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همچنین  تهیه کنندگی،  عکاسی،  فیلمنامه نویسی،  کارگردانی، 
شاعری و نقاشی از عباس کیارستمی هنرمندی به تمام معنی 
ساخته بود. در طول سال های زندگی حرفه ای به دفعات جوایز 
شرایطی  چنین  در  بود.  کرده  خود  آن  از  را  سینمایی  مختلف 
عجیب به نظر نمی رسید که نام وی در رسانه ها به کرات شنیده 
نه در نقش کارگردان  و زندگی  بار تصویرگر مرگ  این  اما  شود 
که در نقش بازیگر ظاهر شد. خبر کوتاه بود. عباس کیارستمی 
درگذشت. وقتی پای قصور پزشکی به میان آمد. داغ بسیاری تازه 
شد. سکوت سنگین فقدان کیارستمی شکسته شده بود. انگشت 
اتهام به سوی پزشک معالجش نشانه رفت. فضای مجازی مملو از 
ذکر برخوردهای ناصواب در بیمارستان و از سوی کادر پزشکی 
شد. ذهن زخم خورده جامعه به دنبال چرایی امر بود. در این بین 
شاید اظهار نظر چندی پیش وزیر ارشاد بیشتر به چشم می آمد: 
"خود آقای دکتر هاشمی گفتند اگر من نمی رفتم آن شب، کار 

ایشان تمام بود"1

سپهر ساغری

خون بخون شستن محالست و محال

1- وزیر بهداشت گفت اگر به داد عباس کیارستمی نمی رسیدیم کارش تمام بود
 www.plus.ir

در زمان حیات کیارستمی این میزان بحث نشده بود که در زمان 
فوت او. شاید کیارستمی با مرگ خود نیز فراز و فرودهای زندگی در 
ایران را بیشتر به ما نشان داد. فرصتی برای دیدن بهتر انسان ایرانی. 
برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی و تعمیم های ناصواب به کلیت 
جامعه پزشکی از یک سو و تکبر و تفرعن بعضی از پزشکان کار را 
به جدالی تمام عیار کشاند. طبعا از جامعه هنری انتظار برخوردی 
محترمانه تر و بر اساس موازین حقوقی می رفت و جامعه پزشکی 
که خود طالیه دار نقد خویشتن باشد. در این بین ذهن هر بیننده 
ای با سیل سواالت مواجه خواهد شد. چرا دو قشر تحصیلکرده و 
فرهنگی کشور با چنین ادبیاتی با یکدیگر صحبت می کنند؟ چرا 
ارتکاب جرم، بر فرض محرز شدن آن، به کلیت یک جامعه تعمیم 
داده می شود؟ در بین فعالین فرهنگی و رسانه ای چرا بعضی در 
مورد یک مقوله تخصصی حکم صادر کرده اند؟ با کمی تامل باید 
پرسید حساسیت به مرگ یک هنرمند موج سواری است یا دفاع 
از انسانیت؟ اگر دفاع از انسانیت مطرح بحث است چرا در مورد 
دیگر شهروندان این حساسیت وجود ندارد؟ چرا وزارت بهداشت 
تیم ویژه ای برای دیگر شهروندان تشکیل نمی دهد؟ آیا شهروندان 
درجه بندی شده اند؟ از طرفی تشکیل تیم ویژه به معنای پذیرش 
در نقص و کمبودهای اساسی یک سازمان، آن هم به حساسیت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محسوب نمی گردد؟  وزارت 
اساسا باید پرسید مشکالت نظام بهداشت و درمان کشور فردی 
است یا سازمانی؟ ریشه تفرعن و غریبه انگاری اذهان عمومی در 
چیست؟ چرا برخی از اعضای جامعه پزشکی خود را در همه موارد 
محق و مبرا از خطا می داند؟  باید از خود بپرسیم عبور از شرایط 
موجود با بدگویی و خودحق انگاری محقق خواهد شد؟ چرا مای 
ایرانی که در طول سال کباده علم و ادب می کشیم در هنگام بروز 
را  بحران لجام گسیخته عمل می کنیم؟ به چه دلیل اصالحات 
در دیگران می جوییم اما خود را بی نقص می پنداریم؟ چرا همه 
مردم جامعه باید مسئول باشند اما خود را به حد کافی پاسخگو 
می پنداریم؟ چرا از همه کس و همه چیز طلب کاریم اما خود را 
مسئول نمی دانیم؟ چرا برغم تعارفات و ظاهرسازی ها برای یکدیگر 
خط و نشان می کشیم؟ چرا صحبت از انتقام به میان می آید؟ آن 
هم در مورد هنرمندی چون کیارستمی که تصویرگر زندگی بود. 

مگر باور نداریم:

آفت ادراک آن قالست و حال   خون بخون شستن محالست و محال

آقای دکتر، سعی نکنید بی لیاقتی، بی کفایتی و بی مسئولیتی خود 
و برخی همکارانتان را زیر نقاب الفاظی نظیر صنعتی سنتی که 
فقط خودتان معنای آن را می دانید و احتماال سخت گرفتارش 
تن  بر  که  پاکی  سفید  روپوش  از  حیف  نمایید.  پنهان  هستید 
شماست. بهتر بود به جای این دلقک بازی ها خود شما به عنوان 
و چه  که چه کسی  می کردید  آشکار  زود تر  هرچه  پزشک  یک 
کسانی باعث مرگ دلخراش کیارستمی عزیز ما شدند. انگار باید 
برای شما بازهم تاکید کنم که خطاب من به کل جامعه پزشکی 
نبوده و نیست، فقط خطاب به پزشکانی است که در طول درمان 
نزد  تمام شواهد و مدارک آن  و  کیارستمی سهل انگاری کردند 

در چند وقت اخیر بحث قصور پزشکی به اشکال مختلف محل 
بحث بوده است. داستان کشیدن بخیه ها که بسیار ضد و نقیض 
عباس  یاد  زنده  درگذشت  حاشیه  پر  بسیار  نمونه  تا  نمود  می 
کیارستمی. این بار مسئله خیلی بغرنج تر می نمود. بویژه از آن 
جهت که این بار بیمار گمنام نبود. جامعه که مقاومت پزشکان 
در برابر در حاشیه و حتی تغییر نام این مجموعه را از یاد نبرده 
بود، سکانس های این طنز را با خشونت مرور می کردند. حقیقت 
تلخ، شیرینی طنز را از میان برده بود.  در این بین موضع گیری 
افزود.  بر فشارها  اطرافیان شادروان کیارستمی  و  های دوستان 
مهرجویی پزشک معالج را احمق و قاتل خواند. یکی از پزشکان 
بیمارستان جم نیز ضمن بدست گرفتن دست نوشته ای از خجالت 

مهرجویی درآمد. داریوش مهرجویی نیز در مقام پاسخ نوشت:

خانواده کیارستمی موجود است. بد نیست فیلم آسمان محبوب 
من را ببیند که چگونه از یک پزشک متعهد و با وجدان که جان 

خود را فدای بیمارانش می کند، تقدیر کرده ام.



مادر هنوز نیامده که به پسرش سر بزند. مادری ۲۰ ساله که به پرستاران 
گفته از 1۶ سالگی بی سرپرست بوده. می گویند بروز نداده که اعتیاد 
دارد ولی وقتی نوزادش را برای معاینه آورده، عالیم ترک را داشته و 

بستری شده تا درمان شود. نگاهم می ماند به سر کوچک پسر با موهای 
مشکی و پرپشت که از گریه تکان می خورد. درد می کشد.1 روزانه ۲۰ تا 

۲۰۰ نوزاد مبتال به بیماری اعتیاد در ایران متولد می شود.۲

جامعه

3
www.entekhab.ir         !1- گزارشی تلخ از ترک  اعتیاد نوزادان یک روزه

www.mashreghnews.ir   ۲3- روزانه ۲۰ تا ۲۰۰ نوزاد مبتال به بیماری اعتیاد در ایران متولد می شود
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یلدا دنیایی مبرز

شیفت شلوغی را در بیمارستان سپری می کردیم. پاسی از نیمه 
شب گذشته بود. مردی درب واحد اورژانس را گشود و به همراه 
پسر خردسالی وارد اتاق شد. ظاهر خواب آلود، بی رمق و رنگ 
پریده کودک اولین چیزی بود که هر ذهن نه چندان کنجکاوی 
را به سوی خود جلب می کرد. در حالی که با چشم پرسش به 
کودک می نگریستم، مرد همراه، که اتفاقا پدر کودک نیز بود، 
با صدایی تهی از هرگونه تشویش و اضطراب گفت: "همسرم 
در داخل خودرو و در حیاط بیمارستان در حال زایمان است! 
"همین حرف کافی بود برای آن که سراسیمه از جا برخیزیم 
و با در دست گرفتن دستکش و ست زایمان به سمت حیاط 
بیمارستان شروع به دویدن کنیم. در آن شتاب و سراسیمگی، در 
سکوتی بی وقفه با خود حرف می زدم و به دنبال چرایی چهره 
رنگ پریده و فرتوت آن کودک، کنج و کنار جغرافیای ذهن را 
می کاویدم. دیری نپایید که به حیاط بیمارستان رسیدیم. عده 
زیادی اطراف خودرو جمع شده بودند. همهمه ی موجود برای 
گوش ها به شدت آزار دهنده بود. به مادر نزدیک شدیم. زایمان 
به طور خود به خود انجام شده و نوزاد متولد شده بود اما پیش 
از آن که دمی برآرد، زندگی را بدرود گفته بود! نوزادی افیونی! 
خاموش و بی صدا! به مادر که گویی در خلسه و هوشیاری دست 
و پا می زد نگریستم. از دیدن چهره او کام و زبان خشک می 
ماند. شاید چون تلخی چهره اعتیاد در زنان مشهودتر است و 
جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی گذاشت! چشم هایم این بار 
در میان جمعیت به دنبال آن کودک خردسال بود. ناگهان او را 
یافتم، مبهوت و بی رمق، تنها نگاه می کرد، شاید هم اصال نگاه 
نمی کرد و فقط این طور به نظر می رسید! حاال دیگر فهمیدن 
علت رنگ پریدگی و بی رمقی او کار دشواری نبود، او هم می 

بایست درگیر اعتیاد باشد! 

اعتیاد، آمارها سخن می گویند

سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد از عوامل مهم و تاثیر گذار 
بر وضعیت سالمت جسمی، روانی و اجتماعی افراد، در یک 
جامعه است. اگر با شنیدن واژه ی معتاد، اولین تصویری که 
در ذهن مخاطب نقش می بندد تصویر یک مرد در حال تزریق 
یا استعمال ماده ای خاص است، باید بگوییم مدت ها است 
که اعتیاد ) فارغ از آن که آن را جرم بدانیم یا یک بیماری( 
و  را درنوردیده  تقویمی  و هم چنین سن  مرزهای جنسیت 
شورمندی هراس آوری را رقم زده است. بر اساس آمار ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، یک میلیون و 3۲5 هزار تن در کشور 
به اعتیاد مبتال هستند.1 این در حالی است که رئیس کمیته 
مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از وجود 4 میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور پرده 
برمی دارد. به گفته ایشان "بر اساس شیوع شناسی اعتیاد در 
سال 139۰ آمار مصرف کنندگان مواد مخدر 3 میلیون و 7۲۰ 
هزار نفر بوده که از این تعداد ۲,5 میلیون نفر مصرف کننده 
ی دایمی بوده اند و مابقی مصرف تفننی داشته اند. آماری 
که رئیس جمهور وقت اجازه انتشار آن را ندادند."۲ بر اساس 
همین آمار سن اعتیاد در جامعه ی ایرانی روز به روز در حال 
کاهش است. به طوری که هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی 
"سن اعتیاد در کشور به 15 سال رسیده است. یک درصد از 
دانش آموزان کل کشور مصرف کننده ی مواد مخدر هستند 
که ۶۰% از این تعداد "شیشه" مصرف می کنند. همچنین ۲,۶ 
درصد از دانشجویان وزارت علوم و 1,۶ درصد از دانشجویان 
علوم پزشکی کشور مصرف کننده مواد مخدر هستند."3 در این 
بین سهم زنان از جمعیت معتاد و مصرف کننده کشور 1۰ 
درصد است. سهمی که به گفته ی سخنگوی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر تنها در دهه ی 8۰ تا 9۰،  دو برابر شده است4 و 
پژواک هولناک آن، تولد ساالنه 7۰ هزار نوزاد مبتال به اعتیاد 
است.5 چندی پیش فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون اجتماعی 
شورای اسالمی شهر تهران از آماری خبر داد که بر اساس آن، 
تنها در 5 بیمارستان شهر تهران طی 8 ماه 15۰ نوزاد مبتال به 

1- روزنامه ابتکار، شماره3۲8۲ ،1۰ آبان1394، ص7
۲- گفتگوی دکتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام با ایسنا به مناسبت روزجهانی مبارزه با مواد مخدر
www.hamshahrionline.ir

3- گزارش قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان 
ایالم- ایرنا

www.hamshahrionline.ir
4- روزنامه ایران، شماره ۶۲37، ۲5 خرداد 1395، ص7

5- روزنامه ابتکار، شماره3۲8۲ ،1۰ آبان1394، ص7
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اعتیاد متولد شده اند. نوزادانی که اتفاقا وارد چرخه خرید و فروش 
نیز می شوند! انتشار این آمار باعث شد که بر اساس هماهنگی 
سازمان بهزیستی کشور با دانشگاه های علوم پزشکی از ابتدای 
تیرماه امسال همه بیمارستان ها ملزم شوند تا به محض بستری 
شدن زنان معتاد برای زایمان، موضوع اعتیاد مادر را به اورژانس 
اجتماعی برای استقرار در بیمارستان اطالع دهند تا مددکاران این 
سازمان برای جلوگیری از خرید و فروش این نوزادان وارد عمل 
شوند. پس از بررسی های الزم و دقیق از سوی اورژانس اجتماعی 
اگر مادری صالحیت نگهداری از نوزاد خود را داشته باشد به 
همراه نوزاد خود ترخیص می شود، در غیر این صورت نوزاد به 
مراکز بهزیستی تحویل داده می شود.۶ این تدبیر هر چند، شاید، 
گامی مثبت برای این نوزادان باشد اما با نقد هایی نیز همراه بوده 
است. مریم کیانی، مسئول "خانه علم فرحزاد جمعیت امام علی" 
در نشست "بررسی وضعیت نوزادان مبتال به اعتیاد" خاطر نشان 
کرد که: »در بخشنامه هاي اخیر، گفته شده که نوزاد معتاد متولد 
شده در بیمارستان را به بهزیستي تحویل دهند که در واقع، در 

۶- روزنامه ایران، شماره ۶۲5۲ ، 13 تیر 1395، ص4

این بخشنامه ها، مادر، مادري که سال بعد دوباره یک نوزاد معتاد 
به دنیا مي آورد حذف شده است. بنابر اعالم مسووالن شوراي 
شهر و وزارت بهداشت، روزانه ۲۰ الي ۲۰۰ نوزاد معتاد در ایران 
متولد مي شود که تمام این نوزادان باید در بخش مراقبت هاي 
ویژه بیمارستان ها بستري شده و به بهزیستي تحویل داده شوند. 
آیا بیمارستان ها و مراکز بهزیستي توان پذیرش این تعداد کودک 
را در خود ایجاد کرده اند؟ البته انتقال به مراکز بهزیستي براي 
نوزادان و کودکان معتاد اقدام خوبي است که حداقل، کودک 
بعد از بهبودي از اعتیاد، تحت نظارت بهزیستي باشد و به شرط 
امن شدن محل زندگي، به خانواده بازگردد.«7 در سال 13۶9 به 
همت انتشارات "روشنگران" کتاب "بچه های اعتیاد: یک گزارش، 
یک اخطار" به قلم خانم مهرانگیز کار در ایران منتشر شد. کتابی 
که نگارنده آن را یک گزارش و یک اخطار معرفی می کند که 

نه تنها شنیده نشد بلکه از چاپ مجدد آن نیز جلوگیری شد!

7- روزانه ۲۰ تا ۲۰۰ نوزاد مبتال به بیماری اعتیاد در ایران متولد می شود
www.mashreghnews.ir 
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بنابر اعالم مسووالن شوراي شهر و 
وزارت بهداشت، روزانه ۲۰ الي ۲۰۰ 
نوزاد معتاد در ایران متولد مي شود 
که تمام این نوزادان باید در بخش 

مراقبت هاي ویژه بیمارستان ها بستري 
شده و به بهزیستي تحویل داده شوند. 

آیا بیمارستان ها و مراکز بهزیستي 
توان پذیرش این تعداد کودک را در 

خود ایجاد کرده اند؟ 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/5976797-
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فارغ از شورمندی هراس آور بازی اعداد و ارقام، قصه زندگی این 
نوزادان و کودکان کوتاه و بسیار تلخ است. این داستان از نقطه ی 
صفر زندگی آغاز می شود. جنین، ناخواسته شریک اعتیاد مادر 
می شود و در بحبوحه ی نشئگی و خماری مادر، خاکسترنشین 
این میراث افیونی می گردد. از این رو شوربختی و دردمندی 
در گهواره با او زاییده می شود، با او می بالد و بی درنگ او را 
به همزیستی با خود وا می دارد. این قصه اما سر چندان درازی 
ندارد. در ستیز و آویز با دنیایی که این چنین باژگونه بنا نهاده 
شده، زندگی، تماشاگر نستوه و ناآرام خود را به کام فرسایشی 

محتوم و ناگزیر فرو می غلتاند 
و این کودکان زودتر از طبیعت 
شان بالغ، پیر و فرتوت می شوند! 
تولد  در  که  پیداست  ناگفته 
مادری  ردپای  معتاد،  نوزاد  هر 
یک  همراهی  شاید  و  مبتال 
کننده  مصرف  جنسی  شریک 
نیز دیده می شود. والدینی که 
تنها اولویت شان اعتیاد است و 
در بحبوحه خلسه و هوشیاری و 
در نتیجه غفلت و سهل انگاری، 
می  ناخواسته  فرزندی  صاحب 
روی  سکه  این  البته  شوند. 
دیگری هم دارد و همیشه نه از 
روی غفلت بلکه از روی تدبیر و 
با هدف فروش نوزاد برای کسب 
پول و یا کسی که می تواند برای 
نیازهای  تامین  و  خماری  رفع 

پدر و مادر راهی خیابان ها و بیغوله ها شود، مورد توجه قرار می 
گیرد! زنان مصرف کننده عالوه بر اعتیاد با مشکالت عدیده ی 
زیستی و معیشتی نیز دست به گریبان هستند. آمارهای ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که در ۶ ماهه ی منتهی به 
بهار 1395، از بین معتادان کارتن خواب و بی خانمان جمع 
آوری شده ی شهر تهران، 1۰۰۰ تن زن بوده اند و از این بین 
7۰۰ نفر بدون خانواده اند.8 بی خانمانی و کارتن خوابی در کنار 

8- روزنامه ایران، شماره ۶۲37 ، ۲5 خرداد 1395،ص7
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اعتیاد، این زنان را بیش از پیش در معرض آسیب های اجتماعی 
و رفتار های پرخطر جنسی قرار می دهد. در این زنان میزان بروز 
عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی مانند HIV، هپاتیت، 
سیفلیس و ... باالتر است که در نتیجه ی آن، خطر تولد نوزادان 
مبتال به این عفونت ها نیز افزایش می یابد. بارداری های پرخطر، 
پی در پی و بدون برنامه در این زنان، تنها یکی از آسیب های 
حاصل از ممنوعیت توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری در 
مراکز بهداشتی است. این زنان در صورت وقوع بارداری، یا اساسا 
به آن توجهی ندارند و یا به دلیل مشکالت اقتصادی و همچنین 
ترس و واهمه از بازخوردهای اجتماعی، هم بارداری و هم اعتیاد 
خود را پنهان می کنند. هر چند که 
شورمندی هیچ کدام پنهان شدنی 
کاری  پنهان  این  نتیجه  در  نیست! 
مراقبت  تمامی  از  انگاری  نادیده  و 
های دوران بارداری محروم می مانند 
و  بهداشتی  مراکز  به  زمانی  تنها  و 
درمانی مراجعه می کنند که زمان " 
زایمان " فرا رسیده باشد. )البته آن 
هم نه در همه موارد( بسیاری از این 
باردار  شده  ثبت  ازدواج  بدون  زنان 
می شوند، ترس از مورد تعقیب واقع 
شدن، مانعی آشکار برای مراجعه به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی است. 
زایمان  از  بعد  زنان،  این  کودکان 
بدون شناسنامه خواهند ماند و عالوه 
"هویت"  بحران  ناخواسته،  اعتیاد  بر 
کوچک  پیکر  بر  عمیق  زخمی  نیز 
شان بر جا خواهد گذاشت. اعتیاد به 
مواد مخدر در طی حاملگی مساله ای جدی و پرمخاطره برای 
مادر و جنین است. مواد مخدری که  توسط مادر مصرف می 
شود از طریق جفت به جنین منتقل و موجب وابستگی به مواد 
مخدر در جنین و تولد نوزاد معتاد می شود. این نوزادان در 
بدو تولد "دچار سندرم محرومیت نوزادی" هستند که با کاهش 
وزن، عدم تمایل به شیر خوردن، گریه و بی قراری شدید، کم 
خوابی، اسهال و استفراغ شدید، تب، تشنج و...همراه است. در 
واقع تمام عالیمی که به هنگام ترک مواد مخدر در یک فرد 

نوزادان معتاد، آغاز یک پایان

 آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان 
می دهد که در ۶ ماهه ی منتهی به بهار 
1395، از بین معتادان کارتن خواب و بی 
خانمان جمع آوری شده ی شهر تهران، 
1۰۰۰ تن زن بوده اند و از این بین 7۰۰ 
نفر بدون خانواده اند. بی خانمانی و کارتن 
خوابی در کنار اعتیاد، این زنان را بیش از 
پیش در معرض آسیب های اجتماعی و 

رفتار های پرخطر جنسی قرار می دهد. در 
این زنان میزان بروز عفونت های منتقله از 
طریق تماس جنسی مانند HIV، هپاتیت، 
سیفلیس و ... باالتر است که در نتیجه ی 
آن، خطر تولد نوزادان مبتال به این عفونت 

ها نیز افزایش می یابد.
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بزرگسال رخ می دهد. نوزادی که تنها ساعتی چند از تولدش 
نمی گذرد باید با شورمندی هولناکی با آن دست و پنجه نرم 
کند. در این پیکار هولناک و طاقت فرسای موجود بین مرگ 
و زندگی، اگر این نوزاد از بند  افیون اعتیاد رهایی یابد و "زنده" 
بماند، به HIV، هپاتیت و سایر بیماری های عفونی مبتال نشده 
باشد و فروخته نیز نشود، الجرم باز هم سرنوشت محتومی 
به انتظار او نشسته است که چه بسا تلخ تر و هولناک تر 
از روزهای گذشته است! همزیستی با والدینی که مصرف 
کننده یا توزیع کننده ی مواد مخدر هستند فرزندان را به 
سوی ویرانگری مطلق سوق می دهد. در چنین خانواده های 
سطح سواد، آگاهی، بهداشت، تغذیه، امنیت جانی و روانی و 
... بسیار پایین است. از این رو کودکان در قعر نیاز های اولیه 
خود دست و پا می زنند. پدران مصرف کننده معموال برای 
حفظ کیان خانواده، همسر و فرزندان را در مصرف و یا توزیع 
مواد مخدر، به همراهی با خود فرا می خوانند. همچنین 
والدین مصرف کننده برای رهایی از بی قراری و گریه ی 
نوزادان و بهانه جویی های کودکانه به آن ها مواد مخدر می 
دهند! )مانند کودکی که در ابتدای یادداشت به آن پرداختم( 
همزیستی با والدین "بد سرپرست" گاهی چندان به طول 

نمی انجامد. پدر، مادر یا هر دو به دلیل اعتیاد و جرم های 
احتمالی، گاه به حبس های کوتاه مدت، بلند مدت و حتی 
اعدام محکوم می شوند و این چنین این کودکان در زمره 
از  ی کودکان "بی سرپرست" نیز قرار می گیرند و بیش 
پیش در کام تنهایی و عدم امنیت خود فرو می غلتند. . اگر 
چهره ی اعتیاد در زنان و مردان بسی تلخ و ناگوار است اما 
در کودکان چون دشنه ای زهرآگین است که بر پیکره ی " 
کل جامعه" فرود می آید. فردای این کودکان اگر به تیرگی 
امروزشان نباشد، تابناک ترهم نخواهد بود. این کودکان اگر 
معتاد هم نشوند، ناگزیر به کودکان کار یا بزهکار تبدیل 
خواهند شد. تیره روزی سرنوشت محتوم این کودکان است. 
اما در این تیره روزی یکایک "ما" مسئولیم. مایی که بر مسند 
روزمرگی تکیه زده ایم، مایی که به شنیدن خبرهای تلخ عادت 
کرده ایم، می بینیم و نادیده می گیریم، می نالیم و عبور می 
کنیم و به نوعی با آن کنار آمده ایم و آن گاه که در نتیجه ی 
آکنده گوشی و نادیده انگاری ها امنیت فردی و اجتماعی 
مان مورد تهدیدی چیره گرایانه واقع شد، آن زمان است که 
آهی به ژرفای یک غم الیم از نهادمان بر می آید و بی پروا 

به کودکان افیونی خواهیم اندیشید!
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گاهی چندان به طول نمی انجامد. 
پدر، مادر یا هر دو به دلیل اعتیاد 
و جرم های احتمالی، گاه به حبس 
های کوتاه مدت، بلند مدت و حتی 
اعدام محکوم می شوند و این چنین 
این کودکان در زمره ی کودکان 
"بی سرپرست" نیز قرار می گیرند و 
بیش از پیش در کام تنهایی و عدم 
امنیت خود فرو می غلتند... اما در 
این تیره روزی یکایک "ما" مسئولیم. مایی 
که بر مسند روزمرگی تکیه زده ایم، مایی 
که به شنیدن خبرهای تلخ عادت کرده ایم

7



 تا زمانی که سلسله مراتب اجتماعی 
سماجت به خرج دهد، تا زمانی که سلطه 

جویی، بشریت را حول سیستمی از گلچین 
شدگان سازمان دهی کند، روند سلطه 

خواهی بر طبیعت ادامه پیدا خواهد کرد 
و بی هیچ راه گریزی سیاره ی ما را به 

انقراضی اکولوژیک خواهد کشاند.
مورای بوکچین، فعال اجتماعی، بوم شناس و    

محیط گرای آمریکایی

جامعه

8 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   
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می توان شواهد زیادی در تایید این فرضیه یافت که انکار حقوق 
بخشی از جامعه سرآغاز جدایی افتادن بین اعضای آن و گسستی 
)از قبیل  ناپذیری  ناپذیر است که شاید عواقب جبران  ترمیم 
خشونت روز افزون، انکار بخش های مختلف جامعه، جدایی بین 
طبقات – مشاغل و گروه ها و در نهایت فروپاشی اجتماعی( بدنبال 
داشته باشد. در یک نگاه تعمیم یافته می توان بشر و تمدن دست 
پرورده اش را عضوی از یک جامعه بزرگتر یعنی زیست بومی 
که در آن زندگانی می گذراند دانست و خود زیست بوم ها و 
مناطق جغرافیایی را اعضای اجتماعی کالن تر به نام طبیعت. در 
چنین برداشتی مسلم است که انکار حقوق بخش هایی دیگر از 
جامعه ی طبیعت بوسیله ی بخشی از جامعه موسوم به انسان یا 
تمدن منجر به شکل گیری نوعی جدایی بین این دو بخش شده 
که ممکن است تا بروز خشونت و فروپاشی نظم اجتماعی مورد 
پذیرش دو طرف پیش برود و هر دو سوی این ماجرا را به کام 

نیستی بکشاند. 

از آمازون تا ارومیه، عواقب نگاه تحقیرآمیز به طبیعت
شوربختانه تمدن بشر در طول دوران نموش تا به امروز در بی 
مهری به دیگر بخش های طبیعت و انکار حقوق آنها به عنوان 
به جا  از خود  ای سیاه  کارنامه  اجتماع کالن طبیعی  اعضای 
گذاشته است. هرچند می توان نمونه هایی ارزشمند از  قائل 
بودن نوعی حرمت برای طبیعت بین فرهنگ های تمدن های 
ابتدایی از جمله بین مردمان بومی قاره آمریکا، مصریان باستان 
و یا برخی باورهای مذهبی آسیایی یافت )از هندوها و زرتشتیان 
گرفته تا پیروان ادیان ابراهیمی(، اما به مرور زمان و باالخص با 
وقوع انقالب صنعتی و مزیت یافتن موقت انسان برای افزایش 
جمعیت گونه ی خود، توهمی خطر ناک که ریشه در خودخواهی 
و ستیزه جویی غریزی بشر دارد، در ذهنش شکل گرفت که وی را 
مجاب کرد به عنوان سلطان و مالک سایر اجزای طبیعت حقوق و 
حرمت آن ها را زیر پا بگذارد و به واقع با یک اعالن جنگ یک 
سویه از سمت خود، کلیت اجتماِع سیاره ی زمین را دچار نزاع 
داخلی و فرسایشی نماید که جز افزایش تنش و نزدیک شدن 
هراس انگیز انقراضی بزرگ که به احتمال زیاد یقه خود بشر را 
نیز خواهد گرفت ثمره ای بدنبال نخواهد نداشت. به عنوان نمونه 
جنگل های بارانی آمازون واقع در آمریکای جنوبی یکی از غنی 
ترین اکوسیستم های زمین به لحاظ تنوع زیستی و بازیگری مهم 
در ایجاد شرایط مطلوب بشر برای زندگی در سرتاسر سیاره ی 
آبی، یکی از پر تلفات ترین نیروهای درگیر این نزاع بی سبب و 
ننگین بوده و قربانیان زیادی طی وقوع این جنایت سازمان دهی 
شده ی بشری داده است. جنگل زدایی1 از این عرصه ی هنگفت 
زیستی و بزرگترین چتر سبز خشکی پس از جنگل بزرگ تایگا 
در سال   آمازون  آزاد-راه  احداث  با  به طور جدی  در سیبری، 
197۲م و آسان شدن دسترسی به قلب این جنگل آغاز شد و 
طی ارزیابی جامعی که بوسیله ی موسسه ملی تحقیقات فضایی 
برزیل و سازمان فائو انجام پذیرفت بین سال های 1991 تا ۲۰۰5 

1-Deforestation       به معنی تخریب جنگل و از بین بردن نظم اکولوژیک آن 

پویا اشکانی

گریز از قهقرا
بخش سوم: به دنبال حق رای طبیعت

9

)قسمت پایانی(

****

طبیعت، عضو انکار شده ی متدن انسانی 

شاید بسیاری از انسان ها تصور می کنند طبیعت اسباب بازی 
یا آزمایشگاهی تحت تملک انسان است که هر چه بشر صالح 
بداند در آن اعمال می کند و باقی اعضای این آزمایشگاه نه 
حق و نه توان اعتراض و کنش علیه اراده ی بشر را ندارند اما 
این دیدی کاریکاتوروار و نادرست از رابطه پیچیده ی بشر و 
طبیعت است. طبیعت و سایر اعضای بی شمارش در یک در 
با  ای  رابطه  و  برند  به سر می  انسان  با  تنیدگی پیچیده  هم 
انسان به اشتراک می گذارند که به او به عنوان یک ارگانیسم و 
عضو کوچک از طبیعت حق برداشت می دهد اما زیاده خواهی 

و تعرض به سایر بخش های جامعه مذکور را الاقل برای بلند 
مدت بر نمی تابد. در ادامه به ذکر مثال هایی می پردازم که 
انسان با زیاده خواهی به حقوق طبیعت تعرض کرده و مرتکب 
جنایات زیست محیطی شده و عواقب این اعمال ضد اخالقی 
بشر و واکنش پنهان اما دیرپای طبیعت را هم ذکر خواهیم 

کرد.
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به صورت چشمگیری شتاب گرفت.۲ بدترین اثری که تا به امروز 
از جانب این نسل کشی گسترده درون طبیعت بروز کرده که 
در واقع آن را می توان پاسخ طبیعت به انسان دانست گرمایش 
زمین و تغییر اقلیم است که اثرات مخرب زیادی بر بقای تمدن 
انسانی دارد. تخمین زده می شود جنگل های بارانی آمازون 1۰ 
درصد از زادآوری کل خشکی های زمین را سبب می گردند و 
همچنین ذخیره گاه ده درصد کل کربن زمین می باشند3 عالوه 
بر این تخمین زده می شود که به عنوان مثال بین سال های 
تا 199۶ که حجم جنگل های آمازون به طور چشم   1975
گیری بیشتر از امروزه بود، هر هکتار از این جنگل ها سالیانه بین 
۰,4 تا 1 تن از گاز کربن دی اکسید موجود در جو را که یکی از 
گاز های مسئول برای گرمایش جهانی است جذب می کرده اند.4 
در چنین شرایطی پر واضح است که یورش انسان به آمازون و 
تخریب گسترده ی آن که به مثابه تضییع حقوق زیست مندانش 
و اعالن جنگ به آن ها می باشد، سکوت طبیعت را نیز در پی 
نخواهد داشت؛ با مرگ آمازون، تغییر اقلیم وگرمایش جهانی 
شدت خواهد گرفت که این خود تهدیدی بزرگ برای امنیت 
2-www.rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html 

3- بنگرید به مقاله زیر در نشریه ی علمی نیچز:
 J .C ,Vörösmarty B ,III Moore ;.W .D ,Kicklighter ;.D .A ,McGuire ;.M .J ,Melillo
 primary net terrestrial and change climate Global" .)1993 ,20 May( .L .A ,Schloss
1993Natur:Bibcode .240–234 :)6426( 363 .Nature ."production"

4- بنگرید به مقاله زیر:
 Tian, H.; Melillo, J.M.; Kicklighter, D.W.; McGuire, A.D.; Helfrich III, J.; Moore

 III, B.; Vörösmarty, C.J. )July 2000(. “Climatic and biotic controls on annual carbon

 storage in Amazonian ecosystems”. Global Ecology and Biogeography. 9 (4): 315–335.
.doi:10.1046/j.1365-2699.2000.00198.x

غذایی بشر به خصوص در جوامع ساکن در عرض های پایین 
جغرافیایی است که با یک نگاه اجمالی می توان پی برد که برزیل 
و سایر کشور های درگیر در حوزه آمازون در عرض های پایین 
واقع شده اند و آسیب پذیری بسیار باالیی در برابر پدیده ی تغییر 
اقلیم دارند. البته تغییر اقلیم اثرات پیچیده ی اجتماعی بسیار 
زیادی دارد که نه فقط کشور های عرض های پایین جغرافیایی 
بلکه در یک مقیاس بزرگ کل جهان را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. با در نظر گرفتن چنین اثرات پیچیده و کالنی است که باید 
از همدستاِن جنایت و طبیعت کشِی )Ecocide( رخ داده در 
آمازون پرسید که آیا کوتاه نگری و منفعت طلبی ناشی از عدم 
بینش عمیق آن ها در واقع نوعی خیانت به بشریت نیز محسوب 
نمی شود؟ همدستانی به گوناگونی رستوران های زنجیره ای 
مک دونالد5، صنایع گوشت و چرم و دامپروری های بین المللی 
و حتی شرکت های بریتانیایی تولید کننده کفش یا محصوالت 
پروتئینی-گوشتی.۶ در چنین شرایطی است که منفعت طلبی 
صنایع جهانی چرم و فست فودها  و تبلیغات مشتری جذب کن 
آن ها برای درآمد بیشتر را باید همچون همدستی پنهان تامین 
کنندگان مالی نازی ها، یک شراکت در جرم تلقی کرد که نه تنها 

5- طبق گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان صلح سبز شرکت ها و رستوران های سرو کننده گوشت مانند مک 
دونالد با خرید گوشت دامپروری هایی که غذای دام های خود را از مزارع سویایی به دست می آوردند که 
به طور غیر قانونی و یا قانونی با تخریب اراضی جنگلی به تصرف آن اراضی پرداخته اند برای اطالعات بیشتر 

رجوع کنید به گزارش ۶4 صفحه ای صلح سبز با عنوان "تا ته خوردن آمازون":
www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/re-
port/2010/2/eating-up-the-amazon.pdf?53ea6e

6-  برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:
www.theguardian.com/environment/2009/may/31/supermarkets-amazon-cat-
tle-deforestation-greenpeace
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در چنین شرایطی پر واضح است 
که یورش انسان به آمازون و تخریب 
گسترده ی آن که به مثابه تضییع 

حقوق زیست مندانش و اعالن جنگ 
به آن ها می باشد، سکوت طبیعت 
را نیز در پی نخواهد داشت؛ با مرگ 
آمازون، تغییر اقلیم وگرمایش جهانی 

شدت خواهد گرفت که این خود 
تهدیدی بزرگ برای امنیت غذایی 

بشر به خصوص در جوامع ساکن در 
عرض های پایین جغرافیایی است 

http://adsabs.harvard.edu/abs/1993Natur.363..234M
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
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منجر به وقوع جنایت علیه قربانیان مستقیم واقعه )زیست مندان 
آمازون یا قربانیان هولوکاست( بلکه خیانتی کالن تر به کل جامعه 
دانست که منجر به فروپاشی و تزلزل آینده خواهد بود که شاید 
پرداختن به ابعاد و گستره ی این تنش زیان بار کار صدها و حتی 
هزاران مطالعه میدانی و مقاله و کتاب باشد. کیلومترها این سو 
تر در کشور خودمان ایران در مقیاس هرچند کوچکتر از آنچه در 
آمازون رخ داده، ما هم شاهد یک طبیعت کشی بزرگ و زیان بار 
در شمال غرب کشورمان بودیم:"دریاچه روبه زوال ارومیه". این 
دریاچه آب شورکه بر اثر سد سازی بی رویه و همچنین برداشت 
بیش از حد از آب های زیر زمینی اطراف خود رو به زوال است؛ 
قربانی جنایت بشر و تمدن دست سازش بود اما طبیعت در برابر 

این جنایت انسان ساکت ننشسته و 
دارد از او انتقام می گیرد. با نگاهی 
اجمالی به کشاورزی رو به نابودی 
منطقه شمال غرب کشورمان می 
و  کشاورزی  که  ببریم  پی  توانیم 
درآمد بخشی از جامعه ی انسانی 
نخستین قربانی اقدام تالفی جویانه 
های  نمک  پخش  در  طبیعت  ی 
به  دریاچه  جسد  از  مانده  باقی 
منابع آب های زیر زمینی است به 
طوری که از زبان یکی از ساکنان 
این منطقه می شنویم که: »تا چند       
کشاورزی  زمین های  پیش  سال 
آب،  زیر  می رفت  سال  هر  اینجا 

اما حاال د      یگر آب ند      اریم. چاه هم ممنوع است و آن ها هم که 
زد      ه اند       آبش شور شد      ه است. اینجا د      یگر کشاورزی به صفر رسید      ه 
است«7. دریاچه ارومیه با خشک شدن خود نمک هایی برجا 
گذاشته که به آب های زیر زمینی نفوذ می کنند و باعث نابودی 
کشاورزی و زیست بوم های منطقه می شوند.8 این ها همگی 
نشانه هایی هستند از این که طبیعت در برابر تضییع حقوق خود 
منفعل و ساکت نمی نشیند و در برابر اعالن جنگ یک سویه بشر 
او نیز به ما عالن جنگ می کند. جنگی که قربانی گرفتنش را 
آغاز کرده و برای دیدن آینده ی تیره ی ناشی از آن دیگر چندان 
به واکاوی پستوهای پنهان نیاز نیست. دنیای امروز ما پر از مثال 

www.ystp.ac.ir   7- اول قربانی دریاچه ارومیه، کشاورزی! به نقل از روزنامه قانون

8- حسینی سید جعفر، فتح اله زاده عبداهلل، خرسندی علیرضا. مدلسازی نفوذ  شوری دریاچه ارومیه 
به آب های زیرزمینی و تاثیر آن بر کشاورزی. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی 

تخصصی علوم زمین 

هایی مانند آمازون و ارومیه و خشونت و جدایی روز افزون بین 
انسان مدرن و طبیعت است. از افزایش بی رویه جمعیت انسان 
بدون مالحظه به توان طبیعت در تامین نیاز هایش تا سد سازی 
و جنگل زدایی و الگوی زندگی نامتناسب با زیست بوم های 
زمین که همگی انکار حقوق زیست مندان در هم تنیده ی سیاره 
ی آبی هستند و مسلم است که ما با انکار حقوق آن ها راه را بر 
جدایی و تنش زایی در فضای مشترکی که هر دوی ما را در خود 

جا داده باز خواهیم کرد.

هنوز از گوشه و کنار جهان نهیب انکار 
شخصیت حقوق مند طبیعت به گوش 
می رسد. در سرزمین ما ایرانیان هم کم 
نیستند صداهایی که طبیعت را چونان 
کاال یا اسباب بازی ای در دستان انسان 
و نهادهای برساخته او می پندارند که 
باید در خدمت تمایالت آن ها باشند! از 
انتقال آب رود ارس به ارومیه تا نهیب 
گوش خراش انتقال آب دریای کاسپین 
به کویر سمنان، تا طرح واگذاری جزیره 
تا  کاران  کاسب  و  تجار  به  آشوراده 
قلب  در  افزون  روز  های  جاده  احداث 
تنها بازماندگان جنگل های کهنسال هیرکانی. اما آیا هنوز بشر 
پی نبرده که انکار حقوق طبیعت عواقب گرانی برای آینده ی 
خود او نیز دارد؟ آیا بشر از این همه جنایت علیه طبیعت و اعالن 
جنگی سازمان دهی شده علیه اکوسیستم های طبیعی عذاب 
وجدان نگرفته است؟ آیا او خطر را در بیخ گوش خود احساس 
نمی کند؟ پاسخ این پرسش ها و مانند آن ها هستند که به امکان 
زندگی سعادت مندانه ی دیر پای بشر در دنیای پرتالطم امروز 
نیز پاسخ خواهند داد. زمان آن فرا رسیده که در بنیانی ترین 
اصول حقوقی و قراردادهای اجتماعی خود تجدید نظر کنیم و با 
اقرار به هم زیستی با سایر زیست مندان  زمین بر حق رای آن 
ها در خصوص سرنوشت جهانی که با ما به اشتراک می گذارند 
گردن بنهیم، باشد که ریشه این توهم خطرناک و خشونت زا که 

ما انسان ها مستقل و حکمفرما بر طبیعتیم، خشک شود.
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کیلومتر ها این سو تر در کشور خودمان 
ایران در مقیاس هرچند کوچکتر از آنچه 

در آمازون رخ داده، ما هم شاهد یک 
طبیعت کشی بزرگ و زیان بار در شمال 
غرب کشورمان بودیم:"دریاچه روبه زوال 
ارومیه". این دریاچه آب شورکه بر اثر 
سد سازی بی رویه و همچنین برداشت 

بیش از حد از آب های زیر زمینی اطراف 
خود رو به زوال است؛ قربانی جنایت بشر 
و تمدن دست سازش بود اما طبیعت در 
برابر این جنایت انسان ساکت ننشسته و 

دارد از او انتقام می گیرد.

فجایع در کمین اند زمان مصالحه و به 
رسمیت شناخنت حقوق زمین فرارسیده

****



ما به مردم عربستان ]خوزستان[ به عنوان اقلیتی 
که با ویژگی هایش در تاریخ از لحاظ ملی و قومی 
شناخته شده است و نیز به سایر ملت های ایرانی ، 
وطن پرستان  ی  همه  و  بلوچ ها  کردها،  ویژه  به 
واقعی و شریف اعالم می داریم که آماده ایم، روابط 
محکمی با آن ها به وجود آوریم، تا بتوانند از حقوق 
ملی و قومی خویش بهره مند شوند و با شرافت 
و امنیت، مناسبات حسن هم جواری برقرار کنند. 
ما آماده ایم، هرگونه کمک از جمله سالحی که 
مورد نیاز آن ها باشد، بدهیم. این است تصمیم 
ما ... ما به تمامیت ارضی ایران عالقه ای نداریم و 
این است استراتژی ما که از مدت ها پیش، اعالم 

نموده ایم 
صدام حسین در ژوئن 198۰ )اواخر خردادماه 1359(1

تاریخ و اندیشه

1- دفتر حقوقی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه  جمهوری اسالمی؛ تهران: وزارت 
12امورخارجه )دفتر حقوقی(،13۶1 ، ص1۰۲.



 

ماهنامه سرند     شماره دوازدهم، مهر 1395

تاریخ و اندیشه

قدرت گرفتن یک حکومت انقالبی شیعه، خواب آسوده حکومت 
های عربی سنی مذهب منطقه را آشفته ساخته بود. رژیمی که 
برآمده از شعار نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسالمی برآمده بود، 
خط و نشان خود را از همه قدرت های کوچک و بزرگ جدا می 
کرد. این خط کشی در داخل هم دیده می شد. فاتحان انقالب 
اینک  می جنگیدند.  قدرت  برای  سیاسی  و خوردهای  زد  در 
متحدین دیروز، به رقیبی سرسخت بدل شده بودند. ناآرامی ها 
در مناطق مرزی از گنبد تا بلوچستان، کردستان و ... شرایط را 
برای تحکیم ثبات و برقراری آرامش سخت می نمود. در این 
بین تالش هایی برای سرنگونی رژیم انقالبی تازه تاسیس رخ 
داد، کودتای نوژه. این اقدام نظامی با ناکامی و ارتش با تصفیه 
روبرو شد. انقالبیون که زخم ۲8 مرداد 3۲ را بر سینه داشتند، 
نگران از اقامت شاه مخلوع در آمریکا و تکرار تاریخ، دست به 
تاریخ سازی زدند. انقالبی دیگری رخ داده بود. 13 آبان سال 58 
در بحبوحه کشمکش های داخلی، سفارت امریکا اشغال شده 
بود. گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان خط امام، از 
دیوار سفارت در خیابان طالقانی، تخت جمشید سابق، باال رفته 
کارکنان و دیپلمات های امریکایی را به گروگان گرفتند.  اینک 
خشم انقالبیون دیوار بلند سفارت امریکا را کوتاه ساخته بود. نبرد 

با استعمار و در راس آن آمریکا علنی تر از همیشه شده بود. 

طوالنی ترین جنگ متعارف سده بیستم، برخالف آن چه در 
ایران جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس خوانده می شود در طرف 
مقابل نامی دیگر دارد، قادسیه ی صدام. جنگی ویرانگر با صدها 
هزار کشته و میلیاردها دالر خسارت که ریشه در زمینه های 
سیاسی، اختالفات مرزی و ایدئولوژیک داشت. اما آن چه راقم 
این سطور را بر آن داشت تا به جنگ تحمیلی بپردازد اظهار 
نظرهایی است که گوشه و کنار در مورد نقش ایران در آغازگری 
جنگ 8 ساله دیده یا خوانده است. از این رو در این یادداشت 
ضمن پرداختن به چرایی وقوع جنگ، به نظر سازمان ملل و 

معرفی عراق به عنوان متجاوز خواهم پرداخت.  

نه رشقی، نه غربی، انقالب اسالمی

اختناق سیاسی و دخالت های بیگانگان، بویژه آمریکا 
و انگلیس و نقش ایشان در کودتای ۲8 مرداد، از 
مهم ترین عوامل اجماع سراسری برای سرنگونی 
رژیم پهلوی بود. 15 سال پس از نخستین اعتراض 
یافته در خرداد 4۲خ، نیروهای سنتی و  سازمان 
آخرین  مقتدر  رهبری  سایه  در  بار  این  مذهبی 
شاهنشاهی  پیکره ضعیف حکومت  بر  را  ضربات 
وارد آورد. در بهمن 57 انقالب اسالمی خود را به 
فروردین 1358خ رژیم  جهانیان معرفی کرد. در 
آن  از  را  مردم  رای سبز  قاطع  اکثریتی  با  جدید 
خود کرده بود. رژیم انقالبی نوپا برغم برخورداری 
از رهبری کاریزما و پایگاه اجتماعی در داخل، در 
خارج از کشور چندان مورد استقبال قرار نگرفت. 

قادسیه ی صدام

سپهر ساغری

نگاهی به تجاوز نظامی عراق و معرفی این کشور
 به عنوان آغازگر جنگ

****
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جنگ با عراق، نربد با دست های خالی

صدام که از قرارداد 1975 الجزایر ناخشنود بود، از این تنش 
ها نهایت بهره را برد. تحرکات بعثی ها در نواحی مرزی و اقدام 
به بمباران و تسلیح نیروهای تجزیه طلب در خوزستان پازل 
نقشه های سردار قادسیه را تکمیل می کرد. بعثی ها به دفعات 
حریم خاکی، دریایی و هوایی ایران را نقض کردند. مجموع این 
تجاوزات در شهریور 1359خ به ۲57 مورد رسید. حکومت عراق 
از آغاز فروردین ماه 1358خ تا روز حمله سراسری به ایران در 
31 شهریور سال 1359خ، در مجموع ۶3۶ بار از زمین، هوا و 
دریا، پاسگاه ها، روستاها و شهرهای مرزی ایران را مورد تعرض 
قرار داد. در این بین 18۲ بار حریم هوایی و ۲4 بار حریم دریایی 

مورد تجاوز قرار گرفت. 

سال 1359سال 1358ماه

31۶فروردین
۲39اردیبهشت

987خرداد
7۶7تیر

18۶امرداد
3۲57شهریور

9مهر
۶آبان
11آذر
8دی

۶بهمن
19اسفند
8455۲مجموع

مجموع تجاوزهای هوایی، دریایی و زمینی عراق در سال های 1358خ و 
1359خ )تا شهریور ماه(

www.karbord.net  طالع، هوشنگ. پیرامون تجاوز نظامی عراق به ایران

نیز  عراق  ها، در داخل  بعثی  برون مرزی  تحرکات  موازات  به 
حوادثی رخ داد. در آغاز اردیبهشت 1359خ پس از اعدام آیت 
یاد می  به عنوان آیت اهلل خمینی عراق  از وی  اهلل صدر، که 
به جهت نسب  را  از شهروندان عراقی  نفر  کردند، ده ها هزار 
ایرانی خود، از این کشور اخراج و اموالشان را مصادره کردند. 
در اقدام تحریک کننده ای دیگر تلویزیون بعثی ها، خوزستان 
را با نام عربستان و بخشی از خاک عراق به تصویر می کشید. 
در 1۰ اردیبهشت 1359خ، شش نفر که خود را گروه الشهید 
می خواندند، سفارت ایران در لندن را اشغال کردند. در جریان 
علی اکبر  و  رسانه ای  ارشد  مدیر  لواسانی،  عباس  حادثه  این 
صمدزاده، وابسته رسانه اِی سفارت، کشته شدند. گروگانگیری 5 
روز بعد بوسیله نیروهای ویژه انگلیس و با کشته شدن 5 تن از 
گروگانگیران خاتمه یافت.1 گذشت زمان غبار را از اقدامات عراقی 
ها می زدود. برنامه بعثی ها بلند مدت تر از این به نظر می رسید. 
سفیر عراق در لبنان در 1۲ آبان 1358 در مصاحبه با روزنامه 

النهار بیروت گفت:

عراق خواهان تجدیدنظر در پیامن نامه ۱۹۷۵ الجزایر بود که بر اساس 
آن خط تالوگ اروندرود، مرز رسمی میان ایران و عراق است. بهبود 
رشایط با ایران منوط به تحقق ۳ رشط اصلی است: ۱- تجدیدنظر در 
پیامن نامه۱۹۷۵ الجزایر درباره اروند رود ۲-اعطای خودمختاری به 
عشایر کرد و بلوچ و عرب ۳-خروج نیروهای نظامی ایران از جزایر 

سه گانه ایرانی مورد مناقشه و رسارس خلیج فارس2

در نهایت 31 شهریور 1359خ آتش جنگ با حمله عراقی به 
مرزهای ایران شعله ور گردید. صدام حمله به ایران را قادسیه دوم 
نام نهاد و بدین ترتیب تالش کرد با برانگیختن حس ناسیونالیسم 
ملک حسین،  آورد.  بدست  را  عربی  عربی حمایت کشورهای 
حکم ران اردن هاشمی، با تشکیل سپاه »یرموک«، حکومت های 
مصر و سودان با فرستادن افراد به اصطالح داوطلب، و فروش 
میلیاردها دالر جنگ افزار روسی، سازمان الفتح و شخص یاسر 
عرفات با گسیل به اصطالح داوطلبان به جبهه های جنگ، به 
یاری عراقی ها آمدند. )عربستان و دیگر شیخ نشین ها نیز در 
مالی  به عراق کمک  میلیارد دالر  به 8۰  نزدیک  طول جنگ 
کردند(  درحالیکه حلقه اتحاد در خارج از مرزهای ایران تنگ تر 
می شد، در داخل جنگ قدرت زمینه آشوب و هرج و مرج کشور 
انقالب، گروه های مختلف  ابتدایی  ناآرامی های  بود. در  شده 
سیاسی به دنبال سهم خود از خوان انقالب بودند. این آشوب 

www.tarikhirani.ir 1- سفارت ایران در لندن چطور اشغال و آزاد شد؟
2- هفته دفاع مقدس، روزنامه اطالعات، یکشنبه 31 شهریور 139۲، شماره 25696
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را  ها  بعثی  آسوده  خیال  خرمشهر  مردم  روزه   34 مقاومت 
پریشان کرد.3 وقتی ایالت خوزستان تفنگ های پدری را به 
سوی سربازان صدام نشانه گرفتند، عمق اشتباه محاسبات بعثی 
ها مشخص شد. زخم مشترک ایرانیان سر باز کرده بود. جنگ 
تحمیلی زمینه وحدت ملی را فراهم ساخته بود. سال های تشتت 

به سال های ایستادگی بدل شدند. 

معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، 11 سال پس از تجاوز

اشغال خرمشهر و ناآرامی های گسترده سیاسی و اجتماعی در 
ایران از یک سو و کمک های مالی و تبلیغاتی سخاوتمندانه 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و قدرت های شرق و غرب، 
کفه ترازو را به نفع بعثی ها سنگین می کرد. این توازن قوا پس 
از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در تیرماه 13۶1خ، 
به کلی تغییر می یابد تا جایی که استراتژی تهاجمی عراق به 
استراتژی تدافعی مبدل می شود. انجام چند عملیات گسترده 
چون رمضان، بدر و والفجر 8 در خاک عراق و پیشروی نیروهای 
ایرانی تا چند کیلومتری بصره، زنگ خطر بزرگی بود  که برای حامیان

www.tarikhirani.ir  3-  خرمشهر سقوط کرد

به انضمام تصفیه ارتش و موقعیت سخت ایران در مجامع بین 
المللی، بعثی ها را مجاب کرد که اینک وقت ضربه زدن به رژیم 
نوبنیاد ایران و تسلط بر خلیج فارس است. بدین ترتیب زمینه 
برای ژاندارم شدن صدام و رهبری جهان عرب فراهم خواهد شد. 
حکومت عراق در پی آن بود که در درجه ی نخست با جداکردن 
خوزستان از ایران و الحاق آن به قلمرو حکومت خود، به چند 
منظور زیر که برای حکومت مزبور از نظر تثبیت ادعای رهبری، 

بر جهان به اصطالح عرب الزم بود، دست یابد :

1ـ با افزودن منابع نفتی خوزستان به منبع های نفتی قلمرو 
 خود، از این نظر کمابیش هم طراز عربستان سعودی گردد  

 ۲ـ اعمال حاکمیت مطلق بر اروندرود
 3ـ دست یابی به کرانه های مطمئن در خلیج فارس

 4ـ افزایش جمعیت اندک عراق 
5ـ دست یابی به صنایع گسترده ی خوزستان، در جهت رسیدن 

به باالترین سطح صنعتی، در میان کشورهای عرب 
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صدام و طرفدارانش گرچه به درستی متوجه 
آشفتگی اوضاع داخلی ایران شده بودند اما این 
حقیقت را نادیده گرفتند که ایرانیان به هنگام 
حمله خارجی متحد خواهند شد. رجزخوانی 

های قادسیه صدام، اختالفات در ایران را 
تحت الشعاع قرار داد. مقاومت 34 روزه مردم 
خرمشهر خیال آسوده بعثی ها را پریشان کرد. 
وقتی ایالت خوزستان تفنگ های پدری را به 

سوی سربازان صدام نشانه گرفتند، عمق اشتباه 
محاسبات بعثی ها مشخص شد. زخم مشترک 
ایرانیان سر باز کرده بود. جنگ تحمیلی زمینه 
وحدت ملی را فراهم ساخته بود. سال های 
تشتت به سال های ایستادگی بدل شدند. 
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صدام و طرفدارانش گرچه به درستی متوجه آشفتگی اوضاع 
داخلی ایران شده بودند اما این حقیقت را نادیده گرفتند که 
ایرانیان به هنگام حمله خارجی متحد خواهند شد. رجزخوانی 

های قادسیه صدام، اختالفات در ایران را تحت الشعاع قرار داد.



 

ماهنامه سرند     شماره دوازدهم، مهر 1395

تاریخ و اندیشه

بعثی ها به صدا درآمده بود. برغم آنکه قادسیه صدام، پیروزی 
قریب الوقوعی تحلیل می شد، در میدان عمل به شکست نزدیک 
می گردید. جفری کمپ، رئیس بخش خاورمیانه شورای ملی 

امنیت آمریکا در دولت ریگان در این باره می گوید: 

این گونه نبود که ما می خواستیم عراق »برنده« جنگ باشد. خیر. ما فقط 
مایل نبودیم عراق »بازنده« جنگ باشد. ما را واقعاً ساده فرض نکنید. ما 
می دانستیم که او )صدام حسین( یک »حرامزاده« است؛ ولی او، »حرامزاده« 

خودمان بود.4

ناکامی نیروهای ایرانی در عملیات های گسترده در خاک عراق، 
موقعیت ضعیف این کشور در صحنه بین المللی، عدم توازن 
نیروهای نظامی و حامیان دو طرف و همچنین فرسایشی شدن 
جنگ از زمره عواملی بودند که زمینه را برای آتش بس فراهم 
آوردند. در نهایت بر اساس قطعنامه 895 دو کشور تن به آتش 
به  الملل در قبال حمله عراق  بس دادند. رویکرد جامعه بین 
ایران حتی پس از آتش بس هم چندان دستخوش تغییر نشد. 
حدود سه سال طول کشید تا دبیر کل سازمان ملل متحد در 
گزارش خود عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کند. خاویر 

4 - سال روز آتش بس جنگ 8 ساله ایران و عراق، روزنامه دنیای اقتصاد، پنج شنبه ۲9 مرداد 1394، 
شماره 3558

5- - زندگینامه دبیرکل های سازمان ملل متحد، علی میر سعید قاضی، دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی، چاپ دوم 8731 .
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پرز دکوئیار که اصالتی پرویی داشت، پس از دریافت گزارش دو 
کشور )عراق در 7 و ایران در ۲4 شهریور 1371خ( در مورد دالیل 
وقوع جنگ، گروهی بلژیکی را مامور بررسی این پرونده مهم نمود. 
عراق در تجاوز خود به ایران موضوع دفاع از خود را مطرح می کرد 
و مدعی بود که ایران تالش دارد تمامیت ارضی این کشور را زیر 
سؤال ببرد. حتی اگر استدالل عراق واقعیت داشت، این کشور 
می بایست به استناد قرارداد الجزایر اختالفات خود را در طول سه 
ماه با یک کشور دوست در میان گذاشته تا نسبت به حل و فصل 
آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان می دهد که این کشور 
از مفاد قرارداد الجزایر تخطی کرده است. صدام حسین در توجیه 
تصمیم خود به لغو یک جانبه قرارداد الجزایر در 17سپتامبر سال 
198۰ خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ایران به طور 
عمدی با دخالت در امور داخلی عراق از قرارداد الجزایر تخطی 
کرده اند و با پس دادن اراضی عراق مخالفت ورزیده اند، من در اینجا 
اعالم می کنم که قرارداد سال 1975 به طور یک جانبه لغو شده 
و شط العرب به حاکمیت عراق بازگردانده خواهد شد. خاویر پرز 
دکوئیار نهایتا در 18 آذر 1371خ عراق را به عنوان مسئول و 
آغازگر جنگ به شورای امنیت سازمان ملل متحد معرفی کرد. وی 
طی مصاحبه ای در سازمان ملل در پاسخ به سوال »نتیجه دلخواه 
سازمان ملل و شما در جنگ عراق و ایران چیست؟« پاسخ داد: 

»نتیجه دلخواه اجرای کامل قطعنامه 598 است.«

خاویر پرز دکوئیار نهایتا در 18 آذر 
1371خ عراق را به عنوان مسئول 
و آغازگر جنگ به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد معرفی کرد. وی 
طی مصاحبه ای در سازمان ملل 
در پاسخ به سوال »نتیجه دلخواه 

سازمان ملل و شما در جنگ 
عراق و ایران چیست؟« پاسخ 

داد: »نتیجه دلخواه اجرای کامل 
قطعنامه 598 است.«

http://donya-e-eqtesad.com/3558
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این ها در واقع دره های 
سرزمین کنعان ما هستند که 
در آن ها به جای این که شیر 
و عسل جاری باشد، امواج نئون 
به سس های کچاپ و ظروف 

پالستیکی برخورد می کند.1

1- بودریار ژان، جامعه ی مصرفی، ترجمه ی پیروز ایزدی، نشر ثالث، چاپ پنجم، تهران 1394، ص 1۶

 www.article25news.wordpress.com     A Plarn to Save the World       :منبع تصویر
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مصرف می کنم، پس هستم
ایده هایی درباره ی جامعه ی مصرفی

امید سلطانی
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شدند  خاصیتی  دارای  استفاده،  فرط  از  که  هستند  عباراتی 
که به ما اجازه می دهند بدون توجه و تامل در حقیقت آن 
از کنارشان عبور کنیم.  ها و معنای کاربردیشان، به سادگی 
از جمله مهمترین مفاهیم اجتماعی است که  الگوی مصرف 
دستخوش این نادیده انگاری خودکار، قرار گرفته است. عبارتی 
که با تکرار آن در برنامه های بیمزه ی صدا و سیما، ظاهر شدن 
در بنرهای غول آسای سطح شهر و در قالب تبلیغات بی اثر 
)یا در خوشبینانه ترین حالت، کم اثر( دیگر آن خاصیت مهم، 

چندبعدی و عمیقا جدی آن از بین رفته است.

مصرف                 به  که  چیزی  فرساییم.  می  را  آن  دیگر  زبانی  به  و 
می رسد، اگر در بازار و برای کسب سود عرضه شده باشد، کاال 
نامیده می شود. گستره ی وسیعی از کاالهای خوراکی، فرهنگی، 
آموزشی و خدماتی ما را احاطه کرده اند. کاالهایی که با کشش 
مرموزی جامعه را به سمت مصرف هر چه بیشتر فرا می خوانند 
و در سیطره ی قدرت بی چون و چرای خود در می آورند. پرسش 
اصلی اما باید از این زاویه مطرح شود که علل اصلی گرایش و 
عالقه ی عمومی به مصرف بیش از اندازه چیست؟ از سوی دیگر 
باید در نتایج بالقوه ی این گرایش نیز، صرف نظر از اینکه "زندگی 
به هر طریق باید بگذرد"، تامل کرد. اگر فرآیند تولید و پیچیدگی 
های آن را کنار بگذاریم، مصرف همواره با مکمل قدرتمندی به 
نام "دفع" همراه است. مبنای ارزش گزاردن بر هر آنچه به مصرف 
می رسد نیز بر معادله ای استوار است که میان این دو کنش 
حیاتی برقرار می شود. با این تفاوت مهم که هرآنچه دفع می 
شود به همان میزانی که معادل مصرف شده اش به چشم می 
آید و تمام تالش ها منتج به این می شود که "دیده شود"، از 
دیده ها پنهان می ماند و تمام تالش ها استوار بر این است 
که دیده نشود و هر چه سریعتر از منظر عینی و ذهنی حذف 
گردد تا جای خود را به ابژه ی مصرفی دیگری دهد. بالطبع در 
این معادله هر چه کفه ی ترازو به نفع میزان مصرف یک چیز 
در مقایسه با میزانی که دفع می گردد سنگین تر باشد، ارزش 
مصرفی طبیعی آن ارتقا می یابد. مثال ملموس آن ارزش مصرفی 
طبیعی کاالهای خوراکی است. )که باید رابطه ی مستقیمی با 
ارزش مصرفی اقتصادی آن کاال داشته باشند که همیشه اینگونه 
نیست. مثال هر چه چیزی برای رشد و سالمت بدن مفیدتر باشد 
گرانتر باشد و الخ(. سازوکار مصرف اما در چنین نمونه های پیش 
پا افتاده ای هم کمتر از قواعدی چنین منطقی و طبیعی تبعیت 
می کند. بودریار که به سازوکار اجتماعی مصرف عالقه ی زیادی 
داشت، در این رابطه دو نوع منطق را از یکدیگر تفکیک می کند: 
یکی منطق فردی رضایتمندی که بر اساس نیازهای طبیعی افراد 
و قدرت خرید آن ها پیش می رود و دیگری منطق اجتماعی 
تمایزگذاری که داللت بر ویژگی هایی از کاالی مصرفی دارد 
که قرار است بر شکاف های طبقاتی و تعلق به پایگاه اجتماعی 
خاصی استوار باشند. دو علت عمده برای این عدم بازشناسایی 
دارد:  وجود  کنندگان  مصرف  سوی  از  کاالها  مصرفی  ارزش 
یکی جا زدن ارزش مبادله ای آن ها به جای ارزش مصرفی1 

1- بنا به آنچه مارکس می گوید هر کاالیی همزمان دارای دو ارزش است: ارزش مصرفی و ارزش مبادله 
ای. ارزش مصرفی بر نیازهای انسانی استوار است و ارزش مبادله ای بر تقاضای بازار. ارزش مبادله ای 

کمیتی است که در مقایسه با دیگر کاالها ارزش آن کاال را تعیین می کند و آن را برای مبادله در بازار 
آماده می کند و به آن خصلتی رازآمیز می بخشد.

****

مرصف به مثابه زندگی

الگوی مصرف-یا برای بسیاری از ما الگوی زیستن- در بردارنده 
ی دو مفهوم است: یکی مفهوم الگو و دیگری مفهوم مصرف. 
الگو پدیده ای است که تنها با اتکا به نگاهی فرهنگی یا اجتماعی 
نمی توان آن را تعریف کرد. کیفیتی روانشناختی در برگزیدن 
مجموعه ای از روش ها و چیزها بعنوان الگو برای آدمی وجود 
دارد. کیفیتی که به دلیل پیوند خوردن آن با زندگی روزمره 
اغلب بصورت ناخودآگاه و خودکار اثر خود را می گذارد1. مصرف 
)Consume( شامل فرآیندی است که طی آن بر اساس یک 
نیاز غریزی یا انگیزشی )که با همراهی سرمایه در بازار تبدیل 
به تقاضا می شود( چیزی را به تملک خود در می آوریم و از راه 
های گوناگونی چون خوردن، نوشیدن، پوشیدن، سوار شدن و 

غیره، چهره ی آن را دگرگون می سازیم. 
1- در رابطه با الگوسازی نحوه ی مصرف اغلب با مصرف منابع طبیعی چون آب، گاز و غیره طرف هستیم. 
چنین رویکردی که با ترجیع بند "صرفه جویی" در دستور کار فرهنگ سازی دولتی قرار دارد چندان محل 
بحث این نوشته نیست. گذشته از اینکه بد نیست باز به این موضوع توجه کنیم که در مصرف منابع جمعی 
نظیر آب و برق و گاز، ما رتبه های بسیار شگفت انگیزی را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده ایم. 
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و مسخ کامل ارزش مصرفی طبیعی درون معادالت پیچیده ی 
بازار و تبلیغات و دیگری اختالل های بیشماری که در مسیر 
بدست آوردن اطالعاتی که مبنای ارزش گذاری ابژه ی مصرفی 
برای مصرف کننده هستند وجود دارد. این اختالالت نیز پیوند 
مستقیمی با حضور تبلیغات، رسانه ها و ایجاد نیازهای کاذبی 
دارند که بوسیله ی این رسانه ها ترویج می شوند. آن هم به گونه 
ای که مصرف کننده بپندارد ادامه ی زندگی بدون آن ها امکان 
پذیر نیست. طبق منطق تمایزگذاری اجتماعی مصرف، »هیچ 
محصولی بصورت انبوه به بازار عرضه نمی شود و هیچ نیازی 
به شکلی گسترده برآورده نمی شود مگر اینکه جزئی از یک 
مدل برتر باشد و کاال یا نیاز تمایزدهنده ی دیگری در آن مدل 
جایگزین آن شده باشد، بدین ترتیب فاصله حفظ می شود.«۲ به 
عبارت دیگر این تمرکز روی شیوه و علیت مصرف یک جامعه، 
نشان دهنده ی پیوند تنگاتنگی است که "تولید" و "مصرف" در 
بزنگاه تمایز طبقاتی با یکدیگر برقرار می کنند: اگرچه نسبتی که 

۲ - بودریار ژان، جامعه ی مصرفی، ترجمه ی پیروز ایزدی، نشر ثالث، چاپ پنجم، تهران 1394، ص 81

تولید و مصرف در صحنه ی اجتماع و تمایزگذاری طبقاتی ایفا 
می کنند پیچیده تر از آنی است که هر یک به خودی خود عامل 
یّکه ای برای تمایزگذاری طبقاتی باشند، اما حرکت از مارکس 
به سمت بودریار نشان می دهد که اکنون نه فقط شیوه ها و 
ابزار تولید یک کاال، که شیوه و انتخاب مصرف یک کاال نیز می 
تواند در جهت گیری طبقاتی افراد نقش بازی کند. این موضوع 
بسیار مهمی است چرا که همواره گروهی از نخبگان یا طبقات 
الیت در جامعه وجود دارند که منتقل کننده ی نیازها، کاالها و 
ارزش ها به سمت طبقات دیگر جامعه هستند و در همین جا 
است که مفهوم الگوی مصرف وارد عمل می شود و در زمینی باز  
می کند که دیگر نه از آن نیازهای غریزی انسان ها، بلکه تماما 
در انحصار شیوه های بازاریابی، آگهی های تبلیغاتی، ّمد، تولید 
انبوه، نیازهای کاذب- و مهم تر از همه - جهت گیری طبقاتی 
و تالش برای تعلق به طبقات باالتر جامعه از طریق فراوانی در 

مصرف است.

دو علت عمده برای این عدم بازشناسایی ارزش 
مصرفی کاالها از سوی مصرف کنندگان وجود 
ها  آن  ای  مبادله  ارزش  زدن  جا  یکی  دارد:  
ارزش  کامل  مسخ  و  مصرفی  ارزش  جای  به 
مصرفی طبیعی درون معادالت پیچیده ی بازار 
و تبلیغات و دیگری اختالل های بیشماری که 
مبنای  که  اطالعاتی  آوردن  بدست  مسیر  در 
مصرف  برای  مصرفی  ی  ابژه  گذاری  ارزش 
کننده هستند وجود دارد.  این اختالالت نیز 
پیوند مستقیمی با حضور تبلیغات، رسانه ها 
ی  بوسیله  که  دارند  کاذبی  نیازهای  ایجاد  و 
این رسانه ها ترویج می شوند. آن هم به گونه 
ای که مصرف کننده بپندارد ادامه ی زندگی 

بدون آن ها امکان پذیر نیست.
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امروزه گویی تمام نمودهای زیستن که در ذیل آن آموزش و 
پرورش، تحصیالت عالی، تشکیل زندگی، کار و مکمل آن یعنی 
فراغت قرار دارند با شتاب باالیی به سوی کاالیی شدن پیش 
می روند. روند رو به رشد کاالیی شدن چیزها، نسبت مستقیمی 
که  فرهنگ،  فرهنگ.  شدن  مصرفی  روند  با  داشت  خواهد 
همواره رو به مطلوب ساختن زندگی دارد و به نحوی در کنار 
آن حرکت می کند که خوشبختی و رضایت حاصل از زیستن 
را برای انسان ها به ارمغان بیاورد با تسلیم روح خود به بازار، 
در حقیقت عنان خود را به دست منطقی می دهد که با وعده 
ی توخالی "خوشبختی بیشتر درگروی مصرف هرچه بیشتر 
است" اساس زندگی ما را معین می کند. بنابراین طبیعی است 
که انسان برای بهره مند شدن از مواهب یک زندگی معمولی 
به زمینه ی ذهنی ای پناه ببرد که امکان آن را برای او میسر 
می کند، یعنی همان فرهنگ مصرفی: من نه تنها قرار است از 
طریق اینکه چه چیزی مصرف می کنم بازشناسایی شوم، بلکه 
از طریق اینکه چقدر مصرف می کنم نیز جایگاهم را در جامعه 
تعیین و تثبیت خواهم کرد. از همین روست که بودریار آنچه به 
مصرف می رسد را نه صرفا کاالیی که به دنبال رفع نیازی ساده 
و غریزی است، بلکه "قدرت"ی می داند که به چنگ میآید و

20

بودریار آنچه به مصرف         
می رسد را نه صرفا کاالیی 

که به دنبال رفع نیازی ساده 
و غریزی است، بلکه " قدرتی"       
می داند که به چنگ می آید و 

دارای جهت گیری طبقاتی است.

گیری  جهت  دارای 
نخستین  است.  طبقاتی 
از  پس  که  تصویری 
فرهنگ  عبارت  شنیدن 
ما  برای  محور   - مصرف 
تصویر  شود  می  تداعی 
بریز و بپاش های اعیانی و 
اشرافی است که در تقابل 
زاهدانه  فرهنگ  یک  با 
ساده  که  گیرد  می  قرار 
مندی  بهره  و  زیستی 
تبلیغ  را  طبیعی  مواهب 
تجربه  اگرچه  کند.  می 
ی زیستن در جامعه ای 
آن  های  باالدستی  که 
فرهنگ  چنین  مدعی 
و  هستند  زیستی  ساده 
های  رسوایی  عمل  در 

مالی و اخالقیشان، هم پرده از ماهیت ریاکارانه ی این فرهنگ 
زاهدانه برمی دارد و هم در حکم نوعی تشویق برای عامه ی 
مردم  است که با ذهنیت " آن ها می کنند، چرا ما نکنیم؟" 
به ترویج این فسادهای مالی در مقیاس خرد و کالن بپردازند، 
به ما نشان داده است که استراتژی نفی مصرف گرایی به همان 
اندازه که ساده، می تواند پوشالی و ریاکارانه باشد. مسیری که 
به اصالح الگوهای مصرفی یک جامعه در سطوح مختلف آن 
منتهی می شود، جز راه شناسایی و به آگاهی درآوردن منطق 
حاکم بر مصرف افراد و طبقات آن جامعه ممکن نخواهد بود. 
شنیدن آمارهای حیرت آور و جهت گیری های اخالقی پس از 
آن )سعی خواهم کرد دیگر مواد غذایی اضافی را دور نریزم، یا 
با وسوسه ام در مقابل خرید چیزهای زیاد در هایپرمارکت ها 
مبارزه کنم و... ( سطحی اولیه و خام از آگاهی را می سازد که 
اگر به دنبال آن شناسایی و تامل در شیوه و منطق آن جنس 
انبوه نیازهای  از مصرف وجود نداشته باشد بزودی در سیل 
بعد  از  نیز عدم حرکت  هایپرمارکتی محو خواهد شد. علت 
اخالقی اولیه به بعد آگاهانه، ریشه ای، عملی و عقالنی است.

مرصف می کنم، پس هستم



طنز

شهاب غالمی
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سخن پایانی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد              نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان               که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما              بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است          خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال            چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت           بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ          نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی
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تاریخچه و معرفی: 
ایده بازار رویدادی بی سابقه در ایران است که به پیشنهاد مرکز ایده 
پردازی، نوآوری و فناوری اداره کل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی 
روحیه  و  توانایی  افزایش  هدف  با  و  تهران(  تکنیک  )پلی  امیرکبیر 
کارآفرینی و ایده پردازی دانشجویان و همچنین ارتباط موثر و شفاف 
بین دانشجویان و صاحبان سرمایه و صنعتگران ایجاد شده است. تا به 
امروز 8 ایده بازار تخصصی در زمینه های گوناگون برگزار شده است و 
اکنون دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر این افتخار 
را دارد تا میزبان ایده پردازان ،دانشجویان برجسته، صاحبان صنایع و 

مسئولین محترم، در دوره ای جدید از این رویداد باشد.
 

ایده بازار تخصصی مکانیک:
در حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنعت و کارآفرینان ایده 
ها و اختراعات خود را معرفی و به فروش برسانید. 5 ایده برتر 
به مرحله پایانی این رویداد راه می یابند. در روز رویداد، برای 
هر ایده پرداز مدت زمان محدود به بیست دقیقه در نظر گرفته 
شده است که شش دقیقه آن برای ارائه طرح، شش دقیقه 
زمان برای سواالت حضار و هشت دقیقه دیگر برای سواالت 

کمیته داوران اختصاص می یابد.

www.mechanic.ideasbazaar.ir

گهی آ
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معرفی کتاب چه چیزی بچه می سازد
در مواقعی، کودکان درباره ی بچه ها کنجکاو می شوند و این معموالً وقتی اتفاق می افتد که نوزاد جدیدی در خانواده به دنیا می آید )یا به دنیا خواهد آمد و همه ی 

بزرگساالن درباره اش حرف می زنند(. اما در مواقع دیگری هم این اتفاق ممکن است بیافتد. کودکان به طور کلی می خواهند بدانند بچه ها از کجا می آیند. آن ها همچنین 

به طور خاص می خواهند بدانند خودشان از کجا آمده اند. این سؤاالت یکی نیستند و جواب یکسانی هم ندارند. یک جواب مربوط می شود به داستان منحرصبه فرد زمانی 

که در شکم مادرشان بودند و تولدشان، درحالیکه دیگری اساس چگونگی تولد همه ی انسان ها را ارائه می دهد. هر دو داستان با ارزش اند. اولی کودک را به تاریخچه ی 

زندگی شخصی اش و همچنین پیشینه ی خانوادگی و فرهنگی و نژادی اش متصل می کند. دومی همه ی کودکان را به هم متصل می کند، با یادآوری اینکه هرچند تفاوت ها 

مهم اند و نباید از بین بروند، انسانیت یکسان در همگان نیز نکته ی بسیار قابل توجهی است. این کتاب به بزرگساالن کمک می کند که دومین داستان را برای کودکان شان 

تعریف کنند و شامل هیچ اطالعاتی درباره ی رابطه ی جنسی، اهدای اسپرم، چگونگی باروری، رحم جایگزین، یا فرزندخواندگی نیست.
تعداد صفحات کتاب: 44

مبلغ تعیین شده برای هر صفحه: 3000 تومان
تا کنون 20 صفحه از کتاب حامیت همگانی شده است!

می خواهید حامیت کنید؟
26 www.rahaayi.com/public-support
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