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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایاالت متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما ن طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما  می داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته ساالر است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارایة می شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعاالن و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تالش ما برای توسعة توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسالمی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تالش توانا، ترجمه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، 
کنشگری و فن آوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 

 اکبر عطری                                                مریم معمارصادقی 
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مقدمه
حکومت نیکالی چائوشسکو   در رومانی از سرکوب گرترین نظام های کمونیستی بود که 
با هر گونه انتقاد و مخالفت به شدت برخورد می کرد. در دوران حکومت چائوشسکو   
فقر شدید مردم را از پای در آورده بود و سیاست های اقتصادی تحمیلی از سوی رهبر 
اقتصاد  بر  از کنترل دولت  ناشی  ناکارآمدی  با  توأم  بود -  بر صرفه جویی  مبتنی  - که 
کشور، به وخیم تر شدن اوضاع منتهی شده بود. کوچک ترین انتقاد یا ابراز نظر مخالفی، 
از  بالندیانا1،  آنا  ]در همین شرایط[  برمی انگیخت.  را  اعظم  هرچند جزئی، خشم رهبر 
برجسته ترین شعرای رومانی، کتاب شعر وقایع کوچه من را برای کودکان منتشر کرد. 
این کتاب درباره او سروده شده است  از اشعار  این بود که یکی  استنباط چائوشسکو   
)شاید هم درست درک کرده بود: در حکومت های اقتدارگرا هنرمندان و نویسندگان 

ناگزیرند انتقادات خود را با زبان اشاره و استعاره بیان کنند.(
نشریات  و  روزنامه ها  در  بالندیانا  آثار  من، چاپ  وقایع کوچه  انتشار  از  بالفاصله پس 
هم زمان  حال  این  با  شد.  اعالم  ممنوع  بودند،  دولت  کنترل  تحت  همگی  که  کشور، 
کتاب های او در آلمان شرقی، شوروی، ایتالیا و انگلستان چاپ و منتشر می شد. بالندیانا 
در نامه ای سرگشاده به رئیس  جمهور اظهار بی گناهی کرد. اندک  زمانی پس از انتشار 
آن نامه مجموعه ای از اشعار اولیه بالندیانا در رومانی چاپ شد، اما انتشار بخش اعظم 

آثار او تا وقوع انقالب، در پایان سال 1٩٨٩، ممنوع بود.

Ana Blandiana -1 )متولد 1942( شاعر، مقاله نویس و شخصیت سیاسی رومانیایی و از برجسته ترین 
نویسندگان معاصر رومانی است.
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شعری که در ادامه آمده قطعه ای است که موجب خشم رئیس جمهور چائوشسکو   
شد. عنوان این شعر »در کوچه من، ستاره ای« و مترجم آن به زبان انگلیسی پیتر ِجی2 

است. 

2- Peter Jay.
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در کوچه من، ستاره ای
قبل از این که ادامه بدم

باید یک پرانتز باز کنم 
یا در یک  تازه در یک داستان  باز کنم، یک فصل  باید یک فصلی  اینه که  )منظورم 

کتاب(
موضوع این پرانتز

کسی ست
که اهل محل نیست

این طور بگم که 
درباره این شخص

صفت ها ... بی معنی می شن
صحبت من، درباره »سکالیون«ه.

همین که می گم »سکالیون«
فکر می کنم همه می دونن

توضیح بیش تر الزم نیست.
همون اسمش کافیه

همه می دونین، همه می دونن
صحبت از کیه.

طوری ازش حرف می زنم
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مثل این که آدم سرشناسیه، خیلی سرشناس
سکالیون اما، گربه خوب شهر ما ست

که همه براش، شعر سرودن
که عکس اش رو

همه جا کشیدن
عین ستاره ها، ستاره های سینما.

عالوه بر شعر و تصویر ...
کاریکاتور هم براش کشیدن

کاریکاتورهای ُپرشور
کاریکاتورهای خوش مزه 

حتی ... کاریکاتورهای تلویزیونی.

خوب ... حاال
بعد از این همه موفقیت

این همه توفیِق باورنکردنی و بی چون وچرا،
چه تعجبی

که وقتی می ره قدم بزنه
اهل محل، همگی شون 

سرودست می شکنن واسه دیدنش؟

پنجره ها رو چهارطاق می کنن 
بچه ها، درس و مشق رو از یاد می برن یک سره

شاخه درخت ها هم سرک می کشن از اون َور دیوار
تا ببیننش.

ازدحام، ازدحام، همه جا ازدحامه
عین ازدحام بازار.

ماشین ها ناگزیر یواش می کنن
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این طرف و اون طرف
نگاه های پر از ستایش 

عین یک گربه
وقتی که خیره می شه، زل می زنه.

شاخه های گل بهش می دن
نون و نمک بهش می دن

یکی دو نامه، تو پاکت سربسته
همه فریاد می زنن

سکالیون! سکالیون!
اون وقت سکالیون
عین آدم های مهم

آروم و خونسرد ادامه می ده؛
به یکی، توصیه ای می کنه

به اون یکی، که با صدای بلند اعتراض می کنه، 
َدلِه دزد به مرغدونی شون می زنه، صدا  )مثِل یک مرغ و جوجه هاش که وقتی یه گربه 

می کنن( 
گوش می ده 

اما به همه
لبخند می زنه؛ لبخندهای تصنعی 

اما با همه دست می ده؛ دست دادن های شلخته وار 
این جا و اون جا
یه توبیخ به این

یه سرکوفت به اون 
همه در حضورش، سرتاپا گوشن، سرتاپا چشمن

سرتاپا سپاس.

حتی ...
باورتون شاید نشه

اما عین حقیقته
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گربه های نر و ماده هم 
از دعوا دست برداشتن!

از همه چیز عجیب تر
شنیدم که یه موش کوچولو

که منتظر بود
عالیجناِب واال مقام 
یه لقمه چپش کنه
با یه صدای نازک

ناله ای کرد و گفت
چه شانسی!

عالیجناِب واال مقام می خواد منو
یه لقمه چپم کنه!

توی این وضع غریب
چه عجب که سکالیون

اون قدر باد کرده که 
پوست خودش هم براش شده تنگ

تو فکر خودش البد
فکر می کنه مهم شده.

واسه همین
خیلی جا خوردم

وقتی ...
صداش که کردم 

جوابم رو داد
)می خواستم بهش کادو بدم! یه قطعه شعر، واسه سپاس!(

ممکنه که تو فکر اون
مثل کسی که همه دنیا می شناسنش
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تو اوج قدرت، تو اوج شهرت
هراز گاهی، گرچه به سختی

مثِل ... یک اشتباه سهوی
یادش بیاد 

که از آدمای قصه های منه.




