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باید اهل سیســـتان و بلوچســـتان باشـــی تا  کیمیای وجود شـــخصیت های جوان 
امـــا اهـــل معرفت، اجتماعی و دردمند را بشناســـی. جوانانی که دل در گرو اســـالم 
و انقـــالب و میهـــن و دیـــار خـــود داشـــتد و بـــرای آبادانـــی آن شـــب و 
روز نداشـــتند. شـــهید شـــهرکی شـــخصیتی بود که حرکـــت او باعث 
برجســـتگی او شـــده بـــود. اوجگیـــری او در قـــوت تفکـــر اجتماعـــی و 
تجلـــی دیـــن اجتماعی او را برجســـته کرده بـــود. حرکتش در فضای رکـــود و رخوت، 
امیدآفرین و ســـازنده بود و درخشـــش این حرکت پر برکت ختم به شـــهادت شـــد.
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اگر کفش آهنی ندارید 
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شماره7

»در برابـــر همـــه تبعیض هـــا و ممنوعیت هایـــی 
کـــه زندگـــی را در ایـــن کشـــور بـــه بقای ِصـــرف در 
اردوگاه هـــای کار اجبـــاری شـــبیه کـــرده اســـت 
می ایســـتیم.« اینهـــا بخش هایـــی از عباراتـــی 
اســـت که در متن بیانیه منتســـب به 250 مترجم 
کشـــور منتشـــر شـــده اســـت. بیانیه ای کـــه البته 
اســـامی امضاکنندگانش هـــم در انتهای آن ذکر 

شـــده است.
به عنـــوان یـــک روزنامه نـــگار حوزه فرهنـــگ برایم 
تعجبی نداشـــت نـــگارش و انتشـــار چنین متنی. 

یـــک جـــای کار اما می لنگیـــد. بنا را اگر بـــر مبارزه 
و نافرمانی مدنی و امثالهم بگذاریم - که شـــخصاً 
در فقـــره این متـــن همین تصـــور را دارم - فرصت 
طالیـــی چنیـــن متنـــی دو یـــا نهایتـــاً یک مـــاه قبل 
بـــود. زمانی کـــه اعتراضات هنوز اینقدر خشـــن و 
ســـخیف و سخت و مبتذل نشـــده بود و رشحاتی 
از عقبـــه اجتماعی ولو انـــدک را هم با خود همراه 

داشـــت. وضعیت حاضـــر اما چه؟!
بعـــد از قریـــب بـــه دو مـــاه، آنچـــه از پیکـــره ماجرا 
مانـــده، زد و خوردهـــای ســـخت فیزیکی ســـت 

و مســـلحانه کـــه هســـته های ســـخت امنیتـــی 
دارد.  در چنیـــن وضعیتـــی حـــرف حســـاب کـــه 
بمانـــد حتـــی نافرمانـــی مدنی هم ذیـــل اقدامات 
دیگـــری فاکتـــور می شـــود و طبعـــاً هـــم ورود 
بیهـــوده اســـت. دقیقـــاً همینجـــا بـــود کـــه خـــوره 
تردیـــد بـــه جانـــم افتاد کـــه نطفه ایـــن حرکت که 
در پـــی رانـــدن برخـــی از چهره های ترجمه کشـــور 
بـــه قهقراســـت و پوســـت مـــوز زیـــر پـــای حضرات 
انداختـــه و دوســـتان هـــم بـــه احتمـــال قریـــب به 
یقیـــن، نادانســـته پـــا رویـــش گذشـــته اند از کجا 

کلید خـــورده. تجربه روزنامه نگاری حکم می کند 
در چنیـــن مواقعـــی به دنبـــال اول منبعـــی باشـــم 
کـــه خبر را منتشـــر کـــرده. غالبـــاً اولین رســـانه ای 
کـــه چنیـــن رویدادهایـــی را رســـانه ای می   کنـــد 
نســـبتی هـــم بـــا گرداننـــدگان پشـــت  صحنـــه آن 
دارد. پاســـخی که به آن رســـیدم حدســـم را تأیید 
کـــرد. اولیـــن رســـانه ای کـــه خبـــر از واقعـــه داده 
بود حســـاب کاربـــری شـــبکه ســـعودی در توئیتر 
بـــود: ایران اینترنشـــنال! تـــا انتهایـــش را خودتان 

بخوانیـــد!

ســــرمــــقــــالــــه

انتهایش با خودتان!
محمدصادق علیزاده
سردبیر»ایران جمعه«
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خط آهن 166 کیلومتری 
که قرار است از داخل 

خاک آذربایجان به 
نخجوان کشیده شود. 
43 کیلومتر از این خط 

آهن در محدوده منطقه 
زنگزور و خاک ارمنستان 

قرار می گیرد. 

خط آهن 158 
کیلومتری در امتداد 
مرز نخجوان و ایران 

که در ایستگاه 
Velidag به خط 

آهن ترکیه متصل 
می شود.

پشت صحنه حاشیه سازی های  آذربایجان  در منطقه چیست؟

بازی با آتش در مسیر کریدورها

رقابـــت گســـترده فعلـــی بین ایـــران از یـــک طرف 
و آذربایجـــان، ترکیـــه و رژیـــم صهیونیســـتی 
از ســـوی دیگـــر در منطقـــه ای بـــه نـــام زنگـــزور 

متمرکـــز اســـت. از آنجـــا که ایـــران هر گونـــه تغییر 
راهبـــردی در ایـــن منطقـــه را به ضرر خـــود می داند 

و حاضـــر بـــه قطـــع شـــدن مســـیر ارتباطـــی خـــود بـــا 
قفقـــاز و روســـیه نیســـت، ســـیگنال های جـــدی از 

ســـوی تهـــران بـــه مقامات آذری و ترکیه فرســـتاده شـــد. 
از جمله رزمایش هـــای منطقـــه ای ایـــران در نزدیکـــی 

منطقـــه ارس کـــه بـــا واکنـــش مقامـــات طـــرف مقابـــل نشـــان 
داد پیـــام قدرتمنـــدی ایـــران را بـــه درســـتی دریافت کرده انـــد. 

آذربایجان
داالن 
نخجوانزنگزور

ایران
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بیانیه اخیر مترجمان 
در پی راندن برخی 

از چهره های ترجمه 
کشور به قهقراست 

و پوست موز زیر پای 
حضرات انداخته
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