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درس از شکست
در جامعه ایران همه پیروزی را متعلق به خود می دانند اما
کسی خود رادر قبال شکست ها مسئول نمی داند .رویکردی
که عموما مسئولیت شرایط نامناسب موجود را نمی پذیرد و به
دنبال عوامل خارجی است .از این منظر نظرات ،تصمیمات و
رفتارهای فردی ،گروهی یا حزبی عامل محسوب نمی شوند!
وقتی به مدار باطل شکست – نقد و ایراد – سکوت و فراموشی
– شکست مجدد نگاه می اندازیم ،می بینیم ظاهرا مسئله درس
از شکست به حاشیه رانده شده و چندان از حد حرف فراتر
نرفته است .به عنوان نمونه بیش از  4دهه است که تیم فوتبال
کشورمان المپیکی نشده است و هر بار پس از هر نوبت عدم
نتیجه گیری بحث های داغی شکل گرفته که در مواردی هم
به بی احترامی های فراوان آلوده شده است .اما به نظر می رسد
این چرخه باطل قصد توقف ندارد .ما مدام اشتباه می کنیم و
نمی پذیریم برای رسیدن به هدف متعالی می بایست زمینه های
الزم را فراهم و هزینه ای پرداخت کرد .شاید از جمله مهم ترین
این تمهیدات ارجح دانستن منافع جمعی به منافع فردی یا باندی
باشد .به جرات باید از خود بپرسیم آیا در روحیات ما ایرانیان
منافع جمعی تعریفی و جایگاهی دارد؟ آیا برغم عدم آشنایی و
تخصص و توانایی الزم در مورد مسایل مختلف مسئولیت می
پذیریم؟ آیا صحیح تر نیست بگوییم چنین رویکردی (پذیرش
مسئولیت بدون داشتن شایستگی) بیشتر به جاه طلبی می ماند تا
مسئولیت پذیری یا خدمت؟! مشخصا در مورد تیم ملی امید آیا

فقط محمد خاکپور برغم داشتن کارنامه ای ضعیف ،مسئولیت
خطیری را به عهده گرفت؟ آیا می توان با سرکوفت زدن به
وی وجود تمایالت جاه طلبانه در جامعه ایرانی را منکر شد؟
آیا انتقادات گسترده علیه سرمربی تیم امید می تواند همه ما،
جامعه منتقدین را مبرا و منزه از قدرت طلبی نشان دهد؟ و پرسش
مهم تر آن که آیا این روحیه جاه طلبی محدود به ورزش است؟
اما در میان همه این سواالت و همه ایرادات و نواقصی که در
فرهنگ جمعی ما دیده می شود یک نکته بیشتر جای تامل دارد.
عدم پذیرش مسئولیت و پاسخگویی پس از شکست .در فرهنگ
ما همه در پیروزی سهیم اند .اما شکست ارثیه بی وارث است .به
هنگام پذیرش پست یا مقامی خود را خادم می دانیم .از حضورمان
به منظور بهبود شرایط و دلسوزی برای جامعه و مردم سخن می
رانیم .اما همین مای ایرانی فردای شکست خود را به احدی
پاسخگو نمی دانیم .در بهترین حالت هم از آب و هوا ،نیروهای
بیگانه ،ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه تقصیر کاراند به
جز خویشتن ما! رویکردی بحث برانگیز که مانع از آموختن ما از
اشتباهات گردیده و مدام در دور باطل تکرار تاریخ گرفتار آمده ایم.
در این بین شاید بزرگترین درس از شکست تیم امید،
عذرخواهی محمد خاکپور سرمربی این تیم بود .که دست
کم شهامت پذیرش مسئولیت را به ما نشان داد .حال این
جامعه است که می بایست ظرفیت خود را در پذیرش عذر
و تامل و تعمق در ریشه های ناکامی تیم ملی نشان دهد.
سپهر ساغری
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خشونت خانگی شایع ترین خشونت علیه زنان است 1و در سطوح
مختلف جسمی ،جنسی ،روانی وکالمی رخ می دهد .مادامی که از
هیس...زن ها فریاد که نه ،حتی «حرف» هم نمی زنند!
تجاوز و خشونت جنسی سخن به میان می آید در بسیاری از موارد
نگاهی به خشونت در بستر زناشویی ،خشونتی پنهان و نامرئی
اولین تصویری که در ذهن شنونده و مخاطب نقش می بندد تصویر
زنان و دخترانی است که توسط مرد یا مردانی غریبه و ناآشنا مورد
تعرض قرارگرفته اند و شاید درکمتر موردی ذهن مخاطب به سوی
یلدا دنیایی مبرز
زنانی معطوف شود که در چهارچوب زندگی زناشویی و در مأمن
و پناهگاه خانه مورد تعرض و بی احترامی جنسی قرار گرفته اند.
بیمار زن جوانی است که به علت خونریزی واژینال به بخش اورژانس به تعبیری باید پرسید آیا زنی هست که تاکنون مورد خشونت جنسی
زنان مراجعه کرده است .به منظور اخذ شرح حال و تشخیص علل واقع نشده باشد؟! تجربه ای که در بسیاری از موارد «اصال» بیان نمی
احتمالی ،از او در مورد سن ،مدت ازدواج و تعداد دفعات بارداری شود .خشونت جنسی علیه زنان امری انتزاعی و ذهنی نیست بلکه
سوال کردم که این چنین پاسخ داد 30« :ساله هستم ،زندگی خشونتی پنهان و نامرئی است و به دلیل خصوصی انگاشته شدن و
زناشویی ام از سن  13سالگی شروع شده و با تجربه ی  15حاملگی محدودیت های فرهنگی ،اجتماعی و عرفی همواره در زمره ی ناگفته
همراه بوده است .دارای  2فرزند می باشم و به  13حاملگی پیشین ،به ها و ناشنیده ها باقی مانده واگر نگوییم اصال اما کمتر در فضای
صورت سقط انتخابی و در مراکز غیردرمانی پایان داده ام» .پاسخ او خانواده و جامعه زمینه ای برای بحث ،بررسی وگفتمان پیرامون آن
هر ذهن نه چندان کنجکاوی را شگفت زده می کرد .با تعجب هر وجود داشته است .در زندگی زناشویی بی توجهی به نیازهای جنسی
چه بیشتر از او در مورد علت عدم استفاده از روش های پیشگیری از زن و مبادرت به رابطه جنسی و استفاده از روش ها و حالت های
بارداری که به مراتب آسان تر ،کم خطرتر و کم هزینه تر از بارداری نامتعارف بدون رضایت او و همچنین عدم مشارکت مردان در کنترل
و سقط های پی در پی و مکرر است سوال کردم .پاسخ داد« :به و بهداشت باروری همگی نمونه هایی از اعمال خشونت جنسی
علت عدم تحمل عوارض جانبی داروهای هورمونی قادر به استفاده علیه زنان هستند .بهداشت جنسی و باروری در زمره حقوق بشر
از هیچ یک از روش های پیشگیری نیستم» .بی درنگ در مورد قلمداد می شود و یک حق اجتماعی است که بر مشارکت هماهنگ
انتخاب و استفاده از کاندوم توسط شوهرش سوال کردم ،سر را پایین ومسئولیت پذیری «هر دوجنس» تاکید دارد .2زنانی که در فقر به
گرفت و بعد از اندکی سکوت گفت« :همسرم به استفاده از روش سر می برند و باید به کاندوم یا جلوگیری طبیعی برای پیشگیری
های جلوگیری نظیر کاندوم و یا حتی روش طبیعی هیچ اعتقادی از بارداری تکیه کنند در حدود  2برابر میزان شکست بیشتری در
ندارد نه آن که تمایلی به فرزندآوری هرچه بیشتر داشته باشد بلکه پیشگیری از بارداری دارند .3پیام روشن است مشارکت ومسئولیت
این وظیفه را تنها معطوف و متوجه من می داند و خود در این زمینه پذیری کم و محدود مردان در زمینه بهداشت باروری .دانش بسیاری
هیچ مسئولیتی بر دوش احساس نمی کند .به عالوه در هر مکان از مردان و همچنین زنان در زمینه روابط جنسی و آشنایی با تفاوت
و هر زمان و بدون توجه به رضایت من حتی در دوران پریود هم های آناتومیک ،فیزیولوژیک و روانشناختی در مرد و زن ،روش های
جلوگیری از بارداری و عفونت
تقاضای رابطه جنسی دارد!» هنوز
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مادامی
های دستگاه تولید مثل محدود و
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ذهن
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تصویری
اولین
ارد
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از
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در
آید
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اندک است .در زندگی زناشویی
بودم که پرسش دیگری به ذهنم
رسید اما ناگهان در ضمیر ناخود و مخاطب نقش می بندد تصویر زنان و دخترانی است که گاه مردان در نمی یابند عملی که
آ گاه صدایی شنیدم ،هیس !...توسط مرد یا مردانی غریبه و ناآشنا مورد تعرض قرارگرفته اند در رابطه جنسی انجام می دهند
در فرهنگ ایرانی خانه و خانواده و شاید در کمتر موردی ذهن مخاطب به سوی زنانی معطوف به نوعی اعمال خشونت است.
به عنوان مأمن و محلی برای شود که در چهارچوب زندگی زناشویی و در مأمن و پناهگاه طبق آموزه های فرهنگی همواره
نیاز جنسی مرد از کیفیت و کمیت
تسکین آالم فردی و اجتماعی از خانه مورد تعرض و بی احترامی جنسی قرار گرفته اند.
بیشتر و مهم تری نسبت به نیاز
جایگاه ویژه و واالیی برخوردار
 - 1وضعیت خشونت خانگی در ایران به روایت دو پژوهش ملی
است اما گاهی همین مأمن و پناهگاه به صورت بستری در می آید
www.women.gov.ir
که در آن انواع خشونت ها نسبت به زنان وکودکان اعمال می شود.
 -2کنفرانس بین المللی جمعیت وتوسعه ،قاهره 19942،
 - 3مارک فریتز  ،لئون اسپیروف  ،اندوکرینولوژی زنان و ناباروری اسپیروف  ،تهران  ،کتاب ارجمند (با همکاری
انتشارات ارجمند و نسل فردا)  ،چاپ اول ،1391 ،جلد دوم  ،ص341
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جنسی زن برخوردار است .به پشتوانه همین باور تقاضای داشتن رابطه روی آوردن زنان به سکوت و پنهان کاری درمقابل خشونت اعمال
جنسی در هر مکان و هر زمان و اعمال هر گونه آزار جنسی توسط مرد شده از سوی مردان دالیل متفاوتی دارد و متناسب با شرایط زندگی
و نه زن ،امری طبیعی تلقی می شود .طبق این آموزه ها ارضای جنسی فردی و اجتماعی آنان است .تالش برای حفظ کیان خانواده به
مرد توسط زن یک ارزش فرهنگی و راهی برای حفظ کیان خانواده عنوان ارزش فرهنگی و اجتماعی از یک سو و هراس از هجمه ی
و جلوگیری از گسست روابط زناشویی و گرایش مرد به سمت روابط قضاوت ها ،پیش داوری ها و سرزنش خانواده و جامعه از سوی
فرازناشویی است .اما پرسشی که طرح آن در این جا موجه جلوه می دیگر به سکوت و انفعال هرچه بیشتر زنان دامن می زند .چرا که
کند این است که طبق همین باورهای فرهنگی و همچنین هنجارهای در فرهنگ ایرانی حتی در بدیهی ترین موارد مانند خیانت و روابط
فرازناشویی مردان ،باز هم این زنان
اخالقی آیا عکس چنین قضیه
هستند که همواره در مظان اتهام هستند
ای را می توان متصور بود؟!
و به ظن اهمال کاری در ایفای نقش
برتری حقوق جنسی و حس
همسرداری مورد سرزنش و نکوهش
تنوع طلبی در مردان حقی است
قرار می گیرند .شگفت آن که در
که جامعه و باورهای فرهنگی
بسیاری از موارد این سرزنش ابتدا
و اتفاقا در بسیاری از موارد
درضمیر خودآ گاه و ناخودآ گاه خود
توسط زنان و مادران به مردان
زن و همچنین از سوی سایر «زنان»
آموخته می شود .وفاداری و
خانواده و آشنایان صورت میگرد! این
تعهد از ارزش های «انسانی»
در حالی است که عکس این قضیه
هستند و تنها به آموزه های
تقریبا هرگز یا به ندرت رخ می دهد.
اخالقی زنان منحصر و محدود
«در کشور ما بیشترین میزان خشونت
نمی شوند و یادگیری آن بر
و همسرآزاری در مناطق روستایی
پایه «آموزش» استوار است
دیده می شود چون زنان روستایی
که فارق از «جنسیت» باید
معموال به دلیل ناآشنایی با حقوق
مورد توجه و تمرکز قرارگیرد.
خود به عنوان یک زن و یک انسان،
با توجه به تکرار خشونت
برای حفظ کانون خانواده و یا ترس
جنسی و پنهانی و فراگیر بودن
از بی آبرویی و انگشت نما شدن
آن ،باورهای فرهنگی جامعه
تمام آزارها را تحمل می کنند.
نه تنها با آن سر ناسازگاری
ارضای جنسی مرد توسط زن یک ارزش فرهنگی و
همچنین بین میزان همسرآزاری با
و مخالفت ندارد بلکه این
امر را کامال طبیعی تلقی راهی برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از گسست روابط سطح تحصیالت و اشتغال زنان
می کند و همواره به صبر ،زناشویی و گرایش مرد به سمت روابط فرازناشویی است .ارتباط مستقیم و معنا داری وجود
شکیبایی و خویشتنداری هرچه اما پرسشی که طرح آن در این جا موجه جلوه می کند این دارد به طوری که با افزایش سطح
بیشتر زنان جهت حفظ کیان است که طبق همین باورهای فرهنگی و همچنین هنجارهای تحصیالت زنان و بهبود موقعیت
خانواده تاکید می ورزد غافل اخالقی آیا عکس چنین قضیه ای را می توان متصور بود؟! شغلی آنان درمقایسه با زنانی که از
سطح تحصیالت و شغلی پایین تری
از آن که وقتی خشونت به جنبه
5
خصوصی و پنهان زندگی زنان انتقال می یابد و سکوت پیرامون برخوردارهستند میزان خشونت به مراتب کمتر است».
آن مورد تقدیر و ستایش قرار می گیرد با پیامدهای جبران ناپذیری مبارزه با خشونت علیه زنان از مسیر ستیز و خشونت متقابل با
همراه خواهد بود که آثار آن به جامعه نیز تسری خواهد یافت .مردان عبور نخواهد کرد .از این رو جستجو و واکاوی ریشه
افزون بر مشکالت جسمی پیامدهای روانشناختی پایدار از قبیل های خشونت در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ،نقد نگرش
افسردگی ،اضطراب ،خودضعیف بینی و همچنین اختالل استرس ها و باورهای موجود و ارایه تعریفی نو مبتنی بر برابری حقوق
پس ازتروما ازدیگر پیامدهای خشونت در پشت درهای بسته است« 4.انسانی» و همچنین ایجاد فضای گفتمان و تبدیل ناآ گاهی به
آ گاهی و سکوت به صدا ضروری و منطقی به نظر می رسد.
 -4سارا رشتی  -دکتر فرزانه گل شکوه  ،بررسی رابطه خشونت خانگی  ،جسمی روانی و جنسی با اختالل استرس
پس آسیبی در زنان متاهل شهر دزفول ،
www.sid.ir

 - 5وضعیت خشونت خانگی در ایران به روایت دو پژوهش ملی
www.women.gov.ir
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ای که در کشور ما آغاز شده از این عوارض زیبای طبیعت
هم قربانی های زیادی گرفته و همچنان می گیرد .خشکی
پایش وضعیت زیست محیطی ایران
و ناپدید شدن بسیاری از آبگیر ها و باتالق ها کشور ،ورود
بخش سوم تاالب ها واکوسیستم های آبی
فاضالب های صنعتی و شهری و ...به رودخانه های تغذیه
کننده آن ها و بهره برداری های نادرست گردشگری از جمله
مهمترین بالیایی هستند که دامنگیر آبگیرهای ایران شده اند.
پویا اشکانی
ایران در بهمن ماه 1348خ میزبان کنفرانس رامسر برای حفاظت
از تاالب ها و اکوسیستم های آبی بود اما این روزها کشور ما یکی
از پیشگامان تخریب و انحطاط این مواهب طبیعی می باشد .طبق
«اگر ما غیر ممکن ها را مرتکب نشویم ،باید آماده ی مواجهه با
1
آمارهای اعالم شده توسط مسئولین از چهل تاالب موجود در
غیر قابل تصورها باشیم» مورای بوکچین
2
کشور بین بیست تا هشتاد درصد آنها خشک شده اند .
در این سری یادداشت ها که پیش از این دو بخش آن منتشر
ِ
دریاچه ها و آبگیر ها عالوه بر این که زیستگاه و پناهگاه انواع
شد ،مرورکردیم که ما انسان ها صرفا موجوداتی محاط شده با
منحصر به فرد حیات وحش می باشند ،به جهت این که مهار
سایر عناصر و نیروهای جهان هستی بوده و یک سلطان مسلط
کننده سیالب های ویرانگر و رسوبات رودها ،تلطیف کننده آب
بر آن محسوب نمی شویم .تالش نگارنده این است که با
و هوا ،تامین کننده برخی منابع غذایی مانند ماهی یا دیگر آبزیان
محیط احاطه کننده ی انسان ایرانی امروز راه
بررسی گام به گام
ِ
ِ
و منبع درآمد از طریق گردشگری (به ویژه اکوتوریسم) هستند
و چهار چوب رسیدن به سبک زندگی متناسب با توسعه پایدار
حائز اهمیت بوده و حفاظت از آن ها برای بهره بردن از هدایای
برای جامعه ایران این روزها را هرچند به اشارتی مختصر بنمایاند.
بی دریغی که به ما ارزانی می دارند برای ما انسان ها الزامی است.
تصور یافتن و اجرایی
فرای
ِ
اگرچه شواهد و قرائن از دشواری ِ
وضعیت برخی از آبگیرهای مهم کشور طبق گزارش کمیسیون
کردن این سبک زندگی در جامعه ی امروزی ایران حکایت دارند.
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از قرار
زیر بوده :دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه کشور و بزرگترین
این بار هدف رصد ما تاالب ها ،دریاچه ها و اکوسیستم های
دریاچه ی آب شور خاور میانه(ششمین در جهان) چهل درصد از
آبی ایران خواهند بود .دریاچه در اصطالح علم هیدرولوژی به
مساحتش ،تاالب گاوخونی در اصفهان نود درصد مساحت خود
منطقه ای از سرزمین اطالق می شود که آب در آن یک یا چند
و دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان هم نود درصد
حوضه آبگیر به هم متصل از طریق تنگه را پر کرده است و این
مساحت خود را تا سال نود و سه از دست داده اند.
بستر یا بسترها توسط خشکی احاطه شده اند .تاالب هم در واقع
بحران خشک شدن پیشرونده ی دریاچه ی ارومیه که ظرف
یک سرزمین اشباع شده بوده و وجه تمیز آن از سایر عوارض
چند سال اخیر همراه موضوع ریزگرد های هجوم آورده به
خشکی یا آبی زمین شناختی پیوند ناگسستنی آن با گیاهان آبزی
ِ
غرب کشور از مهم ترین موضوعات
می باشد.گیاهان آبزی گیاهانی هستند
که برای زندگی درون آب تطبیق یافته دریاچه ها و آبگیر ها عالوه بر این که زیستگاه زیست محیطی ایران در سال های اخیر
اند .تاالب ها در بوم شناسی خود به و پناهگاه انواع منحصر به فرد حیات وحش بوده بحث های زیادی را دامن زده و
چندین نوع تقسیم می شوند که از می باشند ،به جهت این که مهار کننده سیالب گمانه زنی ها در باره ریشه ها و راه
جمله آنها میتوان به مانداب ،باتالق های ویرانگر و رسوبات رودها ،تلطیف کننده های چاره ی آن همچنان ادامه دارد.
و لشاب و ...اشاره کرد که توضیح آب و هوا ،تامین کننده برخی منابع غذایی در این میان اکثر کارشناسان و
اکولوژیک هریک از این زیست بوم مانند ماهی یا دیگر آبزیان و منبع درآمد از صاحب نظران متفق القول باور دارند
ها از حوصله متن حاضر خارج است .طریق گردشگری(به ویژه اکوتوریسم) هستند که الگوی نامناسب توسعه در مناطق
شوربختانه وضعیت سرزمین ما حائز اهمیت بوده و حفاظت از آن ها برای پیرامون حوزه آبخیز دریاچه را دلیل
حاد شدن روند پیشروی خشکیدگی
ایران از منظر رصدگران دریاچه ها و بهره بردن از هدایای بی دریغی که به ما ارزانی
دریاچه می دانند .به عنوان مصداق
آبگیر ها هم وضعیت خوبی نیست
می دارند برای ما انسان ها الزامی است.
هایی از این الگوهای نامتناسب با
و درواقع قهقرای زیست محیطی
 -1فعال زیست محیطی و پیشرو در بوم شناختی گرایی .وی واضع تئوری اکولوژی اجتماعی است که ریشه
معضالت زیست بومی امروزه را در سازماندهی های سلسله مراتبی اجتماعی میداند.
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راه حل هایی که با شناخت عواملی که دریاچه را به این روز انداخته
ظرفیت اکولوژیک منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اند و برگرداندن آن عوامل به وضعیت پیشین اوضاع دریاچه ارومیه
سطح زیر کشت مناطق پیرامون حوزه آبخیز دریاچه طینیز به حالت قبل بازخواهد گشت .وی احیای پوشش گیاهی بومی
سال های منتهی به دهه ی نود خورشیدی از 150هزار هکتار
منطقه در حوزه آبخیز ،برچیدن سد ها و چاه های غیر مجاز را
به 415هزار هکتار و آب مصرفی کشاورزی منطقه از 1.8
3
راه حل وضع بحرانی موجود می داند ،ایشان اما اذعان می کند
میلیارد متر مکعب به  5.5میلیارد مترمکعب افزایش داشته
به علت پرهزینه بودن این راه حل های اکولوژیک و نبود تقاضای
احداث سدهای متعدد در مسیر رودهای تغذیه کننده ی دریاچهکافی برای آن دولت بی توجه به این که پروژه های سازه ای
و جلوگیری از ورود رواناب های منطقه به حوضه ی دریاچه ،و حفر
دریاچه را به زوال کشانده اند برای احیای خیالی آن هم روی به
بیش از هشتاد هزار چاه غیر مجاز! در زمین های حوضه آبخیز آن.4
پروژه های سازه ای و نه اکولوژیک آورده که شاید عواقب زیست
افزایش جمعیت منطقه و رشد تقاضای آب برای مصارف گوناگونمحیطی بدتری نیز داشته باشد.
در این میان متاسفانه ذهنیت
6
دکتر اسماعیل کهرم تنها راه
مناسبی از توسعه بین مردم
درمان بیماری دریاچه ارومیه را
منطقه و کشور و حتی
برچیدن حداقل نیمی از سدهای
بسیاری از نخبگان وجود
حوزه آبخیز آن دانسته و به عنوان
ندارد ،آن ها رشد ناگهانی
شبیه سازی مورد دریاچه اورگریند
سطح زیر کشت و افزایش
آمریکا را مثال می زند که دولت
مقطعی تولید کشاورزی و
آمریکا برای نجات دریاچه مجبور
رشد جمعیت را نشانه ی
7
به برچیدن سد اورگریند شد.
پیشرفت قلمداد می کنند و
8
دکتر ناصر کرمی نیز همواره
در حالی که خود متقاضی
به نقش عوامل اکولوژیک در
اجازه حفر چاه و افزایش
احیای آن اشاره کرده و برنامه
تولید کشاورزی و چرای دام
دولت برای احیای آن را با توجه به
و دیگر فعالیت های خارج از
هزینه هایی که این برنامه ها دارند
ظرفیت اکولوژیک منطقه
هستند ،تنها با طلب کاری دکتر ناصر کرمی نیز همواره به نقش عوامل اکولوژیک مورد انتقاد قرار داده ،ایشان راه
غیر واقع گرایانه نجات در احیای آن اشاره کرده و برنامه دولت برای احیای آن را با نجات دریاچه ارومیه را تعطیلی
دریاچه ی ارومیه را از توجه به هزینه هایی که این برنامه ها دارند مورد انتقاد قرار کشاورزی در حدود سیصد هزار
هکتار زمین کشاورزی منطقه
دولت می خواهند .متاسفانه
داده ،ایشان راه نجات دریاچه ارومیه را تعطیلی کشاورزی در
و رهاسازی سه هزار میلیارد متر
تا زمانی که مردم ما درک
رهاسازی
و
منطقه
کشاورزی
زمین
هکتار
هزار
سیصد
حدود
مکعب آب پشت سد ها می داند
نکنند که این الگوی پیش
گرفته شده رشد جمعیت سه هزار میلیارد متر مکعب آب پشت سد ها می داند که که دولت به علت این که این
و کشاورزی کم بازده خود دولت به علت این که این راه حل هزینه ای معادل تعطیلی راه حل هزینه ای معادل تعطیلی
بالی جان دریاچه ارومیه دویست هزار شغل را دارد حاضر به اجرایی کردن آن نیست دویست هزار شغل را دارد حاضر
به اجرایی کردن آن نیست و در
و مانند آن است نجات آن
حال تدارک برای نصف کردن مساحت دریاچه بوده که در قسمت
توسط دولت و نهادهای مسئول غیرقابل حصول خواهد بود .مردم
جنوبی دریاچه کویری افزون بر سه هزار کیلومتر مربع باقی می
منطقه از یکسو خواهان اجازه چرای بی رویه دام در منطقه و
گذارد که اثرات اقلیمی آن گستره ی بزرگی از زیست بوم های
رشد بی رویه کشاورزی و افزایش جمعیت آنجا بوده و از طرفی
منطقه شمال غرب کشور را به قهقرای زیست محیطی می کشاند.
میخواهند دولت معجزه کند و دریاچه را از مرگ نجات دهد.
دریاچه های خشک و مرده یعنی زایش بیابان های بیشتر که خود آن ها
دکتر حسین آخانی 5بر این باور است که تنها راه نجات بزرگترین
منشاریزگردهایبیشترواقلیمنامناسبتربرایزندگیانسانخواهندبود.
دریاچه خاور میانه روی آوردن به راه حل های اکولوژیک است.
www.zarinkhabar.ir - 3
www.hamshahrionline.ir - 4
 -5اکولوژیست و استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران
* منبع تصویر :خبرگزاری مهر www.mehrnews.com
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تاریخ و اندیشه

ناگواری را نه فقط برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و
از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران در
صدای انقالب شما را شنیدم!
حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون
نگاهی به ناشنوایی سیستم سیاسی در دوره پهلوی دوم
اساسی ایران طبق اصل ،44شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا
دانسته اند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی
که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعالم
سپهر ساغری
صلح و جنگ و صحه و امضای فرامین و آن چه از این قبیل هست
عموما دارای جنبه تشریفاتی می گردد ...چه اگر شخص پادشاه
 15بهمن 1327خ ،صدای گلوله ای جشن استقالل دانشگاه
مداخله در امور مملکت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می
3
تهران را مبدل به فضای رعب و وحشت می کند .ناصر
شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می گردد»...
میرفخرایی از فاصله ای نزدیک شلیک می کند .جراحت شاه
وی صحبت صریح خود با شاه را چنین خاتمه می دهد« :با
سطحی است اما بدبینی وی عمیق! شاه پس از این سوء قصد،
توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته های مغرضین و
بر دایره اختیارات خود می افزاید .ظاهرا توطئه ترور بهانه الزم را
متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است
جهت هرچه بیشتر بسته شدن فضای سیاسی کشور مهیا کرده
انصراف فوری حاصل فرمایند ...در صورتی که به عرایض
بود .شاه حزب توده را منحل و غیرقانونی اعالم کرد !1و حق
صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین
انحالل مجلسین (سنا و مجلس شورای ملی) را بدست آورد.
اقدام باشند دیری نخواهد گذشت که مالحظه خواهند فرمود
این عمل موقتی و زودگذر ،و نتایج آن بسیار وخیم و بی شبهه
به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد
در پاسخ به تصمیم شاه مبنی بر تاسیس مجلس موسسان قوام نامه
گردید و آن روز است که سر نیزه و حبس و زجر مدافعین
4
ای سرگشاده به شاه می نویسد .قوام ،نویسنده فرمان مشروطیت
حقوق ملت عالج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهند نمود» .
و ناجی آذربایجان ،در این نامه از شاه جوان خواست که سلطنت
جدا از تحلیل انگیزه های فردی قوام ،توجه به این نکته بسیار
کند و از ورود به وادی حکومت بپرهیزد! وی در این نامه تصریح
ضروری می نماید که مردی سرد و گرم چشیده گود سیاست ،به
می کند« :اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی
خوبی عواقب اشتباهات شاه را پیش بینی می کند.
را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرموده اند چگونه امر می فرمایند
اما در طرف مقابل دربار شاهنشاهی با پاسخی تند و تهدید آمیز
این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان
به نامه قوام واکنش نشان می دهد و حتی لقب «جناب اشرف»
برهم زنند  ...و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکری در حکم
را از وی بازپس می گیرد! «چرا نخست وزیری سابقی که
تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر
قسمت اعظم مشکالت موجود کشور از دوران زمامداری او به
امروز به سالمت بگذرد و معدودی برای خوشامد اعلیحضرت
یادگار باقی مانده و جریان نامطلوب فعلی اکثرا نتیجه طبیعی و
یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفت آن موافقت نمایند وای
منطقی عملیات خودسرانه و مغرضانه آن زمان است حال به خود
بر حال امروز و آتیه آن
اجازه می دهد که به عنوان
بر
را
اساسی
قانون
صیانت
و
حفظ
که
همایونی
«اعلیحضرت
ها که سکوت و موافقت
دلسوز ملت و غمخوار
کرده اعلیحضرت را عهده گرفته و سوگند یاد فرموده اند چگونه امر می فرمایند این وثیقه مردم و ملتی که در مدت
به مخاطرات عظیم آن محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند  ...زمامداری او دستخوش
متوجه ننموده اند» .2و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکری در حکم تعطیل قوانین و محو مطامع و اغراض خود و
قوام ادامه می دهد« :این و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سالمت بگذرد و اطرافیانش بوده و اشفتگی
تصمیم از هر جهت مضر معدودی برای خوشامد اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع در اوضاع و بیچارگی عمومی
و خطرناک و بر خالف پیشرفت آن موافقت نمایند وای بر حال امروز و آتیه آن ها که سکوت و را نتیجه ترویج رشاء و
مصالح عالیه کشور است موافقت کرده اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده اند» .ارتشاء و توسعه فساد در
و اشکاالت بسیار و عواقب
تمام شئون کشور موجب
 -1اینکه چگونه شاه یک رژیم سلطنتی مشروطه می تواند یک حزب! را غیرقانونی اعالم کند جای تامل دارد
 - 2نامه قوام به شاه مورخه  26اسفند 1328
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تاریخ و اندیشه
و مسبب بوده و حقا می بایستی حال به کیفر سیئات اعمال خود
می ساخت .خشونت سیاسی عصر پهلوی حتی از بطن جبهه
در پنجه عدالت مقهور و گرفتار باشد و بقیه ایام زندگانی پلید خود
ملی لیبرال مسلک ،ابتدا نهضت آزادی با گرایش مذهبی و کمی
را در گوشه ای از زندان سپری نماید ،حقوق و اختیارات مقام
بعد تر مجاهدین خلق با گرایش مبارزه مسلحانه را بیرون کشید.
سلطنت را بی ادبانه و جسورانه تشریفاتی و بی پایه و مایه تلقی می
گرچه در ابتدا صدای انقالبیون به نوار نسبت داده شد اما در نهایت
کنید!  ...و چون خود موجب شده اید که پرده از روی اعمال و
راه خود را به کاخ شاه باز کرد .شاه صدای انقالب را شنید! اما
افعال مفسدت امیز شما برداشته شود و بالطبیعه صالحیت داشتن
کمی دیر !...آزاد کردن بخشی از زندانیان سیاسی و روی کار
خطاب جناب اشرف را فاقد می شوید .بدین جهت برحسب فرمان
آوردن نخست وزیرانی چون جمشید آموزگار ،جعفر شریف امامی
5
مطاع مبارک از این تاریخ عنوان مذکور از شما سلب می شود».
و شاپور بختیار گرچه با اصالحاتی همراه بود اما بدلیل آن چه
درخواست قوام از شاه برای رعایت قانون اساسی با بی توجهی
شاه و اطرافیانش در طول  25سال نشنیده گرفته بودند خشت
و در فضای غبارآلود پس
کجی بود که در نهایت به ریزش
از سوء قصد بهمن ،27
ختم شد .نیروهای میانه رو از صحنه
مسکوت ماند .درخواستی
خارج شده بودند و در تمامی این
که پس از آن مصدق هم
سال ها فرصت توسعه سیاسی یا به
از شاه کرده بود .خواستی
تعبیر تمرین دموکراسی سلب شده
که در سال  56نیز فروهر،
بود .با ناشنوایی سیستم سیاسی در
سنجابی و بختیار نیز به
قبال هشدارهای قوام ،مصدق و
نحوی دیگر مطرح کردند.6
حتی هشدار بازرگان در دادگاه ،آن
ناشنوایی سیستم سیاسی با
چه بجا مانده بود خشم فروخفته
درآمدهای هنگفت نفتی
مخالفانی بود که سال ها نفرت را
شدت بیشتری به خود
مشق می کردند .صادق امانی،
گرفت .خشت خام استبداد
عضو جمعیت مؤتلفه اسالمی در
دیوار بی اعتمادی و سوء
دادگاه نظامی می گوید« :ما با
مدیریت را بلندتر و شکاف
بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم
بین ملت و حاکمیت را درخواست قوام از شاه برای رعایت قانون اساسی با بی توجهی
که پاسخ به این «مسئله» از لوله
7
عمیق تر می ساخت .در و در فضای غبارآلود پس از سوء قصد بهمن  ،27مسکوت ماند .تفنگ می تواند خارج شود»
حالی قراردادهای میلیاردی درخواستی که پس از آن مصدق هم از شاه کرده بود .خواستی که محمدرضا شاه گرچه میراث
برای خرید اسلحه منعقد
دار پادشاهی سرزمینی ثروتمند
کردند
مطرح
دیگر
نحوی
به
بختیار
و
سنجابی
فروهر،
56
سال
در
می شد که حاشیه نشینی
با استبدادی ریشه دار بود اما
فراگیر لشگر انقالب را در
از آن نکاست بلکه با سرکوب
دل خود می پروراند .لشکریانی که نه از میرزا ملکم خان کتابی
نیروهای مخالف و منتقد در داخل زمینه الزم برای وقوع
خوانده بودند و نه از کسروی شناختی داشتند .ایشان عمدتا در
انقالب فراهم آورد .مردی که از دوران کودکی به سوئیس رفته
مساجد و پای منبر روحانیان از شهادت می شنیدند و ظلمی که
و در آن جا تحصل کرده بود نه فقط از نهال نوبنیاد مشروطیت
پابرجا نخواهد ماند .در حالی که در کشور سینما ساخته می
صیانت نکرد بلکه با ورود به امور حکومتی زمینه برخوردهای
شد ،بر جمعیت طرفداران هیئت های مذهبی افزوده می شد.
متعدد و بحران آفرین با نخست وزیرانی چون مصدق را فراهم
حذف نیروهای سیاسی منتقد رفته رفته تاثیرات سیاسی خود را
کرد که در نهایت با دخالت بیگانگان و وقوع کودتا مشروعیت
هویدا می ساخت .تضعیف نیروهای منتقد سکوالر از یک سو و
حکومت را زیر سوال برد .لبخند تلخ تاریخ به ایرانیان گوشزد
تبلیغ فعالیت سیاسی تحت لوای دین (نظیر آن چه علی شریعتی
کرد که حل مشکالت ایشان نه در میزان تحصیالت یا تسلط
می کرد) یا همان قرائت ایدئولوژیک ،از سوی دیگر اندک
بر چند زبان فرنگی که در بازبینی ساختار اجتماعی استبداد
اندک کفه ترازو را به سمت تاسیس حکومت دینی سنگین تر
زده ای ریشه دارد که سال ها دست نخورده باقی مانده است.
 - 5به مورخه  19فروردین 1329خ
 - 6این نامه که به نامه ی سه امضایی موسوم شد در تاریخ بیست و دوم خرداد 1356خطاب به شاه نگارش شده
بود.
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نظرگاه های تحلیل فیلم های عبدالرضا کاهانی را در همین نکته
جست .بهرام توکلی ،دیگر کارگردان نسل تازه ی سینمای ایران
نیز در آخرین فیلم خود یعنی «من دیه گو مارادونا هستم» یک
کمدی بحران
بحران خانوادگی مضحک را به تصویر می کشد و در ابعاد گسترده
نگاهی به فیلم من دیه گو مارادونا هستم ،آخرین ساخته ی بهرام توکلی ای از فرم و محتوا ما را به تماشای خودمان دعوت می کند.
توکلی در مصاحبه با روزنامه ی شرق من دیه گو مارادونا هستم
را «یک فیلم اجتماعی با تلقی غیر جدی نسبت به برخی عادت
های فرهنگی مان در منازعات» معرفی می کند و درباره ی پر
امید سلطانی
دیالوگ بودن و سر و صدای افراطی فیلمش می گوید« :هدف
ما با این دیالوگها ایجاد سرسام فرساینده بود .تأکید داشتیم
«چرا ما همیشه موقع بحران ها می پریم به هم؟ مشخصه که بر این افراط که با فرهنگ ما هم انطباق دارد .ما معموال زیاد
عامل اصلی بحران یه جاییه خارج از خونواده ی ما .عامل حرف میزنیم ،با صدای بلند حرف میزنیم و مدام بر حرف
اصلی کسی نیست جز دیه گو مارادونا!».
خودمان در بحثها پافشاری میکنیم و اصال نظر طرف مقابل
یکی از ایرادهایی که برخی منتقدین سینما به فیلم های تولیدی را نمیشنویم .عارضهای که شخصیتهای فیلم هم به آن مبتال
دهه ی اخیر ایران وارد می دانند ،شلوغی و سرسام آوری محتوای هستند .فیلم قرار بود این سرسامها را تصویر کند».
این آثار است .اگر تمام آثاری که در این سینما به تولید می روایت فیلم با یک واقعه ی نامعلوم آغاز می شود که منجر به شکسته
رسند را در نظر آوریم -چه آنهایی که به جشنواره می روند و شدن شیشه ی خانه ی راوی(فرهاد-سعید آقاخانی) شده است .او
جایزه بگیر محسوب می شوند و چه آنهایی که در سوپر مارکت از اعضای خانواده اش علت را جویا می شود اما عالوه بر امتناع آنها
ها عرضه می شوند و در اتوبوس های بین شهری باید آن ها را از پاسخ سر راست ،دیالوگ هایی که بینشان برقرار می شود به جمله
تماشا [تحمل!] کرد -میزان سر و صدای اضافی و بی موردی هایی کلیشه ای ختم می شود که در نوع خود جالب و تا حد زیادی
که آدم های داستان از خودشان تولید می کنند قطعا بیشتر از حد ملموس است« :چرا با اون حس قبلی منو نگاه نمی کنی؟ (از طرف
نرمال جهانی خواهد بود (فرض می گیریم چنین حدی وجود همسرش)»« ،این شده که باباجونتون دوباره یه بهونه پیدا کرده که
خارجی دارد!) .اما از سوی دیگر به جاست که این منتقدان از منو دق بده(.از طرف مادرش)»« ،یکم به فکر خونوادت باش ،یکم
خود سوال کنند بنا به چه ضرورتی کارگردان ها و بازیگران فیلم مسئولیت پذیر باش(.از طرف خواهر کوچکتر)» .داستان پر دیالوگ
های ایرانی اخیر به سر و صدا و سرسام بی مورد عالقه نشان می فیلم از همان ابتدا مشخص می کند که قرار است با یک سری از
دهند؟ آیا مجاز هستیم که این مورد را هم مثل خیلی از موارد کلیشه ها در زندگی امروزی شهری سر و کار داشته باشد.
دیگر تعمیم عادات و رفتارهای اجتماعی ما ایرانی ها در هنر و فیلم شخصیت های زیادی دارد و با اینکه تمام شخصیت ها در
فرهنگمان بدانیم؟ عقیده ی نگارنده این است که بله می توانیم ،ابتدای فیلم معرفی می شوند ،بیننده ممکن است به دلیل فضای
اما ماجرا ابعاد دیگری هم دارد .سرسام و سر و صدا در یک فیلم پر تشنج و ملتهب داستان تا اندازه ای گیج شود و خطش را گم
همیشه از سر ناآ گاهی کارگردان و ادامه ای بر عادات زندگی کند .عالوه بر شخصیت های دو خانواده ،یک شخصیت فرعی
روزمره ی ما نیست .در این میان هستند کارگردانانی که از چنین مهم نیز در داستان معرفی می شود(صابر ابر) که بنا به شواهدی که
فضای پر التهاب و سرسام آوری دقیقا بعنوان ابزاری برای نقد فیلم به ما می دهد حضور نمادین خود کارگردان یعنی بهرام توکلی
و تخریب این عادات فرهنگی
بعنوان خالق روایت است« :او نویسنده
فیلم
بازیگران
و
ها
کارگردان
ضرورتی
چه
به
بنا
اپیدمیک در قالب به تصویر در
ای است که پنج داستان نوشته ،هر
آوردن و شوخی کردن با آنها های ایرانی اخیر به سر و صدا و سرسام بی مورد عالقه بار سوژه هایش را می سوزاند تا قصه
بهره می برند و از این طریق نشان می دهند؟ آیا مجاز هستیم که این مورد را هم هایش جاودانه شوند .پنج داستان
به شناخت «آنچه که هستیم ،مثل خیلی از موارد دیگر تعمیم عادات و رفتارهای نوشته و پنج قتل مرتکب شده،
ولی هنوز به چگونگی بودنش اجتماعی ما ایرانی ها در هنر و فرهنگمان بدانیم؟ نویسنده ای کم کار اما تاثیرگذار».1
آ گاهی نداریم» کمک می
این شخصیت فرعی مهم ،با اختیاری
کنند .شاید بتوان یکی از مهمترین
که بر روایت فیلم دارد و آن را اعمال
 -1فیلم من دیه گو مارادونا هستم ششمین فیلم بلند بهرام توکلی محسوب می شود.
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می کند ،موجب می شود تا پایان بندی فیلم آن گونه که او دلش برای متهم کردن دیگری دارد که این اتفاق خام ،به مثابه آغازگر
می خواهد رقم بخورد ،یعنی یک پایان خوش .در این قسمت برون ریزی و فرافکنی آن ها است .به زبان ساده تر ،مهره های
که یکی از جذاب ترین قسمت های فیلم است ،داستان به هجو دومینوی اختالفات و دعواهای سردردآور بین اعضای دو خانواده،
اغراق آمیز پایان بندی های خوش و مرسوم فیلم ها و سریال با یک نیروی نامعلوم آغاز به ریختن می کنند و زنجیروار به
های ایرانی ختم می شود .اما پیچیدگی های فیلم ،پابرجا می ریختن ادامه می دهند .در تعلیق حقیقتی که برساخته ی داستان
ماند و مخاطبی که خود را میان «داستان» و «واقعیت» در تعلیق فیلم است ،هر تفسیری از حقیقت برای کسی که آن را تولید می
می بیند تا آخرین صحنه بصورت آ گاهانه در این تعلیق گرفتار کند موجه قلمداد می شود و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت
می ماند .فیلم سرشار از میزانسن
که همچون گلوله ی برفی که
های زیبا و پر از جزئیات است
از کوه به پایین قل می خورد،
و با اینکه بازیگران زیاد و
رفته رفته بزرگتر و غیر قابل
سرعت باالیی دارد ،با ظرافت
کنترل تر می شود .درباره ی
و دقیق پرداخت شده است.
آنچه که در عنوان فرعی فیلم
شخصیت پیمان (بابک
یعنی «فرافکنی دسته جمعی
حمیدیان) در فیلم بعنوان کسی
جهت کاهش عذاب وجدان
معرفی می شود که سنگ را به
عمومی» آمده نیز می توان
سمت شیشه ی خانه ی فرهاد
نکات ظریفی از فیلم استخراج
پرتاب کرده است .اما در
کرد .آنچه که فرافکنی دسته
اینکه واقعا چه چیز مشخصی
جمعی می نامیم قبل تر بارها
باعث شده تا پیمان این کار
با نام ها و عناوین مختلف
را انجام دهد ،گنگ و غیر
چون توهم توطئه ،پارانویای
قابل درک بودن شخصیت
اجتماعی ،سبک «کی بود
او نیز کمک کننده است .آنچه که فرافکنی دسته جمعی می نامیم قبل تر بارها کی بود من نبودم» و «دایی
او یک پرسوناژ مشخص با نام ها و عناوین مختلف چون توهم توطئه ،پارانویای جان ناپلئونی» (کار کار
نیست ،مسلسل وار دیالوگ
انگلیسی هاست!) مورد بررسی
های فیلم هایی را که از بر اجتماعی ،سبک «کی بود کی بود من نبودم» و «دایی جان
قرار گرفته است .اما این
است با خود تکرار می کند ،ناپلئونی» (کار کار انگلیسی هاست!) مورد بررسی قرار گرفته سبک پارانویایی بیش از آنکه
عواطف و انگیزش هایش در است اما این سبک پارانویایی بیش از آنکه در رفتار شناسی در رفتار شناسی بررسی شود و
طول فیلم از مخاطب مخفی بررسی شود و بطور جامعه شناختی زیر تیغ نقد قرار گیرد ،بطور جامعه شناختی زیر تیغ
می ماند و سرانجام می توان در سیاست و سیاست ورزی مورد توجه قرار گرفته است .نقد قرار گیرد ،در سیاست و
گفت که گرفتار نوع خاصی
سیاست ورزی مورد توجه قرار
2
از بیماری روانی است که تنها روی پرده ی سینما قابلیت تحقق گرفته است  .این وظیفه ی به حق فرهنگ و هنر معاصر است تا
دارد :سندرم سینما .به عبارت دیگر نفوذناپذیری این شخصیت به انحای مختلف آسیب شناسی سبک پارانویایی در رفتار و نگاه
بعنوان یک ترفند در فیلم به کار برده شده است تا علت اصلی جامعه ی ایرانی را پیگیری کند .این فرافکنی دسته جمعی در فیلم
و مشخص عملی که او مرتکب آن شده بر مخاطب پوشیده من دیه گو مارادونا هستم تا به جایی پیش می رود که در نهایت
بماند .مسئله بسیار ظریف و قابل توجه می شود اگر کمی از و به طرز مضحکی شخصیت راوی (فرهاد) هر آنچه در داستانش
داستان فیلم فاصله بگیریم و به این توجه کنیم که دعواهای رخ داده است را پس از مرگ خودش به گردن دیه گو مارادونا
متعاقب دو خانواده با گذشت زمان دیگر به مسئله ی اصلی بیندازد و فیلم به جمله ای ختم شود که در ابتدای یادداشت
خالصه نمی شود و هر کس گویی انباری از دالیل و بهانه ها آوردم :عامل بحران همواره کسی یا چیزی است بیرون از ما.
- 2یرواند آبراهامیان در مقاله ی «سبک پارانویید در سیاست ایرانی» ریشه های این پارانویا را در ایران پی گرفته ،صورت
های مختلف آن را با یکدیگر مقایسه کرده و از عواقب و پیامد های آن را برای ایران معاصر سخن گفته است.

11

طنز

12

سخن پایانی

در خاتمه عرض می کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده اند
که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده ام و آن چه را با کمال وضوح و
خلوص به عرض رسانده ام در راه خیر مملکت و صالح شخص اعلیحضرت بوده و باز هم عرض می
کنم که دوام و بقای سلطنت ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افکار عامه
است و در این موقع انتظار عمومی از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی
موجود محفوظ بماند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولت ها مانند
همیشه با رای تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت
فرمایند و آن چه برخالف این منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بوده از جزئی و کلی
منسوخ و متروک گردد و از آن چه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود.
بدیهی است با پیروی مراتب فوق عموم افراد ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده
و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود .برعکس چنان چه حقوق مردم
گرفته شود و دل ها شکسته و مجروح گردد جز یاس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد
و مقدمه مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت.
چند وقتی در این به سر بردیم
بر رسوالن پیام باشد و بس

ما نصیحت به جای خود کردیم
گر نیاید به گوش رغبت کس
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