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ما فقط آینده خود را میخواهیم

آمریکا آمریکا مرگ به گرینکارت تو

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 االن مردم شــاکی هســتند که بنا بر اخبار منتشره،
فرزندان و اطرافیان و شــاید هم بعضی از مســئوالن،
تابعیت آمریکایی گرفتهاند و گرینکارت و عشقوحال و
السوگاس میکنند ،تا تقی به توقی میخورد ،جلوی
دوربین تلویزیون و وســط مجلس و سر چهارراه مرگ
بر آمریکا میگوینــد و پرچم آن بندههاي خدا را آتش
میزنند:
  -به نظر ما هر مســئولی کــه توی مجلس و توی
تلویزیــون فریاد میزند پرچم آمریکا یا هر کشــوری را
آتش زد ،پاسپورت خودش و فک و فامیلش را بگیریم
و آتش بزنیم.
  -درواقــع ما از این دالوران باید بخواهیم با صدای
بلنــد جای مرگ به نیرنــگ آمریــکا ،داد بزنند آمریکا
آمریکا مرگ به گرینکارت تو!
  -هر مسئولی که اهل واردات و صادرات و تابعیت
آمریکایی و فالن بود ،اما توی مجلس و جلوی دوربین
داد زد مــرگ بر آمریکا ،ســریع بگیریــم و یک مرگ بر
آمریکا به زبان خارجه ،روی پیشانی یا لپش تاتو کنیم.
اینطوری تاتو ،پتهاش را میریزد روی آب.
 آمریکا اما از نمایندههای ما ناقالتر اســت؛ ایرانرا که بمب هســتهای ندارد تحریم میکند ،اما میرود
با کره شمالی که بمب هستهای دارد دوست میشود
و ســفارتش را هم میبرد وسط فلسطین با بوقوکرنا
افتتاح میکند .نتیجه؟ اخبــار جهان و افکار عمومی
جهان را معطوف به رامکردن اسب سرکشی مانند کره
شــمالی میکند و با این وضعیــت دیگر برایش فرقی
نمیکند که ایران تحریم بشود یا نه؟ چهارتا ایرانی گیر
دارو باشــند یا چهارتا هواپیمای مســتعمل و فرسوده
ســقوط کند یا دانشجوها و شاغالن ایرانی در آمریکا و
خانوادههاشان بین زمین و آسمان آمریکا ویالن بشوند.
واقعا شما فکرش را بکن ،این ماه کره شمالی که جهان
را تهدیــد میکــرد ،میخواهد در حضــور خبرنگاران
بینالمللی سایت آزمایش هستهایاش را از بین ببرد و
با آمریکا مذاکره کند ،خب برای کی فرق میکند تحریم
پدر صاببچه ما ایرانیها را درمیآورد؟
جمعبندی :سوفیا ...عشق من ...وسط همچین جهان
شیرتوشــیري که هیچکس نیست به آدم بگوید خرت
به چند من؟ تو چطوری توقع داری جای اینکه من خر
مراد را سوار شوم و فلنگ را ببندم ،خر شوم و عاشق تو
بمانم؟ قربان تو؛ میدون دوم ،خر تو.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى

صحنــه دوگانهاي کــه در روز نکبت یــا افتتاح
ســفارت آمریکا در اورشلیم به سراسر جهان ارسال
شــد ،بار دیگر مظلومیــت مردم فلســطین را فریاد
زد؛ فریــادي با خــون و درد و زخم که بر ذهن مردم
جهان نشست .افراد مختلف جهان نسبت به انتقال
سفارت اعتراض کردند .بیش از سههزار نفر تاکنون
زخمي و بیش از  ۱۵۰نفر کشته نشان ميدهد چقدر
انتقال ســفارت براي مردم فلســطین دردناك بوده
اســت .این در حالي اســت که مــردم نظرات خود
را به شــکلهاي مختلف در شــبکههاي اجتماعي
منتشــر کردهانــد .روزنامه بریتانیایــی گاردین نیز با
انتشــار یادداشتی از عاطف ابوســیف ،رماننویس و
سیاستمدار فلسطینی ،به کشتار فلسطینیان هنگام
اعتــراض در نوار مرزی اعتراض کــرد .در این مقاله
طوالنی بــا عنوان »ما فقط آینــدهای میخواهیم«،
آمده اســت» :شاید آنها با ما غزهایها رفتاری دور از
شأن انسان داشته باشند ،اما در »روز نکبت« )اشاره
بــه هفتادمین ســالگرد تشــکیل اســرائیل( به دنیا
نشــان میدهیم که انســانیت ما را نمیتوان در هم
شکست« .ابوسیف در ادامه نوشته است» :بچههای
من نه سالحی دارند و نه حتی سنگی .برای جنگیدن

نیامدهاند ...اما ســربازان اســرائیلی از حداکثر نیرو
برای تخلیه منطقه اســتفاده کردند :گاز اشکآور که
از هواپیماهای بدونسرنشین پرتاب میشد ،خمپاره
و مهمات جنگی ...و تظاهرات مرزی توجه دنیا را به
خود جلب کرده اســت .دهها نفر کشته شدهاند  -از
جمله بچههایی که به سختی میتوان گفت به سن
نوجوانی رســیدهاند و روزنامهنگاران  -و هزاران نفر
مجروح شدهاند« .نویسنده با ذکر خاطرات تلخ چند
نسل از خانوادهاش در یافا و اردوگاههای پناهندگان
آورده اســت» :پیــام این اعتراض ســاده اســت :ما
نمیتوانیم تا ابد اینطــوری زندگی کنیم؛ حتی بعد
از صد ســال هم هنوز فلســطینیها با حقوق بشــر

انکارنشــدنی متولد خواهند شــد ،هرچقدر هم که
اسرائیلیها بخواهند آنها را به خاکوخون بغلتانند.
اسرائیل نمیتواند انتظار داشــته باشد که از صلح،
ثبــات و رفاه لــذت ببرد ،درحالیکه بــا ما هنوز هم
مانند حیوانات یک مزرعه صنعتی برخورد میشود.
حصار نهفقط مرز فیزیکی بین دو ملت اســت ،بلکه
یک خط مفهومــی تبعیضآفرین بیــن دو جهان و
دو واقعیت اســت .بدبختی یک جهان ،خوشبختی
دیگــری اســت؛ رؤیاهای یکــی در زیــر هفت دهه
ماسههای دیگری دفن شده است«.
ابوســیف یادداشــت خود را با ایــن جملهها به
پایان برده اســت» :راهپیمایی بزرگ بازگشت ممکن
اســت فردا به پایان برسد ،اما ســؤاالتی که مطرح
میشــود ،نهتنها باقــی خواهند مانــد ،بلکه بر هم
انباشته میشوند و بیش از پیش بر دیوارهای زندان
فلســطین فشــار خواهند آورد .اگر چیــزی تغییری
نکنــد ،دیگر دشــوار بتوان تصور کرد کــه این ملت
بهجانآمده پــس از یک قرن که از لحاظ سیاســی
به حال خود رها شده اســت ۷۰ ،سال جابهجایی و
مهاجــرت و – بهویژه برای غزه ۱۱ -ســال محاصره
طوالنی ،چه جهت تازهای در پیش خواهد گرفت«.

زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام

دور دﻧﯿﺎ

هر که مرا دیده ،در گذر دیده*

دوران ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪاي
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 در ایــران به دنیا آمده ۳۲ ،ســاله ،مادر دو فرزند.
با شــوهرش سرایدار هستند ،ســاکن باغی در یکی از
شهرهای اطراف کرج .بچهها را که ببینی از نظر سواد
و نوع معاشــرت و ادب ،تمام کلیشــهات از کودکان
افغان بههم میریزد .فاطمه تنها کسی نیست که مرا
در مــورد زندگی افغانها در ایــران و نوع پذیرایی ما
از آنان به فکر فرو برده اســت ،اما بیشک او همیشه
داســتانی دارد که تلنگری باشــد یا شــاید دریچهای
تــا بار دیگر با آن چهــرهای از خودمان که در زبان به
»میهماننوازی« مشهور است و در عمل شاید چندان
»نوازشــگر« نباشیم ،مواجه شوم .آرام و متین است و
بیسروصدا کار میکند .اطالعات عمومی خوبی دارد.
در مدرسه بچهها فعاالنه حضور دارد و سخت پیگیر
درس و مشقشان است .یکبار که در زمستان بخاری
مدرسه بچهها خراب شــده بود ،محله را بسیج کرد
و به این در و آن در زد تا خیری پیدا کند که برایشــان
بخاری بخرند .به قول معروف دســتوپادار اســت.
مدتی هم معلم بود ،نه در مدرسه که افغانستانیها
در ایران بهراحتی گواهی کار نمیگیرند ،اما به کودکان
افاغنهای درس میداد که اجازه ثبتنام در مدارس را
نداشــتند .پدرومادرش در افغانستان به دنیا آمدهاند،
اما خودش زاده و بزرگشده تبریز است .پیش از تولد
فاطمه مســتقیم از افغانســتان به تبریز رفته بودند،
همانجا مدرسه رفته و درس خوانده و در  ۱۶سالگی
ازدواج کرده است .شــاید نه صددرصد اما در موارد
زیــادی خاطرات مشــترکی با دههشــصتیها دارد.
زندگیاش در تبریز را بســیار دوســت دارد .میگوید:
»اصال از نگاهی که نســبت به افغانهــا وجود دارد
خبر نداشــتیم« ،امــا دیری نمیگذرد کــه از این نگاه
باخبر میشوند .طبق قانونی ،تبریز از جمله شهرهای
ممنوعــه برای افغانها اعالم میشــود و او ناچار به
ترک زادگاهش و همشــهریهای خوبش میشــود.
بــرای رفتن به افغانســتان ،در بحبوحــه جنگهای
افغانســتان پدرش تردید میکند؛ فرزندانش تابهحال
کشــور خود را ندیده بودند و خودش آنجا آشــنایی
نداشته .به قم میروند و کمی بعد فاطمه و شوهرش
برای کار به کرج میآیند .حاال  ۱۴ســال از این به قول
خودش »کوچ« گذشــته؛ اتفاقی که باعث شد همه
آن حسهــای غریبی را که در کودکیاش نچشــیده
بود یکباره تجربه کند؛ حس پذیرفتهنشدن و در همه
لحظات غیرخودی و نخواســتنیبودن .خوشبینانه
اندیشیدم ،از همین بابت است که خواسته بچههایش
را در فضایــی دور از شــهر و آدمهایش بزرگ کند؛ در
فضایی که اکثر ساکنانش مانند خودشان شهروندان
درجه دو و سه شمرده میشوند ،اما نه! گویی این هم
انتخاب او نبوده ،بلکــه تحمیل قوانین محدودکننده
اســت که حتی به افغانهایی که به صورت قانونی
در این کشــور زندگی میکنند اجازه میدهد فقط در
»محــدوده مشــخصی« زندگی کنند و خــروج از آن
ناحیه میتواند منجــر به گرفتن مدارک یا بازگرداندن
آنها به افغانســتان شــود .فرزندانش نســل دومی
هســتند که در این کشور به دنیا آمدهاند ،اما همچنان
از بســیاری حقوق برخوردار نیســتند .فاطمه اینها را
بهراحتــی پذیرفته و آنقدر که مــن تعجب میکنم
متعجب نمیشود .گویا واقعیتهایی هستند که کل
زندگــیاش را تعریف کردهاند .مدتی اســت خیاطی
را شــروع کرده ،کالسهای فنی-حرفــهای رفته و با
وجود اینکه همه همکالســیهایش مدرک گرفتهاند،
بعد از دو ســال او همچنان در پی مدرکش است ،اما
مگر زندگی جز این اســت؟ حاال هــم در پی دریافت
گواهینامه اســت که خودش مسیری ناشدنی است.
»میگویم اول رانندگی را یــاد بگیر ،بعدا مدرکش را
میگیــری ،همه ما همیــن کار را کردیم« ...متعجب
نگاهم میکند .میگوید» :زهراخانم ،شــما با ما فرق
دارید .افغانی نمیتواند بدون گواهینامه پشت فرمان
بنشیند« و صدایش در گوشم میماند؛ »شما با ما فرق
دارید« .فرق داریم؟
* مصراعی از شعر شاعر افغان
محمدکاظم کاظمی

پس از چند هفته تحوالت مثبت دیپلماتیک در شــبهجزیره کره ،دونالد ترامپ وعده خروج ایاالت متحده از معاهده
هســتهاي سال  ۲۰۱۵را عمل کرده است .این تصمیم ،ســبب تقویت و تعمیق بحران در خاورمیانه و تضعیف اقداماتي
ميشود که در جهت منع گسترش سالحهاي هستهاي در سراسر جهان صورت ميگیرد.رئیسجمهور آمریکا با تصمیم
به عقبنشیني از توافق هستهاي ایران )برجام( تا اینجا ثابت کرده که مصمم است ساختارها و موافقتنامههاي بزرگ
جهاني را نابود کند .این تصمیم یک ضربه عظیم خواهد بود و تمام دنیا را در معرض خطر قرار خواهد داد.برجام – نتیجه
سالها مذاکرات دشوار  -مورد توافق هفت کشور و اتحادیه اروپا قرار گرفت و شوراي امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق
آرا آن را تأیید کرد .بااینحال ترامپ به طور یکجانبه تصمیم گرفت »باالترین سطح تحریم اقتصادي« را بر ایران و به قول
خودش بر »هر کشوري که به تالش ایران براي دستیابي به سالحهاي هستهاي کمک ميکند« تحمیل کند .درحالحاضر،
شــرکتها و بانکهاي کشــورهایي که به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند هستند ،به علت روابط تجاري مشروع
خود با ایران دچار مشکالت بسیاری ميشوند .به عبارت دیگر ،کشوري که قول خود را زیر پا گذاشته ،تصمیم به مجازات
کساني گرفته است که به تعهدات خود پایبندند.
برجام را هنوز هم ميتوان نجات داد .همه طرفهاي دیگر این توافقنامه قبال تعهد خود را به آن بار دیگر مورد تأکید
قــرار دادهاند ،اما بهویژه اتحادیه اروپا باید تدابیري براي حفظ برجــام اتخاذ کند .درحاليکه روابط ترنسآتالنتیک یکي از
اولویتهاي مهم است ،دفاع از چندجانبهگرایي  -و همه جنبههاي بارز آن  -از حمالت بيپروا و غیرقابلتوجیه نیز اولویتي
مهم است .این اولویت وقتي بیش از پیش خود را نشان ميدهد که آن حمالت نه با هدف »آمریکا مقدم بر هر چیز« ،بلکه
براي تقدمبخشــیدن به ترامپ بر هر چیز صورت گرفته اســت.خروج ترامپ از برجام در لحظهاي بسیار حساس در روابط
بینالمللي صورت گرفته اســت .از یک سو ،منع گسترش سالحهاي هستهاي در صدر دستور کار شبهجزیره کره قرار دارد.
درحاليکه اخیرا گامهاي مثبتي در این زمینه برداشــته شده ،دولت ترامپ ،با درپیشگرفتن این رویکرد سیاسي نامنسجم
ممکن است این فرصت را از بین ببرد.رئیسجمهور کره جنوبي ،مون جائه این اخیرا با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالي،
دیدار کرد تا درباره یک توافقنامه رســمي صلح براي پایاندادن به جنگ در شبهجزیره کره صحبت کند .جلسه مون-کیم
مقدمهاي بود براي نشســت خارقالعاده دیگري بین کیم و ترامپ که در روز  ۱۲ژوئن ) ۲۲خرداد( برگزار ميشــود .اولین
نشســت رهبر کره شمالي و یک رئیسجمهور مستقر در آمریکا ،نشاندهنده پیشــرفت قابلتوجهي است که در چند ماه
گذشته صورت گرفته است .فراموش نکنیم که سال  ۲۰۱۸با مبادله تهدیدهایي میان کیم و ترامپ براي بار چندم آغاز شد
و تــا جایي پیش رفت که ترامپ به گزافهگویي درباره اندازه »دکمه هســتهاي« خود پرداخت.اما بعد از آن ایاالت متحده
بهجاي تهدید ،به اســتفاده از دیپلماسي در برخورد با تهدید هستهاي کره شــمالي روي آورد؛ رویکردي که پیشرفتهاي
اخیر را امکانپذیر کرد .بااینحال به محض آنکه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه تازهتأییدشده ایاالت متحده ،به کره شمالي
ســفر کرد تا براي دومینبار با کیم دیدار کند ،ترامپ حالت خصمانه خود را در رابطه با ایران از ســر گرفت.مذاکره با کیم
همیشه بسیار چالشبرانگیز بوده ،بهویژه با توجه به اینکه کره شمالي ،برخالف ایران ،درحالحاضر داراي سالح هستهاي
اســت .با توجه به اینکه ترامپ با خروج از برجام اعتبار دیپلماتیک آمریکا را خدشــهدار کرده است ،کار ،دشوارتر از پیش
خواهد شد.ترامپ مایل است خود را مدافع منافع ملي ،تمامیت ارضي ،ظرفیتهاي نظامي و برتري اقتصادي قلمداد کند.
بااینحال اینکه نگاهش را به ایران دوخته است ،چندان تناسبي با واقعیتهاي سیاسي ندارد و بیشتر در انطباق با رویکرد
سیستماتیک او در رد تمام سیاستهاي مرتبط با سلفش ،باراک اوباماست .بهعالوه ،خروج او از برجام به این معناست که
به مذاق دو نفر از متحدان مورد عالقه ترامپ در خاورمیانه خوش بیاید :عربســتان ســعودي و اسرائیل؛ اولین کشورهایي
که او در مقام رئیسجمهور به آنها ســفر کرد.در واقع ،در ماه مارس )فروردین( که محمدبنســلمان ،شــاهزاده تاجدار
عربســتان سعودي ،به کاخ سفید رفت ،ترامپ براي طفرهرفتن از پرسشهایي که درباره جنگ در یمن مطرح شد مبنی بر
اینکه عربستان در آن نقش محوري دارد ،به محکومکردن حمایت ایران از شورشیان حوثي پرداخت .دولت ترامپ بهجای
ابتکار دیپلماتیک براي پایاندادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به یمن ،همچنان به شعلههاي یک جنگ نیابتي دامن ميزند.
بههمینترتیب ،انتقال ســفارت آمریکا در اســرائیل از تلآویو به اورشلیم که اعالم آن در ماه دسامبر )آذر( موجب نگراني
شــدید در جهان اسالم شــد )گرچه اعتراضها در ایران خشمگینانهتر بود تا عربستان سعودي( و این واقعیت که سفارت
دقیقا در هفتادمین ســالگرد اعالم استقالل اســرائیل افتتاح شد ،فقط سبب تشدید اختالفات است .آن روز را فلسطینيها
بهسبب جابهجایي مردم فلسطین بهعلت استقرار اسرائیل »روز نکبت« نامیدهاند.ائتالف ایاالتمتحده با عربستان سعودي
و اسرائیل مطمئنا امر تازهاي نیست اما ترامپ از رویکرد معتدلتر دولت قبلي فاصله گرفته است و همین امر ،خطر بازشدن
جعبه پاندورا در خاورمیانه را پدید آورده است .بازها )جنگطلبان-م (.در هر دو کشور در حال حاضر دست باال را دارند و
تالش عجیب بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل ،براي بياعتبارکردن برجام گواهي بر آن است .در ایران نیز چنین وضعي
برقــرار اســت؛ جایي که تندروها از خروج ترامپ از برجام به نفع خود بهرهبــرداري ميکنند.اوضاع فعلي براي وضعیت
سوریه که تمام قدرتهاي منطقه در آن حضور دارند ،خوب نیست .جنگهایي در جنوب سوریه در گرفته و کابینه نتانیاهو
اکنون در واکنش به گزارشهایي که روســیه ممکن است موشــکهاي ضدهوایي  ۳۰۰-Sرا به بشار اسد ،رئیسجمهور
سوریه ،تحویل دهد ،تهدیدهایش را بیشتر کرده است.ميتوان مطمئن بود که خروج ترامپ از برجام موجب شدتگرفتن
گرداب تخاصم در خاورمیانه خواهد شــد ،درحاليکه در شبهجزیره کره مسائل پیچیدهتري وجود دارد .فراتر از آن تصمیم
ترامپ ميتواند مشــکالتي جدي براي تالشهاي جهاني بهمنظور عدمگسترش سالحهاي هستهاي ایجاد کند که اکنون
حرکت قهقرایي را پیشرو دارد .نباید در هفتهها و ماههاي آینده بیش از این به قمار و مخاطره دامن زد.
* خاویــر ســوالنا پیش از این نماینده عالــي اتحادیه اروپا در امور سیاســت خارجي و امنیتي و دبیــر کل ناتو بود و
درحالحاضر رئیس مرکز اقتصاد جهاني و ژئوپلیتیک  ،ESADEعضو مؤسســه بروکینگز و عضو مجمع اقتصاد جهاني
شوراي اروپاست.

ﭘﯿﺸﺨﻮان
»جامعهشناسی عشق« کتابی است که بهتازگی توسط دکتر علی طلوعی نگاشته شده است.
او در مقدمه کتاب با اشــاره به آمار باالی طالق ،جرم ،مصرف مشــروبات الکلی و مصرف اندک
محصوالت فرهنگی نظیر ســینما ،کنسرت و  ...این سؤال را پرسیده است که آیا میشود دغدغه
جامعهشناسی داشت و بهسادگی از کنار این ارقام گذشت؟ او معتقد است با توجه به اینکه اکثر
مسائل اجتماعی از خانواده ،بداخالقیها یا خودخواهیهای مفرط و ...نشئت میگیرد ،اگر عشق
در خانواده جاری شود ،آستانه تحمل را ارتقا میدهد ،میتواند جامعه را اخالقی کند و دیگری را
بر خود برتری داد .در این کتاب عشق از منظر عرفانی ،ادبی و دو منظر جامعهشناسان کالسیک و جامعهشناسان انتقادی
بررســی شده و به عشــق؛ از افالطون گرفته تا انواع دستهبندی احساسات ،روانشناســی اجتماعی در زمینههای جاذبه
میانفردی ،نظریه دیالوگ عاشقانه فروم ،نظریه رنگآمیزی عشق جان لی و حتی به نظریه کاالییشدن عشق باومن در این
کتاب ۳۸۴صفحهای اشاره شده است .نشر جامعهشناسان این کتاب را با قیمت  ۴۳هزار تومان منتشر کرد.

