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وضع موجود در خاورمیانه را باید در انفعال، ولنگاری، خوش 
باشی، حقیقت گریزی، روی گردانی از مسایل اجتماعی و در 
یک کالم غرق شدن در روزمرگی دانست. ذهنیتی که با وجود 
دو فرزند خردسال، در سال دوم جنگ اقدام به فرزندآوری 
می کند، آن هم در کشوری که تقریبا همه خاک آن به میدان 
نبرد مبدل شده است، نیاز به واکاوی و بازبینی عمیق دارد. به 
جرات شاید نقطه آغاز بحران همین انفعال نسبت به محیط 
اطراف باشد. عدم پرداختن به اهمیت محیط زیست و محدود 
بودن منابع آب قابل شرب، اهمیت تحزب و تشکل، ضرورت 
آزادی بیان و بها دادن به شخصیت افراد و فراهم آوردن زمینه 
ای جهت بلوغ فردیت و هویت شهروندان. عواملی که تاثیرات 
اجتماعی  و  ابعاد زندگی سیاسی  بر همه  ای  قابل مالحظه 
را  نیافته  توسعه  کشورهای  چه  آن  است.  داشته  ملت  یک 
در شرایط کنونی ایشان به بند کشیده صرفا به دخالت دول 
بیگانه محدود نمی شود. در نگاهی عمیق تر باید به دنبال 
جستجو عوامل درونی نیز بود. حتی در موارد دخالت قدرت 
برای  باید در نظر داشت مادامی که زمینه  های بزرگ هم 
اینگونه مداخالت فراهم نباشد امکان تعیین سیاست از خارج 
مرزها میسر نیست. به عنوان نمونه اگر آمریکا می تواند با 
هزینه چند هزار دالری دولت مصدق را سرنگون کند، صرفا 
به قدرت و امکانات این ابرقدرت بازنمی گردد بلکه به ساختار 
مرتبط  نیروهایی در درون کشور هم  و وجود  ایران  جامعه 
است که عمال مجریان سیاست دول بیگانه اند. شرایطی که 
در مورد سوریه هم صدق می کند و هر نقطه کشور در ید 
با  نبرد  حال  در  بیگانه  کشور  یک  حمایت  تحت  نیروهایی 
یکدیگراند! در چنین وانفسایی شهروندان این منطقه بالزده 
با زن باردار و چند طفل خردسال، بدون سرمایه و تخصص 
و آن هم غیرقانونی عزم مهاجرت می کنند. آالن و آالن ها 
جان می سپرند نه فقط به جهت تصمیمات صاحبین قدرت 
که به جهت عدم توجه والدینشان! این غفلت از نقش خود در 
تعیین سرنوشت هزینه سنگینی بر مردم منطقه وارد آورده و 
مادامی که با حقیقت گریزی ریشه همه مشکالت کنونی خود 
را به گردن غیر بیاندازیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. 

کوچک، ساکت، چهره ای خون آلود با بغضی ویرانگر! عمران 
5 ساله بدون کوچکترین ایفای نقشی، تمام عمر خود را در 
جنگ زیست کرده است. جنگی که در قریب به نیم دهه 
خون و خونریزی از کشور بحران زده سوریه تلی از خاکستر 
بجا گذاشته و دیگر گمان وجود یک واحد مستقل سیاسی به 
نام سوریه تقریبا دور از انتظار است. کشمکش های سیاسی 
بازیگران  و  ها  ابرقدرت  زورآزمایی های  و  داخل  در  متعدد 
منطقه ای بر پیچیدگی اوضاع افزوده و باری است بر دوش 
مردم ستم دیده ای که عموما از سیاست پرهیز می کردند! 
هزینه  روگردانی  این  که  شود  می  استدالل  عموما  گرچه 
زندگی مسالمت آمیز و دور از تنش را کاهش می دهد اما 
تاریخ گواه آن است که بی تفاوتی نسبت به مسایل اجتماعی 
در  آمد.  خواهد  فرود  مردم  سر  بر  آواری  چون  زود  یا  دیر 
شرایطی که شما عزلت نشینی و غرق شدن در روزمرگی را 
برمی گزینید، دیگرانی که جز منافع خویش دغدغه ای ندارند، 
برای شما سرنوشت تعیین می کنند. در این بین کودکان 
بسیاری بدون آینده پا بدنیا می گذارند. فقط آن هنگام که 
تن کوچک ایشان بر ساحلی آرمیده یا در بهتی سنگین به 
خون خویش می نگرند، در کانون توجه قرار می گیرند. رسانه 
ها عموما سیاست خاص خود را دارند. خبر هرچه برنده تر، 
جذب مخاطب بیشتر. گویی هدف جلب مخاطب است و نه 
تنویر وی. در اردوگاه غرب عموما روسیه را مقصر شناختند و 
روس ها هم تقصیر را به گردن شورشیان انداختند. در کش و 
قوس این جنگ رسانه ای، هزینه های عینی ماجرا را مردمی 
می پردازند که سال ها پرهیز از سیاست را تمرین کردند. اما 
آن چه بیش از همه مغفول ماند، نقش شهروندان است. در 
غبار زیر سوال بردن طرف های درگیر در سوریه، عاملیت 
پدر و مادر عمران و عمران ها پنهان ماند. جنگی که شش 
سال است آغاز شده و در آن کودکان 3 یا 5 ساله کشته می 
شوند نشان می دهد که والدین این کودکان به حال خویش 
بیش از آینده فرزندانشان پرداخته اند. برای ارزیابی این مهم 
که فرزندآوری چه زمانی و با چه امید و آینده ای باید صورت 
پذیرد، نیازمند تحصیالت دانشگاهی یا تخصصی نیست. ریشه 

سپهر ساغری

گناهکاران در سایه می ایستند



» جامعه باید از پی بردن به آرزوها و 
شناخت خواست ها و افق های کسانی 
که هنوز زیر بار مسئولیت های سنگین 
نیستند تکان های جدیدی بخورد. در 
اثر جا خالی کردن بزرگساالن است که 
نوجوان به طور زودرس و طی روندی 
کاذب، بالغ، بزرگ یا پیر می شود.«1

جامعه
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یلدا دنیایی مبرز

بیمار زن باردار و جوانی است که به علت کاهش حرکت جنین 
به بخش اورژانس زنان مراجعه کرده است. به همراه او کودک 
به ظاهر سه ساله ای وارد اتاق شد. وقفه ی رشدی این کودک 
هر ذهن نه چندان کنجکاوی را شگفت زده می کرد. از این 
رو پیرامون سن کودک و دلیل وقفه ی رشدی او سوال کردم، 
مادر این چنین پاسخ گفت: "فرزندم شش ساله است و از اوان 
کودکی دچار کمبود هورمون رشد است از این رو برای درمان 
به تزریق هورمون رشد نیاز دارد اما از آن جا که هزینه تهیه 
این دارو در طی یک ماه به چند صد هزار تومان می رسد و ما 
استطاعت مالی الزم را نداریم به مدت سه سال است که از این 
دارو استفاده نمی کنیم. به همین علت وقفه ی رشد او تشدید 
یافته است." لختی به سکوت گذشت. شنیده ها را به ترتیب 
مرور می کردم، ناباورانه به کودک و مادر باردارش می نگریستم، 

کلمات در سرم می چرخیدند و 
ابری از پرسش های متعدد را می 
ساختند! پرسش ها برای آن که 
زودتر از دیگری پرسیده شوند از 
یکدیگر پیشی می گرفتند تا این 
که از فشار هجمه ی آن پرسش 
موجود  هولناک  سکوت  ها، 
او  از  درنگ  بی  و  شد  شکسته 
پرسیدم: اگر استطاعت مالی برای 
نداشته  را  او  درمان  های  هزینه 
اید چگونه تصمیم به فرزند آوری 
با  باردار  زن  اید؟!  گرفته  مجدد 
سکوت و نگاهی مبهم به اطراف 
نگاه کرد. گویی مرا نمی دید یا 

شاید هم می دید و اعتنایی نمی کرد! سکوت و خاموشی او 
گوش ها را تا بیخ و بن کر می کرد! شدیدترین بهت و تاثر را 
زمانی احساس کردم که زن باردار بعد از آن سکوت به ظاهر 
ممتد و بی پاپان، با لبخندی بر لب گفت: " نمی دانم، شد 
دیگر" !!! پاسخ او و لبخندش لرزه به اندام هر شنونده ای می 
افکند. پاسخی که به هیچ روی نه به بیان می آید، نه در فهم 
می گنجد، نه از منظر اخالقی شناختنی است و نه تاوانی را 
مسئولیت  انگاشتن  نادیده  برای  مادر  آن  اهتمام  تابد.  برمی 
خود در برابر فرزندانش شورمندی هراس آوری بود. اما آن چه 
پرواضح بود راه ناهموار و پرگسستی بود که به انتظار این دو 
کودک نشسته است. کودکی که به امید قد کشیدن، سرنگون 
در کام تنهایی خود فرو و فروتر می رود و به دست فراموشی 
سپرده می شود و کودکی که هنوز به این دنیای پر تالطم 
گام ننهاده و البته کسی هم به انتظار او ننشسته است! آن چه 
که به طرح و شرح آن پرداختیم، فتح باب مناسبی است که 
به استقبال پرسش های ناگزیری برویم و با مخاطب خود به 

گفتگو بنشینیم.

فرزندآوری و چندین پرسش اساسی

در باب فرزندآوری، توجه به چندین پرسش حایز اهمیت است. 
آیا بین سطح توسعه، شهر یا روستا نشینی، تفاوت های قومی و 
مذهبی، سطح سواد و تحصیالت، اشتغال 
و خاستگاه اقتصادی و اجتماعی و رفتار 
دارد؟!  وجود  مشخصی  ارتباط  باروری 
آیا ایده آل های مشخصی در باب فرزند 
متصور  خود  برای  پروی  فرزند  و  آوری 
هستیم و در برابر این ایده آل ها احساس 
فرهنگ  اساسا  یا  کنیم  می  مسئولیت 
نظام  بن  در  گریزی  مسئولیت  تفکر  و 
تربیتی و ذهنی ما ریشه دارد؟! باروری 
قدرت  از  برخاسته  و  اندیشیده  رفتاری 
تقدیر  به  یا  است  ما  اختیار  و  انتخاب 
گرایی و تعابیری همچون "همان کس که 
دندان دهد نان دهد" معتقدیم؟! آیا رفتار 
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اگر استطاعت مالی برای هزینه های 
درمان او را نداشته اید چگونه تصمیم به 

فرزند آوری مجدد گرفته اید؟! زن باردار با 
سکوت و نگاهی مبهم به اطراف نگاه کرد. 
گویی مرا نمی دید یا شاید هم می دید 
و اعتنایی نمی کرد! سکوت و خاموشی 
او گوش ها را تا بیخ و بن کر می کرد! 

شدیدترین بهت و تاثر را زمانی احساس 
کردم که زن باردار بعد از آن سکوت به 

ظاهر ممتد و بی پاپان، با لبخندی بر لب 
گفت: " نمی دانم، شد دیگر" !!!

****
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باروری مقوله ای فردی است و در حریم خصوصی افراد شکل 
می گیرد یا از سیاست های جمعیتی  دولت ها پیروی می کند؟! 
آیا دولت ها می توانند بدون توجه به زمینه های اجتماعی و 
فرهنگی جوامع، برنامه های جمعیتی ارایه دهند؟! آیا سیاست 
های تشویقی نقدی، مانند اعطای سکه طال، سبد تغذیه رایگان، 
افزایش  مندی،  عائله  حق  افزایش  یا  و...  مسکن  وام  یارانه، 
مرخصی زایمان و کاهش مدت خدمت سربازی را مشوق های 
مناسبی برای فرزندآوری می دانیم؟! آیا سالخوردگی جمعیت و 
کاهش نیروی کار یک دغدغه و هراس اجتماعی است؟! براستی 
چرا به فرزندآوری رو می آوریم؟! برای امنیت ازدواج و زندگی 
مشترک؟! برای آن که فرزندان عصای دست پیری هستند؟! 
برای آن که در برخی از گروه های قومی زنان به هنگام بارداری 

به طور سنتی از نوعی احترام اجتماعی 
برخوردارند که این خود مشوقی درونی  
برای فرزند آوری است؟! یا این که به 
دلیل تنش های معیشتی، بسیاری از 
کمبودها و محرومیت های خود را از 
طریق ارضای غریزه جنسی تعدیل و 
ناگزیر و  پیامد  جبران می کنیم که 
اگر  است؟!  آوری  فرزند  آن  محتوم 
تولد را یک پدیده زیستی تلقی کنیم 
بی تردید رفتار باروری و سیمای آن 
در هر جامعه ای از شرایط اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جمعیتی 
و  تاثیر می پذیرد  خاص آن جامعه 
برساخت  این  یکایک  بر  همچنین 

ها تاثیر می گذارد. ناگفته پیداست که افراد جامعه انسانی تا 
هر اندازه و تعداد که توان زیستی و بیولوژیکی به آن ها اجازه 
می دهد خواستار داشتن فرزند نیستند! تجربه زیست مشترک 
نشان می دهد از دیرباز تا کنون مقوله فرزند و فرزند آوری 
یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین ارزش های خانوادگی 
در فرهنگ ایرانی است. از آن موقع که در فرهنگ ایرانی تعداد 
فرزندان یک خانواده حتی از تعداد انگشتان دست ها نیز بیشتر 
بودند و ربودن گوی سبقت از یکدیگر در مقوله فرزند آوری یک 
ارزش شایسته و بایسته تلقی می شده و تک فرزندی یا نداشتن 

فرزند مورد تردید و پرسش بوده، زمان زیادی نمی گذرد.

 فارغ از سیاست های تشویقی یا تنبیهی که از سوی دولت ها 
اعمال می شوند، باروری رفتاری فردی و تصمیمی است که در 
سطح خرد و حوزه خصوصی گرفته می شود. این حوزه درست 
همان جایی است که افراد الزاما برای مشکالت جمعیتی مطرح 
در سطح کالن دغدغه مند نیستند و به آن توجهی ندارند. 
و  آوری  فرزند  به  میل  و  باروری  های  آل  ایده  و  ها  نگرش 
همچنین تعداد فرزندان مطلوب که منتج به "رفتار باروری" 
است تحت تاثیر برساخت های متکثر و متنوعی می باشد. در 
این میان می توان به نقش الگوهای فرهنگی و اجتماعی بیش 
ناگفته پیداست که هر جامعه ای بستر  از پیش پای فشرد. 
فرهنگی منحصر به فرد خود را دارد، 
توان  نمی  هم  کشور  یک  در  حتی 
یکسانی  جمعیتی  های  سیاست  از 
فرهنگی  الگوهای  زیرا  کرد  استفاده 
وجود  مختلف  در شهرهای  متفاوتی 
دارد. به نظر می رسد مردم به علت 
بر  مبتنی  جامعه  یک  در  زیست 
کشاورزی و یا حتی جامعه ای که با 
فقر اقتصادی دست به گریبان است، 
خواهان فرزند آوری بیشتری هستند 
زیادی  ارزش  فرزندان  باالی  تعداد  و 
داشته باشد. زیرا از یک سو هر فرزند 
سرمایه زندگی و نیروی کار محسوب 
کارکرد  خانواده  برای  و  شود  می 
اقتصادی دارد و از سوی دیگر فرزندان عصای پیری و یا به 
در  پیری هستند.  هنگام  به  والدین  اجتماعی  تامین  عبارتی 
این میان، گروه های قومی نیز به دلیل ارزش های فرهنگی 
به  کنند.  می  تجربه  را  متفاوتی  باروری  رفتارهای  متفاوت، 
عنوان مثال ترجیح جنسی فرزند پسر نسبت به فرزند دختر 
هنوز هم یکی از دالیل مهمی است که تاثیر زیادی در میزان  
باروری گروهای قومی و مذهبی دارد و باعث می شود باروری 
تا زمان رسیدن به جنس دلخواه ادامه یابد. یا حتی در پاره ای 
از موارد باروری و تولید مثل مقوله ای یک جانبه، آن هم  تنها 

از جانب زنان پنداشته می شود! 
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تجربه زیست مشترک نشان می دهد از 
دیرباز تا کنون مقوله فرزند و فرزند آوری 
یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین 
ارزش های خانوادگی در فرهنگ ایرانی 
است. از آن موقع که در فرهنگ ایرانی 

تعداد فرزندان یک خانواده حتی از تعداد 
انگشتان دست ها نیز بیشتر بودند و 

ربودن گوی سبقت از یکدیگر در مقوله 
فرزند آوری یک ارزش شایسته و بایسته 
تلقی می شده و تک فرزندی یا نداشتن 
فرزند مورد تردید و پرسش بوده زمان 

زیادی نمی گذرد.

فرزندآوری، برساخت های اجتماعی و تصمیمات 
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تقدیر گرایی اما محمل دیگری برای رفتار باروری و فرزندآوری 
است. این باور و نگرش که خداوند شمار فرزندان را تعیین می 
کند و باروری و تولد از حیطه اختیار ما خارج است و پیرو آن 
با این استدالل که " همان کس که دندان دهد نان دهد" 
به زادآوری پرداختن، بسیار درخور تامل و توجه است. افزایش 
سطح تحصیالت و سواد و آموزش عالی زنان از طریق تاخیر در 
سن ازدواج و به تبع آن کاهش سال های زندگی زناشویی از 
یک سو و اشتغال و مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان و تغییر 
در مناسبات قدرت در خانواده بر رفتار باروری موثر است. به 
نظر می رسد زنانی که از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی در 
سطح باالتری نسبت به همتایان خود قرار می گیرند به رابطه 
زناشویی صرفا عملی برای تولید مثل نگاه نمی کنند و صاحب 
همان تعداد فرزندانی می شوند که به عنوان ایده آل، انتظار آن را 
دارند و برای آن برنامه ریزی می کنند ولی در نقطه مقابل زنانی 
که در موقعیت اجتماعی و اقتصادی کمتر برخورداری قرار می 
گیرند، صاحب تعداد فرزندانی می شوند که بیشتر از ایده آل 
های اندیشیده ی آن ها است. در حقیقت گروه دوم با مساله تولد 
کودکان ناخواسته دست به گریبان هستند. احساس مسئولیت 
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بیانگر نوعی نگرش و مهارت است که مانند هر نوع نگرش و 
آن  اصلی  مهد  و  است  اکتسابی  و  آموختنی  دیگری،  مهارت 
خانواده است. از این رو پرسش ناگزیری مطرح است: در نمونه 
ای که در ابتدای یادداشت به آن پرداختیم ما با مادری مواجه 
هستیم که در برابر یک پرسش کامال بدیهی ساکت و خاموش 
است و از این سکوت پروا و پرهیزی نیز ندارد. فرزندان در چنین 
خانواده ای چگونه می توانند "مسئولیت پذیر بودن" را بیاموزند؟! 
وقتی این فرزند دارای نیاز ویژه در آینده ای نه چندان دور با 
چشم پرسش و سرزنش به والدین خود می نگرد، آن ها برای 
این نادیده انگاری چه پاسخی خواهند داشت؟! تغدیه، پوشاک، 
بهداشت، آموزش، مهارت، شادی و تفریح و از همه مهم تر صرف 
وقت و زمان برای فرزندان از جمله حقوق حقه و بدیهی همه 
کودکان است و "ما" در پیشگاه تمامی این بایدها مسئولیم. جان 
کالم آن که این یادداشت تنها براین نکته مهم پای می فشارد 
که فارغ از سیاست های جمعیتی، با پروا و پرهیز از تقدیر گرایی 
و انتخاب "آگاهانه" و تصمیم "هدفمند" و بسط تفکر تقدم اندیشه 

بر عمل، در برابر فرزندانمان مسئولیت پذیر باشیم.

وقتی این فرزند دارای نیاز ویژه در 
آینده ای نه چندان دور با چشم پرسش 
و سرزنش به والدین خود می نگرد، آن 
ها برای این نادیده انگاری چه پاسخی 

خواهند داشت؟! تغدیه، پوشاک، 
بهداشت، آموزش، مهارت، شادی و 

تفریح و از همه مهم تر صرف وقت و 
زمان برای فرزندان از جمله حقوق حقه 
و بدیهی همه کودکان است و "ما" در 
پیشگاه تمامی این بایدها مسئولیم. 
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فرزندآوری، تقدیرگرایی یا احساس مسئولیت؟



حقوق زمین پیش از این با در نظر گرفتن حق 
ذاتی طبیعت برای وجود داشتن، شکوفایی 
و تطور یافتن در برخی کشورهای جهان به 
رسمیت شناخته شده است. حقوق زمین 

همچنین با صحه گذاشتن بر این اصل بنا نهاده 
شده که بشریت و طبیعت یک رابطه ی بنیادین 
و غیر انسان-محور را به اشتراک میگذارند، که به 

ما هستی مشترکمان را بخشیده است.
پاراگراف دوم از دادخواست "آری به حقوق طبیعت"، تنظیم 

شده توسط اتحادیه ی جهانی حقوق طبیعت 

جامعه

7 www.petition.rightsofmotherearth.com/Home/Explanation          :1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به       

www.therightsofnature.org/books-and-articles/rights-of-nature-mother-earth-sowing-seeds    :منبع تصویر   



جامعه

ماهنامه سرند     شماره یازدهم، شهریور 1395

شمشادهای هیرکانی که به درختان همیشه بهار هم معروف 
هستند و بین مردم بومی استان های شمالی ایران نماد مقاومت 
و جان سختی بوده اند؛ این روزها از بهار و تابستان سال نود 
و پنج اسیر آفتی وارداتی و یک شوک مازاد خارجی شده اند؛ 
بدلیل حفظ کردن برگ های سبز خود  آن ها که روزگاری 
این  در  بودند؛  شده  ملقب  بهار  همیشه  لقب  به  زمستان  در 
روزهای تابستان که همه ی درختان، سرسبز و پرنشاط جلوه 
گر غذاسازی سبزرنگ خود از نور خورشید هستند؛ به شمایلی 
خزان زده و بی برگ درآمده اند و جلوه ی مردگاِن محروم از 
تابش گرما بخِش خورشید بر بستر لطیف برگ های خود را 

یافته اند.

شمشادهای هیرکانی، پایان بهار؟!
بومی  که  ای  پره  شب  گویا  که  گرفت  نشئت  آنجا  از  ماجرا 
مناطق شرقی آسیا بوده از طریق شمشادهای تزیینی وارداتی 
در کل  آنجا  از  و  یافته  راه  اروپا  به  آسیای شرقی  و  از چین 
ایران  و  ترکیه  های  در جنگل  آن  از  بعد  و  مدیترانه  منطقه 
گسترش پیدا می کند. جمعیت این شب پره که منحصرا از 
بهره  با  کند  تغذیه می  تزیینی شمشاد  و  گونه های وحشی 
گیری از منابع جدید غذایی اش در جنگل های کشور های 
رشد  رویه  بی  صورت  به  تزیینی  شمشادهای  تجارِت  مقصِد 
کرد و چون گونه ای ناهمگون با اکوسیستم های جدید بود 
بدون عامل مهارکننده به روند صعودی ادامه داد. این افزایش 
جمعیت شمشادهای جنگلی جوامع مقصد را دچار مشکل حاد 
بی برگی می کند که این روزها گریبانگیر شمشاد هیرکانی در 

شمال ایران شده است.1
1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:

www. hamshahrionline.ir/details/343692/City/-Iranenvironment 

اما این مشکل دست ساخت بشر تنها بخش کوچکی از کابوسی 
در  هیرکانی  کهنسال  های  ذهن جنگل  روزها  این  که  است 
دامنه های شمالی کوهستان البرز را آشفته کرده است. کابوس 
بزرگتر که توسط ستاد حل بحران!! مطرح گردید نهیب سم 
توسط ستاد  راه حل مطرح شده  بود!!!2  پاشی کردن جنگل 
شناخت  میزان  دهنده ی  نشان  مازندران  استان  بحران  حل 
اکولوژیک تصمیم گیرندگان است. آن ها از عواقب مهلک و 
جبران ناپذیر سم پاشی کردن عرصه طبیعِی کالن و هنگفتی 
ازچاله ی  این صورت  اند در غیر  هم چون جنگل بی اطالع 
بی برگی یکی از گونه های درختی جنگل به درون چاهِ وارد 
کردن سموم شیمیایی به اکوسیستم در هم تنیده و پیچیده 
دکتر  ها،  واکنش  نخستین  از  یکی  در  غلتیدند.  نمی  جنگل 
حسین رجایی حشره شناس موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت 
آلمان طی یادداشتی )که برای روزنامه همشهری ارسال شد( 
خطرات جبران ناپذیر و تهدید کننده موجودیت جنگل را به 
دنبال سم پاشی گوشزد کرد و پس از آن 46 تن از استادان 
برجسته بوم شناسی، حشره شناسی وگیاه شناسی با انتشار 
پاشی  سم  سریعتر  هرچه  توقف  خواستار  سرگشاده  ای  نامه 
جنگل حتی به عنوان گزینه ای مطرح شده روی کاغذ برای 

حل مشکل شدند.3

نسل کشی گسترده طبیعی به اندازه نسل کشی 
انسان حساسیت برانگیز نیست

دکتر حسین رجایی در بخشی از یادداشت هشدار دهنده خود 
یادآوری می کنند که سموم شیمیایی برای مدت طوالنی در 
چرخه های غذایی اکوسیستم ماندگار می شوند و عالوه بر نابود 
کردن باکتری های مفید خاک، الرو سایر حشرات )از جمله 
زنبورهایی که خود تهدیدی علیه آفات نباتی هستند(، پرندگان 
و حتی از طریق آلوده کردن منابع آب زیرزمینی خود انسان ها 
را نیز در معرض تهدید قرار می دهند. چنین چیزی عمال به 
معنای یک نسل کشی گسترده و جنایت کالن در اکوسیستم 
جنگل بوده که تمام موجودیت این ذخیره گاه سبز را به خطر 

2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
www.hamshahrionline.ir/details/343946/City/-Iranenvironment 

3- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
شمال را سم پاشی نکنید، روزنامه شرق، شماره 2663، سه شنبه 2 شهریور، سال 1395، ص 17

www.sharghdaily.ir 

پویا اشکانی

گریز از قهقرا
بخش سوم: به دنبال حق رای طبیعت
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)قسمت دوم(

****

http://hamshahrionline.ir/details/343692/City/-Iranenvironment
http://hamshahrionline.ir/details/343946/City/-Iranenvironment
http://www.sharghdaily.ir/News/101095/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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ارامنه  کشی  نسل  چون  هم  شاید  که  طوری  به  اندازد  می 
سازماندهی  )کشتار  هولوکاست  عثمانی(،  امپراتوری  )بوسیله 
نازی(  رژیم  توسط  و...  ها  کولی  ها،  دگرباش  یهودیان،  شده 
و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی )توسط دولت 
ایاالت متحده آمریکا( عملیاتی باشد با نتایج غیر قابل جبران. 
واکاوی ریشه های ممکن ساختن وقوع چنین جنایت هایی 
نیازمند مطالعات گسترده بوده اما به باور نگارنده بی اطالعی 
از عواقب اقدام مذکور، ستون اصلی این بنای نامبارک است. 
همانطور که سازمان دهندگان جنایات انسانی عمل خود را با 
عدم اطالع درست از ثمرات آن توجیه می کنند. بین جنایت 
علیه بشریت )تنها نمونه قابل پیگیری جنایت در نظام های 
حقوقی جوامع( و جنایت علیه طبیعت، اما تفاوتی نیز مشهود 
است. جنایت انسانی بسیار بیشتر حساسیت برانگیز بوده و به 
سرعت به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل می شود. سازمان 
های قضایی و حقوقی به سرعت در پی محکومیت و پی گیری 
حقوقی ماجرا می شوند، حال آن که جنایت علیه طبیعت که 
در مقیاس بسیار گسترده تری در اقصی نقاط سیاره آبی در 
برمی  کمتری  بسیار  حساسیت  نسبت،  به  هست  وقوع  حال 
را  آن  ای  به طرز شایسته  ندرت  به  ها هم  رسانه  و  انگیزاند 
پوشش می دهند. دالیل گوناگونی می توان برای این تفاوت 

چشم گیر برشمرد اما مهمترین شان شاید فقر فرهنگی و به 
تبع آن خال قانونی موجود در سیستم های حقوقی جوامع در 

خصوص جرایم طبیعی و زیست محیطی باشد.

در سپتامبر 2010 میالدی یک گردهمآیی از سمت اشخاص و 
سازمان های هوادار محیط زیست از چند کشورجهان )ایاالت 
متحده، استرالیا، پرو، بولیوی، آفریقای جنوبی و اکوادور( در 
شهر پاتاته اکوادر برگزار شد که هدف نخستین آن گرامیداشت 
اصول  در  طبیعت  حقوق  گنجاندن  بواسطه  اکوادر  تشویق  و 
قانون اساسی خود بوده است. از دل این گردهمایی اتحادیه 
جهانی حقوق طبیعت با شعار “حقوق طبیعت مفهومی است 
که زمان پرداختش فرارسیده است” تشکیل شد. این سازمان 
مردم نهاد4 بین المللی، کارزار تصویب حقوق طبیعت در متون 
قوانین جوامع را به پیش می برد.5 هر چند می توان نشان داد 
4-Non government organization 

5- برای مطالعه بیشتر بنگرید به: 
www.therightsofnature.org/founding-meeting 

 سموم شیمیایی برای مدت طوالنی در چرخه 
های غذایی اکوسیستم ماندگار می شوند و عالوه 
بر نابود کردن باکتری های مفید خاک، الرو سایر 

حشرات )از جمله زنبورهایی که خود تهدیدی علیه 
آفات نباتی هستند(، پرندگان و حتی از طریق آلوده 
کردن منابع آب زیرزمینی خود انسان ها را نیز در 
معرض تهدید قرار می دهند. چنین چیزی عمال 
به معنای یک نسل کشی گسترده و جنایت کالن 
در اکوسیستم جنگل بوده که تمام موجودیت این 
ذخیره گاه سبز را به خطر می اندازد به طوری که 

شاید هم چون نسل کشی ارامنه )بوسیله امپراتوری 
عثمانی(، هولوکاست )کشتار سازماندهی شده 
یهودیان، دگرباش ها، کولی ها و... توسط رژیم 

نازی( و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی 
)توسط دولت ایاالت متحده آمریکا( عملیاتی باشد با 

نتایج غیر قابل جبران.
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حقوق طبیعت، مفهومی که زمان پرداختنش
 فرا رسیده است
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که مکتوب شدن و تبدیل شدن اصول و ملزومات مورد نیاز 
به قوانین، ضرورتا به معنای ضمانت اجرایی شدن آن اصول 
نیست و در این مورد خاص تصویب قوانین حقوق طبیعت در 
جوامع انسانی هم به معنای وقوع انقالب زیست محیطی در 
رفتار ساکنین آن جوامع نخواهد بود و هوداران محیط زیست 
باید بیشتر به دنبال اقناع مردم برای پیوستن به جنبش اصالح 
رفتار و انطباق هر چه بیشتر با طبیعت و حقوق آن باشند تا این 
که در جستجوی مجاب کردن حکومت ها برای تصویب قوانین 
حفاظت گرایانه با نگاه حقوق محور به طبیعت، اما به گمان 
دادن  مشارکت  با  دموکراتیک  صورت  به  قوانین  اگر  نگارنده 
مردِم آموزش دیده و آگاه شده )مخصوصا مردم بومی مجاور 
زیست بوم های وحشی( تصویب شوند در دل خود ضمانت 
به  که  قوانینی  برخالف  داشت.  نیز خواهند  اجرایی محکمی 
صورت آمرانه توسط اقلیتی صاحب قدرت تصویب شوند و هر 
چقدر هم که به لحاظ انطباق با حقوق طبیعت مترقی باشند 
لحاظ  به  قانون  عنوان مخاطبین  به  مردم  بدلیل عدم جذب 
عملیاتی شدن دچار مشکل می شوند. بنابراین به راستی باید 
این پیام اتحادیه جهانی حقوق طبیعت را با جان و دل هضم 
کرد و به کار بست که :"حقوق زمین با صحه گذاشتن بر این 
اصل بنا نهاده شده که بشریت و طبیعت یک رابطه ی بنیادین 
و غیر انسان-محور6 را به اشتراک می گذارند که به ما هستی 
مشترکمان را بخشیده" و انسان را عضوی در هم تنیده شده 
با طبیعت دید که تجاوز به  هر یک از آن ها تجاوز به دیگری 

نیز هست.

کارزاری در جریان تا نهادینه شدن مفاهیم حق 
طبیعت و جرم زیست محیطی

این روز ها در بسیاری از نقاط جهان هواداران محیط زیست با 
شیوه های مختلف بدنبال گسترش دادن مفهوم حقوق طبیعت 
هستند. از تشکیل حزب سیاسی و تالش برای کسب کرسی 
های قوه مقننه و اجرایی، تا پیش برد و تبلیغ سبک زندگی 
مبتنی بر محترم شمردن طبیعت و حفاظت از تمامیتش. برای 
نمونه حزب سبز های سوئد7  چندی پیش مسئله پیگرد قانونی 
نسل کشی طبیعی )Ecocide( را در دستور کار خود قرار 

Non - Anthropocentric 
هستند  پارلمان  در  اقلیتی  دارای  اروپایی  کشورهای  اکثر  در  روزها  این  که  سبزها  حزب    -7
ی  گرایانه  حفاظت  های  گرایش  دارای  که  شوند  می  محسوب  کشورها  این  رسمی  احزاب  جز 

باشند می  مستقیم  خواهی  دموکراسی  و  رادیکال 

داد تا چنانچه فرد یا سازمانی دست به کشتار زیست بومی بزند 
به لحاظ قضایی قابلیت پیگرد برای مدعی العموم داشته باشد8 
و یا در فوریه ی سال جاری میالدی حزب سبزهای انگلستان 
و ولز نیز سیاست حقوق طبیعت را در مشی حزبی خود جای 
دادند تا نگاه کاالمعابانه به طبیعت را که در مغز استخوان نظام 

حقوقی بریتانیا جا خشک کرده به مرور تغییر دهند.9

 

 

8 - برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
www.endecocide.se/aktuellt/swedish-green-party-decides-to-promote-eco-
/cide-law

9- برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
www.theecologist.org/News/news_round_up/2987304/greens_commit_to_
rights_of_nature_law.html
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 پیش از سم پاشی به عواقب حقوقی آن بیاندیشید
یکی از عواملی که انسان را به رفتار اخالقی وا می دارد واهمه 
از بازتاب بی اخالقی کنشی است که ممکن خواهد بود دامن 
با هدف  واقع  در  نظام های حقوقی  گرفتار سازد.  را  خودش 
نادرستی  و  اخالق  ضد  عمل  هر  که  مهم  این  شدن  یادآور 
بازتاب و پژواکی در جامعه دارد که ممکن است گریبان خود 
مرتکب شونده را بگیرد، استوار شده اند. حال چه خوب بود 
تا خواستار  بلند می شد  ایران ما هم حداقل صدایی  اگر در 
این باشد که چنانچه می خواهید جنگل را سم پاشی کنید آیا 
نظر موجودات ساکن آن را پرسیده اید؟؟ آیا پرندگان حشره 
خوار، الرو زنبورها، باکتری های خاک، درختان و ... در یک 
رفراندوم رای موافق به کشتار خود داده اند؟؟ اگر ما خوستار 
آنیم که در این بزنگاه بحرانی تاریخ، جایگاه حقیقی مادرمان 
زمین را به او باز گردانیم، باید برای اکوسیستم هایش که در 
واقع فرزندان ارشدش محسوب می شوند، شخصیتی حقوقی 
قائل شویم و سازمان هایی تشکیل دهیم تا به نمایندگی از این 
شخصیت ها و برای احقاق حقوقشان صدایی رسا داشته باشند. 
به طریق اولی راه گریز از قهقرایی که سرزمین ما ایرانیان را 
به خود مبتال کرده نیز همین خروج از توهم خودبرتر بینی و 
برخورد با طبیعت کشور به سان شخصیتی دارای حق رای و 

حق انتخاب است.
در قسمت پایانِی به دنبال حق رای طبیعت به مصداق هایی از 
کشتار طبیعت در جهان و ایران که در حق مظلوم ترین و بی 
صداترین قربانیان تاریخ رخ داده و همچنین به فجایع درکمین 

خواهیم پرداخت.

http://endecocide.se/aktuellt/swedish-green-party-decides-to-promote-ecocide-law/
http://endecocide.se/aktuellt/swedish-green-party-decides-to-promote-ecocide-law/
http://endecocide.se/aktuellt/swedish-green-party-decides-to-promote-ecocide-law/
http://www.theecologist.org/News/news_round_up/2987304/greens_commit_to_rights_of_nature_law.html
http://www.theecologist.org/News/news_round_up/2987304/greens_commit_to_rights_of_nature_law.html


واژه مزدور در فرهنگ ایرانی تداعی کننده بی هویتی 
بعضی  در  اما  می شود  مسلم محسوب  و خیانت 
کشورهای توسعه یافته نظیر فرانسه در برابر امتیازاتی 
نظیر اعطای شهروندی، ارتشی متشکل از نیروهای 
مقوله  سربازمزدوری  است!  شده  تاسیس  خارجی  
ارتش های ملی رفته جایگزین  رفته  ای است که 
می گردد. از نمونه های شاخص این نوع نیروی نظامی 
می توان به واحدهای موسوم به لژیون خارجی فرانسه 
که عمدتا متشکل از اتباع الجزایری هستند، اشاره کرد. 

تاریخ و اندیشه

www.afp-photo.tumblr.com   11منبع تصویر: لژیون خارجی فرانسه در یادبود نبرد کامارون
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وابسته به میسیونرهای خارجی محدود می شد. سرگرمی های 
های  زورخانه  در  ورزشی  های  نمایش  از  بود  عبارت  جمعی 
ها،  خانه  چای  و  ها  خانه  قهوه  در  خوانی  شاهنامه  محالت، 
معرکه گیری ها، تماشای مراسم اعدام های موردی در میادین 
عمومی و از همه مهم تر مراسم قمه زنی ها، تعزیه ها و آیین 
های گوناگون ماه محرم. اما پایان سده نرخ با سوادی به 84 
درصد رسید. تقریبا 1,6 میلیون نفر در مراکز آموزش عالی در 
حال تحصیل بودند و شمار دانش آموزان به رقم 19 میلیون نفر 
رسید. سرگرمی های عمومی نیز به صورت مسابقات فوتبال، 
فیلم، رادیو، روزنامه و از همه مهم تر ویدئو، DVD و تلویزیون 
تقریبا همه خانواده های شهری و سه چهارم  اکنون  درآمد. 
خانوارهای روستایی تلویزیون دارند. در اوایل سده بیستم شیوه 
و مجموع جاده  کرد  داشت ظهور می  تازه  های جدید سفر 
افتخار  رسید.  نمی  کیلومتر  به 340  آهن  راه  و  هموار  های 
داشتن تنها خودروی موتوری در ایران از آن شاه بود. در شرایط 
مطلوب پیمودن مسیر حدودا 560 کیلومتری تهران به تبریز 
17 روز، مسیر حدودا 900 کیلومتری تهران به مشهد 14 روز 
و مسیر حدودا 1100 کیلومتری تهران به بوشهر 37 روز طول 
می کشید. چراغ گازی، برق و تلفن، وسایل لوکسی بودند که 
در شماری اندک در تهران وجود داشت. اما جای جای کشور 
در اواخر سده، از طریق جاده ها، شبکه برق و گازرسانی در 
قالب یک اقتصاد ملی به هم پیوست. در حال حاضر در کشور 
ده هزار کیلومتر راه آهن، 94 هزار کیلومتر راه اصلی و حدود 
2،9 میلیون خودرو وجود دارد که بخش اعظم آن در داخل 
تولید و مونتاژ شده است. اکنون رفتن از تهران به هر یک از 
مراکز استان ها، با خودرو و یا قطار چند ساعت بیشتر طول 
نمی کشد، تا چه رسد به هواپیما. ترس و هراس های روزمره 
مردم نیز در این مدت به کلی عوض شده است. در ابتدای این 
وحشی،  حیوانات  ای،  قبیله  مسلحانه  دزدی  و  راهزنی  سده، 
و  گرسنگی  راه،  سر  بر  سیاه  گربه  عبور  و  زخم  اجنه، چشم 
انواع بیماری ها نظیر طاعون، ماالریا، دیفتری، اسهال خونی 
همیشگی  های  ترس  از  آنفوالنزا  و  سیفلیس  وبا،  آبله،  سل، 
هر فرد عادی بود. اما در پایان سده این هراس ها به نگرانی 
بازنشستگی، مسکن،  بیکاری، مستمری  مدرنی همانند  های 
سالمندی، آلودگی هوا، حوادث جاده ای و هوایی، مدارس مملو 
از دانش آموز و رقابت سراسری برای ورود به دانشگاه ها تبدیل 

شده است«.1
1- آبراهامیان، یرواند، فیرزمند، کاظم، شمس آوری، حسن، مدیر شانه چی، محسن، 1377، ایران بین 

دو انقالب، چاپ دوازدهم 1387،  نشر مرکز : تهران، صص 15-21

در دو شماره پیشین به شرایط حاکم بر جامعه ایران و وضعیت 
به شتاب تحوالت  این شماره  پرداختیم. در  نظامی  نیروهای 
تاریخی و اجتماعی در ایران معاصر و ضرورت بازبینی در مسئله 

سربازی می پردازیم.

ایران در مسیر دگرگونی
میرزاتقی  مدت  کوتاه  دوره  در  ویژه  به  قاجار  عصر  در  ایران 
خان امیرکبیر تحوالت بسیاری به خود دید. توسعه ارتباطات 
اعزام  به ویژه در حوزه روابط تجاری و علمی )نظیر  با غرب 
موجب   )... و  نظامی  و  عرفی  مدارس  ساخت  دانشجویان، 
ایران شد که در نهایت به  دگرگونی های عمیقی در جامعه 
وقوع انقالب مشروطه و در پی آن برآمدن رژیم سیاسی جدید 
منتهی گردید. »سده بیستم تغییرات عمیقی تقریبا در همه 
ابعاد زندگی ایرانیان به همراه داشته است. جمعیت ایران در 
ابتدای سده کمتر از 12 میلیون نفر شامل 60 درصد روستایی، 
30 – 25 درصد جمعیت ایالتی و کمتر از 15 درصد جمعیت 
با جمعیت 200 هزار  نیز شهری متوسط  تهران  بود.  شهری 
نفر بود. امید به زندگی احتماال کمتر از 30 سال و نرخ مرگ 
و میر نوزادان 500 مورد به ازای هر 1000 نفر بوده است. اما 
در پایان سده، شمار جمعیت به 69 ملیون نفر رسید. درصد 
جمعیت ایالت و عشایر به کمتر از 3 درصد رسیده و بخش 
به  تهران  است.  یافته  از 66 درصد رشد  بیش  به  آن  شهری 
کالنشهری با جمعیتی بیش از 6,5 میلیون نفر تبدیل شد. نرخ 
امید به زندگی به 70 سال رسیده و درصد مرگ و میر نوزادان 
به 28 نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان با سوادان 
کشور در ابتدای سده حدود 5 درصد بود که عمدتا به دانش 
آموختگان حوزه های دینی، مکتب خانه های قرآنی و مراکز 

اجباری

سپهر ساغری

قسمت سوم:بررسی تحوالت تاریخی و اجتماعی ایران معاصر 
و ضرورت گذار به ارتش حرفه ای

****
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بدیهی است برای جامعه آگاه امروزی راه اقناع و فراهم کردن 
بستر مناسب می تواند نتیجه بخش باشد. در مقابل تصویب 
قوانینی جهت ایجاد محدودیت اجتماعی، فرضا برای مشموالن 
)اعم از فراری و ...( جز تحمیل هزینه به دولت ثمره ی قابل 

اشاره ای نخواهد داشت. 

ارتباط با غرب
ارتباط با غرب به ورود تکنولوژی های نوین، ساخت کارخانجات، 
تولیدی های بزرگ و یا احداث ساختمان ها و راه های جدید 
محدود نمی شد. بلکه چشم جامعه ایرانی را نسبت به مفاهیم 
تازه ای چون روشنفکری، ناسیونالیسم، قانون، آزادی و عباراتی 
از این دست باز کرد. »زبان سیاسی در ایران نیز به شیوه های 
متفاوت دچار دگرگونی شد. استبداد، سلطنت، اشراف، اعیان، 
ایرانیان  برای  ناآشنا  بسیار  واژه  یک   - تیره  و  رعیت  ارباب، 
شهری - کلمات کلیدی فرهنگ سیاسی ایران در اوایل قرن 
بیستم بود. اما در اواخر سده اصطالحاتی همانند دموکراسی، 
جدید  واژه  و  مشارکت  بشر،  حقوق  مدرنیت،  پلورالیسم، 
شهروند اهمیتی ویژه یافتند. بنابراین تعجبی ندارد که در دهه 
1370/1990 بیش از 70 درصد جمعیت بزرگسال کشور در 
همه پرسی های ملی به طور منظم مشارکت کردند«.2  این 
روند در دوره پهلوی اول با سیاست ایجاد دولت – ملت مدرن 
توسعه  با  دوم  پهلوی  دوره  در  و  دانشگاه  تاسیس  ویژه  به  و 
هرچه بیشتر ارتباطات با غرب، ادامه یافت. روندی که گرچه 
امروز به شکل گذشته نیست اما به مدد وسایل ارتباط جمعی 
)اینترنت، خاصه شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، ماهواره و 
منزلت  و  اهمیت  آن شناخت  پیامد  دارد.  ادامه  ...( همچنان 
شهروندان در جوامع دموکراتیک و تاثیر آرای عمومی در اتخاذ 
سیاست های خرد و کالن است. در چنین شرایطی جامعه به 
حقوق شهروندی و حق انتخاب بیش از گذشته واقف شده و 

2- همان، صص 19-21

پی یر بوردیو، اندیشمند متاخر، 
سرمایه را به چهار دسته شامل سرمایه 

اقتصادي، سرمایه انسانی، سرمایه 
فرهنگی و سرمایه اجتماعی تقسیم   
می کند. وی سرمایه انسانی را این گونه 
تعریف می کند: » این نوع از سرمایه 
ماهیت اکتسابی و فردي دارد. انسان 
پایه اصلی توسعه است لیکن انسان 

بصیر و ماهر با فرد عادي متفاوت است 
توسعه نیافتگی و بی سوادي الزم و 

ملزوم یکدیگر می باشند«
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سرمایه انسانی، تهدید یا فرصت؟
نیازها و خواسته های نیروی جوان کشور، به عنوان  توجه به 
سرمایه اجتماعی، نکته مهمی است که از نظر نباید دور داشت. 
پی یر بوردیو، اندیشمند متاخر، سرمایه را به چهار دسته شامل 
سرمایه اقتصادي، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه 
اجتماعی تقسیم می کند. وی سرمایه انسانی را این گونه تعریف 
می کند: » این نوع از سرمایه ماهیت اکتسابی و فردي دارد. 
انسان پایه اصلی توسعه است لیکن انسان بصیر و ماهر با فرد 
عادي متفاوت است توسعه نیافتگی و بی سوادي الزم و ملزوم 
یکدیگر می باشند«.1 رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه 
اي از مفاهیم مانند : اعتماد، هنجارها و شبکه هایی می داند که 
موجب ارتباط و مشارکت اعضاي یک جامعه می شود و منافع 
متقابل آنان را تأمین می کند. او سرمایه اجتماعی را وسیله اي 
براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در نظام های مختلف
1- موسوی، میر طی، زمستان1389 ، اندیشه سرمایه اجتماعی: وفاق اجتماعی، توسعه سیاسی و امنیت 

ملی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،  شماره سیزده، ص115
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نوین در تکنولوژی نظامی، باعث کاهش اهمیت کمیت نیروی 
انسانی شده است.3 از طرفی تغییر شیوه های تهاجم نظیر جنگ 
نیروهای  به  نیاز  آن،  مانند  و  بیوتروریسم  فرهنگی، سایبری، 
متخصص در هر زمینه جهت مقابله و خنثی سازی نقشه های 
بیگانگان را اجتناب ناپذیر می کند. در کشورهای مختلف دنیا به 
دالیل گوناگونی ارتش حرفه ای جایگزین نظام وظیفه اجباری 
شده است که تقریبا در همه آن ها یک دلیل مشترک بوده 
است، ناکارآمدی سربازان وظیفه! به عنوان مثال تحقیقات در 
ارتش آمریکا نشان داد که تقریبا 15 درصد سربازان آمریکایی 
در طول جنگ جهانی از اسلحه خود استفاده می کردند.4 قابل 
تامل است که این مسئله در جنگ ویتنام نیز به نوعی تکرار 
شد. در همین راستا ناتوانی ارتش در پاسخ سریع و مناسب به 
شرایط اضطراری در جنگ اول خلیج فارس باعث روی آوردن 
فرانسه به ارتش حرفه ای شد.5 این سیستم به دلیل کارآمدی 
و فواید بی شمارش به سرعت در جهان رواج یافت و اکنون 
حذف  را  سربازی  جهان  کشور  مجموع 197  از  کشور   109
کرده و ارتش حرفه ای بنیان گذاشته اند. اکثر کشورهای باقی 
مانده نیز طرح هایی عمدتا 5-3 ساله برای ایجاد ارتش حرفه ای 
تدوین کرده اند. 10 کشور سربازی انتخابی دارند. 15کشور از 
ترکیب سربازان داوطلب و اجباری استفاده می کنند. ایران به 
همراه 25 کشور دیگر 18 ماه و یا بیشتر سربازی، بدون حق 
انتخاب و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند؛ 
که متاسفانه نشان می دهد علی رغم تمام اصالحات و بهبودها 
هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. در میان همسایگان ایران 
امارات  قطر،  عمان،  عربستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای 

متحده، پاکستان و بحرین سربازی اجباری را لغو کرده اند. 6

پیامدهای سربازی اجباری
بر اساس نظریه های کارکردگرا، جرم و کجروی ناشی از تنش 
های ساختاری و نبود نظم و ترتیب اخالقی در جامعه است. 
اگر خواسته ها و آرزوهای افراد و گروه های جامعه با مواهب 
و پاداش های موجود تطابق نداشته باشد، این اختالف میان 
برای کجروی  انگیزه ای  و  به محرک  آرزوها  آرزوها و تحقق 

3- سینائی، وحید، 1390، بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش 
حرفه ای، فصلنامه سیاست، دوره 41 ، شماره 2، ص 109

4- همان، ص 207
5- همان، ص 208

6- دفتر مطالعات سیاسی، 1392، الگوهای سربازی آینده در جمهوری اسالمی ایران، مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، ص 13

سیاسی می داند و تأکید عمده او بر اعتماد است. در واقع فراهم 
آوردن زمینه ها، متصل کردن حوزه هاي اجتماعی - سیاسی 
در راستاي توسعه کمی و کیفی جامعه، تحقق جامعه مدنی و 
برقراري تحکیم دموکراسی سرمایه اجتماعی نامیده می شود . 
در مطالعات فراسنتی مطالعات اندیشمندان ثابت نمود که بعد 
نظامی قدرت به تنهایی نمی تواند ایده هاي متنوع این دیدگاه 
اقتصادي،  سیاسی،  ابعاد  است  ضروري  لذا  نماید،  برآورده  را 
اجتماعی، فرهنگی ایدئولوژي و روانی نیز در صحنه محاسبات 
امنیتی مورد توجه قرار گیرد . با عنایت به تعاریف مفاهیم و 
توان  به عمل آمده می  چارچوب هاي نظري و بررسی هاي 
چنین نتیجه گیري نمود که ارتباط بین سرمایه اجتماعی و به 
ویژه مؤلفه هاي آن - اعتماد سیاسی، وفاق اجتماعی، همبستگی 
ملی، انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی - و تأثیر و تأثر آن بر 
جامعه مدنی و توسعه ملی به گونه مستقیم و متقابل است، 
به نحوي که جامعه مدنی زمینه الزم را براي گسترش اعتماد 
پذیري و سرمایه اجتماعی فراهم می آورد و سرمایه اجتماعی 
موید جامعه مدنی می گردد. در جامعه مدنی، سازمان ها و 
نهادهاي دولتی موسسه غیر دولتی زمینه همفکري، مشارکت 

و اعتماد را فراهم می آورند. 

تحوالت نظامی دنیا در عصر حاضر
جهت  بزرگ  های  قدرت  تالش  و  دوم  جهانی  جنگ  اتمام   
طراحی و ساخت سالح های پیشرفته، لزوم استفاده از نیروهای 
متخصص را مطرح ساخت. این مهم با توسعه مفاهیمی چون 
حقوق شهروندی و حق انتخاب در دنیا و با علم به ناکارآمدی 
نیروهای وظیفه در میدان نبرد و تغییر رویکردهای امنیتی از 
داشتن نیرو دفاعی مشخص )ارتش( به عضویت در نهادهای 
نظامی بین المللی مانند ناتو، همه و همه مقوله ارتش حرفه ای 
را به عنوان جایگزینی مهم و غیرقابل انکار معرفی نمود. اکنون 
مدتی است که امنیت ملی در مناطقی از جهان به امنیت جمعی 
متحول شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمونه شاخص 
این کشورها هستند. فرایند ادغام کشورهای مذکور در نهادهای

فراملی آن چنان تعمیق یافته که احتمال وقوع جنگ میان آن 
ها منتفی شده است. البته در روی آوردن به ارتش حرفه ای 
جنبه هایی دیگر از تحوالت استراتژیک نیز موثر بوده است. 
برجسته شدن جنبه های نرم افزارانه امنیت و تحول امنیت 
از جهان و پیشرفت های  ملی به امنیت جمعی در مناطقی 
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سربازان  ظاهر  شد.7  خواهد  مبدل  جامعه  اعضای  از  برخی 
)کیفیت پوشش و موهای تراشیده( بیشتر آن ها در معرض 
تحقیر اجتماعی قرار می دهد. استفاده از الفاظ ناپسند در درون 
سرباز  که شخصیت  است  معضالتی  نظامی،  محیط  بیرون  و 
را نشانه گرفته است. سربازی که از او انتظار جانبازی در راه 
امنیت و استقالل کشور می رود. »هوارد بکر«، جامعه شناس 
سرشناس، معتقد است هویت کجرو در جریان برچسب زنی 
ایجاد می شود و نه از طریق رفتارها یا انگیزه های کجروانه. به 
باور او رفتار کجروانه عامل تعیین کننده کجرو شدن نیست، 
بلکه فرآیندهایی وجود دارد که ربطی به خود رفتار ندارند، اما 
لباس، طرز  دارند.  بر کجرو شدن یک شخص  تاثیر عظیمی 
صحبت کردن یا زادگاه شخص می توانند جز عوامل کلیدی 

تعیین کننده در چسباندن برچسب 
که  کسانی  آیند.  حساب  به  کجرو 
نماینده قانون و نظم هستند، یا کسانی 
و  عرفی  اخالقی  تعریف  قادرند  که 
مرسوم را به دیگران تحمیل کنند، 
بخش اعظم فعالیت برچسب زنی را 
برعهده دارند.8 این شرایط مشموالن 
را وادار می کند برای فرار از سربازی 
به اقداماتی چون ادامه تحصیل، دور 
زدن قانون و استفاده از روابط، عدم 
 ... و  وظیفه  نظام  به  خود  معرفی 
دست بزنند. بدیهی است که هریک 
از این موارد مشکالت خاص خود را 
کاذب  تقاضای  آورد.  می  وجود  به 

آموزی  برای علم  نه  فرد  آنجایی که  از   ادامه تحصیل:  برای 
که برای فرار از سربازی به تحصیالت می اندیشد. نقطه ضعف 
دیگر تاثیری است که از ورود چنین افرادی به دانشگاه ها وارد 
می آید. جوان با علم به مشکالت اقتصادی متعدد، صرفا دنبال 
اخذ مدرک و پیدا کردن شغلی برمی آید. به این ترتیب در 
به  اجباری  بر جامعه، خدمت  اقتصادی حاکم  کنار معضالت 
نحوی موجب رشد مدرک گرایی شده است. استفاده از روابط 
نیز به بی اعتمادی نسبت به قانون دامن زده و از همه بدتر 
دارد،  کارها  پیشرفت  بر  روابط  که  ای  قابل مالحظه  تاثیر  با 
از افراد جامعه، مردمی قانون گریز و منفعت طلب می سازد. 
سربازی اجباری به گسترش دروغ، استفاده از روابط و حتی 

7- گیدنز، آنتونی، چاوشیان، حسن، 1386، جامعه شناسی، تهران، چاپ چهارم 1389، نشر نی، ص 300
8- همان، ص 305
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بروز و افزایش ناهنجاری هایی چون فرار، خودزنی، خودکشی 
در بین مشموالن می انجامد که هریک به نوبه خود هزینه های 
مالی و جانی فراوانی برای کشور به همراه دارد. ارتش حرفه ای 
می تواند بر پایه اختیار، احترام به کرامت انسانی و توزیع عاالنه 
ثروت و مزایا پاسخی قابل قبول و درخور برای حل مشکالت 

مذکور باشد.

نتیجه گیری
در گذر زمان و با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و البته نظامی، 
در تعابیری چون امنیت ملی و به تبع آن سربازی تجدید نظر 
صورت گرفته است. از طرفی به واسطه تغییرات بنیادینی که 
در ساخت سالح های پیشرفته رخ داده، 
بکارگیری سربازان حرفه ای بجای سرباز 
حرفه  ارتش  خالصه  طور  به  و  وظیفه 
ای در اکثر کشورهای دنیا اجرایی شده 
نیروهای مسلح در کشور  است. ساختار 
پاسخ  و  شدن  روزآمد  منظور  به  نیز  ما 
نیازمند  دفاعی،  و  امنیتی  نیازهای  به 
اصالحات اساسی و حرفه ای شدن است. 
قانون خدمت اجباری با آن شکل و اصول 
قابل  بر کشور  اقتضای شرایط حاکم  به 
توجیه می نمود اما امروزه و در سده 21، 
با عنایت به پیشرفت های صورت گرفته 
در عرصه تکنولوژی نظامی و به تبع آن 
تاکید بر تخصص نیروها از طرفی و توسعه 
مفهوم حقوق بشر، شهروندی و حق انتخاب و با عنایت به تاثیری 
امنیتی دارد، لزوم گذار به  که رضایتمندی در کاهش ریسک 
ارتش حرفه ای امری ضروری می نماید. البته نباید از نظر دور 
تا  نمود  برنامه عمل  با  باید  اجرایی شدن آن  داشت در مسیر 
کمبودهای تکنولوژیک و نیروهای متخصص کشور جبران شده 
و رفته رفته ارتش حرفه ای و عقد قرارداد با نیروهای داوطلب 
جایگزین خدمت اجباری با نیروهای وظیفه گردد. این نکته نباید 
نیز  یافتگی کشور  توسعه  میزان  با  مهم  این  که  بماند  مغفول 
رابطه دارد. کما اینکه تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که 
کشورهای توسعه یافته بیش از دیگر کشورها به سوی حرفه ای 
کردن ارتش روی آورده اند. به بیان دیگر این دو الزم و ملزوم 

یکدیگرند.

قانون خدمت اجباری با آن شکل 
و اصول به اقتضای شرایط حاکم 
بر کشور قابل توجیه می نمود اما 
امروزه و در سده 21، با عنایت به 

پیشرفت های صورت گرفته در عرصه 
تکنولوژی نظامی و به تبع آن تاکید 
بر تخصص نیروها از طرفی و توسعه 
مفهوم حقوق بشر، شهروندی و حق 

انتخاب و با عنایت به تاثیری که 
رضایتمندی در کاهش ریسک امنیتی 

دارد، لزوم گذار به ارتش حرفه ای 
امری ضروری می نماید. 



فرهنگ و هنر
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 یا مال منی یا هیشکی.

 آخرین جمله ی پاشا به مریم در النتوری 
قبل از پاشیدن اسید روی او
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آخرین ساخته ی رضا ُدرمیشیان، همانقدر که در زمان اکرانش 
در جشنواره ی فجر 95 سروصدا کرد، هنگام اکران عمومی هم 
جنجال آفرین شد. این که چه شد و چطور حوزه ی هنری با 
اکران آن مخالفت کرد و در شهر بزرگی مثل اصفهان، تنها یک 
سینما و آن هم تنها سینمای غیردولتی این شهر النتوری را 
برای اصفهانی ها اکران کرد1 و حاشیه های دیگر این فیلم را 
کنار می گذاریم. در این چند خط می خواهیم بگوییم اهمیت 
فیلمی مثل النتوری در چیست؟ کارگردان فیلم در کدام بخش 
موفق بوده و در کجا کم کاری کرده است و نقاط قوت و ضعف 
النتوری در کجا است. در بخش دیگر یادداشت مضمون اصلی 
فیلم یعنی اسیدپاشی را پی می گیریم و کمی بیشتر درباره ی 
آن حرف خواهیم زد: اسیدپاشی بعنوان یکی از انواع خشونت 
علیه زنان، بعنوان داغی ابدی که مالکیت مردساالرانه بر صورت 
زنان و دختران می زند و همچنین حضور و نمایش این فاجعه 

در سینمای مستند جهان.

النتوری یا فوران مضمون
شاید کمی بی انصافی باشد که به النتوری انگ سطحی بودن 
بچسبانیم. فیلم، خوب احساسات مخاطب را در چنگ خودش 
می گیرد و او را شوک زده می کند. چه از این منظر، یعنی 
رساندن احساسات بیننده به سرحد خود و دادن شوک به او، 
و چه از ابعادی مانند ریتم تند فیلم، تصاویر متقاطع، روایت 

1- خاطرمان هست که اصفهان شهری است که فاجعه ی اسیدپاشی های زنجیرهای در مهر ماه سال 
93 در آن و اعتراضات و حواشی پس از آن، بسیار خبرساز شد و از این رو عده ی بسیاری در این شهر 

منتظر بودند تا النتوری را به یاد آن روزهای تلخ تماشا کنند.

چندساختی و نمایش بی پرده ی خشونت و پرداخت به مقوله 
ی زوال سوژه ها، درمیشیان ثابت می کند که وامدار سینمای 
از همان  را  دلبستگی  این  او  است.2  فرانسه   New Extreme
نخستین فیلمش یعنی بغض نشان داد و در ادامه با "عصبانی 
نیستم" که هیچگاه مجوز اکران عمومی نگرفت، ثابت کرد که 
نسبت به موضوعات اجتماعی و کنش نسل جوان امروز حساس 
از دو فیلم قبلی اش نیست.  ایده ی النتوری هم جدا  است. 
گرچه او در صفحه ی اینستاگرامش نوشت که ایده ی النتوری 
زمانی به ذهنش آمده که مشغول گوش کردن کارهای کیهان 
کلهر، نوازنده ی مطرح کمانچه بوده است3، اما مواد خام قصه 
ی تازه ی درمیشیان که زخم کهنه ی بسیاری از مردم همین 
سرزمین است، از حساسیت های او به مسائلی ساخته شده 
که در آثار قبلی اش ردپای آن را می توان دید. النتوری اما 
فقط قصه ی ساده ی یک اسیدپاشی نیست. موضوعات زیادی 
وجود دارند که در کنار موضوع اصلی به آن ها اشاره می شود 
از عشق و بزهکاری و تن فروشی گرفته تا حقوق بشر و حکم 
قصاص. اما متاسفانه باید گفت فیلم در کلیت خود نتوانسته از 
 Hot پس پرداختن به این موضوعات که هر کدام برای خود یک
Topic یا موضوع داغ اجتماعی هستند، بربیاید. کثرت مضامین 
در النتوری اگرچه به خودی خود و در لحظه جذاب است اما 
فیلم بنا به ساختار چندپاره و روایتی که از دل مصاحبه های 
متعدد قرار است بیرون بیاید، در کلیت خود و حول موضوع 
اصلی یعنی پاشا، مریم و اسیدپاشی قوام نمی یابد. برای مثال 
در نظر بگیرید قسمت هایی از فیلم را که سعی می کند پاشا را 
به ما معرفی کند: پاشا در یتیم خانه بزرگ شده و حاال هم بچه 
پولدارها را تیغ می زند تا به کودکانی که تجسم خوِدکودک 
او هستند آنچه آرزویشان را دارند ببخشد. حاال با یک جهش 
به نیمه ی دوم فیلم برویم یعنی جایی که معرفی شخصیت 
ها پایان یافته و وارد داستان نامعلوم رابطه ی پاشا و مریم می 
شویم که به فاجعه ی اسیدپاشی ختم می شود. آیا مخاطب می 
تواند ارتباطی مهم و سینمایی بین نحوه ی پرداخت شخصیت 
پاشا و کنش هایی که او در رابطه با مریم مرتکب می شود، 
برقرار کند؟ آیا فیلم به مخاطب این کمک را می کند که به 
مدد یادآوری شخصیت پاشا روند تبدیل شدن او به یک هیوال 

2- سینماگرانی مثل گاسپار نوئه، فرانسوا اوزون و الکساندر آژا از سردمداران این نوع سینما هستند.
3- موسیقی فیلم النتوری گزیده ای است از یکی از آخرین کارهای کلهر با نام الیه های تاریکی که سال 

گذشته توسط نشر نقطه تعریف به بازار آمد.

****
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را درک کند؟ به عبارت ساده تر این موضوع که تکه های فیلم 
نتوانسته اند به خوبی یکدیگر را کامل کنند و در لحظات حیاتی 
به کمک روند فیلم بیایند موضوعی است که پس از دیدن فیلم 
و با کمی تامل در مضامین مختلف آن می توان به آن پی برد. 
النتوری لبریز است از مضامینی که چندپارگی ساختاری فیلم، 
یارای بیان آن ها را ندارند. در ادامه البته خواهم گفت که این 
چندپارگی از نگاهی دیگر، نقطه ی قوت اصلی فیلم درمیشیان 
است اما نمی توان از کنار این موضوع به راحتی گذشت که 
به غیر از مضمون اصلی یعنی اسیدپاشی و حواشی پس از آن، 
باقی مضامین فیلم با شدت و ضعف بصورت سطحی بسیاری 

پرداخت شده اند. 

و چه در فرم که سعی می کند وامدار سینمای Extreme نوین 
النتوری  که  است  چیزی  خود  خودی  به  این  باشد.  فرانسه 
را برای مخاطب جوان سینما جذاب می سازد. عالوه بر این 
موضوع بحث برانگیزی مثل اسیدپاشی که در سال های قبل 
در بین مردم با سر و صدا و حواشی بسیاری همراه بوده و کمتر 
از طریق تریبون های رسمی به آن پرداخته شده است، جامعه 
را وسوسه می کند تا کنجکاویشان را درباره ی این موضوع با 
دیدن النتوری کمی تخفیف بدهند. اما دالیل دیگری هم برای 
این که بگوییم در مجموع النتوری فیلم قابل قبول و جذابی 
است وجود دارد. زوایای پنهانی از محتوای فیلم که درمیشیان 
فرم کلی  تر  از آن مهم  و  به آن ها سرک کشیده  وار  کنایه 
فیلم که با وجود چندپاره بودن در همدستی با محتوای اصلی 
یعنی اسیدپاشی و سروصدایی که در جامعه به پا می کند دل 
مخاطب را می برد. یکی از بهترین لحظات فیلم، جایی است 
که کارگردان "ما" را به تصویر می کشد. ما بعنوان یک ناظر، 
ما بعنوان یک کنشگر اجتماعی و بطور کلی بعنوان کسانی که 
ماجرا را می بینیم و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهیم. 
اندکی پس از صحنه های اسیدپاشی تصاویری از مردم را می 
با پالکاردهایی در دستانشان که روی آن ها جمالتی  بینیم 

****

در درجه ی نخست باید گفت که 
سینمای درمیشیان کامال امروزی 

است و عناصر به کار رفته در 
سینمای او در ارتباط نزدیک با نسل 
جوان قرار می گیرند. چه در مضمون 
که در بسیاری موارد از شدت امروزی 
بودن به ابتذال کناره می زند و چه 
در فرم که سعی می کند وامدار 
سینمای Extreme نوین فرانسه 

باشد. این به خودی خود چیزی است 
که النتوری را برای مخاطب جوان 

سینما جذاب می سازد.

چه چیزی النتوری را جذاب کرده است؟
در درجه ی نخست باید گفت که سینمای درمیشیان کامال 
امروزی است و عناصر به کار رفته در سینمای او در ارتباط 
نزدیک با نسل جوان قرار می گیرند. چه در مضمون که در 
بسیاری موارد از شدت امروزی بودن به ابتذال کناره می زند 
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مثل "عدالت برای مریم" و "صورت من کجاست؟" نقش بسته 
مریم  توسط  پاشا  بخشیدن  از صحنه ی  بعد  درست  و  است 
است که دوباره همان مردم پالکارد به دست بعنوان کنشگران 
با جمالتی مثل "مریم  اما  بار  این  اجتماعی ظاهر می شوند: 
متشکریم" و "بخشش به جای انتقام" نوشته شده اند. فارغ از 
درست یا اشتباه بودن این کنش ها، نفس قضیه ی کنش های 
طوطی وار و بی پشتوانه ی مردم آن چیزی است که درمیشیان 
در پس این صحنه به ما نشان می دهد.4 او با این کار حتی ما 
را، بعنوان ناظرانی که در سینما نشسته ایم و ذهنمان با حرف 
های مصاحبه شوندگان درگیر شده و به دنبال درست و اشتباه 
بودن هر کدام می گردد، زیر سوال می برد. نقطه ی قوت مهم 

فیلم، جنس روایت داستان  دیگر 
فیلم  چندمحوری  روایت  است. 
مصاحبه  تکنیک  از  بردن  بهره  با 
برای  ترفند  نوعی  به  اشخاص  با 
تصمیم  و  تجسم  انداختن  کار  به 
با  شدن  درگیر  برای  مخاطب 
در  است.  انجامیده  فیلم  موضوع 
قابل  نکته  این  نخست  ی  درجه 
بیشتر  درمیشیان  که  است  تامل 
از آنکه سراغ "شخصیت"هایی برود 
که حرف ها و نظراتشان سمت و 
روشن  جهت  در  مشخصی  سوی 
شدن داستان گرفته باشد و جهت 

گیری اخالقی تماشاگر را برای قضاوت نهایی درباره ی فیلم 
شکل دهد، با نمایش "تیپ" هایی از قسمت های مختلف پیکره 
ی جامعه سعی می کند این تصمیم گیری و قضاوت اخالقی را 
از هم بگسلد. به عبارت دیگر، صداهای متفاوتی که در فیلم از 
زبان تیپ هایی چون روشنفکر/ روزنامه نگار، بازاری/ مذهبی، 
روانشناس/ فمینیست و دیگران می شنویم قرار نیست سمت 
و سوی یکسان و مشخصی بگیرند و موضوع را برایمان روشن-

تر سازند، بلکه با جلورفتن داستان به حضور راویان غیرقابل 
اعتمادی که جلوی چشمانمان حرف می زنند و دلیل می آورند 
بیشتر آگاه می شویم. حتی موضوعی چون حقیقت رابطه ی 

4- گرچه خط کلی فیلم با جمله ی پایانی "پیشکش به کسانی که قدرت بخشیدن دارند" و حرف هایی 
که مریم پس از بخشیدن پاشا م یزند مشخص است، اما بازی اخالقی درون فیلم همچنان پابرجا می 

ماند.

19

پاشا و مریم بارها خدشه دار می شود و ما در میان روایت های 
مختلف و زاویه داری که از سوی شخصیت های مختلف روایت 
می شوند سردرگم می مانیم. باید گفت این چندصدایی شدن 
و دستکاری کردن این ذهنیت که روایت-هایی که تنها به دلیل 
اینکه روی پرده ی سینما می روند باید قابل اعتماد باشند، برای 
بیان داستانی مثل فیلم النتوری گزینه ی بسیار مناسبی است، 
چه از این منظر که به حقیقت جامعه و موضوعات داغ پیرامون 
آن، که مضمون فیلم از دل آن بلند می شود نزدیکی بیشتری 
دارد و چه از این منظر که به دلیل دخالت دادن مخاطب در 

سمت و سو گیری روایت فیلم، به خودی خود جذاب است. 

یکی از فجیع ترین اسیدپاشی ها 
مربوط به سال 91 و روستای برات آباد         
می شود. جایی که سمیه و دختر دو و 

نیم ساله اش رعنا توسط همسرش مورد 
حمله ی اسیدپاشی قرار گرفتند. اعتیاد 
با اینکه تمام آن چیزی نبود که آینده 
ی رعنا و مادرش را از آن ها گرفت، اما 
بعنوان یکی از فاکتورهای مهم و اصلی 
خشونت های خانگی شناخته می شود 
که متاسفانه در برابر آن سالح فرهنگی 
مناسب و کارآیی در جامعه وجود ندارد. 

اسیدپاشی، خشونتی علیه زنان
قربانیان  تنها  زنان  آمار،  اینکه طبق  با 
موارد  اغلب  در  اما  نیستند  اسیدپاشی 
به دلیل پیوند خوردن این نوع خشونت 
و  مردساالرانه  فرهنگ  حاکمیت  با 
مردانه،  ی  طلبانه  تملک  احساسات 
خشونت  از  نوعی  بعنوان  اسیدپاشی 
علیه زنان شناخته می شود. در طول دو 
قرن اخیر، گزارش هایی از اسیدپاشی 
و  اروپا  شامل  جهان،  نقاط  تمام  در 
اغلب  اما  است  شده  گزارش  آمریکا 
کشورهای  در  خشونت  این  قربانیان 
جنوب آسیا چون بنگالدش، کامبوج، هند و نپال زندگی می 
کنند. شیوع خشونت هایی چون اسیدپاشی در ارتباط مستقیم 
با شرایط نامطلوب زیست فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر نیز 
قرار می گیرند. این عوامل زمینه ساز که اکثرا در یک بستر 
فرهنگی ضعیف، نابرابر و بیمار شکل می گیرند موجبات وارد 
آمدن آسیب های بسیار و متعددی را برای قربانی فراهم می 
کنند: از آسیب های مشخص و دردناک فیزیکی )سوختگی، 
کوری، تغییر در وضعیت طبیعی صورت و دهان و غیره( گرفته 
تا اختالالت روانی و اجتماعی همچون انزوا و اجتناب از حضور 
زندگی  از  دیگر. گذشته  های  آسیب  و  افسردگی  در جامعه، 
دشواری که این جنایت برای قربانی برجا می گذارد، در بسیاری
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زکیه، قربانی پاکستانی اسیدپاشی

موارد می تواند موجب مرگ او نیز شود. طبق آماری که در 
مورد   100 از  بیش  ساالنه  آمده،  چهره  نجات  مستند  فیلم 
اسیدپاشی تنها در کشور پاکستان گزارش می شود. در صورتی 
که تعداد واقعی این جنایت بسیار بیش از این تعداد است و 
بسیاری در شرایط هراس انگیز زندگی خود حتی جرئت نمی 
کنند آن را به جایی گزارش دهند. در ایران نیز با اینکه آمار 
دقیقی از موارد اسیدپاشی در دسترس نیست، اما با باالرفتن 
میزان نارضایتی های اجتماعی و آمار اعتیاد و فقر فرهنگی، 
می توان نگران این بود که تخم خشونت هایی چون اسیدپاشی 
پر سروصدای  و  زنجیره ای  فجایع  از  کاشته شود.  در جامعه 
اسیدپاشی سال 93 در اصفهان حرف زدیم. قربانیان دیگری 
فجیع  از  یکی  که خبرساز شدند.  بودند  ها  این سال  در  نیز 
ترین اسیدپاشی ها مربوط به سال 91 و روستای برات آباد می 
شود. جایی که سمیه و دختر دو و نیم ساله اش رعنا توسط 
همسرش مورد حمله ی اسیدپاشی قرار گرفتند. اعتیاد با اینکه 
تمام آن چیزی نبود که آینده ی رعنا و مادرش را از آن ها 
اصلی خشونت  و  مهم  فاکتورهای  از  یکی  بعنوان  اما  گرفت، 
های خانگی شناخته می شود که متاسفانه در برابر آن سالح 
فرهنگی مناسب و کارآیی در جامعه وجود ندارد. با اینکه نام 
ایران در میان کشورهایی که بیشترین آمار اسیدپاشی در آن ها 
گزارش شده، دیده نمی شود اما مواردی چون فاجعه ی برات 
آباد یا اسیدپاشی های زنجیره ای اصفهان-که شاید انگیزه ی 
مسببان هر یک با هم بسیار متفاوت باشد- ما را به اندیشیدن 
بازتولید مفهومی به نام خشونت در دل جامعه ی  درباره ی 
ایران می کشاند. مفهومی که آزاد و رها در دل الیه های پنهان 
و حاشیه نشینان فرهنگ در حال گردش و تغییرشکل است 
و اگر سالحی فرهنگی و درخور آن را به چالش نکشد و گره 
های نگشوده ی آن را نگشاید به جوانب دیگر حیات اجتماعی 

ما کشیده خواهد شد.

نجات چهره
چهره  نجات  یا   Saving Face مستند،  و  سینما  دنیای  در 
مهمترین فیلمی است که به موضوع اسیدپاشی پرداخته است. 
این فیلم مستند ساخته ی شرمین عبید چنائی و دانیل جانگ 

محصول سال 2012 است که توانست در همان سال جایزه 
ی بهترین فیلم مستند کوتاه را از آکادمی اسکار دریافت کند. 
دکتر محمدجواد، جراح پالستیک با تجربه ی پاکستانی ساکن 
لندن است که شهرتش به خاطر جراحی های سوختگی است. 
در این مستند می بینیم که او با سفر به زادگاهش پاکستان و 
ویزیت چند قربانی در بیمارستان دولتی مخصوص اسیدپاشی، 
پس از اطالع از آمار باالی وقوع آن در کشورش تصمیم می 
بیمارستان  این  به  که  کسانی  مداوای  و  جراحی  برای  گیرد 
مراجعه می کنند به کراچی بازگردد. همراه با مصاحبه هایی 
دیده  آسیب  همسرانشان  توسط  اکثرا  که  قربانی  چندین  از 
اند، با زکیه و رکسانا همراه می شویم که بعنوان دو شخصیت 
اصلی مستند، جزئیات زندگی و روند درمان آن ها توسط دکتر 
محمدجواد موضوع اصلی فیلم را تشکیل می دهند. به موازات 
این داستان، در جریان تصویب الیحه ای در پارلمان پاکستان 
قرار می گیریم که طبق آن برای مجرمان اسیدپاشی قانون 
مجازات تصویب می شود. در سرتاسر فیلم اما آنچه بیشتر از 
همه جلب توجه می کند، فرهنگ مردانه ای است که زنان را 
از مقام انسان های تصمیم گیرنده و صاحب حق، به اشیائی که 
به راحتی توسط شوهران و معلمانشان قابل تصاحب هستند 
فرو می کشد و از این رو است که این احساس مالکیت مردانه 
آنان را زیر یوغ خواسته ها و انتظارات خود می گیرد و راه های 
خشونت ورزی را برای مردان باز می گذارد. چه به اسم دوست 
داشتن و چه به اسم سوءاستفاده، مالکیت همان مفهوم نهادینه 
برای  را  انگیزه ها  از  ی فرهنگی و کلیدی است که بسیاری 
ارتکاب چنین جرمی برمی سازد. بی جهت نیست که آخرین 
جمله ی پاشا به مریم در النتوری قبل از پاشیدن اسید روی او 

این است: یا مال منی یا هیشکی.
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کتاب تک نگاری جامعه شناسی کودکی، 15 مهرماه از طریق وبسایت مرکز پژوهش و آموزش رهایی به آدرس

 www.rahaayi.com به طور الکترونیکی و رایگان منتشر خواهد شد.

این کتاب حاصل ترجمه ی کامل شماره ی 58 )2( ژورنال جامعه شناسی کنونی 
است که در ماه مارس سال 2010 منتشر شده بود. این شماره به »تک نگاری 
جامعه شناسی کودکی« پرداخته که هنوز شاخه ای جوان از رشته ی جامعه شناسی 
است. دیدگاه جامعه شناسانه ی نوین مطالعه ی مسائل مختلف کودکان را ترویج 
می دهد، پرداختن به مسائلی که بواسطه ی تمرکز بر جامعه پذیری نادیده گرفته 
شده، از مطالعه حذف شده، به حاشیه رانده شده، یا فاقد مشروعیت دانسته 
شده اند. برخی از نقاط عزیمت و مفاهیم مرکزی جامعه شناسی کودکی »نوین« 
- که اغلب توسط شارحان آن مشخص شده - در این مقاالت توصیف شده اند. 
به  نیاز  مختلف  در کشورهای  جامعه شناسانه  عرصه ی  این  وضعیت  و  توسعه 
مقایسه و انعکاس در مقابل پس زمینه ی مفروضات روزمره و مسائل اجتماعی 
در هر یک از جوامع، به منظور ترویج تولید بیشتر دانش جامعه شناختی دارد. 
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معرفی کتاب
 تک نگاری جامعه شناسی کودکی

آن چه در کتاب می خوانیم

و  وضعیت  تعریف   – کودکی  جامعه شناسی  مقدمه: 
ترجمه ی  بولرنیدربرگر،  دوریس   / اطمینان بخش  تأمالت 

حسام حسین زاده

از ساخت-کنش تا  سیاست کودکی:پژوهش جامعه شناختی 
کودکی در فنالند / هریت استراندل، ترجمه ی فاطمه همدانیان 

و سبا محقق

با  رابطه  در  فنالند  در  مهم  پیشرفت های  به طرح  مقاله  این 
معاصر  دوره ی  تا   1980 دهه ی  از  کودکی  جامعه شناسی 
و  قوم نگارانه  شناخت  تاثیر  تحت  اولیه  مرحله ی  می پردازد. 
تاریخی از کودکی بوده و با تلقی کودکان به مثابه ی کنشگران 
اجتماعی و دوره ی کودکی به مثابه ی یک ساختار اجتماعی 
را  کودکی  و  کودکان  روی  جامعه شناختی  مطالعه ی  پایدار، 

بنیان نهاد و رسمیت بخشید. 

تأمالتی بر جامعه شناسی کودکی در انگلستان / جو موران 
الیس، ترجمه ی مژده بای

حال  در  انگلستان  در  تازگی  به  کودکی  مطالعات  که  زمانی 
نوین  اجتماعی  مطالعات  جهت گیری  بین  بود،  شکل گرفتن 
تغییرات موقعیت کودکان در سیاست  و  در حوزه ی کودکی 
اهمیت دادن  به  توجه  با  به خصوص  نداشت،  هماهنگی وجود 
عاملی شان  نقش  پذیرفته شدن  کودکان،  صدای  به  بیشتر 
زمان  آن  از  اجتماعی.  کنشگران  عنوان  به  آنان  موقعیت  و 
بحث برانگیزتر  به مسئله ای  موقعیت سیاسی کودکان  بعد  به 
تبدیل شده است. در سالیان اخیر خیلی بیشتر به نوجوانان به 
چشم دردسرساز نگاه می شود و همینطور نگرانی های راجع به 

کودکان نیز افزایش پیدا کرده است.

شیوه های مرئی سازی مسائل کودکان در برزیل: تحلیلی 
از مشارکت علوم اجتماعی در این امر / لوسیا رابلو دکاسترو 

و اتل کازمینسکی، ترجمه ی عاطفه اولیایی

مسائل  مرئی سازی  در  را  اجتماعی  علوم  مشارکت  مقاله  این 
قرار  بررسی  مورد  تا کنون  از دهۀ 1960  برزیل  در  کودکان 
بخشی  همچون  را  کودکی  مرئی سازی،  نظام  اولین  می دهد. 
اجتماعی«  »مسئله ای  و  اجتماعی  تساوی  عدم  از  ساختاری 
می داند. دومین نظام مرئی سازی، کودک را به مثابه ی بازیگری 
در صحنه ی اجتماع با برخورداری از حقوق اجتماعی بررسی 

می کند. 

رابرت   / استرالیا  جامعه ی  و  جامعه شناسی  در  کودکی 
ون کریکن، مژده بای

این مقاله با بررسی تحقیقات منتشرشده در زمینه ی مطالعات 
که  خاصی  شکل  تبیین  به  استرالیا  در  کودکی  اجتماعی 
مطالعات جامعه شناسانه ی کودکی در استرالیا به خود گرفته 
از  عبارتند  پژوهش  این  کلیدی  بحث های  می پردازد.  است 
کودکی کودکان بومیان، کودکان خانواده های فراری و خواستار 
به  توجه  با  از طالق و جدایی،  پناهندگی، تحربیات کودکان 
افزایش روزافزون تشکیالت نئولیبرال در حوزه ی  فعالیت های 

پژوهشی علوم اجتماعی. 

جامعه شناسی کودکی فرانسوی: موضوعی غیرمعمول و 
خرد یا عرصه ای تعریف شده؟ / رژین سیروتا، ترجمۀ الهه 

سروش

جامعه شناسی کودکی فرانسوی با تحلیل انتقادی جامعه پذیری 
در اواخر دهه ی 1990 پدیدار شد. گرایشات اصلی این تحقیق 
عبارتند از: نگاهی بازنگرانه به مباحث تخصصی، کودک به عنوان 
کنشگر اجتماعی، سیاست های اجتماعی و کودکی و فرهنگ 
کودکان. از »کودک شاه« تا »کودک در مقام قربانی«، صحنه ی 
سیاسی، قضایی و رسانه همواره در حال انباشته شدن با مباحث 
داغی پیرامون اشکال جدید کودکی، کودِک میل، کودک به 
خطرناک  کودک  یا  مخاطره  در  کودک  مسئله،  یک  عنوان 
هستند. این مقاله با چالش هایی برای آینده ی جامعه شناسی 
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کودکی پایان می یابد.

شهروندی کودکان: محدودیت ها و امکانات جامعه شناسی 
کودکی در ایتالیا / کلودیو بارالدی، ترجمه ی طاها احمدی

بنیان های  شامل  جامعه شناختی  پژوهش   ،1990 دهه ی  از 
قانونی و سیاسی شهروندی و حقوق کودکان، اشکال تعامل که 
شهروندی کودکان را بهبود می دهد، راه های قرارگیری کودکان 
از  کودکان  مشاهدات  اصلی،  جریان  فرهنگی  گرایشات  در 
زمینه ی اجتماعی شان، شرایط بینافرهنگی مربوط به کودکان 
به هر حال،  است.  بر کودکان شده  برچسب زنی  و  انحراف  و 
گسترش جامعه شناسی کودکی آهسته بوده است و  انگیزه ی 
سیاسی ای که حامی مشارکت کودکان بود تقریباً بر باد رفت. 
تعلیم  و  علمی  تحقیق  در  ایتالیا  در  کودکی  جامعه شناسی 

دانشگاهی در حاشیه باقی ماند. 

کودکی در جامعه شناسی و جامعه ی آلمان / هلگا تسایر، 
ترجمه ی یگانه خویی

نظریه پردازِی  و  پژوهش  پیشرفت  و  ظهور  مقاله،  این  در 
جامعه شناسانه  طی سه دهه ی گذشته روی کودکی در آلمان 
جهت گیری  دو  رواج  بر  مقاله[  این  ]در  است.   شده  ترسیم 
اصلی تمرکز شده است. این  دو، نخست، تأکید بر عاملیت و 
خود تعین بخشی کودکان است، که با سرچشمه های معین آن 
در تاریخ پس از جنگ آلمان و مفاهیم آموزش سوژه محور و 
اجتماعی شدن مشخص می شود و دوم، عالقه ی شدید و توجه 
پژوهش  و  نظریه پردازی  در  که  اخیر  اجتماعی  تغییرات  به 
نسلی،  رده بندی  در  کودکی  قراردادن  چون  موضوعاتی  بر 
بازار،  سیاست های رفاه کودکان، محیط های شهری، رسانه و 

روابط بین نسلی و شکل گیری هویت مشاهده پذیر است. 

کودکان و کودکی در جامعه و پژوهش اجتماعی رومانی: 
تمایالت ایدئولوژیک و بازاری و برخی نکات قابل توجه / 

الیزابت استانکیولسکو، ترجمۀ امین اصانلو

انسان شناختی،  ادبیات جامعه شناختی و  این مقاله بر مبنای 
و  برنامه های بسیار مهم  آمارهای رسمی  به عالوه ی  قوانین و 
گزارش های سازمان های مختلف طرح ریزی شده است. هدف 

این مقاله: 1( تصویرکردن نقشه ای تاریخی از رویکردهای نظری 
و روش شناختی اصلی و زمینه ها و موضوعات تحقیق در مورد 
کودکان و کودکی در رومانی و 2( طرح برخی تحوالت تاریخی 

ارزش کودکان در جامعه ی رومانی بوده است. 

ایاالت  چشم انداز  جامعه:  و  جامعه شناسی  در  کودکی 
متحده / لورتا باس، ترجمه ی مژده بای

تمرکز این مقاله بر فعالیت های جامعه شناسان امریکایی است، 
البته به مطالعات محققان غیرامریکایی که به زبان انگلیسی 
نوشته شده اند و در تحقیقات محققان امریکایی هم از آن ها 
از  مقاله  این  همچنین  است.  شده  اشاره  نیز  شده  استفاده 
کودک،  مطالعات  در حوزه ی  مراکز  و  مؤسسات  حمایت های 
انجمن  جوانان«  و  »کودکان  بخش  فعالیت های  به خصوص 
جامعه شناسی امریکا یاد کرده و به بررسی مطالعات کودکی 
در جامعه شناسی و بازتاب های آن در مطالعات میان رشته ای 

 / کودکان و کودکی در جامعه و جامعه شناسی هلندی 
رینکه ون دالن، ترجمه ی مژده بای

بزرگ شدن در هلند یعنی بزرگ شدن در کشوری با سنت های 
ملی که با بنیان های دولت رفاه و روح مردم پیوند خورده است. 
در  ایجادشده  تغییرات  با  هماهنگ شدن  مسئله  این  هرچند 
با مشکل مواجه کرده  را  جامعه و در روابط درون خانواده ها 

است. مقاله حاضر به این مهم می پردازد.

و  کنونی  نتایج  کشور:  ده  در  کودکی  جامعه شناسی 
مسیرهای آینده / دوریس بولرنیدربرگر، ترجمه ی محمدرضا 

اقبالی

پیشرفت  حال  در  گزارش های  مجموعه  به  مروری  مقاله  این 
برزیل،  استرالیا،  در  کودکی  جامعه شناسی  به  راجع  جهانی 
فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، رومانی، بریتانیای کبیر، و 
ایاالت متحده است. از تمام گزارش های مذکور اتکای متقابل 

پژوهش ها و پس زمینه ی اجتماعی اش استنباط می شود. 
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* به مناسبت روز جهانی سوادآموزی!

24



ماهنامه سرند     شماره یازدهم، شهریور 1395

سخن پایانی

اندیشیدن را جدی بگیریم. اندیشیدن. 
آن چه ما کم داریم، مردان و زنانی است 

که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. 
اندیشیدن باید به مثابه یک کار مهم تلقی 

بشود. اندیشه ورزیدن.

بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را 
بگشاییم. نویسنده نباید – فقط – در بند 
گفتن باشد. برای گفتن همیشه وقت 

هست، اما برای اندیشیدن ممکن است 
دیر بشود. چرا یک نویسنده نباید مغز 
خود را برای اندیشیدن و برای تخیل 

تربیت کند؟ 

محمود، دولت آبادی، نون نوشتن، نشر چشمه، تهران، چاپ نخست 1388، ص 1
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 کتاب اعضای خصوصی من، کتابی کوتاه همراه نقاشی و متونی کوتاه 
است که تمرکز خود را بر معرفی اعضای خصوصی بدن و آشنایی کودکان 
با آن ها قرار داده؛ هرچند پیش از این در سه کتابی که در مجموعۀ 
»آموزش جنسی برای کودکان« از طریق انتشارات اینترنتی رهایی منتشر 
شده، دربارۀ نقاط خصوصی بدن به طور مفصل توضیح داده شده است، 
اما باز هم کتاب اعضای خصوصی من ارزش ترجمه و انتشار را دارد. چرا 
که این کتاب به طور مختصر و بدون توضیح اضافی و همراه با تصاویر 
بسیار کودکانه به توضیح این مسئله پرداخته و محتوایی بسیار مناسب 
جهت ارائه در کالس های درس و دوره های آموزشی برای کودکان است. 
این کتاب که کار مشترک دیان و شارلوت هانسن است توسط طیبه 
کنشلو ترجمه شده و توسط انتشارات اینترنتی رهایی منتشر خواهد شد.

گهی آ
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هموطن گرامی
سال هاست فعالیت های مختلفی توسط فعالین محیط زیست 
کشور با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفته 
است. اما حفاظت از میراث های طبیعی کشورمان بدون خواست 
و همراهی آحاد مردم و مسئولین امکانپذیر نیست. »کمپین 
ایرانی  یوزپلنگ  انجمن  توسط  که  ایرانی«  یوزپلنگ  مردمی 
راه اندازی شده، تالش می کند ضمن اطالع رسانی در خصوص 
وضعیت بحرانی یوزپلنگ ایرانی، مردم و مسئولین را به میدان 
بطلبد تا هر کدام قدمی برای حفظ این گونه ارزشمند برداریم. 
به  آگاهی دادن  و  آگاهی  و شاید مهمترین قدم  کوچکترین 
دیگران است و شما می توانید با امضای طومار این کمپین و 
معرفی آن به دوستانتان، ما را در نیل به این اهداف یاری نمایید.

پس از اتمام زمان کمپین در ۹ مهرماه، نامه کمپین به 
همراه امضاهای جمع آوری شده، برای دفتر رییس جمهور 
و دیگر مقامات ذیصالح، ارسال می شود. نتیجه این اقدام، 

متعاقبا از طریق ایمیل به شما اطالع رسانی خواهد شد.

با حمایت همگانی از کتاب »اعضای خصوصی من« به 
انتشار هر چه سریع تر آن کمک کنید.

جهت کسب اطالعات بیشتر:

www.rahaayi.co



مسابقه بزرگ کتابخوانی بخون و ببر خندوانه از 7 شهریورماه شروع شده و سواالت مسابقه از ساعت 10 صبح 28 
شهریور بر روی طاقچه قرار گرفته است.

چنانچه شما تاکنون فرصت نکرده اید کتاب های مسابقه را بخرید، تا ساعت 22 دوشنبه 5 مهرماه فرصت دارید کتاب 
یا کتاب های مورد نظرتان را خریده و وارد مسابقه شوید.

برای شرکت در مسابقه باید حتما حساب کاربری خود را با شماره تلفن ساخته باشید. اگر فقط ایمیل شما در حساب 
کاربری ثبت شده، با استفاده از اپلیکیشن طاقچه، شماره تلفن تان را به حساب کاربری خود اضافه کنید.

1 میلیارد تومان جایزه

1 میلیارد تومان جایزه برای 1270 نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی بخون و ببر خندوانه
مسابقه بزرگ کتابخوانی خندوانه با همکاری طاقچه از 7 شهریور شروع شده و تا 5 مهر ادامه خواهد 

داشت. در این مسابقه مجموعا 1 میلیارد تومان جایزه اهدا خواهد شد که جایزه بزرگ آن 110 
میلیون تومان برای یک نفر است.

شرکت در مسابقه بسیار ساده است. برای این مسابقه 10 کتاب معرفی شده، پس از نصب طاقچه 
و خرید برخی یا تمامی این کتاب ها می توانید تا 5 مهر به سواالت مسابقه پاسخ دهید و در       

قرعه کشی 1 میلیارد تومان جایزه شرکت کنید.

27



مداد جادو

مدرسه ها باز شده اند اما هنوز بچه های زیادی هستند که نمی دانند قرار است چطور بدون کیف و دفتر و مداد سال تحصیلی را شروع کنند. اگر با هم 
یک قدم کوچک برداریم می توانیم کاری کنیم تا همه بچه های سرزمینمان امسال با لبخند سر کالس درس حاضر شوند.

موسسه خیریه جامعه یاوری فرهنگی با همراهی شرکت تکدانه پویش مردمی مداد جادو را راه اندازی کرده تا با همراهی شما، از دانش آموزان نیازمند در 
مناطق محروم کشور، حمایت کند. شما برای کمک به دو شیوه می توانید اقدام کنید:

به  تومان  مبلغ 1000  عکس  هر  ازای  به  تکدانه  بگذارید.  اشتراک  به  اینستاگرام  در  #مدادجادو  با  و  بگیرید  عکس  خود  نوشت افزار  از  اول:  روش 
کنید. دایرکت  جادو  مداد  اینستاگرام  به  را  عکس  می توانید  است،  خصوصی  اینستاگرامتان  صفحه  اگر  کرد.  خواهد  کمک  نیازمند  آموزان  دانش 

روش دوم: به یکی از طرح های زیر کمک نقدی کنید:
1- اهدای یک کوله پشتی با لوازم تحریر داخل آن )شامل 5جلد دفترچه، یک بسته مداد، یک بسته خودکار، یک بسته مداد رنگی، خط کش، پاک کن، 

تراش، لیوان، مسواک، خمیردندان(. مبلغ اهدایی: 50هزار تومان.

2- حمایت از طرح »تولید حین آموزش« که در آن دانش آموزان هنرستانی امکان اشتغال و ورود به بازار کار پیدا می کنند. مبلغ اهدایی: 25هزار تومان.

3- بازآموزی آموزگاران دوره ابتدایی و به روز کردن دانش آن ها برای ارائه آموزش بهتر به دانش آموزان. مبلغ اهدایی: 15هزار تومان

شماره حساب جامعه یاوری فرهنگی:
سیبا بانک ملی: 0107342700003 - شعبه جوانان- کد 1114

شماره کارت: 4004-9952-9911-6037 به نام: جامعه یاوری فرهنگی
تلفن تماس: 02126402606-11

Instagram: medadejadoo.ir
www.medadejadoo.ir
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