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  آذرماهی که پشت سر گذاشتیم انباشته از خبرهای ریز

و درشتی بود که از دگردیسی در بافت عمومی سیاست 

داد. از سویی دونالد ترامپ چندین وزیر ضدایرانی و مهاجم را الملل خبر میبین

های نزدیکی رهبر بعدی لت خود گنجاند و از سوی دیگر نشانهدر هیأت دو

تر از قبل آشکار شد و عالیمی از درگیری زودهنگامِ آمریکا و روسیه پررنگ

 آمریکا با چین در افقِ سیاست جهانی نمایان گشت. 

ی خاور میانه چندان نمایان است که چرخش سیاست آمریکا در منطقه 

ساز های پیشین شاهد بودیم. نخست پیشروی سرنوشتدو رخداد مهم را در هفته

ی ارتش سوریه بر نیروهای مخالفی که نیروهای مربوط به ایران در حلب و غلبه

های نهی انسانی در حلب را رسااند. گناه فاجعهتوسط عربستان و ترکیه بسیج شده

ز به ن نیغرب به گردن ایران و روسیه انداختند، و بخشی از افکار عمومی ایرانیا

های ی ساخت حاکمیت کشورشان دارند به این زمزمهخاطر موضعی که درباره

ی انسانی از این که فاجعه -خبرو احتماال بی–توجه بی گرانه پیوستند،نکوهش

در شهر حلب از دو سال پیش و همزمان با چیرگی جبهه النصره بر این سرزمین 

تر از آنچه که این تر و دردناکهایی بسیار مخوفتاریخی آغاز شده و صحنه

شود، در زمان استیالی نیروهای بنیادگرای وابسته به روزها دست به دست می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35182306&psig=AFQjCNGLX07ESzr8UZSJPYJDig2tum18mg&ust=1482035956624827
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های بانفوذ غرب بدان توجهی عربستان در این شهر نمود یافت، بی آن که رسانه

  کنند.

ی مشابهی در موصل و قلمرو زیر نفوذ داعش در جریان بوده و فاجعه

با مهربانی و گذشت چشمگیر خبرنگاران خطاپوشِ بی بی  هست و آن نیز اغلب

هایی فنی رانده شده است. تا سی و ان بی سی از کانون توجه مردمان به حاشیه

تر از آنچه که گیری موصل توسط ارتش عراق قدری دردناکشاید که بازپس

 هست جلوه نماید.

کل از ش اشاینشاندگان منطقهدستپاچگی آمریکا و انگلستان و دست 

تنها به صدور بیانیه و گزارش جانبدارانه و گاه  و عراق تحول جنگ در سوریه

آمیز اخبار منحصر نشد و با کوشش انگلستان برای بسیج مجدد کشورهای دروغ

ی خلیج فارس تکمیل شد. مستقل از این که این تالشها تا چه پایه عربی حاشیه

سیه در رو-سوریه-محور اتحاد ایرانموفق باشد، باید این حقیقت را پذیرفت که 

ستان ی کشتارهایی که عربقلمرو باستانی ایران زمین دست باال را پیدا کرده و همه

هایی که ترکیه در شهرهای کردنشین آناتولی به بار از مردم یمن کرد و ویرانی

 سودی درازمدت برای هالل بالهت در بر نداشته است. آورد، 

ای تازه از مدارهای قدرت ههای آینده با نقشهتردیدی نیست که طی ما 

ی غربی ایران زمین روبرو خواهیم بود و دور نیست که بتوان این در حاشیه

ها در سطح جهانی بندیها و جبههدگردیسی را پیشتاز الگویی نو از رویارویی

دهند. یاش را تشخیص مسنج شبحدانست. الگویی که تنها چشمانِ ریزبین و نکته

 زده خواهد ساخت. گوهایی که بسیاری را غافلگیر و شگفتال

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi03cLiufrQAhUCbxQKHXQpBe8QjRwIBw&url=http://www.mashreghnews.ir/fa/news/356292/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&psig=AFQjCNGLX07ESzr8UZSJPYJDig2tum18mg&ust=1482035956624827
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 اخبار روزهای گذشته: 

 اندیشی عصرگاه سه شنبه اول آذرماه میزگردی برای هم

گرایی در ایران معاصر و تحلیل رخداد هفتم ی ملیدرباره

ی فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست من به همراه آبان در دانشکده

شناسی( کتر سجاد فتاحی و آقای حسام سالمت )دانشجوی دکترای جامعهد

گرایی ایرانیان در عصر حاضر به بحث و تبادل نظر ی زوایای گوناگون ملیدرباره

پرداختیم. محور بحث هم فراگیر شدن تدریجی گرایش ملی در میان جوانان بود 

ان ای انتقادی بدویهکه من و دکتر فتاحی با نگاهی مثبت و آقای سالمت با زا

ته بود که ای شکل گرفنگریستند. فضای عمومی بحث بیشتر بر محور دوقطبیمی

از گرایش ما به دستگاه نظری سیستمی و تمایل برخی از شرکت کنندگان به 

شد. فرجام این اندرکنش آن که نشست پربار و رویکرد مارکسیستی ناشی می

ام توانید بر کانال تلگراماش را میخوبی برگزار شد و فایل صوتی

(https://telegram.me/sherwin_vakili.بشنوید ) 

 

 

 

 

 

 

 ی تاریخی وارطان عصرگاه آدینه پنجم آذرماه نشست مهربوم در خانه

برگزار شد. این نشست را انجمن زروان با همکاری کانون معماران معاصر و 

ود و محور آن بر شرکت مادرتخصصی عمران و نوسازی شهری برگزار کرده ب

 بازسازی مکان ایرانی از راه احیای بناهای تاریخی تمرکز داشت. 
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های کالن اجرا ی برنامهدر این نشست دکتر محمدسعید ایزدی درباره

شده و طرحهای پیشارو برای احیا و بازسازی مکانهای تاریخی سخنرانی کردند. 

ی ی طرح احیا و بازسازی محلهپس از ایشان خانم دکتر مهسا مجیدی درباره

لوالگر تهران سخنرانی کردند. پس از ایشان مهندس محمدرضا حائری دستگاه 

های مکان ایرانی را ارائه کردند. آنگاه گروه آقای ی شاخصشان دربارهنظری

علی بستان با نواختن موسیقی سنتی حاضران را مهمان کردند و در نهایت من 

مکانِ ایرانی سخن گفتم. پس از آن زمانی به نسبت ی ساخت اجتماعی درباره

طوالنی برای استراحت و گپ و گفت در نظر گرفته شده بود که در نهایت به 

نشست پرسش و پاسخ و بحثی جمعی منتهی شد. در این نشست شماری چشمگیر 

های تاریخی حضور اندرکاران احیای خانهاز فرهیختگان و اندیشمندان و دست

ی خورشید و خانم دکتر الهام ندس پیمان اعتماد مدیر عامل موسسهداشتند. مه

رضوی مدیر عامل کانون معماران معاصر هم در میان میزبانان این نشست به شمار 

 بودند.
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  ی شناسجامعه»سه شنبه نهم آذرماه نشست نقد و بررسی کتاب روز

ان ی اندیشمندهی دکتر علی اردستانی در خانترجمه« سیستمی نیکالس لومان

علوم انسانی برگزار شد. در این نشست من به اتفاق دکتر حسینعلی نوذری و 

دکتر اردستانی سخن گفتیم و به نقد و بررسی کتاب پرداختیم. دوستان و استادان 

ای در نشست حضور داشتند که در میانشان باید از دکتر غالمرضا آذری، گرانمایه

 والفضل دالوری نام برد. دکتر مرتضی مردیها و دکتر اب
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  فیلم و سبک زندگی»عصرگاه آدینه نوزدهم آذرماه نخستین نشست» 

ی ی دوم هر ماه در تاالر موسسهبرگزار شد. این نشستها که از این به بعد در جمعه

مت هی پژوهشی سینماست که با شود، دستاورد حلقهفرهنگی بهاران برگزار می

ی بهاران شکل گرفته است. در نخستین نشست از این انجمن زروان و موسسه

برنامه فیلم کازابالنکا مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. در این نشست به همراه از 

دوز از زوایای دکتر غالمرضا آذری، آقای شاپور عظیمی، و مهندس محسن خیمه

 یی متفاوت محتوای آن را تحلیلگوناگون به این فیلم پرداختیم و با رویکردها

 کردیم. 

 ی از نیمه« تحلیل خودانگاره»ی زروان با محور گام سوم از دوره

ها برگزار آذرماه آغاز شد. در هر نشست از این دوره که در عصرگاه چهارشنبه

شود، یکی از مباحث مربوط به دستگاه نظری زروان به شکلی کمابیش مستقل می

ها در ی دادهشود. در هر نشست بخش نخست به ارائهرائه میاز نشستهای دیگر ا

( شناسی، ادبیاتشناسی، روانشناسی، اسطورهای تخصصی )تاریخ، جامعهحوزه

ی دوم نشست به تحلیل آن محتوا از دید زروانی اختصاص یافته و در نیمه

 ریپردازیم. گوشزد کردن این نکته هم الزم است که از آذرماه ساعت برگزامی
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کالس برای آسانتر شدنِ رفت و آمد دانشجویان به شش تا نُه عصرگاه انتقال 

 یافته است. 

 

 

 

 

 

 

  ی آذرماه فعالیت خود را آغاز کرد. این از نیمه« آوای خورشید»گروه

اش تولید فایلهای صوتی و ای از انجمن زروان است که خویشکاریشاخهگروه 

به دیدگاه زروان است. نخستین دستاوردهای  کتابهای گویا بر اساس متون مربوط

ها و اشعار که با صدای دوستانِ ای از مقالهاین گروه عبارت بودند از مجموعه

گیرد. در حال عضو گروه خوانده شده و به رایگان در اختیار همگان قرار می

ها بر کانال تلگرام من حاضر این فایل

(https://telegram.me/sherwin_vakiliم )شود. اما به زودی نتشر می

 ای مستقل برای انتشار آن در نظر گرفته خواهد شد.رسانه

 ی ادبی سیمرغ شامگاه یکشنبه بیست و هشتم آذرماه نشست حلقه

به همراه و در آن  برگزار شد. موضوع این نشست اشعار و آثار ایرج میرزا بود

ار و آث زمانه ی زندگی وهنگامه آشوری دربارهدکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر 

. الزم به گوشزد است که زمان برگزاری این نشستها تغییر کرده ایرج سخن گفتیم

 ی هر ماه برگزار خواهد شد.به بعد در شامگاه واپسین یکشنبهو از این 

 ی زروان عصرگاه آدینه بیست و ششم آذرماه ی اندیشهنشست حلقه

دایی از زافسانه»ی فرهنگی بهاران برگزار شد. عنوان این نشست در تاالر موسسه
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خی الدین محمد بلی موالنا جاللبود و در سه محور به زندگینامه« موالنا

 پرداخت. می

 

 

 

 

 

 

 

ی ساختار و کارکرد در این نشست دکتر امیرحسین ماحوزی درباره

ی ارتباط موالنا و شمس سخنرانی کردند. دکتر غالمرضا خاکی پژوهشی درباره

ی شناسی تاریخی جامعهارتباط شمس و کیمیا خاتون را ارائه نمودند و من درباره

 ی ظهور آیین مولویه را تحلیلجریان تصوف کبرویه و شرایط اجتماعی و فرهنگ

ی این کردم. دکتر ماحوزی بر مهر میان موالنا و شمس، ماهیت معنامدار و زاینده

ارتباط، و فراز و فرودهایش سخن گفتند. دکتر خاکی نشان دادند که روایتهای 

د و گیرنای که ارتباطی عاشقانه میان شمس و کیمیا خاتون را فرض میعامیانه

دانند به کلی بر اساس تخیل و جعل رگ کیمیا مقصر میشمس را بابت م

نویسندگان معاصر پرداخته شده و اسناد روشن و صریحی وجود دارد که نشان 

دهد وصلت این دو تدبیری بوده از سوی موالنا تا شمس را در قونیه پایبند می

ن وکند، که در نهایت هم با جدایی این دو از هم خاتمه یافته و مرگ کیمیا خات

شود. سخن من هم آن بود اش از شمس مربوط میبه مدتی پس از طالق گرفتن

که محتوای معنایی آیین مولویه از تصوف خراسانیِ متمرکز در خوارزم )عرفان 

 ی مغول، با گرایشهایکبرویه( ناشی شده که در جریان آشوب برخاسته از حمله

 است. کهن مهرآیینیِ ایران غربی و آذربایجان ترکیب شده 
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 اخبار روزهای آینده

 ها ساعت شش تا نُه عصر در کانون نشستهای کالس زروان چهارشنبه

ی تحلیل خودانگاره و معماران معاصر برقرار است و در ماه آینده بر مسئله

مدیریت تصویر ذهنی خویشتن تمرکز خواهد داشت. قرار بر آن شده دانشجویان 

هایی به انجام برسانند که خویشکاری هایشان را در قالبکالس تمرین

 های خورشید و زروان انتشار خواهد یافت. دستاوردهای آن نیز به زودی در رسانه

 اثر میهای « جریان»ی کتاب مهم ی خورشید کار ترجمهگروه ترجمه

اند. کار ویرایش علمی این اثر به من سپرده میهای را به انجام رساندهچیکسِت

ایان این کار کتاب انتشار خواهد یافت. مترجم این اثر آقای رضا شده و پس از پ

مان هستند که سرپرستی عالقمندان به زروان در شهر علوی از دوستان گرامی

 کرمان را بر عهده دارند.
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  را به انجام رسانده و در « اتاق بازی»طرح بازی زروان کار تولید

ساخته خواهد شد. مدیر این طرح مهندس ی آن زمستان سال جاری نخستین نمونه

ی جزیرهشهر یزد و از آن در  یهاییحیی عباسی هستند و احتماال به زودی نسخه

و  تخیلی است-کیش نیز ساخته خواهد شد. محور این اتاق بازی داستانی علمی

 گنجد.های جدیِ بزرگساالن میی بازیدر رده

 اه در می اندیشه عصرگاه آدینه بیست و چهارم دینشست بعدی حلقه

حیط بحران م»ی ی بهاران برگزار خواهد شد. در این نشست به مسئلهتاالر موسسه

 خواهیم پرداخت. «زیست در ایران امروز

  عصرگاه آدینه دهم  «فیلم و سبک زندگی»ی حلقهنشست دومین

ار خواهد شد. در این نشست فیلم ی فرهنگی بهاران برگزماه در موسسهدی

رار تحلیل ق.م مورد بحث و 2002و  1972سال سوالریس در هر دو روایت 

 خواهد گرفت.

  کار تدوین مجموعه مقاالت من تقریبا به پایان رسیده و به احتمال

چهار زیاد تا نوروز امسال این مجموعه نوشتارها در ده جلد و حجمی بالغ بر 

 یافت.هد اانتشار خوبه شکل الکترونیکی هزار و چهارصد صفحه 

 پردازد و زی میکه به شرح راهبردهای ساخت با «نامکبازی» کتاب

خانم به همت گزارشی از فعالیتهای گروه بازی زروان هم هست، به زودی با 

 «تخالقی»انتشار خواهد یافت. با همین ساز و کار چاپ دوم کتاب کیانه بحری 

 شود.منتشر میهم در قالب ویراستی نو با طرحی تازه تا پایان امسال 
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مهربوم گزارش نشست: نشست

 

 های عصرگاه جمعه پنجم آذرماه نخستین نشست از مجموعه برنامه

ای از انجمن ی تاریخی وارطان برگزار شد. طرح مهربوم شاخهمهربوم در خانه

ر و با تمرکز ب« ی کنونیبازسازی هویت ایرانی در زمانه»زروان است که با شعار 

شهر و »ن نشست مهربوم با عنوان کند. نخستیفعالیت می« مکان ایرانی»بازآفرینی 

ی فرهنگی با همراهی کانون معماران معاصر و موسسه« خانه در تمدن ایرانی

 ی مادر تخصصی توسعه وهنری خورشید راگا و با پشتیبانی و همکاری مؤسسه

 عمران شهری برگزار شد. 

نشست عصرگاه آدینه با خوشامدگویی مدیر برنامه خانم بنفشه غفاری و  

انی دکتر محمدسعید ایزدی )معاون وزیر راه و شهرسازی( آغاز شد که سخنر

های تاریخی و احیای بافت شهری ی راهبردهای بازسازی و نگهداری خانهدرباره

ایرانی سخن گفتند و راهبردها و روشهای کارساز در این زمینه را برشمردند. پس 

 طرح احیا و بازسازی« کزگریز به مر»از ایشان خانم دکتر مهسا مجیدی با عنوان 

ی لوالگر را شرح دادند و فیلمی تماشایی از بازآفرینی این فضای شهری کوچه

را به نمایش گذاشتند. پس از ایشان نوبت به مهندس محمدرضا حائری رسید که 

ی تحلیل عناصر معمارانه در تمدن ایرانی را ارائه کردند. پژوهشی پردامنه درباره

وستان و پوریا اخواص با نواختن موسیقی ایرانی زیبایی شوری آنگاه آقایان علی ب

در حاضران برانگیختند و با آواز گوشنواز خویش تنوعی در برنامه پدید آوردند. 

سخنران فرجامین این نشست دکتر شروین وکیلی بنیانگذار انجمن زروان بود که 

تمی ویکردی سیسسخن گفتند و با ر« مکان ایرانی: فرصتها و تهدیدها»ی درباره

 ی پیوند خوردن مکان و هویت جمعی را شرح دادند. شیوه
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ی سخنرانیهای مهربوم در ساعت هفت عصرگاه به پایان رسید. پس برنامه 

از آن زمانی به نسبت طوالنی برای استراحت و گپ و گفت مهمانان در نظر گرفته 

زی و فرهیختگان و شده بود که شمار زیادی از استادان نامدار معماری و شهرسا

شدند. نشست در نهایت با شان دیده میاندیشمندان و صاحبان صنایع در جمع

 پرسش و پاسخ حاضران و سخنرانان در ساعت نُه شب پایان یافت. 
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 زروان: با گروه موسیقی 1387جشن نوروز 
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 بازگشت ملکه

 25/9/1395، پنجشنبه ی اعتمادروزنامه

 

برخی از رخدادها نشانگر چرخشهایی تاریخی هستند و طبیعی است که 

شوند، از ی اخباری که مهمتر قلمداد میشان در میانهاغلب به خاطر گم شدن

ه ی گذشته )چهارشنبچشمها پنهان بمانند. یکی از خبرهای مهم از این دست، هفته

 «شورای همکاری خلیج»ی د که نشست ساالنهآذرماه( رخ نمود و آن زمانی بو 17

(GCC) ی بحرین تشکیل جلسه داد. در این نشست برای نخستین بار در منامه

ت اش سمیافت و با سخنرانیوزیر انگلستان )خانم ترزا مِی( هم حضور  نخست

 ها را تعیین کرد.گیریو سوی تصمیم

وجود نام به ظاهر  )مجلس التعاون الخلیجی( با« شورای همکاری خلیج» 

اش نهادی آشکارا ضد ایرانی است. شاید به همین خاطر است که در معصومانه

نام آن از اشاره به اسم تاریخی خلیج فارس خبری نیست، و شاید به همین خاطر 

اش در این نشست با دقت از به کار بردن نام خلیج خانم می هم در سخنرانی

و شش باری که به خلیج فارس اشاره کرد، ی بیست فارس پرهیز کرد و در همه

 را به کار برد.« خلیج»ی ابترِ کلمه

ی شورای همکاری خلیج، چند نکته را باید دانست. این نهاد اما درباره 

س ی جنوبی خلیج فارهای حاشیهنشینالمللی یک سازمان همکاری میان شیخبین

ذ خالفت با منافع و نفواست که از همان ابتدا به شکلی صریح و آشکار برای م

ایران در منطقه تاسیس شد. نخستین سند همکاری اقتصادی این اتحادیه سی و 

همزمان با باال گرفتن جنگ ایران و عراق و  1360پنج سال پیش در آذرماه سال 

سرازیر شدن کمکهای مالی این کشورها به عراق امضا شد. این نهاد کشورهای 
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ی عربی، کویت، بحرین، عمان و قطر را در بر عربستان سعودی، امارات متحده

 گیرد. کشورهایی که از چند نظر با هم شباهت دارند. می

 

 

 

 

 

 

ای در قالب هایی عرب به صورت قبیلهی این کشورها توسط شیخهمه

ی در ساالری سیاسی و سطح مردمشوند و از نظر توسعهنظام امیرنشینی اداره می

قرار دارند. همگی از نظر سطح سواد و نویسایی مردم، ی جهانی پایینترین رده

حقوق مدنی، و به ویژه حقوق زنان وضعیتی بسیار ناپسند دارند و تنها کشورهایی 

هستند که مذهب وهابی که دین دولتی عربستان سعودی است، در آنها رواجی 

ر جمعیتی ب ی انگلستان بودهنشاندهای که زمانی دستشان قبیلهدارد. تقریبا در همه

 راند. اغلب ناراضی با خشونت فرمان می

ویژگی مشترک دیگر این شش کشور آن است که همگی در اواخر قرن  

مستقیم  اند و یا مثل بحرینی انگلستان بودهنوزدهم و ابتدای قرن بیستم مستعمره

اند، و یا مثل عربستان سعودی نخست توسط دولت عثمانی از ایران تجزیه شده

ترین دولت در این میان عمان اند. قدیمیشده و بعد از آنجا برکنده شده تسخیر

ها به منطقه به نیمه شاه و به دنبال ورود انگلیسیاست که در دوران فتحعلی

ها در استقاللی دست یافت. بعد از آن عربستان سعودی که پایگاه اصلی انگلیسی

ی این کشور تبدیل شد. نشاندهبه کشوری دست 1312منطقه بود، در شهریور 

و چند سالی پیش از انقالب اسالمی  1350ی باقی این کشورها در ابتدای دهه

 1350ها خلق شدند. قطر و امارات و بحرین در ایران با دخالت مستقیم انگلیسی



 19      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

زاده شدند و به این ترتیب قدمت این کشورها از عمر بسیاری  1351و کویت در 

کمتر است. کشورهای یاد شده مساحت و جمعیت  از خوانندگان این نوشتار

اندکی هم دارند. گذشته از عربستان، مساحت باقی این کشورها روی هم رفته 

شان هم به هجده میلیون نفر هزار کیلومتر مربع است، و جمعیت 420حدود 

رسد. یعنی مساحتش با استان خراسان بزرگ و سیستان و بلوچستان برابر است می

رسد. کوشش ی شهرهای تهران و مشهد میم کمابیش به پایهو جمعیتش ه

ه که کردانگلستان برای تولید این کشورهای کوچک این سیاست را دنبال می

شان از بیرون منابع نفتی خلیج فارس در یک واحد سیاسی تمرکز نیابند تا مدیریت

 تر باشد. آسان

رسمی آنچه که در نشست اخیر این شورا اهمیت داشت، حضور  

یش ای که متنش بانگلستان در آن بود و سخنرانی خانم مِی. خانم می در سخنرانی

ی مهم اشاره کرد و بارها و بارها به لزوم واژه داشت، به چند نکته 2700از 

تاکید کرد. او در این سخنرانی تنها چهار بار « خلیج»همکاری امنیتی انگلستان و 

هایی تند و دشمنانه بود. هر چهارتایش اشارهپشت سر هم به ایران اشاره کرد که 

اش به دست غرب های پیاپی به خطر اتمی ایران و خنثا شدندو تا از این اشاره

 «تهدید ایران برای خلیج و کل خاور میانه»ی اول و آخر به شد و اشارهمربوط می

خواست که دست به دست انگلستان دهند تا کرد و از شیوخ عرب میاشاره می

 را مهار کنند. « رفتار تهاجمی ایران در منطقه»

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwrJvQsf_QAhVI1BoKHW-gAOEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fop-edge%2F369868-mayday-uk-cozying-saudi-arabia%2F&psig=AFQjCNFwPMpNH5Yt9yiF0I8g1JvgnEFnZQ&ust=1482206206086716


 20      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

باقی سخنرانی هم به قدر کافی جالب توجه بود. خانم می ده بار به خطر  

نمود که تروریسم اشاره کرد و لزوم مقابله با آن را گوشزد کرد. اما چنین می

میز آها باشند، و حتا یک بار هم در این میان از داعش نام نبرد. طنزمنظورش ایرانی

گرای ی تروریستهای اسالمزد که تقریبا همهآن که برای شیوخی این حرفها را می

 شدند. غیرپاکستانی، شهروندان کشورهایشان محسوب می

 اشحضور نخست وزیر انگلستان در این نشست و محتوای سخنرانی 

 تانیای برییکسره یادآور سالهای پیش از جنگ جهانی اول و حضور استعمارگرانه

در قلمرو ایران زمین بود. این نکته که دولت انگلستان ناگزیر شده خود به میدان 

ساز و کوچک شرکت کند، جالب گام بنهد و در نشستی از این کشورهای تازه

توجه است، و گفتمانی که در حضور شیوخ عرب بیان شد نیز شایان توجه است. 

یامد ی استعمارزاده، احتماال پتاکید مجدد و علنی بر پیوند انگلستان با دولتهای

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکاست، و شعارهای پرطرفدار او 

که بیرون کشیدن قوای نظامی از خاور میانه و مقابله با داعش و عدم مداخله در 

کرد. مستقل از این که ترامپ بتواند یا بخواهد این کشورهای دیگر را تبلیغ می

نماید که انگلستان این سخنان را اش را تحقق بخشد، چنین میانههای عواموعده

ها حرفی را جدی دهد که وقتی انگلیسیجدی گرفته باشد، و تاریخ نشان می

 اش گرفت! گیرند، باید جدیمی
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 ی ماهنگاره

 .یگانه دهان باز کرده بود..میان مردمی به خاطر هشت سال جنگ ی که زخمترمیم شدنِ  : اربعینآیین ایرانیان در عراق به مناسبت گردهمایی 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwillc2vsv_QAhUFnRoKHeg1CsIQjRwIBw&url=http://fa.alalam.ir/news/1885585&psig=AFQjCNEj3KYs6OIIMr1ux4LDXwbSM_PEaw&ust=1482207232522810
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  های بزرگ تاریخ بندی فیلمدر رده« کازابالنکا»فیلم

تد و یا پس از ایسسینما همواره یا در مقام نخست می

کند. از این رو پرداختن به تاریخ سینما و مقام دوم را اشغال می« همشهری کین»

 نماید. ی فیلم بدون توجه به این اثر ناممکن مینظریه

رن همه می»ی نمایشنامهدر اصل اقتباسی است از کازابالنکا  ینامهفیلم

 Murrayوری برنت )ممعلمی جوان به نام  توسط 1319که در سال « سراغ ریک

Burnett )(1910-1997 )م.( و همسرش ژوآن الیسونJoan Alison )

(190 اش نوشته شد. برنت که تباری یهودی داشت و گرایش سیاسی.م( 1-1992

دنبال الحاق آلمان و اتریش به وین رفت و  به 1317هم مارکسیستی بود، در سال 

در قلمرو رایش سوم احساس اش را که در عملیاتی طالهای خویشاوندان یهودی

گشت گذرش به بندرگاهی زآمریکا قاچاق کرد. او در زمان باکردند، به ناامنی می

ای مشرف به دریای مدیترانه آواز خواندن در جنوب فرانسه افتاد و در کافه

ی، نازیها ای از سربازان فرانسوپیانونواز سیاهپوستی را شنید که مخاطبانش آمیخته

سافران بودند. یادداشتهایی که او در این سفر برداشت مبنای نوشتنِ و مهاجران و م

 ی ریک قرار گرفت. داستان کافه

برنت که زندگی 

ای اش در زنجیرهخانوادگی

از طالقها و ازدواجهای 

گذشت، در زمان مجدد می

 را در عقدسفر به وین زنی 

داشت که پس از زادن خود 

از او جدا شد و بعد دختری 

با ژوآن الیسون از آن 
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. الیسون ده سال از او بزرگتر بود و مانند او عقاید سیاسی ضدنازی ازدواج کرد

ی این دو هم مدت کوتاهی با هم بودند و دو نمایشنامه گرایانه داشت.و چپ

شان مشهور شد. بعد از بین «رن سراغ ریکهمه می»با هم نوشتند که  ضدآلمانی

 د و با زن دیگری ازدواج کرد. آن برنت الیسون را هم طالق دا

ای که این زوج طی شش هفته آن را با هم نوشته بودند، آشکارا نمایشنامه  

ای سیاسی بود و همچون تبلیغی ضدنازی برای نهضت مقاومت فرانسه نوشته بیانیه

شده بود. هرچند سیاستمداران آمریکایی در این هنگام به شکلی غیررسمی از این 

کردند، اما کسی پیدا نشد که آن را به روی صحنه ببرد. از میسیاست هواداری 

  این رو این زوج آن را در ازای بیست هزار دالر به شرکت برادران وارنر فروختند.

ای اجرا این مبلغ باالترین رقمی بود که تا آن هنگام هالیوود به نمایشنامه 

گذاری کالن بر آن از هاز این رو کارکرد سیاسی آن و سرماینشده پرداخته بود. 

ز پس ابرنت شد، اما ابتدا نمایان بود. هرچند این دستمزد گزافی محسوب می

ای را برای به هم زدن قرارداد شهرت یافتن این فیلم دعوای پرسر وصدا و طوالنی

تا )بیش از چهل سال و بازپس گرفتن حق مالکیت نمایشنامه آغاز کردند که 

مورد این که دادگاه حکم قاطعی داد که ادعایشان بیبه درازا کشید. تا  (1365

اند. با این همه شرکت شک واگذار کردهی حقوق این اثر را بیاست و همه

برادران وارنر به هریک از این دو صد هزار دالر پرداخت کرد و باالخره این اثر 

 ی تئاتر هم اجرا شد.باری نخستین بار بر صحنه 1370 در سال

نایش ای بر مبفیلمنامهان وارنر پس از خریدن این نمایشنامه، شرکت برادر 

ازابالنکا تغییر داد. به ک« 1317 الجزیره/»نوشت و اسمش را بر اساس فیلم موفق 

-Michael Curtiz( )1888آن به کارگردانی به نام مایکل کِرتیز )آنگاه ساخت 

 . ه شدسپرد .م(1962

نعت گیری صکه از ابتدای شکل کرتیز یک کارگردان نامدار بلغاری بود

ای بر 1305سینما در این عرصه فعال بود و زمانی که برادران وارنر او را در سال 
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همکاری با شرکت نوپایشان به آمریکا دعوت کردند، در اروپا شصت و چهار 

فیلم ساخته بود. او یکی از عوامل مهم توسعه و شهرت شرکت برادران وارنر و 

طی سه دهه که در این فضا فعالیت کرد، صد و لیوود بود و صنایع فیلمسازی ها

 دو فیلم دیگر هم ساخت. 

کرتیز در اصل میخائیل )میهالی( 

( نام داشت Mihaly Kerteszکِرتِص )

ای یهودی در بوداپست زاده و در خانواده

شده بود. به همین خاطر هم از ابتدای کار 

گرایش سیاسی ضدنازی نیرومندی داشت 

قدرت رسید،  به 1312در ی که هیتلر و زمان

تابعیت آمریکایی را پذیرفت و به کل در این کشور مستقر شد. او ساخت فیلم

اش دارد که در میانشان آنهایی که به زمان هایی بسیار مشهور را در کارنامه

گرگ »شوند عبارتند از ساخت کازابالنکا نزدیک هستند و به بحث ما مربوط می

 Mildred« )1324/ میلدرِد پیِرس»(، The Sea Wolf /1941)، «1320دریا/ 

Pierce  /1945 ،)«1321/ یانکی دودل دَندی( »Yankee Doodle Dandy 

 (.We're No Angels  /1955« )1334ما که فرشته نیستیم/ »( و 1942/ 

کرتیز در شناسایی و معرفی ستارگان نامدار سینمایی شهرت و استعدادی  

ای براو نیز را ی نامدار اشکها و لبخندها( )هنرپیشهداشت. چنان که دوریس دِی 

بلندآوازه  یتارهچند سبا ساخت فیلم کازابالنکا  نخستین بار به بازی گرفت. کرتیز

شک ایشان بی را به هالیوود معرفی کرد و جایگاهشان را تثبیت نمود. مشهورترین

که چند سال پیش از پیوستن به کازابالنکا به  .م( است1982-1915برگمان )اینگرید 

 عالم سینما وارد شده بود. 

ه سینمای ب 1311ر برگمان پدری سوئدی و مادری آلمانی داشت و د

ی آلمان و سوئد پیوست و از زنان پیشگام هنرپیشه در این کشورها بود. درباره

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sea_Wolf_(1941_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sea_Wolf_(1941_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yankee_Doodle_Dandy
https://en.wikipedia.org/wiki/Yankee_Doodle_Dandy
https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_No_Angels_(1955_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_No_Angels_(1955_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Curtiz_1928_portrait.jpg
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پوشی اش در این دوران ابهامهایی هست و بخشی از این ماجرا به پردهکارنامه

دهد که او در این دوران گرایشی به ها نشان میشود. اما دادهخودش مربوط می

ت. کرده اسنژاد آریایی بازی می نازیها داشته و در فیلمهایی با مضمون ستایش

 Die vier« )1317/ چهار رفیق»هنرنمایی او در این سالها در فیلم  مشهورترین

Gesellen) /1938 بود که در آلمان نازی و زیر نظر وزارت تبلیغات رایش )

 ساخته شد. 

 

 

 

 

 

 

اینگرید برگمان سال بعد از آن به آمریکا رفت و در هالیوود مشغول به  

ر شد. اما شهرت زیادی پیدا نکرد، تا آن که کرتیز او را کشف کرد و در کا

ها را به او واگذار کرد و این مبنای شهرت کازابالنکا نقش زنی ستیزنده با نازی

« آیندزنگها برای که به صدا در می»اش شد. برگمان سال بعد از آن در بعدی

اسی سیین ترتیب مضمونی اش هم بود و به همبازی کرد که اولین فیلم رنگی

ی زن اسکار را ی بهترین هنرپیشهاش در این فیلم جایزهداشت. او برای بازی

 ربود و شهرتش تثبیت شد. 

ی دیگری که در این فیلم درخشید و همراه با اینگرید برگمان ستاره

 Humphreyی زوج آرمانی هالیوود را برساخت، همفری بوگارت )انگاره

DeForest Bogart )(1899-1957 )اش به عالم سینما را بود. او ورود جدی.م

 Angels) «1317آلوده/ فرشتگان با رخسار »با کارگردانی مایکل کرتیز در فیلم 

with Dirty Faces  /1938و « شاهین مالتا»ا ب 1320 رد و در( آغاز ک

https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_with_Dirty_Faces
https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_with_Dirty_Faces
https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_with_Dirty_Faces
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsvIXrwebQAhWG6xQKHdtAARYQjRwIBw&url=http://quotesgram.com/casablanca-ingrid-bergman-quotes/&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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)که داستان این هم به قلم برنت بود( به شهرتی نسبی رسید. تا « بلندیهای سیِرا»

 ای بزرگ تبدیل شد. آفرینی در کازابالنکا به ستارهآن که با نقش

های اصلی فیلم کازابالنکا زوج اصلی که برگمان و در میان هنرپیشه 

هایی بودند که تازه به مقام تیب در هالیوود نوآمدهبوگارت باشند، به این تر

یافتند. سومین نقش مهم در این میان به پاول ی اول سینما دست میی درجهستاره

Paul Henreid( )190هنراید ) .م( اتریشی تعلق داشت که ده سالی 8-1992

ود وو مانند برگمان تازه از قلمرو رایش به اقلیم هالیاز بوگارت جوانتر بود، 

 کوچیده بود. 

 

 

 

 

راز های طفیلم با این ترکیب از بازیگران که هیچ یک در آن زمان ستاره 

ندی که پساولی نبودند، از دو بختِ بلند برخوردار بود. یکی داستان ملودرام عامه

با پیام سیاسی صریح و روشنی درآمیخته بود، و دیگری ساخت و پرداخت 

تا حدودی با عجله اکران  1321در ششم آذرماه فیلم ی کرتیز. ای و هنرمندانهحرفه

ی متفقین به شمال آفریقا همزمان شود و حدود بیست روز پس از شد تا با حمله

این یورش به نمایش درآمد. از این رو محبوبیت و موفقیت آن تا حدود زیادی 

مدیون این حقیقت است که همچون تبلیغی سینمایی برای جریانی نظامی عمل 

 . کرد

گذرد که در شهر اَنفا در مراکش تقریبا کل داستان فیلم در یک کافه می 

ن نکته است. ای ، و در میان اروپاییان بیشتر به نام کازابالنکا مشهورقرار گرفته

( است، و قدمت آن ⴰⵏⴼⴰناگفته نماند که نام اصلی این شهر اَنفا )به زبان بربر: 

اش که دارالبیضاء است ام عربی امروزیننرسد. دوران هخامنشیان میابتدای به 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPjbHgwubQAhVI6xoKHeqFDTIQjRwIBw&url=http://uf.nyme.hu/filmklub-casablanca-2016-majus-12-csutortok-1800/&psig=AFQjCNHrPOIoYeu8Hv5w34AzkWsYA6-eZw&ust=1481352054260460
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میالدی  1515 به سال ی سپید()یعنی خانه Casa Blancaاشی التینو ترجمه

گردد که استعمارگران پرتغالی در این قلمرو اردوگاهی برای خود و زمانی باز می

ی قرن هجدهم آنجا را در اختیار ها تا نیمهدرست کردند و همراه با اسپانیایی

ای که در فیلم بین مهاجران و مسافرانی از سرزمینهای ند. از این رو آمیختگیداشت

 بینیم، به راستی در این بندرگاه وجود داشته است.گوناگون می

 

 

 

 

 

 

ر در فضایی تئاتر گونه در این شهی برنت در پیوند با نمایشنامهداستان  

 یابد. ریکجریان می ی مردی آمریکایی به نام ریک )همفری بوگارت(و در کافه

اندیش و در عین حال جوانمرد است که با زنی به نام مسلک و عافیتآدمی کلبی

ی نازیها و لزا )اینگرید برگمان( در پاریس سر و سری داشته، و هنگام حملهاِ

 شوددچار شکست عشقی شده است. ماجرا از زمانی آغاز می ،ترک شهر بدون او

ها به نام با یکی از رهبران نهضت مقاومت ضدنازی همراه الزابیند که ریک می

آید. مراکش در آن هنگام بخشی از دولت ویکتور الزلو )پاول هنراید( به آنجا می

ی آلمان نازی بود و با این همه دشمنان رایش نشاندهویشی فرانسه است که دست

 طرف از آزادی عمل نسبی برخوردار بودند. در آن همچون کشوری بی

 الزامون اصلی داستان آن است که ریک هنوز دل در گروی عشق مض 

یرد گست، بر سر این دوراهی قرار میالزایابد ویکتور شوهر دارد و وقتی در می

های عبور بانفوذی و شوهرش را که در خطر مرگ قرار دارد، با دادن برگه الزاکه 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGk6HMwObQAhUJxRQKHcxpDxQQjRwIBw&url=http://www.chucksfavoritethings.com/casablanca-humphrey-bogart-at-the-movies&psig=AFQjCNGtw5RpXOBiN67wNnheu2HbLhqn5w&ust=1481352059315590
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ها همچون ین برگهاز اکه در اختیار دارد فراری دهد، یا آن که چنین نکند و 

 تر را بربه کام دل برسد. ریک در نهایت راه جوانمردانهسالحی بهره جوید تا 

گزیند و کرتیز توجه تمام دارد که تاکید کند این کار نه به دالیل اخالقی و می

 ناگهان که رخ نموده اشخوی جوانمردانه، که فقط و فقط به خاطر مرام سیاسی

 ست. ی ریک ابروز کردهدر وی 

ی به نسبت اندکی با کمتر از نهصد میلیون دالر فیلم کازابالنکا با هزینه 

شد. یک دلیل میلیون دالر فیلمی بسیار موفق محسوب می 7/3ساخته شد و با 

دک ها انی ساختش آن بود که فضاها محدود و شمار هنرپیشهپایین بودن هزینه

نکا داشت که در فیلم کازاباللی اصی اصلی برنت شانزده بازیگر نمایشنامهبود. 

المللی . این نکته برای فهم ماهیت بینبودشمارشان به بیست  و دو افزایش یافته 

کا ی آمریها تنها سه نفر زادههالیوود جالب توجه است که در میان این هنرپیشه

 بودند. 

 

 

 

 

 

 

 

( ساخته Max Steinerموسیقی زیبا و تاثیرگذار فیلم را ماکس اشتاینر )

مینطور ه»شهرتی سزاوار دارد. آوازِ « بر باد رفته»که به خاطر خلق موسیقی فیلم 

ی هرمان هاپفیلد ( که ساختهAs Time Goes By« )گذرهکه زمان می

(Herman Hupfeldاست از ابتدای کار در نمایشنامه ) .ی برنت وجود داشت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Steiner
https://en.wikipedia.org/wiki/As_Time_Goes_By_(song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Hupfeld
http://www.tr10023.com/?p=8


 29      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ران ت که افسهای موزیکال به یاد ماندنی در فیلم جایی اسیکی از صحنه

 Die Wacht am Rheinآلمانی در کافه مشغول نواختن پیانو و خواندن سرود 

( است. اما Deutschlandlied« )سرود سرزمین آلمان»درآمدِ هستند که پیش

های حاضر در کافه در مقام مقابله با ایشان گروه ارکستر ویکتور الزلو و فرانسوی

که در ضمن بخشی از موسیقی خوانند. اندازند و سرود مارسیز را میرا به راه می

 متن اصلی فیلم هم هست.

 

 

 

 

 

قیت هنری چشمگیر اشتاینر ساخته شده آشکارا این بخش که با خال

فقین در فیلم ی متتبلیغی سیاسی است و برای گرواندن فرانسویانِ بیننده به جبهه

به اش هم قدری بیش از حد عریان و صریح است. گنجانده شده و شکلِ ارائه

شک اش بگنجاند، بیای را در فیلمشکلی که اگر امروز کارگردانی چنین صحنه

روی هم رفته کازابالنکا چیزی  اطب و آبروی خود را از دست خواهد داد.مخ

ند و پسای از مضمونهای عامهجز همین تبلیغ سیاسیِ عریان نیست که در لفافه

 بندی شده باشد. جذاب بسته

نویس اصلی یک شعار سیاسی روشن کارگردان به پیروی از نمایشنامه

ای از عناصر روایی جذاب تزیین کرده هضدآلمانی را گرفته و آن را با زنجیر

است. عشق کهنه، مثلث عشقی و رقابت دو مرد بر سر یک زن، آواز و موزیک 

م را ی فیلمحبوب روز، دسیسه و تهدید به اعدام و مضمونهایی از این دست بدنه

ی سینما میخکوب کنند تا در سازند و قرار است دیدگان تماشاچی را به پردهمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Wacht_am_Rhein
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied
https://storiesbystephie.wordpress.com/2014/09/13/casablanca/
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 ی اولیه و هم در فیلمیام اصلی فیلم هم مخابره شود. هم در نمایشنامهاین میان پ

جم شوند و کلیتی منسنهایی این عناصر داستانی درست به هم چفت و بست نمی

آورند و از این رو از نظر ساخت روایی و قالب داستانی متنی به نسبت پدید نمی

فریبنده و جذابی دارد  آورند، که در عین حال ظاهرِضعیف و شلخته را پدید می

-اندازد که مشغول تماشای فیلمی عاشقانه، یا پلیسیو مخاطب را به این گمان می

ای یا روانشناسانه است، در حالی که هیچ یک از اینها در عمل تحقق دسیسه

 یابد.نمی

در جریان ساخت این فیلم مشکالت عجیب و غریبی رخ نمود که 

ی آمد و شد هواپیمای شد. مثال صحنهحل میبیشترشان با روشهایی خالقانه 

پیکر در انتهای فیلم بر خالف تصور عموم و بی ارتباط با هواپیمای غول 12 الکهید

مشابهی که در نمایشگاه شرکت برادران وارنر نهاده شده، با یک مدل کوچک 

ی آلود بودن هوا هم به این دلیل بود که منظرههواپیما فیلمبرداری شد و مه

اپیمای عروسکی پذیرفتنی جلوه کند. مشکل دیگر آن بود که اینگرید برگمان هو

تر بود. در نتیجه در متر از همفری بوگارت بلندقامتنزدیک به پنج سانتی

 هایی جلوس کرده واند، بوگارت بر بالشهایی که این دو کنار هم نشستهصحنه

 ای ایستاده است! یههای ایستاده کنار هم نیز روی سکو یا چهارپادر صحنه

کازابالنکا به محض عرضه با استقبال پرشور تماشاچیان آمریکایی روبرو 

ا به ی مردم آمریکشد. این استقبال برای سازندگان فیلم هم نامنتظره بود. عالقه

م اش و با توجه به این که فیلکازابالنکا در کنار پیام سیاسی صریح و عامیانه

به شمال آفریقا و در شرایطی جنگی ساخته و پخش  ی متفقینهمزمان به حمله

 ت. برانگیز اسشد، قابل درک است. با این همه تداوم این شهرت و اعتبار پرسش

 1336در د بعپانزده سال محبوبیت کازابالنکا به قدری زیاد است که وقتی 

 را در کمبریج به عنوان فیلمی قدیمی اکران کردند، شمار تماشاچیان به قدری آن

بود که از آن به بعد به صورت رسمی ساالنه هر بار بعد از پایان گرفتن آزمونها 
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دهند. دانشگاه آکسفورد نیز این رسم را در دانشگاه کمبریج آن را باز نمایش می

در میان منتقدان سینما هم کسانی وام گرفته و این قاعده تا به امروز باقی است. 

« نمابهترین فیلم تاریخ سی»مقام نکا صاحب را به جای کازابال« همشهری کین»که 

 پذیرند که کازابالنکا محبوبتر است. میدانند، این نکته را می

 

 

 

 

 

 

 

های بعدی شماری چشمگیر از محبوبیت این فیلم باعث شد که طی دهه

ین از نخستچهار سال بعد فیلمها به تقلید یا با الهام از آن ساخته شوند. تنها 

وی را ساختند که هج« شبی در کازابالنکا»برادران مارکس فیلم که اجرای آن بود 

 شد.از فیلم اصلی محسوب می

ی این فیلم هم اندک نبوده است. با این همه دیدگاههای انتقادی درباره

اومبرتو اکو با جسارت همیشگی خود کازابالنکا را یک فیلم سطحی و آبکی 

داستان خبر از عدم انسجام  داند که دگردیسی شخصیتهایش در درازایمی

 در این مورد من هم با اکو توافق کامل دارم.دهد، و نه پیچیدگی. می

ایست که منتقدی به نام چاک راس در این میان جالبتر از همه تجربه

(Chuck Ross در سال )ی آذرماه اش را در شمارهداد و نتیجه انجام 1361

ی کازابالنکا را بر کاغذ منتشر کرد. او فیلمنامه American Filmی مجله

رن مه میه»پرینت گرفت. نام برخی از قهرمانها را تغییر داد، اسم کازابالنکا را به 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Film
http://www.themoviedistrict.com/casablanca/
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ش گزار سینمایی و ادبی فرستاد. به آژانس 217برای برگرداند و آن را « سراغ ریک

آن را خواندند. از آن میان سی و هشت تایشان بالفاصله آن را  سازمان 85تنها او 

به خاطر کیفیت پایین رد کردند. سی و سه تا دریافتند که قبال مشابهش را دیده 

اند، اما تنها هشت تا متوجه شدند که همان کازابالنکاست، و تنها سه سازمان بوده

و سودآور به رسمیت شمردند. یکی هم پیشنهاد کرده  آن را به عنوان اثری تجاری

 بود که از رویش رمان نوشته شود!

 

 

 

 

 

 

 

بخش بزرگی از فرّ و  فیلم کازابالنکا اگر با نگاهی نقادانه وارسی شود، 

ز برانگیشکوه خود را از دست خواهد داد. اما پیش از پرداختن به عناصر بحث

 گریم. ی این اثر بنو اثرگذاری خیره کننده فیلم، نخست باید به دالیل موفقیت

در این نکته بحثی نیست که کازابالنکا در دوران خودش فیلمی بسیار 

ها ساخت بوده است. همفری بوگارت بیش از همه، و همچنین باقی هنرپیشهخوش

ای و خوب ایفا کردند و اغتشاشی که در همگی نقش خود با بسیار حرفه

شود. شود آشکارا به نمایشنامه و فیلمنامه مربوط میه میشان دیدپردازیشخصیت

فرو رفتن بوگارت در نقش جوانمردِ غمگینِ ساکت به قدری برایش اعتبار به 

یل اش هم تبداش در فیلمهای بعدیدنبال داشت که در عمل به نقاب شخصیتی

ست ب اها هنرمندانه و خوی مهم از فیلم آن است که بازیشد. بنابراین یک جنبه

 بخش است.و تماشایشان لذت

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7tDOx-bQAhWDvBoKHQyiBk8QjRwIBw&url=http://shallowmallow.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235


 33      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

هایی است که مایکل کرتیز در کارگردانی دومین عنصر مهم، نوآوری 

هایی که امروز به بخشی از صنعت کالسیک فیلم به خرج داده است. نوآوری

آید، اما در هنگام نخستین پخش مان نمیسینما تبدیل شده و از این رو به چشم

ر شده است. نصب دوربین بسابقه قلمداد میبی این فیلم حرکتی پیشتازانه و

ستفاده از ها، ای متحرک، گرفتن تصویر گسترده و بعد متمرکز شدن بر چهرهنقاله

 پردازیی چهرهتر نمودن چهره و چشمها )به ویژه دربارهنورپردازی برای درخشان

شین در دلنبرگمان( و شبیه اینها در آن دوران نوآورانه و ابتکاری بود و تصویری 

 کرد. برابر چشم تماشاچیان ایجاد می

 یای از همهسومین عنصر موفقیت فیلم، مضمون آن است که آمیخته 

پسند را با هم جمع کرده است. توطئه و دسیسه در برابر قدرتی داستانهای عامه

 ی عشق مثلث و دو مردیی تکراری و دستمالی شدهسهمگین و سرکوبگر، قصه

داستان فداکاری و ایثارگری که مدام در رفتار و وست دارند، که یک زن را د

 شود، و این ترفند دراماتیکسخنان قهرمانان فیلم به اشکال گوناگون تکرار می

شوند و آدمهای حال به آدمهای خوب تبدیل میکه طی داستان مدام آدمهای میانه

 لحاظ عاطفی و روند. اینها عناصری است که تماشای فیلم را بهبد از بین می

دهنده ساخته است. عناصری دیگر مثل زیبایی اینگرید هیجانی خوشایند و پاداش

همینطوری »های مشهورِ آن روز )به خصوص آواز برگمان، استفاده از موسیقی

در البالی روایت، و استفاده از بازگشت به خاطرات افراد و «( گذرهکه زمان می

 افزایند.یت فیلم برای مخاطبان عام میهای بوس و کنار هم به جذابصحنه

حقیقت امر آن است که پس از گذر از این موارد، و با کنار گذاشتن  

نوآوری فنی که بسیار هم مهم بوده، چیز چندانی برای ستودن در کازابالنکا باقی 

ماند. داستان فیلم گسسته و باور نکردنی است. یعنی منطق درونی داستان به نمی

ای که برنت نوشته بود نمایان زند و این از همان ابتدا در نمایشنامهیشدت لنگ م

دار و ایدئولوژیک است و با نوعی ترکیب ها جهتپردازیبود. شخصیت
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دقتی گهگاه پوششی خاکستری های سیاه/سفید روبرو هستیم که با بیچهره

ه با ک ی کسانیرویشان افکنده شده تا از شعارگونگی روایت کاسته شود. همه

ت ی ریک اسبینیم دلباختهنازیها ارتباطی دارند، از زنی که در ابتدای کار می

لپسند عقل و دگرفته تا اشتراسر رئیس قوای آلمانی در کازابالنکا، همگی سبک

ها این صفت اغلب با تیزهوشی و ادب و ظاهرِ خوشایند ی آلمانیهستند. درباره

ای ترکیب شده نمایانهپردازی زشتچهره همراه است، اما آن هم با بدخواهی و

ی شخصیتها ای با طرف آلمانی داستان برانگیزد. همهتا مبادا عالقه و همدلی

بینی هستند و آنچه که کارگردان برایشان در نظر پیشای، سطحی و قابلکلیشه

گرفته را با جمالت مکرری که در گفتگوهای روزمره کمیاب است، همچون 

 دارند. از میای ابربیانیه

ای و تکراری است. برگمان و روابط افراد هم به همین ترتیب کلیشه 

شوهرش همیشه وضعیت بدنی مشابهی نسبت به هم دارند و اغلب با فاصله 

اند. وضعیتی که رسمی بودن ی کم کنار هم ایستادهروبروی هم یا در فاصله

رات و برگمان از طرف دیگر دهد. بوگااش را نشان میشان و صمیمانه نبودنرابطه

یکی شان به شکلی مکانی کم روبروی هم هستند و وضعیت بدنیهمیشه در فاصله

 دهد. شان را نشان میصمیمیت

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funkube.com/2011/11/16/cine-clasico-ii-casablanca/
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ن آورند و دیگراشخصیتها بارها و بارها حرفهایی تکراری را بر زبان می

اند. به کردهکنند که آنها خودشان را توصیف را دقیقا به همان شکلی توصیف می

شود و پردازی اثری دیده نمیهای انسانی در شخصیتعبارت دیگر از پیچیدگی

های روایتهای ایدئولوژیکی است که برای خدمت به حرکتی این یکی از نشانه

 شود.سیاسی تولید می

پرده و در همین راستا نمادها و عالیم سیاسی در فیلم بسیار صریح و بی 

ها همیشه با هم رقابت و ها و آلمانیزنند. فرانسویشم میتا حدودی زننده به چ

شوند، و این پیامی است که دعوا دارند، اما اغلب با ادب در برابر هم ظاهر می

های بعدیِ سازیسینمای آمریکا برای مردم فرانسه دارد، که بر خالف حماسه

زرگی از خش بنویسندگان و فیلمسازان، در عمل در برابر هیتلر تسلیم شدند و ب

شان به پیروی از رایش سوم پرداختند. طوری که حتا پس از شکستهای جمعیت

ی شرق و یکسره شدنِ سرنوشت رایش، مردم فرانسه و ها در جبههسنگین آلمانی

بلژیک بر ضد اشغالگران قیامی نکردند و در آخر کار هم این ارتشهای 

 رانکها بیرون راندند. فیلم آشکاراها را از قلمرو فآنگلوساکسون بودند که آلمانی

در زمانی ساخته شده که هدف تبلیغاتی متفقین دامن زدن به اختالف میان 

اند که شورشی یا مقاومتی نظامی ها بوده و گویا امید داشتهها و فرانسویآلمانی

 سازد.  ها آساندر خاک فرانسه پدید آید و کار فتح این سرزمین را برای آمریکایی

ماید. باز نیسی شخصیتها در فیلم هم به همین ترتیب شعارگونه میدگرد 

درست –ی تاریخی دقت کرد که در جریان جنگ جهانی دوم باید به این داده

ها مخالف ورود کشورشان به افکار عمومی آمریکایی -مثل جنگ جهانی نخست

ها و ها و آمریکاییجنگی اروپایی بود. در جنگ جهانی نخست تبانی انگلیسی

دان سازِ آمریکا به میای آشکار مردم این کشور بود که ورود سرنوشتفریبِ رسانه

ای شد، احتماال اروپای قارهنبرد را ممکن ساخت. حرکتی که اگر انجام نمی

داد و عمر استعمار کرد و جنگ جهانی دومی رخ نمیسرنوشتی دیگر پیدا می
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ا و ی مردم آمریکلم آشکارا نمایندهشد. ریکی در فیجهانی هم بسیار کوتاهتر می

نام دارد، خودش مهمترین « ی آمریکاییکافه»ی او دولت آمریکاست. کافه

شخصیت آمریکایی در فیلم است، و رفتارش آشکارا به افکار عمومی مردم این 

ماند. او جوانمرد، پولدار، قدرتمند، و محبوب همگان است و با این کشور می

گوید. هر نوع آرمانی را انکار دوستی و سودجویی سخن میهمه همواره از پول

ها جنگیده است. کند، و با این همه در جنگهای پیشین همیشه با فاشیستمی

ی مقابل آلمان در سی سال پیش از ی آمریکا در جبههای نمایان به پیشینهاشاره

 آن. 

قِ شود و به خاطر عشدر نهایت ریکی به آرمان واقعی خود آگاه می

جات را ن برگمان(، نیروهای حامی آن )پاول هنراید(اینگرید ایثارگرانه به اروپا )

خبر از این که فرانسه با وجود خرد. بیدهد و خطرِ مرگ را به جان میمی

ها در نهان دل با او دارد و سر بزنگاه اش در برابر آلمانینرمخویی و چاپلوسی

ارا تبلیغی سیاسی است که برای فهم نجاتش خواهد داد. تمام این حرفها آشک

ی اش آماده کردن زمینهی مردمِ نه چندان باهوشی طراحی شده و برنامهتوده

( است. این نکته هم با این حرفها D-Dayها برای روز یورش )روانی آمریکایی

نیاز به شرح ندارد که اسم فیلم و محل وقوع داستان یعنی کازابالنکا را اگر به 

 !White houseد: هدرجمه کنیم، نامی آشنا به دست میانگلیسی ت

گذشته از اینها، سیر حوادث در فیلم هم روی هم رفته نامعقول و باور  

 اش آننکردنی است و گاه با خطاهایی روشن در تدوین گره خورده است. نمونه

ا که یهای مربوط به ترک کازابالنکا به اسپانبینیم که نامهکه در ابتدای داستان می

اش قرار گیرند، توسط ژنرال باید مورد پذیرش دولت ویشی و متحدان نازی

اند! همچنین معلوم نیست الزلو )هنراید( که رهبر جنبش مقاومت دوگل امضا شده

 چکسلواکی است و از اردوگاه کار اجباری در آلمان گریخته، چرا توسط پلیس 
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آلمانی مستقر در 

کازابالنکا دستگیر 

ود؟ در حالی شنمی

که تاکید فراوانی در 

فیلم هست که فرانسه 

یا چرا شان بر باد رفته است. ها اشغال شده و آزادی و هویتتوسط آلمانی

ی پایانی فیلم تنها و بدون آمادگی برای دستگیری شخصیتی اشتراسر در صحنه

 رود تا به سادگی کشته شود؟خطرناک مثل الزلو به فرودگاه می

اریخی هم بگذریم، مثال در سراسر جنگ جهانی دوم هیچ از خطاهای ت

ای با یونیفرم رسمی آلمانی در کازابالنکا حضور نداشت و این سرباز آلمانی

شد. به همین قلمرو در دولت ویشی و زیر نظر نیروی مسلح فرانسوی اداره می

نی اها پس از جنگ جهها و آمریکاییترتیب تفاخر قهرمانان داستان که فرانسوی

اول برلین را گرفتند هم نادرست است. آلمان شکست در جنگ را پذیرفت اما 

یلم مشابه این موارد در سراسر فای پایش را به برلین نگذاشت. هیچ سرباز بیگانه

 فراوان است. 

 ی زشت فیلم همدر این میان باید به فضای نژادپرستانه و اروپامدارانه

گذرد. گذشته از آن ه نام انفا در مراکش میاشاره کرد. چون داستان در شهری ب

آید و همیشه با اسم استعماری کازابالنکا سر و کار داریم، که اسم انفا هرگز نمی

اکشی کند. بومیان مراصوال هیچ کسی از مردم مراکش در فیلم هیچ نقشی ایفا نمی

دارند  هدر سراسر فیلم نقش پادو، گارسون، خدمتکار، نوکر و شبیه این را بر عهد

شنویم. مهمترین این ها را میی کوتاه اصوال صدای مراکشیو تنها در چند صحنه

تخفیف  الزاای با بالهت مدام به ی پارچهموارد هم جایی است که فروشنده

های کند. یعنی کلیشهای را تعریف میدهد و جایی دیگر که کسی دارد شایعهمی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixhPTB0-bQAhWDyRoKHd49DtkQjRwIBw&url=http://www.themoviedistrict.com/casablanca/&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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دان ارند که به شکلی شگفت توسط منتقی سنگینی دعصر استعمار در فیلم سایه

 نادیده انگاشته شده است. 

الگوی دیگری که از سویی محبوبیت فیلم را در آمریکا رقم زده و از 

نماید، تبلیغ علنی و صریح آمریکا به مثابه جرثومه سوی دیگر امروز ناخوشایند می

ی ن نقطهها بهتریی آمریکاییی چیزهای خوب است. کافهو مثال اعالی همه

کازابالنکاست و بهترین آدمِ داخلش هم چند آمریکایی هستند. مردم همه به 

آیند تا به آمریکا بروند. این که در داستان برای فرار از آلمان و در کازابالنکا می

 .کنند هم مهم نیست، چون مقصد آرمانی آمریکاستراهِ رسیدن به اسپانیا چنین می

صلی رفتند و راه ااز آلمان طی جنگ به کازابالنکا نمی )بماند که پناهندگان فراری

ی مهاجران همه گذر از پیرنه و طی کردن فرانسه است(. رفتن از آلمان به اسپانیا،

گویند حالتی هیستریک پیدا و پناهندگان به محض این که از آمریکا سخن می

نی مذهبی ش طنیدهند، کمابیکنند و ستایشی که برای هرچیز آمریکایی نشان میمی

 دارد. 

















 

https://www.chess.com/forum/view/general/grandmastercelebrity-look-alikes
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 ای از غزلهای موالنا بیدل دهلویبیتهای گزیده

 

 ایستام گل داغم بهانهحیرتْ دمیده

 ایستخانهزار تو آیینهجلوه طاووسِ   

 غفلت نوای حسرت دیدار نیستم 

 ایستاشکم ترانه چکیدنِ یدر پرده   

 ی وصلی است حیرتمحسرت کمین وعده 

 ایستم به هم نیامده گوش فسانهچش   

 مخصوص نیست کعبه به تعظیم اعتبار 

 ایستهر جا سری به سجده رسد آستانه   

 آنجا که زه کنند کمانهای امتیاز 

 ایستمنظور این و آن نشدن هم نشانه  
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   ای داغ کمال تو عیانها و نهانها

 معنی به نفس محو و عبارت به زبانها

  ای طلب گوهر وصلتخلقی به هو 

 بگسسته چو تار نفس موج عنانها

 ار و نشد محرم دیداروبس دیده که شد خ 

 ی ما نیز غباری است از آنهاآیینه    

 توفان غبار عدمیم آب بقا کو 

 دریا به میان محو شد از جوش کرانها    

 تا همچو شرر بال گشودم به هوایت 

 وسعت ز مکان کم شد و فرصت ز زمانها    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعله طفل نی سواری بیش نیست  برق با شوقم شراری بیش نیست

 عیش این گلشن خماری بیش نیست  اندالله و گل زخمی خمیازه 

 ی وصل انتظاری بیش نیستوعده  تا شوی آگاه فرصت رفته است 
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 دهد دل را نفس آخر به سیل اضطرابمی

 گردد خرابای داریم و میی آیینهخانه  

 امدر محیط عشق تا سر در گریبان برده 

 نیست در گرداب رزق ما به غیر از پیچ و تاب   

 بازد ز شرمپیش روی او که آتش رنگ می 

 زند نقشی بر آبلوحی میآینه از ساده   

 ناقصان را بیدل آسان نیست تعلیم کمال 

 تا دمد یک دانه چندین آبرو ریزد گالب   
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 برای شهیدان غواصرهایم: از شع

 

ه . گوری کاندجمعی در عراق یافتهخبر رسید که یک گور دستهپارسال در امردادماه 

الی که در عملیات کربیگان غواصی بودند از اسیر جنگی ایرانی ساکنانش صد و هفتاد و چهار 

رده بودند. کشان دست بسته زنده به گور چهار به اسیر شدند و گماشتگان صدام حسین در آنجا

 امی دوران کودکیاین شعر را پس از شنیدن آن خبر سرودم، به یاد دوست از دست رفته

 بهروز، که غواص بود و هرگز از جبهه بازنگشت...

 

 ات، شهید جاننشسته خاکِ خاطره به خرقه

 خموش و سخت رخت را ز تن چرا کشید جان؟   

 هوا صفیر زدات که بیسکوت گور و سینه

 ست بالِ مرغِ دل چو از قفس پرید جانشک   

 چه شد؟ بگو به این رمه، مکن دگر درنگ، پس

 بگو به من، به ما بگو، شهید جان، شهید جان...   

 

 

 

 

 بگو چه شد در آن شبی که رستمی خطرشکن

 ای به سوی زال، تهمتنخطی نبشت و نامه   

 بگو که پیک خسته دل ز راه ماند و خفت شب

 دری که اشک خواند و خواند زنندید چشم ما   

 اتها نشست و ماند نامههای دستبه پینه

 ات. بگو به ما، بگو به منکسی نخوانده قصه   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPsezsu_vQAhWGyRQKHY6AB3UQjRwIBw&url=http://www.yjc.ir/fa/news/5218538/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-175-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%AA&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHszn6kw8q7MeeEWkB9_P_tp501iQ&ust=1482072170428355
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  ات ز مکر که بشد ز دست؟بگو که اسب جنگی

 چه شد که نور صبحدم بناگهان ز شب گسست؟

 چگونه تیغ جنگجو شکست و مشتها چرا؟

 هنوز هست؟از آن دالوران بگو، کسی... کسی    

 خو اسیر کشت و شرم راکدام دیو زشت

 بگو برادرم، بگو، به دست تو که  بند بست؟   

   

 

 

 

 

 

 صدا در این میان و ما همهای تو بینشسته

 جو غریق مکث و همهمهخوان و بهتخروش   

 دروغها چو بندها به چشمها نشست خوش

 فریب دیو و مکر شب شلوغِ ترس و واهمه   

 بیا، ببین، به دشت خون نمانده کس شهید جان،

 ای و من، همین، مقابلِ همه...فقط تو مانده   

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigsJS9vPvQAhUB6RQKHYJoDl0QjRwIBw&url=http://khatte8.ir/news/3650&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHszn6kw8q7MeeEWkB9_P_tp501iQ&ust=1482072170428355
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  خردیخرد ـ بی  

  که در ابتدای کار از بازنمایی شناختِ خودآگاه  چهرگیِ خرد:اصل سه

 سه سطحِ متفاوت دارد: شود، که بندی مىصورتخرد در قالب  برخاسته است،

های بندی، سازماندهی و ترکیب دادهگردآوری، رده، که با دانشنخست: 

 تواندانش را مىگنجد. حسی و فهم همراه است و کامالً در قلمروی بازنمایی می

اى یا مهارتى دانست. دانش مهارتى در قالب رفتار و داراى دو محورِ فرهنگنامه

دانش مهارتهای وابسته به کنند. اى در قالب بیان ظهور مىدانش فرهنگنامه

به  ـکردن  بازگوـ  یدنـ فهمکردن هاى گوناگونى دارد که عبارتند از: حفظ الیه

تواند توسط دو راهبرد کمى یا نوسازى. دانش مىو ـ کردن ـ نقد  نبست کار

 کیفى گردآورى و سازماندهى شود.

های گوناگون با یکدیگر و ، که عبارت است از ترکیب دانشبینش دوم:

هستی. بینش در  ی شکل عمومیِبی فراگیر و عمومی دربارهدستیابی به چارچو

 اش از بازنمایی تشکیل شدهی اصلیمرز بازنمایی و آشکارگی قرار دارد، اما بدنه

و  سازگار استبینش، الگوى سازماندهى دانش در یک نظام معنایى هماست. 

هان هاى گوناگون بازنمایى ما از جى انسجام و یکپارچگى نسبى بخشدرجه

 به فهمیدن و تفسیر کردن روندهاى حاکم بر من/ بینش دهد.را نشان میخارج 

بندى لى مفصانجامد. بینش شیوهمى کردن بینىو بنابراین پیش، دیگرى جهان/

 کند.را تعیین مى شى دانى جذب و ذخیرهعناصر دانایى است، و شیوه

رچه ست از یکپااست که عبارت ا فرزانشترین مرتبه، سومین و پیچیده

دانایی با راهبردهای رفتاری و شدنِ بازنمایی و آشکارگی و پیوند خوردنِ 

ى اتصال دانش و بینش براى مدیریت رفتار شیوهالگوهای کنش، و بنابراین همان 
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. فرزانش شکلی از دانایی است که هر سه دستگاه شناسنده و انتخابگر و است

 سازد. می کنشگر را با هم ترکیب کرده و یگانه

  :این توهم که دانایی تا سطحی خاص کافی و بسنده است  قناعت در خرد

و فرا رفتن از آن به سردرگمی، دیوانگی، ناکارآیی، یا هر شکل دیگری از کاهش 

شود. چنین تصوری از خرد راه را بر ارتقای دانش به بینش به قلبم منتهی می

ای گسسته و ناهمساز از حسها و جموعهی دانایی را به مبندد و بدنهفرزانش می

 نماید. های نامنسجم تبدیل میفهم

 

 

 

 

 به خودىِ خود هدف است و نباید آن ایی داناین باور که  ی برج عاج:تله

ى گسیختگى رابطه ، بهآلوده کردو راهبردهای رفتاری را به عملکردهاى دنیوى 

زانش مانع دستیابی به بینش و فرانجامد و بنابراین می میان دانش، بینش و رفتار

 .شودمی

  :ا تنها ، یحجمتنها انسجام عناصر دانایى اهمیتى ندارد،  گسستگی شناختی

  آن مهم است.عمق 

 ای که از گیر افتادنِ دستگاه شناسایی در یکی از تله ی چاه ـ اقیانوس:تله

 ها،از قطبشود. در یکی دو قطبِ عناصر یا روابطِ سیستم دانایی ناشی می

م زیادى حجشود. یعنی ی دانایی به اقیانوسی با عمق یک وجب تبدیل میگستره

در قطبِ  .شودی دانایی انباشته میدر زمینه ربط به همبىهای نامنسجم و از دانسته

ی یک وجب، یعنی در مورد چیزهایی ماند با دهانهدیگر، این فضا به چاهی می

بسیار دقیق و سنجیده وجود دارد. در حالت اول  بسیار جزئی و اندک اطالعاتی
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، در حالی که وضع دوم هنگامی پیش «داندمى»چیز، در حد هیچ من در مورد همه

 داند. همه چیز مى من در مورد هیچ چیز، تقریباًآید که می

  :یرى گایجاد فرادستگاهى براى سازماندهى، نقد و تصمیم راهبرد ابن سینا

ترکیب کردن راهبرد کمى و کیفى، براى دستیابىِ هم دانایی، محتوایى درباره

ردیابى مداومِ اثر دانایى در کارآیى من ، و زمان به تخصص و دیدگاهى جامع

 براى مدیریت من، دیگرى و جهان.

Z   آیا دانش و بینش و فرزانش از نظر کیفی با هم تفاوت دارند؟ نمودهای

های یاد شده چگونه ود؟ هر یک از حوزهشهریک چگونه در رفتار فرد آشکار می

 شوند؟بندی میشناسیِ جدید صورتدر شناخت

O اولویت اول و دومِ یدبردارى کنرا نقشه تانفضاى حالت دانایى خود .

قیق ى زمانى دبرنامهیک و براى رسیدن به آن  یدخود را براى حفر چاه انتخاب کن

؟ از خواندن و دانستن چه چیست تانى تخصصىِ دانشحوزه .نماییدتنظیم 

دارى چیست؟ ده تا  انتترین سوالى که در زندگى؟ مهمیدبرچیزهایى لذت مى

 .یدرا بنویس انهایتترین پرسشاز مهم

 

 

  
 

 

 

 

  

 آشکارگی

 بازنمایی

سح  

 فهم

 دانش

فرزانش      بینش  

 ناخودآگاه

 خودآگاه

 فراموشی

 یادآوری

 سرنمون

سیاه جعبه  
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 ی فیدل کاستروداوری درباره

 

 درآمدپیش

 سرعت به مجازی فضای و درگذشت کاسترو فیدل که بود پیش روز چند

 که نظرهایی اظهار. شد اشباع اشدرباره گیریهاجبهه و رهانظ اظهار انواع از

 بود، نشده استوار شناسیجامعه و تاریخ از عمیقی دانش پایگاه بر اغلب هرچند

 از و دادمی نشان را جهانی شرایط به ایرانیان توجه و حساسیت روی هر به اما

 محض ثنای و مدح یدامنه در که هاییگیریجبهه. بود باارزش و ارجمند رو این

 افراد شخصی قضاوت همه این با و کردمی نوسان عریان تخریب و توهین یا

 بود.  محترم خودش حد در رو این از و دادمی نشان را تاریخی ایچهره یدرباره

 درگذشت بابت که آنان یکننده متمایز خطِ رفت،می انتظار که چنان

 یجبهه و کردند،می یاد آن از ادمانهش که آنان و بودند گرفته عزا کاسترو فیدل

 گرایانچپ میان مرزبندی بر حدودی تا کوبایی، انقالبیون مخالفان و هواداران بین

 نظام هواداران و مذهبیون بار این که تفاوت این بود. با منطبق گرایانغیرچپ و

 و نگرایاملی بیشترِ و داشتند قرار گرایانچپ کنار در اشتیاق با ایران سیاسی

 مرگ یدرباره بودند. بحثها آراسته صف برابرشان در دموکراسی لیبرال هواداران

 پرهیجان و احساساتی قدری به گذشته یهفته طی اشسیاسی یکارنامه و کاسترو

 وقتی که کنم. شاید درنگ یادداشت این نوشتن برای قدری دادم ترجیح که بود

 نامدار انقالبی این یکارنامه بازنگریِ افتاد، تاب و تب از تدریج به عمومی افکار

 گردد.  تر ممکنسنجیده تر وعقالنی

 این در که بینممی الزم را نکته این کردن گوشزد سخن آغاز از پیش

شخصی روایت از گیریبهره با و زروان نظری مدل به تکیه با دارم قصد نوشتار
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زندگینامه و بنگرم کوبا فقید برره یزندگینامه به پیچیده هایسیستم ینظریه از ام

 دو او یدرباره امکنم. داوری ارزیابی پذیررسیدگی و عینی امری مقام در را اش

 زیان و سود هم داشت. یعنی خواهد شناختیجامعه و اخالقی متفاوتِ یسویه

 بودنِ بد یا نیک یدرباره هم و کرد خواهم تحلیل را مردمان برای او کردارهای

 داشت.  خواهم اخالقی داوری یشدستاوردها

 

 

 

 

 

 

 در( قلبم( معنا و بقا لذت، قدرت، مرکزی متغیر چهار زروان دیدگاه در

 سطحِ چهار در و دارند اعتبار تکاملی یپیچیده هایسیستم درونی هایغایت مقام

 متغیرها این اساس یابند. برمی استقرار )فراز( فرهنگی و اجتماعی روانی، زیستی،

 امکانِ هم و یافت دست اخالقی ارزیابی برای عینی یدستگاه به توانمی هم

 باید آید. امامی فراهم کردار یا رخداد یک پیامدهای یمنصفانه و دقیق وارسی

 شناختیجامعه تحلیل» چیزی «همچنین و اخالقی داوری که داشت نظر در را این

 ارزیابی یا داوری از وقتی است. یعنی کردار -رخداد هم آن و دارد پایه واحدِ یک

 رخداد یک اثر یا ارادی کردار یک پیامدهای به گوییم،می سخن زروان مدل در

 کنیم. می اشاره قلبم میزان از کاستن یا افزودن بر غیرارادی

 در کردارها تک و کرد تحلیل توانمی را رخدادها تک تنها معنا این در

 هم به ایشبکه در رخدادها تحلیلِ همه این کنند. بامی گیر اخالقی داوری تورِ

 دهد. به دست به را ماجرا کلیت از سیستمی و افزایانههم نگاهی تا پیونددمی
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 به تواندمی تن یک کردارهای یزنجیره یدرباره اخالقی داوری که ترتیبی همان

جلوه بدکار یا نیکوکار شخصیتی صورت به کل در را او و شود منتهی برآیندی

 زد. سا گر

 

 

 

 

 

 

 

 زندگینامه مرور

 شد زاده (1926 اوت 13)1305 امرداد 23 روز کاسترو آلِخاندرو فیدل

 ارتشیان از پدرش .درگذشت سالگی نود در( ذرماهآ پنجم آدینه( پیش روز چند و

 جزیره این کوبا به مردم یطلبانهاستقالل قیام سرکوب برای که بود اسپانیایی

 پیروز( م. 1902) 1281در کوباییها  که آن از بعد لسا سه .بودند شده اعزام

 کارگریِ به و بازگشت کشور این به او آوردند، دست به را خود استقالل و شدند

 اشکردن تبدیل و هاجنگل تراشیپاک کارش که درآمد آمریکایی شرکت یک

 یهاآمریکای که داد نشان شوق و شور کار این در آنقدر بود. او نیشکر یمزرعه به

 این به و کردند واگذار خودش به را شده نابود هایجنگل از هکتار هزار یازده

 صاحب او از و کرد ازدواج ثروتمند زنی با شد. بعدتر ثروتی صاحب ترتیب

 نام به دختری سومی و رائول دیگری و بود شان فیدلیکی که شد فرزند هفت
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 مخالفت به ابتدا همان از نیتاخوا و شد فیدل سیاسی جانشین بعدتر خوانیتا. رائول

 آورد.  روی او با

ی آموزش در زمینهو  بود ناسازگار کمابیش کودکی کاسترو فیدل

 حقوق دکترای مدرک یدارنده را او منابع برخی در هرچندپیشرفت خاصی نکرد. 

 سال پنج اشدانشجویی دوران کل چون رسد،می نادرست نظر به که اند،دانسته

 انجام و دیگر کشورهای به سفر حال در هم را آن یعمده خشب که کشید طول

 بود.  انقالبی عملیات

 گویا اما شد، هاوانا حقوق یدانشکده وارد 1324 سال در کاسترو فیدل 

 که نداریم شاهدی و بوده جوانان مسلح هایهگرو از یکی یسردسته آنجا در

 خصوص به و بود مطالعه اهل همه این باشد. با کرده دریافت دانشگاهی مدرکی

 کرد. می مطالعه را مارکسیسم به مربوط منابع

( Partidi Ortodoxo) کیشانراست حزب به جوانی در کاسترو

هبرنام رادیو در که شد. چیباس گروه این رهبر چیباس ادواردو مرید و پیوست

 اثبات بود، کرده ادعا که چنان را مقامات فساد نتوانست وقتی داشت، ای

 این در نیز کاسترو و کرد خودکشی برنامه اجرای هنگام نمایشی حرکتی در ،کند

 هرچند کرد، حفظ حزب این با را پیوندهایش بود. او حاضر صحنه در هنگام

 نکرد.  پیدا اقتدار و نفوذ آن در داشت انتظار که چندان

 طور به 1328 در و داشت چپ گرایش کار ابتدای همان از کاسترو فیدل

 کشورهای در 1320 یدهه هایسال . درگروید لنینیسم مارکسیسم به رسمی

 هایدولت سرنگونی برای خود مسلح یدسته با و کردمی سفر التین آمریکای

 شوروی به متصل گرایچپ نیروهای خدمت در اغلب و کردمی کوشش مستقر

 یپرده پشت اصلی قدرت که باتیستا فلوگِنچیو ژنرال1331 گرفت. درمی قرار

 نام به مخالف جریانی گرفت. کاسترو دست به را قدرت و کرد کودتا بود کوبا
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 هزار از بیش بعد سال دو طی و آورد پدید او سرنگونی هدف با را» جنبش «

 همزمان کمابیش ، 1332امرداد پنجم در گرویدند. او او به کوبایی تهیدستان از تن

 به هایشچریک از تن نجپ و شصت و صد با مصدق، دکتر دولت در تالطم با

 کند.  مصادره را سربازان هایسالح تا برد حمله نظامی اردوگاهی

 زدند پس را او یغافلگیرانه یحمله خورد. سربازان شکست برنامه این

 شدند زخمی تن پنجاه و کشته تن چهل نزدیک کار پایان کردند. در تعقیبش و

 علنی دادگاهی در یارانش و وبودند. کاستر چریک نیمی و سرباز شاننیمی که

 غاصبانه و غیرقانونی را باتیستا دولت خود پرشور سخنرانی با او و شدند محاکمه

 محکوم زندان سال هفده تا ماه هفت به آورد. چریکها دست به شهرتی و خواند

 و مناسب او زندان شد. شرایط داده قرار حبس سال پانزده کاسترو تاوان و شدند

 کتابی داد،می آموزش را مریدش نیروهای زندان در بود. او مرفه تعبیری به حتا

شد. می منتشر مطبوعات در هایشمصاحبه و نوشت،می دادگاه در دفاعش مبنای بر

 شد.  چاپ و نوشته همین میان در« کرد خواهد تبرئه مرا تاریخ» نام به او کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظامیان ردوگاها به حمله خاطر به دستگیری از پس کاسترو فیدل
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 رئیس عنوان به را خود و کرد برگزار نمایشی انتخاباتی باتیستا 1333 در

 جمله زا سیاسی زندانیان یهمه و کرد اعالم عمومی عفو هم برگزید. بعد جمهور

 اسم به جنبشی اشقدیمی رفقای با سرعت به کرد. کاسترو آزاد را کاسترو فیدل

 حزب این پرداخت. ساختار یارگیری به و کرد تاسیس )امرداد پنجم( جوالی 26

 نفره یازده دیرکتوار با بود منضبط سازمانی و بود گرفته الهام لنین هایآموزه از

 این بعد سال یک حزب. تا قدرقدرتِ و دیکتاتور رهبر مقام در کاسترو فیدل و

شان شد. یشناسای به منجر که کرد اقدام هاییخرابکاری و گذاریبمب به گروه

 یکی نزد مکزیکو به و گریختند کشور از برادرش همراه به کاسترو فیدل نتیجه در

 گوارا.  چه اسم به بود کمونیست پزشکی که رفتند رائول دوستان از

 هبوابسته  کمونیستی که کرد معرفی بایو آلبرتو به را ایشان گوارا چه

 در داد. آنها چریکی هایجنگ آموزش یارانشان و کاستروها به بود. او شوروی

 و کردند حمله کوبا به قایق با دیگر نفر یک و هشتاد با همراه 1335 آذر پنجم

 و بپیوندند بودند جوالی 26 جنبش عضو شان کههواداران به آنجا در بود قرار

 برداشته شورش به سر که دیگر گروه و رسیدند دیر روز دو کنند. اما پا به قیامی

 یمنطقه در همه این با چه و رائول و بود. فیدل شده سرکوب مدت این بود طی

 شان ادامهچریکی جنگ به شودمی نامیده مایسترا سیرا که کوبا شرقی جنوب

 کردند. در تاراج را هایشاسلحه و گرفتند را نظامی قرارگاه چند و دادند
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 بند و زد هماوردشان ژنرال با و زدند پس را باتیستا ارتش بزرگ یحمله1337

 باتیستا کند. اما محاکمه و دستگیر را باتیستا و کند کودتا او شد قرار و کردند

گریخت.  کوبا از پول دالر میلیون سیصد با 1337 دیماه یازدهم در و شد خبردار

 کرد.  سقوط کوبا دولت نتیجه در

 

 

 

  در کاسترو حضور :1339

 ملل سازمان عمومی مجمع

 

 

 

 اعتبار هنوز چون و شدند وارد هاوانا به ندانهپیروزم یارانش با استروک

 قدرت به را لئو اورّویتا مانوئل نام به رومیانه وکیلی نداشتند، کافی سیاسی

 تا کرد کوتاه قدرت از را دیگر سیاستمداران دست تدریج به هم برکشیدند. بعد

 رارف به را بود وزیر نخست که میروکاردونا خوزه بهمن هشتم و بیست در که این

 تمام در کاسترو گرفت. فیدل عهده بر را مقام این خودش و واداشت کشور از

 استقرار با گفتمی و کردمی انکار را خود کمونیستی عقاید مدام دوران این

 بیانگر کافی قدر به هایشسیاست است. اما مخالف کوبا در سوسیالیستی نظامی

 حقوق بر افزودن و متخصصان حقوق از کاستن مالکان، زمین یمصادره با و بود

 شد. می صمشخ فرودستان

 را خود حزب ایدئولوژیک ماهیت همچنان1340 سال بهار تا کاسترو

 نفس به اعتماد مقطع این در مخالفان یحمله زدن پس از پس تنها و کردمی انکار

 تا کشید طول دیگر سال نامید. چند سوسیالیست را خود دولت و یافت کافی
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 و بوده لنینیست مارکسیست کار ابتدای از که کند اعتراف ایمصاحبه در کاسترو

 است.  کردهمی کتمان مردم مخالفت از پرهیز برای را حقیقت این

 داشت وا کشور از فرار به را رقیبانش قدرت کردن قبضه از بعد کاسترو

 اصالح به دست بعد سال دو طی فرستاد. آنگاه تبعید و زندان به را همه یا و

 کرد.  مدرسه و بیمارستان ساخت صرفِ را کشور مالی منابع و گشود اجتماعی

 و کرد دایر کوبا در سوادآموزی کالس پیش سال سی از بیش ماه سی طی او

 هزار هشت ساخت. همچنین کوبا جای همه در رایگان فراوان هایدرمانگاه

 و رگرانکا مسکن مشکل تا ساخت خانه هشتصد ماه هر و کشید جاده کیلومتر

 کشاورزان میان در را محبوبیتش طرفی از هابرنامه کند. این رفع را فرودستان

 ذخایر سریع کردنِ مصرف با دیگر سوی از و داد افزایش کارگران و فرودست

 کوبایی متخص یطبقه میان این کشاند. در ورشکستگی به را کوبا کشور، ارزی

 کردند مهاجرت آمریکا به بودند ضینارا کاسترو یسرکوبگرانه هایسیاست از که

 و شود تعطیل هاکارخانه شد باعث مغزها فرار ینفره هزار چند موج یک و

 کند.  افول تکمیلی تحصیالت

 اردوگاه به رسمی طور به کاسترو شد، آغاز سرد جنگ که 1339 در

 دریافت کشور این از فراوانی صنایع و وام دالر میلیون صد و پیوست شوروی

 دو ابعادش فاصله همین در که کردمی ارتشی تجهیز خرجِ را هاوام این اوکرد. 

 ارتش یک بود. او شده بازسازی کمونیستی هایآموزه با یکسره و بود شده برابر

 بین جاسوسی کارشان که داد تشکیل رزم به آشنا شهروندِ هزار پنجاه با هم خلق

 نام به ایتازه نهاد 1339 شهریور بود. در نایافته سازمان مخالفانِ سرکوب و مردم

 ده تا و کوبا جمعیت سوم یک 1350 تا که داد تشکیل انقالب از دفاع یکمیته

  !داشتند عضویت آن در اجبارینیمه شکلی به جمعیت ٪ 80 بعد سال



 55      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 و برد میان از را ساالرانهمردم کارهای و ساز کل مبنا همین بر کاسترو

 به چون کوبا مردم کرد ادعا و کرد پا بر ایکمونیستی حزبی تک دیکتاتوری

 ندارند.  انتخابات به نیازی دیگر اند،یافته دسترسی مستقیم دموکراسی

 نخست شد، روبرو آمریکا مخالفت با طبعا شوروی اردوگاه به کوبا ورود

 دیپلماتیک روابط ابتدا و برخاستند کوبا با دشمنی به کندی او از بعد و آیزنهاور

آوردند.  روی آن اقتصادی تحریم به بعد و کردند قطع کشور این با را آمریکا

 التین آمریکای مردم علنی شکلی به کاسترو که بود آن مخالفت این دالیل از یکی

 برای را نیروهایی و خواندمی فرا مستقر هایدولت سرنگونی و انقالب به را

 کرد. می گسیل گوناگون کشورهای به آشوبگری

 بودند شده پناهنده آمریکا به کوبا از که فراریانی 1340 وردینفر 29 در 

 و هزار با و دادند تشکیل آزادیبخش بریگاد یک سیا سازمان و کندی پشتیبانی با

 سه تا هوادارانش و بردند. کاسترو حمله کوبا در خوکها خلیج به تن چهارصد

 و کشتند جنگ در را تن دویست و زدند پس کلی به را حمله این بعد روز

 مطبوعاتی هاییکنفرانس در شده گرفتار گرفتند. مهاجمان اسیر را بازماندگان

 به کاسترو فیدل ترتیب این به و کردند فاش ماجرا این در را آمریکا و سیا نقش

 مستقیم نظامی رویارویی در که قهرمانی مقام در و یافت دست ایطالیی موقعیت

 اسیران که بود شادمان روند این از چندان ستروشد. کا ستوده کرده غلبه آمریکا بر

 تا کرد آزاد آمریکا از غذایی کمک دالر میلیون پنج و بیست دریافت برابر در را

 بازگردند.  کشور این به دیگر بار

 

 

 

 کاسترو رائول

 گوارا چه و
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 کمونیست را خود علنی طور به کاسترو فیدل که بود هنگام همین در

 حزب قالب در را هوادارانش 1344 تا و کرد منحل را حزابا یهمه نامید. او

 یگسترده کردن زندانی و بازداشت به کرد. آنگاه متشکل کوبا کمونیست

 کوتاه مدتی در را تن هزار صد تا بیست بین جمعیتی و گشود دست مخالفانش

 به کوبایی متوسط یطبقه و برخاست مهاجرت از دیگری کشید. موج بند در

 بعد سال چند تا که آوردند. طوری روی کشور از فرار به ببندها و بگیر نای دنبال

 داشتند، نیز را فرهنگی و اقتصادی کیفیت باالترین که کشور جمعیت دهم یک

 « را گراییهمجنس کرد، تعطیل را هاخانهروسپی گریختند.کاسترو کوبا از

 همراه به سیاسی یبازپرور برای ار شاهدباز مردان و نامید» بورژوایی جنسیت

 آن در که فرستاد وحشتناکی ارتشی هایاردوگاه به ها مذهبی و دگراندیشان

 درازا به سالها و بود همراه دایمی آزار و سوءتغذیه با سختگیرانه نظامی آموزش

 کشید. می

 

 

 

 

 

 

 خواست کاسترو از سرد جنگ در تعادل ایجاد برای خروشچف 1341 در

 خطری به بیتوجه نیز وی و شود مستقر کوبا خاک در روسی اتمی هایموشک تا

 تمام رازداری با کار پذیرفت. این داشت، بر در کشورش مردم برای کار این که

 تن دو یکی و گوارا چه و کاسترو رائول و فیدل فقط کوبا در و پذیرفت انجام
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 داریبرعکس همه این بودند. با خبردار توافق این از بلندپایه مقامات از دیگر

 شد. کاسترو آغاز کوبا موشکی بحران و ساخت فاش را ماجرا هاآمریکایی هوایی

 کارکرد هاکوبایی برای موشکها این کرد ادعا آمریکا تبلیغاتی تند یحمله برابر در

 بعد کمی کرد. اما پافشاری کشورش خاک شان درماندن بر و دارند دفاعی

 سختبا این کار و  بپذیرد، را باکو از موشکها یتخلیه شد ناگزیر خروشچف

 شد.  کاسترو خشم یمایه

 روسیه به را او 1342 اردیبهشت درکاسترو از دلجویی برای روسها

 لنین مدال هم بعد و دادند ترتیب برایش شهر چهارده در گردشی و کردند دعوت

 به اغلب که است همان این و دادند او به مسکو دانشگاه از ایافتخاری مدرک و

 شود. می پنداشته او آکادمیک تحصیل ینتیجه طاخ

 از بیش که کسانی از قدرت در خود تثبیت برای همه این با کاسترو

 هایمقام حدود همین در رو این داشت. از هراس بودند وفادار شورویها به حدی

 کرد. کمی تصفیه را داشتند وضعی چنین که را کوبا کمونیست حزب یبلندپایه

 گرفت، پی غرب با را زداییتنش سیاست و رسید قدرت به ژنفبر که بعدتر

 بزرگ خیانتی را آن بود، شکوهمندش انقالب صدور هوادار سخت که کاسترو

 اسکاالنتِه آنیبال اشقدیمی رفیق یمحاکمه و چین به شدن نزدیک با و دانست

 داد.  نشان واکنش روسها، برای جاسوسی جرم به

 بر مائو که» جلو به رو بزرگ جهش « سیاست از پیروی با 1347 در او

 تدوین کوبا برای مشابهی یبرنامه بود، کشیده کامل ویرانی به را چین آن مبنای

 دولتی سیستم یک در را چیز همه و کرد منحل را خصوصی نهادهای کل و کرد

 فرو تباهی سراشیب در چین مانند هم کوبا اقتصاد نتیجه کرد. در ادغام متمرکز

 نیروهای کاسترو کرد، ویران را نیشکر مزارع گردبادی که بعد سال . یکافتاد
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 یهمه و کرد بسیج را ارتش

 را هاهفته آخر جمله از تعطیالت

 نیشکر دروی به مردم تا کرد لغو

 از ناشی رخوت بپردازند. اما

 و کرد را خود کار دولتی اقتصاد

 فرا را جا همه تنگدستی و قحطی

 گرفت. 

 خواست یاری اشاقتصادی نظام بازسازی برای روسها از یرناگز کاسترو

 از هایشعب به را کوبا اقتصاد عمل در و کردند چنین بعد سال دو طی ایشان و

 به روسیه وزیر نخست کوسیگین آلکسی1350ساختند. در  بدل شوروی اقتصاد

 سوسیالیستی کشورهای اقتصادی یاتحادیه در را کشور این و رفت کوبا

(COMECON )رفت میان از کلیبه کوبا  صنعتی اقتصاد نتیجه کرد. در عضو 

 که 1353 شد. در تثبیت ابتدایی کشاورز سرزمین یک یمرتبه در کشور این و

یافت.  بهبود اندکی هم کوبا اقتصادی وضع یافت، افزایش جهان در شکر بهای

کشید.  کامل یفروپاش به کوبا اقتصاد1360 یدهه در و نداشت دوامی امر این اما

 نخستین برای شد باعث اقتصادی ورشکستگی و شدند تعطیل همگی هاکارخانه

 نیروی شود. کاسترو بدل اجتماعی مشکلی به بیکاری کاسترو انقالب از پس بار

 فرستاد.  شرقی آلمان ویژه به دیگر کشورهای به را کوبایی کار

 اطراف در نفر هزار ده روز یک در گرفت، باال هانارضایتی موج وقتی

 روادید تا کردند تجمع بود کشور از خروج مجراهای معدود از که پرو سفارت

 داشت، گرایشی کوبا با زداییتنش به که هم بگریزند. کارتر کوبا از و بگیرند

 خواهد قبول بشردوستانه کمکی مقام در را مهاجر پانصد و هزار سه که کرد اعالم

 برای اشقاعده ساخته، ناپایدار را اقتدارش جاری بحرانِ دیدمی که کرد. کاسترو

 است مهاجرت خواهان هرکس کرد اعالم و شکست را خارج به کوباییها سفر منع
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 آمریکا از هاییکشتی نتیجه کند. در ترک را کشور و برود ماریل بندر به تواندمی

 ترتیب این به نفر هزار بیست و صد بر بالغ عظیمی جمعیت و رفتند بندر این به

 بیماران و مجرمان، زندانیان، و کرد استفاده فرصت از گریختند. کاسترو کوبا از

 دولتی هایهزینه از هم ترتیب این به و زد جا مهاجران میان در نیز را روانی

داد.  جلوه دیوانه و تبهکار مردمی آمریکاییها نظر در را مهاجران هم و کاست

 دولت شد باعث میامی، بندر به اهندگانپن این ورود از ناشی اجتماعی بحران

 مخدر مواد تجارت بهشت به بندر این و کند سقوط کوتاه زمانی از بعد کارتر

 شود.  تبدیل شمالی آمریکای در

 به را مخالفان از بزرگ ایطبقه دیگر بار تدبیر این با کاسترو هرچند

 به انستنتو اما ساخت، مستقر را خویش اقتدار و کرد تبعید خودشان دست

 و رسید قدرت به گورباچف کند. وقتی غلبه اجتماعی و اقتصادی هایبحران

 گالسنوست( اقتصاد رهاسازی و سیاسی فضای آزادسازی یدوگانه هایسیاست

 عمل در شوروی و کوبا یدوستانه ارتباط گرفت، پیش در را )پروسترویکا و

 تفهیم کاسترو به و کرد سفر کوبا به گورباچف 1368 فروردین شد. در مختل

 نیست. خبری کوبا به هاشوروی مالی هایکمک از دیگر که کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 داد. نشان را کوبا در شوروی اتمی موشکی مراکز که مشهوری هوایی عکس
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 هاییارانه با که کوبا و پاشید فرو شرق بلوک در کمونیسم آن دنبال به

 از کمتر شد. طی باریمصیبت یاقتصاد زوال دچار بود، مانده پا بر سیستم این

 زمان شد باعث سوخت شدن کرد. گران افول ٪ 40 اقتصادی تولید سال دو

 با ترابری و یابد افزایش روزشبانه  در ساعت شانزده به هاخانه در برق خاموشی

 آمد و رفت برای چین ساخت هایشود. دوچرخه متوقف موتوری خودروهای

 رواج گاو با زمین زدن شخم مدتها از پس گردی بار و شد صادر کوبا به مردم

 یافت. چرخش  چوب به نفت از هم هاخانه یافت. سوخت

 کمونیست حزب و رسید قدرت به یلتسین بوریس که 1370 شهریور در

 همزمان شد. یلتسین قطع کلی به کشور دو ارتباط کرد، منحل را شوروی

 را کاسترو ایمصاحبه در و کشید بیرون را کوبا در مستقر روس قوای بازماندهی

 یرابطه آمریکا مقیم کوبایی مهاجران با و نمود متهم سرکوب و ستمگری به

 کردنِ خارج و مردم مداوم و شدید سرکوب همه این کرد. با برقرار ایدوستانه

 نخورده دست کوبا در کاسترو ممتاز موقعیت شد باعث مخالف جمعیت ایدوره

 بماند.  باقی

 برگزار کوبا میزبانی با هاوانا در آمریکن پان هایبازی سال همین در قتیو

 در حاضر هایکوبایی آورد. چون دست به چشمگیری تبلیغاتی بردِ کاسترو شد،

 کوبایی قهرمانان هم نهایت در و دادندمی شعار او ستایش در مدام ورزشگاه

 دهند.  شکست را خود آمریکایی رقیبان توانستند

 هوگو رسیدن قدرت به داد، نجات کامل نابودی از را کوبا اقتصاد آنچه

 بود.  نفتخیز ونزوئالی در چاوز

 پوپولیستی دولت بود، رسیده قدرت به برانگیز بحث روند یک طی که چاوز

 خود غایی الگوی و سرمشق را کاسترو فیدل آشکارا و آورد پدید سرکوبگری

 ونزوئال که شد این بر رقرا و کردند دیدار کاسترو و چاوز1379 شمرد. درمی

 صورت به را آن بهای و کند صادر کوبا به نفت بشکه هزار سه و پنجاه روزی
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 عهدنامه این 1383 کند. در دریافت کوبایی پزشک هزار بیست پزشکی خدمات

 پزشک هزار چهل روز در نفت بشکه هزار نود دادن برابر در ونزوئال و یافت ارتقا

 یگزینه» نام به سازمانی میان این در کاسترو و کرد. چاوز دریافت کوبایی

 در اشتراکی مرام تبلیغ که کردند تاسیس( ALBA« ) آمریکا برای بولیواری

 بولیوار سیمون به را مرام این نادرست به و بود گرفته هدف را التین آمریکای

 بر چندانی توجهدر سطح جهانی  شعارها این رفته هم کرد. رویمی منسوب

 . نینگیخت

 شد بستری روده خونریزی خاطر به 1384 بهار اواخر در کاسترو فیدل

 سریر بر همچنان کرد. اما واگذار رائول برادرش به را جمهوری ریاست مقام و

 کمونیست حزب مرکزی شورای از که 1390 فروردین اواخر ماند. تا باقی قدرت

 واگذار برادرش هب یکسره را خود دولت ترتیب این به و کرد گیریکناره کوبا

 و بیشتر گاه ببندی و بگیر و آهنین مشت همان با او از پس کاسترو کرد. رائول

 است.  رانده فرمان کوبا مردم بر کمتر گاه

 برای بامداد چهار و سه ساعت که بود پرکار و فعال مردی کاسترو فیدل

 بود تادمع برگ سیگار کشیدن به خود عمر بیشتر رفت. برایمی بستر به خوابیدن

کرد.  ترک را آن دانستند، جانش تهدید یمایه را آن پزشکان که آن از پس تنها و

 یا ایشان کردن عقوبت از را او البته که داشت، کشورش مردم به نمایان مهری او

 در نیز طوالنی ایداشت. پیشینهنمی باز ناخوشایند هاییموقعیت شان بهکشاندن

 او نکرد. از برقرار نزدیک عاطفی ارتباط زنی هیچ اب داشت. اما زنان با همبستری
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 یک به محدود و تصادفی روابطی به بیشترشان که مانده باقی فرزند زیادی شمار

 شوند. می مربوط شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشرب،خوش و طنزپرداز مردی را او کاسترو، نویسانزندگینامه

 از و بود هم رحمبی و سختگیر ضمن در که انددانسته جدی و وفادار ورزشکار،

 به نسبت چشمگیر تعصبی شد. اومی خشمگین سریع دیگران هایشوخی

 رساندن آسیب از و دانستمی دشمن را خود فکری مخالفان و داشت عقایدش

 و داشت عالقه همینگوی ارنست به ادیبان میان نداشت. در پرهیزی ایشان به

 به و نداشته ایزمینه هیچ در عمیقی دانش دهدمی نشان هایشسخنرانی مرور

 را متفاوتی هاییموضوع )نادرست به اغلب و( سطحی و گریخته و جسته شکلی

 گرفتهمی کار به هایشسخنرانی در خواندهمی شان چیزیدرباره تازگی به که

 از تن هزار ده چند گاه و بود موفقی و پرشور سخنران کاسترو است. فیدل

 هفت تا گاهی سخنرانیها این و آمدندمی گرد سخنانش شنیدن برای هوادارانش

 و شراب اما بود، عالقهبی هنر و موسیقی به کرد. اومی پیدا ادامه وقفهبی ساعت
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 آزمند سالح و تفنگ گردآوری در و داشت دوست را خوب خوراک و سیگار

 پوشید. می زیتونی نظامی لباس همیشه نود یدهه یمیانه بود. تا

 

 

 

 

 

 

 

 و ننامد دیکتاتور را کاسترو فیدل که بود آن کوبا دولت میرس سیاست

 همه این شود. بانمی تبلیغ او یدرباره شخصیتی کیش که داشت وجود اصراری

 جا همه در کاسترو فیدل تصویر بودن فراوان از اندکرده سفر کوبا به که ناظرانی

 نزد که بیتیمحبو به او تصویر شدن نمادین این از اند. بخشیشده زدهشگفت

 سیاست از ناشی دیگر بخشی و شودمی مربوط دارد کشورش جمعیت از بخشی

است.  ساخته نهادینه مردم در را سیاسی انحراف از جمعی هراسی که ایستدولتی

 در اشقانونی اختیارات که داشت پافشاری نکته این بر کاسترو فیدل خودِ

 همه این است. با کمتر گردی کشورهای رؤسای از بسیاری اقتدار از کشورش

 حاکم و کردهنمی رفتار قانون چارچوب در او که دهدمی نشان گوناگون شواهد

 شود،می مربوط افرادی اعدام به گاه که موارد از بسیاری در و بوده کوبا مطلق

 است.  شدهمی اجرا بوده، ناسازگار هم قانون با که شادلبخواه هایتصمیم

 و گمارد کار به کمونیست حزب در را زندانشفر بیشتر کاسترو فیدل

 از بعد بود. اما برخوردار کوبا در ممتاز موقعیتی از زمانی فیدلیتو بزرگش پسر

آمریکا و اسپانیا  به خواهرش و دخترانش از شد. یکی عزل و افتاد پدر چشم

 لاند. فیدکرده اشدرباره افشاگری و تبلیغ وقف را خود زندگی و اندشده پناهنده
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 تجمل از پرهیزشان و کوبا کمونیست حزب رهبران بودنِ زیستادهس بر کاسترو

 گریخته کشور از خارج به که اششخصی محافظ تازگی به اما داشت، بسیار تاکید

 یهمه از آنجا در و داشته کوبا شمال در شخصی ایجزیره او که کرده فاش

 است.  شدهمی برخوردار» بورژوایی « لوکس زندگی یک مواهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 روانشناختی سطح به نگاهی: اخالقی داوری

داریم.  دست در اندک نسبت به هاییداده کاسترو فیدل شخصیت یدرباره

 مربوط پیش سال پنجاه به او خصوصی زندگی یدرباره رسمی خبر آخرین

 دستگاه یافت، انتشار کاسترو مادر مرگ خبر که 1342 سال از شود. یعنیمی

 تا و نکرده منتشر او شخصی زندگی یدرباره ایرسمی خبر هیچ باکو دولتی

 سیاستمداری که است است. جالب داشته وجود مورد این در هم منعی حدودی

 پنج کم دست و شده نوشته دربارهاش کتاب هاده که جهانگیر، شهرت این با

 تا اند،اندهرس انجام به اشدرباره را پردامنه هاییپژوهش نامدار نویسزندگینامه

 نقابی آن جای به و بوده کامیاب اششخصی زندگی پنهانکاری در زیادی حدود

 هایداده همان مبنای بر همه، این است. با ساخته جایگزین را سیاسی و تبلیغاتی

 توانمی یافت. یعنی دست اشدرباره روشنی اخالقی داوری به توانمیموجود 

 پایدار شکلی به را قلبم که ایتاریرف الگوهای و روانشناختی هایشاخص



 65      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 قویِ و ضعیف ویژگیهای این و داد تشخی رفتارش در را افزایندمی یا کاهندمی

 داد.  قرار داوری موضوع را شخصیتی

 کمابیش و خودنما مردی که است آن کاسترو فیدل یدرباره نکته نخستین

 دقت با خودش را شده تولید او از که انگارهای از بزرگی بخش و بوده فریبکار

 هاییجنبه است. او پراکنده سیاسی ابزارهایی گیری کار به با و کرده طراحی تمام

 و گذاشتمی نمایش به را خویش وجود از شریف و مردانه جنگاورانه، انقالبی،

 اش،خصوصی زندگی تفریحاتش، یدرباره سختی به اما کرد،می تبلیغ شاندرباره

 هرکس شخصی حریم یدرباره البته که بود. امری پنهانکار اشخانوادگی روابط

 فضای در حقیقت یواژگونه که آن شرطِ به است، پذیرفتنی و طبیعی حقی

 نشود.  زده جار عمومی

 فریبکاری این از هاییرگه کاسترو فیدل یدرباره که نمایدمی چنین

 همتایان با که آنچه با عنوان هیچ به فریب این باشد. هرچند داشته وجود

 این در نیست. او مقایسهقابل بینیممی مائو و استالین یانگاره قالب در اشسیاسی

 نظریصاحب دانا، و مطالعه اهل و کتابخوان مردی را خود ساختگی تصویرِ

 نمود،می زندگی مادی لذتهای از جوکناره پرهیزگاری و الملل،بین امور یدرباره

 است.  نبوده دارا را ویژگیها این از یک هیچ که حالی در

 که اش،شخصی یانگاره یدرباره فریبکاری این از گذشته کاسترو فیدل

 مردی هم سیاست یزمینه در است، نکوهیده اخالقی نظر از ولی پوشیچشمقابل

 نظامی و سیاسی جنبشی سال ده به نزدیک برای او که حقیقت بود. این فریبکار

 با مقابله به را رزمنده هواداران از بزرگ نسبت به گروهی و کردمی رهبری را

 کمونیستی ایدئولوژی با خویش پیوندهای حال عین در و کرد،می تشویق مرگ

 سیاسی دغلبازی و دروغگویی به و نیست شخصی امری دیگر کرده،می کتمان را

 زند. می پهلو
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 این بر رهبا چند تاکید و پیاپی دروغگوییهای با او رسیدن قدرت به روند

شد.  ممکن نیست، هم سوسیالیستی نظام هوادار و نیست کمونیست خودش که

 جای لنینیستی مارکسیست سیاسی رهبران سایر یجرگه در را وی باید رو این از

 دانستندمی بورژوایی ایعارضه را راستگویی و سیاسی شرافت به پایبندی که داد

 کردند. می بلیغت را سیاست حریم در اخالقی قواعد طرد و

 کردار در که دیگری ویژگی

محاسبه شود،می دیده کاسترو فیدل

است.  دیگران با ارتباطش بودنِ گرانه

 ظاهر به کاسترو فیدل عمومی رفتار

 انبوهی و بوده محبت و مهر از سرشار

 در هااشاره و هافیلم و هاعکس از

یم که دارد وجود هایشسخنرانی

 مورد کوبا شریف مردم به محبتش و مهر ابراز از ایاننم سندی همچون تواند

 راستین مهر یتجربه از او که دهدمی نشان شواهد همه این گیرد. با قرار استناد

 مهر غیابِ یا حضور زدنِ محک برای که فضاهایی از است. یکی بوده عاجز

 میل که ایشیوه است. یعنی جنسیت یحوزه گیرد، قرار استفاده مورد تواندمی

 گردد،می بدل پایدار مهرِ به عشق این که الگویی و شودمی تبدیل عشق به جنسی

 که جایی دهد. تامی نشان را افراد در مهر غیاب یا حضور که ایستپایه و مبنا

 این در مهر ساماندهی و تجربه از که نبوده ایتاریخی شخصیت دیدهام، من

 در را حقیقی مهری باشد توانسته و باشد، ناتوان شخصی و خصوصی یالیه

 یجرگه در شکبی بندیصشاخ این با کاسترو نماید. فیدل تولید دیگر سطحی

 عاطفی پایدار ارتباط زنی هیچ با . اوندابوده بهرهبی مهر از که گیردمی قرار کسانی

 که شدمی منحصر هاییهماغوشی به زنان با روابطش کل در و نکرد برقرار

 یافت. می دوام شب یک تنها بیشترشان
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 هاییشاخص در تواندمی را مهر از ماندن بهرهبی یا برخورداری نمود

کرد.  ردیابی دیگران با فرد یدوستانه ارتباطهای دوام و عمق و شمار مانند عینی

 رفاقت و صمیمانه ارتباط بر کاسترو فیدل یشده مهندسی یانگاره از مهمی بخش

 به تصویر این و دارد، تاکید اشکمونیست دیگرِ هایهمرزم با ناپذیرشخدشه

 کاسترو نام شنیدن با که است هاییکلیشه نخستین از یکی که شده مرسوم قدری

 که دهدمی نشان تاریخی هایداده همه این شود. بامی متبادر ذهن به گوارا چه یا

 نیست.  راست چندان انگاره این

 و مخوف چیِدسیسه همتایان به تنسب کاسترو که نیست تردیدی

 خطرترکم و نرمخوتر بسیار راندندمی فرمان چین و شوروی بر که خونخوارش

 ساخت بودنِ ترساده به بیشتر کاسترو اطرافیان نشدنِ کشتار همه این است. با بوده

 کوبا مثل کوچکی کشور سیاسی یزمینه بودنِ امن و حزبی های درونرقابت

خانواده اعضای از که هاییوی. گواهی شخصی خوی و خلق تا شود،می مربوط

 محاسباتی اساس بر کامال کاسترو فیدل که دهدمی نشان آمده دست به اش

 از پس سال دو تنها است. کاسترو کردهمی دشمنی یا دوستی دیگران با سیاسی

 رهبران یهمه کرد تاسیس را کوبا کمونیست حزب وقتی رسیدن، قدرت به

 بود این اشبهانه و کرد طرد قدرت یدایره از را خود همرزم رفیقان و یقدیم

 هستند.  شوروی فرمان به گوش افراد این که
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 در باشد. چون بوده چنین اشاصلی یانگیزه رسدنمی نظر به همه این با

 کشمکش هنگام همین در بود. دقیقا روسها تمام و تام فرمانبرِ خود او هنگام این

 سمت به که آن خاطر به گوارا چه و بود شده آغاز روسیه و چین یدئولوژیکا

 به منابع از شد. بسیاریمی محسوب کاسترو فیدل مغضوب داشت، گرایشی چین

 گوارا چه زدن کنار توانایی آشکارا کاسترو اند. فیدلکرده اشاره دو این دعواهای

 بتواند که بوده آن از فراتر جهانی او محبوبیت و اعتبار و نداشته را قدرت از

 ماجراجو مردی که گوارا چه« آند یپروژه» تعریف با گیرد. پس قرار حمله مورد

 در را ناپذیرش های کنترلفعالیت شد قرار و شد رانده بیرون کوبا از بود

 طی گوارا چه که بود عملیات همین جریان کند. در پیگیری دیگر کشورهای

 شد.  کشته بولیوی در بود، شاپشتیبان سیا که عملیاتی

 یهمه تقریبا که دهدمی نشان کاسترو قدیمی همرزمان سرنوشت تحلیل

 افراد این شدند. بیشتر زده کنار قدرت از وی زمامداری نخست یدهه طی آنان

شان اغلب خاطر همین به و شدندمی گسیل کوبا از خارج در هاییماموریت به

 از را کاسترو و شدند شهید جهانی داریرمایهس با های چریکیجنگ جریان در

 از فروپاشید، کمونیسم اردوگاه بخشیدند. وقتی رهایی خانگی هایرقابت خطر

که آنها هم با  بودند مانده باقی شماری انگشت تنها قدیمی سربازان کهنه این

 . سرنوشت ناگواری روبرو شدند

 را ایشان از تن چهار شوروی فروپاشی از پس بالفاصله کاسترو فیدل

 اعدام و محاکمه مخدر مواد قاچاق جرم به را بود اوچوآ شان آمالدومهمترین که

 هایشسخنرانی در بارها کاسترو فیدل که بود قدیمی همرزمانی از کرد. اوچوآ

 ارتش ژنرال او دستگیری زمانِ بود. در نامیده کوبا انقالب بزرگ قهرمان را او

شد. می محسوب کوبایی مسلح نیروهای میان در بمحبو و پرنفوذ رهبری و بود

بود.  حبس سال بیست کوبا قوانین طبق هم بود شده متهم آن به که جرمی تاوان

 به را او است نابخشودنی رتبههای عالیمقام تقصیرِ که بهانه این با کاسترو اما
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 دلفی حکم این اجرای یلحظه کرد. در اعدام دیگر یعالیرتبه افسر سه همراه

 سال سه و شصت به اشسن و بود حاکم کوبا بر که بود سال سی کاسترو

 بسیار دورانی از پس و پیری یزمانه در را اشقدیمی رفیقان رسید. یعنیمی

 بر کاسترو فیدل که نمایدمی چنین رساند. بنابراین قتل به زمامداری از طوالنی

 و باشد نبوده وفادار چندان دوستی اند،پرداخته او از که تصویری خالف

 باشد.  داشته غلبه انسانی عواطف بر روابطش در سیاسی یمحاسبه

 

 

 

 

 

 

 حقیقت این گفت، کاسترو فیدل یدرباره توانمی ای کهنکته واپسین

 کشورهای در انقالب ایجاد و خشونت به زدن دامن هوادار آشکارا او که است

 کوبا در را مختلف کشورهایهای چریک فعال طور به است. او بوده دیگر

 اعزام دیگر کشورهای به انقالب ایجاد برای را کوبایی سربازان و داد،می آموزش

 از بیشتری یعده و کوبا مردم از زیادی شمار کار این روال کرد. درمی

 این همه این شدند. با کشته بودند، درگیر او انقالبی شعارهای با که هاییسرزمین

 به ایعالقه شخصی سطحی در کاسترو فیدل که داشت نظر رد باید را نکته

 نکته کرد. اینمی پرهیز مخالفانش کشتن از امکان حد در و نداشت خونریزی

 نبود. اما خونریز و کشتارگر نهاد بنیاد ایسیاسی نظام که نیست معنا بدان البته

 را منانشدش دادمی ترجیح آمد،می میان به های شخصیانتخاب پای که آنجا

 که بود آن 1350 یهده از پس هم کوبا دولت رسمی سیاست و کند زندانی

 کشورهای رهبران میان در او نظر این سازد. از اعدام جایگزین را زندان
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 در که عناصری از یکی است. چون یگانه و غیرعادی شخصیتی کمونیستی

 کمونیست هبرانر سایر و سونگایلکیم پولپوت، مائو، استالین، لنین، شخصیت

 های مقاومجمعیت کردن کنریشه و خونریزی شان برایشهوت بینیم،می نامدار

 داد.  امتیازی کاسترو به توانمی نظر این است. از بوده غیرمطیع و

 

 

 

 

 

 

 

 فرو نمایان و علنی فسادی یورطه به کاسترو فیدل که نکته این همچنین

 باید نیز کرد پیشگیری کوبا در حکومتی دفسا یرخنه از امکان حد در و نیفتاد

 به راستین و صادقانه شکلی به او که نمایدمی چنین گیرد. یعنی قرار توجه مورد

 نافیِ نباید را نکته این باشد. باز گرویده بود، آورده ایمان بدان که ایایدئولوژی

 بربرا در برخوردار حکومتی-حزبی یطبقه یک کوبا در که پنداشت حقیقت این

 دو این دسترسی تفاوت همه این دارند. با و داشته قرار تنگدست جمعیت یتوده

 آن از نمایان فساد و بوده کمونیستی کشورهای سایر از کمتر بسیار منابع به گروه

 وجود کوبا در دیدیممی شرقی اروپای های سوسیالیستدولت در که جنسی

 از یکی و شودمی محسوب کاسترو برای قوتی ینقطه هم است. این نداشته

  دارد.  وجود اشدرباره مثبتی نظر رفته هم روی امروزه که است دالیلی
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 فرهنگی سطح به نگاهی :معناگرا داوری

 مورد باید کاسترو فیدل مانند هاییشخصیت یدرباره که دیگری یحوزه

 کردند، منتشر و پذیرفتند که هاییایده و است عقایدشان و آرا گیرد، قرار توجه

 کلمه دقیق معنای به گفتیم که چنان کاسترو پروردند. فیدل و کردند تولید یا و

 جوانی بود. دوران بهرهبی آکادمیک دانش از و شدنمی محسوب باسواد شخصیتی

دانش هم بعدتر و گذشت هوادارش مسلح هایدسته با ماجراجویی به او

 یعرصه در هم آن تازه که نرفت، فراتر تفننی ایمطالعه حد از اشاندوزی

 داشت.  قرار خاصی ایدئولوژیک

 چارچوب کرد. نخست نقد توانمی سطح چند در را کاسترو فیدل آرای

 کافی فضای نوشتار این است. در لنینیسم مارکسیسم سرمشقِ که اشاندیشه کلی

 با اگر مارکسیسم نظری دستگاه اصوال ندارد. اما وجود مورد این در بحث برای

 ندارد. مارکسیسم کاربردی و علمی اعتبار شود، نگریسته عقالنی و نقادانه اهینگ

 عناصری با که است قیام ساماندهی و سیاسی بسیج برای عملیاتی ینظریه یک

 با و درآمیخته مسیحایی امیدهای و های آخرالزمانیبشارت جنس از اساطیری

 کننده تعیین نیرویی به مدرن دوران در که- ایتوده خشونتِ عقالنیِ مدیریت

 مبانی و نظری چارچوب نظر از است. مارکسیسم خورده پیوند -شده تبدیل

 طیفی به و آورد،نمی دوام جدی نقدهای برابر در شناسانهروش رویکرد و منطقی

 دهد. می میدان هاگیرینتیجه در نقیض و های ضدچرخش از وسیع

 تریننادرست و ستنادر ینظریه مشهورترین مارکسیسم واقع در

 در آب از غلط کهنبوده  آن در مهمی بینیپیش هیچ است. یعنی مشهور ینظریه

 در را مهمی اجرایی سیاست و کالن عملیاتی روش و راهبرد هیچ و باشد نیامده

 این باشد. از نشده منتهی بارفاجعه نتایجی به که داد نشان تواننمی اشتاریخچه

 نه و دانست مدرن سیاسی ایدئولوژی یک کلمه دقیق معنای به را آن باید رو

 درون در که نیز علم و عقالنیت عقالنی. دعوی چارچوبی یا علمی اینظریه
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 بخشیِ-اعتبار-خود همین از بخشی خود شود،می تکرار مدام مارکسیستی گفتمان

 است.  ایدئولوژیک

 تر کردنممبه راستای در افزود نظری دستگاه این به لنین ای کههاصالحی

 به را آن راستا همین در و بوده مفاهیم بین منطقی روابط تر کردنِآشفته و معانی

 این کرد. از تبدیل آن از بیش چیزی نه و سیاسی بسیج برای شعارگونه ابزاری

 در شورش مدرنِ مذهب یک بود، آورده ایمان بدان کاسترو فیدل که آنچه رو

 در نداشت. کاسترو معتبری علمی یا قالنیع محتوای که بود قدرتمندان برابر

 زنده زمانی تا و بود شده آشکار اشنظری ایرادهای که گروید آیین این به زمانی

 از همه این کند. با نظاره هم را اشعملیاتی بودن بیفایده و کژکارکردها که ماند

 اگرچپ نیروهای که است دالیلی از یکی این و نکشید دست اشمتعصبانه ایمان

 دانند. می خود یوظیفه را او شرط و قید بی ستودنِ

 یآینده در کشاورزی محصوالت اهمیت یدرباره کاسترو فیدل برداشت

 زندگی کیفیت ارتقای به خود به خود درمان و بهداشت که تصور این جهان،

 یزنجیره یحلقه لقترین آفریقا» که صدایش و سر پر ینظریه این و انجامد،می

 نظامی هایمداخله و حکومتی کالن هایبرنامه ساماندهی به، «است الیسمامپری

 است.  بوده بارفاجعه رفته هم روی اشنتیجه که زد منداالمللی بین سطحی در

 عمومی الگوی دو که شودمی روشن کاسترو های فیدلسخنرانی مرور با

 ندارد. او خاصی نظری دستگاه او آرای که آن شود. نخستمی دیده او افکار در

 این چون و نگردمی لنینیسم مارکسیسم باریکِ یپنجره درون از را چیز همه

 اعتبار و آمادگی حقایق از وسیع طیفی یدرباره نظر اظهار برای تنگ نظرگاهِ

 چفت نظریه این به دلبخواه شکلی به را بیربط هایدیدگاه و آرا از انبوهی ندارد،

 کرد. می بست و
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 عامیانه کاسترو فیدل یاندیشه بر حاکم الگوی نخستین دیگر عبارت به

 هم هامناظره در و نداشت توفیقی افکارش نوشتن در هرگز است. او اشبودن

 ارتباطش شد. مهمترینمی خشمگین خوردن شکست از چون کرد،نمی شرکت

 به و شدمی بیان مردمی و عامیانه زبانی با که بود طوالنی هاییگوییتک زبان با

 هرچند داشت، مردم یتوده میان در هم پرشماری مخاطب و هواخواه دلیل همین

 شده بیان جمالت شمار و شدن ابراز زمانِ درازای با اصال اشمعنایی محتوای

 و بود دستچیره عامیانه زبانِ این گیری کار به در همه این نداشت. با تناسبی

 بار یک که بود چندان گفتار این ثیرآورد. تامی شور به را مردم هایشسخنرانی

 و کرد ایراد آتشینی سخنرانی جهانی نابرابری و فقر یدرباره ملل سازمان در

 عهده بر را شده یاد نابرابری سرپرستی که) های حاضردولت رهبران یهمه

 داشت.  وا تشویق به را (داشتند
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 مترقینمایش  به بود اشعالقه کاسترو، یاندیشه بر حاکم الگوی دومین

 مترقی سویی از که کردمی حمایت جهانی جنبشی از ایدوره هر در . اوبودن

 کار ابتدای داشت. در پیوند های چپجریان با دیگر سوی از و شدمی شمرده

 های بورژواییحکومت بر شوریدن و پرولتاریا انقالب هوادار رسید قدرت به که

 کرد، برقرار ارتباط زمین ایران استعماریضد جریان با بود. بعدتر امپریالیستی و

 و بود سوسیالیست هم که بعث حزب در اشعربی انعکاسِ یواسطه با فقط اما

 بر ماندال نلسون با و کرد هواداری نژادی برابری از خشن. بعدتر و ستمگر هم

محیطزیست جریان به نهایت کرد. در جهاد جنوبی آفریقای آپارتاید جریان ضد

 مهم سخنگوی و پیوست شدن ضدجهانی جنبش به آن از ست. پسپیو گرایی

 آزادترین را کوبایی زنان و داد نشان عالقه فمینیسم جریان به شد. بعد جریان این

 هم همجنسگرایان حقوق از حتا های عمرشسال آخرین نامید. در جهان زنان

« غیرعادالنه نه،غیرعادال »با ایشان را با لحنی پشیمان  خودش رفتار و کردمی دفاع

 تمام میان در که است. چرا بیانگر کافی قدر به اخیر ینکته همین نامید. خودِمی

 از تنها شدند، خُرد و لگدمال او دولت هایدنده چرخ در که کسانی

 های اخیرسال در اما اند،داشته اندک بسیار شماری که کردمی یاد همجنسگرایانی

 اند. بوده گراهای چپجریان تبلیغ موضوع

 این داد،می خرج به هاایده این از دفاع در کاسترو که اشتیاقی و شور

 آنچه به راستی به و بوده صادق موارد این در که کندمی متبادر ذهن به را حدس

 خودش سیاسی رفتارهای چطور که نکته این است. حال داشته باور گفتهمی

 و او منِ بودنِ نامنسجم حساب به باید را بوده ناسازگار شعارها این با اغلب

همجنس بر ستم به هاتناقض این گذاشت. نمود افکارش ایدئولوژیک ساخت

 برشمرد.  برایش هایینمونه توانمی هم موارد باقی در و شود،نمی محدود گرایان

 ابرقدرتها یمداخله و کردمی ستیز امپریالیسم با که زمانی همان در مثال

 جریان در کرد،می محکوم های طوالنیسخنرانی با را ترکوچک کشورهای در
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 جمع در و گرفت قرار بزرگتر برادر کنار در افغانستان به شوروی تجاوز

 ورزید. یا خودداری امپریالیستی آشکارا حرکتِ این کردن محکوم از غیرمتعهدها

 هب نژادپرست آپارتاید با جنگ برای را سربازانش که هنگامی همان در تقریبا

 بود. چنان برقرار نمایانی نژادی تبعیض خودش کشور در کرد،می گسیل آنگوال

 یساله پنج و بیست جوان یک بود، رفته سخنرانی برای جایی وقتی که

 داد. در شعار او علیه بر جمله چند پِرِز گارسیا لوئیس خورخه نام به سیاهپوست

 و سال هفده به فراوان هایبدرفتاری از پس و کردند دستگیر را جوان این نتیجه

 مردی به که وضعیتی در جوان کردند. این محکومش حبس روز چهار و سی

 از اشحبس دورانِ کل کردن طی از پس 1386 سال در بود شده تبدیل میانسال

 به تبعیض و های نژادیتوهین که کرد فاش هایشمصاحبه در و شد آزاد زندان

در تایید گواهی او است.  بوده نهادینه ستروکا دولت در پایه چه تا سیاهپوستان

  زدیکنپوست هستند. این را بگوییم که نزدیک به یک سوم جمعیت کوبا رنگین

 جمعیت دیگر چهارم یکو دهندمی تشکیلسیاهپوستان  را جمعیت درصد دهبه 

ی . اما در طبقههستند )مِستیزو( سرخپوستو   سیاهو  سپیدترکیبی از  یدورگه

وز کوبا و همچنین ارتش این کشور تقریبا نشانی از جمعیت چشمگیر حاکم امر

 بینیم.نمی
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 صتشخی را الگو همین توانمی نیز زنان یدرباره شعارهایش یدرباره

 مردان یهمپایه کوبا سیاست در زنان حضور که است درست البته نکته داد. این

بینیم. می بیش و کم هم ستیهای کمونینظام سایر در که است الگویی این و است

 ورود مجوز ناگهان که یافته رهایی تازه زنانِ که باشد آن شاید دالیلش از یکی

 توتالیتر احزاب برای مطیعتر و وفادارتر اعضایی کنند،می پیدا را سیاست قلمرو به

 های اینمجلس در زنان یکارانههای محافظهتحلیل را توانمی را این و هستند

 و زن برابری از کاسترو که زمانی همان در روی، هر گرفت. به نتیجه کشورها

 کوبا حزبی های مجلسکرسی ٪ 49 به نزدیک و کردمی دفاع زنان رهایی و مرد

 بر خاص طور به های کوبازندان در شکنجه بودد، سپرده نماینده بانوان به هم را

 نشان که داریم دست در فراوان هاییگزارش. است بوده متمرکز زنان روی

 شان موردنرینه همتایان به نسبت نامتناسب شکلی به زن سیاسی مخالفان دهدمی

 اند. گرفتهمی قرار آزار و تنبیه

 در منصفانه و عینی شکلی به باید را کاسترو فیدل افکار رفته هم روی

 از مردی کرد. او ارزیابی و بازشناسی بازمانده او از که اسنادی و هاداده پرتوِ

 و طلبیحق برای نمایان اشتیاق و میل و بود یافته مطلق قدرتی که بود عوام

است.  بوده نیز صادقانه احتماال که ساخت،می نمایان خواهانهترقی شعارهای

 تحقق از اشمدیریتی ناتوانیِ بسا چه و اشایدئولوژیک گرفتاری خاطر به هرچند

 بود.  درمانده نیز ویشخ یخانه در شعارها همان از سطح ترینساده
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 اجتماعی سطح در: سیاسی داوری

 شان ارزیابیسیاسی دستاوردهای اساس بر باید نهایت در را دولتمردان

 ترینطوالنی از یکی است. کاسترو چنین اوضاع نیز کاسترو فیدل یدرباره و کرد

 در است. او داشته را بیستم قرن سیاسی رهبران میان در های زمامداریدوران

 دو و پنجاه گرفت. یعنی کناره قدرت از 1390 در و رسید قدرت به 1338 سال

 برابرِ دو به نزدیک داشت. یعنی مطلق اقتدار کوچک نسبت به کشوری در سال

 راند.  فرمان کوبا مردمِ بر مائو و استالین هایشمسلکیهم

 تواندمی منصفی و دقیق نگاه هر امروز را کوبا در کاسترو دستاورد

 تالش نماید،می انگیزشگفت گذشته روزهای طی که آنچه و کند ارزیابی

 انگاشتن نادیده و دستاوردها این از برخی بر تاکید برای او مخالفان و هواداران

 ینیمه طی کاسترو دستاوردهای از روشن تصویری که آن است. برای دیگر برخی

 را او کار منفی بعد و مثبت نکات نخست باید آوریم، دست به بیستم قرن دوم

 کنیم.  ارزیابی

 اوست. تردیدی رسیدن قدرت به یشیوه کاسترو یدرباره نکته نخستین

 فاسد بسیار و سرکوبگر و خودکامه سیاسی نظام یک باتیستا دولت که نیست

 زمان همان در که دیگری های نظامیدیکتاتوری با همسان است. کمابیش بوده

 و گرایانهملی شعارهایی با راندند. کاسترومی فرمان ینالت های آمریکایدولت بر

 قدرت که آن از پس سال دو تا که است جالب و شورید باتیستا بر ضداستعماری

 میان به اشسوسیالیستی هایگرایش از نامی هرگز کرد، قبضه کامل طور به را

ت. نیس کمونیست که کردمی تاکید عمومی هایمصاحبه در بارها و آوردنمی

 نیز آزادیبخش قهرمانی همچون اشستودن و او از مردم یاولیه پرشور هواداری

 تاریخسازانِ اغلب که ایستنکته این و شودمی مربوط ملی گفتمان همین به

 فیدل آن اندازند. یعنیمی قلم از کوبا انقالب تاریخ روایت موقع گراچپ
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 قدرت و گرفتند اشغوشآ در قهرمانی همچون کوبا مردم که محبوبی کاستروی

 یک به وقتی و بود،فساد ضد گرایملی مبارز یک ظاهر در سپردند، او به را

 میزان زادگاهشان از گریز با مردم همان یافت دگردیسی کمونیست انقالبی

 دادند.  نشان را اشمحبوبیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 و خواهیترقی نظر از شکبی نشاند باتیستا جای به کاسترو که دولتی

 باتیستا دولت در که شکلی بدان مالی فساد بود. یعنی بهتر بسیار مالی کیزگیپا

 در که ایمترقی ملی هایبرنامه و شد کنریشه کاسترو حضور با داشت وجود

 هواداران گرفت. امروز رونق و یافت اهمیت شد،می انگاشته نادیده باتیستا دوران

 این به سیاست در را او دستاورد لک و کنندمی تاکید هابرنامه همین بر کاسترو

 بینیممی بنگریم کوبا دولت عینی یکارنامه به اگر دانند. امامی پذیرتوجیه خاطر

 سوادآموزی است. یکی بوده موفق زمینه دو در خاص طور به هابرنامه این که

 یتوسعه دیگری و بود، همراه هادانشگاه و مدارس گسترش با که عمومی

 یآمد. درباره فراهم همگان برای رایگان شکلی به که درمانی نظام و پیشرفت

 که پذیرفت باید نخست گام در نوشت. اما خواهم بیشتر زودی به دو این کیفیت

 اجرا موفقیت شان باکلیت در و بودند مترقی و ارزشمند هابرنامه این هردوی

 شدند. 
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 سطح در مهم کشوری به را کوبا که بود آن کاسترو دیگر مهم دستاورد

 کلی به جایگاهی کوبا گفتمانی، سطحی در کم کرد. دست تبدیل جهانی

 از هم است. کوبا کرده اشغال جهان سیاسی جغرافیای بر را ابعادش با نامتناسب

 در متوسط استانی یا چین در شهرستانی با جمعیت نظر از هم و مساحت نظر

 در فعال نیرویی همچون را دخو دو این کنار در همه این با و است برابر روسیه

 به کشور دو این از بیش جاهایی در که بسا چه و کرد مطرح المللیبین یصحنه

 شعارهای از که این از مستقل پرداخت. یعنی دولتها سایر داخلی امور در مداخله

 کشور این برکشیدن در کاسترو نیاید، یا بیاید خوشمان کوبا دولت مارکسیستی

است.  بوده کامیاب اشساختن معتبر و مهم و دنیا سیاسی ایجغرافی ینقشه بر

 از نمودهایی تکثیر و انقالبی دولتی گفتمان یک تولید مجرای از البته کار این

 شد.  ممکن چریکی خشونت

 نشان ورزش به که بود توجهی کاسترو دیگر ارزشمند و مهم دستاورد

 آغاز روسیه به اولش سفرِ از پس ورزش بر کاسترو دولت گذاریسرمایه داد.می

 مثبت یانگاره تثبیت برای راهبردی همچون را ورزشی میدان در قهرمانی و شد

 ورزشکاران و شد برآورده خوبی به هدف گرفت. این هدف هاکوبایی مقتدر و

 کردند خود آن از را هاییمقام های ورزشیرقابت گوناگون هایعرصه در کوبایی

 بود.  ناهمساز کشورشان کِاند جمعیتِ با کلی به که

 باز زیست محیط به توجه به است، تازه نسبت به که دیگری دستاورد

 توجه گرفتنِ باال با همزمان 1370 یههد در کاسترو گفتیم که گردد. چنانمی

 پرشور سخنانی و پیوست جرگه این به زیست، محیط بحران به های چپجریان

 این برای وزارتخانه یک 1373 در اوکرد.  ابراز زیست محیط حفظ ضرورت در

 محیطیزیست هایآموزه که شد قرار 1376 در و انداخت راه کوبا در منظور

 این پیامد همه این گیرد. با قرار مدارس در کودکان درسی محتوای از بخشی
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 و است کشاورزی سرزمینی کوبا که ویژه نیست. به روشن درست هنوز هابرنامه

 قدرت آغازین هایههد همان در زیست محیط ویرانی و زداییجنگل فرایند

 بود.  رسیده پایان به کاسترو گرفتن

 به باید را کوبا برای کاسترو مثبت دستاوردهای که است آن قیقتح

 :دانست محدود مورد چهار همین

 و بهداشت سوادآموزی،

 جهانی، سازیانگاره درمان،

 با همگی که ورزش؛ و

 از مالی فسادزدایی از شکلی

 شد. البته ممکن دولت

 شاخصها این ارزیابی هنگام

 مشابه کشورهای به باید

 همتای منابع و جمعیت با سرزمینی که کرد بررسی و نگریست نیز التین آمریکای

 به وضعیتی چه شده، هدایت های نظامیدیکتاتوری همان با کماکان که کوبا

 است.  آورده دست

 با سوسیالیسم سوی به مسیرش که ستا شیلی رده این از گویا اینمونه

 یا کلمبیا مانند کشورهایی یا و شد، مسدود پینوشه کودتای و آمریکا یمداخله

 ادامه را( caudillo) خشن زورمندِ مردانِ سیاست قدیمی روند همان که مکزیک

 بهداشت، وضعیت که بینیممی دهیم انجام زمینه این در ایمقایسه دادند. اگر

تر پیشرفته کشورها این از بسیاری از کوبا جهانی یانگاره و عمومی سواد ورزش،

 بدترین که شیلی در بینیم. مثالمی گرایانچپ تبلیغات در که چندان نه اما است،

در  که هستند باسواد جمعیت ٪ 96 کرده، تجربه را گراچپ نیروهای سرکوب

 تفاوت اما ت،اس بیشینه (%99/8) کوبا بعد التین آمریکای کشورهای کل

 است.  ٪ 94 به نزدیک زیکمک برای رقم ندارد. همین آن با معناداری
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 است بهداشت سطح تعیین برای مهم شاخصی که نوزاد کودکان مرگ

 درهزار هفت از کمتر رقم این مکزیک است. در هزار در پنج حدود شیلی در هم

 در شش از رکمت کمی و گیردمی قرار دو این یمیانه در کوبا صشاخ و است

 ایهمسایه کشورهای با را درمانی و های آموزشیشاخص اگر است. یعنی هزار

 دستاورد که یابیممی در اند،بوده بهرهبی کاسترو حضور موهبت از که کنیم مقایسه

 امراض و بیسوادی کنیریشه جهانیِ و ترعمومی طرح یک از بخشی کوبا دولت

 مثل منفردی سیاسی رهبر پای به را آن اگر است شتابزده قدری و است بوده

 بنویسیم.  کاسترو

 یافته انتشار آمارهای که داشت نظر در نیز را نکته این باید ضمن در

 نهادهای آمارگیران و ناظران و هستند دولتی جملگی کوبا یجامعه یدرباره

 هاآماره این اساس ندارند. بر چندانی دسترسی جامعه این هایداده به بینالمللی

 یتوسعه معیارهای که دانست کشوری تنها را کوبا 1385 در ملل سازمان که بود

 است. کرده آورده بری انسانی( را شاخص توسعه 8/0هکتار سرانه و  8/1) پایدار

 پاس و داد قرار توجه مورد را کاسترو مثبت دستاورد چهار این باید روی هر به

 جهانی بافتی در و نگفت سخن رگونهشعا شکلی به اشدرباره ضمن در و داشت،

 نگریست.  بدان

 منفی نکات و کژکارکردها از باید اما، مثبت، دستاوردهای این کنار رد

 طور به اینجا در منفی نکات از کرد. منظور یاد نیز آورد پدید کاسترو که دولتی

 و مردمان لذت و بقا از شدن کاسته به که است شناختیجامعه الگوهایی خاص

 که شاخصی بدیهیترین و ترینانجامد. سادهمی اجتماعی نهادهای معنای و قدرت

ی شهروندانش بقا بر که است تاثیری داریم، دولت یک یکارنامه ارزیابی برای

 اند،بوده کمونیستی نظام یک گرفتار که کشورهایی یدرباره خاص طور . بهرددا

 اصلی صشاخ اندشده کشته یا زندانی دولت دست به که سیاسی مخالفان شمار
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 عاملی مهمترین شهروندانش علیه بر دولتی خشونت یعنی صشاخ است. این

 دهد. می نشان را دولتمرد یک یکارنامه بودن روشن یا تیره که است

 در کوبا که داشت توجه نکته این به باید کاسترو بحث به ورود از پیش

 بارتولومیو نام به کشیشی که است. زمانی بوده مرگبار و خشن سرزمینی کل

 و گشود شکایت به زبان اسپانیایی جهانگشایان حاکمیت زمان در کاساس دِالس

های برجستهمثال از یکی گفت، سخن سرخپوستان مهابایبی یشکنجه و کشتار از

 شدنِ کنریشه به بارها خویش نوشتارهای در و بود کوبا داشت ذهن در که ای

 کرد. بعدتر اشاره مهاجر هایاسپانیایی دست به سرزمین این بومی جمعیت

 که سرخپوستی بردگان کارِ نیروی کردنِ جایگزین برای اسپانیایی استعمارگران

 و آوردند روی آفریقا از سیاهپوست بردگان کردن وارد به بودند، شده منقرض

  .آورد پدید را کوبایی سیاهپوست اقلیت که بود روندی این

 

 

 

 

 

 

 

 

های سال در که بود شده نهادینه قدری به کوبا در انیاییهااسپ خشونت

 از پس آمریکایی پروکتور ردفیلد سناتور .م1898 در یعنی نوزدهم قرن پایانی

 به پوستانرنگین از تن هزار دویست که کرد اعتراض نکته این به کوبا از دیدار

اند. رفته میان زا هااسپانیایی مرگ هایاردوگاه در دادن گرسنگی اثر در تازگی

 را هااسپانیایی موفقیت با و خاستند پا به تاریخ این از پس سال هفت کوبا مردم
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 پدر که( کوبا گیری پس برای نظامی تالش دو یکی از پس راندند. اسپانیا بیرون

 موج آن از پذیرفت. پس را شکست )شان بودیکی سربازِ هم کاسترو فیدل

 به ماچادو جرالدو 1303 در که این یافت. تا امهاد همچنان خشونتها و درگیریها

و ثباتی  برد میان از را مخالفان فراوان خشونت و سرکوبگری با و رسید قدرت

 . سیاسی پدید آورد

 افسران همراه به باشد باتیستا همان که خوشنام سردار یک 1311 در

 نظام یک آن از کشید. پس فرو قدرت از را ماچادو و کرد کودتا ارتش

 یافت.  گرایش فساد سوی به تدریج به که شد برقرار کوبا در دموکراتیک

 بود باتیستا ژنرال خودِ سالها این در کوبا سیاست یپرده پشت نیرومند شخصیت

 به 1319 در و رساند تصویب به هم مترقی اساسی قانون یک میان این در که

 گیریکناره قدرت از سال چهار از پس و شد برگزیده هم جمهور ریاست عنوان

 وضعیتی باتیستا نشاندگاندست فساد و ناتوانی و کوبا سیاسی کرد. نابسامانی

 گرفت.  دست به را قدرت و کرد کودتادوباره 1331 در او که کرد ایجاد

 زمینه این در باز باید اما ندارد، وجود تردیدی باتیستا مالی فساد یدرباره

نگریست.  تاریخی هایداده به زبیح شعارهای به توجهبی و داشت انصاف

 مدنی نهادهای و احزاب آزاد، مطبوعات باتیستا دوران در که است آن حقیقت

 کاسترو مثل مسلح شورشیِ یک که حقیقت این اند. خودِبوده سرزنده و فعال همه

 ایمحاکمه از پس کرده، زخمی را تن 27 و کشته را سرباز نوزده گروهش با که

 عمومی عفو با بعد سال یک و رودمی زندان به مناسب شرایطی در آزاد و علنی

 دهد. می دست به باتیستا دوران در کوبا بر حاکم شرایط از تصویری شود،می آزاد

 کشتن از اما بود، خودکامه و آزمند و پولدوست مردی شکبی باتیستا

 در تروکاس شمرد. وقتیمی محترم را های مدنیآزادی الفبای و داشت ابا مردم

 اشزمامداری دوران در باتیستا که کرد اعالم هارسانه در رسید، قدرت به 1338
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 دیگر یکی هم این است. اما رسانده قتل به را سیاسی مخالفان از تن هزار بیست

 که دادند نشان زودی به مستند هایداده. گفتمی کاسترو که بود هاییدروغ از

 بوده تن هزار چهار حدود سال هفت طی باتیستا زمامداری دوران کشتگان کل

 .رساند قتل به بعد سال هفت طی کاسترو که شماری از کمتر ٪ 20 است. یعنی

 پایگاه تحکیم صرفِ را سال یک حدود رسیدن قدرت به از پس کاسترو

نساخت.  ظاهر خود از را مرسوم بلشویکی انقالبی شور آن و کرد خویش قدرت

 و پذیرفتمی انجام شدت شان بااعدام و باتیستا نهوادارا دستگیری همه این با

 شمار ای کهسختگیرانه هایبود. داده برخوردار نیز عمومی افکار پشتیبانی از

 که دهندمی نشان شمارند،برمی ایدفترخانه رسم و اسم تثبیت با تنها را قربانیان

 باتیستا اب ارتباط خاطر به نفر 550 کاسترو رسیدن قدرت به نخست ماه شش طی

 رقم این کرد حذف قدرت مدار از را رقیبان کاسترو که آن از شدند. پس اعدام

 های بعدسال طی سیاسی شدگان کشته دقیق شمار واقع گرفت. در اوج ناگهان

 حدود(  1350تا( بعد سال هفت طی که نمایدمی چنین همه این نیست. با روشن

 کاسترو سیاسی مخالفان کل شمار باشند. شده اعدام رسمی طور به تن هزار پنج

 هزار سه و سی تا هزار چهار از گوناگون منابع در را اندشده کشته او دست به که

 است. این تن هزار پانزده دارند، توافق آن بر اغلب که ایکمینه اند. اماکرده قید

 بوده، تن میلیون هفت از کمتر هنگام آن در که کوبا جمعیت به توجه با عدد

 است.  یرچشمگ

از کشور  فراریان و زندانیان شمار به که شودمی چشمگیرتر وقتی رقم ینا

 گرایش اعدام از پرهیز به های بعدسال طی کوبا دولت گفتیم که بنگریم. چنان

 جایش به و شد کاسته بسیار اعدامیان شمار از 1350 یدهه در که یافت. طوری

 لغو را اعدام مجازات تلویحی شکل به 1382 در یافتند. کوبا افزایش زندانیان

 توریست چند که گیرانیگروگان داد دستور کاسترو بعد سال دو کرد. هرچند

 کنند.  اعدام را بودند کرده آزاد بعد و ربوده آمریکا به فرار برای را فرانسوی
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 شود. اعدام است قرار که ضدانقالبی یک چشم بستن حال در کاسترو رائول

 

 گریزقانون و ستمگر کوبا قضایی نظام که نیست تردیدی تهنک این در

 اشمترقی سوسیالیسم با مخالفت خاطر به مدام را جمعیت از بزرگی بخش و است

 هر شان درجمعیت که ایهای تودهدهد. دستگیریمی قرار شکنجه و آزار مورد

 پذیرفته امانج کوبا در تاریخی حساس مقاطع در بارها رسدمی تن هزاران به نوبت

 به زندانیان شوند. ازمی محکوم طوالنی بسیار هاییزندان به اغلب گرفتاران و

 این بنابراین و شودمی استفاده کار هایاردوگاه در مواجب و مزدبی کارگر عنوان

 در مدام هست. زندانیان هم ارزان کار نیروی تامین برای راهی ضمن در شیوه

محروم دارو و خوراک و پوشاک از اغلب و ،هستند شکنجه و بدرفتاری معرض

 و نیست دست در کوبا در سیاسی زندانیان دقیق تعداد یدرباره آماری اند. هیچ

دانیم تنها این را مینیست.  معلوم نیز اندشده کشته بند در که کسانی شمار همچنین

وابیده ادامه یافته و پس از آن فروخ 1350ی که موج اصلی خشونتهای دولتی تا ده

 است. 

 و عجیب هاییروش که دانیممی را این نامدار سیاسی مخالفان یدرباره

 آنان که است آن روشها این از شود. یکیمی گرفته کار شان بهتنبیه برای غریب

 که شودمی پیاده رویشان بر ایبرنامه آنجا و فرستندمی سانتیاگو تیمارستان به را

 این دارد. در جنگی اسیران بر هاژاپنی وارهای دیوانهآزمایش به شباهتی
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 داروهای و الکتریکی شوک هستند سالم کامال که سیاسی مخالفان به تیمارستان

 تعادل خاطر همین به بسیاری که هست شواهدی و شودمی داده گوناگون

 تیمارستان این به گذرشان که کسانی میان دهند. درمی دست از شان راروانی

 مدتها و است نامداری کمونیست مورخ که کرد یاد هیدالگو آریِل از باید افتاده

 از 1360 در که این کرد. تا خدمت کاسترو به کوبا فرهنگی سرکوب ماشین در

و «  کردند ماندر»تیمارستان  این در هفته چند نخست را او و افتاد رهبر چشم

 در شکنجه که هاییزندان در دارو از فرستادند. استفاده زندان به سال هشت عدب

 مورد زندانیان داد و جیغ کردن مهار برای و است مرسوم هم دارد رواج آن

های زندان از که سیاسی مخالفان از بسیاری خاطر همین گیرد. بهمی قرار استفاده

 معتادند.  آرامبخش مواد به اند،آمده بیرون کوبا

 اعتراض گرفتن االب دنبال به 1384 سال در که نماند ناگفته هم نکته این

 دانانموسیقی از گروهی کوبا، در بشر حقوق وضعیت به المللیهای بینسازمان

 آمریکا امپریالیسم آن در و کردند امضا را اینامه نوبل یجایزه برندگان و ادیبان و

نمودند.  تبرئه زندانها در شکنجه کاربرد از کلی به را کوبا و کردند محکوم را

های شان چریکبرخی و چپ سیاسی فعاالن نامه این کنندگان ضاام یهمه تقریبا

 میان در نیز کمونیست مشهور ادیب ساراماگو بودند. خوزه کاسترو هوادار پیشینِ

 بود.  شمار به ایشان

 را کوبا تنبیهی نظام در آزار و شکنجه وجود است دشوار قدری واقع در

 شرایطی در کرده نشت خارج هانج به زمینه این در که هاییکنیم. گزارش انکار

 مستقل، ناشران نهاد، های مردمسازمان آزاد، مطبوعات کوبا در که شودمی شنیده

 غیردولتی یافتگی سازمان نوع هیچ و غیردولتی، تلویزیونی و رادیویی هایشبکه

 تواننمی را گزارشها این بودنِ گریخته و جسته رو این ندارد. از وجود دیگری

 شان دانست. صحت انکار برای دلیلی
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 سخن کوبا یپیشرفته بهداشت یا آموزش یدرباره وقتی دیگر سوی از

 در درمان و آموزش مفهوم که داشت نظر در را نکته این باید آید،می میان به

 به تقریبا مدارس در آموزش مثال عنوان دارد. به هاییتفاوت جهان باقی با کوبا

 آموزاندانش یاست. همه محدود ارکسیسمم ایدئولوژیک مبانی دادن درس

 رصد مورد کودکی از و شان دارندسیاسی هایانحراف ثبت برای ایپرونده

 باالی نرخ که روست این کنند. ازمی ایفا نیز را جاسوس نقش که هستند معلمانی

است.  بوده همراه تخصصی دانش ویرانگر افت با ضمن در کوبا در سوادآموزی

 است پزشکی هم آن و دارند اهمیتی و نام زمینه یک در تنها کوبا کردگان تحصیل

 بینیممی کوبایی دانشمندان در درخششی که ایزمینه است. تنها تجربی امری که

 یا پزشکی یحوزه همین به که آنجا هم آن و است بیوتکنولوژی یزمینه در هم

 بالیی بسا چه وزشیآم نظام بودن فراگیر دیگر، بیان شود. بهمی مربوط کشاورزی

کنند. می تبلیغ که موهبتی لزوما نه و باشد، کوبایی کودکان های خالقذهن برای

 دریافت.  توانمی کوبا دانشگاهی فضای بودن سترون از را این

 خانواده است. پزشکان چنین ماجرا نیز درمان و بهداشت نظام یدرباره

 کنند پر شان رابیماران سیاسی الیهای احتمکجروی یدرباره ایپرونده باید مدام

بیماران  با متنوع کلی به هاییبرخورد هاپرونده این اساس بر بیمارستانها در و

 نه و دارند شان راپزشکان از شکایت حق نه کوبا در گیرد. بیمارانمی صورت

 که بدهدص تشخی پزشکی اگر یعنی! کنند انتخاب را نشدن درمان توانندمی حتا

 خواستپزشک  که درمانی هر و شود بستری باید او است، یضمر سیشخص

 باشد.  چه بیمار خود خواست که این به توجهگردد. بیمی اجرا اشدرباره

 ایدئولوژی آورخفقان استیالی با ترتیب همین به نیز کوبا فرهنگی نظام 

 تنها کوبا است. در گریبان به دست فردی خالقیت زوایای یهمه بر سیاسی

 در و باشد حکومتی ایدئولوژی تبلیغ خدمت در که است مجاز هنری و یاتادب
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 هنرمندان خاطر همین شود. بهمی مهار فرهنگ آفرینش از دیگری شکل هر عمل

 وضعیت از ما هایاند. دادهبرنخاسته کوبا از مهمی و نامدار دانشمندان و ادیبان و

 هادانشگاه های اینخروجی از اما نیست، کامل و دقیق چندان کوبا در هادانشگاه

 دچار کشور این در دانش تولید روند که آیدمی بر جهانی سطح در کوبا یرتبه و

 باشد.  های جدیاختالل

 کشورهای پیشروترین از یکی آموزشی نظام بر گذاریسرمایه نظر از وباک

سرمایه آموزش بخش در دولت ملی صناخال تولید درصد ده دنیاست. یعنی

 در دو درصد و انگلستان رچهار درصد د با توانمی را این و شودمی یگذار

 بهی کوبا هادانشگاه شمار که شده باعث گذاریسرمایه کرد. این مقایسه آمریکا

 فراهم کودکان یهمه برای کافی آموزشی فضای و مدرسه و برسد تا شصت

 باشد. 

 اشنگینس ایدئولوژیک بار وجود با هم مدارس آموزشی یرنامهب

 وضعیت ریاضیات و زبان هایزمینه در آموزاندانش و داشته دستاوردهایی

سازند. می آشکار را نمایانی هایبرتری جهانی میانگین به نسبت و ددارن مطلوبی

 درخشان چندان ادبیات و هنر انسانی، علوم تولید یزمینه در کوبا همه این با

 اعتباری بدان وابسته علوم و پزشکی یزمینه در تنها دانشگاهی سطح در و نیست

 است.  کرده پیدا المللیبین

 کوبا در دانشگاه نهاد که نگریست حقیقت این کنار در باید را هاداده این

 جزیره این در مادر عالی آموزش مرکز که هاوانا دانشگاه و است کهن بسیار

 یرتبه همه این است. با شده تاسیس م . 1728 در پیش سال سیصد حدود است،

 وضعیتی کوبا مهم هایدانشگاه است. باقی 1741 جهانی سطح در دانشگاه این

 18253 تا 2822 یفاصله در برترشان تایبیست جهانی یرتبه و دارند بدتر

 گیرد. می قرار جهان عالی آموزش کیفیت کفِ در یعنی کند،می نوسان
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 به توانمی اشیم،ب داشته دست در مقایسه برای معیاری که این برای

 تاسیساش از سال هشتاد که تهران دانشگاه نگریست. کشورمان هایدانشگاه

 در ایران برتر دانشگاه بیست یبقیه و دارد قرار 411 جهانی یرتبه در گذرد،می

 که ایران هایدانشگاه گیرند. یعنیمی قرار جهانی یرتبه 1475 تا 422 یفاصله

 یمداخله دلیل به و کنندمی دریافت را ملیص ناخالتولید  ٪ 7/3 تنها

 گریبان به دست هم وخیمی افول و بحران با نهاد این در دولت ایدئولوژیک

 اصفهان دانشگاه یرتبه که حدی هستند. در پیشتر بسیار کوبا از همچنان هستند،

 کوبا دانشگاه برترین از همچنان است، ایران مهم دانشگاه بیستمین( که 1457)

 است.  باالتر( 1741: اناهاو(

ده  باالی یرتبه به بعد به مهم دانشگاه دهمین از کوبا برتر هایدانشگاه 

 غیاب با کمابیش که ایستمرتبه این و کنندمی سقوط جهانی سطح درهزار 

 بدانیم است خوب مقایسه برای ایسنجه عنوان کند. بهمی برابری عالی آموزش

 3895 است، ایران مهم دانشگاه صدمین که شهرکرد آزاد دانشگاه جهانی یرتبه

 کند. کوتاهمی برابری( 3727) کوبا مهم دانشگاه چهارمین با تقریبا که است،

 یزمینه در تنها آموزش یزمینه در کوبا هنگفت گذاریسرمایه که آن سخن

 باالتر سطوح در فرهنگ و علم تولید در و بوده کارساز کودکان به سوادآموزی

 نماید. می خورده شکست لیک به

 مخالف نیروهای مداوم یتصفیه و مهیب و یافته سازمان سیاسی سرکوب 

 این مردم از بزرگی بخش برای کوبا در زیستن شده باعث جمعیت سطح از

 کوبا از که کسانی شمار روی از را باشد. این اجباری و رنجآور امری سرزمین

 دوران در کشور از خارج به دریافت. سفر توانمی اندگریخته دیگر کشورهای به

 1392 دیماه تا امر این و بود ممنوع کوبا شهروندان برای کاسترو زمامداری

 قدری به مهاجرت منع به مربوط قوانین واقع بود. در باقی خود قوت به همچنان

 این داشت. در تاوان ماه شش هم کشور ترک یدرباره بحث حتا که بود شدید
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 محدود سطحی در خارج به سفر و شد تعدیل حدودی تا مهاجرت قوانین تاریخ

 است.  شده ممکن کوبا مردم از برخی برای

 کوبا مردم پنجم یک حدود که دارد اهمیت بسیار نکته این همه این با

 پناهندگان این از بزرگ اند. بخشیگریخته کشور از ممنوعیت این وجود با طی

 سال دو یکی طی که بودند جامعه مرفه و متوسط یطبقه اعضای و متخصصان

 فلوریدای شان بهاغلب و شدند خارج کشور از کاسترو رسیدن قدرت به آغازین

 مقررات بتواند که نبود مقتدر چندان کاسترو هنوز هنگام آن کوچیدند. در آمریکا

 1372 تا 1338های سال طی کند. اجرا مؤثر شکلی به را کشور از خروج منع

 این بیشتر. گریختند آمریکا به فقط کوبایی ینفره میلیون 2/1 جمعیت یک

 هاییکلک و قایقها بر سوار و دستگیری یا و شدن غرق خطرِ پذیرفتن باپناهندگان 

 توجه اند. بایدکردهمی طی را آمریکا و کوبا ساحل میان دریایی یفاصله ناایمن

است.  بوده نفر یونمیل هفت به نزدیک کوبا جمعیت کل دوران این در که داشت

کوبایی  شش هر از یکی کاسترو، زمامداری نخستِ سال پنج و چهل در یعنی

 به پناهندگان جمعیت است. اگر گریخته آمریکا یمتحده ایاالت به فقطیکی 

 نفر میلیون دو بر بالغ عددی به بزنیم جمع عده این با هم را دیگر کشورهای

 خطر با کاسترو که مقطع یک در است. دهنده تکان و چشمگیر که رسیممی

 در و کرد صادر را کوبا از مخالفان خروج یاجازه بود، روبرو سیاسی ناپایداری

 کردند.  مکان نقل آمریکا به بزرگ کوچ یک در تن هزار بیست و صد جریان این

 سال شصت دارند، کاسترو ستایندگان از برخی که تصوری خالف رب

توده به را کشور این مردم کوبا در کاسترو یانهمقتدر و سرکوبگرانه زمامداری

 راهی دنبال به جمعیت از بزرگی بخش همچنان و نکرده تبدیل مطیع و رام ای

 گریختند آمریکا به پارسال که هاییکوبایی گردند. شمارمی کشور از فرار برای

 و بیست به عده این آن از پیش سال و رسدمی تن هزار پنج و چهل حدود به

 خروج منع قانون لغو از پس و گذشته سال پنج شد. طیمی بالغ تن هزار ارچه
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 به این و اندگریخته آمریکا به تنها کوباییها از تن هزار صد از بیش کشور، از

 دهد. می تشکیل را امروز کوبای جمعیت درصد یک خود خودیِ

 ت. دراس داشته نیز دیگری عینی نمودهای کوبا در فرهنگی و سیاسی سرکوب

 هم آن که دارند دسترسی اینترنت به کوبا در هاخانهپنج درصد  تنها حاضر حال

 دولت شدید فیلتر با

های میل-ای و روبروست

 به که ایبرگزیده شهروندان

 به دارند دسترسی ابزار این

شود. می خوانده منظم شکل

 جهان، کشورهای میان در

 تریننادلخواه از کوبا مردم

 مربوط اعیهای اجتمشاخص

 آزادی و اقتصادی آزادی نظر از کوبا یبرخوردارند. رتبه زندگی کیفیت به

 ( ساالریمردم صشاخ ،)کشور 179 میان در 167 و 177 ترتیب به( مطبوعات

 ،)کشور 197 میان در 190 ( جهانی مطبوعات آزادی ،)کشور 167 میان در 126

 در118) خودرو یسرانه رشما و ،)کشور 178 میان در 83 ( زندگی از رضایت

 از اشوضعیت شاخصها از بسیاری یدرباره و گیردمی قرار )کشور 144 میان

 . شودرسمی در این موارد اعالم نمی آماریبه همین خاطر  و است بدتر هم اینها

 او دیرپای حاکمیت و کاسترو انقالب پذیرفت باید بندی،جمع مقام در

 کشتار اگر است. حتا انجامیده کشور این مردم یاننما بدبختی و فالکت به کوبا بر

 و نگیریم نظر در را دگراندیشان یپردامنه یشکنجه و زندان و سیاسی مخالفان

 را اجتماعی زندگی زوایای یهمه بر کمونیستی ایدئولوژی آورخفقان یسیطره

 یدهه شش طی کوبا که ماندمی باقی خود جای به حقیقت این انگاریم، نادیده

 بزرگ بخشی و ساخته متواری را خود جمعیت کل از پنجم یک به نزدیک گذشته
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 را دهنده تکان آمار این است. اگر برده میان از یا کرده زندانی را جمعیت از

 نیروهای کارگزاری با که کاسترو مثبت دستاوردهای که یابیممی در بنگریم،

 اهمیتی چندان واقع به رد،دا وجود اشدرباره چشمگیری جهانی تبلیغات گراچپ

 ظلمانی.  و تر تیرهگسترده ینقشه یک در هستند، روشن نقاطی و ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 ایران و کوبا

 شود. چناننمی محدود کوبا مرزهای درون به تنها کاسترو سیاسی تاثیر

 دست اعتبار و شهرت به جهانی سطح در خاطر این به کاسترو فیدل گفتیم، که

 صدور برای پایگاهی همچون را خود جمعیت کم و کوچک رکشو که یافت

 و گوارا چه کردن گسیل بتوان داد. شاید قرار استفاده مورد بلشویکی انقالب

 قدرت رقابت از بخشی را التین آمریکای کشورهای به انقالبی قدیمی کادرهای

 یشهنق « را گوارا چه یادامه در کاسترو کرد. اما قلمداد کوبا در حزبی درون

 بوده جدی اولویتی برایش انقالب صدور یقضیه که داد نشان مسیرش » آندی

 فهم زمینه این در باید قدیمی، همرزمان های میانتنش از جدای هم رو این از و

 کرد. 

 تثبیت کوبا در را خود قدرت که آن محض به 1340 یهده در کاسترو

 کمک به کوبایی سربازان لگسی به و پرداخت دیگر کشورهای در دخالت به کرد،
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 بخشی احتماال شد، گفته که کرد. چنان اقدام ضداستعماری گرایهای چپنهضت

 بوده قدیمی همرزمان دست از شدن خالص کار این انجام برای او یانگیزه از

 هم عمل بودند. در شده تبدیل کوبا قدرت ساخت در رقیبانی به حاال که باشد

 سربازان از تن هزار پانزده که شودمی زده تخمین و بود بخشنتیجه ترفند این

 از کشورشان از خارج در هاماجراجویی این جریان در را خود جان کوبا انقالبی

 داشتند.  تعلق قدیمی گارد همان شان بهبزرگی بخش که باشند داده دست

 

 

 

 

 

 جهانی انقالب به کاسترو اعتقاد به شکبی انگیزه این از دیگر بخشی اما

 که فرستاد بال بن احمد کمک به نیروهایی است. کاسترو گشتهمی باز بلشویکی

 رساند یاری ماسامبادِبابه  کنگو کرد. درمی مبارزه فرانسه استعمار با الجزایر در

 آلفونس به یاری به سرباز هزار هجده و نظامی مشاور 230، 1354 پاییز پایان در و

 1358 بهار در بود. او درگیر داخلی جنگی با آنگوال در که فرستاد نِتو آگوستینو

 شدن چیره در کوبایی فرستاد. سربازان های ساندینیستاچریک یاری به نیروهایی

 یحمله زدن پس در هم آنگوال در و کردند ایفا مهم نقشی نیکاراگوآ بر نیروها این

  بودند. اثربخش جنوبی آفریقای شان درمتحدان و اونیتا یجبهه نیروهای

های قدرت از یکی و بود وابسته شرق بلوک به آشکارا هرچند کاسترو

 و اعتبار اشانقالبی و تند شعارهای خاطر به شد،می محسوب شوروی اقماری

 آن وجود با خاطر همین بود. به کرده پیدا مستقل نیروی یک یمرتبه در شهرتی

 مورد جزایرال در ( 1352شهریور( تعهد عدم اجالس چهارمین در حضورش که
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 شد موفق آنجا در اما گرفت، قرار پیمان این عضو کشورهای از برخی اعتراض

 در کند. او برقرار دوستانه ارتباطهای قذافی معمر مثل صدایی و سر پر رهبران با

 رهبران نظر هافلسطینی حقوق از حمایت و اسرائیل کردن محکوم با نشست این

 اجالس این بعدی نشست میزبان هاوانا رد شد موفق و کرد جلب خود به را عرب

 به را کوبایی سرباز هزار چهار کیپور یوم جنگ جریان در شود. کاسترو( 1358)

 روابطی عراق با صدام رسیدن قدرت به از بعد و فرستاد سوریه اسد حافظ یاری

 کرد.  برقرار دوستانه

  کاسترو، فیدل

 و قذافی معمر

  اورتگا دانیل

  اجالس در

  هدتع عدم

 زیمباوه حراره،

 علنیِ ینشانده دست که بود شمالی ویتنام دولت هوادار همچنین کاسترو

 ویتنام ویرانی قیمت به تا بود آورده فراهم نبردی میدان و شدمی محسوب چین

 به آن در کاپیتالیست آمریکای و کمونیست چینِ کشور، این مردم کشتار و

 از پس بالفاصله 1358 در که تعهدها عدم اجالس شوند. در مشغول زورآزمایی

 آنجا از این و گرفت گرم ایرانی انقالبیون با آشکارا کاسترو داد، رخ ایران انقالب

 کوبا در را چریکی عملیات فنون انقالب این رهبران از بسیاری که خاستمی بر

 محکوم از چون شد، هم بدنام قدری نشست همین در بودند. او دیده آموزش

 کرد. موقعیت خودداری بود، کرده حمله افغانستان به تازه که ویشور کردنِ

 بود دالیلی از یکی شاید فرهمند، انقالبی رهبر یک مقام در کاسترو یفرازمرتبه

 افغان برادران به رساندن یاری از مهم تاریخی بزنگاه این در ایرانیان شد باعث که

 و مهیب رخدادهای از ایزنجیره تاریخی اشتباهی طی و کنند نظر صرف خود

 . نمایند تحمل خویش مرزهای یحاشیه در را ویرانگر
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 هاوانا به سفر جریان در کاسترو رائول و فیدل میان در حسین صدام

 

 بود طلبیخشونت گرایچپ نیروهای هوادار کار ابتدای از کاسترو فیدل

 راس یک مستقر ظمن کردند. اینمی مبارزه مستقر نظم ضد بر خاورمیانه در که

دوستانه روابط ضمنِ در را کشور این و بود ایران شاه که داشت نمایان حکومتی

 بود. فیدل کرده تبدیل منطقه در آمریکا مهم متحدان از یکی به شوروی، با اش

 بودند ایرانستیز که ایمارکسیستی های نظامیجریان یهمه از رو این از کاسترو

 یدوستانه یرابطه حسین صدام با کار ابتدای مانه از کرد. اومی هواداری

 داشت، آشکار پارنویایی که بعثی یدیوانه سلطان این و کرد برقرار نزدیکی

 همچنین سپرد. او کوبایی پزشکان به نوبت چند در را خویش سالمت از مراقبت

 زشآمو برای مهمی هایپایگاه لیبی و لبنان در که بود متحد اسد حافظ و قذافی با

 کسانی از مهمی بخش واقع بودند. در انداخته راه ایرانی گرایهای چپچریک

 کردندمی ستیزه شاه رژیم با خلق مجاهدین و خلق فداییان جریان قالب در که

 در انقالبی گرایچپ فرهنگ شدن بودند. چیره دیده آموزش هاپایگاه این در

 بود.  هاگروه این درمیان استروک فیدل سیاسی و فرهنگی نفوذ مستقیم پیامد ایران
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 :1353 سال 

 کاسترو فیدل

 عرفات یاسر و 

 

 

 گرایچپ شاگردان انقالبیون، رسیدن قدرت به و شاه سرنگونی از پس

 کشورداری و سازمانی کار در هنوز که مذهبیون جناح کنار در کاسترو مکتب

بودند.  انقالب انجری یبرنده پیش نیروی مهمترین نداشتند، چندانی یتجربه

 همین جانب از بیشتر نمود،می فراقانونی که خشونتی و انقالب ابتدای هایتصفیه

 لباس گوارا چه و کاسترو فیدل از تقلید به که هاییشد. گروهمی اعمال هاگروه

 خانه در مقدس شمایلی همچون را کاسترو فیدل و او عکس اغلب و پوشیدندمی

 و رسیدند توافق به مذهبیون با گراچپ نیروهای نای بعد کمی داشتند. وقتی

 میان در شمایلی و شکل کردند، حذف صحنه از را های افراطیکمونیست

 انقالبیون ظاهری شکل از دقیق رونوشتی که شد باب انقالبی نظامیشبه نیروهای

حتا تفنگ  شد.می محسوب کوبا

کالشینکف که نماد انقالبیون 

 کوبایی بود در ایران هم

 ی سازمانی قلمداد شد.اسلحه

 سربازی لباس همان واقع در

 که داریلبه کاله و زیتونی

 در داشت تن بر همیشه کاسترو

 یجامه صورت به دوران این

آمد.  در ایرانی انقالبیون سازمانی
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 استادانِ صافیِ از گذر با دهیم، دست به را اشتبارشناسی بخواهیم اگر که ایجامه

 از تغییریافته شکلی واقع در و بود برخاسته زمین ایران خودِ از کاسترو، روسِ

 و اولیه بلشویک رزمندگان با هایجبه در که بود جنگلی انقالبیون لباس همان

 بودند.  سنگرهم و متحد لنین یاران

 و دلکش بحثی گرایانچپ میان در رایج هایجامه و نمادها تبارشناسی

 را آن به پرداختن مجال نیز اینجا و رفته،نگ قرار بررسی مورد که است جالب

 گراییاصالح و ایرانی یمشروطه جریان که بگوییم حد این در نداریم. تنها

 که آن از بیش روسی و ایرانی چپ انقالبی جریان و تزاری یروسیه در سیاسی

شاخه را دو هر توانمی تعبیری به و اندداشته ارتباط هم با شودمی پنداشته اغلب

 ضداستبدادی و ستیزانهسنت هایمبارزه محلیِ و عمومی جریان یک از اییه

 کرد.  قلمداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربه کوبا در پیش سال بیست که هاییآموزه از بزرگی بخش انقالبیون

 گرایان،همجنس پیگرد و کردند. دستگیری سازیپیاده ایران در را بود شده

 هنرِ و موسیقی کردنِ ممنوع قلعه، یمحله کردن ویران و روسپیان دستگیری

 های آمریکایی،فیلم نمایش از جلوگیری و سینماها زدن آتش ویژه به و غیرانقالبی

 کوتاه جمله از مردم، خصوصی زندگی در نظامیشبه نیروهای یمداخله حتا و
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 شکل همین به دقیقا پیشتر که بود رفتارهایی از هایینمونه مردان بلندِ موی کردنِ

 مستقیم طور به که بودند کسانی اغلب هم کارگزارانش و بود یافته تحقق وباک در

 را سیاستش و را او غیرمستقیم یا و بودند دیده آموزش کاسترو مکتب نزد

 ستودند. می

 گاه پیروی در و کاسترو فیدل به نسبت ایران انقالبیون ارادت در

 ینکته ندارد. اما وجود تردیدی او یهای نابخردانهسیاست شان ازکورکورانه

 انقالبیون با همدلی و رفاقت از که آن وجود با کاسترو که است آن انگیزغم

 با اتحاد در او موضع داشت. یعنی ستیزانه ایران یکسره سیاستی زد،می دم ایرانی

 نیز شاه سقوط از پس داشت، ضدایرانی ماهیتی ابتدا از که اعراب نوظهور نیروی

 و بود کرده پیدا صمیمیتی صدام و عبدالناصر جمال با پیشتر رونکرد. کاست تغییر

 از شمرد. پسمی خود متحد دادند،می ضدایرانی شعارهای آشکارا که را دو این

 و ایران جنگ جریان در و کرد حفظ را موضع همین همچنان هم شاه سقوط

 طور هب که آن بی بود، هاعراقی پشتیبان روسها سیاست از پیروی به هم عراق

 همچنان کوبا یافت، پایان جنگ که سازد. بعدتر نمایان ایرانیها با را مخالفتی علنی

های تحریم ضد بر همواره ملل سازمان در و ماند باقی صدام قدم ثابت پشتیبان

 داد. می رای عراق المللیبین

 زمان در ایران و کاسترو نزدیک ارتباط که است آن توجه جالب ینکته

کرد.  پیدا تداوم وی مرگ زمان تا و یافت گسترش نژاداحمدی ودمحم حکومت

 در کشور دو بین تنش از طوالنی دورانی از بعد اوباما باراک وقتی که طوری

نامه و کرد خودداری او با دیدار از کاسترو کرد، سفر کوبا به 1395 اردیبهشت

 این به روحانی نحس که بعد ماه چهار فرستاد. اما برایش آمیزتوهین ای کمابیش

ی از صمیمیت این روابط داشت. انعکاس صمیمانه دیداری او با کرد، سفر کشور

 کرد.  ردیابی توانمی وی درگذشت اعالم در ایران دولت رسمی گفتمان در را
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 !گرایانهملی گوشزد یک :نوشتپی

 برای راه دو آید،می میان به تاریخی شخصیت یک ارزیابی از سخن وقتی

 قلبمی کل میزان به کردن نظر داریم. یکی منصفانه و علمی موضع یک به بیدستیا

 بررسی جهان سطح در که آنگاه برده، میان از یا آورده، پدید نفر یک که است

 را او سیاسی مخلوق کنیم، داوری مبنا این بر را کاسترو فیدل بخواهیم شود. اگر

 در همتایش نزدیکترین که تیاف خواهیم ایدئولوژیک قدرتِ از سرکوبگر ماشینی

 کره، مردم بدِ بخت از که اینجاست در تفاوت است. تنها شمالی یکره ما یزمانه

 فشاری کوبا مثل دولتش و گرفته قرار کمونیست چین کنار شان درسرزمین

 خود کیلومتری چند در را سیاسی پناهگاهی مردمش و کنندنمی تحمل را خارجی

 ندارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاسترو فیدل دوستدار کوبا مردم از یشبخ که نیست تردیدی نکته این در

 از و فقیر، بسیار فرهنگی نظر از تهیدست، اقتصادی نظر از مردم این هستند. اما

 نام گزارشها در و هستند کاسترو دوستدار که هستند. مردمیوار برده سیاسی نظر

 و جانبه همه سانسور فشار یرز پیاپی نسل سه مدت برای بینیم،می شان رانشان و
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 که اند. اینبودهدرهم شکسته  ایایدئولوژی شدنِ حقنه و فراگیر سیاسی سرکوب

 انگیزشگفت چندان ستایندمی را فیدل خبرنگاران دوربین برابر در مردمی چنین

 مضحک کمابیش و آمیزاغراق عزاداری و گریه که ترتیبی همان به نیست. درست

 شود.  تعجب یمایه نباید فقیدشان رهبر سوگ در کره مردم

 بسیار سالیانی برای که داریم کار و سر مردمی با ما هاسرزمین این در

 حدی از که افرادی و اندبوده واژگون طبیعیِ انتخاب نوعی یتازیانه زیر طوالنی

 به یا شده اعدام چشمشان جلوی اندبوده کنجکاوتر تر یاآزاده جسورتر، خالقتر،

 مردم هنوز که حقیقت این واقع اند. درشده فرستاده زندان و اجباری کار وگاهارد

 آن از کشور مرزهای در هارخنه نخستین شدن گشوده با و کشندمی نفسی کوبا

 است.  حیرت یمایه بیشتر گریزندمی

 یکارنامه بهی بازی قدرتِ فارغ از اخالق از زاویهاگر روی هم رفته  

 ایعقیده به که یافت خواهیم موفق و کامیاب مردی را او ریم،بنگ کاسترو فیدل

 مردمی بر طوالنی بسیار زمانی ماند، باقی وفادار عمر پایان تا سنگواره کمابیش

 زیبا، قهرمانانه، تصویری شد موفق و راند، فرمان شدندمی مطیع تدریج به که

 میان کند. در کندهپرا جهانی سطح در و بسازد را خویش از زیانبار و الهامبخش

 شکبی او جستند،می را ایکامیابی چنین که بیستم قرن یخودکامه رهبران

 را مائو یا استالین کسی ندرت به امروز که است. چرا شان بودهبختیارترین

دارد.  جهان سراسر در دوستدارانی و هوادارانی همچنان کاسترو اما ستاید،می

 خود محتوم سرنوشت با نیز کوبا کمونیست حزب اقتدار وقتی شاید که کسانی

 و هااندیشه بازبینی به شوند، برچیده کشور این ناتراوای مرزهای و شود، روبرو

 چنین کشورش مردم بر که کسی از هواداری بابت و بنشینند خویش داوری

 کنند.  پشیمانی احساس کرد،می ستم عیان و آشکار
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 کوباییها، برای ملی سطح در و جهانی طحس در کاسترو اثر از گذشته اام

 توانمی نیز ایرانیان ملی منافع سطح در بوده، نکوهیدنی و انباریز رفته هم روی که

 و بقا و لذت و قدرت که کرد پرسش توانمی نگریست. یعنی شخصیت این به

است.  شده کاسته یا افزوده انقالبی پیشوای این تاثیر زیر چقدر ایران مردم معنای

 یمیانه در را ایران یجامعه فضای که ایهای چریکیجنبش که نیست تردیدی

 جهانی یمبارزه از ایشعبه و مستقیم یادامه کشید، خشونت به 1350 یدهه

 هم این است. باز بوده سوم جهان در پرولتاریا دیکتاتوری برقراری برای کاسترو

 از اشپشتیبانی و افغانستان، در شوروی اشغالگران از او هواداری که است عیان

 است.  بوده زمین ایران مردم ملی منافع بر نمایان هاییلطمه علت حسین صدام

در واقع اگر بخواهیم تاثیر شعارهای انقالبی و خشن کاسترو را با دقت  

شویم جنبشهای خشنی مانند القاعده و داعش را نیز ردیابی کنیم، ناگزیر می

ی سازماندهی، شعارهای رش به حساب آوریم. شیوهی مستقیم همین نگادامه

وشش و ک« فرد»ضدامپریالیستی، ستایش خشونت عریان و ناچیز و خوار شمردنِ 

اش اش در دل جماعت همگی عناصری هستند که در قالب مدرنبرای حل کردن

اند. جالب آن که این جریانها طنین با تبلیغات کاسترو به این منطقه وارد شده

ای که متحدان کاسترو )جمال عبدالناصر، صدام و قذافی( داشتند را ستیزانهایران

هم در خود حفظ کرده است و به تدریج با تبدیل شدن به آلت دست ابرقدرتها، 

 کند.آن را جایگزین شعارهای ضدامپریالیستی می
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 کاهش در را کاسترو کردارهای و تصمیمها مستقیم تاثیر بتوان دشوار

 در کرد. اما تفکیک کارها این یناشده قصد و ناسنجیده پیامدها از ایرانیان، مقلب

 افراد یدرباره هردو مبنای بر و داشت نظر در را هردو این باید تاریخ پیشگاه

 ایداوری ایدئولوژی از رها کوباییِ یک که ترتیب همان به مبنا این کرد. بر داوری

 چنین باید نیز ایرانیان داشت، خواهد کاسترو یدرباره جهان مردم باقی از تندتر

 ردپایش و بنگریم کاسترو تاریخی نقش به ایرانی یک مقام در بخواهیم باشند. اگر

 از که خوریممی بر فرسوده و نمایان هاییکلیشه به کنیم، دنبال کشورمان در را

 ریزند. می فرو ارزیابی و نقد نخستین با و اندشده بدیهی تکرار فرط

 اروپا هایدروازه گشودن برای ایرانی دولتمردان سیاست که آن از جدای

 شان بهتلویحی تشویق و فرهنگی نخبگان و متوسط یطبقه روی به آمریکا و

 اکنون هم که است آن حقیقت شده، تقلید کوبا الگوی از حدودی چه تا مهاجرت

 کوبایی جرانمها به بسیار که- مهاجرانی صورت به کشورمان جمعیت درصد ده

 و ضروری تاثیرگذاری و کنندمی زندگی مرزهایمان از خارج در -دارند شباهت

 تدبیر که این از جدای اند. بازداده دست از را ماناجتماعی روندهای بر مهمشان

 هاییجنگ میدان به اشتازه رقیبان و قدیم همرزمان فرستادن برای کاسترو

 حقیقت داشته، تاثیر عراق و ایران جنگ غیرضروری تداوم در چقدر خودساخته

 فعال و جسور جوانان از ایطبقه نسنجیده یا سنجیده رخدادِ این که است آن
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به  و ایران اجتماعی نیروهای فرسودگی به همهاینها  و برد میان از را کشورمان

 شد. منتهی ایرانی یجامعه شدنِ« سربی»

 و زیبارو گوارا چه که تدس این از نامهم و سطحی تاثرهایی از مستقل

 این باشد، چپ و انقالبی باید روشنفکر که تصور این بوده، خوشتیپ کاسترو

  داشته کاسترو به شبیه ریشی حتا و کاله نظامی، لباس باید انقالبیون که تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 بودن روشنفکر و بودن انقالبی لوازم از الکل و دود و سیگار که تفسیر این باشند،

 چند شدنِ مسخ که دروغین انگارهای تبلیغ از انگیزیشگفت یشیوه ینا و است،

 فیدل از که است ریگیمرده داشت، دنبال به را کشورمان جوانان بهترین از نسل

 .است مانده باقی ایرانیان ما برای کاسترو
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 اریانشهران از دوازده چشم

گاه نظری زروان ردبارهینیب)شیپ  ین(ی زندیک اریان زم ین هی آاهی دست

 (1395ی دوست گرامی مهندس وحید وحیدی مطلق، امرداد )نوشته شده در پاسخ به نامه 

 

 درآمدپیش

 ی میان من ودیدگاه زُروان یک دستگاه نظری سیستمی است که رابطه 

ی سیستمهای کند. این دیدگاه از دل نظریهسازی مینهاد را صورتبندی و مدل

های برآمده از نظامهای ایست که بینشرشتهده و رویکردی میانپیچیده برآم

از  کند ومفهومی گوناگونی را در قالب یک سرمشق نظری نو با هم ترکیب می

رود. نام زروان )به زبانهای باستانی ایرانی، یعنی زمان( از این رو برای آنها فرا می

« من»بنیادین دارد و  این دیدگاه برگزیده شده که در آن مفهوم زمان اهمیتی

ن جها)سوژه/ عاملیت/ شخص( از راه آفریدن زمان خطی کرانمند است که زیست

کند و خود از راه همین شکلِ ویژه از زمان توسط ها بنیاد میمشترکی را با دیگری

 شود. نهادهای اجتماعی منضبط می

ن توادر دستگاه نظری زروان نیز مانند هر چارچوب علمی دیگری، می 

هایی بینیشان به پیشی دگردیسیها و الگوهای آیندهی سیر تحول سیستمدرباره

آماری دست یافت. هرچند این حدسها از استقرای قواعد و نظمهای حاکم بر 

آید و بنابراین همواره خصلتی احتماالتی ها بر میی سیستمی مشاهده شدهگذشته

ی تمدنی ایران توان به حوزهان میی دیدگاه زرودارد. به این ترتیب از زاویه

 . هایی دست یافتبینیی آینده به پیشانداز یک دههزمین نگریست و در چشم
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ی تاریخی بیست ی گسترهی تمدن ایران زمین که در بخش عمدهحوزه

و شش قرن گذشته یک واحد سیاسی عظیم و پایدار بوده و همچنان از نظر 

ه است، امروز قلمروی است با مساحت بیش شناختی یکپارچفرهنگی و جمعیت

از هشت میلیون کیلومتر مربع که نزدیک به سی کشور و سیصد و پنجاه میلیون 

، ای از آشوبهاهای گذشته زنجیرهگیرد. این واحد تمدنی طی دههنفر را در بر می

انقالبها، جنگها و کشمکشها را از سر گذرانده و در حال حاضر کانون اغتشاش 

 شود. ل در نظم نوین جهانی محسوب میو تحو

 

 

 

 

ه ها در چهار سطحِ سلسلبینیدر این نوشتار بر اساس دیدگاه زروان پیش

مراتبیِ زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی )فراز( منظم شده است. متغیرهای 

ی ها، نظامهای شخصیتی، نهادهای اجتماعی رفتار سیستمها )تناصلیِ تعیین کننده

ی فرهنگی( بر اساس این دیدگاه عبارت است از بقا، لذت، قدرت و هاو منش

معنا )قلبم( که همچون بستر جذبی سیستمی پویایی نظامها را در هر سطح تعیین 

ته شان قرار گرفهای ما بر اساس فزونی و کاستیبینیی پیشکند و شالودهمی

 است. 

توان تصور کرد ی ایران زمین چندین و چند سناریو میی آیندهدرباره

ین ترین سناریو، که اپردازم. بدبینانهترین روند میکه در اینجا تنها به محتمل

ی هراس بسیاری از مردمان هم هست، تداوم جنگ و خشونت در روزها مایه

. سراسر ایران زمین است« ای شدنسوریه»ی سیاسی دل ایرانشهر، و منطقه، تجزیه

دید کننده که به خاطر انباشت منابع و کیفیت سناریویی محتمل و خطرناک و ته
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ی تاریخی و فرهنگی ایران زمین به نظرم احتمال غالب را به جمعیت و پیشینه

نماید. احتمال بیشینه به دهد، هرچند همچنان تهدید کننده میخود اختصاص نمی

 شود که سازمان یافتگی مجدد قلمرو ایران زمین راگمانم به سناریویی مربوط می

کند. این روندی است که در تاریخ ایران زمین بینی میپس از دوران آشوب پیش

یابی مجدد امروز دست کم چهار بار تجربه شده و متغیرهای الزم برای سازمان

های علمی در نهایت چیزی جز بینینیز در افق رخدادها حاضر است. پیش

ده که بسیاری از این حدسهای سازمان یافته نیست. با این همه تجربه نشان دا

توانند همچون هشداری یا حدسها از دقت و روشنی فراوانی برخوردارند و می

 ریزی آینده به کار گرفته شوند. اندازی برای پرهیز یا برنامهچشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سطح زیستیسه حدس درباره

ی بخش بزرگی از جمعیت محیطی به تخلیهبحران زیست حدس نخست: 

انجامد و بزرگترین جابجایی جمعیتی در این قلمرو را طی هزار می ایران زمین

 سال گذشته رقم خواهد زد. 
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ای که ایران زمین را در خود غرقه ساخته، در محیطیبحران زیست

های پایانی قرن نوزدهم با ویرانی کمابیش هدفمند منابع آبی و کشاورزی دهه

های میانی ستان( آغاز شد، و در دههسیستان و بلوچستان )در پیوند با سیاست انگل

ی ی منابع آبی شمال شرقی ایران زمین )منطقهقرن بیستم با دستکاری نابخردانه

ی وسیهی رکاری و استعمار کشاورزانههای پنبهسغد و خوارزم باستانی( با برنامه

ی جنوبی ایران زمین در حال آبی و خشکسالی نیمهکمونیستی دنبال شد. کم

ع ی منابرویهی روندی صد ساله است که بخشی از آن با مصرف بیدامهحاضر ا

مارگران کشی استعهای کالن بهرهآبی توسط مردم و بخشی بزرگتر از آن با برنامه

مربوط بوده است. سیر کالن گرمایش زمین و قرار گرفتن ایران زمین بر مدار 

تماال ناممکن شدن خشکسالی جهانی نیز مزید بر علت شده است. این روند اح

 ای از جمعیتشود و بخش عمدهی جنوبی ایران زمین منتهی میسکونت در نیمه

این ناحیه را به سرزمینهای شمالی یا غربی منتقل خواهد کرد. جنوب به خاطر 

اقلیم نامساعد و توسعه نایافتگی و شرق به خاطر تراکم جمعیت باال و فقر 

نخواهد بود. به احتمال زیاد این حدس مقصدهای مناسبی برای جمعیت مهاجر 

 طی ده سال آینده تحقق خواهد یافت.

 جمعیت ایران زمین طی نسل بعد سالخورده خواهد شد. حدس دوم:

به هم خوردن توازن در هرم سنی جمعیت تا حدودی از انفجار جمعیت 

خیزد و تا حدودی هم در مهاجرت جوانان از کشور ریشه ی شصت بر میدر دهه

های آغازین قرن پانزدهم خورشیدی رود در دهه. به این ترتیب انتظار میدارد

)طی سی سال آینده( با جمعیتی در ایران زمین سر و کار داشته باشیم که به 

 شکلی افزاینده سالخورده است.

 : توازن جنسیتی ایران زمین به سود زنان به هم خواهد خورد.حدس سوم

خست پس از انقالب اسالمی با تلفات یک ی ناین توازن جنسیتی از دهه

شان مرد بودند، به هم خورده بود. ی ایران و عراق که تقریبا همهمیلیون نفره
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های بعدی با شدت فراوان ادامه یافت نیز بیشتر مردان مهاجرت جوانان که در دهه

یطی محشد. به احتمال زیاد جابجایی جمعیتی ناشی از بحران زیسترا شامل می

نخست مردان را با خود درگیر خواهد کرد. چون اصوال جمعیت زنان و  نیز

نچه کنند. به این ترتیب آکارتر عمل میکودکان از نظر تحرک جغرافیایی محافظه

 به هم خوردن توازن جنسیتی جامعه است.   که طی بیست سال آینده خواهیم دید

 

 

 

 

 

 

 

 ی سطح روانیسه حدس درباره

افتی  در نسلهای آینده« مرکزدار بودن»م شخصیتی و : انسجاحدس چهارم 

 چشمگیر نشان خواهد داد.

ی آید و درجهی زروان بر میمرکزدار بودن متغیری است که در دل نظریه

انند دهد. متغیرهایی مانسجام زیرسیستمهای شخصیتی در سطح روانی را نشان می

ی درباره اشتن دغدغههدفمندی، پایبندی به اصول، شفاف بودن خودانگاره، د

انضباط درونی و تربیت نفس، و سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی متغیرهایی 

شود به کمکشان مرکزدار بودن را سنجید. روند مرکززدایی از هستند که می

ی چهل و بعد از انقالب سپید آغاز شد و مبنای آن از هم های ایرانی از دههمن

بینانه ههای کوتریزینی بود. پیامد این برنامهگسستنِ نظم اجتماعی کهنسال ایرا

های ی ناموزون، تثبیت ایدئولوژیانتقال جمعیت روستایی به شهرها، توسعه

عد ی هفتاد به بجوی مدرن، و در نهایت انقالب اسالمی بود. از دههسیاسی ستیزه
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که آشوب انقالب و جنگ به تدریج فرو نشست، فروپاشی ساختهای معنایی 

ه نمودی چشمگیر یافت و پس از آن هر نسل از نسل پیش از خود دیرین

تر شده است. با توجه به این که یک نسلِ فاقد انسجام شخصیتی قادر مرکززدوده

ود این ربه تربیت و تولید هویتهای روانی منسجم و مرکزدار نیست، انتظار می

ی ر زادگان دههاکنون نمودش را دروند در گذر زمان تشدید شود. الگویی که هم

 بینیم. هفتاد و هشتاد می

 ود.شنو در بستر تمدن ایران زمین زاده می« منِ پارسی»: یک حدس پنجم 

دهد که دورانهای آشوب و فروپاشی نظم تاریخی ایران زمین نشان می 

های نظری نو و ساختارهای شخصیتی نظمهای نهادین همواره با ظهور دستگاه

بوده است. فروپاشی نهادین امروزین از نظر متغیرهای الزم  نیرومندِ نوظهور همراه

در وضعیت مطلوبی قرار دارد. یعنی بزرگی جمعیت، درصد « من»برای نوسازی 

باسوادان، جوان بودن جمعیت، نسبت جمعیت فعال زن به مرد، سطح ارتباطات 

ی دانایی ی جهان و اندوختهبینافردی در درون ایران زمین و بین این سیستم و بقیه

و فناوری نهادینه شدن در جمعیت به شکل چشمگیری باالست. در نتیجه تقریبا 

 هایی تازه از دل این آشوب سر بر خواهند آورد. قطعی است که من

های تاریخی و ها قاعدتا هویت اجتماعی خود را بر اساس داشتهاین من

ست د و این همان ای در دسترسشان تعیین خواهند کرزیربناهای فرهنگی گسترده

شود، چون الگویی مشابه برای نخستین خوانده می« پارسی منِ»که در مدل زروان 

بار در ابتدای عصر هخامنشی در ایران زمین تجربه شد و آن منِ نوظهور برآمده 

شد. نامی که در سراسر قرون میانه و هم امروز خوانده می« پارسی»از آن شرایط 

 های ایرانیزمین )از هند گرفته تا اروپا( برای اشاره به مننیز در خارج از ایران 

همچنان کاربرد دارد. جمعیت بزرگ و جوان و باسواد امروز ایران زمین که از 

های نو در سطحی جهانی ارتباطی چشمگیر با دیگران دارد، به هیچ راه رسانه

روسها قابل ی مقدونیان، اعراب، مغوالن و عنوان با همتایان خود پس از حمله



 110      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

مقایسه نیستند. در شرایطی که نسلهای پیشین ایرانیان هویتها پایدار و پویای 

ساسانی، نوزایی قرن چهارم هجری، عرفان کالسیک ایرانی، و جنبش -اشکانی

هایی نو و رود این نسل نیز با همان الگو منمشروطه را پدید آوردند، انتظار می

 ند.دار را بازسازی کننیرومند و ریشه

: ساختار مهر و عشق در ایران زمین دگرگون خواهد شد و حدس ششم

ساختاری آزادتر و رها از قواعد اجتماعی خواهد یافت. یعنی با نوعی نهادزدایی 

 های روانشناختیاز عشق و نقل مکان آن از سطح آداب اجتماعی به سطح تجربه

 روبرو خواهیم شد.

وی نگهدارنده و قدرتمندترین مهر در تاریخ ایران زمین مهمترین نیر

ی زن و مرد ی آن که از ارتباط صمیمانهچسبِ اجتماعی بوده است. شکلِ پایه

سازد در ایران زمین پیشینه و ی نهاد خانواده را بر میخیزد و شالودهبر می

اش که به پیچیدگی جالب توجهی دارد و اندیشیدن و تأمل و نوشتن درباره

یابد، در ایران زمین و حکمت و ادبیات گسترش میهای عرفان و دین حوزه

یم دهد و اغراق نیست اگر بگویالگویی به کلی متفاوت از سایر تمدنها را نشان می

 ستون فقرات فرهنگ ایرانی مفهوم مهر است. 

ی گردد و از این رو لبهمهر در نهایت به اندرکنش من و دیگری باز می

این همه نیرویی تعیین کننده در سازماندهی گیری روابط اجتماعی است. با شکل

کنم. شخصیت است و از این رو حدس مربوط به آن را در این الیه طرح می

مند مهر که قواعد حاکم بر ازدواج و نماید که شکل هنجارین و قاعدهچنین می

کرد طی قرن گذشته رو به افول و زناشویی، یا دوستی و همکاری را تعیین می

بینی و الگوهایی نو در حال پیدایش باشند. در دیدگاه زروان سه پیش زوال داشته

( بیش از پیش از نهادها، 1توان داشت: مهر احتماال ی مهر میی شکلِ آیندهدرباره

قواعد، و هنجارهای اجتماعی استقالل خواهد یافت و در سطحی روانی و 

واده دستخوش ( ساخت خان2شخصی تجربه و صورتبندی خواهد شد، در نتیجه 
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( 3اش را از دست خواهد داد، و دگردیسی خواهد شد و پایداری و دوام دیرینه

ی زیسته و نمودهای گفتمانی و بروزهای رفتاری مهر و ی تنوع در تجربهدامنه

ی تجربه، ابراز و عشق افزایش خواهد یافت. یعنی با انبساطی در گستره

 صورتبندی این مفهوم روبرو خواهیم بود. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ی سطح اجتماعیسه حدس درباره

ی تمدن ایرانی : جمعیت ایرانیان مهاجر در بازسازی حوزهحدس هفتم

 نقشی سازمان دهنده و تعیین کننده ایفا خواهد کرد.

در حال حاضر حدود یک دهم جمعیت مردم ایران زمین در خارج از 

ی ه بحران زیست محیطکنند و با توجه بمرزهای جغرافیایی این قلمرو زندگی می

این شمار به احتمال زیاد طی ده سال آینده به شدت افزون خواهد شد. بخش 

ی این جمعیتِ بزرگ در کشورهای میزبان جایگیری اجتماعی مناسبی کرده عمده

و از موقعیت فرهنگی و اقتصادی مطلوبی برخوردار است. به موهبت انقالب 

 بار در تاریخ مهاجرتهای پرشمار ایرانیان، ای در سالهای اخیر برای نخستینرسانه

این بار کل جمعیت مهاجر با کل جمعیت مستقر در ایران زمین در تماس هستند. 

ای که بخشی از آن بازساماندهی تمدن ایرانی و خروج آن از وضعیت آشوبزده

ر تواند با به جریان انداختن منابع دشود، میشناختی مربوط میبه فقر منابع بوم
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نماید که بازسازی دسترس این جمعیت مهاجر به انجام برسد. یعنی چنین می

ی تمدن ایرانی هرچند به دست ایرانیان به انجام خواهد رسید، اما فرایندی حوزه

 افزا و شاخه شاخه خواهد بود.ای، همجهانی، شبکه

: جغرافیای سیاسی منطقه به کلی دگرگون خواهد شد. حدس هشتم 

اند از میان خواهند رفت و در قالب طی قرن گذشته تاسیس شدهکشورهایی که 

 ی ایران را پدید خواهند آورد.ای بار دیگر یک کشور یگانهاتحادیه

این نکته بر کسی پوشیده نیست که توافق عمومی ابرقدرتها در حال  

زمین است. این تجزیه از یک و ی هرچه بیشتر قلمرو سیاسی ایرانحاضر تجزیه

ن پیش با تسخیر سرزمینهای شمالی به دست روسها و سرزمینهای جنوبی نیم قر

ها آغاز شده و هم اکنون نیز با دامن زدن به جنگهای داخلی و به دست انگلیسی

ی تاریخی نشان داده که های قومی و مذهبی ادامه دارد. با این همه تجربهتفرقه

در قالب کشور ایرانِ اش ی مرکزی هویت سیاسی ایرانیان که بازماندههسته

 امروزین کمتر از یک چهارم مساحت و جمعیت ایران زمین را در اختیار دارد،

ی رخدادهای منطقه بوده است. کشورهای پرشمار و همچنان کانون تعیین کننده

 اند،معموال کوچکی که طی قرن گذشته در جریان فروپاشی استعمار پدید آمده

یاسی ناالیق و ناکارآمدی دارند و تنها با تکیه بر هویتهایی ساختگی و نظامهای س

 د. انشان و منابع طبیعی سرشارشان دوام یافتهمیراث تاریخی تحریف شده

محیطی یاد شده و تکاپوی جمعیت در این قلمرو این با بحران زیست

نظامهای سیاسی نوپا یکایک فرو خواهند پاشید و جای خود را به واحدهای 

تری خواهند داد که در نهایت منافع مشترک خویش را در اتحاد خردتر و ناتوان

خواهند دید. اتحاد سیاسی قلمرو ایران زمین منابع فسیلی جنوب غربی ایران زمین 

و منابع آب شمال شرقی ایران زمین )فالت پامیر و هندوکوش( را با هم ترکیب 

رگانی و خواهد کرد و در ضمن امکان احیای راه ابریشیم و مسیرهای باز

گردشگری در این قلمرو را فراهم خواهد آورد. این اتحاد به احتمال زیاد طی 
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 الملل انجام خواهد گرفت، یعنی بهبیست سال آینده و در بافت قواعد حقوق بین

دار کنونی ختم خواهد شد که تمرکز تشکیل فدراسیونی از کشورهای شناسنامه

د را با محوریت هویت ایرانی تاب خواهنسیاسی کم و یا )به احتمال بیشتر( زیادی 

 آورد.

های حاکم کنونی : نهادهای سیاسی امروزین و ایدئولوژیحدس نهم

هایی تازه از سنت و فرهنگ ایرانی خواهند منقرض شده و جای خود را به خوانش

 ای را پدید خواهد آورد.داد و این گفتمانها نظمهای سیاسی و قالبهای نهادین تازه

نهادهای اجتماعی در ایران زمین دیرزمانی است که آغاز شده فروپاشی 

و در بیشتر کشورهای نوپای منطقه به ناپایداری نظم سیاسی و یا اشغال کشور 

توسط ابرقدرتها انجامیده است. در کشور ایران هم پایدارترین و کهنترین نهاد 

شکلی  شود، بهکه خانواده است و شاخصی برای پایداری نهادها محسوب می

خطرناک ناپایدار و شکننده شده است. این زوال نهادهای مستقر با انقراض 

 طلب دنبالهای سیاسی فرصتکن شدنِ ایدئولوژیگفتمانهای جاری و ریشه

های افراطی و خشن از هویت قومی، مذهبی خواهد شد. به احتمال زیاد خوانش

جایشان را خواهند گرفت  و نژادی در این میان از بین خواهند رفت و گفتمانهایی

جانبه و احتماال مبتنی بر مهر )این رکنِ باستانی نظم اجتماعی در گرا، همهکه کل

ایران زمین( هستند. این گفتمانهای نو نهادهای سیاسی و اجتماعی نوینی را پدید 

 خواهند آورد.
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 ی سطح فرهنگیسه حدس درباره

شود و بافت شمگیری می: دین اسالم دستخوش دگردیسی چحدس دهم

های نو به کلی دگرگون خواهد جمعیت مسلمان منطقه با ظهور مذاهب و فرقه

 شد.

های سلفی و خشن از دین اسالم زیر فشار واکنش به احتمال زیاد خوانش 

نو  هاییامنیتی ابرقدرتها رو به زوال خواهد رفت و سنن و آداب دیرینه در شکل

هند شد. سیاسی شدن دین اسالم طی قرن گذشته که و گاه نامنتظره بازسازی خوا

های نظری و عملی چشمگیری را به ای مدرن بوده، ناکامیدر سرشت خود پدیده

گریز یا التقاطی را در میان بخش بزرگی از هایی دیندنبال داشته و سوگیری

ای از ها باعث شده بدنهجمعیت رقم زده است. در عین حال همین آشفتگی

لمانان در کشورهای غربی جایگیر شوند که در واکنش به فرهنگ جمعیت مس

دهند. از سابقه را هم نسبت به دین اسالم از خود نشان میشان تعصبی بیمیزبان

این رو احتماال تغییری چشمگیر در جغرافیای دین اسالم را طی بیست سال آینده 

 با ظهور شاهد خواهیم بود. در درون ایران زمین این دگردیسی احتماال

مدار و مالیم از اسالم )احتماال با مضمونی عارفانه( و از میدان هایی انسانخوانش

به در شدن قرائتهای خشن سلفی همراه خواهد بود. هرچند در این میان احتمال 

 رواج ادیان دیگر و به خصوص ادیان نوینِ مدرن را نباید نادیده انگاشت.

یابد و نهادهایی نو برای توسعه می : زبان پارسی در منطقهحدس یازدهم

 شود.ترویج و یادگیری آن تاسیس می

زبان پارسی که تا چند قرن پیش زبان رسمی ادیبان و دانشمندان در 

ی زمین )دولت صفوی، عثمانی و گورکانی هند( بود، در بزرگترین دولتهای کره

شن ی سیاسی خکند که از برنامهای را تجربه میحال حاضر انقباض و چروکیدگی

زدایی در گرداگرد قلمرو ایران زمین ناشی شده است. با این همه میراث پارسی

ادبی عظیم زبان پارسی همچنان پا برجاست و همچنان زبانی که حدود نیمی از 
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گویند، پارسی است. این زبان همچنان در میان مردم ایران زمین بدان سخن می

ای هرا دارد و در فضاهای مجازی و رسانهی جمعیت باسواد بیشترین رواج بدنه

و  ی آفرینش ادبینو نیز بیشترین کاربرد خودجوش و مردمی را دارد و در زمینه

سازگار شدن با دانشها و فنون نو در غیاب سازمانها و نهادهای پشتیبان دولتی، 

انعطاف و توانمندی چشمگیری از خود نمایان ساخته است. از این رو به احتمال 

اد همزمان با عقالنی شدن سیاستهای فرهنگی در منطقه، گسترش مجدد زبان زی

های ساکن ایران زمین را اش به زبان واسطه در میان تیرهپارسی و تبدیل شدن

 ببینیم.

بینی های هنری و نظام جهان: ساخت فرهنگی و سلیقهحدس دوازدهم 

ی خواهد کرد و های جهانی وامگیری پرشتابمردم ایران زمین از اندوخته

ترکیبهایی تازه از سنتهای قدیم ایرانی و موجهای فرهنگی نوظهور را نمایان 

 خواهد ساخت. 

ای و گسترش ارتباط فرهنگی میان مردم این روند پیامد انقالب رسانه 

است، که با حضور جمعیت بزرگی از مهاجران در کشورهای دیگر نیز تشدید 

ها، بومِ فرهنگی، احتماال با سلیقهنظر زیست شود. این بدان معناست که ازمی

هایی با برداشتها و باورهایی روبرو خواهیم شد که از آمیختگی رویکردها،

اند. این البته به معنای همگن شدن فرهنگ یا فرهنگهای تمدنهای دیگر برآمده

ی یک فرهنگ مسلط جهانی نیست. چنین فرهنگ ذوب شدن کل این تنوع در بدنه

گی شان پیچیدمداری تنها در تمدنهایی مستولی خواهد شد که فرهنگجهانمسلط 

 اندکی داشته باشند و ایران زمین در این زمینه گویا ایمنی داشته باشد.
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 اهی مجازی زبان پارسی رد عصر شبکه  

 (1395، آبان 78ی مدیریت ارتباطات، شماره مجله)

 

ه بود و خدمات مربوط به ارسال های همراه تازه باب شدزمانی که تلفن

گذراند، این نکته که الفبای ارسال پیامک التین اش را میپیامک دوران جنینی

ی نگرانی دوستداران زبان پارسی شده بود. اندکی از این زمان نگذشته است مایه

هایشان پیدا کردند و با ی مردم مهارت چشمگیری در تایپ درد دلبود که توده

ش و ابداعی که نمادها و قراردادهای خود را داشت، شروع کردند زبانی خودجو

شان به خطی عجیب و غریب که نیمِ بزرگترِ نمادهایش به نوشتنِ پیامهای پارسی

های داد و نیمی کوچکتر را عالیم ریاضی یا نشانهرا الفبای التین تشکیل می

آن را فینگیلیش  ای. دیری نگذشت که این خط نامی هم پیدا کرد و مردمرایانه

 نامیدند.

رسوخ خط التین در زبان پارسی که بر محملی فناورانه سوار شده بود، 

ر از تای واگیردار است و سادهسابقه نبود. خط اصوال رسانهامری نوظهور یا بی

شود. ایران زمین دست بر قضا در زبان یا معنا در میان فرهنگها و زبانها شایع می

ها انگیزش یکی از کانونهای مهم این نوع وامگیریو شگفتسراسر تاریخ دیرپا 

بوده است. بیست و پنج قرن پیش از این دولت جهانگیر هخامنشی از خط الفبایی 

 اش بیشتراش استفاده کرد که زبانآرامی برای نوشتن اسناد دیوانساالرانه

یز از آرامی ن هاییواژهای از پارسی باستان و ایالمی بود و به تدریج وامآمیخته

یافت. بعدتر که اسکندر گجسته نظم باشکوه پارسی را ویران کرد، در آن راه می

ا ها وامگیری شده بود، تخط یونانی که خویشاوند آرامی بود و مانند آن از فنیقی

سرزمینهایی دوردست مانند بلخ رواج یافت و تا چند قرن بعد دوشادوش آرامی 
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ای که در ایران زمین بدان در حالی که زبان اصلی گرفت،مورد استفاده قرار می

 بلخی بود که از زبانهای مهم ایرانی شرقی بوده است.  شد،نوشته می

 ای مانندهای تازهدر دوران جدید هم وقتی نسیم مشروطیت وزید و رسانه

روزنامه و مجله در ایران زمین باب شد، برخی از روشنفکران که فناوری را با 

ای دانستند، از تغییر خط پارسی به التین دفاع کردند. ایدهخط مربوط می بستری از

که به زودی معلوم شد برای تداوم فرهنگی سخت زیانبار است. این دست کشیدن 

از خط و بعدتر زبان پارسی طی صد سال گذشته در سرزمینهای جدا شده از 

گرایان و قوم های روسی کمونیستپیکر ایران زمین با ضرب و زور سرنیزه

ای مهلکی بار و فقر معناش آن گسست فرهنگی فاجعهترک تحقق یافت و نتیجهپان

است که امروز بافت فرهنگی بخش بزرگی از جمعیت باستانی ایران زمین را 

 گرفتار ساخته است.

 

 

 

 

 

 

 

وقتی پیامک زدن به فینگیلیش رواج یافت، بسیاری از آنها که با تاریخ 

های خط و زبان پارسی داشتند، احساس خطر دل در گروی زیباییآشنا بودند و 

شد که مبادا بر سر مردم کردند و هشدارها فراوان از گوشه و کنار شنیده می

تاسیس شان در کشورهای تازهساکن دل ایرانشهر نیز همان رود که بر برادران

رسی و خط آمده است. با این همه در همان روزها هم بودند کسانی که زبان پا
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نستند داهای فناورانه میکهنسال و زیبای آن را تناورتر و نیرومندتر از این نوسان

 کند. مان را تهدید نمیو اعتقاد داشتند خطری بزرگ زبان و خط

ی سالهای گذشته نشان داده که زبان پارسی به راستی نیرومند و تجربه

های تازه پدید نو و فناوریهای ماندگار است و در بسترهای نوظهوری که رسانه

سازد. شود و خود را با آن سازگار میآورند، به آسانی و چاالکی جاری میمی

ساز های پارسیاندک زمانی پس از نهادینه شدن تلفن همراه در ایران، سامانه

توان با قاطعیت فرض کرد که خط ها هم ساخته و رایج شد و امروز میپیامک

 ای زودگذر در این میان نبوده است. پردهه و میانفینگیلیش انقراض یافت

های نو به تلفن همراه و ارسال با این همه زبان رویارویی پارسی با رسانه

ی اینترنت در مخابرات کشور نخست به شد. گسترش شبکهپیامک محدود نمی

نویسی میدان داد که هنوز چنان که موجی شکوفا و پر جنب و جوش از وبالگ

شناسان و متخصصان ارتباطات قرار نگرفته است. است مورد توجه جامعهسزاوار 

های مجازی را دیدیم که نخست با کمی بعد از آغاز این روند، پیدایش شبکه

 اورکوت آغاز شد و بعد در فیسبوک به نهادی پایدار و فراگیر تبدیل شد. 

عادتهای ای رفتارها و ای با نوآرایی افراطی و ریشهاین موجهای رسانه

ارتباطی در ایرانیان همراه بود. جمعیت جوان و به نسبت با سواد ایران با الگویی 

مرکز های بسیاری آفریده، به شکلی نامتنظیر است و شگفتیکه در سطح جهانی بی

ی خویش را برای نوشتن های ویژهو خودجوش ساز و کارهای شخصی و استانده

ی پدید آوردند و الگوهایی نوظهور و و انتشار آرای خویش در فضاهای مجاز

سابقه از سازماندهی اجتماعی را به نمایش گذاشتند که از جنبشهای سیاسی تا بی

 گرفت. ساماندهی کمکهای مردمی به هنگام زلزله را در بر می

گذاری بر شان ساماندهی و قاعدهای که وظیفهنهادهای رسمی و دولتی

و روان و استانده شدنِ ارتباطهای زبانی  سانبایست آارتباطات مجازی است، می

آسایی که با میان کاربران را سرپرستی کنند، و سازمانهای فرهنگی غول



 119      پنج صد و نود وپنجاهم/ دیماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

اند و کارشان تدوین خط و رسم و زبانی دیوانساالری کشور چفت و بست شده

پیراسته برای این فضاهای نوظهور بود، در این میان به کلی از کار افتادند و به 

رانده شدند. در غیاب تاثیر و کارکردِ این نهادها، جمعیتِ جوان و حاشیه 

ی زبان و خط پارسی نداشت و به خاطر پرشماری که تخصص چندانی در زمینه

ناکارآیی مشابه نظام آموزشی کشور دانش و مهارتهای چندانی هم در این زمینه 

اری و استواری دار پر کردن این خأل شد و به سزاوبه دست نیاورده بود، عهده

 آن را به فرجام رساند.

گذار کالن و ظهور مدارها فروپاشی  نفوذ و اثرگذاری نهادهای سیاست

گیری پراکنده و منتشری که به شکلی مویرگی از دل کل و مسیرهای تصمیم

آوردند، افزا نظمهای نو پدید میآمدند و به شکلی همی جمعیت بر میپیکره

مان یارویی زبان پارسی و فضای مجازی را برابر دیدگانی رودورنمایی از آینده

 سازد.آشکار می

 

 

 

 

 

 

طی ده سال گذشته زبان پارسی و جمعیت مردم ایران گذاری تاریخی و 

 ی ایرانی در سراسر تاریخ دیرپایاند. سه نسل گذشتهبسیار مهم را از سر گذرانده

 رچه باسواد زندگیاین سرزمین نخستین کسانی هستند که در کشوری یکپا

کنند. این روند باسواد شدن کل جمعیت از دوران رضا شاه آغاز شد و با می

اکثریت جمعیت کشور را  1350ی تدبیر و کوششهای پرویز ناتل خانلری تا دهه

نویسا و باسواد ساخت. این روند پس از انقالب اسالمی نیز ادامه یافت. نسل 
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ا دو نسل پیشین تفاوت دارد که سطح سواد جوان امروزین از این نظر به کلی ب

و صدا  سراش است. یعنی در جنبشی اجتماعی و بیاش بیش از پسراندر دختران

که پیامدهایی تماشایی خواهد داشت، جمعیت دانشجویان ایرانی به شکلی 

 دگردیسی یافت که امروز تقریبا از هر سه دانشجو، دو تایش دختر هستند. 

های مجازی در شرایطی به کشورمان راه یافتند که کههای نو و شبرسانه

شد. ی نویسایی به فرجام خود نزدیک میگذار تاریخ و مهمِ یاد شده در حوزه

ن نویسی را باید بازتابی از ایی وبالگدر نتیجه شکوفایی ناگهانی و نامنتظره

بالگ والگوی تاریخی دانست. این روزها تقریبا پانزدهمین ساگرد تاسیس اولین 

اندازی شد. به دست سلمان جریری راه 1380شهریور  16پارسی است که در 

نویسی سرعتی چندان چشمگیر داشت که تا چهار سال بعد ی وبالگروند توسعه

های کشور به هفتصد هزار رسید و این در حالی بود که نه تنها هیچ شمار وبالگ

ها و بگیر و که کارشکنی کرد،نهاد دولتی و رسمی از این جریان حمایت نمی

 های ثبتتنها در سرویس بالگفا شمار وبالگ 1386ببندهایی هم در کار بود. در 

رسید و این بدان معنا بود که از ی پارسی به یک میلیون و سیصد هزار میشده

یس هایش تاسهر هفت ایرانی یک نفرشان فضایی برای انتشار افکار و اندیشه

نویسی باعث شد که در همین سال تارنمای مرجع الگکرده است. این رونق وب

تکنوراتی اعالم کرد که زبان پارسی به همین خاطر دهمین زبان رایج دنیا در 

اینترنت است و این در حالی بود که کشورهایی مانند ترکیه و عربستان 

های کالن برای ترویج زبانهای خویش بر اینترنت انجام داده بودند گذاریسرمایه

گذاری معکوسی برای محدود کردنِ آن رسید سرمایهدر کشورمان به نظر میو 

 رخ داده باشد.

عی اش به نوبرندگاننویسی از این نظر مهم بود که پیشجنبش وبالگ

شدند. یعنی کسانی بودند که نوشتاری را که به نظر خودشان نویسنده محسوب می

کردند. ناس و پرشمار منتشر میاهمیت و ارزش معنایی داشت، برای مخاطبانی ناش
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در میان این نویسندگان تنوعی خیره کننده از نظر موقعیت اجتماعی و شرایط 

نویسی دستگیر شد به جرم وبالگ 1383شد. نوید محبی وقتی در فردی دیده می

وبالگ خود را  1384حدود هجده سال داشت و دکتر احمد فلسفی وقتی در 

ذهبی، های مسن داشت. گرایشهای سیاسی، دیدگاهتاسیس کرد هفتاد و پنج سال 

شد هم به همین ها نویسانده میهای ادبی، و موضوعهایی هم که در وبالگسلیقه

گرفت. طبیعی بود که این شکلِ ای بسیار گسترده را در بر میترتیب دامنه

با افت و خیزهای فراوان در زبان همراه « نوشتن برای دیگران»انفجارگونه از 

 هاشد. در ابتدای کار غلطهای دستوری و نگارشی و حتا امالئی در وبالگبا

ر نگارانه دشد. اما طی یکی دو سال شکلی از زبان ادبی روزنامهفراوان یافت می

نویسی و گزارش اش بین خاطرهفضای مجازی رواج یافت که ساختار بالغی

 گرفت. نویسی قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

ی اجتماعی فیسبوک را در آمریکا رگ شبکهمارک زوکرب 1383در سال 

اندازی کرد و این فضا در زمانی بسیار کوتاه در ایران جایگاهی برجسته پیدا راه

تا به امروز جمعیت کاربران ایرانی فیسبوک بین  1387ی سالهای کرد. در فاصله

د صپنج تا هفت میلیون نفر در نوسان بوده و این بدان معناست که نزدیک به ده در

جمعیت کشور و در حدود یک پنجم جمعیت جوان کشور در این شبکه عضویت 
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دارند. فضای فیسبوک از نظر ساختار کمابیش به یک وبالگ استانده شده و 

با جدیتر شدنِ  1388کوچک شبیه است و افت تدریجی رواج آن از سال 

 اش با تلگرام آغاز شده است. فیلترینگ آن و جایگزینی

ی تلگرام که به نوعی جایگزین و رقیب ایرانی به شبکه هجوم کاربران

انگیز رفتار جمعی مردم های شگفتشود، یکی از نمونهفیسبوک محسوب می

کشورمان است. چون این شبکه به راستی به خاطر امنیت باال و امکانات چشمگیر 

 نی بسیار مناسبی برای کاربران ایرانی است. ایاش گزینهو سبک بودن برنامه

تاسیس شد و دو سال بعد ناگهان  1392ی به نسبت گمنام آلمانی در سال شبکه

با هجوم ایرانیان به آن شمار کاربرانش افزایشی چشمگیر پیدا کرد. به شکلی که 

ی اعضای آن ایرانی هستند. سرعت جایگیری کاربران ایرانی بر این امروز بدنه

ها ین روند را به سومین کوچ آریاییشبکه به قدری باال بود که برخی از دوستان ا

 کردند، که منظور مهاجرت از وایبر به تلگرام بود!.تشبیه می

های مجازی و رواجش در میان بخش بزرگی از جمعیت گسترش شبکه

شهروندان عادی شتابی روزافزون « نویسنده شدن»کشور، بدان معنا بود که روندِ 

بان پارسی در فضای مجازی یاری رساند به خود بگیرد. این جریان به بازآرایی ز

و روندِ نهادینه شدنِ این زبان در آن فضای نوظهور را تسریع کرد. امروز که به 

کنیم، این نکته آشکار ی ده دوازده ساله نگاه میاین جریانِ چاالک و شتابنده

است که زبان پارسی و خط رسمی پارسی به خوبی با فضای یکسره ناآشنا و 

ی ها و قواعدی دست یافته که ادامهنیای مجازی سازگار شده و به استاندهنوپدیدِ د

. اگر شودهای اجتماعی سنتی محسوب میمستقیم تاریخ زبان پارسی در زمینه

دی بنبخواهم در پایان این گفتار مهمترین الگوهای برآمده در این سالها را جمع

 آید:ای به دست میکنم، چنین سیاهه

ارسی در شکلی شیوا و روان به فضای مجازی راه یافته و نخست: زبان پ

ارسی، گیری از الفبای غیرپدر آن نهادینه شده است. استفاده از واژگان بیگانه، بهره
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و به کار گیری ساختهای دستوری غیرپارسی و ساختگی به تدریج منسوخ شده 

 م.نیبیها میو شکلی به نسبت پیراسته از زبان پارسی را در این شبکه

الخط و امالء کلمات دیده دوم: اختاللهایی که به خصوص در رسم

، بیشتر به نادانی و «(راجبه، مچکرم، اصتقالل! و...»هایی مثل شود )نمونهمی

ها در نظام آموزشی و شود و بازتابی از نارساییبیسوادی کاربران مربوط می

 نو ارتباط چندانی ندارد. هایجریان سوادآموزی ماست، و به زبان پارسی یا رسانه

نگارانه، ی اصلی از نثر جدید پارسی )روزنامهسوم: در میان سه شاخه

دیوانی رسمی، داستانی( لحن و بافت کالم در فضاهای مجازی از نظر 

ه نگارانه و داستانی است. نثر دیوانی رسمی کشناسی ترکیبی از نثر روزنامهسبک

های رسمی و دولتی رواج دارد جز در مقام انهها یا اخبار و گفتمان رسدر اداره

 طنز و شوخی در فضای مجازی رواجی نیافته است.

ی ارتباطها و گاه عمق مطالبی که در ی موضوعها و پهنهچهارم: دایره

 شود به کلی با سایر زبانها متفاوتهای مجازی منتشر میزبان پارسی بر شبکه

شان ای که در میانهی و زبان پارسیهای مجازنماید که شبکهاست. چنین می

ای برای جاری شده همزمان همچون نوعی ابزار خودآموزی و بایگانی

های مجازی در سایر کند. کارکرد اصلی شبکههای فرهنگی عمل میاندوخته

کشورهای دنیا بیشتر گپ و گفتهای روزمره و عادی است و به ندرت بحثهای 

ای سیاسی، نقد عقالنی و مشابه اینها در آن فلسفی، ابراز نظرهای علمی، جدله

 شود. یافت می
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پنجم: نوعی چرخش به سمت زبان ادبی کالسیک پارسی در فضاهای 

نویسی انتشار شود. هرچند در ابتدای کار و دوران وبالگمجازی دیده می

تخاب نماید که نوعی انشعرهای نو و سپید رواجی فراوان داشت، اما چنین می

طبیعی در این میان عمل کرده و امروز فضای ادبی فیسبوک و تلگرام یکسره در 

اختیار شعرهای بزرگانی مانند حافظ و موالنا و سعدی و فردوسی است. یعنی به 

های سیاسی و شکلی نامنتظره، این فضای مجازی گسترده که با سوگیری

شود، همچون فضایی یهای کاغذی محدود نمهای ایدئولوژیک رسانهنظریتنگ

 کند.ی ادبی ایرانیان عمل میبرای بازآموزی و بازسازی سلیقه

ششم: کشمکش و دعوا در فضای مجازی اصوال امری محتمل و رایج 

است. یک دلیل آن ناشناس بودن طرفهای درگیر در بسیاری از گفتگوهاست، و 

ت، عواطف اسدلیل دیگرش نارسایی متنِ نوشته شده برای انتقال احساسات و 

اند تا با استیکرهای گوناگون برطرفش کنند. هرچند در ابتدای ایرادی که کوشیده

آمیز رواج داشت و ناسزاگویی و فحاشی رواج فیسبوک بحثهای داغ و توهین

شد، اما به تدریج نوعی اخالق گفتمانی در فضای مجازی شکل بسیار دیده می
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داری در این فضاها چیره شده شتنگرفته و حد و مرزهایی از جنس ادب و خوی

ه طلبان هستند کگرایان و تجزیهای مانند قوماست. البته هنوز گروههای سیاسی

شان اصوال به ناسزا و فحاشی آمیخته است، و هنوز کسانی هستند که با گفتمان

هویت مشخصی به فحاشی و ناسزاگویی به این و آن اشتغال داشته باشند، اما 

شان بسیار محدود و رو به انقراض ی نفوذ گفتمانبارشان و درجهشمارشان و اعت

 است.

آید آن است که نباید چندان نگران ای که از این شش مشاهده بر مینتیجه

ای رویارویی زبان پارسی و فضاهای مجازی بود. فضای مجازی همچون آیینه

ادل نظر ث و تبتاباند، بحی جمعی مردم را باز میشفاف و افشاگر است که سلیقه

ر ها و عناصسازد و برای انتخاب طبیعیِ منشی مسائل را ممکن میعمومی درباره

 مستند و مدون و ساختار یافته فراهمفرهنگی و ساختهای گفتمانی نوعی چارچوبِ

آورد. تجربه نشان داده که زبان پارسی توانمندی و انعطاف الزم برای می

رد و قواعد و الگوهایی که در این زمینه از دل سازگاری با این فضاهای نو را دا

 رساند.  شود به استواری و اقتدار بیشتر آن یاری میآن نمایان می
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 ارزان کشتنِ مرگ

 ی مجازات اعدام(از سلسله بحثهایی دربارهدوم )بخش  

 

 

 

 

 

 

 ی اعدامصورتبندی مسئله

مینه رخ نموده را گردآوری و ها و بحثهایی که در این زاگر کل اندیشه 

یابیم که نگرشهای منتقد اعدام در ایران زمین که اغلب بندی کنیم، در میرده

اند، از نظر بافت و معنا شباهتی چشمگیر با بحثهای اروپاییان ماهیتی دینی داشته

ی این گفتمانها به چالش نظری یکسانی نگریسته است. همه در این زمینه داشته

ی ئلهاند. مسیش را در سرمشقهای مفهومی متفاوتی صورتبندی کردهو پاسخ خو

 اعدام در اصل از چند پرسشِ درهم پیوسته تشکیل یافته است:

آیا کشتن یک  نخست: جان انسان تا چه پایه ارجمند و مقدس است؟ 

تواند عادالنه و اخالقی باشد؟ یعنی آیا شرایطی وجود دارد که تحت انسان می

انسان امری اخالقی و سازگار با حق قلمداد شود؟ )این پرسش به  آن کشتن یک

 دهد.(ارج و تقدس جان انسان ارجاع می

آیا رواست  هدف از اعدام کردن قاتالن یا مجازات مجرمان چیست؟ دوم: 

برای برآورده شدنِ این هدف انسانی کشته شود؟ یعنی آیا مجازات کردنِ گناهِ 

دنِ کشتن با کشتن اخالقی و عادالنه و سودمند قتل با قتل، یعنی قصاص کر

 دهد.(است؟ )این پرسش به ارتباط میان جرم و مجازات ارجاع می

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5cGHzfvQAhUGwxQKHWLtAv4QjRwIBw&url=https://www.zerocensorship.com/uncensored/isis/gunshot-execution-of-prisoners-in-hama-syria-video-224403&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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آیا اعدام کسی  آیا دولت حق دارد شهروند خود را به قتل برساند؟ سوم: 

که در بافت قراردادهای اجتماعی یک جامعه تنیده شده، این قرارداد بنیادین را 

زند و آن را تشدید یا اعدام به خشونت نهادین جامعه دامن میکند؟ آنقض نمی

کند یا کارکرد بازدارنده دارد؟ )این پرسش به ارتباط بین آمریت و نهاد قدرت می

 گردد.(با اعدام باز می

آیا ممکن است خودِ روند اعدام  چهارم: پیوند اعدام با دادگری چیست؟ 

یست ه امری ستمگرانه تبدیل شود؟ آیا بهتر نعدالتی و تبعیض دامن بزند و ببه بی

اعدام با مجازاتی کارآمدتر و سودمندتر که کمتر با تبعیض همراه باشد، جایگزین 

 پردازد.(گردد؟ )این پرسش به پیوند میان اعدام و دادگری می

ای که در برابر ما قرار دارد، از سویی به مفهوم ی اصلیبنابراین مسئله

گردد و از سوی دیگر شکل اجرا شدن آن در قالب اجتماعی میحق و دادگری باز 

دهد. این مسئله از سویی تناسب و ارتباط میان جرم و را مورد پرسش قرار می

کند و از سوی دیگر به پیامد مجازات و کارکردهای مجازات را برجسته می

و  تارزان بودن در میان اسپردازد. یعنی هم پرسش از شرایط مرگفرضی آن می

ارزان شدنِ کسی نشان داد. برای هم پرسش از واکنشی که باید در برابر مرگ

ی روا بودن یا نبودن اعدام، نخست باید به استداللهای موافقان و هداوری دربار

ها و استواری مخالفان آن با نگاهی عقالنی و علمی نگریست و صحت داده

 استداللهای هردو سو را ارزیابی کرد.

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDypmYzfvQAhVJVBQKHXigDm0QjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/pro-isis-hackers-release-kill-list-43-united-states-m-shaffer&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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ی روایی یا ناروایی اعدام بسیار متنوع است. برخی از ها دربارهدگاهدی

نظامهای حقوقی که قدمتی بیشتر دارند آن را برای طیفی وسیع از جرایم )از جمله 

دانند و برخی دیگر آن را یکسره ناشایست گناهانی دینی مانند کفرگویی( مجاز می

یرند و گی این طیف قرار میمیانه پردازان جایی درکنند. بیشتر نظریهقلمداد می

 ای یا جنایت جنگی بر علیه بشریت یابرخی از جرایم سنگین مانند قتل زنجیره

ها ی این دیدگاهدانند. همهقتل همراه با تجاوز و شکنجه را مستوجب اعدام می

گیرد که دو سرِ آن به هواداران تثبیت مجازات اعدام یا معتقدان بر طیفی قرار می

شود. دو گروهی که هوادار الغای اعدام هستند یا از تثبیت الغای آن مربوط میبه 

گرایان ( و تداومabolitionist)کنند را در زبانهای اروپایی لغوگرا آن دفاع می

(retentionistمی )تر شدنِ زبان بحث، ایشان را . در اینجا برای رواننامند

 س از این هم چنین خواهم کرد.ام و پهواداران و مخالفان اعدام نامیده

ی اختالف کلیدی میان بنا بر این چالشهای نظری، دست کم چهار نقطه

ی روایی یا ناروایی اعدام به این دو اردوگاه هست که باید برای داوری درباره

روشنی صورتبندی شود و مراجع و روش پاسخگویی به آنها مشخص گردد. تنها 

بحث در این زمینه به موضعی شفاف و قابلتوان در این صورت است که می

م، ی بحثهای جاری به دست آوریدست یافت. برای آن که برداشتی انتقادی درباره

 پردازیم.های اصلی بحث میجدا جدا به هریک از گرانیگاه

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7zt69zfvQAhUEvhQKHetSDqEQjRwIBw&url=http://www.muslm.org/vb/showthread.php?558437-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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 نخست: ارزشِ جان

توان این ارزش را پاس ارزش جان انسان چقدر است و چطور می پرسش:

 داشت؟

ی کسانی که در هرجای طیف یاد شده قرار دارند، در این قریبا همهت

نکته توافق دارند که جان انسان ارجمند و مقدس است و باید آن را با تمام قوا 

پاس داشت. با این همه اختالف نظرشان به چگونگی پاسداشت این جان مربوط 

  شود. می

های کارکردگرایانه و ی مرکزی بحثهای اعدام هستهبازدارندگی و هزینه

شوند. به همین ترتیب وقتی نوبت به سودانگارانه در این زمینه محسوب می

رسد، ارزیابی ارزش جان انسان است که محوریت بحثهای اخالقی و فلسفی می

کند. از دید بیشتر هواداران الغای اعدام جان انسان امری مقدس و منحصر پیدا می

تل در هر شکلِ آن غیرمجاز و ناپذیرفتنی است. به فرد است و به همین خاطر ق

خواه از سوی قاتلی گناهکار باشد و خواه از سوی جالدی که به نیابت از نظامی 

کند. از دید ایشان جان هر انسان با دیگری برابر حقوقی قاتلی را مجازات می

است. یعنی قاتل نیز انسانی است که جانش به قدر قربانی اهمیت دارد. پس از 

انجام قتل و کشته شدن قربانی دیگر امکان بازگرداندن او به زندگی وجود ندارد، 

مثال با –شود او را به شکلی دیگر اما امکان رهاندن قاتل از مرگ هست و می

مجازات کرد. از این رو باید از نابودی دو جان پرهیز کرد و  -زندانی کردن

 تقدس زندگی انسانی را محترم شمرد.

ر هواداران مجازات اعدام هم بحث خود را از مقدماتی از سوی دیگ

کنند. از دید ایشان نیز زندگی انسان مقدس و یگانه و ارزشمند مشابه آغاز می

است و به همین خاطر نباید در برابر نابودی آن به دست قاتالن خاموش نشست. 
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س زندگی است که تقدی 1ی این دیدگاه در دوران ما وان دِن هاگمهمترین نماینده

در ادیان گوناگون و مجاز شمرده شدن اعدام در آنها را گواهی برای تایید اعدام 

کند. این در حالی است که بیشتر مخالفان اعدام در دوران ما از افراد محسوب می

ز اند که چنین تفسیری را امذهبی )به ویژه مسیحیان و بوداییان( تشکیل شده

  2.تابندکتابهای مقدس خویش بر نمی

از دید هواداران اعدام، پرهیز از کشتن قاتل به معنای آن است که برای 

ای بیگناه قایل شده باشیم. جان استوارت جان یک جانی ارزشی بیش از قربانی

های این استدالل را در حمایت از قانون اعدام میل که یکی از نیرومندترین نسخه

شتر برد و رنج و ناراحتی وارد به مجلس انگلستان ارائه کرد، بحث را گامی پی

                                                 

 

1 Van den Haag 

آمده به قربانی و خویشاوندانش را علت بنیادینی دانست که مجازات اعدام را 

آورتر و سازد. او در همین سخنرانی با همین منطق حبس ابد را رنجضروری می

تر از اعدام دانست و آن را به عنوان شکلی شدیدتر از مجازات برای جرایم مهیب

شنهاد کرد، بی آن که خواهان لغو اعدام باشد. استدالل بسیاری بسیار سنگین پی

از کسانی که خواهان لغو اعدام هستند نیز چنین است. یعنی معتقدند مرگی سریع 

آور از و آسان طی چند ثانیه برای کسی که چندین قربانی بیگناه را به شکلی رنج

آید. با یبه حساب مبین برده ناکافی است و حبس ابد برایش تنبیهی رنجبارتر 

این همه باید به این نکته توجه داشت که گذشته از چند موردِ استثنایی که در 

ام ی قاتالن حبس ابد را به اعدگنجد، تقریبا همهمی« قتل با نیتِ خودکشی»ی رده

2 Kronenwetter 2001: 41. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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شان همواره آن است که حکم اعدام را به حبس دهند و کوشش وکیالنترجیح می

نیز از  ترین حالتشهودی هم حبس ابد حتا در سختگیرانهتبدیل کنند. به طور ش

 نماید. تر میتر و مطلوباعدام سبک

 

 

 

 

 

 

ام تر از اعدتر و ترسناکبرای رد حرف کسانی که حبس ابد را سنگین

توان آورد. یکی همین ترجیح آماری معنادار مجرمان و دانند چند دلیل میمی

برای این که حکم اعدام را به حبس ان است، ششان و خانواده و دوستانوکیالن

ت کند. دلیل دیگر آن استر بودنِ دومی را اثبات میابد تغییر دهند، و این مطلوب

که زندگی در شرایط زندان هرچند شاید برای شهروندان آزاد و بیرونی بسیار 

 ناپذیر نیست. یعنیرنجبار و ناخوشایند بنماید، اما در واقع چندان هم تحمل

شرایط زندگی بیشتر زندانیان از شرایط زیست بسیاری از مردم بینوا و فقیر 

دهد که تر است. پژوهشهای روانشناختی گوناگون نشان میتر و راحتآسوده

 گیرند و با این شرایط تازهی زندگی در زندان خو میزندانیان به سرعت با شیوه

دودیتهای این فضای تازه شوند و روندهای زندگانی خود را در محسازگار می

کنند. از این رو زندان و حتا حبس ابد هم مجازات چندان سنگینی به بازتولید می

آید. به خصوص که بیشتر قاتالن مردان جوانی هستند که گاه تا چندین شمار نمی

دهند و خوراک و پوشاک و امنیت و دهه در زندان به زندگی خود ادامه می

 شود. گرشان از اموال عمومی جامعه پرداخت میهای زیستی دیپشتیبانی

http://www.saat24.com/news/173837/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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وال آن است که این حکم اص« سنگینی حبس ابد»سومین دلیل بر نادرستی 

ضمانت اجرایی ندارد. مواردی بسیار از زندانیان محکوم به این حبس ابد به خاطر 

ر اند و بسیاری دیگر دتغییر در قوانین یا تراکم جمعیت باالی زندانها آزاد شده

یگر رفتاری بار دنین باال به خاطر ترجم یا در سنین میانسالی به خاطر خوشس

ی حکمهای قاطع و استوارِ مشهور به آورند. حتا دربارهشان را به دست میآزادی

که به تازگی نام فیلم پر سر و صدایی هم قرار گرفته، زندان ابد « ابد و یک روز»

شود در واقعیت تضمین ناشدنی است. قطعیِ بی عفو و بخششی که وعده داده می

یعنی هیچ قطعیتی نیست که قوانین و شرایط زندانها در آینده نیز مثل امروز باقی 

 بماند و آن حکم ابدی مخدوش نشود.

                                                 

 

3 Bedau and Michael, 1987: 21-179. 

یکی از مهمترین استداللهای مخالفان اعدام آن است که کشتن یک انسان 

ه قتلِ ز کند، بناپذیر است و در صورتی که اشتباهی در آن بروکنشی برگشت

فردی بیگناه خواهد انجامید، و این با توجه به مقدس بودن جان آدمی ناپذیرفتنی 

های موجود بنگریم و ببینیم است. برای ارزیابی این دعوی باید نخست به داده

 شوند. ها به اشتباه محکوم میچه درصدی از اعدامی

ی راتلت در زمینه یکی از آثار مهم در این زمینه پژوهش مشهور بیداو و

این دو  3.م منتشر شد.1987کارانه است که در سال حکمهای اعدام اشتباه

ها را پژوهشگر با وجود آن که از هواداران متعصب الغای اعدام هستند و داده

بر گیرند، دانشمندانی معتاغلب به شکلی جهتدار برای تایید نظر خود به کار می
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اند هایی که تولید کردهی اعتبار دادهتوان دربارهشوند و میو خوشنام محسوب می

شان به سیصد و پنجاه مورد از احکام اعدام آسوده خاطر بود. این دو در پژوهش

اشاره کردند که احتماال به اشتباه صادر شده بود و از ابتدای قرن بیستم تا زمان 

انی مربوط ی این موارد به محکومداد. بخش عمدهانتشار مقاله را پوشش می

شد که به خاطر پیدا شدن گواهان تازه یا دستگیر شدن جانی اصلی می

ی شان اثبات شده و از بند رها شده بودند. با این همه آمار تکان دهندهبیگناهی

تواند دهد که احتمال خطا در صدور حکم اعدام باالست و مییاد شده نشان می

 ناپذیر بینجامد. به بروز ستمهایی برگشت

پژوهش دیگری که تحلیلی دقیق از هشت هزار اعدامیِ محکوم شده بین 

دهد، شمار بیگناهانِ محکوم به مرگ را .م را به دست می2004تا  1973سالهای 

شود. هرچند برخی برابر می ٪6/1زند که با کمی بیش از دویست نفر تخمین می

افزایش  ٪1/4ن عدد تا از نویسندگان اعتقاد دارند با افزودن متغیرهایی دیگر، ای

با مرگ  ی این افرادخواهد یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که تقریبا همه

مده شان پدید آی بیگناهیاند و پس از این که تردیدهایی دربارهکیفر نیافته

 اند.شان به حبسهای درازمدت یا ابد تغییر یافته، اما بخشوده هم نشدهمحکومیت

گفتمان مخالفان اعدام وجود دارد و در جریان تاکید بر عنصری که در 

هراسی شود، نوعی مرگناپذیری اعدام برجسته میاحتمال خطا و برگشت

شود. مخالفان اعدام در عین حال با متافیزیکی است که اغلب بدان اعتراف نمی

. کنندمجازات مجرمان موافق هستند و ضرورتِ کیفر دادن جنایتکاران را نفی نمی

اما اعتقاد دارند اعدام به شکلی ذاتی با تمام مجازاتهای دیگر تفاوت دارد و به 

آید که چرا مجازات همین خاطر باید طرد شود. در اینجا این پرسش پیش می

مرگ تا این پایه از دید این سخنگویان مهم و متمایز از باقی کیفرها دانسته 

 شود؟ می
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شود که ایشان هنگام تاکید لغو اعدام معلوم می با مرور گفتمان هواداران

ی مجازاتهای دیگر، یا اش با همهبر منحصر به فرد بودنِ اعدام و تمایز جوهری

ذیر بودنِ ناپکنند و یا برگشتبه تقدس جان آدمیان و تابو بودنِ کشتن اشاره می

 ایدهمرگ را در نظر دارند. مورد نخست چنان که بعدتر خواهیم گفت، با عقی

فرض بنیاد سر و کار داریم که معلوم نیست چرا چنین قاطعانه پیشنقدپذیر و بی

شود. یعنی نخست آن که معلوم نیست چرا جان آدمیان مقدس و گرفته می

شود.  شود، اما چنین تقدسی نثار جان جانوران و گیاهان نمیورجاوند پنداشته می

 شود، معلومتر شمرده میتول مقدساز سوی دیگر دلیل این که جانِ قاتل از مق

 . گرددنیست. چون گرفتن دومی بابت ستانده شدنِ اولی غیرمجاز فرض می

ای ناپذیر بودنِ اعدام، اصوال با گزارهی دومین گزاره یعنی برگشتدرباره

ناپذیری وجه تمایز اعدام و سایر کیفرها نادرست سر و کار داریم. یعنی بازگشت

شود. کسی که یک سال از عمر خود را راک آنها محسوب مینیست، که وجه اشت

ناپذیر رویارو شده است و هیچ گذارند نیز با کیفری کامال برگشتدر زندان می

راهی برای بازگرداندن یک سالِ از دست رفته از عمر وی وجود ندارد. به همین 

وت میان تفا شود نیز بعدا دوباره زنده نخواهد شد. یعنیترتیب کسی که اعدام می

 های متفاوتی ازاعدام و زندانی کردن تفاوتی کمی است و نه کیفی، و به درجه

شود. حد محدود کردنِ آزادی عمل و قید و بند نهادن بر زمانِ عمر مربوط می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjso6OKzvvQAhUD7xQKHfWJBe4QjRwIBw&url=http://www.christiantoday.com/article/isis.news.terrorists.introduce.new.execution.technique.dipping.captives.in.nitric.acid/86559.htm&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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نهایی این محدودیت آن است که باقی سالهای عمر فرد به کلی از او گرفته شود، 

تر از مجازات آن است که سالهایی از عمر او که این اعدام است. سطحی فروپایه

تر از او دریغ شود و در سطحی خفیف -ی حبس ابد کل عمر اویا درباره–

 اش به روندی تکراری در شرایطی محدود مقید گردد. زندگی

شود امری در تمام این موارد آنچه که به محکوم تحمیل می

دهد. خواه سپری شدنِ رجاع میناپذیر است و همواره هم به زمانِ عمر ابازگشت

فالن سال از عمر در زندان باشد، یا محو و منتفی شدنِ این سال به خاطر اعدام، 

ناپذیر روبرو هستیم. این تصور که با پرداخت پول در هر حال با امری بازگشت

، به همان «جبران کرد»در زندان را  توان سالهای تباه شدهخواهی میو یا معذرت

شود با پرداخت پول یا عذرخواهی از عتبار دارد که فرض کنیم میاندازه ا

در هر دو حالت کیفری که انجام «. جبران کنیم»ی یک اعدامی مرگش را خانواده

 ناپذیر و قطعی است و باقیپذیرفته به خاطر اتصالش با عمر و زمان بازگشت

شود که بوط میهای اجتماعیِ جبرانِ ارزشِ امر تباه شده مربحث به رمزگذاری

قراردادی نسبی است و ارتباط انداموار و راستینی با خودِ کیفیتِ تباه شده )عمر( 

 کند.برقرار نمی

توان گفت اعدام و زندانی کردن به خاطر شدت و نوع محدودیتی که می

کنند با هم تفاوت کیفی دارند. اما این تفاوت کیفی به عمر و زندگی تحمیل می

ت. ی مجازاتهاسی مشترک همهشود و این سویهدن را شامل نمیناپذیر بوبازگشت

ناپذیری اگر بخواهد جدی گرفته شود از این رو تاکید مخالفان اعدام بر بازگشت

باید به کل مجازات تعمیم یابد، که آشکارا نتایجی ناپذیرفتنی و ناعادالنه را به 

تر م از سایر کیفرها، بیشدنبال خواهد داشت. یعنی گویا در بحثِ تمایز ذاتی اعدا

اسی هری مهیب بودن مردن و حس و حال مرگی متافیزیکی دربارهبا نوعی عقیده

روبرو باشیم، نه استداللی که به واقع تفاوتی ذاتی بین اعدام و مجازاتهای دیگر 

را نشان دهد. اعدام هم مانند زندانی شدن یا کار اجباری یا قطع عضو 
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دودیتی را به آزادی عمل محکوم در بسترِ عمر/ زمان ناپذیر است و محبازگشت

 کند.او تحمیل می

 

 

 

 

 

 

 

 دوم: هدفِ کیفر

پرسش: هدف از اجرای حکم اعدام )یا هر مجازات مدنی دیگری( چیست؟ 

شود و چه نسبتی میان عدالت و دادگری چطور از مجرای اعدام یا کیفر برقرار می

 ست؟ جنایت و مکافات و عدل و حق برقرار ا

در این مورد دو دیدگاه کالن وجود دارد. یکی که کهنتر، فراگیرتر و 

ی مرکزی داند. یعنی هستهتر است، هدف از مجازات را تالفیِ جنایت میرایج

داند و این میل را ی حس انتقامجویی میبرقراری عدالت از مجرای کیفر را ادامه

که مدرن است و تازه طی شناسد. رویکرد دیگر در ستمدیدگان به رسمیت می

ی حقوقی پیدا کرده، انتقامجویی ی گذشته در برخی از کشورها سیطرهچند دهه

داند و آن را در مقام بنیادی برای را همچون حسی بدوی و ناشایست مردود می

شناسد. در این چارچوب هدف از کیفر آن است تعریف عدالت به رسمیت نمی

یری شود و از این رو مبنایی سودانگارانه که از تکرار جرم در آینده پیشگ

 شود.فرض گرفته میپیش

چنان که گفتیم، سرمشق عمومی و جهانیِ کیفر و اعدام از انتقامجویی بر 

ایست که به قربانی وارد آمده است. زیربنایی بودنِ خیزد و در پی جبران لطمهمی

اوان ست. مثال اهمیت تاین تفسیر از حق و کیفر در زبانهای اروپایی نیز نمایان ا
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( از to murderکشتن )دادن بابت قتل چندان بوده که در زبان انگلیسی فعل 

mordre  وامگیری شده که تاوان دادن و خونبها دادن را در فرانسوی میانه

 رساند.می

در مقابل گفتمانی که به منافع جمعیِ اعدام تاکید دارد و قالبی 

دمت دارد و چنان که گفتیم نخستین متن منسجم سودانگارانه دارد، دو نیم قرن ق

اش را بکاریا نوشته است. تفاوت این دو نگرش در آن است که سرمشق درباره

شیده یا کند و رنجی که قربانی کانتقام بیشتر بر متغیرهای روانشناختی تاکید می

کنند و میل ایشان برای انتقامجویی رنجی که خانواده و خویشاوندانش تحمل می

ی گیرد. در مقابل رویکرد سودانگار که در عصر روشنگری و زیر سیطرهرا مبنا می

گرایی افراطیِ قرن هجدهمی صورتبندی شده بود، متغیرهای روانشناختی را عقل

کند و به دنبال روشی عقالنی شان با عواطف و هیجانها طرد میبه خاطر آمیختگی

گردد و عدالت را در برخورد جرم می و استانده و متقارن و سرد و خنثا نسبت به

 کند.یکسان و فارغ از احساسات قربانیان جستجو می

یص توان تشخدو تمایز دیگر میان نگرش انتقامجویانه و سودانگارانه می

داد. نگرش انتقامجو بیشتر بر گذشته و ستمی که به واقع بر قربانی وارد آمده 

مالِ محور است و به احتانه بیشتر آیندهتمرکز دارد، در حالی که دیدگاه سودانگار

تکرار جرم در آینده نظر دارد. دیگر آن که نگرش انتقامجو فرد را مبنای پردازش 

دهد و از این زاویه چارچوبی اختیارگرا و فردمحور و محور تحلیل خود قرار می

 شکند و رنجِ قربانی و اطرافیاندارد. یعنی تقصیرِ جنایت را به جانی منسوب می

داند. در مقابل رویکرد سودانگار را برای تالفی جنایتی که انجام شده کافی می

گیرد و در تا حدودی در همان قالب عمومی فرهنگ نهادمدار اروپایی قرار می

انگارد. مفهوم سود در نگرش مورد نظرمان بیشتر بر محور عمل فرد را نادیده می

آن که به لذت و رنج یا خشم و های فردی شود و سویهکلیت جامعه مطرح می
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ی غیرعقالنی بودن کنار شود در بحثهای حقوقی به بهانهآسودگی مربوط می

 شود. گذاشته می

نظامهای حقوقی امروزین یکسره بر مبنای نگرش سودانگار تدوین 

ود. با شی لغو اعدام نیز همیشه در این زمینه پیکربندی میاند و بحث دربارهشده

 نماید که به همینی این نگرش نمایان و انکارناپذیر است، چنین میآن که سیطره

سادگی نتوان نگرش انتقامجو را از میدان به در کرد. حقیقت آن است که کل 

نظامهای حقوقی دوران پیشامدرن و به ویژه چارچوبهای مربوط به اعدام در 

اند شدهدی میی فرهنگها و در سراسر تاریخ زیر چتر نگرش انتقامجو صورتبنهمه

ی ی مردمان دربارهگیری تودهنماید که مبنای تصمیمو حتا امروز هم چنین می

روایی یا ناروایی اعدام همین سرمشق باشد. رویکردی که انتقام را مهم قلمداد 

ی بحثهای رسمی کیفری تبعید شده و پیش کشیدن مجدد بحثِ کند از دایرهمی

 مان از پرداختن بهشود. اما در نقدِ کنونییآن نوعی تابوی دانشگاهی محسوب م

آن گریزی نیست. چرا که بر خالف آنچه که نگرش سودگرا در قرن هجدهم ادعا 

کرد، این سرمشق نظری بروز ساده و بدویِ یک عاطفه و هیجانِ حیوانی و می

ناپخته نیست که بخواهد با آموزش و پیشرفت عقالنیت در جهان از همه جا 

ی هواداری یا مخالفت با . در واقع متغیرهای اصلی تعیین کنندهرخت بر بندد

شوند و از این رو باید اعدام همچنان در درون سرمشق انتقامجویانه تعریف می

 طرفانه به ماهیت متغیرهای آن نگریست. منصفانه و بی

ها و وابستگان به قربانیان در دست است نشان هایی که از خانوادهگزارش

خواهند انتقام مرگ عزیزشان به ی موارد این افراد میتقریبا در همه دهد کهمی

ی این افراد خواهان اعدام جنایتکار شدیدترین شکل ستانده شود. تقریبا همه

ه حبس شود کای که چنین نیست به کسانی مربوط میهستند و موارد استثنایی

اوان و یکدستی وجود دانند. همچنین گزارشهای فرابد را رنجبارتر از اعدام می

ی آسودگی خاطر، آرامش، و پایداری دهد اعدام جانیان مایهدارد که نشان می
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روانی آسیب دیدگان از جنایت شده است. بر همین مبناست که حتا در کشورهایی 

ی قربانی شود، خانوادهمانند آمریکا که اعدام امری کمابیش پنهانی قلمداد می

ضور داشته باشد و کشته شدن قاتل را به چشم ببیند. حق دارد در مراسم اعدام ح

.م 2001به سال  4وِیاین ماجرا قابلیت تعمیم هم دارد. چنان که وقتی تیموتی مک

در اوکالهاما بمبی منفجر کرد و صدها تن کشته و زخمی به جا گذاشت، قاضی 

دها به ص های قربانیان که شمارشانترتیبی داد تا خانواده 5کرافتپرونده جان اش

 ی مراسم اعدام کشته شدن جانیرسید بتوانند از راه پخش زنده و مداربستهتن می

 6را به چشم ببینند.

 

                                                 

 

4 Timothy McVeigh 
5 John Ashcroft 

 

 

 

 

 

اگر در سطحی روانشناختی به میلِ انتقام بنگریم، آن را مشتقی از حس 

خشم خواهیم یافت. در شکل پایه و فراگیرش، حس دادخواهی و عدالت زمانی 

ن خشم با بازگرداندن آسیب به جنایتکار تالفی شده باشد. شود که ایاجرا می

آمیز است، در جریان آسیب دیدن از ای ویرانگر و خشونتیعنی خشم که غریزه

6 Kronenwetter 2001: 45. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xMbSzvvQAhXE0xQKHcO6AxsQjRwIBw&url=https://www.zerocensorship.com/uncensored/isis/new-mass-execution-french-executioner-video-221146&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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 ایست کهشناسانهاش یکی از مبانی روانشود و ارضا شدنور میدیگری شعله

 سازد. را معنادار می« برقرار شدن مجددِ عدالت»حسِ 

نی پیوندی نزدیک با ترس دارد. خشم و ترس هردو خشم در سطح روا

دهند. اند و هردو دیگری را در مرکز توجه فرد قرار میبه خشونت گره خورده

تفاوت در اینجاست که خشم از دریافت آسیبی )کاهشی در قلبم( از دیگری در 

نده بینیِ دریافت چنین آسیبی در آیی ترس پیششود و سرچشمهگذشته ناشی می

را  شوند که قلبمیعنی ترس و خشم هردو به رفتاری از دیگری مربوط می است.

شم ی خدهد. اگر این رفتار پیشتر رخ داده باشد، برانگیزانندهدر من کاهش می

 شود. ی ترس میاست و اگر امکانِ بروز در آینده را شامل شود، مایه

خشونت  یدر این معنی خشم و ترس دو ساز و کار روانی متعادل کننده

در جامعه هستند. حس تهاجمی خشم و حس تدافعی ترس هم به رفتارهای 

کنند. بر این معنا وقتی از میل به زنند و هم آن را مهار میآمیز دامن میخشونت

م که کنیگوییم، در واقع به ساز و کاری تکاملی اشاره میانتقامجویی سخن می

زی خود گنجانده است و به ی مرکدو حس بنیادینِ خشم و ترس را در هسته

کند. ی بروز خشونت در جامعه را تنظیم میشکلی پیشینی و تکاملی شدت و دامنه

هم در قبایل گرد آورنده و شکارچی باستانی و هم در شهرهای پرجمعیت 

ز ها )کاستن اها و ستمای از بدیها با شبکههای شامپانزهامروزین و هم در قبیله

 انگیزد و به انتقامجویی و تالفیستیم که خشم را بر میقلبم دیگری( روبرو ه

ن شود، و ترس از این که چنی)کاستن از قلبمِ آنکه از قلبم من کاسته( منتهی می

 ی بسیاری از خشونتهای محتمل است.خواهد شد، بازدارنده

کند آن است که یک جنایت هرگز یک آنچه که بحث انتقام را مهم می

شود. اش به یک قربانیِ مجزا محدود نمیی کاستنِ قلبمو دایرهقربانی یکتا ندارد 

دهد، حتا پس از درگذشت ی مواردی که قتلی یا جنایتی رخ میتقریبا در همه

مانند ای از خویشاوندان، دوستان، دوستداران و آشنایانِ وی باقی میقربانی شبکه
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د. یعنی جنایتِ انکه به خاطر مرگ وی دستخوش رنج و غم و سوگ و خشم شده

ای کند و به پرتاب سنگی به برکهیک جانی تنها یک قربانی منفرد را آماج نمی

ی اجتماعی پیرامون وی نیز پدید ماند و موجی از کاهش قلبم را در شبکهمی

کس و کار و در محیطی بیگانه ی کسانی که منزوی و بیآورد. حتا دربارهمی

د شان تاثیری مشابه )هرچناجتماعی پیرامونی روابط شان در شبکهباشند، قتل

 آورد.تر( پدید میدامنهغیرشخصی و کم

شکل طبیعی و بدیهیِ واکنش کسانی که در معرض این رنج قرار 

گیرند، خواستِ انتقام است. یعنی در تمام جوامع و در تمام فرهنگها در سراسر می

به  شده که جنایت بایدمیشان، بدیهی و طبیعی شمرده دوران تاریخِ شناخته شده

شکلی به جانی بازگشت داده شود، و این مبنای قانون مشهور قصاص است که 

ی طی دویست سال گذشته سیطره«. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»

تدریجی چارچوب سودانگارانه بر نظامهای حقوقی اروپایی و تکثیر آن از مجرای 

های دیگری بر این جریانِ عام و ده تا حسابگریموج تمدنی مدرنیته، باعث ش

کهن و فراگیرِ انتقامجویی غلبه پیدا کند. با این همه همچنان نخستین واکنش 

روانی آسیب دیدگان از یک جنایت آن است که خواهان انتقام باشند. یعنی به 

طور مشخص بخواهند که آسیبی همسان با آنچه جنایتکار بر دیگران وارد آورده 

 ت، بر خود او وارد آورده شود. اس

ی فرهنگ مدرن را بنگریم، بحثهای حقیقت آن است که اگر کل پیکره

ای مربوط به لغو اعدام و تقدس جان انسان را قشری نازک و بسیار محدود بر بدنه

فربه و بزرگ خواهیم یافت، که همچنان بر اساس انتقامجویی پیکربندی شده 

م سینمایی بنگریم تا دریابیم که همچنان میل به انتقا هایاست. کافی است به فیلم

افی پسند است و کو روایت کردنِ داستان انتقام رایجترین مضمونِ داستانهای عامه

است گفتمان سیاستمداران و دولتمردان و حتا رهبران دینی را مرور کنیم تا آشکار 

ست. این قاعده شان انتقامجویی محور بنیادین تعریف عدالت اشود که در همه
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شود و به شدت فراگیر است. هم در جغرافیا و تاریخ خاصی محدود نمی

های های مشهور چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم با سخنرانیسخنرانی

این  ها ازها و ژاپنیدولتمردان آمریکا و شوروی و همچنین تبلیغات جنگی آلمانی

شان را به انتقامجویی جامعهنظر مشابه و در واقع یکسان است، که همگی مردم 

خوانند. همین مضمون را در سخنرانی در برابر جنایتهای کشوری بیگانه فرا می

بینیم، و دقیقا همین را تقریبا در تمام ی یازده سپتامبر میبوش پس از حادثه

توان تشخیص های مهم دولتمردان و رهبران اجتماعی میها و مصاحبهسخنرانی

 داد. 

مانند گاندی و ماندال که از گفتمان عدم خشونت دفاع  سخنگویانی

شمار و استثنایی هستند، و هم گفتمانی آمیخته و ناخالص اند، هم کمکردهمی

دارند و هم مهمتر از همه، تاثیر گفتارهایشان جای چند و چون بسیار دارد. یعنی 

ساز و  طشود که گفتمان عدم خشونت گاندی توسمعموال به این نکته توجه نمی

کارهای دولت استعماری بریتانیا برکشیده شد و بر گفتمانهای انتقامجویانه و خشن 

بومی هند برتری داده شد و پذیرشی که به این ترتیب به دست آورد در واقع 

استقالل هند را حدود نیم قرن )از ابتدای جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی 

دال هم که از گاندی و تولستوی متاثر بود، در دوم( به تعویق انداخت. گفتمان مان

نهایت به سیاستمداری تعلق داشت که پیشتر با جنبشی چریکی و خشن پا به 

میدان نهاده بود و این گفتمان را به اجبار در درون زندان اختیار کرده بود، نه در 

 زمان آزادی و زمانی که سالح در دست داشت. 
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و محترم بودن این سیاستمداران البته جای ارزشمند بودن این سخنان 

 ی تاریخی وها، معنایشان در زمینهخود دارد، اما باید به شرایط صدور این گزاره

شان نگریست و در این حال بعید ی عملیشان، و دستاورد و نتیجهشناسیجامعه

آمد راست داورانِ آگاه بر زیر و بم ماجرا، این گفتمان را به راستی سودمند و کا

توان گفت گفتمان عدم خشونت در شرایط پایه قلمداد کنند. یعنی به جرأت می

اند و رسناسودمند و زیانبار است و به تداوم ستم و بازتولید خشونت یاری می

های تاریخی خاصی است که اغلب با سوار شدن بر موجهای تنها در روزنه

ه پیروزی یابد. چنان کعتبار مینشیند و اای به کرسی میربط و جداگانهتاریخی بی

ی گاندی تنها پس از فروپاشی استعمار اروپاییان پس از جنگ دیرهنگام و پرهزینه

جهانی دوم تحقق یافت، و همچنان که اگر اتحاد جهانی برای لغو آپارتاید و 

 برد. داشت، کوششهای ماندال کاری از پیش نمینژادپرستی وجود نمی

که اگر با نگاهی تجربی و عملیاتی به موضوع  اینها همه بدان معناست

که  بنگریم، گفتمان غالب و رایج را همان چارچوب انتقامجویی خواهیم یافت،

سازی قلبم بیشترین کارآیی را هم دارد. در ضمن انگار از نظر بازدارندگی و بهینه

انسانی راز این رو انتقامجویی داستانی نیست که بتوان به سادگی با برچسبی مثل غی

یا بدوی بودن آن را از میدان خارج کرد. حتا کسانی که در این زمینه شعار 

وانند خکنند و داستانهایی میدهند هم در اوقات فراغتشان فیلمهایی تماشا میمی

م شان اگر دقیق شویاش انتقامجویی است و در زندگی شخصیکه مضمون اصلی

ی فهم و اعمالِ عدالت بازخواهیم الودهی انتقامجویی را در مقام شی پایهقاعده

 یافت. 

دهد که واگذار شدن دادرسی و اعدام سیر تحول قوانین جزایی نشان می

ی قربانی بدان معنا نیست که ساز و به دولت و برگرفته شدن این حق از خانواده

د، شمی ها تعریفها و خاندانها و عشیرهگیری که پیشتر در دل قبیلهکارهای انتقام
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اعتبار خود را از دست داده باشد. برعکس، در اینجا با انتقال این روندها به 

ی دولت روبرو هستیم و این بخشی از روند گسترش اقتدار دولتی و پیچیده زمینه

ی ظهور مدرنیته ی آن است که شاخص عمدهشدن ساز و کارهای سامان دهنده

ی ن حقوقی و جزایی ادامهشود. یعنی ظهور ساز و کارهای مدرهم محسوب می

های قدیمی است و شکلی سازماندهی شده و منظم و قانونمند همان انتقامجویی

 کند. از همان را در شرایطی مدرن بازتولید می

این تصور که حقوق مدرن به خاطر چیرگی سودانگاری و اومانیسم پیوند 

ت و ی به جنایاخود را با انتقامجویی گسسته و در سرمشق نظری به کلی تازه

نگرد، نادرست و سطحی است و شواهدی تاریخی یا اسنادی استوار مکافات می

برای تاییدش وجود ندارد. این روند در واقع به معنای غیرشخصی شدن، یکدست 

و متقارن و فراگیر شدن، و عقالنی و کارآمد شدنِ روند انتقامجویی بوده است. 

متمرکز  ی سیستمیبافتی عقالنی بر عهده بر این اساس ساز و کار انتقامجویی در

و تخصص یافته برنهاده شده است تا مستقل از عواطف و هیجانهای پرنوسانِ 

خویشاوندان قربانی و مستقل از توانایی یا ناتوانی ایشان برای ستاندن انتقام، 

 همین کارکرد را به انجام برساند. 

ی جزایی نظامها« توجیه»حاکم بر « گفتمان»این نکته البته درست است که 

مدرن، کوشیده تا با محکوم ساختنِ عواطف و هیجانهای شخصی بر عقالنیت 

 گرایی سودانگارانه و انکارخویش تاکید کند و با پافشاری بر سرمشق انسان

ی ی خود و رگ و ریشهجویی، گسستی میان تاریخچهاهمیت و اعتبار انتقام

است که این گفتمان به توصیف امری  اش پدید آورد. اما حقیقت آنتاریخی

ی مستقیم همان مشغول است که هم از نظر ساختاری و هم کارکردی در ادامه

گیرد و همان نتایج را با همان ارزشهای نهادین در قالبی سنت انتقامجویی قرار می

 رساند.به انجام می -و البته متمرکز و دولتی-عقالنی و استانده 
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دهد، انتقام را در برابر بازدارندگی و منافع قرار میگفتمانی که جبران و 

کند که یک سرِ آن )میل به انتقام( به نوعی یک جفت متضاد معنایی درست می

مدار و بدوی است و سرِ دیگر آن )سودِ هیجانی، گذشته-امری فردی، عاطفی

ر واقع دنگرانه و مترقی دارد. اینجا بازدارندگی( وضعیتی اجتماعی، عقالنی، آینده

وردد نی مدرنیته را در میای سر و کار داریم که کل پیکرهسازیبا همان دوقطبی

سازد. ای معنایی از سنتِ پیشامدرن متمایز میو آن را همچون شالوده

ای که لزوما به گسستهایی تاریخی یا شکافهای مفهومی راستین سازیدوقطبی

شکافهایی را در پیوستارِ تفاوت دهد، و در بیشتر مواقع گسستها و ارجاع نمی

 کند تا به استقاللی مفهومی و شکلی از خودبنیادیِ تاریخی دست یابد. اختراع می

های ی مدرنیته و زیرسیستماما اگر با نگاهی انتقادی به پدیده

ها ازیسی این دوقطبیبینیم که بخش عمدهاش بنگریم، به روشنی میکارکردی

ضعی و محلی دارند و در مقطع تاریخی خاصی در بستر ای سیاسی و موتبارنامه

 اند و بعدتر تعمیم یافته وای ابداع شدهکشمکش حزبها و گروههای سیاسی ویژه

ایی ای بزرگتر برآورده سازند و الگوهاند تا منافعی مشابه را در گسترهتکثیر شده

ر این ایند. اگهمسان )یا گاه به کلی ناهمسان( از غلبه و سیطره را پشتیبانی نم

را  هپشتوانهای ساختگی و بینوسانهای موضعی و سطحیِ معناها و این دوقطبی

اورهای ی ببینیم که همچنان شالودهکنار بزنیم و به روندهای زیر آن بنگریم، می

کلیسایی در دل نهادهای مترقی ساخت فرهنگ )مثل هالیوود( با شدت بسیار 

داری وتستانی همچنان استخوانِ روح سرمایهفعال است و به قول وبر اخالق پر

 سازد. را بر می

هایی قید و شرط دوقطبیی پذیرش شتابزده و بیبر این مبنا باید درباره

 کنند، قدری سنجیده وکه مشروعیت نظامهایی حقوقی یا سیاسی را تضمین می

های میان دشان را ارزیابی کرد و پیوننقادانه اندیشید و تبارشناسی و تاریخ تحول

های استداللی حاکم بر آن را به دقت وارسی و ارزیابی کرد. اگر مفاهیم و پیکره
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یابیم که مستقل از شعارهای گوناگون و رنگارنگ، آزردگیِ چنین کنیم، در می

جامعه از بروز یک جنایت و واکنش خشمگین افکار عمومی از یک قتل مشهور، 

ن میل به انتقامجویی در میان آشنایان و ی همای مستقیم و عمومیت یافتهادامه

وابستگان به قربانی است، و ساز و کارهای حقوقیِ حاکم بر مجازات قاتالن همان 

است که پیشتر هم در سنتِ همسانِ جوامع گوناگون وجود داشته و تنها قالبی 

 مدرن و عقالنی و کارآمدتر به خود گرفته است.

 

 

 

 

 

الها بحثی جدی در میان دو گروه برپا بوده در نظام حقوقی آمریکا برای س

ی قربانی نباید در روند است. گروهی که اعتقاد دارند رنج و احساسات خانواده

دادرسی به حساب آید، و آنها که این متغیر را هم بخشی از روند دادرسی 

ی قربانی برای انتقامجویی ی میلِ خانوادهدانند. کسانی که با مداخلهمی

گویند روند مجازات امری اجتماعی، عقالنی و قانونمند است که ، میاندمخالف

 اشباید مستقل از متغیرهای موضعی و نوسانهای عاطفی و افرادِ خاص درباره

ی آدمها ارزشی برابر دارد و اعمال نفوذ گیری شود. از دید ایشان جانِ همهتصمیم

شود جان او باعث می ای مشهوری قربانیی پرجمعیت و بسیار آزردهخانواده

کس و کار و گمنام قلمداد شود. همچنین بر ای منزوی و بیارزشمندتر از قربانی

ی قربانی باعث ی خانوادههمین مبنا به حساب آوردن خواست انتقامجویانه

شود روند داوری و مجازات عادالنه نباشد و هیأت منصفه زیر تاثیر این عامل می

مجرم در پیش بگیرند. برخی از مخالفان تندروی رویکردی خصمانه نسبت به 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_ZnBz_vQAhVCuhQKHY0xDnIQjRwIBw&url=http://islamreview.ru/news/boeviki-igil-torguut-organami-kaznennyh-imi-ludej/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNEYCeLpa8Nl588Oo_qmDWizJOqDfA&ust=1482076943100571
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ی قربانی در برابر هیأت منصفه حاضر شوند اعدام معتقدند اگر قرار است خانواده

ی قاتل هم باید به و از درد و رنجهای خود بابت مرگ عزیزشان بگویند، خانواده

 ههمین ترتیب حضور یابند و از درد و رنجی که بعد از اعدام عزیزشان تجرب

 خواهند کرد حرف بزنند تا هیأت منصفه هر دو سوی ماجرا را لمس کند!

ی قربانیان، از سوی دیگر هواداران به حساب آوردنِ رنج و میل خانواده

ی ناپذیر از جرمِ جانگویند که آسیبِ وارد شده بر این افراد بخشی تفکیکمی

شود و کل رنج و ی قتل خالصه نمیاست. یعنی جنایتِ یک قاتل تنها در لحظه

یب شود. به همین ترتآید را هم شامل میای که به اطرافیان مقتول وارد میبدبختی

از دید ایشان کارکرد مجازات تنها بازدارندگی تکرار جرم در آینده نیست، که 

                                                 

 

7 Kronenwetter 2001: 46. 

ی شود. در نتیجه میل خانوادهجبران آنچه در گذشته رخ نموده را نیز شامل می

و محترم است و در روند دادرسی باید آن را نیز به حساب  قربانی به انتقام مشروع

ی قربانی که به خاطر کردار ارادی و آورد. از دید ایشان درد و رنج خانواده

ربه ی قاتل تجی انسانی جنایتکار پدید آمده، به کلی با آنچه خانوادهبدخواهانه

و مرگ قاتل  کنند متفاوت است و دومی ارزشی حقوقی ندارد. چرا که اعداممی

ی خودش بوده و مقصری بیرونی ندارد. طی سالهای گذشته پیامد کردار مجرمانه

 .م دیوان1991چرخش نمایانی به سود نگرش دوم رخ نموده است و از سال 

ی قربانی نیز به حساب آید عالی ایاالت متحده مقرر کرد که احساسات خانواده

  7نصفه فراخوانده شوند.و ایشان نیز برای شهادت در برابر هیأت م

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

تشرش نی کوچکی برای دوستانم مایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

ه شان بفرستند. چرا کشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

