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16 آذر روز مرگ دانشجوست. دانشجویایی که در سرکوب های شدید سال 32 در برابر استبداد داخلی 
اقدام و  اندام استکبار خارجی سکوت نکرده بودند. 16 آذر سالروز مرگ دانشجویانی است که  و عرض 
عملشان مسیری را در برابر آرمان خواهی دانشجویان قرار داد: ایستادگی و مقاومت تا پای جان. مرگ برای 
آنان پایان راه نبود. مرگشان تولد دوباره و هزار باره بود. تولد هزاران دانشجوی دیگر که برای اهدافشان تا 
پای جان می ایستادند. از خونشان هزاران دست بر آمد برای برکندن کاخ استبداد. به تاریخ این مبارزان 
با ظلم نگاه کنید تا آفرینش تحول را ببینید. تحولی مدام و آفرینشی بی وقفه، از خون هایی که 66 سال 

پیش، دژخیمان بر خاک ریختند.
تقال برای رسیدن به رهایی هنوز به پایان نرسیده. میدان ها تغییر کرده اند، زمان بسیار گذشته و فراز و 
فرود های فراوان طی شدند. در این مسیر دانشجویانی همیشه بوده اند که از راه های مختلف به این میدان 
آمده اند و دلسوزانه به نقد نقص ها پرداخته اند. گویی که این رسالتی است تاریخی بر دوش دانشگاهیان. 
در هر دوره ای از تاریخ معاصر ایران دانشگاه تالش کرده تا جایگاه خود را به عنوان بخش نخبه و پیشرو 
جامعه حفظ کند. اما چند سال اخیر دوره ی فترت برای فعالین دانشجویی بوده است. بخش بزرگی از این 
رخوت و فترت معلوِل محدودیت ها و فشارهای موجود از طرف مسئولین دانشگاه ها است. به هر حال باید 

پذیرفت این سکه روی دیگری هم دارد: سردرگمی.
فضای دانشگاه مانند میدانی است که ما به دور آن می گردیم. هیچ آفرینشی در کار نیست. همه تکرار 
راهی است که پیش از ما رفته اند و حاال ما باید برویم. ورود به دانشگاه از آغاز، برای ما، همین گونه بوده 
است. دانشگاه می آییم چون باید به دانشگاه رفت. پرسشی نیست که به دنبال پاسخش باشیم. تحولی 

نیست که ما خواستارش باشیم. آفتی که ما را به این فترت رسانده همین بی پرسش بودن است.
نا امیدی از تغییر میتواند یکی از عواملی باشد که ما را از آفرینش تحول دور میکند. سال هاست که برای 
اصالح و تغییر شرایطی که معتقد بودیم مناسب نیست، از راه های مختلف تالش های بسیار کرده اند. اما 
باز همچنان همان خواسته ها باقی مانده و همان شرایط، با تغییرات جزئی، پیش روی ماست. با گذشت 
پیشین،  نسل های  منتقل شده. خواسته های  بعد  نسل  به  نسلی  از  تنها  نیافته.  توسعه  مطالبات  زمان 
آنچیزی است که ما از دوره ی قبل به ارث برده ایم. کاری که باید کرد هم همین است که این خواسته 
ها و پرسش ها را نیز برای نسل بعد به میراث بگذاریم. وقتی پرسش ها درونی نشود. وقتی که خواسته 

ها عاریه ای باشند، دلیلی برای خروج از فترت وجود ندارد. تکرار، اعمالمان را تهی از معنی کرده است.
برای عبور از این وضعیت و رفع این رخوت باید پرسش های خودمان را داشته باشیم. این مقصود با درونی 
کردن پرسش ها دست یافتنی است. پرسش های پیشینی که با گذشت زمان پاسخی برای آن ها پیدا 
نکرده ایم را باید درونی کنیم و از نگاه خود به دنبال پاسخ های جدید باشیم. این نشریه حاصل همین 
پرسش های درونی شده است. دانشجویانی پرسش های گذشته را درونی کرده اند و با تحلیل شرایط امروز 

به دنبال پاسخ های خود در این یادداشت ها می گردند.
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حساب  به  بشر  نیازهای  ترین  ابتدایی  از  یکی  مسکن 
کارهای  از  فراغت  از  پس  اولیه  بشر  که  زمانی  می آید. 
از  دور  به  شب  گذران  برای  پناه گاهی  دنبال  به  روزانه 
رابطه ی  می برد.  پناه  غارها  به  می گشت  وحش  حیات 
یک جانشینی شکل  با شروع  مسئله ی مسکن  با  انسان 
نیاز تا حدی است  این  نوینی به خود گرفت و اهمیت 
نیازهای  عنوان  به  پوشاک،  و  خوراک  کنار  در  که 
عدم  یا  مسکن  فقدان  از  می روند.  شمار  به  بشر  اصلی 
به عنوان بحران مسکن  با کیفیت  به مسکن  دسترسی 
و گسترش شهرها  انقالب صنعتی  از  یاد می شود. پس 
این بحران جدی تر شده و با هجوم جمعیت روستایی به 
شهرهای صنعتی در جستجوی اشتغال و شاید زندگی 
با سرعت سرسام آوری رشد کرد  بهتر، جمعیت شهری 
و تقاضا برای مسکن شهری افزایش یافت. این افزایش 
تقاضا باعث به وجود آمدن بحران مسکن و شکل گیری 
بزرگ  شهرهای  در  نشینی  حاشیه  چون  پدیده هایی 

حامد رهناممردم و مسکن؛ مشکل دیروز و بحران امروز

مهندسی برق

جهان شد. در ایران اما اوضاع از قراری دیگر بود.  بنا بر 
اولین سرشماری نفوس و مسکن در ایران به سال 133۵ 
جمعیت کشور چیزی نزدیک به 1۹ میلیون نفر بود که 
درصد شهرنشین  و 31  نشین  روستا  تعداد 6۹  این  از 
بودند. در سال 13۴2 و با ابالغ سیاست های اصالحات 
به  به شهرها هستیم  روستانشینان  ارضی شاهد هجوم 
طوری که در سرشماری سال 13۴۵ با توجه به افزایش 
13/3 درصدی جمعیت نسبت به سال 133۵، جمعیت 
یافت.  افزایش  درصد   3۸ به   31 از  کشور  شهرنشین 
عدم  و  مهاجرین  نامناسب  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به 
مهاجرینی  آنان،  جذب  برای  مناسب  کار  بازار  وجود 
که به دلیل اصالحات ارضی زمین ها و مشاغل خود را 
در  مناسب  مسکن  تامین  پس  از  بودند،  داده  از دست 
شهرها برنمی آمدند. این امر باعث به وجود آمدن موج 
بزرگی از حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ کشور 
گودال نشینی ها  و  حلبی آبادها  مانند  مناطقی  ایجاد  و 



شد. پس از انقالب 13۵۷ و تصویب قانون اساسی جدید 
برای  تأمین مسکن  به  مستقیماً  که  اصل 31  از جمله 
انتظار می رفت که روند  اشاره دارد،  افراد جامعه  همه 
اما  این بحران در پیش گرفته شود  برای حل  مناسبی 
 136۵ سال  سرشماری  در  بود.  دیگری  چیز  واقعیت 
کرد  غلبه  شهری  بر  روستایی  جمعیت  بار  اولین  برای 
سرشماری  آخرین  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  روند  این  و 
در سال 13۹۵ حاکی از ۷۴ درصد جمعیت شهرنشین 
است.  اگر در سال های ابتدایی دهه 6۰ به مانند فیلم 
اجاره نشین های داریوش مهرجویی، رویای خرید خانه و 
رهایی از اجاره نشینی آرزویی دور و دراز برای مردم بود، 
چه بسا اکنون اجاره نشینی و توانایی پرداخت اجاره خود 
یک مزیت است. زیرا بحران مسکن در کشور تا جایی 
پیش رفته است که امروز پدیده هایی مانند چادرنشینی، 
اطراف  در  گورخوابی  و  خوابی  ماشین  نشینی،  کانکس 
می شود.  یافت  وفور  به  ما  متمدن  و  بزرگ  شهرهای 
که  شهری  مهاجران  از  برخی  اخیر،  گزارش های  طبق 
در  را  شب ها  ندارند،  تهران  در  مسکن  تهیه ی  توانایی 
چادرها و یا ماشین های خود به سر می برند. طبق اصل 
همه  نیاز  با  متناسب  مسکن  تامین  اساسی  قانون   31
طبق  همچنین  است.  حاکمیت  وظایف  از  جامعه  افراد 
بند یک اصل ۴3 برآورده کردن این نیاز در جریان رشد 
انسان ها امری ضروری است. پس از پایان جنگ و مرگ 
آیت اهلل خمینی و همچنین با توجه به ویرانی های جنگ 
سیاست های  اجرای  ایران  حاکمیت  بودجه،  کمبود  و 
نئولیبرالی تعدیل ساختاری را در دستور کار خود قرار 
داد. انتخاب این سیاست ها در چارچوب یک حکومت 
و  و همچنین خصوصی سازی خصولتی  غیردموکراتیک 
اقتصاد رانتی با چاشنی تحریم ها ضد بشری، پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی شدیدی در جامعه ی ایران به دنبال 
زمانی  بازه ی  در  قیمت مسکن  مثال،  عنوان  به  داشت. 
13۷۰ تا 13۹۷ افزایش سرسام آور232 برابری را تجربه 
کرد. همه این موارد را باید همزمان با هجوم روز افزون 
در  تهران  جمله  از  شهرها  کالن  حاشیه ی  به  جمعیت 
نظر گرفت. همزمان با افزایش قیمت مسکن،آمار منتشر 
شده حکایت از کاهش توان خانوارهای ایرانی برای خرید 
دارد.  ایران  شهرهای  در  اجاره نشینی  رشد  و  سرپناه 
جمعیت اجاره نشین شهری از 21 درصد در سال 13۷۵ 
به 3۷ درصد در سال 13۹۵ رسیده است. در سال 13۹۵ 
بالغ بر 6۰ درصد مردم ایران در واحدهای تحت مالکیت 
خود، 31 درصد در واحدهای استیجاری و۹ درصد در 
سایر واحدها زندگی می کنند. باید توجه داشت که تورم 
قیمت مسکن در طوالنی مدت از تورم عمومی نیز پیشی 

گرفته است به طوری که از سال 13۹2 تا کنون، قیمت 
تجربه کرده که  برابری  افزایشی ۷/2  تهران  در  مسکن 
است.  داشته  نیز  بیشتری  شتاب  گذشته  سال  یک  در 
به  مسکن  خرید  برای  متوسط  انتظار  مدت  اکنون  هم 
33 سال رسیده است. این افزایش قیمت موجب تشدید 
بحران های حاشیه نشینی و خانه های غیر استاندارد شده 
است. اگر چه اخیرا شاهد رکود در بازار مسکن در کالن 
افزایش  نشان دهنده ی  اخیر  آمارهای  بوده ایم  شهرها 
چشمگیر قیمت در شهرهای اطراف پایتخت است. برای 
افزایش  مثال شهر پردیس در سال های اخیر بیشترین 
قیمت را تجربه کرده است. افزایش قیمت غیر قابل باور 
۵۰۰ درصدی در پردیس و یا 2۰۰ درصدی در هشتگرد 
در  گسیخته  افسار  قیمت  افزایش  از  اخیر  سال   6 در 
شهرهای اطراف پایتخت حکایت دارد که می توان دلیل 
آن را هجوم پایتخت نشین ها به این مناطق دانست. در 
حل  برای  مهر  مسکن  عنوان  تحت  طرحی  قبل  دولت 
موفقیت  عمل  در  طرح  این  اما  شد  مطرح  مشکل  این 
واجد  از ۵۵ هزار  بیش  و هم اکنون  نکرد  زیادی کسب 
دلیل  می توان  دارد.  وجود  متقاضی  بدون  مهر  مسکن 
افتاده بودن این  افزایش قیمت مسکن مهر، دور  آن را 
وجود  عدم  مهمتر  همه  از  و  شهرها  به  نسبت  خانه ها 
کیفیت مناسب در ساخت این خانه ها دانست. کما اینکه 
استحکام  عدم  بودیم  شاهد  کرمانشاه  اخیر  زلزله ی  در 
خانه های این طرح باعث به وجود آمدن خسارات مالی 
و جانی زیادی به شهروندان شد. بحران مسکن، به مانند 
تمامی بحران های اقتصادی و اجتماعی، بیشترین فشار 
را به طبقات و اقشار محروم جامعه از جمله کارگران و 
تهی دستان و زنان سرپرست خانوار وارد کرد. اقشاری که 
درآمدشان کفاف تامین مسکن در پایتخت را نمی دهد 
و آنان را به سمت حاشیه نشینی می راند. برای مثال در 
شش ماهه ی نخست امسال افزایش شدیدی در اجاره بها 
با توجه به رکود بازار مسکن به وجود آمد که این افزایش 
هزینه مستقیماً بر کیفیت زیست اجاره نشینها در مرکز و 
جنوب شهر تاثیر خواهد گذاشت. آمارهای منتشر شده 
از وضعیت معیشتی مردم، از عدم تناسب درآمد و اجاره 
بها برای طبقات متوسط و محروم حکایت دارد. به عنوان 
مثال در گزارشی عنوان شده بود که بیش از ۸۰ درصد 
درآمد کارگران و اقشار تهی دسِت اجاره نشین در تهران، 

صرف پرداخت اجاره بهای منازل می شود.
 در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد شاخص هایی 
توانایی خرید مسکن، دسترسی  به  مانند نسبت درآمد 
رشد  نسبت  مسکن،  به  اقتصادی  مختلف  دهک های 
زیادی  های  بحث   ... و  به ضریب جینی  قیمت مسکن 
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شده است. اما این شاخص ها نمی توانند تجربه ی زیسِت 
بیش از 6 میلیون خانواده ی اجاره نشین را با مسئله رشد 
قیمت مسکن شرح دهد. مسئله ی اجاره نشین ها عموماً 
شود  می  خالصه  مسکن  خرید  امکان  در  توان شان  به 
خصوصاً که این افزایش قیمت، آن ها را به حاشیه ها و 
بافت های فرسوده سوق می دهد. در تابستان ۹۸ بعد از 
۴۵ ماه روند افزایش قیمت مسکن، این روند متوقف شد 
اما این رکود در بازار خرید فروش، با افزایش سرسام آور 
حجم  کنون  تا  آمارها  اساس  بر  شد.  همزمان  اجاره بها 
معامالت در بخش های جنوبی شهر تهران و خانه هایی 
به  کار  است.  یافته  افزایش  متر   ۸۰ از  کمتر  متراژ  با 
جایی رسیده است که مردم به ناچار به تهیه ی خانه های 
باالی  طبقات  یا  و  زیرزمین ها  نظیر  روشنایی  بدون 
آپارتمان های بدون آسانسور روی آوردند. از طرفی دیگر 
باید دگرگونی فرهنگی خانوارهای ایرانی را نیز در نظر 
گرفت؛ از جمله خانوارهای تک نفره و مسئله ی ازدواج 
سفید. برخالف تالش حاکمیت در ۴۰ سال اخیر برای 
کاهش سن ازدواج و افزایش زادوولد و حفظ محیط و 
ساختارهای سنتی جامعه، وضعیت اقتصادی و فرهنگی 
مسکن  نفره،  یک  خانوارهای  آمار  افزایش  باعث  کشور 
اشتراکی و مجردی و هم خانگی زوج های جوان به عنوان 
ازدواج سفید شده است. مالکان نیز به دلیل کم تعداد 
بودن و در نتیجه استهالک کمتر خانه های شان به این 

چنین مستاجرانی تمایل بیشتری دارند. این سومین سال 
است که زمزمه هایی از شورش اجاره شینان در جامعه ی 
حاشیه نشینی  مانند  بحران هایی  می شود.  شنیده  ایران 
و ماشین خوابی، نارضایتی عمیقی در بین اقشار محروم 
به وجود آورده است و اگر حاکمیت در حل این بحران 
می تواند  مسکن  بحران  نکند،  ورود  کرایه ها  مدیریت  و 
باشد.  مردم  شورش  برای  محرک ها  بزرگترین  از  یکی 
روبرو  با 2 مشکل  بحران مسکن  در  اسالمی  جمهوری 
سیاست های  در  ریشه  که  اقتصادی  مشکالت  است؛ 
از  و  دارد  خارجی اش  سیاست  گره های  و  نئولیبرالی 
ایران  طرفی، پذیرش سبک جدید زندگی در جامعه ی 
که الزمه ی آن انعطاف پذیری در ایدئولوژی حاکم است. 
مسائلی که در این سال ها جزو خطوط قرمز اصلی نظام 
فرودستان  و  مردم  این  میان  این  در  به شمار می روند. 
هستند که تمامی ضرر اجرای سیاسیت های نئولیبرالی 
سرکوب  در  حاکمیت  مشی  خط  و  می کنند  تحمل  را 
و  سابق  رویه های  تغییر  عدم  از  خبر  مردم،  اعتراضات 
تشدید بحران مسکن و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن 

می دهد.



در دهه های اخیر شاهد تحمیل اراده ی حاکمیت بر مردم به 
تا  بازداشت و سرکوب فعالین گرفته  از  شکل های گوناگون 
فیلترینگ و قطع اینترنت بوده ایم.در دو دهه ی اخیر فیلترینگ 
و قطع اینترنت به بهانه های مختلف و زمان های گوناگون 
از گزینه های دم دست مسئولین در این زمینه بوده است. با 
مختلف  اقشار  بین  در  اینترنت  از  استفاده  فراگیری  به  توجه 
جامعه و نقش مهمی که این ابزار در ایجاد ارتباط بین مردم 
دارد و همچنین وابستگی بسیاری از فعالیت های روزانه به آن، 
حکومت های استبدادی تالش زیادی در کنترل و جهت دهی 
به آن دارند. در مرداد ۸۵ با ابالغ آیین نامه ی »سامان دهی 
سایت های اینترنتی« صفحه هایی که یکی از ۱۹ مورد این 
آیین نامه را نقض می کردند فیلتر شدند)حدود ۵ میلیون سایت( 
و فیلترینگ آغاز شد. برخی از این موارد ۱۹ گانه که به دلیل 
گنگ بودن و مصداقی نبودن موارد آن، امکان برخورد با طیف 
گسترده ای از فعالیت های مجازی فراهم شد به شرح زیر است:

۱- تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و 
منافع جمهوری اسالمی ایران

رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  مطالب  تحریف   -2
مدظله العالی ، تحریف انقالب اسالمی ملت ایران و توهین 

به ارزش های آن 
3- هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه 
در وحدت و وفاق ملی و استقالل و تمامیت ارضی و یا القاء بد 
بینی و نا امیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام

 ، از قبیل نظامی  4- افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده 
امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی

۵- اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و 
اخالق عمومی

6- آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه 
های اطالع رسانی غیر مجاز )فیلترینگ(

7- نشر اکاذیب و افترا
اقبال  افزایش  محض  به  هم  اخیر  سال های  طول  در 
فیس  توئیتر،  مانند  اجتماعی ای  های  شبکه  به  عمومی 
سمت  به  حاکمیت   ، و...  بوک،یوتیوب،وایبر،الین،تلگرام 
مسدودسازی این شبکه ها حرکت کرد. ) در حالی که مشاهده 
شبکه ها  این  در  آزادانه ای  فعالیت  نظام  مسئولین  می کنیم 
مدت  برای  و  شد  فیلتر  دوباره  تلگرام  گذشته،  سال  دارند.( 
کوتاهی نارضایتی مردم را به دنبال داشت. اما بعد از مدتی به 
کل فراموش شد وبه این  حداقل که می توانستیم با استفاده از 
برخی فیلترشکن ها به صورت موقت به تلگرام دسترسی داشته 
باشیم، راضی شدیم. البته در دستور قضایی دادستانی آمده بود 
که تلگرام باید به گونه ای فیلتر شود که حتی با ابزار هایی شبیه 

قطعی اینترنت؛ سرکوب به بهانه تامین امنیت
فیلترشکن هم قابل دستیابی نباشد! در صورتی که این اتفاق 
به فراموشی  نیز  این موضوع  از مدتی  احتمااًل پس  می افتاد، 
سپرده می شد و پیام رسان دیگری مورد اقبال قرار می گرفت. 
قطع شدن یا کند شدن اینترنت هم در تاریخ های حساسی 
مانند خرداد ۸۸، دی ۹6 و آبان ۹۸ به شکل گسترده ای اتفاق 
بازه ی قطع شدن  افتاده است که طوالنی ترین و شدیدترین 
اینترنت در اعتراضات اخیر پیرامون گران شدن بنزین اتفاق 
افتاد. به محض شروع شدن اعتراضات مردمی فیلتر شکن ها 
دچار اختالل شده و روز بعد در 2۵ آبان، اینترنت بین المللی 
به دستور اعضای شورای عالی امنیت ملی قطع شده و تنها 
دسترسی به سایت های داخلی و شبکه ی ملی اطالعات امکان 
پذیر بود. این بازه ی زمانی مسدودشدن اینترنت بیش از یک 
هفته به طول انجامید. شبکه ی ملی اطالعات که بنا به تعریف 
حاکمیت، پروژه ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار 
ملی در ایران است، در واقع چیزی به جز قطع ارتباط مردم با  
شبکه ی جهانی اینترنت نیست. در صورت موفقیت این پروژه، 
زمینه ی دسترسی وسیع حکومت به اطالعات شخصی افراد 
فراهم خواهد شد. همچنین حاکمیت امکان کنترل گسترده ای 
بر منابع اطالعات مردم خواهد داشت. چنین پروژه ای نادیده 
باشد.  می  فردی  اختیار  حق  و  مردم  ابتدایی  حقوق  گرفتن 
طبق برآورد خبرگزاری های رسمی، به ازای هر روز قطع شدن 
زیان  کشور  اقتصاد  به  تومان  میلیارد   43۰۰ حدود  اینترنت 
وارد شده است. این قطعی طوالنی مدت که برای جلوگیری 
بود  اطالعات و سرکوب مردم صورت گرفته  آزاد  از گردش 
مشکالت فراوانی برای مردم به وجود آورد. کسب و کارهای 
اینترنتی را دچار ضررهای شدیدی کرد، تجارت خارجی را از 
کار انداخت و دانشگاه و دانشجویان و بسیاری از بیماران را 
دچار مشکل کرد. گویا این موارد و مشکالت، اهمیت چندانی 
برای صاحبان قدرت ندارد و تنها چیزی که به آن اهمیت داده 
می شود، حفظ صندلی قدرت به هر روش و با هر هزینه ای 

است.

نگین کابلی

مهندسی شیمی
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مفهوم  عام ترین  در  تفکر  پیشروِی  مقام  در  روشنگری، 
خود، همواره کوشیده است آدمیان را از قید و بند ترس 
رها و حاکمیت و سروری آنان را برقرار سازد. با این حال، 
از  است،  روشن گشته  تمامی  به  اکنون  که  کره  خاک، 

درخشش ظفرمند فاجعه تابناک است.
و  آدورنو  تئودور  روشنگری؛  دیالکتیک  آغازین  جمله ی 

ماکس هورکهایمر
به  است،  جریان  در  ما  اطراف  در  که  فاجعه ای  امروز 
غیر  چیز  هر  از  گفتن  که سخن  درآمده  هیبتی  چنان 
در  فاجعه  است.  کرده  تبدیل  عبث  امری  به  را  آن  از 
تمامی ساحت های زندگی ما در حال رشد است و دیر 
نخواهد بود که همه چیزمان را در بر گیرد. انسان قرن 
به  و  نگرفت  درس  خود  پیش  قرن  ویرانی های  از   21
داد  ادامه  بیشتر،  با شدتی  روندهای سابق خود،  همان 
بر همان  نداشت،  این  و »خورشید هم که چاره ای جز 

اوضاع پیشین تابید.«
پیدا کردن ردپای فاجعه در جامعه ی مدرنی که در آن 
زندگی می کنیم کار سختی نیست. کافی است یک روز 
به صورت اشتباهی چند ایستگاه پایین تر از دانشگاه مان 
پیاده شویم. کافی است نگاهی به آسمانی کنیم که در آن 
دود صنعت، پرتوهای نور خورشید را می بلعد و راه نفس 
بیمارستان ها  به  است سری  کافی  می بندد.  را  کشیدن 
یا مدارس دولتی بزنیم. کافی است نگاهی به فیلم ها و 
اعتراضات  در  معترض  مردم  کشتار  و  سرکوب  تصاویر 
اخیر بی اندازیم. کافی است یک بار در اینترنت، کلمه ی 
اندکی  را جستجو کنیم. کافی است  »زندانی سیاسی« 
با فاجعه روبرو  تا  ببینیم  را  بینی خود  از جلوی  بیشتر 

شویم. 

تاریخ فاجعه
است؟  آمده  وجود  به  چگونه  و  چیست  فاجعه  این  اما 
بیمارستان ها  در  فاجعه  بین  ارتباطی  می توان  چگونه 
آلودگی  و  زیستی  محیط  بحران های  دولتی،  مدارس  و 
این  تاریخ  یافت؟  اقتصادی و سیاسی  هوا و بحران های 
پاسخ را به ما می دهد. تاریخ به ما می گوید که همواره 
اقلیت بسیار کوچکی از صاحبان قدرت و ثروت بوده اند 
که برای تمامی بشریت تصمیم گرفته اند. کارل مارکس 

درخشش ظفرمند فاجعه

تا کنون  تاریخ  تحلیل می کند:»  این گونه  را  بشر  تاریخ 
موجود جوامع، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. آزاد و 
و  استادکار  رعیت،  و  ارباب  عوام،  و  نجیب زادگان  برده، 
شاگرد، و خالصه ستمگران و ستمکشان، با یکدیگر در 
گاه  پیکاری  به  یکدیگر  علیه  و همواره  بوده  دائم  تضاد 

پنهان و گاه آشکار برخاسته اند.«
در تحلیل مارکس، عامل اصلی فاجعه، سلطه ی طبقات 
است.  جامعه  طبقات  دیگر  بر  ثروت  و  قدرت  دارای 
تکامل  با  متناسب  شکلی  دوران،  هر  در  که  سلطه ای 
این  باستان  در عهد  است.  به خود گرفته  بشر  تاریخی 
سلطه به شکل برده داری مستقیم وجود داشت که در 
آن، اقلیتی از جامعه، باقی افراد را تحت مالکیت مستقیم 
خود داشتند و با استفاده از خشونت عریان، اراده ی خود 
از دسترنج شان  و  بی اختیار تحمیل کرده  بردگان  به  را 
زمین داری،  و  فئودالیسم  عصر  در  می کردند.  استفاده 
بردگان تبدیل به دهقانان شدند. دهقانانی که روی زمین 
ارباب کار می کردند و سهم اندکی از محصول را برای خود 
برمی داشتند. سهمی که صرفا به اندازه ای بود که دهقان 
تا مجددا بر روی زمین  تا سال دیگر زنده نگه دارد  را 
دهقانان  سرمایه داری،  دوران  با سررسیدن  کند.  کشت 
تبدیل به کارگران »آزاد« شدند. آزاد برای فروش نیروی 
برده ها و دهقانان دیروز،  به صاحبان سرمایه.  کار خود 
فروش  برای  »آزادی«  این  از  استفاده  به  مجبور  امروز 

نیروی کار خود بودند تا از گرسنگی نمیرند.
ادامه ی  در  معاصر  سرمایه داری  که  نیرنگی  بزرگترین 
مسیر استثمار و سلطه ی اقلیت بر اکثریت پیش گرفت، 
عادی سازی بردگی و معنی زدایی از واژه ها بود. آزادی، 
سیاسی  مشارکت  »مدنی«،  جامعه ی  »آزاد«،  اقتصاد 
فرنگی  توت  یک  گذاشتن  با  تا  بود  کلیدواژه هایی   ... و 
که  را  فاجعه ای  ماهیت  بتواند  لجن،  از  کیکی  روی  بر 
به وجود آورده بود در اذهان دیگر طبقات تغییر دهد. 
ظاهر  و  شعارها  با  کشورها  برخی  در  سرمایه داری 
دیکتاتوری  هیبت  در  دیگر  برخی  در  و  دموکراتیک، 
بر خالف  ادامه می دهد.  به حیات خود  نظامی و دینی 
تصور عمومی، سرمایه داری ربطی به دموکراسی ندارد؛ 
و در حقیقت نظم سرمایه داری )مخصوصا آخرین شکل 
ضد  و  دموکراسی  ضد  کامال  نظمی  نئولیبرالیسم(  آن، 

علیرضا برادران

مهندسی هوافضا
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با  را  رای  نفر یک  هر  است. سرمایه داری شعار  مردمی 
شعار هر دالر یک رای جابجا می کند. اگر روزی شالق و 
صلیب و زنجیر ابزار کنترل بردگان بود، اکنون از رادیو و 
تلویزیون و رسانه ها و فضای مجازی برای تحمیق توده ها 

و تحمیل اراده بر آنان استفاده می شود.
سرمایه داری، فضای میان امور خصوصی و امور اجتماعی 
در زندگی بشر را از بین برد و با پر کردن اوغات فراغت 
قدرت  اختیار صاحبان  در  کامال  ابزارهایی که  با  انسان 
افکار  مهندسی  برای  باالیی  امکان  دارد،  قرار  ثروت  و 
عمومی برای خود فراهم کرد. این نوع جدید سرکوب، 
از  پیش  را  واقعی  عدالت  و  آزادی  خواسته ی  و  تمنا 
شکل گیری اش در ذهن بشر مسخ شده، سرکوب می کند. 
انتخاب  به عنوان آزادی  امروز، آزادی بیشتر  برای بشر 
که  آزادی هایی  می شود.  تعبیر  خود  خصوصی  امور  در 
می توان از آن ها به عنوان آزادی »لذت بردن« یاد کرد. 
چنین آزادی هایی هرچند الزم، اما برای رسیدن انسان 
به حقیقِت آزادی ناکافی اند. سرمایه داری با ایجاد صنعِت 
مصرف  آزادی  مصرف گرایی،  فرهنِگ  و  فرهنگ سازی 
کاالها را به جای آزادی تعیین سرنوشت و زندگی خود 
به توده ها عرضه کرد. آزادی، نه آزادی مصرف و لذت، 
که امکان عمل آزادانه و بر مبنای عقالنیت عملی تعریف 
می شود. هنگامی انسان واقعا آزاد است که قید و بندهای 
تحمیل شده از سوی اقلیتی کوچک از صاحبان قدرت، 
که  زمانی  تا  ندهد.  جهت  را  او  »آزادانه «  تصمیم های 

ساختارها و روابط اقتصادی و اجتماعی، به 
شکل نیرویی بیرونی و بیگانه از فرد، رفتار و 
تمامی زندگی او را به صورت پیشینی تعیین 

می کند، او آزاد نیست.
سیاسی  اقتصاد  تحلیل  بر  عالوه  اینجا  در 
مارکس، تحلیل های روانشناسی اجتماعی و 
روانکاوری فرویدی نیز اهمیت پیدا می کند. 
»هربرت مارکوزه« جامعه شناس و فیلسوف 
از  شده ای  بازنگری   صورت  آلمانی،  شهیر 
روانکاوری فرویدی را به جای تحلیل صرفا 
مفهوم »سرکوب  می نشاند.  اقتصاد سیاسی 
را  نقشی  همان  مارکوزه  تحلیل  در  غرایز« 
ایفا می کند که استثمار و بردگی اقتصادی 

برای مارکس ایفا می کرد. 
بشر،  موجود  کنون  تا  تاریخ  فروید،  نظر  از 
تاریخ سرکوب بشر است. تمدن، برپایه ی به 
بند کشیدن دائمی غرایز و چرخاندن آن ها 
به سمت فعالیت های مفید اجتماعی استوار 
عبارت  با  را  جهت  تغییر  این  فروید  است. 

توصیف  واقعیت«  »اصل  به  لذت«  »اصل  دکرگونی 
می کند. انسان می آموزد که از لذت های فوری و زودگذر 
به خاطر تامین لذت های به تعویق افتاده و مهارشده اش، 
چشم پوشی کند. مارکوزه با این استدالل به تجدید نظر 
در آرای فروید دست می زند که سرکوب هایی که تا به 
ریشه  بوده اند،  بشری  تمدن های  همه ی  ویژگی  حال 
در عاملی خاص دارند که تا به حال در تکامل فرهنگ 
حضور داشته  است: »نیاز به مهار طبیعت در مبارزه علیه 
آنگاه سازمان سرکوب گر  باشد،  اگر چنین  اما  کمبود.« 
زندگی غریزی تابع عواملی خواهد بود که از ماهیت ذاتی 
غرایز سرچشمه نمی گیرند، بلکه ناشی از شرایط تاریخی 
سازگاری  به  مجبور  کنون  تا  غرایز  که  هستند  خاصی 
اصل  یک  واقعیت«  »اصل  بنابراین  بوده اند.  آن ها  با 
به  مختص  فرهنگی  لحاظ  به  بلکه  نیست،  جهانشمول 
اقتصاِد کمبود است. اما در تمدنی مانند تمدن امروزی 
که کمبود منابع تا حد زیادی از بین برداشته شده است، 
می شود.  تبدیل  اضافی«  »سرکوب  به  غرایز  سرکوب 
سرکوبی بیش از آن چه که برای حفظ تمدن الزم است.

از ترکیب تحلیل فروید و تحلیل مارکس، می توان نتیجه 
و  تاریخ سرکوب  جوامع،  موجود  کنون  تا  تاریخ  گرفت 
تحمیل اراده ی انسان بر انسان است. و می توان ریشه های 
تمام چیزهایی که از آن به عنوان فاجعه یاد کردیم را 
ذیل مفهوم کلی »سرکوب« فهم کرد. سرکوب گاهی به 
شکل نرم و با استفاده از رسانه ها و ابزارهای وابسته به 



از  با استفاده  یا به شکل قهری و  انجام می شود  قدرت 
نیروهای نظامی. سرکوب گاهی سرکوب اقتصادی است 
و گاهی جنسیتی، گاهی فرهنگی است و گاهی قومیتی. 
را در تمامی مشکالت و  ترتیب ریشه ی سرکوب  بدین 
ترتیب  بدین  کنیم.  پیدا  می توانیم  کنونی مان  مسائل 
می توان تفاوت میان برده داری، زمین داری و فئودالیسم 
را در تفاوت میان نوع سرکوب و تحمیل اراده فهم کرد. 

نمودهای فاجعه
نگاهی  بد نیست  یافته ایم،  را  اکنون که ریشه ی فاجعه 
به نمونه هایی از این فاجعه در سراسر جهان بی اندازیم. 
از ابتدای انقالب صنعتی و تثبیت سرمایه داری، جامعه 
به دو اردوگاه متخاصم سرمایه داران و محرومان تبدیل 
شد. نتیجه ی آن، جمع شدن ثروت های عظیم در قطبی 
بود.  دیگر  قطبی  در  فالکت  و  فقر  توزیع  و  جامعه  از 
دستمزدی که به کارگران پرداخت می شد، تنها هزینه ی 
زنده نگه داشتن آن کارگر و خانواده اش و تامین جریان 
نیروی کار بود. تولید ثروت در جهان به شکل بی سابقه ای 
افزایش یافت اما چیزی از این سفره نصیب ستم کشان و 
استثمارشوندگان نشد. تضاد منافع بین دولت های بزرگ 
که توسط طبقه ی صاحب قدرت و ثروت اداره می شدند، 
جریانی مداوم از جنگ و کشتار و خونریزی به وجود آورد 
بهرگانی  را نه سرمایه داران، که همان بی  بهای آن  که 
کارخانه ها  در  آن  از  پیش  که  پرداختند  خود  خون  با 
بودند. بشر در عصر  و کارگاه ها در حال فرسوده شدن 
استعمار، شاهد دوباره به بردگی کشاندن ملت ها توسط 
برای  سرمایه داری  بود.  »متمدن«  کشورهای  معدود 
تامین نیروی کار و عدم پرداخت دستمزد به کارگران، 
دوباره جامه ی بردگی به تن ملت های کم تر توسعه یافته 
پوشاند. سیاه پوستان در آفریقا، به عنوان نژاد پست، از 
سرزمین خود دزدیده می شدند تا در مزارع پنبه و نیشکر 

و تنباکو در آمریکا بردگی کنند. 

صورت های  وحشی ترین  از  یکی  عنوان  به  امپریالیسم 
ملت های  به  جدید  فرمی  در  را  استعمار  سرمایه داری، 
بستر  در  می توان  را  امپریالیسم  کرد.  تحمیل  مختلف 
جهانی شدن اقتصاد به صورت کامل فهمید. پس از بلوغ 
بحران  با  اقتصادها  این  غربی،  جوامع  در  سرمایه داری 
اضافه تولید، کمبود نیروی کار و همچنین کمبود مواد 
این مشکالت،  بردن  بین  از  روبرو شدند. الزمه ی  اولیه 
منابع جدید  و همچنین  بازارهای جدید مصرف  یافتن 
نیروی کار و منابع اولیه بود. کشورهایی که کمتر توسعه 
یافته بودند، قربانی این ولع سرمایه داری به کسب سود 
شدند. از طرفی با ورود کمپانی ها و محصوالت خارجی 
و سرمایه گذاری ها در معادن و مواد اولیه این کشورها، 
نتیجه ی  شد.  وابسته  اقتصادی  به  تبدیل  آنان  اقتصاد 
این وابستگی، بازگشت مجدد استعمار در لباس روابط 
آفریقا  از  تاراج ثروت  ملت های رنج کشیده  و  اقتصادی 
در  که  کشورهایی  در  بود.  آسیا  و  جنوبی  آمریکای  تا 
مقابل این وابستگی واکنشی نشان داده می شد، دخالت 
مستقیم سیاسی و نظامی بلوک های قدرت جهانی سعی 
در به ریل بازگرداندن و نرمالیزاسیون این کشورها داشت. 
از جمله ی این دخالت ها، کودتا علیه دولت های مستقل 
و محبوب مردمی در شیلی و ایران با دخالت مستقیم 

سرویس های اطالعاتی بیگانه بود. 

پس از پایان جنگ جهانی دوم، برخی دولت های جهانی 
کردند.  رفاهی حرکت  دولت  به  تبدیل شدن  به سمت 
بهداشت  و  آموزش  مانند  خدمات  برخی  نتیجه،  در 
رایگان، نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی، قانون کار 
مثبت  تبعیض  ایجاد  کودکان،  کار  منع  مناسب،  نسبتا 
برای توانمندسازی زنان در جامعه و دیگر سیاست های 
حمایتی در این جوامع به وجود آمد. اما نظم سرمایه داری 
جهانی و وابستگان آن که این امتیازهای حداقلی برای 
مردم را مزاحم شرکت های بزرگ و قطب های قدرت و 



ریگان  دولت های  آمدن  کار  روی  با  می دیدند،  سرمایه 
در آمریکا و تاچر در انگلیس، موج بزرگی برای حمله به 
این سیاست ها و امتیازها به وجود آوردند که این موج 
به عنوان نولیبرالیسم نامیده شد. در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
عناوین  به  جهانی  مقیاس  در  سیاست ها  این  میالدی، 
بندی،  بودجه  اصالح  ساختاری،  تعدیل  مانند  متفاوتی 
کوچک کردن دولت، بهبود فضای کسب و کار و ... اتفاق 
افتاد. مسئولیت زدایی از دولت ها در عرصه های اجتماعی، 
به فروش گذاشتن اموال عمومی به اسم خصوصی سازی، 
سرکوب  و  کارگری  سندیکاهای  و  تشکل ها  سرکوب 
اعتراض نسبت به  از بین بردن امکان های  معترضین و 
این سیاست ها، پای ثابت اجرای این سیاست ها در سراسر 
جهان بود. در کشوری مانند شیلی که به سادگی تسلیم 
این سیاست ها نشد، یک ژنرال ارتش با حمایت آمریکا 
و بلوک قدرت غرب، بر علیه دولت قانونی سوسیالیست 
وقت دست به کودتایی نظامی زد که طی دوران کودتا 
و تثبیت قدرت، ده ها هزار نفر از مردم شیلی قتل عام 
شدند؛ بازار »آزاد« با سیل خون در شیلی به راه افتاد. 

زنان، قربانیان فاجعه ی مضاعف
در بررسی تاثیر سرمایه داری در مسئله ی زنان، باید به 
این نکته توجه کرد که زنان برای اولین بار در این عصر، از 
برخی قید و بندهای کهن و زنجیرهای پوسیده ی تعصب 
رها شدند. سرمایه داری به دلیل نیاز به نیروی کار زن، 
آنان را برای نخستین بار از کنج آشپزخانه به گوشه ای در 
کارخانه کشاند. ورود زنان به فعالیت های اقتصادی، باعث 
ورود آنان به دیگر سپهرهای اجتماعی شد. این ورود به 
سرمایه داری  مترقی  ویژگی های  از  یکی  گرچه  اجتماع 
نسبت به نظم های پیشین بود، اما منافع اقتصادی اصلی 
پشت این ورود، بهره کشی و به بردگی گرفتن برابر زنان 
و مردان بود. سرمایه داری عالوه بر کاالیی سازی نیروی 
کار زنان، خود زنان را تبدیل به کاال کرد. کاالیی قابل 
قیمت گذاری و خرید و فروش، مانند هر کاالی دیگری 
در بازار »آزاد«. نظم کنونی جهانی، با استفاده از غرایز 
روابط  در  کاالیی  منطق  کردن  وارد  و  انسان ها  جنسی 
این ساحت پیش تر حفاظت  روابط جنسی،  و  زناشویی 
سنت  پوسیده ی  قیدهای  و  قوانین  همان  توسط  شده 
از  برای سودآوری خود کرد.  به عرصه ای  تبدیل  نیز  را 
فروش رابطه ی جنسی در بازار و تبدیل کردن بخشی از 
زنان )عموما زنان فقیر( به مفهومی تحت عنوان »کارگر 
جنسی« گرفته تا استفاده از زنان در تبلیغات کاالهای 
مختلف، از صنعت ستم گرانه ی پورن گرفته تا صنعت مد 
و آرایش که زن را به یک ابزار برای لذت جنسی تبدیل 
می کند. ناگفته نماند که چنین مواردی عالوه بر زنان، 

به مردان یک جامعه نیز آسیب وارد می کند اما این ستم 
برای زنان، به دالیل مختلف تاریخی و وجود کلیشه های 
جنسیتی و نابرابری در امکانات اجتماعی، بیشتر است. 
آری، سرمایه داری زنان را از کنج آشپزخانه به عرصه ی 
جامعه وارد کرد، اما برای بهره کشی از آنان. این گفته به 
هیچ وجه به معنی تایید سیاست های محافظه کارانه ای 
حضور  کاهش  در  ایران  حکومت  سیاست های  مانند 
اجتماعی زنان و تحمیل نوع خاصی از فرهنگ و پوشش 
به آنان نیست. زیرا چنین طرز فکری که خواهان بازگشت 
به آداب و رسوم دوران باستان است، در نهایت به چیزی 
جز ارتجاع ختم نخواهد شد. بلکه سمت و سوی نگاه ما 
باید به سوی آینده و عبور از اشکاالت و نقص های نظم 

کنونی جهانی به نظمی دیگر باشد. 

فاجعه در محیط زیست
مارکس، سرمایه داری  اقتصاد سیاسی  تحلیل  اساس  بر 
برای دوام بقای خود، ناچار از انقالب مداوم در روش ها و 
تکنولوژی های تولید است. به عبارتی، سرمایه داری یک 
نظم پایدار نیست، بلکه نظمی است که هر لحظه باید در 
پویایی و دگرگونی باشد؛ در غیر این صورت ساختارهای 
سرمایه داری در صورت از دست دادن پویایی خود، دچار 
خود-ویرانگری خواهند شد. سرمایه داری در هر لحظه 
لجام  انفجار  و  رشد  این  باشد.  »توسعه«  حال  در  باید 
سرمایه داری،  عصر  در  تکنولوژی  و  صنعت  گسیخته ی 
باعث تغییرات اقلیمی و آب و هوایی خطرناکی در جهان 
گازهای  انتشار  دلیل  به  جهانی  گرمایش  است.  شده 
گلخانه ای، آتش سوزی جنگل ها، انتشار گاز متان از سطح 
زمین به دلیل فعالیت های اکتشاف نفت و معادن و دالیل 
دیگر، مشکالت زیادی برای جهان به وجود آورده است. 
بیماری هایی که بر اثر گرمایش جهانی اپیدمی می شوند، 
ساالنه تنها در شرق آسیا نزدیک به ۸۰ هزار نفر کشته 
کارشناسان،  پیش بینی  طبق  بر  می گذارند.  جای  بر 
تا سال 21۰۰ میالدی،  فعلی،  روند  ادامه ی  در صورت 
دیگر کره زمین قابل زیستن نخواهد بود. فعالیت بشر، 
گونه های جانوری و گیاهی زیادی را به انقراض کشاند و 
باعث تغییر اکوسیستم هایی شده که در طی میلیون ها 

سال، شکل گرفته و به حالتی پایدار رسیده بودند. 
واکنش قدرتمندان و صابحان سرمایه به این بحران، تنها 
انکار اصل موضوع است. کمپانی ها و شرکت های بزرگی که 
کنترل بسیاری از رسانه ها را در دست دارند، با استفاده از 
پول و رسانه ها، پیکار سنگینی با ایده ی گرمایش جهانی 
و فعاالن محیط زیستی به راه انداخته اند. سرمایه دارانی 
که منافع شان در گروی ادامه ی استفاده از سوخت های 
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فسیلی به جای انرژی های پاک است، دلیلی برای نگرانی 
ندرند.  کنونی  روندهای  بار  فاجعه  پیامدهای  مورد  در 
به  اندکی  کالن،  سرمایه های  صاحب  اقلیت  گروه  این 
آینده بشر و حقوق نسل های بعدی نمی اندیشند و تنها 
سودآوری و کسب ثروت بیشتر است که برای این افراد 
و شرکت ها مهم است. دونالد ترامپ، نمونه ی کاملی از 
بزرگترین  از  در سرمایه داری،  پول  و حاکمیت  حماقت 
یک  در  او  است.  زیستی  محیط  فعالیت های  دشمنان 
توئیت، از گرمایش جهانی به عنوان ایده ای تولید شده 
توسط چین و روسیه برای زمین زدن اقتصاد آمریکا یاد 
کرد! جنون سودآوری و توسعه در سرمایه داری، اکنون 

بزرگترین دشمن ادامه ی نسل بشر است. 
فاجعه در ایران

اکنون که توصیفی از فاجعه در سطح جهانی ارائه شد، 
باید فاجعه ای که در ایران با آن روبرو هستیم را به صورت 
مختصات  با  مناسب  جامعه  هر  کنیم.  بررسی  مشخص 
سیاسی - اقتصادی - اجتماعی خاص خود باید تحلیل 
شود. صاحبان و اربابان قدرت در ایران عالوه بر استفاده 
از سرکوب نرم، واهمه ای از استفاده از خشونت عریان بر 
علیه مردم ندارند. ریشه ی مسئله ایران را، مشابه کلیت 
سرکوب  کلی  مفهوم  در  می توان  جهانی،  موجود  نظم 
اراده بر مردم یافت. جمهوری اسالمی نشان  و تحمیل 
داده برای هیچ مسئله ای، هیچ راه حلی ندارد. حکومت 
بر کشور نه بر پایه ی یک دیوانساالری قانونی و عقالنیت 
وحشت  حکومت  و  ارعاب  و  زور  پایه ی  بر  که  ابزاری، 
انجام می شود. نظم حاکم بر کشور بیش از آن که شبیه 
به حاکمیت قانون باشد، شبیه سیستمی ارباب - رعیتی 

است.
رانسیر واژه ی مردم را به عنوان آن بخشی از جامعه که 
هر بخش دیگری نسبت به آن مکمل به حساب می آید، 
تعریف می کند. با این تعریف، می توان به روشنی دید که 
جمهوِر مردم نقشی در اداره ی کشور و تعیین سرنوشت 
وجود  دلیل  به  انتخابی  ظاهر  به  نهادهای  ندارد.  خود 
نهادهایی  حد  در  استصوابی،  نظارت  و  نگهبان  شورای 
مشورتی و فرمایشی تقلیل پیدا کرده اند. بیشترین قدرت 
نهادهای غیرانتخابی متمرکز شده و  سیاسی در دست 
اندک قدرتی که نهادهای انتخابی از آن برخوردار هستند 
نیز به دلیل وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، عمال 
بر کشور  کلیت سیاست های حاکم  در  تغییری  توانایی 
ندارد. در ایران، سلطه ی حاکمان اقلیت بر اکثریت مردم 
به شکلی عریان تر از آن چه که اکنون در جهان مرسوم 
است، وجود دارد. عدم پاسخگویی نهادهایی که بیشترین 
رهبری  نهاد  مانند  دارند  را  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت 

سپاه  قضاییه،  قوه ی  مانند،  آن  دست  زیر  نهادهای  و 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان  شورای  پاسداران، 
نظام به مردم، عمال امکانی برای شنیده شدن صدا و به 
عمل آمدن رای و نظر مردم در فضای سیاسی کشور باقی 
نمی گذارد. در ایران، اسم جمهوریت، پوسته ای پوشالی 
برای مشروعیت بخشی به حاکمیت است و این واژه نیز 
مانند بسیاری از واژه های دیگر، توسط حاکمان از معنی 

تهی شده است. 
در  کشور،  بر  حاکم  دموکراتیک  غیر  ساختار  بر  عالوه 
حوزه های  فعاالن  و  ایران  مدنی  جامعه ی  اخیر  سده ی 
مختلف، تحت شدیدترین سرکوب ها، از قتل و شکنجه و 
بازداشت و زندان قرار گرفته اند. از خون های ریخته شده 
اعتراضات  تا کشته شدگان  در جنبش مشروطه گرفته 
پیکر  بر  زیادی  زخم های  قهری  سرکوب   ،۹۸ آبان 
قهری  سرکوب  تاریخ  است.  آورده  وارد  ایران  جامعه ی 
از  تاریخی رنگین  انقالب ۵۷،  از  ایران پیش و پس  در 
خون بهترین فرزندان این کشور است. از استبداد قجری 
و  سرکوب  که  آن،  از  پس  و  پهلوی  استبداد  تا  گرفته 
استبداد این بار لباس استبداد دینی را بر تن کرده است. 
اولین تظاهرات و اعتراضی از طرف مردم که با سرکوب 
حاکمیت مواجه شد، تظاهرات اعتراض به حجاب اجباری 
بود که به فاصله ی تنها یک ماه پس از پیروزی انقالب 
مختلف،  بزنگاه های  در  و  آن  از  پس  افتاد.  اتفاق   ۵۷
حاکمیت نشان داده که تنها جوابی که برای اعتراضات 
اقشار، طبقات و گروه های مختلف مردم دارد، استفاده از 
خشونت برای خفه کردن صدای مردم است. از خون های 
در  آرمیده  بدن های  و  شصت  دهه ی  در  شده  ریخته 
از  تا دانشجویان کشته شده در کوی دانشگاه،  خاوران 
جنبش سبز تا دی ۹6 و سیل خون در آبان ۹۸، گواه بر 

ادعای ماست. 
بحث  اکنون  ایران،  سیاسی  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با 
مختصری در مورد وضعیت اقتصادی کشور در این چند 
پایان دولت  از  بود. پس  قابل درک خواهد  بیشتر  دهه 
مهندس موسوی، دولت های بعدی بال استثناء در اجرای 
تعدیل  عنوان  تحت  نولیبرالی  اقتصادی  سیاست های 
ساختاری با یکدیگر همدست بوده اند. سیاست هایی که 
وعده ی بازسازی و واگذاری اقتصاد به »مردم« را می دادند 
اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد، تاراج ثروت های مردم 
و محرومان این کشور به دست نوکیسه گان و وابستگان 
به قدرت غیرپاسخگو بوده است. اجرای این سیاست ها 
از دولت سازندگی شروع شد و در دولت  اصالحات ادامه 
یافت. در دو دولت اخیر اما، سرعت این فرآیند به شکل 
سرسام آوری افزایش یافته و نتیجه ی آن، تبدیل شدن 
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ایران به بهشتی برای اقشار نوکیسه و وابستگان به قدرت 
و جهنمی برای طبقه متوسط و محرومان و مستضعفان 
بوده است. خصوصی سازی های گسترده ی اموال عمومی 
و  اجتماعی  تامین  در  دولت  مسئولیت های  کاهش  و 
و  مطلق  فقر  روزافزون  گسترش  باعث  رفاهی،  خدمات 
نسبی در جامعه شده است. سیاست های ابالغی اصل ۴۴ 
قانون اساسی که در سال ۸۵ توسط آیت اهلل خامنه ای در 
فرآیندی غیرقانونی و بدون رجوع به آرای عمومی ابالغ 
گشت، بزرگترین عامل سرعت بخشیدن به تاراج و از بین 
بردن ثروت های ملی متعلق به عموم مردم و محرومان 
در کشور بود. سازمان ملل در گزارشی در سال 2۰1۸، 
حاشیه  به  و  کردن  حذف  رمز  اسم  را  خصوصی سازی 
اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  از سپهرهای  فقرا  راندن 
در جامعه عنوان کرد. این سیاست ها همین نتایج را در 
استخوان  اکنون،  و  است  داشته  دنبال  به  نیز  ما  کشور 
محرومان و مستضعفان که انقالب ۵۷ به نام آنان انجام 
و  نولیبرالیسم  چرخ دنده های  زیر  در  توامان  بود،  شده 

چکمه های سرکوب گران در حال خرد شدن است.

شکل گیری  جهان بینی؛  یک  مثابه ی  به  نولیبرالیسم 
سوژه ی نولیبرال در ایران

نولیبرالیسم عالوه بر تاثیر در اقتصاد و بیشتر از آن، یک 
خود  نهایت  در  نولیبرالی  جهان بینی  است.  جهان بینی 
باعث ایجاد پدیده ای به نام سوژه ی نولیبرال )انسان در 
آرمان  و  اباذری  یوسف  شد.  خواهد  نولیبرالیسم(  عصر 
ذاکری در مقاله ی »دو دهه هم نشینی دین و نولیبرالیسم 
در ایران«، صورت بندری مختصر و مفیدی از این مفهوم 
را عنوان کرده اند. بنابراین، در ادامه و در بررسی مفهوم 
را  ارزشمند  مقاله ی  این  از  بندهایی  نولیبرال،  سوژه ی 

عینا ذکر می کنیم. 
در  که  است  »روح«  چیز  هر  از  پیش  »سرمایه داری« 
نولیبرال  نسخه ی  و  می کند  رسوخ  زندگی  ابعاد  تمام 
آن را به انتهای خود می خواند. این نکته را ماکس وبر 
داری«  سرمایه  روح  و  پروتستانی  »اخالق  خود  اثر  در 
در  که  انسان هایی  ما  زندگی  به سبک  وبر  است.  گفته 
نظام سرمایه داری زندگی می کنیم اشاره می کند. »این 
ماشینی  تولید  اقتصادی  و  فنی  شرایط  به  اکنون  نظم 
وابسته است که امروز سبک زندگی همه ی کسانی را که 
در این مکانیزم متولد می شوند - و نه فقط کسانی که 
نیرویی  با  مرتبط اند-  اقتصادی  مال اندوزی  با  مستقیما 
مقاومت ناپذیر تعیین می نماید و شاید تا زمانی که آخرین 
نظر  به  نماید.  تعیین  می شود  مصرف  سنگ  زغال  تن 
باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط »مثل ردای سبکی 

که هر لحظه بتوان دور انداخت« بر شانه ی اهل تقوا قرار 
ردای  اما سرنوشت چنین می خواست که  باشد،  داشته 
سبک به قفسی آهنین مبدل شود... به هر حال درباره ی 
چنین  به درستی  فرهنگی  تکامل  این  انسانهای  آخرین 
می توان گفت: متخصصان عاری از روح، و لذت طلبان 
فاقد قلب. این پوچی تصور می کند به ترازی از انسانیت 
دست یافته است که هرگز کسی بدان نرسیده است.« هر 
چه متخصصان عاری از روح و لذت طلبان فاقد قلب بر 
ایران چیره می شوند ارزش های اخالقی به زوال می روند. 
گویی ابن خلدون سرنوشت ما را پیش بینی کرده است. 
از عصبیت در روزهای نخست تا تلقی فرهنگ به عنوان 
فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر، وبر فقط 

آن را انضمامی تر بیان کرده است.
»اقتصاد  سیاست های  برخی  اجرای  از  فقط  اینجا  تا 
نولیبرال« سخن گفته ایم. در کنار سیاست های اقتصادی 
بوده  جریان  در  نیز  فرهنگی ای  فرآیندهای  نولیبرال، 
منجر شده اند.  نولیبرال«  به ساخت »سوژه ی  که  است 
سوژه ی فردگرای لذت جوی نفع پرست و خودشیفته ای 
که در جست و جوی هر چه سریع تر موفقیت و زیبایی و 
ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی، 
سوژه ای  چنین  می جوید.  توسل  باشد  فاسد  یا  اخالقی 
در یک فرآیند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی 
است.  شده  بازتولید  بیشتر  قوت  با  و  شده  سرکوب 
اعطای  در  بلندی  گام  او،  سرکوب  جهت  در  گامی  هر 
مشروعیت به او بوده است. به قول وبر، پروتستانتیسم با 
بدل ساختن تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان 
امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای سنتی بود، 
زدود. در ایران با عمومی سازی امر قدسی و از میان رفتن 
تمایز میان امر قدسی و امر عرفی، تقدس زدایی عظیمی 
همه جا حضور  دین  دین.  به دست خود  گرفت  صورت 
پیدا کرد، اما حریم و حرمتش را از دست داد. دو برابر 
شدن تعداد روزهای دینی در تقویم، افزایش گسترده ی 
دائم دین در  تعداد مساجد و هیئت های دینی، حضور 
ورود  و  »تبلیغ«  مکانی  و  زمانی  بسط  سیما،  و  صدا 
هیچ  فردی،  زندگی  عرصه های  خصوصی ترین  به  دین 
همبستگی  ایجاد  در  دین  توان  افزایش  به  کمکی  یک 
اجتماعی نکرد. در جایی که همه چیز مقدس است در 
در  دین  که  شد  چنین  نیست.  مقدس  هیچ چیز  واقع 
جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد نظام مند قرار گرفت. 
توان دین برای ایجاد همبستگی اخالقی و مقاومت در 
نتایج  رفت.  میان  از  نولیبرال  سوژه ی  برابر شکل گیری 
پیمایش های انجام شده در چهار دهه ی اخیر حکایت از 
اعتماد اجتماعی در فاصله ی سال های  آن می کنند که 
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درصد   2۰ از  کمتر  است.  نصف شده  تا 13۹3   13۵3
می دانند.  اعتماد  قابل  را  یکدیگر   ۹۰ دهه ی  در  مردم، 
اکثریت مردم احساس می کنند ارزش های اخالقی منفی 
در جامعه رواج گسترده دارد و کشور آینده ی بدتری را 
در حوزه های مختلف در پیش دارد. مردم دیگر حاضر 
شوند.  اجتماعی  قراردادهای  وارد  یکدیگر  با  نیستند 
رسیده اند.  میلیون   16 از  بیش  به  قضایی  پرونده های 
جنگ همه علیه همه، آغاز شده است. اصناف، سندیکاها 
که  نحیف اند  چنان  مدنی،  جامعه ی  بخش های  سایر  و 
توان ایستادگی در برابر سونامی »سوژه ی نولیبرال« را 
ندارند. در ایران هر کس به گونه ای شیفته ی خود است. 

آیا دین خواهد توانست اخالق را احیا کند؟
در نهایت »سوژه ی نولیبرال« به مجموعه  ی موفقیت هایی 
زیبا،  جسم  نمی یابد.  دست  است  دوان  پی اش  در  که 
بی پایان،  ثروت  بی دردسر،  کار  عالی،  تحصیلی  مدرک 
همدم زیبا و دولت بی خون و دل در کنار. این همه نه 
فقط جملگی به دست نمی آیند بلکه به دست آوردن هر 
یک از آنها نیز از عهده ی فرد خارج است. چنین است که 
»خود« فرد بر اثر انواع هجوم های اجتماعی و اقتصادی 
و سیاسی و فرهنگی، ضعیف و ضعیف ترمی شود. انسان 
بدهکار متولد می شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و 
دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود. 
سرمایه داری را دینی دانسته اند که آمرزش ندارد. همه ی 
مسئولیت ها بر عهده خود فرد است. در نولیبرالیسم جز 
خودپرستی و مشتی قواعد انتزاعی چیزی دیگر اهمیت 
بی اعتنا  الجرم  و  است  دیگری  رقیب  فردی  هر  ندارد. 
و  است  مسخره  افسانه ای  هم دردی  دیگران.  محنت  به 
دیگردوستی بی معنا. »جوهر نولیبرالیسم« به تعبیر بوردیو 
در مقاله ای به همین نام، از بین رفتن تمامی »جمع ها« 
است. فرد خودشیفته ی هراسان از آینده، چهار راه پیش 
روی خود می یابد: فساد، افسردگی، اضطراب، لذت جویِی 
فاقد قلب. سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد 

و همبسته ی دیالکتیکی آن فرد هم وجود ندارد.
تبدیل  باعث  ایران،  در  نولیبرال  سوژه ی  شکل گیری   
بی  توده هایی  شکل  به  و  هم  از  جدا  اتم هایی  به  افراد 
زندگی  اجتماع  در  کاتوره ای  به شکلی  که  و هدف  سر 
می کنند، تبدیل کرده است. سرکوب روشنفکران و بسته 
شدن فضای سیاسی و اجتماعی و کنترل رسانه ها توسط 
اربابان قدرت، منابع آگاهی مردم را مسدود کرده و این 
از سیاست  نولیبرال فراری  فرآیند، شکل گیری سوژه ی 
سوژه ای  چنین  نتیجه،  در  است.  بخشیده  شدت  را 
رهایِی  برای  سیاسی  عمل  دادن  انجام  امکان  از  عمال 
آلترناتیوی  ارائه ی  امکان  غیاب  در  است.  ناتوان  خود 

واقعی از دل خرد جمعی تاریخی مردم ایران، صاحبان 
رسانه و قدرت خارج نشین مانند شبکه ی »من و تو« و 
»آمدنیوز«، ارتجاع را در لباسی نو به عنوان آلترناتیوی 
با در دست  این گروه ها  ارائه می کنند.  از وضع موجود 
انقالب  از  قبل  ایران  از  تصویری  رسانه،  و  پول  داشتن 
کامال  تصویری  که  نولیبرال می دهند  به خورد سوژه ی 
این سوژه  نتیجه  از حقیقت آن دوران است. در  وارونه 
با در دست داشتن چنین تصویری، گم گشته ی خود را 
پیش  دهه ی  چهار  که  می یابد  دورانی  به  بازگشت  در 
قربانی ها و خون های  از کثافِت آن،  برای خالص شدن 
زیادی پیشکش تاریخ کرده بود. چنین شرایطی از طرفی 
مطلوب حاکمیت است زیرا حاکمیت بیش از مرتجعین 
خارجی که هیچگاه نقشی در تحوالت و اعتراضات مردم 
موجود  وضع  واقعی  آلترناتیوهای  از  نداشته اند،  ایران 
در داخل هراس دارند. در واقع ارتجاع داخلی و ارتجاع 
مشروعیت  یکدیگر  به  دیالکتیکی  فرآیندی  در  خارجی 

بخشیده و هم را تقویت می کنند.
ابتدای  از  ایران  در  زنان  بردن  حاشیه  به  و  سرکوب 
آغاز  اجباری  قانون حجاب  اجرای  با  و  انقالب  پیروزی 
و  بدن  اجتماعی،  مشارکت  بر  حاکمیت  کنترل  شد. 
پوشش زنان اکنون به یکی از بزرگترین نشانه های اقتدار 
جمهوری اسالمی و خط قرمزی اساسی تبدیل شده است 
و عدم عقب نشینی حاکمیت از این خط قرمز به ادامه ی 
حیات اقتدار آن گره خورده است. از کمیته های انقالب 
تا  انقالب  از دختران  ارشاد،  تا گشت  در دهه ی شصت 
دختر آبی، تاریخ مبارزه ی جنبش زنان در ایران پس از 
انقالب، تاریخی پر رنج و سرکوب و وحشت است. با این 
حال جنبش زنان یکی از موفقیت آمیزترین جنبش ها در 
ایران پس از انقالب بوده و دستاوردهایی که این جنبش 
داشته است، به هیچ وجه بی اهمیت نیست. اما هنوز تا 
دست یابی به برابری جنسیتی و رهایی از قید و بندهای 
مقابله  برای  حاکمیت  است.  مانده  زیادی  راه  باستانی 
جهانی  نظم  توسط  که  زنان  سازی  کاالیی  فرهنگ  با 
سرمایه داری انجام شده بود، سعی داشت دوباره زنان را 
نهادهای  تاکید  ببرد.  آشپزخانه  به کنج  بطن جامعه  از 
فرهنگی حاکمیت بر نقش مادری و همسری و در نظر 
گرفتن و گره زدن هویت زن به این نقش ها، که صرفا 
قراردادهایی اجتماعی هستند، از نگاه عمیق مردساالر و 
جنسیت زده ی حاکمیت به زنان حکایت می کند. تسلط 
بر زنان و ستم جنسیتی در کنار ستم اقتصادی و طبقاتی، 
بزرگترین مسائل و مصائب بشر در طول تاریخ پر درد 
خود بوده اند که مبارزه برای رفع این ستم ها، تاریخی به 

اندازه ی تاریخ شکل گیری تمدن دارد. 



14

دولت خردمند؛ تنها راه برون رفت از وضعیت
اینک که اندکی از فاجعه ای که در کنارمان در جریان 
است را ترسیم کردیم، باید تالش کنیم از دل این فاجعه، 
آلترناتیوی مثبت برای وضعیت موجود پیدا کنیم. اکنون 
چه  که  این  اما  نمی خواهیم،  چه  که  بگوییم  می توانیم 
می خواهیم امری است که نیازمند بررسی بیشتر است. 

آلترناتیو در دسترسی که امکان شکل گیری در شرایط 
کنونی و مختصات فعلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
از  اباذری  اقتصادی جهانی دارد، چیزی است که دکتر 
آن به عنوان دولت خردمند یاد می کند. دولتی از ریشه 
تصمیم گیری،  هر  در  و  لحظه  هر  در  که  دموکراتیک 
خیر  پیش برنده ی  و  ملت  یک  جمعی  روح  نماینده ی 
عمومی جامعه باشد. دولت در تعریف هگل، نهادی است 
که می تواند بر فراز منافع خصوصی افراد بایستد و خیر 
عمومی را در یک جامعه نمایندگی کند. این تعریف البته 
نیازمند خوانشی انتقادی از نظریه دولت مطلقه هگل است. 
فعالیت های چنین دولتی باید توسط قانون و جامعه ی 
و  منافع جمعی  از  تخطی  امکان  تا  شود  کنترل  مدنی 
در  سیاسی  بازیگران  منافع خصوصی  به سمت  حرکت 
جامعه را نداشته باشد. دولتی که وظیفه ی تامین رفاه و 
آسایش و خدمات اجتماعی برای عموم مردم را بدون در 
نظر گرفتن نژاد، جنسیت، سبک زندگی، دین، مذهب و 
اصالت فراهم آورد. دولتی که بر مبنای خردورزی جمعی 
اداره شود و به عبارتی، نهادی فراتر از روح و خرد جمعی 
اما  باشد،  بزرگ  باید  لزوما  دولتی  چنین  نباشد.  مردم 
بزرگ بودن این دولت راه را برای توانمندسازی جامعه ی 

نمی بندد.  مدنی 
فرهنگ و هنر اصیل 
و ارزشمند و مبتنی 
بر عقالنیت و خرد، 
توسط چنین دولتی 
می گردد  حمایت 
حوزه ها،  این  و 
کمپانی های  به 
و  اقتصادی 
ی  کت ها شر
واگذار  خصوصی 
در  زیرا  نمی گردد. 
در  دولت  غیاب 
و  فرهنگ  عرصه ی 
عرصه ها  این  هنر، 
صاحبان  توسط 
رسانه و ثروت اداره 

خواهد شد و حرکت فرهنگی جامعه به سمت منافع این 
شرکت ها و فرهنگ مصرف گرایی خواهد بود، نه به سمت 
خیر جمعی و حقیقت انسان که همان زندگی بر مبنای 

خرد است.
واگذاری امور جامعه به شوراها در دل این دولت تحقق 
دولتی  چنین  در  دموکراسی  عبارتی،  به  یافت.  خواهد 
دموکراسی شورایی  و  نمایندگی  دموکراسی  از  ترکیبی 
خواهد بود زیرا اداره ی کامال شورایی جامعه در مختصات 
کنونی سیاسی و اجتماعی جهان امری دور از ذهن است. 
قدم  زیست  محیط  با  آشتی  سمت  به  خردمند  دولت 
ادامه ی  انسان حکم می کند  زیرا خرد  برخواهد داشت. 
روند کنونی جامعه تنها به انقراض نوع بشر در آینده ای 
آن گم گشته ای  منجر خواهد شد. خرد  دور  نه چندان 
است که کشور ما و منطقه ی خاورمیانه اکنون بیش از 
و  و طمع سرمایه داران  ولع  دارد.  نیاز  آن  به  زمانی  هر 
بیشتر، خرد  و قدرت  برای کسب سود  صاحبان قدرت 
دخالت های خارجی  است.  کرده  تبعید  خاورمیانه  از  را 
بین  که  کاذبی  تضادهای  و  نزاع ها  و  منطقه  در مسائل 
ملت ها و دولت ها در خاورمیانه وجود دارد، این منطقه 
را به شکل روزافزونی ناامن می کند. تنها خرد و همکاری 
متقابل است که می تواند آتش ویرانگر جنگ و خونریزی 
عقالنیت  میان  تضاد  کند.  خاموش  را  خاورمیانه  در 
نولیبرالی  سرمایه داری  جنون  و  خرد  مبنای  بر  عملی 
از اساسی ترین تضادهای عصر حاضر است که سنگینی 
را  بشریت  آینده ی  کدام،  هر  نفع  به  ترازو  این  کفه ی 

تعیین می کند.



اکتبر سال 2۰1۸ بود که اولین تجمعات محیط زیستی 
 Extinction یا  انقراض«  علیه  »شورش  عنوان  تحت 
این  گرفت.  شکل  لندن  در   Rebellion Protest
جنبش به سرعت از لندن به سراسر جهان سرایت کرد 
و  برلین  نیویورک،  بزرگ همچون  به کالن شهر های  و 
پاریس کشیده شد. نماد این جنبش یک ساعت شنی 
فرصت  شدن  تمام  برای  هشداری  عنوان  به  که  است 
انسان ها در مسئله ی محیط زیست است.  رفتار  اصالح 
وضعیت  »اعالم   : بود  ساده  بسیار  معترضان  خواسته ی 
رساندن  به صفر  و  ها  دولت  توسط  اقلیمی  العاده  فوق 
تولید گاز کربن دی اکسید تا سال 2۰2۵.« در ابتدای 
این اعتراضات در لندن، حداقل 13۰ نفر توسط پلیس 
و  لندن  چون  شهرهایی  در  اعتراضات  شدند.  دستگیر 
خیابان های  از  برخی  که  جایی  تا  گرفت  باال  نیویورک 
اصلی مسدود شدند. معترضان در لندن پل ها، فرودگاه، 
خیابان ها و... را مسدود و محله های مطرح شهر لندن را 
اشغال کردند. شدت اعتراضات در لندن فراتر از انتظار 
برخورد  سرمایه  پلیِس  نهایت  در  و  بود  سیاستمداران 
تا کنون  به صورتی که  با معترضان نشان داد  شدیدی 
16۰۰ نفر در انگلیس دستگیر شدند. رسانه ها در ابتدا 
داشتند  اعتراضات  این  بودن  خشونت آمیز  در  سعی 
مردم محکوم  و  معترضان  توسط  ابتدا  از  اقدام  این  که 
این  دادن  نشان  در  سعی  رسانه ها  آن که  چرایی  شد. 
است  اساسی  و  مهم  بسیار  داشتند خود سوالی  مسئله 
است. موضوع  بررسی همین  نوشته  این  اصلی  و هدف 

سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت در سراسر جهان 
هستند که رسانه ها را در کنترل خود دارند. پایگاه های 
داران  سرمایه  مالکیت  در  جهان  در  رسانه ای  و  خبری 
متصل به قدرت هستند و قدرت و رسانه دو عامل جدا 
های  پایه  تحکیم  در  رسانه  می روند.  شمار  به  نشدنی 
سیاسی حکومت ها و مشروعیت بخشی به سرمایه داران 
و افزایش ثروت آنها نقش زیادی بازی می کند. صاحبان 
در  همواره سعی  فرهنگ سازی،  ایجاد صنعت  با  قدرت 
عرضه و تحکیم جایگاه آن فرهنگی را دارند که با منافع 
اقتصادی و سیاسی شان هم سو باشند. در واقع یک رابطه 
آنجایی که  از  و  این میان وجود دارد  داد و ستدی در 
عظیمی  سرمایه  فسیلی  های  سوخت  و  طبیعی  منابع 

شورش علیه انقراض

، رسانه های  برای نظام سرمایه داری فراهم می آورد  را 
تحت حمایت این سیستم همواره سعی در پنهان کردن 
و گرمایش جهانی  اقلیمی  تغییرات  مورد  در  واقعیت ها 
و به سخره گرفتن جنبش های محیط زیستی به نفع 

سرمایه داران دارند.
نمونه این به سخره گرفتن و بازی رسانه ای را درمورد 
دلیل  به  که  سوئدی  ساله   16 دختر  تونبری،  گریتا 
سخنرانی هایش در مقابل سیاستمداران و رهبری جنبش  
محیط زیستی مشهور شده است، می بینید. جنبشی که 
اکنون تبدیل به جنبشی فراگیر برای مبارزه با تغییرات 
است.  شده  جهان  سراسر  در  زیست  محیط  تخریب  و 
آمریکن«   »ساینتیفیک  مجله ی   ،2۰1۹ سال  اوت  تا 
بی رحمانه  »اشاره  با  گریتا  مخالفان  که  می داد  گزارش 
به اوتیسم او«، »حمالت شخصی« به وی انجام داده اند 
و »به طور فزاینده ای به حمله توسط آگهی های داخلی 
از  که  ببرند.«  بین  از  را  او  اثرگذاری  تا  هستند  متکی 
جمله آن می توان به نام گذاری یک سوسک از روی نام 
تیانا الو،  ایاالت متحده،  گریتا اشاره کرد. همچنین در 
گمانه نگار »واشینگتن اگزمینر«، مجله ای که متعلق به 
است  اقلیمی  تغییرات  منکر  میلیاردر  انشوتس،  فیلیپ 
اظهار داشت که والدین »جویای شهرت« گریتا، به ویژه 
اپرا« است که اجراهای  افول  به  او که »ستاره رو  مادر 
بین المللی داشته است، بدون توجه به مشکالت ذهنی او، 
که به گمان الو شامل لیست بلندی از ناتوانی ها بود، با 
ادعای معلولیت او و خواهرش او را تحقیر می کنند. به 
نوشته الو، با انجام این کار، آنها در معرض اتهام »کودک 
آزاری« هستند که مطرح شدن چنین موضوعی از جانب 
اقلیمی  تغییرات  به یک میلیاردر منکر  مجله ای متعلق 
عجیب به نظر نمی رسد. در مقابل حامیان محیط زیست 
و گروه های اعتراضی مانند »شورش علیه انقراض«  گروه 
یا  اقلیمی«  تغییرات  »انکار  نام  به  دارد  وجود  دیگری 
Climate change denial که معتقدند دانشمندان و 
حامیان محیط زیست درحال ایجاد توهم تغییرات اقلیمی 
برای رسیدن به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی 
خود هستند. یکی از مشهورترین طرفداران نظریه ی انکار 
تغییرات اقلیمی، دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا 
و  مانند گرمایش جهانی  ایده هایی  با  او  است. مخالفت 

احمد فروقی
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تغییرات اقلیمی باعث خروج آمریکا از معاهده ی پاریس 
شد. پیمانی که تالش داشت از حقوق نسل های آینده 
برای بهره مندی از ثروت ها و محیط زیستی که اکنون 
در کنترل ما قرار دارد، پاسداری کند. او در اظهار نظری 
گرمایش  :»مفهوم  بود  نوشته  خود  توئیتر  صفحه  در 
جهانی توسط چینی ها ساخته شده تا اقتصاد آمریکا را 
ببرد!« دلیل اصلی مخالفت  از بین  غیر رقابتی کرده و 
داشتن  دست  زیستی،  محیط  جنبش های  با  گروه  این 
از  است.  فسیلی  و صنعت سوخت های  تجارت  در  آنان 
طرفی، برای کاهش آسیب های محیط زیستی صنعت، 
تولیدکنندگان و سرمایه داران باید استانداردهایی خاص 
گران  و  اضافی  باعث خرج  کار  این  که  کنند  رعایت  را 
تمام شدن محصول نهایی و در نتیجه کاهش سود آن ها 
خواهد شد. مشخص است که نظام سرمایه تنها به اکنون 
و افزایش سود خود فکر می کند و حقوق نسل های آینده 
و آسیب هایی که به محیط زیست وارد می شود، اهمیت 
زیادی برایش ندارد. تالش های سازمان یافته گروه های 
انکار تغییرات اقلیمی در ایاالت متحده بسیار زیاد بوده 
 Center for ،2۰13 است. به نقل از گاردین در سال
Media and Democracy در گزارشی این موضوع 
 State policy همان  یا   SPN که  کرد  مطرح  را 
network با 6۴ اتاق فکر و با سرمایه گذاری شرکت ها 
مردم  نگرش  تغییر  در  سعی  محافظه کار  ثروتمندان  و 
نشان دادن آن  بی اهمیت  و  اقلیمی  تغییرات  به  نسبت 
Clexit که یک سازمان   ، از گاردین  نقل  به  داشتند. 
فعال من  از 26 عضو  با بیش  المللی  بین  تاسیس  تازه 

جمله فرانسه، آلمان ، آمریکا و ... است، سازمانی است 
که رهبران آن در مدیریت صنایع سوخت های فسیلی و 
تنباکو و دخانیات دست دارند؛ درحالی که هدف اصلی 
محیطی  زیست  مهم  قراردادهای  انعقاد  سازمان  این 
بین کشورها است. با وجود چنین رهبرانی که خود از 
وجود و مصرف سوخت های فسیلی سود میبرند چگونه 
ممکن است این سازمان در راه کاهش آسیب های زیست 
محیطی قدم بردارد؟ تحقیقات اولیه برای یافتن اثر گاز 
کربن دی اکسید بر تغییرات آب و هوایی در سال 1۸۹۴ 
توسط ژوزف فوریه شروع شد و درنهایت به کشف وجود 
آرنیوس  سوانت   1۸۹6 سال  در  انجامید.  اثرگلخانه ای 
نشان داد که سوزاندن زغال سبب گرم شدن کره زمین 
این  به  دانشمندان  نهایت در سال 1۹3۸  و در  میشود 
افتاده  اتفاق  اکنون  هم  اتفاق  این  که  رسیدند  نتیجه 
گزارشی  ناسا،  تحقیقات  از  بعد   1۹۷۹ سال  در  است. 
 : شد  مطرح  کلیدی  جمله  این  آن  در  که  شد  منتشر 
»سیاست »ببینیم چه می شود« ممکن است سبب آن 
برای  اقدامی  نتوان  دیگر  که  شود  دیر  آنقدر  که  شود 
توسط  همچنان  که  سیاستی  داد.«  انجام  خود  نجات 
سرمایه داران اجرا می شود بی آن که به آینده ی اقدامات 
خود و تاثیر آن بر روی زندگی میلیاردها انسان فکری 
بکنند. آمار و ارقام نشان می دهد از زمان انقالب صنعتی 
تا کنون منابع طبیعی بسیار زیادی نابود شده، درختان 
بعضی مناطق تا ۹۰ درصد بریده شده ، زباله های اتمی 
توسط کشورهای غربی در کشورهایی مانند ساحل عاج 
و دیگر مناطق انباشت می شوند، سم ها و مواد شیمیایی 
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و رادیواکتیو برای استخراج موادی از جمله طال، الماس، 
مس و نقره به کار می رود و در دراز مدت معلوم نیست 
چه اثرات جبران ناپذیری بر زیست بوم آن مناطق بگذارد. 
در حالی که منابع انرژی فسیلی با آهنگی سریع به پایان 
و  شمالی  نیمکره ی  صنعتی  کشورهای  می رسند،  خود 
به  توجه  بی  چین،  مانند  نوظهوری  های  سرمایه داری 

نتایج آن، به بلعیدن ته  مانده های این منابع مشغولند.
 از همین رو امپریالیسم جنگ افروز آمریکا برای کنترل 
آخرین چاه های نفت و چپاول آن ها به مناطق نفت خیز 
لشگرکشی می کند و با وقاحت تمام به کشتار خلق های 
منطقه دست می زند. تنها نگاهی ساده به آمار مصرف 
جهانی انرژی نشان میدهد ۸۸/2 درصد کل انرژی تولیدی 
ایاالت  یافته مثل  جهان در کشور های صنعتی توسعه 
می شود.  مصرف  استرالیا  و  آلمان  ژاپن،  چین،  متحده، 
درحالی که سهم بقیه جهان من جمله آفریقا و آسیا با 
آنکه تولیدکننده ی عمده ی انرژی در جهان هستند تنها 
1۰/۴ درصد است و البته مقدار قابل توجهی نیز توسط 
امارات  کشورهای حاشیه خلیج فارس مصرف می شود. 
یکی از همین کشورهاست که نماد کامل تقابل سرمایه 
داری با محیط زیست است. کشوری بیابانی که تنها با اتکا 
به نفت تبدیل به بهشتی برای توریست ها و جهان گردان 
شده است بی آن که به نتایج مخرب طوالنی مدت این 
تغییرات گسترده و مصرف بی حد و مرز انرژی و منابع 
شما  برای  اینجا  تا  است  ممکن  که  سوالی  شود.  توجه 
پیش بیاید آن است که روزانه تبلیغات گسترده ای توسط 
همین رسانه ها برای محیط زیست صورت می گیرد که 

شاید متضاد با چیزی که گفتیم باشد. پاسخ بسیار ساده 
است : تمام تالش این رسانه ها آن است که این مطلب را 
به مردم القا کنند که تمامی مشکالت و معضالت زیست 
اربابان  سیاست ورزی  و  است  مردم  گردن  به  محیطی 
رسانه و نظام سرمایه داری جهانی هیچ نقشی در افزایش 
شعارهایی  است.  نداشته  محیطی  زیست  بحران های 
محیط  مسائل  در  که  کنیم«  »از خودمان شروع  مانند 
زیستی مطرح می شود، ساختارها و روابط قدرت را در 
نظر نمی گیرد و به عبارتی از قدرتمندان و سرمایه داران 
در این مسئله، سلب مسئولیت می کند. مقابله با تخریب 
محیط زیست و تغییرات اقلیمی وظیفه ی دولت ها است 
در صورتی که صنعت فرهنگ سازی با القای چنین طرز 
فکرهایی، سعی در عوض کردن صورت مسئله و در امان 
نگاه داشتن منافع قدرتمندان و صاحبان سرمایه داشتند. 
از جمله تبلیغات رسانه ای که توسط شرکت های چندملیتی 
نفتی صورت میگیرد، تشویق به تولید و مصرف سوخت 
همان شرکت هایی  است.    )Bio-Fuel( زیستی  های 
استوایی  که منافع شان در پاک تراشی جنگل های حاره 
کاشت  برای  شرقی  جنوب  آسیای  و  جنوبی  امریکای 
سوخت های  کننده  تولید  گیاهان  و  روغنی  محصوالت 
زیستی است. آنان همان تطمیع کنندگانی هستند که 
در  گسترده ای  تبلیغات  تا  می کند  ایجاب  منافع شان 
و...(  الکل  بازار سوخت های فسیلی )متانول،  از  حمایت 
انجام شود و زمین های بیشتری به زیر کشت دانه های 
زیستی  سوخت های  تهیه  برای  پایه   گیاهان  و  روغنی 
با البی های  که  آ ن ها، همان شرکت هایی هستند  برود. 
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شدن  گرم  اختیار(  تحت  های  )رسانه  خود  قدرتمند 
انرژی های  بازار  بر  از طرف دیگر  را رد می کنند.  زمین 
پاک )مانند انرژی های خورشیدی، بادی و زمین گرمایی( 
و محصوالت دوستدار محیط زیست )مانند خودروهای 
برقی( تاثیر منفی می گذارند. تمام خودروهای برقی تولید 
قبرستان  به  سال  پانزده  تا  ده  از  پس  جهان،  در  شده 
خودروها سپرده شدند، چراکه شرکت های تولید کنندۀ 
آنها )به احتمال قریب به یقین( تحت فشارهای سنگین 

البی های نفتی، دیگر باطری های یدکی تولید نکردند.
به فکر  تنها  از هرگونه آینده نگری  سرمایه داران به دور 

تولید بیشتر برای مصرف بیشتر و کسب درآمد بیشتر 
به  تنها  )که  تفکر سرمایه داری  نتیجه همین  و  هستند 
فکر چرخیدن چرخ های صنعت است( می شود گرمایش 
زمین، ذوب شدن یخ های قطبی و هزاران بالی طبیعی 
و  قدرت  روابط  کردن  پاسخگو  فکر  به  امروز  اگر  که 
که  بزرگ  مقیاس های  در  غلط  مصرفی  عادات  اصالح 
رسانه های وابسته به نظام سرمایه داری به خوردمان داده 
برابر  در  بخواهد  که  نمی ماند  بشری  دیگر  نباشیم،  اند 

انقراض، شورشی کند.

خشکسالی و کم آبی، همواره یکی از مهم ترین مخاطرات 
و تهدید های پیش روی کشور عزیزمان ایران بوده است. 
در واقع دوره خشکسالی یک پدیده آب و هوایی است که 
در مناطق مختلف زمین در اثر کاهش بارش نسبت به 
شرایط اقلیمی سابق پدید می آید. از منظر جغرافیایی، 
در  ایران  شرقی  و  جنوبی  مرکزی،  های  قسمت  عمدتاً 
حال تجربه یک دوره نسبتاً طوالنی خشکسالی هستند. 
با  مقابله  برای  حکومت  گزاری  سیاست  متاسفانه  ولی 
اثرات منفی و زیان بار این پدیده که جنبه های مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی دارد در 
اغلب موارد ناموفق بوده و به ناکامی های بزرگتر منتهی 
تبعات  و  مشکالت  ها  نمونه  از  بعضی  در  و حتی  شده 

جدی تری نیز با خود به همراه داشته است.
جدیدترین سیاست حکومت برای حل این مشکل، طرح 
انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان است که اولین 
بار در سال 13۹1 توسط محمود احمدی نژاد در سفر 
استانی به سمنان به سازمان توسعه منابع آب ابالغ شد. 
پس از آن، وظیفه بررسی کارشناسی این طرح در دولت 
حسن روحانی بر عهده وزارت نیرو گذاشته شد و باالخره 
در آذر ماه سال 13۹۷ آقای روحانی در متن سخنرانی 
کرده  تاکید  این طرح  اجرای  لزوم  بر  در شاهرود  خود 
و بیان کرد که طرح آماده قبول سرمایه گذاری بخش 

خصوصی است.
دسترس  در  این طرح  جزئیات  که  است  حالی  در  این 
عموم مردم قرار نگرفته است و بسیاری از کارشناسان و 
صاحب نظران مخالفت جدی خود را با اجرای این عملیات 
به صورت گسترده تشریح کردند. یکی از مشکالت اصلی 

طرح انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی؛ خدمت یا خیانت

از 1۰۰  به آن دامن میزند تخریب بیش  این طرح  که 
هکتار از جنگل های هیرکانی است. به گفته حنیف رضا 
گلزار، کارشناس ارشد و پژوهشگر خاک، این به معنی 
نابودی حدود 26۰۰۰ اصله درخت، از بین رفتن زیست 
بوم بسیاری از گونه های جانوری، از دست رفتن دست 
عامل  نهایت  در  و  تن خاک حاصلخیز  میلیون  کم سه 
عوارض  که  است  مناطق شمالی  در  کانون سیل  ایجاد 

جبران ناپذیری برای کشور می آفریند.
از دیگر معضالت بالقوه انتقال آب، ایجاد رانش زمین و 
افزایش لرزش به طور گسترده در مناطق قرارگیری لوله 
مشکل  این  است.  کشور  شمالی  مناطق  در  آب  انتقال 
یکی از اصلی ترین دالیل مخالفت کمیته فنی اداره کل 
پروژه  این  اجرای  این  با  مازندران  استان  منابع طبیعی 
کمیته صراحتاً  این  توسط  ارائه شده  گزارش  در  است. 
شده  پیشنهاد  مناطق  از  بسیاری  که  است  شده  اعالم 
و  است  رانشی  طبیعتی  دارای  آب  انتقال  مسیر  برای 
به  مطلقاً  سازمان  این  به  طرح  شده  اعالم  جزئیات  در 
اشاره  آب  انتقال  دقیق  نحوه  برای  تمهیدی  هیچگونه 
نشده است. طبق محاسباتی که توسط این کمیته انجام 
شده در صورتی که انتقال آب با لوله ای به دهانه ی 6۴ 
اینچی )حدود 1.62 متر( که نحوه انتقال مورد نظر طرح 
رانش  نتیجتاً  و  لرزش  ایجاد  باعث  گیرد،  صورت  است 
اثرات  انتقال  این  خاک می شود و حتی محتمل است 

زیانباری بر روستاهای مشرف به طرح داشته باشد.
پروژه،  این  اجرای  منتقد جدی  نهادهای  از  دیگر  یکی 
انجمن جنگلبانی ایران است که در تاریخ 1۸ مهر 13۹۸ 
عیسی  منتظره  غیر  و  عجیب  موافقت  به  واکنش  در  و 

علی عباس زاده

 مهندسی صنایع
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با  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری، 
نیرو  وزیر  به  خطاب  ای  نامه  در  که  طرح  این  اجرای 
نوشته شده بود بیانیه ای علیه این تصمیم منتشر کرد. 
هادی کیادلیری، رئیس این انجمن با بیان اینکه این نامه 
رنگ و بوی سیاسی دارد تصریح کرد که موضوع بسیار 
عجیب درباره متن این نامه این است که آقای کالنتری 
ارزیابی  اما ذکر کرده که  موافقت کرده  با کلیات طرح 
فنی در ماه آتی صورت می گیرد! این به آن معنی است 
و کارشناسی های  ارزیابی  از  پیش  نظر  مورد  که طرح 
به گفته کیادلیری  آنکه  پذیرفته شده است. حال  الزم 
در جلسات کثیری که پیش از این برگزار شده بود، به 
صورت مشخص عدم قابلیت اجرایی این پروژه بر همگان 

واضح شده بود.
از  را  این طرح  ایران همچنین  انجمن جنگلبانی  بیانیه 
و  داده  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی  اجتماعی  دیدگاه 
مدعی است که انتقال آب از استان مازندران به استان 
و  ای  منطقه  های  درگیری  و  منازعات  موجب  سمنان 
قومی می شود. کیادلیری در این رابطه اظهار می کند 
که انتقال منابع آب از استان مازندران که خود به دالیل 

عدیده زیست محیطی از جمله ذوب شدن یخچال های 
از  ارتفاعات، خشک شدن چشمه ها زودتر  باستانی در 
تبدیل  نتیجه  در  و  بارندگی  کاهش سطح  مقرر،  موعد 
شدن رودخانه های دائمی به رودخانه های فصلی، دچار 
سبب  طبیعتاً  دیگر  استانی  به  است  چالش خشکسالی 
باال گرفتن اختالفات منطقه ای می شود.  او همچنین 
استدالل می کند که لزومی ندارد در استانی که از نظر 
طبیعی دچار کم آبی است، با پمپاژ آب از دریای خزر به 
این استان  صنایع آب بر را در سمنان ایجاد کنیم. در 
نهایت طبق گفته های رئیس این انجمن به نظر می رسد 
که این پروژه به دلیل نبود همراهی و کمک کارشناسان 
و سازمان های مردم نهاد محلی به طور قطعی با شکست 

روبرو خواهد شد.
ای  توسط عده   کارشناسی  از نشست های  دیگر  یکی 
از اساتید دانشگاه های مازندران در جهت بررسی ابعاد 
مختلف طرح انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان 
در شامگاه 1 مرداد 13۹۸ برگزار شد. در این نشست که 
با افشای میزانی از جزئیات طرح همراه بود به اثرات و 
تبعات منفی بسیاری اشاره شد که آینده تاریکی برای 
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عزیز  کرد.  می  تصویر  کشور  اقتصاد  و  زیست  محیط 
دانشگاه  زیست  محیط  عمران  مهندسی  استاد  عابسی، 
نوشیروانی بابل با اشاره به جزئیات ۸۰۰ صفحه ای که 
در اختیارشان گذاشته شده بود بیان کرد که قرار است 
برداشت آب از ساحل نکا در 6 کیلومتری نیروگاه شهید 
در  آب  مکعب  متر   1۴ مقدار  و  گرفته  صورت  سلیمی 
عملیات  از  پس  که  شود  برداشت  ساحل  این  از  ثانیه 
لوله  طریق  از  شیرین  آب  مترمکعب   ۷ سازی  شیرین 
های انتقال به استان سمنان منتقل شده و ۷ متر مکعب 
دیگر که به میزان دو برابر شور شده به دریا بازگردانده 
نبودن  کافی  از  تاسف  ابراز  با  همچنین  وی  شود.  می 
جزئیات پیرامون نیازسنجی در استان مقصد خاطر نشان 
کرد که هیچ گزارش آماری ای در مورد میزان و دالیل 
نیاز آب دریای خزر در سمنان توسط معاونت تخصیص 
منابع آب وزارت نیرو که مرجع اصلی نیازسنجی میزان 

آب در مناطق مختلف کشور است مطرح نشده است. 
دکتر عابسی در مورد اثرات زیست محیطی برگرداندن 
آب با دو برابر شوری به دریای خزر تشریح کرد که اضافه 
شدن شوری آب در مناطق ساحلی آن هم به میزان 2 
برابر موجب نفوذ آب شور سنگین در کف دریا شده و 
کف  زنده  موجودات  از  بسیاری  مرگ  به  منجر  نتیجتاً 
زی می شود. وی در نهایت افزود آنچه در مورد جزئیات 
طرح اعالم شده بسیار ساده لوحانه و به دور از استاندارد 

های جهانی و پذیرفته شده است.
موضوع نهایی قابل توجه در مورد این بحث در این نشست 
از جنبه سیاسی و اقتصادی بیان شده است. دکترمحمود 
ابتدا  مازندران  دانشگاه  استاد جامع شناسی  پور،  شارع 
با توضیح تاریخچه ای اجمالی از این طرح که در آغاز 
فلسفه ایجاد طرح به منظور تأمین آب آشامیدنی استان 

بوده و در ادامه مصارف صنایع معدنی 
به  به آن اضافه شده،  نیز  و کشاورزی 
اهداف ضد و نقیض بیان شده در ارتباط 
با مصارف اصلی آب منتقل شده اشاره 
مطرح  اینباره  در  مهم  سوالی  و  کرد 
کرد: پشت پرده این پروژه عظیم منافع 
چه ارگان ها و نهادهایی نهفته است؟ 
حال با پرسیدن این سوال و تالش برای 
پاسخ آن و با توجه به هزینه  تمام شده 
حدود  مبلغی  کارشناسان   توسط  که 
شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   3۰
اجرای  در  اصلی  انگیزه  به  باید  است 
این طرح مشکوک بود. دکتر شارع پور 
می گوید پاسخ مقامات دولتی به این 

سوال این است که تمامی هزینه ها توسط سرمایه گذار 
و بخش خصوصی تأمین می شود. حال آنکه با این پاسخ 
پرسش مهم دیگری ذهن کارشناسان را درگیر می-کند: 
کدام سرمایه گذار مایل است در چنین طرحی هزینه 
کند وقتی سوددهی چنین پروژه ای نه در کوتاه مدت و 

نه در بلند مدت مشخص نیست؟
در انتهای این سطور نویسنده درگیر چند پرسش بنیادین 
پیرامون این طرح می شود که مایل است با خوانندگان 

درمیان بگذارد.
جای  به  توان  نمی  پروژه  این  انجام  هزینه  با  آیا   -1
و  قومی  منازعات  ایجاد  زیست،  محیط  به  زدن  آسیب 
منطقه ای و بسیاری دیگر از معضالتی که در بندهای 
زیرساخت  بهبود  به  بود دست  گنجانده شده  متن  این 

های استان سمنان زد؟ 
در  به صورت گسترده  آبی  ایجاد صنایع  واقعا  آیا   -2
منطقه ای که از منظر جغرافیایی و آب و هوایی برای 

این صنایع مناسب نیست الزامی است؟
آیا دولتمردان تجربه تلخ و پی آمدهای انتقال آب   -3
زاینده رود به استان یزد یا فاجعه سد گتوند را فراموش 

کرده اند؟
آیا نیاز استان سمنان نسبت به استان های جنوبی   -۴
آبرسانی  به  بلوچستان  و  سیستان  یا  کرمان  مانند  تر 
بیشتر است؟ به عبارت دیگر آیا استان سمنان مستحق 
ترین استان از لحاظ کمبود آب برای مصارف گوناگون 

است؟
که می  است  هایی جدی  پرسش  از  بخشی  فقط  اینها 
توان مطرح کرد. پاسخ این سوال ها به خوانندگان این 

سطور واگذار می شود.
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به  با  از شهروندان عراقی  بسیاری  آبان  یکشنبه دوازده 
همراه داشتن پرچم عراق، به کنسولگری ایران در کربال 
حمله ور شدند در حالی که قصد به آتش کشیدن این 
ساختمان را داشتند. این عمل به نوعی دعوت به مقاومت 
مردم عراق در برابر دخالت های بیشمار حکومت ایران در 
امور داخلی عراق بود؛ در این حمله حداقل سه عراقی 

جان باختند.
عراقی ها ماه ها است که در شهرهایی مانند بغداد، نصیریه 
و شهر های جنوبی شیعه نشین نسبت به وضعیت جاری 
در کشور خود و دخالت های خارجی در امور عراق اعتراض 
می کنند. اعتراض ها در بسیاری از موارد منجر به سرکوب 
این  در   که  شده  امنیتی  نیروهای  طرف  از  معترضان 
درگیری ها تا کنون صدها تن جان باختند. اعتراضات در 
عراق از اواسط مهرماه امسال آغاز شد. از علل اصلی این 
اختالف  فساد،  گسترده،  بیکاری  به  می توان  اعتراضات 
برآورده  در  کشور  این  دولت  ناتوانی  شدید،  طبقاتی 
کردن نیازهای اساسی  مانند برق، وضعیت بد معیشتی 
زیرساخت های  به  خسارات  جبران  عدم  و  مردم  عموم 
این کشور توسط دولت که در جنگ های پیشین تخریب 

علیرضا خوئینیمشت های گره کرده ی جمهوِر مردم در عراق

علوم کامپیوتر

شده بودند اشاره کرد.
گسترده تر  اعتراضاتی  به  اعتراضات  این  مدتی،  از  پس 
ضد ساختارها و وضع حاکم بر کشور تبدیل شد. خشم 
مردم علیه ناکارآمدی و مسئولیت ناپذیری دولت عراق 
آنان را نسبت به دخالت های ایران در امور داخلی این 
و سوی  ترتیب، سمت  بدین  و  کرد  تحریک  نیز  کشور 
نشانه  عراق  و  ایران  حاکمیت  دو  به  نسبت  اعتراضات 
رفت. مردم عراق احساس می کنند دخالت های ایران در 
امور داخلی و سیاسی این کشور تاثیر زیادی در وضعیت 

کنونی سیاسی - اجتماعی - اقتصادی عراق دارد. 
اعتراضات در حالی وارد ماه سوم خود شده اند که با طی 
زمان بر شدت اعتراض ها و کشته  شدگان افزوده می شود. 
میدانند.  تقصیرکار  را  دولت  و  امنیتی  نیروهای  مردم، 
نظام  کامل  سرنگونی  اکنون  معترضان  اصلی  مطالبه ی 
سیاسی حاکم است که از سال 2۰۰3 قدرت را در دست 
دارد. سرکوب کنندگان این اعتراضات از میان نیروها و 
مردم  و خون  رنج  قیمت  به  که  بودند  مقامات سیاسی 

عراق از تداوم شرایط فعلی عراق سود می برند.
جرقه ی شکل گیری این اعتراضات اما توسط دانشجویان 
وجود  به  عراقی 
دانشجویان  آمد. 
اعتراضی  در  هفته ها 
به  مسالمت آمیز 
کمبود  و  بیکاری 
شغلی  فرصت های 
از  یکی  برابر  در 
اداری  ساختمان های 
بغداد به سر می بردند 
از  ویدیو  یک  و 
آن ها  کردن  پراکنده 
ماشین  وسیله  به 
آب پاش در اواخر ماه 
تعداد  توجه  سپتامبر 
به  را  مردم  از  زیادی 
دولت  سخت  واکنش 
دولت  کرد.  جلب 
عراق به فاصله ی چند 
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ژنرال عبدالوهاب  رتبه ی  تنزل  اعالم کرد که قصد  روز 
السعدی که یکی از رهبران ارتش ضد تروریست عراق 
نابودی آن  و  از داعش  بود )که در پس گرفتن موصل 
کمک کرد.( را دارد. سعدی به خاطر نقشش در شکست 
تروریست ها محبوبیت باالیی در عراق دارد و این تنزل 
رتبه به یک کارمند دفتری ساده در ارتش، واکنش های 
زیادی در بین جامعه  برانگیخت. بسیاری معتقدند ایران 
در برکناری او نقش داشته است زیرا او رابطه ی نسبتا 
یک  رتبه ی  تنزل  داشت.  عربستان  و  آمریکا  با  خوبی 
قهرمان ملی خشم مردم را برانگیخت و در روزهای اولیه 
اعتراض، معترضان نوشته هایی در حمایت از سعدی بر 

دست داشتند و در فضای مجازی از او حمایت کردند.
اکتبر،  ماه  آخر  هفته ی  در  اعتراضات  یافتن  شدت  با 
صدها  داشتند:  سختی  واکنش  عراق  امنیتی  نیروهای 
نفر کشته و تعداد بسیار زیادی مجروح شدند. نیروهای 
و  اشک آور  گاز  آب پاش،  ماشین  از  عراق  در  امنیتی 
مهمات نظامی استفاده کردند. اقدامات دیگری  همچون 
قطع اینترنت ) مشابه آن چه در ایران اتفاق افتاد( و اعالم 

حکومت نظامی نیز صورت گرفت.
این اعتراضات از شدیدترین واکنش های مردم در طول 
بغداد  تحریر  میدان  به  معترضان  است.  اخیر  سال های 
سرازیر شدند و راه ها و مدارس  را بستند. در اواخر اکتبر 
مردم بزرگراهی که به سمت یک بندر مهم است را بلوکه 
که  است  این  وقایع،  این  توجه  جالب  نکته ی  کردند. 
اعتراضات بیشتر در شهرهای جنوبی شیعه نشین عراق 
صورت گرفته است. این امر نشان می دهد مسئله ی عراق 
یا یک  تفرقه افکن شیعه و سنی و  دیگر تضاد کاذب و 
از اتحاد ملت  تضاد قوم و قبیله ای نیست، بلکه نمادی 
عراق ذیل هویت یکپارچه ی »عراقی« است. هویتی که 
تنها به واسطه ی شهروند بودن وجود دارد و این نشان از 
بلوغ سیاسی -  اجتماعی جامعه ی عراق دارد. »ما یک 
معترضان  شعارهای  اصلی ترین  از  می خواهیم«  کشور 

عراقی است.
را  کشور  سیاسی  نظام  کامل  بازسازی  عراق  مردم 
خواستارند . پس از سال 2۰۰3 و سرنگونی رژیم بعثی 
صدام حسین، آمریکا تالش کرد تا در عراق یک حکومت 
تشکیل  می کند  کار  مذاهب  و  قبایل  با  موازات  در  که 
شود تا نمایان گر شیعه ها ، سنی ها و کردها باشد. دولت 
معترضان،  دید  از  اداره می شود.  توسط شیعه ها  کنونی 
اقتدارگرایانه ی جایگاه  با تثبیت  احزاب حاکم بر کشور 
خود، در ادامه ی همان مسیری گام برمی دارند که دولت 
سنی و بعثی صدام حسین پیش از این طی کرده بود. 
تاثیرگذاری  و  نفوذ  دارد که  ایران وجود  از طرف دیگر 

خود را روی شبکه های شیعه محور افزایش داده است. 
جمهوری اسالمی با دستاویز کردن تضاد کاذب مذهبی 
و قومی در عراق، به دنبال تثبیت جایگاه خود در این 
استراتژیک خود  و  اقتصادی  منافع  از  کشور و حفاظت 
است.  با کاهش نفوذ آمریکا در عراق در دوره ی اوباما و 
ترامپ، دست ایران برای دخالت در امور عراق بیش از 
پیش باز شد. معترضان عقیده دارند که سیاست مدران 
و گروه های نظامی شیعه بیشتر از آن که به مردم وفادار 
آن  منافع  حافظ  و  ایران  به  وابسته  باشند،  پاسخ گو  و 
هستند. این شکایات از دخالت ایران به بیانی محصول 
است. مردم  از دولت مردان  ناامیدی عمیق مردم  فرعی 
می گویند که حاکمان شان به هر نیرویی وفادار و پاسخگو 

هستند به جز جمهوِر مردِم عراق.
در نهایت اعتراضات تا حدی نتیجه بخش واقع شدند و در 
نهایت پس از صدها کشته و هزاران مجروح و بازداشتی، 
اعالم  این  کرد.  اعالم  را  خود  استعفای  وزیر،  نخست 
اعتراضات  در  مردم  باران  ازگلوله   پس  روز  یک  استعفا 
نصیریه، که با کشته شدن 2۴ نفر و زخمی شدن بیش 
از 21۰ نفر همراه بود، انجام پذیرفت. مردم اعالم کردند 
تا برقراری نظام جمهوری به جای نظام کنونی از خیابان 
خارج نمی شوند. آیت اهلل سیستانی و مرجعیت دینی در 
به راستی مرجعیتی مستقل و در کنار مردم  عراق که 
وابسته و در خدمت قدرت، خواستار مشخص  نه  است 
شدن عوامل کشتار مردم، به رسمیت شناختن اعتراضات 

و پیگیری خواسته های معترضین شدند.
ذهن  ترغیب  باال،  اطالعات  ارائه ی  از  هدف  نهایت  در 
خواننده ی متن به کمی تفکر مقایسه ای بین دولت ها و 
مردم در کشورهای مختلف و فعل و انفعاالت بین آنها 
است. مشاهده می شود که در گذر تاریخ مقاومت و اتحاد 
خارجی  و  داخلی  ستم  و  جور  و  استبداد  بر  ملت  یک 
چیره شده و حق و پیروزی همیشه با ملت است. مردم 
در  زانو  به  کلید  نمی خورند.  شکست  هیچگاه  متحد، 
آوردن استبداد داخلی و دخالت خارجی نه در دل بستن 
به کلیدها و صندوق های پوشالی، و نه در دستان جباران 
و مستکبرین خارجی است. کلید آن تنها در مشت های 

گره  کرده ی جمهوِر مردم یافت می شود.
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