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 »عزیزم؛ من شکایتی ندارم. فقط اگر می دانستم اینقدر خار 
چشم حرضات هستم زودتر از این ها می رفتم.«

واکنش آیدین آغداشلو به انتشار ایمیل خصوصی اش

www.ensafnews.com
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سخن آغازین
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آیدین، زیر ذره بین
درباره ی حریم خصوصی

 با اشاره به انتشار نامه های منتسب به آیدین آغداشلو

صحبت از رابطه ی دو انسان، آن هم دو شخصیتی که یکدیگر 
را دوست می دارند، چه می تواند باشد؟ جدا از این مهم اساسا 
با دیگران دارد؟ هر دو پرسش  ارتباطی  نفر چه  رابطه ی دو 
شاید کمی ساده به نظر برسند اما در مواردی چون انتشار نامه 
های منتسب به آیدین آغداشلو می تواند با آبروی یک انسان 
بازی کند. بویژه در جامعه ای که شدیدا باورها و کلیشه های 

جنسیت زده ای دارد. 

آیدین آغداشلو؛ از نقاشی تا نامه نگاری 

نقاش، گرافیست، نویسنده و منتقد فیلم. متولد ۸ آبان ۱۳۱۹ 
و  انهدام  آغداشلو. دو مجموعه ی خاطرات  آیدین  در رشت؛ 
سال های آتش و برف او را در ردیف مشهورترین هنرمندان 
نوگرا قرار داد. آغداشلو مدتی رئیس موزه ی هنرهای معاصر 
تهران در آغاز گشایش آن بود. داریوش شایگان در مورد وی 

می گوید: 

»آیدیِن سال های آغازین دهه ی سی را به یاد دارم: کودکی زیبا 
و شش سال کوچک تر از من. من پرس جوانی بودم در دوران بلوغ 
و او پرسبّچه ای بسیار تأثیرپذیر و با استعداد. در تابستان و فصل 
تعطیالت که از اروپا به ایران بازمی گشتم، فرصت می یافتم او را 
ببینم و این دیدارها به واسطه مناسبات دوستانه ای مهیّا می شد 
که میان خانواده هایامن برقرار بود. فراموش منی کنم که با چه 
اشتیاقی اطاّلعات اندک مرا درباره ی هرن جذب جانش می کرد... 
آیدین پدیده ای است فوق العاده، با استعدادی بی نهایت زودرس. 
کسی چه می دانست که این پرسبّچه خوش سیام که با چنان 
اعتامدی به حرف های من گوش می سپرد، مقّدر است بعدها 

به یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های هرنی ایران بدل شود.«1

آیدین آغداشلو در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ در سفارت فرانسه در 
تهران نشان هنر و ادب شوالیه فرانسه را دریافت کرد. اما نه 
ستایش  نه  و  ایران  معاصر  هنر  بر  وی  تاثیرگذاری  و  دانش 
صاحب نظران دلیل کافی برای مخاطبین ذوق زده ی شبکه 
های اجتماعی نبود که دست کم از اصالت نامه های عاشقانه 

۱- شایگان، داریوش، در جستجوی فضاهای گمشده، فرهنگ معاصر، چاپ سوم  تهران، 
   ۱۳۹5

منتسب به آغداشلو مطمئن شوند. جامعه ایرانی برغم تحصیالت 
و تاکید زیاد بر مدرک دانشگاهی، ظاهرا ظرفیت برخود با مسایل 
شخصی افراد را ندارد. نامه ها دست به دست می شد و شعف 
ناشی از دانستن روابط عاطفی دو انسان دستمایه ذوق زدگی 
شده بود. وقتی غلیان این شادمانی فرونشست نوبت به طغیان 
عواطف رسید. در اندک زمانی موجی از تحقیر و سرزنش به 
سوی آغداشلو روانه شد. جماعت تشنه به سرک کشیدن در 
عاشقانه،کشف  خصوصی  های  نامه  از  ظاهرا  دیگران  زندگی 
علمی یا ادبیاتی دانشگاهی را انتظار می کشید. حریم خصوصی 

قربانی کنجکاوی بی حد و حصر جامعه شده بود.
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حریم خصوصی چیست؟

هیچ انسانی بری از لغزش و اشتباه نیست قانون گزار نیز با علم 
به این موضوع و تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب نکند 
معتقد است که باید از افشای امور خصوصی افراد خودداری 
شود. در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و لطمه نزدن 
به آبرو و حیثیت افراد در یک ماده واحد و مالزم با یکدیگر 
ذکر شده اند. چرا که در بسیاری از موارد، افشای امور خصوصی 
اندازد.۲ حریم  را به مخاطره می  آبرو و حیثیت آن ها  افراد، 
خصوصی مفهومی سیال است که متناسب با سطح فرهنگی 
ملل مختلف و متاثر از تحوالت سیاسی - اجتماعی دستخوش 
تغییرات متعدد شده است. با این حال وجوه کم و بیش مشترک 
و مورد پذیرش و نه الزاما مورد عمل در جهان کنونی مواردی 
و  داشتن خلوت  بر جسم خود،  کنترل  اندیشه،  آزادی  چون 
تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطالعات شخصی، 
از  حمایت  دیگران،  بصری  و  سمعی  های  نظارت  از  رهایی 
حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها، تجسس ها 
و رهگیری ها را شامل می شود. حق حریم خصوصی، زندگی 
کردن است با میل و سلیقه ی خود و با حداقل ورود دیگران.۳ 

۲- واعظی، مجتبی، علی پور، علی، بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در 
حقوق ایران، حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان ۸۹، ص ۱۳7

۳ - همان، صص ۱۳۴ و ۱۳5

سپهر ساغری

نقض حریم خصوصی امری مزمن و بدیهی در ایران

چند سال پیش زهرا امیرابراهیمی، چندی پیش آزاده نامداری 
اولی،  آیدین آغداشلو رسیده است. در مورد  به  نوبت  و حال 
عمل منافی عفت قلمداد شد و فروش فیلم های خصوصی از 
رابطه دو انسان با توسل به منافی عفت بودن! توجیه می شد. 
در مورد دومی بحث دورویی و ریاکاری به میان آمد و کمتر 
کسی از خود پرسید آیا بر فرض صحت همه این فیلم های 
منتشر شده، ما محقیم که خود حکم صادر کنیم؟ آن هم به 
تنویر  نه  به قصد تخریب فردی و  وجهی که خود می دانیم 
افکار عمومی و یا حتی اصالح! فرد صورت می گیرد. مورد سوم 
عرصه را شدیدا بر کارمندان فضای مجازی تنگ کرد. آیدین 
آغداشلو نه قربانی رابطه شده بود و نه بابت دورویی مستحق 
مجازات. او تحقیر می شد و چه چیز بیش از این سوال برانگیز 
که چه جای تحقیر اوست؟ شاید اگر همان ابتدا که بحث بازی 
با آبروی دیگر با انتشار فیلم و عکس مطرح شده بود، بجای 
شماتت قربانی با عامل انتشار برخورد می شد کار چنین باال 
نمی گرفت که هر از چند گاهی هرکس با توسل به توجیهی 

عجیب حریم دیگری را نقض کند. 

سخن آغازین
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جامعه
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از زن و مرد به عنوان دو جنس مخالف ياد می شود.  قرن هاست كه 
پيش تر از اين، مردها علناً زن را ناقص العقل می خواندند و متام حقوق 
يك انسان در جامعه را از او دريغ می كردند. علی رغم تالش های بسياری 
كه متفكرين زن و مرد مبذول داشته اند تا جايگاه زن را به جايگاه يك 
انسان در جامعه ارتقا بخشند عده ای هنوز رسسختانه مخالفت می كنند. 
بديهی است وقتي  یک بيامری   قدمتی چند هزار ساله دارد با 1۰ سال 
و 2۰ سال و 5۰ سال رخت برنخواهد بست و آنچه ما را به دستيابی به 
حق طبيعی مان رهنمون می سازد فقط و فقط آگاهی و مبارزه در سايه ی 
منطق است. من فكر می كنم ما بايد در جايگاه يك انسان انديشمند از 
زن يا مرد بودن خود و يا ساالر كردن جنسی بر جنس ديگر چشم بپوشيم 
و عقايد و عملكرد  گذشته مان را به نقد و چالش بكشيم تا زنان و مردان 
از بردگي  چند هزار ساله رهايي پيدا كنند و به جايگاه رفيع يك انسان در 

جامعه ترفيع يابند. 
دوبوار، سیمون، جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوی، انتشارات توس، چاپ دوم، تهران 1385



تساوی حقوق زنان و مردان، برابری جنسیتی... و هزاران عبارت 
به گوش آشنا هستند و در عمل  تنها  پرطمطراق دیگر که 
حاصلی در پی نداشته اند. این روزها ۶۰ درصد فارغ التحصیالن 
دانشگاهی ایران را زنان و دختران تشکیل می دهند. رقمی به 
شدت قابل تأمل که نشان از ظرفیت و مهم تر از آن عالقه مندی 
زنان و دختران به حضور مؤثر و جدی در جامعه دارد. علیرغم 
این آمار، هم چنان حضور زنان و دختران ایرانی در جامعه  ی 
ما در محاق است و دست آن ها از پُست های مهم دولتی و 
تفاوت چندانی  اوضاع  نیز  اجتماعی کوتاه. در سایر زمینه ها 
و  جدی  مشارکت  از  نیز  و...  ورزش  فرهنگ،  اقتصاد،  ندارد. 

فعاالنه ی این جمعیت تأثیرگذار بی نصیب مانده اند.

ایران و سایه شکاف جنسیتی بر جامعه

 طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد۱ در سال ۲۰۱۶، شکاف 
جنسیتی در ایران یکی از ضعیف ترین رتبه ها در میان ۱۴۴ 
کشور شرکت کننده را دارد. رتبه ایران در این جمع ۱۳۹ است. 
شکاف جنسیتی شاخصی است که با بررسی وضعیت ۴ عامل 
بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست تعیین می شود. براساس 
آمار این مجمع وضعیت شکاف جنسیتی در تمام این ۴ حیطه 
برای زنان ایرانی به شدت احساس می شود. برابری جنسیتی 
و توجه به حقوق زنان در جامعه ایرانی جای کار بسیار دارد. 
برای رفع تبعیض های گوناگون به ویژه در زمینه های اقتصادی 
نیاز است. سرمایه ای  توان زیادی  و کسب  وکار، ممارست و 
که یک زن در طول زندگی کاری خود کسب می کند نسبت 
1-The Global Gender Gap Report 2016 www.reports.weforum.org 

در  ریشه  درآمدی  شکاف  است.  این  ناچیز  بسیار  مردان  به 
و  خودآگاه  جنسیتی  تعصب  جمله  از  دارد،  متعددی  عوامل 
ناخودآگاهی که در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان زن و 
مرد دیده می شود. برای حل این مسئله باید گام به گام پیش 
رفت و به عنوان اولین قدم، ورود به مسائل فرهنگی و تغییر 
نگرش ها و در پی آن تغییر رویکرد در قانون گذاری بسیار حائز 
اهمیت است. این تبعیض جهانی در برخی نقاط دنیا با تغییرات 
اجتماعی و اصالح قوانین در حال تحول است. برای نمونه اندرو 
کوئومو، فرماندار ایالت نیویورک، برای کاهش شکاف درآمدی 
میان زنان و مردان بسیار مصر است و اقداماتی نیز صورت داده 
است.۲ در سال ۲۰۱5 در نیویورک قوانینی تازه پا گرفت که به 
موجب آن تعیین درآمد و جبران خدمات بر اساس سابقه افراد 
ممنوع اعالم شد. این قانون به امکان رشد اقلیت ها در محیط 
کار به ویژه زنان کمک شایانی می کند. از دیگر اقدامات صورت 
گرفته در نیویورک می توان به اعمال جریمه برای شرکت ها و 
سازمان هایی اشاره کرد که بنا به جنسیت، نژاد و... دستمزدی 
این  برای  اراده  و  قائل می شوند. تصمیم  اقلیت ها  برای  کم تر 
تغییرات اهمیت شایانی در ایجاد طرحی نو برای آینده زنان و 
دختران در سرتاسر جهان دارد. بسیاری از فرصت های شغلی 
و امکان رشد درآمد تنها به دلیل تعصبات جنسیتی از دست 
می رود. در کنار وجود قوانین مستحکم و حمایت گر، آنچه در 
تغییر سرنوشت زنان نقش دارد، وقوف و آگاهی آن ها به حقوق 
خود است. در این زمینه همکاری و حضور گروهای ذی نفع به 
عنوان نهادهایی مدنی برای آگاهسازی زنان از یک سو و انتقال 
مطالبات ایشان به دستگاه قدرت ضروری می نماید. انجمن ها 
زنان  به  آگاهی رسانی  و  حمایت  برای  نیز  سازمان هایی  و 
مشغول به فعالیت هستند. برای نمونه سازمان ویج پراجکت۳ 
با هدف راهنمایی و ارایه ی مشاوره به زنان قدم در راه نهاده 
است و با شعار: » زنان در حال رسیدن به مساوات و برابری«، 
است.  آورده  به وجود  امریکا  در  نیز  تغییرات خوبی  تا کنون 
این سازمان در تالش است با آگاه سازی زنان از حقوق خود، 
ارزش واقعی حضورشان در محل کار و مشاوره هایی که ارائه 
می دهد در کنار زنان بایستد و سهمی در تغییر برای رسیدن 
2-Icymi governor cuomo signs executive orders eliminate wage gap and fur- 
 ther new yorks effort swww.governor.ny.gov

www.wageproject.org  :۳-  جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

نیلوفر شهدوست

تبعیض جنسیتی و آینده ای که به یغام می رود

نگاهی به شکاف و تبعیض جنسیتی از منظر اقتصادی 
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به دستمزد و حقوق مساوی در محل کار برای آنها داشته باشد. 
ویج پراجکت، با برگزاری کارگاه های آموزشی، چاپ و نشر کتاب ها 
و مطالب آگاه کننده و مشاوره به زنان اقدامات مورد نظر خود را 
پی  می گیرد. برای حل هر مسئله پیش از هر اقدامی باید آن را به 
خوبی شناخت و تعریف کرد. که متأسفانه شناخت و تعریف دقیق 
بررسی  و  تعریف  و مبهم  بسیار گنگ  زنان  برای حضور  نابرابری 
می شود و همان اندک تالش هایی که صورت می گیرد، چارچوب 
و ساختار مشخصی ندارند. در مثال های عنوان شده از کشورهای 
دیگر، دقت در شناخت و سپس یافتن راه کارهای حل مسئله بسیار 
پایه ای و کاربردی صورت می گیرد.  وجود چنین سازمان هایی در 
اصالح باورهای غلط اجتماعی و کلیشه های بی موردی که پیوسته 
زنان را به فرمانبرداری و سکوت دعوت می کنند، بسیار تأثیرگذار 
است. هر چند که هر گونه اقدامی برای تغییر و تالش برای رسیدن 
به حقوق مساوی کمی دشوار است و اغلب برای تحقق آن باید 
تاوانی نیز پرداخت. این تاوان از فشار و دخالت در شخصی ترین 
تصمیمات نظیر برنامه ریزی برای ازدواج و فرزنددار شدن متقاضیان 
تا فشار محیط و  مؤنث در مصاحبه های شغلی شروع می شود و 
بی عدالتی برای استعفا پیش می رود. تخاصمی که ناجوانمردانه از 
سوی همکاران و پرسنل مرد نسبت به زنان در محیط کار اعمال 
می شود، در بیشتر موارد از سوی شخص مردان تکذیب می شود. در 
چنین شرایطی نمی توان برای درمان دردی که در دیدگان مردان 
نامرئي می نماید، نسخه ای پیچید و دوباره لزوم پیگیری حقوقی به 
میان می آید. پس باید نمود عینی این تبعیض با مصداق هایی بارز 
انتخاب در پست های  برابر و  مانند عدم وجود حقوق و دستمزد 

باالی مدیریتی پیگیری شود. 
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برای مقابله با کلیشه های جنسیتی از کجا باید رشوع کرد؟
 از بین بردن کلیشه های قدیمی جنسیتی، همت باالیی می طلبد و 
بیش از هر چیز، نیازمند تغییر در تعصبات ناخودآگاهی است که در 
ذهن افراد و جوامع ریشه دوانده است. کلیشه هایی که با دسته بندی 
ویژگی ها و رفتارها، احکامی کلی صادر می کند و در قالب فرضیات، 
نگرش های ناگفته و عقاید و انتظارات درباره زن و مرد بروز می یابد. 
این کلیشه ها در باورهایی چون زنان در کار فرمانبردارتر هستند و 
یا مردان رهبران قابل تری هستند، قابل مشاهده است. این دست 
کلیشه ها بیش از آن که ریشه در واقعیت داشته باشند به افسانه 
ناآگاهی سینه به سینه  با  اند. افسانه هایی که  های قدیمی شبیه 
منتقل شده اند و حتی بر ذهن و ذهنیت زنان و دختران نیز رسوخ 
کرده اند. از آن تامل برانگیزتر تأثیر مخرب این عقیده ها بر افرادی 
است که از نفوذ این نگرش بر افکار و رفتار خود مصون مانده اند 
از جانب جامعه متحمل می شوند و  زیادی  به واسطه آن فشار  و 
چنانچه مقاومت الزم در برابر این افکار را درک کنند، باز وصله ای 
ناجور و سازی ناکوک در ارکستری خواهند بود که نوای کرکننده 
تبعیض آن چیزی جز تشویش در پی ندارد.  بسیاری از مطالعات 
روانشناسی۴  ثابت می کنند که بازده و نتایج در گروه های کاری که 
نگاه جنسیتی در آن ها راه ندارد بسیار باال است و یا در گروه های 
کاری که زنان بیشتری فعالیت و حضور دارند، نتایج چشم گیری 
کسب می شود. بر اساس پژوهشی که اخیرا در آژانس تحقیقات بازار 
کاتالیست5 صورت گرفت، حضور زنان در هیأت مدیره کسب کارهای 
مختلف موجب رشد ۸۴ درصدی در فروش، رشدی ۶۰ درصدی در 
بازگشت سرمایه و... شده بود. چنین حضوری می تواند تولید ناخالص 
داخلی را به طرز چشم گیری افزایش بدهد. از این رو می توان با 
ایجاد محیط کاری مناسب، فرصت های شغلی برابر ، سیاست هایی 

حمایتگر برای زنان و... از ظرفیت زنان استفاده نمود.

4-www.scholar.harvard.edu When Performance Trumps Gender Bias
5-www.theguardian.com Gender Equality Women Stereotypes Stop Progress 
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شعار صلح دادن آسان است، اما صلح جو بودن سخت! رعایت انصاف، پرهیز از قضاوت 
از مردمی  برای دفاع  الفبای صلح است. کسی که  ناروا  عجوالنه، دیگرستیزی و تعمیم 
مظلوم کلیِت مردمی دیگر را به راحتی زیر سوال می برد و یا کورکورانه هر ادعایی در 
خصوص نقش فالن گروه یا بهامن شخص را می پذیرد و آماده ی حمله به ایشان می شود 

برای حل مشکالت و تنش های جمعی ره به جایی منی برد.
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کاربری ایرانی با نام علی زیر آخرین پست اکانت رسمی داالیی 
المای چهاردهم۱ در اینستاگرام به زبان انگلیسی نوشته بود: 

"تو بدترین جانور در جهان هستی، هیچ انسانی چنین 
جنایتی منی کند به جز تو و داعش"

 این یکی از مودبانه ترین کامنت هایی بود که از سیل کامنت 
گذاران ایرانی می شد جدا کرد! سیلی که از سنت جاافتاده 
ی چند سال اخیر ما ایرانی ها در شبکه های اجتماعی یعنی 
حمله ی دسته جمعی به صفحات اشخاص مشهور و تاثیرگذار 
نشئت می گیرد. این سیل از کاربران به خیال خود در جهت 
کنشی جمعی و در راستای دفاع از حقوق بشر به راه افتاده بود 
و سودای دفاع از مردم مظلوم روهینگیای۲ میانمار را داشت. 
اولین بار نیست که انبوهی از کاربران ایرانی فضای مجازی، به 
صفحه ی فردی مشهور حمله می کنند و با نوشتن کامنت 
های اعتراضی و بعضا دور از ادب یک ویژگی عجیب از روان 
شناسی جمعی ما مردم ایران را بروز می دهند. خصیصه ای 
که حقیقتا جای بررسی های عمیق جامعه شناختی و روان 
شناختی دارد و نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. پیش 
از این نیز بارها کاربران ایرانی به صفحات مجازی اشخاصی 
نظیر اوباما، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده ی آمریکا(، 
لیونل مسی ستاره فوتبال )به جرم گل زدن به تیم ملی فوتبال 
ایران!!!(، ملک عبداهلل پادشاه درگذشته ی عربستان و... حمله 
کرده بودند و اعتراض خود را، جدا از به حق یا ناحق بودن آن، 
به شیوه ای شگفت انگیز و عمدتا به دور از ادب و عرف حاکم 
بر روابط انسانی ابراز کرده و با این اقدام ناشایست وجهی از 

1- تنزین گیتاسو ملقب به داالیی المای چهاردهم رهبر معنوی بوداییان تبت 
2- اقلیت عمدتا مسلمان در کشور برمه )میانمار(

فرهنگ ایران را به جهان نمایش دادند که بی شباهت به پدیده 
ی هولیگانیسم۳ نیست. آن چه جای تامل بسیار دارد حجم 
باالی توهین ها و تهدیدهای جنسیتی در این حمالت مجازی 
ایرانی به صفحات افراد مشهور است. برای نمونه در  کاربران 
از  اگر  الما  داالیی  اینستاگرامی  اکانت  به  مورد حمله  همین 
افرادی که هشتگ "کشتار مسلمان روهینگیا را متوقف کنید" 
را کامنت می گذاشتند صرف نظر کنیم، بیشتر کاربران با اشاره 
های جنسی به شخصیت، خانواده، مذهب و طرز تفکِر این رهبر 
مذهبی پرنفوذ در منطقه تبت و آسیای مرکزی به وی اهانت 
های مکرر می کردند. شگفت انگیز این که کمتر فعال اجتماعی 
یا فرهنگی و یا روشنفکری را می توانستیم پیدا کنیم که به 
این رویداد شرم آور اعتراضی کنند یا سعی در آگاهی بخشی 
به آن دسته از کاربرانی داشته باشند که تحت تاثیر تبلیغات 
خویش،  مذهبی  احساسات  از  سواستفاده  و  اشخاص  برخی 
آزرده خاطر در پی کمک به هم کیشان تحت ستم خود در 

کشور میانمار بودند.

قضاوِت چشم وگوش بسته بالی جان ایرانیان
حقیقت اما آنچنان با تصورات آن انبوه کامنت گذاران که بعضا 
به  زبان  مذهبی  های  استفاده  سو  و  تبلیغات  از  زده  هیجان 
اهانت گشوده بودند متفاوت است که اگر به روشنگری در این 
مورد بپردازیم چیزی جز یک شرم همگانی نصیب ما ایرانی ها 
که عادت به واکنش های شتاب زده و عصبی کرده ایم نمی 
شود. نگارنده به طور اتفاقی هنگام گشت و گذار در اینستاگرام 
به پستی برخورد که در آن ضمن تحریک احساسات مذهبی 
سازمان  جنایت  به  اعتراض  در  کرد  می  دعوت  آنها  از  مردم 
یافته ی بودایی های میانمار علیه اقلیت مسلمان، زیر آخرین 
پست اینستاگرامی عامل این قتل عام یعنی داالیی الما به او 
اعتراض کنند! اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که 
تا جایی که می دانستم داالیی الما عنوانی است که به رهبر 
معنوی بوداییان فالت تبت در جنوب غربی چین اطالق می 
شود و باز تا جایی که من می دانستم میانمار سرزمینی در 
کرانه ی اقیانوس هند و جنوب آسیا. بنابراین درست به نظر 
نمی رسید که داالیی الما را عامل این جنایات تلقی کرد. اما 
چهار  فقط  های چند صدتایی  کامنت  بین  از  که  بود  جالب 

3- هولیگانیسم یا اوباشی گری به رفتار های قلدر مآبانه و خشن همراه توهین های جنسیتی در 
مجادالت و تهدید به برخوردهای فیزیکی خشن گفته می شود.

پویا اشکانی

داالیی الما قربانی بی اطالعی ما
درباره ی حمله ی تعدادی از شهروندان ایرانی

 به صفحه ی اینستاگرام داالیی الما
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نفر به این موضوع اشاره کرده بودند و سایر مخاطبان چشم و 
گوش بسته و بدون پرسش گری ادعای آن کاربر را پذیرفته و 
آماده ی حمله به عامل و آمر این جنایت های ضد بشری می 
شدند!! تا به اینجای کار تنها ایرادی که می توان به این موج 
گرفت این است که به اشتباه داالیی الما را عامل ماجرا معرفی 
کردند اما برای شخص نگارنده هم جای سوال بود: داالیی الما 
پرنفوذ در منطقه و یک  به عنوان یک رهبر  به هر حال  که 
شخصیت معنوی و مذهبی تاثیر گذار ممکن است اثر گذاری 
زیادی روی حوادثی از این دست داشته باشد، آیا سکوت کرده 
بود؟ آیا سکوت از جانب چنین شخص ذی نفوذی هنگامی که 
از طرف همکیشانش ستمی بزرگ بر گروهی دیگر روا داشته 
می شود پذیرفتنی است؟ با خود فکر کردم که اگر این رهبر 
محبوب و پرنفوذ در این باره سکوت پیشه کرده باشد اعتراض 
مالیم جمعی از مردم جهان به وی و دعوت از او برای شکستن 
این سکوت حرکت پسندیده ای است و چه خوب اگر پیشگام 
این کار جمعی ما ایرانیان باشیم. اما پست هایی که دعوت به 
آنها  بوی دیگری داشتند.  و  به وی می کردند رنگ  اعتراض 
تقریبا متفق القول با تحریف واقعیت وی را عامل اصلی این 
کشتار و ستم جمعی می دانستند و از مسلمانان جهان می 
خواستند که او و پیروان وحشی اش را سرجایشان بنشانند!!! 
وقتی به صفحه ی رسمِی شخص داالیی الما رفتم و مشاهده 
کردم که انبوهی از کاربران ایرانی تحت تاثیر این تبلیغات، وی 

را به اشتباه عامل جنایت دانسته و از او می خواهند دست از 
کشتار بردارد و حتی بعضی از ایشان پا فراتر گذاشته و با اهانت 
های جنسیتی و بسیار رکیک، شخص وی، مذهب و تفکر او 
و پیروانش را هتک حرمت می کردند، سرخورده و ناراحت از 
این جنون جمعی و شتاب زدگی اپیدمیک بین ما ایرانیان برای 
قضاوت های نادرست و عصبی، به این فکر کردم که اگر داالیی 
الما یا یکی از نزدیکانش برخی از کامنت های فحاشی به زبان 
فارسی را با گوگل ترانسلیت و یا هر چیز دیگری ترجمه کنند 
چه آبروریزی بزرگی که برای فرهنگ ایران نخواهد بود. غم 
این هتاکی های نامنصافانه یک طرف، اما همین شتاب زدگی 
جمعی بین ما ایرانیان نیز خود دلیل کافی دارد تا دل بسیاری 
به قول سهراب سپهری  از کارورزان فرهنگ و اطالع رسانی 
به اندازه ی یک ابر بگیرد.۴ ما در دنیا بیش از یک میلیارد نفر 
انسان مسلمان داریم از اندونزی و مالزی در همسایگی همان 
میانمار تا مراکش در باختری ترین نقطه ی آفریقا. چرا چنین 
موج تبلیغاتی فقط بر روی کاربران ایرانی تاثیر داشته و چرا 
ایرانیان نامنصفانه و چشم و گوش بسته موج تبلیغاتی علیه 
یکی از محبوب ترین و پرنفوذ ترین شخصیت های معنوی و 
سیاسی جهان را زود باور و اقدام به یک آبرو ریزی بزرگ می 
کنند؟ مسلمانان ترکیه وجدان دینی ندارند؟ مصری ها چطور؟ 

تونسی ها، مردم قطر، امارات متحده ی عربی و... چطور؟
۴- من به اندازه ی یک ابر دلم می گیرد، از شعر ندای آغاز در کتاب حجم سبز
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داالیی الما عامل جنایت؛ سنجش واقعیت

ریشه های  و  این موضوع در ذهن خویش دالیل  از  غمگین 
این پدیده ی زشت را واکاوی می کردم و گمانه زنی در این 
ناگهان به یاد پرسشی که  خصوص آویخته در مغزم بود که 
ذهنم را پیش از این درگیر کرده بود افتادم:"آیا داالیی الما 
از  بود؟"پیش  پیشه کرده  میانمار سکوت  در خصوص فجایع 
باید یادآوری کنم بودیسم مکتبی کهن  این که پاسخ بدهم 
سال است که با گذشت سالیان دراز از میالدش دچار انشعابات 
و تطورهای بسیاری شده و مانند هر مذهب یا مکتب فکری 
دیگری دارای نسخه های ملون و گوناگون و بعضا متضادی 
در  نظر  عنوان صاحب  به هیچ  را  اما شخصا خود  نیز هست 
خصوص بودیسم و شاخه هایش و هم چنین مسئله ی بسیار 
کالن و پیچیده ی قومیتی در آسیای مرکزی و جنوبی نمیدانم. 
تنش های قومی و مذهبی موجود در آن جغرافیا بر پیچیدگی 
های بحران های این منطقه افزوده و دارای پیشینه ای بلند 
و جو  به جست  وقتی  اما  است.  و غامض  متاسفانه خونبار  و 
مردم  خصوص  در  چهاردهم  داالیی المای  مواضع  ی  درباره 
روهینگیا و ستم جمعی بر آن ها در کشور میانمار پرداختم پی 
بردم همان طور که از شخصیت صلح دوست و نسبتا مترقی 
داالیی الما می شد انتظار داشت در باره ی این بحران بشری که 
موضوعی چند ساله است ساکت نبوده و مدام برای رفع بحران 
تالش کرده است. تا جایی که حتی در مصاحبه ی مطبوعاتی 
که سال ۲۰۱5 انجام داده با اشاره به دو بار مالقات خود با 
سوچی)سیاستمدار میانماری و برنده ی صلح نوبل که از جانب 
افکار عمومی به سکوت در خصوص فجایع علیه مردم روهینگیا 
متهم است( از توصیه های خود به وی مبنی بر اقدامی برای 
توقف ماجرا خبر داده و در آخر گالیه می کند که از شخصی 
چون او که برنده ی جایزه ی صلح هم شده انتظار انجام عملی 
می رود. وی جایی دیگر می گوید گفتار و پرسش برای کمک 
به مردم روهینگیا را ناکافی می شمارد و مدعی می شود ما 
انسان ها دچار خطا شده ایم که جان و امنیت دیگران برایمان 

مهم نیست.5 
5- برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به :

   Dalai Lama urges Suu Kyi to speak out on Burma’s persecuted Rohingya people
www.theguardian.com

داالیی الما یا ابوبکر البغدادی؟ 

حال چطور می شود با این موضع گیری آشکار رهبر بوداییان 
تبت علیه جنایات برخی از بوداییان میانمار وی را متهم کرد 
که عامل این فجایع است؟؟ آیا چنین ادعایی شارالتان-گونه 
نیست؟؟  عموم  احساسات  و  جهل  از  سواستفاده  آیا  نیست؟ 
اما از زاویه ی دیگر باید پرسید چرا بخشی از ما مردم ایران 
این چنین چشم وگوش بسته و بدون تشکیک، چنین امواج 
تبلیغاتی را باور می کنیم و با افراطی ترین واکنش های ممکن، 
حیثیت فرهنگی خویش را در پیش چشمان نظاره گر جهانیان 
بر باد می دهیم؟؟ اصال به فرض هم که در این مورد داالیی 
الما ساکت بوده و شایسته شماتت )که صد البته اینطور نیست( 
بر میانمار حکومت  بوداییان تبت  آیا ما نمی دانیم که رهبر 
نمی کند و مسئول مستقیم نیست؟ آیا در عصر اینترنت اطالع 
یافتن از چنین موضوعی خیلی پیچیده است؟ آیا چیزی بیشتر 
از یک جستجوی ساده به زبان فارسی نیاز دارد؟ چرا ما چنین 
بی پرده شخصیتی چون داالیی الما را تا سرحد جنایت پیشه 
ای چون بغدادی پایین می آوریم؟ چرا روشنفکران ما نسبت 
به چنین وقایع شرم آوری بی تفاوت شده اند؟ و در آخر چرا 
صحبت های سطحی و دروغین تا این اندازه بین ما خریدار 
دارد؟ تا جایی که حاضریم با شور تمام در جهت این دروغ ها 
حرکت کنیم؟ باید نگران جامعه ای بود که چنین شتابزده در 
خصوص هر خبری از خود واکنش نشان می دهد و حد غایی 
انرژی خویش را صرف پراکندن خشم و بعضا نفرت می کند، آیا 
چنین رویکردهایی با صلح جویی و دفاع از انسان و کرامتش 
یک  شهروندان  از  توجهی  قابل  بخش  وقتی  است؟  سازگار 
و  کرده  داوری  وقایع  به  نسبت  زده  این چنین شتاب  کشور 
در  داشت  انتظار  توان  نمی  دهند  می  نشان  واکنش  از خود 
آن کشور بستری مناسب برای توسعه ی اقتصاد و یا بالندگی 
فرهنگ، هنر و علم ایجاد شود، اساسی تر از این مسائل چنین 
آرامش روانی اشخاص هموار  برای ربودن  را  راه  رویکردهایی 
کرده و همه گیری خشم به راه می اندازد و کار را برای ایجاد 
یک گفتمان صلح-محور برای پاسداشت آرامش وکرامت انسان 

دشوار می گرداند. 
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"بعدا یک گزارشگر آمریکایی هوادار سیا این تظاهرات را 
مراسمی مضحک خواند، اما سلطنت طلبان ارصار داشتند 
که از آن گروه به عنوان جمعیت خودجوشی که یک قیام و 
حتی انقالب شاه و مردم را به همراه آورده اند، یاد کنند." 

کینزر، استیفن، همه مردان شاه، مرتجم: شهریار خواجیان، نرش اخرتان،چاپ 

چهارم،  تهران 1385، ص 269
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تاریخ و اندیشه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و چهارم، مهر 1396

در دو قسمت پیشین نگاهی اجمالی به فشارها علیه دولت 
محمد مصدق داشتیم. گفتیم که آمریکا و انگلیس در مورد 
سرنگونی دولت مصدق به توافق رسیدند و کرمیت روزولت 
مامور اجرای آن شد. حال ضمن پرداختن به وقایع ۲5 تا ۲۸ 
مرداد سال ۱۳۳۲خ، بررسی منابع مختلف را پی می گیریم 
و در قسمت بعدی ضمن ارایه ی تعریفی از کودتا، در نهایت 
نظر مورخین و چهرهای سیاسی در مورد این حوادث را ذکر 

می کنیم.

کرمیت روزولت، مرد اول عملیات آژاکس

مسایل  تا  اجرایی  از  اعم  مختلف  جهات  از  که  مخالفین 
فرصتی  حال  بودند،  شده  زاویه  دچار  مصدق  با  ایدئولوژیک 
از این رو در ۲5  تا کار را یکسره کنند.  طالیی یافته بودند 
روزولت  زدند.  عمل  به  دست  مصدق  علیه  ۱۳۳۲خ  مرداد 
شخصا به عنوان نماینده رئیس جمهوری آمریکا مخفیانه با 
محمدرضا شاه دیدار می نماید و به او اطمینان می دهد که 
آمریکا و انگلیس از دولت کودتا حمایت کامل خواهند کرد. 
شاه با اطمینان بیشتری حکم عزل مصدق و نصب فضل اهلل 
زاهدی را صادر می کند اما خود و ملکه به رامسر می روند تا 
در صورت شکست عملیات در تهران نباشند. سرهنگ نصیری 
فرمانده گارد شاهنشاهی با حکم عزل محمد مصدق نیمه های 
شب با واحدهای نظامی تحت امرش به خانه نخست وزیری 
می رسد اما با مقاومت مصدق روبرو می شود. نخست وزیر 
به اصالت حکم عزلش مشکوک می شود و دستور بازداشت 
سرهنگ نصیری را صادر می کند. کودتا ساده تر از آن که به 
نظر می رسید شکست خورده بود. اوضاع در کنترل دولت به 

نظر می رسید:

"از ساعت یازده و نیم دیشب یک کودتای نظامی به وسیله ی 
افرسان و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله ی اجرا گذاشته شد، 
بدین ترتیب که ابتدا از ساعت مذکور نفرات نظامی مسلح به 
شصت تیر و اسلحه ی دستی وزیر امور خارجه و وزیر راه و 
مهندس زیرک زاده را در شمیران توقیف کردند و برای توقیف 
نیز به منزل شان مراجعه منودند ولی چون  رئیس ستاد ارتش 
دستگیری  به  بود  کار  مشغول  ارتش  ستاد  در  ریاحی  تیمسار 
ایشان موفق نشدند. توطئه کنندگان قبل از توقیف اشخاص تلفن 
های منازل آنان را قطع کرده، همچنین ارتباط تلفنی ستاد ارتش 
را با پادگان گارد شاهنشاهی باغ شاه قطع و تلفنخانه ی بازار را 
به وسیله ی رسهنگ آزموده و همراهان مسلح او اشغال کرده 
بودند و معاون ستاد ارتش را که برای رسکشی به باغ شاه رفته 
بود در هامن جا توقیف کردند... مامورین انتظامی از این ساعت 
ابتکار عملیات را به دست گرفتند و تا کنون چند تن از توطئه 
کنندگان را دستگیر کرده اند. جریان این واقعه به طور تفصیل 

بعدا به استحضار ملت ایران خواهد رسید."1

۱- موحد، محمدعلی، خواب آشفته ی نفت، نشر کارنامه، چاپ دوم،  تهران زمستان ۱۳۸۴، ج ۲، صص 
۸۰۹ و ۸۱۰

سپهر ساغری

کمدی کودتا
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای 28 مرداد

قسمت  سوم
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اینکه چگونه حکم عزل نخست وزیری جدا از مشروعیت یا عدم 
مشروعیت حقوقی آن، ساعت یک بامداد آن هم بوسیله یک 
نظامی و با حضور تانک و نفربر اعالم شود، پرسشی است که 
باید حامیان فرضیه قیام ملی ۲۸ مرداد بدان پاسخ بگویند.اولین 
اقدام برای سرنگونی دولت محمد مصدق به شکست انجامیده 
بود. شاه و ملکه اش با هواپیمایی اختصاصی از رامسر به بغداد 
تا  بود.  کیش شده  ایران  سیاست  در شطرنج  شاه  گریختند. 
چند روز بعد خیابان ها در تسخیر مخالفین پهلوی دوم بود. 
حال مجسمه های پهلوی اول هم به پایین کشیده می شدند. 
کاسه صبر ملت سرریز شده بود. بسیاری از حامیان و نزدیکان 
نخست وزیر به شدیدترین لحن به خاندان سلطنت تاختند. 
در این بین دکتر حسین فاطمی وزیرخارجه گوی سبقت را از 
بقیه ربوده بود. او که شاه را فراری بغداد نامیده بود از تغییر 
رژیم سلطنتی به جمهوری سخن به میان آورد. در جبهه ی 
نادیده  تهران  ترک  برای  را  مافوق  دستور  که  روزولت  مقابل 
گرفته بود، گام دوم را حساب شده تر برداشت. ابتدا با کمک 
نشریات مخالف مصدق، جریان ۲5 مرداد را وارونه جلوه داد. 
تیتر روزنامه های مخالف دولت به تالش مصدق برای سرنگونی 
رژیم شاهنشاهی و ایستادگی تعدادی از نظامیان وفادار تغییر 
یافته بود. در همین حال ژنرال رابرت مک کلور مامور صحبت با 
تقی ریاحی رئیس ستاد ارتش شد. ریاحی به حمایت از مصدق 
شهره بود و تن به خواسته کودتاچیان نداد. مک کلور خوشبین 
بود که دست کم ریاحی را بی طرف کند ریاحی با خشم راه 
خروج را به نظامی آمریکایی نشان داد. مک کلور در ماموریتی 
دیگر در اصفهان پاسخی مشابه گرفت تا بازوی نظامی کودتا 
عقیم به نظر برسد. مک کلور ناامید به تهران بازگشت اما نهایتا 
توانست با تطمیع و وعده ی پول و ترفیع، چند فرمانده را با 

خود همراه کند.

»روزولت اکنون واحدهای نظامی برای درهم شکسنت و رسکوب 
ناآرامی های خیابانی در اختیار داشت. کار بعدی او راه انداخنت 
خود ناآرامی ها بود. برای این کار به ماموران پرانرژی و متصل 
به دوستان گردن کلفت خود، جلیلی و کیوانی2 روی آورد. ابتدا 
با  که  دارد  احتیاج  به جمعیت های سیاه  که  آن ها گفت  به 
حالتی شورشی در خیابان ها راه بیفتند و فریادهای طرفداری 
از کمونیسم و مصدق رس دهند. آن ها باید شیشه ی پنجره ها 
را می شکستند، عابران نظاره گر و بی گناه را کتک می زدند، 

2 -دو تن از عوامل اطالعاتی آمریکا در ایران موسوم به بدآمن

به مساجد تیراندازی می کردند و به طور کلی خشم مردم و 
پرست  میهن  گاه جمع عوام  آن  انگیختند.  برمی  را  شهروندان 
به کمک  ترجیحا  را  آشوبگر  آن جمعیت  که  ظاهر می شدند 
کیوانی  و  جلیلی  کردند.  می  رسکوب  هواخواه،  پلیس  افرسان 
نگران بودند. آن ها چنین خدماتی را پیش از این نیز ارائه کرده 
بودند، اما آن چه روزولت می خواست به اعتباری بزرگ ترین 
عملیات آن ها تلقی می شد...«3  »برادران رشیدیان فرصت را 
غنیمت شمردند و جامعتی را که در اختیار ما بود به خیابان ها 
فرستادند تا به نام حزب توده عمل کنند. کار این جامعت تنها 
شوراندن مردم نبود. آنان مانند گروه رضبت عمل می کردند و 
با تظاهر به توده ای بودند به سوی مساجد و روحانیان سنگ 
می افکندند. مقصود این بود که در نظر عامه ی مردم پیروزی 
مصدق به منزله پیروزی حزب توده و تسلط شوروی و بی دینی 

جلوه گر شود.«4

روزولت، هندرسون سفیر آمریکا در تهران را به نزد مصدق می 
فرستد تا از وضعیت آمریکایی ها در ایران شکوه کند. سفارت 
آمریکا که خود محفل توطئه علیه دولت مصدق بود خود را 

قربانی نشان می داد. 

نامطبوعی  شکل  به  من  میهنان  هم  که  بگویم  شام  به  »باید 
در معرض ارعاب قرار می گیرند. نه فقط به آن ها تلفن های 
تهدیدآمیزی می شود، بلکه غالبا به بچه هاشان هم که گوشی 
را برمی دارند سخنان زشتی می گویند که بچه ها حتی نباید 
به گوششان برسد. هنگام عبور از خیابان نیز ناسزا می شنوند. 
عالوه بر پرخاش های لفظی، به اتومبیل های آن ها نیز هر جا 
که گذاشته می شوند، آسیب می رسانند، لوازمشان به رسقت 
می رود، چراغ های آن ها شکسته و تایرهای شان از باد خالی 
می شود و اگر آن را قفل نکنند تودوزی های شان پاره می شود. 
عالی جناب، چنان چه این تهدید و ارعاب متوقف نشود، ناچار 
می شوم از دولت خود بخواهم که همه ی وابستگان اعضای 
سفارت و نیز کسانی که حضورشان در این جا به سود منافع ملی 

ما نیست، فراخوانده شوند.«5

3- همان، ص ۲5۹
4- موحد، محمدعلی، خواب آشفته ی نفت، نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران زمستان ۱۳۸۴، ج ۲، ص 

۸۱۴
5- کینزر، استیفن، همه مردان شاه، مترجم: شهریار خواجیان، نشر اختران، چاپ چهارم، تهران ۱۳۸5، 

ص ۲۶5
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مصدق متوجه اهمیت رابطه سیاسی با آمریکا بود از این رو 
نمی خواست تنها روزنه ی امید در سطح بین الملل را کور 
کند به همین جهت دستور برقراری نظم می دهد و پلیس وارد 

عمل می شود:

»مصدق با این دستور، پلیس را به قلع و قمع جامعتی که بسیاری 
از طرفداران دو آتشه ی خودش در میان آن ها بودند، فرستاد. 
آن گاه برای اینکه مطمنئ شود طرفدارانش روز بعد دوباره به 
خیابان ها منی آیند، بیانیه ای صادر و هر گونه تجمع عمومی را 
قدغن اعالم کرد. همچنین به رهربان احزاب طرفدار دولت تلفن 
کرد و از آن ها خواست که طرفداران شان را از خیابان ها جمع 

کنند.«6

در میان فرماندهان ارشد شهربانی تیمسار محمد دفتری مامور 
امرش  نیروهای تحت  و  او  اما  نارآمی ها می شود  با  برخورد 
از  دوست  تشخیص  پیوندند!  می  مصدق  مخالفین  جبهه  به 
دشمن غیرممکن شده بود. کارگردان کودتا همه عوامل الزم را 
با تهدید یا تطمیع به صحنه آورده بود. تا اینجای نمایش همه 
چیز خوب پیش رفته بود. برهم زدن جو عمومی، صدور فرمان 
برقراری نظم از سوی نخست وزیر، خالی شدن خیابان ها از 
نمایی مخالفین  امکان قدرت  حامیان خود دولت و سرانجام 
دولت! دولت هم بیانیه صادر کرده بود و هم با حضور نیروهای 
پلیس عزم خود را در پایان دادن به چند روز تظاهرات نشان 
داد. مصدق که خود شخصا دستور برقراری نظم را داده بود 
نیروهای ارتش را نه در کنار خود که در برابر خود می دید. 
همچنان که خیابان ها از حامیان دولت خالی می شد فرصت 
دولت  گردید.  می  فراهم  آن  مخالف  نیروهای  حضور  برای 
آینده حکومت و تصمیم در مورد سرنوشت  به  در حالی که 
سلطنت بدون پادشاه می اندیشید روزولت و هم قطاران ایرانی 

اش، قطعات پازل کودتا را تکمیل می کردند.

تانک ها به خانه مصدق رسیدند 

صحنه آشفته سیاست ایران مجال بروز حوادثی ولو ساختگی از 
جنس ۲۸ مرداد را فراهم می ساخت. در نبود تعریفی درست 
و مورد توافق از منافع ملی، نیروهای مختلف اجتماعی به نفع 
بیگانگان وارد عمل شدند. عده ای با دالرهای آمریکایی و عده 

6- همان، ص ۲۶۶

پیش  از  ی  برنامه  طبق  منصب.  و  قدرت  تصاحب  برای  ای 
تعریف شده روزولت همه چیز آن طور که می بایست پیش 
رفت. تظاهرات ساختگی و بی حرمتی به مساجد، تهییج جامعه 
ای مذهبی، دخالت نیروهایی که برای دفاع از دین و پادشاه 
به خیابان می آیند و نهایتا دستور دولت برای برقراری نظم 
در خیابان ها که در کمال حیرت با پیوستن نیروهای نظامی 
به تظاهرکنندگان همراه می شود. طرح و اجرای کودتا عمق 

شناخت دول غربی از جامعه ی ایرانی را به دست می دهد.

از  که  جمعیتی  بود،  رسیده  خود  نیمه  به  روز  که  حالی  »در 
مناطق فقیرنشین جنوب تهران از خیابان ها می گذشتند، فریاد 
نیز، در  دادند. صدها رسباز  بر مصدق و جاویدشاه رس  مرگ 
حالی که برخی سوار بر تانک یا کامیون بودند، به صفوف آن 
ها پیوستند. ایالت خارج شهر که رهربانشان را ماموران روزولت 
تطمیع کرده بودند نیز وارد کارزار می شدند. گروه های آشوبگر، 
از  دولت،  طرفدار  روزنامه  سه  دفاتر  و  دولتی  ساختامن   8 به 
جمله روزنامه ی باخرت امروز که متعلق به فاطمی وزیر خارجه 
بود، حمله کردند و آن ها را به آتش کشیدند. دیگران به وزارت 
خارجه، مقر ستاد ارتش و شهربانی مرکز هجوم بردند. آن ها 
ساختامن را به گلوله بستند و متقابال به سوی آن ها شلیک شد/ 

ده ها نفر از پای درآمدند.«7

"ساعت 5 بعد از ظهر دستور داده شد چند تانک و عده ای 
سرباز به طرف منزل دکتر مصدق حرکت کنند. وقتی تانک 
ها به نزدیک منزل دکتر مصدق رسیدند با یک شلیک شدید 
توپ و مسلسل به مقاومت مدافعین منزل دکتر مصدق خاتمه 
دادند. یک تانک سنگین با ضربتی در آهنی خانه ی مصدق را 
ویران کرد و مردم به منزل او ریختند و کلیه ی اثاثیه ی آن 
خانه و نیز منزل پسرهای دکتر مصدق را غارت کرده و آتش 
زدند به طوری که نه تنها کوچک ترین چیزی در آن خانه ها 
نماند بلکه خانه ی مصدق و خانه ی دکتر غالمحسین مصدق 
به صورت ویرانه ای درآمد و قسمتی از آن هم سوخته بود."8 
"آن گاه که سربازان در سیاهی شب ناپدید شدند، شورشیانی 
که برای آن ها ابراز احساسات می کردند، به درون خانه ریختند 
و به تاراج و تخریب آن دست یازیدند. برخی آتش افروختند، 
دیگران درها و پنجره ها را کندند و وسایل باقی مانده در منزل 

7- همان، ص ۲7۰
8۸- موحد، محمدعلی، خواب آشفته ی نفت، نشر کارنامه، چاپ دوم،  تهران زمستان ۱۳۸۴، ج ۲، صص 

۸۰۹ و ۸۱۰
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و در  پرداختند  ها  فروختن آن  به  و  ریخته  روها  پیاده  به  را 
حالی که بر سر قیمت آن ها چک و چانه می زدند، شعله آتش 
شب آن ها را روشن کرده بود. یخچال خانه مصدق به مبلغ 
فروش رفت."9 حدود ۳۰۰  به  دالر،  معادل ۳۶  تومان،   ۲۹۰
نفر در درگیری های روز چهارشنبه کشته شدند که نیمی از 
آنان در نبرد پایانی اطراف منزل مصدف جان باختند. برخی 
از قربانیان غیرنظامی در حالی یافت شدند که اسکناس های 
5۰۰ ریالی در جیب داشتند. آدم های روزولت این اسکناس 
ها را صبح همان روز به ده ها تن از ماموران زیر دست خود 
داده بودند.۱۰ با سرنگونی دولت مصدق، شاه پس از شش روز 
به تهران بازگشت. زاهدی، نصیری، باتمانقلیچ، دفتری و شعبان 
نشان  و  لباس  با مشاهده  او  رفتند.  استقبال شاه  به  جعفری 
جدید نصیری پرسید که چه کسی به او ارتقا درجه داده است. 
هنگامی که گفته شد این اقدام از سوی زاهدی انجام شده است، 
شاه با تشر گفت که اعطای چنین ارتقایی تنها در صالحیت 

۹- همان، ص ۲7۸ 
۱۰- همان، ص ۲۸۰

شاه است.۱۱ پادشاه به قدرت بازگشته بود. دستگاه های امنیتی 
قدرت های بزرگ جامعه ایران را بخوبی تحلیل کرده بودند. 
آن ها با اشراف اطالعاتی قابل توجه با کمترین هزینه صحنه 
سیاسی ایران را تغییر می دادند. نظامیان حامی دولت بیشتر 
به جهت بازداشت سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش، پراکنده 
و منفعل می نمودند. ریاحی که فرماندهی هوشیار بود پیش 
از دستگیری به تیمسار عطااهلل کیانی فرمانده پادگان عشرت 
آباد دستور حرکت صادر کرده بود. تیمسار کیانی با یک گردان 
پیاده نظام و تانک به سمت مرکز شهر حرکت می کند که در 
میانه های راه با ستونی از نظامیان شورشی به فرماندهی تیمسار 
دفتری مواجه می شود. ظاهرا دفتری مسئله وفاداری نظامیان 
به شاه و برادری با یکدیگر را پیش می کشد و به این ترتیب 
تنها امید نظامی دولت مصدق به جبهه ی مخالفین می پیوندد. 
حال نظامیان نزدیک به فضل اهلل زاهدی دست باال را داشتند. 

او بیش از همیشه به نخست وزیری نزدیک می شد. 

۱۱- همان، ص ۲7۴
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عباس دوران
به مناسبت 20 مهر زادروز شهید عباس دوران

در شیراز به تاریخ 20 مهر 1329خ دیده به جهان گشود. پس از طی تحصیالت مقدماتی وارد دانشکده 

افرسی شد و نهایتا به خلبانی نیروی هوایی ارتش رسید. عباس دوران سال های بعد در جریان جنگ ایران و 

عراق نقش مهمی ایفا می کند. در اوج نربد دو کشور، عراق میزبان اجالس کشورهای عضو جنبش غیرمتعدها 

می شود. رژیم بعثی به دنبال بهره برداری سیاسی از حضور کشورهای عضو جنبش به نفع خود بود و ایران 

تالش می کرد مانع از دستیابی صدام حسین به اهدافش گردد. در کنار تالش های سیاسی، نقشه نظامی ارتش 

ایران طرح ریزی می شود. در نهایت آنچه که به عملیات بغداد موسوم می گردد در 30 تیر 1361خ آغاز می 

شود. دو جنگده به فرماندهی عباس دوران وارد خاک عراق می شوند. آن ها اهداف تعیین شده من جمله 

پاالیشگاه بغداد را مورد اصابت چندین فروند موشک قرار و می دهند و خود نیز شدیدا آسیب می بینند. 

یکی از هواپیامها با خلبانی باقری به کشور بازمی گردد اما عباس دوران به منظور ناامن جلوه دادن بغداد 

هواپیامی خود را در یکی از میادین اصلی بغداد نزدیک هتل محل برگزاری اجالس رسان جنبش غیرمتعهد 

می کوبد. عملیات بغداد دستآورد روشنی برای ایران داشت؛ دهلی نو جایگزین بغداد شد. 
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فرهنگ و هنر

این منت دیدگاه بی تکلف، رک و بی سانسور من درباره ی آموزش و پرورش است. شاید 
به خاطر اینکه این نوع آموزش ذهن کنجکاو ما را نابود می کند. من مدعی نیستم که 
یک کارشناس آموزش و پرورش هستم. من هنوز یک دانش آموزم و برای خودم صحبت 
میکنم. من عقیده دارم که دانش آموزان باید حق اظهار نظر در سیستم آموزشی داشته 

باشند زیرا اساسا آن ها هستند که تحت آموزش قرار می گیرند.

How Schools Are Killing Creativity
 By Line Dalile
www.huffingtonpost.com
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مترجم: پرستو محمدی

ارتباط  ایجاد  یعنی  بدیع.  و  نو  کاری  انجام  یعنی  خالقیت 
میان دانسته ها و پدیده های محیطی. در صورتی که در حال 
داشتن  عدم  و  کهنگی  و  انگیزگی  بی  شاهد  جا  همه  حاضر 
دادن  تغییر  برای  نه،  که  جامعه  دادن  تغییر  برای  نو  نگاهی 
هستیم.1برای خالق  بهتر شدن  نبود شوق  همچنین  و  خود 
واقع،  در  نیست.  باال  ذکاوت  و  داشتن هوش  به  نیازی  بودن 
یک فرد خالق الزاما فردی باهوش نیست، بلکه تنها با استفاده 
از تجربه، آزمایش و البته کنجکاوی و بررسی درباره ی پدیده 
های محیطی اش قوه ی خالقیت و ابتکار خود را متجلی می 
سازد.2 سوال کردن ابزار دست دانش آموز و دانشجو است ولی 
در کالس درس فقط صدای معلم و استاد است که شنیده می 
شود و چندان خبری از سوال های خالقانه و چالش برانگیز 
نیست و همین طور کمتر شاهد بحث و استدالل، گفت و گو یا 
سوال و جواب هستیم. محیط های کاری و آموزشی نیاز جدی 
به خوش حال بودن دارند تا بتوانند بر روی راندمان کار و حال 
خوب کارکنان و دانشجویان خود تاثیر بگذارند. ساختمان های 
بتنی، سنگی و بی روحی که هیچ رنگ و جلوه ای ندارند نه تنها 
هیچ تاثیر زیبایی روی افراد ندارند بلکه نیرو و انگیزه ی آن ها را 
نیز می گیرند. همین طور ورزشگاه ها. چگونه از بازیکنان تیمی 
می خواهند که خوب و پرتوان و با انگیزه بازی کنند و نتیجه 
بگیرند در حالی که آن ها میان ورزشگاه های کهنه، لباس های 
ورزشی زشت و زمین نامناسب گیرافتاده اند!3 در ادامه مقاله 
ای نوشته شده بوسیله ی نوجوانی 14ساله اهل امریکا با عنوان 
چگونه مدارس خالقیت را تخریب می کنند از نظر می گذرانیم 
که درآن ایرادهای نظام آموزشی از دید یک دانش آموز نوجوان 

بررسی می شود.

1- مجله دانستنی ها، شماره185، صفحه21
2- چگونه دانش اموز خالق می شود: دانشنامه ی روان شناسی و علوم تربیتی میگنا، اردیبهشت 89   

www.migna.ir
3- مجله دانستنی ها شماره185-صفحه21

آموزش و پرورش؛ قتلگاه خالقیت

بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال تغییر 
در نظام آموزش و پرورش خود هستند. به دلیل تغییر ساختار 
صورت  به  باید  نیز  فرزندانمان  آموزش  نحوه  جهانی،  نظام 
بنیادین تغییر کند. اما این امر چگونه حاصل می شود؟! کنترل 
آموزش و پرورش باید در دستان دانش آموزان باشد و آن ها 
باید به عنوان اولین و بهترین در مرکز توجه باشند. بسیاری از 
مردم درباره ی راه های تغییر آموزش و پرورش مطلب نوشته 
اند اما اگر نقش دانش آموز و حق اظهار نظر آن ها را در نظر 
نگیریم این مطالب تا چه اندازه می توانند خوب باشند؟! سال 
ها می گذرند. بعضی از دانش آموزان فارغ التحصیل می شوند، 
بعضی ها مردود می شوند و برخی دیگر افت تحصیلی پیدا می 
کنند و در واقع چیزی تغییر نمی کند. سیستم آموزشی مرا به 
یاد دیکتاتوری می اندازد که نمی خواهد شرایط موجود تغییر 
کند. من آگاهم که هیچ سیستم آموزشی ای کامل نیست و 
معتقدم که همه ی آن ها در سرتاسر دنیا مانند هم هستند. ما 
حفظ می کنیم، برای آزمون ها مطالعه می کنیم و اندکی بعد 
آن را فراموش می کنیم فقط برای اینکه ده سال بعد بدانیم 
چه دنیای پر شرارتی را ساخته ایم. من با تمام وجود احساس 
می کنم که روش های ما در مدارس خالقیت را تخریب می 
کنند. دانش آموزان ظرفیت خلق و ابداع و به وجود آوردن را به 
سادگی گم می کنند چون روش های تدریس ما ابتکار و ابداع 
را تهییج نمی کنند. زمانی که کودک بودید و خواسته تان بازی 
در اطراف خانه بود را به یاد می آورید؟ کسی به شما نمی گفت 
که چگونه از تصور و تخیلتان استفاده کنید! یا هیچکس به شما 
یاد نمی داد که چگونه خالق باشید! با لگوها بازی می کردید، 
وانمود می کردید که یک فضانورد هستید و تصور می کردید 
که در فضا یا حتی زمان سفر می کنید و به طور ذاتی خالق 
بودید. سواالتی که به ذهنتان می رسید از این قبیل بودند: چرا 
چمن سبز است؟ یا آیا ما در این جهان تنهاییم؟ سواالتی که 
هیچ انسان بالغی نمی توانست پاسخ بدهد. سپس به مدرسه 
آمدید. بدترین کابوس یک بچه! یاد گرفتید که در یک محیط 
زنگ زده زندگی کنید. زورگویی کردید، زور شنیدید، مسخره 
بازی در آوردید و فالن معلم را داشتید که به شما می گفت 
رویاپردازی را متوقف و در واقعیت زندگی کنید. پس شما در 
مدرسه چه چیزی یاد گرفتید؟! شما در مدرسه یاد گرفتید که 

سوال پرسیدن درباره ی جهان را متوقف کنید. 

خالقیت در قتلگاه

درباره ی تخریب خالقیت بوسیله ی  مدارس
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نویسنده: لین دالیل
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نقش معلم در پرورش خالقیت
این موقعیت را تصور کنید: یک کالس طبیعی با صورت 
های بشاش و خوشحال، هیجان دانش آموزان برای شروع 
مدرسه، کالس را نورانی و روشن می کند و به آن شور و 
حال می دهد. معلم از آن ها می خواهد که یک درخت 
بکشند. بعضی از بچه ها در این زمینه استعداد دارند، برخی 
دیگر در این زمینه عالی نیستند ولی بد هم نیستند و بقیه 
ارایه  را  درخت  از  بصری  یک شکل  توانند  نمی  کال  هم 
دهند. معلم کار همه ی آن ها را درجه بندی می کند. 
تعدادی از دانش آموزان A+۱ به دست می آورند. تعدادی 
هم D می گیرند و بقیه یک F بزرگ و تپل می گیرند. آن 
دانش آموزانی که A گرفته اند حاال باور دارند که استعداد 
 F اما آن هایی که بسیار باالیی دارند و هنرمند هستند 
اند، خوب مسلما شروع به این فکر می کنند که  گرفته 
بازنده اند و کار آن ها به درد نمی خورد و مزخرف است. 
از این تکلیف "کشیدن درخت" خالقیت شروع می کند به 
پا در هوا ماندن و سپس دیر یا زود محو می شود. دقیقا به 
همین دلیل است که بعضی از بزرگ ترها می گویند "من 
نمی توانم نقاشی کنم." در مدرسه به بچه ها آموزش داده 
می شود که شکل هایی مثل یک مثلث کامل را بکشند. 
همه چیز به طور مناسبی کشیده می شود. هرگاه یک بچه 
تالش کند که چیزی را رنگ کند معلم با دادی که ایجاد 
وحشت می کند می گوید: بیرون خطوط را رنگ نکن!! در 
قرن بیست و یکم، جهان دانش آموزانی را می طلبد که 
می توانند خالقانه و منتقدانه فکر و عمل کنند. همانطور 
انجام همه ی  برای  ما  کند،  پیشرفت می  تکنولوژی  که 
این  با  داشت.  خواهیم  را  ها  ربات  خود  اساسی  کارهای 
وجود ماموریت ما این است که تضمین کنیم نسل آینده 
پر از مخترعان، موزیسین ها، نقاشان و ریاضی دانان خواهد 
بود.کسانی که به نوبه ی خود انسانیت را به سطح دیگری 
بیاورند.آقای کن رابینسن۲ در سخنرانی تد )Ted(۳ خود 
با موضوع "آیا مدارس خالقیت و نوآوری را می کشند؟" 
ابداع در مدارس، ما به  گفت که به جای رشد به سمت 
سمت بیرون و خالف جهت آن حرکت می کنیم. در طول 
سال هایی که آموزش مدرسه ای سپری می شود به دانش 
آموزان آموزش داده می شود که اشتباه کردن گناه است. 

1- نمرات درس ها در امریکا اغلب به صورت درصد رتبه بندی شده و سپس با کمک حروف انگلیسی 
نمایان می شوند. A بهترین نمره و F نشانه ی افتادن می باشد 

)به این صورت که A= 100-90 و B= 80-89 و...(
۲- نویسنده و سخنران بریتانیایی، متولد۱۹5۰

3-Ken robinson:do schools kill creativity www.ted.com

ما در ذهن دانش آموزان تصویری از یک زندگی کامل، با 
دقت کشیده شده و دیکته شده را پرورش می دهیم. یک 
سیستم آموزشی باید خالقیت را پرورش دهد نه اینکه آن 
رابینسن معتقد است بزرگ ترین  آقای  را سرکوب کند. 
سیستم  بودن  معیوب  و  شدن  حاضرکهنه  عصر  مشکل 
آموزشی در تمام کشورهای دنیاست. به نظر او بنیان این 
نظام در امریکا و سایر کشورها هیچ فرقی با هم ندارند. به 
همین دلیل استقبال عمومی نسبت به رشته های آموزشی 
در تمام کشور ها یکسان است. یعنی در اغلب کشورها همه 
ی آدم ها ابتدا به ریاضیات و علوم تجربی و سپس به علوم 
انسانی و بعد به هنر اهمیت می دهند. چرا که سیستم 
آموزشی زمانی که شکل گرفت برای رفع نیاز نیروی کار 
بود و طبعا کارها در آن زمان بیشتر به ریاضیات و علوم 
تجربی و کمتر به دوتای دیگر نیاز داشتند و به مرور جا 

افتاده است که این ها از بقیه مهم ترند.

فرهنگ و هنر
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مدارس چطور خالقیت را از بین می برند؟

وقتی که من گلف بازی می کنم احساس می کنم که آنقدر 
زیاد روی حواشی تمرکز می کنم که هدف اصلی یعنی جریان 
زدن توپ را فراموش می کنم. همین اتفاق در مدارس نیز اتفاق 
می افتد. ما به قدری روی تست ها و دروس استاندارد شده 
تمرکز می کنیم که فراموش می کنیم هدف واقعی آموزش و 
پرورش چیست. تکنیک های امروزی تدریس، زیبایی را از آن 
دور می کنند. نزول خالقیت از ذهن افراد یک مشکل جدی با 
تاثیرات گسترده است. ما یاد می گیریم خوب بودن به معنی 
آرام نشستن و به عالمت تصدیق سر تکان دادن است و بد 
چرخه  است.  متفاوت  طور  به  کارها  انجام  برای  تالش  بودن 
ی آرام نشستن، حفظ کردن، آزمون دادن و به دست آوردن 
یک شغل در حال حاضر به مدت طوالنی است که وجود دارد 
و شهامت کمی برای به چالش کشیدن آن وجود دارد. با این 
وجود آن هایی که جرئت می کنند وضع کنونی را به چالش 
بکشند مثل آلبرت اینشتین، برادران رایت و والت دیزنی می 

توانند مسیر تاریخ را عوض کنند.

ما آموزش می بینیم به امید پول

من فهمیدم که حفظ کردن، سریع ترین راه برای کسب نمره 
های خوب، رسیدن به یک دانشگاه خوب و به دست آوردن 
با یک زندگی خوب می  برابر  این را  یک شغل است )که ما 
دانیم(. به عنوان یک دانش آموز من یک چیز را به یقین می 
دانم: من هرگز نمی خواهم محصولی باشم که زندگیم را داخل 
یک جعبه بگذرانم. من می خواهم ذهن درخشان و با استعداد 
خود را گرامی بدارم. من می توانم تا جایی که امکان دارد تصور 
کنم، خلق کنم و بهترین باشم. نمی خواهم هرگز رباتی باشم 
که زندگی اش برنامه ریزی و از پیش تعیین شده است. من 
می خواهم بحث کنم، استدالل کنم، به چالش بکشم و غیر 
ممکن را ممکن کنم. تا جایی که امکان دارد نمی توانم اجازه 
دهم کسی زندگی مرا مونتاژ و برای آن تعیین تکلیف کند. 
اگر  باشند  داریم که خالق  انتظار  آموزان  دانش  از  ما  چطور 
معلم ها به آن ها سرمشق و تکلیف کلیشه ای بدهند؟ !ما به 
دانش آموزان جواب های نمونه را برای حفظ کردن می دهیم 
یا یک عنوان خاص را در اختیار او می گذاریم که درباره ی آن 
شعر و انشایی را بنویسند. در واقع همه چیز در اختیار آن ها 

می گذاریم اما آزادی برای بیان عقایدشان را نه!! جوانان عقاید 
جدید و نویی دارند در حالیکه معلمان گله مند هستند که 
دانش آموزان مقدار وحشتناکی از زمان خود را روی شبکه های 
اجتماعی صرف می کنند.آن ها این نکته را از یاد می برند که 
این تنها راهی است که ما دانش آموزان می توانیم کاری کنیم 

که صدایمان شنیده شود.

در جست و جوی معنای حقیقی آموزش

که  اند  شده  انبار  ما  ذهن  در  که  حقایقی  درباره ی  آموزش 
بتوانیم درباره ی آن ها آزمون بدهیم، نیست. آموزش یعنی 
پرورش خالقیت، تقویت حس کنجکاوی و خلق یک شخص 
توانمند و چند بعدی. اساسی ترین اصل هایی که در آموزش و 

پرورش مهم هستند و باید در مرکز توجه باشند:

1- انسان ها به طور طبیعی متفاوت و متنوع اند. به عنوان مثال اگر 
شام دو فرزند داشته باشید، هیچگاه آن ها را با هم اشتباه منی گیرد 
زیرا آن ها هم از نظر ظاهری و هم از نظر ویژگی های شخصیتی با 
هم متفاوت اند. یکی از اثرات سوء آموزش و پرورش بر رشد خالقیت، 
اهمیت ندادن به تفاوت های فردی و همچنین محدود کردن مترکز 
انسان ها روی زمینه های بنیادی مثل علوم، ریاضیات، مهندسی و 
اما  این ها مهم هستند، الزم هستند  بوده است.  تکنولوژی  بعضا 
کافی نیستند. یک آموزش و پرورش واقعی باید اهمیتی برابر به هرن، 
علوم انسانی، تربیت بدنی و سایر زمینه ها بدهد. مهم این است که 
بتوان با استفاده از یک برنامه ی جامع و همه بعدی با بخش هایی 
از وجود فرد ارتباط برقرار کرد در غیر این صورت دست نخورده باقی 

می ماند.4

2- اصل دومی که زندگی انسان را به سمت شکوفایی می کشاند 
کنجکاوی است. اگر شام بتوانید باعث زدن جرقه ی کنجکاوی در یک 
کودک بشوید، آن ها خودشان بدون کمک زیادی از جانب شام به 
سمت یادگیری می روند.5 در صورتی که برنامه ی آموزشی به صورتی 
تنظیم شده است که کودکان عالوه بر ساعات مدرسه، ساعات بعد 
از مدرسه را هم تحت اسرتس انجام دادن حجم زیادی از تکالیف 
هستند و دیگر وقتی برای ارضای حس کجکاوی و مطالعات غیر 
درسی منی ماند. در واقع دانش آموزان بوسیله ی کتب درسی و گفته 

های معلامن محدود شده اند.

4- همان
5- همان
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مدرسه؛ ابزاری تجاری
مدارس تبدیل به ابزاری تجاری و کارخانه هایی می شوند که 
بچه ها از آن بسته بندی شده و شکل گرفته و به بی رنگی 
روح بیرون می آیند. ما جایی میان اوراق بی معنی، مدارک 
دیپلم، پول و حفظ طوطی وار اطالعات معنی واقعی یادگیری 
را گم کرده ایم. در طول عالقه مندی احمقانه ی ما برای بردن 
مسابقه و در طی عشق دیوانه وار ما برای شماره یک شدن، 
فراموش می کنیم که مدارس بچه هایی را باال می برند که 
در واقع برای رسیدن به هیچ جا مسابقه می دهند. یک فعال 
صنفی معلمان معتقد است: خصوصی سازی آموزش و پرورش 
بیشتر برای افزایش سود بعضی افراد در بخش خصوصی مفید 
است تا ارتقای کارآمدی و سطح سواد دانش آموزان. به این 
این  و  شود  می  نمره  به  معطوف  پرورش،  و  آموزش  شکل 
خطر وجود دارد که از معلمان بخواهند برای قبولی به دانش 
نوع  این  از  ما شاهد بسیاری  اکنون  بدهند. هم  نمره  آموزان 
اتفاقات هستیم. آموزش و پرورش برخی از کشورها از جهت 
برخالف  فنالند.  و  فرانسه  مانند  است  زبانزد  دنیا  در  کیفیت 
کشور آمریکا یا همین ایران خودمان که با یک نظام آموزشی 
ضعیف هیچ جایگاهی در جهان ندارند. فنالند و فرانسه اصال 
مدارس خصوصی به این مفهوم ندارند و تنها مدارس خصوصی، 
مدارس دینی و کلیسایی هستند. با این حال این مدارس هم 
با دولت قرارداد می بندند و حقوق معلمان را هم دولت می 
دهد. مدارس بخش خصوصی دانش آموزان خاصی را گزینش 
می کنند و اگر موفق باشند، رمز موفقیتشان همین گزینش 
دانش آموزان است. مدارس خصوصی ابتدا از متقاضیان ثبت 
نام، آزمون می گیرند و دانش آموزان ضعیف و حتی آن هایی 
که والدینشان متارکه کرده باشند را ثبت نام نمی کنند. از این 
با  والدین  دارای  که  کودکانی  و  باهوش  آموزان  دانش  طریق 
تمکن مالی مناسب و تحصیل کرده هستند انتخاب می شوند 
و مدیران مدارس هم در پایان سال اعالم می کنند که ما تعداد 
زیادی قبولی داشتیم. در صورتی که اگر این افراد در ادعایشان 
صداقت دارند در مناطق فقیر نشین و جنوب شهر فعالیت کنند 
و این تعداد قبولی بدهند.۶ اگر بخواهیم یک مقایسه ی سطحی 
بین دو سیستم آموزشی ضعیف در سطح دنیا یعنی ایران و 

6- بخش هایی از سخنان مهدی بهلولی، فعال صنفی معلمان در گفت وگو با تامین۲۴ در ارتباط با روند 
www.ilna.ir رو به رشدخصوصی سازی درآموزش و پرورش

ایاالت متحده انجام دهیم می بینیم که: آن ها از شکست های 
خود در زمینه های آموزشی عبرت گرفته و در پی اصالح آن 
هستند ولی سیستم آموزشی ما نه تنها پیشرفت نمی کند بلکه 
شاهد پس رفت آن هستیم، به گونه ای که در بین دانش آموزان 
و دانشجویان آمریکایی درس خواندن صرفا برای به دست آوردن 
شغل نیست ثانیا آن ها از ابراز عقیده نمی ترسند و اعتماد به 
نفس گفتن نظرات و پرسیدن سوال هایشان را دارند ولی اغلب 
دانشجویان ایرانی یا حوصله اش را ندارند یا ترس از قضاوت، 

تمسخر و ریشخند دیگران آن ها را از هر اقدامی بازمی دارد.
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سابقه ی این تالیف به خاطراتی بازمی گردد که از مکتب خانه در ذهن نگارنده باقی مانده است، تا دهه ی پنجاه که در پی یافنت راهی 
برای برخی معضالت آموزش الفبا از جمله: هجی “واو معدوله“ و “ملفوظ و ملفوظ“ در مسیر تهجی در تعلیم مکتب خانه ای و به تبع آن 

تحول نظام آموزشی دوره ی مرشوطیت از مکتب خانه به مدرسه قرار گرفتم 1...

در گذار به مدرسه

معرفی کتاب از مکتب خانه تا مدرسه اثر علی سیدین

کتاب از مکتب خانه تا مدرسه به قلم علی سیدین گزارشی درخور توجه از نظام آموزشی کشور در دوران معارص به دست می دهد. کتاب 
در 5 فصل تنظیم شده است. علی سیدین ابتدا به پیشینه آشنایی ایرانیان با فرهنگ غربی و اعزام محصلین می پردازم سپس رشایط حاکم 
بر مکتب خانه ها را رشح می دهد. فصل سوم تالش ها برای تاسیس مدارس جدید و فصل چهار تحوالت نظام آموزشی در حال گذار را 
مورد مطالعه قرار می دهد.“آدمی بی علم و صنعت، شان و حرمت ندارد. تربیت فرزندان و ترقی مملکت، علم می خواهد و علم مدرسه 

و معلم و معلم و مدرسه، ماهانه.“2

در فصل پایانی کتاب نویسنده به نظرات روشنفکران و نظریه پردازان عرص مرشوطه چون میرزاحسن رشدیه، میرزا ملکخان، سید جامل 
الدین اسدآبادی، میرزاآقاخان کرمانی، میرزایوسف خان مستشارالدوله و ... می پردازد و نقش ایشان را در تحول نظام آموزشی بررسی می 
کند. "مرا در راهروی مدرسه ای به خاک بسپارید که صبح و ظهر و عرص، جسدم لگدمال دانش آموزان شده و پس از مرگ هم با آن ها 

همدم باشم."3

کتاب از مکتب خانه تا مدرسه به وسیله ی نرش علم در 5 فصل و 375 صفحه منترش شده است.
۱- سیدین، علی، از مکتب خانه تا مدرسه، نشر علم، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳ -1
۲- همان، ص ۱۸۱ -2
۳- همان، ص ۲۱۲ -1
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 روز جهانی معلم

معلم، قاتل خالقیت؟

25 ماهنامه سرند     شماره بیستم و چهارم، مهر 1396



این جهان همچون ردختست ای کرام / ما ربو چون میوه اهی نیم خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را / زانک رد خامی نشاید کاخ را

چون بپخت و گشت شیرین لب گزان / سست گیرد شاخها را بعد از آن

چون از آن اقبال شیرین شد داهن / سرد شد رب آدمی ملک جهان

سخت گیری و تعصب خامی است / ات جنینی کار خون آشامی است

مولوی، اختالف کردن رد چگونگی و شکل پیل مثنوی معنوی، دفتر سوم
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 8 مهر روز بزرگداشت حرضت موالنا 
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