
ر  د جدیــدی  مســئلۀ  اســرائیلی ها  و  فلســطینی ها  درگیــری 
ســابقه  ســال  هفتــاد  ز  ا بیــش  و  نیســت  بین الملــل  روابــط 
ر  دچــا درگیری هــا  ماهیــت  مــدت،  ایــن  طــی  هرچنــد  دارد. 
ــخصی  ــل مش ــوی راه ح ــه س ــز ب ــا هرگ ــده ام ــدی ش ــوالت ج تح
درگیــری   عمــدۀ  اخیــر،  دهه هــای  طــی  اســت.  پیش نرفتــه  
ــز  متمرک غــزه  ر  نــوا ر  د فلســطینی ها  و  اســرائیلی ها  میــان 
ــن  ر ای ــاس د ــیطرۀ حم ر و س ــو ــه حض ــه ب ــا توج ــون ب ــت؛ چ اس
و  اســرائیلی ها  بــا  مقابلــه  بــرای  بیش تــری  تمایــل  منطقــه، 
ــر آن هــا وجــود دارد. آخریــن درگیــری بیــن  ر براب مقاومــت د
ز  رو  ۱۱ اردیبهشــت رخ داد و  ر نیمــۀ دوم  ایــن دو گــروه کــه د
ز ســمت  ــر بــه موشــک باران اســرائیل ا بــه طــول انجامیــد، منج
ر نتیجــۀ ایــن  ز ســمت اســرائیل شــد. د حمــاس و بمبــاران غــزه ا
درگیری هــا حــدود ۲۵۰ فلســطینی و ۱۳ اســرائیلی جــان خــود 
ر فلســطینی آواره شــدند.  ز ۵۰هــزا ز دســت دادنــد و بیــش ا را ا
رویکــرد  ــر اســت  ر ایــن یادداشــت مدنظ بــا ایــن حــال، آن چــه د
فلســطینی ها  گســتردۀ  ر  کشــتا و  غــزه  فجایــع  بــه  جهانیــان 
کشــورهای  رویکــرد  ادامــه  ر  د اســت.  اســرائیل  حمــات  ر  د

ر می شــود. مختلــف بــه ایــن منازعــه مــرو
اســرائیلی ها  ر  رفتــا گذشــته  ز  ا  

ً
عمومــا اســامی  کشــورهای 

گرفته انــد.  را  فلســطینی ها  جانــب  و  کــرده  محکــوم  را 
فلســطین،  ز  ا اســامی  کشــورهای  حمایــت  شــیوۀ  البتــه 
ر  د امــا  باشــد  داشــته  هــم  بــا  تفاوت هایــی  اســت  ممکــن 
بــه  موســوم  کشــورهای  نیســت.  تردیــدی  حمایــت  اصــل 
معنــوی،  مــادی،  کمک هــای  انــواع  ز  ا مقاومــت«  ر  »محــو
کشــورهای  نکرده انــد.  دریــغ  نظامــی  حتــی  و  رســانه ای، 
ــا حمایت هــای مــادی و رســانه ای   ب

ً
ــا حــوزۀ خلیــج فــارس عمدت

مســلمان  کشــورهای  می کننــد.  کمــک  فلســطینی ها  بــه 
بیــش  و  کــم  ــز  نی  ... و  جنوبــی  آســیای  شــرقی،  آســیای 
حتــی  می دهنــد.  ارائــه  دیپلماتیــک  و  معنــوی  حمایت هــای 
ــرائیل و  ــا اس ــه ب ری رابط ــرا ــگامان برق ز پیش ــه ا ــر ک اردن و مص
ر حمایــت  پررنگــی د نقــش  آن هســتند، همــواره  شناســایی 
ــز تــاش  ــر نی ر همیــن تنــش اخی ز فلســطینی ها داشــته و د ا
بــه  منجــر  ــر  مص ویــژه  بــه  کشــورها  همیــن  میانجی گــری  و 

شــد. آتش بــس 
ر مــورد منازعــۀ اســرائیل  دومیــن گروهــی کــه موضــع آن هــا د
هســتند.  روپایــی  ا کشــورهای  دارد،  اهمیــت  فلســطین  و 
روپــا خــود را  ر قالــب اتحادیــۀ ا روپایــی به ویــژه د کشــورهای ا
ــد  ــن نمی توانن ــد. بنابرای ــر می دانن ــوق بش ــح و حق ــادی صل من
دهه هــای  طــی  کننــد.  چشم پوشــی  فلســطین  وضعیــت  ز  ا
ز طــرح ایــدۀ موســوم بــه نقشــه راه )دو  اخیــر به ویــژه بعــد ا
بــرای  را  خــود  تــوان  تمــام  روپایی هــا  ا کشــور(،  دو  ملــت، 
عملیاتی شــدن ایــن ایــده گذاشــته و آن را تنهــا راه پایــان دادن 
ز کشــورهای  بــه وضعیــت موجــود می داننــد. حتــی برخــی ا
رســمیت  بــه  ر  کشــو یــک  عنــوان  بــه  را  فلســطین  روپایــی،  ا
ر ســازمان ملــل حمایــت کردنــد.  ز عضویــت آن د شــناخته و ا
ــر  ب روپایــی  ا ر مــوارد متعــدد کشــورهای  ز این هــا، د ا جــدای 
اســرائیلی ها  و  فلســطینی ها  میــان  مصالحــه  و  آتش بــس 
اخیــر،  درگیــری  همیــن  طــی  مثــال،  بــرای  داشــته اند.  تاکیــد 
ــس  ــر اردن و ... پیش نوی ــورهایی نظی ــراه کش ــه هم ــه ب فرانس
ر شــورای امنیــت ســازمان ملــل  قطعنامــه ای را بــرای طــرح د
ــا  ــه ب ــد همیش ــه مانن ــد ک ــه کردن ــس تهی آتش ب ز  ــت ا ر حمای د

مخالفــت امریــکا بــه جایــی نرســید. 
ــر کشــورهای امریــکای التیــن و آســیای  باقــی کشــورها نظی
روپایی هــا  ا مشــابه  بیــش  و  کــم  موضعــی  ــز  نی شــرقی 
توجــه  جالــب  غــزه  ــر  اخی درگیری هــای  ر  د آن چــه  امــا  دارنــد. 
ــع  ــه موض ــت ک ــی اس ــه طبیع ــود. البت ــکا ب ــع امری ــود، مواض ب
و  اســرائیل  ز  ا حمایــت  ــر  ب کمــاکان  امریــکا  دولــت  رســمی 
ر  ســای ر  د امــا  اســت  ر  اســتوا آن  جنایــات  ز  ا چشم پوشــی 
شــکل گیری  شــاهد  کشــور،  ایــن  زی  ر سیاســت و الیه هــای 
مثــال،  بــرای  بودیــم.  فســطینی ها  ز  ا جــدی  حمایت هــای 
ــری رشــیده  ز دموکرات هــای جــوان بــه ویــژه بــه رهب گروهــی ا
فلســطینی ها  حقــوق  ز  ا کنگــره  ر  د عمــر،  ایلهــان  و  طلیــب 
حمایــت کــرده و جنایــات اســرائیل را محکــوم نمودنــد. عــاوه 
و  عمومــی  ر  افــکا ســطح  ر  د گســترده ای  همــدردی  آن،  ــر  ب
کــه  داد  رخ  فلســطینی ها  بــه  نســبت  امریــکا  رســانه های 
فســطینی  کــودکان  ــر  تصاوی ر  انتشــا ر  د می تــوان  را  آن  اوج 
ــۀ اول  ر صفح ــد( د ــرائیل بودن ــر اس ــات اخی ــی حم ــه قربان )ک
والــت  اســتفان  رویکــرد  فضــا،  ایــن  ر  د دیــد.  ــز  نیویورک تایم
ز پیــش  ر امریــکا بیــش ا روابــط بین الملــل د اســتاد برجســته 
ــد  ــکا نبای ــت امری ــد اس ــه معتق ــرد ک ر می گی ــرا ــه ق ــورد توج م
ــر اســرائیل هزینــه کــرده و منافــع مــادی  ز ایــن بــه خاط بیــش ا

ر خــود را بــه خطــر بینــدازد. و اعتبــا
بازتــاب گســتردۀ  پــی  ر  کــه د ــر می رســد  نظ بــه  ر مجمــوع،  د
ر  افــکا حساســیت  و  جهانــی  رســانه های  ر  د غــزه  وقایــع 
ــطینی ها،  ــه فلس ــرائیل ب ــم اس ــه ظل ــبت ب ــان نس ــی جه عموم
قربانــی  هویــت  ز  ا اســرائیل  کــه  داشــت  ر  انتظــا می تــوان 
جایــگاه  )کــه  متهــم  جایــگاه  ر  د و  شــده  رج  خــا تروریســم 
ر عمومــی  افــکا نه تنهــا  زیــرا  ر گیــرد.  قــرا بــوده(  آن  واقعــی 
رویکــرد را پیــدا می کننــد بلکــه  ر زمــان ایــن  جهانــی بــه مــرو
ر  ــا ــر رفت ــتر ب ــز بیش ــی نی ــری بین الملل ــوق بش ــازمان های حق س
بــرای  می کننــد.  محکــوم  را  آن  و  شــده  ــز  متمرک اســرائیل 
اســرائیل،  و  فلســطینی ها  ــر  اخی برخــورد  همیــن  ر  د مثــال، 
درخواســت  بــه  متحــد  ملــل  ســازمان  ــر  بش حقــوق  شــورای 
تحقیــق  هیئــت  گیــری  شــکل  بــرای  اســامی  ر  کشــو چنــد 
ــر میــان غــزه و اســرائیل رای مثبــت  دربــاره خشــونت هــای اخی

اســت. داده 
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ر ر و رویداد هـــا د جدیدترین اخبـا

کانال تلگرام سازمان دانشجویان:
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صاحبامتیاز:     سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول:     سبحان گوهری                    سردبیر:   فرشته نوری
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ز صفحهآراوطراحجلد:امیررضـــا رنگ آمیــ
vaghayeh.mag@gmail.com :ایمیل    www.sdjdm.ir   :وبسایت

ْیِهَراِجُعوَن
َ
اِإل

َّ
اهَّلِِلَوِإن

َّ
ِإن

زنوری رگرانقدر،سرکارخانمالنا همکا

درگذشــت  ــر  تاث و  تاســف  کمــال  بــا 
عــرض  تســلیت  را  گرامی تــان  ر  پــد
آن  بــرای  متعــال  خداونــد  ز  ا و  کــرده 
و  شــما  بــرای  و  درجــات  علــو  مرحــوم 
شــکیبایی  و  صبــر  محترم تــان  خانــواده 

. یم ر ســتا ا خو
هم سوگ تان هستیم.

هیئت تحریریه نشریهوقایعاتفاقیه

شماره مجوز: 991726

@ v a g h a y e h 1 3 8 9

خبـرنامـــه
چندجانبه گرایی، راه حل مناســبی برای سیاســت خارجی دولت سیزدهم خواهد بود

صدای معترضان خاموش شــنیده نمی شود!»فاصله گذاری« به ســبک آقای بایدن

هدییوسفی
 کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه 98

مصطفیشوشتری
کارشناسی ارشد روابط بین الملل 98

زهرانخعی
کارشناسی علوم سیاسی 98

رویکــرد سیاســت  ر رابطــه بــا تــداوم یــا تغییــر  ســخن گفتــن د

ــزان  ــه می ــیزدهم ب ــت س ر دول ــران د ــامی ای ــوری اس ــی جمه خارج

شــخص،  ــر  ه اســت؛  انتخابــی  کاندیــدای  ــر  تأثی تحــت  زیــادی 

بــه دلیــل دیــدگاه متفاوتــی کــه نســبت بــه تحــوالت جهــان و 

منافــع ایــران دارد، رویکــرد متفاوتــی بــرای تأمیــن منافــع تدویــن 

ر  ــز د ــترکی نی ــول مش ــه اص ــا ک آنج ز  ــا ا ــرد ام ر می گی ــه کا ــرده و ب ک

ز  ا میــان کاندیداهــا وجــود دارد، امــکان یــک پیش بینــی کلــی 

را فراهــم می شــود. محورهــای اصلــی سیاســی خارجــی 

ــر اســاس الگــوی ترســیمی مقــام معظــم رهبــری، محورهــای  ب

اساســی سیاســت خارجــی عبارتنــد از: 

ر ز موضع اقتدا ۱- امنیــت ا

ز موضع قدرت ۲- صلــح ا

ز موضع عزت و منفعت ۳- مذاکره و دیپلماســی ا

ــر  ر دولــت ســیزدهم، بــا ه ــر ایــن اســاس، سیاســت خارجــی د ب

ر اساســی  ر جهــت پیشــبرد ایــن ســه محــو رویــه ای کــه باشــد، د

ــر معظــم انقــاب،  آنکــه طبــق بیانــات رهب خواهــد بــود؛ به ویــژه 

ــری سیاســت خارجــی اســت و نــه تعییــن کننــدۀ  وزارت خارجــه مج

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــت خارج ر سیاس ــی د ــول ثابت ــن، اص آن. بنابرای

ر آن حاصــل نخواهــد شــد  ــر مجریــان، تفــاوت عمــده ای د ــا تغیی ب

ر شــیوۀ اجــرای اصــول و رویکــرد اتخــاذ شــده توســط  ــر د امــا تغیی

ــت. ــل اس ــت محتم دول

ــر  ر رابطــه بــا تعامــل بــا همســایگان، دولــت ســیزدهم ناگزی د

ز تنــش  زدایــی بــا آن هــا خواهــد بــود. اگــر رفــع اختافــات بــا  ا

ر  د تنش زدایــی  ر  مســی گیــرد،  ر  قــرا ر  کا ر  دســتو ر  د عربســتان 

ر عرصه هــای نــزاع منطقــه ای فراهــم خواهــد شــد. به ویــژه  بیشــت

ر چارچــوب  ــر کشــورها د ــر دیگ بــا اثرگــذاری پررنــگ عربســتان ب

ــه ای،  ــای منطق ــر نهاده ــا دیگ ــارس ی ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش

ر کشــورها  ر تنــش زدایــی بــا دیگ ر مســی بهبــود روابــط بــا ایــن کشــو

ز اصــول  ــر روابــط بــا همســایگان ا ــز ب ــز فراهــم می کنــد. تمرک را نی

ر دهه هــای  مهــم سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران د

ر  ــر د ــر می رســد ایــن ام ز انقــاب بــوده اســت امــا بــه نظ پــس ا

ر باشــد؛ چراکــه پــس  ز اهمیــت باالتــری برخــوردا دولــت ســیزدهم ا

ــر به ویــژه عــادی ســازی روابــط برخــی  ز رویدادهــای ســال های اخی ا

ــر  ر آمــدن دولــت جدیــد آمریــکا، وزی روی کا ز  شــش  مــاه پــس ا
ر  ر بــه اســرائیل ســف ر بــرای نخســتین با ر خارجــۀ ایــن کشــو امــو
کــرد. گرچــه هــدف اعام شــدۀ ایــن ســفر، تــاش بــرای حفــظ 
ــکا  ــۀ آمری ر خارج ــو ــر ام ــۀ وزی ــه گفت ــا ب ــود ام ــزه ب ر غ ــس د آتش ب
ر دربــارۀ مذاکــرات بازگشــت  ر ایــن ســف ر اســرائیل، د و نخســت وزی
بــه  ســاح  فــروش  و  ایــران  بــا  هســته ای  توافــق  بــه  آمریــکا 
ــرد ۱۱  ز نب ــی ا ــران ناش ــر بح ــاید اگ ــد. ش ــو ش ــز گفت وگ ــرائیل نی اس
ر باریکــۀ  رژیــم د روزۀ حمــاس و اســرائیل و ویرانگری هــای ایــن 
ــا دوران  ــرد ت ــر می ک ــکا صب ر آمری ــو ــی داد، رئیس جمه ــزه رخ نم غ
ــر برســد و دیدارهــای دیپلماتیــک  نخســت وزیری نتانیاهــو بــه س
اســرائیل  جدیــد  ر  نخســت وزی بــا  را  خارجــه اش  ر  امــو ــر  وزی
ز بلینکــن و  ر ا ز بعــد دیــدا رو هماهنــگ کنــد. گرچــه تنهــا ســه 
ــر حــزب  رهب ــر الپیــد  یائی توافــق  ز  ا اســرائیلی  نتانیاهــو، منابــع 
ــکیل  ــر تش ــر س ــاه، ب ــزب یمین ــر ح ــت، رهب ــی بن ــد، و نفتال یش عتی
ــر دادنــد. براســاس توافــق حاصلــۀ میــان ســران  ــر خب کابینــه تغیی
دو حــزب فــوق، دورۀ نخســت وزیری میــان بنــت و الپیــد تقســیم 
ز یــک دهــه صــدارت  خواهــد شــد و ایــن یعنــی پایــان بیــش ا

نتانیاهــو. 
گونــه ای  بــه  آمریــکا  و  اســرائیل  ویــژۀ  روابــط  کلــی  ر  به طــو
ــا  ــرات ی ز دموک ــم ا ــکا اع ــوری آمری ــای جمه ــام رؤس ــه تم ــت ک اس
اســرائیل  امنیــت  قبــال  ر  د را  ویــژه ای  تعهــدات  جمهوری خــواه 
ــردی  ــد راهب ر پیون ــده د ــث ش ــژه باع ــۀ وی ــن رابط ــد و ای پذیرفته ان
ر  ــر چندانــی حاصــل نشــود. حتــی دموکرات هــا د ر تغیی دو کشــو
ر دولــت اســرائیل، اصلی تریــن حامیــان  ز اســتقرا دهه هــای بعــد ا
حــزب  حامــی  ــز  نی آمریــکا  یهودیــان  اکثریــت  و  بوده انــد  آنــان 
ر رابطــه بــا دوران ریاســت جمهوری بایــدن  دموکــرات بودنــد. د
ر داشــت کــه وی نفی کننــده همــه اقدامــات  ــز نبایــد انتظــا نی
ــری صریــح بایــدن  ر قبــال اســرائیل باشــد. امــا موضع گی ترامــپ د
ــه  ــاس، ب ــرائیل و حم ــر اس ــگ اخی ر جن ــس د آتش ب ــراری  ــرای برق ب
ز تفاوت هــای میــان سیاســت های بایــدن و ترامــپ  خوبــی یکــی ا
ر کــرد. بایــدن بــه ماننــد روزهایــی کــه  ر قبــال اســرائیل را آشــکا د
ر  معــاون اوبامــا بــود، هم چنــان بــر راه حــل تشــکیل دو کشــو
مخالفت هــای   

ً
احتمــاال و  دارد  تاکیــد  فلســطین  و  اســرائیل 

شهرک ســازی  دربــاره  آمریکایی هــا  ســوی  ز  ا بیش تــری 
ز تفاوت هــای  ــر ا اســرائیلی ها صــورت خواهــد گرفــت. یکــی دیگ
ر  ر ایــن اســت کــه برخــاف ترامــپ، فرآیندمحــو بایــدن بــا ترامــپ د
نبــرد  بحــران  دربــارۀ  می کنــد.  تصمیم گیــری  عصابه دســت  و 
ــر نتانیاهــو  ر بایــدن ب ــر اســرائیل و حمــاس بــا وجــود فشــا اخی
ــاالت  ــزه، ای ــه غ ــرائیل ب ــر اس ــات ویرانگ ــه حم ــان دادن ب ــرای پای ب
ــت  ــع و محکومی ــرای من ــه ب ــه قطعنام ر هرگون ــدو ــا ص ــده ب متح

گزینــش  جهــت  ر  د کــه  اســت  عملیاتــی  مجموعــه  انتخابــات 
ــر  ر کــردن قــدرت، تدبی فرمانروایــان یــا تعییــن ناظرانــی بــرای مهــا
ز ایــن دیــدگاه انتخابــات بــه معنــی فنــون گزینــش  شــده اســت. ا
کــه  ابــزاری  اســت.  نماینــدگان  تعییــن  مختلــف  شــیوه های  و 
شــکل گیری  ر  د را  شــهروندان  ارادۀ  می تــوان  آن  به وســیلۀ 
ر سیاســی  نهادهــای سیاســی و تعییــن متصدیــان اعمــال اقتــدا

دخالــت داد.
ــر گذاشــتن انــواع  ز پشــت س ر هــزارۀ ســوم و پــس ا اکنــون، د
نعمــت  ز  ا مــردم  ز  ا بســیاری  هــم  ز  هنــو جهانــی،  نظم هــای 
ایــن درحالی ســت کــه  ر جهــان محروم انــد.  رای دادن د و حــق 
آوردن  به دســت  بــرای  عدالت جــو  و  آزادی خــواه  انســان های 
ر  د و  کرده انــد  مبــارزه  قرن هــا  دادن  رای  و  بیــان  آزادی  حــق 
جوامــع گوناگــون هزینه هــای گزافــی بــرای رســیدن ایــن حقــوق 

پرداخته انــد. شــهروندی 
دلیــل  بــه  کــه  دارنــد   وجــود  مــردم  ز  ا عــده ای  دوره،  ــر  ه ر  د
ر  ــد د ر دارن ــرا ــت؛ اص ــاری اس ر ج ــو ر کش ــه د ــی ک ــکات مختلف مش
را امــری بیهــوده می انگارنــد،  انتخابــات مشــارکت نکننــد و آن 
ر  د کســی  کــه  اســت  ایــن  مثــل  عمــل،  ایــن  نگارنــده  ــر  نظ بــه 
ر دارد، بنابرایــن تصمیــم  ــر روزنامــه بخوانــد کــه سیگارکشــیدن ض
ــر  زی جــای  بــه  درحالی کــه  نخوانــد.  روزنامــه  دیگــر  کــه  بگیــرد 
ــر معتــرض هســتیم،  ــر اســت اگ ســوال بــردن اصــل مطلــب، بهت
اعتــراض کنیــم. »اعتــراض« یعنــی بلندکــردن صــدا و حــرف زدن،  
ــر ایــن باورنــد  ز صنــدوق. عــده ای ب ــر کــردن ا نــه رأی نــدادن و قه
رأی  بنابرایــن  نــدارد؛  انتخابــات  ر  د تأثیــری  آن هــا  رأی  یــک  کــه 

داد. نخواهنــد 

ر نتیجــۀ انتخابــات تصمیــم جمعــی تــک تــک افــراد تأثیــرات  د
ز  ا می کنــد.  ایجــاد  جامعــه  همگانــی  سرنوشــت  ــر  ب بزرگــی 
ــیم  ــان نباش ــال حق م ــر به دنب ــت. اگ ــق ماس ــویی رأی دادن ح س

ــران  ــن ای ــه گرفت ــتی، فاصل ــم صهیونیس ــا رژی ــی ب ــورهای عرب کش

ــر چــه  ز همســایگان عــرب حــوزۀ خلیــج فــارس بــه افزایــش ه ا

ــر خواهــد شــد. ایــران  ر ایــن منطقــه منج ر نفــوذ اســرائیل د بیشــت

ــر  ز گســترش عمــق اســتراتژیک اســرائیل عــاوه ب ــری ا بــرای جلوگی

ارتبــاط نزدیــک بــا کشــورهایی چــون لبنــان، ســوریه و عــراق بایــد 

ــز  ــز تمرک ــر تنــش زدایــی بــا کشــورهای عــرب حــوزۀ خلیــج فــارس نی ب

ــر شــده  ــر دالیــل سیاســی و امنیتــی ذک ــر عــاوه ب کنــد؛ ایــن ام

ــر خواهــد داشــت. ر ب ــز بــرای ایــران د منافــع اقتصــادی فراوانــی نی

ــت  ــگاه دول ــد ن ــر می رس ــه نظ ــادی، ب ــی اقتص ــوزۀ دیپلماس ر ح د

ــک  ــاد ی ــدد ایج ر ص ــق د ــن طری ز ای ــد و ا ــرق باش ــه ش ــیزدهم ب س

ــل  ــۀ دو عام ر نتیج ــر د ــن ام ــد، ای ــا برآی ــادی پوی ــی اقتص دیپلماس

ــان  ر جری ــرب د ــه غ ــاد ب ــن اعتم ــن رفت ز بی ــت ا ــود؛ نخس ــد ب خواه

ــتن  ر داش ــرا ــل ق ــه دلی ــام و دوم ب ز برج ــکا ا ــۀ آمری ــروج یک جانب خ

ــل  ــن و تمای ر چی ــو ــادۀ کش ــک ج ــد ی ر کمربن ــکا ــوزۀ ابت ر ح ــران د ای

ر  مقامــات چینــی بــه ســرمایه گذاری های گســتردۀ زیرســاختی د

ــران. ای

ر رابطــه بــا برجــام، توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه برجــام  د

ــوده  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــول سیاس ز اص ــی ا یک

ر رابطــه بــا  اســت و دولــت بعــد نمی توانــد بــه صــورت مســتقل  د

ــد. ــاذ کن ــه اتخ ــات یک جانب آن تصمیم

ــود  ــام وج ــق برج ــه تواف ــبت ب ــه نس ــی ک ــه انتقادهای ــه ب ــا توج ب

داشــته اســت و مخالفــان معتقــد بوده انــد کــه ایــن توافــق، یــک 

ــر می رســد  ر ایــران بــوده، بــه نظ توافــق بــرد و باخــت و بــه ضــر

ــئوالن  ــرد، مس ــام گی ــیزدهم انج ــت س ر دول ــی د ــق نهای ــر تواف اگ

غربــی  طرف هــای  ز  ا را  بیشــتری  تعهــدات  خارجــی،  سیاســت 

ر  ــر دولــت ســیزدهم زمانــی زمامــدا مطالبــه خواهنــد کــرد و اگ

ر شــود کــه مذاکــرات ویــن بــه نتیجــه رســیده باشــد، بــرای  امــو

بــه  نســبت  بیشــتری  شــرط های  پیــش  راســتی آزمایی،  انجــام 

دولــت فعلــی خواهــد داشــت.

ــر می رســد برنامــۀ هســته ای و بازدارندگــی موشــکی، خــط   بــه نظ

ــز دولــت ســیزدهم باشــد و بــه جــای اولویــت تعامــل بــا جهــان  قرم

موشــکی  و  هســته ای  حــوزۀ  ر  د قدرتمنــدی  اولویــت  شــاهد 

ــیم. باش

ــودن  ــش ب ــه بخ ــزان نتیج ز می ــی ا ــوان تابع ــا به عن ــا اروپ ــل ب تعام

پیوســتن  بــا  رابطــه  ر  د قطعــی  تصمیــم  ــز  نی و  ویــن  مذاکــرات 

شــدن  حــل  اســت؛  بررســی  قابــل    FATF بــه  نپیوســتن  یــا 

عمومــی خشــونت مخالفــت کــرد. جــو بایــدن دربــاره بــه رســمیت 
گرچــه  اســرائیل  پایتخــت  عنــوان  بــه  بیت المقــدس  شــناختن 
ز موقــع ورود بــه کاخ ســفید، بــه  ز نکــرده امــا ا ــر مخالفــی ابــرا نظ
ــا نتانیاهــو را حفــظ کــرده اســت.  شــکل آشــکاری فاصلــه خــود ب
ــب  ز جان ــژه ا ــه وی ــرات ب ــزب دموک ر درون ح ــود د ــارهای موج فش
دموکــرات  ر  ســناتو  ۲۹ نامــۀ  قبیــل  ز  ا اقداماتــی  و  چپ گراهــا 
یــا  بودنــد  شــده  ــر  اخی نبــرد  فــوری  آتش بــس  خواهــان  کــه 
بــا  -کــه  ــز  نیویورک تایم ر  د ز  ســندر برنــی  پرســروصدای  مقالــۀ 
ــق  ــر ح ــدش ب ــودن و تأکی ــودی ب ــه یه ــش ب ر خوی ــا ــود افتخ وج
ــر سیاســت های نتانیاهــو  ز خــود، بــه تنــدی ب دفــاع اســرائیل ا
آتش بــس تاختــه بــود- همگــی  ر برقــراری  و انفعــال بایــدن د
ــر نتانیاهــو  ر براب ــری د موجــب ایــن شــد تــا بایــدن صراحــت بیش ت

آتش بــس نشــان دهــد. بــرای انجــام فرآینــد 
ر کاخ ســفید، تــا یــک هفتــه هیچ گونــه  ر د ز اســتقرا بایــدن پــس ا
روابــط  تاریــخ  ر  د  

ً
تقریبــا و  بــود  نگرفتــه  نتانیاهــو  بــا  تماســی 

ر اســرائیل  اســرائیل و آمریــکا ســابقه نداشــته کــه نخســت وزی
معطــل  ر  این قــد آمریــکا  ر  رئیس جمهــو تمــاس  اولیــن  بــرای 
نشــانه ای  نتانیاهــو،  ز  ا بایــدن  ر  معنــادا فاصله گیــری  شــود. 
ر آمریــکا تمایــل دارد وقــت و تــوان  ز ایــن کــه رئیس جمهــو اســت ا
ــن و  ــا چی ــط ب رواب ــد  ــی مانن ــات مهم ــل موضوع ــرف ح ــود را ص خ
ــرات  ــزب دموک ــپ ح ــاح چ ــد. جن ــی کن ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب مقابل
ــر  بیش ت امتیازدهــی  ز  ا را  آمریــکا  ر  رئیس جمهــو همــواره  ــز  نی
البی هــای  ــر  دیگ ســوی  ز  ا امــا  می دارنــد.  ر  برحــذ اســرائیل  بــه 
ر نمی نشــینند و بــا توجــه بــه وضعیــت جنگــی  ــز بیــکا یهــودی نی
ــروش ۷۳۵  پیش آمــده، توانســتند موافقــت بایــدن بــا امــکان ف
ــد.  ــت آورن ــه دس ــرائیل را ب ــه اس ــی ب ــزات نظام ر تجهی ــون دال میلی
بــه  ر خارجــه آمریــکا  امــو ــر  آنتونــی بلینکــن وزی ر  رزیابــی ســف ا
نکتــه  ایــن  حــاوی  اردن  و  مصــر  بــه  ســپس  و  رام هللا  تل آویــو، 
ایجــاد  دنبــال  بــه  بایــدن  دولــت  خارجــی  سیاســت  کــه  اســت 
ز سیاســت های دولــت پیشــین  نوعــی تعــادل و فاصلــه گرفتــن ا
ــر شــدن  ز بی ثبات ت ر قبــال فلســطینیان و جلوگیــری ا آمریــکا د
منطقــه اســت. رئیس جمهــوری آمریــکا تــاش کــرده بــا دوری 
ر خصــوص  ر ماه هــای آینــده، برنامه هــای خــود د ز اســرائیل د ا
شــرکای  نــزد  ازدســت رفته اش  ر  اعتبــا بازگردانــدن  و  برجــام 

ببــرد. پیــش  را  بین المللــی  ســازمان های  و  اروپایــی 
ر نشســت خبــری  نتانیاهــو د بلینکــن و  ز صحبت هــای  ا آن چــه 
آمریــکا  کــه  اســت  ایــن  می رســد  ــر  نظ بــه  دیدارشــان  ز  ا پــس 
ــدد  ــاق مج ــوص الح ر خص ــود د ــد خ ــت جدی ــرده سیاس ــاش ک ت
ر بــه توافــق هســته ای بــا ایــران را بــه اســرائیل تفهیــم  ایــن کشــو
مســائل  و  چالش هــا  وجــود  دلیــل  بــه  نیــز  اســرائیل  کنــد. 
ر آینــده  ز جملــه نقــش آمریــکا د روابــط بــا آمریــکا ا ر  مختلــف د
ز  ا جلوگیــری  و  شهرک ســازی  پروژه هــای  ابراهیــم«،  »توافــق 
پذیــرش  و  درک  بــه  ناگزیــر  فلســطین،  مســتقل  ر  کشــو ایجــاد 

ر قبــال ایــران اســت.   اقدامــات تــازه آمریــکا د

ر هنــگام  ر وادی بعــدی، د و نخواهیــم رأی بدهیــم پــس چــوه د
ر آن  ــع د ر واق ــه د ــرا ک ــم؟ چ ــراض کنی ــکات اعت ــختی ها و مش س
ــم  ــاع ورزیدی ر امتن ــن کا ز ای ــم، ا ــاب می کردی ــد انتخ ــه بای ــی ک زمان
ــر ب نســبت بــه چــه چیــزی بایــد  ز گذشــت زمــان دیگ و پــس ا
ــر ایــن اســت کــه قهــر بــا صنــدوق رای  ــر س شــاکی باشــیم؟ بحــث ب
ــر  و رهاکــردن قــوۀ مجریــه آینــدۀ مــا و فرزندان مــان را بــه خط
ــل  ــده قائ ــن آین ــرای ای ــی ب ــه ارزش ز آن دارد ک ــان ا ــدازد و نش می ان

نیســتیم و بــرای بهترشــدن آن ســعی و تاشــی نکرده ایــم.
انعــکاس  بــرای  مهــم  ر  بســیا ابزارهــای  ز  ا یکــی  انتخابــات 
کــه  مــی رود  ر  به شــما شــهروندان  آرمان هــای  و  اندیشــه ها 
ــا رای دادن، ارادۀ  ــا ب ــد ت ــم می کن ــردم فراه ــرای م ــه را ب ــن زمین ای
ر نظــام سیاســی  ر عمل کــرد و ســاختا فــردی و جمعی شــان را د

ر بازتــاب دهنــد. یــک کشــو
آرمان هایــی  و  اهــداف  تحقــق  به دنبــال  زندگــی  ر  د فــرد  ــر  ه
شــود،  نایــل  آن  بــه  تنهایــی  بــه  نمی توانــد  ــز  هرگ کــه  اســت 
نظــام  ر  ســاختا و  عملکــرد  رویکــرد،  ر  د جامعــه،  ر  د تحــول  امــا 
ز  ا زیــادی  بخــش  تحقــق  ر  د را  شــهروندان  می توانــد  سیاســی 

کنــد. کمــک  اهداف شــان 
اجتماعــی  مســئولیت  یــک  و  مدنــی  تکلفــی  یــک  نه تنهــا  رأی 
ز  ا کــه  اســت  شــهروند  ــر  ه طبیعــی  مدنــی  حــق  بلکــه  اســت 
تعییــن  بــرای  آزادانــه  خویــش  اندیشــه  و  فکــر  براســاس  آن 
ر نتیجــه، فضــای اعتمــاد  سرنوشــت خــود اســتفاده می کنــد؛ د

می آیــد. به وجــود  حاکمــه  قــدرت  و  شــهروندان  میــان 
ر انتخابــات،  ــر می کننــد کــه شــرکت نکــردن د ز مــردم فک برخــی ا
موجــود.  گزینه هــای  ز  ا کــدام  هیــچ  بــه  دادن  رای  یعنــی 
ــر می کننــد کــه رای نــدادن بــه معنــای اعتــراض بــه  آن هــا فک
فهرســت نامزدهــای انتخاباتــی اســت و دوســت دارنــد صــدای 
اعتراض شــان شــنیده شــود. بررســی های تاریخــی نشــان داده 

نمی شــود! شــنیده  خامــوش  معترضــان  صــدای  کــه  اســت 
آیــا فریــاد ســکوِت مردمــی کــه بــه پــای صندوق هــای نرفتــۀ 
جمعیــت  درصــد   ۷۶ مخالــف  رای  آیــا  شــد؟  شــنیده  بودنــد 
آیــا  بــه کاخ ســفید جلوگیــری کــرد؟  ز ورود کلینتــون  ا آمریــکا، 

بــود؟ ر  رئیس جمهــو اوبامــا  ز  ا ــر  کم ت کلینتــون  بیــل 
ر برخــی حوزه هــا،  ر واقــع مــردم به دلیــل ناکارآمــدی دولــت د د
کــه  غیراصولــی  هجمه هــای  هم چنیــن  و  خارجــی  فشــارهای 
رقابــت گذشــته  ز  ــر ز م رقبــا متوجــه دولــت می شــود کــه ا ازســوی 
و می تــوان نــام دشــمنی را روی آن گذاشــت، نســبت بــه آینــده 
کــه  رسیده اســت  گمــان  ایــن  بــه  جامعــه  شــده اند.  مأیــوس 
را  دیگــر رجــوع بــه صنــدوق  رأی، آن چنــان کــه بایــد مشــکات  
ر میــان  ایــن اســت کــه بــه هرحــال د رفــع نمی کنــد. حقیقــت 
دارد،  وجــود  نیــز  اعتمــاد  قابــل  گزینــۀ  موجــود،  گزینه هــای 
ــاب  ز انتخ ــع ا ــد مان ــته نبای ــخ گذش ــات تل ــی و تجربی ــات منف تبلیغ
ــر  ــون ب ــتاندارد اکن ــی اس ــان سیاس ــک گفتم ــاب ی ــود. انتخ ــا ش م
ــر اســت بــه چشــم عقــل  ر دارد بنابرایــن بهت شــانه های مــا قــرا

ــم.  ــاب کنی ــه انتخ ــدام ب اق

جــذب  ز  ســرآغا می  توانــد    FATF و  برجــام  ماننــد  موضوعاتــی 

ر  د اروپایــی  کشــورهای  جانــب  ز  ا گســترده  ســرمایه گذاری های 

ر حــوزۀ  اختافــات د و  امنیتــی  ــر مســائل  ب تأکیــد  باشــد.  ایــران 

کنوانســیون های  برخــی  پذیــرش  ر  د ــر  تأخی و  ســخت  قــدرت 

ــز شــرایطی شــبیه بــه صلــح ســرد را میــان  بین المللــی اقتصــادی نی

می دهــد. نتیجــه  اروپــا  و  ایــران 

ــر نمی رســد نحــوۀ مواجــه شــدن بــا مســئلۀ فلســطین   بــه نظ

ــر عمــده ای مواجــه شــود؛ چراکــه فلســطین آرمــان  نیــز بــا تغیی

ــر  ــه نظ ــا  ب ــد. ام ــد مان ــامی خواه ــوری اس ــی جمه ــت خارج سیاس

ــش  ــا تن ــتی ب ــم صهیونیس ــای رژی ــا جنایت ه ــه ب ــد مواجه می رس

ز رویکــرد دولــت جدیــد،  بیشــتری همــراه باشــد. ایــن عامــل فــارغ ا

ــری حمــات بــه  ــر گی ز س ــر منطقــه ای و ا بــه دلیــل رویدادهــای اخی

ــود. ــد ب ــی خواه ــرد صحیح ــزه رویک ر غ ــوا ن

ــا  ــودن ی ــش ب ــه بخ ز نتیج ــی ا ــز تابع ــکا نی ــا آمری ــل ب ــه تعام  گرچ

ــت  ــر دول ــا تغیی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب ــن اس ــرات وی ــودن مذاک نب

تــاش کمتــری بــرای تحقــق آن صــورت گیــرد؛ چراکــه دولــت جدیــد 

ر کــرده  ز غرب گرایــی عبــو ز تجربــۀ ناموفــق برجــام، ا  پــس ا
ً
احتمــاال

ــر چنــد  و عمــدۀ توجــه خــود را بــه شــرق معطــوف مــی دارد. ه

ــا و  ر اروپ ــه د ــیا، چ ــرق آس ر ش ــه د ــوری، چ ــر کش ــا ه ــل ب ــرای تعام ب

ــا ایــاالت متحــده  ر حــوزۀ خاورمیانــه، تنش زدایــی حداقلــی ب چــه د

ــردی  ــط راهب ــداوم رواب ــاد و ت ــد، ایج ــاب می آی ــه حس ــات ب ز ملزوم ا

ز رفــع موانعــی چــون مســئلۀ تحریم هــا و  بــا کشــورها تنهــا پــس ا

ــد. ــد ش ــر خواه ــدۀFATF  امکان پذی پرون

خارجــی  سیاســت  ــر  تغیی نــه  و  تــداوم  نــه  دارد  اهمیــت  آنچــه 

بــا  چــه  خارجــی  سیاســت  اســت.  ملــی  منافــع  حصــول  بلکــه 

ــد  ــی کارآم ــک زمان ــرد ایدئولوژی ــا رویک ــه ب ــی و چ ــرد عملگرای رویک

ــرده و  ــن ک ــی را تأمی ــع مل ــت مناف ر نهای ــه د ــود ک ــوب می ش محس

ــهروندان  ــرای ش ــر ب ــی بهت ــطح زندگ ــام و س ر نظ ــدا ــزت و اقت ــه ع ب

ز  ز گذشــته ا ر ایــن راســتا بایــد بیــش ا ــر شــود. دولــت جدیــد د منج

نخبــگان سیاســت خارجــی بــرای ارزیابــی شــرایط منطقــه و جهــان 

ــود  ــداف خ ــبرد اه ــرای پیش ــانه ب ــرم رس ــدرت ن ز ق ــرد، ا ــک بگی کم

ر آن  اســتفاده کنــد و نیــز راهبــرد بلندمدتــی تدویــن کنــد کــه د

ــر شــده و هــدف نهایــی  اولویت هــای منطقــه ای و جهانــی ذک

ر ایــن ســند بایــد بیــان  سیاســت خارجــی تبییــن شــده باشــد. د

ر منطقــه و جهــان  شــده باشــد جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران د

ر کدام انــد،  ایــن کشــو چیســت، اولویت هــای سیاســت خارجــی 

ز و کارهــای سیاســت خارجــی چیســت و بــرای  هــدف نهایــی ســا

رســیدن بــه ایــن هــدف کــدام مســیرها ترســیم شــده اند.

و  مــدت  بلنــد  راهبــردی  برنامه هــای  داشــتن  صــورت  ر  د تنهــا 

ــی  ــت خارج ــوان سیاس ــان می ت ــه و جه ر منطق ــی د چندجانبه گرای

موفــق  و  واقع گرایانــه  خارجــی  سیاســت  را  ســیزدهم  دولــت 

دانســت .
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ــر اینکــه  ز نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری مبنــی ب ر سیاســی ایرنــا  دربــاره ادعــای یکــی ا ر گفــت و گــو بــا خبرنــگا محمــود واعظــی د
دولــت دربــاره ایــن لوایــح اهتمــام و جدیــت الزم را نداشــته، اضافــه کــرد: دولــت بــرای تصویــب ایــن لوایــح همــه تاش هــای خــود را انجــام 

ــر شــده و بــه ســواالت اعضــای مجمــع پاســخ دادنــد. ر جلســات مجمــع حاض داد. هفــت عضــو کابینــه د

ــر  ــر خارجــه حاض ــر اموراقتصــادی و دارایــی ، بانــک مرکــزی و وزی ر ، وزی ر ایــن نشســت ها معــاون حقوقــی رییــس جمهــو  وی اضافــه کــرد: د
آنــان چــه  ــر نمی شــدند و بــه ســواالت  ر جلســات مجمــع حاض ــر بــرای دولــت موضــوع اهمیــت نداشــت اعضــای کابینــه د می شــدند و اگ
ــر تصویــب لوایــح مرتبــط  ر ام ر جلســات مجمــع بــرای تسهیل ســازی د ر اعضــای کابینــه د حضــوری و چــه مکتــوب پاســخ نمی دادنــد. حضــو

بــا FATF بــود.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و شش/ نیمۀ اول خرداد 1400

واعظی: دولت برای تصویب لوایح FATF تالش خود را کرد

اقتصــــادی
و اجتمـــاعی

ر می گذارد؟ ر سبک زندگی افراد تأثی کنش های سلبریتی ها چگونه ب
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ــر  عناص مهمتریــن  ز  ا یکــی  به عنــوان  ســلبریتی ها  امــروزه 
اظهارنظرهــا،  و  می رونــد  ر  شــما بــه  اجتماعــی  شــبکه های 
حاشــیه ها و تبلیغــات خــاص خودشــان، مخاطــب را ناخــودآگاه 
ــر ســبک زندگــی مخاطبــان  ــر زندگــی آن هــا می کنــد. تغیی درگی
ــد.  ــراد دارن ــر اف ــا ب ــه آن ه ــت ک ــی اس ــن تأثیرات ز مهمتری ــود ا خ
ــد،  ــداری دارن ــت دی ــه ماهی ــی ک ــذاری در پلتفرم های ــن تأثیرگ ای

هماننــد اینســتاگرام، تأثیــر بیشــتری دارد.
یــا  ســلبریتی  می شــود،  داده  ســلبریتی  ز  ا کــه  تعریفــی  ر  د
 در زمینه هایــی ماننــد 

ً
چهــره بــه کســی می گوینــد کــه معمــوال

یــک  ــر آن در  هنــر، سیاســت، رســانه، ورزش، مذهــب و نظای
ــد. ــیده باش ــهرت رس ــه ش ــه ب ــگ عام ر فرهن ــا د ــه ی جامع

ــوب  ــای مطل ــر الگوه ــت و ب ــی اس ــیوۀ زندگ ــی، ش ــبک زندگ س
نگرش هــا،  جهان بینــی،  کــه  دارد  داللــت  زندگــی  ز  ا فــردی 
روابــط  الگوهــای  همچنیــن  و  زندگــی  وســایل  عادت هــا، 
اجتماعــی، اوقــات فراغــت و مصــرف را در برمی گیــرد. سبــک 
و  زندگــی  روش  در  افــراد  ترجیحــات  برگیرنــدۀ  در  زندگــی 
ر انتخــاب شــیوۀ زندگــی اســت. بــا توجــه بــه  آنــان د رجحان هــای 
مــوارد گفتــه شــده، پنــج شــاخص بــرای مطالعــۀ ســبک زندگــی 

از: می تــوان برشــمرد کــه عبارتنــد 
1_  نحــوۀ گذرانــدن اوغــات فراغــت   2_ نــوع پوشــش   3_  
مدیریــت بــدن    4_ روابــط میــان فــردی   5_ الگــوی مصــرف
ــر علــی جعفــری  ز جانب«عاطفــه عباســی  و دکت پیمایشــی کــه ا
اینســتاگرامی  کنش هــای  ــر  تأثی  « موضــوع  بــا   «  )1399(
ــر ســبک زندگــی کاربــران ایرانــی« صــورت گرفتــه،  ســلبریتي ها ب
ز واریانــس مربــوط بــه تغییــرات  مویــد آن اســت کــه 25درصــد ا
ــتاگرام  ــات اینس ــر صفح ــا تأثی ــی، ب ــران ایران ــی کارب ــبک زندگ س
کــه  معناســت  بدیــن  ایــن  می شــود.  تبییــن  ســلبریتی ها 
ــر  تأثی اینســتاگرام  درصفحــات  ســلبریتی ها  کنش هــای 
ــر ســبک زندگــی مخاطبیــن خــود دارد. یافته هــای  معنــاداری ب
ــدن،  ــت ب ــش مدیری ــه در بخ ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ای
بــه  بیشــتری  تمایــل  ســلبریتی ها،  ز  ا تأثیرپذیــری  بــا  افــراد 

ز طریــق ورزش  دارنــد .  کاهــش وزن ا
ر  ر ادامــۀ تحقیــق مشــخص می شــود کــه، تمایــل افــراد د  د

ــی  ــر خانوادگ ــای غی ر مهمانی ه ــرکت د ــه ش ــت، ب ــات فراغ اوق
و تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی و ماهــواره ای بــه مراتــب 
ر ســمینارها و نشســت های علمــی بــوده  ز شــرکت د ر ا بیشــت

ــت. اس
ر نــوع پوشــش، بیشــترین فراوانــی اختصــاص  ر د همین طــو
بازارهــای  و  پاســاژها  ز  ا را  پوشاکشــان  کــه  دارد  کســانی  بــه 
ر انتخــاب  ز دســت فروش هــا. د لوکــس تهیــه می کننــد نــه ا
پوشــاک، مهمتریــن مــاک خــوش رنــگ و زیبــا بــودن آن اســت.
همچنیــن یافته هــای پیمایــش در بخــش روابــط میــان فــردی 

ز آن اســت:  حاکــی ا
ر کاربــران یعنــی  ــر اســاس ماقــات دوســتان صمیمــی، بیشــت ب
ر  ر ســطح گاهــی وقت هــا و 27/7 درصــد د 35/2 درصــد، د

ســطح زیــاد بــه ماقــات دوســتان صمیمــی خــود می رونــد. 
ــز حــدود  ــر اســاس دیــدن خویشــاوندان نزدیــک نی همچنیــن ب
دیــدن  بــه  کــم  و  نــدرت  بــه  ســطح  ر  د کاربــران،  درصــد   70
ــه  ــد چگون ــان می ده ــه نش ــد ک ــک می رون ــاوندان نزدی خویش
و  فــردی  میــان  روابــط  بعــد  در  ســلبریتی ها  خــاص  زندگــی 
ــی  ــر منف ــران تأثی ــر کارب ــک ب ــاوندان نزدی ــدن خویش ــژه دی به وی
ر  ــارکت د ــکاری و مش ــه هم ــل ب ــاس تمای ــر اس ــت. ب ــته اس داش
ر ســطح  ــز حــدود 64 درصــد پاســخ گویان د ر گروهــی نی امــو
ر گروهــی  ر امــو به نــدرت و کــم، بــه همــکاری و مشــارکت د

ــد. ــل دارن تمای
این گونــه  می تــوان  پیمایــش  یافته هــای  بــه  توجــه  بــا 
ر  ــو ــدی ظه ــۀ جدی ــر، طبق ــر حاض ر عص ــه د ــرد ک ــری ک نتیجه گی

ــدد  ــه م ــان ب ــن زم ر کمتری ــته، د ــاف گذش ــه برخ ــرده ک ــدا ک پی
تلگــرام  اینســتاگرام،  تلویزیــون،  ماننــد  دیــداری  رســانه های 
ایــن طبقــه  امــا  بــه شــهرت وثــروت فــراوان می رســد.     ... و 
ز طبقــات پاییــن بــه  ر کــه بــه لحــاظ درآمــد ناگهــان ا نوظهــو
طبقــات بــاال صعــود پیــدا کــرده و بــه لحــاظ فرهنگی و َمِنشــی، 
ــرای اینکــه  ویژگی هــای طبقــات پاییــن و ســابق خــود را دارد، ب
ــز بــا گذشــته بدانــد و  ز لحــاظ منــش و فرهنگــی خــود را متمای ا
ــاده ترین  ــدارد، س ــق ن ــه تعل ــه آن طبق ــر ب ــه دیگ ــد ک ــت کن ثاب
راه نمایــش مصــرف کاالهــا و خدمــات لوکــس  و ســبک زندگــی 

ــت. ــازی اس ــای مج ر فض ــود د ــۀ خ ــل گرایان تجم
ــرای  ر نظریــۀ طبقــۀ تن آســای خــود، مصــرف را راهــی ب وبلــن د
نشــان دادن میــزان ثــروت و کســب منزلــت اجتماعــی، تشــخص 
ز مفهــوم مصــرف تظاهــری به عنــوان  و احتــرام می دانــد و ا
ــادی  ــای م ــرآوردن نیازه ــرای ب ــه ب ــه ن ــد ک ــاد می کن ــی ی مصرف
ر  ــت ــت بیش ــرام و منزل ــب احت ــرای کس  ب

ً
ــا ــه صرف ــتی، بلک و زیس

ر جوامــع مــدرن و  و شــباهت بیشــتر بــه طبقــات باالدســت و د
شــهری صــورت می گیــرد.

مختلــف  کاالهــای  مختلــف  طبقــات  اســت  معتقــد  بوردیــو 
نشــان  اجتماعــی  ســاخت  ر  د را  خــود  جایــگاه  تــا  می خرنــد  را 
ــر او افــراد در یــک رقابــت دائمــی تــاش می کننــد  ز نظ دهنــد. ا
بــه  تــن دادن  ز  ا ــز  بــا پرهی ز کاالهــای خــاص و  ا بــا اســتفاده 
ــز  ز افــراد مشــابه خــود متمای کاالهــای عمومــی شــده، خــود را ا
ر ســازند و بدیــن ترتیــب  ــر شــبیه ت کــرده و بــه افــراد طبقــات باالت
ز مزایــای مــادی و نمادیــن  بــا باالبــردن ســرمایۀ اجتماعــی خــود ا
ــا  ــود را ارتق ــی خ ــگاه طبقات ــده و جای ــد ش ــر بهره من ــۀ باالت طبق

ــند. بخش
ســبک  مشــاهدۀ  بــا  افــراد  کــه  کــرد  بیــان  چنیــن  می تــوان 
و  رســانه ها  ســایر  و  اینســتاگرام  ر  د ســلبریتی ها  زندگــی 
ز رفتارهــا و  ا ر تقلیــد  مقایســۀ آن بــا زندگــی خــود، ســعی د
ــرف  ر مص ــان د آن ز  ــروی ا ــا پی ــا ب ــد ت ــان می کنن آن ــی  ــبک زندگ س
کاالهــا و برندهــای لوکــس، بتواننــد منزلــت و احتــرام بیشــتری 

ز ســوی اطرافیــان خــود جــذب کننــد.  ا

هــای  کنــش  ــر  تأثی علــی.)1399(.   ، جعفــری  و  عاطفــه   ، عباســی   _1  : منبــع 
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افــراد  تمامــی  فعالیــت  کرونــا،  ویــروس  اپیدمــی  پــی  ر  د
ــی  ــودکان کار، یک ــت. ک ــه اس ر گرفت ــرا ــر ق ــت تأثی ــه تح جامع
ــری  ــرهای دیگ ر قش ــا ر کن ــه د ر جامع ــا ــن اقش ز تأثیرپذیرتری ا
بی پنــاه  کــودکان  جامعــه،  ر  د تبعیــت  فاقــد  افــراد  ماننــد 
ر  آســیب پذی گروه هــای  ــر  دیگ و  ر  خانــوا سرپرســت  زنــان  و 
تأثیرپذیــری  دالیــل  مهمتریــن  ز  ا یکــی  هســتند.  جامعــه 
بــاالی ایــن اقشــار، فقــدان پشــتیبانی و حمایــت ســازمان های 

دولتــی اســت.
ســایت  ر  د گذشــته  ســال  منتشرشــدۀ  رقــام  ا و  ر  آمــا ر  د
 
ً
ر قطــع تقریبــا ر آمــده اســت: » بــه طــو ســازمان جهانــی کا

 ۷۲ یعنــی  کودکــی،  ر  د ر  کا قربانــی  کــودکان  ز  ا نیمــی 
ــن ۶۲  ــتند. هم چنی ــا هس ر آفریق ــر د ر نف ــزا ــون و ۱۰۰ ه میلی
 ۱۰ ر آســیا و اقیانوســیه،  ر د ر کــودک کا ۱۰۰ هــزا میلیــون و 
ر قــارۀ آمریــکا، یــک میلیــون و  ــر د ر نف میلیــون و ۷۰۰ هــزا
ر کشــورهای عربــی و پنــج میلیــون و ۵۰۰  ــر د ر نف ۲۰۰ هــزا
ــر می برنــد.« ر اروپــا و آســیای میانــه بــه  س ر د ر کــودک کا هــزا
ر  ر د ز ۱۵۲ میلیــون قربانــی کا  نیمــی ا

ً
بنابرایــن آمــار، تقریبــا

ر  ر ســن پنــج تــا ۱۱ ســالگی قــرا ــر جهــان د ر سراس کودکــی د
ــام  ــرای انج ــاله، ب ــا ۱۷ س ــودکان ۱۵ ت ــب ک ــد اغل ــد. هرچن دارن
کارهــای ســخت انتخــاب می شــوند امــا بــا وجــود ایــن، ۱۹ 
بــه  کارهــای ســخت  نیــز  ۱۲ ســال  ــر  زی ر  میلیــون کــودک کا

شــده اند. گماشــته 
ــر  ر همچنیــن بیان گ رجــوع بــه آمارهــای ســازمان جهانــی کا
ر  ر د ز بیــن ۱۵۲ میلیــون کــودک قربانــی کا ایــن اســت کــه ا
ــون  ــر و ۶۴ میلی ــون پس ــان، ۸۸ میلی ــر جه ر سراس ــی د کودک

ــر هســتند. دخت
ر ســطح  ر به دلیــل برخــورد بــا افــراد مختلــف د کــودکان کا
شــهر، کارگاه هــا و معــادن، ســاعت های طوالنــی فعالیــت، 
ر  زمــان کا ر  نداشــتن تغذیــۀ مناســب و اســتراحت کافــی د
ر معــرض  ز  حــد طبیعــی نســبت بــه بقیــۀ افــراد، د و... بیــش  ا

ــود. ــد ب ــا خواهن ــروس کرون ــه وی ــا ب ابت
و  رد  این بــاره،  ر  د ــر  پرخط رفتارهــای  ز  ا یکــی  مثــال  بــرای 
ــه  ــت ک ــل کاال اس ر مقاب ــول د ــکناس های پ ــردن اس ــدل ک ب

می شــود. ویــروس  انتقــال  موجــب 
ــر  ــن قش ــادی ای ــت اقتص ــت وضعی ــر داش ر نظ ــد د ــه بای البت
ــک  ــۀ ماس روزان ــۀ  ــوان تهی ــه ت ــت ک ــه اس ــن گون ــه بدی جامع
انــدازۀ کافــی ندارنــد  را نیــز بــه  و مــواد ضدعفونی کننــده 
ــر مبتــا نباشــند ناقــل  ر نتیجــه مبتــا شــده و حتــی اگ و د

خواهنــد بــود.
ز کــودکان  متأســفانه ســازمان بهزیســتی بــرای نگهــداری ا
ابتــا  صــورت  ر  د کــودکان  و  نــدارد  مرکــزی  ناقــل  و  مبتــا 
ر  یــا ناقــل بــودن بــا توجــه بــه مشــکات معیشــتی مجبــو
ــر نبــود مرکــز،  بــه ادامــۀ فعالیــت خواهنــد بــود. عــاوه ب
جبــران  و  درمــان  هزینه هــای  پرداخــت  تــوان  ســازمان 
نــدارد. را  بیمــاری  دوران  ر  د کــودکان  مالــی  خســارت های 

و  خیریــه  ســازمان های  ذکرشــده  مبحــث  ایــن  ر  د البتــه 
ــز نقــش خواهنــد داشــت. ایــن  ر انفــرادی نی خیریــن بــه طــو
هزینه هــای  تقبــل  مالــی،  کمک هــای  پرداخــت  بــا   افــراد 
تــا  می تواننــد  دســت کش  و  ماســک  توزیــع  یــا  و  درمــان 

حــدودی بــه ایــن کــودکان کمــک کننــد.
ر این بــاره، افزایــش تعــداد  ــز اهمیــت د ز مــوارد حائ یکــی ا
حفــظ  به دلیــل  کروناســت.  دوران  ر  د ر  کا کــودکان 
پیــرو  و  اقتصــادی  فعالیت هــای  بهداشــتی،  پروتکل هــای 
ــودکان  ــه ک ر نتیج ــت. د ــه اس ــش یافت ــز کاه ــا نی آن درآمده
ــدن  ــرای گذران ــف ب ــۀ ضعی ــای طبق ز خانواده ه ــیاری ا ر بس د
ــده اند.  ــان ش ــطح خیاب ر س ــتغال د ــه اش ر ب ــو ــت، مجب معیش
کــه  اســت  داده  ر  هشــدا ر  کا بین المللــی  ســازمان  حتــی 
کوویــد-۱۹  ویــروس  جهانــی  شــیوع  اقتصــادی  عواقــب 
ر کنــد  ر بــه کا ممکــن اســت تعــداد بیشــتری کــودک را مجبــو

ر دهــد. ر معــرض بهــره کشــی قــرا و د
ر ابتــدای همه گیــری کروناویــروس،  ــر اســت د   الزم بــه ذک

ــی  ــاه اجتماع ر و رف ــاون،کا ــت وزارت تع ــا درخواس ــف ب یونیس
ر  ز جملــه کــودکان کار، مقــدا ا بــرای کــودکان آســیب دیده 
ارســال  دســت  مایع ضدعفونی کننــده  و  ژل  قابل توجهــی 
ــانی  ــرای اطاع رس ــورهایی ب ــر آن بروش ــاوه ب ــت. ع ــرده اس ک
ــروس ارائــه کــرده اســت. ز وی ــری ا ر مــورد پیش گی کــودکان د
ــز  ــر مثبــت نیــز، وجهــۀ دیگــری نی رونــد بــه ظاه البتــه همیــن 
ر  ــر کل بهزیســتی اســتان تهــران بیــان کــرد: » د داشــت؛ مدی
دســت کش،  ماســک،  فــروش  شــاهد  مــردم  کــه  صورتــی 
بودنــد،  ر  کا کــودکان  ســوی  ز  ا  ... و  ضدعفونی کننــده  ژل 
اقــدام بــه خریــد ایــن اقــام نکننــد؛ چراکــه ایــن اقــام بــرای 
اســتفادۀ ایــن کــودکان بــه آن هــا داده شــده اســت و بــه 
ز ایــن  جــای خریــد، بــه ایــن کــودکان ســفارش کننــد کــه ا

وســایل بهداشــتی اســتفاده کننــد.«
ر اجتماعــی   همچنیــن حبیــب هللا مســعودی، معــاون امــو
خبرگزاری هــا  بــا  گفت وگــو  ر  د ر  کشــو بهزیســتی  ســازمان 
ر  ر کــرد: »بــرای توزیــع اقــام بهداشــتی بیــن کــودکان کا اظهــا

ــر بهزیســتی،  منابــع مشــخصی را تخصیــص دادیــم، عــاوه ب
ــد  ــام می دهن ر را انج ــن کا ــم ای ــاد ه ــردم نه ــازمان های م س
و دســت کش، ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده را بیــن 
ایــن  بــه دنبــال  ر خیابــان توزیــع می کننــد.  ر د کــودکان کا
ــر  هســتیم کــه ایــن اقــدام دائــم صــورت گیــرد و عــاوه ب
را درخصــوص  آموزش هــای الزم  اقــام بهداشــتی،  توزیــع 

ــم.« ــودکان  بدهی ــه ک ــاری ب ــن بیم ای
بــرای  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  مباحــث،  ایــن  پایــان  ر  د
ر دغدغه هــای مهمتــری نســبت بــه کرونــا وجــود  کــودکان کا
حــق  را  مــرگ  گویــی  و  نمی گیرنــد  جــدی  را  ویــروس  دارد. 
ــرایط  ــان ش ر قربانی ــودکان کا ــیله. ک ــا را وس ــد و کرون می دانن
وضعیــت  ر  د کــه  هســتند  خانــواده  اقتصــادی  ناســالم 
کرونــا بــرای تأمیــن نــان تــاش می کننــد و ایــن مســئوالن 
ــر  آگاهــی بــاالی س ز  و متولیــان هســتند کــه بایــد چتــری ا
ز جانشــان  آنــان گذاشــته و بــا انتقــال دســتورات بهداشــتی ا

کننــد. حفاظــت 

کار و کرونا گریبان کودکان را گرفته است
رکودکان بهمناسبروزجهانیمبارزهباکا
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ز صالحیت ها به برخی جفا شد؛ مسئوالن جبران کنند ر احرا ر انقالب: د رهب

ز  ر ســخنانی بــه  مناســبت ســی و دومیــن ســالرو ــا مــردم د ــری ب ر تصوی ر دیــدا ز جمعــه د ــا، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رو بــه گــزارش ایرن

ر امــام خمینــی برشــمردند و گفتند:دربــاره هیــچ نظــام سیاســی  رحلــت حضــرت امــام خمینــی )ره( جمهــوری اســامی را مهمتریــن ابتــکا

ر دنیــا بــه انــدازه جمهــوری اســامی پیش بینــی زوال و فروپاشــی نشــده اســت. د

ز نشــد جفــا شــد.  ز صاحیــت بــه برخــی کســانی کــه صاحیتشــان احــرا ر جریــان عــدم احــرا ز صحبت هــای ایشــان آمــده اســت: د ر فــرازی ا د

بــه خودشــان و خانواده هایشــان نســبت هایی داده شــد کــه معلــوم شــد خــاف اســت. فضــای مجــازی بــدون هیــچ قیــد و بنــدی ایــن 

ــر کردنــد. مطالبــه مــن ایــن اســت کــه دســتگاه های مســئول جبــران کننــد. گزارش هایــی خــاف واقــع بــود. مســایل را منتش

نگاه ویــــژه

کابینه بنت – الپید؛ اســرائیل جدید یا ســکوی پرتاب نتانیاهو؟ 
منصوربراتی

دکتری اندیشه سیاسی  

حــزب  ــر  رهب بنــت«،  »نفتالــی   2021 مــه   30 ز  رو ســرانجام 

ز تصمیــم خــود بــرای همــکاری بــا  دســت راســتی یمینــاه ا

کابینــه  تشــکیل  بــرای  اپوزیســیون  ــر  رهب الپیــد«،  ــر  »یائی

روزهــای  ر  د یمینــاه  حــزب  داد.  ــر  خب ملــی«  »وحــدت 

و  راســت گرا  سیاســی  فعــاالن  شــدید  ر  فشــا تحــت  ــر  اخی

ــزی و  ــر مرک ــود. دفت ــه ب ر گرفت ــرا ــود ق ــزب لیک ــواداران ح ه

ــه  ــزب ب ــن ح ــران ای ــازل رهب ــه من ــک ب ــای نزدی ــز خیابان ه نی

ــر  نف ســه  و  شــده  مبــدل  راســت گرایان  اعتراضــات  محــل 

ز نمایندگان شــان تهدیــد بــه قتــل شــده بودنــد. بــا ایــن  ا

ــن  ــت 6 ت ــب موافق ــه کس ــق ب ــه موف ز 30 م رو ــت  ــود بن وج

ز 7 نماینــده حــزب خــود بــرای همــکاری بــا جنــاح مخالــف  ا

نتانیاهــو شــد. »آمیخــای خیلکــی« تنهــا نماینــدٔه ایــن حــزب 

و  کــرده  مخالفــت  ــر  تغیی کابینــه  تشــکیل  بــا  کــه  اســت 

ز نمایندگــی کنســت اســتعفا  ز او درخواســت کــرده ا بنــت ا

رأی گیــری  ز  رو ر  د خیلکــی  ر  حضــو صــورت  ر  د حتــی  دهــد. 

ــز بــه   جدیــد و دادن رأی منفــی او نی
ٔ

بــرای اعتمــاد بــه کابینــه

دلیــل رأی مثبــت احتمالــی دو حــزب عربــی رعــم و فهرســت 

ــر مشــکلی بــرای گرفتــن رأی  مشــترک عربــی، کابینــه تغیی

داشــت.  نخواهــد  کنســت  نماینــدگان  اکثریــت  اعتمــاد 

ــکیل  ــرای تش ــع ب  موان
ٔ

ــه ــد کلی ــر می رس ــه نظ ــب ب ــن ترتی بدی

و  رفتــه  میــان  ز  ا اشــغالی  ســرزمین های  ر  د جدیــد   
ٔ

کابینــه

ــه  ــد ک ــد ش ــکیل خواه ــه ای تش ــی کابین ــال پیاپ ز 12 س ــس ا پ

ر نخواهــد داشــت. ایــن  ر آن حضــو »بنیامیــن نتانیاهــو« د

ــر  کابینــه کــه بــا پایمــردی و تاش هــای شــایان توجــه یائی

ــر اپوزیســیون تشــکیل خواهــد شــد، مســیری  الپیــد، رهب

ر دوســال گذشــته ابتــدا میــل  طوالنــی را طــی کــرده اســت. د

ــزاب  ــه و اح ــپ– میان ــاح چ ز جن ــس ا ــو پ ر زدن نتانیاه ــا ــه کن ب

ــز ســرایت  عربــی، رفتــه رفتــه بــه احــزاب دســت راســتی نی

ــرائیل  ــت گرای اس ــزب راس ــر ح ــن«، رهب ر لیبرم ــدو ــرد. »آویگ ک

ر میــان راســت گرایان   جنبــان ایــن خــط د
ٔ

 مــا، سلســله
ٔ

خانــه

پیشــین  هم حزبــی  صعــر«،  »گیدئــون  او  ز  ا پــس  بــود. 

حزبــی  تشــکیل  بــا  و  کــرد  انشــعاب  لیکــود  ز  ا نتانیاهــو 

کرســی   6 انــدازه  بــه  لیکــود  اندوختــه  شــد،  باعــث  جدیــد 

ــال های  ر س ــه د ــت ک ــی بن  نفتال
ً
ــا ــد. نهایت ــش یاب ــر کاه دیگ

ــپس  ــود و س ــر ب ــت وزی ــر نخس ــر دفت ــدا مدی  2010 ابت
ٔ

ــه ده

ز  ا و  کــرده  همــکاری  لیکــود  حــزب  ر  د بی بــی  بــا  مدتــی 

ر  ــوادا ــاری ه ــزاب اقم ز اح ــش ا ــاه پی ــا دو م ــات 2013 ت انتخاب

ر جنــاح راســت بــه حســاب می آمــد،  ــر اســرائیل د نخســت وزی

بــه جنــاح مخالــف پیوســته تــا بــه صــدارت طوالنــی مــدت 

نتانیاهــو خاتمــه دهــد. 

ــری  ــه رهب ــد ب ــش عتی ــزب ی ــر ح ــه تغیی ــوم ب  موس
ٔ

ــه ر کابین د

ز  ا کنســت  ریاســت  نیــز  و  وزارت خانــه   7 کســب  بــا  الپیــد 

حــزب  بــود.  خواهــد  ر  برخــوردا قــدرت  میــزان  بیش تریــن 

ر خواهــد گرفــت،  ر اختیــا ــز 5 وزارت خانــه را د آبــی و ســفید نی

ــر  ــص ه ــر و مرت ــزب کارگ ــه، ح ــد 4 وزارت خان ــد جدی ــزب امی ح

وزارت خانــه  دو  مــا   
ٔ

خانــه اســرائیل  و  وزارت خانــه   3 کــدام 

مــی آورد.  دســت  بــه  را  کنســت  دارایــی  کمیتــه  ریاســت  و 

بدیــن ترتیــب جنــاح راســت کابینــه تغییــر روی هم رفتــه 7 

وزارت خانــه، جنــاح میانــه 12 وزارت خانــه و جنــاح چــپ تنهــا 

ــای  روزه ر  ــه د ــد آورد. البت ــت خواهن ــه دس ــه را ب 6 وزارت خان

ــر کمیته هــای راهبــردی  آتــی بــا مشخص شــدن ریاســت دیگ

نــگاه  روابــط خارجــی(  ز جملــه کمیتــه دفاعــی و  کنســت)ا

دقیق تــری بــه دســتاوردهای احــزاب مختلــف ایــن کابینــه 

مــی توانیــم داشــته باشــیم. 

ــال 2023  ر س ــپتامب ــا س ــت ت ــده، بن ــام ش ــات اع ــق ترتیب طب

ــر الپیــد  ر خواهــد بــود )2 ســال و ســه مــاه( و یائی نخســت وزی

تــا آن زمــان جانشــین نخســت وزیر، معــاون نخســت وزیر و 

ــود را  ــای خ ــر ج ــن دو نف ــپس ای ــود. س ــد ب ــه خواه وزیرخارج

ــر  ــته وزی ــون گذش ــز همچ ــی گانت ــرد. بن ــد ک ــوض خواهن ع

ر   مهــم دارایــی بــه آویگــدو
ٔ

دفــاع خواهــد بــود و وزارت خانــه

ــر دادگســتری  لیبرمــن خواهــد رســید. گیدئــون صعــر وزی

ــر بــه عنــوان  ــر حــزب کارگ می شــود و »مــراو میخائیلــی«، رهب

»نیتــزان  کــرد.  ر خواهــد  کا ر کابینــه  نقــل د و  ــر حمــل  وزی

ر  د را  بهداشــت  وزارت  نیــز  مرتــص  حــزب  ــر  رهب هورویتــز«، 

ــت.   ــد گرف ر خواه ــا اختی

حــزب  اعضــای  ــر  دیگ کاهانــا«  »متــان  و  شــکد«  »آیلــت 

ر  امــو و  ر  کشــو وزارت خانه هــای  بــه  ترتیــب  بــه  یامینــاه 

ــز  ــون« و »یوع ــا بیط ــات شاش ــت. »ییف ــد رف ــی خواهن مذهب

ــوزش  ــای آم ــد وزارت خانه ه ــد جدی ــزب امی ز ح ــز ا ــدل« نی هن

ز ایــن حــزب  ر می گیرنــد. ا ر اختیــا و پــرورش و ارتباطــات را د

ــر فعالیــت کنــد،  ر اســت بــه عنــوان وزی ــز قــرا »زئــو الکیــن« نی

ــد  ــه خواه ــدام وزارت خان ــه ک ــده ب ــخص نش ز مش ــو ــا هن ام

 مــا »الــی آویــدار« بــه عنــوان 
ٔ

ز حــزب اســرائیل خانــه رفــت. ا

ــر توســعه نقــب و جلیــل فعالیــت خواهــد کــرد و »اودد  وزی

ــز بــه عنــوان رئیــس کمیتــه پرنفــوذ دارایــی کنســت  فــورر« نی

ــی وای«،  ــا بارب ــرار«، »اورن ــن الح ــد. »کاری ــد ش ــده خواه برگزی

همگــی  کوهــن«  »مــروا  و  رازوزو«  »یوعــز  اســترن«،  ر  »الــزا

وزارت خانه هــای  ر  ترتیــب عهــده دا بــه  یــش عتیــد  ز حــزب  ا

اجتماعــی  برابــری  و  انــرژی  مســکن،  اقتصــاد،  فرهنــگ، 

ــر  ــز بــه زودی بــه عنــوان وزی خواهنــد شــد. »میکــی لــوی« نی

ر اســت بــه  ــز قــرا ــر کوهــن« نی معرفــی خواهــد شــد. »مئی

ز حــزب آبــی  عنــوان رئیــس جدیــد کنســت انتخــاب شــود. ا

مهاجــران،  جــذب  ــر  وزی شــطح«،  طامانــو  »پنینــا  ســفید  و 

ــر  وزی شوســتر«  آلــون  « ورزش،  وزیــر  طروپــر«،  »خیلــی 

ــز  ــون« نی ــال بیط ــه »مخ ــود. وزارت خان ــد ب ــاورزی خواهن کش

زودی تعییــن خواهــد شــد.  بــه 

ــر خواهــد بــود و بــه  ــر حــزب کارگ ــر وزی ــز دیگ ــر بارلــو« نی »عم

ــاد  ــن »گیلع ز بی ــت. ا ــد رف ــی خواه ــت داخل  امنی
ٔ

ــه وزارت خان

کاریــو« و »امیلــی موعاطــی« هــم حــزب کارگــر یــک تــن را 

ر دیاســپورا انتخــاب خواهــد کــرد.  بــرای تصــدی وزارت امــو

ــر  ــز دو وزارت خانــه دیگ همچنیــن حــزب چپ گــرای مرتــص نی

ز همکاری هــای منطقــه ای  بــه دســت آورده کــه عبارتنــد ا

ــت  ــه اصال ــرج« ک ــاوی ف ــت، »عیس ــط زیس ز محی ــت ا و حفاظ

ــن  ر ادارٔه ای ــو ــب مأم ــه ترتی ــرگ« ب ر زاندب ــا ــی دارد و »تام عرب

ــود.  ــد ب ــه خواهن دو وزارت خان

 امنیتــی جدیــد بــه نفــع 
ٔ

ایــن درحالی ســت کــه ترکیــب کابینــه

 امنیتــی کــه بــرای 
ٔ

راســت گرایان تنظیــم شــده اســت. کابینــه

ــر  ــد حداکث ــد، بای ــری می کن ــی تصمیم گی ــاد امنیت ــائل ح مس

ــه  ر کابین ــود د ــای موج ز کل وزارت خانه ه ــی ا ــدازٔه نیم ــه ان ب

ــر  عضــو داشــته باشــد. بــه گــزارش رســانه های مختلــف ه

دارنــد،  ر  حضــو کابینــه  ایــن  ر  د یامینــاه  حــزب  ــر  وزی ســه 

ــب دو  ــه ترتی ــز ب ــا نی ــه م ــرائیل خان ــد و اس ــد جدی ــزاب امی اح

ز  ــه ا ــت ک ــن درحالی س ــد. ای ــه دارن ــن کابین ر ای ــو د ــک عض و ی

ــر و مرتــص تنهــا  ر حــزب یــش عتیــد، آبــی و ســفید، کارگ چهــا

ر  ــر خواهنــد بــود. ایــن چهــا ر ایــن کابینــه حاض ر عضــو د چهــا

ــر الپیــد، بنــی گانتــز، مــراو میخائیلــی و  ز یائی ــر عبارتنــد ا نف

ر  ــب د ــن ترتی ــه ای ــور. ب ــزاب مذک ــران اح ــز رهب ــزان هورویت نیت

ر 3 حــزب راســت گرا  ر اختیــا کابینــه امنیتــی آینــده، اکثریــت د

ــود.   ــد ب خواه

ر  اصلی تریــن چالش های پیــش روی کابینه تغیی

بیتجربگی -1

ر لیبرمــن، نفتالــی بنــت و آیلــت شــکد و تــا  ــز آویگــدو به ج

ــر  تغیی  
ٔ

کابینــه اعضــای  ر  ســای صعــر،  گیدئــون  ــز  نی حــدی 

چنــدان ســابقه وزارت نداشــته اند. بــه عنــوان مثــال الپیــد 

می آیــد  حســاب  بــه  حرفــه ای  ر  سیاســت مدا یــک  اگرچــه 

ــه  ــک کابین ــی ی ــگ فعل ر رن ــزا ــیون ه ز اپوزیس ــته ا ــه توانس ک

ــر  ــر  وزی یــک دوره کمت ر  امــا تنهــا د وحــدت ملــی بســازد، 

ز مــاه مــه 2020 بــه این ســو  ــز تنهــا ا ــز نی دارایــی بــوده و گانت

ــزب  ــه ح ــاری ک ــن ب ــت. آخری ــه اس ر گرفت ــرا ــام وزارت ق ر مق د

ز  مرتــص بــه ائتــاف حاکــم راه یافتــه بــه 20 ســال قبــل بــا

ــر اولــی«   وزرای انتخابــی ایــن حــزب »وزی
ٔ

می گــردد و کلیــه

ر ســال  ر د ــز آخریــن بــا ــر نی بــه حســاب می آینــد. حــزب کارگ

تاکنــون  آن  ــر  وزی ســه  ــر  ه و  داشــته  وزارتــی  نقــش   2011

احتمــال  شــرایطی  چنیــن  ر  د نداشــته اند.  وزارت   
ٔ

ســابقه

ــل  ر ح ــد د ــه جدی ــدن کابین ــوان مان ــکات و نات ــش مش افزای

ر زیــاد اســت. بی تجربگــی سیاســی می توانــد  آن هــا بســیا

بــه  را  کابینــه  اعضــای  میــان  موجــود  کوچــک  اختافــات 

ز ایــن کابینــه بگیــرد.   ر عمــل را ا شــدت افزایــش دهــد و ابتــکا

 

2-اختالفــاتدرونیزیاد

ــف  ــای مختل ــو، جناح ه ــا نتانیاه ــت ب ــه مخالف ــود این ک باوج

بــه  اســرائیل  سیاســی  ر  ســپه ر  د را  میانــه  و  راســت  چــپ، 

ر صــورت  ــر می رســد د ــر نزدیــک کــرده، امــا بــه نظ یک دیگ

میــان  اختافــات  رفته رفتــه  کابینــه ای  چنیــن  تشــکیل 

مدیریــت  خواهدیافــت.  افزایــش  آن  مختلــف  جناح هــای 

تــا  مرتــص  حــزب  ز  ا کــه  کابینــه ای  درون  اختافــات  کــردن 

ــر  را درب راســت گرایی ماننــد یامینــاه و امیــد جدیــد  احــزاب 

بــرای  کابینــه  ایــن  ســران  و  اســت  ر  دشــوا ر  بســیا گرفتــه 

اصولــی  تعییــن  نیازمنــد  وضعیتــی  چنیــن  ز  ا پیش گیــری 

ر  بــرای حــل و فصــل اختافــات احتمالــی هســتند. امــا به طــو

 مســائل درپیــش 
ٔ

ر داشــت کــه همــه قطــع نمی تــوان انتظــا

ــر کابینــه  ر مثــال اگ ز ایــن طریــق حــل کــرد. بــه طــو را بتــوان ا

ــرات  ــطینی مذاک ــای فلس ــا طرف ه ــد ب ــی بخواه ــدت مل وح

بنــت  نفتالــی  برداشــت های   
ً
قطعــا دهــد،  ادامــه  را  صلــح 

خواهــد  متفــاوت  ــز  گانت و  الپیــد  دیدگاه هــای  بــا  صعــر  و 

ــوع  ــه وق ــان ب ــا و یهودی ــان عرب ه ــری می ــر درگی ــا اگ ــود. ی ب

ز ان  ر بزنــگاه تأســیس کابینــه ا بپیونــدد احــزاب عربــی کــه د

حمایــت کرده انــد، می تواننــد بــا کمــک نیروهــای مخالــف 

کابینــه وحــدت ملــی را ســاقط کننــد.  

 

3-بحرانهــایاجتماعیواقتصادیبیســابقه

همــواره  اشــغالی  ســرزمین های  گذشــته  ســال  دو  ر  د

ــکیل  ــت تش ز بن بس ــد؛ ا ــه کرده ان ــادی را تجرب ــای زی بحران ه

ــز  نی و  کرونــا  ز  ا ناشــی  ســامتی  بحــران  تــا  گرفتــه  کابینــه 

ــتی  ــم صهیونیس رژی ــه  ــب آن. اگرچ ــادی متعاق ــران اقتص بح

 
ٔ

زمینــه ر  د سیاســی  واحدهــای  پیش روتریــن  ز  ا یکــی 

امــا  می آیــد،  ر  شــما بــه  خــود  شــهروندان  واکسیناســیون 

شــدت  بــه  کرونــا  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  پیامدهــای 

ــات و  ر تلف ــما ــش ش ــت. افزای ــه اس ــم را گرفت رژی ــن  ــن ای دام

ــز افزایــش  هزینه هــای عمومــی بــه دلیــل شــیوع کرونــا و نی

ز جملــه ایــن  ر ســرزمین هــای اشــغالی  ا شــدید بیــکاری د

ــد  ــر می رس ــه نظ ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ر می آین ــما ــه ش ــوارض ب ع

پــس  خــود  ســخنرانی  نخســتین  ر  د الپیــد  کــه  ر  همان طــو

ــرائیل  ــرده، اس ــام ک ــه اع ــکیل کابین ــه تش ــدن ب ر ش ــو ز مأم ا

عمیــق  بحران هــای  ر  د همــواره  ــر  اخی ســال های  ر  د

ر نوســان بــوده اســت.  سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی د

ــزان  ــده می ــث ش ــه باع ــون بودج ــتن قان ــان نداش ــن می ر ای د

عمــوم  ــر  نظ ز  ا  
ً
فعــا ــر  اخی ســال های  ر  د بودجــه  کســری 

پنهــان بمانــد و قابــل محاســبه دقیــق نباشــد، امــا وقتــی 

آتــی بخواهــد قانــون بودجــه را تصویــب  کابینــه احتمالــی 

کنــد، عــوارض ســه ســال فعالیــت بــدون قانــون مصــوب 

خودنمایــی  رژیــم  اقتصــاد  ــر  ب نیــز  نتانیاهــو  کابینه هــای 

ر  بســیا ر  کا الپیــد   – بنــت  کابینــه  رو  ایــن  ز  ا کــرد.  خواهــد 

دارد. پیــش  ر  د نتانیاهــو  ز  ا دشــوارتری 
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ر گرفتند ر محاصره آتش قرا شهرک های صهیونیستی جنوب غرب قدس، د

ــه  ــت ک ــدری اس ــه ق ــوزی ب ــش س آت ــن  ــی ای ــد : بزرگ ــام کردن ــتی اع ــع صهیونیس ــطین، مناب ــهاب« فلس ــزاری »ش ز خبرگ ــا ا ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدند. ــوزی ش ــل آتش س ــه مح ــک ب ــهرک های نزدی ــه ش ــه تخلی ر ب ــه وادا ــاکنان منطق س

ز نیروهــای امــدادی بــه محــل اعــزام شــده انــد کــه رســانه های صهیونیســتی اعــام کردنــد کــه ۶ هواپیمــای مخصــوص  یــک گــروه بــزرگ ا
ر تــاش بــرای اطفــای حریــق هســتند. ز پانــزده آتش نشــان د اطفــای حریــق و بیــش ا

ر  آتــش هســتند، امــا همچنــان ایــن شــهرک ها د ر تــاش بــرای خامــوش کــردن  ــر شــده در رســانه ها ایــن هواپیماهــا د ــر منتش ر تصاوی د
آتــش را خامــوش کننــد. آتــش نشــانی نتوانســته اند،  آتــش مــی ســوزد و نیروهــای 

نگاه ویــــژه

فرشتهنوری
کارشناسی علوم سیاسی۹۶

۱۱روزۀ حمــاس و اســرائیل شــامل  پیش مصاحبــه: درگیــری 
ایــن  بــود.  طــرف  دو  ــر  ه بــرای  ســنگینی  خســارت های 
داده  رخ  اینجــا  بــه  تــا  کــه  منازعاتــی  میــان  ر  د منازعــه 
جان فرســای  و  هولنــاک  پدیــدۀ  اســت.  بــوده  مخرب تــر 
خوشــایند  جهــان  کجــای  هیــچ  ر  د مــردم  بــرای  جنــگ 
می رســد.  سیاســت مداران  بــه  تنهــا  آن  ســود  و  نیســت 
ر  د حمــاس  و  صهیونیســتی  رژیــم  میــان  ــر  اخی درگیــری 
ز ایــن قضیــه  ــز ا آتــش آن را اســرائیل برافروخــت، نی غــزه کــه 
تحلیــل  بــرای  و  خصــوص  همیــن  ر  د نبــود.  مســتثنی 
رونــد درگیری هــای اخیــر بــا فریــدون مجلســی، دیپلمــات 
بــه  بین الملــل،  مســائل  ــر  تحلیل گ و  خارجــه  وزارت  ســابق 

پرداختیــم. گفت وگــو 

دو  ــر  ه حمــاس  و  اســرائیل  حــاال  آتش بــس،  پایــان  بــا 
ز  ــرو ــما پی ــر ش ــه نظ ــده اند. ب ــا ش زی درگیری ه ــرو ــی پی مدع

بــود؟ تاکتیکــی جنــگ غــزه کــدام طــرف 
ــم  ــد بپذیری ــیم، بای ــف باش ــزی مخال ــگ و خون ری ــا جن ــر ب اگ
و  قتــل  بــا  کــه  را  چیــزی  نــدارد.  برنــده   

ً
اصــوال جنــگ  کــه 

دانســت؟  بــرد  می تــوان  چگونــه  شــود  حاصــل  جنایــت 
می بــازد  ــر  کمت یکــی  می دهــد.  رخ  جنــگ  به هرحــال  امــا 
فاجعــه  ایــن  ر  د طــرف  کــدام  دیــد  بایــد  بیشــتر.  یکــی  و 
بهانــۀ  بــه  اســرائیل  اســت.  داشــته  را  باخــت  بیشــترین 
حکــم دادگاه دربــارۀ دعــوای مالکیــت قدیمــی ســاکنان 
ــت.  ــرون انداخ ــان بی ز خانه هایش ــدس را ا ــات ق ز مح ــی ا یک
ر زمــان جنــگ داخلــی  ممکــن اســت ادعــا درســت باشــد و د
ــرف  ــرقی تص ــدس ش ر ق ــز د ــودی نی ــدادی یه ــای تع خانه ه
ر خانــۀ  شــده باشــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه صدهــا هــزا
و  مصــادره  اســرائیل  ــر  دیگ بخش هــای  ر  د فلســطینیان 
ر شــرایط بحرانــی دســت  ــر حــال د تصــرف شــده اســت. بــه ه
قــدس  ر  د بــود.  تحریک آمیــز  اقدامــی  چنیــن  بــه  زدن 
ر غــزه، حمــاس  جوانــان بــا تظاهــرات اعتــراض کردنــد؛ امــا د
ــز شــده اســت، پــس  زرادخانــۀ موشــکی بزرگــی مجه کــه بــه 
بین المللــی  تبلیغــات  لحــاظ  ز  ا را  زمــان  تهدیــد،  ماه هــا  ز  ا
علیــه عملکــرد اســرائیل، مناســب تشــخیص داد و بارانــی 
ز موشــک های گوناگــون بــه ســمت اســرائیل رهــا کــرد.  ا
ز 1700 فرونــد گــزارش  ر ایــن موشــک ها کــه بیــش ا بیشــت
اســرائیل  آهنیــن  دفاعــی  گنبــد  دام  بــه  اســت،  شــده 
بن گوریــون  فــرودگاه  حتــی  کــه  شــد  ثابــت  امــا  افتــاد، 
نداشــته  کامــل  مصونیــت  تل آویــو  و  حیفــا  ر  د نقاطــی  و 

اســت و متحمــل خســارات جانــی و مالــی شــده اســت.
ــی  ــاران هوای ــاران و بمب ــک ب ــه موش ــا ب ــز متقاب ــرائیل نی اس
مــردم  ز  ا ــر  نف دویســت  ز  ا بیــش  و  پرداخــت  دریایــی  و 
ــز صنعتــی آب  عــادی، اعضــا و ســران حمــاس کشــته و مراک
ویــران  را  ری  بســیا خانه هــای  و  بــرق  تولیــد  شــیرین کن، 
آمارهــا  ایــن  مقایســۀ   ر  د را  باخــت  و  بــرد  اگــر  ســاخت. 
و  جانــی  خســارات  متحمــل  کــه  طرفــی  قطعــا  بگیریــم، 
ــر  ــدۀ بزرگ ت ــده بازن ــتری ش ــی بیش ــیب های رفاه ــی و آس مال
ز ایــن لحــاظ بــدون تردیــد خســارات بیشــتر بــه غــزه  اســت. ا

ــرق و آب و آواره شــدن هــزاران نفــر،  ــا قطــع ب وارد شــده و ب
ز خســارت های مــادی مهیــب، وضعیــت زندگــی  گذشــته ا
اســت.  ــر  زمان ب آن  پرهزینــۀ  و  طوالنــی  ترمیــم  و  مــردم 
بازنــدۀ  دیــدگاه  ایــن  ز  ا نــدارد.  مســائلی  چنیــن  اســرائیل 
کــه  می دانســت  حمــاس   

ً
قطعــا امــا  اســت.  غــزه  ــر  بزرگ ت

می شــود  بازنــده،  فنــی  لحــاظ  ز  ا و  نابرابــر  جنگــی  وارد 
و  بــود  قابــل  پیش بینــی  آوارگی هــا  و  خرابی هــا  ایــن  و 
ــر هــم تجربــه شــده اســت. امــا حمــاس و حامیانــش  پیش ت
نمایــش  و  دارنــد  متفاوتــی  ایدئولوژیــک  اعتقــادات 
ز  ا تعــدادی  هدف نشــاندن  بــه  نیــز  و  روزه   ۱۱ مقاومــت 
را  اســرائیل  ســوی  ز  ا آتش بــس  قبــول  و  موشــک ها 

می کننــد.  تلقــی  خــود  زی  پیــرو
ــاس  ــاندن حم ــش کش ــه چال ــش ب ــه هدف ــم ک ــرائیل ه اس
ر جنگــی فرسایشــی اســت  زرادخانــۀ موشــکی د و تخلیــۀ 

و  ضعیــف  را  دشــمن  بــزرگ  خســارت های  کــردن  وارد  بــا 
ر  بــا تــا  می کنــد  مشــغول  زی  بازســا و  ترمیــم  بــه  تامدتــی 
ز تقویــت و خطرآفرین شــدن ایــن سیاســت را  دیگــر پــس ا

رو خــودش را برنــده می دانــد. ز ایــن  ر کنــد؛ ا تکــرا

ــی  ــای داخل ــردن فض ــی ک ــزاع و امنیت ــن ن ــن ای ــه راه انداخت ب
رژیــم تــا چــه حــد بــه نفــع نتانیاهــو خواهــد بــود؟ ایــن 

بــه  آن  تشــبیه  و  اســرائیل  نابــودی  ر  شــعا ز  ا نتانیاهــو 
ز  ا و  می کنــد  تبلیغاتــی  اســتفادۀ  هولوکاســت  نوعــی 
ــر  ز طرفــی نتانیاهــو درگی ر اســت. ا حمایــت غــرب برخــوردا

ــن  ــا ای ــت و ب ــود اس ــی خ ــاد مال ــی و فس ــکات دادگاه مش
ســویی  ز  ا اســت.  کشــیده  آن  ــر  ب پوششــی   

ً
عجالتــا ترفنــد 

و  ایــران  میــان  توافــق  هرگونــه  مخالــف  نتانیاهــو  ــر  دیگ
زی برجــام اســت  روپایــی و آمریــکا دربــارۀ بازســا طرف هــای ا
حمــاس  موشــکی  حمــات  بــه  شــدید  پاســخ گویی  بــا  و 
را برانگیــزد کــه شــاید  ری اســامی  کوشــید خشــم جمهــو
متوقــف  را  ویــن  ر  د تفاهــم  و  مذاکــرات  ادامــۀ  بتوانــد 
مذاکــرات  امــا  رســید؛  دیگــر  اهــداف  بــه  نتانیاهــو  کنــد. 

ویــن ادامــه یافــت.

ر این باره چیســت؟ ز موضع رســمی بایدن د ارزیابی شــما ا
ــت،  ــان درگیری هاس ــد پای زومن ر ــا آ ــکا قطع ــال آمری ــه هرح ب
ر هزینــۀ ســنگینی  ــرای آن کشــو ز اســرائیل ب زیــرا حفاظــت ا
ــز  نی منطقــه  باکشــورهای  آمریــکا  روابــط  ر  د و  دارد 

و  واقعــی  موضــع  داشــت.  خواهــد  زیان بخــش  تأثیــر 
حفــظ  بــه  اســرائیل  وادارکــردن  دموکــرات  دولــت  عملــی 
بــا  بــه ســازگای  ترغیــب حمــاس و حامیانــش  آتش بــس و 
دولــت  تشــکیل  دربــارۀ  امنیــت  شــورای  قطعنامه هــای 
ــارۀ  ــرات درب ــرقی و مذاک ــدس ش ــی ق ــه پایتخت ــطین ب فلس

اســت. جبــران خســارات 

شــروع  بــا  هم زمــان  را  نتانیاهــو  اهــداف  ز  ا یکــی  برخــی 
ســاختن  ر  وادا غــزه،  ر  د تنش هــا  بــه  بخشــیدن  شــدت  و 
ــر  ایــران بــه واکنــش شــدید می خواننــد، واکنشــی کــه اگ

ــز مذاکــره  ر پــای می رخ مــی داد برهــم خــوردن معــادالت د
ــر شــما ایــن دیــدگاه تــا چــه  ــر داشــت. بــه نظ ر ب بــا غــرب را د

ــت؟ ــت اس ــد درس ح
ادامــۀ  نشــان دهندۀ  اســامی  ری  جمهــو ری  خویشــتن دا
بــه عرصــۀ تجــارت و  ایــران  بازگشــت  و  راه خشــونت زدایی 
منطقــه  مســائل  ز  مســالمت آمی حــل  و  بین المللــی  روابــط 
اســت. ایــران توانایــی وارد کــردن ضربــات بازدارنــده را دارد، 
و  ضربــات  ز  ا ناشــی  زیان هــای  ز  ا پیش گیــری   

ً
قطعــا امــا 

مــردم  آســایش  و  آرامــش  حفــظ  و  متقابــل  آســیب های 
برایــش اولویــت دارد.

پایــان  ر  د نقشــی  چــه  حمــاس  موشــکی  قــدرت  حمایــت 
داشــت؟ روزه   ۱۱ درگیری هــای 

ر بین المللــی  ز فشــا ــری ناشــی ا بیشــترین عامــل پایــان درگی
ــان  ــرائیل خواه ــود. اس ــکا ب ــر و آمری ــوی مص ز س  ا

ً
ــا خصوص

تدارکاتــی  ــز  مراک و  تســلیحات  ــر  بیش ت هرچــه  نابــودی 
تــن  آتش بــس  بــه  هنگامــی  و  بــود  حمــاس  ری  ادا و 
بــود. حمــاس  رســیده  اهــداف نســبی خــود  بــه  کــه  داد 
آن  ر  د و  می جنگیــد   داشــت  ر  اختیــا ر  د کــه  امکاناتــی  بــا 
ز طــرف حامیــان  ــر ا زمــان امــکان کمــک تســلیحاتی بیش ت

حمــاس وجــود نداشــت.

تــا  تنش هــا  ز  ا دوره  ایــن  ر  د هــم  رســانه ای  ر  انحصــا  
بــود،  شــده  برداشــته  آویــو  تــل  حامیــان  ز  ا حــدودی 
ارســالی  عکس هــای  و  ویدئویــی  تصاویــر  کــه  ری  به طــو
ز کرانــۀ باختــری، قــدس شــریف و به ویــژه محلــۀ الشــیخ  ا
ــر  ب تأثیــری  چــه  واقعــه  ایــن  داد.  تــکان  را  جهــان  جــراح، 
ــی را  ــن تأثیربخش ــا ای ــت؟ آی ــان داش ر جه ــی د ر عموم ــکا اف

دانســت؟ آتش بــس  عوامــل  ز  ا یکــی  می تــوان 
نمی دهــد.  اهمیــت  رســانه ای  فشــارهای  بــه  اســرائیل 
ر  ــتاخ ت ــرده و گس ــادت ک ــپ ع ــای ترام ــه حمایت ه ــرائیل ب اس
ر می یابــد کــه حمایــت غــرب  اکنــون د البتــه  بــود.   شــده 
ــب  ــرای کس ــود را ب ــۀ خ ر تکی ــت ــذا بیش ــدودی دارد و ل ــز ح نی
زی  ز شــعارهای نابــود ســا ری ا حمایــت خارجــی بــه بهره بــردا

اســرائیل گذاشــته اســت.

کرانــۀ  الحــاق  طــرح  ســرانجام  شــما،  ــر  نظ بــه  پایــان  ر  د
شــد؟ خواهــد  چــه  اعــراب  بــا  ری  ســازش کا و  باختــری 

ــری بــه معنــی نابــودی  ــر مــن طــرح الحــاق کرانــۀ باخت بــه نظ
کاربــرد  غیرجنگــی  شــرایط  ر  د و  اســت  فلســطین  کلــی 
ترامــپ  زمــان  ر  د اســرائیل  را  طــرح  ایــن  نخواهدداشــت. 
ــردن و  ــی ک ــب راض ــه ت ــرای ب ــن ب ــرگ گرفت ــه م ــورت ب ــه ص ب
ــز مذاکــره و بــرای  ر می ز ادعاهــای فلســطین و د کاســتن ا
توســعۀ  بــه  اعــراب  تمایــل  بــود.  کــرده  ارائــه  چانه زنــی 
ــد  ــتری می بخش ــدرت بیش ــا ق ــه آن ه ــی ب ــادی وصنعت اقتص
ز ماجراهــای جنگــی  ر شــدن ا ز آن هــا خواهــان دو و برخــی ا
داد.  خواهنــد  ادامــه  را  تنش زدایــی  سیاســت  و  هســتند 
روســیه  و  غــرب  جهــان  بــرای  اســرائیل  زی  نابودســا ر  شــعا
ــر مــن  ر آن مســیر بــه نظ قابــل قبــول نیســت و اقــدام د
محافظه کارانــه و اعتدالــی بــه فاجعــه نظامــی شــدیدتری 

ــر خواهــد شــد. منج
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ــرائیل  ــگ اس ــراری جن ــان تک ــزه«، » پای ــرائیل و غ ــرد 2014 اس »نب
ر تــک دولتــی«، » ادامــۀ جنــگ بیــن  و حمــاس، و آینــدۀ راهــکا

ــرائیل« و . . .  ــاس و اس حم
رســانه های  تحلیــل  و  خبــر  عنــوان  ز  ا نمونــه  چنــد  این هــا 
اســت؛  فلســطین  تحــوالت  دربــارۀ  غیرایرانــی  فارســی زبان 
مخاطــب  ذهــن  ر  د را  متفاوتــی  معانــی  تیترهــا  ایــن  گرچــه 
ــز  یــک چی نانوشته شــان  پیــام  امــا کانــون  تداعــی می کننــد 
بــه  ســاله  صــد  خونیــِن  کشــمکش  یــک  فروکاســت  اســت: 

شــبه نظامی«. »گــروه  یــک  بــا  »دولــت«  یــک  درگیــری 
نهادهــای  را  دستورکارشــان  و  بودجــه  کــه  رســانه هایی  ز  ا
ــوان  ــد نمی ت ــن می کنن ــدن تعیی ــنگتن و لن ر واش ــتی د باالدس
ایــن  امــا  داشــت،  منصفانــه  و  تاریخــی  تحلیــل  یــک  ر  انتظــا
می آیــد.  چشــم  بــه  نیــز  ایرانیــان  ز  ا بســیاری  میــان  رویکــرد 
پیمــان  دربــارۀ  ر  ســط چنــد  حتــی  بی آن کــه  مــا  ز  ا برخــی 
کــه  باشــیم  آگاه  یــا  بدانیــم،  ســایکس-پیکو  محرمانــۀ 
ر »أرض  ــودی د ــتی یه ــای تروریس ــان گروه ه ــتین قربانی نخس
زود بــه ســراغ ایــن  مقــدس« انگلیســی ها بوده انــد، خیلــی 
راکتــی کــه  یــا  ــر موشــک  باألخــره ه می رویــم کــه دریابیــم 
پرتــاب  صهیونیســت  شهرک نشــینان  به ســوی  فلســطینیان 
ز دیــدن  ر »آب خــورده؟«. یــا ممکــن اســت ا می کننــد، چقــد
ر  ر کنــا ــز ذوق زده شــویم کــه د تیتــر بی ســابقۀ نیویورک تایم
روزه  ر جنــگ 12  ــر 67 کــودک کشته شــدۀ فلســطینی د تصوی

بــا اســرائیل نوشــته بــود: »آن هــا فقــط کــودک بودنــد«.
و  فلســطینی ها  میــان  ر  خون بــا و  دیرینــه  جــدال   

ر تاریــخ دارد؛  یهودی هــای مهاجــر بــه فلســطین، ریشــه د
نزدیک تریــن  امــا  ابراهیمــی.  ادیــان  درازای  بــه  تاریخــی 
محرمانــۀ  پیمــان  أخیــر،  ســال  صــد  تعیین کننــدۀ  رویــداد 
مــارک ســایکس )درگذشــته بــه ســال 1919( بــه نمایندگــی 
 )1951 ســال  بــه  )درگذشــته  پیکــو  جــرج  و  انگلســتان،  ز  ا
کــه  دیپلمــات  دو  ایــن  اســت.  فرانســه  ز  ا نمایندگــی  بــه 
عثمانــی  امپرتــوری  فروپاشــی  مشــتاق  کشورهایشــان 
سرنوشــت  فــراوان،  کش وقوس هــای  ز  ا پــس  بودنــد، 
رقــم زدنــد. فرانســه و  ر لنــدن و پاریــس  ز را د خاورمیانــۀ امــرو
ــر  ر 1904، بــه حاکمیــت)!( یکدیگ انگلیــس پیش تــر یعنــی د
ــر مصــر و ســودان و مراکــش بــه توافــق رســیده بودنــد  ب
ز  ــوئ ــال س ــر کان ــلط ب ــت و تس ــای نف ر پ ــا ــن ب ــا ای )ص 31(، ام
)صفحــات 94، 110، 203 و 254( مطــرح بــود. گرچــه تکاپــوی 
لورنــس  ر  مشــهو فیلــم  )کــه  لورنــس  ادوارد  تومــاس 
ــد(  ــاخته ش ــات او س ز اقدام ــاس ا ــا اقتب ر 1962 ب ــتان د عربس
ــا ســاکنان ایــن منطقــه پیــش  ر تعامــل ب دســت بریتانیــا را د
ــه  ــتان و فرانس ــای انگلس ــرانجام دیپلمات ه ــا س ــت، ام انداخ
شــریف  بــه  لورنــس  توخالــی  وعده هــای  بــه  بی اعتنــا 
حســین حاکــم شورشــِی مکــه، تصمیــم گرفتنــد شــبه جزیرۀ 
ــه 1916  ر م ــطین را د ــان و فلس ــراق، لبن ــوریه، ع ــتان، س عربس

کننــد.  تقســیم  خــود  میــان   )1295 )اردیبهشــت 
اتــکا  بــا  شــن  ــر  ب خطــی  انگلیســِی  نویســندۀ  بــار،  جیمــز   
و  انگلســتان  جــدال  می کوشــد  دیپلماتیــک  اســناد  ــر  ب
بیابان هــا،  ر  د بلکــه  اروپــا  خــاک  ر  د نــه  ر  این بــا را  فرانســه 
کوه هــا، شــهرها و روســتاهای عــراق و ســوریه و فلســطین 
ســودای  چگونــه  می دهــد  نشــان  او  بکشــد.  تصویــر  بــه 
ز موجــب شــد  بــه نفــت  و کنتــرل کانــال ســوئ دســتیابی 
امــا  بگیــرد.  شــکل  منطقــه  ایــن  ر  د پردامنــه  منازعــه ای 
و  پرتلفــات   

ً
نســبتا شکســت  دربــارۀ  کتــاب  مهــم  بخــش 

تروریســت های  بــا  جنــگ  ر  د انگلیســی ها  ــز  تحقیرآمی
بانــد  و  هاگانــا  ایرگــون،  همچــون  گروه هایــی  یهــودی 

ر خاورمیانــه واجــب  ــر دانشــجوی ســاکن د ــر ه به گمانــم ب
ــد. ــن را بخوان ــر ش ــی ب ــه خط ــت ک اس

ز اکتشــافات  1( نویســنده حتــی نشــان می دهــد کــه لنــدن، برخــاف پاریــس ا
ر  ز ایــن رو خطــی کــه قــرا ــر داشــت، ا ر اطــراف موصــل خب آلمانی هــا د نفتــی 
ز هــم جــدا کنــد، بــه نحــوی ترســیم کــرد کــه موصــل  بــود عــراق و ســوریه را ا
ر عــراق جــای بگیــرد؛ کشــوری کــه طبــق پیمــان تحــت نفــوذ و حاکمیــت  د

ر می گرفــت. قــرا انگلســتان 

ادعــا  نویســنده  کــه  جنگــی  اســت؛  فلســطین  ر  د ِاســِترن 
تســلیحاتی  و  اطاعاتــی  پشــتیبانی  بــا   

ً
عمدتــا می کنــد 

آژانــس یهــود  ز یهودیــان پیــش می رفــت. گرچــه  فرانســه ا
ر  ــرد مویــن د

ُ
ر ل ــرو  ت

ً
پیوســته ارتبــاط خــود را بــا ترورهــا )مثــا

ر هتــل کینــگ دیویــد کــه   د
ً
قاهــره( و بمب گذاری هــا )مثــا

ز جملــه ده هــا نظامــی انگلیســی  ــر ا بــه کشته شــدن 91 نف
کــه  می دانســت  لنــدن  امــا  می نمــود،  ر  انــکا انجامیــد( 
آژانــس ایــن اســت کــه هزینــۀ حاکمیــت انگلســتان  راهبــرد 
ر را هرچــه  ــروج ایــن کشــو ــر فلســطین را افزایــش دهــد و خ ب
دیگــری  قــدرت  بی آن کــه  بتوانــد  تــا  بزنــد  رقــم  ســریع تر 
ــران  ــد. افس ــره کن ــطینی ها را یکس ر فلس ــود، کا ــش ش مانع
مــا  لعنتــی!  یهودی هــای  »ایــن  می گفتنــد:  انگلیســی 
ــا  ــاال ب ــم، ح ــات دادی ــه نج ــا و بقی آلمانی ه ــت  ز دس ــا را ا آن ه

)405 )ص  می کننــد«.  را  ر  کا ایــن  مــا 
ایــن راهبــرد بــا کمک هــای پاریــس )صفحــات 339، 343، 
ر  د سرشــناس  یهودیــان  البــی  همچنیــن  و   )392 و   364
ــر  ثم بــه  ســرانجام   )254 و   253  ،56 )صفحــات  آمریــکا 
 
ً
ر مــه 1948 )اردیبهشــت 1327( رســما نشســت و اســرائیل د
ــی  ــا برخ ــه بعده ــت ک ــب آ جاس ــرد. جال ــت ک ــام موجودی اع
جملــه  ز  ا یهــودی  تروریســتی  گروه هــای  فرماندهــان  ز  ا
ــت وزیری  ــام نخس ــه مق ــن ب ــم بگی ــامیر و مناخی ــحاق ش اس

رســیدند. اســرائیل 
ــر شــن درخواهیــم یافــت کــه گرچــه    بــا خوانــدن خطــی ب
ازای  ر  د شــدند  ر  مجبــو فلســطینی ها  ز  ا اندکــی  ر  شــما
ر  ربا خــوا و  ثروتمنــد  یهودیــان  بــه  کــه  کانــی  بدهــی 
)ص  کننــد  ر  واگــذا را  کشاورزی شــان  زمین هــای  داشــتند، 
ز  ا  ناشــی 

ً
ــر فلســطین عمدتــا ب امــا ســلطۀ یهودیــان   ،)219

ر اروپایــی و  یــک پیمــان محرمانــه و متکبرانــه میــان دو کشــو
ــر هجــوم یهودیــان مســلح بــه  ســپس پیامدهــای مهارناپذی
ر اعامیــۀ  ز صــدو ر بــوده اســت؛ هجومــی کــه پــس ا ایــن دیــا
گردیــد.  ز  آغــا  1917 ر  د بریتانیــا  وقــت  خارجــۀ  ــر  وزی ر  بالفــو
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ر ســالن های  ر ایــن روزهــای کرونایــی، پخــش مســابقات تیــم ملــی فوتبــال د ســخنگوی انجمــن ســینماداران تاکیــد می کنــد کــه د
ســینمایی بــه رونــق ســینماها کمــک می کنــد.

ر مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی در برخــی ســایت های  ر ســینماها بــرای تماشــای مســابقه های فوتبــال د ر حالــی کــه بلیــت فروشــی د د
ر نامه نگاری هایــی بــا  ر گفت وگویــی بــا ایســنا بیــان کــرد: بــرای انجــام ایــن کا ز شــده اســت، محمدرضــا صابــری د فــروش بلیــت آغــا

ــود. ر ش ــاد ــینما ص ر س ــال د ــش فوتب ــوز پخ ــه  مج ــد ک ــت کرده ان ــینماداران درخواس ــده و س ــام ش ــینمایی انج ــازمان س س

ز جوابــی بــه ایــن درخواســت داده نشــده و منتظریــم تــا پاســخ آن را در روزهــای آینــده بگیریــم«، گفــت: پخــش  وی بــا بیــان این که»هنــو
ز بهتریــن  ــر یکــی ا ر حــال حاض ــرق دارد و د ر ســال های گذشــته هــم انجــام می شــد، امــا االن شــرایط ف ر ســالن های ســینما د فوتبــال د
ز هســتند و شــرایط مناســبی بــه لحــاظ رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی دارنــد،  راه هــا بــرای اینکــه مخاطــب متوجــه شــود ســینماها بــا

ر ســینماها اســت. همیــن پخــش فوتبــال د

پخش فوتبال به سینماها جان تازه می بخشد؟

  فــــرهنگی و
هنــــــری

تیپ شناســی نمایش سیاه بازیکورئیدا؛ کن لوچ سینمای ژاپن

مریمرحیمی
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۹۸

محمدرضاخطیب
کارشناسی ارشد کارگردانی

ــی را  ــان بزرگ ــری کارگردان ــکل گی ز ش ــا ــان آغ ز هم ــن ا ــینمای ژاپ س

ــرورش داده و بــه جهانیــان معرفــی کــرده اســت. خیــل عظیــم  پ

کارگردانــان کاســیک ژاپــن همچــون کوروســاوا، اوزو، کوبایاشــی 

ــر ایــن هنرمنــدان بــه قــدری  و... گــواه ایــن ادعاســت. بزرگــی هن

ــر  ز آن هــا تأثی اســت کــه مشــهورترین کارگردانــان هالیــوودی ا

پذیرفته انــد وهمیــن تأثیرپذیــری فیلم هــای آن هــا را جــذاب و 

ــرای  ــه ب ــه آن را ن ــینمایی ک ــق س ــت. هرعاش ــرده اس ــر ک ــم گی عال

تفریــح بلکــه بــرای فهــم و آمــوزش دنبــال می کنــد، بــرای اینکــه 

ر بــزرگان ســینمای ژاپــن  آثــا فرآینــد یادگیــری اش کامــل باشــد بایــد 

ر نســل یــک و دو  را ببینــد. ایــن پــرورش نســل کارگردانــان فقــط د

ــه  ــن ب ــم ژاپ ــر ه ــن دوران معاص ر همی ــه د ــاده؛ بلک ــاق نیفت اتف

لحــاظ کارگــردان غنــی اســت. بارزتریــن فــرد ایــن نســل، هیــروکازو 

کورئیداســت. او کــه متولــد 1962 اســت بــا داشــتن حــدود 9 فیلــم 

مرتبــط  مضامیــن  هــم  و  اســت  ر  کا گزیــده  هــم  کارنامــه،  ر  د

ر اســت یــک  آثــارش قــرا ر کل  بــه هــم را پیگیــری می کنــد و د

ــد. ــو کن ــخص را بازگ ــت مش مانیفس

ر نمایــان می کننــد.      پنــج فیلــم آخــرش مانیفســت او را بیشــت

ــع  ر فیلم هــای او خانــواده نقــش پررنگــی ایفــا می کنــد و وقای د

ــه  ــدا ب ر کورئی ــا آث ــد.  ــاق می افت ــواده اتف ــول خان ــم ح ــی فیل اصل

ــی  ز انگلیس ــا ــوچ فیلم س ــن ل ر ک ــا آث ــه  ــبیه ب ــه ش ــاظ درون مای لح

ر  د را  و...  پدرســاالری  فقــر،  مدرنیتــه،  مســائل   
ً
عمومــا و  اســت. 

را  ر واقــع او مســائل جهانــی  ژاپــن نشــان می دهــد. د جامعــه 

ر فیلم هایــش بومی ســازی می کنــد تــا درک آن بــرای مــردم و  د

ــد.  ــم باش ــل فه ر قاب ــت ــن  بیش ــه ژاپ جامع

ــر کــو  ر او می تــوان بــه فیلم هایــی چــون پس آثــا ز موفق تریــن  ا

زنــان،  پــدر، دزدان فروشــگاه، همچنــان قــدم  ز  ا نــدارد نشــان 

ــر کوچــک مــا اشــاره کــرد. هیچ کــس نمی دانــد و خواه

ــر  ــروزی روایــت می شــوند و روایت گ ر ژاپــن ام ر د آثــا    تمامــی ایــن 

زندگــی طبقــۀ متوســط و پاییــن جامعــه هســتند. مهمتریــن 

بــا  آن هــا  پنهــان  درگیــری  خانواده هــا  ایــن  مشــکل  و  گــره 

مدرنیتــه و ســرمایه داری بــه معنــای عــام کلمــه اســت. 

ر پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه تمامــی فیلم هــای      د

ز  ز مفاهیــم انســانی و اجتماعــی اســت کــه نوشــتن ا کورئیــدا پــرا

ز ایــن نشــریه نیازمنــد اســت امــا مــن  آن هــا بــه چندیــن صفحــه ا

ز آن هــا می پــردازم و بحــث را پایــان  بــه بررســی مــوردی دوتــا ا

می دهــم: 

ــذاب  ــک درام ج ــا ی ــا ب ــم م ــن فیل ر ای ــد:د ــیدان ــسنم ــچک 1:ه

کــه  هســتیم  مواجــه  ــر  فقی کــودکان  زندگــی  محوریــت  بــا 

ر جامعــه  ــر فیلــم کفرناحــوم باشــد. د می توانــد نمونــۀ عالی ت

شناســی آمــوزش و پــرورش گفتــه شــده کــه کــودکان طبقــۀ 

پاییــن نســبت بــه کــودکان طبقــۀ بــاال قــدرت بیــان و تشــریح 

مســائل ضعیف تــری دارنــد؛ شــاید بــه لحــاظ کیفیــت کلمــات 

ــتفادۀ  ــدرت و اس ــاظ ق ــه لح ــا ب ــد ام ــه باش ــن گون ــردی همی کارب

ز محدودیت هــا و گــذران مشــکات زندگــی بــه مراتــب  خاقانــه ا

ز همساالنشــان بالــغ می شــوند و بــا واقعیــات  ــر ا باالترنــد و زودت

ــی  ــا خیل ــن واقعیت ه ــوند. ای ــنا می ش ــی آش ــیرین زندگ ــخ و ش تل

ــگاه  ــی ن ــه زندگ ــرون ب ز بی ــه ا ــردم ک ــودۀ م ــرگاه ت ز نظ ــات ا ز اوق ا

آنچــه نمایــان می شــود وجــه  می کننــد، پنهــان باقــی می مانــد و 

ــت. ــت آن اس ــه و زش کری

ر ایــن فیلــم شــما زمــان را احســاس  2:همچنــانقــدمزنــان: د

ژاپنــی کــه هــم  روزمــرۀ یــک خانــواده  ر زندگــی  نمی کنیــد و د

می شــوید.  غــرق  اســت  مــدرن  نیمــه  هــم  و  ســنتی  نیمــه 

ــر عبارت انــد از: خانــواده، ارتبــاط  مهمتریــن مؤلفه هــای ایــن اث

عاطفــی، ارتبــاط نســبی و ســببی، ســنت و مدرنیتــه، فردگرایــی و 

ژ  جمع گرایــی و غــم و شــادی. تــک تــک اعضــای خانــواده پرســونا

ز جامعــۀ انســانی  مســتقل خــود را دارنــد و هرکــدام یــک طیــف ا

ز  ا متشــکل  ســنتی  خانــواده  تلفیــق  می کننــد.  نمایندگــی  را 

ر  ــدام د ــه هرک ــدان ک ــدرن فرزن ــوادۀ م ــن و خان ر مس ــاد ر و م ــد پ

صــورت  به خوبــی  می کننــد،  زندگــی  جداگانــه ای  شــهرهای 

گرفتــه اســت. 

نمایــش ســنتی ســیاه بازی نه تنهــا یــک نمایــش بلکــه یــک آییــن 

نــوروزی«،  ــر  نظیر»می جشــنواره هایی  و  جشــن ها  ز  ا برآمــده 

ــر عــوام، نــه فقــط  ز هن »کوســه برنشــین« و ... اســت کــه بخشــی ا

ز چه بســا  بــه  قصــد ســرگرمی اجــرا می شــد بلکــه مــرد ســیاه با

ــروت و جــاه و مقــام و حتــی شــاه  نا آگاهانــه صاحبــان قــدرت و ث

و وزیــر را بــه مضحکــه می کشــاند و موجــب خنــده و قهقهــۀ 

ر  ز اواســط دورۀ قاجــا تماشــاچیان می شــد. نمایــش ســیاه بازی ا

ز  ا  اعیــان و اشــراف 
ً
بــه تقریــب اوج گرفــت. معمــوال و ناصــری 

ــس  ر مجال ــر د ــد و بیش ت ــی بودن ــای نمایش ــن گروه ه ــان ای حامی

ر  ــرا ــی ق ــر حوض ــاط ب ــط حی ــه وس ــت ک ــک تخ ــرروی ی ــی و ب عروس

ــان  ــادی مهمان ــرگرمی و ش ــث س ــده و باع ــرا می ش ــت، اج می گرف

ــری و  ــکل گی ــق ش ــینه و طری ــر روی پیش ــت ب ــت. صحب ــوده اس ب

ــری می طلبــد. مــا  ریخــت شناســی ایــن نمایــش خــود مقالــۀ دیگ

ــش  ر نمای ــود د ــای موج ــه تیپ ه ــم ب ــد داری ــه قص ــن مقال ر ای د

ر مختصــر بــا اشــخاص ایــن نمایــش آشــنا  بپردازیــم و بــه طــو

ــر بگذرانیــم. ز نظ ــز ا ز متــن ایــن نمایــش را نی شــویم و نمونــه ای ا

ــود  ــرا می ش ــه اج  بداه
ً
ــا ــورت کام ــه ص ــازی ب ــیاه ب ــش س      نمای

ز  آغــا گویــی  خوش آمــد  یــا  خوانــی  پیش پــرده   بــا   
ً
معمــوال و 

بــه صــورت  را تعییــن کــرده و  ز قبــل قصــه  ا می شــود. گــروه 

 
ً
بداهــه اجــرا می کنــد. اشــخاص نمایــش و خــط داســتانی تقریبــا

مجلــس  ــر  ه ز  ا شــوخی ها  و  تکه کام هــا  امــا  اســت  ثابــت 

می کنــد.  ــر  تغیی تماشــاگرها  طبقــۀ  یــا  صنــف  بــه  توجــه  بــا  و 

خوانــی  پیش پــرده  یــا  گویــی  خوش آمــد  ر  د مثــال  به عنــوان 

ز تماشــاگرها می توانــد  ــر بــا چنــد ســؤال و جــواب ا  بازیگ
ً
معمــوال

ز مخاطــب روبــه رو اســت تــا شــوخی ها  بفهمــد کــه بــا چــه طیــف ا

ــدرت  ز ق ــان ا ــود نش ــن خ ــد. ای ــرا کن ــم و اج ــا تنظی ــا ذوق آن ه را ب

ر بازیگــران نمایــش ســیاه بــازی دارد. بــرای  بداهــه و ســختی کا

ر  ز طیــف تجــا ر ا ــر مشــخص شــود کــه تماشــاگرها بیشــت مثــال اگ

ــخصی  ــه ش ــرود ک ــمتی ب ــه س ــازی ب ــود ب ــعی می ش ــتند، س هس

مســائل  و  تاجرهــا  بــا  یــا  شــود  داده  نشــان  نمایــش  ر  د ــر  تاج

ــود.  ــوخی ش ــا ش ــه آن ه ــوط ب مرب

ــا  ــه ت ــی ک ــت. تیپ ــیاه اس ــپ س ــرروی تی ــش ب ــی نمای ــد اصل      تأکی

ز برده هــای ســیاهی بــوده  حــدودی ایــدۀ اولیــۀ آن برگرفتــه ا

ر راه پیــدا کــرده بودنــد و  ر قاجــا ز آفریقــا بــه دربــا ا اســت کــه 

ر بــه زبــان فارســی مشــکل داشــته اند و ایــن  ر گفتــا  د
ً
معمــوال

خــود باعــث ایجــاد لحظــات کمــدی می شــده. نمایــش ســیاه 

ر  ــاگ ــرای تماش ــنا ب ــده و آش ــناخته ش ــی ش ر فضای  د
ً
ــوال ــازی معم ب

کــه  می شــده  اجــرا  دســترس  ر  د و  ملمــوس  تیپ هایــی  بــا  و 

ر  ر نمایش هــا بــه طــو گاهــی همــۀ آن هــا یــا چنــد تیــپ خــاص د

ر  ــر مــرو ر مختص ر داشــتند. ایــن تیپ هــا را بــه طــو ثابــت حضــو

: می کنیــم

 شــخص الغــر، کوتــاه، ریزنقــش و ســیاه چهــره 
ً
ســیاه: معمــوال

پاچه هــای  بــا  رنــگ  قرمــز  ر  شــلوا ســیاه  اســت.  مظلــوم  و 

روی  را  گشــادی  ــز  قرم پیراهــن  و  می پوشــد  کــش  داری  گشــاد 

روی آن و کاه بوقــی  ر می انــدازد کــه بــا جلیقــۀ قرمــزی  شــلوا

ســیاه  ویژگی هــای  ز  ا می شــود.  تکمیــل  کوتــاه  اســتوانه ای 

ــی،  ــودن نمای ــی، ک ــد، زیرک ــغ مانن ــازک جی ــدای ن ــه ص ــوان ب می ت

ــاال و  ــمی ب ــوان جس ــی، ت ــی بدن ــتاخی، آمادگ ــردازی، گس ــه پ نکت

ر برخــی رقص هــا و حــرکات خــاص اشــاره کــرد. ســیاه،  تخصــص د

کشــیده،  ســتم  جــواب،  ــر  حاض و  حســاس  زودرنــج،  مهربــان، 

مظلــوم و مقــاوم اســت و نام هــای متعــددی چــون مبــارک، 

المــاس، یاقــوت، ســیاه، غــام، فیــروز، زمــرد، شــبرنگ و.. دارد. 

 خساســت یــا 
ً
ــر حاجــی می گــذارد و اکثــرا  ســربه س

ً
ســیاه معمــوال

ــد.  ــوخی می کن ــا آن ش ــد و ب ــش می کش ــه رخ ــی را ب ــازی حاج لجب

ز ســیاه اســت. ســیاه  ز ویژگی هــای بــار اشــتباه ادا کــردن کلمــات ا

ســعی دارد بــا گوشــه و کنایــه و بازیگوشــی، شــاه یــا حاجــی را 

ر خــود بکنــد. متوجــه اشــتباه یــا زشــتی کا

ــر  ــر مقابــل ســیاه اســت؛ چهــره ای بــه ظاه ــرزا: بازیگ حاجــی یــا می

ر مشــکی، کاه تیــره و   ردای بلنــد، شــلوا
ً
مقبــول دارد. معمــوال

ــای  ــت دارد و ادع ــه دس ــا ب ــت و عص ــازاری اس ــد. ب ــوه می پوش گی

ــی  ــران فروش ر و گ ــکا ــا، احت ــل رب ــد. اه ــلمانی می کن ــان و مس ایم

ر و خســیس اســت. ارتبــاط عاطفــی و نزدیکــی بــا  بــوده، پولــدا

ــیاه  ــتند. س ــاکی هس ز او ش  ا
ً
ــرا ــا اکث ــدارد و آن ه ــود ن ــواده خ خان

خانــواده،  شــامل  او  ظلــم  و  اســت  ظالــم  کــرده،  ر  اســتعما را 

مســخره  بــه  را  او  ســیاه  می شــود.  ــز  نی دوســتان  و  همــکاران 

حریــم  وارد  دارد  جرئــت  کــه  اســت  کســی  تنهــا  و  می گیــرد 

ر بیــاورد. شــخصی او بشــود و لــج او را د

ــرزا کــه  زن حاجــی : زنــی اســت ســنتی، مطیــع و تابــع حاجــی یــا می

ــی  ــر حاج ر براب ــر او د ــه خاط ــود و ب ــراه می ش ــرش هم ــا دخت گاه ب

ــری  ــد و روس ر می پوش ــلوا ــلیته و ش ــنتی، ش ــاس س ــتد. لب می ایس

ــر دارد. میانســال اســت و بــا حاجــی اختــاف ســن دارد.  بــه س

 بیــن خواســتۀ او 
ً
ــر حاجــی: جــوان و دم بخــت اســت. معمــوال دخت

و ارادۀ حاجــی اختــاف وجــود دارد؛ بــه گونــه ای کــه او دلباختــۀ 

ــق  ــا او مواف ــی ب ــا حاج ــت ام ــال اس ــول و فع ــاده، بی پ ــی س جوان

ر  ــا او را مجبــو ر را پیشــنهاد کــرده و ی ــدا نیســت و پیرمردهــای پول

ــت.  ــال اس ــی و فع ــی رویای ــد. او جوان ــا می کن ــا آن ه ــه ازدواج ب ب

آن  عوامــل  و  مدرنیتــه  بــه  امــا  می پوشــد  ســنتی  لباس هــای 

ــت. ــد اس ــقانه عاقه من ــی عاش ــا زندگ ــش ی ــر پوش ــون تغیی چ

ز ویژگی هــای  پهلــوان: هیــکل ســتبر، کلــۀ کچــل و ســبیل بلنــد ا

ر گشــاد  اوســت. ابتــدا لبــاس آســتین کوتــاه و جلیقــه و شــلوا

ز اواســط دهــۀ 20 بــه بعــد تبدیــل بــه کــت و  می پوشــید کــه ا

ز و کاه شــاپو شــد. او  ر مشــکی، پیراهــن ســفید یقــه بــا شــلوا

ر  ــو ــه ط ــه ب ــد ک ــی می کن ــی باک ــجاعت و ب ــردی، ش ــای جوانم ادع

ر طــول نمایــش خــاف آن اثبــات می شــود.  معمــول د

دارد.  نامرتبــی  و  کوتــاه  ریــش  و  اســت  تکیــده  و  الغــر  رمــال: 

تــه  عینــک  می پوشــد.  نامنظــم  و  رنــگ  چنــد  لباس هــای 

ــز  اســتکانی می زنــد و لهجه هــای خــاص و مضحــک دارد. هی

بــا  کارش  و  ســر  و  اســت  ر  کاهبــردا و  شــیاد  پرســت،  پــول  و 

زن هاســت. اهــل جــادو و جمبــل و رمــل و اســطرالب و ســحر و 

ر او باعــث برهــم ریختــن   نتیجــۀ کا
ً
ر اســت و معمــوال بطــان ســح

می شــود. اوضــاع  ر  بیشــت

ر رفتــه، بلنــد قــد و چــاق اســت.  شــاه: بــا ســبیل بلنــد و بناگــوش د

ــز  ر نی ــر هیبــت اســت و دو نیــزه دا ــر تخــت پادشــاهی و پ نشســته ب

ــت  ــم اس ــتا و بی رح ــا، خودس ــر ادع ــد. پ ر دارن ــرا ــرف او ق ر دو ط د

او  می دهــد.  انجــام  ــر  تفک و  اندیشــه  بــدون  را  عملــی  ــر  ه و 

ــهامت و  ــادت و ش ــی رش ــه دروغ مدع ر و ب ــرو ــل، تن پ ــودن، تنب ک

ر  ــرد و گاه د ر می گی ــرا ــیاه ق ــر س ر براب  د
ً
ــوال ــت. معم ــجاعت اس ش

ر گــردن زدن ســیاه را می دهــد امــا  ر دســتو یــک مجلــس چنــد بــا

ــر جمــع مــورد  ر براب ر پــی د ر نهایــت مغلــوب او می شــود وپــی د د

ر می گیــرد. اســتهزای او قــرا

وزیــر: لبــاس فاخــر و ردای بلنــد و زیــورآالت و چکمــه و کاه وزارت 

ــن  ــت. او بهتری ز اس ــا ــه ب ــق و دسیس ــوس، متمل ــاق، چاپل دارد. چ

ــاگران و  ــاه و تماش ــدن ش ــرای خندان ــیاه ب ــترس س ر دس ــیلۀ د وس

ز ورود بــه حریــم پادشــاه اســت. چــون شــوخی بــا او  گرفتــن جــوا

ــاه  ــت ش ــورد حمای ــن م ــرای همی ــت و ب ر اس ــادی آو ــاه ش ــرای ش ب

ــر معمــوال کینــۀ ســیاه را بــه دل دارد.  اســت. وزی

ر ایــن نمایــش اشــخاص دیگــری هــم ماننــد میرغضــب و ما و...  د

ــر  ر یــک یــا دو تیــپ تبح ــر ســیاه د  بازیگ
ً
ر دارنــد. معمــوال ــز حضــو نی

ر قصه هــای  ر ســیاه بــازی جــدال میــان تیپ هــا د پیــدا می کنــد. د

تکــراری و بداهــه پــردازی دقیــق و نکتــه ســنجانه موجــب تازگــی 

ز بازیگــران برجســته نقــش ســیاه  ر می شــود. ا و ارتبــاط بــا تماشــاگ

ر اشــاره کــرد. می تــوان بــه مرحــوم ســعدی افشــا

ز نمایش هــای ســیاه بــازی  ز متــن یکــی ا ــر نمونــه ای کوتــاه ا ر آخ د

ــم: ر می کنی ــرو را م

ــوی  ــه ت ــت باش ــط حواس ر فق ــا ــه بی ز مدرس ــره رو ا ــرو دخت ــرزا: ب می

ــا. ــش نزنی ــی به راه حرف

مبــارک: مگــه بچــه ام آقــا؟ اگــه بهــش بگــم کــه بابــات می خــواد 

تــو رو شــوهر بــده ممکنــه ناراحــت بشــه.

میــرزا: بــارک هللا، بــه یــه زبونــی بیــارش خونــه، خــودم بهــش 

. می گــم

 یه چیــزی بهش میگم که بدو بدو بیاد. 
ً
مبــارک: اصا

ــی  ــاد. چ ــدو بی ــدو ب ــه ب ــو ک ــش بگ ــزی به ــه چی ــن، ی ــرزا: آفری می

بگــی؟ بهــش  می خــوای 

مبارک: بلدم آقا، می گم فرنگیس مشــتلق بده.

میرزا: فرنگیس مشــتلق بده.

ر خوش. مبارک: یه خب

ر خوش . میــرزا: یه خب

مبارک: به آرزوت رسیدی.

میرزا: به آرزوت رسیدی.

ر نمی شــد. ز این بهت مبارک: ا

ر نمی شــد. ز این بهت میرزا: ا

مبارک: می گه چی شده؟

میرزا: می گه چی شده؟

مبارک: می گم بابات مرد.

 ) می شــود  مبــارک  حــرف  متوجــه  مــرد)  بابــات  میگــی  میــرزا: 

خــودت بمیــری، جــوون مــرگ شــده. مــن تــا هفتــاد تــا مثــل تــورو 

ــی دم. ــل نم ــه عزرائی ــون ب ــم ج ــن نکن کف

منبع : نظریۀ نمایش ســیاه بازی نوشــتۀ محسن سراجی
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ــتانی  ر داس ــا آث ــن  ــژه برتری ــی وی ــر بین الملل ــی بوک ــزه ادب ــب جای ــه کس ــق ب ــوی موف ــنده فرانس ــتین نویس ــوان نخس ــه عن ــوپ« ب ــد دی »دیوی
ــد. ــی ش ــان انگلیس ــه زب ــده ب ترجمه ش

ــر  ــی روایتگ ــه انگلیس ــوی ب ز فرانس ــکوواکیس« ا ــا مس ز »آن ــه ای ا ــا ترجم ــوپ« ب ــد دی ــته »دیوی ــت« نوش ــیاه اس ــا س ــه خون ه ــب ها هم »ش
ــد.  ــارزه می کن ــه مب ــرای فرانس ــی اول ب ــگ جهان ر جن ــه د ــت ک ــنگالی اس ز س ــربا ــک س ــتان ی داس

ــر  ــزه بوک ــی جای ــای نهای ــر نامزده ــا دیگ ــت ب ــت در رقاب ــی اس ــان انگلیس ــه زب ــوپ« ب ــد دی ــده »دیوی ــر ترجمه ش ــتین اث ــه نخس ــان ک ــن رم ای
ز »بنجامیــن الباتــوت« نویســنده اهــل شــیلی،  »یادبــودی  ز فهمیــدن دنیــا دســت  می کشــیم« ا بین المللــی امســال شــامل »وقتــی ا
ز خاطــرات« نوشــته »ماریــا اســتپانووا« نویســنده روســی، »جنــگ بدبخت هــا« نوشــته »اریــک وولیــارد« بــا ترجمــه »مــارک پولیزوتــی«،  ا
ــته  ــواب« نوش ــیدن در رختخ ر کش ــیگا ــرات س ــن« و »خط آتیک ــن  ــه »مارتی ــا ترجم ــدی ب ــنده هلن ــون« نویس ــگا ری ــته »اول ــدان« نوش »کارمن

»ماریانــا انریکــز« نویســنده آرژانتینــی بــا ترجمــه »مــگان مــک داول« موفــق بــه کســب جایــزه بوکــر بین المللــی ۲۰۲۱ شــد.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و شش/ نیمۀ اول خرداد 1400

 فرانسوی رسید
ٔ

 بوکر بین المللی به نویسنده
ٔ

جایزه

ادبــــــی
بادبادک باز، ســرمایۀ ادبی افغانستان یا امریکا؟

حمیدخادمی
 دکتری ادبیات فارسی 98

 The Kite ــی ــل انگلیس ر اص ــاز)د ــا کاغذپران ب ز ی ــا ــان بادبادک ب رم

افغانســتانی االصل  نویســندۀ  حســینی  خالــد  ــر  اث  )Runner

و  نوشــته  انگلیســی  زبــان  بــه  ابتــدا  متحــده،  ایــاالت  ســاکن 

ر  ر ایــن جســتا ز چنــدی بــه فارســی ترجمــه شــد. د ــر و پــس ا منتش

ر و  بــه ایــن موضــوع می پردازیــم کــه ایــن اثــر بــه کــدام کشــو

ادبیــات تعلــق دارد.

ــر می رســد  آنچــه بــه نظ ز  ز ایــن دســت، ا پاســخ بــه پرســش هایی ا

مرزهــای  ز  ا ر  آنقــد مســائل  ایــن  ابعــاد  گاه  اســت.  ر  دشــوارت

 الینحــل تبدیــل 
ً
ــر مــی رود کــه بــه موضوعاتــی تقریبــا ادبیــات فرات

ــر  ــر س ر افغانســتان و ترکیــه ب می شــود؛ ماننــد اختــاف دو کشــو

ر عرصــۀ  ز مدتــی کشــمکش د مثنــوی معنــوی موالنــا کــه پــس ا

فراموشــی  بــه  قطعــی  نتیجــۀ  حصــول  بــدون  بین المللــی، 

ســپرده شــد. مثنــوی موالنــا مربــوط بــه قرن هــا پیــش اســت 

ز و بــه  ز تقســیم بندی هــای جغرافیــای سیاســی امــرو و قبــل ا

ر منطقــه ســروده شــده؛  وجــود آمــدن کشــورهای مختلــف د

جهــان  محصــول  بادبادک بــاز،  رمــان  قبیــل  ز  ا مــواردی  امــا 

ر  مــدرن هســتند. خالــد حســینی، نویســندۀ کتــاب، زادۀ کشــو

ــواده  ــراه خان ــه هم ــی ب ر کودک ــون د ــی چ ــت ول ــتان اس افغانس

بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرده فــردی دوتابعیتــی محســوب 

ــده  ــر ش ــکا منتش ر امری ــی و د ــان انگلیس ــه زب ــان ب ــود. رم می ش

ــت. ــر اس ــای اخی ر دهه ه ــتان د ــت افغانس ــتان آن، روای ــا داس ام

ــت  ــکا اس ــی امری ــراث ادب ز می ــی ا ــان جزئ ــن رم ــاف، ای ــن اوص ــا ای ب

یــا افغانســتان؟ ســرمایۀ ادبــی جهــان فارســی زبــان محســوب 

می شــود یــا جهــان انگلیســی زبــان؟

ــر بــه یــک  ر نســبت دادن یــک اث ابتــدا بایــد ببینیــم چــه عواملــی د

ــش  ــه دو بخ ــل را ب ــن عوام ــن ای ــد. م ــت دارن ــی دخال ــات مل ادبی

عوامــل  بیــن  ر  د می کنــم:  تقســیم  برون متنــی  و  درون متنــی 

ــر  درون متنــی نخســتین- و شــاید مهمتریــن- عامــل، زبــان اث

ــا  ــک ی ــه ی ــود ب ــته می ش ــاص نوش ــی خ ــه زبان ــه ب ــری ک ــت. اث اس

ر مــورد  ر خــاص محــدود خواهــد شــد. د ر نهایــت چنــد کشــو د

ر تــرازوی  ــر انگلیســی اســت د ز چــون زبــان اصلــی اث بادبادک بــا

عامــل  می شــود.  ر  ســنگین ت امریــکا  ادبیــات  ــۀ 
ّ

کف مــا،  داوری 

ــه  ــن ک ــت. ای ــر اس ــی اث ــای اصل ــی رویداده ــت مکان دوم، موقعی

ر  تأثیرگــذا قضــاوت  ایــن  ر  د می افتــد  اتفــاق  کجــا  ر  د داســتان 

ر افغانســتان رخ  ر کشــو ایــن رمــان، بیشــتر وقایــع د ر  اســت. د

اصلــی  شــخصیت های  ملّیــت  عامــل،  ســومین  می دهــد. 

ر مــورد بحــث مــا همگــی اهــل افغانســتان  داســتان اســت کــه د

ز  ــا ــان بادبادک ب ــت. رم ــر اس ــۀ اث ــارم، درونمای ــل چه ــتند. عام هس

ــر افغانســتان و روابــط میــان اقــوام مختلــف ایــن  بــه تاریــخ معاص

ایــن  رســوم  و  آداب  و  فرهنــگ  همچنیــن،  می پــردازد.  ر  کشــو

ر مهمــی دارد. ر داســتان نقــش بســیا مــردم د

ــر بــه یــک ادبیات  ر نســبت دادن یــک اث عوامــل برون متنــی هــم د

ر ایــن بخــش نخســتین  ر نقــش دارنــد. د ملــی و یــا یــک کشــو

ــر اســت. وضعیــت نویســندگان دو  عامــل ملّیــت نویســندۀ اث

ز نویســندگانی اســت  ــر ا تابعیتــی ماننــد خالــد حســینی پیچیده ت

ــه  ــن ک ــد. ای ــه دارن ــک گذرنام ــا ی ــا تنه ــد ی ــرت نکرده ان ــه مهاج ک

ــش  ر زادگاه ــو ــهروند کش ــود را ش ــاکان خ ــر کم ــندۀ مهاج نویس

ــات  ــک ادبی ــه ی ــر ب ــق اث ــارۀ تعل ــا درب ــاوت م ر قض ــه، د ــا ن ــد ی بدان

ر امریــکا  ــر خــود را د ر عم ملــی خــاص، نقــش دارد. حســینی بیشــت

ــر می رســد پیونــد او بــا ریشــه های ملــی اش تــا  گذرانــده و بــه نظ

ــت. ــده اس ــف ش ــدودی ضعی ح

ز ســوی مخاطبــان اســت.  ــر ا دومیــن عامــل، میــزان پذیــرش اث

ر تعــداد بیشــتری خواننــده  ز دو کشــو ر کــدام یــک ا ــر د ایــن کــه اث

گرفتــه  ر  قــرا گســترده تری  عمومــی  اقبــال  مــورد  و  داشــته 

ز  بادبادک بــا مــورد  ر  د دارد.  ــر  تأثی مــا  داوری  ر  د هــم  اســت 

ــکا  ر امری ــان د ز رم ــان ا ــتقبال مخاطب ــان اس ــی می ــاف فاحش اخت

پــس  امریــکای  فضــای  ر  د کتــاب  دارد.  وجــود  افغانســتان  و 

اســتقبال  بــا  و  یافــت  ر  انتشــا ر  ســپتامب یازدهــم  واقعــۀ  ز  ا

می خواســتند  امریکائی هــا  شــد.  روبــه رو  مــردم  گســتردۀ 

ــر  ر زندگــی و فک بداننــد افغانســتان کجاســت و ایــن ملــت چطــو

می کننــد. جامعــۀ کتاب خــوان افغانســتان امــا، روی خوشــی بــه 

ــتان  ــل افغانس ــت اه ــد دوس ــا چن  ب
ً
ــخصا ــداد. ش ــان ن ــاب نش کت

دربــارۀ رمــان گفت وگــو کــردم. آن هــا رمــان را دوســت نداشــتند 

ز مــردم زادگاه خــود  و معتقــد بودنــد حســینی درک درســتی ا

ــه  ــت ک ــوان گف ــه، می ت ــدارد. درنتیج ــا ن آنه ــوم  ــگ و رس و فرهن

مــردم  تــا  هســتند  امریکائی هــا  ر  بیشــت رمــان  ایــن  مخاطــب 

افغانســتان.

یــک  دربــارۀ  ادبــی  نشــریات  و  منتقــدان  ــر  نظ ســوم،  عامــل 

ــر  ــر منتقــدان حرفــه ای ادبیــات دربــارۀ ملیــت اث ــر اســت. نظ اث

ر کشــورهای مختلــف  ــز تعــداد و ســطح نقدهایــی کــه د نی و 

ر داوری مــا مهــم و راهگشــا  ــر می شــود د ــر منتش دربــارۀ یــک اث

ر مــورد ایــن رمــان گفته انــد بــا  آنچــه منتقــدان ادبــی د اســت. 

انگلیســی زبان  جهــان  ر  د دارد.  مشــابهت  ــر  اث مخاطبــان  ــر  نظ

امــا  اســت  شــده  نوشــته  کتــاب  ایــن  ــر  ب فراوانــی  نقدهــای 

ــدود  ر مع ــد و د ــا بوده ان ــان بی اعتن ــه رم ــتان ب ــدان افغانس منتق

ز ادبیــات  مــواردی هــم کــه بــه آن پرداخته انــد رمــان را جزئــی ا

نمی داننــد. افغانســتان 

 -
ً
ز را- احتمــاال ــر گرفتــن همــۀ مــوارد بــاال، بادبادک بــا ر نظ بــا د

ــر بــه  ر اظهارنظ ز ادبیــات امریــکا بدانیــم. احتیاطــم د بایــد جزئــی ا

ــم  ــان ه ــئلۀ زم ــه مس ــن زمین ر ای ــه د ــن ک ــت: اول ای ــل اس دو دلی

ــد.  ــی زود باش ــر قطع ر نظ ــا ــرای اظه ز ب ــو ــاید هن ــش دارد. ش نق

ــتان  ــاب افغانس ــل کت ــۀ اه ــر جامع ــده، نظ ر آین ــت د ــن اس ممک

ر نتیجــه شــرایط عواملــی کــه  دربــارۀ ایــن رمــان عــوض شــود و د

ز  ر جامعــۀ ادبــی امــرو ــر کنــد. دوم ایــن کــه، د برشــمردم تغیی

آینــده  ر  د امــا  می گــردد.  محســوب  غالــب  ــر  ژان رمــان،  امریــکا 

ــد. ــن نباش ــت چنی ــن اس ممک

ر زمــان نشــان خواهــد داد کــه ایــن رمــان بــه لحــاظ ادبــی  گــذ

ر ارزشــمند هســت که»ســرمایۀ ادبــی« بــه حســاب بیایــد یــا  آنقــد

نــه؟
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جــای  خــود  ر  کنــا ر  د و  خــود  ر  د را  کســان  ر  بســیا دماونــد 
ر ســاحت اســطوره  داده اســت کــه اغلب شــان هماننــد او د
زیســته اند. کســانی ماننــد ضحــاک؛ کی قبــاد؛ کی خســرو؛ 
هــم  تاریخــی؛  اکنــون  و  ادبــی؛  شــخصیتی  امــا  و...  آرش 
ر آن جــا مــأوا گرفتــه اســت، شــخصیتی کــه  هســت کــه د
»ملــک  ســرود:  دماونــد  توصیــف  ر  د را  چکامــه  آخریــن 
ز ایــن شــخصیت های اســطوره ای نشــانی  الشــعرای بهــار«. ا
ــی  ــون ادب ــتان و مت ــران باس ــی ای ــون دین ر مت ــز د ــده ج نمان
ر ایــن میــان خــوِد دماونــد تنهــا  ز اســام، امــا د ایــران پــس ا
ری  عنصری ســت کــه هــم عینیــت خارجــی دارد و هــم تبــا
ــتاده  ــا ایس ــم م ــش چش ــان پی ــد هم چن ــطوره. دماون ز اس ا
ز مفاهیــم  ا ز اســت نمــاد مجموعــه ای  ز کــه هنــو و هنــو

تنیده شــده اند. ایــران  پیرامــون  کــه  اســت 
و رشــتهکوهها جدیــد جهــان در کــه زمانیســت دیــر
اورســت، و هیمالیــا مثــل پرشــکوهی و بلنــد قلههــای
بــههمــگانشناســاندهشــدهاندولــیدر آلــپو... آنــد،
ایــن فارســی زبــان قلمــرو در و ایرانــی فرهنــگ ســاحت
مــا ادبیــات در ز هنــو کــه وســبالناند الونــد و دماونــد
ر اشــعا شــرح در درســتی بــه نکتــه ایــن دارنــد، ر حضــو
عالمــهاقبــالالهــوریگفتــهشــدهکــهبــاوجــودحضــور
بــا ووجــودقلههــای پاکســتان و قــارۀهنــد اودرشــبه
و محــل ر جــوا در وهندوکــش پامیــر هیمالیــا، عظمــت
مــکانزندگــیاشهروقــتمیخواهــدنمادهــایعظمــت
و دماونــد ز ا هــم ز بــا بیــاورد شــعرش در را اســتواری و
ــرد زکارک ــاعرا ــیش آگاه ــان ــننش ــدوای ــادمیکن ــدی الون

زبــاناســت. نمادهــایخــاصدرهــر
مــا؛  ملک الشــعرای  آخریــن  ایــن  کــه  روســت  ازیــن 
نــه  و  بــود  شــیعیان  امــام  آســتان  ملک الشــعرای  کــه 
ملک الشــعرای شــاهان، و  ایــن منصــب را نیــز بــه اقتفــای 
ر شــاعرش کســب و حفــظ کــرده بــود؛ وقتــی می خواهــد  پــد
ــر  روایت گ ر قصیــدۀ شــعری بســراید کــه  ر قالــب مانــدگا د
ایرانیــان  مــا  ز  امــرو و  ز  دیــرو پیوندزننــده  و  زمانــه  اوضــاع 
مــی رود  ر  مشــهو و  مشــهود  نمــاد  ایــن  ســراغ  بــه  باشــد 
ــر ایــران!  ــر ازیــن قلــۀ مشــرف ب و چــه انتخابــی برتــر و بهت
ــه  ــای گرفت ــش ج ر دامن ــد د ــران جدی ــت ای ــه پایتخ ــه ای ک قل
ز وقتــی ایــن  ــرو ر آن اســت. ام ــا ر راوی تاریــخ مصیبت ب و بهــا
ــاب  ر انتخ ر د ــاع ــت ش ــت دق ــه نهای ــم ب ــده را می خوانی قصی
ر  د ثانــوی  اغــراض  و  موضــوع  طــرح  بــرای  مناســب  نمــاد 
نمــاد  یــک  انتخــاب  چگونــه  این کــه  و  پی می بریــم  متــن 
ــته  ــل داش ــع و کام ــدازه جام ــن ان ــا ای ــردی ت ــد کارک می توان
ز اســطوره  باشــد: نمــادی کــه دامنــۀ نفــوذش گســتره ای» ا
زمیــن  ایــران  جغرافیــای  ر  د و  برگرفتــه  ر  د را  تاریــخ«1  تــا 
مــأوای  قرن هــا  کــه  همان گونــه  و  دارد  ابــدی  ری  حضــو
اکنــون  اســت  بــوده  مــا  حماســی  کهــن  شــخصیت۲های 
هــم  مــا  ادبــی  و  ملــی  شــخصیت های  مأمــن  می توانــد 
کنــد  حذفــش  نمی توانــد  هیچ کســی  کــه  نمــادی  باشــد، 
ایــن  ر  د انــگارد.  نادیــده اش  نمی توانــد  قدرتــی  هیــچ  و 
ســروده کــه می تــوان آن را آخریــن »شــکوه قصیــده«2 یــا 
ر  آخریــن قصیــدۀ شــکوهمند ادبیــات فارســی نامیــد، شــاع
ــدنی  ــی تکرارنش ــت وحدت ــته اس ــام توانس ــدی تم ــا هنرمن ب
بیــن مضمــون و فــرم ایجــاد کنــد و قصیــده را بــه کمــال 
ز  ــر ادبــی ا ژان فرمــی و محتوایــی خــود برســاند چــرا کــه ایــن 
ــی،  ــی و عرب ر ادب فارس ر د ــو ــال حض ر س ــزا ز ه ــش ا ــِس بی پ

محتــوا  ز  ا خالــی  و  فرســوده  عمــا  ــر  معاص ادبیــات  ر  د
بــی روح  مــدح  و  آهنیــن  مرکــب  وصــف  ر  د تنهــا  و  شــد 
جشــنواره ها  ر  د هــم  بعدهــا  و  ر  بی تبــا شــاهان  آخریــن 
یــا  ــر تفنــن  ز س ا ر رفــت،  بــه کا و شــعرواره های مناســبتی 
ر ردیــف کــردن قافیــه و هجــوی و طنــزی  قدرت نمایــی د
نشــریات  و  مجــات  ر  د تلخاشــیرین  و  گزنــده  ــر  حداکث

روزآمــد زمانــه، و نــه بیــش ازیــن.
نوشــته اند،  و  گفتــه  ســخن ها  او  ر  پربــا زندگــی  دربــارۀ 
ــر تنهــا میــراث او بــود  رِ شــاعر بــا دیوانــی ســترگ3  کــه اگ بهــا
ــی  ــرزمین کاف ــن س ــات ای ر ادبی ــت او د ــرای اهمی ــم ب ز ه ــا ب
ــا  ــیک ت ــای کاس ــواع فرم ه ز ان ــش ا ــه دیوان ــد ک ــود هرچن ب
ــز  نی انــواع ســرگرم کننده  فرم هــای نســبتا جدیــد و حتــی 
ــر  ر ه ر د ایــن حــال منســجم ترین اشــعا بــا  خالــی نیســت 
مرزهــای تــا او دیــد.  او  کارهــای  ر  د می تــوان  را  نوعــش 
ز ا یــانخواســت امــانتوانســت رفــت نــوآوریهــمپیــش

جایــگاهنمادینــشدرادبیــاتکالســیکچشــمبپوشــدو
ز ــودا ــیب ــهاهلــشواگذاشــتکــهمدت رراب ــنکا الجــرمای
ررابــاتهــوریمثــالزدنــیآغازیــد4، راهرســیدهبــودوایــنکا
بی رقیــب  ز  هنــو اش  شناســی«5  »ســبک  کــه  ادیــب  رِ  بهــا
ر پژوهندگــی  ــر او د ز نقــش و تاثی ــز گوشــه ای ا اســت و نی
ر بزرگانــی مثــل حضــرت اســتاد فروزان فــر و  ر کنــا ادبــی د
ــد.  ــی«6 دی ر و ادب فارس ــا ــوان در»به ــی را می ت ــۀ قزوین عام
ــتیهندگی  ــش س ــزی قلم ــدی و تی ــه تن ر ک ــگا روزنامه ن رِ  ــا به
ر را بــه نمایــش گذاشــته اســت.  مــردی حق جــو و حق مــدا
ر مجلــس و  ر کــه نماینــدۀ مــردم بــود د رِ سیاســتمدا بهــا
ــروطه  ــا مش ر ت ز ســلطنت قاجــا ر ا روزگا توفان هــای حــوادث 
ــز  و تــا انتقــال قــدرت بــه شــاه تــازه بــه دوران رســیده، او را نی
جدال هــای  گرماگــرم  ر  د سیاســت مداران  ــر  بیش ت مثــل 
سیاســی فرســود و عاقبــت بــه گوشه نشــینی واداشــت و 
وقتــی عزلــت گزیــد؛ ِنشســت و »تاریــخ احــزاب سیاســی«7 

ر  ــر او و معاصرانــش د ز یــاد نبریــم ب نوشــت کــه مــن و تــو ا
ز  ــر چــه گذشــت. امــرو ر کشــاکش ده ر و د آخریــن دورۀ گــذا
ر گوناگــون او دیــد.  آثــا ر آینــۀ  همــۀ این هــا را می تــوان د
کــه  ساحتی ســت  چنــد  و  ســخت کوش  مــردی  نمونــۀ  او 
ــرزمین ماننــد او را کــم بــه خــود دیــده اســت.  تاریــخ ایــن س
ــر  ز آن هــا کــه به قــول فدریکــو گارســیا لــورکا8 : زادنــش دی ا

ــد... . ــد ش ــر زاده توان ــود اگ ــد، خ ــد انجامی بخواه
ــر  دکت فرزنــدش؛  خاطــرات  دریچــۀ  ز  ا را  ر  بهــا وقتــی         
نباشــد  ــر  دیگ اســطوره ای  خــود  ــر  اگ کــه  ر  بهــا مهــرداد 
مــردی  می نگریــم  اســت؛  ســترگ  اسطوره شناســی 
تــوان  حتــی  کــه  دل مــرده  و  خســته  ســخت  می بینیــم 
کــه  مــردی  نــدارد.  هــم  را  کودکانــش  دل  شــادکردن 
ــخت  ــر و س ــّی و حاض ــت ح ــطوره ای س ــش اس ــرای فرزندان ب
ر و  ــر صفــای حضــو اگ ر خانــواده ای کــه  دســت نیافتنی، د
ر غــم و اندوهــی  ر و فرزنــدان د پــد ر نمی بــود،  ــر مــاد مه
ــن  ــدان ای ــم فرزن ر غ ــان د ــدند. او چن ــرق می ش ــاینده غ فرس
آب و ملــک بــود کــه فرصــت نمی یافــت کــودکان خــود را 
بــه مهــر و عطوفــت بنــوازد ولــی ســایه حضــورش کافــی 
ر ایــن  ر کنــا آنــان تــا د بــود تــا پشــتوانۀ محکمــی باشــد بــرای 
ز ادب  ــر ــا دامنه هــای الب قلــۀ ســترگ ببالنــد و خودشــان را ت
ری  آثــا ری برســند و  فارســی برکشــند و بــه ســاحِت مانــدگا
رزش و باعظمــت  بــاا ر اســطوره های  بیافریننــد کــه تفســی
رمردیســت ایــن ســرزمین و فرهنــگ کهنــش باشــد.بهــا
احــزاب، دانشــکدهها، مدرســهها، همــۀ اگــر کــه
و بنامیــم او نــام بــه را خیابانهــا و کوچــه و روزنامههــا
ــمچــراکــهاودر اوراادانکردهای

ّ
ــمبازهــمحــق ــنکنی مزّی

ــانهــادهســبزو ــاپ ــرهرج ــلخض همهجــاحضــورداردومث
بهــاریشــدهاســت.یــادشگرامــیبــاد.

ر کــه بــه دماونــد نزدیــک شــدید بــه دقــت نگاهــش  ایــن بــا
خواهیــد  را  ر  بهــا بلنــدش  دامنه هــای  ر  د بــاال؛  آن  کنیــد. 
ــاب  ر ب ــرو د ــا کی خس ــته، ب ــاد نشس ــزم کی قب ر ب ــه د ــد ک دی
نــگاه  ز  نــا بــه  را  آرش  و  می گویــد  ســخن  ایرانــی  حکمــت 
ــد  ــد نگلس ــاک بن ــه ضّح ــت ک ــب اس ــخت مراق ــوازد و س می ن
را دماونــد  ر  ایــران زمیــن نشــود. بهــا رِ  ــر ســرازی ر دیگ بــا و 
خــوِد  اکنــون  او  ازین هاســت،  بیــش  او  گفتــم.  نشــین 

دماونــد اســت.
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دوم  چــاپ  جیبــی،  کتابهــای  ســهامی  شــرکت  بهــار،  الشــعرای 

2 5 3 5
انتشــارات  سیاســی،  احــزاب  ــر  مختص تاریــخ  بهــار،  محمدتقــی   -7

1392 ــر  امیرکبی
ز  ا ای  گزینــه  انتهــا،  بــی  ای  کوچــه  همچــون  شــاملو،  احمــد   -8

1390 نــگاه  انتشــارات  جهــان،  بــزرگ  شــاعران 

»دماوند نشین«
ر دربزرگداشتملکالشعراءبها



Peace in Palestine

A Crossover between Literature and Psychology The Void
Episode 5

Egypt sends building equipment to begin Gaza reconstruction

 Hengame Elahifard

Sadaf Yeganeh
 Shahriar Ahmadi

Law, BA student, ‘97

English literature, BA student, ‘97
English literature, BA student,‘98

What is considered to be a mere ‘real estate dis-

pute’ by Israeli officials has drawn much attention 

to Sheikh Jarrah neighborhood, one of the most 

strategic areas in East Jerusalem, following the 

decision of the Israeli Supreme Court on the evic-

tion of a number of Palestinian families from the 

neighborhood in favor of Jewish settlers.  

This decades-old legal battle over the rights of doz-

ens of Palestinians is nothing but emblematic of 

a much greater play which culminates in forced 

and planned displacement of thousands of Pales-

tinians, and also in Israel taking control of East 

Jerusalem on the basis of a 1970 Israeli law stating 

that Jewish property owners can reclaim land if 

they can prove land ownership prior to the 1948 

war. This established the state of Israel and dis-

placed hundreds of thousands of Palestinians ever 

since. 

Heightened tensions in Sheikh Jarrah as a result 

of aerial warfare and airstrikes resulted in state-

ments made and concerns expressed by foreign 

and international officials. However, Israeli For-

eign Ministry is still of the idea that Palestinian 

Authorities and Palestinian terrorists are present-

ing the situation as ‘a nationalistic cause to incite 

violence in Jerusalem’. 

He saw nothing but the dark until he opened his 

eyes. Seemingly, he had slept on the chair the 

entire night. It was strange to him that he did 

not remember when and why he had chosen to 

do so, but waking up after such sleep was so sat-

isfying that he was even a little proud of himself 

for this strange choice of his. He put his hand 

over his eyes to wake up the demons resting 

on his eyelids. Suddenly, the stench of alcohol 

pierced through his nostrils. He looked at his 

hand and noticed a cut on his ring finger. He re-

membered that he had cut his finger with dirty 

paper and then rubbed alcohol on it, but appar-

ently, he had forgotten to clean them afterwards 

and had fallen asleep in his chair instead. 

He got up. The wall clock reminded him of his 

existence and shouted 12 pm. He put on his 

coat and went to the door. The person in the 

mirror next to the door was secretly peeking at 

him. He stepped on the warm body of the tar-

ry alley and went about his daily cycle of life. 

Hands in the pockets, he walked on the side-

walk stone patterns to the quiet cafes. Seeing a 

boy selling newspapers, Kilian called upon him. 

The little boy was hastily running to him, like a 

deserter who saw a mirage. 

- Wanna buy newspapers, sir?

+ Is it today’s papers? How Much?

-Yes, sir! It would be Five kronor.

Kilian placed the coin in the boy’s hand and 

opened the newspaper. In the first headline, it 

wrote: 

“Murder in the Church of St. Eugenia:  Apology 

of a Sinful Servant”

A thunderbolt tore the cloud of Kilian’s thoughts 

apart. Everything made sense. Betty’s body lay 

parallel to the dome of St. Eugenia Church. 

Apparently, it was supposed to be a warning; 

A hidden one, yet right in front of the eyes. It 

had been three hours since the newspaper was 

published, and Killian still had a chance to get 

to the crime scene on time. No time should’ve 

been wasted. He should have seen the body. 

To solve this puzzle, he needed more pieces. 

Changing his way, he walked towards the sta-

tion with relatively quick steps. He got on the 

In response to Israeli’s discriminatory policies in 

the neighborhood, The United Nations Commis-

sion for Human Rights called the forced remov-

al of Palestinian families a ‘potential war crime’ 

due to Israel’s failure to adhere to the principles 

of distinction, proportionality and precaution in 

conducting military operations. This failure also 

constitutes a grave violation of international hu-

manitarian law. 

Tensions are boiled and Sheikh Jarrah has turned 

to the centerpiece of the belligerent Israeli-Pales-

tinian conflict. Seeking an answer to the question 

of who has the right to what piece of the land does 

not sound as pivotal as innocent Palestinian and 

Israeli lives taken away through decades. The pres-

ent unrest which leads to even more inhumane 

results will surely cause both sides grave suffer-

ings and loss. 

The question is, is there a lasting solution to this 

crisis?

As we estimate the likeliness of either side listen-

ing to global calls for an immediate ceasefire, Yos-

si Mekelberg believes that a ceasefire, if achieved, 

can only be the start of a much longer process. 

The senior consulting research fellow, the Mid-

dle East and North Africa program, at Chatham 

House, and a member of Human Rights Watch 

London Committee is of the idea that the Israeli 

government does not believe in any sort of two-

state solution. He warns ‘if anyone were to win 

tram and sat on the first seat. It was Sunday, so 

the tram was not so crowded. Kilian opened his 

notes to review current clues. The air was filled 

with a sensation, a Deja Vu of sorts. Sudden-

ly, he remembered Officer Falk, who had given 

him information about the previous murder. He 

wondered that maybe this time, he would see 

him and ask him to let him have a tour in the 

crime scene to have a better angle. He arrived 

at Skeppsholman Station. As soon as he got off, 

the heavy, bleak shadow of St. Eugenia Catho-

lic Church weighed on him. Stockholm police 

department was still present, and Kilian was re-

lieved that he wasn’t too late. In the distance, 

he saw Officer Falk standing next to a sturdy, 

middle-aged man. Hopeful, he continued on his 

way to them…

It felt weird. With each step he took, his eyes 

and head became heavier and heavier. He 

paused for a moment to recollect his thoughts 

and senses. He closed his eyes...

He saw nothing but the dark… until he opened 

his eyes. His body was suddenly filled with 

terror. All the demons and fears of the world 

came on to him. A shiver went down his spine 

and stuck him to his chair, between reality and 

dream. The Sunday papers were waving at him 

from his desk, smirking. It wasn’t a lucid dream; 

in fact, he went outside and bought that newspa-

per. This fact is brighter than the day. But how 

did he get here? The last thing he remembered 

was Officer Falk’s face. Scared, he looked at the 

clock. It struck 6 pm...

such a war, it will be such a calamity that no one 

wants actually to experience it.’ Mekelberg be-

lieves in negotiation as the only way to end the 

current conflict in the region. 

Similarly, UN Human Rights High Commission-

er, Michelle Bachelet, expressing concerns about 

violation of international law, states: ‘There can 

be no winner, no sustainable peace resulting from 

the furtherance of the cycle of violence.’

It seems that the only way to put an end to this 

bloodshed between the two states of Palestine 

and Israel is to center ‘rights’. According to the 

Human Rights Watch report, Israel is committing 

crimes against humanity including persecution 

and apartheid against Palestinians. Therefore, it is 

important to pay enough attention to the violated 

rights of civilians. In this regard, prioritizing rights 

and human security will help smooth the way to-

wards a stable political state. 

The conceptual framework that is normatively 

based on international human rights standards 

and operationally directed to promoting and pro-

tecting human rights is called ‘Human Rights-

Based Approach (HRBA)’. According to the Uni-

versal Declaration of Human Rights, adopted by 

the UN General Assembly in 1948, the equal and 

inalienable rights of all human beings provide the 

foundation for freedom, justice and peace in the 

world. Concerning this, the HRBA focuses on the 

excluded, marginalized or discriminated groups, 

which requires an analysis of different forms of 

discrimination and power imbalances. In practical 

terms, a human rights-based approach can be used 

to guide policies as it can ensure access to the pro-

vision of access to justice. 

Several elements are attributed to the HRBA, one 

of which can be directly applied to the current 

situation of the East Jerusalem conflict; accord-

ing to the human rights-based approach, national 

accountability systems need to be strengthened 

to ensure independent review of government per-

formance and access to remedies for aggrieved 

individuals. Also, the International Court of Jus-

tice determined in the 2004 Advisory Opinion 

that Israel has obligations to Palestinians under 

humanitarian law and international human rights 

convention. Hence, adopting a rights-based ap-

proach in facing the East Jerusalem conflict will 

inspire the necessary public confidence and create 

momentum for reaching a political agreement. It 

can, to some extent, correct the imbalance of pow-

er as well. 

Recent tensions in the region have put the situ-

ation at a pivotal moment. Neither Israeli nor 

Palestinian leaders, or citizens, believe in the pos-

sibility of a two-state solution anymore. Putting 

human rights at the center of policymaking and 

negotiation process is the only possible way to 

prevent heavy loss. But, will Palestine be in peace 

again? 

As a student of English literature there have 

been a number of occasions where I was sup-

posed to write or talk about those skills, study-

ing literature has improved in me, which are not 

as small in number as some may think and give 

us and our major credit for. One of the abili-

ties I always name, and truly believe, to have 

improved is the ability to understand people, 

their feelings and what they REALLY mean, 

even if they are not direct about it (aka, reading 

between the lines) which, I believe, is directly 

related to another field of study, psychology.

Both literature and psychology deal with peo-

ple, the way they deal with their lives, and the 

things they go through, good or bad, happy or 

sad, failed or achieved. When reading a book, 

especially one of true literary value, you are very 

likely to come across signs of what is going on 

inside a person’s mind, some plain visible signs 

and some only apparent through more careful 

reading.

Literary figures put much of themselves in their 

works. A poet grieving the loss of a loved one, 

composes such beautiful grief-stricken poems 

that one can feel the pain as if it’s their own 

pain. Of course, my point is not about the beau-

ty but the feelings that result in the beauty, 

feelings driven from the mind and mental sta-

tus of the poet into the poem, creating a mirror 

to reflect the emotions inside the poet. There 

are also times when the personal life and/or the 

mental belief and status of the writer or the poet 

is injected into the work, sometimes even with-

out them being conscious of the matter until 

after the work is produced, for example if the 

writer does not have a good relationship with a 

sibling, there is a good chance that we might see 

the protagonist or one of the main characters 

struggling with their sibling.

A good well-known example is Eugene O’Neil, 

the famous American playwright, who put a lot 

of his own experiences in his plays. In his play 

“Long Day’s Journey into Night”, in which the 

portrayed family is a reflection of his own, the 

painkiller addicted mother, the father who is an 

actor, the elder hard drinking son, and the third 

son of the family who is born after the death of 

the second son, reflect his own mother, father, 

brother and he himself. In his case, it is most 

probable that O’Neil was aware of his writing 

being almost directly driven from his own fam-

ily.

Not only do we practice understanding of the 

creators’ mind and feelings while we deal with 

literary works, but also, we see that of the fiction-

al characters, their motives, feelings, reasons, 

etc. As one reads a literary work, he or she gets 

or sometimes tries to get an insight into what 

goes on in the characters’ head and/or heart. 

The good reader tries to both read the book and 

the characters. Understanding of someone else 

or the effort to understand another person, fic-

tional or real may be, can be, and in my view, is 

a good practice in the field of psychology. 

Cultural, social, political and literary magazine/ the 7th year/ issue 76/ The first half of Khordad 14008

Egypt has sent a convoy of engineers and building equipment to Gaza to begin reconstruction in the Pal-
estinian enclave after the recent Israeli-Palestinian conflict, Egyptian state television reported on Friday.
Palestinians lined the street on the Gaza side of the Rafah crossing to welcome the convoy as it rumbled 
into the small coastal enclave. A Palestinian border official said 50 vehicles had crossed.
“We rushed with all our money, equipment, and what we owned to join the Palestinians in the rebuilding. 
Every Muslim and every Egyptian wishes to take part in [the reconstruction],” Egyptian truck driver 
Mahmoud Ismail stated.
Eleven days of conflict between Israel and Hamas erupted on May 10. More than 250 Palestinians were 
killed in hundreds of Israeli air strikes in Gaza. Rockets fired by Gaza militants killed 13 people in Israel.
Egypt played a major role in brokering a ceasefire between both sides and has said it would allocate $500 
million to fund the rebuilding of devastated areas in Gaza.
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