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 )ECCE) E-Collaborative for Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی در
ایاالت متحده آمریکا ،تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای
آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان ،اشتیاق عمیق مشترکی داریم که
شکلدهنده ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند ،دانش شهروندی،
مسئولیت و وظیفهشهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها
برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستند ECCE .دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر
به تأمین طیف کاملی از آزادیهای شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان
و امنیت برابری و عدالت میداند .ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها ،نهادها
و فرایندها میدانیم که مبشر صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی
شایستهساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند ،است.
ما پروژۀ اصلی  ECCEیعنی «آموزشکد ه توانا :آموزشکده مجازی برای جامعۀ
مدنی ایران» را در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارائه منابع و
آموزش در دنیای مجازی در ایران ،یک نهاد پیشرو است .توانا با ارائ ه دورههای
آموزشی زند ه در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان ،به یک جامعۀ
آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است .این دروس
در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت دیجیتال ،حقوق زنان،
وبالگنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری ارائه میشوند .آموزشکده
توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامههایی مثل مطالعات موردی
در جنبشهای اجتماعی و گذارهای دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران،
دستورالعملهای خودآموزی ،کتابخانۀ مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی
برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان
تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است .به همین ترتیب ،به دنبال انتشار و ارتقای
ی هستیم که ایدههای آنان توسط جمهوری اسالمی
آثار مکتوب روشنفکران ایران 
ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجم ه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت
جامعه مدنی ،حقوق بشر ،حاکمیت

معاصر در این باره و نیز ترجم ه آثار مرتبط با
قانون ،روزنامهنگاری ،کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات است .امید ما این
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای
دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
اکبر عطری
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مقدمه دایان راویچ
اما الزاروس 1در سال  1849در یک خانواده یهودی مرفه در نیویورک متولد
شد و در ادب کالسیک و زبانهای خارجی آموزش دید .اولین کتاب شعر و
ترجمههای او وقتی منتشر شد که  18سال داشت .در سال  1883زمانی که شورای
شهر نیویورک تالش میکرد هزینه سکوی مجسمه آزادی را زمانی که اصل مجسمه
در پاریس در دست ساخت بود ،جمعآوری کند ،تعدادی از هنرمندان و نویسندگان
مشارکت کردند که آثارشان برای گردآوری هزینه این مجسمه به مزایده گذاشته
شود .الزاروس شعر «غول نوپدید» را به افتخار مجسمه فردریک-آگوست بارتولدی
نوشت که هم نماد دوستی آمریکا و فرانسه بود ،و هم ادای دینی بود به آرمان آزادی.
او پیشبینی میکرد که این مجسمه نو ،برخالف مجسمه مشهور رادز ،که از عجایب
هفتگانه دنیای کهن است« ،مادر تبعیدیان» شود و از تبعیدیان سایر ملتها استقبال
کند.
)1. Emma Lazarus (1849 - 1887
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زمانی که الزاروس «غول نوپدید» را نوشت ،چندان از آن استقبال نشد .وقتی
در سال  1886از مجسمه آزادی پردهبرداری شد ،از شعر الزاروس نامی به میان
نیامد .در سال  1903جورجینا شویلر ،که از ستایندگان الزاروس بود ،ماموریت یافت
که شعر الزاروس را نوشته بر لوحی برنزی داخل مجسمه قرار دهد .تا سی سال
بعد هم این شعر چندان دیده نشد .بسیاری از آمریکاییان ،در پیام گرم استقبال از
«اروپای مصیبتزده» که در این شعر آمده بود ،سهیم نشدند .تالشهای متناوب
برای محدودسازی مهاجرت ،نهایتا موجب توقف مهاجرت گسترده اروپاییان در
سال  1924شد.
در دهه  ،1930وقتی مساله شکنجه یهودیان در آلمان نازی دوباره موضوع
پناهندگان را مطرح کرد ،لوییس آدامیک که روزنامهنگاری اهل یوگسالوی بود،
به رواج شعر الزاروس در میان مردم کمک کرد تا از این طریق توجه عمومی به
رسالت آمریکا به منزله خانه و پناهگاه بسیاری از مردم جلب شود .با تالشهای او،
شعر الزاروس زبان ملی را از تصاویر تازه سرشار کرد و طرز نگاه مردم به مجسمه
و به خود کشور را تغییر داد .در سال  1945لوحی که حامل شعر الزاروس بود ،از
داخل مجسمه آزادی به ورودی آن منتقل شد.
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درستایشمجسمهآزادی
سروده اما الزاروس
بر خالف غول برنجی شهیر یونان،
که بالهای فاتحانهاش از این سرزمین تا آن سرزمین گسترده است؛
اینجا بر دروازههای دریاشسته غروبگاهان ما باید
بانویی مقتدر با مشعلی بایستد ،که شعلهاش
رعد محبوس است و ناماش
مادر تبعیدیان است .از دست فروزاناش
خوشامدگویی به سرتاسر جهان میدرخشد؛ چشمان آراماش
به لنگرگاه سیار که دو شهر را شکل میدهد فرمان میدهد
با لبان خاموش فریاد میزند:
ای سرزمینهای باستانی بزم را برپادارید!
خستگان و فقرا و نیازمندانتان را که هوس هوای آزاد دارند به من واگذارید،
مصیبتزدگانی را که از سواحل غنی خود راندهاید به من بسپارید
این بیخانمانها طوفان زده را به سوی من روانه کنید،
من فانوسام را کنار این دروازه طالیی باالبردهام.
1. The New Colossus

