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ــركوزى همچنان پرشتاب  نيكوال س
ــادى در  ــر و تحول بني ــت تغيي در جه
ــنتى و ناپلئونى  ساختارهاى جامعه س

فرانسه پيش مى رود.
ــيارى از قوانين اين كشور يادگار  بس
ــت كه هر از چندى به طنز  ناپلئون اس
و طعنه مردم و سياستمداران مى گويند 
كه فالن قانون متعلق به زمان ناپلئون 

است.
سركوزى چند كميته كارى و پژوهشى 
تشكيل داد كه از جمله يكى از اين كميته 
ها و يا كميسيون ها مربوط مى شد به 
بازبينى در جهت تحول و ديگرگونى در 
ساختارهاى حكومت و سه قواى كشور 
ــت اين كميته به عهده ادوارد  كه رياس
ــابق  ــت وزير س بالدور بود. وى نخس
فرانسه بود و يار وفادار ژاك شيراك بود 
كه پس از پايان خدمت فرانسوا ميتران، 
به شيراك دوست 30 ساله خود خيانت 
ــت جمهورى  كرده و خود را نامزد رياس
ــركوزى از  ــرد و در آن هنگام كه س ك
ياران نزديك ژاك شيراك بود، شيراك 
ــروه ادوارد بالدور  ــرده و به گ را رها ك
پيوست. هنگام خداحافظى با شيراك، 
نيكوالسركوزى در يك سالن كنفرانس 
پس از اين كه همه از سالن خارج شده 
ــيراك مى گويد پنج دقيقه  بودند، به ش

حرف دارم.
صندلى را جلو كشيده و با شيراك مى 

نشينند، سركوزى خطاب به شيراك مى 
گويد:

ژاك، تو خوب ميدانى كه من اهداف 
سياسى دارم و نمى توانم روى كسى كه 
بازنده است شرط بندى كنم. لذا من با 

بالدور همكارى مى كنم.
هر چند ژاك شيراك يكى از حاميان 
ــت مى دهد اما  ــدش را از دس ذكاوتمن
ــود و رئيس  در برابر بالدور پيروز مى ش

جمهور فرانسه مى شود.
بالدور كه از خانواده ارمنى هاى مهاجر 
ــيراك دور نماند  تركيه بوده از بالى ش
ــت خورده و به اتاق شهردارى  و شكس
پاريس 15 پناه برد. اما پس از سال ها، 
نيكوال سركوزى رئيس جمهور فرانسه 
ــت ديرين خود را فراموش  شد و دوس
ــم داد در  ــرده و به او مأموريتى مه نك
اين كميته كه رياستش را ادوارد بالدور 
از حزب دست راستى فرانسه به عهده 
داشت، سركوزى از شخصيت هاى چپ 
و سوسياليست نيز دعوت كرد و اين 13 
ــنبه 29 اكتبر پيشنهادات خود  نفر دوش
ــا ماده تقديم نيكوال  ــر و ي را در 77 تيت

سركوزى كردند.
از اين پس براساس ماده ،5 اين رئيس 
جمهور است كه سياست ملى را تعيين 

مى كند و دولت وظيفه اطاعت و اجراى 
آن را دارد كه با يان حساب نقش نخست 
وزير كمرنگ تر خواهد شد و شايد كًال 

پست نخست وزيرى حذف شود.
در اين 77 ماده مطروحه نقش پارلمان 
ــه بيشتر و حساس تر مى شود و  فرانس
ــان روى گزينش هاى مهم  كالً پارلم

دولتى و حكومتى مى تواند نظر بدهد.
ــركوزى پيشنهاد  پيش از اين نيز س
ــيون هاى حساس  كرده بود كه كميس
ــط احزاب  ــان توس ــى پارلم و پژوهش

اپوزيسيون دولت رهبرى بشود.
مجالس سنا و پارلمان نقش بيشترى 
ــت و يك  در كنترل دولت خواهند داش
ــنا كنترل و بررسى  هفته در ماه كار س

كارها و پژوه هاى دولت خواهد بود.
ــغلى  ــد ش ــر چن ــاده اى ديگ در م
سياستمداران نيز محدود مى شود و يك 
وكيل مجلس نمى تواند نماينده شهر و يا 
انجمن محلى باشد در صورتى كه امروز 
ــهردار و يا  يك وزير امكان دارد هم ش
معاون شهردار باشد و هم حقوق وكالت 
ــرد و هم حقوق انجمن  مجلس را بگي

شهر و غيره...
ــى احزاب  ــركوزى با تمام اينك س
فرانسه مشغول رايزنى در رابطه با پروژه 

77 ادوارد بالدور است و خواهيم ديد كه 
چه تغيير و تحوالتى بنيادين در اين مواد 
پديد خواهد آمد. پيش از تصويب نهائى 
آن كه سيستم حكومتى فرانسه را بيشتر 
به نوع حكومت در آمريكا شبيه خواهد 

ساخت.
www.awesta.net

توضيح:
ــته سياوش اوستا  مطلب هفته گذش
درباره خانم سيسيليا سركوزى در هنگام 
صفحه بندى جابجا شده است، به گونه 
ــال  ــركوزى در س اى كه تولد فرزند س
1997 با طالق مادرش از شوهر اولش 

در سال 1987 جابجا شده بود.

دگرگونى در ساختار حكومتى 
فرانسه

محمد قائد
نگارنده كه زياد 
نبوده  ــفر  اهل س
همه  مانند  است، 
آدمهايى كه آنچه 
ــدان عالقه يا  را ب
دسترسى ندارند با 
ــل به فلسفه  توس
اهميت  كم  بافى 
ــى دهند،  جلوه م
ــران را هرچه  ــن صفحات گفت: «اي ــال پيش در همي چند س
ــت دارم.» اكنون مى تواند به آن كالم ِ  كمتر ببينم بيشتر دوس
كنفوسيوسى بيفزايد كه در چنين هنگامه اى بيرون از ايران هم 
كامالً احساس راحتى نمى كند (احتماال باباكوهى نيز همين طور 

فكر مىكرد) . 
سالها پيش در فرنگ كسى كلمه ايران را مترادف «رومانى» 
گرفت و با نگارنده شروع به صحبت به زبان آن ملت كرد. زمانى 
همصحبت هائى بايد با كمك نقشه جغرافيا راهنمايى مىشدند 
ــت؛ كه گرچه نفت دارد  ــه ايران در كجاى خاورميانه واقع اس ك
زبان مردمش عربى نيست؛ كه در آنجا در خيابان با شتر حركت 
نمىكنند و جاگوار و مرسدس هم سوار مىشوند. براى اين راوى 
چنان واكنشهايى بامزه بود و اسباب سرگرمى كه نقش راهنماى 
تور ايفا كند. كسانى اعتقاد دارند گمنامى صد بار بهتر از بدنامى 

است. برخى غير از اين فكر مىكنند. 
حاال مىشنويم ايرانيانى هم كه ساليان دراز در فرنگ زندگى 
كرده اند مى نالند كه اوضاع خراب است: همسايه هائى كه معموال 
با خوشرويى درباره وضع هوا تبادل نظر مى كردند كنار مىكشند و 
قيافه اى مىگيرند كه يعنى «شما مال آنجاييد؟» و ايرانيانى اسامى 
مستعار روى خودشان گذاشته اند محمد و محمود را تبديل به 
«مايك» و هوشنگ را «هاوارد» كرده اند تا از پيامدهاى لورفتن 

ريشه هاى قومى فرهنگى شان در بروند. 
چنين موقعيتهايى البته هيچ خوشايند نيست: سرگرم بحث با 
ــتيد كه از نظرات شما خوشش آمده و صحبت گل  كسى هس
ــت. ناگهان با عالقه اى از سر كنجكاوى مىپرسد:  انداخته اس
«راستى شما اهل كجاييد؟» با شنيدن اسم وطن شما ابروهاى 
ــد: «اوووه.» اعالم كفايت  ــط مىگوي ــاال مىرود و فق طرف ب

مذاكرات. مرّخصيد. 
ــرزمين كفار مىافتد ياد  نگارنده گاه گدارى كه گذارش به س
گرفته است كه، گرچه همخوان با صداقت و اصول نزاكت نيست، 

تا حد ممكن از جواب دادن به اين سوال طفره برود. 
-اهل آن سوى درياها. 

-كدام درياها؟ 
-درياهاى عميق. 

ــوان به لفاظى پرداخت كه منظور از درياهاى  در نهايت، مىت
عميق، شكاف بين فرهنگهاست و غيره وغيره. درهرحال، لورفتن 
ــويد كه از وطنتان در  هويت ملى يعنى قربانى تصويرى مى ش
ــانه هاى جهان ارائه شده است. حتى نظر يا رفتارى را كه تا  رس
حاال عادى به نظر مى رسيده وقتى بدانند كجا به دنيا آمده ايد جور 
ديگرى تعبير مى كنند. اگر همين فردا تنش زدايى ايران با جهان 
شروع شود، دست كم يك نسل به درازا مى كشد تا اين تصاوير 

منفى در ذهن مردم دنيا رنگ ببازد. 
شگرد ديگرى كه نزد ايرانيان مقيم خارج باب شده استفاده از 
ــا، پرشيا و پرشن است. اين كلمه ها در ادبيات و  واژه هاى پرش
هنر جهان آشناترند و بارى نوستالژيك و مثبت دارند كه با واژه 
رايج ايران بسيار فاصله دارد. نگارنده حتى يك بار از واژه جعلى 
«پرشيك» استفاده كرد، به اين خيال كه هم مربوط به پرشياست 
و هم شيك دارد. متاسفانه كلك خوبى نبود، چون مارتينيك و 
موزامبيك را به ياد مخاطبان آورد. عبيد زاكانى مى نويسد در قم 
عمران نامى را مىزدند، به اين گناه مضاعف كه هم ُعمر است و 

هم الف و نون عثمان دارد. 
چنين قايم باشك هائى در فرهنگ ما ريشه دارد: افكار و هويت تان 
را پنهان داريد و خيال كنيد ديگران را متقاعد كرده ايد شما واقعاً 
همانى هستيد كه ادعا مىكنيد. با اين همه، در حالى كه مومنان 
تقيه را كنار مىگذارند و چنان صريح صحبت مىكنند كه ديگران 
را به وحشت مىاندازند، تماشايىاست كه امروز دهريون و اهل 
زندگىُعرفى به چنين شگردىتوسل مىجويند. بىسبب نيست 
ــافرىخارجى كه اخيراً از ايران ديدن كرده است مىنويسد  مس

«امروز غيرمومنان هم تقيه خودشان را دارند.»
ــرو، كه اسماعيلىبود، سالها در كوههاى  مىگويند ناصر خس
بدخشان متوارىبود و جرئت نمىكرد پا به شهر بگذارد. زمانى 
ــد، پينه دوز  كه براى تعمير كفش پاره اش دزدكى وارد شهرىش
سرگرم دوختنش بود كه در آن سر بازار غوغا به راه افتاد. پينه دوز 
برخاست و به آن سو دويد و زمانى كه برگشت، تكه اى گوشت 
ــر درفش كفاشى اش بود، و با خوشحالى توضيح داد:  خونين س
«اسماعيلى بود. شركت در كشتنش ثواب دارد.» ناصرخسرو پاى 
افزارِ  مستعمل را تعميرنشده از دست پينه دوز بيرون كشيد و گفت: 
«شهرى كه در آن يك دانه اسماعيلى هم پيدا شود جاى ماندن 

نيست» و بار ديگر سر به كوه و بيابان نهاد. 
ناصرخسرو هم حكيم و هم شاعر بود و در ادبيات ايران كمتر 
كسى به اندازه او، با پرهيز از لفاظى و خيالبافى، مبلّغ خردگرايى 
و صراحت و توجه به عينيات بوده است (قطعه پر ِ عقاب كه با 
مصرع مشهور «گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست» خاتمه 
ــروده هاى اوست). با اين همه، گرچه درجه واقعى  مىيابد از س
بودن داستان معلوم نيست، حتى او هم نه تنها تقيه مىكند، بلكه 
چنان پشتك و وارو مىزند كه دست ديگران را از پشت مىبندد. 
وقتى آواره سرسخت كوههاى بدخشان بناچار پنهان مىكرد 
كه كيست و از چه نِحله اى است، شايد عذر مسافر ايرانى ِكمتر 
مقاوم امروزىكه اصرارى به افشاى تابعيت و قوميت خويش ندارد 

موّجه باشد.

پرشيا، پرشن، 
پرشيك

ــت. عاليجناب  ــوس دوازدهم10 بوده اس ــت پي حاكمي
ــال مقدس1950 11 افتخار  مستحضرند كه من در س
شرفيابى خصوصى [به حضور پاپ] داشته ام و تا آخرين 
لحظه حيات ياد و خاطره آن با من خواهد بود. بنابراين 
عاليجناب عنايت دارند كه اينجانب وقتى فهميدم «اداره 
امور دينى» از كتاب قدرت و جالل من انتقاد كرده است 
تا چه حد پريشان خاطر شدم. هدف كتاب در مقابِل هم 
قراردادِن قدرت آئين هاى دينى و خلل ناپذيرِي كليسا 
ــاً  ــرف، و قدرت صرفاً دنيوِي حكومتى اساس از يك ط

كمونيست از طرف ديگر بود. 
اجازه مى خواهم خاطر عالى را مستحضر سازم كه اين 
كتاب در سالهاى 1939- 1938 پيش از پاگرفتِن خطرى 
كه من خود در مكزيكو شاهد بودم به طرف اروپاى غربى 

گسترش مى يابد نوشته شد. 
ــتدعا دارم اين واقعيت را مّد  در خاتمه از عاليجناب اس
نظر داشته باشند كه كتاب چهارده سال پيش انتشار يافت 
ــده و  ــت من خارج ش و در نتيجه، تمام حقوق اثر از دس
در اختيار ناشران كشورهاى مختلف است. عالوه بر اين، 
بيشتر ترجمه هائى كه در نامه عاليجناب به آنها اشاره شده 

به چندين سال پيش برمى گردد و در نظر نيست ترجمه 
جديدى از اين كتاب ارائه شود. اسامى ناشرانى كه حق 
تجديد چاپ كتاب را دارند به حضور عاليجناب كاردينال 

سراسقف خواهم فرستاد. 
مايلم خاطر عالى را از احترام عميق خويش نسبت به 
هرگونه مطلبى كه از ناحيه «مجمع مقّدس مبارزه با كتب 

ضالّه» صادر شود مطمئن سازم. 
چاكر كمينه و غالم جان نثار 
گراهام گرين 
سه هفته پس از اينكه گراهام گرين اين نامه را نوشت، 
كاردينال اوتاويانو كه با مسرِت تمام آمادگى خود را براى 
طرد و تكفير هر كاتوليكى كه به كمونيستها رأى دهد 
اعالم كرده بود با خط كج و معوج در حاشيه آن نوشت 
كاردينال گريفين به او گفته است دفتر امور دينى بايد اين 
نوكيش ِ درست انديش را درك كند و ببخشايد. » درست 

همين كار را هم كردند. 
----------------------

Peter Godman، Atlantic Monthly، July/Au-  1
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Lewis Carroll 2 نويسنده انگليسى آليس در سرزمين 

عجايب. 
Power and Glory 3 در سال 1940 انتشار يافت. عنوان 
ــكا: The Labyrinthine Ways، و در ايران:  كتاب در آمري
مسيحاى ديگر، يهوداى ديگر، ترجمه هرمز عبداللهى، 

تهران، طرح نو، 1370. 
ــال  ــانزدهم (از س ــاپ كنونى، با لقب بنديكت ش 4 پ

 .(2005
Holy Office 5

Bruce Marshall، Evelyn Waugh 6
ــى، اِوِلين وو نيز مانند گرين به آئين  نويسنده انگليس

كاتوليك گرويده بود. 
7 محله واتيكان در شهر رم اسماً قلمرويى است مستقل 
ــاختار و وزارتخانه هائى مشابه آنچه در يك  و داراى س

كشور وجود دارد. 
ــاعر و منتقد انگليسى  ــنده، ش Ches terton 8، نويس

(1936- 1874) كه به آئين كاتوليك گرويد. 
Belloc 9

10 تولد ،1876 وفات ،1958 از 1939 پاپ بود. 
11 در اين سال صعود مريم عذرا از عقايد اصولِي مذهب 

كاتوليك اعالم شد. 

ــس آگاهى پس از 33  كارآگاهان پلي
ماه تحقيقات ويژه اعضاى يك شبكه 
35 نفرى را كه در دستبرد 400 ميليارد 
ــه نماينده مجلس رژيم  تومانى به خان

سابق دست داشتند، دستگير كردند. 
به گزارش رسيده هر يك از اعضاى 
اين باند گسترده وظيفه خاصى را برعهده 
داشتند و طراحان اصلى نقشه دزدى را 
ــاله كه  براى فروش امالك مرد 90 س
400ميليارد تومان ارزش دارد يارى مى 

دادند. 
طرح شكايت

بعدازظهر روز 25 بهمن ماه سال گذشته 
مأموران كالنترى 103 گاندى به دستور 
مركز فوريت هاى پليسى راهى خانه اى 
در خيابان وليعصر باالتر از خيابان ظفر 
ــدند تا به موضوع سرقت مسلحانه  ش
اى كه در اين منزل مسكونى به وقوع 
پيوسته بود رسيدگى كنند. مالباخته كه 
ــاله به نام اميرعباس و از  مردى 90 س
نمايندگان مجلس در رژيم سابق بود، 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: من، 
همسرم و خدمتكار 40 ساله مان به نام 
مهين دخت در منزل بوديم كه زنگ در 

به صدا درآمد. 
وقتى مهين دخت در را به روى افراد 
ــود، دو مرد كه مسلح به  ناشناس گش
سالح گرم بودند در حالى كه كاله به سر 
و نقاب به صورت داشتند به زور وارد خانه 
شدند و با تهديد اسناد و مدارك امالكى 
را كه در تهران و اطراف پايتخت دارم به 
همراه چند دسته چك، چند فقره چك 
بانكى متعلق به اشخاص مختلف، 60 

هزار تومان وجه نقد، مقدارى طال و يك 
قبضه كلت كمرى به سرقت بردند. دو 
مرد بسيار خشن بودند و من و همسرم 
به خاطر سن باال توانايى مقابله با آنها را 
نداشتيم و مهين دخت نيز چاره اى جز 

تسليم شدن نداشت. 
پس از طرح اين شكايت پرونده براى 
رسيدگى تخصصى به اداره ويژه مبارزه 
با سرقت مسلحانه پليس آگاهى تهران 
ــد و كارآگاهان موظف شدند  ارجاع ش
تحقيقات خود را تا زمان حصول نتيجه 
و دستگيرى دو مرد مسلح ادامه دهند. از 
آنجا كه اسناد چند قطعه زمين با ارزش 
ــاردى و چندين فقره چك از خانه  ميلي
اميرعباس به يغما رفته بود كارآگاهان 
ــود را روى رديابى اين  كنكاش هاى خ
مدارك متمركز كردند و بعد از آنكه بانك 
ــور و دفترخانه هاى  ــر كش هاى سراس
رسمى را در جريان موضوع قرار دادند، به 
انتظار نشستند تا دزدان براى نقد كردن 
چك ها يا فروش زمين هاى پيرمرد 90 

ساله دست به كار شوند. 
در همين حال اميرعباس كه به خاطر 
ــرى پرونده  ــن قادر به پيگي كهولت س
ــرش و  نبود، طى وكالتنامه اى از همس
ــت ماجراى دزدى  زن خدمتكار خواس
مسلحانه را همگام با پليس تعقيب كنند. 

دستگيرى متهمان
ــيع پليس هيچ  به رغم تحقيقات وس
ــارقان نقابدار به دست  ــرنخى از س س
نيامد تا اينكه باالخره بعد از گذشت  2/5 
سال از اين ماجرا كارآگاهان مطلع شدند 
مردى بنگاهدار در كرج قصد دارد يكى 

از قطعه زمين هاى باارزش اميرعباس را 
بفروشد. مأموران زمانى كه به سراغ اين 
بنگاهدار رفتند و وى را تحت بازجوئى 
قرار دادند با سرنخ مهمى مواجه شدند 
كه آنان را به سوى هسته مركزى شبكه 

سرقت مسلحانه راهنمايى كرد. 
مرد بنگاهدار گفت: زنى به نام طاهره 
ــوول فروش اين زمين كرد. او  مرا مس
ــه اى صاحب  ــر صيغ خودش را همس
اصلى ملك معرفى و با ارائه وكالتنامه 
اى به من ثابت كرد كه به لحاظ قانونى 
حق فروش زمين را دارد و من از ماجراى 

دزدى بى اطالع بودم. 
كارآگاهان پس از ثبت شدن نام طاهره 
ــرعت وى را رديابى  در اين پرونده به س
ــتگير كردند و مشخص شد اين  و دس
زن برخالف ادعايش همسر صيغه اى 

اميرعباس نيست. 
طاهره كه اواخر شهريورماه سال جارى 
ــتش را رو  به دام افتاد هنگامى كه دس
شده ديد، درباره ماجراى سرقت گفت: 
سند و وكالتنامه را شوهر صيغه اى سابقم 
به نام محمدابراهيم در اختيار من گذاشت 
و من فقط وظيفه فروش ملك را برعهده 
داشتم. محمدابراهيم پس از دستگيرى از 
فردى به نام رمضان ياد كرد و گفت سند 
و وكالتنامه جعلى توسط رمضان به وى 

تحويل داده شده است. 
ــه در برابر  ــز هنگامى ك ــان ني رمض
كارآگاهان قرار گرفت خود را يك واسطه 
معرفى كرد و دوستش فريدون را مجرم 

اصلى ناميد. 
ــى كه تحقيقات پليس گام به  در حال
ــان به مردان  ــش مى رفت و آن گام پي

نقابدار و طراحان نقشه دزدى ميلياردى 
نزديك مى شدند، فريدون در بازجوئى ها 
خدمتكار اميرعباس را عامل اصلى توطئه 
معرفى كرد و گفت: من مهين دخت را 
از پيش مى شناختم و او به من خبر داد 
ــاله امالك زيادى دارد و  كه مرد 90 س
ــرقت كنيم و زمين  مى توانيم آنها را س
ها را بفروشيم. پس از آنكه نقشه دزدى 
ــم روز حادثه دو نفر از  ــى كردي را طراح
همدستانم به نام هاى محمد و ابوالفضل 
ــدند و روز حادثه با  مأمور اجراى آن ش
نقاب و كاله به خانه اميرعباس رفتند و 
توانستند نخستين مرحله از اين عمليات 

را با موفقيت به پايان برسانند. 
فريدون ادامه داد: بعد از سرقت براى 
جعل اسناد وارد عمل شديم و چون مى 
دانستيم پليس در تعقيب مان است بسيار 
بادقت كار كرديم و اين مرحله را نيز با 
موفقيت به پايان رسانديم. سپس تصميم 
گرفتيم زمين ها را بفروشيم ولى باالخره 

دستگير شديم. 
ــرد در ادامه اعتراف كرد كه 34  اين م
زن و مرد ديگر در اين ماجراى پيچيده با 

وى همدستى داشته اند. 
ــات فريدون كارآگاهان  پس از اعتراف
توانستند در يك عمليات ضربتى محمد 
و ابوالفضل- سارقان مسلح- را دستگير 
و از منزل آنها تعدادى از مدارك دزديده 
شده را كشف كنند. پليس در ادامه ساير 
ــنبه به تله  اعضاى باند را نيز روز يكش

انداخت. 
بنابر اين گزارش هم اكنون 35 عضو 
دستگير شده اين باند در بازداشت به سر 

مى برند. 

متهمان سرقت از خانه نماينده مجلس رژيم سابق پس از گذشت 33 ماه به دام افتادند
35 زن و مرد در پشت پرده دستبرد 400 ميلياردى

گراهام گرين و پرونده ضالّه نگارى در واتيكان


