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"اسنپ حتی برای ما که در خط کار می کنیم هم 
دردرسساز شده. خیلی از مسافران وقتی در ماشین 
می نشینند می گویند که مثال مسیری را که ما با ٢٠ 
هزار تومان دربست می رویم با اسنپ با ١٠ هزار 
تومان رفته اند. خیلی ها حتی ترجیح می دهند به جای 
اینکه برای رفنت به مقصدشان چند بار خط عوض کنند 
با هزینه بسیار ناچیز با اسنپ و بدون اتالف وقت به 
مقصد برسند. اگر اوضاع همینطور ادامه داشته باشد، 
باید ماشین هایامن را در خانه پارک کنیم و همین 

درآمد ناچیزمان را هم از دست بدهیم." 

w
w

w.iusnew
s.ir    »پ« و »تاپسی

ض تاکسیران ها به »اسن
منبع تصویر: اعترا
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آغاز یک بهار

در مورد اعتراض تاکسیران ها به اسنپ و تپسی

سیگار پشت سیگار، همسفر بودن با شهروندانی که صندلی تاکسی 
را با راحتی منزل اشتباه گرفته اند، هزینه و تاخیر در ارایه خدمات 
و ... فقط بخشی از همه مسایلی بود در تمام این سال ها از سوی 
تاکسیرانی بی پاسخ گذاشته شده بود. تپسی و اسنپ با ابتکاری 
ساده اما درخور توجه هم کیفیت خدمات حمل و نقل درون شهری 
را بهبود بخشیدند هم روی دیگر استفاده از اینترنت را نشان دادند. 
مسافرانی که تا دیروز با پاسخ های ناامیدکننده نظیر »فعال ماشین 
نداریم« مواجه می شدند حال با اشاره انگشتی ظرف چند دقیقه و 

با هزینه ای به مراتب کمتر، می توانند به مقصد برسند! 

اما این نوآوری در کسب و کارهای جدید هزینه هایی نیز به همراه 
داشته است. بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی به قیمت کسادی 
کار سنتی ها تمام شده است. پدر 60 ساله یک خانواده چهار نفره 
که از نسل اینترنت هم نیست، نه با تاکسی و نه با آژانس، یارای 
رقابت با تپسی و اسنپ را ندارد. رفته رفته آن چه در ابتدا چندان 
جدی گرفته نمی شد تاثیر خود را بر بازار می گذارد. با کاهش 

تقاضا برای ماشین، زنگ خطر برای تاکسیرانی به صدا درآمد.

»زنگ خور آژانس روز به روز کمرت می شود و بسیاری از راننده ها به 
خاطر اینکه حاال باید ساعت ها منتظر مبانند تا نوبتشان شود از آژانس 
رفته اند. یکی از دوستانم که از آژانس رفته، اآلن با اسنپ کار می کند و 
درآمدش حداقل سه برابر من است. با توجه به اجاره مغازه و کاهش 
عجیب زنگ خور آژانس، مدیرمان چندبار تا حاال گفته است که داریم 

ورشکست می شویم.«1

اما سنتی ها چاره کار را نه در روزآمد شدن که در تجمع در برابر 
پایین  را  تپسی  و  اسنپ  تا  رفتند  باال  پالکاردها  دیدند.  مجلس 
بیاورند. نبرد سنت و تجدد بار دیگر علنی شده بود. سنتی ها ها 
ضمن بیانیه ای تپسی و اسنپ را به دزدی ایده متهم و حتی تلویحا 

www.fardanews.com  1- تاکسی یاب یا قاتل تاکسی؟/ ماشین های شخصی، پیروز جنگ مسافرکش ها

غرب گرا معرفی کردند و خواستار برخورد با آن ها شدند!2 آشکارا 

توجه به فناوری مغفول مانده بود. به بیانی دیگر بجای تطابق با 
شرایط روز، چاره را در حذف رقیب جستند. سیاستی که نه تنها 
منتج به شکست خواهد شد بلکه تبعات بیشتری برای سنتی ها 
درپی خواهد داشت کمااینکه در حال حاضر اشکال خصوصی 
تری از اسنپ و تپسی هم به بازار آمده اند، هم پا3، کاروان رو4 

نمونه هایی از این دست هستند. 

***
در نهایت پس از تحصن در برابر مجلس و دزد و مکار خواندن 
اسنپ و تپسی، نهایتا تاکسیرانی پذیرفت که موسم خانه تکانی 
فرارسیده است. کارپینو5، پاسخ منطقی این نهاد برای رقابت با 
اسنپ و تپسی، شاید آغاز یک بهار پس از این زمستان سرد 

باشد.  

www.shanbemag.ir  2- اعتراض به دو شرکت اینترنتي اسنپ و تپ سي
3- هم پا از نرم افزارهای حمل و نقل محسوب می شود که در مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف 

www.hampasho.com  مستقر است
www.carvanro.com 4- کاروان رو اساس کار خود را بر حمل و نقل های بین شهری قرار داده است

www.carpino.ir   5- کارپینو؛ اپلیکیشن درخواست تاکسی از ناوگان تاکسیرانی
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مزن بر رس ناتوان دست زور/که روزی بیفتی به پایش چو مور

منونه های بسیاری مانند این بیت آشنا و درخشاِن شاهنامه را می توان در گوشه و کنار سیاره آبی یافت با این 
مضمون اخالقی که آزار رساندن به دیگران را نکوهش می کند، همراه این هشدار طنین افکن در گوش زمان که: 
"آزار رساندن به سایر موجودات به کاشنت نفرت میامند و از مزرعه ای که در آن نفرت می کارند چیزی جز کین توزی 
و قصاوت منیتوان درو کرد" این اصل اخالقی که مورد تایید بیشرت فیلسوفان اخالق نیز هست تا به امروز در حوزه 
محیط زیست و در قبال سایر زیست مندان مغفول از اجرایی شدن مانده و اینک سبز گرایان در پی معامری جامعه 

ی سبز آینده خواهان اعتبار حقوقی بخشیدن به جمالتی این چنین هستند:

میازار موری که دانه کش است/که جان دارد و جان شیرین خوش است

منبع تصویر

www.howitworksdaily.com
Ant architects: How do ants construct their nests
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جامعه

پویا اشکانی

تاریخ جوامع بشری را که مرورکنیم به یک تالش پیدا و پنهان 
آزادی خواهان برای بسط دادن حق آزادی به سطح گسترده 
زنجیرکنندگان  برابر  در  که  میبریم  پی  جامعه  افراد  از  تری 
آزادی و قلدرمآب های تاریخ قد علم می کنند. لغو برده داری، 
برداشتن تبعیض های نژادی، قومی،مذهبی و جنسیتی، مبارزه 
برای آزادی بیان و تالش برای حق کنش صنفی نمونه هایی از 
تالش های کمابیش موفق و ناموفق دلبستگان آزادی بوده است 
برای ستاندن حق آزادِی عمل. نگارنده در این سری یادداشت 
ها مفهومی را به خواننده معرفی کرد تحت عنوان آزادی در 

چهارچوب و دو معنا برای این ترکیِب نوین در نظر گرفت:

1-آزادی در چهارچوب به مثابه آزاد بودن در رقم زدن آینده ای 
متفاوت در برابر ادعای تعین گرایان افراطی که آینده را از پیش 

تعیین شده و حتما از پیش تعیین شده می دانستند.

 2- آزادی در چهارچوب به مثابه حقی غیر قابل انکار برای تک 
تک اعضای جامعه.

نیز  شود  می  معرفی  که  ای  جامعه  که  نکنیم  فراموش  البته 
مفهومی نوین در ادبیات جامعه شناختی و علوم انسانی ما است، 
با  جامعه ای تغییر شکل یافته به طرزی رادیکال1 و متفاوت 
مفهوم سنتی جامعه در غالب متون جامعه شناسی معاصر. این 
جامعه که نگارنده به عنوان عضو کوچکی از هوادارن برکشیدنش: 
معماری، ساخت و استقرار آن را ضرورتی اخالقی و تاریخی می 
پندارد، در روابط بین اعضا خود دچار تغییر بنیادینی شده و دیگر 
همچون جوامع پیشین دارای نهاد های هژمونی طلب و اعمال 
کننده  فشار عمودی2 نبوده و هیچ جایگاه ویژه ای به گروهی از 
اعضای خود نخواهد داد )مفاهیمی چون: گونه-نژاد-طبقه-قشر 
  Radical

ماخوذ از واژه التین رادیوس به معنای ریشه، تغییر رادیکال در غالب متون علوم انسانی به تغییرات 
بنیادین و ریشه ای که اساس بسیاری از پدیده ها را تغییر می دهد اشاره دارد.

2- مقصود اجبار، پرخاش و غارت ناشی از خودبرتربینی است

برگزیده به محاق فراموشی سپرده خواهند شد( و روابط بین 
اعضای آن در چهارچوب برداشت های اخالقی از واقعیت، سامان 
می یابد؛ روابطی پایدار و پسندیده تر از گذشته. تغییر رادیکال 
دیگری که در این جامعه نوین مشهود خواهد بود گسترده تر 
شدن مفهوم جامعه و آشتی کردن با حذف شدگان نظم های 
پیشین است. گیاهان، جانوران، ارگانیسم ها و در یک دید کالن 
زیست گاه ها وعوارض طبیعی به حقوِق عمدتا نادیده گرفته شده 
ی خود طی چندین سده و هزاره خواهند رسید و دیگر به آن 
ها مانند منابعی بی پایان برای مصرف انسان )گونه ی برگزیده یا 
صاحب حق ویژه( نگریسته نخواهد شد. البته جوامع بشری )به 
طور دقیقتر نهادهای قدرت( این روزها هنوز به حقوق بسیاری از 
گروه های انسانی، از جمله گروه های جنسیتی؛ طبقاتی )صنفی( 
و قومی نیز در بسیاری نقاط جهان رسمیت نداده اند و شاید 
انتظار زود هنگامی باشد که حقوق سایر موجودات را به رسمیت 
بشمارند. این جامعه ی مطلوب معرفی شده را جامعه ی بوم 

شناختی )اکولوژیک( نام می نهیم.

اخالق: غریزه ی فراموش شده 

اخالق پدیده ی پیچیده و رازآلود، گره خورده با روان و زیست 
بشر را هر یک از صاحب نظران به نحوی تعریف می کنند و 
نظام  را در جایی می کاوند: فرمان های خدا،  ریشه های آن 
های سلسله مراتبی جوامع، عقل محاسبه گر و چرتکه انداز بشر 
و یا احساسات و غرایزش. چیزی که برای انسان امروز با دانش 
نوینش بیشتر قابل پذیرش است این است که اخالق ریشه های 
حسی و غریزی دارد و از حس هم دردی3 نشئت می گیرد ولی 
با عقل، استدالل و محاسبات قشر مغز4 نیز داد و ستد دارد؛ 
وهمچون بسیاری غرایز و احساسات دیگر توسط این استدالل 
ها جهت دهی و بهینه سازی می شود. اخالق مجموعه ای از 
باید و نبایدهای رفتاری بوده که عمل درست یا روا را از نادرست/ 
ناروا برای آدمیان متمایز می کرده است. با این واژه ی کهنسال، 
تاریخی پرماجرا و سرشار از زد و خوردهای فلسفی نیز پرورده 
شده است، تاریخی که هر سنگر و جبهه ی آن به نامی گره 
خورده و مکاتب اخالقی نامیده می شوند. نام های پر سر و صدا 
در فلسفه ی اخالق چون: فضیلت گرایی، پیامد گرایی، فایده 
گرایی و... که هر کدام خود به چندین شاخه و شعبه تقسیم می 
Sympathy
4- قشر مغز یا رویی ترین الیه مغز طبق یافته های علم عصب شناسی بخشی از مغز ما است که مسئول 

استدالل و محاسبات عقالنی است

آزادی در چهارچوب
قسمت آخر: حق آزادِی بهینه متبلور در چهارچوب اخالق
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جامعه

شوند و کالف هزار تویی می سازند که سر درآوردن از شکل و 
شمایش و حل معمای آن کاری است بس دشوار. متقاعد کردن 
انسان ها به این که کدام عمل و رفتار اخالقی، روا یا درست است 
طبق تجربه ی زیسته آن ها امری است بسیار انرژی بر، نیازمند 
زمان و تقریبا غیر قابل اجماع بین آن ها و این غیر قابل اجماع 
بودن نظرات آدمیان بر سر گزاره های اخالقی باعث ظهور و 
ریشه دوانیدن نظری در فلسفه ی اخالق شده که از محبوبیت 
قابل توجهی هم برخوردار است: نسبی گرایی اخالقی.5 نگارنده با 
توجه به تعریفی از مسئولیت اخالقی که برای شهروندان جامعه 
ی اکولوژیک ارائه کرد قائل به آمیزه ای از چند نظریه اخالقی 
در باب فلسفه ی اخالق است تا نشان دهد در جامعه ی مطلوب 
آینده چه نوع رویکردی از جانب شهروندان در چهارچوب وظیفه 
شهروندیشان پذیرفته است و چه میزان از آزادی عمل و حق 

مانوور دادن بین گزینه ها به آن ها اعطا 
خواهد شد؟ پیش از پرداختن به این مهم 
الزم است به معرفی وضعیت مخاطبین این 
دعوت )مقصود دعوت به پی ریزی جامعه و 
حقوق اکولوژیک است( که همانا آحاد نوع 

بشر هستند نیز بپردازم.

انسان، پرخاشگِر تازه به دوران رسیده

انسان از لحاظ بیولوژیک یکی از گونه های 
جانوری ساکن سیاره آبی است، متعلق به 

خانواده ای از پستانداران معروف به بزرگ میمون ها6 که ویژگی 
تقریبا منحصر به فردش: مغز پیچیده ی او به شکل دهی انواع 
بسیار متنوعی از رفتار و ایجاد انعطافی شگرف در نظام های 
بسیار  های  گاه  زیست  و  شده  منجر  اش  برساخته  اجتماعی 
متفاوت و دور افتاده ای از سرتاسر خشکی های سیاره ی آبی او 
را پذیرا شده اند )از بیابان های سوزان جنب حاره، تا توندرای7 
که  پژوهشگرانی  میان  در  شمالگان(.  شکن  استخوان  و  سرد 
انسان و اسالف و عموزاده های امروزی اش را مطالعه کرده اند 
شواهد بسیاری از هر دو نوع رفتارها و غرایز خشن/پرخاشگرانه 
فراموش کرد که  نباید  و  مهربانانه/مسالمت جو دیده شده؛  و 
Ethical  Relativism-5

نظری است قائل به این که نمی توان مجموعه ای ثابت و همه گیر از روا و ناروای اخالقی معرفی کنیم.
Great apes-6
 Tundra- 7

 توندرا یا سرددشت به نواحی اطالق می شود که در آن ها میانگین دمای گرمترین ماه، بین صفر تا ده 
درجه باالی صفر است

موفقیت مقطعی انسان در افزایش جمعیتش )که به لحاظ زیست 
شناسی یک موفقیت و افزایش سهم در خزانه بیوسفر محسوب 
می شود و مربوط به دوران پس از انقالب علمی و صنعتی بوده( 
هیچ برتری و رجحان دائمی یا اخالقی ای به وی اعطا نمی کند 
تا خود را گونه ی برگزیده یا برتر بداند. انسان ها نباید فراموش 
کنند که تا همین چندی پیش در رنج و محنت بسیار زیادی 
دست و پا می زدند و حتی برتری ظاهری امروز خود در زیستگاه 
های خشک زمین را هم نداشتند و حتی امروز هم که بخشی 
از آن ها از گزند بسیاری مسائل در امان هستند، بخش بزرگی 
از ایشان هنوز در سختی و دشواری های پیشاصنعتی دست و 
پا می زنند و به همه ی این ها اضافه کنید مشکالت عدیده و 
پیچیده ای که صنعتی سازی با خود به همراه آورده و برای 
جوامع انسانی به یادگار گذاشته که امروزه به عنوان پتانسیلی 
خطرناک هستی بشر و مادرش، زمین را 
تهدید می کند. شاید مشکل بشر این است 
به  تازه  است  فراموش کرده موجودی  که 
دوران رسیده که به تازگی و پس از سالیان 
دراز تجربه ی گرسنگی کشیدن و مرگ 
های دردناک و زودهنگام به علت بیماری 
برخی  در  دیگر  جانکاه  مشکل  هزاران  و 
مقاطع و مناطق زیستش به رفاه و آسایشی 
نسبی دست یافته است و آن را هم نه به 
خاطر برتری و رجحان خویش یا تبعیضی 
سیستماتیک علیه سایر زیست مندان که با 
هزینه ای سنگین دست یافته و موقعیت این رفاه بسیار شکننده 
تر و آسیب پذیرتر از آن است که بشر بتواند در رویای برگزیده 
بودن خویش غرق شود و خطرات مهیبی که آینده اش را تهدید 

می کنند نادیده بیانگارد.

حاکمیت اخالق با محوریت پیامدگرایی، بنیان حقوقی جامعه ی 
اکولوژیک

نگارنده اذعان دارد که اخالق و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده 
اند و دشوار است که به همه ی آن ها پاسخ مطمئن و صد در 
صد درست داد؛ اما عالوه بر همه ی این ها بر این باور است که 
سکوت و انفعال هم توجیه پذیر نیست و باید برای بررسی و 
رسیدن به نتایج مطلوب واکاوی جدی تری را پیش بگیریم. در 

شاید مشکل برش این است که فراموش 
دوران  به  تازه  است  موجودی  کرده 
رسیده که به تازگی و پس از سالیان 
دراز تجربه ی گرسنگی کشیدن و مرگ 
علت  به  زودهنگام  و  دردناک  های 
بیامری و هزاران مشکل جانکاه دیگر 
در برخی مقاطع و مناطق زیستش به 
رفاه و آسایشی نسبی دست یافته است

7
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این راستا گمانه زنی خویش برگرفته از نظر برخی بزرگان فلسفه 
ی اخالقی و همچنین هوادارن وقوع انقالب زیست محیطی را به 
عنوان دیدگاه خود برای پی ریزی ساختمان حقوقی جامعه ی 
اکولوژیک بازگو می کنم. محوریت کنش اخالقی به باور نگارنده 
باید نظریه ی پیامد گرایی اخالقی8 باشد از آنجایی که هر رویداد 
یا فرایندی را با نتیجه و ثمره ی بلند مدتی که به بار می آورد 
می سنجند و چنان چه ثمره ی یک رویکرد یا فرایند با تقریب 
خوبی مشخص و در برابر رویکرد یا فرایند جایگزین متمایز باشد 
پیامد گرایی مفید ترین ایستار فلسفی-اخالقی است که می 
توان برکشید و به کار برد. فایده گرایی9 به عنوان شاخه ای از 
پیامدگرایی ادعا می کند که افزایش شادی و کاهش رنج برای 
موجودات دارای درک باید تنها معیار کنشگران متعهد به اخالق 
باشد. نوع نسبتا جدیدی از فایده گرایی ظهور کرده معروف به 
فایده گرایی ترجیحی10 که عمل کردن مطابق خواسته ها و 
کشش های کنشگران مشمول در وضعیت اخالقی را ترویج می 
Consequentialism-8
Utilitarianism-9
Preference utlitarianism-10

دهد. نگارنده در برخی وضعیت های کمیاب تر این ایستار فلسفی 
را مناسب تر از فایده گرایی کالسیک که تنها ناظر به نتیجه ي 
اعمال است مي داند، به وی ژه مواقعي که نتیجه اعمال گوناگون 
مشخص نیست و یا در مورد نتیجه بین کنشگران درگیر در 
موقعیت اختالف نظر جدي وجود دارد. از این منظر این رویکرد 
یا مکتب اخالقي شباهت قابل توجهي به نسبیت گرایي دارد.
در جامعه ي اکولو ژیک معیار رفتار هر گونه ي جاندار مطابق با 
پایداري زیست بوم در برگیرنده ي آن طبق اصول علمي زیست 
شناختي تعیین مي شود و قوانین معتبر بین انسان ها هم در 
چهارچوب حفظ این پایداري و با ارزش قرار دادن اخالق فایده 
گرا و گاه نسبي گرا تنظیم و تصویب مي شوند. و تعدی از این 
حدود و ثغور اکولوژیک که برهم زننده تعادل بوم شناختی در 
زیست بوم بوده و زیست جمعی گونه های دیگر را تهدید کند 
نباید تحمل شود. این به معنای حساسیت به حقوق همه اعضای 
گرایی  طبیعت  شالوده ی جنبش  که  بود  خواهد  اکوسیستم 

هواخواه انقالب زیست محیطی را تشکیل می دهد.

جامعه
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چنربه ی سیستم های دست ساز برش بر نفس مادر زمني و رضورت تغییر

کافی است تا یک کتاب تاریخ، علوم سیاسی یا اقتصاد، حقوقی-
جزائی و یا حتی شهرسازی و عمران بردارید و به مطالعه اش 
بپردازید در این هنگام است که متوجه می شوید نگاه غالب بشر 
در طول تاریخ تمدنش به طبیعت یا اکوسیستم های پیرامون 
نگاهی است به یک کاالی پایان ناپذیر برای استفاده کردن و بهره 
کشی از آن. اینجا و آن جا اشاراتی رفته که اکنون زمانه رسمیت 
بخشی به حقوق طبیعت است اما چرا؟ چرا نیاز است اکنون 
این خال را پر کنیم؟ آیا مبانی حقوقی فعلی حاکم بر جهان غیر 
اخالقی و خطرناک هستند؟ مگر اخالق پدیده ای برساخته ی 
انسان و کاربردی در روابط بین فردی انسان نیست؟ آیا اخالق 
معطوف به جانوران و گیاهان و اکوسیستم ها نیز هست؟ پاسخ 
دوستداران انقالب زیست محیطی آری خواهد بود. اخالق به 
اکوسیستم گره خرده و کنشگر اخالقی در برابر آن مسئول است. 
اشاره رفت که اخالق ریشه احساسی دارد اما گزاره اخالقی برای 
توجیه پذیر بودن حتما باید پشتوانه ی استداللی نیز داشته باشد. 

این که زندگی و بقای خرس های قطبی که زیستگاه اصلی آن 
ها یخ های اقیانوس منجمد بر اثر فعالیت های ما انسان ها دچار 
تغییر بنیادین شده و آینده آن ها را تهدید می کند متزلزل شده 
چرا باید انسان هایی که کمترین هم بستگی زیستی با این گونه 
را دارند نگران کند؟ چرا باید انسان ها نگران پلنگ های برفی و 
زیستگاه در خطرشان ارتفاعات هیمالیا باشند؟ توجیه عقلی این 
توصیه های اخالقی برای تالش جهت بهبود وضعیت این گونه 

ها و زیستگاه ها چیست؟

***
مثال های زده شده نمونه هایی هستند از وجهی از بحران زیست 
محیطی که کمترین ارتباط مستقیم با زیست بشر را به ظاهر 
دارند، عامدانه به این موارد اشاره شد تا نشان دهیم حتی در 
خصوص این توصیه های به ظاهر کم ارتباط با کیفیت زندگی 
بشر باز هم توجیه و استدالل اخالقی کافی برایشان وجود دارد. 

پاسخ هواداران طبیعت دو مورد خواهد بود:

جامعه
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این که زندگی و بقای خرس های قطبی که زیستگاه 
اصلی آن ها یخ های اقیانوس منجمد بر اثر فعالیت 
های ما انسان ها دچار تغییر بنیادین شده و آینده آن 
ها را تهدید می کند متزلزل شده چرا باید انسان هایی 
را دارند  این گونه  با  که کمرتین هم بستگی زیستی 
نگران کند؟ چرا باید انسان ها نگران پلنگ های برفی 
و زیستگاه در خطرشان ارتفاعات هیاملیا باشند؟ توجیه 
عقلی این توصیه های اخالقی برای تالش جهت بهبود 

وضعیت این گونه ها و زیستگاه ها چیست؟

یر:
صو

ع ت
منب

w
w

w.
ny

tim
es

.c
om

Po
la

r B
ea

rs
’ P

at
h 

to
 D

ec
lin

e 
R

un
s T

hr
ou

gh
 A

la
sk

an
 V

ill
ag

e



ماهنامه سرند     شماره هفدهم، اسفند 1395

1- این که ما با فعالیت خود گونه ها یا زیست بوم های دیگر 
را تهدید کنیم و یا حداقل نسبت به تهدید رخ داده علیه شان 
بی تفاوت باشیم، به گسترش بی رحمی و بی تفاوتی نسبت به 
سایرین دامن زده ایم و بی رحمی دقیقا نقطه ی مقابل همان 
حسی است که به نظر ریشه اخالق می باشد؛ یعنی همدردی. اگر 
بی رحمی و بی تفاوتی به جای همدردی تبلیغ شود دلیلی ندارد 
هرکس که زورش رسید یا موقعیتش را داشت ما را وسط خیابان، 
درون خانه و در موقعیت های گوناگون، تهدید نکند،کتک نزند و 

یا تحقیر و انکارمان نکند.

2- به غلط تصور می شود که برخی وقایع تلخ زیست محیطی 
در زیست بوم های دور از دسترس انسان، در هم تنیدگی ای با 
زندگی وی و کیفیت آن ندارد، در واقع وابستگی بشر به طبیعت 
زمین آنچنان ژرف و همه جانبه است که هر ضربه ی کوچکی به 
شبکه حیات سیاره ی آبی تاثیری قابل تامل بر کیفیت زیستش 
خواهد گذاشت. تنها تفاوت در زمان بروز این اثر خواهد بود که 
بسته است به فاصله ی محل ضربه در شبکه )طبیعت( با بخش 

هایی از آن که به انسان و تمدنش نزدیک هستند.1

آید: »آزادی  به نظر می  بندی مفید  این جمع  پایان ذکر  در 
در چهارچوب: آزادی ای اجتماعی که جامعه اکولوژیک در پی 
برساختن آن است، حقی است که به یکایک اعضای این جامعه 
داده می شود تا متناسب با اقتضائات بیولوژیک خود بهره برداری 
از طبیعت داشته باشند تا زمانی که پایداری و تعادل حاکم بر 

زیست بوم را برهم نزنند.«

1- برای مشخص شدن عمق وابستگی انسان به طبیعت به دو مسئله امروزی زیست محیطی که دامن 
گیر انسان شده توجه کنید:

انجام  پرینستون  دانشگاه  اقیانوس شناسی  استادان  و  اقلیم شناسان  1- طبق تحقیق جامعی که توسط 
گرفته است روزهای هواخوشی که هوای پیرامون برای یک پیک نیک،گردش یا کار عادی مناسب باشد بر 
اثر تغییر اقلیم ناشی از فعالیت انسانی کاهش خواهد یافت. این روزها که به طور میانگین در جهان حدود 
74 روز در سال بوده اند تا سال 2100 اگر روند فعلی تغییرات اقلیم ادامه پیدا کند 10 روز کمتر خواهند 
شد. البته در برخی مناطق جغرافیایی از جمله ایران خودمان این کاهش شدیدتر خواهد بود و حسرت روز 
های هواخوشی و گردش های مفرح بیشتر به  دل ما خواهد نشست! برای اطالعات بیشتر روجوع کنید به:

Mild weather losses from climate change won't be shared equally
www.climate.gov

2-گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که ساالنه جان 1.7 میلیون کودک انسان بر اثر 
آلودگی زیست محیطی )عمدتا آلودگی هوا!( جان خود را از دست می دهند:

The cost of a polluted environment
www.who.int

جامعه
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تلنگر

11

رقیه مقبلی

نوشدن هامنند هر مقوله ای دیگر دارای دو بعد مکمل ذهنی و عینی 
است. سال نو و رشد دوباره طبیعت از جمله منادهای بیرونی و عینی نو 
شدن هستند. اما آنچه درباره انسان متفکر حایز اهمیت است نو شدن در 
بعد ذهنی است. هامنطور که طبیعت همگام با بهار، عنارص زوال یافته 
ی خود را غربال می کند. نوشدن در بعد ذهنی با تحول در اندیشه و 
پاالیش باورها صورت می گیرد. در میزان مطالعه و یا الگوی مرصف آب، در 
نقدپذیری، رعایت انصاف، رجحان اندیشه بر احساس، احساس مسئولیت 
و ... و اگر این تغییر، البته در وجه مثبت صورت نپذیرد آمد و شد سال ها 
رصفا یک عدد است که با گذشت چند روز از آغاز آن به روزمرگی سابق 

بازمی گردیم. سال نو با نگاه نو، متفاوت جلوه می کند.

سال نو، نگاه نو
نیم نگاهی به رضورت نوشدن

لی
مقب

یه 
 رق

س:
عک
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تکه ای گوشت در دستان پدرم: دخرت ۲۱ ساله ای که 
در سن ده سالگی عمل ناقص سازی جنسی بر روی او انجام 
شده، آن روز را این  چنین رشح می دهد: من با پدرم نزد دایه 
رفتیم. او یک پارچه سفید روی یک تخته چوبی پهن کرد 
تا روی آن بنشینم. دست و تیغش را ضد عفونی کرد، پدرم 
در گوشه ای نشسته بود. من گریه می کردم. دایه گفت: 
چشامنت را ببند. تا چشامنم را باز کردم، کارش متام شد، 
یک تکه گوشت به پدرم داد، یک دارو هم داد که باید با آن 
حامم می کردم. دامن گشادی پایم بود. چون منی توانستم 
درست راه بروم، االن بیشرت در کودکی یا نوزادی دخرتان 
را ختنه می کنند و می گویند هامن ادرار اول جای زخم را 

خوب می کند…  .۱
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1- تکه  ای گوشت در دستان پدرم
www.stopfgmiran.com
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یلدا دنیایی مبرز
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در جستار پیشین به مناسبت 6 فوریه، روز جهانی مبارزه با 
ناقص سازی جنسی زنان، پرده از رخسار یک خشونت پنهان 
برکشیدیم و با هبوط پرده ی نمایش، خواننده را به درنگی 
محتوم فراخواندیم. نگارنده در ابتدا به چیستی ناقص سازی 
جنسی و انواع آن و سپس به بازخوانی آمار و واکاوی چرایی 
این مهم تراژیک و پردرد، پرداخت و بر این نکته ی مهم پای 
فشرد که ناقص سازی جنسی زنان در ایران انگاره ای انتزاعی و 
سنتی منسوخ  نیست و در برخی از استان های کشور، مانند 
آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان و خوزستان، به 
عنوان یک رسم و سنت کهن از دیرباز تاکنون انجام می شود. 
انقیاد و سرسپردگی نسبت به این رسم کهن تا به آن جا پیش 
می رود که از این عمل به عنوان سنتی ارزنده و بسیار موثر، به 
نیکی و ستودگی یاد می شود. سنتی که بانیان و عاملین اجرایی 
آن، این بار نه مردان، بلکه زنانی هستند که بی درنگ و بدون 
اندکی تامل، خویشتن خویش و دیگری را به محاق حصار تن 
فرو می برند. گویی این زنان به دوصورت مورد هجمه قرار می 
گیرند. نخست، ستیز و آویز با دشنه ای تیز و برنده که زخمی 
عمیق بر جسم و جانشان به یاد گار می گذارد و دوم ستیز و آویز 
با دشنه ی ناآگاهی که آنان را بیش از پیش به زیر مهمیز استثمار 
فرو می کشد. ناگفته پیدا است که هجمه ی نخست در سایه ی 
هجمه ی ناآگاهی و چیرگی فرهنگ مردساالرانه جان و جوالن 
می گیرد و بازتاب و انعکاس محتوم و ناگزیر آن است. شوربختانه 
انقیاد و سرسپردگی فکری مردساالرانه، نه تنها این زنان را نسبت 
به پیمایش راه تفکر و تامل، ترغیب نکرده بلکه آنان را نسبت به 
احیای حقوق انسانی به تاراج رفته ی خویش نیز بی رغبت نموده 
است. در این نوشتار برآنیم با طرح و شرح پیامدهای ناقص سازی 
جنسی زنان، ابعاد حقوقی و بین المللی و نقش جامعه مدنی و 

نهادهای اجتماعی، پژواک سکوت این زنان باشیم.

تن درهم شکسته 
به مناسبت 6 فوریه 

روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان
قسمت دوم

 ابعاد حقوقی و بین المللی 
نخستین  در  )1993م(  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
اعالمیه رفع خشونت نسبت به زنان، "خشونت علیه زنان" را 
این گونه تعریف نمود: هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر 
جنسیت که باعث بروز و یا احتمال بروز صدمات و آسیب های 
جسمی، جنسی، روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به آن 
ها شود. بر اساس آمار منتشر شده ی سازمان بهداشت جهانی، 
با خشونت دست  از هر 3 زن یک زن در طول زندگی خود 
و پنجه نرم می کند.1 کنوانسیون حقوق بشر جهانی وین در 
سال 1992میالدی برای اولین بار ناقص سازی جنسی زنان را 
نقض حقوق بشر قلمداد کرد. بیانیه سازمان ملل متحد در سال 
1977 میالدی در محکوم ساختن عمل ناقص سازی جنسی 
زنان نیز باعث تثبیت این دیدگاه شد تا این که سازمان ملل 
متحد روز ششم فوریه سال 2003 را به عنوان  روز بین المللی 
مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان نام گذاری کرد تا نقطه ی 
شروعی برای از بین بردن این عمل باشد.2 در ایران ماده 663 
قانون مجازات اسالمی )دیات( بیان می کند که قطع و از بین 
بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن و حتی بخشی از آن 
موجب نصف دیه کامل زن است. همچنین در ماده 706 آمده 
است که از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری 
زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است 
و ماده 707 از بین بردن کامل قدرت مقاربت را موجب دیه 
کامل می داند. اگر چه وجود حمایت های قانونی و تصویب 
مجازات های کیفری الزم است و می تواند عاملی بازدارنده برای 
بانیان و عاملین اجرایی آن باشد اما این که شکایت و دادخواهی 
تا چه میزان در تحدید آالم فردی و اجتماعی این زنان موثر 
از آن جا که  به نظر می رسد.  برانگیزی  تامل  است، پرسش 
خشونت علیه زنان خاستگاه فرهنگی و اجتماعی دارد، از این 
رو رویکردی فرهنگی و اجتماعی نیز می طلبد. رویکردی که بر 
شالوده ی آگاهی، تفکر و تدبیر استوار است و از مرحله ی حدس 
و گمان فراتر رفته و به دور از پیرایه های پندارزده به محک 

تجربه آزموده می شود.

 1-Violence against women (Intimate partner and sexual violence against 
women) Fact sheet Updated November 2016/ http://www.who.int/media-
centre/factsheets/fs239/en
2- عرب احمدی، امیربهرام، ناقص سازی جنسی زنان در غرب آفریقا، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 

دوره شانزدهم، شماره 82، دی 1392
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پیامدهای ناقص سازی جنسی زنان
و  فواید طبی  گونه  هیچ  تنها  نه  زنان  سازی جنسی  ناقص 
بهداشتی برای آنان در پی ندارد بلکه مصداقی از خشونت و 
آزار جنسی علیه آنان به شمار می رود و عالوه بر آن که ناقض 
حقوق زنان3 و کودکان4 به شمار می آید با پیامدهای بسیاری 
همراه است. شدت این پیامدها به وسعت بافت برداشته شده 
بستگی دارد و شامل عوارض و پیامدهای کوتاه مدت و بلند 
مدت جسمی، جنسی، مامایی و روانی است. عوارضی مانند 
خون ریزی، درد شدید، شوک، تشنج، عفونت، کزاز، مشکالت 
دردناک،  قاعدگی  شکمی،  مزمن  دردهای  ادراری،  دستگاه 
نزدیکی دردناک، اختالل در عملکرد جنسی5، افزایش احتمال 
ابتال به بیماری های منتقل شونده جنسی مانند هپاتیت و ایدز، 
ناباروری، خون ریزی بعد از زایمان، مر گ نوزادی و... جملگی 

 3-Female genital mutilation/ Fact sheet Updated February 2017.
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en
 
 4-New statistical report on female genital mutilation shows harmful practice 
is a global concern – UNICEF/ NEW YORK, 5 February 2016/  www.unicef.
 org/media/media_90033.html

5- در این زنان به دلیل برداشته شدن بافت حساس کلیتوریس که نقش مهمی در دست یابی زنان به ارگاسم 
دارد، اختالالت جنسی شیوع بیشتری دارد از این رو احتمال گرایش به رفتارهای پرخطر جنسی به منظور 
کامیابی جنسی افزایش می یابد که خود دلیلی برای افزایش احتمال ابتال به بیماری های مقاربتی است. 

تجربه ی زیسته ی مشترک این زنان است.6 پیامدهایی که شرح 
آن رفت، بازتاب وجهی از نشانه های این خشونت است و نه تمام 
آن. هجمه و ویرانگری جسمانی، عالوه بر تنی در هم شکسته، 
روحی آزرده و ملول در حصار و کالبد تن برجای خواهد گذاشت. 
آن چه روان و تن این زنان را بیش از پیش می فرساید و آنان 
را سرنگون در کام تنهایی فرو و فروتر می برد پیامد های روانی 
این عمل دهشتناک است. نگاهی هولناک به گذشته و یادآوری 
لحظه ای که کاهش و فرسایش تن خود را آشکارا حس و نظاره 
می کرده، لحظه ستیز و آویز با آماج دشنه ی تیز و برنده که 
فقط با فرض و انگاره ی لجام گسیختگی جنسی احتمالی در 
آینده، چنین تیره گون او را خاکستر نشین حصار تن خویش 
کرده است، تصویر و تصور بسیار هولناکی است که تا واپسین 
روزهای زندگی دچار و گرفتار آن است. خشونت علیه زنان به 
طور عام و ناقص سازی جنسی زنان به طور خاص، بن مایه و 
خاستگاهی جز ناآگاهی ندارد و ناگفته پیدا است که نه تنها 
زیست فردی زنان را تحت شعاع قرار می دهد بلکه آثار آن به 

زیست و مناسبات اجتماعی نیز تسری خواهد یافت. 

6.سیمبر، معصومه، عبدی، فاطمه و همکاران، پیامدهای ختنه در زنان: مروری برمطالعات موجود، مجله 
علمی- پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان ،1393
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ناقص سازی جنسی زنان نه تنها هیچ گونه فواید 
طبی و بهداشتی برای آنان در پی ندارد بلکه 
مصداقی از خشونت و آزار جنسی علیه آنان به 
شامر می رود و عالوه بر آن که ناقض حقوق 
با پیامدهای  زنان و کودکان به شامر می آید 
به  پیامدها  این  شدت  است.  همراه  بسیاری 
و  دارد  بستگی  شده  برداشته  بافت  وسعت 
شامل عوارض و پیامدهای کوتاه مدت و بلند 
مدت جسمی، جنسی، مامایی و روانی است. 

صویر:
منبع ت
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
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شکست سکوت
کامیل احمدی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه ی مردم 
"به  با کتاب و مستندی تحت عنوان  اجتماعی  شناسی 
نام سنت" و رایحه مظفریان با کتاب و مستند دیگری با 
نام " تیغ و سنت"  رسالت ناهموار و پرگسستی را برای 
خود برگزیده و کوشیده اند صدای قربانیان ناقص سازی 
جنسی در ایران باشند. فاطمه کریمی نویسنده ی کتاب 
"تراژدی تن"  وقتی تصمیم می گیرد عنوان پایان نامه ی 
مقطع کارشناسی ارشد خود را به موضوع ناقص سازی 
جنسی زنان اختصاص دهد با مخالفت شدید نهاد دانشگاه 
و اطرافیان مواجه می شود اما از پای نمی نشیند و تنها یک 
سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، در سال1389 بیرق 
مبارزه با ناآگاهی را برافراشته و به همت نشر روشنگران و 
مطالعات زنان در حالی که هیچ امیدی به چاپ کتابش 
نداشت، تراژدی تن را منتشر می کند و آکنده گوشان را با 
سنان قلم خویش زخم می زند.7 همچنین کمپین "گام به 
گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان"، در زمینه ی ختنه 
زنان در ایران فعالیت می کند و با هدف روشنگری و آگاه 
سازی در خصوص ختنه زنان و با شعار" حتی یک قربانی 
هم زیاد است" پژواک سکوت این زنان شده است. از این 
رو با کنشگری جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و 
البته پیوند آن با نهادهای دولتی از طریق انجام مطالعات 
میدانی، برنامه های آموزشی و اقدامات حمایتی ) نظیر 
توانمند سازی این زنان از طریق ارایه ی خدمات مشاوره 
ای و عمل جراحی ترمیمی( می توان در جهت کاهش و 
حتی توقف تمام اشکال خشونت علیه زنان به طور عام و 
ناقص سازی جنسی زنان به طور خاص گام برداشت، هر 

چند که تغییر با کندی مالل آوری همراه باشد.

7- برای کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید
www.stopfgmiran.com               
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8 مارس، روز جهانی زن

شادی اسکندری

از نگاهی دیگر
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آن چه مورد بحث این نوشتار است توجه به ریشه های درونی بحران اجتامعی که زمینه ساز فروپاشی رژیم پهلوی شد، 
خواهد بود. به عبارت دیگر تالش دارم به این مهم بپردازم که چرا در جوامع در حال توسعه رخدادهایی مانند انقالب 
و کودتا امکان وقوع دارند اما در کشورهای توسعه یافته چون ژاپن و نروژ مطلقا امکان چنین دگرگونی هایی وجود 

ندارد )دست کم در کوتاه مدت(.

تاریخ و اندیشه

منبع تصاویر:             
 The Guardian narrates: Iran’s  Islamic Revolution 
www.realiran.org
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تاریخ و اندیشه

در مسیر سقوط

نگاهی به ریشه های انقالب اسالمی
قسمت دوم

در شماره ی پیشین به طور مختصر به رابطه شاه و دو نخست 
وزیر صاحب نفوذ و قدرتمند تاریخ معاصر ایران پرداخته شد. از 
کشمکش و نامه نگاری با احمد قوام تا اختالفات شدید با محمد 
مصدق که نهایتا به سرنگونی دولت وی ختم شد. به آن چه شاه 
و اطرافیانش به آن توجهی نکردند تا زمانی که صدای انقالب 
شنیده شد. در این شماره به دوره ی پس از کودتای 28 مرداد 
و تالش محمدرضا شاه برای تثبیت سلطنت و سلطه پلیسی بر 

کشور می پردازم. 

من حرف می زنم، شام گوش می کنید

بحث خشونت سیاسی مقوله ای جدید یا محدود به تاریخ معاصر 
نیست و به درازای تاریخ ایران قابل مشاهده است. اما آنچه نقطه 
ی تمایز این مقوله در تاریخ کشورمان است زمان، چگونگی و 
سطح وقوع آن است. به بیانی دیگر اگر نبود حاکمیت قانون 
و دموکراسی پیش از مشروطه به دالیل مختلف قابل توجیه 
انقالب مشروطه  از  بعد  باشد در آن صورت سرکوب سیاسی 
و با وجود قانون اساسی دموکراتیک، به چه معنا خواهد بود؟ 
خشونت سیاسی گرچه به دوره پهلوی و مشخصاغ پهلوی دوم 
محدود نمی شود اما از آن جهت حایز اهمیت است که پس از 
دستیابی ما ایرانیان به حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی 
و حضور جوانی تحصیلکرده که برخالف اسالف خود نه فقط بی 
خبر از دنیا نبود که خود در اروپا تحصیل کرده بود، چگونه مسیر 
استبداد امکان تجدید حیات پیدا نمود. چرا تالش برای مشروط 
و محدود ساختن قدرت پادشاه ره بجایی نبرد؟ این پرسش ها 
و پرسش هایی از این دست اهمیت توجه به رخدادهای درون 
کشور را یادآوری می کند. به بیان صریح تر نقش عوامل داخلی 

سپهر ساغری

را بر عوامل خارجی مقدم می داند. آن چه محل بحث است نه 
تقلیل این بحث کالن و ریشه دار به مجادله های سیاسی و 
جناحی، که مشروعیت زدایی از توجیه استبداد است. به عنوان 
نمونه به دفعات از نقش بی بی سی و یا آمریکا در سقوط رژیم 
اما به مسایل داخلی، فرضا  پهلوی گفته و نوشته شده است 

ساختار حاکم بر ارتش کمتر توجه شده است.   
ارتشبد فریدون جم، رئیس ستاد ارتش )از 1348 تا 1350( 
و شوهر سابق خواهر شاه می گوید: "هیچ فرماندهی در حوزه 
ناشی شود  از مسئولیت  که  قدرتی  فرماندهی خود هیچگونه 
آنان بی آنکه قدرتی داشته باشند مسئول  نداشت یعنی همه 
بودند... حتی فرمانده ارتش حق نداشت بیش از یک گروهان را در 
منطقه خود به کار گیرد. در تهران فرماندهان حتی برای عملیات 
شبانه می بایست اجازه قبلی )شاه را( را می گرفتند روشن است 
چنین ارتشی که در رشایط عادی برای نفس کشیدن هم باید اجازه 
بگیرد، در رشایط بحرانی کسی را برای رهربی باالی رس خود ندارد 
و از هم خواهد پاشید... دقیقا به هامن گونه که در عامل واقع روی 

داد."1

همه  کنترل  و  جامعه  ارکان  همه  بر  تسلط  برای  شاه  تالش 
نهادهای قدرت نشان از بی اعتمادی گسترده و خودمحوری 
وی، حتی نسبت به مقربینش، دارد. این بی اعتمادی حتی تا 

1- کاتوزیان، همایون. ترجمه علیرضا طیب، تضاد دولت و ملت، نشر نی، تهران، چاپ ششم، ص 342
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روزهای پایانی عمر رژیم ادامه یافت. علی امینی که به عنوان 
گزینه ای برای حل بحران درنظر گرفته شده بود می گوید: 
"هنگامی که موضوع انتقال قدرت را پیش کشیده، شاه پاسخ داده 
است: انتقال؟ پس من چه؟ امینی سوگند خود شاه را مبنی بر 
اینکه بر اساس قانون اساسی سلطنت خواهد کرد به او یادآوری 
منوده ولی دریافته هامن گونه که )مهدی( بازرگان به من گفته 
بود )شاه( صداقت ندارد. منظورم این است که در آن موقع به 
دردرس افتاده بود. بازرگان می گفت همین که شاه از این مشکل 
فارغ شود به هامن وضع پیشین بازخواهد گشت." در نمونه ای 
دیگری از استبداد رای شاه می توان به پاسخ تامل برانگیز هویدا 
به سفیر انگلیس اشاره کرد: "... سفیر انگلیس از هویدا پرسیده 
بود که چرا شاه نمی خواهد باب گفت و گو با مردم را باز کند، 
هویدا پاسخ داده بود: شما تعریف اعلیحضرت از گفت و گو را می 
دانید، تعریفشان این است: من حرف می زنم شما گوش کنید. 

او تغییر نخواهد کرد."

ساواک، مشت آهنین شاه

منطق حاکم بر اندیشه خودمحور و مستبد به رای، سلطه پلیسی 
را توجیه می کند. شاه نه فقط در سال های پایانی سلطنت 
)حکومت!( که از همان ابتدای جلوس بر تخت شاهی مترصد 
تسلط بر همه ارکان قدرت بود. همین امر زمینه ساز اختالف با 
قوام، مصدق و حتی زاهدی نخست وزیر کودتا و تیمور بختیار 

نخستین رئیس ساواک را هم موجب گردید.
 پس از کودتای 28 مرداد سال 32، فضای ملتهب جامعه وجود 
یک نهاد امنیتی را بیش از پیش برای حکومت توجیه می نمود. 
قطبی شدن جامعه با حضور نیکسون، معاون رئیس جمهور 
وقت آمریکا در تهران که جهت مشروعیت بخشیدن به دولت 
کودتا بود، به اوج رسید. در تظاهرات دانشگاه تهران سه دانشجو 
به ضرب گلوله کشته می شوند و بدین ترتیب 16ام آذر به 
مناسبتی برای مقابله با کودتاچیان بدل می گردد. دستگیری 
های گسترده و پاک سازی دستگاه ها از نیروهای وابسته به 
دولت مصدق شدت می گیرد اما همچنان خال تسلط کامل 
بر اوضاع احساس می شود. از این رو در اسفند سال 1335خ 
سازمان اطالعات و امنیت کشور موسوم به ساواک ملهم از اف 
بی آی، سیا و موساد تاسیس شد. اقدامات ساواک خیلی سریع 
این نهاد امنیتی را بدنام کرد. ساواک وحشت را تداعی می کرد و 

تا حدی قابل توجهی به کمک سلطنت پهلوی دوم آمد. 

"شاه برای تقویت بنیان ارتش، سازمان های امنیتی را نیز توسعه 
داد. نیروی ساواک به 5300 مامور تمام وقت و تعداد زیاد اما 
ناشناسی خبرچین پاره وقت بالغ شد. ساواک اغلب به ریاست 
ارتشبد نصیری، از یاران قدیم شاه، قدرت سانسور رسانه های 
عمومی، بررسی متقاضیان مشاغل حکومتی و طبق گفته منابع 
موثق غربی، استفاده از کلیه وسایل الزم از جمله شکنجه برای 
انگلیسی،  خبرنگار  یک  گفته  به  داشت.  را  مخالفان  سرکوب 
ساواک چشم و گوش شاه و در صورت لزوم مشت آهنین او 

بود."2

کاتوزیان در مورد سیطره ترس بر جامعه در دوره پهلوی دوم 
می نویسد:

دوران  در  استبدادی  حکومت  معروف  های  ویژگی  از  »یکی 
رضاشاه و نیز محمدرضا شاه این بود که سانسور به مرحله ای 
رسید که مردم از هرگونه اظهار نظر انتقادی در مورد اوضاع و 
احوال، حتی گفتگوهای خصوصی بیم داشتند. آن ها می دانستند 
که این گفته ها به سادگی می تواند به گوش دولت برسد و اگر 

چنین می شد خطر مجازاتی سخت در میان بود.«3

2- آبراهامیان، یرواند، ترجمه : کاظم فیرزمند ، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، 1377، 
ایران بین دو انقالب، چاپ دوازدهم 1387،  نشر مرکز : تهران، ص 400

3- کاتوزیان، محمدعلی همایون، تضاد دولت و ملت، ترجمه ی علی رضا طیب، نشر نی، تهران، چاپ 
ششم، ص 244
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علی امینی که به عنوان گزینه ای برای حل بحران 
که  "هنگامی  گوید:  می  بود  گرفته شده  درنظر 
موضوع انتقال قدرت را پیش کشیده، شاه پاسخ 
داده است: انتقال؟ پس من چه؟ امینی سوگند خود 
شاه را مبنی بر اینکه بر اساس قانون اساسی سلطنت 
خواهد کرد به او یادآوری منوده ولی دریافته هامن 
گونه که )مهدی( بازرگان به من گفته بود )شاه( 
صداقت ندارد. منظورم این است که در آن موقع 
به دردرس افتاده بود. بازرگان می گفت همین که 
شاه از این مشکل فارغ شود به هامن وضع پیشین 

بازخواهد گشت
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"... پس از 28 مرداد 32، که آمریکایی ها با قدرت متام وارد صحنه 
شدند و تصمیم گرفتند که ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در 
منطقه حفظ کنند، در درجه اول به ایجاد دستگاه ضداطالعات 
ارتش و تقویت آن و در درجه دوم به تأسیس سازمان امنیت کشور 
)ساواک ( پرداختند. طبیعی بود که اگر ایران می بایست پایگاه 
اصلی آمریکا در منطقه باشد، به یک سیستم اطالعاتی و امنیتی 
قوی نیاز داشت . مضافاً اینکه در شامل آن رقیب اصلی آمریکا، 
یعنی شوروی کمونیستی ، با حضور خود این پایگاه غرب را تهدید 
می کرد. به عالوه تأسیس دستگاه اطالعاتی و امنیتی ایران توسط 
آمریکا به او این امکان را می داد تا تسلط کامل خود را تأمین کند 

و نفوذ خود را در ایران عمق بخشد...«4

این دومین نقش آفرینی برجسته  از کودتای 28 مرداد  پس 
آمریکایی ها در حمایت از رژیم پهلوی بود. گرچه ساواک تا حد 
قابل توجهی بر شرایط مسلط شده بود اما خشم فروخفته جامعه 
ایران همزمان با بحران اقتصادی و فضای باز سیاسی سال های 
پایانی حکومت، سرتاسر نظام را درنوردید. تاثیر مداخله اسرائیل 
و آمریکا سال ها بعد در جریان انقالب اسالمی بیشتر هویدا شد. 
خیلی از کسانی که زندانی و شکنجه شده بودند بعدها خود از 

www.ensani.ir    4- تاسیس ساواک

رهبران انقالب شدند. شاید از این منظر بتوان فهمید که چرا 
انقالبیون سفارت آمریکا را هدف قرار دادند. ایجاد فضای رعب 
و وحشت گرچه به منظور سیاست زدایی صورت می گرفت اما 
در عمل نتیجه عکس داد. خشونت ساواک چه در زندان و چه 
در صحنه اجتماعی جامعه مرعوب را از انفعال خارج ساخت. در 
حالی که حکومت مدعی بود نهایتا 3 هزار زندانی دارد نهادهای 
حقوق بشری بین المللی تعداد زندانیان سیاسی را بین 70 تا 

100 هزار نفر5 برآورد می کردند.
ساواک گرچه مهم ترین نهاد امنیتی کشور محسوب می شد 
اما تنها سازمان امنیتی آن نبود. دفتر ویژه، اطالعات ارتش، ضد 
اطالعات ارتش، بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی و ... 
از جمله این ارگان ها بودند. وجود چندین سازمان موازی که هر 
یک مسقیما به شاه گزارش می دادند، زمینه رقابت و درگیری 
میان آن هاغ را نیز به وجود آورده بود. »علوی کیا از سرپرستان 
ساواک می گوید یک بار به شوخی به شاه گفته بود شاید رقابت 
موجود میان سازمان های امنیتی نتیجه سیاست تفرقه بینداز و 

حکومت کن خود شاه باشد.«6

5- همان، ص 245
6- همان، ص 245
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نادری پور معروف به »تهرانی«  جلسه ی دادگاه بهمن 
»آرش«  به  معروف  توانگری  فریدون  و  راست(  )سمت 
)سمت چپ( از بازجویان کمیته مشرتک ضد خرابکاری 

ساواک در دادگاه انقالب
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نفت  که صنعت  است  این  من  بسیاربزرگ  گناه  و  من  گناه  تنها  »...آری 
اقتصادی  و  نفوذ سیاسی  اعامل  و  استعامر  و بساط  را ملی کرده ام  ایران 
عظیم ترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه درپنجه 
مخوف ترین سازمان های استعامری و جاسوسی و بین املللی درافکنده ام و 
مامل؛  و  عرض  و  جان  قیمت  به  و  خانواده ام  و  ازبین رفنت خود  قیمت  به 
خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا به همت و اراده این مملکت بساط این 
دستگاه وحشت انگیز را درنوردم. رسنوشت من باید مایه عربت مردانی شود 
که ممکن است در آتیه در رسارس خاورمیانه درصدد گسیخنت زنجیر بندگی 

و بردگی استعامر برآیند...

1- بزرگمهر، جلیل، دکتر مصدق در محکمه نظامی، 2 جلد، نشر تاریخ ایران، تهران، 1363، ص 779
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فرهنگ و هنر

یک روزی همه چیز متام می شود. مهری جانم، به خدا متام می شود. 
من و تو و او و عشق و این مسخره بازی ها، و آن وقت دیگران 
می آیند می نشینند یک فنجان قهوه یا یک دیگ حلوا می خورند، 
به قدر یک رساله ی دکرت فروزانفر راجع به موالنا! پشت رس 
ما بد می گویند و همه ی دقِ دلی ها و واماندگی هایشان را بروز 
می دهند و بعد غائله ختم می شود. یک سنگ یک مرتی و یک 

گودال تاریک و یک غرولند نکیر و منکر.1

22 آوا درویش

www.aasoo.org  1- نامه ای از فروغ فرخزاد
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فروغ فرخزاد، درون و بیرون شعرهایش
به بهانه ی مصاحبه ی تلویزیونی ابراهیم گلستان 

درباره ی فروغ  فرخزاد

اینکه مرگ زودهنگام فروغ فرخزاد، در اوج بلوغ و شکفتگی هنری، 
او را این چنین میان خاص و عام محبوب ساخته یا نه محل 
بحث است. هیچ کس نمی داند اگر آن جیپ استودیو گلستان 
مسیرش را کج نمی کرد تا با مینی بوس سرویس دبستان شهریار 
قلهک برخورد نکند و فروغ می ماند و بیشتر شاعری می کرد، قله 
های تازه ای  در شعر فتح می شد یا نه او هم مثل خیلی های 
دیگر به ورطه ی تکرار می افتاد. یا اصال عطای شعر را به لقایش 
می بخشید و به کار سینمایی می پرداخت. نمی توان این ها را 
حدس زد که "اگر فروغ بیشتر عمر می کرد..." چه بر سر این 
شهرت و مقبولیت می افتاد. فرمول کات خوردن در میانه های یک 
داستان عاشقانه، یک زندگی دگرگون شده و رویایی که بوسیله 
ی مرگ نابهنگام ناکام می ماند و هر چیز دیگری که ارتباطی به 
ادامه پیدا نکردن یک مسیر شکوفایی داشته باشد، باقی داستان 
را به ذهن خیال پرداز دیگرانی می سپارد که هوادار پر و پا قرص 
رمان های عاشقانه ی تلخ و کارخانه های قهرمان سازی هستند. 
سوال مهمتر اما با وجود پیشامدهای اخیردرباره ی شاعِر پنجاه 
سال پیش درگذشته، این است که نسبت زندگی خصوصی یک 
هنرمند با زندگی هنریش چگونه است و اذهان عمومی چگونه در 
برابر این دو که متعلق به یک نفر هستند، به قضاوت می نشیند. 
فروغ خود کار هنری را یک جور تالش برای باقی ماندن یا باقی 
گذاشتن خود و نفی معنی مرگ می دانست.1 همانند نویسنده ی 
فرانسوی آلبر کامو، "امید" را در زندگی همچون ققنوسی می دید 
که جز از درون خاکستر سرد ناامیدی و یاس نمی تواند به وجود 
بیاید. آنچه می سرود و خلق می کرد را جزئی از زندگی خود می 
دانست و به شعر بصورت یک کار جدی نگاه می کرد و حس می 
کرد "هر وقت شعر می گوید چیزی از او کم می شود. یعنی از 

1- مصاحبه با سیروس طاهباز و دکتر ساعدی، آرش، شماره 8، تابستان 1343

خودش چیزی می تراشد و به دست دیگران می دهد.2 " تا جایی 
که می توانست، زندگی و قلمش را یکی کرد و از انسان در مقیاس 
بزرگتری از چارچوب انسان سخن گفت. و در نهایت، او هم مثل 
کامو زندگی را زودتر از آنچه انتظارش می رفت ترک کرد. ایستاده 
بر چکاد خالقیت و بلوغ هنری.3 اما آیا زندگی روزمره ی فروغ 
فرخزاد، نامه های خصوصی اش و روابط عاشقانه اش واقعا برای ما 

می تواند اهمیتی داشته باشد؟ 

زندگی هرنی در برابر زندگی خصوصی

بهانه ی این متن برای گفتن از فروغ فرخزاد، مصاحبه ی تلویزیونی 
پر سر و صدایی بود که چندی پیش به مناسبت پنجاهمین 
سالمرگ او با ابراهیم گلستان به روی آنتن رفت. مجری مدعی 
بود بهانه ی این مصاحبه آشنایی با فروغ فرخزاد، جایی در بیرون 
از اشعار اوست. اشعار شاعر که هم از ذره بین نقد برمالکننده ی 
وجوه مختلف شخصیت او هستند و هم به لحاظ ارزش فی نفسه، 
از درونی ترین اندرونی های حسی شاعر تراویده شده اند، حوزه 
ی خسته کننده ای است که با تناقضی عجیب پوشش بیرونی 
شاعر را در اذهان عمومی ترسیم می کند. زندگی خصوصی او اما 
همان حوزه ی "بیرون از اشعار" اوست. جایی که به نظر می رسد 
خیلی درونی تر و خصوصی تر از خود شعرها و مکتوبات شاعر 
باشد. همان جایی که شاعر در آن، به سطح یک انسان معمولی 
با احساساتی معمولی و مبتذل فروکاسته می شود و ماجراهای 
عشقی او و خطاها و دغدغه های روزمره اش تبدیل می شود 
به خوراک همه پسندی که جامعه را بصورت کوتاه مدت تغذیه 
می کند. این موضوع که زندگی به اصطالح زرد یک چهره ی 
شناخته شده )در متن ما یک شاعر بی پروا و هنجار شکن( چه 
نسبتی با زندگی هنریش برقرار می کند موضوع تازه ای نیست و 
چیزی است که درباره ی بسیاری از چهره های مشهورتر از فروغ 
هم گفته شده و می شود. چندی سر و صدا ایجاد می کند و باز 
آتشش فروکش کرده و از یادها می رود. آنچه برای تاریخ، برای 
ماندن در صفحات تاریخ جاذبه دارد از جنس غوغا و هیاهو نیست 
و این خاصیتی نه یکسره خوب و نه همیشه بد است. گاهی فاش 
شدن بخش هایی از یک موضوع که سال ها مقدس و مورد قبول 
پنداشته می شده، می تواند به کلی ستون های حاکمیت آن بر 

2 - محمود مشرف آزاد تهرانی، پریشادخت شعر، نشر ثالث، چاپ چهارم، 1393، ص 284
3  آلبرکامو در سن 46 سالگی و فروغ فرخزاد در سن 32 سالگی درگذشتند. هر دو در یک سانحه ی 

رانندگی.

امید سلطانی
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اذهان عمومی را بر هم بریزد و جنبه هایی از گذشته را برای ما 
نمایان کند که پیش از این دربست آن را قبول می کرده ایم. 
باری درباره ی فروغ، شاعری که از چند جهت در تاریخ شعری ما 
برجسته و مهم است، می توان گفت که بخش هایی از زندگی او 
که برای اولین بار بوسله ی فرزانه میالنی در کتاب »فروغ فرخزاد، 
زندگینامه ی ادبی همراه با نامه های چاپ نشده« و همچنین در 
مصاحبه ی اخیر ابراهیم گلستان برای جامعه مشخص شده که 
مغایرتی با زندگی هنری شاعر نداشته است و اگر داشته در وهله 
ی اول طبیعت زیستنی بوده که به شهادت دوستان و آشنایان 
شاعر سراسر آن با تجربه های سخت و مصیبت بار همراه بوده 
است.)آیدین آغداشلو، نقاش معاصر در این باره می گوید: آیا نمی 
شد فروغ بدون تحمل آن همه رنج و مصیبت، به خواست کمال 
دست یابد؟ تحمل دربه دری و بی سامانی، اضطراب و تشویش 
دائم، احساس خال و تنهایی وحشتناکی که نزدیک بود کارش را 
به جنون بکشد؟(4 و در وهله ی بعدی که مهمتر است، تنافری 
است که با تصویر فروغ در اذهان عمومی و مخصوصن دختران 
از روی زندگیش  ایرانی داشته است. فروغ شعرش را  و زنان 
نوشت )حتی آن سه دفتر نخستین "اسیر"، "دیوار" و "عصیان" که 
خودش آن ها را "مزخرف" و "دست و پازدنی مایوسانه میان دو 
مرحله از زندگی" می داند( و برای کسی که می خواهد از فروغ 

4- محمود مشرف آزاد تهرانی، پریشادخت شعر، نشر ثالث، چاپ چهارم، 1393، ص 27

چیزی بداند، شعرهایش نه فقط کافی که بیشتر از آن هستند که 
تمام شدنی باشند. جذابیت خواندن نامه های خصوصی شاعر تنها 
با ورود به دنیای شاعرانه ی فروغ است که مقبولیت می یابد. نکته 
اما اینجاست که می دانیم فروغ فرخزاد فقط بعنوان یک شاعر 
مورد توجه نیست. او بعنوان یک شمایل الگو از زن آزاده، زن 
عصیانگر و آزاداندیش در جامعه ی ایران مطرح است. مدت هاست 
که مطرح است. بسیاری که حتی پنج شعر کامل از او نخوانده اند، 
با  یک جمله ی کوتاه و حتی با دو پوستر از او که به دیوار اتاقشان 
چسبانده اند، همان تصویر نمادینی که از او در میان مردم هست 
را در ذهنشان جا انداخته اند. زمانی که تنها با دو پوستر روی دیوار 
و چند جمله ی دست و پا شکسته از شعرهای کسی، و با جهت 
گیری رسانه ای بخواهیم درباره ی او به قضاوت بنشینیم، خود 
نشانگر آن است که به جای شناخت و نقد، به قهرمان سازی و 
قهرمان سوزی های بازاری تن داده ایم. در واقع چون این شناخت 
بدست نیامده، ویژگی های شمایل الگو نیز از جنبه هایی اشتباه 
و اغفال کننده است. بهاره مهرجویی، روانشناس، در واکنش به 
انتشار نامه های خصوصی فروغ در کتاب فرزانه میالنی در صفحه 
ی فیس بوک خود نوشت: »اینکه در زندگی خصوصی فروغ چه 
گذشته است کامال بی اهمیت بوده اما اینکه نقش فروغ در الگوی 
زنانگی و نقش پذیری زن متجدد ایرانی چه میزان پررنگ بوده خواه 
ناخواه سبک زندگی او را مهم جلوه می دهد. اینکه یک هرنمند، 

اینکه در زندگی خصوصی فروغ چه گذشته است کامال بی اهمیت بوده اما 
اینکه نقش فروغ در الگوی زنانگی و نقش پذیری زن متجدد ایرانی چه میزان 
پررنگ بوده خواه ناخواه سبک زندگی او را مهم جلوه می دهد. اینکه یک 
هرنمند، فردی عالقه مند به هرن، دخرت جوان دانشجوی هرن و ... تا چه میزان 
با امثال فروغ و الگوی نامعترب سبک زندگی طغیانگرش همراهی و هم زیستی 
کنند امری ست خطرناک. این در حالی است که هنوز فروغ فرخزاد الگوی 
رفتاری بسیاری از زنان است... اما او به هامن میزان یک رنجور و روانپریش 
است که نباید زندگی شخصی او تبلیغ، تحبیب و یا تکریم شود چه رسد به 
الگوسازی. فروغ پرچمدار زن مدرن ایرانی ست.  زنی که از بندها رهاست.  
زنی که بی محاباست. زنی که علیه هر دیگری می تواند طغیان کند. زنی 
جسور و تجربه گرا. این ها شاید برای هر زنی حکم نداشته هایش را دارا باشد 
و اگرچه در ظاهر، چرا که در باطن فروغ هویتش به واسطه دیگران معنا می 

یابد. او شدیدا وابسته و غیرمستقل است.
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فردی عالقه مند به هرن، دخرت جوان دانشجوی هرن و ... تا چه میزان 
با امثال فروغ و الگوی نامعترب سبک زندگی طغیانگرش همراهی و 
هم زیستی کنند امری ست خطرناک. این در حالی است که هنوز 
فروغ فرخزاد الگوی رفتاری بسیاری از زنان است... اما او به هامن 
میزان یک رنجور و روانپریش است که نباید زندگی شخصی او تبلیغ، 
تحبیب و یا تکریم شود چه رسد به الگوسازی. فروغ پرچمدار زن 
مدرن ایرانی ست.  زنی که از بندها رهاست.  زنی که بی محاباست. 
زنی که علیه هر دیگری می تواند طغیان کند. زنی جسور و تجربه 
گرا. این ها شاید برای هر زنی حکم نداشته هایش را دارا باشد و 
اگرچه در ظاهر، چرا که در باطن فروغ هویتش به واسطه دیگران 

معنا می یابد. او شدیدا وابسته و غیرمستقل است.«

روانشناسان  و  روانکاوانه  رویکرد  با  ادبی  منتقدان  این  همواره 
هستند که به ابعاد پنهانی روان و شخصیت یک هنرمند، فارغ 
از آثار او اهمیت ویژه ای قائل می شوند. در این رویکرد، متن به 
موازات خوِد زیسته ی هنرمند مطالعه می شود و سعی بر این 
است تا تاثیر روان منحصر به فرد او در متن و مهم تر از آن وجوه 
شخصیتی پنهانی از او که درون اثر هنری ریخته شده است، 
کشف شوند. همانطور که بهاره مهرجویی می نویسد رابطه ای 
که نیمی از جامعه با نمادی به اسم فروغ فرخزاد برقرار می کند، 
رابطه ای است که نیاز به تصحیح شدن دارد. هویت مستقل، آن 
چیزی است که بر فقدان یا تزلزل آن در شخصیت فروغ با توجه 
به کیفیت روابط عاشقانه و نامه های خصوصی او، پافشاری می 
کنند. دورتر از این نباید رفت، دو چیز به محک تجربه ثابت می 
شود: یک اینکه نمی توان به چیستی حقیقی یک شخصیت 
پی برد و تنها می توان با شواهدی که موجود است درباره ی 
آن حدس هایی زد. که البته این هم به خودی خود بی اهمیت 
است، مگر آنکه تصویر غیرحقیقی، تحریف شده یا مضری از او به 
جامعه تحویل داده شود. دو اینکه تیپ فروغ، همچون نمونه ی 
مردانه اش در تاریخ روشنفکری و نمادسازی ایران یعنی صادق 
هدایت، دارای نفوذ فوق العاده زیادی در میان دختران و زنان 
ایرانی است و با توجه به این تاثیر، نقد زندگی و شخصیت آن 

ها نیز به خودی خود حائز اهمیت می شود. این کار می تواند 
فروغی دیگر، فروغی واقعی تر را برای ما تصویر کند. فروغی که 
پیش و بیش از هرچیز، به پاس قربانی کردن زندگی خود برای 
شعرش در یادها خواهد ماند. هم خود اوست که می گوید: »من 
زندگی ام را وقف هنرم و حتی می توانم بگویم فدای هنرم کرده 
ام. من زندگی را برای هنرم می خواهم. می دانم این راهی که 
من می روم، در محیط فعلی و اجتماع فعلی، خیلی سر و صدا 
کرده و مخالفین زیادی برای خودم درست کرده ام، ولی من 
عقیده دارم که باالخره یک نفر باید این راه را می رفت و چون 

در خودم این شهامت و گذشت را می بینم، پیشقدم شدم.«5

5 - همان، ص 27

 هویت مستقل، آن چیزی است که بر فقدان یا تزلزل آن 
در شخصیت فروغ با توجه به کیفیت روابط عاشقانه و 
نامه های خصوصی او، پافشاری می کنند. دورتر از این 
نباید رفت، دو چیز به محک تجربه ثابت می شود: یک 
اینکه منی توان به چیستی حقیقی یک شخصیت پی 
برد و تنها می توان با شواهدی که موجود است درباره 
ی آن حدس هایی زد. که البته این هم به خودی خود 
بی اهمیت است، مگر آنکه تصویر غیرحقیقی، تحریف 
شده یا مرضی از او به جامعه تحویل داده شود. دو 
اینکه تیپ فروغ، همچون منونه ی مردانه اش در تاریخ 
روشنفکری و منادسازی ایران یعنی صادق هدایت، دارای 
نفوذ فوق العاده زیادی در میان دخرتان و زنان ایرانی 
است و با توجه به این تاثیر، نقد زندگی و شخصیت آن 

ها نیز به خودی خود حائز اهمیت می شود. 
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ايران جايگاه دهم را در تخريب محيط زيست دارد

دو سوم خاک ايران به رسعت در حال تبديل شدن 

به بيابان است

www.taamolnews.ir

طبیعت در تیررس انسان 
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