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گاهی محور؛  در بــاب اعتراِض آ

حدودِ بی حدود

هنــر، بیــش از آن چــه بــه نظــر می رســد، زبــان گویــا و بُرنــده ای 
دارد. در طــول تاریــِخ هنــر، هنرمنــدان در مواجهــه بــا جریانــات 
بــه  گاه  کرده انــد؛  عمــل  ســه گونه  بــه  سیاســی  و  اجتماعــی 
بی تفــاوت  گاه  پرداخته انــد،  قــدرت  جریانــات  ثنــای  و  مــدح 
گــذر کرده انــد و از اســاس ورود هنــر را بــه جریانــات اجتماعــی 
ســخیف پنداشــته اند و گاهــی نیــز از هنــر بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای نقــد اجتماعــی و ایســتادگی در برابــر جــو حاکــم اســتفاده 

کرده انــد.
خصلــت  هنــر  آن  هرچــه  هفت گانــه،  هنرهــای  میــان  از 
رویارویــی مســتقیم  دلیــل  بــه  باشــد،  داشــته  صحنه ای تــری 
بــا مــردم، توانایــی تاثیرگــذاری بیش تــری دارد؛ هم چــون تئاتــر 
ترانــه و موســیقی،  بــه همیــن دلیــل اســت کــه  و موســیقی. 
آن جملــه  از  کــه  اســت،  داده  آزادی  راه  در  زیــادی  فداییــان 
و  شــیلیایی   )Victor Jara( خــارا«ی  »ویکتــور  بــه  می تــوان 
ــه  ــاه، ب »مشــتاق1« ایرانــی اشــاره نمــود. امــا در ایــن مجــال کوت

می پردازیــم. تجســمی  هنرهــای  در  اعتراضــی  جریــان 
هنرهــای تجســمی در گونه هــای مختلــف، تأثیــرات متفاوتــی 

بــه همــراه داشــته اســت.
کــه  هنرمندانــی  عمدتــاً  اجتمــاع،  از  جدابافتــه  شــکلی  در 
ارتقــای خیــال و ذهــن می داننــد،  و  فــرم  توانایــی در  را  هنــر 
کــه  انتخــاب کرده انــد. چنــان  بیــان خــود  بــرای  را  »نقاشــی« 
 Abstract( انتزاعــی«   »اکسپرسیونیســم  هم چــون  مکاتبــی 
»فقــط  عنــوان:  بــا  داشــته اند  شــعاری   )Expressionism
فرم هــای  خلــق  بــه  موظــف  را  خــود  آن هــا  نقاشــی«.  فقــط  و 
البتــه  می دانســتند.  هســتی  جهــان  تصاویــر  از  مجــرد  و  نــو 
بســیاری دیگــر از مکاتــب نیــز، از زاویــه ی نــگاه خــود، تنهــا بــه 
بازنمایــی هســتی پرداخته انــد، یــا مکتبــی مثــل »سورئالیســم« 
)Surrealism( کــه دغدغــه اش، بــه تصویــر کشــیدن خــواب و 

رویــا بــوده اســت. 
و   )Pop Art( آرت«  »پــاپ  کــه  هفتــاد  دهــه ی  حــدود  از 
عرصــه  بــه  پــا   )New Art( جدیــد«  »هنرهــای  ادامــه،  در 
تجســمی گذاشــت، بــا نقــد هنرمنــدان پیــش از خــود، ســعی 
هنرمنــدان  میــان  در  کردنــد.  جامعــه  عمل کــرد  انعــکاس  در 
هنرهــای جدیــد »مونــا حاتــومMona Hatoum( »2( ، »شــیرین 
 Marina( »4و »مارینــا آبراموویــچ ) Shirin Neshat( »3نشــاط
Abramovic( ، ســه تن از زنانــی هســتند کــه در هنــر خــود 
پیوســته ســعی دارنــد تأثیــرات ناشــی از جنگ هــا، نابرابری هــای 
ــا در  ــر بکشــند؛ ام ــه تصوی جنســی و معضــات اجتماعــی را ب
جریــان هنرهــای جدیــد، شــاید بتــوان گفــت هیــچ هنرمنــدی 
بــه  نتوانســته یک تنــه   )Ai Weiwei( هم چــون »آی وی وی5« 
ــا ایده هــای  نقــد شــرایط کنونــی حاکمــان بپــردازد. آی وی وی ب
بــه سیاســت های  را معطــوف  و خــاق، جهــان  شــگفت انگیز 
انحصارطلبانــه ی چیــن و دیگــر کشــورهای دنیــا کــرده اســت. او 
به خاطــر آثــارش، مدتــی را در زنــدان بــه ســر بــرد. »بنکســی6« 
کــه  نقاب داری ســت  هنرمنــد  مشــهورترین  نیــز،   )Banksy(
»گرافیتــی« را به عنــوان بهتریــن روش بــرای بیــان اعتراضــات 

خــود انتخــاب کــرده اســت.
دو  قــرن،  یــک  فاصلــه ی حــدود  در  برمی گــردم،  بــه عقب تــر 
تصویــر  بــه  بــزرگ  هنرمنــد  دو  توســط  اســپانیا،  در  جنــگ 
کشــیده شــد. »پیکاســو«ی  )Pablo Picasso( بــزرگ بــا اثــر 
 Francisco( »و »فرانسیســکو گویــا )Guernica( »7گرنیــکا«
Goya( بــا اثــر »ســوم مــاه مــه8«. شــاید بتــوان گفــت کــه از 
پــس آن همــه اتفــاق، تنهــا همیــن دو اثــر در جهــان جاودانــه 
ــاً بــدون توجــه  شــد. جالــب این جاســت، پیکاســویی کــه عمدت
را  خــود  نقاشــانه ی  دنیــای  پیوســته  اجتماعــی،  شــرایط  بــه 
در  کــه  جنگــی  از  نتوانســت  این بــار  می کــرد،  جســت وجو 

بگــذرد. بی تفــاوت  بــود،  داده  زخ  مــادری اش  کشــور 
بــه  را  خــود  نقــد  زیرکانــه  بســیار  نقاشــان،  از  برخــی  گاهــی 

ادامه در صفحه 3 <

هنــر بــه مثابه واخواهی؛

 شــکارچیان در برف

روایتــی از یــک هنرمند خیابانی؛

بنکســی، گرافیتی و هنرِ سیاســی 
به روایت آتش زیر خاکسترِ بصیرترین قشر؛

»آزادی ما در گرو پختگی ماست«



یــک عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس بــا تاکیــد بــر این کــه »انقــاب اســامی محصــول اجتماعــات 
مردمــی اســت« گفــت: اگــر بــه مــردم اعتنــا نکــرده و مطالبــات آن هــا را نادیــده بگیریــم نتیجــه ایــن خواهــد شــد کــه غــرب 

مــردم مــا را در دســت خــود بگیــرد و مــا تنهــا تکیــه گاه اســتحکام قــدرت جمهــوری اســامی را از دســت خواهیــم داد.
ــرای شــنیده شــدن صــدای اعتراضــات  ــی مناســب ب ــه ضــرورت فراهــم کــردن بســتر قانون ــا اشــاره ب احمــد علیرضابیگــی ب
مــردم، بیــان کــرد: قانــون اساســی مــا یــک قانــون مترقــی و پیشــرفته اســت. اصــل 27 قانــون اساســی اجتماعــات را آزاد تلقــی 
کــرده مگــر این کــه مخــل اســام و یــا مســلحانه باشــد. در غیــر ایــن صــورت مــا هیــچ گونــه محدودیتــی بــرای شــکل گیــری 
اجتماعــات نمی توانیــم قائــل شــویم. متاســفانه نــوع نگــرش مــا نســبت بــه ایــن بنــد از قانــون اساســی در مقاطــع مختلــف 

دارای اشــکال بــوده و ایــراد اساســی نیــز بــه مجلــس وارد اســت.
ادامه خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کدِ درج شده بخوانید.

اعتراضات مردمی فضای سیاسی را واکسینه می کند
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اجتـمـــاعی

زبــان و گویــش، فرهنــگ و آداب ورســوم و تشــکیل اجتمــاع 
اشــتراک  کامــاً  یک دیگــر  بــا  کشــور  نــام  بــه  مشــترکی 
ــال ژاپــن چنیــن ملتــی دارد. ــوان مث ــه عن داشــته باشــند. ب
ــوام و زبان هــا و گویش هــای  ــاره، متشــکل از اق ــت چند پ مل
از  متفــاوت  فرهنگ هــای  تحــت  کــه  مختلفی ســت 
هم چــون  ایســتاده اند؛  پرچــم  یــک  لــوای  زیــر  یک دیگــر 
پاکســتان یــا افغانســتان کــه طــی یــک بی نظمــی، جنــگ یــا 
بحــران، مرزهــای سیاســی و نظامــی آن هــا مشــخص شــده 

و در نهایــت زیــر یــک پرچــم قــرار گرفــت.
پــس تاکنــون متوجــه شــده ایم کــه »ملــت« تنهــا یــک کلمــه 
نیســت؛ بلکــه قطــرات به هم پیوســته ی خونی ســت کــه در 
ــه نقــل از ســعدی:  رگ هــای حکومــت جــاری می شــوند و ب

از  امنیــت  واژه ی  درواقــع  حکومت انــد«.  اســاس  و  »پایــه  
مردمی ســت  و  دموکراتیــک  واژه ی  یــک  انتهــا  تــا  ابتــدا 
کــه مطــرح می شــود تــا جایــگاه مهــم مــردم را بــه عنــوان 

شــهروندان مشــخص کنــد.

ــده باشــد،  ــری را پشــت میله هــا گذران ــی زمــاِن بیش ت زندان
بــه همــان انــدازه آزادی را مقدس تــر می شــمارد؛ گرچــه در 

ــا  ــی ی ــات منطق ــی اثب پ
غیرمنطقــی بــودن آن 
نیســتیم و مثال هــای 
احتمــاالً  هــم  نقــض 
لیکــن  فراوان انــد، 
تــاش داریــم رابطــه ی 
بیــن  مســتقیمی 
محرومیــت  مــدت 
گفت وگــو(  )بن بســت 
فرمــی  کــه  حقــی  از 
اندیشــه ی  در  ذاتــی 
دارد  جمــع  یــا  فــرد 
از  ناشــی  خشــم  و 
جهــت  در  کوشــش 
ایــده ی دســت یابی بــه 
کنیــم؛  ایجــاد  آزادی 
خشــمی  کــه  پلــی 
بــه  نســبت  را  کــور 
توجیــه  محروم کننــده 
امــا  می کنــد،  درک  و 
تقدیســش  هرگــز 

کــرد. نخواهــد 
هــر شــخص بــا روشــی 
کــه  مخصــوص خــود 
و  او  زمــان  زاییــده ی 
تاریخــی  تجربه هــای 
یــا زیســته ی اوســت، 

نکتــه ی  ایســتادگی می کنــد.  امــر محدود کننــده  برابــر  در 
اساســی ایــن اســت کــه بپذیریــم الگوهــا کامــا قــراردادی 

۱۹۴۵ بــرای ملت هــا رقــم پــر تکراری ســت کــه بــا سررســیدن 
آن، مفاهیــم و وقایــع تــازه ای در جهــان زاده شــد؛ ۱۹۴۵ یــا 
پایــان جنــگ جهانــی دوم، چهــره ی تــازه ای بــه جامعــه ی 
جهانــی بخشــید تــا بــا عینکــی نــو بــه آن چــه پیــش روی 
امریــکا،  متحــده  ایــاالت  کنــد.  نــگاه  اســت،  ایســتاده  آن 
علــت  بــه  و  بــود  جنــگ  ایــن  پایان دهنــده  می دانیــم  کــه 
درگیــر  کشــورهای  نســبت  بــه  جنگــی  مناطــق  از  دوری 
بــر  را  جدیــدی  مطالعــات  بــود،  ندیــده  آســیب  چنــدان 
مختلــف  رشــته های  در  تــا  داد  شــکل  پســابحران  جهــان 
ــردی در جهــت اندیشــه ی  ــم کارب علمــی و سیاســی، مفاهی
غــرب پــرورش دهــد. امنیــت ملــی یکــی از مفاهیمی ســت 
کــه بنابــر مختصــات توضیح داده شــده ی ذکرشــده، پــس از 
ســال ۱۹۴۵ توســط ایــاالت متحــده مطــرح شــد و امریــکا 

نخســتین داعیــه دار آن در ســطح جهانــی بــود.
ــت  ــی، امنی ــد ولفــرز، مفهوم شــناس آمریکای بــه گفتــه آرنول
نیســت  ممکــن  اصــاً  کــه  ابهام آمیزی ســت  »نمــاد  ملــی 
را  آن  انســانی  علــوم  امــا  باشــد«.  دقیقــی  معنــای  دارای 
ــه کمــک  به کارگیــری قــوای اقتصــادی، نظامــی و سیاســی ب
دســتگاه دیپلماســی، در جهــت حفــظ بقــای دولــت ملــی 
اغلــب کشــورها در  معنــا کــرده اســت. در دهــه ی اخیــر، 
نظــر  اختافــات  دچــار  عمــل  در  مفهــوم  ایــن  تعریــف 
امنیــت  »تهدیــد  عبــارت  برخــی  شــده اند.  یک دیگــر  بــا 
ملــی« را زمانــی بــه کار می بردنــد کــه دولــت، یــا دســتگاه 
حکم رانــی دچــار تهدیــد شــده بــود و برخــی نیــز زمانــی بــه 

می شــد. تهدیــد  دچــار  ملــت  کــه  می بردنــد  کار 
حــق بــا کــدام اســت؟ یــا بــه بیانــی دیگــر، آیــا امنیــت ملــی، 

همــان امنیــت حکومــت اســت؟
ــد بگوییــم  ــا ســیر در آرای صاحب نظــران ایــن مفهــوم، بای ب
بخشــی  در  کــه  گسترده ای ســت  دایــره  ملــی  امنیــت  کــه 
ایــن  این کــه  اســت.  گرفتــه  قــرار  حکومــت  امنیــت  آن  از 
دایــره  و  باشــد  داشــته  هم خوانــی  یک دیگــر  بــا  مفاهیــم 
نــوع  بــه  نیــز  شــود  مشــترک  یک دیگــر  بــا  فعالیت شــان 

دارد. بســتگی  ملت هــا 
ملــل در انــواع مختلفی تقســیم بندی می شــوند:

ملــل یک پارچــه، بــه ملتــی می گوینــد کــه از منظــر نــژاد، 

مفهــومِ »دیــروز ابــدی« فردریــش شــیلر، نمایش نامه نویــِس 
اندیشــه قهرمانــش والنشــتاین مســتولی  بــر  آلمانــی، کــه 
ــرای آغــاز باشــد.  شــده اســت، احتمــاال ســکوی مناســبی ب
بــه معنــای روشــن آن ســنت، امــری همــواره زنــده اســت. 
ــه ای از  ــا را فراتــر گذاشــت و اعتــراض را گون این کــه کمــی پ
ســنت در ماهیــت وجــود انســان دانســت، ممکــن اســت 
پــی  در  پی در پــی،  وجــود  ایــن  نباشــد.  بــی راه  چنــدان 
نابــودی محدودیت هــای خویــش در هــر شــکلی از آن بــوده 
ــراض  ــات جــاودان در اعت ــال حی ــه دنب اســت. گیل گمــش ب
بــه حیــات فانــی اش، قیــام عدالت خواهانــه ی کاوه در برابــر 
ضحــاک، تعویــض صورت هــای مکــرر پروتئــوس در جهــت 
و...  مردمــان هم زمانــش  بــه ســواالت  پاســخ  از  گریختــن 
به شــکلی اثبــات می کنــد کــه اعتــراض، عمــری بــه انــدازه ی 

انســان و حتــی بیــش از آن دارد )هســتی و شــیطان(.
در همیــن راســتا اســت کــه فرزنــدان یــک خانــواده، به ویــژه 
در ایــن بــاب خانــواده ای مســتبد، در نهایــت افــزون از دو 
راه نخواهنــد داشــت؛ یــا بــر ایــن ســلطه اعتــراض خواهنــد 
می گریزنــد.  ابــد  بــرای  یــا  می پذیرنــد  را  عواقبــش  و  کــرد 
حــال ایــن ســوال کــه چــرا بنــا بــه دالیلــی اعتراض هــا گاهــی 
ایــن  در  را  تــراژدی  )کلمــه ی  می شــوند  تراژدی هــا  همــزاد 
لحظــه خنثــی در نظــر بگیریــد؛ چــه سرنوشــتی ســعادتمند 
و چــه ســرانجامی غالبــاً نگون بختانــه(، بایــد جوابــش را در 
یــک بن بســت گفت وگــو ارزیابــی کــرد. مقصــود ایــن اســت 
کــه چــون انســان راهــی معمــول بــرای شکســتن محدودیــت 
بــه وضعیــِت حاضــر از جنبه هــای  پیــش و رو و شــکایت 
اخاقــی، قانونــی و... نمی یابــد، بــه ایــن امــر قدســی، یعنــی 
روی  باشــد  هــم  خشــونت بار  می توانــد  کــه  بازخواســت، 
مــی آورد؛ در حالــی کــه محیــط مــورد انتقــاد، بنــا بــه دالیــل 
ارزشــی، آرمانــی، عقیدتــی و... تــن بــه همــان امــر، البتــه 
کــه  انــدازه ای  بــه  نمی دهــد.  دارد،  آن  از  کــه  تعریفــی  بــا 

دیــده  امــان  بیــرون در  از  ملتــی  بگوییــم  بایــد  نتیجــه  در 
نباشــد  ســاختاری  آن هــا  نارضایتــی  ســطح  کــه  می شــود 
و بــه برخــی مســائل قابل حــل توســط مســئولین بســنده 
شــود؛ چــرا کــه میــزان نارضایتــی یــک ملــت از دســتگاه های 
و  می شــود  نمایــان  اعتراضــات  در  کشورشــان  اجرایــی 
ــر باشــد،  هرچــه ســطح اعتراضــات ســاختاری تر و بحرانی ت
نظــری  بنیان هــای  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده  درواقــع 
یــک ســاختار در بیــن اعضــا بیش تــر متزلــزل شــده اســت. 

بیاییــد ایــن رونــد را بــا ســوالی واضح تــر کنیــم:
ســوال این جاســت کــه دقیقــا چگونــه می توانیــم بگوییــم 

آیــا کشــوری دارای امنیــت ملــی  اســت یــا خیــر؟
فراهــم  ملــی،  امنیــت  کــه  اســت  معتقــد  منــدل  رابــرت 
روانــی  آرامــش  آوردِن 
توســط  ملــت  مــادی  و 
جــزء  اصــوالً  و  دولــت 
ی  لیت ها مســئو
ی  مت هــا حکو
از  تــا  ملی ســت، 
مســتقیم  تهدیــدات 
خــارج،  از  ناشــی 
بــه بقــای نظــام   نســبت 
نظــام  حکم رانــی، 
شــیوه ی  و  شــهروندی 
شــهروندان  زندگــی 
خــود ممانعــت بــه عمــل 
چنیــن  دل  از  آورنــد. 
می تــوان  تعاریفــی 
قابــل  شــاخصه های 
تعریفــی  و  اندازه گیــری 
کــه  کــرد  اســتخراج  را 
بتــوان داعیــه داران را بــر 

ســنجید. اســاس  آن 
توانایــی دولــت در حفــظ حاکمیــت  نخســتین شــاخصه، 
دولــت  زمانــی  بگوییــم  بایــد  آن  شــرح  در  کــه  اســت 
می توانــد حاکمیــت را حفــظ کنــد کــه حاکمیــت شناســایی 

هســتند و وابســته بــه زیســت آدمیــان، انســان هرگــز یــا، 
بــرای  را  چیــزی  نــدرت  بــه  کنیــم،  احتیــاط  کمــی  بیاییــد 
ذات  به دســت آوردِن 
می دهــد  انجــام  آن 
انجــامِ  از  مقصــود  و 
فعــل  رفــع  فعلــی، 
بــه  دیگری ســت. 
هــم  ســبب  همیــن 
هیــچ گاه راه مشــخص 
در  غیرشــخصی  و 
بــرای  افــراد  ذهــن 
و  محدودیــت  رفــع 
به صــورت  اعتــراض 
نــدارد؛  وجــود  کلــی 
و  جامعــه  گرچــه 
آن،  زمانــه ی  شــرایط 
الگــووار، کــه خاصیــت 
تجمــع و گــروه اســت، 
افــراد را به ســوی نــوع 
مشــخصی از واکنــش 
در  می  کنــد؛  ترغیــب 
حتــی  صــورت  هــر 
جامعــه  فشــار  بــا 
و  درونــی  نیــات  هــم 
اعتــراض  بــه  وابســته 
ی  ی ها ســته بند د
در  را  متعــددی 
ایجــاد  درونــی  ســطح 
بررســی  بــا  می کننــد. 
از نوعــی  راه گریــزی  بــه نظــر می رســد  تاریــخ،  و  گذشــته 
بن بســت  بــه  نســبت  عمــل  و  نظــر  میــدان  در  خشــونت 

بین المللــی داشــته باشــد، یــا بــه عبارتــی جهــان آن را بــه 
عنــوان یــک کشــور حقوقــی و مشــروع بدانــد. الزم بــه ذکــر 
مقبولیــت  بــه  دولــت  یــک  اولیــه ی  شناســایی  کــه  اســت 
وابســته  کامــا  آن  ملــت  توســط  حکم رانــی  چارچــوب 
اســت. ایــن همــان مسئله ای ســت کــه طالبــان را از ۲۰۲۱ 
ــوع تحویــل گرفتــن و حفــظ قــدرت در  ــه علــت ن ــا کنــون ب ت
بــا  جامعــه جهانــی دچــار مشــکل کــرده اســت و طالبــان 
ایجــاد مقبولیــت اجتماعــی و مدرن کــردن خــود ســعی بــه 

رفــع آن دارد. 
ــی  ــدار و مقبولیــت باالی از طرفــی دیگــر، حکومتــی کــه  اقت
در اذهــان شــهروندانش داشــته باشــد و بتوانــد ریشــه ی 
محبوبیــت بدوانــد، نارضایتی هــا را عمومــاً در ســطحی ترین 
الیه هــا کنتــرل می کنــد و اجــازه نمی دهــد اعتراض  هــا بــه 

عمــق ســاختارها وارد شــود.
دومیــن شــاخصه توانایــی دولــت در حفــظ تمامیــت ارضــی 
چنــان  نظامــی  قــوای  منظــر  از  کشــور  یعنــی  کــه  اســت؛ 
بازدارندگــی داشــته باشــد کــه کشــوری »در صــورت تفکــر 
از  یکــی  و  نکنــد؛  تمامیــت آن دســت درازی  بــه  عقانــی« 
از  دفــاع  در  ملــت  یک دســت بودن  بازدارندگــی،  اصــول 
تمامیــت ارضــی کشــور بــرای حفــظ قوانیــن و هنجارهــای 

جاری ســت.
و در آخــر مســئله ی اســتقال مطــرح می شــود کــه بــا کمــک 
ملــی  امنیــت  صاحــب  را  کشــوری  قبلــی،  شــاخصه ی  دو 
می کنــد کــه عوامــل خارجــی در تصمیمــات مهــم آن دســت 
آن  اقتصــادی  و  سیاســی  دخالت هــای  و  باشــند  نداشــته 
بازیگــران دیگــر خارجــی  توســط مستشــاران، نظامیــان و 
کنتــرل نشــود؛ یــا بــه عبارتــی مــردمِ همــان کشــور باشــند کــه 
در امــر قانون گــذاری، اجــرا و انتخــاب آن ســهیم و شــریک 
باشــند. در واقــع ســهم شــراکت ملــت در امنیــت، بیــش از 
مجریــان امنیــت در ســاختار اجرایــی و قانون گذاری ســت.
درصورتــی کــه بخواهیــم بــه عنــوان یــک ماشــین ســنجش، 
رصــد  بین الملــل  ســطح  در  را  کشــورها  اقتــدار  و  امنیــت 
بــه ملــت مراجعــه کنیــم و میــزان مقبولیــت  بایــد  کنیــم، 
خط مشــی های دولــت در میــان ملــت را بســنجیم. به تبــع 
رضایــت و نارضایتــی در چهــره اعتراضــات خــود را نشــان 
خواهــد داد و در ایــن وضعیــت اســت کــه کشــورها بایــد 
در جهــت حفــظ منابــع مردمــی بــه کمــک دســتگاه نظــری 
خــود مطالعــات فــوری را آغــاز کــرده و بنیان هــای نظــری 

ایــن اعتراضــات را بررســی و حــل کننــد.

گفت وگــو نباشــد، لکــن اگــر کمــی ریزبینانه تــر نــگاه کنیــم 
ــدان  ــه واقعیــت انســانی، می ــا ب ــه بن بســیار واضــح اســت ک
عمــل او عللــی مشــخص را در بــر می گیــرد کــه آن هــا نیــز 
بــه نتایجــی مشــخص منتهــی خواهنــد شــد؛ حتــی آنــان 
کــه همه چیــز را مشــیت الهــی می داننــد، بهتــر اســت بــه 
ــد هــم از زمــان  ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه خداون
ایجــاد تجربــه ی مکتــوب اقــوام بــه ایــن مهــم در جای جــای 

اســت. داشــته  اشــاره  آن هــا  سرنوشــت 
احتمــال می دهیــم اگــر فــردی بتوانــد نوعــی از بلــوغ را در 
خــود پــرورش دهــد کــه گاهــی توانایــی انجــام کاری را نــدارد 
شــکل گیری  )عــدم  کنــد  ســرایت  جامعــه  بــه  نیــز  ایــن  و 
بن بســت گفت وگــوی جدیــد(، خشــم کــوری کــه نســبت بــه 
محدود کننــده ی حقــوق آن هــا موجــود اســت، جــای خــود 
ــه ایــن معنــی کــه  ــدی از خــردورزی خواهــد داد؛ ب ــه بُع را ب
و  ســرکوب  در جهــت صرفــاً  تعصب مابانــه  و  کــور  خشــم 
انتقــام از عامــل محدودیت  دهنــده بــه نوعــی تعقــل بــرای 
رســیدن بــه نتیجــه ای مطلــوب تبدیــل خواهــد شــد. هرچــه 
نتیجــه ای  در  آن  عواقــب  باشــد،  شــدیدتر  میــزان خشــم 
ــود؛  ــر خواهــد ب کــه در بلندمــدت حاصــل می شــود، ناگوارت
ــا  ــه ای کــه بســیاری از اســطوره ها در اعتــراض بی مهاب تجرب
بــه  پیرامونی شــان  افــراد  و  خودشــان  موجــود  وضــع  بــه 
آن دچــار شــدند )ســیزیف، پرومتئــوس، دانائیدهــا و...(. 
ــه دلیــل  ــد ب ــر بودن ــر آن کــه همگــی در نهایــت ناگزی جالب ت
عمل شــان، دور باطلــی را تــا ابــد از یــأس بــه انقــاب و از 
انقــاب بــه یــأس تکــرار ســازند؛ مســئله ای کــه در تاریــخ 
کشــور خودمــان الاقــل 150 ســال اســت بــه آن دچاریــم. 
تجربــی  و  ذهنــی  الگوهــای  کــه  نمی کنیــم  انــکار  گرچــه 

لزومــاَ منطبــق بــر واقعیــات عملــی نخواهنــد شــد.
هســتم«  پــس  می کنــم،  »طغیــان  احتمــاالً  نهایــت  در 
کامــو گرچــه یــک ارزش اســت، امــا »شــک می کنــم، پــس 
می توانــد  میــزان  همــان  بــه  هــم  دکارت/کانــت  هســتم« 
ارزش باشــد. شــاید بــه نظــر برخــی، یک دیگــر را نفــی کننــد 
ــه هرحــال  ــد؛ ب ــا بعضــی دیگــر آن هــا را مکمــل هــم بدانن ی
تبدیــل وضعیــت از یــک ملــِت تجربه محــور بــه جامعــه ای 
آگاهی محــور شــاید بتوانــد راه خروجــی از ایــن بن بســت را 

بــه روی مــا بگشــاید.
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بررســی مفهــوم امنیــت ملــی و اعتراضــات ملی بنا بر شــاخصه های جهانی؛

 تئــوری خانه امن

گاهی محور؛  در بــاب اعتراِض آ

حدودِ بی حدود



یــک عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس بــا تاکیــد بــر این کــه »انقــاب اســامی محصــول اجتماعــات 
مردمــی اســت« گفــت: اگــر بــه مــردم اعتنــا نکــرده و مطالبــات آن هــا را نادیــده بگیریــم نتیجــه ایــن خواهــد شــد کــه غــرب 

مــردم مــا را در دســت خــود بگیــرد و مــا تنهــا تکیــه گاه اســتحکام قــدرت جمهــوری اســامی را از دســت خواهیــم داد.
ــرای شــنیده شــدن صــدای اعتراضــات  ــی مناســب ب ــه ضــرورت فراهــم کــردن بســتر قانون ــا اشــاره ب احمــد علیرضابیگــی ب
مــردم، بیــان کــرد: قانــون اساســی مــا یــک قانــون مترقــی و پیشــرفته اســت. اصــل 27 قانــون اساســی اجتماعــات را آزاد تلقــی 
کــرده مگــر این کــه مخــل اســام و یــا مســلحانه باشــد. در غیــر ایــن صــورت مــا هیــچ گونــه محدودیتــی بــرای شــکل گیــری 
اجتماعــات نمی توانیــم قائــل شــویم. متاســفانه نــوع نگــرش مــا نســبت بــه ایــن بنــد از قانــون اساســی در مقاطــع مختلــف 

دارای اشــکال بــوده و ایــراد اساســی نیــز بــه مجلــس وارد اســت.
ادامه خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کدِ درج شده بخوانید.

اشتری: در موضوع مهسا امینی ضرب و جرحی نبود

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و دوم / نیمه اول مهر  31401
نگـــاه ویـژه

فراینــد  عالی تریــن  »هنــر«  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ســترگ  اثــری  کــه  فراینــدی  اســت.  بشــر  ســاخت 
انتقــال  به منظــور  انســانی،  هــوش  و  احساســات  بــر 
یــک مفهــوم دارد؛ آن چــه کــه به شــکلی نمادیــن بــه 
منصــه ی ظهــور می رســد و باالتریــن درجــه از تبلــور 

نامیــدش. می تــوان  انســانی  خاقیــت 
زیبایــی  مهــارت  و  توانایــی  این کــه  حیــن  در  هنــر 
نبــوده و  بــا زیبایــی همــراه  آفریــدن اســت، همیشــه 

 Petra van de Gevel توســط  یادداشــت  ایــن 
وب ســایت  در   2020 مــی  ســوم  در  و  شــده  نوشــته 

اســت.  شــده  منتشــر   debatmagazine
در  دیــواری  روی  هنــری  اثــر  یــک  فوریــه  ســیزدهم 
شــد؛  دیــده  اولین بــار  بــرای  انگلســتان  بریســتوِل 
ایــن نقاشــی، تصویــرِ دخترکــی را نشــان مــی داد، در 
حــال پرتــاب تیرکمــاِن ســنگی  بــه ســوی آســمان کــه 
انفجــاری قرمزرنــگ را شــکل داده بــود. از آن جایــی 
بودنــد  بــود، همــه معتقــد  نزدیــک  ولنتایــن  روز  کــه 
اســاطیر  در  عشــق  خــدای  کیوپیــد،  نمــادِ  دختــرک 
در  دیگــری  نقاشــی   بعــد،  یک مــاه  اســت.  یونــان 
فلســطین،  شــهرهای  از  یکــی  بیت لحــم،  در  هتلــی 
کــه  شــد،  ظاهــر  بیت لحــم«  »داغ دیدگــِی  عنــوان  بــا 
جدایــی«  »دیــوار  روبــه روی  را  نــوزاد  عیســای  آخــورِ 
جدایــی  دیــوار  بــود.  کشــیده  تصویــر  بــه  اســرائیل 
همــان دیــوار حائلی ســت کــه میــان اورشــلیم و رام هللا 
قــرار گرفتــه. دیــوان بین المللــی دادگســتری بــاور دارد 
اســرائیل  این حــال  بــا  غیرقانونی ســت؛  دیــوار  ایــن 
حمــات  از  جلوگیــری  بــرای  را  دیــوار  می کنــد  ادعــا 
تروریســتی ســاخته و از آن ســمت فلســطینی ها آن 
را تنهــا، تــاِش اســرائیل بــرای مطالبــه ی تملــِک زمیــن 

ننــد.  می دا
»بنکســی«، هنرمنــدِ خیابانــِی مرمــوز، دنیــای هنــر را 
زیــر و رو کــرده اســت. اگرچــه هنــوز هویتــش نامعلــوم 
اســت، امــا به عنــوان هنرمنــدی مبــارز، کــه آثــاری غالبــاً 
نمادیــن و بحث برانگیــز خلــق کــرده، تأثیــرات زیــادی 

الــزام خلــق زیبایــی نیســت کــه از مفهــوم هنــر، هنــر 
می ســازد. هنــر تجربــه اســت، هنــر روایــت اســت، 
هنــر تقســیم عمــل اســت، هنــر شــرح محنــت اســت 

واگویــه ی شــادی. و احتمــاالً 
و آن چــه کــه هنــر و هنرمنــد را ارزشــمندتر از پیــش 
از  دادگــری  و  داد  ســنبل  بــرآوردن  ســر  می ســازد، 
عنفــوان هجــوم بیــداد اســت؛ آن چــه کــه اذهــان را 
بــه تفکــر وا دارد و دربــاره ی جایــگاه وجودی شــان 
بــه اندیشــه بنشــاند. بــذر تردیــد را بــه عقایــد کهنــه 
و  بصیــرت  راســتین  میــوه ی  و  بــکارد  مهجــور  و 

بیــاورد. بــه عمــل  را  روشــن گری 
هنرمنــد  یــک  بــاری 
خلــق  بــا  می توانــد 
و  ســاده  بــس  آثــار 
ســوژه های  انتخــاب 
بی تکلــف،  و  بی ادعــا 
فــراوان  مــرارت  بــا  امــا 
ســوژه های  به جــای 
و  پرطمطــراق  و  بدیــع 
بــا  تقابــل  در  درســت 
رنسانســی های مدعــی 
ایتالیــا،  فلورانــس  در 
نمــادی  آفریــدگار 
شــکوهناک از بیــداری 

باشــد. حــذر  و 
می توانــد  هنرمنــد 

گذاشــته  جــای  بــر   )Urban Art( شــهری  هنــر  بــر 
اســت. جــوالی 2019، بنکســی در رقابــت بــا لئونــاردو 
محبوب تریــن  به عنــوان  پیکاســو،  پابلــو  و  داوینچــی 
در  را  آثــارش  کــه  او  شــد.  برگزیــده  بریتانیــا  نقــاِش 
و  دیوارهــا  روی  بــر  و  خیابان هــا  در  جهــان  ســطح 
از  آمیــزه ای  در  یافــت؛  می تــوان  متعــددی  پل هــای 
هنــر و طنــز ســیاه، دیدگاه  هــای سیاســی خــود را در 
مــورد مســائل و رویدادهــای روز دنیــا بــه نمایــش در 

مــی آورد. 

بنکســی ســال 2005 بــه فلســطین رفــت تــا بــا آفرینــِش 
ناخواســته«  »مداخلــه  هم چــون  بســیاری  آثــار 
را  خــود  اعتــراض   )Unwelcome Intervention(
ــن  ــد. ای ــراز کن ــه بیدادگری هــای اســرائیل اب نســبت ب
دیوارنــگارِی مشــهور، شــکافی را بــر روی دیــوار جدایی 
نشــان می دهــد کــه چشــم اندازِ ســاحلِی دل انگیــزی 
در پــِس آن پیداســت؛ کنایــه از بهشــتی کــه در جــای 
دیگری ســت و در حقیقــت اعتــراِض بنکســی نســبت 
بــه وجــودِ دیــوار اســت کــه مانــع خــروج فلســطینی ها 

از خــاِک خــود می شــود. هم چنیــن در اثــر دیگــری، 
دخترکــی در حــال بازرســِی بدنــِی سربازی ســت؛ 
کــه تلویحــاً بــه بازرســی های بی وقفــه ی ســربازان 
اشــاره  غیرنظامــی  اشــخاض  روی  بــر  اســرائیلی 
ــا معکــوس  نشــان دادِن واقعیــت  دارد و بنکســی ب
ســعی در محکومیــِت ایــن تفتیش هــای هــرروزه و 

دارد. سیســتماتیک 
چــه در غــزه و چــه در دیگــر نواحــِی فلســطین، 
در  رســید؛  خــود  هــدِف  بــه  نهایــت  در  بنکســی 
ویرانه هــای  شــد  موفــق  ســاعت  چندیــن  عــرض 
ایــن ســرزمین ها و تیــره روزِی مردمان شــان را بــه 
دنیــا نشــان دهــد؛ تصاویــری کــه شــاید هیچ کــس 

آفریننــده ی معجــون گــرم و گیرایــی از تلفیــق طنــز 
حــال  عیــن  در  و  باشــد؛  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
مردم شناســی،  از  یکــی  درجــه  منبــع  آثــارش  هــم 
جغرافیــا، آداب و رســوم و فرهنــگ و درد مردمــان 
باشــد. هنــر می توانــد آینــه ی تمام نمــای جنبش هــای 
اصاحــی و دادخواهانــه ی فــردای پیــش رو و آثــار و 
خــود  از  و  باشــد  پســین  و  پیشــین  متفکــران  آراء 

فرهنــگ. و  بزایــد  شــعر 
فریــاد حق خواهــی و نجــوای کَرکننــده ی آن چــه کــه 
خواهــان  می شــود،  نامیــده  قیدوبندهــا  از  رهایــی 
خــود  بــه  مختــص  بیــان  و  عرضــه  ظرافــت  و  هنــر 
و  هــدف  کــه  آن چــه  تســریع وصــول  بــا  تــا  اســت؛ 
ویران گــری  ســرکوب  شــدت  از  نهایی ســت  مقصــد 

خــود بکاهــد و پیــروزی را رقــم بزنــد.
بایــد بــا تکیــه بــه هنــر بــه ســردی برفــی کــه می بــارد، 
بــا گرمــای روشــنی بخش خورشــید، غلبــه کــرد و نــور 
را بــه تاریکــی چیرگــی بخشــید و ریشــه های ظلــم را 

در برابــر عــدل خشــکاند.
هنــر قــدرت اســت و ظرافــت و تنــدی؛ و اعتــراض، 
ــان اســت  ــا آن چــه در جری ــف ب ــان عقیــده ی مخال بی

و در منســب قــدرت.
زبان هــای  و  ماهــر  در دســت های  دو  ایــن  آمیــزش 
روشــنی  عصیــان  کامــل  اندیشــه های  و  قــادر 
در  می شــود  نــان  گاهــی  کــه  ظفرمندی ســت  و 
آزادی  دادگاهــی،  در  می شــود  عــدل  ســفره ای، 
می شــود در زندانــی، اقبــال می شــود در خانــه ای و 

زیــادی. آدم هــای  لبــان  بــر  می شــود  لبخنــد 
»به دشــمن نمایم هنر هرچه هســت

زِ مردی و پیروزی و زور دســت«
پرویــن اعتصامی

ایــن  و  باشــد؛  نداشــته  دیدن شــان  بــه  عاقــه ای 
بــه  مبــارزه  بــرای  را  بنکســی  کــه  بــود  آن چیــزی 

می داشــت.  وا  حرکــت 
یــا  اشــراف  از  بنکســی  کــه  می دانیــم  الاقــل  حــاال 
طبقــه ی  از  عضــوی  او  نیســت؛  مرفــه  خانــواده ای 
باعــث  مســئله  همیــن  و  اســت  جامعــه  فرودســت 
شــده عــده ای او را الگویــی قــرار دهنــد کــه قــدرت 
را از طبقــه ی برخــوردار پــس گرفتــه  اســت؛ چراکــه 
هنــر، ابــزاری بــود تنهــا در دســترِس ثروتمنــدان. او 
همان طــور کــه توجــه و عاقــه ی آدم هــای زیــادی را 
بــه ســمت هنــر خیابانــی جلــب کــرد، ایــن توانایــی 
را دارد کــه هنــر را بــه یــک جریــاِن متــداوِل فکــری 
و فرهنگــی تبدیــل کنــد. بنکســی از ســبک هنــرِی 
باســتان  مصــر  بــه  آن  قدمــِت  کــه  دیوارنــگاری، 
بــه  را  دولت هــا  تــا  می کنــد  اســتفاده  برمی گــردد، 
ســخره بگیــرد، رهبران شــان را زیــر ســوال ببــرد و بــا 
ــح،  ــری از ســرمایه داری، جنــگ، صل آدم هــای بیش ت

بگویــد.  و... ســخن  ریــاکاری  فقــر،  فردگرایــی، 
ــه تخریــب امــوال  ــا وجــود این کــه بنکســی متهــم ب ب
امــا  می شــود؛  روبــه رو  انتقاداتــی  بــا  و  عمومــی 
جهانــی  جوامــع  بــر  هنــرش  کــه  اســت  واضــح  پــر 
سیاســی  مســائل  خصــوص  در  و  می گــذارد  تأثیــر 
او  می کنــد.  افشــاگری  و  روشــن گری  اجتماعــی  و 
مشــغوِل  بیش تــر  قــدرت  مجریــاِن  کــه  داد  نشــان 
هســتند،  خیابان هــا  دیــوار  و  در  نگه داشــتن  تمیــز 
تــا حفــظ امنیــِت مردمان شــان! کــودکان در اغلــِب 
آثــار او حضــور دارنــد؛ کــه ایــن پیــام را می رســاند کــه 
پاییــن  از ســنین  آن هــا زیســِت اجتماعــی دارنــد و 
یــاد می گیرنــد در مــورد مســائل جــاری اظهــار نظــر 
ابــزاری  به عنــوان  بیــان  آزادی  هم چنیــن  کننــد. 
و  دارد  بنکســی  آثــار  در  پررنگــی  نقــِش  قدرتمنــد، 
هنــرِ او صــداِی همــه ی انسان هاســت؛ چراکــه ثابــت 
می کنــد هیــچ گاه بــرای خلــق هنــر بــه مثابــه اعتــراض 

و ابــراز عقیــده دیــر نیســت. 

حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 1400

هنــر بــه مثابه واخواهی؛

 شــکارچیان در برف

روایتــی از یــک هنرمند خیابانی؛

بنکســی، گرافیتی و هنرِ سیاســی 

 )Leonardo da Vinci( »تصویــر می کشــند، هم چــون »لئونــاردو داوینچــی
ببــرد،  ســوال  زیــر  را  زمــان  آن  کلیســای  مذهبــی  عمل کــرد  توانســت  کــه 
به گونــه ای کــه تــا قرن هــا کســی بــه اعتراضــش پــی نبرد)اشــاره بــه تابلــوی 

شــام آخــر(. 
از نقاشــی، مــادر هنرهــای تجســمی کــه بگذریــم؛ نقــش پررنــگ اعتراضــی 
کاریکاتــور را نمی تــوان نادیــده گرفــت. در واقــع کاریکاتــور بــه دو دلیــل؛ یکــی 
به خاطــر دیده شــدن در نشــریات و دیگــر به خاطــر صراحــِت بیــان، توانســته 
قوی تریــن ســاح در برابــر جریــان ظلــم باشــد، از آمریــکای جنوبــی گرفتــه تــا 

خاورمیانــه. 
ــار تاثیرگــذارش،  ــا آث ــم کــه ب ــه خاطــر بیاوری ــیNaji al-Ali( »9( را ب »ناجی العل
توانســت از مظلومیــت فلســطینیان حمایــت کــرده و در ایــن راه بــه شــهادت 

برســد. 
خــود  تاریــخ  در  زیــادی  مثال هــای  کاریکاتــور،  هم چــون  نیــز  گرافیــک  هنــر 
صــف  در  گاه  و  پیوســته  آزادی خواهــان  خیــل  بــه  گاه  کــه  دارد  به همــراه 

اســت. گرفتــه  قــرار  ثناگویــان 
توانســت   )I Want Out( شــوم«  خــارج  »می خواهــم  عنــوان  بــا  پوســتری 
نقــش بزرگــی در پایــان دادن بــه جنــگ ویتنــام بــازی کنــد. ایــن اثــر، نســخه ی 
 I( »تکمیلــی پوســتر معــروِف »مــن شــما را بــرای ارتــش آمریــکا می خواهــم
 )James Montgomery( »اثــر »مونتگومــری )Want You For U.S. Army
بــود کــه پــس از چنددهــه انتشــار یافــت. شــماره یــک، پوســتری بــرای قــدرت 
حاکــم و شــماره دو، پوســتری در برابــر قــدرت حاکــم. امــا در خلــق پوســترهای 
»جــان  می درخشــد؛  گرافیــک  تاریــخ  در  بــزرگ  طــراح  یــک  نــام  اعتراضــی، 
هارتفیلــدJohn Heartfield( »10(. اون یک تنــه، چنــان عرصــه را بــر هیتلــر 
تنــگ کــرده بــود کــه نامــش در بــاالی لیســت ســیاه گشــتاپو قــرار داشــت و ایــن 
درســت زمانی ســت کــه پیشــوا، اوج محبوبیــت خــود را تجربــه می کــرد؛ تــا 
جایــی کــه برخــی از طراحــان گرافیــک، پوســترهایی مبنــی بــر ظهــور دوبــاره ی 
مســیح از او خلــق کــرده بودنــد. همان گونــه کــه در جریــان انقابــات مردمــی، 
ــد، از  ــر هــم می زنن ــه تعبیــری »خــروج«، طیفــی از خــود مــردم اتحــاد را ب ــا ب ی
میــان هنرمنــدان نیــز، افــرادی بــا آثارشــان مانعــی بــرای جریــان آزادی خواهــی 

می شــوند.
ــق  ــران خل ــه ی انقــاب ای ــار بســیاری در میان ــز، آث ــران نی طراحــان گرافیــک ای
کردنــد کــه پوســترهای »بــرادران شیشــه گران11« از جملــه تاثیرگذارتریــِن آن هــا 

بــود.
ابــزاری  بــا  کــه  باشــم  بــه هنرهایــی داشــته  نیــز  اشــاره ای کوتــاه  این جــا  در 
به نوعــی  و  نمــوده  ضبــط  و  ثبــت  را  اجتماعــی  واقعیــات  دوربیــن،  نــام  بــه 
روایــات  در  پیشــرو  عکاســان  از  جالــی12«  »بهمــن  می کننــد.  تاریخ نــگاری 
ــران هســتند. اساســاً مستندســازی، هــر آن چــه هســت را نمایــش  انقــاب ای
می دهــد، امــا هنرمنــد گاهــی بــا زاویــه ی نــگاه خــود، توانســته زیرکانــه مواضــع 

خــود را بیــان کنــد.
در نتیجــه ی ایــن مجــال کوتــاه بایــد گفــت؛ آن چــه در ظاهــر بــه نظــر می رســد، 
جریانــات حاکــم بــا صــرف ســرمایه های فــراوان و بــا اتــکا بــه علــوم سیاســی 
ایــن میــان ذره ای  بــه پیــش می برنــد و هنــر در  و نظامــی، اهــداِف خــود را 
و  نیســت  دیــدگاه عمیقــی  ایــن  بایــد گفــت  امــا  بــه حســاب نمی آیــد.  هــم 
برعکــس، هنــر گاهــی چنــان ابــزاری می شــود کــه هــزاران تانــک و مسلســل 
توانایــی مقابلــه بــا آن را نداشــته باشــد. جــادوی هنــر، تســخیر ناخــودآگاه 
کــه  اســت؛ همــان عاملــی  پاشــنه ی آشــیل آن، محبوبیــت  و  انسان هاســت 
کســب  در  ناتوانــی  بــا  قــدرت  جریانــات  می شــود.  قلب هــا  در  نفــوذ  باعــث 
محبوبیــت، ســعی می کننــد از راه خــود هنــر وارد شــده و مقبولیت شــان را از 
طریــق هنرهــای سفارشــی بــه هنرمنــدان وابســته به دســت بیاورنــد، کــه البتــه 

چــون از دل بــر نیایــد، الجــرم بــر دل نیــز ننشــیند. 

ســه تار  ســیم  چهارمیــن  کــه  موســیقی دان،  و  عــارف  علیشــاه،  1.مشــتاق 
شــد./2.هنرمند  قمــری سنگســار  هجــری   1206 ســال  در  اوســت،  نــام  بــه 
ــار سیاســی و شــاعرانه اش، شــهرت بســیاری برایــش  فلســطینی االصل کــه آث
بــه همــراه داشــته اســت./3.هنرمند ایرانــی ســاکن نیویــورک کــه در آثــارش بــه 
ــرِ  ــه شــهرتش به واســطه هن ــد صــرب، ک ــان می پردازد./4.هنرمن ــت از زن حمای
اجراســت./5.هنرمند چینی االصــل کــه از هنرهــای ســنتِی چیــن بــرای بیــان 
دموکراســی اســتفاده می کند./6.هنرمنــد گرافیتــی )دیوارنــگاری اعتراضــی( 
ــام دهکــده ای در اســپانیا  ــی ناشــناخته دارد./7.ن و فعــال سیاســی، کــه هویت
کــه  اثــری  شــد./8.نام  بمبــاران  نــازی  آلمــان  توســط   1937 ســال  در  کــه 
ــاران مــردم مادریــد توســط ســربازان ناپلئــون در اوایــل قــرن 19 را نشــان  تیرب
)فلســطینی االصل(  عــرب  جهــان  کاریکاتوریســت  می دهد./9.مشــهورترین 
آلمانــی  گرافیــک  رســید./10.طراح  قتــل  بــه  لنــدن  در   1987 ســال  در  کــه 
مکتــب فتومتــاژ کــه بــا طراحــی پوســترها و روی جلــد مجــات، بــه دشــمن 
شــماره یــک حــزب نــازی بــدل شــد و ناچــار بــه فــرار از آلمــان شــد./11.برادران 
شیشــه گران )کــوروش – بهــزاد – اســماعیل(/12. عــکاس سرشــناس ایرانــی 

ــرد. ــا ک ــاع مقــدس ایف ــع انقــاب و دف ــت وقای ــه نقــش عمــده ای در ثب ک
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»آزادی ما در گرو پختگی ماست«
به روایت آتش زیر خاکسترِ بصیرترین قشر؛

بــه مجموعــه ی تظاهــرات اعتراضــی در میــدان تیان آن مــن شــهر پکــن،  اعتراضــات میــدان تیان آن مــن 
جمهــوری خلــق چیــن، اطــاق می شــود کــه در ۵ ژوئــن ســال ۱۹۸۹ بــه رهبــری دانشــجویان رخ داد. آن هــا در 

این واقعه به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند.

مهم تریــن تجلــی جنبش هــای سوسیالیســتی در کشــورهای اروپایــی رخــداد یــا اعتراضــات ســال ۱۹۶۸ 
فرانسه بود که در آن دانشجویان با ۱۰ میلیون کارگر و بدون رهبر هم راه شدند.

ــر ســال ۱۹۸۹ در  ــه مناســبت روز دانشــجو در ۱۷ نوامب مجموعــه ی اعتراضــات دانشــجویان چکســلواکی ب
شــهر پــراگ روی داد؛ کــه از آن بــا عنــوان »انقــاب مخملــی« نیــز یــاد می شــود. این واقعه ســبب زبانه  کشــیدن 

آتِش زیرخاکستر نارضایتی ضدکمونیستی شد.

طلیعــه ی ابــاغ بخش نامــه ی نژادپرســتانه ی دولــت آفریقــای جنوبــی کــه تحصیــل بــه زبــان انگلیســی را فقــط 
بــرای سفیدپوســتان و تحصیــل بــه زبــان آفریقایــی را فقــط بــرای سیاه پوســتان بیــان می داشــت، جنبــش 
دانشــجویی ســال ۱۹۷۶ آفریقــای جنوبــی را منجــر شــد کــه بــا ســرکوب شــدید پلیــس مواجــه شــد، امــا ادامــه 
یافــت؛ تــا آن کــه پــس از ســال ها مبــارزه دانشــجویان بــا رهبــری نلســون مانــدال در ســال ۱۹۹۱ بــه نتیجــه 

رسید.

خــروش مــوج اعتراضــات علیــه سیاســت های آمریــکا در وهلــه ای ابتــدا از عمــق دل خــود آن کشــور جوشــید. 
از بنیادی ترین الیه ی مدنیت و گســتره ی آگاهی، یعنی از »ســازمان دانشــجویان برای جامعه دموکراتیک«؛ 
و  ویتنــام  در  جنگ طلبانــه  سیاســت های  و  سیاه پوســتان  علیــه  نــژادی  تبعیــض   نظیــر  مســائلی  بــه  و 
ــه   ــا آن جــا کــه ایــن اســتمرار در ایســتادگی ســبب زبان ــد. ت دخالت هــای آمریــکای جنوبــی، سرســختانه غری
کشــیدن آتــش خشــم دولت مــردان شــده و بــا ســرکوب شــدید پلیــس و دســت گیری دانشــجویان ادامــه 

یافت. 

تعطیلــی  بــر  قــرار  دانش آمــوزان  آبــان  ســال ۱۳۵۷ درحالی کــه  روز ۱۳  ســوزناک  نســبتاً  و  پاییــزی  صبــح 
مدارس شــان گذاشــته بودنــد، بــه ســمت دانشــگاه تهــران حرکــت کردنــد تــا تجدیــد پیمانــی کننــد بــا آن چــه 
کــه بــه یقیــن آن را حــق می پنداشــتند. آن هــا فریــاد بــر می آوردنــد و رســاتر از همیشــه ســهم خــود را از 
دادخواهــی  طلــب می کردنــد. عقربه هــا هرچــه بیش تــر بــه پیــش می رفــت بــر ســوز هــوا و انجمــاد قلــب آن 
ــا آن کــه عقربه هــا در ســاعت ۱۱ بعــد از ظهــر ایســتاد، ایســتاد و در خاطــره ی خــود نجــوای  روز می افــزود، ت
حزن انگیــز در خــون غلتیــدن ایمــان راســتین تعــدادی از دانش آمــوزان و دانشــجویان را بــرای همیشــه ثبــت 

کرد.


