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گرچه منونه های متعدد از عکس یا فیلم برداری از رفتار یا 
گفتار فرد یا افرادی بویژه سیاسیون در نقاط مختلف دنیا تا 
حدی مرسوم است و حتی برای مقابله با آن سیاست هایی 
اتخاذ می شود1 اما هامن طور که پیش از این عنوان شد 
تعریف مشخص و محدوده ی معینی از حریم خصوصی در 
جوامع مختلف وجود ندارد. این مهم شاید در ارایه یک رویه 
عمومی و جهان شمول خلل ایجاد کند اما جنبه مثبت آن 
بازنگری در فرهنگ هر جامعه با توجه به دیگر جوامع برشی 
بیانی دیگر سبک و سنگین کردن و عیارسنجی  است. به 
کیستی مای ایرانی! اینکه چه کسی و با چه انگیزه ای از خانم 
نامداری و خانواده اش عکس و فیلم می گیرد چندان مورد 
توجه قرار منی گیرد و در غوغای برآمده از مقابله با تزویر گم 
می شود به چه معنا است؟ به بیانی دیگر من شهروند در هر 
مقامی و با هر عنوانی و به هر دلیلی حق ورود به زندگی 
شخصی دیگران را دارم ولو آن که نامش را افشاگری و رومنایی 

از ریاکاری بنامم؟
  www.irna.ir1-  افشای مکالمه های خصوصی ترامپ با سران کشورها و ادامه دردسر کاخ سفید
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حریم خصوصی
پیرامون حریم خصوصی با اشاره به تصاویر منترش شده از آزاده نامداری

چندی پیش مصاحبه ای از حجت االسالم فالحیان از وزرای پیشین 
اطالعات منتشر شد که از خبرنگاری به عنوان پوششی برای کسب 
اطالعات نام برد. این سخنان جدا از واکنش آنی مصاحبه کننده با 
واکنش های بسیار بویژه از از طرف اهالی رسانه مواجه شد که شغل 
ایشان مقدس تر از امر اطالعات و تفحص در زندگی دیگران است.1 
این مهم بار دیگر با انتشار تصاویری از آزاده نامداری و خانواده اش 
نقل محافل شد. بحث مهم حریم خصوصی. تعریف و دامنه آن و 

حتی تقابل و کشمکش آن با افشاگری!

فناوری های نوین و حریم خصوصی 

تحوالت و پیشرفت های دنیای حاضر بر همه امور و جوانب زندگی 
بشری سایه افکنده است. به عنوان نمونه پیشرفت فناوری نه فقط 
نهادهای نظامی و امنیتی که شهروندان عادی را قادر ساخته با 
استفاده از تلفن های همراه و حتی وسایل استراق سمع به طور 
مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطالعات زندگی خصوصی 
نامطلوب  البته فناوری به خودی خود  ایشان را به دست آورند. 
نیست اما ناگفته پیدا است که امکان تفحص در زندگی افراد و یا 
نقض حریم خصوصی شهروندان را تسهیل کرده است. باید اذعان 
داشت که پیشرفت فناوری بدون توسعه فرهنگی می تواند بیش 
از آن که مبین توسعه باشد آشکار کننده شکاف های اجتماعی 
و عقب ماندگی فرهنگی باشد. طبق ماده 13 اعالمیه ی جهانی 
حقوق بشر، هر کس حق زندگی خصوصی، آزادی و امنیت شخصی 
دارد و طبق ماده ی 12 همین اعالمیه، احدی در زندگی خصوصی، 
امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های 
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار 
گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخالت و حمالت 
از حریم  توان  این وجود نمی  با  قرار گیرد.  قانون  مورد حمایت 
خصوصی تعریف واحدی ارایه کرد از آن جهت که این مهم قویا 
متاثر از فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و البته نظام سیاسی است. در 
نتیجه آن چه در یک جامعه جزو حریم خصوصی تلقی شود ممکن 
است در جامعه ی دیگر چنین محدوده ای نداشته باشد. حریم 
خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق 
بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی 

1- بنگرید به خشت خام / نوبت بیست و ششم / گفتگوی حسین دهباشی با علی فالحیان
www.aparat.com
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دارد. حق انسان به تنها بودن2 و با خود بودن3، بوسیله دیگران 
مورد احترام قرار گرفتن4 و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده 
ی دیگران رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن5 حقی است 

که الزمه یک شخصیت مستقل به شمار می آید.6 

در همه جای دنیا چنین می کنند

عموما عنوان می شود که عکس و فیلم گرفتن آن هم در پارک 
حریم خصوصی نیست7 یا در همه جای دنیا رخ می دهد اما 
پرسش اینجا است که اگر عملی نادرست در همه جای دنیا رخ 
دهد از قبح آن می کاهد؟ فرضا دزدی، قتل، آدم ربایی و ... در 
همه جای دنیا رخ می دهد آیا می توان نتیجه گرفت که چون 
همه جا رخ می دهد پس قابل چشم پوشی است؟! شاید عنوان 
شود که این موارد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و این جا قصد 
باید گفت  افراد.  افشاگری بوده و نه دزدی اطالعات شخصی 
افشاگری به چه معنی است و اساسا رسالت و مسئولیت این مهم 
را چه نهادی بر عهده چه فرد یا افرادی و با چه میزان اختیارات 
گذاشته است؟ حتی در موارد متعدد مطرح شد که این تصاویر 
ریاکاری را عیان کرده و نقدی مهم به اندیشه و رفتار ما خاصه 
فاصله بین دنیای بیرونی و درونی ما است. در این مورد هم 
باید در نظر داشت که فاصله بین زندگی اجتماعی و خصوصی 
ما یا آن چه بدان ریاکاری نام می نهیم امری فردی نیست که 
با تمسک به چند تصویر از یک فرد قابل رسیدگی، ریشه یابی 
و درمان باشد. در چنین تحرکاتی در خوشبینانه ترین حالت 
سادگی و در بدبینانه ترین حالت، غرض ورزی مستتر است.  
تایید و تشویق چنین اقداماتی پشت هر عنوانی اعم از افشاگری 
و پرده برداری از ریاکاری، ثمره ای جز بیش از پیش نقض حریم 
خصوصی افراد و دنباله دار شدن حوادث مشابه در پی نخواهد 
داشت. این رویه خود به گسست اجتماعی و بی اعتمادی افراد 
نسبت به دیگر شهروندان دامن خواهد زد. رفتاری که در سطوح 

خرد و کالن قابل مشاهده است.8

The right to privacy -2
The right to be left alone -3

The right to be treated with discretion or, to privacy -4
The right to keep one`s private life secret -5

6- رحمدل، منصور. حق انسانی بر حریم خصوصی، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، شماره 
ی 70، زمستان 1384، ص 120

7- چندی پیش در مورد حریم خصوصی و مشخصا حد و حدود آن بحثی در جامعه رخ داده بود. 
برای کسب اطالعات بیش�ت بنگرید به:

داخل خودرو »حریم خصوصی« است یا نیست؟  

 www.hamshahrionline.ir
خودرو حریم خصوصی است؟

www.irinn.ir
7-به متن کامل فایل صوتی گفتگوی فاضل الریجانی و مرتضوی که توسط احمدی نژاد قرائت شد

www.mehrnews.com
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 20 روز پس از خرب ناپدید شدن آتنا اصالنی، کودک 
خردسال اردبیلی، پیکر بی جان او در حالی پیدا شد 

که بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی علت مرگ، 
تجاوز جنسی و قتل بوده است.

روزنامه شرق، شماره 2923، 8 مرداد 1396، ص 13

5 آتنا اصالنی، اثر نازنین آهنگر
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خبر کوتاه بود و کوبنده. با انتشار خبر تکان دهنده ی تجاوز 
جنسی و قتل کودک خردسال پارس آبادی، جامعه بار دیگر خود 
را در قعر و محاق واقعیتی می بیند که بسیار تلخ و زهرآگین است. 
زهری که جرعه جرعه به کام فرومی نشیند و به زبانه های آتش 
خشم بدل می گردد. انتشار خبر این تراژدی انسانی به سان هر 
خبر دیگری، با همان شتابی فراگیر می شود که فراموش! این که 
در آن لحظات شوم ستیز و آویز به آتنای خردسال چه گذشته، 
حس بغرنجی است که نه می توان به زبان گفت و نه می توان به 

قلم نوشت.

در نقد خشونت!

واکنش ها به این حادثه ی هولناک، هر چند متفاوت اما آینه ی 
تمام نمای فرهنگ افراط و تفریط در جامعه ی امروز ما است. این 
که در بادی امر، احساس سوگ، اندوه، افسوس، خشم، نفرت و 
حتی ترس بر جامعه چیرگی قاطعی یابد، طبیعی و منطقی به 
نظر می رسد اما چگونگی بروز و نمود بیرونی این احساسات، 
درخور درنگی محتوم و گریزناپذیر است. برخی پس از انتشار 
این خبر، چهره درهم کشیده و درصدد احیای اخالق و امنیت 
روانی به تطاول رفته ی جامعه، محل کار و زندگی فرد بزهکار را 
مورد هجمه قرار دادند و از ترازوی عدالت و دستگاه قضا، اعدام و 
مجازات عامل این جنایت را خواستار شدند. گویی "تنها" با انتقام 
جویی و حذف فیزیکی فرد بزهکار، "بی درنگ" این زخم عمیق 
التیام می یابد و این درد الیم به دست فراموشی سپرده می شود و 
سراسیمگی رخت برمی بندد و جای خود را به آسودگی می دهد. 
گویی دیگر چنین حادثه ی شومی تکرار و بازآفریده نخواهد شد. 
اما این سکه روی دیگری هم  دارد، مردمی که علیه خشونت، این 

چنین شوریده اند، خود خشونت دیگری را رقم می زنند. آنان با 
فریادهای خشم خود، سقف خانه ای را ویران کردند که ساکنان 
آن، نه تنها در ارتکاب این جرم هیچ نقشی نداشته اند که چه 
بسا " شاید" سال های مدید و متمادی با خشونت پنهان روانی، 
جسمی و جنسی پدر و همسری دست به گریبان بوده اند که حاال 
مهر ننگ قاتل بودن را نیز بر پیشانی خود دارد. خشونت پنهانی 
که اگرچه حاال رخت بربسته اما جای خود را به خشونت آشکار 
مردم سرزمین مادری شان داده است. همان مردمی که سوگوار و 
خاکستر نشین حادثه ی شوم و دهشتناک آتنای خردسال هستند، 
اکنون با زبانه های آتش خشم خود از کودکان دیگری جان می 
ستانند! این کودکان چگونه تاب بیاورند گریه های خاموش و بغض 
سنگین مدارا را، وقتی که در مدرسه از نام و شغل پدر می پرسند 
و چه جای امید که تسلسل باطل استمرار نیابد و این کودکان، پای 
بر جای پای پدر ننهند! و آن همسر چگونه زیر بار رنج معیشت و 
نگاه سنگین مردمان شهر، کمر خم نکند. آن چه محل بحث است 
نه چگونگی کیفر و مجازات شایسته و بایسته ی مجرم، بلکه شیوه 
و سیاق این دادخواهی و فروکاستن راه حل، به پاک و پالوده کردن 
صورت مساله است. ناگفته پیدا است که مجازات مجرم تنها بخشی 

از راه حل است و نه تمام آن!

آتنا اصالنی قربانی یا مقرص؟! مساله این است

کمی آن سوتر، ماجرای حزن انگیز آتنا اصالنی در رسانه های 
رسمی و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافت و واکنش 
های متفاوتی را برانگیخت. از ابراز تسلیت و همدردی مسئوالن و 
چهره های سیاسی، دولتی و مذهبی گرفته تا ابراز تاسف و تالم 
چهره های علمی، هنری و ورزشی. ناگفته نماند که در مواردی از 
این دست، اگرچه ابراز تاسف وهمدردی مسئوالن الزم است اما 
بدون شک کافی و اقناع کننده نیست و از سنگینی بار مسئولیت 
پذیری آنان نمی کاهد و دغدغه مندی بیشتر در این زمینه به جای 
روزمرگی را می طلبد! در نقطه ی مقابل برخی نه تنها سری از 
روی تاسف و تالم تکان ندادند، بلکه در اظهار نظری تامل برانگیز، 
بی توجهی به مقوله ی حجاب بوسیله ی آتنای خردسال را در 
بروز این اتفاق موثر خواندند و به سان یگانه تماشاگر و دادگر ناظر، 
سایرین را نکوهیدند و کوبیدند!1 در این میان پرسش ناگزیری 
1. به عنوان نمونه امیر حسین مقصودلو )تتلو( در صفحه اینستاگرام خود نوشت: » تصویرای لعنتی ! تصمیمای 

شهوتی !! من جغد بیداری بودم که همه فقط تردم ]طردم[ کردن ... !! اینها گناه پدر و مادر و بد حجابی 
هستن. صد دفعه گفتم حجاب مهمه حتی واسه بچه کوچیک. واهلل به خدا این بچه اگه حجاب داشت شهوت 
و چشم بد دنبالش نمیوفتاد. مردم !! چشماتون رو باز کنید. جوری که بچه های امروز حرف میزنن و برخورد 

یلدا دنیایی مبرز

انعکاس
پیرامون قتل آتنا اصالنی و اهمیت مقوله ی آموزش جنسی 

بخش نخست
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مطرح است، در مواردی که کودک آزاری جنسی بوسیله ی پدر، 
برادر و نزدیکانی صورت می گیرد که الزامی برای رعایت حجاب 
نزد آنان وجود ندارد، آیا می توان از چنین دالیلی به عنوان علل 
زمینه ساز کودک آزاری جنسی سخن به میان آورد؟!! تقلیل و 
فروکاستن علل و عوامل زمینه ساز کودک آزاری جنسی، به دالیلی 
از این دست، بیش از آن که دغدغه ی بنیان های اخالقی جامعه 
را داشته باشد، به شدت وامدار سیطره ی نگرش و نگاه آمرانه، یک 
سویه و عمدتا ایدئولوژیک است که در نظر نه دری می گشاید و نه 
در عمل راهی. این در حالی است که برخی به جای تقلیل عوامل 
زمینه ساز کودک آزاری، به تبیین ریشه های آن پرداختند و آتنا را 
نه قربانی اندیشه و رفتار غیر انسانی یک مجرم، بلکه قربانی ناآگاهی 
مسلط و فراگیر بر جامعه دانستند و بی درنگ بر نادیده انگاری، 
بی تفاوتی و سکوتی که از دیرباز تا کنون بر نهادها و ساختارهای 
آموزشی رسمی و غیر رسمی سایه افکنده شوریدند و برای پرکردن 
خال آموزشی ژرف موجود بر نقش والدین درآموزش کودکان پای 
فشردند. از این رو در چشم برهم زدنی، کلیپ ها و اینفوگرافی های 
بسیاری با محتوای شناسایی رفتارهای پرخطر در زمینه ی حریم 
خصوصی کودکان، انواع کودک آزاری و همچنین تشویق والدین 
به شناخت عالیم و نشانه های آن، در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد و یادداشت ها و گزارش های زیادی در این زمینه به رشته 

 میکنن یعنی به تکامل ذهنی رسیدن و باید حجاب داشته باشن تا در خطر نباشن.«
                                                                                                                   www.fararu.com

تحریر درآمد. کاربران شبکه های اجتماعی برآن شدند تا با هشتگ 
قربانیان خاموش، پژواک سکوت این کودکان باشند و یافتن راه حل 

مناسب را در کاویدن همین معنا جستجو نمودند.

آموزش، انگاره ای در محاق تردید!
 با رسانه ای شدن این خبر، مناقشات بر سر سند آموزشی 2030 
یونسکو، دوباره از سر گرفته شد. از این رو مخالفان و موافقان این  
سند آموزشی یکدیگر را با سنان قلم زخم زدند. برنامه ی آموزشی 
2030 دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه برای نیل به توسعه 
پایدار است. هدف چهارم توسعه ی پایدار سند 2030 تحت عنوان 
" تضمین آموزش با کیفیت، برابر، فراگیر و ترویج فرصت های 
یادگیری مادام العمر برای همه"  در نسخه ای 369 صفحه ای 
در ایران و به زبان فارسی بومی سازی شده است.2 همانطور که از 
عنوان و محتوای هدف چهارم پیدا است این برنامه ی آموزشی، 
نه آن گونه که مخالفان بیرق مبارزه را برافراشته اند صرفا به مقوله 
ی آموزش جنسی می پردازد و نه آن چنان در این زمینه، جامع 
و شامل است که موافقان، عدم اجرای آن را علت " تامه ای"  برای 
وقوع یا عدم وقوع فجایعی همچون حادثه ی تلخ آتنای خردسال 
برمی شمارند. به دیگر سخن ، گروه اول نخواسته آن را از پایه و 
2. بنگرید به : نسخه فارسی » به سوی آموزش و یادگیری مادام العمربا کیفیت برابر و فراگیر برای همه، 
سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسالمی ایران، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، ویرایش اول، آذر 1395
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اساس بپذیرد و باز شناسد و گروه دوم هم به نوبه ی خود نخواسته 
به نیکی و ستودگی آن را مورد مداقه قرار دهد. واقعیت ماجرا این 
است که فارغ از ارزش گذاری برنامه آموزشی 2030،  در تمام ادوار، 
کشور برای حوزه های مختلف دارای برنامه ی چشم انداز و اسناد 
باالدستی بوده  و هست اما بین آن چه که در عمل رخ می دهد با 
آنچه که بر روی کاغذ ساری و جاری است، فاصله ی زیادی وجود 
دارد. از این رو ناگفته پیدا است که تدوین جامع ترین و شامل 
ترین برنامه ها بدون وجود خواست و اراده ی اجرای آن ابتر خواهد 
بود.  به گمان خواننده ی این سطور مسئولیت آموزش بهداشت و 
سالمت جنسی بر دوش چه کسانی سنگینی می کند؟ )نهادها و 
ساختارهای آموزشی رسمی یا نهادهای غیر رسمی( مناسب ترین 
زمان، مکان و شیوه های آموزشی چیست؟ آیا نهادهای آموزشی 
رسمی نسبت به این مهم  دغدغه، خواست یا اراده ای دارند؟ آیا 
نهادهایی مانند نهاد خانواده، از دانش یا توانمندی الزم در این 
زمینه برخوردارهستند؟ همان گونه که شرح آن رفت، گروهی بر 
این نکته ی مهم پای فشردند که سکوت فراگیر نهادهای رسمی 
نسبت به مساله آموزش جنسی به کودکان، خالیی ساخته که 
تنها با اهتمام والدین پر خواهد شد اما نکته ای که کمتر مورد 
تدقیق و توجه قرار گرفته آن است که والدینی که خود در این 
زمینه آموزشی ندیده اند چگونه می توانند آموزگاران شایسته ای 
باشند؟! اساسا آیا منابع مکتوب و غیرمکتوب کافی برای مطالعه ی 
فراگیرمحور در این زمینه وجود دارد؟ با فرض این که چنین منابعی 
هم وجود داشته باشد آیا با توجه به برساخت های متعدد و متکثر 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، جغرافیایی  و... افزایش آگاهی لزوما به 
" یادگیری" ، "دانش افزایی" و "مهارت یابی" در به کارگیری آموخته 
ها منجر می شود؟  آیا انتشار کلیپ ها و اینفوگرافی هایی که درون 
مایه ی آن ها بر پایه ی ترس استوار است و فقط بر بعد مراقبت 
فردی از خود در برابر کودک آزاری متمرکز است، می تواند آموزش 
جامع و دربرگیرنده ای باشد؟!  آیا تابوی گفتمان آموزش جنسی 
فقط بر سرنهادها و ساختارهای رسمی سایه افکنده یا این تابو بر 
دست و پای اذهان یکایک ما بند نهاده است؟! آیا صدای خواننده 
ی این سطور آن گاه که نوبت به خوانش واژه ی "جنسی" می رسد 
به سان توپی نرم بر شیب آرام متن می لغزد یا از بیم آن که "مبادا 
کسی بشنود"  فراز و بلندی جای خود را به فرود و آهستگی می 
دهد؟! به نظر، برساخت های دیگری چون بازدارنده های فرهنگی 
و اجتماعی درونی و نهادینه شده، زمامدار این ناممکنی هستند! 
راه برون رفت از این تضاد دوگانه چیست؟ در حالی که شرایط 
ساختاری برای تداوم آن همچنان برقرار است! از این رو نگارنده 

معتقد است که هنوز تامل در مقدمات نظری چنین مهمی  برای 
بسیاری از ما آغاز نشده است. در نتیجه تاکید و پافشاری بر توصیف 
چرایی مقوله ی آموزش جنسی بدون در نظر گرفتن چگونگی آن، 

نه تنها رهگشا نیست بلکه ابتر نیز هست!

انعکاس محتوم فراموشی یا  آغاز یک پایان!

شوربختانه آتنا اصالنی نه اولین قربانی کودک آزاری و نه آخرین آن 
ها است. شاهد این مدعا، خبر تجاوز جنسی به کیمیا دختر 7 ساله 
ای است3 که در میان همهمه و هیجان حادثه ی تلخ آتنا گم و 
ناپیدا ماند و کمی دورتر ستایش قریشی در ورامین که باز به همین 
علت رخ در نقاب خاک کشید.4 اما به سان همیشه دیری نمی پاید 
که جزر خشم و دردمندی جای خود را به مد فراموشی و عادت 
می سپارد. در مجموعه ی زیست و بودگاری ما، این تنها آتناها 
نیستند که قربانی اند بلکه عاملین چنین جنایاتی نیز به نوعی خود 
قربانی هستند! تورقی بر تقویم و مرور حادثه ی شومی که محمد 
بسیجیه )معروف به بیجه( در پاکدشت رقم زد5، مبین برساخت 
های مغفول و مهجوری است که آبستن افرادی چون او می باشد و 
هر از چندگاهی همچون بهمن بر سر جامعه آوار می شود. بررسی 
میزان شیوع کودک آزاری، انواع آن )روانی، جسمی، جنسی و 
اقتصادی(، علل و عوامل زمینه ساز، پیامدها، راه های پیشگیری 
و ابعاد حقوقی و قانونی، هر یک موضوع گفتار و نوشتاری مستقل 
است و مجالی دیگر می طلبد. نگارنده در نوشتار آتی تالش خواهد 
کرد تا  از نگاهی دیگر به تدقیق درباره ی چرایی و چگونگی مقوله ی 

آموزش جنسی بپردازد. 

3- کیمیا دختر هفت ساله ای است که پدر ناتنی بارها )طبق گفته کیمیا 70 بار( به وی تجاوز کرده و 
مادر از این تجاوزها بی اطالع بوده است. به متن کامل خبر که در پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران انتشار یافته است مراجعه کنید.
www.irinn.ir

4- کودک 6 ساله ای که بوسیله ی یک پسر 17 ساله در شهر ورامین مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و 
سپس با اسید سوزانده شد. روزنامه شرق، شماره2562 ،  30 فروردین 1395، ص 13

به  تهران،  اطراف  در  او  ماجراي جنایات  بود.  پاکدشت  اصلي جنایات  متهم  بیجه،  به  معروف  5- محمد 
را تحت  افکار عمومي  ایران شناخته  شد و بشدت  اخیر در  پرونده جنایي 80 سال  ترین  بزرگ  عنوان 
کودک   17 از  بیش  قتل  و  تجاوز  به  که  بود  منطقه  همان  در  اي  پزخانه  کوره  کارگر  او  داد.  قرار  تاثیر 
اطراف کوره پزخانه محل کارم  را که در  اعترافاتش گفت: پسرها  بیجه در  اعتراف کرد.  بزرگسال  و سه 
بودند شناسایي مي کردم، ابتدا آن ها را در مکان خلوتي مورد آزار قرار مي دادم و بعد با ضربات چاقو 
و یا سیانور به قتل مي رساندم و دفن مي کردم. بیجه گفت: من در بچگي مورد تعرض قرار گرفته بودم 
و به خاطر شرایط بد زندگي ام مجبور بودم کار کنم، وقتي بزرگ تر شدم، هر بار کودکي را مي دیدم 
اما  از قتل احساس بدي نداشتم و راحت بودم.  او تعرض کنم و وي را بکشم. بعد  به  وسوسه مي شدم 
باقي  نخ  سر  خودم  از  خاطر  همین  به  شوم  دستگیر  خواستم  مي  و  بودم  شده  خسته  دیگر  اواخر  این 
صورت  شرایطي  در   1383 اسفند  ششم  و  بیست  در  سرانجام  سریالي  قاتل  این  اعدام  حکم  گذاشتم. 
گرفت که بیش از 5000 نفر در محل حاضر شده بودند و او پیش از اعدام نیز صد ضربه تازیانه را تحمل 
ماند. باقي  آرام  و  خاموش  اجراي حکم  جریان  در  اما  افتاد،  زانو  به  بار  دو  خوردن  هنگام شالق  و   کرد 
روزنامه اعتماد، شماره 1448 ،31 تیر 1386 ، صفحه 19 و  روزنامه جام جم، شماره 3548 ،به تاریخ 11 

آبان 1391، صفحه 10
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حتی امروز نیز به رغم مناقشه پذیری برخی 
از آموزه های مارکس و ناکامی های نظام 
های کمونیستی در قرن بیستم، اندیشه ی 
وی به هیچ عنوان منرده است. اما تشخیص 
او از مشکل اجتامع به مراتب بهرت از تجویز 

او برای حل این مشکل بوده است.
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بررسی سیر تحول مفهوم  به  یادداشت های دیوار  در سلسله 
مالکیت در جوامع بشری پرداخته شد و به انقالب صنعتی و تاثیر 
دکترین های سیاسی مختلف بر فرم دهی به مالکیت در این دوره 
اشاره گردید. در این شماره به ارزیابی کارنامه ی این دکترین ها 
بیشتر پرداخته خواهد شد و در شماره های بعدی، انقالب صنعتی 
و پیامد های اجتماعی-اقتصادی اش را به عنوان عضو تازه وارد 
جامعه ی ایرانی و در بستر تاریخ این جغرافیا، بررسی خواهم کرد. 
همچنین گریزی به مالکیت در قلمرویی دیگر زده و اثرات محیط 
زیستی نظام های مالکیتی حاکم را در معرض کند و کاو قرار می 

دهم.

هیچ کس مخالف آزادی نیست!

چپ ها در بستری جنبش خود را آغاز کردند که خیلی از مناطق 
در حال صنعتی شدن یا برای طبقه ی کارگر حق رای قائل نبودند 
و یا به تازگی و تحت فشار جنبش های کارگری به این موضوع 
تن داده بودند.کارگران اروپایی کم کم در احزابی که سوسیالیست 
خوانده می شدند شروع به اتحاد و همبستگی کردند. سوسیالیسم 
واکنشی به سرمایه داری بازار آزاد بود و اختالفشان بر نحوه اعمال 
مالکیت بر مراکز و مجاری تولید. در سرمایه داری گروه کوچکی که 
به عنوان طبقه سرمایه دار شناخته می شد مالک اشکال مختلف 
سرمایه یعنی: پول، اعتبار، ماشین آالت و کاالهای تولیدی بودند و 
بر روند تولید تسلط داشتند. همانطور که گفته شد طبق اصول لسه 
فر حق مالکیت آن ها کامال محفوظ بود وحتی پرداخت مزد و مزایا 
به کارگران در چهارچوب حق مالیکت آن ها شناخته شده و سود 
حاصل از تولید نیز به کلی به آن ها تعلق داشت. در سوسیالیسم 
یا به تعبیر دقیق تر سوسیال دموکراسی اولیه ی اروپایی تولید 

تحت کنترل عمومی)سندیکاها و دولت سوسیال دموکرات( قرار 
داشت و سود حاصل از تولید در خدمت رفاه عمومی )از جمله 
طبقه فرودسِت کارگر( و نه منافع خصوصی قرار داشت. اما بیشتر 
سوسیالیست های آن روزگار تنها مالکیت عمومی بر صنایع بزرگ 
مانند فوالد، ذغال سنگ و ... را مطالبه می کردند و نه ملغی شدن 
مالکیت خصوصی در تمام تولیدی ها. در ایاالت متحده آمریکا 
وضع کمی بدتر بود آن جا خبری از احزاب سوسیال دموکرات نبود 
وکارگران معموال با سرکوب خشن کارفرمایان ثروتمند روبرو می 
شدند.کارفرمایان آمریکایی به راحتی کارگران اعتصابی یا فعال در 
سندیکا را اخراج می کردند و حتی گاه پاسخ اعتصاب های عادی 
را با خشونت نهادهای نظامی و شبه نظامی می دادند و به تبع 
همین رویه، مبارزات کارگران آمریکایی هم رنگ و بویی خشن تر 
از مبارزات همتایان اروپایی خود برای ملغی سازی اعمال مالکیت 
خصوصی بر مجاری تولیدی کالن داشت.  چپ ها یا سوسیالیست 
ها چه آن ها که تحزب اروپایی را پیش گرفته بودند و چه آن ها که 
مبارزات قهرآمیز آمریکایی را نه از ابتدا به آن شکل مالیم اصالحات 
که شامل کنترل عمومی صنایع بزرگ، پرداخت حداقل مزد و 
تعدیل شرایط سخت کار می شد محدود بودند و نه جنبش آن ها 
که عقبه ای حماسی داشت، جنبشی مستعد پذیرفتن این تعدیل 
های واقع گرایانه بود. شاید آرمان گرایانه ترین و در عین حال 
جنجالی و مخالفت برانگیز ترین حرکت چپ ها حرکت کمونیست 
ها بود که تحوالت اجتماعی و درگیری های خشن سیاسی بسیاری 
در دوران معاصر ریشه در فعالیت این گروه داشت. یکی از مهمترین 
رهبران فکری کمونیسم کارل مارکس آلمانی بود. شورش میدان 
هی مارکت1 شیکاگو که امروز به عنوان گرامیداشت کارگران از 
آن یاد می شود، آیینه ی تمام نمای وضعیت تضاد طبقاتی عصر 
انقالب صنعتی در آمریکا بود. کمونیست ها با قرائت افراطی از 
سوسیالیسم خواستار ملغی شدن تمام شئون مالکیت خصوصی و 
سپردن افسار تولید صنعتی به جامعه بودند و برای این کار معموال 
دولت برآمده از انقالب کارگران را نماینده محق زحمتکشان جامع 
می دانستند، هر چند همین موضوع از ابتدا بین چپ های رادیکال 
دودستگی ایجاد و گروهی که تشکیل هر نوع دولتی به نمایندگی 
از یک طبقه را به محاق بردن مبارزه ی سوسیالیستی می دانستند 
و نام خود را آنارشیست نهاده بودند، راه خود را از کمونیست های 
پیرو مارکس2 جدا کردند. اما همه این سوسیالیست های افراطی یا 

1-Haymarket 
2- توجه شود که برخی کمونیست ها خود را مارکسیست نمی دانستند مانند پیتر کروپاتکین آنارشیست 

انقالبی روس.که مرام خود را تلفیقی از آنارشیسم وکمونیسم می دانست.

پویا اشکانی

دیوار
رفاه کارگران در حرص مالکیت

قسمت  سوم
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به تعبیر همدالنه آرمان گرا خواستار بازبینی اساسی حق مالکیت 
فردی بر اشیا و مناطق و مفاهیم گوناگون بودند. پاسخ آن ها به 
انتقاد لیبرال های اقتصادی که حق مالکیت را شرط آزادی و آزادی 
را شرط تمدن و پیشرفت می دانستند جمله ای شبیه این جمله 
ی بسیار معروف مارکس بود: »هیچ کس مخالف آزادی نیست؛ 

حداکثر مخالف آزادی دیگران است.« 

آرمان فروخته، زخم های التیام نیافته

کمونیست های پیرو مارکس که نظریات وی را عملیاتی تر از 
رقیبان ضد دولتش می دیدند علیه مفهوم ریشه دار مالکیت 
خصوصی نهفته در لسه فر که دوران تاریخ ساز انقالب صنعتی 
در بستر آن رشد یافته بود دست به شورش های پیاپی زدند. 
بزرگترین شورش مارکسیستی که منجر به یک انقالب سیاسی 
بزرگ دوران ساز شد در سال 1917 میالدی در روسیه و به دست 
گروهی از مارکسیست ها موسوم به  بلشوییک ها به وقوع پیوست. 
پس از این انقالب گروه های مارکسیست مختلف در اقصی نقاط 
جهان در پی آرمان بلند جامعه بی طبقه و رفع مهار مالکیِت طبقه 
سرمایه دار بر اندام های حرکتی جوامع به پاخواستند که حاصل 
آن در ابتدا قرار گرفتن تز و آنتی تز سوسیالیسم و سرمایه داری 
رودرروی هم و سپس ایستادن دو اردوگاه جهانی به نام اردوگاه 
سرمایه داری و سوسیالیسم مقابل هم بود. با این حالماجرا همین 
جا ختم نشد، آرمان بلند چپ های رادیکال که سپردن مالکیت 
و کنترل نظام تولید به توده های زحمت کش بود، خیلی زود در 
دولت های برآمده از انقالب های مارکسیستی فروخفت، کارگران 
دوباره به دام استثمار اربابان نوین)دولت( افتادند و مالکیت به جای 
اشتراکی شدن به انحصار سازمان های مرکزی دولت درآمد. دعوا 
بر سر مقصر این ماجرا و ریشه یابیش یکی از نقاط اختالف برانگیز 
میان تاریخ نگاران چپگرای معاصر بوده است. عده ای دولت های 
انقالبی و در راس همه دولت بلشوییکی شوروی که تحت رهبری 
والدیمیر لنین سرزمین های تحت کنترل امپراتوری تزار روسیه را 
زیر قیومیت حزب خود گرفت مقصران اصلی می شمارند. آن ها 
به فراموشی اصول دموکراتیک و سوسیالیستی درون این انقالب 
ها و سرکوب های خشن اتحادیه ها، فعاالن صنفی، زندانی شدن 
و محدودیت چپ های رادیکال دگراندیش درون این نظام های 
استبدادی اشاره می کنند که آرمان جامعه ی بدون تبعیض را در 
همان ابتدای انقالب ها به محاق فراموشی بردند و تنها تفاوتی که 
ایجاد کردند خروج رفاه عمومی از حصر مالکیت طبقه سرمایه دار 

به حصر مالکیت دولت بوده است. عده ای نیز برخی نگرش های 
غیرواقع بینانه دگراندیشان چپ و متوجه نبوده به خطری که دول 
تازه تاسیس انقالبی از جانب جبهه ی مخالف با آن مواجه بودن را 
عامل شکست می دانند. اما هر دو جناح چپ که چهره های بسیار 
برجسته ی اندیشه ورزی، علم و روشنفکری میان خود دارند بر سر 
یک موضوع همداستان و همدل هستند و آن این که زخم های 
کهنه تبعیض نهادینه شده در سیستم های اجتماعی هنوز واکاوی 
و مداوای کامل نشده و تا التیام یافتنش زمان الزم است. زخم های 
برخاسته از انحصاری کردن رفاه عمومی جامعه در دستان طبقات 
برگزیده، انحصاری که در سایه ی دیوارِ مالکیت ایجاد شده و عزمی 
جدی می طلبد تا بر طرف شود. برتراند راسل، نویسنده، فیلسوف، 
فعال اجتماعی و روشنفکر برجسته قرن بیستم که یکی از فعاالن 
جنبش چپ نو3 است در مقاله ی درخشانی با عنوان در ستایش 
فراغت4 ارزش شمرده شدن کار و زحمت را که یک ویژگی نظام 
سرمایه داری صنعتی است زیر سوال می برد و با ریشه یابی این 
موضوع که کار همیشه برای فرودستان الزامی و ارزش بوده و بر 
عکس برای اربابان فراغت مطلوب به حساب می آمد، عقبه ی 
موضوع را به نظام اشرافی گذشته و اینکه اشراف و اربابان همیشه 
فرودستان را در حال کار می پسندیدند می بیند. راسل با ذکر 
مثال به یادماندِی خویش روایت زیرکانه ای از انقالب صنعتی و 
نظام سرمایه داری دربرگیرنده اش ارائه می دهد تا زوایای پنهان 
این رخداد جدید را برای اذهان روشن بین واکاود و روشن سازد. 
راسل فرض می کند که تعداد X سنجاق بتواند تمام نیاز جهان به 
سنجاق را بر طرف سازد و مردم شاغل در کارخانه های سنجاق 
سازی با هشت ساعت کار روزانه بتوانند این میزان را تولید کنند. 
ناگهان مخترعی ماشینی می سازد که با استفاده از همان نیروی 
انسانی دو برابر سنجاق تولید می شود؛ راسل می گوید در یک 
دنیای عاقالنه همه ی مردم به جای هشت ساعت چهار ساعت کار 
خواهند کرد و سنجاق اضافی تولید نمی شود وکسی هم ورشکسته 
یا از کار بیکار نمی شود، اما دنیای واقعی که از کاهلی ذهن آدمیان 
بوجود آمده حکم می کند که کارخانه دارانی که دستگاه را دارند 
چند برابر تولید کنند و با کاهش قیمت کاال پول بیشتری بدست 
آورند،کارگران کماکان هشت ساعت در روز کار کنند و عده ای 
از ایشان بیکار شده دچار مشکالت اقتصادی شوند و حتی برخی 

کارفرمایان به ورشکستگی بیفتند.

3- منظور از چپ نو همان گروه اول اشاره شده است که علیه انقالب ها و نظام های به اصطالح کمونیستی 
انتقاد میکردند

In praise of idleness 

St
 Jo

hn
 a

nd
 th

e 
In

du
str

ia
l r

ev
ol

ut
io

nw
w

w.
sta

tic
.st

jo
hn

en
gl

an
d.

or
g.

uk

11ماهنامه سرند     شماره بیستم و دوم، مرداد 1396

جامعه



تلنگر

12
ماهنامه سرند     شماره بیستم و دوم، مرداد 1396

ساالنه هزاران نفر اعم از پیر، جوان، کودک، زنان باردار و توان یاب؛ بخشی  از زمان خود را در ایستگاه ها و  اتوبوس های شهری 
جهت رسیدن به محل کار، مدرسه، خانه و ... رصف می کنند. انتظار می رود شهرداری عالوه بر جنبه زیباسازی شهر به تناسب 
طراحی این ایستگاه ها با اقلیم آب و هوایی و آسایش و آرامش روانی مسافران توجه داشته باشد. علی رغم انتظارها داستان هر 
روزه همین است که با اتاقک های فلزی و مسافرانی که به دنبال سایه، آواره هستند، مواجهیم. گاهی طراحی های عجیب و 
منحرص به فردی می بینیم که حکایت از اثر فانتزی دارد که تنها جنبه تزیینی به خود گرفته اند؛ اتاقک هایی شیشه ای که در 
ذهن و عین، سوالریوم را تداعی می کنند. دیوارهای شیشه ای که نور خورشید را مستقیام جذب و درون خود حبس می کنند و 

مسافرین که در چهار فصل سال، سایه درختان و هوای آزاد را به آن ترجیح  دهند .

*سوالریوم دستگاهی است برای برنزه کردن پوست

سوالریوم* رایگان
پیرامون مطالبه گری شهروندان

زینب میرچناری
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در تاریخ کم نیستند حوادث و رویدادهایی که تفسیرهایی کامال متفاوت از آن ها به دست داده شده است. 
گرچه این تفاوت ها تا حدی ریشه در نوع نگرش مورخ به رویداد دارد اما در مواردی هم دخل و ترصف سیاست 
سبب می شود تا تاریخ هم دچار سیاست زدگی گردد. بی شک یکی از پر مناقشه ترین این حوادث وقایع 25 تا 
28 مرداد سال 1332خ است که منجر به سقوط دولت محمد مصدق شد. حادثه ای که از سوی حکومت وقت 
و دولت جانشین به رستاخیر 28 مرداد یا قیام ملی موسوم شد و حتی مترب یاد بود به چاپ رسید و میدانی به 
همین نام گذاری گردید و در طرف مقابل که از آن به کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد یاد می شود. برغم 
گذشت بیش از 6 دهه از این رخداد و با وجود اسناد و مدارک متعدد و حتی اشخاصی که در آن دوره زیست 

کرده اند چرا هنوز کودتا یا قیام ملی بودن این واقعه محل بحث است؟
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باخرت امروز از نرشیات 
نزدیک به دولت مصدق 

در 28 مرداد 1332خ
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در این مجال قصد ندارم به مسئله نفت و ریشه های بحران برآمده 
از آن بپردازم، هدف بررسی رویدادی تاریخی است که دو روایت 
کامال متضاد از آن وجود دارد. گروهی که وقایع 25 تا 28 مرداد 
32 را به قیام یا خیزش ملی یاد می کنند و در مقابل گروهی که 
از آن به کودتای دول استعماری نام می برند. اهمیت این مهم از 
آن رو است که توان ارزیابی مسایل بدون حب و بغض، مسئولیت 
پذیری و ارجح دانستن منافع ملی بر منافع فردی و جناحی را در 
اندیشه ی ایرانی بررسی کنیم. بویژه آن که چند دهه از این واقعه 
می گذرد اما تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن همچنان در ایران 

امروزی قابل مشاهده است.

آغاز نهضت نفت
پس از برکناری رضاشاه در شهریور 20، پسرش محمدرضا پهلوی 
جانشین پدر شد. در این آمد و شد نقش انگلیسی ها پررنگ بود:

"متفقین حکومت رضاشاه را نگه داشتند اما برای جلب دوستی مردم 
ایران که سخت بدان نیاز داشتند، برکناری اش را برنامه ریزی کردند. به 
گزارش رسریدر بوالرد  ایرانیان از ما انتظار دارند که برای جربان هجوم به 

کشورشان حداقل آنان را از خودکامگی شاه نجات دهیم."1

او گرچه اسما پادشاه ایران بود اما به سبب جوانی و با وجود داالن 
ها و پستوهای متعدد قدرت در صحنه سیاسی ایران چندان مجالی 
برای نقش آفرینی و اعمال نظر نداشت. در حقیقت پهلوی دوم چه 
از روی تاثیر زندگی و تحصیل در سوئیس و چه از روی واقعیات 
شطرنج سیاسی ایران پادشاه مشروطه ایران بود و نه سلطان آن! 
در نبود چهره ای مقتدر در راس هرم قدرت، جریان های سیاسی 
و اجتماعی مختلفی پا به میدان عمل گذاشته بودند. حال این 
کنشگری را تمرین دموکراسی بنامیم یا تالش برای تصاحب 

1- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، نشر نی، چاپ چهارم، تهران 1389، ص 182 -1

قدرت و منصب، خروجی آن نمایشی تمام عیار از جامعه ای در 
حال گذار بود که قوام اجتماعی و سیاسی الزم را نداشت. احزابی 
که بوسیله چند نفر اداره می شدند تا دولت هایی که عمرشان 
بعضا به چند هفته هم نمی کشید! در طول دوازده سال یعنی در 
محدوده سال های 1320 تا 1332خ، 12 نخست وزیر تشکیل 
دولت دادند. به طور میانگین هر سال یک نفر رئیس دولت بود. 
دموکراسی نوپا سختی های خاص خود را داشت. در همین حال 
گشایش فضای سیاسی و اجتماعی کشور به بروز و ظهور خواست 
ها و مطالبات چندین ساله مردم2 کمک شایانی کرد. بسیاری از 
مسایل و مطالبات سیاسی و اجتماعی در نشریات کشور به چاپ 
می رسیدند و الجرم اگر نه تماما تا حدی به آگاهی اجتماعی در 
کشور کمک کرد.  یکی از این مطالبات مسئله استقالل کشور بود 
که سخت با نفت و سود حاصل از آن که به جیب انگلیسی ها 

سرازیر می شد در تضاد بود.
"از دیدگاه لندن، رشکت نفت ایران و انگلیس بزرگرتین پاالیشگاه جهان 
را در اختیار داشت و عمال دومین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان 
و دارای سومین ذخیره بزرگ نفتی بود. این رشکت همچنین برای خزانه 
داری بریتانیا 24 میلیون پوند ارز تامین می کرد. تامین 85 درصد از سوخت 
مورد نیاز ناوگان نیروی دریایی بریتانیان را برعهده داشت و همچنین 75 
درصد سود ساالنه داشت که بخش عمده ای از آن در اختیار سهام دارانش 
در انگلستان و همچنین دیگر رسمایه گذاری های نفتی در کویت، عراق 

و اندونزی قرار می گرفت."3

 مسئله نفت سال های متمادی محل منازعه ایران و چشم آبی ها 
بود. دول خارجی جهت اخذ امتیازات چانه می زدند و بدنه جامعه 
چندان در جریان امور نبود و به روزمرگی روزگار می گذراند! روس 
ها سودای امتیاز نفت شمال را در سر می پروراندند و انگلیسی 
ها نفت خوزستان را سهم خود می دانستند. در داخل تاسیس 
کارخانجات و توسعه شهرنشینی آرام و پیوسته به شکل گیری 
طبقات اجتماعی جدید و به تبع آن تضاد و تنش منجر می شد. 
اوج این اختالفات را می توان در طبقه متوسط حامی استقالل 
و رفاه اجتماعی و سردمداران و زعمای حامی روس و انگلیس 
مشاهده کرد. نفت صرفا یکی از مهم ترین نیشترها به دمل رابطه 
فقیر و غنی و خادم و خائن بود. ثروتی قابل تامل و دست مایه 
کشمکش. فضای غبارآلود و پرتنش جامعه آن زمان ایران نیاز 
به شخصیتی مقتدر در راس امور اجرایی کشور را بیش از پیش 

ضروری می نمود. 
2- دست کم بخشی از مردم -1
3- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، نشر نی، چاپ چهارم، تهران 1389، ص 218 -1

سپهر ساغری

کمدی کودتا
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای 28 مرداد

قسمت  اول
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نخست وزیری مصدق

نمایندگی مجلس، حکمرانی ایاالت و وزارت بخشی از تجارب 
مردی بود که به فسادناپذیری، مواضع سرسختانه در برابر اعطای 
امتیاز به بیگانگاه و حمایت همه جانبه از مشروطه شهره بود؛ محمد 
مصدق. برغم آن که اشراف زاده بود با طبقه متوسط پیوندی عمیق 
داشت همان قدر که دموکراسی انگلستان را می ستود در برابر 
سیاست خارجی انگلیسی ها سرسختی نشان می داد. عجیب نبود 
که استمرار نظام سلطنتی مشروطه بر سلطنت مطلقه رضاشاهی 
را ارجح می دانست. پس از سال ها زندان و تبعید خلع رضاشاه از 
سلطنت، فرصت تازه ای به سیاستمدار کهنه کار داد. این بار در 

کسوت نمایندگی مجلس.
"در مجلس این استدالل را مطرح کرد که شاه ایران نیز باید به مانند 

همتایان بلژیکی و بریتانیایی اش، سلطنت کند و نه حکومت."4

محمد مصدق راه نجات و استقالل کشور را نه در موازنه مثبت 
یا به تعبیر ساده تر اعطای امتیازات به شرق و غرب که در موازنه 
منفی یا عدم اعطای هرگونه امتیاز ویژه به روس یا انگلیس می 
دید. باور داشت اعطای امتیاز به یک قدرت جهانی دیگر قدرت 
ها را هم به فکر سهم خواهی خواهد انداخت.  نطق های مصدق، 
پیشینه و محبوبیت او و البته شرایط سیاسی حاکم او را به گزینه 
اول نخست وزیری بدل ساخته بود. او از اردیبهشت 1330خ سکان 
دار کشتی طوفان زده ی ایران شده بود. حال پیشنهاد ملی شدن 
صنعت نفت که در اسفند 1329خ به تصویب مجلس رسیده بود 
به رهبری محمد مصدق مسیر اجرایی شدن را آغاز می کند. این 

آغاز یک پایان است. 

آغاز کشمکش
"ادامه فعالیت حداقلی صنعت نفت بدون مدیریت خارجی احتامال 
برای ایرانی ها مطلوب خواهد بود اما مشکالتی برای ما بوجود خواهد 
آورد: امنیت جهان آزاد به میزان باالی استخراج نفت از منابع منطقه 
خاورمیانه وابستگی دارد. اگر نگرش موجود در ایران به کشورهای 
عربستان سعودی یا عراق رسایت کند، کل ساختار )موجود( به همراه 
توانایی ما در دفاع از خود، دچار فروپاشی خواهد شد. بنابراین خرید 
نفت استخراجی )از ایران( حتی در حجم کوچک احتامال پیامدهای 

خطرناک را همراه خواهد داشت."5
4- همان، ص 211 -1
5- همان، ص 219 -2

  6- آبراهامیان، یرواند، کودتا، نشر نی، چاپ سوم، تهران 1392 ص 230

با این تفاسیر نگرانی انگلیسی ها از ملی شدن صنعت نفت ایران 
منطقی به نظر می رسید. وحشت از این مهم زمانی بیشتر می 
شد که دومینوی ملی شدن نفت از ایران به کشورهای نفت خیز 
دیگر و حتی دیگر ملل تحت استعمار سرایت کند. ایرانی ها غروب 
امپراطوری انگلیس را نزدیک می کردند. حلقه ی تحریم های علیه 
ایران تنگ و تنگ تر می شود. کشور در فروش نفت دچار مشکالت 
عدیده ای می گردد تا جایی که در یک بازه ی زمان 18 ماهه از 
دی ماه 1330 تا مرداد 1332خ، یعنی تقریبا در طول نخست 
وزیری مصدق، توانست 118 هزار تن نفت صادر کند. تقریبا معادل 
تولید یک روز!  تحریم های نفتی همه ی فشار چشم آبی ها نبود 
آن ها کارت های بیشتری برای بازی داشتند. در اقدامی دیگر 
انگلیسی ها خط و نشان رسمی برای دولت ایران کشیدند. حضور 
ناوهای نظامی سلطنتی احتمال جنگ را افزایش می داد. ناوگان 
دریایی سلطنتی در تیرماه سال 1331خ یک نفت کش پانامایی 
متعلق به یک شرکت کوچک نفتی ایتالیایی را که در حال حمل 
نفت از آبادان بود، در آب های بین المللی توقیف کرد و بنا به گفته 
ی برخی هم آن را دزدید!6 مخالفت صریح آمریکا با مداخله نظامی، 
انگلیسی ها را مجاب به پیگیری حقوقی مسئله نفت کرد. شکایت 
از ایران به شورای امنیت سازمان ملل نهایتا با دفاع دکتر مصدق و 
رای دادگاه الهه به نفع ایران پایان یافت اما خشم انگلیسی ها تازه 
آغاز شده بود. حاال توجه آن ها بیش از پیش به عوامل داخلی بود 
شاید مصدق از داخل کشور ضربه پذیرتر باشد! مداخله روزافزون 
انگلیسی ها و تالش برای ایجاد ناامنی در کشور بویژه از طریق 
تهییج اقوام و تخریب چهره های نزدیک به دولت و ... مصدق را 
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محمد مصدق راه نجات و استقالل کشور را 
نه در موازنه مثبت یا به تعبیر ساده تر اعطای 
امتیازات به رشق و غرب که در موازنه منفی 
یا عدم اعطای هرگونه امتیاز ویژه به روس یا 
انگلیس می دید. باور داشت اعطای امتیاز به 
یک قدرت جهانی دیگر قدرت ها را هم به 

فکر سهم خواهی خواهد انداخت. 

تاریخ و اندیشه



به واکنش واداشت. سفارت و کنسولگری های انگلیس در ایران 
بسته شدند. او در آبان 1331خ ارتباط با انگلیس را قطع کرده بود. 
چندی بعد در آمریکا جمهوری خواهان در کاخ سفید به قدرت 
رسیدند. ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور موجب نزدیکی بیش از 
پیش واشنگتن به لندن شد. مصدق که به حمایت آمریکا و فاصله 
انداختن بین کاخ سفید و دوستان انگلیسی شان امیدوار بود، در 
شرایط دشواری قرار گرفته بود. مصدق برای مقابله با تحریم نفتی، 
بودجه ی بدون نفت را تنظیم کرد. او حقوق مقامات دولتی را کم 
کرد، استفاده از خودروهای با راننده را برای مقامات ارشد ممنوع 
کرد، پروژه های توسعه ای را به تعویق انداخت، واردات کاالهای 
تجملی را محدود کرد، اوراق قرضه ی دولتی را منتشر کرد، ذخائر 
ارزی و طال ایجاد کرد، اسکناس بانکی چاپ کرد و به تدریج ارزش 
پول رایج را کاهش داد. برای تخریب دولت مصدق همه گزینه ها 
روی میز بود. یک روزنامه مدعی شد که حسین فاطمی همجنس 
باز، است در خلوت به بهاییت تغییر دیده داده و به دلیل دزدی از 
مدرسه ی میسینوری اخراج شده بود! خود مصدق هم به یهودی 

تبار بودن متهم شده بود! 

"وابسته ی مطبوعاتی بریتانیا در واشنگنت این شایعه را دامن زد که مصدق 

تا جایی که می توانسته تریاک کشیده است. در یادداشت دست نویسی 

در وزارت امورخارجه تلویحا آمده است که سفارت )بریتانیا( در تهران، 

به طور منظم مطالب نیش دار و مسموم برای وابسته ی مطبوعاتی در 

واشنگنت تهیه می کرد تا از بی بی سی پخش شود. وی می افزاید واشنگنت 
از این سم به صورت متام و کامل استفاده می کرد."7

خود مصدق نیز از این هجمه ها در امان نبود. مطبوعات داخل و 
خارج تقریبا روزی را بدون بدنام کردن او شب نکردند:

ثبات،  بی  رس،  خیره  حال،  پریشان  دیوانه،  متعصب،  فردی  "مصدق 

نامتعادل، عوام فریب، نامعقول، کودک صفت، مزاحم و کله شق، فتنه جو، 

فرار و بی ثبات، به لحاظ حسی پیچیده، وحشی، حیله گر رشقی، بی متایل 

به رویارویی با واقعیت، خودکامه، بیگانه ترس، روبسپیرگونه، فرانکشتانین 

گونه، بی متایل به شنیدن حرف های معقول و منطقی و دارای عقده ی 
شهیدمنایی است."8

مخالفین دولت ملی به جنگ روانی اکتفا نکردند. بخش عینی تر 
مبارزه ربودن و قتل سرتیپ محمود افشارطوس رئیس پلیس وقت 
بود. MI6 با کمک حامیان داخلی اش محمود افشارطوس رئیس 

شهربانی و مسئول پاکسازی نیروهای مسلح را ربودند، شکنجه 
کردند و به قتل رساندند. جسد کامال شکنجه شده ی او برای 
مشاهده همگان و نمایش ناتوانی دولت در حمایت از چهره های 
رده ی اول خودش در اطراف تهران رها شد.9 قتل فجیع افشارطوس 

پیامی آشکار به دیگر نظامیان حامی مصدق بود.

مخالفین دولت ملی به جنگ روانی اکتفا نکردند. بخش 
عینی تر مبارزه ربودن و قتل رستیپ محمود افشارطوس 
رئیس پلیس وقت بود. MI6 با کمک حامیان داخلی 

اش محمود افشارطوس رئیس شهربانی و مسئول 
پاکسازی نیروهای مسلح را ربودند، شکنجه کردند و 
به قتل رساندند. جسد کامال شکنجه شده ی او برای 

مشاهده همگان و منایش ناتوانی دولت در حامیت از 
چهره های رده ی اول خودش در اطراف تهران رها شد.5 

قتل فجیع افشارطوس پیامی آشکار به دیگر نظامیان 
حامی مصدق بود.

7- همان، ص 221
8- همان، ص 220
9- همان، ص 250

یکی از ربایندگان بعدها به ساواک پیوست و پس از انقالب 1357 به دلیل مشارکت در قتل افشارتوس 
اعدام شد.

تاریخ و اندیشه
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»کودتای آمریکایی - انگلیسی سال 1332، رویدادی اساسی در تاریخ ایران مدرن است ... این 
بررسی تازه به همراه درکی عمیق و پژوهشی بی نقص، به شکلی مستدل نشان می دهد که 

بررسی های پیشین موجود چندان مطمنئ نیستند.«
)MIT( نوام چامسکی، استاد ممتاز دانشگاه ام.آی.تی

یرواند آبراهامیان در کتاب کودتا تالش می کند به وقایع دوره ی نخست وزیری محمد مصدق 
بپردازد و ریشه های روابط کنونی ایران و آمریکا را بررسی مناید. کتاب در چهار فصل تنظیم شده 
است. در فصل نخست نویسنده به پیشینه قرادادهای نفتی تا ملی شدن آن می پردازد. در فصل 
دوم آغاز بحران ملی شدن نفت را در قالب مذاکرات انگلیس و ایران پی می گیرد. فصل سوم 
کتاب اختصاص دارد به رسنگونی دولت مصدق. این فصل کتاب کودتا نام گذاری شده است. 

آبراهامیان در نهایت کتاب را با بررسی میراث کودتای 28 مرداد 1332خ به امتام می رساند.

کتاب در 328 صفحه و بوسیله ی نرش نی به چاپ رسیده است.
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14 مرداد سالروز امضای فرمان مرشوطیت 
احمد قوام السطنه منت فرمان را تدوین منود که نهایتا در 14 

مرداد 1285 خورشیدی بوسیله مظفرالدین شاه امضا شد.

مظفرالدین شاه، اثر افسانه عزیزمحمدی



سوداگر: من این طبع طمعکاری را در توده ی مردم خوب فهمیده بودم. فهمیده 
بودم که عوام الناس را چه راحت و آسون میشه گول زد. با چه چیزایی میشه 
امیدوارشون کرد. آینده ی درخشان، روزهای طالیی، سعادت فرداها رو برای کیا 
ساخته اند قربان؟ تازه من اینارو با اسم یه کله قند، یک مشت برنج، یک دستامل 

آرد و یک قالب صابون فریبشان داده بودم.
ساعدی، غالمحسین، مار در معبد، نشر نگاه، چاپ دوم، تهران 1395، ص 54    
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فرهنگ و هنر

ماهنامه سرند     شماره بیستم و دوم، مرداد 1396

ساعدی در به تصویر کشیدن موجودی به نام "توده" با تمام اندام ها 
و مکانیزم های حیاتی اش تبحر دارد. برای او بعنوان یک نویسنده 
ی تیزبین، کنش ها و واکنش های جمعی توده ی مردم و حتی 
عدم کنش-انفعال آها در برابر حکمرانان، همواره ضامن معنایی 
استعاری است. آنچه روزانه بعنوان اخبار سیاسی منتشر می شود 
صرفا یک خبر ساده ی تاثرانگیز نیست، نویسنده آن را با چشمان 
برزخی خود و در سپهری وسیع تر می بیند. رفتار طرفین درگیر 
را بررسی می کند و الگوهای تاریخی را برای آن، از حافظه ی 
کاغذی کتابخانه اش بیرون می کشد و به ذوق خود آن را پر و 
بال می دهد و جان می بخشد. شاید همین نکته ی ساده دلیلی 
برای ماندگاری ادبیات سیاسی نویسندگانی چون برشت، اوروِل، 
یونسکو و در مملکت خودمان ساعدی یا شاملو باشد. از این بابت، 
باید خط بطالنی کشید بر نظریه ی کسانی که می پندارند هر 

ادبیات سیاسی ای چون به آنچه در زمان و زمانه ی خود در جریان 
است واکنش نشان می دهد، با گذر زمان به فراموشی سپرده 
خواهد شد و فاقد ارزش ادبی ماندگار است. مار در معبد همچون 
نمایشنامه های دیگر ساعدی چون ضحاک، جانشین و آی باکاله 
و آی بی کاله دست به افشاگری می زند. ساعدی در این اثر نیز 
پرده از ماهیت کنش های انسانی در جامعه ای استبداد زده، عقب 
مانده و طمع کار بر می دارد. گروتسک1 جاری در فضایی که او 
ترسیم می کند اما اجازه نمی دهد تا خواننده برخورد مستقیمی با 
این تباهی داشته باشد. ما با افکار آدم ها و چرایی اعمالشان روبرو 
نیستیم، ما با کنش ها و گفتگوهای میان آن ها مواجه هستیم و 
از خالل کارهای احمقانه- ولو خطرناک - و گفتگوهای کودکانه 
ای که میان آن ها می گذرد، تباهی را درک می کنیم. ساعدی 
خواننده را به هیچ عنصری از نمایشنامه ی خود نزدیک نمی کند 
تا با آن همسان پنداری کند. شخصیت های او شاید به نظر بسیار 
دور از ما به نظر برسند، اما چرا با خواندن داستان آن ها احساس 
می کنیم که این صداها از جایی درون جمجمه ی ما می آید؟ 
ساعدی ما را در درون سفینه ی خود به چندهزارپایی جهانی می 
برد که با انگشتش آن را به ما نشان می دهد و می گوید: ببین، 
تو اینجا زندگی می کنی! و آنجاست تنها که "اینجا" را می توان 
در تمامیت خودش دید و فهمید و حس کرد. مار در معبد قصه 

1- گروتسک )Grotesque( در لغت به معنای از ریخت افتاده و عجیب. در هنر و ادبیات  -1
سبکی است که عیب ها، زشتی ها و سیاهی ها را آنچنان بزرگ کرده، به چیزهایی عجیب 
مربوط می کند که گاه خنده آور و گاه ترسناک به نظر برسد. آنچه گروتسک است احساس 

ترحم و همدردی را همزمان با احساس شگفتی، ترس و نفرت در انسان برمی انگیزد.

امید سلطانی
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یا فریب بده، یا فریب بخور
نگاهی به منایشنامه ی مار در معبد نوشته ی غالمحسین ساعدی
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ای را روایت می کند از جهانی که مردمش برای زندگی کردن 
یا باید فریب بخورند یا فریب بدهند. در این دنیای سیاه انگار راه 

دیگری وجود ندارد.

بخشی از منایشنامه

معلم: اصال به ماها چه ربطی داره که اون چه جوری تهیه کرده، ببینم به نظر 

تو اگه مارو بازم رس می دووند هی امروز و فردا می کرد بهرت بود؟

تاجر: نه هیچم بهرت نبود.

قصاب: پس دیگه چی میگی؟ چرا راحتمون منی ذاری؟

تاجر: من کاری نکردم. شام که ماشاالله هزار ماشاالله همیشه بی خیال و 

راحتین. من فقط می خوام بدونم راجع به این قضیه شامم فکر کردین یا نه؟

بقال: فکر بکنم؟ چرا فکر بکنم؟ روز بدبختی فکر بکنیم، روز خوشبختی ام 

فکر بکنیم، پس کی راحت و بی خیال باشیم؟

خیاط: من می گم هرکی فکر و خیال بیخودی بکنه، غصه بخوره، از کیسه 

ش رفته.

نانوا: آره به خدا منی دونین این چند روزه تو خونه ی من چه جشنی بوده.

پیرزن: خدا عمرشون بده، عزتشون بده، فکر مردمو راحت کردن. )همه 

درهم و برهم مشغول دعا و ثنا می شوند.(

تاجر: هیشکی منیگه شام غصه بخورین یا فکر و خیال چیزی بکنین من اگه 

اینارو میگم واسه خودم، می پرسم، عادت دارم می خوام بگردم دلیل و علت 

این کارا رو پیدا بکنم. مثال اینو که چجوری یه آدم در یه چشم به هم زدن 

عوض میشه، آدم دیگه از آب در میاد. سوداگری که ماه ها نتونسته بود وعده 

هاشو عمل بکنه در دو روز میتونه همه چیز فراهم کنه.

عکاس: چرا نشه؟ پس شب چه جوری یه دفعه روز می شه و روز چه جوری 

در یه چشم به هم زدن شب میشه؟

تاجر: اون دلیلش با خودشه. طلوع و غروب آفتاب علتشه.

عکاس: پس عوض شدن سوداگرها البد دلیلی داره که من و تو منی دونیم.

تاجر: آها منم می گم تغییر وضع سوداگرها دلیلی داره.

نانوا: حاال میگی چکار بکنیم؟

بقال: کار و بارمونو ول کنیم و بیفتیم دنبال دلیل؟

خیاط: تازه چی بشه؟

تاجر: هیچی منم همینجوری می پرسم، راستش این حرفا دشمن راحتی و آسودگی 

آدمیزاده، چون اگه آدم بخواد دلیل همه چی رو بفهمه همیشه باهاس چارطرفشو 

بپاد که دیگه کاله رسش نره که دیگه نچاپنش، دیگه مثل گاو و گوسفند هر کاری 

دلشون خواست باهاش نکنن.

       )مامور وارد صحنه می شود. همه یک مرتبه تغییر صحبت می دهند و با 

صدای بلند به خنده می افتند.(

معلم: )در حال خنده( خب خب دیگه چه کارا می کردن؟

قصاب: بعضی هاشونم این کارو می کردن. )صدای گاو در می آورد. جامعت غش 

و ریسه می روند. ماور می خندد و تخمه می شکند و متاشا می کند.(

معلم: خب خب )اشک چشم هایش را پاک می کند( دیگه... دیگه چه کار می 

کردن؟

بقال: یه عده اینجوری می کردن )صدای گوسفند در می آورد و بعد همه ی مردم 

با هم عین گوسفند بع بع می کندد. مامور می خندد و از میدان بیرون می رود. 

همه یک مرتبه ساکت می شوند و چند لحظه در سکوت راه می روند.(

تاجر: )باخود( گاو و گوسفند، گاو و گوسفند.

معلم: مارو میگی؟ آره؟

نانوا: آره پدر، ما گاو و گوسفندیم حوصله نداریم به دردرس بیفتیم و گرفتار بشیم.

عکاس: حال برو و بیا و رسوکله زدن هم نداریم.

معلم: دیگه حرضت آقا فریب هیشکی رم منی خوریم.

پیرزن: آره واال هرچی کشیدیم بسمونه دیگه.

تاجر: می دونین، شامها فقط می ترسین.

مردم: بله، بله ما می ترسیم، ما همه مون می ترسیم، خوب کاری می کنیم که می 

ترسیم، به تو چه که می ترسم.

تاجر: من که چیزی نگفتم! مگه من گفتم ترس بده؟ ها؟ اتفاقا بیشرت برتسین، 
اون وقت دیگه رستون سامله، تنتون سامله، همه جاتون سامله، سامله، سامل! سامل!2

2- ساعدی، غالمحسین، مار در معبد، نشر نگاه، چاپ دوم، تهران 1395، صص 76 تا 78
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نخست وزیِر کانادا یک ویدیو منترش می کند و به ایرانیان 
جشن تیرگان را تربیک می گوید. هیچ ایده ای در مورِد این 
کلمه ندارم. غریب تر آنکه می شنوم چند شب در ونکوور برای 
آن مراسمی دنباله دار برگزار می شود که از آن هم هیچ اطالعی 
ندارم. ویکی پدیا می گوید جشِن تیرگان پس از نوروز، ارزنده 
ترین جشن بومی ایرانیان است. به فعِل "است" خیره می شوم.

 پیام جاستین ترودو برای افتتاح جشنواره تیرگان 2017 – کانادا

www.aparat.com

فرهنگ و هنر



پیشینه ی تیرگان روایات مختلفی دارد. از ابوریحان بیرونی که 
در آثارالباقیه از آن به عنواِن روز بزرگداشت نویسندگان یاد کرده 
است؛ تا احتماِل وقوِع افسانه آرش کمانگیر در آن روز . مدتی 
طوالنی است که دیگر از این دست "ندانستن ها" تعجبی نمی 
کنم. گویا تنها ما بی خبر مانده ایم که چگونه بوده ایم. بی خبری 
هم به مرور عادت می شود و زمانی می رسد که دیگر خبر داشتن 
شگفتی می آورد و آه از فرهنگ فراموش شده ی ما. فرهنِگ غنِی 
فراموش شده ی ما. این حجم از فراموش شدگی تنها مربوط به 
آیین ها نمی شود. در همین ثانیه ای که این نوشته خوانده می 
شود هزاران نفر ورای این مرزها از سعدی و موالنا می خوانند، 
تفسیر و ستایش می کنند و شاید بارها بخاطر وجوِد همچون 
سرمایه های پرباری به ما غبطه می خورند. حال آنکه تنها دانِش 
بیشتِر افراد جامعه ی ما از ادبیات غنایی کشورمان نهایتا آشنا به 
نظر رسیدِن شعرهایی است که در کتاب های ادبیاِت دبیرستان 

خوانده اند!

غرق در فراموشی
درماندگی افکار و جهت گیری های ذهنِی بعضا بی پایه و اساسی 
که اخیرا در جامعه دیده می شود شاید تنها بخِش کوچکی از 
تبعات رها شدن در گرداِب وسیع فراموشی است. زمانی که ارزش 
ها شروع به تغییر کنند و الگو های نادرست شروع به رواج پیدا 
کردن، زمان زیادی نمی گذرد تا سبک زندگی ، نظام فکری یا 
حتی نحوه ی تصمیم گیری های اجتماعی ما دچار دگرگونی 
هایی می شوند که نمی توان از میزان اثرگذاری آن ها بر نسل 
جدید چشم پوشید. هم زیستی تشنج های اقتصادی و سیاسِی 
موجود مسلما به کمتر افرادی مجال برای فکر کردن به این دست 
مسائل می دهد. هرچند نمی توان انکار کرد نتایج بی توجهی به 
فرهنگ و هنِر فاخر تا چه اندازه دیر بروز می کنند، تا آن جایی 
که پرداختن به مهمالِت ) به اسم هنرِی ( مرسوم تبدیل به امری 

معمول و در بسیاری از موارد محبوب می شوند. 

تالش برای احیای فرهنگ
آنچه  از انساِن حال حاضر انتظار می رود شاید چیزی فراتر از 
حفظ و نگهداری گذشته باشد، چیزی اثر گذار و التیام بخش. در 
این حیاِت نباتِی فرهنگ و هنر با چنگ زدن به محدودیت ها و 
پای بندی قوانیِن بی قانون، برای احیای دوباره ی فرهنگ بیشتر 
از خالقیت نیاز به منطق و استدالل احساس می شود، هرچند 
در نگاه اول این طور به نظر نمی رسد اما هیچ چیز آسان تر و 
در عین حال سخت تر از دادِن شکلی جدید به "فاخر" ها برای 
جذب مردم به سمت آن ها وجود ندارد. هنِر تلفیق احتماال از 
معدود راهکار های در دست است. با وجود اینکه در آن نیاز به 
ریسک پذیری و تخصص وجود دارد اما همانطور که نمونه های 
موسیقیایی آن تا به امروز با اقباِل جمعی رو به رو شده اند، شاید 
بتوان بستری برای تلفیق فرهنِگ سابق و فعلیمان ایجاد کرد. 
آن چه می دانیم این است که کنار گذاشتِن تاِم یه خِط مشِی 
فکری ) مانند آنچه بعد از ورود اسالم به ایران اتفاق افتاد ( نه 
تنها کارآمد نیست، بلکه می تواند در مواردی باعِث تخریب یا 
ایجاِد تنش های اجتماعی در سال های آینده شود که نتیجه 
ای جز ایجاد جبهه گیری های حزبی و قومی و یا بار روانی 
بیشتر از طرِف موافقان هر یک از جریان ها نخواهد داشت. از 
سوی دیگر ایران از گذشته بستری برای کنار هم قرار گرفتِن 
گونه هایی متفاوت از فرهنگ های قومیتی بوده است، که در 
اصل نشان دهنده ی پتانسیل باالی کشور برای کنار هم قرار 
گرفتن ، پذیرش و احترام متقابل نگرش ها است.  حال آن چه 
تاریخ نشان می دهد تاثیر بیش از حد سیاست در جهت گیری های 
عمومی جامعه است. تخریب بنای ساخته شده ی هنر و فرهنِگ 
گذشته و حذف آثار و نشانه های آن یا تالش برای ایجاد دوباره ی 
نگرشی جدید جوابگوی نیاز های روانی جامعه و احساس تعلِق 
روحی آن ها به نظامی فکری نخواهد بود. تحمیل گرایشات و 
برداشت های جدید از تاریخ با توجه به مصالح سیاسی جامعه از 
ابتدایی ترین دوره های آموزشی و حذف هر نوع اثر از تعلقات 
گذشته تنها ویرانه هایی از انسان حاضر به وجود آورده است که 
نمی داند و نمی تواند دریابد به کجای نظام فکری جهانی تعلق 
دارد. و این اثر نه تنها او را در ذهن خود متعلق به هیچ کجا 
نمی کند، بلکه از پیشرفت و آزادی های ذهنی باز نگه می دارد. 
هرچه هست شاید درمانی مانند تلفیقات فرهنگی یا باز نگری 
در آنچه از گذشته تا کنون انجام شده است کمکی به وضعیِت 

وخیم انسان معاصرِ جامعه ی ایران بکند.

فرهنگ و هنر
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فاطمه زارعی

برای آنچه از دست رفته و نرفته است
در پیرامون از خودبیگانگی در فرهنگ ایرانی
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طنز

شادی بیگ وردی
پاپاراتزی به عکاسانی گفته می شود که با سماجتی خاص به 
دنبال عکس گرفتن از چهره ها یا سلبریتی ها هستند. امروزه 
با گسترش فناوری، امکان عکس برداری تقریبا برای همه 

اقشار جامعه میسر شده است.

پاپاراتزی ها مشغول کاراند!
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فکر و ذکرمان شد کسب آبرو، چه آبرویی، مملکت رو تعطیل 
کنید، داراالیتام دایر کنید درست تره. مردم نان شب ندارند، 
رشاب از فرانسه می آید، قحطی است، دوا نیست، مرض 
بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند، باران رحمت از 
دولتی رسقبله عامل است و سیل و زلزله از معصیت مردم. 
میرغضب بیشرت داریم تا سلامنی .... ریخت مردم از آدمیزاد 
برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده، چشم ها 

خامر از تراخم است، چهره ها تکیده از تریاک.
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به مناسبت 24 مردادماه  زادروز علی حامتی
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