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نمایش قدرت پکن در آستانه سفر نانسي پلوسي به آسیا

التهاب در تنگه تایوان

سیل، بدحجاب ها و گشت ارشاد را برد؟!تعهد به آزادی

خیانت روشنفکران

تنش میان چین و ایاالت متحده بر ســر تایوان باال گرفتــه و کمتر از دو روز پس از 
تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده و شی جین پینگ همتای چینی اش، 
ارتش پکن اعالم کرد مانوری یك روزه در تنگه تایوان برگزار و در آن از مهمات جنگی 
استفاده خواهد کرد و تردد در اطراف استان فوجیان ممنوع خواهد بود. شی در تماس 
تلفنی با بایدن با اشــاره به چالش تایوان، هشــدار داده بود که واشنگتن با آتش بازی 
نکند. این مانور نظامی واکنش چین به اعالم خبر سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در روزهای آینده به تایوان ارزیابی شــده است. پلوسی قرار است در 
ســفر آســیایی خود به ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور برود که پس از هشدارهای 
چین، ســفر احتمالی او به تایوان «در دست بررسی» اعالم شده است. چین از آمریکا 
خواســته تا تابع «اصل چین واحد» باشد و با صراحت تأکید کرد که «چین قاطعانه با 
اســتقالل تایوان و دخالت خارجی مخالف است». در مقابل رئیس جمهور آمریکا نیز 
تأکید کرده که سیاست های این کشــور در قبال تایوان تغییری نکرده و «با تالش های 
یک جانبه برای تغییر وضعیت یا تضعیف صلح و ثبات در تنگه تایوان مخالف است». 
نانسی پلوسی بلندپایه ترین مقام آمریکایی از سال ۱۹۹۷ به این سو خواهد بود که به 
این جزیره مســتقل سفر می کند. با این حال بایدن هفته پیش به خبرنگاران گفته بود 
مقامات نظامی آمریکا معتقدند سفر پلوسی به تایوان در این برهه زمانی «ایده خوبی 
نیست». اظهارات بایدن به طور یکسان باعث اعتراض قانون گذاران و کارشناسانی شد 
که معتقد بودند بایدن در تالش برای کنترل ســفر شخصی یکی از اعضای کنگره، از 
حدود قانونی رئیس جمهور و ارتش فراتر رفته است. آمریکا روابط دیپلماتیک رسمی 
با تایوان ندارد، اما طبق قوانین این کشــور موظف اســت ابزار دفاعی را در اختیار این 
جزیره قرار دهد. در پی جنگ داخلی چین در ســال ۱۹۴۹، حزب ناسیونالیســت چین، 

«کومینتانگ»، سرزمین اصلی را به حزب کمونیست واگذار کرد و دولت جمهوری چین 
به ریاســت «چیانگ کای شک» در جزیره تایوان مستقر شــد و شهر تایپه را به عنوان 
پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید. جمهوری خلق چین حکومت تایوان 
را غیرقانونی خوانده و خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است. دولت 
آمریکا همچنین دکترین «ابهام استراتژیک» را حفظ می کند که در آن نه تأیید و نه رد 
خواهد کرد که آیا در صورت حمله چین از تایوان دفاع خواهد کرد. تنش های متعدد 
میان چین و ایاالت متحده باعث شده روابط دو طرف به پایین ترین حد خود در دهه های 
اخیر سقوط کند. علی رغم کاهش تمایل حزب کمونیست چین برای مذاکره در مورد 
اکثر موضوعات مورد اختالف، کاخ سفید اعالم کرد که باز نگه داشتن خطوط ارتباطی 
بین دو قدرت مهم اســت. جان کربی، ســخنگوی امنیت ملی کاخ ســفید می گوید: 
«رئیس جمهور می خواهد اطمینان حاصل کند خطوط ارتباطی با رئیس جمهور شی 
همچنان باز اســت، زیرا آنها نیاز دارند. مســائلی وجود دارد که ما می توانیم در مورد 
آنها با چین همکاری کنیم و سپس مسائلی وجود دارد که درخصوص آنها به وضوح، 
اصطکاک و تنش وجود دارد. این یکی از مهم ترین روابط دوجانبه در جهان امروز است 
که پیامدهایی فراتر از هر دو کشــور دارد. رئیس جمهور به وضوح این را درک می کند 
و ما به کار روی این رابطه ادامه خواهیم داد». ظاهرا شــی از بایدن خواســته است تا 
وظیفــه «دو قدرت بزرگ» را مدیریت امنیت جهانــی بداند و از رئیس جمهور آمریکا 
خواسته است حزب کمونیست چین را از دریچه «رقابت استراتژیک» نبیند. با این حال، 
بایدن در حال حاضر نیاز دارد به وضعیت چین به عنوان یک قدرت رو به رشــد توجه 
کافی داشته باشد و در عین حال باید رفتار خصمانه فزاینده رژیم چین را کاهش دهد. 
برای این منظور بود که گفت وگوی شی با بایدن به شدت بر تایوان متمرکز شد. شی به 

در جریان بازدید رونالد ریــگان، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده از برلین غربی در 
سال ۱۹۸۷ به او گفته شد کمونیست ها در برلین شرقی دستگاه های شنود دوربرد دارند. 
همان طور که در زندگی نامه او بازگو شده است، پاسخ او  چنین بود: «یکی از مقامات آلمان 
گفت که مراقب حرف هایتان باشــید. وقتی این حرف را شنیدم، به سمت پاگردی که به 
ساختمان نزدیک تر بود رفتم و در مورد این صحبت کردم که درباره دولتی که مردمش را 
مانند حیوانات مزرعه در آغل نگه می دارد، چه فکری می کنم. دقیقا یادم نیست که چه 
گفتم اما ممکن است در اظهار نظرم در  مورد کمونیسم کمی ناسزا نیز چاشنی کار کرده 
باشم، به این امید که صدایم شنیده شود». با وجود جنایت های فراوانی که حکومت های 
کمونیســتی در طول تاریخ مرتکب شده اند، همواره مورد حمایت روشنفکران بودند اما 
این تنها یکی از موضع گیری های فاجعه بار این قشر و ایستادن مداوم آنها در سمت غلط 
تاریخ محسوب می شود. شاید بهترین توصیف برای روشنفکران این جمله توماس سوئل 
(Thomas Sowell) باشــد: «آنها بدون آنکه جزء بدترین انســان ها باشند، کمک کردند 
تا بدترین نتایج ممکن به بار بیاید». توماس ســوئل نویسنده کتاب مهم «روشنفکران و 
جامعه؛ آنجا که روشنفکران خطا می کنند» که اکنون ۹۲ سال  دارد و بیش از ۴۰ کتاب به 
نگارش درآورده، نویسنده ، نظریه پرداز، اقتصاددان و مفسر سیاسی سرشناس آمریکایی 
اســت که مزیت او نگاه محافظه کارانه اش در نقد عملکرد روشــنفکران چپ گراست. 
سوئل از دانشگاه کلمبیا در رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده 
و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرده است. او در دانشگاه های هاروارد، 
راتگرز، کورنل، دانشــگاه براندیس، کالج آمهرست و دانشــگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، 
اقتصاد تدریس کرده است و از ۱۹۸۰ در انستیتو هوور در دانشگاه استنفورد مشغول به 
کار بوده  است. نکته جالب اینکه سوئل در سال های دهه ۲۰ زندگی خود و زمانی که شور 
و هیجان جوانی بر عقل و منطق غالب بود، تعلقاتی مارکسیستی داشت و یکی از اولین 
مقاله های حرفه ای او، بررسی اندیشه ها و عملکرد مارکسیستی- لنینیستی بود. سیاست 
اجتماعی، مسائل نژادی، گروه های قومی، آموزش و تصمیم گیری تا اقتصاد کالسیک و 
مارکسیستی، موضوعات مورد عالقه سوئل محسوب می شوند و مقاله هایش تا حدود 
شش سال پیش یعنی زمانی که ۸۶ ساله بود، به صورت مرتب در فوربس، نشنال ریویو، 

وال استریت ژورنال، واشنگتن تایمز و نیویورک پست منتشر می شد.
سوئل در کتاب مهم «روشنفکران و جامعه» که در سال ۲۰۰۹ منتشر کرده و به تازگی 
ترجمه فارســی آن هم وارد بازار نشر شده، روشنفکر را کسی می داند که شغلش خلق 
و ترویج ایده   اســت. با این تعریف و این میزان اثرگذاری، پرسش اصلی این است که در 
قرن اخیر محصول نهایی کار روشنفکران و ایده هایی که مطرح کردند، وضعیت جوامع 
را بهتر کرده یا بدتر؟ جواب ســوئل با توجه به کارنامه عملکرد روشــنفکران و سوابق 

موضع گیری های آنها این اســت که «خیلی ســخت می توانیم بر اساس شواهد نتیجه 
نگیریم که روشــنفکران جهان را به مکان بدتر و خطرناک تری تبدیل کرده اند. دلیل این 
نتیجه گیری خطاهایی بی شــمار است که روشنفکرها مرتکب شدند و یکی از مهم ترین 
خطاها بی توجهی به واقعیت و چســبیدن به ایده های انتزاعی است. نکته این نیست 
که روشنفکران اشتباه کرده اند یا در مورد موضوعات خاصی کم اطالع هستند. نکته این 
است که روشنفکران با این رفتار و تفکر که در  مورد انسان های انتزاعی در دنیایی انتزاعی 
در حال بحث هســتند، از زیر بار مسئولیت و کار طاقت فرسای یادگیری حقایق در مورد 
انسان های حقیقی در جهان واقعی شانه خالی می کنند؛ حقایقی که اغلب تفاوت های 
بین آنچه روشــنفکران می بینند و آنچــه ترجیح می دهند ببیننــد را توضیح می دهد. 
بسیاری از مسائلی که مشکالت اجتماعی نامیده می شوند، تفاوت هایی بین نظریه های 
روشنفکران و واقعیات جهان هستند. تفاوت هایی که بسیاری از روشنفکران آن را به این 
معنا تلقی می کنند که اشتباه است و نیاز به تغییر دارد. ظاهرا نظریه های آنها و دیدگاه 

حامی آن نظریه ها نمی تواند اشتباه باشد».
آرمان شهر خیالی

ســوئل در بخشی از این کتاب می نویسد: «تحســین روشنفکران از فضائل مفروض 
کشورهای خارجی اغلب به عنوان ابزاری برای سرزنش کشور خودشان عمل کرده است. 
این الگو به دوره ژان ژاک روسو در قرن هجدهم برمی گردد که تصویرش از وحشی نجیب 
به عنوان ابزاری برای سرزنش تمدن اروپایی استفاده می شد. درحالی که مقایسه برخی از 
کشورها با ملل دیگر یا شاید با دیدگاه ایدئالی در  مورد اینکه ملت ها چگونه باید باشند، 
مشروع اســت، اما به طور کلی اغلب روشنفکران غربی، یا روشنفکران آمریکایی به طور 
خاص، ملت خودشــان را با تصویری ســاختگی از ملت های دیگر مقایسه می کنند. در 
دهه ۱۹۳۰ تصویری خیالی از شوروی توسط روشنفکران آن دوران و به کمک نویسندگان 
حامی شوروی ساخته شــد. برای نمونه درحالی که مردم شوروی از گرسنگی شدیدی 
رنج می بردند و اردوگاه های کار اجباری فراوانی تحت لوای استالین وجود داشت، منتقد 
ادبی معروف، ادموند ویلســون، اتحاد شــوروی را قله اخالقی جهان نامید. زمانی که 
حقایق و واقعیت های بسیاری از اتحاد جماهیر شوروی در دسترس همگان قرار گرفت، 
روشنفکران شروع به پیداکردن کشورهای دیگر کردند تا از آنها به عنوان دستاویزی برای 
ســرزنش کردن کشور خودشان استفاده کنند. کشــورهایی مانند چین کمونیستی، هند، 
برخی کشــورهای جهان سوم  یا حتی بعضی کشورهای تازه اســتقالل یافته در جنوب 

صحرای آفریقا».
جهان انتزاعی

این نویســنده آمریکایی به چندین مورد از همراهی روشــنفکران بــا دیکتاتورهای 

چپ گرا و اصرار آنها بر ایده های غیرواقعی و انتزاعی اشــاره می کند و می نویسد: «عدم 
پاسخ گویی به دنیای بیرون صرفا اتفاق نیست  بلکه یک اصل است. جان استوارت میل 
گفته درحالی که روشنفکران با اندیشه هایشان برای دیگران معیارهای اجتماعی تعیین 
می کنند، خود باید از معیارهای اجتماعی آزاد باشند. به همین روش روشنفکران نه تنها 
از تبعات مهم اندیشه هایشــان دور مانده بلکه اغلب حتی پس از اشــتباهات فاحش 
خود، از بی آبرویی نیز مصون مانده اند. یکی از مزیت های شگفت آور روشنفکر بودن آن 
اســت که آزادانه، بدون نگرانی از وارد شــدن هرگونه خدشه ای به شهرت شان، به طرز 
مفتضحانه ای ابله هستند. روشنفکرانی که از استالین بت ساخته بودند، درحالی که او 

میلیون ها نفر را حذف و کمترین شور آزادی را سرکوب می کرد، مشخصا 
اعتبار خود را از دســت نداده اند. آنها هنوز دربــاره هر موضوعی در دنیا 
ســخن می گویند و سخنانشــان با احترام شنیده می شــود. ژان پل سارتر 
در ســال ۱۹۳۹ از آلمان که در آنجا مشــغول به تحصیل فلسفه بود، به 
فرانسه برگشــت و به دنیا گفت که انتخاب بین آلمان هیتلری و فرانسه 
دشــوار است. با این حال، سارتر بعدها کشــیش روشنفکری شد که مورد 
احترام فرهیختگان سراسر دنیا قرار گرفت. سارتر از این لحاظ تنها نبود. پل 
ارلیش، حامی محیط زیست، در سال ۱۹۶۸ گفت: جنگ بر سر تأمین غذا 
برای همه انسان ها تمام شده است. در دهه ۱۹۷۰ دنیا دچار خشک سالی 
خواهد شد و با آنکه اکنون برنامه های آموزشی فشرده ای در این خصوص 
آغاز شــده، صدها میلیون نفر از گرســنگی خواهند مرد. با این حال، پس 
از سپری شــدن آن دهــه و دهه هــای بعدی نه تنها چنیــن چیزی اتفاق 
نیفتاد  بلکه چاقی و محصوالت کشــاورزی مازاد و بالاستفاده به یکی از 
مشکالت فزاینده بسیاری از کشورها تبدیل شد. اما پروفسور ارلیش نه تنها 
محبوبیت خود را از دست نداد  بلکه افتخارات و جوایزی را از مؤسسه های 

دانشگاهی معتبر دریافت کرد».
شباهت با فاشیست ها

به نوشته سوئل «تفاوت بسیار کمی بین کمونیست ها و فاشیست ها، 
جــز در لفاظی هــا وجــود دارد. در واقع اشــتراکات بین فاشیســت ها و 
حتی چپ های متعادل بســیار بیشتر از اشــتراکات بین هرکدام از آنها و 
محافظه کارهای ســنتی در مفهوم آمریکایی  اســت. نگاهی دقیق تر این 
موضوع را روشن می کند. کمونیسم، سوسیالیسمی با تمرکز... بین المللی 
و روش های تمامیت خواه اســت. بنیتو موسولینی بنیان گذار فاشیسم، آن 
را سوسیالیســم ملی در وضعیتی که تمامیت خواه باشــد، تعریف کرد؛ 

بایدن گفته است «بازی با آتش شما را به آتش خواهد کشید. امیدوارم ایاالت متحده 
بتواند این را به وضوح ببیند» اما بازخوانی تماس منتشرشــده توســط کاخ سفید این 
گفته ها را کم اهمیت جلوه داد و صرفا گفت که سیاست ایاالت متحده در به رسمیت 
شناختن حزب کمونیســت چین به عنوان تنها نهاد حاکم بر چین تغییر نکرده است. 
شی وعده داده است این جزیره را با سرزمین اصلی متحد کند و استفاده از زور را برای 
این کار رد نکرده است. به نوبه خود، کشور تایوان از سال ۱۹۴۹ خودگردان بوده است، 
هرگز تحت کنترل حزب کمونیست چین نبوده و دارای دموکراسی و اقتصادی پررونق 
بوده است. تنش ها بر سر موضوع تایوان در هفته گذشته و در میان گمانه زنی ها مبنی 
بر اینکه نانســی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در حال برنامه ریزی برای 
دیدار شخصی از این کشور است، افزایش یافت. حزب کمونیست چین متعاقبا تهدید 
کرد در صورت انجام این ســفر، «اقدامات قهرآمیز» علیه ایاالت متحده و تایوان انجام 
خواهد داد. پس از این اظهارات، بایدن علنا گفت چنین ســفری «ایده خوبی نیست» 
و اشاره کرد که ارتش مخالف آن است. نانسی پلوسی در واکنش به تهدید های چین 
گفت این دولت ممکن است باور داشته باشد که چین هواپیمای او را در صورت سفر 
به تایوان ساقط می کند. در ماه می  هم وزیر دفاع چین گفت که حزب کمونیست چین 
برای جلوگیری از به رســمیت شناختن اســتقالل عملی تایوان در سطح بین المللی، 

«در آغاز جنگ بدون توجه به هزینه ها تردید نخواهد کرد». آسوشــیتدپرس به نقل از 
مقام های پنتاگون نوشــته بود که ارتش طرح امنیتــی ویژه ای برای مقابله با هر گونه 
«رویداد غیرمنتظره» در این ســفر احتمالی آماده کرده است. چند مقام پنتاگون گفتند 
از بابت احتمال حمله چین به هواپیمای حامل نانســی پلوسی نگران نیستند، اما از 
بابت احتمال وقوع حوادث ناخواسته دیگری که ممکن است جان پلوسی را به خطر 
بیندازد، نگرانی دارند. پیش تر، روزنامه «ســاوت چاینا مورنینگ پســت» به نقل از یک 
گروه تحلیلی محلی گزارش داد که ناوگروه تهاجمی نیروی دریایی آمریکا در شــرق 
آسیا به سمت تایوان در حال حرکت است. کارشناسان سیاسی پیش بینی می کنند که 
با توجه به هشــدارهای شدید پکن، احتمال لغو سفر پلوسی به تایوان زیاد است و در 
صورت انجام این ســفر واشنگتن الزم است تا هزینه های آن را بپردازد و این هزینه ها 
می توانــد منجر به بروز تنش در این منطقه از جهان هم زمان با درگیری ها در اوکراین 

باشد. طرح کمك نظامی به تایوان
در چنین شــرایطی، جمهوری خواهان کنگــره آمریکا برای ارائــه الیحه ای اقدام 
کرده اند که یک برنامه کمک نظامی به صورت «قرض و اجاره» را برای تایوان به منظور 
مقابله با آنچه «ســتیزه جویی روزافزون چین» خوانده می شــود، در نظر می گیرد. این 
الیحه که ایده میشل استیل، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سناتور مارشا 
بلک برن اســت، از یک برنامه در اوایل دهه ۱۹۴۰ الگوبرداری شده که به دولت ایاالت 
متحــده اجازه می داد تا متحدان اروپایی را بدون اینکه خودش مســتقیما وارد جنگ 
جهانی دوم شود، تقویت کند. این دو سیاست مدار آمریکایی گفتند که حزب کمونیست 
چین همچنان به ارعاب و فشار بر متحد ما ادامه می دهد و ایاالت متحده باید همواره 
طرف آزادی و دموکراســی باشد. این الیحه به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد 
تا ســالح و تجهیزات نظامی را به تایوان قرض یا اجاره دهد. در عوض، دولت تایوان 
موظف اســت هزینه «بازگرداندن یا جایگزینی» سالح های قرض گرفته را در یک بازه 
زمانی ۱۲ســاله بازپرداخت کند. این الیحه تصریح می کند که کاخ سفید می تواند در 
صورت لزوم درباره مبلغ بازپرداخت دوباره مذاکره کند. سناتور بلک برن گفت : تایوان 
بزرگ ترین شــریک ما در منطقه هند – اقیانوســیه اســت و تداوم حق حاکمیت آنها 
برای به چالش کشیدن «محور جدید شــرارت» حیاتی است. تایوان باید بداند ایاالت 
متحده از آنها با تجهیزات دفاعی از جمله تسلیحات و ادوات، صرف نظر از آنچه حزب 

کمونیست چین می گوید، حمایت خواهد کرد.

یکشنبه
۹ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۹

 این یک نوع «مهارت سیاســی-اجتماعی» است 
که طی آن برای حل مشــکالتی که چشــم انداز 
روشنی ندارند و نمی توانیم هم چشم انداز دقیقی از آن داشته باشیم، روشی از نوع 
«معماری اجتماعی» را در پیش می گیریم. راه حل مهمی که از ســوی کارشناسان 
«حل مســئله» برای مشکالت پیچیده و غامض ارائه شــده، یک راه حل فنی و نه 
محتوایی بوده است. آزادی نیز از آن جمله است. در واقع «سیاست آزادی» همان 
«تعهد به آزادی» اســت؛ یعنی یک نوع معماری تدریجی-تاریخی اســت. با این 
روش، تعهدی ملی به یک امر نسبی، همچون آزادی و برساختن آن در یک فرایند 
تاریخی ایجاد می شــود. به همین دلیل اســت که رجال سیاسی و معماران اولیه 
یک حکومت بسیار مهم هستند؛ چراکه این تعهد آنها به آزادی است که معماری 
نظامات سیاسی را رقم می زند. بدین سان سخن از تعهد به معماری آزادی است. 

اینکه آیا آزادی بی قید و شــرط اســت؟ حدود آزادی چیست؟ و پرسش هایی از این 
دست برای «سیاست آزادی» گمراه کننده است و سبب می شود هیچ گاه به نتیجه 
نرسیم. هشدار! که منظورم این نیست که در ساحت اندیشه به چنین موضوعاتی 
نباید پرداخت. این بدیهی اســت که در حوزه فکری بایســتی غنای الزم پدید آید. 
ســخن من معطوف به «آغاز سیاست آزادی» اســت. به هر حال باید شروع کرد 
و بــه تدریج آن را صیقــل داد نه اینکه اجرای آن متوقف بــر یک تعریف دقیق و 
شســته رفته شــود؛ چنین چیزی امکان وقوع ندارد. در واقع پاســخ قطعی به این 
پرســش ها وجود ندارد و سبب می شود در «سیاست آزادی» تعلل بورزیم. آزادی 
از جنس ابزار اســت و نه ایدئولوژی. بنابراین، مهم، پرسش از «اراده آزادی است». 
آیــا اراده ای برای آزادی داریم؟ اراده آزادی در فرایندی تدریجی و تاریخی و عرفی 
به معماری آن می انجامد. در این فرایند، آزادی برساخته می شود. مهم ترین نکته 

اراده آزادی  اســت و نه تعیین حدود دقیــق آن. تعیین حدود در قالب یک جریان 
عرفی و سپس حقوقی-قضائی شکل می گیرد. مهم این است که همگان دغدغه 
آزادی را داشــته باشــند و آن را علت العلل در اصالح نظام حکمرانی، در افزایش 
کارآمدی دستگاه های سیاســت گذاری و در مبارزه با فساد و تبعیض بدانیم. مهم 
این است که بدانیم «تعهد به آزادی» به نفع همگان است. در چنین فضایی است 
که حتی تعقیب و تنبیه دروغ پردازانی که از فضای آزاد برای بی ثباتی کشور و هتک 
حیثیــت افراد و نابودی اخالق سوءاســتفاده می کنند، به یکی از مهم ترین وظایف 
آزادی خواهان تبدیل می شــود. درک این نکته مهم است که بدانیم آزادی به نفع 
همه اســت؛ امروز این بیشتر و آن یک کمتر از این موهبت بهره می برد و برعکس. 
تعهدی کلی به آزادی مبنای سیاست آزادی  است و نه تعریف حدود آن. این، راهی 
صلح آمیز برای سازگاری اجتماعی است که به ثبات و اصالح و توسعه می انجامد.
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مدرک تحصیلی                   
 شناسنامه شماره ۵۶۵ صادره از بروجرد در مقطع 

پیش دانشگاهی صادره ی آموزش و پرورش شهریار 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

سند کمپانی و کارت  خودرو  ام وی ام  110S  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۸۱ _ ۴۸۲ ب ۸۱ و شماره 

موتور MVM 371FBHG001119 و شماره شاسی 
NATEBAPM4G1002151 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۲۱۵ ه ۳۳  و شماره موتور 

*SQRE4T15C*ACML04153* و شماره شاسی 

NAGC1AB49N1007220 به نام نیکی گودرزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  جک  J5  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۵۲۶ و ۱۲ و شماره 

موتور HFC4GB23CF3492752 و شماره شاسی 
NAKNG7212FB126214 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی، برگ سبز و کارت خودرو پژو پارس رنگ 
 خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران

 ۶۶ - ۶۵۳ ق ۲۲ و شماره موتور 167B0085566 و شماره 
شاسی NAAN11FE0LH294462 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو 207i رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ - ۳۴۸ و ۹۱ 

و شماره موتور 166B006568 و شماره شاسی 
NAAR03FE2NJ494447 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مادام که زیرساخت های اندیشه و سیاست پا نگیرد و قوام نیابد، با کمترین باران، 
ســیالب راه می افتد. سیالب های آینده مخرب تر هســتند؛ چون نسل هایی که از 
زمان انقالب هنوز مانده اند، زیر پایشان تا حدی محکم است، اما نسل های تازه تر چنین استحکامی ندارند. همین 
که تعداد بدحجاب ها زیاد شــده و تعداد ارزش مدارها و تعداد شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و جماعت 
کاهش یافته، نشانه هایی از تأثیرپذیری در برابر سیل است؛ هرچند حضور در بعضی مناسک مانند عید غدیر و 

محرم نشانه های مثبت تلقی می شود.
مقابله با ســیل طبیعت راهکار دارد؛ راهکارهایی که اگر نتواند خســارت را به صفر برساند، از آن می کاهد. اگر 
زیرساخت هایی مثل سدسازی، مانع قرارندادن بر سر سیل ها، حفظ گیاهان و... فراهم باشد، تلخی سیل را کاهش 
می دهد. در سیل سیاسی هم همین طور است. اگر بنیان های اندیشه محکم نشود، پایه اخالق لرزان نباشد، تحمل 
مخالف آســان شــود، محبت نهادینه نشود و خشــم و نفرت تحت کنترل درنیاید، سیل هایی حتی با سرعت کم و 

هجمه کوچک  هم ما را خواهد برد.

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

ایــن اصطالحی بود کــه خودش وضع کرد. عقیده ای مشــابه در آلمــان به نام حزب 
ناسیونال سوسیالیســت آلمان یعنی حزب هیتلر، طنین انداز شد که اکنون به نام حزب 
نازی معروف است و از این رهگذر مؤلفه سوسیالیستی اش را به دست فراموشی سپرده 
است. کارل مارکس می گفت: «طبقه کارگر یا انقالبی است یا هیچ چیز نیست». به عبارت 
دیگر میلیون ها انسان فقط زمانی اهمیت دارند که دیدگاه او را پذیرفته باشند، در غیر این 
صورت پشــیزی نمی ارزند. جورج برنارد شاو، جامعه شناس عضو انجمن فابیان، طبقه 
کارگر را جزء مردم نفرت انگیز دانست که هیچ حقی برای زندگی کردن ندارند. او معتقد 
بود: «اگر نمی دانســتم که همه آنها به زودی خواهنــد مرد و لزومی  ندارد که با افرادی 
مثل خودشــان جایگزین شوند، حتم ناامید می شدم». ادموند ویلسون وقتی جوانی بود 
که در ارتش آمریکا در جنگ جهانی اول خدمت می کرد، به دوستی نوشت: «باید ریاکار 
باشــم اگر نگویم... که از مرگ این ســطل  زباله های متحرک، کمتر آشفته می شوم تا از 
احضار شدن هر یک از دوستانم به ارتش». چپ تمامیت خواه به طور مشابه روشن کرده 
که قدرت تصمیم گیری باید منحصر به نخبگان سیاسی باشد یعنی پیشگام 
طبقــه کارگر، رهبری از یک نژاد برتر یا هر عبارت خاص دیگری که ممکن 
است شعار نظام تمامیت خواهان باشــد. در کالم موسولینی «توده مردم 

صرفا پیروی می کنند و تسلیم می شوند».
نمونه قحطی اوکراین

یک نمونــه تاریخی از حقایــق سرکوب شــده، دادن اطالعات غلط و 
گزارش نکردن قحطی ایجاد شــده توسط شوروی اســتالینی در اوکراین و 
قفقاز شــمالی بود که میلیون ها نفر را در دهه ۱۹۳۰ به کشــتن داد. والتر 
دورانتی، خبرنگار نیویورک تایمز در مسکو نوشت: «هیچ نشانه ای از قحطی 
یا گرســنگی وجود ندارد». او جایزه پولیتــزر را دریافت کرد، هیئت منصفه 
پولیتــزر او را برای گزارش هایی ســتود که با تحقیــق، دانش، بی غرضی، 
عدالت و شفافیت عالی تهیه شده بود. در همین زمان، نویسنده بریتانیایی، 
ملکوم موگریج از اوکراین گزارش داد که کشــاورزان روستایی آنجا واقعا 
از گرســنگی زجر می کشــند: «منظورم گرســنگی به... معنای مطلقش 
اســت؛ نه مثال ســوءتغذیه ای که بیشــتر روستایی های شــرقی و بعضی 
کارگران استخدام نشــده در اروپا دچارش هستند،  بلکه آنها هفته ها تقریبا 
هیچ چیز برای خوردن نداشــتند». موگریج در مقاله بعدی خود نوشــت 
که قحطی ســاخت انسان یکی از وحشــتناک ترین جنایت های تاریخ بود؛ 
آن قدر وحشــتناک که مردم در آینده به سختی می توانند باور کنند که این 
قحطی واقعا یک زمانی اتفاق افتاده است. سوئل تضاد واقعیت موجود با 
تصورات روشنفکران چپ گرا را بسیار جالب و طعنه آمیز توصیف می کند: 
«مانند بســیاری مواقع دیگر در تاریخ روسیه، روشنفکرانی که در خواب و 
خیال به سر می بردند ناچار بودند بـرای یافتن انتظارات آرمان گرایانه خود 

در عالم بیداری از دوش آب خیلی سرد استفاده کنند».

روشنفکران و جامعه 
نویسنده: توماس سوئل
مترجمان: شروین صولتى

 شایان صولتى
ناشر: گوتنبرگ


