندوهت را به رســمیت بشناسی و به خودت 
بابت رنج کشــیدن از غم های متوالی حق بدهی و غمگین و 
خشمگین شوی و اشک بریزی اما زود اشک هات را پاک کنی، 
دست هات را مشت کنی و مسیرت را قاطعانه تر و درست تر از 

قبل پیش ببری.

از تو می خواهم ناامید نباشی، به خاطر خودت، به خاطر عزیزانت، 
به خاطر من... و در مقابل لشــکر دردها مسلح باشی، حاال که 

»امید« تنها سالح توست.
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من با چشم های خودم دیدم!

حکومت اسالمی زانو زده در مقابل 
ایران و زنان

رحیم قمیشی

امروز مسیر کارهایم، مرکز شهر تهران بود. خیابان وصال، چهارراه 
ولیعصر، خیابان انقالب، بلوار کشــاورز، میدان انقالب و راســته 
کتابفروش های تهران؛ یعنی مقابل دانشــگاه تهران، همان جا که 
همیشه یک دوربین از صدا و سیما مستقر بود تا با گزارش هایش 

بگوید آمده به قلب فرهنگی پایتخت!
بدون اغراق، به قدری دخترانی دیدم ســاده، جوان، محجوب، با 
حیا، بدون آرایش و البته بدون روسری، که برایم باور کردنی نبود. 
بسیاری شان در دسته های ســه چهار نفری، بدون ادا و نمایش، 

بدون هراس، بدون سبکسری، و بسیار با فرهنگ.
من در کشــورهای خارجی هم بسیار پیاده روی کرده ام، بسیار با 
فرهنگ تر از آنها. افتادن روسری از سرهای دختران، هیچ مؤمنی، 
هیچ پسری، هیچ رهگذری را نمی آزرد، اگر حس پاکی شان آنها 

را به وجد نمی آورد.
امروز مسیر کارهایم مرکز شهر تهران بود. بدون اغراق، به قدری 
موتورســیکلت های ســیاه، با مامورانی ســیاهپوش، با ابزاری 
وحشتناک، با خنده هایی سبکسرانه، با باتوم های بلند، با شوکرهایی 
جدید، با تفنگ هایی نو که سرشان پهن بود، دیدم، که برایم باور 
کردنی نبود! مگر دشــمنی خارجی به ما حمله کرده! چتربازانی 
فرود آمده اند؟! مگر ایران را کشوری بیگانه اشغال کرده؟! من گیج 

شده بودم.
دختــران گاه از میــان مأمــوران باید رد می شــدند، دو طرف 
مأمورهایی خسته و خشــمگین، ولی دختران حاضر نبودند که 
دست به وضع ظاهری شان بزنند. با همان لباس های پوشیده شان، 
با همان چهره های صمیمی و بدون آرایش غلیظ، با همان موهای 

معمولی شان، رد می شدند و مأمورها تنها نگاه می کردند.
چند نفر را باید دســتگیر می کردند؟! یک شــهر را!؟ برایم باور 
کردنش مشــکل بود. اینجا یعنی پایتخت کشور بود و این همه 

مامور!
امروز مســیر کارهایم مرکز شــهر تهران بود و من با چشم هایم 
وقوع تحوالت عمیق را می دیدم. سال ها به ما القا کرده بودند اگر 
روسری نیم بند بانوان بیفتد، عذاب الهی نازل خواهد شد، جوان ها 
منحرف خواهند شد، دین خدا از بین خواهد رفت، اسالم به خطر 

خواهد افتاد، فساد حاکم خواهد شد!!! اما امروز دیدم که همه اش 
دروغ بــوده؛ هیچ اتفــاق بدی نیفتاد؛ هیچ پســری زبان درازی 
نمی کرد؛ هیچ فروشنده ای چپ نگاه نمی کرد؛ هیچ دختری عشوه 
نمی آمد و هیچکس منحرف نمی شد! من بیدار بودم و نتیجۀ 44 

سال دروغ را می دیدم.
نمی دانم انقالب های جدید در قرن 21 چطور اتفاق می افتند، اما 
من امروز شاهد یک انقالب بودم! دختران شجاع و با حیا، پسران 
نترس و مؤدب، ظهور فرهنگی جدید در شــهر. نهایت احترام و 
محبت بین مردم...، و نگاه مهربانانه به دخترانی که انگار از بهشت 

می آمدند.
و من با چشم هایم می دیدم، موتوری هایی که می خواستند جلو 
تحوالت را با موتور بگیرند! شما را به خدا نخندید! من امروز خودم 

در شهر بودم و دیدم!
یک طرف فرهنگ بود و انسانیت و رفاقت؛ دختران بی روسری و با 

روسری دست در دست هم.
آن طرف چوب بود و اسلحه و جلیقه سیاه!

یک طرف صفا بود و نگاه امیدوارانه به آینده.
آن طرف ویراژ بود و شوکر و خشم و ماشین هایی برای انتقال به 

زندان!
من صف آرائی هــر دو را دیدم و دیدم چقدر حقیر اســت آنکه 

موتورهای سیاه و وحشت را به جنگ انسانیت فرستاده.
من شاهد حوادث سال 57 بوده ام. لطفا مقامات، یکی شان بیاید 
به خیابان؛ می ترسند؟ بفرستند برایشان فیلم بگیرند! هیچ شکی 
وجــود ندارد که کدام صد در صد باخته و کدام صد در صد برده؛ 

اصال جایی برای تردید نمانده.
من از مســیر مرکز پایتخت قصد بازگشت کردم. هوا به تاریکی 

نزدیک می شد. باران آرام آرام شروع شد.
چــه دروغ می گفتند که موی زن ها خدا را خشــمگین می کند. 
من خودم دیدم خــدا چه می خندید. می خندید به آنها که فکر 
می کنند با ســالح های بی ارزش، می توان جوان ها را ترســاند و 
لبخند می زد به آنها که دانسته بودند حیا و بزرگی، هرگز به شکل 

و به روسری نیست.
مــن امروز از دیدن صحنه های پیروزی مردم چقدر ســِر حالم، 

چقدر خوشحالم،
چقدر خدا را شکرگزارم.

من به خانه رسیده ام و هنوز مبهوتم از این همه حماقت حاکمان؛ 
چطور از موتورها خواســته اند بساط یک انقالب را جمع کنند؟! 
و هر شــب که گزارش می دهند دیگر تمام شــد! و آنها هم باور 

می کنند!
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فرشته آزادی
مجسمه ساز آمریکایی پائوال اسلیتر مجسمه مهسا امینی را ساخته است. در حال حاضر از جنس گچ و بزودی آن را از جنس برنز خواهد ساخت.

Mahsa Amini: Angel of Liberty
Created by Internationally Renowned Sculptor Paula Slater 

اثر: ژاک  فراست
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و جهان هم صدای شماست 
اثر نغمه جاه 
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جوانه می زنم، 
به روی زخم بر تنم، 
فقط به حکم بودنم  
که من زنم، زنم، زنم


