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 یادداشت مترجم:  
نده- یه ده یز، از هد هر چ پیش از  ترجم،  نازنین  م یدوار و  ی ام

با صرف طبعا این کتاب این کتاب جهت ترجمه باید قدردانی کند. 

وقت و تالش مترجم به فارسی برگردانده شده است. اگر خواستید در 

شادی روح  برای  کاری  تاب،  ندن ک مده از خوا ست آ گاهی بد ازای آ

انجام دهید، بهتر است دو کار کنید:یکی این که متن کتاب مترجم 

به ید و  جدیّ بگیر لی، آن را  را  خالق عم سازی ا مای به عنوان راهن

ها به  دیگر این که چون مترجم هم مثل بیشتر آدم دوباره بخوانید.

یاز دارد، می خود ن تالش  صل از  عادل توان پول حا پرس  م یک  مت  قی

ساب به ح مولی را  باب مع سیبا:  چلوک ساب  شماره ح لی ) نک م با

بهه نهام مالمعلهی  7151227121017321و شماره کارت  1710111772110

 بیشتر از قبل شاد شود.  اوتا روح  ردکشانی( واریز ک

شت- نابع، یاددا خش  م سه ب تاب،  متن ک کل  صل و  از  هر ف های 

یه برای  نما ند.  کم کاربرد تی،  شر اینترن لت ن به ع تاب  خر ک ی آ

 "فایْههنْههد"   از فانکشن نتوا جای نمایه، می ، بهها دواژهکلیجستجوی 

د و هر یک از کلیدواژه های دلخهواه ر( استفاده کF)کلید کنترل +

. با این حال متن هر سه بخش یاد یافتو  ردرا در متن جستجو ک

گرفتن   شده، قابل دانلود از آدرس هایی دیگرند و در صورت پرینت

فایل را نیز پرینت کرده و بهه  5از بخش اصلی کتاب، می توان هر 

 بخش اصلی اضافه کرد.    

به- که  کاتی  ضی از ن ترم،  نظر می بع سنده ی مح گاه نوی سد در ن ر

ی محترم و  اند. جا دارد که نویسنده مدهاست در زیر آ مغفول افتاده

ها نیز  ی بعدی یا در کتبی در همین سطح، به آن یا دیگران در نسخه

 بپردازند:

المللی و  و اوراق قرضه ی ملی و بینبازی بازار های بورس -

  ،آنان در زندگی بشر سترگ نقش

 کشورهایی مانندبرخورد یک بام و دو هوای آمریکا با-

 سایر کشورها،   باو  ستاناسراییل و عرب

 ی شمالی، هایی چون کره بررسی پدیده-

 نقد و بررسی حق وتوی پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد،-

ی تولید بسیار انبوه چینی و تخریب  نقد و بررسی پدیده-

ی چینی به طبیعت و مردم چین و  ای که رشد و توسعه سابقه بی
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وار و  فرهنگ مصرف تودهباقی جهان تحمیل کرده است، در کنار 

المللی و  داری بین ایجاد نیاز به مصرف از سوی  سرمایه

 کشورهای بزرگ جهان.  داران  سرمایه

پدید "جنبش وال -ی نو و  در آخر ... طرح و بررسی  پدیده-

 استریت را اشغال کنید" 

 گون کنندرباید دگرا  جهانكه  یواقعیت 05

 ویرایش دوم

 7552اثر جسیكا ویلیامز، 

 

 

This is a Farsi copy of: 

"50 facts that should change the world", 

By Jessica Williams, 

Published by The Disinformation Company Ltd (www.disinformation.com),  

Second Edition, 2007, New York, 

that has been translated by Gholamali Keshani, Tehran, Iran, August 2011 

 

 

 0935ترجمه غالمعلی كشانی، مرداد 
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 به عمه ام، رزماری ویلیامز قدیمت

 گر نستوه حقوق حیوانات كنش

 بخشید. اش در هنگام نوشتن این كتاب همواره به من الهام می كه خاطره

 جسیکا ویلیامز                                                                              
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 ستایش از ویرایش نُُخست ِ كتاب

پذیرم و با  هایش را می من كتاب بسیار عالی جسیكا ویلیامز را زیر و رو كردم، در جاهایی حرف -

ماند این است كه چرا چنین؟  شان هنوز درگیرم. شواهد و مدارك انكارناپذیرند، اّما پرسشی كه میتر بیش

یامز آن است كه قّوت مقاالت جسیكا ویلی  هچه كسی مسئول است و چه باید كرد؟ بنظرم رسید كه نقط

كنند و ما را با  كنند، و به همین خاطر هم، خواننده را به بحث دعوت می اند و جیغ و دادی نمی آرام

چه را كه كتاب  كاری جسورانه و گیرا. الزم است آنسازند.  آواری از احساس مصیبتی جانكاه رها نمی

                    Monica Ali, Brick Lane خیابان آجری(ی  ه. )مونیكا علی، نویسندگوید بدانید می

 های تجاری" )گاردین( كرده به "نشان راهنمای پژوهش برای نسل پشت كتاب   -
1

 

 های"حتما ً خواندنی" )بی بی سی( كتابی از جنس كتاب -

 نوشتیده به روشنی، پژوهیده به شكلی عالی، و مرجعیده به تفصیل،  -

محیط ی  هآید. )نشری دنیا دیگر شاد و امیدواركننده به نظر نمیكنی،  اش را بازمی از همانگاهی كه پرونده

  Ecologist                                                                                               زیست( 

مردگی است و برای آستین  داروی نیرومند دل از شگفتی، آزردگی و آگاهی، كه نوش ریزكتابی لب -

 دهد. ّحل نشان می باالزدن هم، راه

                              Agendaی برنامه كار(  های بسیار. )نشریه گوهری برگزیده از میان كتاب

دهد كه چرا نمی توانیم از دنیای امروزمان خرسند باشیم. باید به كتاب مقدس  می دالیل و مداركی ارائه -

               بدل شود. )ضیاءالدین سردار، نیو استیتزمن( اجتماعی وداوطلبان کار ِ گران كنش

Ziauddin Sardar, New Statesman                                                                           

                                                 
1

- No Logo Generationكند یپشت م یتجار یها كه به نام و نشان یبه همین نام، كنایه از نسل یاست از كتاب ی: نام فصل.   
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 شمار دامن خواهد زد.  های بی انگیزد و به بحث چنان خیرخواهانه كه ستایش برمی كتابی آن -

         Good Book Guide    )راهنمای كتاب خوب(                                                         

 ها( : بخش كتابMSNهای  هدف )سرگرمی ویماندنی، كوبنده، و درست به س  به یاد -

 فهرست

 3/ گزاری سپاس

 05/ ی نویسنده در باره

 00  /درآمد

  06/ سال است. 93 عمر زن بوتسوآنایی سالگی زندگی كند. میانگین 48تا رود  میانگین ژاپنی انتظار میزن از  -0

 70/ كنند. توسعه( زندگی میدر حال های جهان در دنیای در حال بالندگی ) سوم چاق کی -7

 060كیلومتری ِ خود،  0های آكسفورد و ریجنت در مركز لندن بایستی، در شعاع  اگر در چهارراه خیابان -9

 76/  ز" خواهی دید.ی فروشگاه "استار باك شعبه

 97/  میلیون زن گمشده دارد. 88چین  -8

 92/   اش، "بانوی آُون" دارد. تر از نفرات ارتش برزیل بیش -0

 80/  اند: چین، عربستان و آمریکا. كشور انجام گرفته 8، فقط در 7550های دنیا در سال  ٪ اعدام38 -6

 84/  شان خبردارند. مشتریانها از زندگی  تر از دولت ها بیش ها سوپرماركت این روز -2

 09 /آفریقاییان.٪20تر از خرج زندگی  گیرد، بیش  دالردر روز یارانه می 0/7ی اروپا تا  هر گاوی در اتحادیه -4

  04/  كشور مجازات آن مرگ است. 3جنسان غیرقانونی است. در  ی هم كشور، رابطه 25در بیش از  -3

 69/  گذراند. یك دالر در روز می نفر جمعیت دنیا، با كمتر از 0یك نفر از هر   -05

 64/  شوند. ی خشونت خانگی، هر ساله در روسیه كشته می زن  در نتیجه 07555بیش از   -00

  27/  كردند. ک، شانزده میلیون آمریكایی جراحی پالستی7556در سال   -07

 22/ شود. های زمینی، ناقص یا كشته می هر ساعت، یك نفر در اثر انفجار مین -09

 40/  یلیون كودك كار وجود دارد.م 08در هند   -08

 46/  خورد. ی خوراكی می كیلو افزونه 4/6تا  9/6های صنعتی، هرساله  هر نفر از مردم كشور -00

 30/  ریزد. دالربه جیبش می 055ا َنجلس هر دقیقه  ی دیوید بكهام با تیم فوتبال گاالكسی لُس معامله  -06

 36/  برند. ی از یك مشكل گوارشی رنج میهفت میلیون زن آمریكایی و یك میلیون مرد آمریكای -02
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شان سیگاری ِ  ٪70اند و بیش از  درصد نوجوانان آمریكایی، مواد مخدر غیرقانونی را مّزه كرده وهشت بیست -04

 050/  اند. دائمی

شده زندگی  كشف -٪ شان در بازارهای تازه40شود.  هر روزه یك میلیون نفر به مشتركین موبایل اضافه می -03

 056 / كنند. می

 000/    كشند. نفر را می 9ها هر دقیقه  اتومبیل  -75

های سقط جنین آمریكا رخ  مورد اقدام به خشونت و اخالل در كلینیك 075555، بیش از 0322از سال   -70

 000/   است. داده

 075/  است. نفر را كشته 005555گرمایش زمین هر ساله   -77

 076/  دهد. ی خانوار را به خود اختصاص می در كنیا، پرداخت رشوه، یك سوم میانگین بودجه  -79

شود، تقریبا برابر با كّل داروهای  میلیارد دالر برآورد می 855تجارت جهانی داروهای غیرقانونی در حدود   -78

 090/  مجاز.

 096/  اند. ها باور دارند كه بیگانگان بر روی زمین فرود آمده یك سوم آمریكایی  -70

 080/  كنند. كشور از شكنجه استفاده می 005بیش از   -76

 082/  مانند. نفر جمعیت دنیا گرسنه می 0هر روزه یك نفر از هر   -72

  009/  ند.پوستان متولد آمریكا، احتمال دارد به زندان بیافت ها یك سوم سیاه روز این -74

   004/  اند. یك سوم جمعیت دنیا در جنگ  -73

 068/  پایان یابند. 7585منابع نفتی جهان ممكن است تا سال   -95

 063/  كنند. های دنیا در كشورهای در حال توسعه زندگی می هشتاد و دو درصد از سیگاری -90

ها دور ریخته  تر این لباس بیش تكه. 05میانگین هر نفر، – خرند میلیارد تكه لباس می 9ها هرساله  انگلیسی -97

 028/  شود. می

  045 /اند. ه ای بر سر منابع طبیعی بود ی جهان در سالیان اخیر، مبارزه    های مسلحانه یك چهارم درگیری -99

 040/  اند. مثبت  HIVدر حدود سی میلیون نفر در آفریقا -98

 035/  میرند. زبان می 05هر ساله  -90

 038/  های مسلحانه در دنیاست. از تعداد كشتگان درگیری تر ها هرساله بیش ی آدم خودكشی -96

 033/  شوند. شاگرد بخاطر آوردن سالح به مدرسه، از مدارس آمریكا اخراج می 08هر هفته بطور میانگین،  -92

 758/  ی وجدان و عقیده در دنیا وجود دارند. زندانی 955555حداقل  -94

 754/  شوند. جنسی( میهرساله دو میلیون زن و دختر، ختنه )قطع عضو  -93
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 709/  اند. ی دنیا در حال جنگ های مسلحانه كودك در درگیری-سرباز 955555 -85

میلیون نفر،  97رای دادند، اّما بیش از  7550میلیون نفر در انتخابات عمومی انگلیس در سال  76نزدیك به  -80

 704/   ی پاپ" رای دادند. ی انتخاب "بت موسیقی در مسابقه

    778/  كند. می   شان" مشهورنما  شركت در نمایش "تلویزیون واقع ،ان انگلیسی باور دارندیك ششم نوجوان -87

برابر مجموع مخارج نظامی  73میلیارد دالر هزینه نظامی داشت. این مبلغ  008، ایاالت متحده 7550در سال  -89

 795 /  "حكومت خطرناک" است. 6

 790/  میلیون برده در جهان وجود دارد. 72امروزه،  -88

ها  هفته، درازای این بطری 9ریزند. در عرض  میلیون بطری پالستیكی دور می 0/7ها هر ساعت  آمریكایی -80

 785/  ی ماه برسد. تواند به كره می

   780/ شود. می    ها ثبت  بار بر روی دوربین 955هر روزه، بطور میانگین، قّد و قامت هر آدم انگلیسی، تا  -86

 705/   شوند. تر، هر ساله به اروپای غربی قاچاق میهزار زن و دخ 075در حدود  -82

 700/  كند. می     ای پخش  خانه اش، گاز گل برابر وزن 0برای رسیدن از نیوزالند به انگلیس،   یك دانه كیوی -84

 703/  اش به سازمان ملل، یك میلیارد دالر بدهكار است. مانده های عقب آمریكا بابت بدهی -83

  768/  .شوندروانی بیمار  ،تر از كودكان دارا برابر بیش 9 است ممکن داراخانوارهای ن كودكان ِ  -05

 : در آدرس واقعیت 05منابع 

www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/manabe50                                     

                  www.gholamalikeshani.perdiangig.com/document/yaddasht50ها:  یادداشت فصل

 /  220    نامه واژه

 726/   تو هم آستینی باال بزن

                50www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/namayehنمایه: در آدرس 

 

 

 

http://www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/manabe50
http://www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/manabe50
http://www.gholamalikeshani.perdiangig.com/document/yaddasht50
http://www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/namayeh50
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 گزاری سپاس

یاری دادندد، الادام كردم نوشتن كتاب كاری است تك نفره، اما در خطا بودم. افراد بسیاری  همیشه فكر می

 گزارشان هستم. ناایت سپاس بخشیدند و آستین باال زدند. بی

الملل و استیو كراوشاو از دیددبان حقدوق بشدر،  العاده ویژه ام، نثار نیل دوركین از عفو بین های فوق سپاس

فساد در كنیدا،  المللی شفافیت ضد نو از سازمان بین هانت از سازمان "برابری همین حاال!"؛ گلدول اوتیه جكی

بدداری هوگیددل از سددازمان "آزادی"، نیددرا شددارما در سددازمان بارندداردو و نیددز سددایمون دیددویس در سددازمان 

 المللی حریم خصوصی. بین

بخش  از كسانی كه بدرای سدخن گفدتن بدا مدن وقدت گذاشدتند، آندانی كده مباحدث كتداب را پروراندندد یدا الادام

تر،  گدددر بدددرای دنیدددایی باتدددر و عادالنددده چدددك و بدددزر  كنشهدددای كو مباحدددث آن بودندددد، و از تمدددامی گروه

 گزارم. سپاس

گدویم. اسدتاد  ای اغدراق می یافت، این را بدون ذره دو تن هستند كه بدون وجودشان، این كتاب وجودی نمی

اندداخت،  راه كدار را بده تمدامی به  و پرمارش، چرخ  ضیاء الدین سردار كه پیشناادات و تشویقات سخاوتمندانه

نفسدی واقعدی یداری  ندرو فرلو از انتشارات آیكون بووكز كه مولفی مشّوش و دو دل را با آرامش واعتماد بها   

 كرد.

كدی ری، تدیم، سدوال، علدی، بریجددت،  -سدی.  بی. ی بی. ی " گفتگدوی جددی" و از شدما همكدارانم در برنامده

ان متشدكرم. سدپاس مدن شدامل خدانواده و خاطر الاامات و عالقمندی شدیدت به -تانیا، سیان، تاما، نیك، و دوگال

پاسد  مدرا یدداری  ی بی هدای تلفنددی شددان در هنگدام تماس شدود كدده ماربدانی و پشدتیبانی و همدلی دوسدتانم نیدز می

كاری سدتر  از دیدد هدر –آن سوتر مرا تشویق كند  کیلومتر 22222كرد. باترین دوستم كالوم تالش كرد از 

ی شنیده شدن من و شریك  رسد كه نخستین جانشین من، واسطه ن" میمالک و معیاری. و در آخر، نوبت "جا

سددار  ها شرم اسددت. او واقعددا از آمدددن نددامش در ایددن گوندده فارسددت همتددای مددن در ایددن جددرم بوده صددبور و بی
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 كند.  تر می گزاری مصمم مرا در سپاساوست که  مین گونه برخوردهشود، اّما  می

 

 

 

 :ی نویسنده رهدر با

سیكا  یامزج گار تهیهویل مه ن نده ، روزنا یونی كن ی  ی تلویز

هایی اقدام كرده كه  ها و مصاحبه بی.بی.سی. است. وی به پژوهش

سوف،  در میان سكی ِ فیل نائوم چام چون  فاوتی هم فراد مت شان ا

مه پل كاگا یدنت  ید  پرز بورو، دیو تن  ید آ سر دیو ندا،  ی روا

ارد سللدید وزیر ایرلنللد شللمالی، و ادو تریمبللل نتسللتین نتسللت

 اند. ورز آمریكایی ِ تازه درگذشته وجود داشته دانش
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 :درآمد

 ؟باید دگرگون کنندرا  جهان ،واقعیت 05چرا این 

 

كدداری اسددت كددامال دشددوار. در نخسددتین گددام دشددوار اسددت ببینددیم  دگرگددونی جاددانبدداالزدن آسددتین بددرای 

ایست، بتواند این كار را به انجام برساند. اّما من قاطعانه باور دارم كه هر یك  واقعیتی، كه تكه اطالعات ساده

بدر  بحدثگداه كده  و آن – ی اندیشدیدن ماسدت هشدیو دگرگونیاست، قادر به  واقعیتی كه در این كتاب آمده 52از 

 .توان برداشت می نخستینی است که ترین گام مامی اندیشیدن،  شیوه دگرگونیهمین ، ستدنیا دگرگونیسر 

زنددگی ندوین شدیوه گوید كده نیداز داریدم آن را در مدورد  مام به ما می ای ههر یك از واقعیات این كتاب نكت

دهد كده داسدتان آن  ای بدست  زمینه ست تا پیشا ای كوتاه در دنیای نو بدانیم. هر یك از این موارد همراه با مقاله

ایم، و ایندك  ن نقطده رسدیدهای هی مشكل چیسدت، چگونده بد آمار را به ما بگوید: یعنی دامنه و حوزهی  هروی سك

توانیدد  نیدز می ای هنامد اسدت؛ واهه واقعیت" آمده 52توان كرد. در پایان كتاب، فارست كاملی از منابع " چه می

هددم، یددك رشددته اطالعددات  دهددد، و پددس از آن كدده هددر یددك از اصددطالحات ناآشددنا را توضددی  می جددا ببینیددد در آن

 است در مورد چگونگی آستین باالزدن موثر و مثبت در جات رفع و حل مشكل. آمده

( اسدت. نخسدتین 2.0" )یعندی ویدرایش جادان را بایدد دگرگدون کننددواقعیتدی كده  52این دومین ویراسدت "

برخی از آمار و شدواهد  – است آن را تقریبا زیر و رو كرده ،درآمد. ویراست كنونی 2224ویراست در سال 

ی ایدن كدار: تیییدرات همیشدگی و هدر  اند. یدك دلیدل عمدده اند، و برخی دیگدر كدامال جدایگزین شدده روزآمد شده

 است. دگرگونیی دنیاست. دنیا هر روزه در حال  لحظه

درصددد  72جددا آمددده بددود كدده  ر واقعیددت ندارنددد. در آنواقعیددت كتدداب نخسددت، اصددال دیگدد 52بعضددی از "

اند. ایدن نكتده تقریبدا بده لطدد وجدود تلفدن سدیار اصدالً دیگدر واقعیدت  جمعیت دنیا هرگدز بدوق تلفندی را نشدنیده
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ی فنّدووری،  ندارد. بسیار شادمان شدم كه روی آن كلمدات خدط كشدیدم و بنظدرم رسدید بدا ایدن رشدد قدار  گونده

های عظیمدی كده میدان  باشدیم، یعندی همدان شدكاف ر محدو "شدكاف دیجیتدالی" داشتهممكدن اسدت رشددی جددی د

دنیای ثروتمند لبالب از اطالعات و كشورهایی وجود داشت كه برای وصل یك تلفن یك سال بایدد صدبر كدرد. 

 . است شدهراهی كامال دراز هنوز مانده، اّما مسیر درست همان است كه طی 

كه از این ویرایش حذف شده، مربوط به مخارج آمریكا در مورد یكی بودن یكی از اعداد و ارقام دیگری 

از سابق برای  تر بیشهای خارجی این كشور است. آمریكا اكنون بسیار بسیار  نگاری و كمك های هرزه هزینه

و  میلیدارد دالر كده چندد 27، در حددود OECDكند: بندا بده آمدار و ارقدام  های بالندگیِ  خارجی خرج می كمك

نگداری  اسدت. صدنعت هرزه با همدلی تجزیه و تحلیل شده globalpolicy.orgچون جزئیاتش از سوی سایت 

ایدن كده آمریكدا ایدن  باشدد. هكمدی كسدادتر شدبایدد باشدد،  اگدر هدم تیییدر كرده –است با همین سرعت رشد نداشته

یدادآور  globalpolicy.orgكنندده اسدت، هرچندد  گرم دهدد، دل تدری می بزر )بالنددگی(   ای چنین كمك توسدعه

 رود.  میلیارد دالر آن رقم به عراق می 7شود كه نزدیك به  می

شدد!(. اّمدا  نام خود ثبدت كندد )و ای كداش می ها را به رفت تواند اعتبار آن پیش ن كتاب نمیای هروشن است ك

ها بایدد  ن پدیددهای هن كدای هنیروی درجه اولّی واقعا وجود دارد كه سزاوار این امتیداز اسدت: میدل مدردم جادان بد

گذارنددد،  هددا اثددر می رسددانند، روی بحث گوینددد، صدایشددان را بدده گددوش دیگددران می رخ دهنددد. مددردم سددخن می

 كنند به آنان گوش دهند: روندی كه هر روزه در حال رشد است. مداران را وادار می سیاست

اسددت كدده حدددس  ی بوجددود آمدهی نخسددت كتدداب منتشددر شددد، هجددوم كالنددی بسددوی چیددز از زمددانی كدده نسددخه

ایدن بدود  ،واقعیدت بدود 52هایی كده در پشدت  گری هر روزی" بنامم. یكی از دیدگاه زنم آن را بتوانم "كنش می

ن شددواهد و واقعیددات تددو را عصددبانی، غمگددین، ای هدر صددورتی كدد -خددوانی دوسددت نددداری چدده را كدده می نآكدده 

ی بیدرون بدروی و برایشدان كداری بكندی. در بعضدی مدوارد تدوان پدس می -كنندد ر مییدنگران، یا عالقمند به تیی

مسدافت ِ حمدل ِ مدواد -هایی واقعی و معین در موردشان انجام دهدی: مدثالً، اگدر نگدران كیلدومتر توانی كنش می

)جنبشی کده بدر  الاام بگیر "كندخوراك"خوراكی هستی، به سراغ محصوالت فصلی و محلی برو، از جنبش 

ی خاصدی بده مبدداء خوراكدت نشدان بدده. در مدوارد  و عالقده خدوراک" اسدت(-تنددضد جنبش "فست فود" یا "

هنگددامی كدده رای کدده  اینیابددد و  اهمیددت می ایجدداد دگرگددونیهددای فشددار بددرای  پیوسددتن بدده گروه ،اغلددب ،دیگددر

ها قدددری  باشددی، و كارهددایی از ایددن قبیددل. شدداید ایددن گوندده اقدددام ات داشته دهددی مسددائل خاصددی را در  ذهددن می
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انددد بددرای ایجدداد  هددای مسددتقیم، ابددزار خوبی هددا هددم در مقایسدده بددا راه شددوند، اّمددا اتفاقددا همین تلقّددیسددتقیم تددر نام

 .دگرگونی

گدری وجدود دارد. اهمیدت بداالیی كده بده تیییدر اقلدیم و  امروزه تاكید بسیار زیادی بدر روی ایدن گونده كنش

هدای  مان را ادا كنیم: آگای ان قادریم سامم هكه هم است ن دیدگاه دادهای هاست، فوریت خاصی ب شده وهوا داده آب

كنندد تدا از  ها همده را تشدویق می ساعات پر مشدتری، و مقداالت و گزارشدات متعددد در روزنامده ِِ  تلویزیونی

هدا را خداموش كنندد، و یدك  اده كنند، بجای روشن گذاشتن دائمی وسدایل خدانگی، آنفهای كم مصرف است المپ

 شوند.  بزر  می های دگرگونیم دهند كه در مجموع، باعث سری كارهای كوچك انجا

هدا  های دربستی وجود دارند كه خدود را وقدد ایدن كار ها گام بگذاری، سایت تر از این و اگر بخواهی پیش

اقددام روزانده را  122("، wearewhatwedo.orgكندیم ) می اند: سایت "ما همان چیزی هستیم كه عمل كرده

ی تمدام و كمدال از اول تدا  چون استفاده جاان خواهند كرد، از كارهایی هم دگرگونیك به كند كه كم معرفی می

تددا تلفددن زدن بدده دفتددر راهنمددایی فنّددووری اطالعددات خودتددان و فقددط تان،  تددووی دسددتخودكارتددان   همددین ِآخددر

ین رتد مام كدردم، پرسیدن از این كه امدروز اوضداع چطدور اسدت. وقتدی داشدتم ایدن ویدرایش تدازه را آمداده می

طددرا    كنیم" بددا آنیددا هیندددمار ، همكدداری سددایت "مددا همددان چیددزی هسددتیم كدده عمددل مددی2227ی باددار  پدیددده

بود. قیمدت: یدك اسدكناس  برای خرید روزانه ی نوعی ساك دستی چندبار مصرف برزنتی دستی در ارائه كید

دسدت گرفدت و همدین  مدد لنددن بهی  ها را در هفتده یكدی از ایدن سداك ،ده دالری كامل. لیلدی كدول مددل عكاسدی

از كدار افتداد و  مشدتریانباعث شدد كده تقاضدا بدرای ایدن سداك آن قددر باالرفدت كده سدرور سدایت، زیدر فشدار 

توانسدتی ایدن  دست شد. پنج سدال پدیش نمی به دالر دست 422مبلغ  ( بهebay.comزودی در ای بی ) ها به كید

 خرید ببینی.  ِِ  نوع دیوانگی را برای خرید ساك دستی

های فراواندی نیدز  است، و نشدانه آور بوده شگفت دگرگونیشدن خاك بریتانیا با نسیم این  تماشای درنوردیده

هدای  دادن اسدت. در آمریكدا شداهدیم ایالت در كشدورهای دیگدر هدم در حدال رخ دگرگونیوجود دارد كه همین 

 شدوند میو موفدق  ر، بدر سدر تیییدرات اقلیمدی(منفرد با دولت فدرال  بده چدالش برمدی خیزندد )در همدین اواخد

ی قابل تصوری  های فراوانی برای هر مسئله سایت وب .کند دگرگونهایش را  دولت بوش را وادار كنند روش

های  ای مثدل پادكسدت و سدایت هدای تدازه وریا، فنّ هسدتند "فنّاوری"م  ِ ی که گران اند. كنش در حال بوجودآمدن

رشدد هدم واقعیدت  های درحال گیرند تا حرف خود را بزنند. این مسئله در كشور مت میخد اشتراكِ  ویدئو را به
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حكومددت، بددرای  دگرگددونی ِی  هددای سددیار بدده اندددازه گفددت معتقددد اسددت تلفن دارد: خددانمی بدده بی.بی.سددی. می

 اند.  ی كنیا كار كرده دموكراسی

اسدت. هندوز  اندد، اّمدا هندوز كارهدای زیدادی روی دسدت مانده بنابر این چیزهدای بسدیار زیدادی تیییدر كرده

ی ندابرابری را در كننده خدود دارندد. چده در مدورد توزیدع  حقیقت دارد كه بسیاری از شواهد این كتداب، مسدئله

تدرین  ندابرابری بداز هدم بزر نابرابر درآمد حرف بزنیم یا از توزیع نابرابر فرصت یا قددرت صدحبت كندیم، 

 ترین مشكل رویاروی بشر نیزهست.   است كه جاان با آن روبروست، و بد قلق ای مسئله

ی جادان از راه بازرگدانی،  اش، صرفا به ارتباط بینابینی ِ فزایندده كه در باترین شكل نخست -كردن جاانی

هدایی  ی بدرای برخدورد بدا نابرابریتر بیشهای  تواند كار باز هم می -شود گذاری معنی می ارتباطات و سرمایه

گردانی به شکل درسدتی  دهد که جاانی ها روبروست. اّما این اتفاق فقط در صورتی رخ می كند كه جاان با آن

تر بدرای اسدتثمار، تحمیدل مواندع و  عنوان ابدزاری تدازه اندد از ایدن مفادوم بده های دارا توانا بوده شود.ملت انجام

از  بدددازی کنند، و در همدددان حدددال بدددا دسدددت و دل ف بدددر کشدددورهای در حدددال رشدددد اسدددتفادهانعطدددا مرزهدددای بی

در  ی ارزان های بدزر  از فراواندی نیدروی کدار و مندابع طبیعدی شدرکت اقتصادهای خودشان پشدتیبانی کنندد.

رای خیرو عنوان نیرویی ب گردانی به اند. استفاده از جاانی شان استفاده کرده کشورهای ندار برای افزایش سود

 نیکی، هنوز بزرگترین چالش رویاروی ماست. 

هدای افدرادی را  کردم، بدرایم خیلدی جالدب بدود کده واکنش واقعیت" تبلیغ می 52وقتی داشتم برای معرفی "

بدود کدده  ی سرشددناس اسدترالیایی مدرا ریشدخند کرده کدردم. یدر روزنامده ارزیدابی کدنم کده بدا آنددان برخدورد می

هدا واقعیدت  که مرا به خنده انداخت، چون فقدط یکدی از آن –پایی هستم  به پوشِ  صندل ی هاکت جوانرِ  چاقاله

شدان تر بیشهای اینترنتدی  ها حسداب کندیم. نقدد ن شرط که دمپایی انگشدتی را هدم جدزو صدندلای ههم ب داشت، آن

بود  سدایتی گفتده داد که به وب مثبت بود، هر چند نظر یکی از حامیان انجمن ملی تفنگ امریکا مرا غلیلر می

 هایم در مورد کنترل سال  تماما نادرست است.  برداشت

واقعیت" را سوشدیتا بده هاپندی منتشدر  52هایم سفری بود که به هاپن داشتم. " ترین تجربه کننده یکی از آگاه

ن عدوت شددم . ایدن شدبکه از مددجا تقریبا به موفقیتی دست یافت. از سوی نیاون تی وی بده هاپدن  کرد، در آن

مدن نقدش معلدم -م ی جادان" اداهر شدو ترین مدرسده آندان بده ندام "مفیدد )شدو( ای از نمدایش بدود در تکده خواسته

 دادم. های سرشناس هاپنی درس می میامان را داشتم و به کالسی از چاره
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سدی برایشدان  بی وی، در عین شادی عمیق همکارانم، از من خواسدت تکده فیلمدی از دفتدرم در بی تی نیاون

بدانوی کاشددد  قارمددان  -صددورت  "ا  ب دربده تم. ایدن فددیلم بصدورتی تدددوین و مونتداه شددد کده مدرا در پایددان بفرسد

و بعددد مددن تدددریس  -کددرد. تددا جددایی کدده بتددوان تصددورکرد، فددرا واقعددی و سددوررئال بددود معرفددی می "واقعیددات

 ام را شروع کردم، ناگاان همه چیز بسیار جدی شد. ریزی شده برنامه

شددت  گریده افتادندد، چدون به من گفته شد که یر زوج سرشناس در طی این تکه نمایش به بهبرنامه پس از 

بدا  ،بودند متداثر شددند. وقتدی نمدایش روی آندتن رفدت، بسدیاری از خواننددگان ِ هاپندی ِ کتداب چه که شنیده از آن

ای منتشدر کنندد،  رسدهای دیگر از همدین کتداب بدرای کودکدان مد سوشیتا تماس گرفتند و از آنان خواستند نسخه

جادان دسدت بزنندد. مدن فقدط  دگرگونیو خود نیز به  -ها بتواند چیزی از این مسائل بیاموزند طوری که بچه به

ی اندرهی و تدوانش را بدرای تبددیل جادان بده  نسدل بعددی همده ،افتاد اگدر توانم تصور کنم چه اتفاقی خواهدد می

 تر و باتر وقد کند. مکانی عادالنه

توانند تفاوتی بدارز و  های منفرد می واقعیت را بنویسم، مطمئن شدم اقدامات و کنش 52ردم وقتی شروع ک

سدت کده واقعدا جا اینرسدند.  های بسدیار زیدادی دارندد بده همدین دیددگاه می بینم آدم واقعی بوجود آورند. حال می

ّر کدرد کده گدروه گفدت: "هرگدز نبایدد شد شدناس مشداور حدّق داشدت کده می شود مارگدارت میدد انسان ثابت می

. در واقدع ایدن تنادا چیدز واقعدی اسدت کده دگرگدون کننددهای اندیشمند و متعاد بتوانند جادان را  کوچکی از آدم

 همیشه رخ داده است. 

شود. و امیدوارم شدما هدم  میدگرگون ، چون دنیا "دارد" دنیا را باید دگرگون کنندواقعیت  52مطمئنم این 

 ن نتیجه برسید. پس از خواندن این کتاب به همی
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 48رود تا  از میانگین زنان ژاپنی انتظار می -0

                             سالگی زندگی كنند. 

 سال است 93بوتسوآنایی  میانگین عمر زن

دنیا آمددده باشددی، بخددت زیددادی داری کدده در انتظددار عمددر درازتددری نسددبت بدده  اگددر در جاددان پیشددرفته بدده

سال گذشدته، میدانگین  222زندگی خواهند کرد. در طی  تر بیشفرزندانت نیز باز هم از این  -ات باشی والدین

یابدد. در جادان پیشدرفته و  اسدت، و در بسدیاری از کشدورها ایدن روندد ادامده می برابدر شده 2طول عمدر بشدر 

بدسددت آیددد کدده ی پیشددین محددو شددوند و کیفیتددی از زیسددت  هددای کشددنده دانددش ترتیبددی داده تددا بیماری، منددد ثروت

هرگدز جدرات  ،بود هابز وحشیانه، ناگوار و کوتاه تعرید شدده شان به تعبیرمشاور تامس که زندگی -مان نیاکان

 ایم. باشیم، اّما حسابی به خال زده آن را نداشتند. ممکن است هنوز کلید نامیرایی را نیافته داشتن به امید

ر دراز و فّعددال را بدده تصددور درآوریددم. در دوران ایم عمدد فقددط در تدداری  بسددیار اخیددر اسددت کدده توانسددته

سدال بعدد، فقدط  1522سال بود. تدا قدرون میانده در انگلدیس، در حددود  22زندگی فقط  امپراتوری روم امید به

باشدند، اّمدا نده لزومدا عمدر سدالم سدال عمدر داشته 33توانسدتند انتظدار  مدردم می -کمی پیشدرفت رخ داده بدود
1
 .

شدماری از شدگردهای وحشدیانه و دردنداک  و حاضدر بدود، و پزشدکی بده تعدادانگشت تادید قطعی همیشه حیّ 

ی  تیفوئید و جذام شایع بود، و مر  سیاه )طاعون( که اروپدا را در میانده ِِ  گیری شد. همه می جراحی محدود

 درنوردید، یر چاارم جمعیت را به هالکت رساند.  1351و  1347

 19کدده در انگلددیس قددرن انقالبددی نددداد.  ا دوران انقددالب صددنعتی رخزندددگی بشددر تدد امیددد به گیر چشددمبابددود 

-زنددددگی در دراز تدداکنون، میددانگین امیددد به 1842شددد. از  داد و بدده سددرعت در سراسددر اروپددا گسترده روی
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رشدد تدا همدین امدروز  این. و رسیده استماه هم  3 بهکه هرساله  -نواختی داشته عمرترین کشورها، رشد یر

 .است هیافت نیز ادامه

 ؟است داشتهزندگی چه چیزی قرار  امید به ِِ    ناگاانی ِِ   گیری بسیارخوب! در پشت این اوج

معنی اوج  اند. رشدد صدنعت بده نقش بسدیار مدوثری داشدته 19مطمئناً ، تیییرات عظیم اجتماعی اوایل قرن 

د تا سدیل کدارگرانی را شدن می بسیاری بایستی ساخته ِِ    ای های حومه گیری عظیم مراکز شاری بود و شارک

ندانی آاند.  در شدار پشدت سدر گذاشدته ای تازه در خود جای دهد که زیست دشوار روستایی را به قصد زندگی ِ

ها بده  اند، دیگر نیاز به زندگی در شرایط تنگ شاری ندارند که بیماری زیسته ها می در شار ها که پیش از این

هدا را طبیعدی  و امکانات باداشتی درست که امدروزه مدا آن ب پاکآشود. دسترسی به  سرعت در آن پخش می

ی  هدای وبدا و سدل کده پیشدتر همده تاثیر قابل توجای بر روی باداشت عمومی دارندد. بیماری -گیریم فرض می

 شوند. کردند، بسیار کم شایع می جوامع را نابود می

زنی بدود.  ی کنارگذاشتن زالوانددازی و متده معنی شدند، پیشرفت درمان پزشکی به گاهی که افراد بیمار می

شدددت  هددا گددام بسددیار عظددیم دیگددری بدده جلددو بددود کدده مددر  زنددان در حددین زایمددان را به بیوتیر کشددد آنتی

اسددت بسددیار تددازه و  هاسددت کدده مفاددوم "کیفیددت زندددگی" اختددراع و ابددداعی داد. بخدداطر همددین پیشینه می کدداهش

 نورس. چرا که تا همین اواخر، خود زنده ماندن کافی بود تا شکرگزار باشی. 

مدان را  تدوانیم تالش یافت؟ آیدا عمدر بددن نادایتی دارد، یدا می بسیار خوب! این رشد تا به کجدا ادامده خواهدد

های علمددی و  غم پیشددرفتر ناایددت دراز کنددیم؟ یددر فددرض ایددن اسددت کدده علددی دهیم تددا عمددر را بی قدددر ادامدده آن

شددده  پذیرفته د ِباشددند. خددر تواننددد کددارکردی داشته مان اصددال نمییها رسددید کدده بدددن ای خواهیم پزشددکی، بدده نقطدده

شود. اگر همواره به زاییدن نوزادانی ادامده دهدیم کده عمدر  گوید طول عمر ما بر اساس "تکامل" تعیین می می

میدانگین بخورد:  هم مثدل بده میدان بقدا و تولیدد ِِ   تعادل ارید ِ  وزنی-کنند، ممکن است هم ی میتر بیشهر چه 

توانددد تدداثیرات بسددیار دوری بددر روی توانددایی  شددد، و ایددن می خواهد تددر بیشنواختی  یددرشددکل  عمددر جمعیددت به

هدای تکامدل و توسدعه یافتده، ممکدن اسدت تدا همدین  ها برای تامین خدمات بنیادین بگذارد. در واقدع، ملت دولت

 .ی پیری  ِ جمعیت یعنی نقطهن نقطه باشندای هحال رسیدن ب اکنون در

سددال  84.6 در حددال حاضددر، بدده میددانگین -زنددگی را دارنددد گروهددی کدده درازتددرین امیددد به –زندان هاپنددی 

، هاپدن بده خدود کلمداتدهند. در هنگدام نوشدتن ایدن  را هم نشان نمی دشدن این رون از کند ای هاند، و نشان رسیده
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، صدددوچاارده سدداله شددد.( و 2227هانویدده  4پیرتددرین شددخی دنیددا )خددانم یوندده میناگدداوا، کدده در بالددد کدده  می

ن ای هسال سّن و کمی نوجوان( را در خاک خود دارد. هر قدر ک 111پیرترین مرد دنیا )اقای توموجی تاتابه، 

تواندد  عمدری ِ افراطدی، می-رازاین باورند که در آینده، این نوع د راند، بعضی نیز ب سالمندها قابل توجه-ا   ب ر

دهدده، میددانگین نددوزادان دختددر هاپنددی  6کددرد کدده در طددی  بینددی می ی دانددش پیش ی یابددد. نشددریهتددر بیشرواج 

سال زندگی را داشته باشند 122توانند امید  می
2

سدالگی، دیگدر از سدوی ملکده، تلگرامدی  122تان به  . رسیدن

 د بود با یر کیر بسیار بزر .با خود نخواهد داشت، اگر چه جشن تولدی خواه

داشت وجود ندارد. امید بده  کنند، اّما دلیلی برای بزر  برای آنانی که در مرکز آفریقا و جنوب زندگی می

شدددت در  به HIV/AIDSگیری"ی  رود.در واقددع، بخدداطر ایلیددار و ابددتالء "جاددان بدداال نمددی جددا اینزندددگی در 

کشدور  51هدا نفدر،  میلیون یافتن مدر  و میدر آمدار آمریکدا، بدا ادامدهی دفتر  بینی . به پیشاستحال پایین آمدن 

 بود.  زندگی خواهند شاهد سقوط میانگین امید به

 

باشدد. ایدن  سدال عمدر داشته 39توانسدت انتظدار  دنیا میومدد، می بده 2222مثال در بوتسوانا، نوزادی کده در 

شدود در سدال  بیندی می باشدد. پیش وجدود داشته توانسدت سال کمتر از میانگینی است کده بددون ایددز می 32رقم،

سال زندده بمانندد 27اهالی بوتسوانا فقط  2212
3

 ی جادان برانگیز، کده الاامدات صدسداله . واقعیتدی اسدت تامدل

 آورد. ی ترسناک در نظرمی چون یر پوچی را هم یافته( بالیده )توسعه

 

ی در جادان در حدال توسدعه اسدت، اّمدا دالیدل زنددگ به بودن امید ترین علدت پدایین ترین و صری  ایدز عریان

های بسددیاری هنددوز باالسددت. در  فددراوان دیگددری نیددز وجددود دارنددد. میددزان مددر  و میددر نددوزادان در کشددور

آن  لمیرندد.در مقابد رسدند و می نفرشان به اولین سالروز زادن خود نمی 157یرالئون، از هر هزار نوزاد  سی

میر نوزادان  و توان دید چرا میزان مر  سادگی می ست که بهجا اینت، و نوزاد اس 2.6ایسلند است که آمارش 

ی یر کشور ی باداشت عمومی معیاری است این همه حّساس برای ارزیابی
4

ی  . دسترسی به آب تمیز، تیذیده

اّمدا  -اند اسدت. در غدرب ایدن امکاندات پذیرفتده شددهبسدیار حیداتی  بدارداری  ّدرست و مراقبت باداشتی در طی

ی تدر بیشیابندد، احتمدال  سدنّی کده خدوراک کدافی نمی وز در کشورهای بسیاری مصداق ندارندد.  کودکدان کمهن

 152کند که در سراسدر جادان،  هایی مثل آنفوالنزا و اساال بمیرند، و یونیسد برآورد می دارد که از بیماری
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 اند. میلیون کودک دچار بدخوراکی

خطددر، هنددوز علددت  بی ِِ  کنددد. نبددود دسترسددی بدده آب آشددامیدنی یمدد زندددگی را کددم شدددت امیددد به فقددر نیددز به

زا باشدد، و تولیدد غدذا را نیدز  تواندد بیمداری هاست. خاک یا هوای آلدوده می ی مر  در بسیاری از کشور عمده

طبیعدی را زیدر فشدار فزایندده   هدای بده سدرعت در حدال رشدد، زمدین و مندابع بسیار دشوار کندد. چدون جمعیت

هدای  های محلدی، زمین بوم زیسدت تدر بیش چده شددن هر کشدند، بدا نابود از حدّد کدار می هدا بدیش آنگذارند و از  می

 ی در حال تبدیل به صحرا هستند. تر بیشچه  هر

روی جادان در حدال پیشدرفت  های بسیار متفاوتی را در پدیش زندگی، چالش بنابراین روشن است که امیدبه

شان برسند و خدود  های پیرشونده تر بایستی به توافقی با جمعیت آمدهای پردر گذارد. کشور و جاان پیشرفته می

هدا و  های باداشتی و رفاهی وارد خواهد شدد. دولت هایی کنند که بر روی سیستم تنشفشارها و ی حّل  را آماده

 . اگدر مدرد ِهستندی تامین مردم در دوران بازنشستگی  به بازبینی نحوه شدن در حال وادارهای بزر   شرکت

ی عمرش را با دریافت حقوق بازنشسدتگی  سالگی عمر کند، آخرین دهه 75انگلیسیِ  میانگین، این روزها تا 

اش دشددوارتر و دشددوارتر  اندددازی کدده ادامده انداز خوشددایندی اسدت، اّمددا چشدم از حکومدت خواهددد گذراندد. چشددم

ی اجبداری هسدتند، و  نشسدتگیاکنون مشدیول بحدث بداالبردن سدّن باز های اروپایی هم خواهد شد. بعضی دولت

کنندد تدا پدول الزم را بده نظدام رفداهی برگردانندد.  مدی  هدای کمتدری کدار شدود، آدم کم پیرتدر می چون جمعیت کم

کننددد کدداله سرشددان  هددا فعددال ً درگیددر انتقددادات پنددر سروصدددایی از سددوی مردمددی هسددتند کدده حددّس می دولت

شدود، از قدرار  داده  ی مرفای پداداش ولّد باید با بازنشستگیاین باور دیرینه که یر عمر کار م -شود می گذاشته

 د. شو نمی دگرگونراحتی  معلوم به

های بسیاری  ایدز برای کشور ِِ  ای هقارِِ   در عین حال در جاان در حال رشد، درگیرشدن با همه گیری

ها  ی نشدانه ا همدههای آفریقدایی بددترین وضدعیت را دارندد، اّمد در حال حاضر ملت بزر  ترین اولویت است.

سدال بعددی  12هدا نفرشدان را در طدی  های اتحداد شدوروی پیشدین، میلیون حاکی اسدت کده چدین، هندد و کشدور

 دز خواهندباخت.ای هب

گدذارد،  ی باتدر انگشدت می بانر جاانی بر روی نیاز به پیش گیری از بیماری از طریق باداشت عمومی

 دود اسدت، انجدام ایدن کدار دشدوار اسدتمدوزش محدآاّما وقتی کده باسدوادی و دسترسدی بده 
5

 تدر بیش. ایددز در 

تفداوتی نشدان  مشدکل، بی ِِ   ی بدنامی است، و بسیاری از کشورها نسبت به شناسدایی کشورها هنوز سرچشمه
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 5.3 های اعطای کمر بده مبلدغ ، صندوق جاانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا توافق2223اند. در هوئن  داده

میلیدارد دالر دیگدر  12تدا  8بود، اّما اخطدار کدرد کده سداالنه  امضاء کرده 2226تا پایان سال میلیارد دالر را 

هزاره برسدی  هتا به اهداف توسع داردالزم 
6
. 

افدراد مبدتال ی  هکندد. معالجد مدی هدا اشداره رو برای بسیاری از دولت های دشوار پیش بانر جاانی به گزینه

ی انگلدیس بطدور میدانگین سداالنه  خدمات باداشدتی لّی ِشود که سازمان م دز بسیار گران است: برآورد میای هب

های  کندد. ایدن هزینده، فشدار زیدادی بدر روی سدامانه دالر برای هر بیمدار ایددزی هزینده می 24222در حدود 

که بودجه محدود است و مندابع  های در حال رشد اّما در کشور -کند ی کشورهای رشدیافته تحمیل می باداشتی

تمامی افراد نیازمند درمان را سرویس داد. بانر جادانی  ،یاب، کامالً  غیرممکن است که بتوان به درستیکم

بده سدخنی  -گیدری باشدد گذاری، ممکن است کار بر روی آموزش و پیش کند که باترین راه سرمایه پیشنااد می

واهنددد مددرد. اّمددا هنگددامی کدده اند، بجددای کسددانی کدده مطمئنددا ً خ دیگددر، تمرکددز بددر روی آنددانی کدده هنددوز سددالم

رسدد ایدن نتیجده گیدری، تصدمیمی  نظر می ها پر هستند و میزان آلودگی و سرایت هنوز باالسدت، بده بیمارستان

طور قطعدی دشدوار خواهندد  هدا آن را بده گرانه و پرمحاسبه باشد، تصدمیمی کده دولت حسابرحمانه،  بیبسیار 

 دید.   
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های در حال   افراد چاق دنیا در کشوریک سوم  -7

 کنند توسعه زندگی می

ترین طنز روزگار ما باشد.  رحمانه ی جاانی هم با گرسنگی و هم چاقی، بی رسد مبارزه نظر می به

شود و رواج آن محدود به کشورهای  ها با تعداد گرسنگان دارد برابر می نخستین بار است که تعداد چاق

 .بوده استدارا هم ن

بسیار زیادی در مورد  ِِ    میلیون نفر در دنیا چاق هستند و هر روزه عناوین خبری 322یش از ب

میلیون از افراد چاق  115خورد. اّما شاید این موضوع که  ها به چشم می چاقی در رسانهبحران جاانی ِ 

گام با تجمالت  مرسد ه می کننده باشد. به نظر نگران تر بیشکنند،  در کشورهای در حال رشد زندگی می

های فقیر در حال تقلید برخی از  های رو به افزایش است، مردم کشور ی ثروت مصرفی که نتیجه

 طور قطع نتایج اسفباری را نیز به دنبال داشته است. های غربیان هستند که به ترین عادت خطرناک

برابر  3سال گذشته،  22( میزان چاقی سراسر جاان در طی WHOی سازمان باداشت جاانی ) گفته به

است. فراوانی و  بوده تر بیشن در کشورهای در حال رشد از این هم آ، اّما سرعت  رشد داشته تر بیشیا 

رسد حتی در دوران فرهنگ  ی امروزه نبوده، اّما بنظر می گاه در طول تاری  جاان، به اندازه نعمت هیچ

باشند. در حالی که  یابی اهمیت داشته دوران کم ی گیریم به همان اندازه فراوانی هم، تصمیماتی که می

در سراسر جاان به نیز است، عادات خوردن  رو به شارنشینی گذاشته ای هطور فزایند جمعیت جاان به

 است. دگرگونیشکل قابل توجای رو به 

ای" متخصصان باداشت عمومی، این پدیده را "گذار تیذیه
2
 تر بیشنامند. کشاورزانی که روزگاری  می 

کردند، امروزه سعی در تولید تر محصول  ی خود و دیگران را تولید می محصوالت معیشتی

                                                 
2

- NUTRITION TRANSITION  
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خوراک از جاان صنعتی دست  تر بیشی بازارپذیر دارند. کشورهای مختلد به واردات هرچه  مصرفی

و  اند. مردم به جای خوردن میوه و سبزیجات تازه، غذاهای کنسروی، پرانرهی، پرچرب، وپرنمر زده

های "کم تحرک" زندگی امروزی را نیز اضافه کنید،  ن معضل، روشای هکنند. ب پر شکر را انتخاب می

روی  جای پیاده ن معنا که مردم بهای ههم هستند. کم تحرکی ب تر بیشهایی که در حال رواج هر چه  روش

کردن،  جای ورزش کنند، به ها کار می جای کار در کشتزار و باغ در اداره کنند، به رانندگی می

ای کشنده"  "نسخه رفتار، ن مجموعهای هتعجبی نخواهدداشت ک -کنند می های ورزشی را تماشا برنامه

 باشد.

عروقی، -های قلبی بیماری دهند. می های مزمن را افزایش احتمال بیماری ،چاقی و اضافه وزن

چنان که  فراد چاق هستند. آنهای رایج در ا ها و انواع خاص سرطان همگی از بیماری فشارخون، سکته

ساالن شارت داشت، امروزه همان بیماری  ی بزر  ویژه ِِ   نوعی از مرض قند که زمانی به بیماری

ها را  ی چاقی خطر ابتال به حمالت قلبی و سکته شود.مسئله سال هم مشاهده می 12کودکان باالی  در

 ِِ  و آسیب عصبی شود. مشکالت کنونیی کبد  تواند باعث کوری، ازکارافتادگی افزایش داده و می

است:  گذاشته فشار را تحت )توسعه یافته(های باداشت کشورهای بالیده اجتماعی و اقتصادی، بودجه

و برای بعضی  92ی  ی دهه ی باداشتی درصد بودجه 12چاقی برای آمریکا   های وابسته به بیماری

میلیون دالر  47برابر  2این میزان بیش از  است. میلیارد دالر هزینه دربرداشته 118کشورهای دیگر 

 ی ناشی از سیگارکشیدن است. هزینه

های مزمن در کشورهای در حال  (، اکثر موارد بیماریWHOطبق گزارش سازمان باداشت جاانی )

تواند  رشد شایع هستند و در کشورهایی که سیستم باداشت به شّدت دچار مشکل است، این فشار می

شوند. اّما وقتی به  بندی می به عنوان افراد چاق دسته جمعیت لکدرصد از  5. در چین، ناپذیر شود تحمل

یابد. بسیاری از این افراد چاق کودکان هستند،  درصد نیز افزایش می 22نگریم، این آمار تا  شارها می

ا نیز ی چین است. این معضل در سراسر آسی فرزندی ی سیاست تر یعنی امپراتورهای کوچکی که نتیجه

درصد  16تا  15 ،سال دو ساله، تناا طی 12تا  5های تایلندی بین  وجود دارد. چاقی در میان بچه

ن رقم در ای ههاپنی اضافه وزن دارند کی  هسال 9های  درصد از پسربچه 12افزایش یافت. اکنون تقریبا 
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رشد است و تقریبا ً با ، سه درصد بود. میزان چاقی در آمریکای التین نیز به سرعت رو به 1972سال 

 کند. ی خود برابری می ی شمالی میزان چاقی در کشورهای همسایه

هم داستان به همین منوال  جا ایندرصد مردان مکزیکی اضافه وزن دارند. در  62درصد زنان و  64

کار هستند  سخت مشیول به ،تحرک ها هستند، در کارهای کم است، یعنی مردم در حال مااجرت به شار

 کنند.  از غذاهای ارزان قیمت استفاده می و

 ی مکزیر، خرید یر بسته چیپس سیب نویسد در بعضی از روستاهای دورافتاده می ی گاردین روزنامه

تر از خریدن موز است. در مجموع، با این وجود چاق ترین مردم دنیا در جزایر اقیانوس  زمینی آسان

برابر  2ن میزان ای همعیت بزرگسال اضافه وزن دارند کدرصد ج 77کنند. در نائورا  رام زندگی میآ

ی ثروت و  کشورهای پر ثروت اتحادیه اروپاست. در فرهنگ جزایر اقیانوسیه، اندازه و ابعاد، نشانه

بودید تا بتوانید خوب بخورید و چاق شوید. اّما امروزه سیل  ها، باید بسیار ثروتمند می قدرت است. پیشتر

 دهد.  ی خطرناک قرار می قیمت، شخی را به راحتی در معرض چاقی ی ارزان تیی واردا مواد غذایی

سیری بودند، اّما امروزه بازارهای این  های گرم ی محلی شامل ماهی و میوه های غذایی زمانی رهیم

اند. امروزه دم  ی ثروتمندتر پرشده ی بازارهای خارجی زده های دورانداخته/پس مناطق، از گوشت

که در  اند، درحالی ای استرالیایی و نیوزالندی پرطرفدارشده های تخته ریکایی و گوشتبوقلمون آم

های  عنوان غذای حیوانات خانگی یا کود شیمیایی در کشور وچیلی به های چرب گذشته، همین گوشت

تا  15 ،ای مانند ماهی صید محلی  غذاهای پروتئینیقیمت گرفتند. در تونگا  مبدا مورد استفاده قرار می

ی  ها، کشورهای صادرکننده تر بود. بعضی های وارداتی گران ای یا مرغ های تخته درصد از گوشت 52

اند. "مولیتالو سیاف اوسا وویی"  ای" مورد انتقاد قرار داده کشی تیذیه دلیل "نسل ها را به این گوشت

دارا های  سوی کشور هایی توصید کرد که از وآشیال های وارداتی را آت وزیر باداشت ساموآ گوشت

شوند به کشورهای ندار سرازیر می تر
6

ها هم گذاشت و واردات گوشت  . فیجی پا را فراتر از این

را ممنوع اعالم کرد. نیوزالند هم، تادید به شکایت به سازمان تجارت جاانی  ای هگوسفند و گوشت تخت

(WTO.کرد ) 
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گی را در اولویت کار خود قرار رسانی جاانی کاهش گرسن های کمر روشن است که سازمان

ی  ی وابسته به آن در آستانه کنند که چاقی و تمام مشکالت باداشتی ها نیز تاکید می دهند.اّما همین می

 ی بحران هستند.   مرحله

ی باتر به مناطقی است که چاقی روند صعودی  اطالع رسانی ،رسد بخشی از این راه حل به نظر می

(، حرف از نیاز به کارشناسان تولید غذایی FAOو سازمان خواربار و غذا )  است. سازمان ملل یافته

زنند که باید با متخصصان تیذیه در تماس باشند )کارشناسانی که در مورد چگونگی و مکان تولید  می

ی  سازمان تجارت جاانی نیز در تالش برای ارائه .کنند.( گیری  محصوالت کشاورزی تصمیم تر بیش

 TRIM ANDی  هایی برای یر رهیم غذایی سالم و ورزش در مدارس هستند. برنامه دستورالعمل

FIT است. این کار از طریق تیییر در  ها به نصد کاهش داده در سنگاپور میزان چاقی را در میان بچه

 است.  ی خوراک و افزایش میزان ورزش و آموزش غذایی صورت گرفته تایهی  نحوه

های  تواند واکنش دارد این است که انتقاد شدید از انواع غذاهای خاص میاّما خطر آشکاری که وجود 

 باشد. دنبال داشته شدیدی از سوی صنعت خوراک به

ی رهیم  ، سازمان باداشت جاانی و سازمان خواروبار مترصد انتشار گزارش در باره2223در آوریل 

درصد باشد.  12اوی شکر بیش از ای بودند که برمبنای آن، رهیم غذایی مناسب نبایستی ح خوراکی

پایه  بیاز نظر علمی، را نادرست و   ن گزارش کرده و آنای هی تندی ب ی شکر آمریکا حمله اتحادیه

خواند
8

تر است و به وزارت باداشت  درصد رقمی بسیار واقعی و مطمئن 25. اتحادیه اعالم کرد 

چنین تادید به اعمال  ش شد. اتحادیه همگزارآن گرفتن  ای نوشت که طی آن خواستار پس آمریکا نامه

ی سازمان باداشت جاانی را قطع کند. اّما گزارش سازمان باداشت  تا بودجه کردفشار بر دولت آمریکا 

ی  منزله اعتنا به درخواست اتحادیه، منتشر شد. این واقعه به ی خواروبار، بی جاانی و سازمان جاانی

اما پیام کامال ً روشن بود و  -های فشار و البی کننده تلقّی شد های غیردولتی بر گروه پیروزی سازمان

 بسیار ناخوشایند.

حل چاقی است. اّما پر واض  است که اقتصاد نقشی اساسی در این  آموزش رهیم غذایی بخشی از راه

ی پایدار کشاورزی و  میان دارد. بر مبنای گزارش سازمان باداشت جاانی در تونگا، بالندگی



 

 25 

انجامد. منع واردات خوراک ناسالم، یعنی کاری  تر می ی کم به تولید غذاهای سنتی و با هزینه ماهیگیری

 . برای همان هدف جی انجام داد امکان دیگری است که فی

مندتر را که سود سرشاری از صادرات خوراک ارزان قیمت به  ایی کشورهای ثروت اّما چنین گزینه

ی  واند تحریر کرده و منجر به شکایت آنان به سازمان جاانیت برند، می کشورهای در حال رشد می

گزاران ملی بایستی نسبت به تاثیر  گیرد که: سیاست خوارو بار شود. گزارش تونگا چنین نتیجه می

 مشکوک و نیز نقش تجارت در باداشت جمعیت آگاه باشند. -ی کاالهای فایده باداشتی

ها دائما در مورد فواید یر رهیم  ها و گزارشات تلویزیون زنامهمقاالت رو (توسعه یافتهبالیده ) در جاان

اّما همانطور که  کنند. العاده بحث میکنند و فردا هم از یکی دیگر تعرید می غذایی معجزآسا و فوق

نوشیدن یر لیوان  باتواند  های چاقی، بندرت می حل ها خبر دارند، آشکار است که راه رهیمی تر بیش

به تجارت و  تر بیش ،حال رشد که چاقی جاان در سو، در پیدا شود. و در آنی رهیمی  نوشابه

 ایست جگرسوز و طعنه زن.                                                     سازی مربوط است تا سایر علل، نوشیدنش در واقع، جرعه جاانی
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های آكسفورد و ریجنت در  اگر در چهارراه خیابان -9

كیلومتری آن،  0مركز لندن بایستی، در شعاع 

 خواهی دید ی فروشگاه "استار باكز" شعبه 060

های  كنید، تعداد زیادی از فروشگاه قاوه میل داری؟ تقریبا در هر شار بزر  غربی كه زندگی می

 1.2 تان باشند. در انگلیس هر یك از ما هر ساله شوند در خدمت ای وجود دارد كه خوشحال می زنجیره

كنیم  كیلوگرم قاوه مصرف می
1

میلیون پوند برای آن هزینه كردیم 732. و سال گذشته 
2

. این مبلغ به 

 همان اندازه نیز هنگفت است. 

و  -کنیم می کیلو در سال قاوه مصرف 6.4المللی یعنی  ما هنوز هم بسیار كمتر از حد  متوسط بین

 زیادی برای رشد وجود دارد. فروشان قاوه آشکارا معتقدند که هنوز جای  خرده

های ایستگاه  درست بیرون یکی از خروجی -های همان خیابان ایستاده باشی اگر در یکی از گوشه

ساعته وجود دارد ی نیم روی ی استارباکز طی یر پیاده شعبه 86 -متروی میدان آکسفورد
3

. در حقیقٰت 

ـم آن در های د شعبهاز تعدا تر بیشهای استارباکز در لندن،  اآلن تعداد شعبه تن آیلند شار ـا  ــ نــ 

شار سمبل کافئین است نیویورک، کالن
4

ی  . حتی این تعداد هم برای استارباکز کافی نیست. در هانویه

بار طی ده سال آینده یر شعبه در لندن  استارباکز اعالم کرد که قصد دارد هر دو هفته یر 2227

 افتتا  کند. 

لیسانس در سراسر جاان  گاه اصلی یا تحت فروش 168هزار و 13استارباکز هنگام نوشتن این کتاب، 

داشت
5

ی سراسر جاان است که در صورت تحقق آن استارباکز  شعبه 42222 . هدف شرکت داشتن

شود دانلد می بزرگتر از مر
6

ی شرکت خوب است. استارباکز در سه ماه  کار و کاسبی ،اکنون هم . هم
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میلیارد  2.35گاه در سراسر جاان افتتا  کرد تا درآمد خالی  فروش 8از  روزانه بیش 2226آخر سال 

 ی سود خود را در  چشم دیگران بنشاند. هنوز که هنوز است، کاسبی درصدی 18دالری و افزایش تند 

 رسد. نظر می موفق استارباکز عجیب به ِِ 

ون تبدیل به یکی از گاه کار خود را آغاز کرد، اکن سال پیش تناا با یر فروش 35شرکتی که 

خاورمیانه  ِِ  کار های محافظه است. در بعضی از کشور فروشی شده های موفق خرده ترین نمونه بزر 

شعبه در شار ریاض عربستان، همان دکور و فضایی  18های استارباکز در حال کارند؛  گاه ،  فروشهم

رید، به جز ایجاد بخش زنانه و مردانه های جاان انتظار دا گاه دهند که شما از تمامی فروش را ارائه می

های پیشین  های پادشاهی ی کاخ ی پکن، یعنی منطقه حتی در شار ممنوعه تا چشم مردان به زنان نیافتد.

گاه استارباکز وجود دارد، گرچه ممکن است تا بسته شدنش  زمان زیادی طول نکشد:  چین، یر فروش

اری ممیلیون چینی طو که یر خاطر این در نظر دارند به ی جاانی یونسکو های گنجینه مسئوالن جایگاه

ی پر اهمیتی امضاء  ی فرهنگی فروشگاه در چنین منطقهاین اینترنتی را در اعتراض به قرارگیری 

 اند، آن را ببندند. کرده

های خبری بسیار مفید است. علت این رشد در صنعت قاوه، تجارت  اّما گاهی دقّت بر روی سایر عنوان

فروشان قاوه اند که مبالغ  خرده ،باشد. طرف برنده ن مشخی میآیی است که برندگان و بازندگان کاال

های  ی دانه کنند. بازندگان نیز، کشاورزان تولید کننده های خود دریافت می هنگفتی را بابت نوشیدنی

 نارس قاوه هستند.

پوند و در آمریکا شاید  1.82 نگلیسخرید، در ا ای می ای که از یر خرده فروش زنجیره یر لیوان قاوه

ی آن یر لیوان را  های قاوه دالر قیمت داشته باشد. سام کارگران اتیوپیایی از این مقدار پول که دانه 3

 ،ها پنس است. بگذارید طور دیگری حساب کنیم. بعد از کسر هزینه 2سنت یا کمتر از  3 ،به بارآوردند

 352.42ی اسپرسو  فروش قاوه کنند. یر خرده قاوه دریافت میدالر بابت هر کیلو  2.42کاران  قاوه

نام طالی سیاه  خوبی در فیلم مستندی به  شود. این نکته به دالر پول بابت همان یر کیلو قاوه کاسب می

های هیر و مارک فرانسیس به تصویر درآمده است. این فیلم،  نام ی دو برادر انگلیسی به به کارگردانی

که سعی دارد سام باتری را برای  دهد کاران اتیوپی را نشان می گوی فقیر قاوه سخن ""تادسا مسکال

دست آورد. در این فیلم، ماسکال صاحب شرکت تعاونی تولیدکننده است و در یکی از  مردم خود به
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فروش  های دارا به چه قیمتی به شان در کشور دهد که دسترنج به کشاورزان توضی  می ها صحنه

 اند. های غذایی وابسته ی خود ندارند و به کمر شاورزان درآمد کافی برای گذراندن زندگیرسد. ک می

 شود. های گزاف فروخته می شان به قیمت ی جگر خورده ِِ  این در حالی است که محصوالت خون

 است. بار کشورش جلب کرده طور قطع، توجه مردم را به سوی وضع غم طالی سیاه به

اند بارها طی  مدعی -نان استارباکز را جات انتقاد انتخاب نکردندآگویند  ه میسازندگان فیلم قاطعان

غول صنعت قاوه در فیلم مورد  ،اند تا با شرکت تماس بگیرند. در مجموع برداری تالش کرده فیلم

گوید فیلم تصویری کامل از رفتار شرکت در اتیوپی را  می است. استارباکز ی عجیبی قرار گرفته حمله

های مناسب  داند و به تعاد شرکت در قبال پرداخت قیمت دهد و آن را غیردقیق و ناقی می نشان نمی

گرفتن این بحث، داستانی که  هنگام با شدت می کند. همندوستانه اش اشاره  های انسان برای قاوه و پروهه

نوع از  3کرد تا  دولت اتیوپی درخواست 2225. در سال شدن بود فاش در حالکمی کثید تر بود 

دهد  های تجاری به کشاورزان اجازه می ی خود را ثبت تجاری کند. ثبت نام های قاوه ترین دانه معروف

ی  ی قاوه زنی کرده و درآمد ساالنه های پرفروش خود، مذاکره و چانه های باتر دانه تا بر سر قیمت

ی آمریکا  های قاوه ی آکسفام، استارباکز از اتحادیه گفته کنند. اّما به تر بیشمیلیون دالر  88اتیوپی را 

 ی ثبت عالمت تجاری را بگیرد.  درخواست کرد تا جلوی مناقصه

ی بازرگانی "سد" در دانشگاه آکسفورد، سر زدن چنین  هالت استاد مدرسه قول پروفسور داگالس به

داشته و  ای هجسوران ِِ  ها اهداف سوددهی ملیتی عجیب نیست. آن رفتارهایی از یر شرکت چند

خواهند از جایگاه خود در بازار دفاع کنند. اّما استارباکز خود را به دردسر انداخته تا مشتریانش را  می

 فروشند.  ی درجه یر" می چند ملیتی نبوده و "قاوه ِِ  ها یر شرکت معمولی قانع کند که آن

ی رسمی و مشترک اعالم کردند  ی مطبوعاتی تارباکز و دولت اتیوپی در بیانیهاس 2227ی  در فوریه

دیگر جلوی درخواست ثبت عالمت تجاری نخواهد ایستاد. اّما از آن زمان استارباکز از شرکت  ،شرکت

ی افزایش قدرت   ی جواز داوطلبانه نامه چنین توافق ن مسئله سر باززده و همای ههای مربوط ب در بحث

ی  خرید قاوه 2229است. در عوض، شرکت قول داده تا سال  زنی کشاورزان را امضاء نکرده چانه

ها  آفریقای شرقی را دو برابر کند و به کشاورزان منطقه تعاد داده تا یر میلیون دالر در "خرده بانر"
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ازی در ترویج باتر از هیچ است. اّما استارباکز فرصتی واقعی برای پیشت نای هگذاری کند. البت سرمایه

 تجارت عادالنه دارد و این فرصت ممکن است از دست برود.

هایی  گاه دهد تا به هدف خود یعنی افتتا  فروش خود ادامه میِِ   در حالی که استارباکز به پیشروی

مان به  ی شارهای ن وضع برای ااهر و چارهای هرود ک به فکر فرو میآدم دانلد برسد،  از مر تر بیش

  بود. مدت زیادی از آن دوران نگذشته كه باترین چیزی كه در یك خیابان اصلی واهدچه معنی خ

ی ایتالیایی  تان احتماال ً دستگاه قاوه انگلیسی امید داشتی پیدا كنی این بود كه پیاله فروشی محلیِِ 

ضه وحسابی عر هایی بودند كه ممكن بود فنجانی درست باشد. مطمئنا ً در شارهای بزر  كافه داشته

ا این كافه یادندارم تا  جا نبودند. من كه خودم در نیوزالند بزر  شده ام، به وجه همه ها به هیچ كنند، ام 

باشم. قاوه یا "فوری" بود و یا در باترین حالت  ی اسپرسوی ایتالیایی را چشیده ام مزه اواخر نوجوانی

ا امروزه هر خیابان "خریدگاهی  ِ" ای"، و تقریبا در هیچ جای دنیا چیز نابی نبود. امّ  قطره-"صافی

ای دارند که با "باریستا  ی زنجیره نقاط جاان(،حداقل یر قاوه خانه تر بیشانگلیس )و نیوزالند و 

های قاوه تان دیگر فقط سیاه یا  شوند. گزینه می آورشان تکمیل ی شگفت و منوهای پیچیده ")بارمن قاوه(

 پیچیده باشد، مثل  ای سفارش بدهید که بشّدت توانید نوشابه می -شکر نخواهدبود سفید، باشکر یا بی

ی  ای شد: "قاوه اش افسانه ، که سفارش قاوه1992ی  لیندا اوانجلیستا، سوپر مدل دهه های خانم  سفارش

ی خام،  شکر در قاوه چربی، پر کد شیر، خشر ِ خشر، نیم پمپ موچا، نیم کافئین، قّد ِ دوبل، بی نیم

 ی کاپوچینوشدن!" ون درپوش، آمادهفنجان دوبل، بد

های  ای، رستوران های زنجیره فروشی ی دیگری نیز دارد. قاوه ی شکوفا، چاره اّما این گزینه

ی شار ِ  شوند: پدیده ای می ی غریب تازه پدیدهزایش ، همگی منجر به ای ههای زنجیر تیرو، بای هزنجیر

ای  (" ابداع کرد تا پدیدهNEFفکر "بنیاد اقتصاد نو )شده، شار بدلی. این اصطال  را اتاق  سازی شبیه 

های بازاری  شان شار تر تجاری که در میان داد توضی  دهد. مراکز کوچر می را که در انگلیس رخ

ی زیر  ی منطقه هایی که آنان را نماینده دادن بسیاری از جلوه اند به از دست باستانی هستند، شروع کرده

های  ، میازه2222تا  1997های  "بنیاد اقتصاد نو" دریافت که میان سالکرد.  شان می پوشش

شدند. هر  می میازه در هفته بسته 52ها با سرعت  فروشی ای مثل قصابی، نانوایی و ماهی تخصصی

بستند سنتی درهایشان را می فروشیِ  پیاله 22ماهه 
15

های کاتالوگی  ، فروشگاه ها: سوپرمارکت  . بجای آن
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تصویر را  ،مشاورِِ   ای های. نیر فولز، مفسر رسان های زنجیره فروشی با اینترنت(، پیاله ) و سفارش

مان. با  فرهنگ  است برضد مان جنایتی های اصلی گون سازی خیابان کند: "هم آمیزی می چنین رنگ

رباکز، و ، استاDKNYمانند رالد الئورن،  -کنند المللی پیدا می های بین ها و بدل شان، شبیه های هوش

GAPدانلدز،  آورند، به ناندوز، مر اجتماعی را پایین می -که سلسله مراتب اقتصادی  ؛ و آنانی

شوند باستر و لد بروکز ختم می بلر
16

 ". 

شود، دچار این توهم  مان باز می ی دیگر به خیابان اصلی المللی ی ملی یا بین وقتی بازهم پای یر زنجیره

آوریم.  ای بدست نمی گیرد. اّما در واقع، گزینه ی در برابرمان قرار میتر بیشهای  شویم که گزینه می

ای  المللی روند و جایشان را گردانندگان ملی و بین تر ِ مستقل به زور بیرون می فروشان کوچر خرده

در ای بر ما دارند. آماری را  العاده ن معنی است که تسلط فوقای هشان ب مقیاس گیرند که اقتصاد کالن   می

فروشی در انگلیس، یر دالر آن در  دالر خرده 7گوید از هر  نظر بگیرید که بارها نقل شده و می

خواهد به یر کاسبی، این همه قدرت و  تان می شود. آیا واقعا دل های "تسکو" خرج می سوپرمارکت

 تان بدهید؟ تسلط بر روی زندگی

اندرکار این روند نیست، و اشتباه خواهد بود اگر  فروشی ِ دست وجه تناا خرده البته، استارباکز به هیچ

کم برایش این  رسد که حتی خود شرکت نیز کم نظر می تقصیرها را به گردن آن بیاندازیم. اّما به تر بیش

کّل استارباکز، در  گزار و رئیس کجا پیش خواهدرفت. هووارد شولتز بنیان پرسش پیش آمده که تا به

اندیشی  اش جیمزدانلد، هم است، با مدیرارشد اجرائی نترنت درز پیداکردهیا هتازگی ب یادداشتی که به

رود." وی نوشت که گسترش کالن  داند مارکی که بنیاد گذاشته، به کجا دارد می است که "نمی کرده

است. "یکی  شدن این نام تجاری منجر شده ی استارباکز و کاالیی شدن و تضعید تجربه شرکت به رقیق

هایی را  ی فروشگاه اند که دیگر رو  گذشته را با خود ندارند و زنجیره هایی بوده ، فروشگاهاش از نتایج

ی محله رنگ و عطری ندارند... بعضی  دهند که در برابر احساس گرم فروشگاه قدیمی بازتاب می

گر بینند، که دی ای )تولید انبوه( می رنگ و بو و باسمه های ما را جاهایی بی گاه ها، فروش آدم

کنند  مان احساس می مان[ برای قاوه کارکنانو مان ] ای نیست که شرکای ی عشق و عالقه دهنده بازتاب

17
". 
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  های استارباکز ترجمه های شولتز به تیییری در تاکیدها و اولویت ا نگرانیای هشود ک خیلی زود است گفته

خواستم به شما توصیه کنم به  د. نمیها، مطمئنا ما را باید به فکر فرو ببر خواهدشد. اّما همین حرف

گریزناپذیری است در زندگی -زنم. نیروی تقریبا جا می آن گاهی، سری به استارباکز سرنزنید: هر از چند

باشید.  جا رفته ی تجارت عادالنه" به آن جا رفتید، یادتان باشد که برای خاطر "قاوه نوین. اّما وقتی به آن

شان نترسید و بنویسید که دوست  دارید و از نامه نوشتن برای تان نگه فظهشان را در حا ادبیات و فرهنگ

 ای دیگر تکرار کنید.  ی زنجیره خانه دارید چکار کنند. بعد همین کار را در هر قاوه

ای در  ی تازه ن باانه که میازهای هی مستقل محلی تان را ترک نکنید، آن هم فقط ب به عالوه، رفتن به کافه

وغریب  عجیب  هایی با طعم ها و معجون تان شربت ی محلی است. ممکن است کافه ان باز شدهآن سر خیاب

انگیز هم  های "ی  در باشتی" به شما ندهد که در روزی گرم، حتما وسوسه باشد، یا معجون نداشته

 تان بسیار پر ارزش تر باشد.    اّما احتمال دارد که برای جماعت محله –هست
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 میلیون زن گمشده دارد 88چین  -4

ی   ی هشداری ضعید، اّما روشن و آشکاری داشتند. خبرگزاری ی رسمی، زمزمه گزارشات خبری

ی بسیار  دهد که پدیده ی ملی نشان می گزارش کرد که آخرین سرشماری 2222ی چین در اکتبر  دولتی

، در 2222است. در سال  جاان رخ دادهی نسبت جنسیتی در بزر  ترین ملت  ای در زمینه کننده نگران

است. اوضاع، در مقایسه با دو  دنیا آمده نوزاد پسر به 116.8شده،  نوزاد دختر زاده 122برابر هر 

تر  ی شانگاای، اگر این شکاف باز هم بزر  ی ستاره نشریهی  هگفت ی پیشین بدتر است. به  سرشماری

خود را در پیداکردن همسر مناسب ناتوان ببینند. میلیون مرد چینی ممکن است  52شود، در حدود 

ها، خدمات اقتصادی و اجتماعی بوجود  طبیعی است که پیامد این وضع مشکالتی را برای خانواده

بینی کرد آمار "زن ربایی" باال بگیرد چرا که مردان ناامید در  خواهدآورد. حتی  یر کارشناس پیش

ی یافتن عروس خواهند بود  پی
1
. 

های جنوب و شرق  ی ترسناک ترجی  نوزاد پسر است که در چین، هندو سایر بخش برابری نتیجهاین نا

آسیا رایج است. والدینی که مضطربند نوزادشان دختر باشد، ممکن است به سراغ اسکن جنین بروند تا 

از دنبال سقط جنین او باشند. خیلی  جنسیت کودک را مشخی کنند، و اگر معلوم شود دختر است، به

رسند و والدین برای حقهّ زدن به پلیس و  قتل می شان به های زندگی دختران در اولین روزها یا هفته

کنند تا مر  نوزاد را رویدادی طبیعی نمایش دهند. اگر دختر آن قدر  ماموران باداشت راهی پیدا می

  که به -ز ثبت نشوددر ببرد، ممکن است تولدش هرگ بخت باشد که از دوران کودکی جان سالم به خوش

شود، یعنی از آموزش، مراقبت باداشتی و حتی دریافت غذای کافی برای  زندگی در حاشیه منجر می

 . شود خوردن محروم می

هر چند آهنگ زایش در هند، چین و تایوان پیوسته در حال سقوط است و هم اکنون در حال نزدیر 

است.  علیه نوزادان دختر هنوز ناپدید نشده های جاان غرب است، اّما تعصب دیرپا شدن به آمار

کار انتخاب جنسیت را برای والدین راحت کرده  ،اولتراسونیر  وریای فنّ  ی گسترده و فزاینده فراهمی
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ی هند  وارا، یکی از روسای پیشین انجمن پزشکی تا از شّر نوزاد دختر راحت شوند. دکتر وی. پارامش

گیرد  می  ط جنین گزینشی در هند انجاممیلیون سق 2برآورد کرد که هرساله 
2

. و یر پِژوهش یونیسد 

آیند  دنیا می تر به دختر کم 7222گفت که در هند روزانه  منتشر شد می 2226که در دسامبر 
3

. چین و 

اند. پزشکانی که در  هند در تالشی برای جلوگیری از این گرایش، سقط جنین گزینشی را ممنوع کرده

گیرند، مجاز نیستند جنسیت جنین را  روال عادی از زنان حامله اسکن میهر دو کشور برطبق 

ی  هی ستار کنند. نشریه ن مقررات را رعایت نمیای هها همیش گاه شان فاش کنند. اّما بعضی از درمان برای

دالر انجام داد، در  122تا  62توان با  های اولتراسون غیرمجاز را می شانگاای گزارش کرد که اسکن

ی اسکن پیدا خواهد کرد: دادن آب نباتی  های دیگری برای رساندن نتیجه ی که پزشکان در هند، راهحال

رنگ صورتی، یعنی جنین دختر است؛ و به رنگ آبی، یعنی پسر  به
5
 . 

آورتری برای  های رعب ، پدرمادرها به راهشوند شکافی پیچیده تر می شگردهای کالبد که نانچ همدر هند، 

ی هندو، بعضی از شگردهایی را  سار" در روزنامه . "رادها ونکاتهآورند شان رو می کشتن دختران

 ی "سالم ِ" ایالت تامیل نادو برایش روایت کرده اند. دهد که مادران ناحیه شر  می

چند ساعتی  اونای داغ ِ پر ادویه و تند به نوزاد است. " های نوین، دادن سوپ جوجه یکی از این روش

گران  ی یر زن[. وقتی کنش میرند." ]به گفته زنند و بعد می پیچند، جیغ می ود میاز درد به خ

شوند که "نوزاد از نف   شنوند، روستاییان فورا مدعی می های مردم نااد" بوی نوزادکشی می "سازمان

ی دیگری برای حذف نوزاد که به  رحمانه شد." روش بی کشید و باید به او سوپ جوجه داده می می درد

ای خیس محکم  خوراند و در پارچه روستاهای "سالم" راه پیداکرده، این است که به نوزاد بیش از حد می

کردن نوزاد، با  میرند.اّما آخرین شگرد خفه بعد از یر ساعت تقالی نفس بنر، میاین نوزادان بندند.  می

، طوری که در سال گذشته است ی ایستاده و با سرعت آخر، پلیس را گیج کرده گذاشتن او در زیر پنکه

 ی "سالم" گزارش کند. کشی را در منطقه-دختر -مورد نوزاد 5فقط توانسته 

هایش را سالم بماند، هنوز هم ممکن است خطرات  باشد اولین هفته برای نوزاد دختری که توانسته

های باداشتی  موارد در مراقبت تر بیشی دیگری در پیش رو باشد. پسران ممکن است در  موذیانه

های غیرقابل  های ناشی از بیماری باشند. پژوهشی در هند نشان داد که در مر  دختران ترجی  داشته به

از پسران احتمال  تر بیشبرابر 2ها وجود ندارد، اّما دختران  پیش گیری و شدید، شکافی در میان جنسیت
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رندبمی -که درمان پذیر است -دارد که از اساال
5

ی تر بیششان پول   . پسرها ممکن است برای لباس

است.  تر بیشبقای آنان از همان اول زندگی   خرج شود،و با خوراک مقّوی تری تیذیه شوند. بخت

 ی سختی دارد. دختربچه زندگی

شوند.  ها گزارش نمی ن معنی است که بسیاری از زایشای هدر چین سیاست مشاور "تر فرزند" ب

آید دولت  یابند. به نظر می ی میتر بیشویژه در مناطق روستایی دارند رواج  تر، به بزر های  خانواده

اش در مورد تنظیم خانواده است و هنگامی که  یافت شدیدا سرکوب گرانه چین در حال سست کردن ره

شود. جمعیت شناسان  ها دشوارتر می کنند، پایش حاملگی می زنان برای کار به سراسر کشور حرکت

شمارش را  درصد زیر   42ی دفتر آمار دولتی در برخی روستاها تا  های اتفاقی بازرسی گویند ینی میچ

است. دشوار است بتوان گفت چه نسبتی ازاین کودکانِ  "نادیده"، دخترند. اّما کمیسیون تنظیم  نشان داده

خواهند  ری میترند چون حداقل، تر  پس های روستایی بزر  گوید که برخی خانوار خانواده می
6
. 

ها قادر  آید؟ در چشم قانون، آنان اصال ً وجود ندارند. این اّما بر سر این کودکان ثبت نشده چه می

از شان در زندگی  های ی دولتی دریافت کنند. فرصت نخواهند بود به مدرسه بروند یا مراقبت باداشتی

 خورد. خواهد آسیبشدت  بهاین مسئله 

  

ی دختران درگیر  ن دختران نوزاد، الزم است قاطعانه با نوزادکشیای هفرصتی بها برای دادن  دولت

ی اجتماعی  شده های عمیقا ً ناادینه چه که ممکن است دشوارتر باشد، درگیرشدن با رویه شوند. اّما آن

ست جا ایندهد فکر کنند کشتن نوزادان دختر کاری است درست. مشکل در  است که به مردم اجازه می

ی  "جامعهجمع بندی  تاریخی دارد دراز و خونبار.–هم از پسران و هم از دختران–وزادکشی که ن

از  میزانهرجوامعی با ای و از سوی  : "نوزادکشی در هر قارهاین است کهپیشگیری از نوزادکشی" 

 است... این رویه تقریبا در هر جماعت بشری از دوران طالیی کار گرفته شده پیچیدگی ِ فرهنگی به

است  یونان گرفته تا امپراتوری پر شکوه پارسی رایج و شایع بوده
7

." در دورانی که غذا نایاب بود، 

یافتند تا بزرگسالی باقی  یر راه کنترل اثراِت گرسنگی، محدود کردن تعداد کودکانی بود که فرصت می

 بمانند. 
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کنند بسیارند. "دختر مثل  ن میهایی که ترجی  وتقدم پسران را بیا المثل در شرق و جنوب آسیا، ضرب

 دخت، کم از یر پسر گوهپشت."  "هجده پرییا گرده."ٰ،  شه و برنمی می آبه که از خانه بیرون پاشیده

، باشدی چه کسی  که مسئولیت نگه داری والدین ناتوان به عاده موضوعدر جوامع پدرشاهی، این 

پذیرد، در حالی که  ی ازدواج پایان می در لحظهالعاده مام است. در این جوامع نقش دختر اساسا ً  فوق

ناادهای رفاه ترها  که برای منسنّ جوامعی در  که نای هنتیجیابد.  ی پسر تا آخر عمر ادامه می وایفه

مونیکا داس گوپتا، ی  هگفت به یابد. می، این وایفه ارزش بسیار زیادی اجتماعی ضعید باشند

تواند در مزارع کار کند و مادر  تواند مفید باشد... می یافته می شناس بانر جاانی، زن رشد جمعیت

کرده، ارزشش را برای والدینش تیییر  و در جایی کار می  خوبی باشد، اّما این واقعیت که تحصیل کرده

های  ها و پسر در جوامعی كه دختراّما " ها هیچ سودی نمی برند. ی این دهد، والدینی که از همه نمی

ها را  های جنسیتی همان اولویت خانوار، هر دو، در كار مراقبت از والدین پیر مشاركت دارند، نسبت

 .دهند نشان نمیها  برای پسر

های آبا و اجدادی  اندکه حامل نام خانوارند و زمین آوران خوب، کسانی نقش نانایفای پسرها عالوه بر 

" ویژه را بلوغ راتوانند آداب و "مناسر گذ اند که می برند، و در بعضی ادیان تناا کسانی ارث میرا به 

شود تا پسر بزایند. مقام  شان انجام دهند. به همین خاطر فشار زیادی به زنان وارد می به نیابت از والدین

 خترزا باشد.رود اگر د پایین میو رود اگر پسرزا باشد،  جماعت باال میدر و ارزش زن 

های  رسند و گرفتار سنتّ  شان به سّن ازدواج می ترسند که دختران در هند، والدین دختران از زمانی می

 -خواهند ی عروس می نوعی هدیه از خانواده ی داماد شوند. در اغلب جماعات هند، خانواده جایزیه می

ها پس از ازدواج هم  قات، خواستهباا، زمین یا سایراموال با ارزش. گاهی او پول نقد، فلزات گران

ها تسلیم شوند تا امنیت دخترشان را  ن خواستهای هتمامی ندارند، و والدین ممکن است حس کنند باید ب

ی هند باور دارد که خشونت مرتبط با  ی آگاهی ی ملی قطعی: اداره یمدرکاینر تامین وتضمین کنند. و 

گیرد  نفر را می 16جایزیه روزانه جان 
8

ی  رسان معتقدند جایزیه مستقیما با پدیده های کمر ازمان. س

هاریانای هند  را در ایالت بزرگی کند تابلوهای ای گزارش می نوزاد دخترکشی پیوند دارد. نویسنده

[ تهمین اآلن چند صد تا خرج کن ]برای سقط جنین دختر -بودند: "انتخابت را بکن است که نوشته دیده

[ نده ایزیهو بعدها ج] جویی کن ا صرفهو چند صد هزار روپیه  ر
9

 ". 
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ی کافی بد  به اندازهخودش ای بود ناشی از سنت،  اگر این تعصب در برابر فرزند دختر صرفا مسئله

شان  وقت است که تیییردادن ها عریان شوند، آن ناک این سنت همین که واقعیت وحشت ولی -بود می

جاست که  ی قضیه در آن . اّما ناخوشایندیبیابد ای هاایت چارتواند در ن و جریان می ناشدنی نخواهد بود

است. کودکان مونث خرج جاری ِ جامعه در اقتصاد  ،ی مشکل "زنان گمشده" رسد ریشه نظر می به

شوند. این  ی شوهرشان می ی تازه کنند، بخشی از خانواده دار ازدواج می ن اموال جانای هک وقتیدارند، و 

 ناک. سادٰه اّما ترساست آن واقعیت 

شوند،  تر می هایی وجود دارد که اوضاع در حال تیییر است. بسیاری از جوامع کشاورزی، شاری هنشان

ها. در  های خونین این سنّت بر روی پیامدنیز  و -ها تاثیری بر روی این سنّتتیییر و و این یعنی ایجاد 

، نسبت 1992که در سال  : در حالیاستی به سمت برابر در حال حرکتی جنوبی، نسبت جنسیتی  کره

تر از نظر  های جوان است. نسل پسر کاهش یافته 112به  1999دختر بوده، در  122در برابر  117پسر 

 آوری پسران و بار یابند، و به همین خاطر تلقی نان ی میتر بیششان استقالل  های اقتصادی از خانواده

است  کم در حال محوشدن زحمت بودن دختران کم
12
. 

اّما باید توجه داشت که در جوامع ِ "کشاورز تر"، ممکن است اقناع والدین در مورد ارزش فرزند دختر 

ی میان  ی رشدیابنده دشوارتر باشد. ارقام سرشماری در چین و هند، توجه عموم را به نابرابری

های کمر  اند. سازمان ههای گزینشی را ممنوع کرد کرده است، و هر دو دولت سقط جنین ها جلب جنسیت

روند و به دولت فشار  های خصوصی می گاه به سراغ درمان گر، سرزده های زنان کنش رسانی و گروه

عروس"  گذارند، توقید کنند. اّما ممکن است یر "نسل بی که قانون را زیر پا میانی را ورند تا آنآ می

     ی اجتماعی زده شود.   طول بکشد تا کلید یر تیییر گسترده
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 اش، تر از نفرات ارتش برزیل بیش -0

 "بانوی آُون" دارد

 

ها اگر چه  های برزیل، دست پوش، در حال رهه در خیابان ها زن خوش صد -تصویرذهنی ِ عجیبی است

ها. در حالی که  ی فشاردادن زنگ در ِ خانه به سالم باالنرفته، اّما برای دست دادن دراز است، و آماده

نیروی فعال دارد  454222نیروهای مسل  برزیل 
1

ن  یا آنطور که  –س" هزار "ِِرون  دادورا 722، آون

ن دارد  می در انگلیسی گفته شود "بانوی آون
2

های  کنند، از شار ها با کاری که در سراسر کشور می .  این

ن های آمازون، کمر کرده داخلی گرفته تا جنگل ترین  های برزیل را از نظر تعداد بزر  اند تا بتوان آون

 بازار پس از آمریکا به حساب آورد.

 فزاینده در غرب و طبقات متوسط در حال گسترش در  ِ های اختیاری متاثر از درآمدصنعت زیبایی که 

برد. بازار جاانی ِ این صنعت  است، از دوران شکوفایی ِ خود لذت می شده (در حال توسعهبالنده )دنیای 

ز تولید تر ا برابر سریع 2کند، یعنی بیش از  درصد رشد می 7میلیارد دالر ارزش دارد و هرساله تا  95

 (توسعه یافتهبالیده ) ِِ  ناخالی داخلی ِ جاان
3

شوند، صد  هم می تر بیش. زنان و مردانی که دائما 

ن پیشگام این صنعت، آن را "امید در یر قوطی ِ ـِـس کشند تا آن چیزی را بخرند که چارلز  ِرو   می

 نامید.  ای" می شیشه

قیمت  های گران قوطیاین صنعت، گوید  فروشد؟ آدم کلبی مسلر و بدبین می صنعت زیبایی دقیقا چه می

کند. اّما آشکار است که نکات  پر می -ولی با کارآمدی ِ مشکوک-بوی ِ رنگی  های خوش را با معجون

ای را  یافتهتوانند زن رشد  شود گفت. چه نیروهایی درکارند که می ی در مورد آن میتر بیشخیلی 
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ه لب مدل تازه خوشحال کنند، در همان حالی ه لب دیگر با همان رنگ  و  5که  درخریدن یر رن تا رن

 سایه در خانه دارد؟ 

ای وجود دارد، مخلوط جانداری  های زیبای شیشه چه که در قوطی از آن تر بیشصنعت زیبایی، بسیار 

د. میل به آراستن خود، به قدمت نسل خود بشر فروش مندی و تحول یابی می از مزیت خودباوری، توان

 15آورد. مردان غیرجذاب  است، و زیبایی ِ جسمی در هر فرهنگی در جاان منافع بسیاری با خود می

درصد پول کمتر  5درصد درآمد کمتری نسبت به همکاران جذاب خود دارند، در حالی که زنان چاق 

آید گیرشان می
4

شناس آمریکایی  فرهنگ، از سوی روان 37ر نفر در هزا12. پژوهشی بر روی بیش از

شان ارزش  دیوید بوس انجام گرفت و دریافت که مردان همواره به جذابّیت و جوانی در زوج احتمالی

سانی این  دهند. هم طلبی، موقعیت و منابع و امکانات مرد اهمیت می دهند، در حالی که زنان به جاه می

ها بخش بنیادی ِ روان  نای هن نتیجه رساند کای های مختلد، بوس را به ها در این همه فرهنگ اولویت

ی استعدادها و اطالعات  ی بشرند: جوانی سرن  بارآوری است، ااهر جسمی ِ زن، گنجینه شناسی

آور مناسب است، کسی که در دوران سختی و ناداری در  دنبال یر نانبزن  که  اینبارآوری اوست، و 

 خواهدبود."  او اهاش حاضر و همر زندگی

ه لب، پودر و رنگ" تر بیشدام انداختن یر جفت، دالیل  اّما جدا از امکان به برای ی برای افسون ِ "رن

کردن برای لوازم آرایش و سایر محصوالت زیبایی بر روی میل و هوس  وجود دارد. جدیدا آگایزن 

کند که زن باید خود  می هر زن تاکیدی  ، بر روی این وایفه نه! حتی فراتر از هوس -است متمرکز شده

کنیم تا خودمان حّس باتری  می کنیم، این کار را خاطر جذب مردان نمی را لوس کند: ما این کار رابه

 توانیم.  باشیم، تا باترین آدمی باشیم که می داشته

ن مباوت کننده باشد کانل، بنیان ی این صحنه، ممکن است از نظر دیوید مر تمامی . او که گزار آون

فروخت، عطر  هایی که می بود، در آغاز همراه با کتاب 19لت نیویورک  ِ قرن اگردی در ای دوره

ها خواستگار پیداکرد و از همین جا کسب و کارش  از کتاب تر بیشکم خود عطرها  داد. کم رایگان هم می

 نامید. شروع شد. وی شرکت را به افتخار قارمان خود، ویلیام شکسپیر شاعر انگلیسی 

برای وصد زیبایی نداشته، اما تصورش  تر بیشای  شاعر خودش ممکن است در دوران خود چند واهه

های امروزی ِ لوازم آرایش برای  دقّت و وقتی را که شرکتهمه  آنتوانست دشوار باشد که  برای او می
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نام  خوش و ق و برقی پر زر . نگاهی گذرا به یر مجلهبگذاردگذارند، برای خلق یر بیت  زیبایی می

نشاند. "چون  مند را در چشم می د ر" و قدرتـــ ی "دختران ِ ق های ویژه آمریکایی، انبوهی از پیام

اش را داری"، "پوستی را که درآن جای داری، دوست بدار"، "حقیقت این است: با مارک  ارزش

، ما خودمان و دنیای مکنی کار نمیها  کننده شرکت ما زندگی زیباتر است." ما فقط روی مرطوب

 بخش و سازنده. و این رهنمودی است توان" کنیم. باتر میهم مان را  پیرامون

قدر کوچر و  ها آن که بیکینی  دهد. در کشوری برزیل به زیبایی ِ جسمی، پاداش استثنایی ِ بزرگی می

تلقی شود، چرا که تواند تحسین  شوند، میرور نامیدن افراد می اند که "ن  دندان" توصید می باریر

ن نشان می ِِ  . پژوهشنشان دادن خود استجذاب تر کردن در راه اشاره به سخت تالش  دهد  خود آون

در مقایسه با  -دانند، نه تجمل ضرورت مییر درصد زنان برزیلی، محصوالت زیبایی را  92که 

دنیا. باقی ِ درصد  77نسبت 
6
های  پس تعجبی ندارد که بخش زیبایی بازار، بسیاری از نابسامانی 

بازار محصوالت زیبایی ِ  2225اقتصادی ِ کشور را به میزان زیادی توانست جبران کند. در سال 

میلیارددالر رساند و چاارمین بازار بزر  دنیا  13.8درصد رشد داشت، فروش خود را به  34برزیل 

 شد. 

ن" در برزیل فقط به زیباسازی مشتریان شان مشیول نیستند، بلکه زندگی ِ خود های "بانوه گردان ای آون

های فروش  های اقتصادی ِ برزیل، زنان بسیاری را به سوی شرکت بخشند. بحران را نیز بابود می

مصرف( کشانده تا به درآمد خانوارشان کمکی برسانند. در کشوری که کسب و کار  مستقیم )از تولید به

این واقعیت به سوی یر نظام  ،اند شدت درآمیخته زادند، و به های هم قلو سیاست با روابط شخصی، سهو 

ه لب بجای پیشخوان  82درصد عطر و  62کند. فروش حدودا  کامل و تمام عیار حرکت می درصد رن

چاره است-به-میازه از طریق چاره
8
بدهند  تر بیشدهند کمی  گویند که ترجی  می می های بسیاری آدم .

بیند، در برزیل "روابط شخصی  شناسندش: آن طور که یر مردم شناس می تا از کسی بخرند که می

از منطق اقتصادی در برزیل ارزش دارد."  تر بیش
9
های اقتصادی  کاری باالست و وارونگی وقتی بی 

برزیل "اقتصاد در  کنند که حداقّل یر سوم اقتصاد واقعیت ثابت زندگی باشند، اقتصاددانان برآورد می

سایه" باشد. 
12
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تر اشتیال  دهد که بعضی اشکال سنتی مصرف(، به زنان نیز فرصت می شیل فروش مستقیم )از تولید به

ی  در برزیل را ترک کنند. برای بسیاری از زنان، آنانی كه تحصیالت و ماارت ندارند، تناا گزینه

ی دورشدن از خانه و  که ممکن است به معنی -است ی ثروت مندان عملی، آشپز شدن یا كلفتی در خانه

ن قدری انعطاف، احساس کنترل باشدکاشانه و ترک هرگونه حّس استقالل  . فروش محصوالتی مثل آون

شود،  فروشندگان  و کارشان سکهّ می ها وقتی کسب آورد. این خانم بر زندگی و استقالل به ثمر می

ن ترتیب بخشی از سودشان را با آنان تقسیم ای هکنند، و ب شان گیرند تا کمر خدمت می دیگری را به

 کنند.  می

ن برای برزیل خوب بوده ن فایده در حالی که آون ن  داشته است، شکی نیست که برزیل هم برای آون است. آون

 & Rوتوسعه: مرکزی برای پژوهش و بالندگی )تحقیق -است های هنگفتی کرده گذاری در برزیل سرمایه

D گرها گرفته تا جّراحان زیبایی  رایشآای به هدف جذب متخصصین زیبایی، از  ی تازه گستره (، ایجاد

11
ی دیگر هم سرک  کرده تا به بازارهای ناشناخته های بازارهایی مانند برزیل، به شرکت کمر درس -

ند، ا العاده پر سودی برای آون بوده کشورهای فوق ،بکشد. از قرار معلوم، اروپای شرقی و روسیه

است  ی شرکت بوده از دو برابر میانگین جاانی تر بیششان  که سود ناخالی عملیاتی طوری به
12

. سایر 

ن در کشورهای آمریکای التین جمع شده فروشان به امید تکرار موفقیت خرده  ،اند: شرکت نستله های آون

که  کرد، در حالی در"ی را برای تبلیغ و رواج محصوالت "ماست سالمت" آزمایش -تا-دراز برد "هرا

خودروهای  (مصرفِ   از تولید به)موتورز از برزیل مانند یر بازار آزمایشی ِ فروش  مستقیم  جنرال

سومین بازار بزر  جاانی برای فروش  2222کوچر در اینترنت استفاده کرد. برزیل در سال 

آمریکا و هاپن شد.  مستقیم، بعد از
13
 

ن در حالی ی مثبتی دارد،  ی موفق غربی وجاه عنوان یر تولیدکننده رشد به های درحال که در کشور آون

کند. اّما در انگلیس و  آفرینی-ی نماد جاانی خالقیت و فکربکر باز در تالش است که خود را به منزله

اش، وضعیت کنونی را در مدتی  گذاشتن میراث آمریکا، این شرکت باید به سختی بجنگد تا بدون کنار

آفرینان تنیس، دعوت  سِرنا ویلیامز، هیجان ِ چون ونوس و های سرشناسی هم طوالنی حفظ کند. از آدم

ن را روزآمد کنند. همه شده ها برای زنان جوان جذاّبیت دارند، نسلی از زنان که  ی این است تا تصویر آون

ـی "دختران ِ ق با پدیده های ایفای این نقش، در چاارچوب خود شرکت  ر" رشد کرد. اّما باترین مدلد  ـــ 
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ن ِ آمازون، قایق باشند. خانم یدرستهای  مدلتوانستند  می زنند تا اسپری  نفره را پارو می-های تر های آون

ه لب را در جنگل بفروشند ـد ر -ضد عرق و رن  توان می مگر قدرتی بیش ازاین هم برای دختران قــــ 

 کرد؟ تصور

 

 

 7550های دنیا در سال  نود و چهار درصد اعدام -6

اند: چین، عربستان  كشور انجام گرفته 8فقط در 

 آمریكا ی سعودی  و ایاالت متحده

نتزویل ِ تگزاس مرده اعالم ها گاه ، ناپلئون بیزلی در ندامت2223مه  28بعدازاار  6:17در ساعت 

مجازات اعدام او به حبس ابد خودداری کرد. او پیش از اعدام از تخفید  شد. هیئت عفو وبخشودگی

بود. امشب، به دنیا  فقط شرارت نبود، احمقانه ،رساند جا این هکرد: "عملی که انجام دادم تا مرا ب اعالم

گوییم که در بعضی موارد،  مان می دهد... امشب به فرزندان کنیم که عدالت فرصتی دوباره نمی اعالم می

است درست."  یکشتن کار
1 

ی توراتی ِ "چشم در برابر چشم" صدها سال  میل به انتقام شاید به درازای عمر خود بشر باشد. پدیده

دهد که   ی خود باید اجازه گیرد به نوبه کسی که جانی را می :را زیر حکم خود داشت قضاوتهای  نظام

 شمرند.  نگاه را گرامی می نای هرسد افراد بسیاری هنوز هستند ک نظر می جانش را بگیرند. به

سال داشت. وی قتل  17ناپلئون بیزلی، شبی که جان لوتیگ را در جریان یر ماشین دزدی کشت، فقط 

ی لوتیگ عذر خواست، هر چند که دقیقا توضی  نداد که چه چیزی در  گردن گرفت و از خانواده را به

زده کرد. بیزلی  بیزلی را باتزادگاه  ،دلن آن شب وی را به کشتن برانگیخت. این جنایت شار گریپ

پوست شورای شار بود. امیدوار بود روزی در  مبصر کالس آخر دبیرستان و فرزند اولین عضو سیاه

ای از  که برای او کارزار کردند تا اعدام نشود، گنجینه ی حقوق استفورد درس بخواند. کسانی مدرسه

ی تماما ً  و با یر هیئت منصفه ی نداشتهیچ بازداشت ی پیشینهدالیل عفو را برای او ردید کردند، 
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سیاهپوست به اعدام محکوم شد.
2
شدند و بیزلی در پایان با تزریق  نتیجه  ها بی خواهی تمامی فرجام 

 شد.   اعدام آفرین  مر

جماور جرج دابلیو بوش از مجازات مر  مشاور است: وقتی او فرماندار تگزاس  ی رئیس پشتیبانی

اش،  در طی کارزار ریاست جماوری یو .ایالت باالترین سام اعدام را درآمریکا داشتبود، این 

کند  گفت حّس می 2222نگاران کاتولیر در سال  خطاب به نشست روزنامه اوکرد.  موضعش را روشن

 ، رانی در همان سخن "پیامدی برای اعمالت وجود دارد."فرستد که  ناک می مجازات اعدام پیامی ترس

از باور خود به " حرمت حیات" سخن گفت. او
3
ید،  از نظر رئیس  جماور اگر فرد دیگری را بکشن

      ای از مجازات مر  وجود دارد پیوسته  شدید و  ِتان دیگر حرمت ندارد. در آمریکا پشتیبانی حیات

م برای درصد آمریکاییان از مجازات اعدا 74که  داد نشان 2223سنجی ِ بنیاد گالوپ در مه  نظر-

 کنند. محکومین به قتل پشتیبانی می
4
 

ی  یر بار برای همیشه لیوهایش برای  زرگی را در تالشبالملل پیشرفت  گروه حقوق بشری ِ عفو بین

کند. مر  گزارش می
3
اند. عفو  های دنیا در قانون یا در عمل آن را لیو کرده بیش از نیمی از کشور 

کشور مجازات اعدام را  3طور میانگین  ی گذشته، هر ساله به دههکند که در طی  الملل یادآوری می بین

است.  ندرت دوباره اعمال شده مجازات بهاین اعدام در قانون، با لیو مجازات اند. و  لیو کرده
5
 

های  ی اعدام درصد ِ همه 94کشور  چااردقیقا  2225گوید در سال  الملل در ادامه می اّما عفو بین

طبق اعالم رسمی اند: چین، عربستان سعودی و آمریکا. در چین،  را انجام دادهی جاان  شده شناخته

دارد و  سروصدا نگه این رقم را بیچین عادت دارد گوید  الملل می عفو بین .نفر اعدام شدند 1772حداقل 

ها  از این تر بیشطوری که رقم حقیقی باید بسیار  ، بهبکشاندی عمومی  عرصهبحثش را به ندرت  به

نفر نیز  62نفر در عربستان سعودی، و  86انجام شد، حداقل  کشوری دیگر اعدام در 94باشد. حداقل 

در آمریکا اعدام شدند. 
6
 

                                                 

3
وارده بده مجدازات اعددام و قصداص،  حتمدا بایدد بده برای آشنایی بیشتر با پاس  کامل و مفصل علمای بزرگوار اسالم به شباات  -

 tebyan, hawzah, (dadkhahi,  majmooe, adalatghazaee, adliran, dadiran:), fegh, porseman, balaghسدایت هدای:

پاسدخگو برای دیدن فارست کوچکی از مراجدع .  های متنوع پاس  به شباات مراجعه شود ، پایگاه اطالع رسانی ثقلین، و سایر سایت

"مجدازات قصداص"، "مجدازات در اسدالم"، "پاسد  بده شدباه"، "پاسد  بده شدباات"، را  "،اعددامتدوان عبدارات "مجدازات  ها، می به شباه

های بددزر ،  متخصصددان دینددی حاضددر در برخددی از ایددن سددایت گو بازدیدددکرد. گوگددل کددرد و از سددایت هددای معتبددر تخصصددی ِ پاسدد 

 هستند. کنندگان های پرسش میل گوی ای پاس 
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ی میان آوریل و  ماهه است. در سه ساری بوده چین از مجازات اعدام، گسترده و بدون شرمی  هاستفاد

های باقی کشورهای جاان در  موع اعدامیعنی بیش از مج -نفر اعدام شدند 1781، حداقل 2221جوالی 

ی کشنده" برضد جرم، از پلیس و  نام "ضربه عنوان بخشی از کارزاری به ی پیشین. به ساله 3طی 

 WTOندهند، چرا که چین قصد داشت "پیش از ورود به  فرآیند قضایی را کش شد بازجویان خواسته

ی اقتصادی را حّل کند."  جدی شدن، وضعیت جرائم ]سازمان تجارت جاانی[ و چالش جاانی
7
ها  دادگاه 

های  بالیدند. بسیاری از جرم ها می کردند و به آن های ویژه وسرعت باالی خود افتخار می کار به راه

فروشی،  ی کام کوچر به جرائم مر  تبدیل شدند: که در میان شان جرائمی مانند رشوه، واسطگی

در برابر اعدامی  پیمایی ها پس از راه از اعدام  یاریگاز و فروش خوراک ناسالم بود. بس ِِ   دزدی

شان برسند و  روند تا به مقصد ناایی ها رهه می گیرد، و زندانیان غالبا در خیابان جمعیت انبوه انجام می

 اعدام شوند.

های حقوق بشر، همواره از کاربرد مجازات اعدام دفاع  دولت چین با "نامسئول" خواندن گروه

است."  کرده
8
هایی  نشانه .بار را بکار برد عنوان بدیل ابزار اعدام، تزریق مر  دولت به 1997در سال  

الملل از  اعدام در حال رواج است. عفو بینی  هوجود داردکه در میان مقامات  استانی هم، این شیو

است.  شده یعنان توز های استان یون که میان دادگاه دهد های اعدام سیار" گزارش می بوس ااور  ِ "مینی

مواد در فردای آن  ِِ  چی به تصویب رسیدند، و با اعدام دو قاچاق 2223مارس  6ها در  بوس این مینی

کار افتادند.  روز، فورا به
9
ها مرتبا رو به افزایش است.  در واقع گزارشاتی وجود دارد که تعداد اعدام 

، 2223کند که چین در سال  ایی نقل میها کوتاه" از یر منبع قض نااد ِ "آهای کین! دست مردم سازمان

لین، در مارس  هونگ  چنگ ،ی خلق ملیی  هپنج هزار اعدام انجام داده است، و یکی از اعضای کنگر

شوند.  نفر اعدام می 12222ی "چین جوان"گفت که هرساله  ی دولتی به روزنامه 2224
12
 

لنی، و سایر اشکال تنبیه جسمی مانند های ع های حقوق بشر به خیز تند اعدام در کشوری دیگر، گروه

، پنج مرد متام به یر رشته 2222کنند. در اکتبر  قطع عضو و شالّق، در انظار عمومی اشاره می

 آویزان و در شار گردانده شد ،های سیار شان از جرثقیل زنان در شاری شدند. بدن حمله به
11
زنی که  .

بینم  ها رو می گفت: "وقتی این ی رویترز می خبرگزاری ، بهبود تا اعدام را ببیند کیلومتر سفر کرده 222

ها دست بردارند. ها رو ببینن تا از آزار زن نای هگیرم. برای مردها هم خوبه ک می آروم
12
وقتی کار  "
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ی مجازات  رغم تعلیق رسمی شادی برخاستند و کد زدند. علی شد، بسیاری از جمعیت به مردان تمام

سنگسار مردند و هفت در اثر در شاری دیگر  2226مرد و زنی در ماه مه سنگسار از سوی دولت، 

زن و یر مرد دیگر در حال حاضر با همین مجازات روبرو هستند.
13
 

گری ممکن نیست در جاان غرب رخ دهد. اّما  گونه وحشی بسیاری از ما، شاید فکر کنیم این

 شود! است، و می ممکن

کرد  که در  ی بود که زندانیانی را اعدام مییها شمار کشور انگشتیکی از  2225آمریکا تا مارس 

اند. در این سال دادگاه عالی این کار را برخالف قانون اساسی  سال بوده 18هنگام اقدام به جرم زیر 

بیش از هر کشور دیگری.  -اعدام شدندمجرم خردسال، نفر  هفده 2225تا  1992اعالم کرد. از سال 
14
 

حساب  بی ،بیش از حدّ مر  را متوقد کرد، چرا که مجازات   اعدام 1972آمریکا در سال دادگاه عالی 

که دادگاه حکم کرد قوانین  کشتن دوباره شروع شد، البته پس از این 1977شد. در سال  و کتاب تعیین می

 شوند.  سازی می داوری پاک تازه از نظام تعصب و پیش

الملل گفت نظام آمریکا به یر  مجازات مر ، سازمان عفو بینی  سال پس از برقراری دوباره 25اّما 

 25. گزارش سازمان، "داوری، تبعیض و خشونت: یادنوشت است هبود شبیه تر بیشی مر   قرعه کشی

شدند که  می کند که متامین در شرایطی اعدام سرهمی را ردید می سال کشتن قضایی"، موارد پشت

تواند برانگیزد  ای می م حقوقیهایی جدی را در مورد هر نظا پرسش
15
 

ی ذهنی به دست  ماندگی الملل، شمار باالیی از زندانیان مبتال به بیماری یا عقب ی عفو بین بنا به گفته

 جنایت سفیدپوست  ِ  تاکنون، قربانیان اصلی 1977های سال  درصد اعدام 82شدند. در  مر  سپرده

های تماما ً  یئت منصفهتبار را ه های آفریقایی کند که آمریکایی مورد را فارست می 52بودند. گزارش، 

سوی  ازپوست  ی الگوی حذف اعضای سیاه بودند، یعنی هر یر نشانه سفیدپوست محکوم کرده

 بازپرسان دولتی بودند. 

دهد.  ساز ِ مجازات مر  بر روی افراد متاثر از جرم را نیز شر  می این گزارش، تاثیر خشونت

 را با تاکید برروی حقوق قربانیان توجیهمجازات مر ، نظر خود پشتیبان گران  بسیاری از کنش

سکنّی ــندهد، م ها می ند که مجازات مر  نوعی حّس "پایان بحث" به خانوادهآور کنند. آنان دلیل می می

است. اّما بعضی از  نان تحمیل شدهآعاطفی که جبرانی است برای احساس فقدان عظیمی که به 
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، در اعدام 1985گویند. در سال  تر سخن می رایشی بنیادیها از میل و گ شده در اعدام های دیده رفتار

پلیس شرکت کردند،  72جیمز رائولرسون که محکوم به کشتن یر افسر پلیس بود، بیش از 

بود "هند ِل صندلی الکتریکی رو بزن." در  شان نوشته بودند که روی هایی پوشیده هاشان تی شرت بعضی

در  ،داوطلبیر شاهد جشن گرفتند. بر اساس یر گزارش،  بیرون زندان با شراب شامپاین و هلاله

اش این است که  ن بار اوست، و علت تکرار داوطلبییگفت این سوم می 2222اعدام استیو رو  در سال 

بود مردن رو  را  بود که شاهد دیگری آمده مراسم اعدام به نظرش "جالب" است. گزارش دیگری حاکی

خاطرش محکوم نشده  کشتنی که هیچ کس به -شدن پسرش را گرفته باشد تقام کشتهنببیند تا به نوعی ا

بود. 
16
 

 ،شان ی وااید حقوق بشری ی کشورها به پذیرش و شناسایی های وادارسازی یکی از موثرترین راه

خودی ِ خود برای  کند، به تواناترین ملت دنیا مجازات اعدام را تایید می که  اینالمللی است.  فشار بین

ی  ِ یادعادر "محور شرارت"  یکی از این چاار کشوربار است. عضویت  حّد کافی خفتّ  گران بهکارزار

جماور  ی این کشور به مجازات مر  نباشد، اّما رئیس ممکن است بر اساس دلبستگی مشاور بوش

خوبی بر روی کسانی که جلوی اصالحات  است که ممکن است به اااارات اریفی داشته ،بوش

های  یجماور بوش پس از درگیر ای که رئیس ی کتبی تاثیر گذاشته باشد. در بیانیه ،اند ایستاده

جویان بیان  اش را برای دانش دلی در یکی از شارهای دنیا، هم 2222جویان و پلیس در جوالی  دانش

ت جویان گوش فرادهد...اکثری های دانش ها و امید شان باید به خواسته کرد، اااار داشت که " دولت می

با این حال صدایشان از سوی افراد  ،بزرگی از این ملت به اصالحات سیاسی و اقتصادی رای دادند

شود."  نامنتخبی که حاکمان واقعی ِ کشورند، شنیده نمی
17
ی دیدبان حقوق بشر، برای  بنا به نوشته 

ران هبقاد از رگذاردن بر انت دولت آمریکا، با انگشتی  ههای دراز، بیانی نخستین بار در طول سال

داد.  ی این کشور نشان ی بسیار خود را بر روی شرایط حقوق بشری ، تاثیرگذاریبرگزیدهنا
18
اتحادیه  

و انتقاد  و تعامل در برابر آن کشور دارد، اّما روشن ساخته است که  مشارکتاروپا، سیاستی همراه با 

 ی حقوق بشر ببیند.  هایی در زمینه خواهد پیشرفت می

های  به شار پکن، ممکن است فرصت 2228چین، اعطای فرصت برگزاری المپیر  در مورد

ورد. این آاش بوجود  های حقوق بشری ی اصال  سیاست ی برای اعمال فشار به رهیم در زمینهتر بیش
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ی سخت" برضد جرائم اقتصادی در جوالی  ی کارزار "ضربه های گسترده ی اعدام تصمیم در میانه

ی بین  هنگام کمیته ای به ریاست آن ای فراوان اعالم شد. دیدبان حقوق بشر در نامهبا بوق و کرن 2221

ها به  (، خوان آنتونیوسامارانش، خواستارشد که آن کمیته پیش از اعطای بازیIOC)  المللی المپیر

باز زد.  -هایی از سوی دولت چین درمورد حقوق بشر بگیرد. کمیته از این کار سر شار پکن، تضمین

است که انتظار دارد  ّما ریاست تازه، یعنی هاک روه، اااار داشت که برای دولت چین روشن ساختها

اش را بابود بخشد، و بداند که کمیته "عمل خواهد کرد. ی حقوق بشری پرونده
19
دیدبان حقوق بشر  "

نان بخواهد از قدرت است تا از آ راه انداخته ی المپیر به مالیی  عمدهبه بانیان   نویسی کارزارهای نامه

ای  در  رتبه هایی نیز وجود دارد که مقامات عالی شان برای همان اهداف استفاده کنند. و نشانه گروهی

ی خلق، وزارت  ، دادگاه عالی2227اند. در مارس  شده ها خسته خود چین وجود دارند که از میزان اعدام

تواند مجازات اعدام  که چین نمی در عین حالیامنیت خلق، وزارت دادگستری و دادستان کل کشور گفتند 

شد که زندانیان محکوم   طور مطلق لیو کند، تعداد احکام مر  باید کم شود. این بیانیه خواستار می را به

ها گردانده شوند و مظنونین نباید شکنجه شوند.  نباید در خیابان
22
 پا  ِ پیش  ممکن است فکر کنید چه بحث 

 تواند گام بزرگی به جلو باشد.  ها اعتنا شود، همین هم می که به هشدار ا در صورتیامّ  -است ای افتاده

است تیییری هم در آمریکا  هایی نیز وجود دارد که حتی آمریکا هم حّساس به فشار است. ممکن نشانه

آغاز آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ِ سازمان ملل رای نیاورد. از زمان  2221در راه باشد. در ماه مه 

بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل  این نخستین بار بود که آمریکا انتخاب نشده 1947کمیسیون در سال 

در آن زمان، این رای گیری را "بسیار ناامیدکننده" خواند. 
21
بعد آمریکا دوباره در  از آن زمان به 

ِِ  ساری سرزنشی گزنده و شرمن داستان، ای هوجود دارد ک تر شکیّ  است، اّما کم کمیسیون رای آورده

ی تصمیم به  المللی را در زمینه عالی آمریکا نیز اهمیت افکار عمومی بین  بزرگی نیز نباشد. دادگاه

کرد اعدام کودکان برخالف قانون  اعالم می 2225ی که در سال ماست. در حک مجازات مر  پذیرفته

المللی بر علیه حکم اعدام  ی بین افکار عمومیاساسی است، نظر اکثریت دادگاه به "تاکید اکثریت قاطع 

 نفر را نجات داد. 72جان حداکثر  ،رسد همین حکم نظر می کرد. به نوجوانان" اشاره می

، فرماندار ایلینویز، جرج 2223ی  تواند از درون خود آمریکا هم وارد شود. در هانویه این فشار، می

دهد. ریان که  ی منتظر اعدام را به حبس ابد کاهش زندانی 167ی  ریان تصمیم گرفت محکومیت تمامی
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الت مر " باشد. آ گردی با ماشین گفت دیگر حاضر نیست "دوره است، می  خواه جماوری
22
آری فیشر،  

ای  ای گفت که رئیس جماور باور دارد این مسئله رئیس ارتباطات کاخ سفید در یر کنفرانس رسانه

جماور معتقد است که  لتی بازبینی شود، اّما اضافه کرد که "رئیساست که باید تحت قوانین ایا ایالتی

کند. وی بر این باور است که برای جرائم  ی جنایت عمل می عنوان عامل بازدارنده مجازات مر  به

دهد. خشن و فجیع، مجازات مر  در ناایت، جان دیگران را نجات می
21
 

قدر هم وی به روشنی  کننده به نظر برسد، همان جماور در آن اااارات، گیج قدر که نگاه رئیس همان

مجازات مر ، چیزی نیست که در نظرش  لیوها برای  است که اِعمال فشار بر روی ایالت گفته

الزم  ،آن را انجام دهد. پس روشن است که فشار گاه هیچو چیزی هم نیست که  -ی خود او باشد وایفه

میل شود. چون اگر آمریکا با این آهنگ، به اعدام خاطیان ها تح تر ایالت داران تر است بر روی فرمان

ی ما  یافت. با تداوم مجازاتی وحشیانه و نامنصفانه، جان همگی ادامه دهد، جان دیگران، نجاتی نخواهد

 شود.   تر می قدری ضعید
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ها از  تر از دولت ها بیش ها سوپرماركت این روز 7-

 ارندشان خبرد زندگی مشتریان

تان  روید، چه در نزدیکی خاص می ای ِ  گاه زنجیره فروشی کافی معقول: منظما به یر  است به اندازه ای گزاره

مزایدایی تدا هدا شدرکت کنیدد  ید از آن خر ِِ  ی وفاداری ید در برنامه یر   یم می ین تصم یا دور از خانه و کار، بنابر ا

امتیددازاتی کدده  -کنیددد دهیددد، و امتیدداز جمددع می تددان را نشددان می کارتکنیددد،  . هددر بددار کدده خریددد میبیدداوردبرایتددان 

گداه  ی کافی منصفانه اسدت. فروش گاه ارائه دهید. به اندازه توانید بعدا برای گرفتن کوپن خرید یا هدیه به فروش می

رسدد  می . به نظرگیرید آورد، و شما نیز به خاطر خریدتان از آنان پاداش می دست می تان را به ی شده خرید ضمانت

دسدت  فدروش چده چیدز دیگدری از ایدن معاملده به برنده. یعنی، تا زمانی که متوجه شدوید خرده -است برنده وضعیتی

 ایست دو سر سود. آورد، رابطه می

شدان  گاه ی در فروشتر بیشکنند وادارتان کنند پول  تالش می که  اینی مشتری" عالوه بر  های "وفاداری برنامه

ی اطالعدات در مدورد مشدتریان. فدرض کندیم دو بدار درهفتده بده  آوری هدایی نیدز هسدتند بدرای جمدع راهخرج کنیدد، 

خریدد، ثبدت  دهید. هدر دانده جنسدی کده می تان را نشان می زنید و هر بار کارت وفاداری تان سر می گاه محلی فروش

اداری انگلدیس "کدارت نکتدار" تدرین طدر  وفد بزر  بده مددت چنددین سدال.شداید  -شوند ها ضبط می شود و داده می

عندوان  هبد -کندی نگداه می هدا  ایدن طر  ِی بانیدان مدالی ه میلیون عضو است. وقتی به گسدتر 13است که مدعی حدود 

دافدون، شرابBPهامز،  ای ِدبن های غرفه گاه های ِسینزبری، فروش مثال همین سوپرمارکت  -فروشدانِ  تِرشدرز ، ون

ی یددر مرجددع صددنعتی،  ، بدده گفتددهشددود ییددر از دارندددگان کددارت نگاددداری ممیددزان اطالعدداتی کدده در مددورد هددر 

آور است.  بنات
1 

آورتدر بدودن میدزان  ی حیرت فروشدان حتدّی بده معندی بعضدی از خردهبزرگدی یدا کدوچکیِ  در آمریکا، ِصدرف 

هدزار  462ترابایدت ) 462پدذیرد کده  مدارت می-ی وال ای گاه زنجیدره شان است. فروش است که در دست اطالعاتی
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بایت( اطالعات بر روی کامپیوترهایش دارد. گیگا
2
است که در کدّل اینترندت وجدود  ی اطالعاتی این دو برابر همه 

 ه ـخـسـون نـیـلـیـم 128ود در ـــــــــوجـــــــ  ـــات مــــــــــــــــالعــــــــــــر اطـــــــــــــــرابــــــــــــــب 23یا  -دارد

ی آمریکا. ی کنگره کتابخانهدر کتاب 
4
 

اسدددت  جویی کنیدددد، ممکن کندددد تدددا قددددری پدددول صدددرفه تدددان می بندددابر ایدددن تکدددهّ پالسدددتیر ماربدددانی کددده کمر

تان است. مسئله  های گیری از خرید تان و نتیجه اش به خرج کردن جاسوس باشد تا دوست، جاسوسی که چشمتر بیش

ی  دهای پیچیددهددافزار ها از نددرم یددد: شددرکتدار  یددد یددا مددثال گربددهخوار فقددط کشددد ایددن نکتدده نیسددت کدده مددثال آیددا گیاه

تدددان را  ی خددانوار، درآمددد، و عالئق ، انددددازه ی زندددگی کنندددد تددا مرحلدده شناسددی اسددتفاده می جمعیت -شناسددی جامعه

ی انگلدیس  ی هدر جدزء جامعده گیرید که بدرای شناسدایی هایی جا می بندی تشخیی دهند. بعد از این در یکی از طبقه

ای هسدتید بدا  تان سداکن شدوید، خدانواده ار اسدت در نخسدتین خاندهراست. آیا زوج نوجدوانی هسدتید کده قد شده طراحی

شدید؟ سدبد اب تر که احتمداال ممکدن اسدت یدر عالمده تعطدیالت در خدارج داشته ان، زوجی هستید مسنّ وهای نوج بچه

مشددتریان در یدر سددوپر مارکددت انگلیسددی،  ی بینددی خریددتان شددما را لددو خواهدد داد. بدده ادّعددای یددر کارشدناس پیش

دست آیند که بیدرنگ و علناً  آشکار نباشند. چقدر کاغدذ توالدت، چندد تدا المدپ،  ها ممکن است از چیزهایی به "داده

تان را تشدخیی دهدیم، بلکده  ی خانده ی احتمدالی تناا انددازه تدوانیم نده خدری؟ بدا ایدن اطالعدات، می چند تا اسدتیر می

تدان ندام کسدی  خریدد و بدر روی کارت ی بریتندی اسدپیرز می دی رتان را هدم! بندابراین "اگدر یدر سدیی خانوا اندازه

 گرا." جنس نوجوان دارید و یا مردی هستید هم فرزندیا باشد؛ پس دیگر هم اضافه نشده 

اش  ام تلفن زد که آدرس کارت وفاداری تازگی اثاث کشی کردیم، شریر زندگی به همین خاطر بود که وقتی به

ی  ی تدازه، یدر بسدته را عوض کند، ماشین بازاریدابی بداخبر شدد. در عدرض چندد روز پدس از ورودمدان بده خانده

کددوپن   های موسددس کددارت وفدداداری بددا یددر بسددته شددکالت ِ خوشددامدگویی، یددر دسددته پسددتی از طددرف شددرکت

شان را در منطقه بده مدا  گاه مان رسید تا نزدیر ترین فروش دست وشو و یر شماره تلفن روند به محصوالت شست

ی خیلدی زیدادی انجدام نگرفتده: مدا  نشان دهند. بسیارخوب! عیبی ندارد، در این ماجرا کارِ  جاسوسدی و کارآگداهی

                                                 
4
 242، یعندی در حددود 1772ی  میلیدون نسدخه. در آمریکدای پدیش از انقدالب دهده 128)پانوشت از مترجم( بلده درسدت خواندیدد:  - 

، در ایدن کشدور 1916نسدخه  بده فدروش رسدید. در سدال  852222سال پیشتر، طدّی مددت کوتداهی فقدط از کتداب عقدل سدلیم ِ تدامس پدین، 

است. تاری  کوتاه کشوری تدازه تاسدیس  کیلومتر کاهش یافته 282222ت که طی سالیان بعد به اس کیلومتر خط آهن وجود داشته 422222

از  تدر بیشرذایدل و فضدایلش،، عجدایبی ی  هسال را پشت سر گذاشدته، بدا همد های کان که از صفر شروع کرده و بسیاری از مدعیان تمدن

یداب  ق عملدی ِ مدردم عدامّی. چیدزی کده در میدان بسدیاری از ملدل مددعی کمهدم دارد، از جملده ناپسدندی ِ بسدیار شددید دروغ در اخدالها  این

 است. 
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ی  گفتدده ای بدده مددا دادنددد. اّمددا به هددا هددم جددواب محترماندده اسددت، آن مددان عددوض شده گفتیم کدده آدرس هددا مددی بایددد بدده آن

شان هسدتند،  تواند پیام بسیار روشنی بدهد. وقتی زوجی منتظر نخستین بچه می گران اطالعات، سبد خریدتان تحلیل

کسدی از مشدتریان در فکدر بریددن از  تواند افشا کند که چه کند؛ و اطالعات حتّی می شان همیشه تیییر می سبد خرید

انگیز بده  سدهشدود یدر رشدته پیشدناادات وسو گاه و پیوسدتن بده رقیبدی دیگدر اسدت، فکدری کده باعدث می این فروش

 گاه تشویق کند.  ماندن در همان فروش سوی آن مشتری سرازیر شود تا او را به

باشدد، چده  تان قددری در مدورد شدما اطالعدات داشته عیبی ندارد، پس مشکل بر سدر چیسدت؟ اگدر سدوپرمارکت

هدای کدارت  یدان طر بانآمدد، ایدن طدور نیسدت؟  اگر یادتان باشد، در این معامله چیزی هم گیر شما میعیبی دارد؟ 

 شدان عرضده کنندد. اّمدا مدردم در آمریکدا گویند فقط دنبال این هستند که خددمات باتدری را بده مشتریان وفاداری می

کده ناایددت تدالش خددود را  مردمدی -انددد های کدارتی را دیده ی شددرکت ی مخددازن عظدیم اطالعداتی العداده ارفیدت فوق

 گیرند. دست  کنند تا کنترل آن اطالعات را خود به می

هدای کدارتی  گوید کده داده کند، می های کارت وفاداری کارزار می ی کاسپین، که بر علیه برنامه گروه آمریکایی

های  اند. در یدر مدورد، سدوپرمارکتی خواسدت از رسدید شدده کار گرفته هدای آمریکدا بده تا همین اکنون هم در دادگاه

ده کند: شاکی مّدعی شد روی مقداری ماست ریخته به ی جراحت شخصی استفا صندوق برای دفاع در یر پرونده

های شراب و عرق وی، خواستار اثبات اعتیاد او به الکل شدد.  دادن خرید گاه با نشان است، فروش زمین لیز خورده

(3)
بر سدپتام 11کار روندد. در پدّی  توانند بر ضّد تو بده ها می ن دادهای هانگیز دیگری نیز وجود دارند ک های نفرت راه 

های کددارت وفدداداری خددود را بدده پلددیس فدددرال آمریکددا  ، داوطلباندده پرونددده ی خواربارفروشددی ، یددر زنجیددره2221

(FBIتحویل داد. وکیلی که برای همین زنجیره کار می ) ی پونده ی "شدورای  مون عضدو گدروه مشدورتی کرد با لدر 

کدرد، چدون تدالش  اطالعدات را تقددیم میای  گداه زنجیدره گویدد فروش مون می حریم خصوصی" تمداس گرفدت. پونده

نظر آمدده باشدد،  باری مزاحم بده طرز تاسد داشت که کمر کند: "این جریان، یر مورد اجرای قانون نیست که به

هدا را یدر آدم بازاریداب  ای نبدود کده میکروفدون مخفدی یدا شدنود تلفندی کدار بگدذارد. ایدن حرف یا سازمان شدیطانی

کند تا آدم خالف کاری را گیر بیانددازی."   د، شاید این کار کمرنز می
4
نشدد کده اطالعدات  مشدتریان هرگدز گفته به 

اند کده  کرده های فدرال، الگوریتمی درسدت است که سازمان . پونه مون مدعیاست شده شان با دولت در میان گذاشته

آورد.  مدددی قشددده درکندددد و بددده ن گیری می ی تقریبدددا هدددر شددداروند آمریکدددا را تعیدددین و انددددازه ارفیدددت تروریسدددتی

سددپتامبر را بازرسددی کردنددد تددا  11ی هواپیماربایددان  گزارشددات، مدداموران فدددرال معددامالت "کددارت وفدداداری" بنابه
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د. نآور های خریدی و مصرفی ی آنان بدست شر  حالی از اولویت
5
 

ی  رهن پدیددده در سددایر کشددورها رخ ندهددد. طرفددداران حفددظ حددریم خصوصددی در بدداای هضددمانتی وجددود ندددارد کدد

اند، بتوانندد بدرای  ای که به دلیلی تشدکیل شدده های اطالعاتی یعنی سامانه ــ گویند ی "لیزش کارکرد" سخن می پدیده

هدا در مدورد اسدتفاده از تدگ ِ "شناسدایی بدا فرکدانس  تدرین نگرانی کار روند. این یکی از بزر  سایر اهداف نیز به

 ( است. RFIDرادیویی )

صدل بده تی م ی ردیابی است که از یر چیدپ کوچدر فرسدتنده ادیویی، نوعی سامانهتگ شناسایی با فرکانس ر

ی معدین سدخن  های پویندده )اسدکنر( موجدود در یدر فاصدله تواندد بدا دسدتگاه کند. ایدن چیدپ می یر آنتن استفاده می

های  ه ماشددینکندد، یعنددی اطالعدات را بدد ترین حالدت، ماننددد بارکدد عمددل می خیم بگویدد. بنددابراین در باتدرین و خددوش

کند کاال از تولیدکننده و کارخانه تا انبار و تا میز مامور در خروجدی ردیدابی  کمر می RFIDفرستد.  صندوق می

شدود.  دهدد، یدا اگدر چیدزی دزدیده فروشدان هشددار می باشد، بده خرده ی اشتباهی قرار گرفته شود. اگر کاال  در قفسه

 -های علمدی توانندد موضدوعی بدرای داسدتان هدا می از شوند، این مزیتی ما به فنّاوری تازه مج وقتی لوازم خانگی

گویدد  شود، یخچالی کده بده شدما می چه شکلی باید پخته گوید به  تخیلی شوند: مرغی منجمد که به اجاق آشپزخانه می

 است. ِکی شیرتان ترش شده

ا كاربرد ها ممکدن اسدت "متوجده شدوند"  گاهتر دیگری برای این فنّووری وجود دارد. فروشد های نگران کننده ام 

ایدن  RFIDهای خود را دزدانه و بدی خبدر بداال ببرندد. و  پوشیدی، و در نتیجه قیمت باا می های گران که قبالً  لباس

ی روز ردیددابی شددود.  ارفیددت و توانددایی را دارد کدده بگددذارد حرکددات و عددادات یددر فددرد خدداص در هددر لحظدده

ر هم اینر در حال جمع ر آمریکا تا همفروشان خوراک د تولیدکنندگان و خرده عنوان  را بده RFIDاند تا  شدن به دو 

اند تدا  بردی ضد تروریسم جا بیاندازند: طرفدارانِ  این بحث خود را به "تام ریج" وزبدر امنیدت داخلدی رسداندههرا

ریسددتی را ی ترو شددده از سددوی یددر حملدده ی آلوده توانددد بدده دولددت کمددر کنددد مددواد غددذایی می RFIDدهند  نشددان

انبارها بازگرداند  به
6

العداده  شدد، نیدازی بده تخیّلدی فوق نـّدـاوریی سدایر کاربردهدای ایدن ف متوجه که  این، اّما برای 

 وجود ندارد.

ها را  پردازد. شرکت تسکو، تگ را وزارت کشور می RFIDی آزمایشاتِ  روی  در انگلیس، بخشی از هزینه

هدا را در  که شرکت "مدارک اندد اسپنسدر" اعدالم کدرد کده تگ کرد، در حالیتراشی آزمایش  های تیغ ریش در دسته

کند. آزمایش می     بندی بسته
7
هدا در تمدامی  هدای کاشدتن تگ کده باندر مرکدزی اروپدا گدزارش کدرد طر  با وجود این 
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ی  ی هیتداچی در فوریده ی هاپندی های "یدورو" هندوز در نوبدت تصدویب قدراردارد.، شدرکت سدازنده انواع اسدکناس

متدر اسدت.  میلی 25/2اسدت کده انددازه اش فقدط  ساخته RFIDکرد که نوعی از تدگ  اعالم 2227
8
دولدت انگلدیس  

 زد آزمایش خواهدددد هدددای مجدددوز اتومبیدددل دسدددت بددده در پالک RFIDهدددای  تگ  اسدددت بدددر روی کاشدددتن کرده اعالم
9
 .

های رّد یددابی مجاّددز شددوند.  ه دسددتگاههددای بریتانیددا وجددود دارد کدده بدد  اتومبیل ِ هددایی بددرای تمددامی طر  اکنددون هم

ندام کندی و بعدد  تدوانی بدا آن شدماره تلفندی را ثبت اند که می ی سرویسی اکنون مشیول ارائه های تلفن سیار هم شرکت

تر" اجازه آن کاربر را رّدیابی کنی. و در لندن، کاربران کارت سفری اندد هدر سفرشدان پدایش  داده ی هوشمند "اویس 

است، و هر بار که کدارت از  نام مالر آن پیوند خورده ست که بهای هی یگان شمندی دارای شمارهشود. هر کارت هو

گویدد قدرار اسدت  ونقل برای لنددن" می گردد. شرکت "حمل شود، آن اطالعات ثبت می ی بلیت رّد می جلوی دروازه

 داری شوند.  این گونه اطالعات "چند سالی" نگه

ی اطالعدات واقعدا بده پدایش افدراد ربطدی  هدای گدردآوری ن روشای هکنندد کد اهل کسدب و کدار مدا را مطمدئن می

آیدد کندار بکشدند،  هایی کده خدوش شدان نمی از برنامده که  اینندارند. اّما با این وجود برای تضمین توانایی مردم از 

 وجددود شددده یآوردکدده حددّدی از حفااددت از اطالعددات گر و نیددز بددرای این -هددایی بایددد تعبیدده و تددامین شددود کنترل

کندد کده  ی "آزادی" یدادآوری می ی انگلیسدی یابدد. گدروه حقدوق بشدری ها ضدرورت می باشد، وجود این کنترل داشته 

شددود.  ها گذاشته ی شددرکت تناایی فقددط بددر عاددده تدددوین مقددرّرات ندداار بددر اطالعددات، نبایددد بدده
11
اگددر قددرار باشددد  

 است.  ی فوری نیازمند بازبینی ورد حریم خصوصیگزاری در م درستی حفاات شود، قانون مان به اطالعات

های وفداداری و  صورت نیز، الزم است از خود بپرسیم آیدا سدودهای نداچیزی کده از برنامده هرچند حتّی در آن

 گیرد، ارزش خطرکردن و رفتن به زیر نظارت و جاسوسی را دارد؟  های هوشمند به مردم تعلق می کارت

ی از تدر بیشی خود هستید، و اطالعات  و بگذارید بدانند نگران حریم خصوصیفروشان تماس بگیرید  با خرده

سدنت تخفیدد بدرای مدایع  12هدای  نااد دهندد. بدا پیش کاری انجدام می آنان بگیرید که برای حفدظ اطالعدات شدما، چده

ود را فلکس و...( وسوسده نشدوید و خد تان )برشدتوک، کدورن غالت-خاطر خشکه به تر بیششویی و امتیازات  ارف

هددا بدددگمانی و پارانویددا بحسدداب بیایددد، و شدداید  اسددت ایددن حرف هددای وفدداداری خددالص کنیددد. ممکن از دسددت کارت

ن معنی نیست کده مدا فقدط کنداری ای هبه اجرا دربیاید، اّما ب ،رفتار ما نسبت به آن بدون توجه به   این فنّووری ِ تر بیش

 د.   نمان سرک بکش و به درون زندگی–خریدمان های  کاران به درون سبد بایستیم و بگذاریم کاسب
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دالردر روز یارانه  0/7ی اروپا تا  هر گاوی در اتحادیه -8

 درصد آفریقاییان 57زندگی  ی هزینهتر از  بیش گیرد،  می

شان  داشت که گاوها بخاطر هوش یاد باید به -اند بخت های اروپایی متوجه شوند چقدر خوش بعید است گاو

ود، آنان را ش یدارشان پرداخت م ای که به اربابان دام  بازانه ودل های دست ندارند.  اّما یارانهشارتی 

است ترین موجودات زنده کرده بخت خوش
5
های اتحادیه اروپا مشمول سیاست مشترک کشاورزی یا  گاو .

CAP کنند.  ی روزانه جذب می دالر یارانه 2.5 شان است. هر کدام شوند که نام رایج آن می 

با پولی که اتحادیه اروپا  ه کهکرد ( محاسبهCAFODی  کاتولیر ) رسانی از سویی دیگر، دفتر کمر

توانند هرساله  میلیون راس گاو اروپایی می 21کند، هر یر از  صرف حمایت از کشاورزانش می

کنگ،  گتوانند به لندن، شانگاای، هن ها با این پول می باشند. گاو سفری به دور دنیا داشته

دالر  822با ــ ندنا  نجلس و سان فرانسیسکو سر بز بی ن، راتونگا، لس ریپ، بریس یم هانوی، سی سنگاپور،

جیبی. -پول ِ تو
1
های اتحادیه اروپا،  کند این است که گاو تر می آن چه که موضوع را قابل توجه 

افتد که  گردن گاو هاپنی می مدال به مدارک بانر جاانی، این های دنیا نیستند. بنابه  ترین گاو پریارانه

گیرد.  دالریارانه می 7.5روزانه 
2
های هاپنی در سفر دور دنیا به دوستان  احتماال، وقتی گاو 

 توانند سوار هواپیمای درجه یر شوند. پیوندد، می شان می اروپایی

CAP آن یعنی  زمینه ی پیش اتحادیهی  ی نوین اروپا قرار دارد. کشاورزی عنصر کلیدی  در قلب اتحادیه

شد که برای تضمین  جنگی تصور می-راه افتاد، و در فضای پسا به 1958"بازار مشترک" بود که در 

                                                 
5
 پانوشت از مترجم:  - 

هددای فلددزی ِ تمیددز و غددذاهای عددالی ِ  هددای اروپددایی ِ محصددور در اتاقر ا گاوای هاسددت کدد اسددت در اروپددا در زیددر پرسش ایددن ادعددا چندی

مواقددع از گرسددنگی نددای راه رفددتن  تددر بیشبازارهددای هنددد کدده در  -شددده در کوچدده ترند؛ یددا گدداوان رها شددده از باتددرین مددواد، خوشددبخت تایه

تر از خدود، سدرگرم اندد.  ها به سیر آفاق و انفدس مردمدانی رهاشدده چون یوگی کشند و هم ندارند و آزادانه در کنار یا وسط خیابان دراز می

هددا، آسددتین  ها میلیددون مددرغ و گوسددفند و سددایر دام هددا و صددد ینبخدداطر شددرایط زیسددت هم ، پشددتیبان حقددوق حیوانددات ِ هددای اروپددایی ه گرو

 اند. زده رسانی باال اطالع
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ی  ــو نیز برای حفظ استاندارد مناسب زندگی قدرت خرید، حیاتی استتناسب با ی خوراک م عرضه

گوید که در  می است. اتحادیّه اروپا دهشّدت تیییرکر انداز اروپا از آن زمان تاکنون به . اّما چشمکشاورزان

بر روی زمین کار ن آنفر جمعیت  6یر نفر از هر  ،اش های شش گانه در عضو 1962ی  اوایل دهه

بود اش رسیده گانه 15اعضای  جمعیت نفر 22این رقم به کمتر از یر نفر در هر  98کرد. تا سال  می
3
.  

طرزی غیرمنطقی و باورنکردنی،  ها به گاهی وقتاست،  پیچیدهی اتحادیه  اقتصادیگزاری  سیاست

فرد ِ مدیریت بد  ی منحصر به ترین سامانه عنوان "احمقانه است. اکونومیست آن را به زده  سیاست

اند" مند تاکنون طّراحی کرده ی ثروت های غربی اقتصادی توصید کرد که کشور
4
اقتصاددان  .

سیاست کشاورزی  ِ اتحادیه اروپا ماارت نیافتم، چرا  کرد: "من هرگز در می دارجفری ساخز اااار نام

کشاند که هرگز نخواهم  می  واقعی -ی فرایکردم اگر این کار را بکنم، مرا به آن چنان دنیا که تصور می

ی برزخی دوباره بیرون بیایم. توانست از آن منطقه
5
"  

CAP ن غذای ارزان و دستمزد منصفانه ای برای تامی راه پرهزینه خاطر همین پیچیدگی، به تا حّدی به

خود اختصاص داد، یعنی  میلیارد دالر را به 76های کشاورزی  پرداخت 2227ر سال داست.  تبدیل شده

درصد کّل بودجه 47
6
ی  کشور، روش اداره 27به  2227اروپا در سال   با افزایش اعضاء اتحادیه .

CAPزه رسیده، مانند لاستان، و اسلواکی هنوز های تا است. بسیاری از کشور ای کلیدی شده ، مسئله

ی  ای، پیامدهایی جدی بر روی بودجه ی یارانه به سامانه کردن آنان اند. وارد عمدتا ً به کشاورزی وابسته

 گذارد.  اتحادیه باقی می

 هایی شود. این سامانه که در ابتدا قرار بود خوراک ها به مصرف کنندگان منتقل  می ی دولت البته هزینه

تر کرده  مان را بسیار سنگین در حّد وسع مردم تولید کند، از قضا اکنون صورت حساب خرید هفتگی

های خوراک در اتحادیه  (، قیمتOECDاست. بنابه محاسبات سازمان همکاری ِ اقتصادی و توسعه )

 221درصد، گوشت گاو  72است. قیمت شیر  CAPتر از دوران پیش از  درصد گران 44اروپا، 

است.  تر بیشدرصد  94د و شکر درص
7
وجود، میانگین درآمد ساالنه در بخش زراعت انگلیس  با این 

 2بیش از  -دشان را ترک کردن زمین ، پنجاه و دو هزار کشاورز2222در حال افت است، و در سال هم 

برابر سال پیش از آن 
8
. 
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ی عظیمی  گر مصالحه شد، بیان اعالم 2223رفت و در هوئن  ها انتظارش می که مدت CAPاصالحات 

شد، بطوری که  ها و تولید برداشته ی میان یارانه های عضو بود. رابطه جوی کشور میان منافع رقابت

شد.  اّما حتّی همین هم باید مشمول استثنا می -گرفت ای به تولید اضافی تعلق نمی دیگر مشّوق و جایزه

ای تازه" نامید. اّما منتقدین یادآوری کردند که  فرانس فیشلر کمیسیونر کشاورزی آن را "آغاز دوره

 تر بیشدست آمده، هر چه  چه که به ی آن ، همهخواهد پرداختاروپا هنوز همان مبلغ را برای یارانه 

 کردن سامانه بود.  تر پیچیده

ی مزارع  ودل بازانه های دست ند این است که یارانهک رسانی را نگران می که دفاتر کمر ای همسئل

های اروپایی  چه که بازار از آن تر بیشزند. کشاورزان  اروپایی، به دنیای درحال رشد جدا ً صدمه می

های در حال  ی خود را به کشور کنند، بنابراین مازاد ِ یارانه  گرفته واقعا ً نیاز دارند خوراک تولید می

ی دنیای  های اسراف کارانه ا وجود تاثیرات مخّرب وارده بر کشاورزانی که از یارانهفروشند. ب رشد می

 ها رقابت کنند.  توانند با این قیمت یدکنندگان محلّی احتماال ً نمیلاند، تو دارا محروم

ترین و  (، رهیم شکر اتحادیه اروپا، "یکی از قویOXFAMی آکسفام ) رسانی از نظر سازمان کمر

های قیمت شکنی است نمونه ترین صری 
9

کند که رهیم شکر اتحادیه اروپا  بانر جاانی برآورد می." 

درصد کاهش یابند.  17های جاانی تا  است قیمت شده باعث
12
سازمان  که  این، پس از 2225در اواخر  

ا آکسفام کم شد. امّ  درصد 36های شکر تا  تجارت جاانی تقاضا کرد که اتحادیه اروپا اقدامی کند، یارانه

برند کاری از پیش نمی این اقدامات در واقعاین اصالحات را خیانت نامید و گفت 
11
. 

، پایین استنشده  بر روی مواد خام یا فرآوریشان  مبلغعوارضی که ــ  های صعودی" هنگام، "تعرفه هم

ی  در حال بالندگیشوند که  هایی می مانع کشور ــ  رود ی ارزش افزوده به تندی باال می و با هر مرحله

ی  فرنگی های آمریکا بر روی گوجه ی تعرفه شان هستند. بانر جاانی نمونه های تولید و صادرات بخش

صورت سنس، فرآوری  اّما وقتی به -درصداست 2.2ی تازه  کند. تعرفه بر روی گوجه شیلی را نقل می

 قاوه  ِ طریق، کشت کاران آفریقایی این کنند. به درصد جاش می 12باره به حدود  ها یر شود، تعرفه می

مالی و بورکینافاسو در کشورهای شوند، و  های خام قاوه می به صادرات دانه جبورشکل موثری م به

گردند. اقتصاددان ارشد بانر جاانی، نیکالس اشترن،  ی خام می آفریقای غربی محدود به صادرات پنبه

 نامید.توسعه" بالندگی و این اقدامات را " مالیات بر 



 

 56 

ها و سایر  آمریکا در مقیاس وسیعی یارانه ،2222ی این جریان نیست. در ماه مه  البته اروپا تناا خاطی

 12میلیارد دالر دیگر در ّطی  182دستگاه اداری آمریکا ــ داد های خود را به کشاورزان افزایش کمر

ها  زان" نامید. اینر یارانهکند. پرزیدنت بوش آن را "تور عملیات نجات کشاور سال بعد هزینه می

را   های دریافتی از بازار ها و پیام ن معنی که عالمتای هب ــکنند ای" را دنبال می چرخه-الگویی "ضد

-کنند، و منجر به بیش ی تولید در دوران مازاد تولید تشویق می کنند، کشاورزان را به ادامه خنثی می

تر  تر و منحرف آمریکا در طول گذشت زمان از شکل افتاده های شوند. یارانه می تر بیش تولید ِ بازهم 

هایی مانند گندم،  کارند، کشت شود که کشت های مستقیم به کشاورزانی پرداخت می یارانه تر بیشاند:  شده

کند کشاورز از دولت پولی دریافت نمی 6کشاورز آمریکایی،  12ذّرت، و پنبه. از هر
13
اتحاّدیه اروپا  .

ی هرگونه اّدعایی را به عنوان  است این کشور شایستگی های آمریکاست و مدعی یارانه قاطعانه منتقد

نیرویی معتبر برای مذاکرات کشاورزی ِ سازمان تجارت جاانی در مورد اصالحات زراعی از 

است. داده دست
14
های فوالد  با تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفهها  تر از این پیش ،ی میان این دو رابطه "

 جنگی تجاری تبدیل شود.  شدت آزمایش شد، آزمایشی که نزدیر بود به وارداتی، به

که هردویشان  حالی اروپا و آمریکا ااهرا ً اختالف شان را حّل کردند، در همان 2223تا ماه اوگوست 

 2223در سازمان تجارت جاانی در سپتامبر  CANCUNخود را برای نشست کنفرانس ی  هزّرادخان

های  ها باشد، و تعدادی از کشور بحثی  هکشاورزی موضوع عمد که کردند. انتظار این بود می آماده

فشار " دار شان چین، برزیل و هند( قرار گذاشتند به نیروهای طرف مند )و در میان پرجمعیت و توان

و ــ شترکها با یر هدف م گروه ناهم خوانی از کشور -نامیدند G21بپیوندند. آنان خود را  "برای تیییر

ی قطر  دانستند که زیر فشار خواهند رفت. در "دور" مذاکرات دوحه اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو می

بود که هیچ یر سرِ  قول  روشن ــهای صادرات را بردارند ، هر دو طرف قول دادند یارانه2221در 

طور که  همان هم بست رسید، آن ، مذاکرات به بنCANCUNخود نایستادند. روز چاارم نشست 

، CANCUNهای کشاورزی. تصویر ماندگار  بر سر مانعی اصلی به نام یارانه زد  حدسشود می

هائه، رئیس پیشین  کیانگ کرد. لی بندی ی حّس شده از سوی دنیای در حال رشد را جمع خوانی ناهم

ای از سوی کشاورزان  خود را با چاقو زد و کشت. بیانیه  در اعتراض، جنوبی فدراسیون کشاورزان کره
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که دید سازمان تجارت جاانی، چگونه کشاورزان را در   ی جنوبی تاکید کرد که وی پس از این کره

  کشد، خود را کشت. سراسر جاان می

ت جاانی، پس از است؛ سازمان تجار در حال تعلیقدر زمان نوشتن این مقاله، مذاکرات "دور دوحه" 

 2226ی کشاورزی به توافقی برسند، در جوالی  ی یارانه توانستند در زمینهکه آمریکا و اروپا  این

که آمریکا  کرد، در حالی می  نداشتن متام نرمش سازی کرد. سازمان، اروپا و آمریکا را به تصمیم

اند تا بازارهایشان را باز کنند.  ی کافی تالش نکرده های در حال رشد به اندازه گفت اروپا و کشور می

های ویژه و  مراقبتاتاق میان ی  هدور"عنوان  وزیر تجارت هند "کمال نات"، "دور دوحه" را به

ی  ی همه کاری گورستان" نامید، در حالی که رئیس سازمان تجارت جاانی، پاسکال المی از نیاز به هم

 گفت. ها برای حّل "یر وضعیت حاّد" سخن می طرف

دست  در حال از، اّما زمان وگو شدند مشیول گفتیه اروپا دوباره  یكا و اتحاد ، آمر2227یل سال  اوا در

"باند  ِِ  های تجاری حهل. مالت مجّوز پرزیدنت بوش از کنگره برای مذاکره در مورد مصااست رفتن

مورد، ممکن است  پذیرد، و بدون دستیابی به پیشرفتی در این ی همین سال پایان می در میانه ،سرعت"

ای که رئیس  دشوار باشد. بدون این حکم هرگونه مصالحهاز سوی کنگره دست و پا کردن حکمی تازه 

های بسیاری را نسبت به هرگونه  اندازی که کشور چشمــ شود جماور بپذیرد، از سوی کنگره فس   می

 کند.  میل می توافقی، بی

ی  ی دوجانبه ی آن، تصمیم دارند توافقات تجاریدر همین حال، بعضی کشورهای در حال رشد بجا

ی بازو درانداختن و اعمال سیاست فشار  از پیش آماده تر بیشحتّی  ،ها همه ی امضاء کنند. اّما اینتر بیش

 کنند. شماری می برای تادید به بستن بازارهاست که ثانیههای بزر  تجاری فقط  هستند، چرا که قدرت

موارد بر روی  تر بیششود، در  ی از طریق توافقی دوجانبه آزاد میوهنگامی که یر مسیر تجار

پذیرفت که برای کشورهای  سو عاموریم" می ی برزیل "سل دیگران اثر معکوس دارد. وزیر خارجه

است بدیل و بی جانشین حال رشد، سازمان تجارت جاانی بی در
15
. 

هایشان در جات  قول ای بگیرد، آمریکا و اروپا باید آماده شوند که به "دور دوحه" جان تازه که  اینبرای 

های بزر  ِ درحال ااور مانند برزیل، هند و چین  ه عمل کنند. اّما اقتصادعدنیای در حال توس کمر به

ی باتر به  ن دسترسیاند خواها نیز الزم است نقش خود را ایفا کنند، یعنی مقابله با منتقدینی که مّدعی
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کار  خودداری میکنند. این خود ها در وطن که از پایین آوردن تعرفه های دارا هستند، درحالی کشور  بازار

اگر اقدامی نکنند، ــ ی این کشورهاست تا "دور تجارت" را به مسیر برگردانند قدرت همهی  هدر حیط

 لیده ادامه خواهندیافت.  با ِِ  ی جاان های کشاورزی ی سیاست های عمده عدالتی بی

جنسان غیرقانونی  ی هم كشور، رابطه 25در بیش از  -3

 تكشور مجازات آن مرگ اس 3در . است

شدددند.  زده سددتان سددعودی گردنرب، سدده مددرد در شددار ابحددای جنددوب غربددی ع2222ی  هدر اوئددل هانویدد

شددن در جدرائم  کدار شناخته بن عبدهللا پس از گناه بن خلیل بن محمد و محمد بن سلیمان سعد، محمد بن حتاّن بن علی

ی  گرایدددی، ازدواج میدددان خدددود، و آزار جنسدددی جنس ی شددددید و اقددددامات زشدددت هم داشدددتن در هرزگدددی "دست

جوانان" 
1
کداری  ملدل یدادآوری کدرد کده طبدق معمدول، جریدان دادگداه در پناانال اعدام شدند. سازمان عفدو بین 

شان اعدام  شدند ی خاطر گرایش جنسی اساس بهدر احتمال این سه مرد به رسد  نظر می بود. به پوشیده
2
 .  

قوانین در  روی برگرا" که پیمایش جامعی را  جنس ی زنان و مردان هم ی بین المللی بنا به اااار "اتحادیه

شددود:  هدا بددا مدر  مجددازات می گرایاندده در آن جنس کشدور هسددتند کدده اقددام هم 9دهددد،  جاددان انجدام می سراسدر

ی عربدی و یمدن.  موریتانی، سودان، افیانستان، پاکستان، جماوری چچدن، عربسدتان سدعودی، امدارات متحدده

انددد: افیانسددتان، و  گرایددان را اعدددام کددرده جنس ی گذشددته هم اند کدده در دهدده کشددور شدداره 3کشددور،  9از ایددن 

 4222بدده بعددد، بددیش از  1979ها از سددال  کدده در یکددی از ایددن کشددور اسددت شدهعربسددتان سددعودی. بددرآورد 

اند.  جنس گرا اعدام شده هم
6
   

اّمددا روشددن اسددت کدده – گرایددان بددا هددم متفاوتنددد  جنس های فکددری اسددالمی در مددورد شددّدت مجددازات هم نحلدده

گیرنددد، حتددّی اگددر فقددط در مددوارد  وان مجددازاتی مناسددب در نظددر میعن هددا مجددازات مددر  را بدده برخددی دولت

                                                 
6

 ,tebyanبددرای آشددنایی بیشددتر بددا پاسدد  کامددل و مفصددل علمددای بزرگددوار اسددالم بدده ایددن شددباات، حتمددا بایددد بدده سددایت هددای:  -

hawzah, (dadkhahi,  majmooe, adalatghazaee, adliran, dadiran:), fegh, porseman, balagh,  پایگداه اطدالع ،

هدا،  بدرای دیددن فارسدت کدوچکی از مراجدع پاسدخگو بده شدباه.  های متنوع پاس  به شباات مراجعه شود رسانی ثقلین،  و سایر سایت

"پاس  به شباه"، "پاس  به شباات"، "مجازات در اسالم" را گوگل کرد و از سدایت هدای تخصصدی ِ  توان عبارات "مجازات لواط"، می

 کنندگان هستند. های پرسش میل گوی ای گو بازدیدکرد. متخصصان دینی حاضر در برخی سایت های بزر ، پاس  پاس 
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دهدد.  خوبی بازتداب نمی گویند این رویه، میدزان مددارا در دنیدای اسدالم را بده معدودی اعمال شود. منتقدین می

کنددد کدده "جنددبش  گددرای مسددلمان اسددت، ادعددا می بنیدداد الفاتحدده، گروهددی کدده وقددد مددردان و زنددان هددم جنس

بینندد کده بایدد  می مترقیّ ویژه در دنیای عرب وجود دارد که اسالم را دینی  ز مسلمانان مترقی بهای ا رشدیابنده

ی روز سازگار شود  با جامعه
4

گرا، هندوز کارهدایی  هدای سدنت شددن دولت ." اّما روشن اسدت کده پدیش از قانع

ای را  نامه در هنو، قطعی خود  2222باید انجام گیرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست سال 

ن ای هدهند کدد کنددد تضددمین هددای معتقددد بدده مجددازات اعدددام را دعددوت می ی حکومت تصددویب رسدداند کدده همدده به

ساالن  ِ "راغب" بکار نرود. پدس از  چون روابط جنسی میان بزر  های غیرخشنی هم مجازات بر روی اقدام

دولتدی ارائده داد کده خواسدتار کنارکشدیدن از  62 ای از سدوی نامه، عربستان سعودی بیانیده تصویب این  قطع

نامه بودند  قطع
5
.  

 خدود  ِ در این دنیای نوین جایی وجود دارد که فرد قانوندا ً اجدازه نددارد هویدت جنسدی که  این هفکر کردن ب

صدب داوری و تع ی پدیش دهنده است. اّما این حقیقت دارد. مجازات اعددام شددیدترین نمونده را ابراز کند، تکان

 شدان؛ کشور در سراسر جاان وجدود دارندد کده قانون 72جنسان است. اّما بیش از  شده بر ضد نکا ِ  هم مقدس

 کند. ها اقدام به تبعیض می جنسیتی-گذرها یا  گرا، دوجنسی جنس گرا، مردان هم جنس برضد زنان هم

گذارندد گروهدی هسدتند  جنس قدانون می ن شکل جرم است؟ کشورهایی که برضّد نکا  همای هچرا جنسیت ب

بسدددیاری از آندددان را  مدددردم، تدددر بیشکنندددد، و  آندددان از دیدددن مشدددترکی پیدددروی نمی – بسدددیار متفددداوت از هدددم

شدود کده  می ی ایدن مسدئله در ایدن واقعیدت خالصه آورند. همه حساب نمی گر به العاده سرکوب های فوق حکومت

ی جامعدده رفتددار کننددد. از نظددر یددر رهیددم  رفتددههددای پذی ندارنددد افددراد بددر ضددّد هنجار  هددا دوسددت بعضددی دولت

خواهی،  کار، چیدزی تادیدکنندده از سدوی کسدی وجدود دارد کده مسدیر "سدنتی" ِ نداهمجنس اقتدارگرا و محافظه

ی هنددی اشداره   گدرای جنس گدر هم طور که "آشوک رو  کاوی"، کنش گذارد. آن ازدواج و خانواده را زیر پا می

جنس گرایان وجود دارد؟ چدون ایدن پدیدده بده هدویتی سیاسدی دگرگشدت  انی از همکند: "چرا این نفرت ناگا می

بینند."  کنند سرکوبش کنند، چون آن را مانند یر نیروی مخّرب اجتماعی می ها تالش می یافته است. دولت
6
 

ر گرایدان مدرد و تییید جنس گرایدان زن و هم جنس کده هم های بسدیار زیدادی وجدود دارد حداکی از این داستان

العددداده  گزارشدددی کددده فوق ، اّمدددااند درد و رندددج و آزار شددددهگرفتدددار  ،ها چگونددده در دسدددتان قدددانون جنسیسدددتی

ی  ی محلدی آگادی ، سدیریان چوکدو در یدر روزنامده1992از رومانی بود. در سال ای  قصهدیدم،  انگیزش غم
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ی چوکددو ایددن  یابی داد. ماریددان موتاسددکو بدده آن پاسدد  داد، و دو مددرد جددوان عاشددق هددم شدددند. خددانواده دوسددت

ی هدا از سدو شدند و هر دو در زنددان شدکنجه شددند. چوکدو بار پلیس گزارش دادند. این دو زندانی رابطه را به

شددان هرگددز مددورد  هددای تعلیقددی گرفتنددد، و شکنجه گرفددت. هددر دو نفددر محکومیت بندددانش مددورد تجدداوز قرار هم

خودکشی کرد. بعد تحقیق قرار نگرفت. موتاسکو هرگز ازاین تجربه بابود نیافت، و دو سال 
7
 

نددا، "یدووری ، رئیس جماور اوگا1999در سپتامبر : ی دولتی وجود دارد های تعقیب گسترده بازهم نمونه

کند و  گرایدان باشدد، آندان را بازداشدت دنبال هم جنس پلیس ابالغ کرد: پلیس باید به ونی" حکمی آشکار به موسه

شدکنجه شدده و  و بازداشدت ،شدان در مراکدز غیرقدانونی همه– زن و مرد دسدتگیر شددند 5متام سازد. ماه بعد 

، 1999ترس دسدتگیری از کشدور فدرار کردندد. در ندوامبر  ها از اتاام ازاد شدند. تعدادی از اوگاندایی بعدا بی

گفددت آنددان تازمددانی کدده گددرایش  گرایددان را تکددذیب کددرد. وی می جددنس گددرد هددم رئددیس جماددور هددر گوندده پی

توانند در اوگاندا زندگی کنند.  شان را پناان نگه دارند، می جنسی
8
 

گددذارد. تصددور کنیددد کدده نتوانیددد بددا  مددی هددای عمیقددی بدداقی  ی جنسددی، زخم ایددن نیدداز بدده حفددظ راز زندددگی

ی خدود را بده  کردن بده مقامدات، نتوانیدد گدرایش جنسدی تان خانه تشکیل دهید، بخاطر ترس از گزارش محبوب

بسدیار  HIV/AIDSی   گیری کداری بدا وجدود همده تدرس و پنادانفضدای تان بگویید. اّما این  دوستان و خانواده

باشددند،  سددخن گفددتن ِ آشددکار در مددورد جنسددیّت احسدداس تددرس داشتهشددود. اگددر جوانددان از  تددر می کننددده نگران

 شود. ، حقیقتا ً ناچیز میسالم بماننددارند تا   فرصت دستیابی به آن نوع اطالعاتی که الزم

گدرا  شدود، و زندان و مدردان هدم جنس عنوان بیمداری برخدورد می گرایی به ها، با هم جنس در برخی کشور

الملل  شان تسلیم کنند. سازمان عفو بین ی تفایم شده رمان روانی برای عالج بیماریاند خود را به د مجبور شده

شدند بدی  ، اعضای نیروی دفاعی کشور آفریقای جنوبی وادار می1982و  1972های  کند در دهه می گزارش

کدده  در حالی ،شددد می نوبدداوری" قددرار بگیرنددد. بدده مددردان شددوک برقددی داده-ودشددان، تحددت "درمددانخ رضددایت

شدد، جریدان  و وقتی عکس زنان لخت به آنان نشدان داده می -دادند آنان نشان می  های مردان لخت را به عکس

کردنددد.  بددرق را قطددع می
9
گددرا در اوکددراین  جددنس در همددین اواخددر، یددر سددازمان دفدداع از حقددوق مددردان هم 

کار  وی پلدددیس بدددهی ارعددداب از سددد درمدددانی بددده عندددوان وسدددیله-روانن بدددا درمدددابددده   گدددزارش کدددرد کددده تادیدددد

 است بوده رفته
12
. 

هدای  حسداب نیداورد، ممکدن اسدت راه خودیِ  خدود جدرم به جنس گرایی" را به حتّی اگر کشور خاّصی "هم
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در برخدورد بدا ی پنادانی ییابد. ممکدن اسدت مددارا داوری و تعصب ادامه که پیش تری وجود داشته باشد ارید

 حمدالت کدردن گزارشبه کمر ایدن همراهدی و مددارا، اشد که ب "جرائم ناشی از نفرت و غیرت" وجود داشته

با جدیّت کمتدری نسدبت بده حمدالت همانندشدان بدر ضدّد و  شود رو میببا دشمنی رو ،جنس گرایان برضد هم ِِ 

هدای دادگداهی ممکدن اسدت بدا خدوداری  گیرد. نظام می پلیسی و قضایی قرار مورد رسیدگی  گرایان ناهم جنس

گیری کنندد. در مدواقعی ممکدن اسدت  گرا" جباه جنس ها، بر ضّد افراد غیر "ناهم نوع رابطهی این   از شناسایی

رابدرت موگابده بدا  ،د: رئدیس جمادور زیمبدابوهنجنس گرا تشویق کن ها نفرت را برضد زنان و مردان هم دولت

 باشند. شتهاصال حقوقی دا ،گرایان به عنوان انسان کند هم جنس فکر نمی که شرمی اعالم کرد کمال بی

ی آمریکا قانونی در ایلدت تگدزاس را  ، دادگاه عالی2223است. در هوئن  ها تیییر در راه در برخی کشور

کرد. این تصدمیم فقدط  می های هم جنس را ممنوع ی نزدیر جنسی برای زوج انواع رابطه تر بیشلیو کرد که 

 بر روی تگزاس تاثیر نگذاشت  

پددرده روشددن سدداختند کدده  بی ،ایالددت دیگددر نیددز لیددو شدددند. قضددات 13در  دیگددری در عمدل قددوانین مشددابه–

توانندد  گدرا می جدنس های نداهم شان، درست در حّد زوج گرا از حّق "خودمختاری" در روابط جنس های هم زوج

گیری در مدورد ازدواج.  حّق بزر  کردن فرزند، ایجاد پیوندد در قالدب خدانواده، و تصدمیم– برخوردار باشند

دادگاهی عالی حکم کرد که بده هدم جدنس  1986ی آمریکا، و در سال  است در قانون اساسی حفوایاین حّق م

ی آمریکدا تصدمیم دادگداه  هدای مددنی ی آزادی . اتحادیهندا عوض شده ها ی آن گرایان اطالق ندارد. اّما حاال همه

ن و مردان هدم جدنس گدرا، ]زنا LGBTی  ترین "یگانه موردی" نامید که جامعه عالی را مام ترین و برجسته

حال احتمال داشته که شاهد باشند. ها[ تا به جنسی-راها و گذ دوجنسیتی
11
"  

دهندد کده بده خداطر هدم  مدی ی خدود را بده افدرادی گسدترش ی پیشناادات پناهنددگیتر بیشکشورهای هرچه 

گیرنددد در کشددور  گددران تصددمیم می انددد. هددر چنددد بسددیاری از کنش های خددود تحددت تعقیب گرایدی در کشددور جنس

ی  های بدین المللدی بمانند، و با وجود خطرات محتمل، در جات تیییر کار کنند. فشدار وارده از سدوی سدازمان

گویندد، باعدث دیدپدذیری و در  مدورد سدخن میحقوق بشر در جات حمایت و حفاات از افرادی کده در همدین 

 بیاورد.خود دنبال  شود، و همراه آن، شاید اقدامی در جات حفاات به معرض دید قرارگرفتن مسئله می

ی میددان  هددا الزم اسددت قددوانینی را لیددو کننددد کدده رفتددار جنسددی هددا کددافی نیسددت. دولت یددر از این اّمددا هیچ

هدددای  هددا از تبعیض در ضدددمن بایددد تضدددمین کننددد پلدددیس و دادگاهشددمارد.  سدداالن  ِ راضددی را جدددرم می بزر 
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 ترسانند، مبّرا باشند.  می ای که هم جنس گرایان را از شکایت کردن و به سخن درآمدن موذیانه

ترین حقدوق  مان، یکدی از بنیدادی اّما از همه مام تر شاید الزم باشد بپدذیریم کده حدّق ااادار موضدع جنسدی

گدذاری جددا  ی قدانون و قانون هدای بشدری، بایدد از حدوزه ی سدایر حق خداطر مانندد همدههمین  است. و به بشری

 نیازمند حفاات و حمایت است.دیگری، ان رفتار شود که پیش از هر چیز آ ای با چون پدیده بماند و هم
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نفر جمعیت دنیا، با كمتر از یك  0یك نفر از هر  -05

 گذراند دالر در روز می

ی  یك درصدد درآمدد سداالنه ید باشد. با كمتر از  ین طور نبا انگیزترین حقیقت در مورد فقراست: واقعاً  ااین غم 

توانددد محددو شددود ها، بدددترین تدداثیرات فقددر بشددّدت می داراتددرین کشددور
1
مددردم در آن صددورت خددوراک کددافی بددرای  .

مردندد،  شدد، ندوزادان کمتدری می م میای مثل باداشت و آموزش برای همه فدراه داشتند، خدمات بنیادی خوردن می

 توانستند کنترل شوند.  گیری می های همه بیماری

وکار. وقتدی فقدر  تدوان خریدد ندان، یدا ابدزار ابتددایی کشدتنبود مثالً   -ی نبود ثروت ماّدی نیست فقر تناا مسئله 

شدود.  شدان کدم می زندگی لطورسد، و به همین خاطر  های باداشتی نمی وجود دارد، دست مردم به دارو و مراقبت

باداشتی و محرومیت بده  ی بی شوند. چرخه جای رفتن به مدرسه یا آموختن حرفه، به سر کار فرستاده می ها به بچه

سخن گو. زنی جوان در جامائیکا احساسش را چندین  سیب پذیرند، و بیآهای فقیر  ایستد. آدم میباز سختی از رفتن 

است."  ی در اسارت، و در انتظار آزادی بودن یزندگجمع بندی میکند: "فقر مثل 
2
 

تعدداد افدراد  2215ی اهداف توسعه و کمدال هدزاره پدذیرفت کده تدا سدال  ، سازمان ملل در بیانیه2222در سال 

رفت در بسیاری  سازمان هشدار داد که پیش -راه مالت اهداف در نیمه -سال بعد فقیر را به نصد کاهش دهد. هفت

، چنددین و چندد بدار بده یکددیگر قدول 2222ت کند بوده است. کشورهای دارا و ندار پدس از سدال شدّ  ها به از حوزه

ن مسدئله ای هشان را بد درصد درآمد ملّی 2.7تر پذیرفتند  اند برای کاهش فقر با یکدیگر کارکنند. کشورهای غنی داده

اجرا درآورند تا تضمینی  یاسی را بههای فقیرتر پذیرفتند نوعی از اصالحاتی س که کشور اختصاص دهند. در حالی

کشدی خدرج شدوند های ماّدی، خردمندانده و بدا قابلیّدت حساب که کمر باشد بر این
3
و سدپس  مدالی اّمدا پدذیرش تعادد .

اکندون از  های دارا تدا هم رسدد کده کشدور اند، و بده نظدر می ی کامالً  جدا از هم ی آن تعاد، دو مسئله پرداخت عملی

 95)کده حدّداقل  OECDهای  ی کشور های بالندگی ی کمر های اعطایی از سوی کمیته د. کمران شان عقب تعادات

 2.33افزایش یافت، اّما کّل این مبلغ فقدط  2225درصد در سال  32های پرداختی در جاان است( تا  درصد کمر

ی سازمان ملل متحد.  درصدِ  پیشناادی 2.7درآمد ناخالی ملّی آنان بود و نه  درصد
4
دهد کده  سازمان هشدار می 

اند، بسدیاری دیگدر از آندان نخواهندد  ی هدزاره در مدورد فقدر نزدیدر شدده گزاری اگرچه بعضدی کشدورها بده هددف
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اّمدا اگدر مدا دو کشدور چدین و هندد را از معادلده بیدرون بکشدیم، –یافدت      دست  باید به اهداف رسید. در مجموع، 

و ما برای این مشدکل  -خورند می اند و بعضی دیگر شکست ها موفق شد. چرا بعضی کشور اهداف حاصل نخواهند

 توانیم انجام دهیم؟ چه می

فقدر شددید بدر اسداس تعریدد –کنندد ، آن درصدی از جمعیت جاان که در فقر شددید زنددگی می1992ی  در دهه

 32از یعندی  کمدی کداهش یافدت–شدده خریدد نسدبی اصال  زندگی با درآمد زیدر یدر دالر در روز، کده بدرای قدرت

 درصد 23به  درصد
5
 اند میلیون نفر از مرز فقر بیرون رفته 152ی گذشته،  ی دهه در چین، طیّ  .

6
.  

هدای  هدا، حکومت درآمد افت داشت. هفده کشور از این 1992ی  ی دهه کشور در حال رشد، در طیّ  54اما در 

کشور از زیدر صدحرای آفریقدا بودندد. در اروپدای  22( و CISالمنافع ) های مستقل مشترک اروپای شرقی و دولت

گیرنده و افت سریع اقتصادی شد. در آفریقدا  ی اوج کاری بی  ی کمونیسم، منجر به شرقی، ریزش ناشی از فروپاشی

زندددگی، توسددعه بدده شدددت ضددربه خددورده اسددت، و  و در پددی آن کدداهش امیددد به HIV/AIDSی  در اثددر همدده گیددری

های فعلی تدا حددود سدال  اند. با این نرخ رشد ضربه خورده تر بیش، از همه ر در خشکیمحصو کشورهای کوچر

بدده نصددد کدداهش دهددد ازیددر صددحرا بتوانددد تعددداد نادارهددا ری  منطقددهکشددید تددا  طددول خواهد 2152
7
درسددت اسددت،  .

 اند. هستند، اما بسیاری در حال فقیرتر شدن  دارتر شدن بعضی کشورها در حال پول

شددود. مددا درمددورد کشددورهایی مثددل  می تددر بیشعیددت جاددان، شددکاف میددان دارا و ندددار هددر چدده در سرتاسددر جم

کندیم،  ندادار فکدر مدی ِِ   کاران دارا و آلوندر نشدینان شداری ی نابرابری میان صدنعت برزیل با سطو  مشمئزکننده

 ستاحتی از این هم نابرابرتر  اّما توزیع ثروت در مردم سراسر جاان
8
ی ناخالی ملدّی  سرانهتولید  ،1962در  .

(GDP در )ایدن شدکاف تدا 1995برابر ِ بیست کشور بسیار ندار بدود. در سدال  18کشور بسیار دارای دنیا،  22 ،

 برابر رسیده بود 37
9
هدا درآمدد دارندد.  درصدد نادارترین 57ی  امروزه، داراترین یر درصد درآمدی، به اندازه .

12
 

آن ن معندی کده همده از ای ههایی وجود دارد ب بریادر کشورهایی که سطو  فقر در حال کاهش است، نابر حتیّ 

جای کشدداورزی بدده سددوی صددنعت  ی چددین منددابع مددالی را بدده رد توسددعه )بالندددگی(بددبرنددد. راه هددا سددود نمی رفت پیش

برندد. در  رای روسدتایی سدود میی داراتدر بده قیمدت فقدر ِ فقد طوری کده مدردم در منداطق سداحلی کند، بده هدایت می

های تجدارت و  الت در جنوب بسدیار دور از مدرز آمریکدا هسدتند و بده همدین خداطر فرصدتامکزیر، فقیرترین ای

دارترین  دهر جمعیتی درآمدد دارندد ااز ن تر بیشبرابر  35٪ جمعیت، 12؛ داراترین ستجا کم ا اشتیال در آن
11
. 
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ی کمتدری بدرای سدخت کوشدی  شود: مدردم انگیدزه ای باطل می نجر به چرخهنابرابری بسیار باال در یر جامعه، م

 ی اجتمداعی و فسداد باالرفتن جدرم و نداآرامی دارند، چون پیشرفت در جامعده سدخت دشدوار اسدت، و ایدن منجدر بده

کنند  می ی خود ثبات اقتصادی را تادید شود که به نوبه می
12
. 

هدددزاره بدددرای محدددو فقدددر برسدددیم، دنیدددای صدددنعتی  ی( وسدددعه)ت و کمدددال های بالنددددگی هددددف اگدددر نتدددوانیم به

کده بده شدکلی  بل ؛ایم ایدم، شکسدت خدورده داده اناست. نه تناا در مدورد افدرادی کده قدول کمدر بده آند خورده شکست

مدان در مدورد  ی رهبران گدری ها و آوازه کردن بده شدعار ایم. با گدوش دیگر در مورد خودمان نیز دچار شکست شده

بایدد  انی، بداور کدردیم کده مشدیول کداری در جادت کمدر هسدتیم.اشدن و تجارت آزاد ج های جاانی دها و سو فایده

 مان اثبات کنند. برایو در عمل ملیتّی این ادّعا را به درستی -های چند مان و شرکت های مطمئن شویم که دولت

دنبال کداهش  هدا بده ی دولتعنوان یر ضرورت بیاندیشیم. وقتد است در مورد کاهش فقر به در گام نخست، الزم

اّمدا  -شدوند هایی هسدتند کده حدذف می زیندهگموارد نخستین  تر بیشی خارجی در  های بالندگی ها هستند، کمر هزینه

ی سددازمان ملددل،  ی انسددانی ی جفددری سدداخز اقتصدداددان و رئددیس گددزارش بالندددگی نوشددته به طددور باشددد. بنا نبایددد این

ی انجام دهند یا باید میان امدور دفداعی و کداهش فقدر تر بیشار کرا توان دارند های دا شورکا ای هپرسش این نیست ک

ا آنان ای هاست ک است، مسئله فقط این که کمتر از یر درصد درآمد ملی الزم جایی جاانی یکی را انتخاب کنند. از آن

گذارند یا خیر  می های خود محو  فقر شدید جاانی را در اولویت
13
 ". 

نتیجدده و  باشددد تددا نظددام بی ی داشتهتددر بیشای( بایددد اولویددت بسددیار  هددای بالندددگی )توسددعه عنددوان مثددال، کمر هبدد

کداری و  های عضدو سدازمان هم پردازندد. کشدور میبده آن  ی کشاورزی که آمریکا و اروپا پرداخت یارانه ناعادالنه

 ی پشددتیبانی از بخددش کشدداورزی شددان همیلیددارد دالر هزیندد 322( سدداالنه در حدددود OECDی اقتصددادی ) بالندددگی

پردازند.  ای( خارجی می ی )توسعه های بالندگی که برای کمر چه برابر آن 5از  بیش -کنند می
14
 

از نیازشدان تولیدد  تدر بیشکند تا محصدوالت بسدیار بسدیار   کشاورزان را تشویق می  بازانه این کمر دست و دل

 ای در حال توسعه سرازیر کنند. شان را بعدا ً به دنی های کنند، و مازاد

های در حدال رشدد  ی کشداورزی ندهندد و مواندع واردات از کشدور گرفتند یارانه می های دارا تصمیم اگر کشور

کندد،  بالنددگی دریافدت می گیر باشدد. بده ازای هدر دالر کمکدی کده جادان ِ درحال توانست چشم را بردارند، نتیجه می

دهد.  ، دو دالر از دست میی تجاری بخاطر موانع ناعادالنه
15
ی بازار نیازمند حرکت از دو سو اسدت،  آزادسازی 

ی جادان دارا  شان را فقط برای رویارویی با مقررات خشر بازرگانی های در حال رشد، درهای که کشور بطوری
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 .  تر بیشبازکنند و نه 

هدایی کده بسدیاری از  ی وام لج کننددهکند. کاهش بار ف اّما صرف کنارگذاشتن سّدهای بازرگانی مشکل را حل نم 

بددرد کدداهش فقددر اسددت: ایددن هی هرگوندده را هددا روبروینددد؛ بخددش حیدداتی و ضددروری کشدورهای در حددال رشددد بددا آن

شددان نجددات یابنددد، قددادر  ی منددابع شددان در بازپرداخددت وام عظیم هددا همددین کدده از نیدداز بدده هزیندده کددردن تمددامی دولت

متعادد بده لیدو  ،G7کشدورهای  هبدرانهزینده کنندد. ر تدر بیشو آموزش  داشتباها،  خواهندشد بر روی زیرساخت

شدند کده از سدوی باندر جادانی و صدندوق بدین  کشور فقیر می 42های اعطایی به  میلیارد دالری وام122ی  بدهی

 22ند، در زمددان نوشددتن همددین مقالدده ا هشددد ناختهش(" HIPCشددّدت بدددهکار ) های به المللددی ِ پددول بدده عنددوان "کشددور

کننددد کدده اصددالحات سدداختاری و  های کمددر کننددده اعددالم می را تکمیددل کردنددد، اّمددا سددازمان HIPCشددور ابتکددار ک

-هدای جدی پذیر. ملّت کندد، نده کمتدر آسدیب پذیرتر رها می این کشورها را آسیب ،اقتصادی الزم  برای تکمیل فرآیند

را ببخشددند ) واحتمدداال ً بسددیاری  HIPCی مشددمولین  های همگددی توافددق کردنددد کدده بدددهی 2225هشددت، در جددوالی 

خواستند تضمین دهند  G8رسان بازهم از  های کمر کشورهای دیگر که هنوز در این روند درگیرند(. اّما سازمان

پددس از آن از سددایر اشددکال کمددر  HIPCبنددابراین کشددورهای و   -"پددول تددازه" باشددد ، بصددورت بدددهی  کدده بخشددش

نصیب نمانند.  بی
16
 

های آب و  مثددل مدرسدده، بیمارسددتان، سددامانه -های ماددم توسددعه )بالندددگی( حقددق زیرسدداختروشددن اسددت بددرای ت

شدکل دادن هدیده و نده وام انجدام  ها بایدد به اید. اّما این کار می تزریق بزر  مالی ی کمر دخندگان الزم -باداشتی

اسدت. در ضدمن  تدر شبیگیرد، چون خرین چیزی که بسیاری از این کشورها نیاز دارند، بده گدردن گدرفتن قدرض 

راه بددا درک  شددود، هددم الزم اسددت کمددر مددوثر باشددد، و بدده افددراد درسددت در زمددان درسددت در زمددان درسددت داده

 تواند بر روی جامعه و مردمانش اعمال کند. که تزریق مبالغ باالی پول می ها و انحرافاتی اعوجاج

دهنگدددان  و وام گیرنددددگان را  های درسدددت ِ کدددار بدددرای وام ی سدددازمان ملدددل شدددیوه ی انسدددانی گدددزارش بالنددددگی 

ی ندامتمرکز )از سدوی جماعدات محلدّی بده جدای  دهندگان، کمر باید تصدمیم سدازی کند. از طرف وام بندی می جمع

پذیری را تشدویق  و بدا حسداب کشدیهدای کشدور  ها بدا نیاز هدا و برنامده ی پروهه های مرکدزی(، هماهنگسدازی دولت

تری  ای برای ارتقداء شدفّافیت و مددیریت درسدت، مشدارکت گسدترده کند. از سوی گیرندگان، باید اصالحات ناادینه

باشددد.  کشددی وجددود داشته در مسددائل بالندددگی و افددزایش قابلیّددت حساب
17
سددخن سدداده، دهندددگان بددرای اطمینددان از  به 

توانندددد  کننددددگان نیدددز می توانندددد بکننددد و دریافت اسدددت، کارهددای زیدددادی می ه نیازرود کددد جایی مددی پدددول بددده کدده  این
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 رسد. گفتن به جماعات، پول به مصرف کارهای درست می شوند با دادن فرصت سخن مطمئن

های ندددارتر، فنّددووری را بددا دیگددران تقسددیم کننددد.  های بالیددده نیددز الزم اسددت بدده خدداطر کمددر بدده کشددور کشددور

پذیر کدردن قدوانین ثبدت  اسدت، اّمدا دسدترس فقط کدامپیوتر و ارتباطدات نیسدت، هدر چندد کده مام مصداق این حرف،

اختراعات بدرای ابدداع گدران کشدورهای در حدال بالنددگی، اقددام بده پدژوهش و تکمیدل داروهدایی بدرای مبدارزه بدا 

گی و پددایین آوردن ی پدداک بددرای کدداهش آلددود تامین انددرهی هددای فراگیددر جاددان در حددال بالندددگی، کمددر بدده بیماری

تواندد  شدان می وری از زمین ی سوخت هم اهمیّت دارند. تامین آموزش برای کمر به مردم در حدّداکثر بادره هزینه

فـــِر با بخشدش دام و آمدوزش کشداورزان  ی هـِـی ها باشد: مثالً ، خیریه ی بخش مندترین هدیه در میان تمامی ارزش

وقدت اسدت کده گیرندده  که مزرعه روی پای خدودش بایسدتد، آن ند. همینک و جماعات کوچر به خانوارها کمر می

کند.  های زاییده به یر خانوار نیازمند دیگر، هدیه را به کس دیگری رّد می ها و گوساله از طریق دادن بّره
18
 

سدازی صدرفا ً در جادت داراتدر کدردن کشدورهای دارا  های جاانی باالتر از همده، بایدد مطمدئن شدویم کده فشدار

هددای جاددانی سددازی بایددد در هددر دو جاددت باشددد. کشددورهای در حددال بالندددگی، صدددای شددان را  عمددل نکننددد. مزیت

ی فقدر و  گوش دیگدران رسداندند، و مسدئله بلندد و واضد  بده CANCUNدرمذاکرات سدازمان تجدارت جادانی در 

انددازد و بیراه  است تا چدالش را بده بازرگانی را در اولویّت دستورِ  کار جاانی قرار دادند. اینر نوبت جاان بالیده

 پیش ببرد. به

هدا نفدر  وزیر وقت انگلیس، گوردون برآون نوشدت: "میلیون ، نخستCANCUNی همایش  پس از شب پایانی

هدای دارا  شدن را مسیری خواهنددید برای رسیدن به عدالت اجتماعی، و یا اردوگداهی خواهنددیدد بدرای آدم جاانی

19
کار شدود، کدار الزم  گردانی ندارد، اّما اگر به موقع دسدت بده یادی برای تیییر مسیر جاانی." جاان بالیده وقت ز

 آن چنان هم دشوار نیست: 

هددیچ کدددام  -کردن صدددای مددردم گددوش دادن، منصددفانه بددازی هددا، به هددا ایسددتادن و تحقددق آن پددای قددول و قرار

 اند که باید مشیول شان باشیم.  هایی اقلها دقیقا ً همان حدّ  رسند. در واقع این خردانه به نظر نمی بی

 

 

 



 

 68 

ی خشونت خانگی،  زن  در نتیجه 07555بیش از  -00

 شوند هر ساله در روسیه كشته می

ددـ یخددت. ا "همچدین كدتكم زد كدده دنددونام ر دـشتاش منددو  یدده بدار تكددرار می تکدا مدداهی حدّداقل یدن کـــن شدد. بددا مــن

و   ام ســددـقط د... بددار اولددی کدده منددو زد...  و بچددهز زد. وقتددی حاملدده بددودم از همیشدده بددـ دتر مددی مددی شددد، تـددـون

م مونده بود، صورتم پر از زخم و زیدل شدد. مندو کتدر زد  بیمارستان بودم. بار دوم فقط چند روز به تولد بچهّ 

گفدت مدثال ً بده دكتدر چدی بگدم؟ بگدم کده شدوهرش  بدرد. می و منم رفتم پالدو پددرمادرم. پددرم مندو بده دکتدر نمی

زنه؟"  یکتکش م
1
 

س از رهیچ کسی نباید مجبور باشد که در ترس از خشونت زندگی کند و هیچ کس نباید مجبور شدود در تد

هدا زن قربدانی  اش باشند. با این وجود، هر ساله در دور دنیا، میلیون هایی  زندگی کند که قرار است عاشق آدم

 شان هستند.  حمله از سوی دوست پسر یا شوهران

دهد، یعندی  رازی کثید است، چیزی است که میان مرد و زنش رخ می ،یاری این وضعدر کشورهای بس

تواند و نباید به آن وارد شود. در تمام جرائم خشن جامعه، احتماال ایدن جدرم کمتدر  ای که مثال قانون نمی  حوزه

برخدورد کدرد. اّمدا ی جرائم دیگر بتوان با آن  تر از همه شود سخت همین هم باعث می–آید  از همه به چشم می

 بار است. فاجعه ِِ   یعمل پیامدهای همین بی

بینندد  میلیون زن هر ساله از سوی شوهر یا دوست پسرشان آزار بدنی می 3برآوردی حاکی است که 
2
 –

خددوابگی  اش کتددر خواهدددخورد، مجبددور بدده هم هددا، از هددر سدده زن، یددر زن در طددول زندددگی در کنددار این

آزار خواهددیدشکلی دیگر  خواهدشد یا به
(3)

هدزار زن  14تدا  12شود هر ساله میدان  در روسیه، برآورد می .

 1247دقیقه یدر زن. بدرعکس ِ روسدیه، آمریکاسدت کده  43یعنی هر –شوند  شان کشته می از سوی شوهران

اند. بدا ایدن مقایسده قباحدت و زشدتی ِ مشدکل  شده کشته 2222خود در سال   زن از سوی شریر نزدیر زندگی

ای جدی یا مر  پیش نیایدد، بددرفتاری   گویند تا زمانی که صدمه های غیردولتی می شود. سازمان رتر میآشکا

دیدده در طدی یدر سدال تقریبدا غیدرممکن  شود، بنابراین حددس زدن تعدداد زندان بدرفتاری ندرت گزارش می به

 است. 



 

 69 

تدالش بدرای تشدویق  –اال ببرندد اند تا آگاهی از این بحران خاموش را بد های زنان روسی تالش کرده گروه

سخن گفدتن در مدورد آزار، و اعمدال فشدار بدر دولدت بدرای تدامین امکانداتی بدرای زندانی کده قربدانی  هزنان ب

المثلی روسدی  دار سدر و کدار دارندد. ضدرب شدّدت ریشده ای به پذیرندد کده بدا رویّده اند. آنان اّمدا می خشونت بوده

و –زنان به  المثل خالف این ضربنگرشی ی دوستت دارد." باوراندن زند، یعن گوید:"اگر مردی تو را می می

 نخستین چالش است. –در واقع مردان

شدواهد و   ِِ  یافتده تدا معایندات پزشدکی جادت گدردآوری ای کده اجازه شمار پزشکان روسدی یکی از انگشت

کندد.  ها اشداره می عنوان دلیلدی بدرای ایدن رویّده بار روسیه به دهد، به تاری  خشونت مدارک خشونت را انجام 

است. ایدن  ناایت مااجم است، و از جنگی در جنگی دیگر درگیر شده ی ما بی قول یوری پیگولکین، "جامعه به

قابدل اجدرا ی معمدولی در آمریکدا بدر رویدش  شدده آفریندد کده اصدول رفتداری پذیرفته سابقه، نوعی شداروند می

 تددر بیشقدرتنددد. ایددن وضددع  تدداثیر و بی بی جددا اینشددود در  هددا انجددام می هایی کدده بددرای آمریکایی نیسددت. برنامدده

اسددت، وقتددی فقددط در فکددر بقاسددت و  خاطر عوامددل اقتصددادی اسددت: وقتددی مددردی فقیددر اسددت، وقتددی درمانده بدده

 شود تاثیر می یشّدت ب ، تحمیل جریمه بر او به اش را بپردازد تواند اجاره نمی
4

". 

شددوروی، مددردان را مددایوس و نیازمنددد -رسددد کدده خیددزش اقتصددادی و اجتمدداعی در دوران پسددا نظر می بدده

شددان تددرک کددار کننددد و زنددان را کددامال ً وابسددته  کننددد زنان اسددت. بسددیاری از آنددان اصددرار می کرده کنتددرل رها

، قددرت تدرک کدردن خانده را ندارندد. کمبدود خدراب شدودبا آنان ی شوهر  اگر رابطهحال کنند.  خودشان می به

ی  شددوند بددا هددم زندددگی کننددد. وقددت شددان مجبددور میتر بیشانددد  هددایی کدده طددالق گرفته زوج کدده  اینمسددکن یعنددی 

 و امیددی بدده بینی های غیردولتددی خدوش میلدی باشدد، سدازمان امدات در باتدرین حالددت از روی بیقی م یبانیپشدت

. وقتدی چّل روسدیه، فقدط شدش پناهگداه زندان وجدود داشدت و در مسدکو هدی، در ک2221تیییر ندارند. در سال 

ی  یدر کشدور خواسدت تدا تیمدی ویدژه بدرای درمدان و معایندهزی و ی یر سازمان غیدر دولتدی از نمایندده نماینده

تدوانیم چیدزی مثدل آن را  قربانیان خشونت خانگی و جنسی تشکیل دهد، با لبخندد او پاسد  گرفدت کده، "مدا نمی

خاطر شما تشکیل بدهیم" فقط به
5
 

معکدددوس کدددردن باورهددددای  –سدددوی حدددّل مشدددکل و نخسدددتین گددددام به–تدددرین چدددالش زندددان  شددداید بزر 

ی  اسدت. حتدّی در انگلدیس، کده آگداهی از بددرفتاری اند خشونت در  روابدط پذیرفتنی است که مدعی داری ریشه

افتدد، پژوهشدی کشدد  راه می ه بدهخانگی باالست و کارزارهای مکّرری برای پایدان دادن بده خشدونت در خاند
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کنند بدرفتاری یا خشونت برضد زندان  زن جوان فکر می 12مرد و یر نفر از هر  5کرد که یر نفر از هر 

است.  پذیرفتنی
6
 

اسدت، امدوالی کده در روز عروسدی از  مطمئناً ، از دوران باستان با زنان به عنوان اموال زنده رفتار شده

کرد که زنان بایستی تابع قدانون شوهرشدان  ها حکم می شدند. قانون ازدواج رومی یم پدر به شوهر تحویل داده

شددند. مدرور کتداب مشداور  باشند. در قرون میانه، زنان نافرمان در ییشتر موارد در انظدار عمدومی تنبیده می

عددوض اوضدداع خیلددی کددم  1765کنددد کدده تددا سددال  نام "تفاسددیری از قددوانین انگلددیس" معلددوم می اسددتون بدده بلر

 دهد: استون چنین گزارش می بود. بلر شده

گوی رفتدار نادرسدت  کندد. چدرا کده، وقتدی او بایدد پاسد  است زنش را اندکی ادب و تنبیه شوهر نیز ممکن"

کند منطقی این است کده اختیدار مادار زندان را نیدز بده شدوهر واگدذار کندد، بدا تنبیده  زنش باشد، قانون فکر می

قددرت اصدال    اّما ایدن "هایش را تنبیه کند... هچکاران یا ب مرد اجازه دارد خدمت خانگی، با همان مالیمتی که

های معقول محدود بود.  ی مرز و تنبیه در محدوده
7
 

شدد، واضد   استون از "مرزهای معقول" که شامل زدن با شالق و فحش و تحقیر می با دیدن مصداق بلر

کده قدوانین باسدتانی اروپددا  اسدت. در حالی سدنگین داشته ای دردنداک و " هزیندهزندان اسدت کده "رفتدار نادرسدت

میدددل بودندددد، کشدددورهای دیگدددر از جدددرم مدددردی کددده مدددتام بددده قتدددل ناموسدددی بدددود  تحریم قتدددل و جنایدددت بی بددده

توانسدت اّدعدا کندد کده ازرفتدار آن زن  کشت، می اش را می گذشتند. مردی که زنش یاعضوی از خانواده درمی

بان  ی اجبداری. دیدده از عروسدی دختدر ن به رابطه با مردی دیگر، یدا خدودداریمثالً  گما– است خشمگین شده

ی  اجدازه ،ن ندوع ادعاهداای هاز جمله اردن، امروزه هنوز هم بد  دهد که بعضی کشورها، بشر گزارش می حقوق

دهند  شدن می طر 
8
. 

، صدوهشدتاد و نده کشدور متعادد 1955سدال  در کنفرانس جادانی سدازمان ملدل در مدورد زندان در پکدن به

های کمدی  های خشدونت بدر ضدّد زندان مبدارزه کنندد. اّمدا در کشدورهای بسدیاری نشدانه ی شدکل شدند که با همه

کندد،  حفاادت را تدامین قانون ابزار حمایدت و حتّی باشد. وقتی  وجود دارد که نشان از باترشدن اوضاع داشته

مدوارد  تدر بیشاسدت در  گدرد کدرد. پلدیس ممکن مشدکل اسدت مقامدات را وادار بده پی بداز هدمموارد  تر بیشدر 

در پاکسددتان، پلددیس –اسددت  اش در چددارچوب خانه مسددئله را بدده عنددوان مشددکلی تلقددی کنددد کدده باتددرین راه حددلّ 

ای بدین زن و شدوهر شدود. در مدوارد دیگدر،  حهی مصدال است حتّی از سوی متام دخالت کندد تدا واسدطه ممکن
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در  –دنبال نخودسیاه گردآوری شواهد در مورد میدزان و شدّدت جراحدات بفرسدتد است شاکی را به پلیس ممکن

جزئیددات حقددوقی از  تدر بیشاند و  رنددگ و محدو شددده دنبال دکتدر اسددت، آثدار زخددم کم طدول مدددتّی کده قربددانی بدده

 اند. رفته دست

گدذارد. مدردان نیدز از سدوی شدریکان  کده خشدونت خدانگی فقدط بدر روی زندان تداثیر نمیاست  البته روشن

دار مددردان  هددای طددرف شددوند. گروه گیرنددد، و صدددها نفرشددان کشددته می نزدیددر زندددگی مددورد حملدده قددرار می

کندد.  ی مشکلی زنانه، کار گزارش آزار را بر مردان مشدکل می گویند که تعرید خشونت خانگی به منزله می

ی شدریر نزدیدر  از مدردان ممکدن اسدت دچدار حملده تدر بیشبرابدر  8تدا  5ا شدواهد تاکیدد دارندد کده زندان امّ 

زندددگی خددود شددوند 
9
شدددند، از سددوی شددریکان  درصددد زنددانی کدده در آمریکددا کشته 33.5در سددال دو هددزار،  .

٪ در مردان 4درمقابل کمتر از –شان به قتل رسیدند  زندگی
12
.  

در آن، دهند که  ی مردم است، چرا که فرهنگی را پرورش می ونت بر ضد  همهخشونت بر ضد  زنان خش

 هدای سداعتی ی مدردان مانندد بمب سازد که با تعریدد "همده ی مردان در هراسند و مردانی را می زنان از همه

م سدختی قادرندد میدل خدود را بده حملده و تاداج همین خداطر به کنند، مردانی که به " احساس قضاوت ناحّق می!

هدا  خواهد از میان برود. دولت مشکل خشونت خانگی نمی،  ایندانیم، و با وجود  ها را می سرکوب کنند. ما این

پلیس و سیستم قضدایی را بدرای حفاادت –الزم است "تعاداتی" را که خودشان در پکن دادند محترم بشمارند 

دادن و  پنددداه ِِ  نی کنندددد کددده در پدددیهدددایی را پشدددتیبا از قربانیدددان و مجدددازات خاطیدددان تشدددویق کنندددد، و گروه

مدان نیداز داریدم بدا ایدن فکدر کده تنبیده و  هدا، همگی از این اند. اّما بدیش دادن به زنان فراری از خشونت مشورت

 آزار ِ بدنی پذیرفتنی است بجنگیم، چرا که هرگز این چنین نیست.
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نوعی  ، شانزده میلیون آمریکایی به7556در سال -07

 اند الستیک کردهجراحّی پ

 اشدیمتاسدد بماست شجاعانه در راه خودسازی. آیا باید  یا گامی–است  آیا جراحّی زیبایی ناایت پوچی و نخوت

گزار  یدا بایدد سدپاس –کنند را انتخاب می "بازشدن بدن و قطع عضو "شکافتن وسالم دگرباش،  مدآ فرنها  که میلیون

هامان بتوانندد بدده شدکلی تیییددر کنندد کدده  آن درجده از تکامددل رسدیده کده بدددن پزشدکی بدده ِِ   وریافنّدد کده  اینباشدیم از 

 مان را بازتاب دهند؟  حقیقی  خویشتن

هدا  باشی، شکی نیست که بازارش پر رونق و شکوفاست. با افدت قیمت هر برداشتی از جّراحی پالستیر داشته

بده دور "جّراحدان زیبدایی"  –حدّداقل بابدود–ی کمدال یدا ی اجتماعی، مردم دسته دسته در جستجو و ناپدیدی بدنامی

 آیند. گرد می

و با  هایی واقعی است که عکس آدم انجمن آمریکایی جّراحان پالستیر اخیرا یر سری آگای چاپی پخش کرده

 اندد. ا  نددرو، یدر وکیدل امدالک، در مدورد عمدل کده مشدتریانی راضدی بوده هدایی  . آدمدهندد را نشدان می نام و نشان

ها کدار سدخت  ام را در طدّی سدال کند: "من بخشی از زیبایی جسمی سرایی می اش غزل مکش چربی و جّراحی بینی

ام تمدام  و ساعت کار طوالنی و تنش قربانی کردم و خواستم قدری از آن زیبایی را برگدردانم... وقتدی کدار روزانده

 شدان را تماشدا کدنم. خوردن  ا به آنان بگویم و یکهّ ام ر کنیم، دوست دارم سّن واقعی شود، وقتی داریم صحبت می می

نفسددم  نفس و اعتمدداد به "بدده انگیددزش، عددزت گویددد خوشددگل کددردن پسددتانش پیشددین، می  ای حرفددهسدداز  "الئددوری، بدن

 انجام دادم." –کس دیگر و نه هیچ–است. این کار را برای خودم  کمر کرده

شدد  یر در آمریکدا انجام، شدانزده میلیدون عمدل جّراحدی ِ پالسددت2226در سدال 
1

هددای  . ایدن آمدار شدامل جّراحی

پسددتان و مکددش چربددی )لیپوساکشددن(؛ جّراحددی ترمیمددی از قبیددل  ِِ   بینددی، زیباسددازی ِِ   دهی زیبددایی از قبیددل شددکل

ی  شدوند. بده گفتده مدو و درمدان سدلولیت می ی ِهای غیر جّراحی، مثل برداشت لیزر برداشت داغ زخم و غده، عمل

دماسنج خوبی بدرای اقتصداد محلدّی –بودند  ها عمل زیبایی میلیون ازاین 11جّراحان پالستیر،  ِِ   ییانجمن آمریکا

پستان پرطرفدارترین عمل  ِِ  بار، زیبا سازی و برای نخستین –یّ لو م
2
. 

ی  لطد محبوبیددت فزاینددده اسددت، تددا حدددودی بدده برابددر شده 2از  تددر بیشتدداکنون  1997هددا از مددارس  تعددداد عمل
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شدود تدا عضدالتی را کده چدین و چدروک درسدت  بوتاکس، که طدّی آن سدّم  بوتدولینم بده صدورت تزریدق میتزریق 

ای صدداف و  دالر بپددردازد، بددا چاددره 422رود بددرای هددر تزریددق  کننددد، منجمددد کننددد. بیمددار، کدده انتظددار مددی می

تدرین  ، ایندر رایج2226تزریدق بوتداکس در سدال  ،میلیون آمریکاییِ  زیدر سدوزن 4.1شود. با  احساس رها می بی

ی  کاری های تازه بدرای صداف عالمه راه ی آمریکاست.  اّما اگر بخواهی انتخاب کنی، یر ی انجام شده عمل زیبایی

خدوان شدود؛  ر لدوپز هنرپیشده و آوازهفدتدان شدبیه جنی کپل کده  اینهای درون باسدنی بدرای  بدنتان وجود دارد؛ کاشدت

و چدروک  کردن زیدر پوسدت، چدین کنند تا با چاق که به زیر پوست فرو میی ریزی  ی مصنوعی های پرکننده مالت

دل و  شود تا باسدن و ران می تان کشیده را برطرف کنند، و در "کشیدن پوست"، که پوست قسمت میانی ِ بدن هدای شن

ی  ای بشددددود بدددده انددددواع هشددددداردهنده ترکیددددب کنددددد. بدددده عبددددارت دیگددددر الزم نیسددددت اصددددال ً اشدددداره و ِل را خوش

هایی که با شگفتی بده ندام "مدد روز"  مابل –ی آدم صورت بگیرد  تواند بر روی آلت جنسی هایی که می کاری دست

میددل  حال ای ی آندانی کده تدا بده ای آشدنا بدرای همده کدردن آلدت، پدیدده شدوند، و بدرای آقایدان، اندواع بزر  خواندده می

 باشند. کیلویی ِ تجارتی دریافت کرده

زده  ی زیبددایی حتمددا ً از گسددتره ]و سددختی ِ[ بعضددی از ایددن ابددداعات نددوین باددت یداران جّراحدد نخسددتین طددرف

ه بااهر بیمار   کردند که صدمه به شکلی درمان می های صورت را به صد سال پیش، پزشکان زخم شدند. چاار می

نددد از مددیالد، پزشددکان در هنددد مشددیول تجربدده بددر روی پیونددد پوسددت بود  سددال پددیش 822و در–حددّداقل برسددد 
4
 .

رفتددده بودندددد کددده  چندددان پیش نخسدددتین و جزئدددی آن پزشدددکان در انگلدددیس قدددرون وسدددطی در بعضدددی از شدددگردهای

ی پالسدتیر،  ترخود پنادان کنندد. اّمدا جّراحدی برجسدتهسرشدناس و توانستند آثار مخرب سیفلیس را در مشتریان  می

پس از جنگ اّول جادانی بدود کده بده جریدان غالدب خدود رسدید، چدرا کده بسدیاری از جّراحدان مشداور خدود را بده 

های مشاور به "زیبدایی"  گشتند. عمل اغانی وقد کردند که از جباه برمیلایده و دهای  ها و چاره ی بدن بازسازی

ها  مندد... از چشدمان انسدان وران تکامل یافتند، چون جّراحان فامیدند کده "چقددر اسدتعدادهای ارزشنیز در همین د

خاطر تدداثیر  انددد...فقط بدده از دسددترس جامعدده و جاددان دور مانده واسددیرودر خاطر خجالددت و بدده و انددد، مخفددی مانده

 ی جسمی یا آسیب کریه." ی این یا آن نقی یا بدریختی آگاهانه یا در بعضی موارد تاثیر ناآگاهانه

اسدت. یدر تارنمدای اینترنتدی  چندین دهه بعد، کالم و گفتار دراطدراف جّراحدی پالسدتیر خیلدی کدم تیییدر کرده

چده درون فدرد  پذیرندد کده آن مردم دنیدا می تر بیش" :آورد ای برای اصال  معایب فرد می کننده توجیه قانع ،کانادایی

اسدت... مادم گیریم کده بیدرون هدم  می از پدیش داریدم یداد تر بیشاّما ما هر چه تر از بیرون اوست.  هست، بسیار مام
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خود   های عداّدی کمدر کنندد تدا سدر و وضدع توانند به آدم هایی که قرار است مطالبی در موردشان بخوانید، می عمل

نفس  بده بابدود عدزت توانند منجدر موارد می تر بیشباشند. در  تری در مورد خود داشته را باتر کنند و احساس مثبت

تواندد بده  کنید کده می تغییری کوچک در بیرون فکرصورت  ها به نفس شوند. در مورد این عمل و افزایش اعتماد به

 منجر شود.  تغییری بزرگ در درون

زنددد،  چدده بدده مددا آسددیب می باورانددد آن ایددن گفتددار  کدده بددر  روی "خددود" متمرکددز اسددت، ایددن گفتددار کدده بدده مددا می

ی  ی تدازه ایدن شدیوه–کنندد  هایی است کده مدا را محددود می مان در مورد خودمان نیست، بلکه بدن سچگونگی احسا

دیگدددر قلمدددروی  جدددا ایندسدددت آورد.  ای به اسدددت تدددا پدددذیرش گسدددترده کرده  بددده جّراحدددی زیبدددایی کمدددر ،اندیشدددیدن

قددر تجمالتدی بدود کده  مندان و خودشیفتگان نیست. در قلمروی که زمانی جّراحی پالسدتیر آن ی ثروت اختصاصی

اندد. از یدر جدّرا   هدا در حدال افت باشدند، قیمت توانستند آرزوی آن را داشته وود و میلیونرها می هالی فقط ستارگان

دالری  12222سددال پددیش بازسددازی پسددتان کدده در حدددود  12شددود کدده  ی اکونومیسددت نقددل می پالسددتیر در نشددریه

ر انجام شود دال 622تواند با  امروز می–داشت  خرج برمی
7

ی بیندی، هدر  کاری ی زیباسازی پستان و دست . هزینه

 72از  تدر بیشهاسدت.  آمریکایی تدر بیشخوبی در حدّد درآمدد  دالر است، که بده 3222طور میانگین در حدود  دو به

دالر درآمد ساالنه دارند  52222تر از  درصد مراجعان جّراحی پالستیر، اینر کم
8
. 

کننددد. ویدددئوهای موسددیقی و  فزاینددده بددر روی کمددال جسددمی در فرهنددگ عامدده اشدداره می تاکیددد سددایر مفسددران به

دائمدا ً  -شدمار دیگدری از ایدن قبیدل و تعدداد بی LOADED, MAXIM, FHMها" ـ مثدل  مدرسده های "بچه مجله

ا پیدام روشدن باشد، اّمد ی دیجیتال تیییر کرده کاری است با دست شان ممکن کنند. بدن زنان زیبای لخت را عرضه می

عیب و نقدی. بسدیاری از هنرپیشدگان و  پستان"، با پاهای دراز و بی-است "بزر  است: بدن زنِ  تمام عیار بدنی

اسددت یددا  ی پایددانی بگذارنددد بدده شددایعات "کرده انددد، تددا نقطدده کرد کدده جّراحددی کرده های زن اعتددراف خواهنددد مدددل

کنددد.  از پددیش بدده جریددان غالددب تبدددیل می تددر بیشحتددّی  جّراحددی زیبددایی را ،هددا بحث ی ایددن اسددت." و همدده نکرده

اسدت،   موسدیقی پداپ، بریتندی اسدپیرز کده عمدل کاشدت در سدینه داشته ِزیست -گزارشاتی در مورد شاهدخت خوش

وجدو  شان تماس بگیرند و در مورد جّراحی پالستیر پرس های دختران نوجوان با پزشر شد که گروه  نای همنجر ب

است  د کردهیشان آن را تائ محبوب بتکنند، چرا که 
9
. 

ی "شددوی واقعیددت ِ" مخددتی بدده خددود را در تلویزیددون دارد اینددر صددنعت، شدداید ناخواسددته، معرکدده
7

. شددوی 

                                                 
7

دهندد  مدی ا به مدت چند روز در یر آپارتمان مسکنبیگانه ر ای ه(، نوعی نمایش است که عدReality Show)یا نما  شوی واقع - 
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فقط ...  شددود کدده در آن، مددردم ندده ای واقعددی" تعریددد می عنوان "افسددانه نام "ناایددت تیییددر" بدده بدده ABCی  شددبکه

شددود." کارشناسددان ایددن نمددایش، عددالوه بددر لشددکری از  شددان هددم دگرگددون می ااهرشددان، بلکدده زندددگی و سرنوشت

یبدایی نیدز هسدتند. در پزشدکان ز کارشناسان مو، آرایش و مّد، شامل جّراحان پالستیر، متخصصدان چشدم و دندان

از یدر آدم "معمدولی و خـِـپلــدـِه" کده تنادا  ،، خبرنگدار رادیدو سدیاتل، دان رسدتیونههمین شو شب افتتا  فصل دّوم

قول  شد. به عیار داغ" تبدیل بود، به یر "مرد تمام تر بیشِِ   کردن اتاق برای خوردن یر پیراشکی اش طّی ورزش

ی چشدم، اعتمدداد  ی لیددزری در چانده، روکددش چیندی ِ دندددان و جّراحدی کدارش، مکدش چربددی از صدورت، کاشددت هم

است  آوری به او داده نفس شگفت به
12

هدا، او حداال اداهری اسدتاندارد، فدر مربعدی و برندزه دارد.  . از روی عکس

 و شخصدیت او از فردیدت تدر بیشرسدد  نظر می تر از تجسدم پیشدین اوسدت، و بده اّما این ااهر از نظر عرف جذاب

 . زش یافته استار

ها را پدر  جلدودار دنیدا باشدد، اّمدا کشدورهای دیگدر دارندد فاصدله ،ی آفرینش کمدال است در مسابقه آمریکا ممکن

قول نخسدتین اسدتاد  کنندد؛ بده ی دّوم و سّوم را اشدیال می کنند. برزیل و انگلیس در جدول جّراحی پالستیر رتبه می

در  2222میلیددون عمددل جّراحدی زیبددایی در سددال  2.5گروثدر،   ی پالسددتیر انگلددیس، اسدتاد آنگددوس مددر جّراحدی

است  انگلیس برآورد شده
11

بدرای تعطدیالت  هدایی کده . بعضی کشورها مثدل آفریقدای جندوبی و کوسدتاریکا بدا آگای

شدود،  خورندد ـ همدین کده دوران نقاهدت اولیده تمدام می ی جّراحی در کشورشان ندان می از ارزانی دهند، می زیبایی

شدوند، سدر ِ آخدر بدا اداهری بده  ها دارند ناپدید می نی راه بیافتی و سیر و سیاحت کنی، در حالی که اثر زخمتوا می

 .  است شده آسایی ترو تازه کشورت برگردی که به شکل معجزه

اسدت  آرزویدی  و  ی میدل ی جوان و زیباماندن، تنادا ادامده مشیولی ی فزاینده، شاید این دل در دنیایی با خودآیینی

زیبددایی جددایزه  هی ممکددن را بدده مددردم نشددان بدددهیم. در طددول تمدددن بشددری، بدد کنیم تددا باتددرین چاددره کدده حددّس مددی

 اسدت، گرایی کنیم که دل مشدیول اداهر و مادهّ  است حّس کنیم در فرهنگی زندگی می اگر چه ممکن  است، و شده داده

سدالی احسداس  شدود، مدردم در میان غربدی پیدر میی  است. درحالی که جامعه است که به عمر تاری  این اولویتی اّما

سلیم تشان این حّس را بازتاب ندهد؟ اّما این خطر وجود دارد که با  جوانی و سرزندگی دارند ـ بنابر این چرا برون

مددان را  کدده وضددعیت طبیعی باشددیم کددم در حددال ایددن گمددان انگیز چدداقوی جّراحددی، کم ی وسوسدده درنددگ بدده جاذبدده بی

است روزی برسد دنیایی ببینیم که در آن مجبوریم خدود را بدا  چون بیماری ببینیم. آیا ممکن را همزشت، و پیرشدن 

                                                                                                                                               

 گذارند. )م.( می و رفتارشان را با چندین دوربین از چند زاویه، در تلویزیون به صورت زنده یا مرده و زنده، در معرض دید مردم
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ی انتخداب پیرشددنی بدا  حساب بیاییم؟ آیدا تواندایی تعرید همیشگی و قالبی از جذابیت تطبیق دهیم تا بتوانیم موفق به

شدوند؟  گدام شدوند، چده مدی  ندد بدا ایدن جریدان همهدایی کده نتوان وقار و متانت و آرامش را از دست خواهیم داد؟ و آن

 وضعیت انسانی روبرو شویم.  کریه حقایق زشت وبرخی نام زیبایی، وادار شویم با  است به ممكن
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کشند یا  های زمینی هرساعت حّداقل یک نفر را می مین-09

 کنند. معلول می

سداکت دراز  ،روی زمدین   ،هدای فعلدی و پیشدین در سرتاسدر جادان درگیریی  میلیون نفر بازماندده 122از  بیش

 شان انجام شود.  اند تا کاری برای کشیده

زندی،  هدا قددم می اندد. وقتدی در خیابان کرده ، خاک را آلوده های زمینی کشور سراسر جاان، مین 62در بیش از 

تدازه، –عضوی است  کامبوجی، یر نفر قطع 236بینی. از هر  شواهد دردناک این مشکل را دور و بر خودت می

گویند کده تدا نیمدی از قربانیدان مدین  ی صلیب سرخ می المللی ی بین ها هستند. جّراحان کمیته شانس ها جزو خوش این

موقع مراقبت پزشکی دریافت کنند  توانند به میرند و نمی ریزی می فورا ً یا پس از مدتّی خون
1
. 

نزد  اوگانددا بده  ی کیتگـــدـنم  ِ شدمال . او از منطقدهشددی انفجدار مدین  قربدانی 1998مارگارت آرا  در کریسمس 

ی شورشددیان بددا اتوبددوس بددرود. مسددافران  بود بددا وجددود خطددر حملدده رفددت. تصددمیم گرفتدده اش در کامپدداال می خددانواده

 نفر بودند، ناگاان صدای بلند انفجاری شنیدند.  23اتوبوس که 

اسددت.  ای بعددد فامیدددم کدده آن صدددا پددای راسددتم را کنده د فددرار کنددد. لحظددهتوانسددت سددعی کددر "هددر کددس کدده می

حرکددت دراز کشددیدم. نخسددتین  هددای بلندددی رفددتم و بی درون علد کددردم خددودم را بدده کنددار جددادهّ بکشددانم. بدده تالش

ن آتش کشدیدند، و چدون مد ها اتوبدوس را بده زد و بدرد ... بعدد شورشدی من رسدید، سداعتم را چندگ ای که به  شورشی

ی  شددم زیدر پدرده وزیدد، موفق شدم. اّمدا چدون بداد در جادت مدن می چنان سوختم که شناخته نمی نزدیر آن بودم، آن

 بیرون بخزم." ی خطر به دود از منطقه

کدرد، کده یدر چیدز ناشدناخته  ساله داشته با دو تن از دوستانش در زرقاء اردن سنگ جمدع می 16طاها زیاده، 

( بدود، و ایدن لحظده UXOدردمان بخورد. اّما آن "چیدز"، مامدات منفجرنشدده ) تواند به پیداکردند. "فکر کردیم می

آخرین باری بود که دوستانم را دیدم، چون هر دو با انفجاری قوی کشته شدند... من پای راستم را از زیر زانو از 

دست دادم 
2

 ". 

دقتددی و  اسددت کدده سددالحی بدده بی کنتددرل، عجیب-هددای دور افکن ی و بمبهای کددامپیوتر                                در ایددن دوران موشددر

 ها بار در جنگ اول جاانی بکدار رفتندد تدا سدرزمین های زمینی نخستین زمینی هنوز کاربرد دارد. مین سادگیِ  مین

شدوند.   هندوز بده شدکل وسدیعی سداخته و بکداربرده هدم، است که امدروزه این معنی را حفظ کنند. اّما قیمت ارزان به
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در عدراق بکدار گرفدت  2223فدارس بدرای جندگ سدال  نفر را در خلیج-مین ضدّ  92222آمریکا 
3

هدا  . از ایدن مین

دقتی مثدل مدین هندوز در جندگ مددرن  سال  ناشیانه و بی :اّما پیام همان اقدام اولیه روشن بود–نشد   عاقبت استفاده

 جای خود را دارد.

همدده زیددادتر  های متعددارف این سددایر سددال  هددای زمینددی را نسددبت به نگرانددی از مین اسددت کدده دل پددس چدده چیزی

آیدد کده پدس از پایدان جندگ  می نددرت پیش های مدین به اسدت. میددان شان طدول عمدر زیاد ترین مشکل است؟ مام کرده

دوم هدای بجدا ماندده از جندگ   مانندد. در لاسدتان مین می ها فّعال باقی شان سال های انفجاری سازی شوند، وخرج پاک

میلیدون مدین در ایدن  25آوری  ن بدا وجدود جمدعای هتداز–اسدت  کشته ها نفدر را می هر ساله ده 1972ی    جاان در دهه

است  کشور بوده
4
 . 

ی قدوانین جندگ اسدت.  فرقدی کده شدرط اصدلی–توانند بین سرباز و غیرنظامی فرق بگذارندد  ها نمی بعالوه مین

هددای  شناسددد: "اثددر روانددی مین ی ممنوعدده میحهددا را سددال ( آنICBLالمللددی ممنوعیددت کدداربرد مددین ) کددارزار بین

ی مددنی را دچدار هدراس شددید و  زمینی بر روی دشمن انکار ناپذیر اسدت، اّمدا مدین در کندار ایدن ویژگدی، جامعده

زبان سدداده، هددر کدداری کدده مددین بتوانددد بددا ارتددش دشددمن بکنددد، همددان را بددا جمعیددت غیرنظددامی  کنددد. بدده ناامیدددی می

تواندد بده دوران  نمی مین است. تاثیر  گذاشتن میان سرباز و غیرنظامی تواند، فرق چه که نمی اند انجام دهد. آنتو می

نبرد محدود شود 
5

". 

های کمی وجود دارد که بدر سدر تصدرف  کنند. در دنیایی که جنگ ها استفاده می ها باز هم از آن پس چرا ارتش

اسدت. اّمدا یدر  شدّدت مدردود  عنوان ابدزار دفداع، به ی آن بده بردیاهراست که کاربرد  شمن باشد، روشنسرزمین د

 4ها بدا قیمدت ارزاندی کده بده  ی نظامی معتقدند مین شان. کارشناسان تاکتیکی عامل قیمت–عامل بسیار جذاّب است 

جای دفداع،  ا بدهشدوند، تد  توانند به تعدداد زیداد کاشته ها می ی این حرف یعنی مین اند. معنی رسد، باصرفه دالر هم می

هددددف  ردی کدده عمدددا ً بههبدددعنوان "سددالحی را هدددا بدده دشددمن را بترسددانند. کارشناسددی معتقدددد اسددت اینددر از مین

ی منددابع خددوراک یددا ایجدداد مددوج پناهندددگی، یددا صددرفا ً گسددترش  کردن سددرزمین از غیرنظامیددان، نابودسددازی خددالی

رود  کار می به ،کردن زندگی برای مردمان عادی هراس و ناشدنی
6

". 

هددای زمینددی سددال   کنددد. مین خود جددذب نمی هددای متعددارف و رسددمی را بدده هددای اقتصددادی فقددط ارتش ایددن مزیّت

نامنددد. در سددال  گران غیرحکددومتی" می نادداد، آنددان را "بددازی-های مددردم چدده کدده سددازمان اسددت بددرای آن ای برگزیده

 12هددای مسددل  مخددالد در   ینددی فدداش سدداخت کدده گروههددای زم ای در مددورد مین ی سدداالنه ، گددزارش جاددانی2225
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اندد  کار برده نفدر بده-ضددّ -مدین ،ی آفریقاییِ  سومالی هدم بدود زده  قحطیشان حکومت  که در میان–کشور 
7

. صدّدها 

جوی مرتددددع بدددده  داران چادرنشددددین را از جسددددت هددددای کشدددداورزی، دام هددددزار مددددین پراکنددددده در سراسددددر زمین

 اند.  شاورزی را متوقد کردهاند و تولید ک انداخته وحشت

هدای  کنوانسدیون مندع کداربرد، انبارسدازی، تولیدد و انتقدال مین 1999است. در یکم مارس  رفت در راه اّما پیش

اجرا  شدارت دارد.( بده MBTنام پیمدان مندع مدین یدا  بده تدر بیششان )که با قددری عصدبانیت  سازی نفر و نابود-ضدّ 

گیر  صددد و پنجدداه کشددور عضددو آن شدددند. و پیمددان قددرار اسددت کدده تدداثیری چشددم، 2227ی  فوریدده 21آمددد،  و تددا  در

 کنندد نفر استفاده می-های ضدّ  تری از مین های کم شد که دولت های زمینی متوجه ، نااد پایش مینICBLباشد.  داشته

ار کشدور انبدار اسدت. هفتداد و چاد شدّدت پدایین آمده هدای زمیندی در بدازار قاچداق به ی مین و نیز سام تجارت جاانی

بان  میلیدون دالر رسدید. دیدده 376سدازی مدین بده  اعتبدار پاک 2225کلّی ندابود کردندد، در سدال  های خود را به مین

گرم کننده" نامید  حقوق بشر این وضعیت را "دل
8
. 

 162دود ای در ح شان کشورهایی هستند که ذخیره اند تا پیمان را امضاء کنند، و میان کشور مانده 42اّما هنوز 

هندوز  -یعنی آمریکدا، چدین و روسدیه–میلیون مین را در اختیار دارند. سه عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل 

کندد.  شکل منظم اسدتفاده می های ضّد نفر به گزارش کرد که روسیه هنوز از مین ICBLباید پیمان را امضاء کنند. 

اسددت.  هددا را بددرای خددود حفددظ کرده زمینددی در درگیری مینطور کدده پددیش از ایددن دیدددیم، آمریکددا حددّق کدداربرد  همددان

نظر  سددازی مددین اسددت، اّمددا دسددتگاه اداری بددوش بدده های پاک ی اعتبددار بددرای برنامدده تددرین بخشددنده  آمریکددا بددزر 

 های زمینی بپیوندد.  المللی در جات رهایی کامل از مین های بین رسد که میل ندارد به سایر تالش می

بان حقددوق بشددر  دیددده 1997باشددد. در سددال  کشددیدن خددود دالیددل خددود را داشته رای عقباسددت بدد آمریکددا ممکن

نفددر مشدداور بودنددد. سددی -هددای ضدددّ  شددرکت آمریکددایی شددد کدده بدده تولیددد قطعدده بددرای مصددرف در مین 47ی  متوجدده

 ALLIANTبدداز زدنددد. رئددیس اجرائددی شددرکت -انصددراف از هرگوندده تولیددد بعدددی سددر پددذیرششددرکت از 

TECHSYSTEMS زبان آورد، اّما در ادامده گفدت  هایی به های زمینی تعارف ر مورد "مشکل وحشتناک" میند

های زمینی نقشدی  هایی مانند شرکت او را متام کنند که در مشکل مین شرکت ،هر شکلی "غیرمسئوالنه است که به

 اند."  داشته

 بینیم الزم مدیحدده نوشت که "مدا بدرای ایداالت مت  NOMURA ENTERPRISEهای  رئیس مجتمع شرکت

 واقعیدددت ضدددرورتکددده بتواندددد از خدددود و شددداروندانش بدددا نیدددروی نظدددامی دفددداع کندددد. صدددمیمانه آرزومنددددیم ایدددن 
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است  ای رحمانه ی تاری  جاان، واقعیت دشوار و بی باشد، اّما در این نقطه نداشته
9

". 

اسدت، کده بخشدی از  د جلب کردههای زمینی در سالیان اخیر توجه فراوان افکار عمومی را به خو ی مین مسئله

کدارتنی و همسدر پیشدین هیثدر میلدز، سدفیران  اسدت. لــدـنرد پدل مر خاطر حضور مشاهیر در این تبلییات بوده آن به

یددددر میدددددان مددددین را بدددده گددددردن بگیددددر" هسددددتند، و آنجلینددددا جددددولی   سددددازی ی "پاک نیکوکدددداری بنیدددداد خیریدددده

است های زمینی دفاع کرده المللی ممنوعیت مین ر بینوودی در انظار عمومی از کارزا هالی ی هنرپیشه
8

اندد  . اّمدا کم

هدای  ی مین المللدی تحریم بین خاطر دعدوت مدردم بده دختی کده بده باشدند، شداه دخت دایاندا را داشته کسانی که تاثیر شاه

 آورد.  به خشم 1997زمینی، وزرای دولت انگلیس را در سال 

گویدد، در دنیدا  ها سدخن می گذرد و با قطدع عضدوی های مین آنگوال می ندخت موطالیی که از میدا تصاویر شاه

ای کدده پددایش را از گلددیم خددویش درازتددر  مالحظدده بی ِِ  دخت کار بدده شدداه طنددین انددداخت، و وزرای دولددت محافظدده

صددا درآمدد کده:  ی مجلدس عدوام به ی منتخدب دفداعی کار کمیتده است، حمله کردند. پیتر ویگرز عضو محافظه کرده

ها اشاره کنی و بگویی "عجدب وحشدتناک  که صرفاً  به قطع عضوی است. این ای مطر  بحث ماّم و پیچیده جا ینا"

است!" کافی نیست 
12

". 

دخت  ترین کداری بدود کده شداه کردن مصدیبت قربانیدان مفیدد بینیم برجسدته کنیم، مدی اّما حاال که به عقب نگداه مدی

شدّدت  اند. کشورهایی کده به قدرت شدت بی شوند، به زمینی علیل یا کشته میدهد. افرادی که با مین  توانست انجام می

ها فاقدد مندابع مدالی الزم بدرای تعادد عمدده بده  های جادان هسدتند. ایدن کشدور اند، از فقیرترین کشور گذاری شده مین

ی پشدتیبانی  د. از جنبهیافتگان کمبود تجایزات دارن شان برای کمر به نجات های باداشتی هستند، و نظام  زدایی مین 

 باشد.   را آغازیده دادن  شود. شاید از این پس بیش از پیش، جاان گوش می ندرت شنیده صدای آنان به ،المللی بین

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 1972ی  ها در دهه کارتنی، عضو پیشین گروه موسیقی پاپ بیتل پل مر - 
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 میلیون کودک کار دارد 88هند -08

ی  شدوند. بدرای تقریبدا ً همده می ها کودکی که باید در مدرسه باشند به سر کدار فرستاده هر روزه در هند، میلیون

بارنددد،  نفددر در فقددر فالکت 12اسددت.  در کشددوری کدده چاددار نفددر از هددر آنددان، علددت ایددن امددر اضددطرار و ناچاری

آموزشددی،  شددد. وقتددی نظددام طبقدداتی و بیتوانددد دشددوار با گیددرروردن پددولی بددرای خوراندددن و پوشدداندن خددانوار می

است مجبور شدوند بیدرون بروندد و کدار کنندد  کنند، کودکان ممکن را دشوار می مزد دستهای خوش  پیداکردن شیل

تواندد  هدا خطرنداک اسدت، و شدرایط می وقت تدر بیشآیدد در  تا بتوانند به خانوار کمدر کنندد. کداری کده گیرشدان می

 اشد.شرایط غیرانسانی ب نزدیر به

تا  12ی فرشی در ایالت اوتارپرادش  ِ هند کار کرد. "من روزانه  ساله مّدت دو سال در کارخانه "وی نودِ " ده

کار،  هفته پس از شدروع بده من ندادند. یر تومن هم به سال یر کردم. مّدت یر ساعت پای دستگاه بافت کار می 14

گرداندد،  ی فدرش را برمی بدا چداقوی تیدزی کده گدره کردنموقدع کداردر خاطر خطایی کوچر از پا آویزان شدم.  به

کارم زخدم را بدا بداروت کبریدت پدر  جای دکتدر، صداحب شد، از دکتر رفدتن محدروم بدودم. بده وقتی دستم زخمی می

سوخت  زد. گوشت و پوستم می کرد و آتش می می
1

". 

ی  زند. دخترانی هستند که در خاندهسا کنند، شیشه می ها را پاک می بافند، فاضالب کودکانی هستند که ساری می

داری از  های خدود بدرای مراقبدت و نگده ای در خانواده کنند، و کودکانی هستند که مسئولیت عمده دیگران کلفتی می

کنندد.  گیرندد. در واقدع، دشدوار اسدت کده دقیقدا ً بتدوان گفدت چندد کدودک هنددی کدار می عادده می تر به سنّ  کودکان کم

وقددت مشددیولند. سددازمان  های تمام کار سدداله بدده 14تددا  5میلیددون کددودک میددان  12.6 دولددت هنددد مدددعی اسددت کدده

میلیدددون کدددودک کددار وجدددود دارد  44کندددد کدده  ( بدددرآورد میILOی کدددار ملدددل متحددد ) المللددی بین
2

هدددای  ، و برآورد

اسدت کده بده  سدالی 14تدا  5ایدن تقریبدا م معدادل تعدداد کودکدان میدان –میلیون نفدر باشدد  122تواند تا  غیررسمی می

روند  مدرسه نمی
3
. 

اسددت کدده  مانددد، این تر از بقیدده باشددند، حقیقتددی کدده بدداقی می واقعیت نزدیددر کدددام از ایددن برآوردهددا اگددر بدده هر

خاطر آن صدددمه خواهددد  شددان بدده و تحصددیالت، باداشددت و آینده–کننددد  کددودک هندددی کددار می هددا میلیون ،هددا میلیون

 خورد. 

سدداله در سراسددر جاددان  سدداله تددا هفده 5میلیددون کددودک کددار  246کنددد کدده  آورد میی کددار بددر  المللددی سددازمان بین

میلیدون در کارهدایی دسدت  8.4میلیون در شرایطی خطرناک در حال کارند؛ تقریبدا ً   171ها،  وجود دارد. از این
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نامددد، کارهددایی از جملدده  را "بدددترین اشددکال نامشددروط کددار کددودک" می هددا آن ،کددار ی دارنددد کدده سددازمان جاددانی

نگددداری )پورندددوگرافی( و سدددایر  پدددرده - فروشدددی و بدددی بیگددداری و کدددار درعدددوض بددددهی، درگیدددری مسدددلحانه، کام

 های غیرقانونی. فعالیت

ن کندیم. از گدوییم روشد چده را کده از آن سدخن می کنیم، باتدر اسدت آن وقتی از عبارت "کارکودک" اسدتفاده مدی

رساند یا نوجوانی که چند ساعتی در  ای کمکی می خانهی  به اهالی هادور و بردر همین زنیم که  کودکی حرف نمی

کار در مدزارع  عنوان کدارگر بدده کنیم کده بده کند. از نوجوانانی صحبت می ای محلی کار می ای در میازه روز شنبه

عنوان سدوارکار شدتر مسدابقه  گوییم کده بده ای سخن می ساله 6ان کاکائوی ساحل عاج در حال کارند. در مورد پسر

کنند  در قطر کار می
4

کار خانه هستند  گوییم که تناا خدمت ای در سریالنکا سخن می ساله 12. از دختران 
5

ها  . این

 د کده واداراند هدا کودکانی این–گیدر بیاورندد  و تفدری  کنند تا پول جدنس لدوکسبهایی نیستند که چند ساعتی کار  بچه

 های خطرناک کار کنند. ساالن را به دوش بکشند و در محیط شوند در سنین خردسالی مسئولیت بزر  می

اشددتباه  دهددد، مددا را بدده  ای کدده فقددط در کشددورهای در حددال رشددد رخ می شددکل مسددئله اّمددا تعریددد کددار کددودک به 

هایی  فداش کردندد بچده مدرسده "سداری"ی  های پرسروصددا درشارسدتان انگلیسدی انددازد. یدر رشدته بازپرسدی می

شدود خدوراک" تعریدد می-تنددهای  فروشدگاهی  خانده هستند که در شدرایطی کده "بیگاری
9

سداعت در  16، روزانده 

حال کارند 
6

".  

کنندد، در  ی مدزارع کدار می عنوان کارگران مااجر یدا فصدلی ساله به 18تا  5هزار کودک  822در آمریکا، تا 

شوند  کار گرفته سالگی به ده ازتوانند  ا م میکشوری که کودکان قانون
7

گدران یونیسدد  ساله بده پژوهش 14." بلیندای 

کندد. او در  بدار مدرسده را عدوض می مداه یر 6کندد و هدر  گفت که هر ساله از تگزاس بده مریلندد ماداجرت می می

گرفدت. وی  مزد می سنت دست 42ی کدو،       کیلویی 11سالگی کار در مزارع را شروع کرد و بابت هر سطل  یازده

شان هستند  بردن از بچگیّ  ی کودکان سزاوار فرصتی برای لذتّ  مزرعه نیست و همه مالای  گوید "هیچ بچه می
8
. 

کندد یدا  ی کدودک را بده آمدوزش محددود می که دسترسیدر مواردی آور است،  که کار کودک زیاندر مواردی 

ن سادگی نباشد کده خواسدتار اعمدال ای هانجام شود. اّما ممکن است بری کازند، باید  صدمه می اوبه رفاه و باداشت 

                                                 

ای کده کدار سدخت و  خانده اسدت و آشدپزخانه اش همدان بیگاریخوراک همان فست فدود -تند - 9

 طلبد )م.(  می سریع  و کشنده
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ی کودکددان کددار خددود را مددرخی کننددد. کودکددانی کدده  کاران خواسددت کدده همدده تحددریم تجدداری شددد و از صدداحب

ممکن است در ناایت وادار شوند در شدرایط بددتری در  پول نیاز دارند: کنند، باز هم به می کاران رهایشان صاحب

فروشدی یدا کارهدای مجرمانده  مزد کمتری کار کنند، یا به کار خیابانی کشیده شوند، کارهایی مثدل کام دستازای 
9
 .

شدّت وابسته به یدر  های در حال رشد به های محصوالت معین دشوار است، و در مواردی که اقتصاد پایش تحریم

ساله،  12ینای رشود. مو رای کودکان کارگر میهای مخربی ب ها منجر به پیامد ، این تحریم اند یا دو بخش صادراتی

که یتیم است، در اثر تحریم سنای آمریکا، کار خود را در یر کارخانه پوشاک بنگالدش از دست داد. چال هزار 

اکنددون مجبددور اسددت بددرای گددذران  دادند و مورینددا هم کددودک دیگددر در اثددر همددین تحددریم، شددیل خددود را از دسددت

گفدت: آنددان از مددا  الملدل ِ نددو" می باشدد. او بدده یدر خبرنگددار "بین بسددتگانش وابسته ش بهبزرگ ی خددود و مدادر زنددگی

ها  ر از ما فقط متنفرند. علّت بسدتن کارخاندهططور نیست؟ ما فقیریم و درس خوانده نیستیم،به همین خا متنفرند، این

است  همین
12

". 

توانددد دشددوار باشددد. در اکتبددر  کردن اوضدداع می کننددد گددامی بردارنددد، درسددت هددا تددالش می حتددّی وقتددی کدده دولت

کدارگر کار خدانگی یدا  عنوان خددمت سدال بده 14دولت هند قانونی را به اجرا گذاشت کده کدار کودکدان زیدر  2226

ها( نگدران بودندد کده دولدت  ناداد )سدمن ردمهای م کندد. اّمدا سدازمان ای غیرقانونی می ی کنار جادهّ  های خوراکی دکه

کددار  ی تیییددر قددانون بی اسددت ببیننددد درنتیجدده اسددت کدده ممکن حددّد کددافی، کدداری بددرای پشددتیبانیی از کودکددانی نکرده به

سدن  ی کارگران کم بخشی ی کمی برای توان ریزی گفت برنامه می "های دهلی پروانه"اند.ریتا پانکرعضو گروه  شده

است که فکر کنی یر ممنوعیت به تناایی بتواند مشکل را حّل کند  است، و مسخره هداشت و سال وجود
11
 . 

کننددد؟ جنددبش  نمی هایی کدده درگیرنددد گوش هددا درحددّل مشددکالت کددار کددودک جدددی باشددند، چددرا بدده بچدده اگددر دولت

حدّق بنیدادی: حدّق  12خواهد کودکان بتوانندد کدار کنندد، اّمدا کداری مطدابق بدا  آفریقایی کودکان و جوانان کارگر می

مجبور نبدودن بده زنددگی در شدار، کدار در محیطدی امدن؛  ،تعلیم یر حرفه؛ قادر بودن به ماندن در روستاهایشان

ی خوانددن  شدن؛ یادگیری کاری سبر و محدود؛ حّق مراقبت باداشتی؛ استراحت طّی بیماری؛ احترام دیدن؛ شنیده

حقدوقی  دعداویی برابدر در  ، و حّق دادرسدییابراز-خودلد و های مخت و نوشتن؛ حّق بازی؛ حّق تشکیل سازمان

12
خواهنددد کدده  کننددد، اّمددا ایددن را حتمددا ً می رهدداخواهنددد کارشددان را  . بدده عبددارت دیگددر، کودکددان کددار الزامددا ً نمی

 . تمام شوداستثمارشان 

ر ایدددن بینندددد، و د می تراز همددده در خطرندددد حدددرف زدن را دشدددوار تدددر بیشاسدددت کودکدددانی کددده  روشنولدددی 
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مندترین  آسدیب ترین و  های روشنی تعیین کندد کده بایدد خطرنداک گزاره استالملل الزم  هاست که قانون بین        وضعیت

ها از استثمار  است که بچه کن شوند. کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک مدعی اشکال کار کودک ریشه

شددان بایددد  متی و رشدشددان و هددر کددار مخددّل آمددوزش و پرورشآور بددرای سددال   اقتصددادی و از انجددام هددر کددار زیددان

ی بددترین اشدکال  کنی بدرای ریشده ،ی کدار المللدی سدازمان بین C182محافظت شوند. در همین اواخدر، کنوانسدیون 

دهند، و مانع اسدتفاده از کودکدان  خاطر بدهی پایان کار کودک، از امضاء کنندگانش خواست به بردگی یا اسارت به

آور شدوند. کنوانسدیون، کشدورهای امضداءکننده را  ار زیدانکدنگاری یا قاچاق مدواد مخدّدر یدا  فروشی، هرزه در کام

با تامین آموزش رایگدان، را ها باید آنان  شوند، دولت ها آزاد می کودکان از این کار که  اینمحض  کند به مواد می

 ای کمر کند.  و در صورت امکان، آموزش حرفه

بسدیار کارسداز  ،با کمر به کودکدان بدرای گدذار از مشداغل خطرنداک ،بنیاد روگمارک نیز چون هم هایی طر 

هدای بددون  دهدد کده فرش هایی بدا تولیدکننددگان و واردکننددگان فدرش انجدام می توانند باشند. روگمارک مشارکت می

شدود. سدپس  تعادد رعایدت می نای هپایند تا مطمئن شوند کد های مستقلی می کار کودک ببافند ـاین کارخانجات را نااد

شدود. ایدن بنیداد در هندد، نپدال و  میهزینده پیشدین  ِِ  کدارگران-بخشی و آموزش کدودک توان برایبخشی از قیمت، 

دهد  ی دار قالی نجات می کودک را از پای 3ای  طورمیانگین هفته کند و به نش میــنپاکستان ک
13
. 

اش بازدیددی  وقتی آزاد شد که بازرسدان روگمدارک از کارخاندهای که ابتدای همین مقاله دیدیم،  وینود، پسربچه

ی  بخشدی سدال را مدرخی کندد. حداال ویندود در یدر گدروه توان شد کدارگران بچه صاحب کار گفته کردند. به  سرزده

بار به دهات خودمان رفدتم، مدادرم از دیددنم  کند: "در عید دیوالی، وقتی این کند. وی تعرید می کودکان شرکت می

هایت  درس گویدد حواسدت بده ای. مدادر می شدده و پدر از اندرهی شدده ات عوض گفت که قیافه حال شد. مادر می خوش

 ی بزر  نگاه کن یر وایفهل ها مث باشد و به آن
14

 ". 

را امضاء کردند، و این کنوانسدیون در  C182کنوانسیون  ،ی کار سازمان جاانیِِ  ی کشورهای عضو تمامی

اینر نوبدت –ی سیاسی وجود دارد  اراده جا ایندر فعال ً تر تصویب شد.  ی کار از همه سریع تاری  سازمان جاانی

 ن اراده را به کنش تبدیل کنند.ای ههاست ک دولت

ای را  دکی کده آمدوزش پایدهباشدد. کدودر ایدن راه رسد آموزش ابتدایی اجبداری و رایگدان گدام ماّمدی  نظر می به

ی کددار  هددای اصددلی کدده یکددی از علت–ی فقددر دارد  زدن از چرخدده ی بددرای بیددرونتددر بیشطددّی کددرده، بخددت بسددیار 

ت بگذارندد. یدهدا را در اولو ها در انجام تعادات کنوانسیون جّدی باشند، باید آن کودکان است. در صورتی که دولت
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 ش مستقل و خود بنیاد، اولویت نخست است.برای پای ای سامانهتاسیس  ،همین نحو به

توانددد  ی کددار کددودک می باشددد، حددّل مسددئله شتهاود دجددهای کددارگری و هیددکدده یددر نظددام کارآمددد اتحاد در مواردی

آندان ای بگیرندد، کودکدان  مزد منصدفانه سداالن دسدت ر جامعه شدیداً  ارتقاء دهدد: اگدر بزر یموقعیت آنان را در 

ی تنظدیم  هدای کدودک نیدز بایسدتی فرصدت داده شدود تدا در مدورد نحدوه گروهخدود   د. بدهمجبور نخواهندشد کدار کنند

 شان نظر دهند.  کاری زندگی

کاران  و صدداحب–باشددند  شددّدت توجدده داشته شددان به کددار کودکان اتسدداع هته، والدددین بایددد بددفیا در دنیددای توسددعه

یسدتی مبدارزه بدا کدار کدودک را در اولویدت قدرار با زباشدند. شدوراهای محلّدی نید ای مسئوالنه داشته است رویه الزم

شدان را اسدتثمار کنندد. مدا نیدز  کارگران جوان است باشند که ممکن ی از مشاغلی داشتهتر بیشهای  دهند، و بازرسی

اسددت  کنیم، چگوندده ممکن مددی رفخودمددان الزم اسددت در ایددن مددورد فکددر کنددیم کدده محصددوالتی کدده هددر روزه مصدد

ای به مشکل باشدد، اّمدا اگدر بخدواهیم قددرت خدود را  است پاس  ساده ها ممکن ند. تحریمحاصل استثمار کودکان باش

هدددای باتدددری هدددم وجدددود دارد. بدددار دیگدددر کددده بددده  مدددال کندددیم، راهعمندددد غربدددی ا کنندگان ثروت عنوان مصدددرف بددده

الت، عسدل  منصفانه" باشید: بایسدتی بتدوان مدوز، کاکدائو، شدوکو-های "تجارت روید، دنبال مارک می سوپرمارکت

 توانی، بپرسی. و چای "منصفانه" گیر بیاوری، و اگر نمی

های  تیاسددت بددرای ورود بدده مسددئول ای بددرای بسددیاری از کودکددان، قدددری کددار در  "دور و بددر" خاندده، مقدمه

آنان قدری استقالل مالی و درک اهمیت مددیریت پدول  است به کاری ممکن-ساالنه. پخش روزنامه یا پنجشنیه بزر 

ها دیگددر  تبددیل شدود کده بچده ن ای هکده کدار بد این اندد. اّمدا بدده محض هدای پدر ارزش زندگی کده هدر دو درس–دهدد را ب

شدوند  ها بیش از حّد بزر  می مسئولیت –باشند یعنی وقت مدرسه رفتن، بازی و رفاقت نداشته–نتوانند بچگی کنند 

 شان بکنیم.  شود کاری برای وقت است که الزم می و قضیه فرق خواهد کرد. آن
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کیلو  6.4تا  6.9مردم کشورهای صنعتی، هرساله -00

 .خورند ی خوراکی می افزونه

خورند: یر ساندویچ همبرگر و  است که مردم سراسر دنیای غرب هر روزه می ی ناهاری ها نمونه این

است؛ یر کیسه  بندی شده شکل مرتبی بسته  نرم، که در یر مثلث پالستیکی ِ کوچر به  خردل با نان

ر نظ مزه به ی گازدار پرتقالی. خوش نمر و سرکه؛ و یر بطری نوشابهنازک های  کوچر ورقه

سالمتی توجای ندارد، اّما مطمئنا ً ناهاری است راحت و شکم پرکن. و  آید، این خوراک، هرچند به  می

  حاال این ناهار روی میز من است.

عدد اروپایی ِ افزونه 13ساندویچ همبرگر حّداقل 
10
هایی با اهداف عجیب و غریب و  دارد، افزونه 

های اسیدیته. بعضی مواد  ها، تنظیم کننده کننده ری، تثبیتآو های عمل چندهجایی: امولسیون سازها، عامل

ها  ام هرگز از آن انگیز هم وجود دارند: شن ذرت دیگر چیست، و چرا موقعی که نان پخته ی شگفت اولیّه

خواران و بیماران  ها برای گیاه ام؟ چرا همبرگر دودی آب الزم دارد؟ ااهرا ً چیپس استفاده نکرده

 5 سدیم گلوتامات و دی های طعم هستند: مونوسدیم کننده ، اّما بازهم دارای تقویتاند گوارشی مناسب

حال  د، اّما در عیننآب پرتقال  دار درصد( 8الکلی، طبعا ً ) های غیر  نوشابه این روزهاریبونوکلئوتید. 

نام "ا  بر"  هدهنده و چیزی ب دهنده، رنگ دارنده، طعم شربت گلوکوز فروکتوز، آسپارتام و ساخارین، نگه

 هم دارد.  (E1450ی  کننده بدانید: تثبیت تر بیش)و اگر بخواهید 

تر کردن و  ه    مز  ترکردن، خوش میلیارد دالر برای قشنگ 22در حدود  2222صنعت خوراک، درسال 

ی آن نیاز نوین  است، و موتور محرکه وکار بزرگی کرد. کسب مان خرج خوراک تر بیشماندگاری 

های خوراکی  است. صنعت افزونه های انبوه ی جمعیت و سودمندانه–ی ارزان کشورهای صنعتی به تیذیه

مان مّدت  شوند غذای ند، باعث مینک تر می مان را آسان زندگی ،ن مواد شیمیاییای هاصرار دارد ک

اند که بدون  شود. آنان مّدعی بتواند عملیی "غذای راحت"  ازه بماند، و کلیّت پدیدهی تتر بیش

شویم مّدت  ی در آشپزخانه وقت تلد کنیم. مجبور میتر بیشهای خوراکی، مجبوریم مّدت  افزونه

                                                 
10
 - E-numbersاست.  های خوراک تعیین کرده تر افزونه : اعدادی که اتحادیه اروپا برای تر 
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 تر بیشبپوسد فقط چند روزی  که  اینمان پیش از  ی هم خرید کنیم، چون در آن صورت، خوراکتر بیش

تولید غذاها و و به کمر آن، شده ندارد،  های اشباع که چربیبه کنار مارگارین  حاالماند.  ه نمیتاز

طور که فدراسیون اروپایی ِ  شوند. آن پذیر می های اضافی امکان راه با ویتامین کالری هم-محصوالت کم

های خوراکی...  شود، "کاربرد افزونه های خوراکی یادآور می های خوراکی و آنزیم صنایع افزونه

... در واقع،   فروشی با قیمت پایین را ممکن کرده مقیاس ِ خوراک خوب عمده-ی بزر  سازی آماده

." داشته باشندهای خوراکی وجود  بدون افزونهنمی توانستند  ،های امروزه بسیاری از خوراک
1 

تلقّی ی شیمی بر طبیعت  غلبهای از  عنوان نمونه به ینگر سادهبا است  های خوراکی را ممکن بحث افزونه

داری و  ها از موادی طبیعی مثل نمر و دود برای نگه  نیست. بشر، قرنها  این سادگی ، اّما داستان بهکرد

شده نبود و غالت  کرد. در جوامع اولیّه که موفقیت شکار همیشه تضمین محافظت خوراک استفاده می

ی خوراک اضافی امری بود  داری هایی برای نگه دن راهی آفت شوند، پیداکر توانستند طعمه سادگی می به

 حیاتی.

 92 رود.  کار می  خوراک به ِ داری های خوراکی برای نگه امروزه کمتر از یر درصد وزن کّل افزونه

ها،  دهنده ها، رنگ ی "زینتی" اند: چاشنی اند که مشاور به ا فزونه هایی افزونه ،درصد آن

ها همان  ها. این کننده ها، شیرین کننده ، ضخیم تان کردن خوراکی در دهان سازها برای ترد و نرم  امولسیون

ااهر نند با تیییر توا کنند. این گونه مواد می نگران میاز هر چیز  تر بیشرا  زارگراناند که کار مّوادی

. مشیول خوریم که چیز خوبی را داریم می خاصیت، ما را قانع کنند کیفیت و بی ی مواد خام بی چارهو 

اش هست. تناا آنانی که درک سط  باالیی از  دهنده خوردن چیزی هستیم که باتر از مواد تشکیل

بی خورند. و همین  دارند میتوانند مطمئن باشند چه چیزی  کارکرد هر یر از آن مواّد دارند می

 است.  است که نگران کنندهاطالعی عمومی 

میلیارد دالر معامله دارد.  3.6ساالنه  ،دهی ی طعم بازار جاانی
2
است  ها فرآیندی ترکیب و سنتز طعم 

خاطر حسادت، از دست دیگران دور  های خود را به فرمول ،سازندگان تر بیششّدت پیچیده، و  به

محصول  –ی موز یا سیب مثل مّزه–نظرمان ساده بیاید  است به ای که ممکن حتّی مزه دارند. می نگه

ِّ   است تا به نوشابه ی شیمیایی که الزم است. مقدار ِ چاشنی ها واکنش شیمیایی صد ی  ی گازدار ِ من، مزهّ
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شر  است. در ضمن سازندگان هم مواد نیستند جزئیات آن طعم را برای ما  پرتقال بدهد بسیار کم

 است یا مصنوعی. ا طبیعیای هن مادّ ای هاست ک است بگویند این   تناا چیزی که الزم–بدهند 

 

ــقهّ  ی  کند که عبارت "چاشنی ای بیش نیست. مقررات اتحادیه اروپا تعیین می حتّی همان تفکیر هم حن

یا گیاهی کار رود که از مّو اد حیوانی  ای به دهنده تواند برای مّواد طعم طبیعی" فقط می

فرنگی در ماست ِ شما حتما ً  ی توت  اّما شرط و شروطی وجود ندارد که طعم طبیعی–باشند  شده استخراج

 باشد.  ای طبیعی استخراج شده باشد. تمام بحث در آن است که از ماده آمده فرنگی بدست از خود توت

رئال. یکی -ست فرا واقعی و سورای هساز، تجرب های چاشنی ی شرکت خواندن مطالب تارنماهای اینترنتی

شده، ثابت در حرارت، کوشر )غذای   طبیعی ِ طعم لیمو...همگن ِ ای ها به یر "امولسیون پایه از آن

جو،  ی پودری  ِ آب توانی عصاره کند. می حالل و کوثری  ِ باشتی برای یاودیان( و بی نمر" اشاره می

اد از منبعی  ّن موای هک کنند بخری. تا زمانی ای را تقلید می ی غلیظ یا کیر کره ی خامه یا مایعاتی که مزه

های باداشتی( حتی  کنندگان )از طریق همکاری تولیدکنندگان و نااد مصرف تر بیششود،  طبیعی تایه

 . ی اصلی و نه خود ماده ی اصلی است ی ماده ها تقلیدی از مزه نخواهند فامید این مزه

ها  ی افزونه دیدا ً سودآور دیگری در صنعت خوراک هستند. اتحادیههای مصنوعی، بخش ش کننده شیرین

ها را از نگاه  کننده ی خوراکی در انگلیس، که گروهی صنعتی است، محبوبیت شیرین و مواد اولیه

همین  سازها، در چاقی و دیابت نقش دارد، به کند: " مصرف بیش از حّد این شیرین باداشتی توجیه می

های بسیاری، مطلوبیت و محبوبیت  ی خوراک در تایه  انرهی سازهای بی شیرین خاطر معلوم بود که

 آورند بدست
(3)

ی   ی شیرین شدن مزهّ  توانند بدون قربانی شان هستند،حاال می هایی که نگران خوردن ." آدم

 شکر انتخاب کنند و لذت ببرند.  های کم ی خوراک ی گسترده که هالک آن هستند، از سفره

کند: یعنی  شکر را سنگین تر می کردن بی ی شیرین ل پرقدرت دیگری نیز وجود دارد که وزنهاّما دلی

ی غیر الکلی را با شکر شیرین  سنت الزم است تا بتوان یر لیتر نوشابه 12هزینه. وقتی که در حدود 

تر  کم دارد. ساخارین سنت خرج برمی 4شکر، یعنی آسپارتام، فقط  ساز بی ترین شیرین کرد، پر فروش

 دارد از نیم پنی خرج برمی
4
ی مصنوعی در سراسر دنیا مصرف  کننده تن شیرین15222هر ساله  .

 شود می
5
. 
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ی انگلیس،  های خوراکی ای مثل دفتر استاندارد کننده های تنظیم های خوراکی و هم نااد هم صنعت افزونه

های  اند تردید گران مّدعی . اّما کنشخطرند، راضی هستند های مصنوعی بی کننده شیرین که  اینهر دو از 

شناسان از آزمایش یر نوع  قابل توجای در مورد چندین محصول پر مصرف وجود دارد. سرطان

تر  ؛ و خواستار آزمایش دقیق و موشکافانهKنام ا  سه سولفام  ای به کننده کننده در تردیدند، شیرین شیرین

[ ممکن Kیی وجود دارد که ]ا  سه سولفام اه گفت:"نشانه ی جّراحی اند؛ یر استادیار بازنشسته آن شده

خرما انجام  طر  باید بر روی موش و موش-ی درازمّدت ِ خوش زا باشد... یر بررسی است سرطان

 بگیرد
6

آورد و بر اساس گزارشات، آسپارتام با  که ساخارین در جوندگان سرطان می  شده ." مشخی

میگرن پیوند دارد.  ای مثل سرگیجه و شناسانه اثرات عصب
7
 

شود.   خوراک کمیسیون اروپا تعیین می ِ از سوی نااد ایمنی ،های خوراکی  افزونه  ِنییم در انگلیس، ا

دنبال نفوذ و فشار   هگزارشاتی از فشارهای بزر  در پشت صحنه وجود دارد، چون صنعت خوراک ب

هم از این نفوذها ایمن نیست. در  (FDAازمان خوراک و داروی آمریکا )سی اروپاست.  در اتحادیه

های  دادند وقتی به موش های پیشینی را تائید کرد که نشان می آزمون ،پژوهشی کانادایی 1977ال س

پیشنااد ممنوعیت  FDAها بوجود آمد، و  شد، سرطان مثانه در آن خرما، ساخارین با دوز باال داده

شر سازندگان  جار و جنجالی عمومی، که بیی آمریکا، پس از  داد. کنگرهرا  ها مصرف آن مطلق

زدند، دستور تعویق ممنوعیت داد و بعدها قانونی را تصویب کرد که  میمن ساخارین به آن دا

کرد برچسب "بالقوه خطرناک" بزنند. امروزه، حتّی زدن  محصوالت حاوی ساخارین را مواد می

 است. افتاده  گوش همان برچسب هم پشت

پژوهشی ِ  تپژوهشی از شرک -عمومی  ِ انگلیس نگران ایمنی ِ خوراک استاست که افکار  واض 

ساالن   درصد بزر  36اند، و  کنندگان دلواپس این مسئله درصدمصرف 44داد که  تل نشان می مین

شود. شکّی  ها و "اعداد اروپایی" زده های آشکارتری برای مواد اولیه، ا فزونه معتقدند که باید برچسب

کند.  ما ً مشکل را حّل نمیگیری بر روی شرط برچسب لزو نیست که حّق دارند نگران باشند. اّما سخت

دانند،  خطر می ی خوراکی را برای مصرف انسان بی فرمول افزونه 542در حالی که ناادهای ناار، 

شان کند،  ها به هرکسی که مصرف مورد از آن  ها شّر وجود دارد. سی تا از آن 152ی   در باره

زنند  ی جّدی  ِ درازمّدت می صدمه
8
. 
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ها را تیییر  اعالم کرد که روش کنترل چاشنی 2223اروپا در مارس   اتحادیه خوراک  ِ سازمان ایمنی

هایی مجوّز خواهد داد که بخشی از یر "فارست مثبت"  ، فقط به چاشنی2225از جوالی خواهد داد:

ای ارزیابی شده و ایمن  پذیرفته  کار ِ است که از سوی راه باشند. فارست فقط شامل موادی

مان  اند: تا زمانی که خوراک ها ااهرا ً  آشکار و روشن است، اّما هنوز پیام آغاز خوبیباشند.  شده شناخته

کند  شده، ایمن باشد؛ اتحادیه اروپا خود را نگران و درگیر این مسئله نمی های اعالم بر حسب استاندارد

شده از  ساخته   فرنگی  ِ واقعی یا از طعم توت فرنگی  ِ  شود. از توت ن خوراک از چه ساخته میای هک

 طور نیست؟ هر دو یکی هستند، این –ها ترکیب شیمیایی ده

–گذاریم  مان می مسئله است، واقعیت آن چیزهایی است که در دهان جا اینچه که در  خوب، عمال ً نه. آن

برداری و تقلب را بر روی ما مرتکب  های خوراکی نوعی از کاله و این حقیقت که تمامی این ا فزونه

م، ن خواهم مزه خرم، می وند. اگر ساندویچ همبرگری میش می  که  این هی همبرگر واقعی را بـِــچـِــش 

خواهم مجبور باشم،  های شیمیایی را. نمی مخلوط عجیب و غریبی از ضایعات حیوانی با چاشنی

کننده دارد یا نه.  ن خودم را بخوانم تا ببینم شیری ِ ای ی میوه بر روی نوشابه  های ریز ِ پرینت شده  نوشته

دارد و به هیچ چیز   پخت، تمامی  ِ طعم و بافت و لمس  الزم خود را ساز و خوش خوراکی ِ تازه، خوش

 دیگری نیاز ندارد. 

اند که  هایی وابسته شان به انتخابتر بیشاّما –های خود ما مربوطند  ها به انتخاب بعضی از این بحث

ها و تولیدکنندگان. فشار واردکردن به ناادها برای اعمال  مانند بقّالکنند، دیگرانی  دیگران برای ما می

توانیم بکنیم. اّما بار دیگری که به سوپرمارکت سر  یکی از کارهایی است که می ،های باتر استاندارد

نظرت  های ریز اجناس را بخوان. اگر چیزی وجود داشت که به  زنی، لحظاتی وقت بگذار و نوشته می

ها، البته با کمی تاخیر، پیام  گذرد که همان تولیدکنندگان و بقّال ، آن را نخر. چیزی نمیمشکوک آمد

 تان را خواهند گرفت. اعتراض
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  زند. دالر به جیب می 055نجلس هر دقیقه اَ  سلــُــ

فوتبال انگلیس دیوید بكام اعالم كرد كه تیم رئال مادرید را تدرک  ی فوتبال و كاپیتان پیشین تیم ملی وقتی ستاره

هدای وی  ی زرد بده قابلیت های چندد روزنامده ناپیوندد، فقط عنو آنجلس می لس ی كند و به تیم آمریكایی گاالكسی می

قضدیه پوزخندد  " بدهچداوز داش خوانندده  و بکدامهای انگلیسی با تیتر " ی زمین پرداختند. یكی از روزنامه در میانه

ورزشدی   بانك" را بكار برد. شدبكه در آمریكا تیتر دو معنایی "مثل بكاام بزن تو فوربسی كار و كسب  زد. نشریه

ESPN شددن بدهدد"، در حدالی  نوشت كه بكام "حتی مجبور نشد برای اینكه بت بعددی آمریكدا باشدد، آزمدون ستاره

كده هدر روزی كده قدرار شدود، حاضرسدت بیندی او را بده   داوطلدب  شدده The Gemeهاپ گروه  ی هیپ كه ستاره

جدز  هخاک بمالدد. حتدی از فوتبدال گذشدته؛ روشدن بدود كده حركدت پدیدده بكدام از گداالكتیو بده گاالكسدی چیدزی نبدود

 گری. ی ورزشی، یعنی شارت و آوازه تـرین توانایی پدیده  تازهنمایش 

نگاران فدوراً بده سدراغ  است. روزنامه میلیون دالر بوده 252آنجلس با بكام  لس ی ی گاالكسی شد معامله گفته می

دالر در  222/142دالر در عددرض یددر هفتدده،  222/984–ها رفتنددد تددا بفامنددد ایددن رقددم یعنددی چدده  ماشددین حسدداب

معنی هسدتند. و  توان گفت ریاضیات صرف و بی اعدادی كه مطلقاً نمی –دالر در هر دقیقه 96و  عرض یر روز،

ی مدرن ورزش، این ارقدام درسدت همدان چیدزی هسدتند كده بایدد باشدند و  رسد از نظر ستاره ر میبا این وجود بنظ

 4تعجبی ندارند. یادتان باشد، این روزها روزهایی هستند كه بازیكن معمولی تیم منچستر یوناتیدد سداالنه در حددود 

دستمزد كمی است ن هنوزای هتواند تحلیل كند ك سی می بی و بی–آورد  میلیون دالر به خانه می
1
. 

چیزی و فقر نگاه كندد. در حدالی كده  تواند به روزهای قدیم خود در منچستر یوناتید به عنوان دوران بی بكام می

هددای  كن درصددد درآمددد فددروش گرم 52تددا   42میلیددون دالری،  12ی  آنجلددس، بكددام در كنددار حقددوق سدداالنه در لس

را دریافت خواهد كرد بلیت ای از فروش  كسی و درصد فاش ن شده گاال
2

وكده"،  . حتی پیشنااداتی از سوی "تیم لی

اسددت كدده بكددام بتوانددد از منددافع مددالی محبوبیددت كددل   شددده مطددر  ریددس و مجددری ارشددد شددركت مالددر گاالكسددی 

گفت كده بده ارزش مدادی مثبدت   های خاص معامله سخن وكه از "جنبه های فوتبال لیگ بزر  سام ببرد: لی رقابت

شود" ط میكل لیگ مربو
3
. 

های موتدوروال،  شدركت–شدركت دارد  4هدا، قراردادهدای شخصدی پشدتیبانی مدالی بدا  ی این بكام بداالتر از همده

هدا را جمدع بزنیدد تدا برسدید بده رقدم  شدود. پول میلیون دالر برآورد می 25كه ساالنه  –پپسی، هیلت و فولكس واگن

ها شدگفت  نای هكد وجود اینااز برآوردهای نخست. اما ب تر بیشیعنی حتی –سال قرارداد  5میلیون دالر برای  275
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كندد.  ترین ورزشدكار جادان نمی میلیدون دالری دیویدد بكادام وی را گرانقیمدت 55ی  رسد، درآمد سداالنه به نظر می

و  –اسدددت  ی فدددوربس بدددرآورد كرده اش كددده مجلددده میلیدددونی 58ی فرمدددول یدددر مایكدددل شدددوماخر بدددا درآمدددد  رانندددده

زنند او جلو میاز  –میلیون دالر بود 92تایگر وودز كه درآمدش  ،شان بازیكن گلد ینمندتر ثروت
4
. 

است. علی )محمدعلی كلی(، جدوردن )مایكدل   یكی از ورزشكاران "تر نام"  شده تایگر آنچنان شارت دارد كه

د تدا بده چیدزی بزرگتدر و شان بالی های ورزشی اند كه قابلیت همگی مردانی –جوردن(، پله )ادیسون... دوناسیمنتو( 

 مامتر تبدیل شوند. )بكام، حداقل در آمریكا هنوز به اسم كوچكش نیازمند است(.

 اش خوب است. از آدمی كه گلد تر بیشاست، چیزی   ای جاانی تبدیل  شده تایگر به پدیده

هرگدز –نیست  PGAی ستارگان ورزشی، فقط به خاطر بردهایش در تور  دالرهای میلیونی تایگر، مانند همه

جایزه برد ،میلیون دالر پول 9/9، وی 2226است. در سال  هم اینطور نبوده
5

 حتدیّ  میلیدون دالر بعددی را 82. اما 

 گلد كاسب شد. بچوبه دست گرفتن بدون یر بار 

پددرش ارل وودز از سدرطان –های مختلفدی سدالی پرچدالش بدرای وودز بدود  بده شدكل 2226هر چندد كده سدال 

 52بدازی شدود كده  ترین گلد سن شكلی توفانی به میدان برگشت تا دو تورنمنت عمده را ببرد و كم اما وی به –مرد

سدال خدوبی هدم بدود. قدراردادی بدا شدركت الكترونیدر آرتدز  2226است. بیرون زمین،  ای را برده تورنمنت حرفه

ی  ی چندددین سدداله ضددمناً معاملددهشددان اسددتفاده كننددد.  سددال دیگددر از نددام او در بددازی گلددد ویدیویی 6بسددت تددا مدددت 

ی پیشدین، كده  سداله 5پرسودش را با نایر تمدید كرد. هیچ یر از دو طرف مبلغ را فاش نكردند، امدا در قدرارداد 

 كردند. میلیون دالر صحبت می 122بود، همگان از   امضاء  شده 2221در سال 

تواندد  حمایت ستارگان ورزشی چگونه میسازد كه پشتیبانی و  ر بخوبی روشن مییی جاری وودز با نا رابطه

بسدت، یعندی  1996عملكرد یر نام تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. وودز نخستین قراردادش را با نایر در سدال 

سال بود، و بسدیاری  5میلیون دالر در عرض  42اش. معامله به ارزش  ای فصل حرفه های نخستین   در همان هفته

هدای ندامعقول را بدرای خدود توجیده كندد. امدا  تواندد ایدن پرداخت ، نایر چگونده میپرسیدند از مفسرین ورزشی می

میلیون افزایش یافدت 252میلیون به  122نایر در طی همان دوره، در بخش گلد شاهد بود كه درآمدش از 
6
بده . 

قدرارداد هدم  بزخدری" بدوده و خدود ایدن"  پدر تایگر به صدا درآمد و گفت معامله، بود كه مرحوم ارلخاطر همین 

 های بعدی خواهد بود، چون تایگر در حال هرچه بزرگتر و باتر شدن است". ی "بزخری" پایه

اش، معامله با وودز بدر  ن معنی كه از دید شركتای هایر ادعای غیرمحتملی كرد بنباب وود رئیس بخش گلد 
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ه چددی اون كددار رو كردیددد؟" گفددت، "واسدد اسددت: "وقتددی نخسددتین معاملدده انجددام گرفددت، هركسددی می سددر پددول نبوده

جویی و  مسدائلی مثدل رقابدت –اسدت  گدوییم بسنده ی نكاتی كه در مورد خودمان می برای اثبات همه وودزاااارات 

طلبی، حس برتری و میل به باتر بودن" جاه
7
. 

ی تصدویر ورزشدی نوشدت: نایدر ندام تجداری  بینندد. نشدریه دیگرانی هم هستند كه اوضاع را طور دیگدری می

تواننددد بدددون او باشددند آنددان نمی– تددایگروودز هددم همینطددور اگیددری اسددت، وفر
8

در ناخودآگدداه بینددد  الزم می. نایددر 

افتند، بدون اینكه حتی  شان راه می طرفداران ورزش حر شود، طوری كه وقتی به طرف فروشگاه ورزشی محله

بدود كده بدا امضداء قدرارداد بدا یدر امیددوار خواهدد  MLSبروندد. و  (Swoosh)فكر كنند؛ به سراغ مارک نایر 

  فوتبددالی یددبآنددان بدده رق –اش گذشددته باشددد یحتددی بددا كسددی كدده احتمدداالً دوران تربیددت پددذیر–اسددتعداد جدددی فوتبددال 

 شوند. ای در اذهان دوستداران بازی تبدیل می جدی

سدود خدود را بداال آرمندد و  ی شدارت می كنند و پشتیبانان مالی در سایه بنابراین ستارگان ورزشی پول جمع می

كده چده  آیدد، و ایدن ن همده پدول از كجدا میای هكد اند. اما این توانی ادعا كنی همه در این ماجرا برنده یپس م–برند  می

 ای فكركردن را دارد. ارزش لحظه، پردازد كسی درناایت، هزینه می

شددان كددرده بددود، در بیددرون هتددل  كشددی كدده نایددر اخراج بیگاری ِِ  ، گروهددی از كددارگران2222در نددوامبر 

ال"ی بانكوک دست به اعتراض زدند، هتلی كده تدایگروودز در همدان سداعت مشدیول دریافدت دكتدرای -"شانگری

و بده او یدادآور شددند پدولی را كده او هدر روزه از  خواندنددای سرگشاده بدرایش  افتخاری از یر دانشگاه بود. نامه

سدال كدار كندد تدا همدان را بدسدت آورد. آندان بدر روی  38رد. یر كارگر تایلندی كارخانه پوشاک باید گی نایر می

و از وودز درخواست كردند به آنان كمر كند تدا نایدر را  –ها تأكید كردند  شرایط بد كار و نبود نمایندگی اتحادیه

ذارنددد. وودز از دیدددار بددا كددارگران بددرای پرداخددت دسددتمزد مناسددب زندددگی بدده كددارگران تایلندددی، زیددر فشددار بگ

خودداری كرد و بدون صحبت با آنان از كنارشان رد شد. نظدرش كده بعدداً اعدالم شدد، طبدق انتظدار غیرمسدئوالنه 

خواهند برایشان تالش كنندد و بده نتیجده برسدانند، شدما  ها نظرات خودشان را دارند و منافعی دارند كه می بود: "آن

ان را بگیرید"ش یتوانید جلو هم كه نمی
9
. 

دار  هددای ورزشددی عمددده را لكدده دامددن بسددیاری از مارك ،كش نیددروی كددار بیگدداریاسددتثمار  مربددوط بههددای  اتاام

هددای  هددا سودپرسددتی رایددج در ورزش مددروج آننددد. ایددن اتاامآنددان هددایی را كدده  و نیددز تصددویر ورزش –اسددت  كرده

مریكددا، دوسددتداران ورزش در حددال آغدداز كدداربرد اسددت. در آ دار كرده را نیددز بدده همددین صددورت لكدده مددا روزگددار
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=  NFLهدا هسدتند: از هیئدت نداار بدر فوتبدال آمریكدا ) روی اینترنت برای شوریدن بر ضد بددترین ندوع ایدن زیاده

، تادیدد كنند برگزار می جشن لیگ فوتبال آمریکایی ومنان شان،لیگ ملی فوتبال( كه بر ضد كلیساهایی كه برای م

است ردهبه اقدام حقوقی ک
12

هدای مختلدد  شبخبدال بدرای آگادی بازرگدانی بدر روی  های لیگ بدزر  بیس تا طر ، 

بال زمین بیس
11

شان باشند، اما در راه فام این نكته نیدز هسدتند كده  داران ورزش ممكن است عاشق ورزش . دوست

 گیرد. ی میتر بیشها نیستند، تجارتی كه هر لحظه اوج  ی درون این ورزش  عاشق تجارت الپوشانی  شده

اند. در نظدام صدرنشدینی انگلدیس،  زدایی طرفداران، تماشداچیان در حدال كدم شددن همزمان با توهم در انگلیس،

ی  از دیگدران بایدد پدول بلیدت بدهندد. حضدور در مسدابقه تدر بیشدالر  92مدوارد  تدر بیشطرفداران تیم میامان، در 

هولده، در حدال بیدرون -های بداال بدرای نوشدابه و هلده رق و قیمتهای پرزرق و ب ونقل گران، برنامه  فوتبال با حمل

چلسی، آرسنال، لیورپدول و منچسدتر –باشگاه بزر   4رفتن از دسترس بسیاری از طرفداران است. در حالی كه 

هددای  دهنددد، در مجمددوع حضددور تماشدداچی در بازی شددان ادامدده می هددای خانگی بدداز هددم بدده فددروش بازی –یوناتددد

كند نفر افت می 1222له بیش از صدرنشینی هر سا
12
. 

بده عندوان علدت دور شددن را هدای صدرنشدینی  طلبی در بازی جویی و جداه رقابدت تدر بیشمنتقدین، نبود هرچده 

ها اسدت.  های بدزر  و فقدر نسدبی سدایر باشدگاه ثدروت باشدگاهناشدی از  تدر بیشکه  ای هپدیدكنند   طرفداران ذكر می

های بدزر  بددا سدتارگان بزرگشددان  كدده جدذب باشددگاه وجدود داردی تددر بیشاند، احتمدال  كودكدانی كدده فوتبدال دوسددت

برای تبدیل   شده کیمیایی شان بروند. به قول یر طرفدار ناراضی: "فوتبال  های محلی كه به سراغ تیم شوند، تا این

!"ر... به میلیاردلپشگ
13
. 

آنجلس گاالكسی در مدورد دیویدد بكدام صدادر شدود.  در موقع نوشتن همین مقاله، قرار است حكم طرفداران لس

روز پدس از  2بلیت فصلی تازه فقط در عدرض  5222–است  گاالكسی مطمئناً تا همین اكنون منافعی بدست آورده

ش رسدیداعالم پیوستن بكام به آن تیم برای باشدگاه بفدرو
14
شددن طرفددار، تنادا چیدزی نیسدت كده وی بایدد  تدر بیش. 

كده چدرا یدازده برابدر  بدست آورد؛ بكام الزم است فوتبال پرجوش و خروشی راه بیانددازد تدا تدوجیای باشدد بدر ایدن

 922222 اش سداالنه فقدط MLSاست كده قدرارداد  "لندن دونووان"گیرد. وی  اش حقوق می ثروتمندترین هم تیمی

دنددگیر دالر می 11722سددت. بازیكنددان موسددوم بدده "كشددفی"، سدداالنه دالر ا
15

. بكددام بایددد بارهددا و بارهددا باتددر از آن 

 نفرات بازی كند.

زنی نیسدتند. آندان در پدی چیدزی هسدتند  ایم، فقط به دنبال گدل طور كه پیش از این دیده كارفرمایان بكام همان اما،
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یعنددی: شددارت و آوازه. مدددیر گاالكسددی،  ،آورد دز بدده گلددد مددیگریزپدداتر، و ایددن همددان چیددزی اسددت كدده تددایگر وو

 MLSای كده بدرای لیدگ  الكسی الالس پیشاپیش از توجای كده بددنبال بكدام بده آمریكدا جلدب خواهدد شدد و از جلدوه

هددا  رئددیس و مجددری ارشددد مالكددان گاالكسددی، پددا را فراتددر از این "وكدده تددیم لددی"اسددت. و  خواهددد آورد سددخن گفته

تدری بدر روی  گذارد. وی بداور دارد بكدام "در مقایسده بدا هدر ورزشدكار دیگدری در سدط  جادان، تدأثیر بزر  می

فوتبال در آمریكا خواهد داشت"
16
. 

سدازد. خدوب  را می ندوین رسد، اما ااهراً این همان چیزی اسدت كده تمدامی محتدوی ورزش اغراق به نظر می

بایدد در "خدود" فروشدی و "ورزش" فروشدی هدم خدوب عمدل كندی. امدا   كردن دیگر در ورزش كدافی نیسدت: بازی

دهدد، آنجاسدت كده مشدكل  كنند بده غلبده بدر آنچده كده در روی زمدین رخ می بزر  شروع می گران ههمین كه معامل

بیندی  امدا وقتدی می ت،ی ایدن روندد نیسد  آنجلس تناا نشانه سل ی ی دیوید بكام با گاالكسی شود. البته معامله می آشکار

ی آن اسددت كدده چیددزی بشدددت  اسددت، نشددانه دالر گیددر آورده 1222  او خددوانی، ن مقالدده را میای هدر همددان مدددتی كدد

 هاست. نادرست و بیدادگرآن
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میلیون زن و یک میلیون مرد آمریكایی از اختالل  هفت -02

 برند. خوردن رنج می

است پر از آشوب. دورانی سالگی  22و  12های میان  كه سال –یا باید به خاطر داشته باشد–داند  میهر كسی 

در حدالی كده بدزر  هدم نیسدتی، چیدزی  ،نیسدتی  شوند و به ناگادان دیگدر بچده كند، روابط عوض می بدن تیییر می

اندد. و در سراسدر  از دسدت داده میان این دو. تعجبی نددارد كده بسدیاری از جواندان حدس كنندد كنتدرل زندگیشدان را

كمدی از آن  ،كنندد، بدا گرسدنگی كشدیدن تدا حدد مدر  جاان بویژه در غرب مرفده، مدردان و زندان جدوان تدالش می

 كنترل را برگردانند.

ی مبدتال  رسدد. آدم نمونده مدان بنظدر می ی فرهنگ ترین طعنه ها مانند تل  رواج "اختالالت خوردن" بعضی وقت

آمددد  كوش و مشدتاق خوش طلدب، سدخت احتمداالً فدردی اسدت بدا كامیددابی و موفقیدت بداال، ندوعی كمالن اخدتالل، ای هبد

شدان هسدت. و بده دلیلدی كده هندوز  خواهندد باتریندی باشدند كده در تدوان می هسدتند،  دیگران. آنان سدتارگان پرندوری

 آن هدف.رای رسیدن به ت براهی اس ،كم كردن وزن و الغر شدنکه گیرند  می نتیجه ،  طور كامل درک ن شده به

میلیددون زن و یددر میلیددون مددرد بدده شددكلی از اخددتالل خددوردن رنددج  7شددود در حدددود  در آمریكددا، بددرآورد می

اشددتاایی عصددبی و گددروه  اشددتاایی عصددبی اسددت، كدده براسدداس بی ی آن بی  تددرین شددكل شددناخته  شددده برنددد. رایج می

شددود. شددخی  ی الغددری" تعریددد می وقفدده بی بدده صددورت "جسددتجوی ،(ANRED)اخددتالالت مددرتبط بددا خددوردن 

نده ای هیا ممكن است بكلی از خوردن دست بكشد. وقتدی ب ،بیمار با وسواس رهیم خواهد گرفت و نرمش خواهد كرد

بیندد، بدرعكس  یر چادارچوب اسدكلتی نمی كه الغر اسدت خدودداری خواهدد كدرد، در آینده كند؛ از باور این نگاه می

هدای رواندی را  بیماری  ین آمدار مدر  و میدر در تمدامتدر بیش ،اشتاایی عصدبی بیند. بی بدنی باد كرده و پروزن می

درصد مبتالیان خواهند مرد 22تا  –دارد 
1
. 

ری" )كده ـدـ  گــ ت ، بعدد  ی "تا خرخره یعنی چرخهاست ی دیگر "گرسنگی شدید عصبی"   دو اختالل شناخته  شده

هدا نوبدت  (. بعدد از این.ها خالص شدود كند تا از آن عد استفراغ میخورد و ب  بسیار زیادی می کطی آن بیمار خورا

ًِ كه رسم–رسد  ها می گروه كاملی از سایر بیماری از  کی بیمدار بدا خدورا ا رابطهای هند كوش طور شناخته می این اً 

 زند یا نه. حد طبیعی یا سالمتی بیرون می

های  برنامده ،هولده-هلده ِِ  هدای بازرگدانی آگایوسواسدی مدا، كده -خدوراکیو  یوسواس-اما در فرهنگ رهیمی
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د، چده ندده را نشدان می خوش پرداخت ناممکنكنند كه زنان استخوانی غیرطبیعی و مردان  ای را پر می تلویزیونی

 درصددد جمعیددت اختاللددی در خددوردن 4 در ایددن وضددعیت،  توانددد بگویددد چدده چیددزی عددادی اسددت؟ و اگددر كسددی می

 ؟ان چه کنیم، ما باید برایششدباكه مستحق درمان باشد  داشته

زاد  های اخیددر بدده گددوش مددردم خددورده باشددد، امددا آدمددی اسددت در دهدده عصددبی ممكددن ِِ  اشددتاایی و پراشددتاایی بی

دهدد كده  رفتداری را شدر  می ،ی باستانی مصری و پارسی های بجا مانده است. نوشته ها خود را گرسنگی داده قرن

شناسدیم، در  خرخره خدوری" و "گرسدنگی كشدی" می اته نام اختالالت "بسیار شبیه آن چیزهایی است كه امروز ب

یندا خدود  كاترین مقدس اهل سدی ،مههای روم باستان بد نام و انگشت نما هستند. در قرن چاارد روی حالی كه زیاده

نمدادی معندوی بدود كده از  ،افراطدی ِِ  الغدری 19و  18هدای  را تا حدد مدر  گرسدنگی داد، در حدالی كده در قرن

 تر حكایت داشت. یرگی بر اشتاا و امیال بنیادیچ

یكی از  از سدوی ریچدارد مورتدون شناسدایی شدد كده 1689صدورت رسدمی در سدال  این بیماری نخستین بار به

از  كشدد سرشدت رواندی ایدن بیمداریآغداز امدا  ،كدرد " تشدبیه میپوسدت و اسدتخوانبیماران خود در لنددن را بده "

 انجام گرفت.رن بیستم اوایل ق فقط در  سوی پزشکان، 

اشتاایی روانی را آنچنان بده دیدد مدردم آورد كده هرگدز نیامدده  ، بی1983مر  كارن كارپنتر خواننده در سال 

عمرش با این بیماری دسدت و پنجده ندرم كدرده بدود.  تر بیشدر  ،سالگی درگذشت 32بود. خانم كارپنتز كه در سن 

رسددید.  گیری می ی فددراهم كددرد كدده ادداهراً داشددت بدده ابعدداد همددها تری در مددورد بیمدداری مددر  وی آگدداهی گسددترده

  تدر بیشسال بیش از یر سوم  5اشتاایی عصبی در هر  تاكنون تعداد موارد بی 1952ای كشد كرد كه از   بررسی

است  شده
2

 توان كسی را پیدا كرد كه هرگز این چنین بیماری را ندیده باشد. . حاال دیگر نمی

كنندد. در نگداه نخسدت، شدواهد  ارتباط جمعی آسان است، و بسیاری از مردم ایدن كدار را میمتام كردن وسایل 

كمتدر اسدت.   درصد از وزن میانگین زندان آمریكدایی 25شان  یر مد، وزن های درجه اند. این روزها مدل كننده قانع

زن، و ردیددابی "سددفر" های كدداهش و " از بددازگویی قصددهچاددره گددرا" ی عامیاندده از مجددالت ای فزاینددده ی مجموعدده

از سدوی مدردم بده  شان یت در پذیرش هیکلبه موفق ،شان انگیز ستارگان از وضعیت عادی قابل ترحم پیشین هیجان

زنندد كده الغدر  ها ایدن پیدام را دامدن می . رسدانهو البته موفقیتی همراه بدا تحمدل گرسدنگی شددید -برند شدت لذت می

ناایدت زود  بیهندوز  ،اسدت آیدد بدیش از حدد لدزوم وزن كدم كرده ظدر میخوب است، اما بعد آن نیز وقتدی زندی بده ن

: شاهد این مدعا جار و جنجال بر سر تب "سایز صفر" است، كه در جریان آن ی کننداست كه در موردش قضاوت
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ای از سدوی  اسدت. بررسدی ی كمرشدان برابدر میدانگین دختدران هشدت ساله وود انددازه لیهدا معلوم شدد سدتارگان زن

اسدت. اهدالی جزیدره  كرد كده تلویزیدون بدر روی مدردم فیجدی داشته روارد به تأثیری اشاره میها پزشكی ی دهدانشک

دار و عضدالنی بشدمار  های قدوس هدایی بدا بددن های جزایر اقیدانوس آرام بده عندوان آدم فرهنگ تر بیشفیجی همانند 

شدروع بده  جدی آمدد،  كده تلویزیدون بده فی 1995طوری كه الگوی زیبایی بودند. امدا ایدن تلقدی از سدال  رفتند، به می

كدرد بدا شدوهایی  پخدش می یزالنددنیو وهای آمریكدایی، انگلیسدی  تیییر كرد. تناا كانال جزیره مخلدوطی از برنامده

سددال بعددد، تددأثیر  3كدده تماشدداگران بسددیار زیددادی داشددتند. در حدددود   ،Melrose Placeو  ER, Seinfeldمثددل  

كردندد "خیلدی  زنان بده خدوبی آشدكار شدد. سده چادارم دختدران نوجدوان حداال حدس می تصاویر تلویزیونی بر روی

 چاق" اند. 

درصدددد دختدددران بددده  15امدددا حددداال،  –رهیدددم نگرفتدده بدددود اصدددال ً جدددی فیسددال پدددیش از آن هدددیچ كسدددی در  12

را ود تلویزیدون ور ،شناس انسان ِِ  ن بكرا   اند.  شان، استفراغ كرده گفتند كه به خاطر كنترل وزن گران می پژوهش

ن وضعیت شبیه قدرن ندوزده ای هكرد: امیدی كه دارم این است ك ن جزیره مقایسه میای هبا ورود مااجران انگلیسی ب

تواندد حددس  ها به جزیره آمدند و با خود سرخر آوردندد. آفدت بزرگدی بدود. آدم می نباشد، یعنی زمانی كه انگلیسی

دیگری است" بزند كه در قرن بیستم، تلویزیون هم سرخر
3
. 

تر  شوند كده تصدویر پیچیدده های دیگر یادآور می بررسی تر بیشقدر كه آن پژوهش روشن و آشكار است،  همون

بده رهیدم  ،مجدالت ِِ  های اسدتخوانی هاست. مثالً پژوهشی متوجده شدد كده شدارت طدوالنی مددت بدرای مددل از این

برداشدت كه دختر مدورد بحدث پدیش از آن، خدودش در مدورد بددن و  مگر این –شود  منجر نمی در دیگران افراطی

دودل بوده باشد ،خود از
4

 ی   . قصه

اشددتاایی عصددبی  ی درازمدددتی بددا بی اعتددراف كددرد مبددارزه 2222سددن كدده در اوت  ر مدددلی بدده نددام كددارن الـ ددـبِ   ا

كردم... دخترای زیدادی  استفاده می "از شیلم برای توجیه اختالل خوردنم :كند است، از این یافته پشتیبانی می داشته

ای  ی تدازه دارندد، و ایدن شدیل هدم باانده شخصدی ی بدا غدذا مسدئلهخودشدان  ،تدر بیشآیند،  كه به سراغ مدل شدن می

دهد" ان میش بدست
5
 . 

افدراد راسدت و دروغ  الغدر شددن ی  توهماتی كه قصدهو  كفایتی،  نفس ممكن است بعلت احساس بی نبود عزت

" بوجود بیاید. امدا بعضدی كارشناسدان یباور به اصل "الغر باش تا خوشبخت باشنیز اندازند، و  یسرشناس راه م

ها هستند. گداهی  ها و راهی برای ابراز آن باورند كه بسیاری از بیماران اختالل خوردن، بدنبال كنترل ترس نبرای
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اسدت مدارپیچ سدقوط را شدروع كندد. ممكدن  –امتحاندات ثل طالق، بلوغ، فشدار روحدی ِ م–اوقات رویدادی آغازگر 

یر زن كم اشتاای جوان ممكن است با گرسنگی دادن به بدن خود و برگشت به وضعیت كدودكی، در حدال تدالش 

نداشدته باشدد جدز اینكده  رازیبرای مبارزه با گذار به بزرگسالی باشد. وی ممكن است عصبانی باشد، اما وسیله ابد

 خشم خود را به خودش برگرداند.

رحمانده باشدند، و  توانندد بی های حیداط مدرسده می ها عامل مادم دیگدری اسدت. شدوخی والدین و همكالسیفشار 

شدان  كنندد كده بابدت چاقی هدایی ردیدابی  شدان را تدا متلك توانند شدروع اختالل بعضی از افراد كم اشتاا و پراشتاا می

بدویژه –كشدد تدا از یداد بدرود  ی طدول میی چاق، كودكی اسدت نخواسدتنی و خندگ، خیلد اند. این درس كه بچه شنیده

هدم كه میانگین بیماران مبتال به اختالل خوردن تمایل دارند دنیدا را سدیاه و سدفید  خاطر  نای هبایم  طور كه دیده همان

خوب باشد، پس الغرتدر باتدر اسدت، و الغرتدرین  بد و الغر   كند، "اگر چاق   تأكید می NAREDببینند. آنطور كه 

دم مر  روی تخت بیمارستان باشد" ِِ   كیلویی 32یر آدم  حتی اگر كه الغرترین   –هم باترین است 
6
. 

از مدردان انتظدار  –جسدمی و هدم روحدی–ی قدرت و استقامت  برای مردان جوان، نقشی كه فرهنگ در زمینه

 تدر بیشكده  كندد. مدردان جدوان بددلیل ایدن تر می سدخت تدر بیشن را هرچده تشخیی و درمان اختالالت خدورد  دارد،

داننددد، ممكددن اسددت از پددذیرفتن نیازشددان بدده كمددر خجالددت بكشددند.  ی زنددان میتمددردم مشددكالت خددوراكی را مخدد

 دهند. هایی معطوف به مردان ارائه می امكانات درمانی انگشت شماری وجود دارند كه برنامه

هدای  ی گروه ی "الغر بودن" در حدال گسدترش بده هدر دو جدنس، تمدام سدنین و همدهواض  است كه فشار روح

هدا از  آیدد. معلم گویند كه از بدن خود خوششدان نمی درصد مردان می 45درصد زنان و  82نژادی است. در حدود 

تی بده باتدرین گیرند تا وزن كم كنند. اگر ما ح سال پایین است و رهیم می 8كنند كه سنشان تا  دخترانی گزارش می

هاندد،  مان تزریق كنیم كه درست همانطوری كده هسدتند زیبدا و یگون شكلی عمل كنیم و بتوانیم در پسران و دختران

شیل مانكنی خود را مدوقعی شدروع كدرد كده همچدون   . كیت دیلون،خواهند داشتنبردی در پیش  هم جوانان هنوز

یزپالس" مدوفقی اسدتمردنی بود و اكنون مدل "سدا-اشتاا و الغر یتیمی بی
11

آورد "كده در  یاد مدی ای را بده ، لحظده

كه زیبدا هسدتی، كده  الاامت در مورد كیستی تو این است كه آدم خوبی هستی،  .كنی یر شیوه فكر می مورد خود به

گویدد، "نده، تدو هدیچ  كنی كده بده تدو می ای با فشاری بیرونی برخورد می قوی هستی، كه مستعد هستی." و در نقطه

ها نیستی" ز آنیر ا
7

 ،هدا باشدیم ارزشدیم، مدا بایدد باتدر از این گویند مدا بی اعتنایی به نداهایی كه در سرمان می . بی

                                                 
11
 سایز پالس: سایز اعال، باتر  و متناسب تر از سایز استاندارد )م.(  -
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رسدد از هدر بیلبدوردی و هدر آگادی تلویزیدونی بده  آن صداهایی كه بده نظدر می از جدا تازه!–تواند دشوار باشد  می

 ها جوان به خود را بگیریم، به چیزی نیاز داریم. نخواهیم جلوی گرسنگی دادن میلیو رسد. اما اگر می گوش می

وی –اسدت  دیجیتدالی كرده ی عكسی از كیت وینسدلت هنرپیشده را دسدت كداری GQی  فاش شد مجله 2223در 

تدا او را قدبلنددتر و الغرتدر از واقعیدت نشدان دهدد. جدار و  –به خاطر بدن زیبدای خدوش پدیچ و تدابش شدارت دارد

دانیم  ها اسددطوره زدایددی كددرد. مددی جنجددال حاصددله تددا حددد زیددادی از موقعیددت نمددادین "دختددر پشددت جلددد" در رسددانه

هایی هدم كده  مددل تر بیش. نیستدانیم خود كیت آنطور  این را هم میآمد، اما  ر كیت وینسلت عالی به نظر مییتصو

های  هددا هسددتند. سددتارگان زنددی كدده پددز بدددن بینیم آنطددور نیسددتند كدده در عكس در مجموعدده تصدداویر مجددالت مددی

آندان لشدكری از  –اند  باره خورد بی مان می دهند، از موهبت "سوخت و ساز تند" كه غالباً بگوش محشرشان را می

سددازی  آمادهاو را ها  ای دارنددد كدده بدرای یددر مراسددم فددرش قرمددز هفتدده شدپزان، مربیددان و آرایشددگران شخصددیسرآ

هددای  ی چاره های پددد كددرده و خسددته كننددد تددا بتوانددد در طددی چنددد دقیقدده نمددایش زیبدداتر بنظددر بیایددد. عكددس چشددم می

ی  های آبجوخدورده ی شدكم نظدرهخورندد و م ی "سوهوی لندن" تلوتدو می سرشناس مست كه دور و بر بارهای محله

 های بسیار باتری هستند از آنچه كه واقعی است. آلود، نشانه گوشت

ها باید دست از تعارف ریاكارانه در مورد اختالالت خوردن بردارند و صادقانه با مسدئله درگیدر شدوند.  رسانه

ام دهدد: پدس از مدر  دو مددل در هایی هم وجود دارد كه صنعت مد و لباس ممكن اسدت بداالخره اقددامی انجد نشانه

ناایددت  های "بی ی طراحددان مددد اسددپانیا حضددور مدددل اشددتاایی عصددبی، اتحادیدده در اثددر عددوارض بی 2226سددال 

اسدت كده تحقیدق و  ی مد مادرید را ممنوع كرد. شورای مد اروپا نیز اعالم كرده نمایش هفته سکویاستخوانی" در 

 جام خواهد داد.ها ان ی بر روی مشكالت تندرستی مدلتفحصّ 

اما وایفه ما هم هست كه كداری انجدام دهدیم. شداید الزم باشدد كمدی توجده كمتدر بده مطدالبی كندیم كده مجدالت و 

مدان طدوری بدزر  شدوند تدا  آسدتین بداال بدزنیم و تضدمین كندیم كده فرزنددان–گویندد  های تلویزیونی به ما می برنامه

ها را ارزیدابی كنندد. و الزم اسدت هدر كداری از دسدتمان  انههای متعدارض و متنداقض رسد بتوانند ارزش تمامی پیام

شدان، "ارزش بده خدود" و زیبدایی سرشدتی  مان فدارغ از شدكل ااهری های آید انجام دهیم تا مطمئن شویم بچه برمی

آن نیسدت. در داشته باشند. بعضی از زنان و مردان جوان باز هم دچار اختالل خوردن خواهند شد، كه البته شدكی 

پسدتی   با تمدام– عادی  هیكلزشت ندانستن  راهها"، و از  مردنی-ا خودداری از خرج كردن برای كیش "الغراما ب

 كنند. تیذیه می هموارهگیر را  همه ن بیماریای هك باشیم کرده  را آغاز  ی اجتماعییفشارها کاهش شاید–هایش بلندی
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مواد مخدر  ،درصد نوجوانان آمریكایی و هشت بیست -04

شان  اند و بیش از یک چهارم غیرقانونی را امتحان كرده

 اند. سیگاری دائمی

اسددت". وب سددایت "نوجوانددان آزاد از   "مصددرف مددواد مخدددر در میددان نوجوانددان بدده كابوسددی ملددی تبدددیل  شده

ین خدط دفداعی اولد ،"شما به عنوان یكی از والددین: دهد این گونه هشدار می (drugfreeteenagers.com)مواد" 

توانندد بده باتدرین وجادی خودشدان را بدر  ی فرزندتان از مواد هستید. و والدین نگدران چگونده می در برابر استفاده

مدواد بدر روی ی خدانگی آزمدایش  ضد هجوم به شخصیت فرزندشان مسل  كنند؟ معلوم است كه با كمر یر بسدته

 ن تست مواد انجام دهند.شا دهد تا روی نوجوان آنان امكان می كه به ی مو ریشه

بددرای   ی آزمددایش مددواد در خاندده مثددل "بیمدده عمددر پددیش پرداختدده  شددده وب سددایت مدددعی اسددت داشددتن جعبدده

 لنگد. می کار دهد یر جای اعتمادی میان والدین و كودكان نشان می فرزندتان" است. اما وجود خود این بی

بنددی اجتمداعی متمدایز شدناخته شددند، بدا رفتدار  وه، بده عندوان یدر گر1952ی  از زمانی كه نوجوانان در دهده

انددد. نوجوانددان از آنجددایی كدده بدددنبال ایجدداد شخصددیت و هددویتی جدددا از واحددد  شددان برچسددب خورده گرانه شددورش

هددا و  شددان را پددس بزننددد، و فردیددت خددود را از طریددق لباس هددای خانواده شددان هسددتند ممكددن اسددت ارزش خانواده

اشدتباه كدردن و یداد  –گیرندد  وجواندان حددود تواندایی خدود را بدا آزمدایش و تجربده فرامیشان آشكار كنند. ن موسیقی

 گرفتن بخش مامی از تشكیل شخصیت است.

كنندد كده در جادان یكتدا  كنند به نام "خود مركزی نوجوانانه". جوانان حس می ای اشاره می روانشناسان به پدیده

ناپذیر  هدایی خداص، شایسدته عظمدت و آسدیب ممكن است خود را آدم هستند و هیچ كسی آنان را نخواهد فامید. آنان

كند دست به خطر بزنند، و باور نكنند كه ممكن است آسدیبی بخورندد.  شان می هاست كه تشویق بینند. و این احساسب

 یابند. رسد نوجوانان بیش از پیش در مواد و الكل، منبعی از شورش و آسودگی می به نظر می

 45 کده ركز ملی بریتانیا برای پژوهش اجتماعی" و "بنیاد ملی پژوهش آموزشی" دریافتپژوهش مشترک "م

اند. سی و شش درصد در سدال  شان مواد را امتحان كرده ها در مورد یا مواردی در طی زندگی درصد پانزده ساله

ها سدال پدیش  لهسدا 15درصدد  31 –ترین مدواد بدود  محبوبپژوهش اند. حشیش تا زمان  گذشته مواد مصرف كرده
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آن را امتحان كرده بودند
1
. 

" دریافدت كده دارو و سدوء مصدرف داروسدازند. "مركدز پدایش اروپدایی  فقط مواد ممنوعه نیستند كه مشكل می

ن خداطر كده آن ای هشروع به تثبیت كرده بود، امدا فقدط بد 2223كاربرد حشیش در میان نوجوانان انگلیسی در سال 

 كاربری مدواد حداللّ  -ن مركز متوجه شد بدای هاست. به عالو  اشباع  شدهاز آن الً بازار چنان دم دست بوده كه احتما

یر مشدكل حداد باداشدتی در اروپاسدت  ها، چسب یا سایر مواد فراّر( در حال تبدیل به )بو كشیدن بخار گاز، افشانه

تددا  1983ی  هددا را بكددار بددرده بودنددد و در فاصددله های انگلیسددی آن سدداله 16ها تددا  سدداله 15درصددد  15در حدددود  –

 است. بوده كاربرد حاللّ  بوط بهمر ،مر  1722در حدود  2222

 2223ی نوجوانان از مواد غیرقانونی كمتر از اروپدا و انگلدیس رایدج نیسدت. پیمدایش سدال  در آمریكا، استفاده

مدواد بكدار  2222-3كردندد در سدال تحصدیلی  درصد نوجوانان مورد بررسدی تأییدد می 24داد  بنیاد پراید نشان می

ی پیمددایش در مددورد  ده بددود. امددا نویسددندهماندد سدداز هم "سددال گذشددته 5كدده نسددبت بدده "میددانگین درصدددی  –انددد  برده

گفت پرسش واقعی این است كه كاربرد  تون می دو دل بود. دكتر توماس جی.گلی  های حاصل از پژوهش بندی جمع

نفر پذیرفتنی باشد،  4مواد از سوی نوجوانان، تا چه حدی برای ملت پذیرفتنی است. "اگر كاربرد یر نفر در هر 

نفدر پدذیرفتنی  4ایم. اگدر یدر نفدر در هدر  ی گذشته خدوب عمدل كدرده مواد در طی دهه پس در زمینه محدودسازی

مان را بگیریم" تری الزم داریم تا جلوی مشكالت نوجوان نباشد، اقدام قوی
3
. 

یر چادارم  نزدیدر بده –آورندد  سیگار كشیدن عادت دیگری است كه نوجوانان در اوایدل زنددگی بده آن رو می

كشدند ند  سدیگار می 52طور میدانگین  اندد، كده در طدول هفتده بده گاری دائمیسالگان انگلیس سی 15
4

كده  . در حدالی

های جدوان نسدبتاً  در حال كدم شددن اسدت، درصدد سدیگاری 1982كشند، از اوایل  نسبت بزرگساالنی كه سیگار می

است ثابت مانده
5

ندكش درصد نوجوانانش سیگار می 28. همین نكته در آمریكا نیز صادق است كه 
6
. 

كنندد. بیسدت و پدنج درصدد  برابدر یدر دهده پدیش، نوشدخواری می 2حال سراغ الكل برویم. نوجوانان انگلیسی 

طور  درصدد بده 25اندد، و  ی پدیش مشدروب خورده كردندد كده در هفتده سال سدن گدزارش می 15تا  11پسران میان 

 12آمدوزان كدالس  ادل و نده درصدد دانشاندد. چ كرده  لیوان بزر  آبجدو ندوش 6واحد الكل برابر با  11.7میانگین 

كردندد در طدی دو  شدان اعتدراف می اند، و در حدود یر چاارم روز پیش الكل نوشیده 32گفتند كه در  آمریكایی می

انددد پیددر در یددر نشسددت خورده 4از  تددر بیشیعنددی  -انددد"  ی پددیش حددداقل یددر بددار "تددا خرخددره زده هفتده
7

. بددرآورد 

دارد میلیارد دالر برای آمریكا هزینه برمی 53نی هر ساله گساری زیر سن قانو شود می می
8
 . 
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پنجه نرم كدردن بدا بعضدی دست و آید ابتكارات باداشتی ملی تأثیر كمی بر روی این روندها دارند.  به نظر می

هددا دارنددد  امددا دولت –توانددد دشددوار باشددد  كننددد می گسدداری را بددرای نوجوانددان جددذاب می از عددواملی كدده مددواد و می

 كه باید تالش كنند. كنند به فامیدن این روع میش

شدوند. بدرای كسدانی از مدا كده از ایدن مرحلده  كه نوجوانان امروزی دارند جواندان پیرتدری می  اغلب گفته  شده

مدان  روی های پدیش هدا را در مقایسده بدا سدال ای باشدد كده پلیس تواند درست همان پدیدده ایم، این می بخوبی گذر كرده

بدر روی درآمدد هددر  ،گذاری های تجاری و بازاریابی در سرمایه اما مشاوران جا انداختن مارك – کند تر می جوان

رفتدار بالیانده  ،الكدل و مدوادمصرف اند.  عمل كرده به سرعتو تمنای بزرگتر بنظر رسیدن جوانان،  ی باال رفتنی

 ها. تواند راهی باشد برای بزر  بنظر رسیدن در چشم همكالسی آید، و می به حساب می

كننددد: یعنددی آرمیدددن، یعنددی  كننددد كدده بزرگسدداالن می می  نوجوانددان از مددواد و الكددل نیددز بدده همددان هدددفی اسددتفاده

ان بدا الكدل )و شداید مدواد( را در های دشوار اجتماعی. جواندان اولدین برخوردشد احساس راحتی كردن در موقعیت

كنند تا پس از یر روز سخت  شان از این مواد استفاده می شان خواهند داشت، و خواهند دید كه چگونه والدین خانه

 "استراحتی" داشته باشند، تا فشار را "كم" كنند.

بده  –مدواد در پدیش بگیرندد یافت "مدارا بده هدیچ وجده" را در برابدر الكدل و  گیرند ره بعضی والدین تصمیم می

كنددد. دیگددران قدددری  ، جذبشددان می از همدده تددر بیشمددواد  ِِ  ی آزمددایش هددایی هسددتند كدده جعبدده ناهددا هم این ،احتمددال

نوجوانددان،  تددر بیشبیننددد. و بددرای  زیددان می بی گری نوجوانددان را صددرفاً بدده شددكل تفننددی   ترنددد، و تجربدده آزادمنش

آن نیستند. اما همراه بدا كداربرد الكدل و مدواد در سدنین نوجدوانی خطرهدایی  از تر بیشی مواد و الكل چیزی  تجربه

 و این همان چیزی است كه گروهاای حفاات از كودكان بسیار نگرانش هستند. – محتمل است

های پرخطر را تحت  كاربرد مواد و الكل، بیش از هر چیز ممكن است تصمیمات نوجوان در مورد سایر كنش

اسدت. ممكدن اسدت تحدت  اش مسدت یدا نشئه مكن است تصمیم بگیرند سوار ماشینی شوند كه رانندهتأثیر قرار دهد. م

خدوابگی،  اهدل هدم ِِ  یر چاارم نوجواندان آمریكدایی یا مثل نزدیر به –فشار ذهنی برای همخوابگی قرار بگیرند 

وادار شوند بدون كاندوم اقدام كنند
9
. 

اعتبدار   ی ورود" بی ی دروازه كن است بكشد. در حدالی كده "نظریدهن است كه كار تا كجا ممای هبعد از آن، مسئل

بددرو برگددرد منجددر بدده اعتیدداد بدده  "ی مثددل حشددیش بی ی مددواد "سددبك گویددد تجربدده دیدددگاهی كدده مییعنددی  –اسددت   شده

تر اقددام بده  شدواهدی وجدود دارد كده نوجواندانی كده در سدنین پدایین –شدود  هروئین و فالكت جسمی و باداشتی می
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كنندد احتمدال دارد كده بده  از كسدانی كده دیرتدر شدروع می تدر بیشكنندد  كشدی می خواری، سیكاركشی یا حشیش نوش

تر روبیاورند مواد قوی
12

امدا پیمدایش "اروپدایی" متوجده شدد كده –آورند، حشیش كمتدر اسدت  . الكل و توتون اعتیاد

اعتیداد، حشدیش را بده عندوان مدواد مخددر  تدرک ِِ  بخشدی در مراكدز توان  از نیمی از جوانان پذیرفته  شدده تر بیش

كردند شان معرفی می اصلی مشكل
11

توانند تا آخر عمر باقی بمانند: تقریباً  گیرند می . و عاداتی كه در كودكی پا می

سالگی شروع كرده بودند 21ها پیش از  درصد سیگاری 92
12
. 

فت و سختی را در مورد الكل و مدواد تجدویز ی جوانان باشید یا رهیافت س شما چه اعتقاد به آزادگذاشتن تجربه

 ای در خطرند. هر قدر هم كه در این مورد انجام دهیم، كافی نیست. طور فزاینده كنید، شكی نیست كه جوانان به

گسداری زودرس شدد، كده شدامل  ی می آكادمی ملی علوم آمریكا خواهان "تعاد مشترک عمیق" در برابر مسئله

بدویژه   بدر روی الكدل، تدر بیشهای الكلی به صدییران و مالیدات  فروشی نوشابه خردهتر  سیاستگزاری سفت و سخت

های بازرگانی و اعمدال كنتدرل بدر  . این آكادمی خواستار محدودیت آگایاستهای محبوب در میان جوانان  نوشابه

انگلدیس" متوجده ی پزشدكی  هدا و تلویزیدون نیدز شدد. "نشدریه ی تصویرسدازی از سدیگار و الكدل در فیلم روی نحوه

و آگداهی  alco-popای شدیرین  های میدوه نوجواندان در اثدر مصدرف نوشدابه رازی ِابد-بداالی مسدتی" خدود میزان"

بسیار زیاد آنان از مارک سیگارهای پر تبلیغ شد
13

یر شركت سدیگار  اند كه . در عین حال گزارشاتی وجود داشته

هدای  بر مواد مخدر سنگین وحشت كرده بود كه بده روی راهانگلیسی آن چنان از احتمال شكست بازار خود در برا

ی درخشددانی از اقدددام بدده  كدداری كدده بدده هددیچ وجادده نموندده–بازاریددابی محصددوالتش بددرای جوانددان تجدیدددنظر كددرد 

های بازاریدددابی سدددیگار و الكدددل نگددداه  هدددا بددده شدددیوه الزم اسدددت دولتبددده همدددین خددداطر مسدددئولیت جمعدددی نیسدددت. 

 ها ناراسند. های پرنفوذ شركت ند، و تالش كنند كه از قدرت گروهداشته باش ای انهگیر سخت

رسدد كده آمدوزش و  ها باشد، اما بنظدر می تر از این ممكن است پیچیده ،مشكل موادمخدر نوجوانان درآویختن با

ی در "كارآمدد"نوجواندانی كده آمدوزش  :ای در انگلدیس متوجده شدد پرورش بتواند نقدش مامدی بدازی كندد. بررسدی

، احتمال كمتری داشتند كه به سراغ مواد ممنوعه برونداند یدهمواد مخدر د زمینه
15
. 

ها چه باید كنند، بایستی به خودمان هم نگاهی بیاندازیم. چشمان تیدز  ها و شركت اما اگر در این فكریم كه دولت

" فدراوان اسدت. کها "گدز ساالن اسدت، و بدرای ایدن چشدم های بزر  ی دورویی نوجوانان همیشه مراقب و نگرنده

دار" داسدتانی اسدت  ی "والددین نوجدوان این بحث قدیمی كه حشیش از الكل یا سیگار كم ضررتر اسدت، بدرای همده

ی سدخن  از سدوی خودمدان و بده نحدوه –چده قدانونی یدا غیرقدانونی–ی كداربرد مدواد  آشنا، اما الزم است ما به شیوه
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ی صدبحگاهی "نیداز" داریدم، آیدا  یر فنجدان قادوه كنیم بده ا ادعا مدیها نیز نگاهی از نزدیر بیاندازیم. آی گفتن از آن

گدوییم؟ آیدا در مدورد كداربرد  گوییم "كشته"ی یر ن  سیگاریم، آیا در مورد "معتاد" شدوكوالت بدودن سدخن می می

 م؟فرزندمان بسازی رایی تربیتی خوبی از خودمان ب ن امید كه نمونهای هگوییم، ب مان دروغ می مواد غیرقانونی

اربرد یدا عددم بده کد فرزنددانترین تأثیر را بدر روی تصدمیم  قوی ،دهند كه والدین های متعددی نشان می بررسی

كاربرد مواد یا الكل دارند
16

مدان در ایدن مدوارد  وگدویی بداز، صدادقانه و مداراگرانده بدا فرزنددان . اگدر بتدوانیم گفدت

مدا كنندد  مدان در آن صدورت حدس می توانیم انجام دهدیم. جواندان میاحتماالً باترین كاری است كه این داشته باشیم، 

ی درسدت را انجدام  سداالن رفتدار كنندد. و هرچندد ممكدن اسدت بداز هدم گزینده مثدل بدزر توانندد  مطمئنیم که آنان می

 چیدزیکده  اینسدازی نوجدوان، تدا  قدانع کدردن و مجابمدثثرتری اسدت در بسیار ابزار بسیار  ،ندهند، اما آن اعتماد

 ی آزمایش خانگی مواد مخدر. مثل جعبه
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ی تلفن سیار  یک میلیون نفر مشترک تازه هر روزه -03

درصدشان در بازارهای نوظهور زندگی  40 كه شوند می

 كنند. می

دهدد. او بده  دفتدر كدوچكش در خیابدانی شدلوغ در كابدل، خددمات تلفدن موبایدل اجداره می درخریه حسدنی خانم سن 

 ؛آیدد اصدالً بده چشدم نمی مدا تدر بیشكند كاری را انجام دهند كه بدرای  ها كمر می سنت به افیون 12قیمت هر دقیقه 

وی تباكدارانی كده از ایدن یكی از فامیدل، یدا بده همكداری تلفدن زدن. ایدن یعندی آزار دیددن از سد یعنی به دوستی، بده

تواندد کده ب اینساله(، ایدن یعندی  25ای  آید كه زنی با مردان معامله كند، اما برای حسنی )بیوه واقعیت خوششان نمی

پسرش را به مدرسه بفرستد و خودش هم سر كالس برود
1
. 

كندد  ی كه افتخار میا است، شبكه زن افیانی است كه شبكه تلفن سیار "روشن" استخدام كرده 52حسنی یكی از 

–المللی، پایگاه كداربری نحیفدی اسدت  های بین میلیون مشتری در افیانستان دارد. این شبكه در مقایسه با غول 1.2

كنی كه افیانستان پس از دو دهده جندگ و اشدیال تدا حدد زیدادی از هدر ندوع زیرسداخت محدروم  اما وقتی توجه می

پس مردم مجبور نخواهند بود برای یر تماس تلفنی تا والیدت همسدایه  است. از این قابل توجه ،است، این دستاورد

 آید. این بار دنیای بیرون است كه سراغشان می–پیاده بروند 

نفدر در جادان  852222شدوند. از میدان ایدن تعدداد  ی تلفن سدیار می هریر روز، یر میلیون نفر مشترک تازه

كنند در حال رشد زندگی می
2

 2212كنندد، و تدا سدال  ندام می میلیدون مشدتری تدازه ثبت 6.6 ه. فقط در هند، هدر ماهد

میلیون كاربر تلفن سیار در كشور وجود خواهد داشت 522كند كه بیش از  بینی می دولت پیش
3
. 

داشدتن تلفدن ثابدت  ،اسدت. روزی روزگداری اندد، ساده های سیار قلب هند را تسدخیر كرده فامیدن اینكه چرا تلفن

سدداله رایددج بودنددد و بسددیاری تددرجی   12تددا  5ی و پددرپیچ و خددم بددود؛ فارسددت انتظارهددای در هنددد، روندددی طددوالن

دسدت همگدان ِِ   دم ،هدای سدیار كده تلفن هدا یعندی ایدن ی ارزان تماس دادند حتی بده سدراغش نروندد. ایندك، هزینده می

گفدت كده  ت" مییر مقام ارشد اجرایدی بده "اكونومیسد–است. رانندگان تاكسی سه چرخه، ماهیگیران، كشاورزان 

كند بخشی از ملت است" یكدفعه حس می ،حتی "یر آدم بیكار با یر تلفن
4
. 

انگیز اسدت. بررسدی مركدز پدژوهش  تواند برای توسعه به ارمیان بیاورد واقعاً هیجدان ن وضعیت میای هآنچه ك
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بدرای هدر  تدر یشبتلفدن  12یر كشدور در حدال توسدعه بدا هدر  دافون" محاسبه كرد كدهسیاستگذاری اقتصادی و "ون 

است درصد افزایش در تولید ناخالی ملی خود داشته 2.6نفر،  122
5

كنندد كده:  . صاحبان مشاغل كوچر تأییدد می

است  شده  تر بیشند پس از داشتن تلفن سیار سودشان ا هگفت درصد  62در آفریقای جنوبی، 
6
. 

كندد. بسددیاری از صدداحبان  تر می مجماعددات را مسددتحكهمبسدتگی سددیار، در كندار كمددر بدده رشدد مشدداغل،   تلفدن

شدان اسدتفاده كنندد، و در تانزانیدا  دهند به رایگان از تلفن شان اجازه می های سیار در آفریقای جنوبی به بستگان تلفن

اند هایشدان داشدته ی بدا خانوادهتدر بیشتلفن سیار، تماس  دسترسی بهگفتند پس از  درصد كاربران تلفن می 85
7

. زن 

اسدت  همدان تدأثیری را داشته ،گفت به نظرش، رونق و ترقی تلفدن سدلولی در آفریقدا سی می بی به بی نیاجوانی در ك

تواند داشته باشد" كه تیییر دمكراتیر رهبری می
8
. 

راهی طدوالنی با این وجود های سیار ممكن است در كار تیییر جاان در حال رشد باشند،  اما در حالی كه تلفن

 –توانندد اوری سود ببرندد و آندانی كده نمیتوانند از فنّ  ی میان آنانی كه می فاصله–الی" در پیش است. "شكاف دیجیت

 52در اولددین ویددرایش كتدداب "  ی دسترسددی نیسددت؛ آمددار نقددل  شددده ایسددت واقعددی. مسددئله دیگددر مسددئله هنددوز دغدغه

اند، دیگر  تلفنی را نشنیدهدرصد جمعیت دنیا هرگز بوق  72" مبنی بر اینكه جاان را باید دگرگون کنندواقعیتی كه 

مطمئن شدن از این است كه مردم سراسر جاان بتوانندد مندافع واقعدی آن دسترسدی را  ،حقیقت ندارد. چالش واقعی

 بدست آورند.

كده جادان   بدرآورد  شدده 2226كندد. در سدال  " انبدوهی از اطالعدات تولیدد می كشدی  شدده هر ساله، "دنیدای سیم

یدا اطالعداتی كدافی بدرای پدر  –صفر )میلیارد میلیارد(  18با  161است. یعنی  ید كردهاگزابایت اطالعات تول 161

میلیارد دستگاه پخش موسیقی آی پاد 161كردن 
9

ی این اطالعات از ای میل و جستجوی اینترنتی گرفتده تدا  . دامنه

شدود  و برآورد می –گیرد  یهای تلفنی اینترنتی را فرام های دیجیتال، تا ویدیوی اشتراكی در یوتیوب و تماس عكس

 كنندگان معمولی تولید شود. نزدیر به سه چاارم اطالعات در جاان از سوی مصرف 2212كه تا سال 

اوری واقعداً فنّ   است: اوری به حقیقت پیوستهی فنّ  نِ  مژده دهندهی مبلیی بینانه های خوش بینی رسد پیش به نظر می

بینیم ایدن صدداها  . و هدر روزه مدیبشدنوندسازد كه صدایش را دیگران  گیرد توانمندش می با هر كسی كه تماس می

یر میلیدارد نفدر  تعداد كاربران اینترنت در دنیا با جار و جنجال زیداد بده 2225شوند. در سال  می تر بیشو  تر بیش

كه،  شتهبی ندااند، و تعج نترنت دسترسی داشتهای هرصد جمعیت جاان بد 16.7رسید. اما در موقع نوشتن این مقاله 

 اند. یافته بوده طور قاطع اهل جاان توسعه این افراد تقریباً به
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در آسدیا و این رقدم نترنت دسترسی داشته باشند؛ ای هتوانند ب درصد افراد می 72در آمریكای شمالی، نزدیر به 

درصدد 4درصد است، و در آفریقا كمتر از  12خاورمیانه 
12

ی و اقتصدادی در های جیرافیدای . بدا پدذیرش دشدواری

بگذریم كه خطوط تلفن ثابت قادر –ی روستایی كشورهای درحال رشد  های ثابت به مناطق دور افتاده رساندن تلفن

 پل زدن بر روی آن شكاف ممكن است تقریباً غیرممكن بنظر برسد. –به ارتباط اینترنتی سریع و پایدار هستند

نطور كه هر كسی كه تبلییات فروش یر فروشدگاه تلفدن سدیار شوند. هما های سیار وارد می ست كه تلفنجا این

 .ی جمدع و جدورتر اینترندت تواندد بدا تلفدنش اینترندت داشدته باشدد. حدداقل، گونده  داندد خریددار می می ،را شنیده باشدد

یر گوشی سیار نسدبتاً مددرن نیازمندیدد، بدا ایدن حدال، بسدیاری از  هرچند كه برای دسترسی به تصاویر و ویدئو به

 های مدرن هستند. نیاز از امكانات گوشی خدمات حیاتی تلفن سیار بی

در غندددا نگددداهی بیانددددازیم. هددددف شدددركت ایجددداد پایگددداهی اسدددت بدددرای بددده  Trade Netمدددثالً بددده خددددمات 

توانندد انجدام  و آندان ایدن كدار را بدا پیدام متندی می–گذاری اطالعات میدان كشداورزان و بازرگاندان و كسدبه  اشتراك

شددان را بخددرد و  شدددند منتظددر دالل عبددوری بماننددد تددا محصددول دهنددد. در جددایی كدده زمددانی كشدداورزان مجبددور می

زندده مدرور  صدورت بههدای بدازار را  توانندد قیمت می Trade Netطالعی از قیمت منصدفانه نداشدتند، مشدتركین ا

كده خریددار و فروشدنده بده هدم  كنند و پیشنااد خرید یا فروش كاال را به هزاران نفر دیگدر بفرسدتند. بده محدض ایدن

كار با استفاده از یر سرویس پیام كوتاه تلفدن سدیار  ی این دهند. و همه خورند، معامله را مستقیم انجام می  پیوند می

آید ترین گوشی هم برمی خدمتی كه از ساده–گیرد  انجام می
11
.
 

 16دهدد. در حددود  در آفریقدای جندوبی ارائده می موبدایلی" ِِ  خددمات بدانكی"است كده  Wizzitی بعدی  نمونه

–كنندد  فاده از این خدمات، نیازی هم به آن پیدا نمیمیلیون نفر از مردم این كشور حساب بانكی ندارند، ولی با است

ها را بپردازندد، در ضدمن برایشدان  شدان بدرای بسدتگان پدول بفرسدتند یدا صدورت حسداب هدای توانند بدا تلفن آنان می

 كند. ها عمل می شود كه درست مثل سایر كارت ای صادر می كارت خرید اعتباری

بدا ایدن امیدد كده  –المللی پول بده راه افتداد  تلفن بین -به -ی تلفن هطرحی آزمایشی برای حوال 2227ی  در فوریه

كند كه  فرستند. بانر جاانی برآورد می وطن پول می بهشان  های به نیازهای مااجرینی پاس  دهد كه برای خانواده

از سدوی ماداجرین در سراسدر دنیدا فرسدتاده شدد 2225میلیارد دالر پول در سال  232در حدود 
12

سیسدتم ؛ وجدود 

كنددد، و انتقددال پددول را بدده كدداری آسددانتر و  بددرداری یددا كارمزدهدا را كددم می هددای ناشددی از كدداله ناسددیار زی-بدده-سدیار

 كند. ارزانتر تبدیل می
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است تا اینترندت  آماده (3G)اوری نسل سوم تلفن سیار ها هم ممكن خواهد شد. فنّ  از این تر بیش ،بزودی درآینده

، به (WorldWide Web)ی جاانی اینترنت  سیار را در دسترس جاان در حال رشد قرار دهد. كنسرسیوم شبكه

طوری  اسدت، بده اینترنت سدیار معطدوف كرده تر بیشریاست تیم برنرز  لی، توجه خود را به كارآمد سازی هرچه 

، سدازندگان تلفدن سدیار را بده GSMی  وه صدنعتی اتحادیدهكه بتوان در سراسدر جادان بده آن دسترسدی داشدت. گدر

طراحدی كدرد كده بایدد  یكدره، تلفند LGی ارزان تولید كنند: برندده، شدركت  3Gكارزاری دعوت كرد تا یر تلفن 

ی در ایدن تدر بیشهدای  باشدد. ممكدن اسدت بعددها مزیت 3Gدرصد ارزانتر از میدانگین قیمدت فعلدی تلفدن  42تا  32

د، یعندی ندكن یكی" صدحبت می ی "جادش دو پلده از پدیدده کارشناسدان و اهدل فدنّ ازار عرضه شدود. اوری به بنوع فنّ 

انداردهای باتدر و نفدوذ سدریعتر اسدت بهگیرند، ممكن اسدت  ن فناوری را به خدمت میای هكشورهایی كه دیرتر از بقی

است ، چرا كه جاان ثروتمند تا آن موقع، انبوهی از تجربه بدست آوردهبرسند
13
. 

ایم  اوری درگیرندد. پدیش از ایدن دیددهتوانند منافع زیادی از داشتن جمعیتی ببرند كه با فنّد ها به روشنی می دولت

تر میان دولت  ی شفاف های رابطه ناو امك–تواند تأثیر بزرگی بر روی اقتصاد كشور داشته باشد  كه تلفن سیار می

دهد تا با شاروندان كشور هم ارتباط برقرار كنند، و ایدن  ن میو شاروندانش را فراهم كند. اما به دیگران نیز امكا

هددایی كدده خددوش ندارنددد احددزاب مخددالد طرفددداران خددود را از طریددق پیددام كوتدداه انبددوه بدده  ممكددن اسددت بددرای رهیم

 پیمایی فرا بخوانند، دور نمایی است قدری ناخوشایندتر. راه

توانندد یدا  شدان می است در پی تعیین آنچده كده شداروندانها ممكن  به همین خطر این خطر وجود دارد كه دولت

خواسدتند بدرای اینترندت  به همان صورتی كه پدیش از ایدن بسدیاری می–هایشان انجام دهند، باشند  توانند با تلفن نمی

ی شددمالی بددر روی اینترنددت  ویتنددام، میانمددار )برمدده( و كددره ن،هددای بسددیاری، شددامل چددی تعیددین تكلیددد كننددد. دولت

كنند: مدثالً بدا ممندوع كدردن تارنماهدای حدزب مخدالد، دسدتگیری وبدال  نویسدان منتقدد  ر شدیدی اعمال میسانسو

المللی حقوق بشر. كشورهای دیگری مانند عربستان سعودی و امارات متحدده،  های بین دولت، بستن تارنمای گروه

كنند مد اینترنتی را از صافی رد میای رفت همه
14

اوری وانع آزادی بیان فقط بدلیل نبود فنّ . برای بعضی كشورها، م

هدا بدرای سانسدور كدردن آن،  هدای دولت تنددتر از تالش همدراه،اوری تلفدن نیست. اما بسیاری بر این باورندد كده فنّد

یابد تكامل می
15
. 

كندد. جادان  تدر بیشی میدان دارا و نددارهای جادان را  اسدت كده فاصدله ن بودهای هتادید شدكاف دیجیتدالی درگذشدت

دنیدای فقیدر، محدروم از قددرت و  ؛ وشدود مندتر می از نیاز خود، ثروت تر بیشمند، با دسترسی به اطالعاتی  ثروت
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. خدورد  میبیند. خوشبختانه، قدری پیشدرفت واقعدی بده چشدم  لطمه می تر بیشمنابع تیییر وضعیت خود، محروم از 

شدان  وكارهدای بدزر  چشدمان هدا و كسدب ت اسدت. وقتدی دولت" اطالعات، واقعداً قددر "جاانی  شده یدر جاان نو

داشتن یدا  ِِ  و شاروندان هم تأثیر بسیار واقعی–اوری ی دسترسی جاان به فنّ  كند به دیدن مزایای بالقوه شروع می

ابددر و بدداد و مدده و خورشددید و فلددر در كارنددد تددا شددكاف  –كننددد  شددان حددس می نداشددتن آن را در زندددگی روزمره

 كلی ناپدید شود. دیجیتالی به
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 كشند. نفر را می  7ها هر دقیقه  اتومبیل -75

كه با ماشین كشته شد. خانم دریسكول بود نخستین كسی  1896اوت  17ساله، در  44بریجت دریسكول بانوی 

های كاخ كریسدتال  و دختر نوجوانش سری به لندن زده بودند تا نمایش رقصی تماشا كنند. وی در سكویی از زمین

 6داد. ماشین وقتی بده او برخدورد كدرد بدا سدرعت  نمایشی می ِِ  سواری ،با ماشینی كشته شد كه داشت به جمعیت  

. مأمور پزشدكی قدانونی در هكشنده بود ی کافی ی ماشین به اندازه كیلومتر در حركت بود و معلوم هم شد كه ضربه

وباره تكرار شود"هنگام صدور گواهی مر  ناگاانی گفت: "این اتفاق هرگز نباید د
1
. 

اند. اگدر اوضداع بده   ای كشدته  شدده مدد جدادهامیلیدون نفدر در حدوادث رفت 25اما تكرار شد. از آن پس تا امدروز 

نفدر در هدر دقیقده  2یعندی  –ی دیگر هرسداله خواهندد مدرد   میلیون نفر برآورد  شده 1.17، همین ترتیب پیش برود

قددر بدزر  اسدت كده باعدث   یا علیل بدر جدای خواهدد ماندد. مشدكل آنمیلیون نفر دیگر زخمی  12و  –در هر روز 

كده در كدل دنیدا رهدا  ودمدی غدول بدی شداخ ای فكدر كنندد آیدا مختدرعین اتومبیدل اصدالً تصدوری داشدتند از  عدده  شده

 كردند یا خیر. می

یش از یدر فقط كمدی بد 1932است. در   گیر  شده ای در دنیای غرب همه در قرن بیستم، مر  از تصادف جاده

میلیدون  27كه  1999دو برابر تلفات در –ها مردند  نفر در جاده 7322میلیون خودرو در انگلیس وجود داشت، و 

خودرو وجود داشت
2

مدی را به عنوان "یكدی ارفتوان  ، كه جان اف كندی رئیس جماور آمریكا، س1962. تا سال 

از بزرگتددرین، شدداید بزرگتددرین مشددكل سددالمتی ملددت" نددام بددرد
3

نفددر سدداالنه در  42222 . تددا آن موقددع، نزدیددر بدده

اند،   برابدر  شدده 3.5 تداکنون روزگدار ا از آنكده تعدداد خودروهد وجدود ایدن با  ،،امروزهمردند؛  های آمریكا می جاده

اسددت  دسددت نخوردهرقددم هددیچ  ایددن
4
بیننددد،  ای صدددمه می در حددوادث جدداده تددر بیشهددایی كدده از همدده  آدم  در واقددع، .

 .نه داراهایش دنیا هستند ندارهای

ساالنه در كشورهای در حال رشدد رخ  ِِ   ای زنند. هفتاد درصد مر  جاده بار نقش می تصویری اندوه ها،آمار

ای كشدورهای در حدال  میرند عابرند. اكثریت كسانی كه در حوادث جداده دهد. شصت و پنج درصد آنانی كه می می

اند، سدوار  اندد، روی موتدور سدیكلت روی خدودرو نیسدتند؛ در حدال پیادهبینندد، سرنشدین  میرند یدا صددمه می رشد می

 یا خودروهای غیرموتوری هستند. دوچرخه

 (WHO)روارد و سدازمان جادانی باداشدت ها اوضاع در حال بدتر شدن هم هست. بررسدی مشدترک دانشدگاه

ی دائمدی در جادان  صددمهای سدومین عامدل بدزر  مدر  یدا  مدد جدادهاسدوان  رفت 2222بینی كرد كده تدا سدال  پیش
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 –سال است  44تا  15ای تا همین اكنون دومین عامل اصلی مر  زودرس مردان سنین  خواهد بود. تصادف جاده

 است. عقب مانده HIV/AIDSفقط از  رقمی که

كندد. مدردان در اوایدل  بدار، كلدی از مشدكالت دیگدر را پنادان می این آخرین آمدار، در كندار اعدالم تلفدات فاجعده

بدویژه در كشدورهای فقیرتدر، تورهدای  ،اندد. حتدی اگدر صدماتشدان كشدنده نباشدد آور خانواده شان ندانتر بیشگی زند

 بار باشد. تواند فالكت كمتری از آنان حفاات خواهد كرد. تأثیر سانحه، بر روی سط  زندگی می رفاهی

هدددای  درصدددد تخت 12تدددا ای  جددداده اتدرآمدددد، قربانیدددان تصدددادف-در برخدددی از كشدددورهای كدددم درآمدددد و میانددده

كنند ها را اشیال می بیمارستون
5

ای بدین یدر تدا دو درصدد  كند كده سدوان  جداده . سازمان باداشت جاانی برآورد می

میلیدارد دالر از  122د. دنیای در حال رشدد هدر سداله نكن ی خود می كشورها را هزینه (GDP)تولید ناخالی ملی 

اش ای دریددافتی هددای توسددعه برابددر كمك 2یعنددی -دهددد دسددت می
6

. همددین كدده عامددل مالكیددت خددودرو را وارد آمددار 

كنندد، همگدی در آفریقدای زیدر  هدا را گدزارش می ین مر تر بیشكشوری كه  5شوی  كنی، متوجه می تصادفات می

وپی، رواندا، گینه، نیجریه و لسوتوتیصحرا هستند: ا
7
. 

. در در حدال کدم شددن اسدتسدد تعدداد تلفدات ر در كشورهایی كه مالكیت خودرو بسیار زیاد اسدت، بده نظدر می

باوجود – است  درصد كمتر  شده 25ای  تعداد تصادفات جاده 1972ی  ، از اوایل دهه(یافته توسعهبالیده )كشورهای 

اند  شان بشدت زیاد  شده های این كه تعداد خودروهای موجود در جاده
8

میلیدون اتومبیدل  24. در انگلیس این روزها 

نفدر  3528بده  5222ای از بدیش از  و با این حال تعداد مر  جداده –بود  1952ده برابر آنچه كه در وجود دارد، 

است كاهش یافته 2223در سال 
9

هدای دنیدا را  درصدد كدل اتومبیل 62 ، اتومبیدل دار" ً. كشورهای باصطال  "شدیدا

درصد تلفات جاانی مربوط به آنان است 14دارند، در حالی كه فقط 
12
. 

عمدومی سدالمت تدا ایدن حدد  بحدرانتالف در چیست؟ یكبار دیگر! چرا كشورهای در حال رشدد در ایدن پس اخ

 اند؟ و چه باید كرد؟ دهند و مطر  خود را نشان می

های فندی  ات ندوتر باشدد، و معاینده ی هسدت كده اتومبیدلتدر بیشاگر در كشور ثروتمندتر رانندگی كندی، احتمدال 

ات احتمداالً یدر سدری امكاندات ایمندی نصدب اسدت: مدثالً كیسده  اده باشی. روی ماشینایمنی را بنا به قانون انجام د

اسدت. و احتمداالً مقدررات سدفت و   كندی كده خدوب نگادداری  شده ای حركدت می هوا، یا ترمز ضدد قفدل. روی جداده

نوشدیدن، مدواد مدثالً   ات را ضدعید كنندد: هدای راننددگی گذارند كارهایی بكنی كه ماارت سختی وجود دارند كه نمی

 زدن، یا با تلفن سیار صحبت كردن.
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در بعضددی از كشددورهای در حددال رشددد، بسددیاری از افددراد بدددون اینكدده هددیچ آزمددونی گذرانددده باشددند رانندددگی 

هدا  ها در كشورهای بسیاری به شكل وحشتناكی در حال افدزایش اسدت و جاده كنند. تعداد خودروهای روی جاده می

اند. ممكدن اسدت   باسدازی ن شدده  راننددگان،خودروهدا و با خیزش ناگاانی تعدداد  ومتناسب موارد همراه تر بیشدر 

خاطر فساد یا انحراف منابع مالی، پلیس كمتر به سراغشان بیاید. در  به و باریك، ناصاف و پر از چاله چوله باشند

صدحنه حاضدر شدوند، و  ی طول بكشد تا خدمات الزم سدرتر بیشمدت  ممکن استصورتی كه تصادفی پیش بیاید،

هدایی دائمدی  یتلمعلو بدای تصدادف بمیرندد یدا  ها سر صحنه ی وجود داشته باشد كه آدمتر بیشبه همین دلیل احتمال 

آوری گدران  ها سر وقدت وارد شدوند، معالجدات پزشدكی ممكدن اسدت بده شدكل سرسدام روبرو شوند و اگر آمبوالنس

خدددمات از ای  هددای جددادهددرصددد افددراد زخمددی در برخور 7دهددد كدده فقددط  ای نشددان می باشددد. در غنددا، بررسددی

ن اسدت كده: ای هنقدل  شددهدای پزشدكی  ترین دلیلی كه برای پیگیری نكردن مراقبت اند. شایع بیمارستانی استفاده كرده

اش را ندارند قربانیان توان هزینه
11
. 

ای كده  اقعدی، امدا ایجداد انگیدزهای مشدكلی اسدت و های بسیاری آگاهی دارندد كده میدزان بداالی تلفدات جداده دولت

ای هرگز گردبداد شدارتی را كده  تواند دشوار باشد. تصادفات جاده رفع این مشكل انجام دهد، میبرای  بتواند كاری

توانند به سدمت خدود جدذب کنندد، گردبدادی کده در  نمی به راه انداخت 2223و  2222در سالاای  SARSی  قضیه

ساعت به بدار  8آن تعداد را فقط در عرض  ،را گرفت. سوان  خودرویی نفر 774ماه جان  9در عرض مجموع، 

 آورند. می

ای از فجدایع منفدرد و تدر افتداده نیسدتند؛  ای صدرفاً رشدته هدای جداده اند بپذیرندد كده مر  ها شروع كرده بعضی

هایی از موفقیدت نیدز  نااند. و در این میدان داسدت ی توسعه شوند، بازدارنده شوند و با هم دیده می وقتی با هم جمع می

هایشدان را بدرای تدأمین  درصدد حدق بیمه 12اند كده  گزاران خودرو موافقت كرده جی، بیمهیوجود دارد. در كشور ف

ای در  درصدی مر  جداده 44هایش منجر به كاهش  كه برنامه –ای بپردازند  جاده ِِ  مالی یر شورای ملی ایمنی

شد 2222سال پیش از  4طی 
12
. 

گذاری بدده شدددت بددا  سددرمایه ،ای ایمنددی جددادهکددار بددر روی هاسددت كدده بپذیرنددد  در قددانع كددردن دولتكلیددد مدداجرا 

دسدت زد،  (GRSP)ای  بانر جاانی به ابتكاری به نام مشداركت جادانی ایمندی جداده 1999ایست. در سال  صرفه

تواند كمكی باشد  بلكه می ای مسئولیتی صرفاً اخالقی نیست، منی جادهای هك نای ههاست ب كه هدفش مجاب كردن دولت

 در راه هموارسازی مسیر برون رفت از فقر.
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GRSP 32خداص، هدر سداله  ِِ  ای بدرای یدر كشدور كند كه كشد كدرد تصدادفات جداده ای نقل می از بررسی 

ی اصدالحاتی در طراحدی جداده،  ای، كده در بردارندده دارد. یدر طدر  جدامع ایمندی جداده میلیون دالر هزینه برمدی

اندداز  میلیدون دالر پس 1.5 هزار دالر ساالنه هزینه دارد و درناایت هدم بده 152ز این قبیل باشد، فقط آموزش و ا

شدود ای منجدر می بخاطر كاهش سوان  جداده
13

آمدوزان  در سراسدر جادان، از تدأمین دانش GRSP. ابتكدارات ناداد 

استفاده  میلیون موتور سوار ویتنامی به 12دید گرفته، تا تشویق -های خوش ها و كاپشن پشتی  آفریقای جنوبی با كوله

ای،  تابلوهدددای بازتدددابی جددداده ندددكمدددر كرد GRSPمنددی، تندددوع وسدددیعی دارنددد. در مجارسدددتان شدددركای ای هاز كال

شود خدمت گرفتههای خطرناک به  ای در محل نویسی جاده  محدودیت سرعت و عالمت
14
. 

هسدتند. كدارزار  یدهی روند كاهشی مر  با وسدیله نقل ادامه ها خواهان دولت  یافته، در این میان در دنیای توسعه

اینكه نوشیدن، مدواد زدن یدا  –"فكركن" انگلیس هدفش این است كه رانندگان در مورد پیامدهای كارشان فكر كنند 

گذارد. تعددادی از  های خاص تأثیر می شان در برخورد با موقعیت بسیار تند راندن به چه صورتی بر روی توانایی

ماار كردن سوان  وابسته بده الكدل برای شورهای اروپایی كارزاری برای تشویق "رانندگان برگزیده" در تالش ك

هددایی بددرای رانندددگان  انددد. در آمریكددا "بنیدداد آمریكددایی اتومبیددل بددرای ایمنددی رفددت و آمددد" اخیددراً پروهه راه انداخته

گواهینامه(، "رانندگی سر به هوا" )مثالً در مواردی كه رانندگان در پشت فرمان بخورندد و بنوشدند،  )بی جوزم بی

 است.  ایمنی صندلی كودک به انجام رسانده نیز یا با تلفن سیار صحبت كنند( و

مددوارد،  تددر بیشای، در  مددد جددادهااحسدداس بیاددودگی اسددت. سدوان  رفت ،ای مددر  جدادهپیامددد انگیزتددرین  شداید غم

گیدرد. نلسدون مانددال از احسداس فقددانی  هدای جدوان شایسدته را می طور كامدل گزیرپذیرندد. ایدن حدوادث جدان آدم به

تدوانم بدا كلمدات  كدرد كده از شدنیدن مدر  پسدر بدزرگش در تصدادف ماشدین بده او دسدت داده بدود: "نمی تعرید می

زخمددی در قلددبم بدداقی گذاشددت كدده هرگددز بابددود  كنم بیددان كددنم. ایددن حادثدده احسدداس اندددوه و فقدددانی را كدده حددس مددی

یابد" نمی
15
. 

ی  پرسدیدند كده چده غدولی را از شیشده توانستند سخنان ماندال را بشنوند، از خود می مخترعین اتومبیل، اگر می

كده مطمدئن شدویم نفدوذ اتومبیدل تدا آنجدا كده ممكدن  –ی مدا نیدز و همده–هاسدت  اند. اینر نوبت دولت جادو آزاد كرده

 خطر شود. یاست ب
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هزار مورد  075این سو، بیش از  به 0322از سال  -70

های سقط جنین  اقدام به خشونت و ناآرامی در درمانگاه

 است. آمریكای شمالی رخ داده

، كشددیش پیشددین پرسددبیتری نخسددتین كسددی بددود كدده بدده خدداطر كشددتن پزشددكی كدده سددقط جنددین 2223در سددپتامبر 

اش جیمدز بدرت را در "مركدز بدانوان"، در  دكتر جان بریتون و راننده ،پل هیل، 1994كرد اعدام شد. در سال  می

اسدت تدا  پنساكوالی فلوریدا به قتل رساند. هیل خودش را به پلیس معرفی كرد و به آنان گفت دكتر بریتون را كشته

 گناه" را بگیرد. جلوی مردن "نوزادان بی

الت بدا اعددام ای هاست: "باورم این است كد ه آرمانش بودهوی پیش از اعدامش گفت با اشتیاق منتظر مر  در را

یافت، باز هم دسدت  خواهد ساخت"، و به خبرنگاران گفت اگر فرصتی دوباره می و ا نسوه كردن من، از من شاید

در روز  کزد تا جان كودكان نزاییدده را نجدات دهدد. تظاهركننددگان بسدیاری در بیدرون زنددان اسدتار به كشتن می

 :شدد تر بیشآخرین ااااراتش خواستار خشونت در از هیل به عنوان قارمان یاد كردند. هیل پیش از اعدام  ،اعدام

كشنده، باید با آن نیدرو مخدالد باشدی و آنچده در تدوان داری انجدام دهدی است ی ی"اگر معتقد باشی سقط جنین نیرو

"سّد راهش شوی.تا 
1
 

كده سدقط  1973" در سال دوی  در برابر  رو  ی " سو، در پرونده نای هاز زمان صدور حكم تاریخی دادگاه عالی ب

 2رأی بده  7اسدت. دادگداه بدا اكثریدت  ی آمریكدا بداال گرفته ساخت، نبرد بر سدر كودكدان نزاییدده جنین را قانونی می

 د، چدرا كده تصدمیم یدر زن بده پایدان دادنندرأی، حكم كرد ایالت این اختیدار را نددارد كده سدقط جندین را ممندوع ك

ی قدانون  آزادی انتخاب شخصدی در مسدایل خدانوادگی اسدت كده در چاداردهمین اصدالحیه حقّ  اش مشمول حاملگی

 است.  اساسی آمریكا از آن پشتیبانی  شده

ی "رو در برابدر ویدد" را  از سدوی پروندده  آزادی تدأمین  شدده ،از آن زمان به بعد، چندین تصمیم دادگداه عدالی

–اند كه هدفشدان جلدوگیری از سدقط جندین اسدت  گذراندهو شروطی ها قوانینی  خی ایالتبرحتّی اند، و  محدود كرده

بتواند وی را از عمل دلسرد كند، یا الدزام یدر وقدت انتظدار  تاًِ این شرط كه به زن باید اطالعاتی داده شود  مثال

لددن ِ   سددوی بنیدداد ا از 2223در هانویدده  یعمددل سددقط جنددین. پیمایشدداقدددام بدده  اجبدداری میددان نخسددتین مشدداوره و 
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ترین  د" میدزان سدقط جندین در آمریكدا در پداییندربرابر وی   ی "رو   سال پس از پرونده 32ماخر كشد كرد كه  گوت

است ی نقش بزرگی در این افت داشتهرگیری اضطرا است، و اینكه پیش تاكنون بوده 1974آمار خود از سال 
2
. 

فعلدی تدا حدداكثر امكدان  ِِ  كه دسدتگاه دولتدی ها، این روندهای كاهشی كافی نیستند. آنان از این برای بعضی اما

بعضدی از مدردم در مدورد آنچده كده كشدتن كودكدان نزاییدده  .در پی محدودكردن سقط جندین نیسدت، راضدی نیسدتند

آمدار  (NAF)فدراسدیون ملدی سدقط جندین  برندد. هدا می گداه اسدند كده احساساتشدان را بده درمدانقددر حسّ  دانند، آن می

كده نگادداری سدوابق شدروع   1977كندد، و از سدال  هدا ثبدت می هدا را در ایدن درمانگاه رویدادهای خشن و ناآرامی

اند های آمریكا و كانادا رخ داده گاه مورد رویداد در درمان122222تاكنون  ،است  شده
3
. 

هدا و  " درمانگاه گروهدی ِ ِزندی غاز "زا–رب و خشدن هسدتند ی كداملی از رفتارهدای مخد گسدتره ،ایدن رویددادها

های آندان در  ، تا عكدس گدرفتن از زندان مراجدع و پخدش عكدس و پرونددهها در بیرون آن آزار مراجعین و كاركنان

های پر از مواد شبه آنتراكس اینترنت؛ از فرستادن پاكت
12
 سوزی و قتل. گذاری و آتش تا بمب 

ین  دكتر بارنت اسلپی 1999اكتبر  23اند. در  گران ضد سقط جنین به قتل رسیده كنش نفر تا به حال از سوی 7

. همسدر دكتدر کشدته شدد تیرانددازی ی تر بده ضدرب گلولدهنیویورک ایستاده بدود كده  یهاش در بوفالو در آشپزخون

شددد، امددا  یددن و چاددار پسددرش نددزدیكش بودنددد. وی پنجمددین پزشددكی بددود كدده بددا تفنددگ دور زن مضددروب می اسددلپی

ی پلیسی، جیمز كداپ در فرانسده دسدتگیر و بده  شد. پس از دو سال جستجوی گسترده نخستین پزشكی بود كه كشته 

قتل یدر پزشدر كاندادایی  محكوم شد. وی متام به تالش به 2او به قتل درجه  2223شد. در مارس  مستردآمریكا 

سدال تدا حدبس ابدد محكدوم  25ی دیگر در كانادا تحت تعقیب قرار گرفدت. كداپ بده  نیز شد، و در رابطه با دو حمله

 شد. او از عذرخواهی برای اعمالش سرپیچی كرد.

 "ارتدش خددا" بدود، یعندی ِِ  ی زیرزمیندی كاپ به تناایی اقدام نكرده بود. وی براساس گزارشات، عضو شدبكه

گرایدان در ایالدت  ی هدم جنس گذاری در یر درمانگاه سدقط جندین و یدر كافده افكن كه با بمب ای هراس عضو شبكه

هدای  گداه ی آنتراكسدی بدر ضدد درمدان سقط جنین، صدها تادید به حملده ِِ  ی ایلینویزی جورجیا، ربودن یر واسطه

ت. سایت اینترنتی این گروه مخلدوط عجیدب اس سقط جنین و گروهی از سایر رویدادهای خشونت بار در پیوند بوده

گرایدی و ضداسدالمی. امدا بده  جنس ، تبلییدات ضدد هم هدای ندوزادان سدقط  شدده و غریبی است از متون دیندی، عكس

 اند. شوند، قارمان گوید آنانی كه متوسل به خشونت می روشنی و آشكارا می

                                                 
12

   ترس ووحشت فراوانی در آمریکا بوجود آورد.  2222ی  پستی ِ تروریستی آن در دهه   های پاکتسمی که  ای هماد -
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جنین، "جنگدی كده  گر ضد سدقط كنش ،رسلیها یلبه سخن ن–بیند  این گروه خود را با دولت آمریكا در جنگ می

اسدت، جنگدی اسدت كده دولدت آمریكدا در  جریدان داشته  تاكنون در این كشور بده شدكل اعدالم ن شدده 1973از سال 

گویددد: "مثددل  بده شددكل مددثثری بدر ضددد فرزندددان خددا اعددالم كددرد." وی در ادامده می ی "رو در برابددر ویددد"  پروندده

هددا ممكددن اسددت  شددوند، خددود بمب رلنددد در آنجددا كددار گذاشددته میای هجماددوری خواهددایی كدده از سددوی ارتددش  بمب

باشدد،   شدده و مشدخی  و مسدئولیت اقددامات نظدامی بده دقدت تعیدین   باشند، اما وقتی جنگ اعالم  شدده  افكن هراس

نیستند" ای نههای بزدال دیگر بمب
4
. 

ی سدایتی قدرار دارد كده فارسدتی از اسدامی ندام ندورمبر " یعند هدای بدد هارسلی فردی است كه پشت سر "فایل

كنند. وی مدعی است مددارک را  های سقط جنین كار می گاه دهد كه در درمان پزشكان و سایر كاركنان را ارائه می

گویدد، "هددف مدا  هدا را بده دادگداه بكشداند. آنطدور كده وب سدایت می آورد. با این امید كه تمامی سقط جنینی گرد می

اسددت كدده در كسددب و كددار كشددتار نددوزادان در سراسددر آمریكددا دسددت دارد، بنددابراین هماننددد ثبددت اسددم هددر فددردی 

 توانیم این افراد را به خاطر سالخی فرزندان خدا مجازات كنیم." های نورنبر  در آلمان نازی، می دادگاه

آنچده كده  ِِ  اندد. ایدن سدایت بدا تصداویر تندد و خشدن ها" درواقدع فارسدت مر  كردند كه "فایل  بسیاری حس می

شددگان"  فارسدت "قصدابان كدودک و قصدابی !هایی خون چكدان است، تكه  های بدن باشند تزیین  شده ااهراً باید تكه

آیدد و  شدود، اسدمش بده رندگ خاكسدتری درمی وقتدی یدر نفدر از فارسدت زخمدی می–هاسدت  شامل اسامی و ایالت

 خورد. هنگامی كه تلفاتی رخ داده باشد اسمش خط می

كننددگان  جورج دابلیو بوش رئدیس جمادور فعلدی آمریكاسدت. تایه ،آخرین اضافات فارست نورمبر در میان 

از دادن اعتبددارات فدددرال بددرای خطددوط فعلددی پددژوهش بددر روی  2221هددا" بدده خدداطر رضددایت وی در اوت  "فایل

میم بددوش را رسددلی تصددها است.  هددای سددقط  شده ترضددند، كدده مسددتلزم برداشددت سددلول از جنینعهای بنیددادی م سددلول

همچون "عادی با شیطان" توصید كرد. جنبه پندآموز و طنز عجیب قضیه در این است كه بدوش از سدوی گدروه 

انتخدداب، معتقدنددد دسددتگاه اجرایددی او حددّق  شددود، همددانطور كدده بسددیاری از فعدداالن طرفدددار ِ نددورمبر  محكددوم می

انگشدت  بدوش 2223روی حكدم اوت  (NOW)تادیدی جدی برای "رو در برابر وید" اسدت. سدازمان ملدی زندان 

ای پرداخدت شدود كده سدقط جندین  المللدی ی فدرال نبایستی، به هیچ سازمان بین گذارد كه اعتبارات تنظیم خانواده می

بدوش كده تعددادی از  2223كندد، و نیدز بدر روی الیحده هوئدن  كند یا زنان را به خددمات سدقط جندین هددایت می می

كندد،  كندد، تأكیدد می های دوم یا سدوم حداملگی را ممندوع می ی سقط جنین در سه ماههراهكارهای مورد استفاده برا
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افكندی و تروریسدم  معتقد است وی حتی سدقط جندین را بده هراس NOWبدون توجه به تادید احتمالی سالمت زن. 

تشبیه كرد
5

از دیدد ضدد –ها، رئیس جماور بوش هنوز در فارست ندورمبر  قدرار دارد  ی این . اما علی رغم همه

 ها، او محكوم به جنایت برعلیه بشریت است. سقط جنینی

 حاوی" تادیدات واقعدی" "های نورمبر  یر دادگاه تجدیدنظر فدرال حكم كرد كه سایت "فایل 2222در سال 

ای نیسدتند  ن تادیددات مصدداق بیدان سیاسدیای هكد كنندگان جراحی سقط جنین است، و نیز ایدن خشونت برضد عرضه

. ایدن پروندده آیندد حسداب می و لذا جرم به اند  ذكر  شدهدر قانون اساسی  ی حق آزادی بیان  نخستین اصالحیهكه در 

مختومده اعدالم  2221پزشر به دادگاه بدرده بودندد، قدبالً در سدال  4ی خدمات سقط جنین و  كننده را كه دو عرضه

وادار كدرد تدا دوبداره در ایدن مدورد بده فكدر فدرو دادگداه فرجدام را  2221سدپتامبر  11های  كرده بودند، امدا رخدداد

هدا را بده عندوان  شد كه پزشدكان آن عمالی این احوال، حكم تازه فقط بر روی یر كارزار پوستری ا برود. با همه

ای كه از حكدم پشدتیبانی  قاضی 6رسلی روشن بود: هر ها  ها پوستر مر  بار" شناخته بودند. پاس  نیل مصداق "ده

دشون میفارست نورمبر  اضافه  به ،كردند هم
6
. 

 بدرای افدرادیاسدت  حقدیّ  این باید بپذیریم –و بایستی این چنین هم باشد–اگر ما به حق آزادی بیان معتقد باشیم 

ی  نددهیاكدده نظراتشددان را ممكددن اسددت ناخوشددایند و اهانددت بددار تلقددی كنددیم. امددا چدده هنگددامی اسددت كدده بیددان اجبارگرا

 شوند؟ كنند، و به ارعاب تبدیل می عبور میحّق  های فرد از خط قرمز دیدگاه

ا اقددام یدا ای هبتوان تصمیم گرفت ك با این میزان پیچیدگی موضوع از دیدگاه عاطفه و اخالق، احتمالش كم است

تواند بشود یدا نده.  می "زندگی-طرفدار"های  هایی از فشار گروه گاه كامالً جدا از گونه هیچ ،عدم اقدام به سقط جنین

، از سدر دادن هونی وجود ندارد تا بتواند كارزاركنندگان را از جمع شدن در بیرون درمانگاهاا، از توزیع جزوقان

ایسدتند تدا  گاه مانع شود. اما وقتی مردم بازو در بازوی هم می شعار و خواندن نماز و دعا برای افراد درون درمان

آیدددد. هنگدددامی كددده مدددردم اسدددم و آدرس پزشدددكان  میجلدددوی زندددان را در بیدددرون درمانگددداه بگیرندددد، مشدددكلی پدددیش 

 گدری و آوازه وری آید. وقتدی كده سدخن كنند، باز هم مشكلی پیش می ی خدمات سقط جنین را منتشر می كننده عرضه

 شود، آن وقت است كه دیگر مشكل جدی خواهد شد. به درون خشونت سرازیر می

شدان احتدرام بگدذاریم، هدر قددر كده  هدای ضدسقطی دگاهباید از خود مطمئن شویم كه به حق مردم برای بیدان دید

مان مشمئزكننده باشد، و هر قدر كه با آنان موافق یا مخالد باشیم. باید نیز مطمئن شویم كده ناادهدای مجدری  برای

كننددد تددا برخددورد و رفتارهددای  چین نمی شددوند و آنددان را عمددداً دسددت مددان، نسددبت بدده آنددان تبعددیض قائددل نمی قانون
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ی "آزار و اذیددت و  جددا، اسددطوره های بی ایددن نددوع توجاددات و هشددیاری –شددان پیدداده كننددد  را بددر روی وسددخت سددفت

 كند، و تناا در خدمت تقویت باورهایشان به درستی آرمانشان است. ها را تیذیه می گونه گروه مظلومیت" این

و ضدرورتی  احسداس اجبدار هدا امدا اكثریدت غالدب این–های زیادی وجدود دارندد كده بدا سدقط جندین مخالفندد  آدم

ی خدمات سقط راه بیاندازند. هر دو طدرف بحدث  های عرضه كنند كه كارزاری خشن برعلیه افراد و درمانگاه نمی

ها بحثددی مشددروع را  سددقط جنددین الزم اسددت آن تعددداد اندددک خشددن را همددانطور كدده واقعدداً هسددتند ببیننددد. تروریسددت

 کنند. واهگون میبخاطر اهداف خودشان، 
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نفر را  555/00گرمایش زمین تا هم اینك، هر ساله  -77

 كشد. می

و  اسدت رخ داده: تیییر آب و هوا تا همین حداال این مسئله وجود نداردتری برای بیان  دوستانهماربان تر و راه 

 در حال گرفتن قربانی است.نیز هم اینر 

تجربه كرد.در سراسدر قداره، دماهدا بده بداال های تاری  خود را  ناترین تابست ، اروپا یكی از گرم2223در سال 

ی سانتیگراد باال و پایین رفدت، در حدالی كده  درجه 42دور و بر  ،هفته دماسنج 2صعود كردند؛ در فرانسه، مدت 

طی كرد. در شدارها، كده دماهدا در شدب پدایین  1833بلژیر گرمترین تابستان خود را از زمان آغاز ثبت دما در 

 گذاشت. فرصت كمی برای استراحت باقی می ،كننده آمدند، گرمای خفه نمی

فرسا در چشدم مسدئولین اداهر شدد. در فرانسده  ی انسانی هوای طاقت كم هزینه فقط وقتی كه گرما پایین آمد، كم

شدد كده مدوج  صدنعتی نگادارندد. نخسدت بدرآورد می ای انههدا را در سدردخ متصدیان كفن و دفن مجبور شدند جنازه

زمدین آمدار  گزاری سیاسدتاست. اما سه سدال پدس از آن، بنیداد  نفر را در سراسر اروپا گرفتههزار  35گرما جان 

مردند 2223اروپایی از گرمای تابستان  52222اش را منتشر كرد. اینر باور داریم كه بیش از  اصالحی
1
 . 

آیدد  می خیلدی كدم پدیشهای مشدكوک  مسئولین تحقیق مر –صدا هستند  كرد امواج گرما قاتلین بی بنیاد تأكید می

هدا  های خدود بیاورندد، و آن هدم فقدط در صدورتی اسدت كده تعدداد مر  عامدل مدر  در فارسدت گرما را به عنوان

ای كده تلفدات واقعدی در آن سدال بتواندد تعیدین شدود. بنیداد  بتوانند با یر سال "عادی" مقایسده شدوند، سدال "عدادی"

–اندد   افكار عمومی هنوز به عمق ماجرای آن تابستان پدی نبرده گذاران و به همین علت، سیاستکه دهد  هشدار می

و خبر ندارند كه چه خطراتی ما را در آینده ممكن است تادید كنند
2
. 

ها افت پیددا  ای شد، حاصل كشت موج گرما پیامدهای جدی دیگری هم داشت. وقتی مزارع سبز، رنگشان قاوه

طی یر قرن كاهش یافت درسط  خود ترین  كرد، و سر جمع كشاورزی اروپا به پایین
3

. حاصل گندم در فرانسده 

هدزار هكتدار جنگدل در آتدش ندابود شدد 652درصد كم شد و نزدیر به  22
4

كده پوشدش گیداهی اروپدا  . بخداطر ایدن

و بده همدین خداطر، بده شدكلی –پژمرده شد و از بین رفت، توانایی جذب دی اكسید كربن از هوا به شدت پایین آمد 

 آن در سراسر قاره شد. تر بیشمنجر به انتشار هرچه رحمانه،  بی

اسدت سدال اخیدر بوده 52این فاجعه، حتی فقط از نظدر تلفدات انسدانی، بددترین بدالی طبیعدی اروپدا در طدی 
5

. و 
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كند تیییر اقلدیم هدر سداله  دهد بدتر از این هم خواهد شد. این سازمان برآورد می سازمان باداشت جاانی هشدار می

 دو برابر خواهد شد. 2232و این آمار تا سال –شود  میلیون بیماری را باعث می 5تلفات و  152222بیش از 

اسداالی و هدای  هدایی كده سدبب بیماری یابندد، باكتری تر گسدترش می هدا سدریع كده بیمداری دمای بداالتر یعندی ایدن

ی تددر بیشها هددم نمددو  نددد. پشددهكن شددوند، و منددابع آب را آلددوده می می پنددر رشدددشددوند، در هددوای گددرم  بیددرون روی می

و –توانسدتند در آن دوام بیاورندد  اندد كده نمی قددر خندر بوده كنند كده پیشدترها آن كنند، و به مناطقی مااجرت می می

های بالقوه مرگباری مانندد ماالریدا و تدب دندگ این وضعیت درناایت به گسترش بیماری
13
شدود. در ایدن  منجدر می 

كشدوری كده در  –ست ی پوشیده و پناانی است در ایتالیا رسد ماالریا در حال ااور دوباره حیی و بیی خبر می

است  اعالم كرد از این بیماری پاک  شده 1972
6
. 

گیرانه متوقد كدرد، امدا همدین كدار نیدز  توان با تأمین آب پاک و داروهای پیش ها را می بسیاری از این بیماری

ال بدرای تدأمین خددمات باداشدتی ــّدـكشدورهای فقیدر كده پدیش از ایدن درگیدر تقبسدیاری از و بداوجود  –هزینه دارد 

تواندد بدرای آن كشدورها  می ، از مندابع مدالی تدر بیشگدویی بده تقاضداها و انتظدارات  اندد، پاسد  شدان بوده برای مدردم

از ماالریدا در پدی  تر بیش ،تواند هر ساله تا یر میلیون نفر تلفات شود گرمایش زمین می ی میبین دشوار باشد. پیش

داشته باشد
7
. 

ایم كه مدوج گرمدا چگونده بدر روی رشدد كشدت غدالت در  رسد. قبالً دیده و پس از آن، البته نوبت سوءتیذیه می

هدایی كده  ا بده سدادگی ناشددنی كندد، و آنگذارد؛ تیییرات دما ممكن است كشت بعضی محصدوالت ر اروپا تأثیر می

ی خواهندد بدود. البتده بعضدی كشدورها ممكدن اسدت تدر بیش بشدوند، نیازمندد آ کشدتباز هم با همین شرایط بتوانندد 

پدذیراتری بدرای كشدت و زرع  بده مكان ناگادانمثالً سیبری ممكن اسدت –افزایشی در تولید كشاورزی داشته باشند 

كندد بیندی می بدر روی تولیدد كشداورزی پیشرا " یشكی انگلیس "تأثیر منفی خالصی پز اما نشریه–تبدیل شود 
8

. بدا 

منددابع مددالی بددرای تیییددر مسددیر بدده سددایر انددواع كشددت و زرع، ایددن نبددود ندداتوانی در تولیددد مددواد غددذایی اصددلی و 

ین لطمه را از اوضاع فعلی خواهند خوردتر بیشفقیرترین جوامع دنیا هستند كه 
9
. 

گویندد: گرمدایش زمدین در حدال رخ دادن  شان از مسئله روشدن و آشدكار سدخن می ینر در ارزیابیدانشمندان ا

دانشدمندان سراسدر  2227ی  هاسدت. در فوریده ن گرمدایش، ناشدی از اقددام انسونای هاست، و تقریباً اطمینان داریم ك

ن مسدائل را بده صدراحت ای هتایده كردندد كد (IPCC)دولتدی "تیییدر آب و هدوا" -جاان، گزارشی برای هیئدت میدان

                                                 
13

 - dengue fever 
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ی سدانتیگراد بداالتر بدرود. بایدد  درجده 6.4تواندد تدا  كرد. اگر كداری نكندیم، تدا پایدان قدرن، میدانگین دمدا می بیان می

ی جدانور منقدرض  آورد. صددها گونده ای هم پیامدهای فاجعه باری به بار مدی درجه 4توجه داشت كه حتی افزایش 

آید، و باال آمدن سط  آب دریاها صدها میلیون نفر را  ود آب و خوراک پیش میشوند، در بسیاری كشورها كمب می

كده  –درصدد 92به زبان دانشمندی یعنی بدا اطمیندان   –گفتند "بسیار محتمل" است كند. دانشمندان می خانمان می بی

زیسدت سدازمان  محیطهای  مددیر اجرایدی برنامده ر، یناسدت. بده قدول آخدیم اشدتا ها زیر سر خدود بشدر بوده تمامی این

ی  از جلددوی واهه وتردیددد  بدده عنددوان روزی در یادهددا بمانددد كدده عالمددت سددثال 2227ی  ملددل: "ممكددن اسددت فوریدده

"مردم جاان" به عنوان متام تیییر آب و هوا برداشته شد"
12
. 

 بسیار بدتر از تصورمان است، و این بالیدی اسدت كده خودمداناوضاع گوید:  بسیار روشن می IPCCگزارش 

از این هدم ی زنده، اقدامی بزر  و مثثر انجام ندهیم، اوضاع  ایم. و تا زمانی كه ما به عنوان یر گونه نازل كرده

، عدذر و 2227از سدال دهندد.  ای بدرای امیدد می به مدا انگیدزه نگاهی دیگرها، از  شود. اما این بحث بسیار بدتر می

هایشدان را بدا لحندی پددر  توانندد بحث هدای مدا دیگدر نمی لتبرای دست روی دست گذاشتن وجدود نددارد. دو ای انهبا

میلدی، بده اقددام  موبانه مطر  كنند، از ما بخواهند سام خود را در این میان عمل كنیم، در حدالی كده خودشدان بدا بی

ممكن است شروع كنیم به درک این مطلدب كده چیدزی  كم   قاطع دست نزنند، تا رای مردم را از دست ندهند. ما كم

 زرگتر در خطر است. و شاید و فقط شاید، تیییری در راه باشد.ب

، سر نیكوالس اشترن، اقتصاددان ارشد پیشین بانر جاانی، گزارشی در مورد تأثیر تیییر اقلیم بر 2226در  

روی كسب و كار تایه كرد
11
 22تواند اقتصداد جادان را تدا  او واض  و روشن بود: گرمایش زمین می بندی ِ  جمع. 

تواندد خطدرات فروپاشدی اساسدی  ی آیندده می د كساد كند. وی نتیجه گرفدت كده "اقددامات مدا در طدی چندد دهدهدرص

همدین قدرن و قدرن بعددی، را بوجدود آورد، در مقیاسدی مشدابه  ِِ  های بعددی فعالیت اقتصادی و اجتماعی، در سال

ا بدر اّمدوی بیستم پیش آمد."  ی نخست قرن های بزر  جاانی و ركود اقتصادی نیمه اوضاعی كه در جریان جنگ

ی فعلدی آسدتین بداال زدن بدرای پیشدگیری از آن وضدع، فقدط یدر درصدد تولیدد ناخدالی  این بداور اسدت كده هزینده

پیچیدد: انتشدار گداز ناشدی از تولیدد بدرق و اندرهی، الزم  ی سدفت و سدختی می داخلی دنیا است. سر نیكوالس نسدخه

و اسدتدالل ا ونقلدی بشددت كدم شدود. زدایی پایان یابد و انتشار گاز حمل درصد كم شود، باید جنگل 72تا  62  است 

 كند كه اصل این كاهش انتشارها بایستی بر دوش دنیای ثروتمند قرار بگیرد. می

 ام ... كه هم فرصت اقدام داریدم و هدم داندش آن را، امدا فقدط در صدورتی كرد: خوش بین سر نیكوالس ادعا می
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با جدیت و فوری عمل كندیم"المللی،  به شكلی بین که
12

آخدر خدط، اهدالی رسدیدن از تادیدد بده  تدر بیش. هدیچ چیدزی 

ار را بدده دوش رزهاسددت كدده بددار كددا : االن نوبددت دولت اندددازد. نسددخه پیچیددده  شددده كسددب و كددار را بدده وحشددت نمی

 بگیرند.

ی نادایی گدزارش دوم  برگزار كرد تا نسدخه ی، كار گروه اقلیم سازمان ملل در بروكسل نشست2227در آوریل 

IPCC هددا و  المللددی تیییددر اقلددیم( در مددورد اثددرات احتمددالی تیییددر اقلددیم بدده بحددث گذاشددته شددود. دولت )هیئددت بین

اهمیدت  شدکّی بدر سدرها جنگیدندد، امدا هدیچ یدر  بنددی روز بر سر عبارات دقیق بعضدی از جمع 4دانشمندان مدت 

هدا نقدش  گفت "راز واقعدی ایدن اسدت كده دولت سی می بی گزارش نداشتند؛ یكی از رؤسای مشترک كار گروه به بی

كشدند" گیرندد و كندار می خود را در این جریان پس می
13

دولتدی، كلیدد هدر گونده   زام و دخالدتتد. بده سدخن دیگدر، ال

 ن گزارش خواهد داشت.ای هموفقیتی است ك

قدرار شدد كده دو گدزارش دیگدر ارائده دهدد، یكدی از  IPCCود؟ در زمان نگارش این مقالده، ش پس بعداً چه می

بایسدتی پایدانی باشدد بدر ندزاع  IPCCهای ترمزكردن تیییر اقلیم. در مجمدوع، گزارشدات  ها مربوط است به راه آن

را معكدوس كندیم و گروهدی  میان آنانی كه معتقدند باید هر كاری را كه ممكن است انجام دهدیم تدا روندد تیییدر اقلدیم

ها الزم است هرچه زودتر با هم بده اجدرا  یافت گویند باید خود را با تأثیرات آن سازش دهیم. هر دوی این ره كه می

 درآیند. 

شداید بحدد كدافی سدریع نباشدند، امدا رویددادهای مشخصدی در البتده –اند بده پاسد  دادن  سیاستمردان شروع كرده

كنندد  یس، دولت كارگری و مخالفان محافظه كارش برای كسب رأی "سدبز" تدالش میحال رخ دادن است. در انگل

انتشدار گداز تدا سدال  ِِ  درصدی 82ن هدف كاهش رن ــمِ ــ از هم جلو بزنند، تا جایی كه رهبر حزب كارگر، دیوید ك

 2222سدال درصدی تا  22ی اروپا بر سر هدف تازه و سفت و سخت كاهش  است. اتحادیه را پیشنااد كرده 2252

ن هددف بدرای ای هبد نی رسدید ی سداالنه كینسی هشددار داد كده هزینده است، هرچند كه شركت مشاور مك توافق كرده

 میلیارد یوروست. 82كشورهای عضو 

های بسددیار  شناسددند، امددا در آنجددا هددم، نشددانه آمریكددا را بدده عنددوان دشددمن بددزر  جنددبش ترمددز تیییددر اقلددیم می

 :حكدم كدرد 2227ود كده حداكی از احتمدال تیییدر اوضداع اسدت، دادگداه عدالی در آوریدل شد ای دیدده می كننده گرم دل

دولت مشخصاً اجازه دارد جلوی پراكنش گاز را بگیرد، و با ایدن حكدم در را بده روی كنگدره بداز كدرد تدا قدوانینی 

عملی دسدتگاه  از بیناامید  ،الت و سیزده گروه محیط زیستیای هبرای برخورد با گرمایش زمین تصویب كند. دوازد
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اقددامی كده راه را بدرای رئدیس جمادور بعددی آمریكدا همدوار –دست به اقدام زدندد  ،اجرایی رئیس جماور "بوش"

ی  بخددش چشددمگیر برنامدده ،ی نامزدهددای دمكددرات و جماددوری خددواه كنددد تددا گدداز پراكنددی را ماددار كنددد. همدده می

 اند. ان را به تیییر اقلیم اختصاص دادهش یگزار سیاست

–ای اسدت كده اگدر هدر كداری بكندی  حدوزه جا این هی ماسدت؟ خوشدبختان در ایدن میدان، چده نقشدی بده عادده الح

بدرای نجدات  گدامی 12تدأثیری خواهدد داشدت. سدازمان صدل  سدبز طرحدی –نظر از كوچكی یدا بزرگدی آن  صرف

كند انرهی )و نیز سیاره( پیشنااد می
14
طور  سدرمایش )یدا بدهی سیسدتم گرمدایش و  شدامل كدم كدردن درجدهطرحی : 

های كدم مصدرف، خداموش كدردن وسدایل  و المپ کم مصرف های برقی انتخاب دستگاه ،ها( كلی خاموش كردن آن

هددا برقددی در سدداعات بیكدداری آن
14
ی اسددتفاده از  در مددورد نحددوهات،  ی وسددایل برقددی مشددورت کددردن بددا فروشددندهو  

قددر بده  ن كارهدا اقددام كنندد، همونای هقددر مدردم بدكندی. هدر  بدرق مصدرف مجبدوری هنگامی كه در ی "سبز" تعرفه

 گذاری كنند. ی انرهی سرمایه شار وارد خواهد شد تا بر روی منابع تجدید شوندهفها  شركت

ایدن كداری –های دیگری كه بتوانی گاز پراكنی خود را كم كنی فكر كن. كمتر با اتومبیل سفر كن  در مورد راه

ات  ریزی برای تعطیالت بعددی یدا سدفر بعددی كسدب و كداری ، وقتی نوبت برنامهاست آشكار، اما كارستان. بعالوه

و این رشد بدا عشدق مدا بده –ترین علت تیییر اقلیم است  رشد یابنده ،ها فكر كن. هواپیمایی رسد، در مورد گزینه می

توانیدد بدا  ، اگدر میشود. عاد كنید كه پروازهای كمتدری داشدته باشدید كم آن دامن زده میمصنوعاً  ی  سفر و هزینه

ای بدرای  و اگر مجبورید حتماً سفر كنید حواسدتان باشدد كده پولتدان بده برنامده–قطار یا قایق سفر كنید، پرواز نكنید 

ها كده بایدد  ایست برای باترین راهكار این برنامه نامه "جبران كربنی" كمر كند. دولت انگلیس در حال تدوین آیین

دبه اجرا درآین 2227تا پاییز 
15
. 

نددام كددن. بددر روی  تیییددر اقلددیم ثبت بددرای های طومارنویسددی پددیش از هددر اقدددامی، فعددال شددو. در یكددی از سددایت

 ات اهالی منطقدهات در مجلس صحبت كن، با  با نماینده –توانی انجام بدهی  مباحث پژوهش كن، ببین چه كاری می

نماید كه ما بعنوان فرد، فشار  ط در صورتی رخ میفق ،ی ایجاد تیییر رانه صحبت كن و این كار را ادامه بده! پیش

 مان را در باالی دستور كار سیاسی خود قرار دهند. ی سیاره مان وارد كنیم تا آینده های انبوهی بر روی دولت

تواندد رخ دهدد، بدا وادار كدردن  كده چده می فامیدن ایناند:   مشیول  شده ری کا به ادامهدانشمندان و اقتصاددانان 

مدان تدا كداری بكنندد. اگدر دسدت بده  هدای ای جسور كه همه چیز را آشكارا به مردم بگویند و بدا ترسداندن دولته آدم

                                                 

 گوگل كنید. Greenpeace Twelve-Stepها كافي است عبارت را   براي دیدن انواع این طر  - 14
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. اندد از آب درآمدهنادرسدت  کنندده ی نگرانهدا بینی دست هم بدهیم، آن وقت است كه شاید بتوانیم ثابت كنیم  ایدن پیش

  شان وجود نخواهد داشت. واقعاً هیچ جایگزینی برایآن وقت است كه –زیرا اگر اجازه دهیم كه پیش بیایند 
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ی  یک سوم میانگین بودجه ا، پرداخت رشوهنیدر ك -79

 دهد. خانوار را تشكیل می

"ناقابدل"( تقریبداً اتفداقی معنی  بده كیددوگو" )بده زبدان سدواحیلی ا، درخواستی برای "كیتدانیاهالی ك تر بیشبرای 

ه مشكل بتوانی كاری را به انجام برسدانی. ثبدت ندام فرزنددت وگویند بدون پرداخت رش ها می ایینیاست روزمره. ك

ی دولتی یعنی سبیل چند نفری را چدرب كدردن. اگدر مدریض باشدی و نیداز بده دارو یدا تخدت بیمارسدتان  در مدرسه

تمدامی چیزهدایی از قبیدل  كه به چندد آدم كلیددی چیدزی بددهی. شود مگر این داشته باشی، بخت این كار نصیبت نمی

ای الزم دارنددد. بدده قددول یكددی از اهددالی نددایروبی،  رشددوه ،گددواهی تولددد یددا مددر ، مشدداغل، مجوزهددای كسددب و كددار

صب  روز بعد بلندد شدی، و  حال ،در هماناست سال پیش مرده 12توانی مداركی جور كنی كه ثابت كند پدرت  "می

برای پدرت یه پاسپورت جور كنی"
1
. 

وكیددوگو" )كشدور رشدوه( آن همده یتیدا ك چدینن پیشینه، تعجبی ندارد كه آواز اریر وایناینا به ندام "ای هباتوجه ب

ای را حكایت  های روزمره هاست، رشوه های عاشقون ی مقابل ترانه ی مسری آن كه در نقطه طرفدار پیدا كند. ترانه

 مانند ی، در حضور تماشاچیان2221را در ماه اوت  است وایناینا این ترانه  ایی  شدهنیكند كه بخشی از زندگی ك می

معدداون رئددیس جماددور و گروهددی از مقامددات دولتددی اجددرا كددرد. وقتددی شددروع كددرد تددا مصددرع دوم را بخوانددد، 

كده فسداد  كردند به فامیدن ایدن ها داشتند شروع می ایینیا پیام پیش از این نفوذ كرده بود. كمّ ا–اش قطع شد  میكروفن

 زی است كه نباید بپذیرند.در هر سطحی، چی

دهنددد. گددزارش  هددا چقدددر رشددوه می دهددد كدده میددانگین آدم ا دقیقدداً شددر  مینیددی شدداری ك فارسددت شدداخی رشددوه 

كده رقمدی –اندد  بدار در یدر مداه رشدوه پرداخدت كرده 16طور میدانگین مدردم  مشخی كرد كه بده 2221ی  هانویه

 رسید. یر سوم درآمدشان می به

سدداده بدده شددكل "كدداربرد نادرسددت قدددرت محولدده در جاددت نفددع فددی افیت فسدداد را بددا تعریالمللددی شددف سددازمان بین

های  از شدددركت–دهدددد  هدددا را پوشدددش می ای از فعالیت ی گسدددترده دامنددده ،كندددد. ایدددن تعریدددد شخصدددی" معرفدددی می

ی كده در پردازند تا دسترسی ترجیای به قراردادهای دولتی بدست آورند، تا افسران پلیس ای كه رشوه می چندملیتی

خواهند تا دستمزدهای ناچیزشان را جبدران  دارند و از آنان پول می می نگهرا ای رانندگان  های جاده بازرسی-ایست

ی احسداس  ی اریفی در نحدوه نكته –است  ا  شدهنیدر ك که چنان هم–شود  گیر می د. وقتی فساد در یر جامعه همهنكن
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دوست نداشته باشند مجبور به پرداخت رشوه شدوند، امدا بده جدایی دهد. مردم ممكن است  مردم نسبت به آن رخ می

المللدی شدفافیت در  ی سدازمان بین پذیرندد. رئدیس شدعبه رسند كه آن را بده عندوان بخشدی از زنددگی روزمدره می می

كنندد حدس كنندد كده  كدم شدروع می دهدد: "مدردم كم ن شدر  گدزارش میای هندو، وضدعیت را بد هل اوتیدِِ   ود  ـِـلـ  ا، گنیك

افتد، خودشان همدان كدار را انجدام  گریزناپذیر و طبیعی است. به همین خاطر وقتی فرصتی به چنگشان می ،رشوه

دهند" می
2
. 

امدا آندان الزم –ا ممكدن اسدت بتواندد كداری بدرای ایدن مشدكل بكندد نیی ك خانم اوتیه نو معتقد است كه دولت تازه

ای رای دادندد بده ندام مدوایی كیبداكی، كده بدا  رئیس جماور تازهها به  ایینی، ك2222است سریع عمل كنند. در پایان 

كدار بده مجلدس گفدت: "فسداد؛  هخط مشی ضدفساد وارد ریاست جماوری شد. پرزیدنت كیباكی در هنگدام شدروع بد

است كه وضع تیییر كند و  است". وی اضافه كرد وقتش رسیده مان را به تحلیل برده ملی  و روحیه  اقتصاد، سیاست

 ییر قرار است از باال آغاز شود.این تی

ای الزامی است، اما برای دنیای در حال توسعه بده شددت حیداتی اسدت. زمدانی  كنی فساد برای هر جامعه ریشه

اسدت. ایدن  آمدد، امدا مشدكل فسداد تلفدات خدود را گرفته ی موفقیدت در آفریقدا بده حسداب می ا نموندهنیدبود كه داستان ك

در فارست فاسدترین كشورهای دنیا داردكشور هم اكنون دهمین رتبه را 
3

كند آمدار فقدر  . بانر جاانی محاسبه می

 1992درصدد  4رشد كرد، در زمانی كه ارقام جاانی فقر در حال كاهش بود. آمار رشدد از  1992ی  ا در دههنیك

رسید. مر  و میر نوزادان باال رفت، ثبت نام دبستانی سقوط كرد 2221یر درصد  به
4

ی  ه توسدعه. واض  بود كد

 است، و فساد تا حدودی متام این وضع بود. ا جات عكس را در پیش گرفتهنیك

كنندد، از  جمعیدت در فقدر زنددگی میاز گذارد؟ وقتی بیش از نیمدی  چرا فساد این همه تأثیر بد بر روی فقرا می

ت باداشدتی، از شدوند: از آمدوزش و پدرورش، از خددما دسترسی به چیزهدایی كده بده شددت نیداز دارندد محدروم می

 تدر بیشی تدداركات دولتدی را  درصدد هزینده 25تدا  22حساب" بندا بده برآوردهدا و شیل. در این میان رشوه و "حق

د. بدازار بده نداختصاص نیاب استنیاز  تر بیشاند، ممكن است به جاهایی كه  كند. منابعی كه پیشاپیش كمیاب بوده می

شدود.  ی فقدر بددتر می بندابراین چرخده–شدود  اساسدی مدردم غفلدت میشدود، و از نیازهدای  هم ریخته و ناكارآمدد می

كندد،  منصدرف میدهدد و  فدراری میهدای اساسدی را  گذاری خدارجی در پروهه ای بد در فساد، سرمایه داشتن سابقه

عنصدری از  ،كنند. امكان دخالت دولدت و تقاضدای "حدق و حسداب" هایی كه توسعه و پیشرفت را كند می انصراف

كنددد كدده در اوضدداع امددروزه، كسددب و كارهددای انگشددت شددماری حاضددر  و عدددم اطمینددان وارد مدداجرا می ثبدداتی بی
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 بگذارند. آن شوند قدم به میدان خطر می

هدا  ی فسادند. دادگاه مواقع درگیر چرخه تر بیشتی در یهای چند مل آنچه كه تقریباً بدتر است این است كه شركت

یر آلمدان.  المللی الهمه المللی ای كرز كانادا و شركت بین شركت بین–ند در لسوتو دو شركت غربی را محكوم كرد

اتاددام آنددان ورود بدده قراردادهددای عظددیم سدداخت یددر سددد از راه رشددوه بددود
5

گذار آمریكددایی بدده خدداطر  . دو سددرمایه

رندد آو هایی درمی های نفت و گداز قزاقسدتان سدر از حسداب های پروهه شان در یر رسوایی عظیم كه پرداخت نقش

كه متعلق به مقامات ارشد دولتی بودند
6
. 

هدیده وجدود -ی شدبه و رشدوه ی متعدارف ای برای جلوگیری از دادن رشدوه المللی ، كنوانسیون بین1999تا سال 

كنندد.  ن كدار اقددام میای هاند و در كشدوری دیگدر بد  هایی شود كده در یدر كشدور تأسدیس  شدده نداشت تا مانع شركت

ها  دادند این رشدوه درواقع، بعضی از كشورهای اروپایی حتی اجازه می–كردند  همه تأیید میی این وضع را  ادامه

خواری مقامددات  ی مبددارزه بددا رشددوه در زمیندده OECDمعدداف از مالیددات باشددند. كنوانسددیون سددازمان  ،ها هیددو هد

سدازمان شدفافیت بده اجدرا درآمدد، امدا  1999ی  در فوریه (CBEPOBT)المللی  عمومی خارجی در معامالت بین

الملل یادآور شد كه در تقریباً دوسوم كشورهای امضاءكننده خبری از اجرای كنوانسیون نیست یا به آن اهمیدت  بین

شددود زیددادی داده نمی
7

رشددوه در  بسددیار بدداالی مبددالغانددد  هایی اسددت كدده نشددان داده . ایددن گددزارش جدددا از بررسددی

شدود.  ی جندوبی پرداخدت می سدی، چیندی، تدایوانی و كدرههای رو كشورهای در حال رشد، از سدوی برخدی شدركت

نیز دیده شدند كه گدرایش بسدیار –اند  ی كنوانسیون بوده هایی از آمریكا، ایتالیا و هاپن كه همگی امضاءكننده شركت

زیادی به رشوه داشتند
8

ی  رسدد تدأثیر نداچیزی بدر نحدوه . این كنوانسیون ممكن است آغاز خوبی باشد، اما بنظر می

 است. ها به رشوه داشته رش شركتنگ

هددای جامعدده بدده آفددت رشددوه  ای در مسددتعدترین بخش سددازی ریشدده اکیر پدد بدده اقددداما، دولددت كیبدداكی نیدددر ك

اسدت. امددا روشددن اسدت كدده هنددوز مشددكالت بزرگدی وجددود دارنددد. دو سددال پدس از انتخدداب پرزیدددنت كیبدداكی،  كرده

یتونگدو مددعی شدد كده از زمدان روی كارآمددن دولدت كیبداكی سردار ضد فساد وی، "جان كیتونگدو" اسدتعفا داد. گ

كددالس درس  12222ل اسددت، پددولی معدداد  میلیددون دالر از طریددق فسدداد از اقتصدداد كشددور بیددرون كشددیده  شده 522

دبستانی
9
. 

برعلیده  شهای كوچه و بازار، در حال آغاز شدور یینیارسد ك اما اگر دولت در حال كارزار است، به نظر می

بلكده مقدام  كنندد،  تناا از دادن "پول ناقابل" خودداری می كه نهاست هایی از مردمی  ناها داست اند. این وهفرهنگ رش
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ا در نیدشوند. گلدول اتیه ندو معتقدد اسدت، ك برند و خواستار مجازات آنان می بسته به پاسگاه پلیس می تـ  خاطی را ك

است، اما وی یدادآور   ی مثال زدنی فساد  شده نیجریه، نمونها به همراه نیی مشكل آفریقایی است. ك این رابطه نمونه

سدازی كنندد، "ندابرده رندج" بده جدایی نخواهندد رسدید. وی  کكنند رفتار خدود را پدا كشورهایی كه تالش می شود می

بداز گیران بسدیار كوتداه مددت  ی فرصدت بدرای جندگ بدا رشدوه های زودرسی نیاز هست، پنجره گوید به موفقیت می

برندد،  ماه. پدس از ایدن مددت، اعتمداد عمدومی زایدل خواهدد شدد. "آندانی كده از فسداد سدود می 24تا  18شاید   است،

گیرندد. آندانی  ای بكدار می های تدازه شدبكهو  سنجند كنند، وضعیت را می خود را بازسازی و اصال  میهای  تاکتیر

ها را در دادگاهاددا معطددل بگذارنددد و  ا پروندددهه ها و سددال تواننددد سددال انددد منددابع هنگفتددی دارنددد، می كدده فاسددد بوده

ده در موقعیت ضعد قرار  كنم اصال  توانند باترین وكال را بخرند. فكر می می طلبان ضد رشوه، از نظر ِعده و عن

دارند. این نبردیست تمام عیار"
12
. 

بایدد نقدش خدود را  می برسیم، در این نبرد باید پیروز شد. و غدرب ی هزاره اگر قرار باشد كه به اهداف توسعه

یافته  های جاان توسعه ی دیگری از تحمیل ارزش این هم نمونه"گویند  هایی را كه می در این میان بازی كند. حرف

دادن ممكن است بخش مادم ایجداد روابدط در میدان اهدالی كسدب و كدار  ، فراموش كنید. سنت هدیه"بر باقی دنیاست

 وحساب زیر میزی. و حق ،ی علنی، اما فرق آشكاری است میان هدایایباشد

های چندملیتی خود فشار وارد كنند كه فرهندگ رشدوه را كندار بگذارندد،  داران الزم است بر روی شركت ساام

كنند. چارچوب كار مشدخی اسدت،  گذارند مجازات  ها باید اطمینان دهند كسانی را كه قانون را زیر پا می و دولت

ر بگذارنددد. تمددامی طددهایشددان را در معددرض خ قدددم پددیش بگذارنددد و شركتامددا سدداختارهای اداری میددل ندارنددد 

المللدی  الزم است مسئولیت خود را جدی بگیرند. بانر جاانی و صندوق بین ،OECDكنندگان كنوانسیون   امضاء

ه اندد كد اندد، فامیده زیدر انتقداد بوده ،كشدی ، كه بخاطر سسدتی در تعیدین اسدتانداردهای شدفافیت و حساب(IMF)پول 

 حاكمیت صال  عمل كند. "پا به پای"كمر مالی باید 

" امیددوار اسدت. سدخت وضدع روزگدارا، "بسدته بده نیدنو" در مورد اوضداع در ك تیهدر هر صورت، "گلدول ا

كنی آن چقدر خواهد  ی ریشه ی تحمیلی فساد را بر جامعه برآورد كرد، یا درواقع فامید كه هزینه است بتوان هزینه

دهد را در جیب خود حفظ كند، آن وقت اسدت كده تیییدر  ایی بتواند آنچه كه رشوه مینیم میانه حال كبود. اگر هر آد

 گیر باشد. تواند چشم می

اش را بدده تصددویب  هنگددامی كدده رئددیس جماددور كیبدداكی در مجلددس حضددور یافددت تددا فارسددت عالئددق اقتصددادی
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انجام  ام برای انجام آنچه كه قصد داریم فامیده ام،  برساند، به مخاطبان گفت: "چند ماهی است كه رئیس دولت  شده

ن شرط كه بتوانیم جلوی فساد را بگیریم"ای همان حتی بیش از نیازمان است، فقط ب منابع دهیم،
11

نگاه  تر ر. اگر ت

گیرندد، واقعداً  ا وقتدی جلدوی راه توسدعه را میاّمد–كنیم، موارد فساد ممكن است فقط همان "ناقابل" خودمدان باشدند 

 هستند. " توجهقابل"بزر  و 
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 855تجارت جهانی مواد مخدر غیرقانونی در حدود  -78

در همان حد صنعت  –شود  هزار میلیون دالر برآورده می

 داروهای قانونی در كل دنیا

ی  انگیدزه ،رند، اما در سراسر تداری  بشدریپژم شكوفند یا می های حكومتی می روند، نظام آیند و می ها می تمدن

گویند  مندان می دانش–كردند  ها تریاک مصرف می سومری ،است. هفت هزار سال پیش فرار از واقعیت ثابت مانده

هدا چدای  سدال پدیش از مدیالد، چینی 3222اسدت. در  این كار در زبان مكتوب آنان نماد تصویری مخصدوص داشته

سدازند. تریداک زمدانی  دهند كه الكدل می الی كه مدارک مصری جاهایی را نشان میخوردن را شروع كردند، درح

بدار بدر سدر تریداک بدا چدین  2، انگدیس 19 قدرن شدد؛ در هدا در منطقده تجدارت می در آسیا پرمصدرف بدود، و قرن

جنگید. در حالی كه ممكن است در مورد قانونی یا اخالقی بودن مصرف یر داروی خاص بحث كندیم، یدر چیدز 

 اند، و شاید همیشه پیدا خواهند كرد. ها همیشه راهی برای نشئگی پیدا كرده قطعی است: آدم

به تصویب رسید و سان فرانسیسدكو دود كدردن تریداک را  1875اولین قانون ممنوعیت مصرف مواد در سال 

بده  کمدرنوزدهم برای ی قرن  ای به آمریكا معرفی كردند كه در میانه غیرقانونی كرد. مواد را هزاران مرد چینی

رفتندد، باعدث خشدم و اعتدراض  ها می آهدن بده آنجدا آمدندد. امدا وقتدی سفیدپوسدتان بده سدراغ تریداک خانده ساختن راه

، بدده همددراه مددردان جددوان ی بسددیارشدددند. مقامددات سددان فرانسیسددكو بدداخبر شدددند كدده "زنددان و دختراندد عمددومی می

پدس از مددتی كده بگدذرد از نظدر اخالقدی و  تداها سدر بزنندد،  هشوند بده تریداک خاند های محترم، ترغیب می خانواده

".سایر موارد "خراب" شوند
1
 

و روی شور  رزیرزمینی كرد. درواقع، ممنوعیت صرفاً ب فقطها را  این تریاک خانه ،رسید قانون اما بنظر می

 آور مواد اضافه شد. ط انحطاهیجان 

وجدود نددارد كده  هدم و هیچ مددركی–تأثیرگذاری شكست خورد  ی مواد در كننده  بنابراین، نخستین قانون ممنوع

ی  ی در یدر سیسدتم قضدایی تداكنون نتیجده داده باشدد. بدا ایدن وجدود كداربرد گسدترده"قانون مواد مخدرنشان دهد "

مددواد را  1971اسددت. ریچدارد نیكسددون رئددیس جماددور آمریكددا در سددال   سیاسددی بسددیار مامددی  شده ِِ  مشددكل ،مدواد

ر مددردم" نامیددد و برضددد كدداربرد و تولیددد و توزیددع آن اعددالم جنددگ كددرد. از آن زمددان بدده بعددد، ی "دشددمن شددماره
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اندد و عبدارت  های زیادی كارزارهای خدود را بدر ضدد كداربران، فروشدندگان و قاچاقچیدان مدواد اعدالم كرده دولت

میلیدارد دالر  12.9لدغ مب 2227مان وارد شد. دولت فدرال آمریكا در سال  "جنگ بر ضد مواد" به واهگان دوران

ملی كنترل مواد خود خرج خواهد كرد اهبردبرای ر
2

میلیدارد دالر دیگدر  22های ایدالتی و محلدی حدداقل  ، و دولت

هزینه خواهند كرد
3
. 

ی سدنتی اقتصداد  مواد مخددر وجدود دارد. نظریده ِِ  یافت ممنوعیتی ای به نفع ره كننده مجاب های لااهراً استدال

بنابراین اگدر خدط –شود  ای، سرانجام منجر به كاهش تقاضای آن می ی هر كاالی ویژه عرضه كند كه قطع حكم می

كدده  عددالوه بدر ایدن ،مدوادمصدرف شددوند.  ی مدواد قطدع شددود، كداربران بداالخره مجبددور بده تدرک عدادت می عرضده

اقبت باداشدتی های مر خطرناک هم هست، چرا كه بار عظیمی از نظام ؛كنند می بشغیراخالقی حسا ،مردم تر بیش

هدر  ،. مدواد معتادكننددهسدتا كندد، و بده شددت در تولیدد جدرم سایم را به جامعه تحمیل می گزاری سیاستو پلیسی و 

كندد. بندابراین، بدرای یدر  را از او سدلب می مصدرف یدا یددم مصدرفكداربر در مدورد  گیری ِ  گونه توانایی تصمیم

 شاروندانش بشود. ِِ  یزن آسیب-حاكمیت درست است كه تصمیم بگیرد مانع خود

  :، این استدالل بسیار "ااهراً معقول" است. اما مشكل بزرگی در این تحلیل وجود داردجا اینتا 

 است. بودهتأثیر  جنگ با مواد مخدر بی

اثدری  اصدال ً های جاانی برای محو تجدارت مدواد شواهد كمی وجود دارد تا بتوان ادعا كرد هیچ یر از تالش

میلیون نفر در سراسر جاان مبتال به سوءمصرف موادند، و تجدارت  222كند  سازمان ملل برآورد میاست.  داشته

زندد میلیارد دالر سر می 422ساالنه به  ،جاانی مواد غیرقانونی
4

غیرقدانونی . بده سدخن دیگدر، بدازار مدواد مخددر ِ

تقریبداً هدم ارزش تجدارت جادانی داروهدای پزشدكی اسدت
5
المللدی را بده خددود  جدارت بیندرصدد كدل ت 8و حددوداً – 

 دهد. اختصاص می

ی فدرال بدرای  است، هرچند بودجه ی گذشته، مقادیر مصرف مواد در آمریكا كم و بیش ثابت مانده در طی دهه

هدای  است. در حدالی كده اداره مبدارزه بدا مدواد مخددر آمریكدا موفقیت درصد افزایش داشته 52كنترل مواد مخدر تا 

گفتند كه ممنوعیدت  می ABCكند، رؤسای پلیس و امدادگران محلی به تلویزیون  و كرنا میاش را در بوق  ااهری

 یگران، دولت هیچ كار است. با یورش بردن به معامله فایده بوده در راستای پیشگیری از گرایش به مواد مخدر بی

آورند هر كسب و كاری رومیكه قیمت را باال ببرد و وقتی پای پول در میان باشد، مردم به  كند، مگر این نمی
6
. 

شدود. بررسدی  از سوی نیروی پلیس كلیلوند شمال شرقی انگلیس پشتیبانی می  ها با پژوهش انجام  شده این یافته
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ای ندارند، بلكده شدواهد كمدی  های معطوف به محدودسازی فروش مواد نه تناا فعالً نتیجه گرفت كه تالش مینتیجه 

 .باشند دادهای  هوجود دارد كه تاكنون نیز نتیج

اگدر واقعداً "جنگدی بدر ضدد  کدرد. ضدسیاست جاری را با تعدابیری محكدم مطدر  مدی مدعیات  گزارش یاد  شده

ترند...  آشكارا از هر وقت دیگدری ارزانتدر و در دسدترس ،مواد" وجود داشته باشد، در حال پیروزی نیست؛ مواد

انتخابش این باشدد  ،قرار معلوم در حال رشد هم هست( بزر  از جمعیت )بخشی كه ازبه اندازه کافی  یاگر بخش

كه به هر دلیلی قانون را زیر پا بگذارد، پس آن قانون اجراناپذیر است
7
. 

فعالیددت تروریسددتی و جددرم  برخددورد بدداگیددری  سددخت درپیامدددهایی واقعددی بددرای تددالش جاددانی  ،قدددرتی ایددن بی

 اعمدالالملدل مدواد افیدونی و  مریكدا از طریدق دفتدر امدور بینی آ تواند داشدته باشدد. وزارت خارجده یافته می سازمان

ای میان قاچاق مواد و هراس افكندی بیابدد و آن  های خود را انجام داده تا رابطه " باترین تالش(BINLEA)قانون 

یافتده وجدود  مدعی اسدت كده "اغلدب اوقدات" پیونددی میدان تروریسدم و جدرم سدازمان هرا تبلیغ كند. وزارت خارج

شوند، در حالی كه  مند می ها باره های نظامی تروریست  های سازمان یافته و ماارت قاچاقچیان مواد از شبكه دارد؛

 درآمد سود خواهند برد. ی جوشان چشمهها از یر  تروریست

ن تجدارت زیرزمیندی سدودآور را خلدق ای هها شاید دقیق باشد. اما بداز هدم بایدد گفدت، ممنوعیدت اسدت كد تمام این

زندد و شددت  و ممنوعیت است كده مبدارزات میدان گروهادا بدرای كنتدرل مسدیرهای قاچداق را دامدن می  ت،اس كرده

فقدط  –دهدد اش را آمریكدا می هزینده تر بیشكه –های تشدید جنگ بر ضد مواد در آمریكای جنوبی  بخشد. برنامه می

خشونت پیرامونی این تجارت خدمت كرد میزانبه افزایش قیمت كوكائین، و 
8
. 

درصدددد مدددوارد  36شدددود كددده  ی انسدددانی ممنوعیدددت اسدددت. بدددرآورد می هدددا، نوبدددت هزینددده البتددده پدددس از این و

HIV/AIDS  :ی دسترسدی  ی مستقیم قوانین محدودكننده نتیجهاین هم در آمریكا با كاربرد مواد تزریقی در پیوندند

های تمیددز بدده سددوزن
9

دار كددردن  رنویسددی و شناسددنامهفاكتوچددرا کدده شددوند خددالف كننددد،  . كدداربران مددواد وادار می

شدوند تدا بده  ی مدواد غیرقدانونی اسدت. و بده همدین خداطر اسدت كده بسدیاری از معتدادان وادار بده خدالف می معامله

دهنددد هددا را معتددادان انجددام می درصددد دزدی 52ی اعتیادشددان كمددر كننددد. در بعضددی كشددورها تددا  هزیندده
12

، و در 

 اند. ی غیرقانونی وابسته یر یا چند ماده كند به گیر میدرصد افرادی كه پلیس انگلیس دست 32حدود

آشدكار  تدر بیشی جندگ بدر ضدد مدواد از سدوی پرزیددنت نیكسدون، هرچده  سال پس از اعالم اولیده 32بیش از 

 كنیم. هایی كه فعالً استفاده می حداقل، نه با این سال  –تواند پیروزی داشته باشد ن جنگ نمیای هشود ك می
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گوینددد بجددای دنبددال  كننددد. می مددواد مخدددر تیییددر تاكتیددر را پیشددنااد می گددزاری ِ هددای سیاسددت بعضددی از گددروه

كده  ها حركت كنیم. ایدن یعندی پدذیرش ایدن ممنوعیت مصرف رفتن، الزم است به سمت راهبردی برای كاهش زیون

هدا را  اسدتفاده از آن كه تواند وجدود داشدته باشدد، چدون همیشده هسدتند كسدانی  ی بدون مواد هرگز نمی احتماالً جامعه

بدرای – هدا باشدیم كدم كدردن پیامددهای منفدی آن در پی ِتوانیم  باید تا جایی كه می كنند. به همین خاطر می انتخاب می

 خود كاربران و باقی جامعه.

مثددل  ؛مددواد مخدددر سددنگین و قددویو  دهنددد حشددیش بایددد قددانونی شددود مدددافعین راهبددرد كدداهش زیددان پیشددنااد می

ی پزشدكان در دسدترس باشدند، یعندی مقدادیر كداربرد بتواندد پدایش شدود.  وكائین و كدراک، فقدط بدا نسدخههروئین، ك

ن ای هدولت در این راهبرد بر روی ساخت مواد آن چنان اشراف دارد كده میدزان خلدوص بتواندد تضدمین شدود، و بد

روندد  مواد مخددر بده كدار می ها" و مشكالت باداشتی ناشی از سایر موادی كه به جای ترتیب از میزان "پرخوری

 كم شود.

هدا ممكدن اسدت  اند كه اگرچده دولت ها كفر مطلق است. آنان مدعی اما از دید كارزارگران ضد مواد، این حرف

دادن مجددوز تولیددد و واردات مددواد شددوند، امددا در آن صددورت هددم كنترلددی بددر روی عرضدده وجددود  کاراندددر دسددت

اسددت، بنددابراین بدده سددادگی   نگلددیس، یددر ندد  قاچدداقی وارد كشددور  شدهنخواهددد داشددت؛ از هددر پددنج ندد  سددیگار در ا

كنندد ایدن كارهدا جواندان را  بر آب شود. دیگراندی اسدتدالل می شتواند نق توان دید كه كنترل حكومتی چگونه می می

قدانون جادت جلدوگیری از روآوردن  ِِ  دهدد. بددون وجدود نیدروی اخالقدی در معرض خطرات بزرگتری قدرار می

شدان  مدان را از تجربده كدردن و احتمداالً معتادشددن تدوانیم جلدوی كودكدان به مواد مخدر سدنگین، چگونده می جوانان

 بگیریم.

توانندد نتیجده دهندد. در هلندد، حشدیش در  اندد كده راهبردهدای كداهش زیدان می احكام قانونی محددودی نشدان داده

كه: در حدالی  نای هشود. نتیج سوی پلیس تنظیم میشود و مقدار فروش به هر مشتری، از  ها" فروخته می خانه "قاوه

اندد هدا مصدرف حشدیش را در بعضدی مدوارد پذیرفته درصدد آمریكایی 37كه 
12

درصدد مدردم هلندد دسدت  16، فقدط 

زنند ن كار میای هب
13

آور كردن حشیش برای نوجوانان  كننده و مالل است كه هلند در خسته : وزیر باداشت هلند گفته

ها در جدددا كددردن بازارهددای مددواد سددبر و سددنگین تددأثیر زیددادی  خاندده و بدداور ایددن اسددت كدده قاوه اسددت.  موفددق  شده

تر بعدددی هددم قددرار  اند، در معددرض مددواد خطرندداك دنبال حشددیشبددطوری كدده نوجوانددان كنجكدداوی كدده  اند، بدده داشددته

گیرند نمی
14
 . 
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اشداره  1992ی  روئین در اوایدل دهدهزدایدی از كداربرد هد حل، به تالش سوئیس بدرای جرم اما، منتقدین این راه

یافتندد تدا در پداركی در مركدز زورید  جمدع شدوند.  كنند كه طی آن مواد فروشان و كداربران هدروئین اجدازه می می

بسدته شدد. فعدالً،  1995مر  ناشی از مواد سر به آسمان زد، میزان جرائم به ناگاان بداال رفدت و پدارک در سدال 

ی  های مبادلدده برحسددب تجددویز پزشددر مددواد گیددر بیاورنددد، و حكومددت جاددت برنامدده تواننددد معتددادان بدده هددروئین می

كند. در حالی كه روت دریفوس وزیر كشدور سدوئیس  های امن تزریق مواد برای معتادان هزینه می ناسوزن و مك

دفتدر كنتدرل اّمدا هداییم،  حدل آن واقعیت هگوید ما صرفاً در تدالش بدرای پدذیرش "واقعیدت اجتمداعی" و یدافتن را  می

كند. حشیش به خاطر وجود یدر راه فدرار قدانونی، در  های سوئیس انتقاد می استیالمللی مواد مخدر دائماً از س بین

زدایدی از  كامالً بر ضد جرم 2223شود، اما مجلس سوئیس در سپتامبر  های علفی فروخته می گاه بعضی از فروش

 حشیش رای داد.

هددا  ونییافددت كدداهش ز هددا را بدده سددوی ره كددس"، نخسددتین گامِِ  وكددائین و "اگیر شدددن كدداربرد ك انگلددیس بددا همدده

 است. برداشته

كدداهش یافدت. پلددیس، دیگددر   Cبندددی كنتددرل مدواد مخدددر بده كددالس  ی حشدیش در طبقه ، درجدده2224در هانویده 

حدداكثر  كندد؛ و باشدند، فقدط بده خداطر حشدیش دسدتگیر نمی ی حشیش نگادارندهافرادی را كه گرفتار پلیس شوند و 

گفت  است. وزیر كشور سابق دیوید بلونكت می سال كاهش یافته 2سال زندان به فقط  5مجازات مالكیت حشیش از 

با این مواد مخددر بنظدر  "ئین و كراک تمركز كند. ی هروئین، كوكا خواست پلیس انگلیس روی كاهش عرضه می"

 آید. رسد ممنوعیت هنوز كلید اصلی مسئله به حساب می می

در –ها كه از صمیم قلب راهبردهای كاهش زیان را بپذیرند توقع بسدیار زیدادی باشدد  ید این انتظار از دولتشا

ن پنبه را از گوش خود بیرون بیاورندد ای ههر حالتی كه فرض كنیم هنوز زود است. اما آنان از این پس نیازمندند ك

ها نفر در سراسر جاان از  . هر ساله میلیونی آن است صرفاً به معنی قطع خطوط عرضه ،كه جنگ بر ضد مواد

كنند. احتماالً این وضع قرار نیست هرگز عوض شود. پدس دنبدال ایدن بدرویم كده  مواد مخدر غیرقانونی استفاده می

  .، نه اقدامات دیگركار باید اولین كار باشد اینشان را حفظ كنیم. در هر نوع جامعه،  توانیم ایمنی چگونه می
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ها معتقدند كه موجودات فضایی بر  آمریكایییک سوم  -70

 اند. روی زمین فرود آمده

كندد. شخصدیتی در  های دیگر را بسادگی حدل می ناشناس معروف، بحث زندگی در كاكش ن كیاانــ  گ  ــ كارل س

ظدر مدا در آن باشدیم، بن فقدطكندد بدا وسدعتی كده عدالم دارد، "اگدر  " ااادار میتمداس وارتبداطاش به ندام " كار تخیلی

 رسد فضا به شدت هدر رفته باشد". می

، سی درصدد افدرادی 2221اند. در سال  كه اقلیت پرشماری از مردم با این نظر هم عقیده آید مثل این نظر می هب

ی ناشدناخته كده تداكنون  "ندوعی اشدیاء پرندده قبدول داشدتند کدهكه از سوی بنیاد ملی علوم آمریكدا نظرسدنجی شددند، 

ی علوم مردمدی  مجله 2222های دیگر هستند"، و پیمایش سال  قعاً خودروهای فضایی از تمدناند، وا  گزارش  شده

اند كه موجودات فضایی هوشمندی به زمین سفر كرده رندها باور دا درصد آمریكایی 45دریافت كه 
1
. 

ای  ظرسدنجیدهدد. در انگلدیس، ن ی زندگی در سیارات دیگر را به خدود راه می این فقط آمریكا نیست كه نظریه

ی ناشدناس( بداور  ها )اشیاء پرندده UFOها و  درصد نوجوانان انگلیسی به آدم فضایی 61فاش كرد  1999در سال 

ندبداوری بده مسدیحیت داشدت شداندرصد 39 فقدطدر حالی كه –دارند 
2

هدای فضدایی یكدی از  . در چدین، بداور بده آدم

ی  . یدر مجلدهکندیافتده رشدد عندوان جنبشدی سدازمان بده یافته تدا ای انگشت شماری است كه اجازه های حاشیه نظرگاه

گویدد  بالد و رئیس انجمدن پژوهشدی یوفدو در پكدن می خود می ِِ  ای نسخه 222222 ی یوفو به شمارگان چینی ویژه

كدده افددراد  دهددد، مگددر ایدن هددا را بدده خدود نمی كنددد كده حتددی زحمددت بررسدی آن قددر "گددزارش بازدیدد" دریافددت می آن

شان داشته باشند تجربههایی از  عكس
3
 . 

  كننددد بایددد آدم ها فكددر می كدده بعضددی–ای اسددت  ی نسددبتاً تددازه ی ناشددناس، پدیددده هددا یددا اشددیاء پرندددهUFOی  پدیددده

 1942ی  زنند تا ببیند چه خبر است. تا پیش از دهه شان كنند كه هرازچندگاهی به زمین سر می ی هدایتهای فضایی

در حددول  تددر بیشفضددایی"، اساسددا ً و  آدم-تماشددای"ی نددوین  شددد. فرقدده فتدده نمیهای پرنددده" جدددی گر ااددور "بشددقاب

در نزدیكدی شدار  1947ی  یعندی رویددادهای مداه هویده –اسدت ها متمرکز های دیدار آدم فضدایی مشاورترین نمونه

 هددزار نفددر در پنجدداهمین سددالگرد آن رویددداد 82در حدددود  1997ول در ایالددت نیومكزیكددو. در سددال  كوچددر راس

و در ذهن باورمندان بسیاری، به قدر كافی هرگز تشدری  –شركت كردند، رویدادی كه آن شارک را مشاور كرد 

 است.  ن شده
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ول با ضربه به زمین فدرود آمدد. هرچده كده بدود، نیدروی هدوایی  در آن روز، چیزی در صحرای نزدیر راس

ی روزنگددار  مجلدده 1947ی  شددنبه ناددم هوئیددهآمریكددا فددوراً آن را در اختیددار گرفددت و رویددش را پوشدداند. در چاار

ای شددد. یددر افسددر  ی "شددیئی عجیددب و غریددب" در مزرعدده یر دامدددار متوجدده دهددد چگوندده آلبددوكرک شددر  می

های مطبوعاتی بعدی تالش كردند تا جار  یر بشقاب پرنده تشبیه كرد، اما بیانیه ارتش، ابتدا آن را به ِِ  مطبوعاتی

چیدزی  جدا اینآن چیدز پرندده فقدط یدر بدالن هواشناسدی ارتدش بدوده، حركدت كنیدد، ": و جنجال فزاینده را بخوابانند

دهد یدر الپوشدانی گسدترده پدیش از آن  بینند كه نشان می عاشقان "یوفو" این را سند مثبتی می "برای تماشا نداریم.

 است. در راه بوده

عیندی قددرار داشدت. چندددین نفددر های رسددمی، گزارشدات متندداقض پرسددنل نظدامی و شدداهدان  امدا در پشددت بیانیده

ول  " در پایگداه هدوایی راس51ی اینر معدروف بده " اند كه به محوطه ها را دیده های آدم فضایی مدعی شدند جنازه

 ، بطرزی مرموز، ویدیویی از "كالبد شكافی یر آدم فضدایی" بدسدت آمدد كده مددعی1994شدند. در سال  برده می

 است. كه از برخورد "یوفو" باقی ماندهدهد  جسدی نشان می ی در حال معاینهپرسنل نظامی را  بود

ول  ای بدر روی تمدامی مسدتندات رویدداد راس نیروی هوایی آمریكدا بررسدی همده جانبده 1994ی  در ماه هوییه

ی بدالونی كده در آن  بدود كده شدر  آندان از رویدداد كدامالً مسدتدل اسدت؛ الشده ّصرم انجام داد. این تحقیق و تفحیّ 

ها  فضددایی  هدای آدم ی پژوهشدی بدود. جنازه ی شكسدت خدورده ی یدر پددروهه ول كشدد شدد، بازماندده راسزمدان در 

شدند. و گزارشاتی كه حاكی از ورود فوری واحدهای  ای بودند كه در بالون حمل می های آزمایشی صرفاً عروسك

اسدت.  از هدر آزمایشدی بودهدرواقدع پاكسدازی معمدول پدس –نظامی در صحنه بودند تدا "مددارك" را از بدین ببرندد 

 ی مختومه". : پروندهول كرد: "راس عنوان گزارش موضع نیروی هوایی را روشن می

رسدد افكدار عمدومی آمریكدا. نظرسدنجی  شدوند و نده بده نظدر می ای قدانع می هدای حرفده جدان ناپلئون  اما نه دایی

كننددد دولددت بدده  هددا فكددر می درصددد آمریكایی 82دریافددت كدده  1997در هوئددن  "CNNتددایم/تلویزیون      ی  مجلدده"

هاسددت های زندددگی آدم فضایی دنبددال پناددان كددردن اطالعددات وجددود انددواع شددكل
4

دانددد، شدداید درسددت  . كسددی چدده می

ی "كتاب آبی" مدعی شد كه پایگاه هوایی تحت فشار عظیمدی بدود تدا  گویند. یر مشاور دولت آمریكا در پروهه می

سدال خودبخدود نایدده گرفتده  18ی افراد زیر  ار" كنند. مثالً گزارش مشاهدهاات "یوفو" را "مها و تفحصّ  بازپرسی

رسدد از سدوی  یافتند تا مواردی را كنار بگذارند كه به نظرشان می اجازه  شد، و پرسنل نظامی در اواخر پروهه می

اند.  شده  ها ثبت پروندهدر و  گزارش "خل وضع"افراد 
5
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ها را  های آدم فضدایی خواهندد مددارک بازدیدد مدان می هدای كنندد دولت  هدا ثابدت می از نظر باورمندان، تمامی این

اسدت، اگدر آدم  شان شورشی است بر ضد توضیحات رسمی، و مطمئناً فام علت آن ساده های الپوشانی كنند. نظریه

 نخواهد مردم از آن باخبر شوند.اند، دولت آمریكا ممكن است  ول فرود آمده ها در راس فضایی

همیشده عمدل قدبال ً، هدا همدانطور كده  شدان ایدن اسدت كده آدم فدرض ، و دایدی جدان نداپلئونی نظریات توهم توطئده

كننددد: همكدداری، تقلددب، كالهبددرداری رفتددار میبعدددا ً هددم كننددد،  می
6

. گدداهی اوقددات، هنگددامی كدده از دانشددمندان و 

و در –خواندد  هایشدان بدا شدواهد نمی رسدد پاس  را توضدی  دهندد، بده نظدر می ای شود پدیده سیاستمردان خواسته می

 شود. های توطئه زاییده می همین جاست كه نظریه

زیسدت هوشدمند وجدود دارد، و ایدن كده آن زیسدت  ،خواهند باور داشته باشدند بیدرون زمدین ها بدالیلی می انسون

هایی باور داشدته باشدیم كده برایشدان  دوست داریم به پدیدهدرست همانطور كه –هوشمند دوست دارد ما را پیدا كند 

ای و  بینی سدتاره كه باور بده "شدبه علم"هدایی مثدل طدالع  ای نداریم. بنیاد ملی علوم آمریكا یادآور  شده مدرک علمی

 ها "بسیار گسترده" است. ها، اروا  و امثال آن حسی، و اعتقاد به آدم فضایی-ادراک فرا

 زمیندی هددایت-یكی از ایدن "یوفو"هدا از سدوی موجدودات هوشدمند فدرا دارد نشدان دهدد كدههیچ مدركی وجود ند

توانندد تشدری  شدوند.  اند كه به سادگی نمی هایی آن چیزی كه در دست ماست پدیده اند. در باترین حالت، كلّ   شده می

ای بدا  ای در تداری  سدیاره جرقدهیعندی –اند   سال گذشته وسیعاً گدزارش  شدده 52به عالوه، بازدید "یوفو"ها فقط در 

بنیددداد در  ی ققندددوس شدددناس ارشددددی در پدددروهه میلیدددارد سدددال. ستاره 4درازای 
15

SETI جسدددتجوی هدددوش فدددرا(-

تواننددد بدددلیل تشعشددع امددواج فركددانس بدداالی  ها زمددین را تناددا می د موجددودات سددایر كاكشددونوشدد یددادآور میزمینی(

. حتدی اگدر ایدن آدم تدر بیشایم، نده  ن كار را شدروع كدردهای هاست كسال  72ما هم فقط –رادیویی ببینند و حس كنند 

ی اسدرارآمیز )یعندی زمدین را( پیددا كنندد، و اگدر  ها فوراً به درون فضاپیماهایشان پریده باشند تا این سدیاره فضایی

د تدا آن قددر نزدیدر باشدن داشت كده آن ای وجود می ی ستاره منظومه 4حتی با سرعت نور حركت كرده باشند، فقط 

به زمین برسند –ول یعنی تاری  رویداد راس – 1947ها بتوانند تا سال  آدم
7
. 

 حیدات وجود حیات در آنجاها در تردیدندد. و شدایدامکان تئوریر و نظری ِ  اما افراد انگشت شماری در مورد

تواندد بدرای  كده می تر باشد. دكتر فرانر  ِدِریدر  فرمدولی ریاضدی طراحدی كدرده ركنیم نزدی از آنچه كه فكر می

اوری كدافی بدرای ای را در خدود جدای دهندد كده فنّد ی تعداد سیاراتی بكار رود كه ممكن است اشكال حیداتی محاسبه

                                                 
15
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خورشدید مدا( و كسدری  ماننددتشدكیل سدتارگان )سرعت و آهنگ ارتباط از طریق فضا را داشته باشند. این فرمول 

تواند شكل بگیرد و امثال ایدن مدوارد را در نظدر  ها می حیات در آن هایی كه ها كه سیاره دارند، كسری از آن از آن

گیر" فقط در كاكشدان راه  تمدن "ارتباط 12222در حدود   كند گیرد. ِدِریر با استفاده از این فرمول برآورد می می

شیری باید وجود داشته باشند
8
. 

ی آمریكدا  كنگدره کده زندد. هنگدامی بینی است كه بده جسدتجوی زنددگی در سدتارگان دیگدر دامدن می همین خوش

بنیداد در حدال ایدن اسدود بدر" بدزر  را برانگیخدت. نرا كاهش داد، یدر جندبش " SETIاعتبارات ناسا برای بنیاد 

هددزاران رادیددو تلسددكوپ  ،SETIمجمددع  و در همددان حددالاسددت،  ترین پددژوهش جاددان در ایددن زمینه اجددرای جددامع

خورشدید و جسدتجوی -دیگر هماهنگ كدرده تدا هریدر روی سدتارگان شدبهای را با یك شناسان آماتور و حرفه ستاره

عالیددم حیددات كددار كننددد
9
یاب زمینددی ناسددا جسددتجوی خددود را بددرای  ، قددرار اسددت سددیاره2215تددا سددال  در ضددمن. 

 چرخند. دور ستارگان می هزمینی آغاز كرده باشد كه ب-سیارات شبه

 اّمدا –گیدریم  آید؟ ما با ایدن موجدودات دور چگونده تمداس می ها چیزی پیدا كنند چه پیش می اگر این برنامه حاال

اند؟ ممكدن  یدا بدا مدا دشدمن–ها ماربدان خواهندد بدود  به آنان چه خواهیم گفت؟ آیا این آدم فضدایی  شاید مامتر از آن،

ها ممكدن اسدت  ترین آدم فضدایی نزدیكچون ِریر، ها طول بكشد. با فرض درست بودن برآورد دِ  مدت ،است پاس 

ن ای ه. البتدداشدتخواهدد نیاز و زمان بسیار بسیار زیادی وگ  گفت دور ِ یرباشند، شتهسال نوری با ما فاصله دا 522

چده بایدد بگدوییم، و آن را چگونده بده آندان در مورد خودمان ما  ،اامّ –بدان معنی نیست كه نباید دنبال این كار رفت 

 ید بگوییم؟با

ای بدا آن درجده  تواند زبان مشتركی باشد برای فادم هدر جامعده رسید ریاضیات و فیزیر می نخست به نظر می

احساسدی از زنددگی  ها تصویر بسیار عبوس و بی های اكتشافی فضایی بسازد. اما این تواند سازه از پیشرفت كه می

 توانیم بگوییم؟ مان چه می زندگی، فرهنگ و سیاره ها در مورد كنند. به آدم فضایی بر روی زمین ترسیم می

"1ی طالیدی سدوار بدر فضداپیماهای اكتشدافی "مسدافر  های ضبط  شدده شاید پاس  هنوز در صفحه
16
و "مسدافر  

های  پرتدداب شددد و حامددل نشددانه 1977معددروف( در  ِِ  رـِددـج یـِــی  " باشددد. فضدداپیمای اكتشددافی مسددافر )یددا همددان ون 2

 و زبدان، 55هدا و مدردم، سدالم و عدرض ادب بده  ود: تصاویر گیاهان، دشت و صحرا، كدوهحیات بر روی زمین ب

ها را چگونده بده صددا  دهندد صدفحه هدایی اسدت كده نشدان می شدامل نماد  آواز یر ناندگ. ایدن صدفحات ضدبط  شدده

                                                 

16 - Voyager 1. 
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اشدته باشدند، و هایی وجدود د بینی وجود دارد. اگر آدم فضدایی انگیز در مورد این نوع خوش ای حیرت درآورد. نكته

تدوان بده صدفحات گدوش داد، بداز هدم  اگر حتی فضاپیمای "مسافر" را پیدا كنند، و اگر متوجه شوند كده چطدور می

كندد تدا بفامدد چطدور  تدالش می SETIهزارسال مانده تا "مسافر" به منظومه دیگری نزدیر شود. بنیاد  هنوز چال

ی "مسدافر" را بده شدكل پخدش رادیدویی بده  محمولده ِِ  تر شناسدانهزیبدایی هنرمندانده و هدای  توان بعضدی از پیام می

 فضا فرستاد.

موجوداتی كه ممكدن اسدت بخواهندد بدا مدا صدحبت –این باور كه موجودات دیگری در بیرون این سیاره هستند 

م مدان موجدواتی هسدتی كندد. مدا براسداس كنده ذات از نیدازی بنیدادی در انسدان حكایدت می –مان باشدند كنند، و دوسدت

كسدی اسدت. دانسدتن  اجتماعی، و این فكر كه ممكن است در كل عالم هستی تناا باشیم، واقعاً به معندی غربدت و بی

هددای در برابرمددان بگیددریم تددا حقددایق  دهددد این هددای دیگددری در فضددا وجددود دارنددد، بدده مددا فرصددت می كدده زمین ایددن

 ییم كشد كنیم.جا اینكه برای چه كاری در  مان و این ای در مورد چگونگی آمدن بنیادی

ن ایددن اسددت: "ماهیددت حیددات بددر روی زمددین و جسددتجوی حیددات در جاهددای دیگددر دو روی ــ ددـگــ  بندددی س جمع

   ما كیستیم."که  ایناند:  ی یر پرسش سكه
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 كنند. كشور شكنجه می 005بیش از  -76

ات رو بیدار  دستاش بود. بازم پرسید موبایل كجاست. گفدتم مدن اوندو ندیددم. گفدت انگشدت شسدت توو"انبردستی 

".جلو. شست مو گرفت و الی انبردست گذاشت. محكم فشردش و لاش كرد. بعدش رو یادم نمیاد
1
 

 اسدت. ایدن كدار از هدر دیدد و یر قربدانی بنگدالی شدكنجه در پاسدگاه پلدیس دیده این گزارش برخوردی اسدت كده

كندد ایدن اسدت كده قربدانی در موقدع شدكنجه دیددن  تر می دهندده هاست. آنچه كه آن را تكان معیاری، رفتاری وحشیون

عمال آن در قانون و یدا ِِ  یا با گنجاندن ا–كنند  ها در سراسر دنیا، شكنجه را تأیید می است. دولت سال داشته 9فقط 

المللدی حقدوق  خشدونتی كده چدون خدار در چشدمان قدوانین بین–با چشم فرو بستن بر رفتار پلیس و نیروهای امنیتی 

 رود. بشر فرو می

عمال درد و رنج روانی یدا جسدمی بده منظدوری خداص ِِ  هر گونه ا :شود كه ن صورت تعرید میای هشكنجه ب

صددمه زدن بده  ،یافتن ی غلبده و سدلطه اراده  ی سرشت بشدری اسدت: ترین جنبه گویند. سخن از تاریك را شكنجه می

 ،هددای پددرنقش و نگددار چددوبین قددرون وسددطی كنددد. حكاكی كدده از اجددرای دسددتور مددا خددودداری می یدیگددر كددس

اسدت. در آن  گرفته گیری از مظنونان به جرم انجدام می كنند كه برای اعتراف هایی را تصویر می شگردهای شكنجه

فتن. شدگردهای دردنداک و ابدزار مشدروعی اسدت بدرای گدواهی گدر اندیشیدند كه فشدار جسدمی  چنین می روزها این

توانسدت بددن یدر آدم را بده  ای كده می ی آهنی )جعبده كش، سگدونی یا باكره ای مثل غلتر مفصل تیییر شكل دهنده

شدد( و گالبدی خفقدان )چیدزی فلدزی كده بده دهدان قربدانی فدرو  اش پدر از مدی  می بدنهسپس زور در خود جا دهد و 

توانندد جدای خدود  كدرد( می زد و دهان و صورت را سدوراخ می ون میهایش از آن بیر طوری كه می  كردند، به می

را به شگردهای نوتری مانند شوک برقی و خوراندن دارو داده باشند. اما اصول كار در هر دو دوره، ثابدت بداقی 

 است. مانده

ادندد كده در دولت اجازه د 152، بیش از 2222تا  1998های  كند كه بین سال الملل برآورد می و بینفسازمان ع

هددا از  دهنددد. چددرا ایددن دولت  هددا دوسددوم كددل كشددورهای دنیددا را تشددكیل می قلمروشددان شددكنجه صددورت بگیددرد. این

 كنند این كارها پذیرفتنی است؟ كنند؟ و چرا فكر می استفاده می شكنجه

كه احترام كمی شوند. مواردی هستند  كنند به چندین گروه گسترده تقسیم می استفاده می كشورهایی كه از شكنجه

یدا   اند كده شدریعت هدا شدامل كشدورهایی این–اندد  المللدی قائل های بین نااز سدوی سدازم  به حقوق بشدر تعریدد  شدده
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كنند، قانونی كه شامل قطع عضو و سنگسار  قانون اسالمی را رعایت می
17
هدای ممكدن  در میدان فارسدت مجازات 

دهندد  بده افسدران اجدازه می–یروهای پلیس و امنیتی سست است شان بر ن هایی هستند كه نظارت آن  خود است. بعد،

كشی از آنان دارند. بعدد نوبدت كشدورهایی  عمل كنند، و سازوكارهای اندكی برای حساب ،با مصونیت از مجازات

ها، فارسدت پدر و پیمدانی  نای هرفت هم دهد. روی ها شكنجه رخ می گاهی در آن ی درگیری، گه است كه شاید در نتیجه

 سازند. با هم می را

بندندد كده  هایی از شگرد را بكار می اند، اما بجای آن گونه میل بی  سازی شكنجه بعضی كشورها نسبت به ناادینه

است ی سبك" گرفته لقب "شكنجه
18

شامل رفتار خشن، مجبور كردن درازمدت زندانی به گرفتن  شکنجه؛ . این نوع

"وضعیت بدنی تحت تنش"
19
شدوند. كنوانسدیون هندو  می و سرسدام آشدفتگی  ای القای ترس،یا شگردهای روانی بر 

 ها را قابدل تفحدیّ  گویندد تمدامی ایدن بددرفتاری ضدشكنجه می ِِ  های مردم نااد ناكند، و سازم ها را ممنوع می این

ی بده اصدطال  "جندگ بدر ضدد تدرور"، ایدن كردارهدا را  هدا، بدویژه در سدایه دانندد. بدا ایدن وجدود، بعضدی ملت می

دانند. اگر این كارها زندانیان را تشویق )وادار( كند اطالعاتی را افشا كنند كده جدان مدردم را نجدات  پذیر می توجیه

 برخی فشارهای جزیی، كامالً مشروع است. و دهد كمی اجبار ی فكری حكم می دهد، این مدرسه می

طور  بدده کارکندان سدیاد كده نددك ای در واشدنگتن پسدت، از عوامددل سدازمان سدیا نقدل می ، مقالده2222در دسدامبر 

كننددد. در مددورد زندددانیان پایگدداه هددوایی بگددرام   اسددتفاده می بددازجویی درمعمددول از شددگردهای "تددنش و ارعدداب" 

ی سدیاه  شدند، در حالی كده روی سرشدان كیسده ا به زانو نگاداشته میی  هها ایستاد شود ساعت افیانستان گزارش می

 ها سر پا بیدار بمانند. شدند تا ساعت مباران میكشیده بودند. مظنونان با نور شدید ب

چندد قلدم مایحتداج –هدایی وجدود داشدت  شددند، پاداش آمدند و سر به راه می برای كسانی كه با این ترفند كنار می

شدددند، ایددن دورنمددا وجددود داشددت كدده تحویددل  قدددری احتددرام سدداختگی. بددرای كسددانی كدده سددر بدده راه نمیو  اولیدده

                                                 

-
17

آشنایی بیشتر با پاس  کامل و مفصل علمای بزرگوار دیندی بده شدباات وارده بده مجدازات قصداص و قطدع عضدو، بایدد بده  برای 

، پایگداه   ,tebyan, hawzah, (dadkhahi,  majmooe, adalatghazaee, adliran, dadiran:), fegh, porsemanسدایت هدای :

بدرای دیددن فارسدت کدوچکی از مراجدع پاسدخگو بده .  بده شدباات مراجعده شدودهای متندوع پاسد   اطالع رسانی ثقلدین، و سدایر سدایت

"مجازات قصاص"، "مجدازات در اسدالم"، "پاسد  بده شدباه"، "پاسد  بده شدباات"، را گوگدل کدرد و از سدایت توان عبارات  ها، می شباه

کنندگان  هدای پرسدش میل دیندی، از ایهای بزر   متخصصان دینی حاضر در برخی از سایت گو بازدیدکرد. های معتبر تخصصیِ  پاس 

 کنند. استقبال می

18 - Lite Torureینبدرد، كده از سدودر حدین یدا  ندیافك هراس  اتادامبدویژه در  یزنددان ی، اما غیركشدنده بدر روی: اعمال فشار قو 

 رود. بكار مي یبازجویان بخاطر كسب اطالعات حیات

19 - Stress Position سر ایستادن، و ییك پا ایستادن، رو ینقاط اتكا، مثالً رو یغیرعاد: نگاداشتن بدن با كاهش ...  
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هدای حقدوق  شدان از سدوی دولدت آمریكدا و گدروه های شكنجه ای داده شوند كده شدیوه خارجی های اطالعاتی سرویس

ایدن یدا آن فدرد تخطدی  ِِ  ی یر مقام رسمی، "اگر گاهی از حقوق بشری  بود. به گفته  روشنی مستند  شده بشری به

 دهی." نكنی، یعنی اینكه كارت را خوب انجام نمی

تددا کدده اسددت  های اطالعدداتی داده ای بدده سددرویس نگیددزه و نیددروی تددازها 2221سددپتامبر  11رویدددادهای دردندداک 

سدازمان سدیا بدا از آن زمدان، آنجایی كه ممكن است در مورد حمالت بعدی اطالعات بدسدت آورندد. شدایع بدود كده 

شدد، ترفندد خدود را بدرای برخدورد بدا  بكارگیری آنچه كه )به زبان كالسیر نظامی( "نرمش عملیداتی" شدناخته می

نان شدت بخشید. كوفر بلك، رئیس وقت ضد تروریسم سیا به كمیته مشترک مجلس نمایندگان و سدنا گفدت كده مظنو

اسدت، امدا الزم اسدت   بنددی  شده دهم بده شددت طبقه است. خبری كه مدی نوزده سپتامبر تیییر سیاستی را شاهد بوده"

یدازده -سدپتامبری وجدود داشدت، و یدر پسدا یدازده-ایدر پیشد : ]ایدن اسدت كده[بگویم تمامی آنچه را كه الزم داری 

سپتامبر، شمشیرها از رو بسته شدند" 11پس از  !سپتامبری
3
. 

كندد كده وضدعیت را در كشدورهایی كده  ی آمریكا هدر سداله گزارشدی از حقدوق بشدر منتشدر می وزارت خارجه

د. تعدددادی از كندد كننددد و تمددامی كشددورهای عضددو سددازمان ملددل تشددری  می كمددر خددارجی از آمریكددا دریافددت می

 ،از پایگاه هوایی بگدرام  مشابه شگردهای گزارش  شده ،كشورها به خاطر استفاده از شگردهای "تنش و ارعاب"

هدا تحویدل  مورد انتقاد قرار گرفتند. انتقادهای شدیدی نیدز از شدگردهای شدكنجه در كشدورهایی كده زنددانیان بده آن

كنندد، بدا  در آویدزان می  ش شد زندانیان را از سقد یا چارچوب ِشوند، وجود دارد. از مصر گزار می ]منتقل[داده 

دهندد؛ از اردن بده خداطر ضدرب و جدر  بده كدد پدای  زنند و شوک برقی می مشت و شالق و میله فلزی كتر می

انتقاد شد ،های مچاله زندانیان و آویزان گذاشتن آنان در وضعیت
4

. این اتاامات از گزارشات خود وزارت خارجده 

 خبر است. ها بی تواند مدعی شود دولت آمریكا از آن كس نمی آمد. هیچ بیرون میکه بود  

دالنه" در بازجویی از مظندونین  ، استفاده از رفتار "سنگ2223دستگاه اجرایی پرزیدنت بوش در ماه جوالی 

گوانتاندداموی كوبددا گفتنددد زندددانیان پایگدداه نظددامی آمریكددا در خلددیج  را رد كددرد. بددوش در پاسدد  بدده ادعاهددایی كدده می

 2223د. در اكتبدر ـ دـمان اند، در ماه اكتبر بر موضع خود پافشاری كرد. اما بدوی بدد ریاكداری بداقی می  شكنجه  شده

سددال هددم در  13هایی تددا سددن  كدده بچدده یشدددند، زندددانیان زندددانی بدددون محاكمدده در آنجددا نگاددداری می 622بددیش از 

رندج  ی از افسدردگی تدر بیشاندد و تعدداد  دانی اقددام بده خودكشدی كردهشدد بیسدت و یدر زند شان بودندد. نقدل می میان

ندا هبرد می
5

دالنده، ضدد بشدری و  سدنگ ؛های حقوق بشر اصرار دارندد كده كلیدت شدرایط نگادداری زنددانیان . گروه
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ان ابوغریدب زندانیان در زندد ری آزا دهنده الملل با همراه كردن تصاویر تكان و بینفند. سازمان عا هتحقیر كننده بود

هایی كه آمریكا بدر ضدد شدكنجه و بددرفتاری قائدل بدوده، در ذهدن مقامدات آمریكدا دیگدر  عراق مدعی شد ممنوعیت

 توانند در بعضی شرایط چشم پوشی شوند. و می غیرقابل مذاكره و عبورناپذیر نیستند

مدددعی اسددتفاده از یددر نددوع  روارد، در برابددر اتاامددات ریاكدداری و دورویددی،هددا  اد حقددوقتتز، اسددیالددن درشددوو

آورد كده در مدوارد بسدیار اسدتثنایی، وقتدی خطدر فدوری  "مجوز شدكنجه" شدد. اسدتاد درشدووتیز ایدن توجیده را مدی

ای را تیییر دهد، رئدیس  رسد مظنونی اطالعاتی دارد كه ممكن است مسیر فاجعه ی وجود دارد و به نظر می ا حمله

ی غیركشدنده  صادر كند كه شكنجه بایدد مجداز شدمرده شدود. "مدن از شدكنجهتواند فرمان  جماور یا دادگاه عالی می

گدذارد، امدا خودتدان خدوب  هدای هندو را زیدر پدا می ناكنم، یعنی، یر سوزن سترون زیر ناخن، كده پیم صحبت می

دهندد.  هدا ایدن كدار را زیدر جلدی انجدام مدی كنندد. آن های هنو سرپیچی می نای كشورهای دنیا از پیم دانید كه همه می

كشی و آشكارا انجام بدهیم و راه ریاكداران را در پدیش  كنم آن كار را با حساب اگر ما به آن مرحله برسیم، فكر می

نگیریم"
7
. 

است. اگر  بسیار مورد توجه بوده ،گرایان كند كه از سوی اخالق ای را طر  می همسئل یتزاستدالل استاد درشوو

های زیادی را بگیرد، آیا مجدازی از ابدزار خشدن یدا  تواند جلوی مر  آدم بدانی كسی اطالعاتی حیاتی دارد كه می

 2221سدپتامبر  11كده پدس از  ای انههای ماهرانده و هوشدمند ها را بیرون بكشی؟ ترفندد هاستفاده كنی تا آن وحشیون

 اند، این بحث را در كانون خود دارند.  بكار گرفته  شده

كدده پددذیرش ضددمنی و  تددری داشددته باشددند. اول ایددن یم و معددانی بددزر ایددن تیییددرات و ترفندددها ممكددن اسددت مفدداه

ها بدرای ناادهدای  های غربی، برای فشار وارد كردن به كشورهایی كه شكنجه در آن تلویحی شكنجه از سوی ملت

ی خدود ایدن  دهدد. بدا اسدتفاده را بده شددت كداهش می انتقادشدان روالی اسدت روزانده، تواندایی مجری قانون و امنیت

كننددد. یكددی از اعضددای سددازمان جاددانی  ای مشددروع، ناادیندده می هددا از شددكنجه، آن را عمددالً بدده عنددوان رویدده تدول

كندد: "وقتدی  تر می ن رویه عمالً چگونه تروریسم را در عوض الغركدردن، فربدهای هاست ك ضدشكنجه توضی  داده

ند. در طی گذشت زمدان، نگدرش "شدكنجه نك های ناادهای مجری قانون تیییر می شكنجه مطلقاً ممنوع نباشد، رویه

آیدد تدا كددل سیسدتم را بیاالیدد، و حتدی افدراد مددتام بده جدرائم معمدولی، همدان برخددوردی را  لدو میج" اسدت پدذیرفتنی

ها در آن نددوع فضددا و حددال و هددوا ضددرری  مظنددون بدده كددنش تروریسددتی هسددتند. تروریسددتانگددار خواهنددد دیددد كدده 

"شود. تر می شان قوی های و استدالل بالند ن شرایط میدر آ دیدن، بینند: به جای زیان نمی
8
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وی به سوی "دورویدی غربدی" اسدتقبال خواهندد كدرد. نام، بدون شر از فرصت نشانه ر  دب ]تر پیش[های  رهیم

هددای سراسددر جاددان بكددار  پیوندددد كدده از سددوی دولت می ای انههددای وحشددی "تددنش و ارعدداب" بدده پیوسددتاری از روال

 ِِ  زدن و قطدع عضدو در یمدن، اتاامدات تجداوز و خشدونت جنسدی ی گزارشدات شدالق روند. این رویه در ادامه می

 نیروهای روس در چچن، كشیدن دندان و آویزانی از زنجیر در عربستان سعودی باید ردید شود.

ابزار شكنجه، این تردید وجود دارد كه حتدی در باتدرین حالدت خدود، قابدل ثانیاً در مورد شواهد بدست آمده از 

شدود، وادار  داد آدمی كه شدكنجه می ، سزار بككاریا فیلسوف ایتالیایی هشدار می1764اعتماد نیستند. حتی از سال 

ت دارندد بشدنوند: گوید كه دوس به دستگیركنندگان خود چیزی را می .شود تا تندترین راه رهایی خود را پیدا كند می

گذارنددد، فددوری و  اش بدده شددكنجه، مثددل تددأثیری كدده آتددش یددا آب جددوش بددر روی آدم می "بدده همددین خدداطر پاسدد 

است: طوری كده همدان ابدزاری كده  ها دست نداشته كند كه در آن اضطراری است، پس خود را به جنایاتی متام می

كندد" های میان آن دو را ندابود می ی فرق ن شكلی، همه، به مثثرتری كار گرفته  شده گناه از گناه برای تشخیی بی
9
 .

شكنجه به چیدزی پس گویند.  ی ارعاب بگویند، اما بسیاری دیگر دروغ می ها ممكن است حقیقت را در سایه بعضی

 است. دست نیافته

كی ی پزشدد كننددده توانددد نابودكننددده باشددد. جددیم ولددش هماهنگ تددأثیرات درازمدددت بددر روی قربانیددان شددكنجه می

كسانی هستند گران  شکنجهزند.  شود كه شكنجه "ریشه و اساس انسان بودن را می الملل یادآور می و بینفسازمان ع

".كنند تا سر حد ممكن به تو صدمه بزنند ی قدرت خود دارند و تالش می كه تو را در چنبره
12
بازماندگان شدكنجه،  

نگدداه روانددی بدده  ها دچددار اضددطراب و پددس سددال عددالوه بددر تحمددل درازمدددت صدددمات جسددمی شددكنجه، ممكددن اسددت

 شوند. خاطرات شكنجه 

ی جادانی حقدوق  اسدت تدا اجمداعی بدر ضدد شدكنجه بوجدود آورد. اعالمیده المللی تالش سدختی كرده ی بین جامعه

شدود. رعایدت  هدا می تمامی حاكمیتشامل و این ممنوعیت   شكنجه و بدرفتاری را ممنوع كرد، 1948بشر در سال 

رحمانده، ضدد انسدانی یدا خواركنندده نیدز  های بی ون سازمان ملل بر ضد شكنجه و سایر رفتارها یا مجازاتكنوانسی

كشدور  144بده  2227كده تعدادشدان تدا مداه مدارس –ی جادانی حقدوق بشدر  ی اعالمیه برای كشورهای امضاءكننده

هدا  ایدن تالش كنندد. تدأثیر تركیبدی ِ  دیگری نیز وجود دارند كه شكنجه را ممنوع مدی هایالزامی است. ابزار –رسید

اندد،  اما چرا از كشورهایی كه كنوانسدیون سدازمان ملدل را امضداء كرده–ی شرایط است  ممنوعیت شكنجه در همه

 شود؟ شكنجه گزارش میباز هم 
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ی  همده هدا بایدد انسانی، باید جلوی شكنجه گرفته شدود. دولت ی قانونی ِ المللی و هر نوع سامانه بنا به قوانین بین

گیرندد و مدرتكبین و  ی قدرار میاتاامدات شدكنجه مدورد تحقیدق و تفّحد کده های الزم را بردارند تا تضدمین كنندد گام

ها را همیشه ادامه بددهیم تدا مطمدئن شدویم ایدن كدار را انجدام  باید فشار بر روی دولت .شوند مجازات می ،مقصرین

افكندی و تدرور.  ی جندگ بدر ضدد هراس نپدذیرفت، حتدی بده باانده الملدل را دهند. باید هیچ اسدتثنایی از قدانون بین می

 ی آنیم. شایسته گانكند كه هم ای را محدود می كند، و آزادی افكنی و تروریسم را تیزتر می آتش هراسفقط  ،شكنجه
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  مانند گرسنه می

 

هددای علمددی و  یکددم، هنگددامی کدده دنیددای ثروتمنددد از دسددتاوردهای پژوهش در ابتدددای قددرن بیسددت و

دشدوار اسددت  کندد، تددالش میتر  و خوشدبخت تر کندد، و  در جسددتجوی زیسدت طدوالنی پزشدکی اسدتفاده می

 بتوان فامید که چرا این همه جمعیت دنیا، بایستی باز هم گرسنه بمانند.

میلیددون نفددر گرسددنه  822 بددیش از  هددر روزه گوینددد. آمارهددا از مشددکلی بددا ابعدداد عمیددق سددخن می

مانند می
20

برندد کده مشدکالت باداشدتی مدزمن  ای رندج می دائمی    های خوراکی. دو هزار میلیون نفر از بد

 بددد خددوراکیمیلیددون( بددا  12سددال )سدداالنه  5کننددد. در حدددود نصددد مددر  و میددر کودکددان زیددر  ایجدداد می

دهد که کمبود مفرط و وخیم خدوراک بدرای تعدداد زیدادی انسدان پدیش  اند. قحطی در جایی رخ می مرتبط 

توانددد بدده همددان اندددازه  های زیددادی دوام آورد و اثددرات درازمدددتش می توانددد سددال بیایددد، امددا گرسددنگی می

ترین  دیگویدد کده گرسدنگی و سدوءتیذیه در میدان جد می (WHO)مخرب باشدد. سدازمان باداشدت جادانی

 مشکالت رو در روی جاان فقراست. 

و با این وجود، باور نکردنی است که علت این همه، کمبود خوراک نیسدت. هدر سداله دنیدا، خدوراک 

شددکلی عادالندده و برابددر تقسددیم  کنددد. اگددر ایددن خددوراک، به ی تمددامی سدداکنانش تولیددد می کددافی بددرای تیذیدده

گوینددد خدوراک سدالم روزانده بایددد  شناسدان می تیذیهشدد، هدر کسدی غدذای کددافی بدرای خدوردن داشدت.  می

کددالری در روز مصددرف  3622کددالری بددرای انسددان تددأمین کنددد. در آمریکددا، هددر آدم متوسددطی  2522

 آید. کالری گیرشان می 1522کند. در سومالی اّما، مردم  می

ج و سایر هایی مثل برن ها حتی برای خوراک سرعت تقاضای جاانی است، و قیمت-تولید خوراک هم

 اند.  غالت سقوط کرده

 کشند؟ میگزسنگی این همه آدم رنج  ،پس چرا باز هم

یابی گرسنگی است.  ترین مراجع تحلیل و علت آمارتیا سـِن اقتصاددان برنده جایزه نوبل، یکی از مام

                                                 
20

 382نفددر و تعددداد گرسددنگان یددر میلیددارد و  میلیددارد7( 1389-12-1) 2212-12-23بددرآورد نسددبی جمعیددت جاددان تددا تدداری   -

. امدا رقدم (FAOو بدر اسداس محاسدبات  www.worldometer.infoسدایت  ی هکند ) به نوشدت می که نسبت باال را تائید است همیلیون بود

 )م.(  ساز است نفر( ناهم 5میلیون با آن نسبت  )یر نفر در هر  822

http://www.worldometer.info/
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بدرای تولیدد خدوراک نیسدت، بلکده بخداطر نبدود  ملدت کندد کده گرسدنگی بخداطر نداتوانی  وی یادآوری می

رآمد است. افراد فقیر پولی ندارند که منبع خوراک ثابتی را تأمین و حفظ کنند، و در عدین حدال مندابعی د

 هم برای تولید خوراک خود ندارند. 

موارد بایدد شدرایط سیاسدی را مدتام کدرد. قحطدی ممکدن اسدت  تر بیشاستاد سـِـن، مدعی است که در 

مددددواردی کدددده دموکراسددددی غایددددب اسددددت یددددا  وجددددود یددددر دولددددت دموکراتیددددر را تادیددددد کنددددد، اّمددددا در

نویسدد:" در  ی حل مشکل است. استاد سـِـن می است؛ دولت، غالباً فاقد انگیزه  بندی  شده سرهمدموکراسی ِ 

اش  کشدد، تواندایی پیشدین واقع، هنگامی که کشوری مثل زیمبابوه، از یر دموکراسی کارکردی دست می

شدددود  در شدددرایط بسدددیار نامسددداعد غدددذایی ضدددعید میبدددرای دور زدن، پیشدددگیری و اجتنددداب از قحطدددی 

اسدددت.  بسدددیار عدددالی در آن داشته ای پیشدددینه، 1982و  1972های  ای کددده زیمبدددابوه  در دهددده ـدددـتوانایی

 تر، هم اکنون با خطر قابل توجه قحطی روبروست.  ی اقتدارگرا زیمبابوه

د. سددازمان خددوراک و سدداز درگیددری مسددلحانه نیددز، فشددار بزرگددی بددر روی امنیددت غددذایی وارد می

های غدذایی در سدال  نیازمند فوریت ِِ  کشور افریقایی 18متوجه شد که از  (FAO)کشاورزی ملل متحد

هدای پیشدین رندج  کشور دچار منازعه و درگیری بودند و سه تدای دیگدر از پیامددهای درگیری 8  ،2221

هدای نظدامی  ک بده نفدع فعالیتدولت مندابع تولیددی را از سدمت تولیدد خدورا ،کشیدند. در دوران جنگ می

 کند. منحرف می

ای  ریزند، و هنگامی که دعوا بر سر تصاحب منطقده ونقل به هم می های توزیع خوراک و حمل شبکه

شددان را بکارنددد. در سددال  نمیددر، بسددیار خطرندداک اسددت کدده زمین-خدداص اسددت، بددرای کشدداورزان بخددور

  ید.و برداشت به نصد رس شدندجابجا نفر  3کشاورز،  4 جنگ از هردر اثر در رواندا،  1995

رود. یدر طدرف جندگ ممکدن اسدت تدالش  عنوان ابزار جنگی بکدار مدی هب ،گرسنگی نیز، با شقاوت

کند طدرف دیگدر را بدا گرسدنگی بده تسدلیم بکشداند، مندابع خدوراک را تصدرف کندد یدا ندابود سدازد)رفتار 

های غذایی را از نیازمنددان بده طدرف نیروهدای مسدل    ارتش برمه در برابر پناهندگان "کارن"( و کمر

هدای کشداورزی ممکدن اسدت  یرتر منحرف سازد )در سودان و سومالی(. زمینو افراد خودی و نسبتاً  س

مشدکل و یدا  ،جوامدعایدن هدا، بدرای  باشند. پدس از درگیری  باشند یا منابع آب آلوده  شده  مین گذاری  شده

حتی غیرممکن است که منابع غذایی خود را بازسازی کنند. خشونت مسلحانه در جندوب و غدرب آفریقدا 
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اسدت. تنادا  هایی از جواندان را بددون هدیچ مادارت زراعدی، بده ارث گذاشته ای مرکدزی نسدلو در آمریکد

اندد، هندر  واقعیتی که آنان با آن آشدنا هسدتند، منازعده و درگیدری اسدت، بندابراین تنادا آموزشدی کده گرفته

 جنگیدن است. 

دهدددددد کددددده بشددددددت از  ایدددددن ناپدیددددددی شدددددگردهای کشددددداورزی سدددددنتی، در منددددداطقی نیدددددز رخ می

، پددس از AIDSهای  نشددان"-، بدده آغدداز زودرس "دردبدددخوراکیانددد.  آسددیب دیده HIV/AIDSانبحددر

بنابراین طدول –دهد است و احتمال این عفونت فرصت طلب را افزایش می  منسوب  شده HIVآلودگی به 

یر یددا هددر دو والددد بیمارنددد، خددانوار درآمددد  کنددد. در خددانواری کدده تر می عمددر شددخی مبددتال را کوتدداه

هایی از قبیل گاو و گوسفند خود  مندی را از دست خواهد داد و ممکن است مجبور شود که دارایی ارزش

هددا  ی ارث بددردن زمددین را بدده بیوه را بفروشددد تددا خددرج درمددان و کفددن و دفددن شددود. برخددی جوامددع اجددازه

ممکدن دهند، بنابر این زمین هم ممکن اسدت از دسدت خدانوار بیدرون بدرود. کودکدان کدم سدن و سدال  نمی

 است مجبور شوند مدرسه را ترک کنند تا کار کنند یا از بستگان بیمار خود پرستاری کنند. 

توانسدتند امیددوار باشدند بده فرزندانشدان انتقدال دهندد،  ای کده والددین می دانش تخصصین ترتیب، ای هب

 ممکن است از دست برود.

ی طبیعدی یها باشدد، پدیدده  عید  شددهگیدر یدا جندگ ضد هدای همده در مواقعی که کشوری قبالً با بیماری

هددا غلبدده کددرد. فسدداد،  شددود بددر آن شددوند کدده بسددختی می همچددون خشکسددالی یددا سددیل، آنچنددان دشددوار می

ن معنی است که کشور ممکن است فاقد منابع مدالی الزم بدرای واردات ای هسوءمدیریت و دولت ناصال  ب

 تواند به قحطی تبدیل شود. ی غذا بسرعت می نهبنابراین هر کمبودی در زمی -غذا در هنگام نیاز باشد

داشددتن غددذای کددافی بددرای خددوردن، حددق بنیددادی بشددر اسددت، و گرسددنگی سددّد بزرگددی اسددت در مقابددل 

ی تدر بیشتوانند باتر فکدر کنندد و درآمدد  . مردمی که غذای کافی برای خوردن دارند، میو بالیدن توسعه

درصدددی کددالری  52طور متوسددط، افددزایش  ه، بددهکسددب کننددد. یددر بررسددی در سددیرالئون نشددان داد کدد

 داد.  درصد افزایش می 5/16هر کارگر مزرعه، خروجی زراعت را تا  ِِ  دریافتی

در واقدع – ن هدف رسید؟ در غرب ثروتمند، مازادهای بزر  غذایی وجود داردای هپس چگونه باید ب

را بداال نگادارندد. مقددار زیدادی از ایدن هدا  شدود تدا قیمت غذا عمدداً  ندابود می قدر زیاد که گاهی اوقات آن

های امدادرسان بخوبی  ناشود، اما خود سازم غذای مازاد به عنوان کمر به کشورهای فقیر فرستاده می
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ن اقدامات راه حل درازمدتی نخواهند بود. کلید مشکل، تیییر عدواملی اسدت کده در اولدین ای هآگاه هستند ک

 اند:   گام منجر به فقر  شده

شدان،  های طوری که افراد گرسنه، و بنوبه خود، دولت زودن به میانگین درآمد در یر منطقه، بهبا اف

 خواهند بخرند.  بتوانند آنچه را می

اندد کده بدا دو دهده جندگ و  ی جمعیتی های امدداد، در حدال کمدر بده تیذیده نامثالً در افیانستان، سازم

ها دسدت انددرکار توزیدع غدذای اهددایی غدرب   ازموناست. برخی از این س  شدید نابود  شده ِِ  سالی خشر

کشدت و  اندد تدا بودهبذر، ابدزار و کدود بدرای کشداورزان گروهی در پی تامین  اند، اما سایر ابتکارات  شده

ها، بمعنی این بود کده برداشدت  ها، همراه با هوای باتر و کنترل آفت کار خود را راه بیاندازند. این تالش

بینی شد. امدا سدازمان "کریسدچن ایدد" نگراندی شددیدی  از سال قبل پیش تر بیشصد پنجاه در  ،2223سال 

 –اسدت  در این مورد ابراز کرده که سازمان ملدل هندوز در حدال ارسدال محمدوالت عظدیم گنددم بده منطقه

و کشداورزان بده سدمت   شدده سدقوط  دچدار هدای گنددم محلدی  قیمت کده  عمال باعث  شده یافت رهیعنی این 

. کلیدد مشدکل ایدن نیسدت کده کشدورها را  وابسدته بده شدوندسودآورتری همچدون تریداک روانده  های کشت

بایدد جوامدع گرسدنگی زده  الملدل می ی بین تازه اگر این کار ممکن باشد؛ به جدای آن، جامعده–صدقه کنیم 

و ای از خودکفدایی هددایت کنندد. بدا کداهش گرسدنگی، درآمدد کشدور بداال خواهدد رفدت،  را به سوی درجده

 باتر از پیش قادر خواهد شد که با کمبود غذایی در آینده روبرو شود.

هددای آفریقددا در حددال حاضددر در حددال بحددث بددر روی  اسددت. ملت امددا حتددی همددین مسددیر نیددز پیچیده

، بایسدتی در مبددارزه بدر علیده گرسدنگی ایفدا کندد. آمریکدا مدددعی   اندکه غدذای اصدال  هنیتکدی  شدده نقشدی

تواننددد بددا افددزایش درآمددد کشدداورزان، بدده  می  کددی  شدددهتیهن -پرمحصددول اصددال های  اسددت کدده کشددت  شددده

تواندددد  مبدددارزه برضدددد گرسدددنگی یددداری رسدددانند. حتدددی پیشدددنااداتی وجدددود دارد کددده اصدددال  هنیتکدددی می

معددنی( را هددف بگیرندد.    هدای ها )ویتدامین و نمر میدذی-محصوالتی اختراع کند که بتوانند کمبدود ریدز

اندد، در  " اسدتقبال کرده شدده  غدذای "اصدال   ِ هندی-ی بسیار، از دورنمای کمدر   عالقهبرخی کشورها با 

 اند.  حالی که سایرین آن را "سّم" نامیده

وجود دارند که باید به آنان توجده کدرد، نده فقدط بدر روی تدأثیرات  جا اینمطمئناً مسائل درازمدتی در 

ننددگان و محدیط زیسدت، بلکده در مدورد فرهندگ " بر روی مصرف ک شده  ی غذای "اصال  ِ هنی ممکنه
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وری اصددال   ِ هن، بدده افنّدد آوردن بدسددتتوانددد ایجدداد کنددد. کشددورهای فقیرتددر، بددرای  ای کدده می وابسددتگی

ای کدده  شددوند، فنّددووری تر می تددر و وابسددته های چنددد ملیّتددی بددزر ، متکی یافته و شددرکت کشدورهای توسددعه

 خودشان بضاعت آن را ندارند. 

هددای عمددومی اسددت.  رسددد تحصددیالت و آموزش تددرین عوامددل کدداهش گرسددنگی بنظددر می یکددی از مام

FAO یابندد و  میلیون کودک فقیر در جاان، یدا در مدرسده حضدور نمی 322کند که در حدود  برآورد می

کننددد. آمددوزش و تحصددیالت بنیددادی،  کدده در طددی حضددور در مدرسدده، یددر وعددده غددذا دریافددت نمی یددا این

درصد جمعیدت ِ باسدواد،  42ای است که وجود دارد. در کشورهای با   توسعهبالندگی و ن ابزار مثثرتری

درصدد  82، در منداطقی کده شاخی که همین دالر است، در حالی 212ی ناخالی  میانگین درآمد سرانه

 است.  تر بیشدالر و  1222مردم باسوادند، 

ی کمتری دارند. کشداورزانی کده حدداقل  ند و بچهکن روند دیرتر ازدواج می دخترانی که به مدرسه می

 ورترند.  درصد باره 12اند، تا  سال تحصیل کرده 4

را هدددف  2215درصدددی مشددکل گرسددنگی جاددانی تددا  52، کدداهش 1996کنفددرانس جاددانی غددذا در 

در حددال  -میلیددون نفددر کمتددر شددود 33گرفدت. بددرای ایددن کددار الزم اسددت تعددداد افددراد گرسددنه هددر سدداله تددا 

، 2223یابند. این رشد باید تسریع شود. در اکتبدر  میلیون نفر کاهش می 6، گرسنگان، ساالنه فقط حاضر

ن صددندوق، همپددای تقاضددای کمددر غددذایی ای ههددای اهدددایی بدد ی جاددانی غددذا، یددادآور شددد کدده کمر برنامدده

لیدون می 4322میلیون نفر در سراسر جادان، صدندوق نیازمندد  112ی  برای تیذیه 2223نیست. در سال 

 اند.  تر از این مبلغ بوده درصد( پایین15میلیون دالر) یا نزدیر به  622های مالی تا  دالر بود، و کمر

ی درسدت،  اند که باداشت و تیذیه خواستار شناسایی جاانی این نکته WHOناادهای جاانی همچون 

تدا کدوره راهدی بسدوی  دهدد های فقیرتر فرصت می جزء حقوق بنیادی بشرند. مبارزه با گرسنگی به ملت

دارد  رلم بروندلند ااادار مدیها ، گروWHOتوسعه در زیر پای خود بسازند. مدیر کل افتخاری سازمان 

 22هددا انسدانی کده از انقددالب باداشدتی قددرن  یافدت قدرتمنددد حقدوق بشدری الزم اسددت تدا میلیون کده"یر ره

 اند، به قطار این انقالب سوار شوند".  عقب مانده

( تأکید دارد که"هر کسی حق زیست متعدارفی دارد 1948ی جاانی حقوق بشر ) اعالمیه 25( 1ماده)

یافدت حقدوق  شدود."ره می خدوراکاش کافی باشد، این رفداه شدامل  که برای سالمتی و رفاه خود و خانواده
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هدر بدرای تضدمین دسترسدی مدردم بده غدذا، انددازد تدا  هدا می بشری، مسئولیت اولیه را بده گدردن حکومت

شان هست انجام دهند. اما همگی ما نیز مسئولیتی داریم ابعاد بدزر  ایدن مشدکل را  را که در توان کاری

ای که کارشدان ارتقداء امنیدت غدذایی اسدت پشدتیبانی  های خیریه انتوانیم از سازم یاد داشته باشیم. ما می به

رهیافتی که شدامل – کمر کنندشان هست  مان بخواهیم آنچه را در توان های توانیم از دولت کنیم و نیز می

 شود. شان نیز می ها در مورد محترم شمردن تعادات امداد رسانی  فشار بر دولت

 تدر بیشها مطر  شوند، اما  ها و خبرنامه گاهی در صفحات اول رسانه قربانیان قحطی ممکن است گه

زنددد. ایددن مشددکل  ماننددد. گرسددنگی؛ بدده فقددرا و ضددعفا آسددیب می قربانیددان گرسددنگی از نظرهددا پناددان می

ای نیازمنددد اسددت. مددا همگددی مسددئولیم، امددا در عددین حددال  العدداده المللددی ِ فوق ایسددت کدده بدده تددالش بین پیچیده

 آید هر چند اندک!   همگی نیز، کاری از دستمان برمی
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ی آمریكا، ممكن  هر سه سیاه مرد زاییدهاین روزها، از  -74

 است یک نفر به زندان بیافتد.

ای از اهددالی آن  باشددد، امددا تعددداد فزایندددههددا )آزادزنددان و آزاد مددردان( فرد-آمریكددا ممكددن اسددت سددرزمین آزاد

د و درآورنفددر میلیددون  2سددر از  ،تعددداد افددراد پشددت میلدده 2222اسددت. در هوئددن   شددان گرفتدده  شده آزادی گاهی گدده

، هفت میلیون نفدر در وضدعیت 2225وطن بزرگترین جمعیت زندانی جاان شد. در  –با سبقت از روسیه–آمریكا 

درصدد جمعیدت بدالغ 3. یعندی بدیش از اندد   طیدا آزادی مشدرو یحكم تعلیق زندان، زنددان
1

نفدر  37. یدر نفدر از هدر 

 رونددنفدر اسدت. اگدر  53یعندی یدر نفدر در  1974كده بداالتر از آمدار –اسدت  ا در زندان گذراندهرمدتی   آمریكایی

، در طی عمرش به زندان خواهد افتاد2221كودک متولد در  15یابد، یر نفر از هر  كنونی ادامه
2
 . 

آورند. از  تر را ببینیم كه سر درمی كننده تر بیاندازیم، و برخی روندهای حتی نگران به آمار نگاهی نزدیك بیاییم

احتمال دارد كه به زنددان بیافتدد. بدرای مدردان  17یر در  ،بدنیا آمدند، یر مرد سفید 2221میان كودكانی كه در 

شدوی كده سدیاهان  می  است. وقتی متوجه 3است و برای مردان سیاه، یر در  6اسپانیولی تبار این احتمال یر در 

 ِِ   مددردان آمریكدداییی مشددكل را بفامددی. یددر ششددم تمددامی  تددوانی دامندده ، میهسددتند درصددد جمعیددت آمریكددا 12.9

است 38اند، در حالی كه آمار سفیدپوستان یر در  زندانیان فعلی یا پیشین ،آفریقایی تبار
3
. 

های آمریكدا در سدی سدال گذشدته سدر بده فلدر  انواض  است كه چیزی در این میدان مشدكل دارد. جمعیدت زندد

.فدرال وجود داشته های ایالتی و نادر زند زندانی 222222، فقط 1972است. در سال  گذاشته
4
گداه تداكنون،  از آن 

بدرای را سدال تدا ابدد  25كده مجدازات – 1994از   شده  اعمالفاتحه"  بعد هایی همچون قانون "سه خالف و سیاست

درصدد بداالیی از  ،پوسدت تعدداد زنددانیان بشددت زیداد شدود. مدردان سیاه  باعدث  شدده –كند  تعیین می خالفسومین 

طوری كدده بددا  ( هسددتند، بدده2221سددال درصددد در  42.5د كدده مددتام بدده جددرائم خشددن )دهندد كسددانی را تشددكیل می

شوند زندان می اسیر ،دیگراننسبت  باشكلی ناهمخوان  و بههای طوالنی،  محكومیت
5
. 

ی  اسدددت. گدددروه "پدددروهه ها داشته "جندددگ در برابدددر مدددواد مخددددر" نیدددز تدددأثیر وحشدددتناكی در پركدددردن زنددددآن

مدتام بده جدرائم غیرخشدن بودندد:  1998های ایالتی در سال  ان% محكومین زند72 دهد كه محكومیت" گزارش می

 دادند. درصد زندانیان فدرال را تشكیل می 57خالف كاران مواد مخدر 

یابدد. آمدار رسدمی دولدت  قانون چگونه گدرایش ندژادی میا ِعمال شویم  هاست كه كم كم متوجه می در این حوزه
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پذیرندددد،  ی حدددداقل یدددر بدددار مدددواد مخددددر را می ی ماهانددده اسدددتفاده افدددرادی كه درصدددد 13دهندددد  آمریكدددا نشدددان می

 درصد زندانیان همین جرم هستند. 74های مالكیت موادمخدر، و  درصد بازداشتی 35اند. اما سیاهان  سیاهپوست

، 1999هددای مدددنی در سددال  آزادی ییی آمریكددا شدددت تأثیرگددذار در اتحادیدده  بدده ِایددرا گالسددر در یددر سددخنرانی

( نامیددNew Jim Crowتدازه" )یدا  ِِ  هدای "حداجی فیدروزی سیاست موادمخددر آمریكدا را قانون
6

. وی بده بخدش 

ای كدده جداسددازی سددیاهان و سددفیدان در قددانون ایدداالت جنددوبی  كددرد، دوره آور تدداری  آمریكددا اشدداره می بسددیار شددرم

گیران و  های نمدایش معركده حاجی فیدروز لقبدی بدود كده بده شخصدیت 19ی قرن  بود. در میانه  آمریكا گنجانده  شده

كردنددد و آواز و  سددفید صدورت خدود را سدیاه می گدران ِ ن بدازیدر آ نمایشددی کده  شدد، نوازنددگان دوره گدرد داده می

و تدا –ی آن روزگدار شدد  نماد تحقیر و پستی سیاهان در فرهنگ عامه ،كردند. این اصطال  رقی نژادپرستانه می

شددند بده قدانون حداجی فیدروزی مشداور شددند ، قوانینی كه بر ضدسیاهان تبعیض قائدل می19پایان قرن 
7

. گالسدر 

اندد  گیری حدبس"، راه انداخته ها نوعی از "همده قوانین فعلی مواد مخدر آمریكا همان كیفیت را دارند. آنمدعی شد 

 است.  و ممنوعیت مواد جایگزین مثثری برای جداسازی نژادی  شده

كندد. میدان مجدازات كوكدایین  هدا عمدل می ، قوانین مواد مخدر آمریكا بر ضدد اقلیتهردلیلیدر هر صورت، به 

سددفیدان آن را  تددر بیشكننددد( و كوكددایین پددودری )كدده  مصددرف می تددر بیشكدده سددیاهان و اسددپانیایی تبدداران كددراک )

اسدت،  هایی برای كاهش این اختالف انجدام گرفته وجود دارد. هرچند تالش ســنترگیكنند(، ناهمخوانی  مصرف می

ل زنددان قطعدی، برابدر بدا محكومیدت سدا 5پدودری گرم كوكایین  522كند كه مالكیت  اما قانون فعلی هنوز حكم می

 گرم كراک دارد. 5داشتن 

ها در  بندی دسددتگیری پرتكرارتددرین دسددته ،میلیددون بازداشددت 1.8ا رانندددگی مسددتانه بدد  ن یكددی توجدده كنیددد:ای هبدد

روی در مدواد،  كده مدر  ناشدی از زیداده كشدند، در حدالی نفدر را می 22222راننددگان مسدت هدر سداله  .آمریكاست

 نیست. با این وجود تقریباً تمامی مدوارد راننددگی ِ تر بیشنفر  21222خشونت ناشی از مواد هر ساله  وها  بیماری

ی رانندددگی یددا  و بددا جریمدده، گددرفتن گواهینامدده  ای در نظددر گرفتدده  شددده جنحدده ِِ  مسددتانه بدده عنددوان جددرائم جزیددی

حتدی از ندوع سدبر –مواد مخددر  شوند. مجازات معمول برای مالكیت محرومیت از خدمات اجتماعی مجازات می

.رانندگان مست غالباً مردان سفیدندیادمان باشد که سال زندان است.  5در بار اول تا  –آن مثل حشیش
8
 

ی شدداهراه  گیرنددد. در یددر قطعدده سددازی قددرار می شددكال مختلددد پروندهِ   هددا در آمریكددا مكددرراً تحددت ا اقلیت

زنندد و  درصد آنانی كه به دسدتور پلدیس كندار می 73رانندگان سیاهند، اما فده درصد در مریلند، ه I-95سراسری 
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شددوند مددوادی پیدددا  ن شددیوه بازرسددی میای ههایی كدده بدد درصدددند. در اكثریددت ماشددین 17شددوند، از همددین  جسددتجو می

شددود های سفیدپوسددتان پیدددا می قدددر اسدت كدده در ماشددین و اگددر هددم پیدددا شددود، تعدادشددان همون–شدود  نمی
9

شددار  . در

منجر به دسدتگیری شددند و  1998و  1997در سال   بازدید بدنی ثبت  شده 45222نیویورک كمتر از یر چاارم 

دوسوم بازدیدشدگان اقلیدت بودندد
12

، شدارداری نیویدورک شدكایتی را پدذیرفت كده اداره پلدیس 2223. در سدپتامبر 

اسددت.   نددژادی غیرقددانونی  شده ِِ  سددازی ندهكددرد در مددوارد ایسددت و بازرسددی، آلددوده بدده پرو نیویددورک را مددتام می

ها را هددف  ی افسرانش را بگیرد كه اقلیت ی خود با شارداری پذیرفت جلوی همه پلیس، در بخشی از سازش نامه

.های ناموجه خود نكنند بازرسی
11
 

بكشدد. در ی دارد كه كارشان بده زنددان تر بیشزنان سیاهپوست نیز نسبت به همتایان سفید خود، احتمال بسیار 

ایدن ، 2222های ایالتی و فددرال آمریكدا زنددانی بودندد؛ در سدال  انزن در زند دوازده هزار و سیصد، 1982سال 

درصدد آندان بخداطر جدرائم خشدونت بدار  31درصدشان سیاه بودند. فقط  43كه  رسیدنود و شش هزار نفر رقم به 

 در زندان بودند.

 ،درصد زندان زنددانی 65گذارد. در حدود  شان می بر روی فرزندانای  این نوع حبس انبوه زنان تأثیرات جدی

فرزنددد یددا هددر دو( دارنددد و كودكددان ایددن زنددان غالبدداً براسدداس ایددن ادعددا كدده مادرشددان   خددانواده )یعنددی شددوهر،

ا دهدد تد ها قوانینی دارند كه به آندان اختیدار می شوند. بسیاری از ایالت "صالحیت" ندارد، از دیدن مادر محروم می

گیرندد.حقوق مادرانگی زن را بده خداطر حدبس، از وی ب
13
ی عدادی مدواد  كننده سده چادارم زندان زنددانی مصدرف 

دالر داشدتند، و بدیش از نیمدی از آندان جسدماً یدا  622ی كمتدر از  درصدشان درآمدد ماهیانده 42مخدر بودند، تقریباً 

جنساً بدرفتاری دیده بودند
14

 هیچ یر از این همه مشكالت كمكی رساند. به حلّ . بعید است با طلسم زندان بتوان 

ها پدس از پایدان مددت  تواندد منجدر بده پیامددهایی شدود كده مددت حبس شدن بخداطر جدرم میدر آمریکا،درواقع، 

بده خداطر مددتی زنددانی دارند كه  "قوانین محرومیت از حقوقی"مانند. چال و شش ایالت آمریكا  حبس هم باقی می

 د.نكن طور دائم سلب می الت این حقوق را بهای ه. دگیرد رد میبودن، حق رای را از ف

سدت ا ای  بدازپروری  شده مجدرماز  نیی مدد محروم شدن از رأی دادن به معنی گرفتن حق مشداركت در جامعده

ای   های تضمین  شده است، قوانین محرومیت از حقوق اجتماعی بشكل مثثری آزادی كه محكومیت خود را گذارنده

اسدت.  پوسدتان اعطدا كرده ی پانزدهم قانون اساسی آمریكدا حدق رای دادن را بده سیاه كند كه در اصالحیه یرا نفی م

كدرد كده بدده رأی  را لیدو می ای انهشدرایط خودسدر تدر شدد.این قددانون تدازه، محکم 1965ایدن حدق بدا قدانون مصدوب 
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پوسددتان را بگیددرد.  دادن سیاهجلددوی رأی بددا ایددن هدددف کدده  –شددرایطی همچددون باسددوادی–شددد  دهندددگان تحمیددل می

توانندد  هدای جزایدی نمی خداطر محكومیت بده ،مدردان درصد جمعیدت سدیاه 13یعنی –میلیون سیاه مرد  1.4 امروزه،

.اند طور همیشگی از رأی دادن محروم مردان به درصد سیاه 31رأی دهند. در آالباما و فلوریدا، 
15
را ای هطور كد آن 

ممنوعیدت مدواد تدأمین كدرد، بدرای سدیاهان   1965دهدی مصدوب  قدانون حقدوق رای كند "آنچده كده گالسر تأكید می

"ش را پنبه کرد.  های مخدر تا حدود زیادی رشته
16
 

شود، امدا  ترین شكلی به نمایش گذاشته می های زندانی در آمریكا به واض  نژادی در جمعیت ِِ  این ناهمخوانی

پوست اینر در زندان است.  لیس یر درصد جمعیت بالغ سیاهدر حال آغازیدن در جوامع دیگر نیز هست، در انگ

ها را تشدكیل  درصدد جمعیدت زنددآن 16درصد جمعیت انگلیس، اما  2پوست(  ها )هر دو سیاه آفریقاییان و كارائیبی

دهند می
17

شدوند.  بازرسدی -از سفیدان احتمال داشته كده دچدار ایسدت تر بیشبار  6، سیاهان 1998-9های  . در سال

هدایی در ایدن مدورد وجدود دارد كده  اسدت، و نگرانی یس از هر كشور دیگر اروپایی نرخ حدبس بداالتری داشتهانگل

 به زندان سیر كند. ها آمریكایی عشق ِانگلیس ممكن است به سمت 

شود كه ببینیم گذراندن عمدر در زنددان، منجدر  های نژادی هنگامی بسیار دشوارتر می برخورد با این نابرابری

 ،پدددرورد كددده در آن ی خدددود محدددیط زیسددتی را می بددده نوبددههدددم  آنشدددود، كدده  وای فرهنگددی و اجتمددداعی میبدده اندددز

شود كه نیمی از زنددانیان  احتمال دارد به جرم روی بیاورند و به سیستم زندان وارد شوند. برآورد می شان كودكان

گیرنددد كدده افددرادی  نیمددی از دسددتمزدی را مییابنددد تقریبدداً  افتنددد. آنددانی كدده كددار می پیشددین بددرای كاریددابی بدده تقددال می

.گیرنددد همسددان خودشددان امددا بدددون تجربدده زندددان می
18
شكسددت نظددام زندددان در تددأمین آمددوزش جددامع شددیلی یددا  

كاران پیشین، بدون داشتن هدیچ راه دیگدری بدرای پشدتیبانی از خدود،  كند. خالف ن وضع كمكی نمیای هبازپروری ب

 كرد. شكنی وادارشان می همان شرایط ببینند كه به قانون  ممكن است خود را دوباره زندانی

ها نفر چگونه  اند زندان تأثیر دارد. اما این كه زندانی كردن میلیون گزاران غالباً مدعی مردان و سیاست سیاست

تواند به عنوان نوعی از پیروزی در مقابل جرم دیده شود، تصوری است دشدوار. در حدالتی كده تقاضدای مدواد  می

اسددتخدام  امالً ثابددت اسددت، محبددوس كددردن تعددداد زیددادی از مددردم بدده خدداطر جددرائم مددواد مخدددر صددرفاً منجددر بهكدد

در حقیقت، –است  در زندان، زندانی شدن به سختی بازدارنده  شود. با این همه آدم چون و چراتری می كارگران بی

شناسان بداور  ندان تماس بگیرند. برخی جرمبینند كه با دوستان خود در درون ز برخی آن را به عنوان فرصتی می

ی ناایی" برسد: وقتی هدر سداله بدیش از یدر درصدد جمعیدت در زنددان  دارند كه آمریكا ممكن است به "یر نقطه
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.توان جرم را در زیر كنترل و نظارت داشت شوند، و دیگر نمی های اجتماعی فلج می باشند، شبكه
19
 

دارد. تصدور كنیدد كده  دالر خرج برمدی 32222چیزی نزدیر به  ،زندانی هر زندانی در  نگاداشتن یر ساله

های خیابددانی كدداهش جددرم، خددرج  افتدداد: خددرج برنامدده رسددید چدده اتفدداقی می ن مصددارف میای هپددول بدد همددین اگددر 

تدوانیم كاهشدی واقعدی  دهندگان، می جویی در پول مالیات های درمانی الكل و مواد مخدر. ما عالوه بر صرفه برنامه

ها  هددا در مدرسدده اقلیتیابددد و كودكددان  تددوانیم ببینددیم سددطو  فقددر هددم كدداهش می جددرائم را آغدداز كنددیم. میمیددزان در 

 گزینند. مانند و مسیر دیگری را برمی می

بسدیار وابسدته بده ندژاد و طبقده  –ی جدرم مدواد مخددر گدزاری در زمینده بویژه سیاسدت–گزاری  ی سیاست مسئله

، تدر بیشنقطده ضدعد آفدرینش ی اجدرای عددالت بداز هدم بده  است. چنانچه بدا ایدن مشدكل برخدورد نكندیم، شدیوه بوده

  ادامه خواهد داد. تر بیش، و نفرت تر یشبانزوای 
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 اند جمعیت دنیا در جنگ ِِ  ک سوم ی -73

اندد، بدیش از یدر  عمیقداً بده تردیدد افتاده ،كه آمریكا و متحددانش در مدورد حفدظ نیروهایشدان در عدراق در حالی

 32، بیسددت و هفددت كشددور در سراسددر جاددان در 2225د. در سددال نددده سددوم جمعیددت جاددان بدده درگیددری ادامدده می

 میلیارد نفر. 2.33یعنی در مجموع  –اند  درگیری مسلحانه در حال جنگ

های واقعدی  اند كده هندوز نشدانه هایی دراز مدت فلسطین، درگیری-ها، مثل نزاع اسرائیل بعضی از این درگیری

میددان هندددویان و مسددلمانان در ایالددت   هددا، ماننددد رودررویددی دهنددد. سددایر درگیددری حددل و فصددل از خددود نشددان نمی

هدا از تمدامی  شدوند. امدا همگدی این می ریزهای موجودی هستند كده بده خشدونت جددی سدر گجرات هند، ناسازگاری

تمامی كسدانی از ها، نه فقط از رزمندگان، بلكه  یعنی نه فقط از دولت–گیرند  های درگیری تلفات خود را می طرف

 كنند. ی نبرد زندگی می نطقهكه در م

ی گاو آهن پروهه
1

كندد، "درگیدری مسدلحانه" را بده  های جادانی تایده می در مورد جنگ ای نه، كه فارست ساال

یدر  بدای نبرد مسلحانه میان نیروهای مسل  حداقل یر حكومدت،  بیند كه در بردارنده ای می شكل درگیری سیاسی

ترل تمام یا بخشی از آن حكومت استگیری كن یا چند گروه مسل  خواهان بدست
21

. درگیری، هنگامی در فارسدت 

باشددند. لدویی ویلسددون، سدناتور پیشددین   نفدر در آن كشددته  شدده 1222گیددرد كده بددیش از  ی گداو آهددن قدرار می پدروهه

و پیچیدددگی سرشددت صددل  را بددر شددمرد. وی نوشددت: –، زشددتی جنددگ 2222كانددادایی، در سددرآغاز گددزارش سددال 

آورد كدده: "زبددان سددلیس تصددویری چینددی ماندددارین )چینددی  د جنددگ نیسددت." او در ادامدده مددی"صددل  فقددط متضددا

كند. نخستین واهه برای صل  به معنی برنج در دهدان اسدت،  نماد/واهه، در برابر صل  استفاده می 3ماندارین( از 

جتمداعی. سدومی دو قلدب یا همان امنیت اقتصادی. دومین نماد زنی است با سقفی باالی سرش، یا در واقع امنیدت ا

".تپند، یا همان امنیت انسانی است كه در تفاهم و دوستی با هم می
2
 

د. بدرای آندان، نبدرد مسدلحانه از سدط  ندكنند، این سه امنیت حضدور ندار برای افرادی كه در جنگ زندگی می

نددگ واقعیتددی اسددت رود. بددرای آنددان، ج ها فراتددر مددی روزنامدده های خبددری ِ خطددر تصدداویر تلویزیددونی و سددتون بی

شددان را  كنددد، خانواده آب محددروم می  رانددد، آنددان را از خددوراک یددا شددان بیددرون می روزاندده كدده آنددان را از سرزمین

ها  ی اهالی كشدورهای در جندگ ایدن تجربده سازد. البته همه كشد و هرگونه فرصت رشد و تكامل را متوقد می می

                                                 
21
 و حیات درآورید.  زندگی تولید و را ذوب کنید و  به شکل گاو آهن در خدمت  ها کنایه از این است که سال  ،گاو آهنتعبیر  -
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 !ی زندگی شیوه، یعنی كنند. اما برای بسیاری از آنان، درگیری را نمی

اسددت، دولددت خددارطوم )پایتخددت( بددا شورشددیانی  سددال گذشددته، سددودان جنددگ داخلددی تلخددی داشته 22در طددی 

موارد غیرنظامیدان را مسدتقیماً  تر بیشطرف در  وبردهای نظامی دهجنگد كه پایگاهشان در جنوب است، و را می

هدای  آور به غیرنظامیان در جایگداه ، "به حمالت شرمدهد. دبیر كل سازمان ملل، كوفی عنان در خط آتش قرار می

رون ی د  هددا" اشدداره كددرد. سددودان هددم اكنددون بزرگتددرین تعددداد افددراد جدداكن  شددده توزیددع خددوراک یددا در نزدیكددی آن

ی خددود  میلیددون نفددر بدده خدداطر جنددگ و خشكسددالی از خاندده و كاشددانه 4كنددد: در حدددود  كشددوری را میزبددانی می

 درصد جمعیت.  12از  اند، یعنی بیش گریخته

 های نشدین زاغهشان در تر بیشاّما توانند جا بگیرند،  های رسمی آوارگان می تناا اقلیتی از این تعداد در اردوگاه

كنند زورآبادی زندگی می
4
 . 

شناسدند،  ها آن را بده ندام "جندگ جادانی آفریقدا" می وقت تر بیشای كه  در جماوری دمكراتیر كنگو، درگیری

ی مستقیم نبدرد یدا در اثدر بیمداری  چه درنتیجه–میلیون نفر را به كشتن داد  3بیش از  2222تا  1998 ی فاصلهدر 

تیذیه و سوء
5

كشدور دیگدر در ندزاع میدان دولدت هوزف قدابیال، رئدیس جمادور و چنددین گدروه شورشدی  6. حداقل 

اّمدا سدوگند خدورد،  2223ل  در سال پس از امضای قرارداد ملی ص "تقسیم قدرت دولت ِ "شركت داشتند. هرچند 

 اش بسیار محدود بود. گویی به نیازهای جمعیت یافت و توانایی دولت برای پاس  در شرق ادامهباز هم نبرد 

تدرین بحدران بشدری بدر روی  وضدعیت كنگدو را بده عندوان بدزر  (IRC)المللدی نجدات  ی بین امداگران كمیتده

در كنگو، آنچه را كه دیده بود شدر  داد: "ایدن  IRC، رئیس عملیات ونساننر كردند. ور زمین توصید می هسیار

طددّی آن ی مدددنی، كدده  هددای دیگددر، بلكدده نبددردی اسددت بددر ضددد جامعدده یی برضددد گددروههددا هجنگددی نیسددت میددان گرو

ای همچدون  شدوند، افدراد كلیددی های درمدانی دزدیدده می شوند، تمام داروهای پایگاه ها نابود و غارت می زیرساخت

".شدود مدزارع كشداورزی تخریدب میو شدوند اران در روسدتاها كشدته میپرست
6
هدا بده سدرعت  گرسدنگی و بیماری 

 گذارند. شوند و بدون مراقبت پزشكی، تلفات سنگینی برجا می منتشر می

 تدر بیشگیدرد؛ جبدران صددمات وارده بده زمدین از آن هدم  در دوران پس از جنگ، بازسازی جماعات وقت می

"عامل نارنجی" را بدر روی منداطق جنگدی، و   كش ر طی جنگ ویتنام، نیروهای آمریكایی علدخواهد. د وقت می

اندد، و قابدل كشدت  های كشاورزی بكار بردندد. بیسدت و پدنج سدال بعدد، هندوز كده هندوز اسدت آن منداطق آلوده زمین

  های نشدت  شدده ر اثر نفتاند، هنوز د ی آب آشامیدنی كویت های زیرزمینی آب، كه منبع عمده نیستند. دوسوم سفره



 

 162 

های  كارخانجات شیمیایی و پاالیشدگاه ،است. كارزارهای بمباران ناتو در كوزوو در طی نخستین جنگ خلیج آلوده

ها در شار "پانچه وو" باران سدیاهی بدود كده بدر روی شدار  ی یكی از این بمبارآن نفت را هدف قرار دادند؛ نتیجه

ی ایمندی   از حددود شدناخته  شدده تدر بیشهای چندد هدزار برابدر  دیوكسین با تراكمای همچون  و مواد سرطانی  بارید،

و البته خورندگانشان را نیز –ها خاک را آلوده ساخته و كشت كارها را مسموم كردند  منتشر كرد. این بارآن
7
. 

كدامپیوتری و های  نااوری فوق مدرن را فراموش كنید، بمباری تجایزات فنّ  این حقیقت جنگ مدرن است. همه

ای را، ادعاهای مضدحر "ضدربه زدن و ایجداد خدوف" را. ایدن همدان "نسدل چادارم" جندگ  یابی ماهواره با هدف

 های كمتر آشكار. نوعی از درگیری با تعرید ناروشن و آوردگاه–است 

كردندد.  یهای نبرد عملیات را  دقیقداً مددیریت م نا. میدو ترتیب سخن مي گفت نظم ازنخستین نسل جنگ تماماً 

شددكل )یددونیفرم(، نظددام ارتقددایی دقیقدداً سلسددله مراتبددی و سددربازان عددادی همگددی از ایددن دوران  مفدداهیم پوشدداک هددم

ها و توپخانه نظم میددان نبدرد  . مسلسلبرآورد، سبر دیگر نبرد سر19ی قرن  گیرند. اگرچه در میانه سرچشمه می

و خطددوط جباده و دفدداع نفوذناپدذیر كلیددد اصدلی كددار را قددری بده هددم ریختندد. هرچنددد حمدالت هنددوز خطدی بودندد، 

هدا در  آمدد. نسدل سدوم، كده اختدراع آلمون آمدند. پیروزی از راه برتری قدرت آتدش و فرسدایش بدسدت می بشمار می

 دشمن تكیه داشت.نظم جنگ جاانی اول بود، بر روی تیییرات تاكتیكی و بام زدن 

انحصار جنگ را برعاده ندارند. رزمندگان، بیش  ها دولتس از این پ حال، چاارمین نسل در برابر ماست، و

گیرانه بده  وجوه تمایز انگشت شمار خدود و بشدكلی آسدان باشند كه با ياز پیش ممكن است شورشیان و شبه نظامیان

كده، بتدوان بدا آن  تر ایدن تدوان از تحدرک بازداشدت و حتدی سدخت اند. این دشمنان را به سدختی می دور هم گرد آمده

شدان  یكی و هنگامی كه پایتختی ندارند كه به آن حمله برد، دم و دستگاهی حكومتی ندارند كه بمباران كرد، –ید جنگ

هایی تازه برای رسدیدن بده هدفشدان هسدتند:  اند. آنان به دنبال راه اش آماده ها نفر دیگر برای جانشینی كشته شود، ده

نگدی یدا اجتمداعی بده عندوان ابزارهدای هدن بده نمادهدای فرتأكیدشان بر اهداف سنتی نیست، بلكده در پدی ضدربه ز

آوازه  ِِ  های نبدرد مادم نیسدت، پیدروزی در جندگ ناپیدروزی در میدد بدرای آندان شان هسدتند. جلب توجه به آرمان

 آوری است كه ارزش دارد. افكنی و نام

هدا یدا  ر، چریهای شورشدی، پرسدنل مخدالد نیروهدای مسدل  ممكن است گروه (هاNSA)االن غیرحكومتی فعّ 

جدایی كده  های مدورد ندزاع باشدند. از آن "دو فداكتو" در سدرزمینِِ  از سوی ناادهدای حداكم   های تشكیل  شده ارتش

جنگندد، و بسدیاری از رزمنددگان  بسیاری از این فعاالن بدون دسترسی به تجایدزات پیشدرفته و بدر روی زمدین می
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های انفجداری و مدین  دهدد. از تلده میدان بارهدا و بارهدا رخ میاند، صدمه به غیرنظا های رزمی باالیی ندیده آموزش

سدازی  شود تا سرزمین را در دست خود نگادارند و جمعیدت محلدی را بترسدانند. كدارزار ممنوع مكرراً استفاده می

 هایشان مین ضد نفر دارند. االن غیرحكومتی در هر درگیری مسلحانه در زرادخانهگوید كه فعّ  های زمینی می مین

ای بدر روی  عمددهاثیر االن غیرحكومتی چه بخواهند دولتی را سرنگون كنند، قلمروی را تصداحب كنندد یدا تدعّ ف

زا. ایدن  شدان تحدولی اسدت مشدكل اند، شدكل جنگیدن برای آنانی كه نگران حفاات مردم غیرنظامی ؛جامعه بگذارند

را در  گیر ه پوشند و با ایدن كدار درگیدر شددن و دسدتگیری افدراد كندار اوقات پوشاک هم شكل نمی تر بیشرزمندگان 

یا شكسدت   كده چده زمدانی نبدرد پیدروز  شدده ها نیدز گفدتن ایدن كنندد. بدرای ابدر قددرت تر می ری بسیار آسدانیگرطی د

االن ممكدن اسدت د، امدا ایدن فّعدای را به دست بگیرند شود. ممكن است كنترل منطقه تر می تر و سخت خورده، سخت

بار اسدت، همدراه بدا حملده  به جنگی ادامه دهند كه منجر به اشیال درازمدت شود، اشیالی كه گاهی بسیار خشدونت

 دهد. گر است، و ناامنی را برای غیرنظامیان ادامه می به نیروهای اشیال

 داننددد. از نظرگدداه سددنتی ِ ازه نمیی برخددورد بددا ایددن حریفددان تدد های بددزر  نظددامی چیددز زیددادی از نحددوه قدددرت

ها  گران نظددامی توافددق دارنددد كدده ابرقدددرت تحلیددل تددر بیشجنگنددد.  االن غیرحكددومتی "منصددفانه" نمینظددامی، فّعدد 

" را اداره كنند. ممكن است این ادعا حقیقت داشدته باشدد. امدا آنچده كده فوریدت دارد 4دانند چگونه جنگ "نسل  نمی

 ممكن است. یان تا سرحدّ یافتن راه حفظ جان غیرنظام

، حداقل حفااتی را كه در درگیدری نظدامی بایدد بدرای غیرنظامیدان تدأمین شدود "المللی بشر دوستی قانون بین"

های كلیددی  ها به تأمین آن موافند. یكی از شدرط ی حكومت گران غیرحكومتی به همان اندازه و عمل  كند، تعیین می

بشر دوستانه اجدازه شدود كده بده نیازمنددان دسترسدی داشدته باشدند.  ِِ  رسانی های یاری و اصلی این است كه به تیم

تواندد دشدوار باشدد. ابدزار معمدول بدرای  هدا می در باتدرین زمونحتدّی ثبدات اسدت، ایدن كدار  وقتی شرایط امنیتدی بی

ردولتدی اثدر گران غی بر روی عمل –یعنی فشار دیپلماتیر یا اقتصادی–ها به رعایت این قوانین  وادار كردن دولت

 ندارد.

طرف" باشند و فقط به نفع غیرنظامیان عمل كنندد، حدق  "ناوابسته و بی ،     اما تا زمانی كه ناادهای بشر دوستانه

گران  ها و هم عمل دسترسی ایمن و بدون مانع را دارند. در ضمن این نیز حیاتی است كه مطمئن شویم هم حكومت

گران بشردوسدت  سدت کده کدار بدر امددادجا اینشان آگاه باشدند.  و وااید ها غیرحكومتی، هر دو طرف از مسئولیت

 تر بیشگوید  ی خارجی می بشر دوستانه در بنیاد توسعه  ِگزاری  . جیمز دارسی عضو گروه سیاستشود می دشوار 
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 "در مواردی كه قرار است انگشدت تعیدین مسدئولیت دراز شدود، .ها مشكل است بداند با چه كسی طرف است وقت

كنند شریر شد" به جمعیت غیرنظامی اهانت می ًِ  هایی كه عمالراهبردنباید در 
8

هدای شورشدی  . برخی از گدروه

رزمنددگان و نداارین  مرزبنددی ،خدود ِِ  و بدا ایدن كدار ؛هدای غیرنظدامی نفدوذ كنندد تالش خواهند كرد تدا بده گدروه

 د.نساز غیرنظامی را بیش از پیش دشوارتر می

بابود عمومی وضعیت تدأثیر زیدادی داشدته  درتواند  دسترسی به كسانی كه نیازمندند، همانند كمر به آنان، می

قید و شرط بشر دوستانه نیز  "مذاكرات برای دسترسی بی ،سازمان ملل(پیشین باشد. به قول كوفی عنان )دبیر كل 

د، حدداقل در نسدازش نباشد ِِ  تناا راهاین مذاکرات گر و ا. سازی باشد ای برای گذار آتی به صل  و به تواند پایه می

گویندد." كدوفی عندان  هدای درگیدر بدا هدم سدخن می هدا طرف شدوند كده در آن هایی منجدر می موارد به همایش تر بیش

سددازی ملددی )واكسیناسددیون سراسددری( و روزهددای "آرامددش" كدده بددا هدددف خدددمت  افزایددد كدده روزهددای مصون می

 .آوردند بدستهایی  موفقیت مناطق   ، در آنون اعالم شدندرسانی در لیبریا و سیرالئ

كشدی خواهندد  زد كرد كه بخاطر كردارهایشان زیر حساب ها الزم است به تمامی رزمندگان گوش عالوه بر این

هدای  اند گام ی جنایی بدرای یوگسدالوی پیشدین، روانددا و سدیرالئون تدا امدروز توانسدته های ویژه رفت. تشكیل دادگاه

توانندد بدا خیدال  م مصونیت و بخشودگی از ذهن رزمندگان بردارند و به آنان بفامانند كه نمیی برای رفع توهّ بزرگ

هدا، پیشدنااد خلدع سدال  عمدالً  راحت برعلیه غیرنظامیان دست به جنایت بزنند. سازمان ملل پس از پایدان درگیری

ی غیرنظدامی   ن شدكل اسدت كده جمعیدت لده  شددهای هشدود. بد دهد كه با فرآیند آشتی ملی همراه می تر می هرچه سریع

 تواند ببیند عدالت در حال تحقق است. می

در حدال جندگ كداری اسدت ناشددنی. ناادهدای كمدر  پیشگیری از تأثیر درگیری بر روی مردم عدادی كشدور ِ 

های  اساس مسدئولیتباید بر های درگیر می المللی بر این نكته پافشاری دارند كه تمامی طرف رسانی و بنیادهای بین

ای جمعیدت اسدت.  تحلیدل و هدالک ریشده .دشدمن رشدد و تكامدل اسدت ،المللی رفتار كنند. جندگ ناشی از قوانین بین

های یدر  كدل نسدل ،ها طول بكشدد. در مدواردی كده درگیدری ها ممكن است سال رات روانی جابجایی آدماثیدرمان ت

 .و بابودشان کاری است بس دشوار روند می ها درواقع تا عمق آن فرو رباید، زخم جامعه را می

شدود، هدر نداوی كده  دوایت آیزنااور رئیس جماور بسیار پیشین آمریكا زمانی گفت: "هر تفنگی كده سداخته می

از كسدانی اسدت كده  دزدی، ای و عمیدق ریشدهنگداهی  بداشدود،  شدود، هدر موشدكی كده پرتداب می به آب انداختده می

".شوند آنانی كه سردشان است و پوشانده نمیدزدی از شوند،  كشند و خورانده نمی گرسنگی می
12
پنجاه سدال بعدد،  
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ی بدرای اما سخنان پرزیدنت آیزنااور، همچندان همیشده، ناقوسد  باشد،  ی بازی جنگ ممكن است عوض  شده چاره

 حقیقت است.
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به پایان  7558ا سال منابع نفت جهان ممكن است ت -95

 برسند.

در  1862ی  در اوایدل دهده  تدازه ِِ  های نفتدی نانفت است. از زمانی كه اولین میدد ،بزرگترین اعتیاد جاان نو

ایم. مدا بدرای سدوخت خدودرو، هواپیمدا و   طور كامدل بده آن وابسدته  شدده پنسیلوانیای آمریكا كشد شدند، تداكنون بده

ی خدام تولیدد  نفت خام نیازمندیم تا انرهی تولید برق را تدأمین كندیم و بده عندوان مدادهكشتی به بنزین نیاز داریم، به 

شدوینده بكدار ببدریم. اغدراق نیسدت اگدر گفتده شدود كده بددون آن، جامعده و صدنعت،  پارچه و مواد ،حاللّ  ،پالستیر

 سكته خواهد كرد.

گرچه زمانی در آینده، اما در هر صورت ممكن است مجبدور باشدیم زنددگی بددون نفدت را بیداموزیم. در حدالی 

پذیرندد كده ذخدایر  ی آندان می تقریباً همدهاّما كه برآوردها در مورد طول مالت باقی مانده با یكدیگر اختالف دارند، 

 موزیم بدون آن زندگی كنیم.و زمانی فراخواهد رسید كه باید بیا–پذیرند  نفت جاان پایان

كند نگاهی مثبت به مسئله داشدته باشدد. اوپدر كدارتلی  تالش می (ری نفت )اوپ سازمان كشورهای صادركننده

كند كه دنیا تقریباً بدیش  ی نفت خام را به عاده دارد، و محاسبه می ی تولیدكننده است كه نمایندگی یازده كشور عمده

های قطعی نفت خام بشكل ذخیدره دارد. مددل جادانی مصدرف اندرهی بندا  اندر میداز یر هزار میلیارد بشكه نفت 

میلیدون  92تواندد بده  می 2212داندد، كده تدا سدال  میلیدون بشدكه می 76ی نفدت را  به تعرید اوپر تقاضای روزانده

ی خواهد ماندسال دیگر باق 82بشكه افزایش یابد. اوپر باور دارد با میزان تولید فعلی، ذخایر نفتی اعضایش تا 
1
. 

ی اعضایش هسدت، ایدن  ی نفت و به حداكثر رساندن باره كه نقش اصلی اوپر تنظیم عرضه اما با دانستن این 

انتظار داشت. برخی دانشمندان بر این باورند كه ذخایر سازمان توان از آن  درست همان چیزی است كه می ،ادعا

ان بسیار زودتدر از آن شدروع شدود. بده قدول كدالین كمپدل، دهه تمام شود، و بحر 4نفت دنیا ممكن است در عرض 

ی كلیددی ایدن نیسدت كده نفدت كدی تمدام  اسدت، مسدئله های تگزاكدو و آموكدو كدار كرده شناسی كه بدرای شدركت زمین

 2212كندد كده تدا سدال  وی بدرآورد می .كندد بده صدرف نداشدتن ن اسدت كده تولیدد از كدی شدروع میای هشود، بلكد می

 زمان با كاهش ذخائر جاانی، شروع به افزایش خواهند كرد. مهای تولید ه قیمت

آیندد  هایی بدست می اندرصد نفت تولیدی امروزه، از مید 82كند كه  چرا این همه زود؟ دكتر كمپل استدالل می

اند  كشددد  شددده 1973كدده پددیش از سددال 
2

البته احتمدداالً  ای كشددد شددوند، های نفتددی تددازه ان. ممكددن اسددت بدداز هددم میددد
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ی زمدین، آن چندان  آیدد. عملیدات جسدتجوی نفدت بدر روی كدره تری كده نفتشدان بسدختی بیدرون می های كوچدك نامید

 در نتیجدده،انددد، و هددای بسددیار عمیددق و مندداطق قطبددی هنددوز بدداقی مانده اسددت كدده فقددط آب گسددترده و سراسددری بوده

 اندازها خوشایند نیستند. چشم

ی  كدرد( بدرای نخسدتین بدار در دهده شدركت نفتدی شدل كدار می كینگ هیوبرت )كه بدرای شناسی به نام ام. زمین

اندد  های بزرگی ناای كه باید كشدد شدوند، میدد های نفتی ناای در مورد افت نفت ارائه داد. اولین مید ، نظریه1952

هایی بدددرود  انشددود بددده سددوی میدددد شددوند، صدددنعت نفددت مجبدددور می شددان ارزان اسدددت. وقتددی تمدددام می استخراج كه

شود. دكتر هیوبرت اعتقاد داشدت كده همیشده نفتدی در زمدین بداقی هسدت، امدا هدر  تر تمام می شان گران استخراج كه

كدرد  بیندی می شدود. وی پیش تر می ، آن را اسدتخراج كندیم، بیدرون كشدیدن ذخدائر بداقی ماندده كدم صدرفهتدر بیشقدر 

 ید دچار افت درازمدتی خواهد شد.رسد، و پس از آن، تول ی معینی به اوج خود می داد جاانی نفت در نقطه برون

ی افدت تولیدد آغداز خواهدد  فراخواهد رسید و پدس از آن، دوره 2225ن اوج در سال ای هدكتر كمپل باور دارد ك

كندد. ایدن یعندی  درصد رشدد می 2درصد باشد. از سوی دیگر تقاضا، فعالً ساالنه  3كنم ساالنه تقریباً  شد: "فكر می

".درصد خواهد رسید 42همین كمبود به چیزی مانند  2222وجود كمبود، و تا سال 
3
 

ای برای جاان آغاز خواهد شد كه منابع نفت ارزان و فراوانی كه كشورهای صنعتی بده آن كدامالً  ی تازه دوره

گویدد،  كند كه به آن "نفت نامشدروط" می اند. صنعت نفت به چیزی اشاره می وابسته بودند، دیگر در حال تمام شدن

ی قیردار یا قطران، یا در مناطقی كه فعدالً  های ماسه ناها، همچون مید خن دیگر، یعنی نفتی كه در سایر شكلبه س

اند تدا بتوانندد از نظدر  ی سدترگی اورانهـّـدـهای فن هدا نیازمندد پیشدرفت شان نیستیم وجود دارد. اما این استخراج قادر به

 ها طول بكشد. ت سالاقتصادی بصرفه باشند، و رسیدن به آنجا، ممكن اس

هدا و  كرد و تالش داشدت تدا جنبش نگاه می 2215، سازمان سیا گزارشی منتشر كرد كه به سال 2222در سال 

ی در تدر بیش  كارآمددی ،گفت در حالیكه اقتصاد جاانی بینی كند. گزارش می شان را پیش تحركات جاانی و تأثیرات

درصددی تقاضدای  52ژه در چین و هندد(، سدبب افدزایش تقریبداً یابد، رشد پایدار اقتصادی )بوی مصرف انرهی می

شود انرهی در دنیا می
4

كند بده جسدتجوی مندابع جدایگزین.  وع. روشن است كه در آن موقع دنیای پیشرفته باید شر

 و تا كی باید منتظرشان ماند؟–ها چیستند  اما پرسش این است كه جایگزین

سدنگ، گداز  برق دنیدای پیشدرفته بدا كداربرد زغال تر بیشانرهی است.  های نفت، تولید ترین نقش یكی از بنیادی

كتداب سدفیدی در  2223آید، اما این رویه الزم است عوض شدود. دولدت انگلدیس در سدال  طبیعی یا نفت بدست می
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بایدد ده درصدد بدرق انگلدیس از مندابع  2212كدرد. تدا سدال  مورد انرهی منتشر كرد كه اهدداف روشدنی ترسدیم می

ای به اغراق در  این میزان باید دو برابر شود. وزارت نیروی آمریكا عالقه 2222ده بدست بیایند، و تا سال نوشون

پدذیرد كده  ها هرگدز پاسدخی بدرای تمدام مشدكالت اندرهی نیسدتند"، امدا می گویدد كده "نوشدونده این مسئله ندارد و می

اند." اثبات رسانده به دور دستتحت شرایطی "ارزش باالی خود را بویژه در كشورهای 
5
. 

الكتریسدیته هدر روز بدیش از ِِ  برقدابی توانندد مندابع نیدرو را تدأمین كنندد. تولیدد  آب، باد و خورشید همگدی می

تواندد بسدیار وخدیم  شدان می پیش در حال منسوخ شدن است، چرا كده احتیداج بده سدد دارندد و تدأثیرات محدیط زیستی

ی  دیگری هم ماار شود. چندین محل در گرداگرد انگلیس در حال تجربه های تواند به شكل باشد. اما نیروی آب می

كنندد. اندرهی حركتدی مدد آب  ها، كه مثل آسیاب بادی زیدر آبدی عمدل می تولید برق از جذر و مد آب هستند. توربین

بارهدا و   ،هدای بداد های مایل به نصدب توربین است، هرچند شركت اوری باد به خوبی به پیش رفتهـّـگیرند. فن را می

 كنند. شان را زشت می ی محل ها قیافه اند توربین شوند كه مدعی بارها با اعتراض اهالی محلی روبرو می

توانددد از سددوزاندن ضددایعات  بددرق می .ی دیگددری اسددت بددرای انددرهی ی بددالقوه منبددع نوشددونده ،گدداز-زیسددت

منتشدر  ای اندهخ ضدایعات، گازهدای گدلداری و فرآوری خوراک بدست آید. فرآیند سدوزاندن ایدن  كشاورزی، جنگل

 كنند.سازی  و پاک توان تجایزاتی نصب كرد كه گازها و ضایعات این كار را فرآوری  كند، اما می می

یعنی بخش حمل و نقدل -توانند پاسخگوی بخش ستر  دیگری از كاربرد انرهی باشند ها نیز می سوخت-زیست

آمریكاییددان ركددورد  ،1999مصدرف نفددت آمریكاسددت، و در سددال ای. سددوخت خودروهددا نزدیددر بدده نیمددی از  جداده

بار به خورشید سفر رفت و برگشت كنند 14222مثل اینكه –د كیلومتر رانندگی را فت  كردند رمیلیا 4162
6
. 

و فدراوان    ی تخمیدر  شدده خودروهدا بدا الكدل اتدانول )اتدانولی كده از سداقهبده رسدانی  طر  برزیل بدرای سوخت

اسددت.   درصددد مصددرف بنددزین آن كشددور  شده 42اسددت و جانشددین  آیددد( موفقیددت بزرگددی بوده میشددكر بدسددت  نی

ی بسددیار زیدداد بدده  ، عالقدده2227خددود از آمریكددای التددین در اوایددل  2227پرزیدددنت جددرج بددوش در دیدددار سددال 

 2217ا سدال درصد تقاضدای نفدت را تد 22است تا  نرم" برزیل نشان داد و كاخ سفید تعاد كرده-اوری "سوختـّـفن

با الكل تانول جایگزین كند
7

هدای  از روغن  " تایده  شددهی  دیزلدی-اوری و نیز سدوخت "زیسدتیـّـ. اما هم خود این فن

شددود و صددنعت  آورنددد. فرآینددد درو كددردن و تصددفیه باعددث آلددودگی هددوا و آب می گیدداهی مشددكالت دیگددری پدیددد می

های  شدكر فدراهم آیدد. سدوخت تدا فضدای الزم بدرای كشدت ندی یابدد اتانول در برزیل با جنگل تراشی وسیع پیوند می

 خدوراك، بدرای اندرهی تد تدا بجدای كشدندكن فشدار عظیمدی بدر روی كشداورزان وارد می  هدا، زیستی عالوه بدر این
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ن وضدع، ای هكندد كد زمدین تأكیدد می ِِ  گدزاری عضو بنیاد سیاسدتبراون، اقتصاددان آمریكایی ِ .كنند. لستر آر کشت

خواهندد بداز هدم از خودروهایشدان اسدتفاده   ای كده می میلیدون نفدر رانندده 822اندازد میان  به راه می رقابتی حماسی

.دو میلیارد نفری كه حتی خوراک كافی برای خوردن ندارندد باكنند 
8
در آمریكدا، تشدكیالت بدوش )رئدیس جمادور  

اسدت. وی در  ی خودروهدا داشتهآمریكا( پشتیبانی چشمگیری از تكمیل و ترویج هیدروهن بده عندوان سدوخت اصدل

 ِِ  میلیدون دالر اعتبددار بدرای تولیددد و تكمیددل یدر سددلول سددوختی 1222اعدالم كددرد كدده  2223ی  سدخنرانی سدداالنه

اسددت آسددان اسددت:  دهددد. فاددم اینكدده چددرا آمریكددا هیجددان زده بددازار اختصدداص میبدده قابددل عرضدده  ِِ  هیدددروهنی

كه تولید هیددروهن بدا صدرفه  به محض این دارد. پراكنی-زگا  ِِ  هیدروهن سوخت بسیار كارآمدی است كه حداقل

 اش را تأمین كند. تواند به جای تكیه به واردات نفت، تمامی نیازهای انرهی شود، آمریكا می

اش،  گیر ایددن پددروهه باشددد. هیدددروهن در شددكل طبیعددی ی سددرعت توانددد نقطدده امددا كددارآیی تجدداری هیدددروهن می

توانددد  ، و هنددوز بددرای تولیددد بسددیار گددران اسددت. نشددت هیدددروهن بدده جددو، میبندی گددازی اسددت دشددوار بددرای بسددته

های فسیلی باشد. تازه، پس از تولیدد، نوبدت مشدكالت حمدل و  سوخت ِِ  ای انهخ های گل تر از پراكنش گاز خطرناك

هددای توزیددع كدداری اسددت دشددوار، و تددا زمددانی كدده  در حددال حاضددر، رسدداندن هیدددروهن بدده پمپ  نگاددداری اسددت:

شدد بجدای خدودروی بنزیندی، از  باشدد، راننددگان حاضدر نخواهندد نداشدتهجاها وجود   تر بیشهای توزیع در  گاه جای

 خودروی هیدروهنی استفاده كنند.

هدای  اسدت. غول  ها، حركت به سوی اقتصاد هیدروهنی بجای اقتصاد فسیلی آغداز  شده نگرانی  با وجود ایناّما 

ای  های سوختی برای وسدایل كوچدر الكترونیكدی الكترونیكی سانیو و سامسونگ در حال كار بر روی تولید سلول

شدایش یافدت. در در ایسدلند گ 2223همچون تلفدن و لدپ تداپ هسدتند. نخسدتین جایگداه فدروش هیددروهن در مدارس 

آیدد  كرد، اما به نظدر می استفاده می گاه پیش نمونه وجود داشت كه از جای خودروی و  ن ِآغاز این گشایش تناا یر 

اند،  نگرانده سداخته  هوندا و مرسدس بنز تعداد انگشت شماری خدودروی آینده ،ام و كه تقاضا در حال رشد است. بی

گویدد  اندد. شدركت جندرال موتدورز می آزمایشدی راه انداخته هیددروهنی ِ  هدای شدار اروپدایی اتوبوس 9در حالی كه 

ی تولیددد تجدداری خواهنددد بددود آمدداده نخسددتین خودروهددای هیدددروهنی   2212مطمددئن اسددت تددا سددال 
9

، و بددا مشدداركت 

است. همكداری بدا صدنعت  ون واشنگتن و حومه را به صورت آزمایشی راه انداخته-ناوگان مینی ،شركت نفتی شل

 آید. عنصری محوری در موفقیت سوخت تازه به شمار مینفت، 

هنوز زود است گفته شود هیدروهن پاسخی به مشكالت درازمدت انرهی جاان خواهد بود. ممكن اسدت مدا را 
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اوری چگونه ـّ ن فنای ههایی وجود دارد ك مان به اتومبیل ادامه دهیم، اما هنوز پرسش ورزی قادر كند باز هم به عشق

ی  بده مسدئله بایدد هدا مدی سداز كندد. دولت مقیداس هدم-ت خود را با كاربرد صنعتی و تولید انرهی بزر خواهد توانس

تشدویق –نزدیدر شدوند  ،ی كمتر از اتومبیدل استفاده همراه با ابتكاراتی برای تشویق مردم به ،های جایگزین سوخت

های حمل و نقدل عمدومی و آفدرینش  ر شبكهگذاری د سرمایه  پذیر و كار در خانه، كارفرمایان به كار نرم و انعطاف

آیدد كده فكدر كدردن در مدورد مندابع اندرهی ندوعی  پرور. بدا تمدام ایدن احدوال، ایدن روزهدا بنظدر می-شارهای پیاده

ی دیگدر مالدت داریدم تدا بدا نفدت خدداحافظی  دهده 4ن نكته هدم هسدت كده مدا تنادا ای هاست. و البت فوریت بدست آورده

 كنیم.
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های دنیا در كشورهای در حال  سیگاریهشتاد درصد  -90

 كنند. رشد زندگی می

ی  میلیدون نفدر در نتیجده 5اسدت. هدر سداله نزدیدر بده   زاد  شده اغراق نیست اگر بگوییم توتون بالی جان آدمی

میرنددد دود كددردن توتددون و تنبدداكو می
1

پددذیر در دنیاسددت. امددروزه،  گیری هددای پددیش ر مر ی ه. توتددون علددت شددمار

رلم هددا میرنددد. آنطددور كدده گرو هددای مددرتبط بددا توتددون، پددیش از موعددد می از بیماری ،ون نفددر آدم زندددهپانصددد میلیدد

هایی همانندد  كندد، پیددا كدردن نمونده تأكیدد می (WHO)ی سازمان باداشت جادانی  الند، رئیس كل بازنشسته برونت

مندد  ی برنامه یاب است. من واهه كم –اگر نگوییم غیرممكن، حداقل–مند توتون در طول تاری   قتل و نابودی برنامه

ی معمدول اسدتفاده  برم. سیگار تناا محصول مصرفی بشر است كه وقتدی بندا بده رویده را با دقت و آگاهانه بكار می

كشددد، بددرخالف سددایر محصددوالت مصددرفی بشددر كدده فقددط در صددورت سوءاسددتفاده و  كننده را می  شددود، مصددرف

ندشو ، برای انسان خطرزا مینادرست مصرف
2
. 

هدا خدواهیم بدود. در  های آینده، در كشورهای در حال رشد هر روزه بیش از پیش، شداهد آن مر  در طی سال

درآمدد زنددگی -درصد آنان در كشورهای كم درآمد یا میان 82میلیارد سیگاری وجود دارند، و  1.1سراسر جاان 

كنند می
3
. 

، پنجداه و شدش درصدد 1995كم شدن اسدت. در  ها به شكلی یكنواخت در حال در غرب صنعتی تعداد سیگاری

درصد كداهش یافدت 25.2 ، این تعداد به2221كشیدند، تا سال  مردان آمریكایی سیگار می
4

. ارقدام و آمدار انگلدیس 

. 2221درصدد در سدال  28تدا  1974درصد در  51دهند: از  هم افت مشابای را نشان می
5 
پنجداه درصدد مدردان  

، كشدند میلیدون مدرد سدیگار می 322در چین به تناایی، بیش از  .اند در كشورهای كم درآمد و میان درآمد سیگاری

هدا مثدل تددالش  كندد: فكدر در مدورد آمددار سیگاركشدی چینی بنددی می ر شدركت مادم سدیگار چنددین جمعی کده طوری به

"و مرزهای آسمان است. برای فكركردن در مورد حدّ 
6 

اسدت.  ی مدردم دنیدای در حدال توسدعه را بدرای توتدون تحریدر كرده ی تجارت جاانی، ذائقده آزادسازی فزاینده

آمریكا تعدادی از كشورهای آسیایی را تادید كرد كه اگر بازارهایشدان را بده روی تولیدكننددگان سدیگار آمریكدایی 

های  تایلندد و تدایوان محددودیت ،ی جندوبی ن، كدرهن شدد كده هاپدای هشدان خواهدد كدرد. نتیجد باز نكنندد، تحدریم تجداری

های ملدی  بداره اوج گرفدت. شدركت ری در منطقه به Big Tobaccoهای  تجاری را برداشتند، و سام بازار شركت
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هدای بازاریدابی خدود  تالش ،شدان رقبای تازه ی ارتقاء فروش ِ های پیچیدهراهبردسیگار به منظور عقب نیافتادن از 

درصدد دختدران در تایپده سدیگار  16درصدد پسدران و  26كه بازار تایوان باز شود،  . پیش از اینرا شدت بخشیدند

ن بدازار دسترسدی ای ههای آمریكدایی بد كده شدركت سال پس از ایدن 4، یعنی 1992را امتحان كرده بودند. اما تا سال 

درصد دختران سیگار را امتحان كردند 22درصد پسران و  48یافتند، 
7

 شد. سبی داشت سكه می. كار و كا

سدال،  4در طدی  1992ی  گزارش سازمان باداشت جاانی حاكی است كه تبلییات سدیگار در كدامبوج در دهده

هددا را انجددام  درصددد تمددامی تبلییات 25تددا  22، سددیگارهای  چاارصددد درصددد افددزایش یافددت. در مددالزی، شددركت

ها در مقابدل ایدن  شدركت برخدوردم سدیگار نیسدتند. رغم آن اسدت كده مجداز بده تبلیدغ مسدتقی دهند، این مسئله علی می

 Bensonخانده  محدودیت، بازاریابی برای یر سری محصدوالت قالبدی و جعلدی بدود، محصدوالتی همچدون قاوه

and Hedges لددددوازم ،Dunhill پوشددداک ،Marlboro تورهددددای ،Kent Horizon سددددفرهای ،Peter 

Stuyvesant های  و كنسرتSalem Cool Planet
8
. 

ی  های سددیگار جددایزه بدده شددركت هسددتند کدده  زنددان و جوانددان كشددورهای در حددال رشدددایددن هددا  وقت تددر بیش

صدنعتی )كده  یترازان خدود در دنیدا كنند. زنان كشورهای كم درآمد در مقایسه با هم ای تقدیم می انگیز ویژه وسوسه

درصدشدان سددیگاری  9فقددط  –روندد  كشدند( خیلدی كمتددر بده طددرف سدیگار می درصدشدان سددیگار می 22در حددود 

اند دائمی
9

تر بده  اكنون خیلی زیركانده ،1922ی  به سیگار در آمریكای دهه نانهای بكار رفته برای جذب ز . تاكتیك

كددرد "بجددای رفددتن بدده سددراغ  ر، زنددان را تشددویق میهددای سددیگا مددثالً در آن دوران یكددی از مارك–آینددد  حسدداب نمی

شانس: نام سیگار( بروید"، مدارک دیگدری، زندان جدوانی را اسدتخدام كدرده بدود تدا  )خوش Luckyمحبوب، دنبال 

در خیابددان پددنجم نیویددورک شددلنگ تختدده برونددد و سددیگارهای "مشددعل برابددری" خددود را در جلددوی چشددم عددابرین 

.دنبكش
12

كندد كده در  " را چندان تصدویر میو تمام عیار واقعی" های سیگارزنان اروپایی ِ ایدر هاپن، آگ" امروزه 

دهنددد كدده دارنددد از  هددای غربددی نشددان می حددال، در هنددد زنددانی را بددا لباس در همددانو حددال اعددالم اسددتقالل خودنددد، 

برند مالی خود لذت می ِِ  خودمختاری الت مادی ِتجمّ 
11
. 

نفدر  12یر نفدر از هدر  ترندد. نزدیدر بده ها هدم موذیانه داختن جوانان از ایندام ان ههای كاربردی برای ب تاكتیك

گفتند كه نمایندگان شدركت دخانیدات، بده آندان  ها" می از سوی "مركز كنترل بیماری  پیمایش  شده ِِ  كودک شیلیایی

نددا سدیگار مجدانی تعددارف كدرده
12

 "مطلددوب هدم بدداز" ِِ  خددود را بده عندوان كدداالی مصدرفی غربدی ،هدا . ایددن مارك

محصدولی را در وسدایل خدود دارندد كده  ،آموزان در كامبوج نیمی از دانش .اند ذهن مردم نشاندهچشم و دیگری در 
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اسدت  بدر روی آن لوگدوی یدر مدارک سدیگار نقدش  شده
13

گدر  زندان افسدون ،. در سدری النكدا، یدر شدركت سدیگار

.بچرخند و سیگار مجانی تعارف كننددار در شار  های مارك جوانی را بكار گرفت كه در خودروها و جیپ
14
 

میامدانی بدزن بكدوب  ،هدا در اوكراین، كه دومین بازار بزر  جاانی سیگار پس از چدین اسدت، یكدی از مارك

داد  دور و برشدان پدر از  كدرد كده مدردان و زندان ثروتمندد را نشدان مدی ی ویدیویی پر مییانداخت و نوارها راه می

توانددد  پددول اسددت كدده نمی قدددر بی اند. كانددال تلویزیددون دولتددی، كدده آن لوگددوی سددیگار اسددت و در حددال خوشددگذرانی

كرد می پخشهای قدری محجوبانه و غیرمستقیم سیگار را  هایش را بسازد، چندین بار آگای برنامه
15
. 

باال رفتن میزان مصرف سیگار در دنیای در حال رشد، آمار مر  هم بعدها باال خواهد رفت. بده قدول یدر  با

هددا هددم خواهنددد مددرد" هددا سددیگار بكشددند، مثددل آمریكایی هددا مثددل آمریكایی كارشددناس كنتددرل توتددون، "اگددر چینی
16
 .

هدای  میلیدون نفدر در اثدر بیماری 8.4 در حددود ، سداالنه2222كندد كده تدا سدال  سازمان باداشت جاانی برآورد می

پیشدتاز  ،توتون ودمیلیون خواهد رسید. تا آن موقع د 12به  2232مرتبط با سیگار خواهند مرد و این تعداد تا سال 

 علل مر  در سراسر جاان خواهد بود.

شددود:  می خطددرات باداشددتی ناشددی از دود توتددون، در كشددورهای بسددیار صددنعتی بدده خددوبی بدده مددردم معرفددی

متعدددد سددرطان را بدداال  های شددکلدانیم )یددا بایددد بدددانیم( كدده دود كددردن توتددون خطددر بیمدداری قلبددی و  مددان مددی همگی

در چدین  یبرد. اما بسیاری از اهل دود در كشورهای در حدال رشدد درک كمدی از ایدن خطدرات دارندد. پیمایشد می

.ضرر است كم ضرر یا بی كنند عادتشان های چینی فكر می درصد سیگاری 61دریافت كه 
17
 

كشدورهای بسدیاری –بینید فراموش كنید  ها و هشدارهای ترسناكی را كه در غرب بر روی سیگار می برچسب

. جالدب اسدت شان ناچیز اسدت ت، الزامی ندارند و یا الزاماتکوجود دارند كه در مورد برچسب هشدار بر روی پا

كه هشدار "مراقب زیاد كشیدن باش" كامالً كافی استدادگاهی در هاپن حكم كرد  2223در اكتبر  که 
18
. 

های كشورهای در حال رشد، عالوه بر خطراتی كه معموالً به همراه دود كردن توتون در كشورهای  سیگاری

ای در هند نشدان داد كده نیمدی  تری نیز روبرو باشند. مطالعه یافته وجود دارد، ممكن است با خطرات بزر  توسعه

گدران تشدری   مردندد. پدژوهش اگر سدیگاری نبودندد، نمی –422222ساالنه در حدود –ه از سل مردند از مردانی ك

زندد كندد و بده قددرت دفداعی ریده در برابدر عفوندت آسدیب می كردند كه سیگاركشی سیستم ایمنی را ضدعید می
19
 .

الدو یدا آمفیدزم )ندوعی طلبی همچدون سدینه پ هدای فرصدت تواند خطدر عفونت می HIVسیگار برای مبتالیان ایدز و 

تنگی( را افزایش دهد فسن
22
. 
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هدم هدا  اینپدیش از كه در كشدورهای در حدال رشدد، –های باداشتی  ها بر روی سامانه فشار سنگین این بیماری

اسدت. باندر  قابل مالحظه –اند باداشتی كمبود بودجه دارند و بشدت در زیر فشار سایر مشكالت عمومی ِشان خود

ی باداشدتی كشدورهای در حدال  درصدد بودجده 15كند كه مشكالت باداشتی مرتبط بدا سدیگار تدا  میجاانی برآورد 

.بلعد رشد را می
21
 

شدان  ای مسدئوالنه در برابدر مشدتریان های دخانیدات الزامداتی قدانونی در مدورد پدذیرش رویده اگر بدرای شدركت

های بدزر  سدیگار  قدرت انحصدارات شدركتباشد، و اگر كشورهایی هستند كه میلی ندارند تا جلوی  وجود نداشته

تری بگیددرد. بدده همددین خدداطر بددود كدده  الملددل باشددد كدده موضددع سرسددختانه ی بین را بگیرنددد، پددس شدداید نوبددت جامعدده

پذیری اجتمداعی و اخالقدی اهدل کسدب و کدار و  گوید مسدئولیت كه به طعنه می– (WHO)سازمان باداشت جاانی 

تصددمیم گرفددت نخسددتین پیمددان خددود را تدددوین كنددد. ایددن نادداد  –دارندددذاتددی  ضددادصددنعت دخانیددات تبددا  صددنایع، 

–های مشكل اسدت  است، كه هدفش برخورد با تمامی جنبه را ارائه داده (FCTC)ای كنترل توتون  كنوانسیون پایه

در مجمدع جادانی باداشدت تصدویب شدد و در  2223در ماه مده  FCTCگیری.  بازرگانی گرفته تا مالیات  از آگای

 به اجرا گذاشته شد. 2225ی  هفوری

ی كداملی از قدوانین را  هر دولت عضو باید سازوكاری ملی برای كنترل توتون را به خددمت گیدرد و مجموعده

 تدر بیشگیری  : مالیداتهسدتند پیشناادات معمدول، از ایدن قبیدل–توتون شوند مصرف تصویب كند كه مانع تقاضای 

اندازی كارزارهای آمدوزش عمدومی در  روی پاكت سیگار، و راهاز سیگار، چاپ هشدارهای بزر  و واض  بر 

تدرویج و پشدتیبانی مدالی  ،كنندد هدر گونده تبلیدغ هدا، توافدق می ی اعضداء عدالوه بدر این مورد خطدرات سدیگار. همده

 به شکلی جامع ممنوع کنند. توتون را 

ای در مدورد  بررسدی WHO های پیمان جایی نداشت، و به همین خداطر ناداد صنعت توتون در فرآیند مشاوره

هددای كنتددرل توتددون بدده دسددت خددود انجددام داد هددای صددنعت دخانیددات در جاددت تضددعید فعالیت تالش
22

. برخددی از 

هدایی  ها نگداه المللی( آشكارا امضای پیمان را تحسین كردند، اما بداقی شدركت ها )همچون فیلیپ موریس بین شركت

انگلیس احساس خود را به روشنی بیان كدرده -شركت توتون آمریكاتر داشتند. مارتین بروتون، رئیس  درهم آمیخته

هددای وزرای باداشددت كشددورهای در حددال رشددد متفدداوت  بددا اولویت ]ی سددازمان تجددارت جاددانی[هددا  بددود: "اولویت

است، وزرایی كه مسائلی همچون سوءتیذیه، فقدان باداشدت محدیط، مدر  و میدر كودكدان و ایددز برایشدان بسدیار 

رسد" قعیت به نظر میبزرگتر از وا
23

. اما با تمام این احدوال، تداكنون بسدیاری از كشدورهای در حدال رشدد، تعادد 
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 اند. تأكید كرده FCTCای  خود را به تصویب چاارچوب پایه

، "هرچندد ابدزاری  توانند بسیار مثثر باشند. به قدول باندر جادانی، مالیدات بنددی می FCTCهای پیشناادی  گام

آگادی  ترین روش بدازداری كودكدان و نوجواندان از مصدرف سدیگار اسدت." ضدد رین و عملیاست كند، اما مثثرت

هددای سددیگار توجدده  های ناخوشددایند پاكت های كانددادا بدده برچسددب درصددد سددیگاری 92 .نیددز راهبددردی اسددت مددثثر

ی برای ترک پیدا كردندتر بیشی  درصد انگیزه 44اند، و  كرده
24

 ،های هشددار برچسدباسدتفاده از پدس از . تركیده 

های جزیدی بدر روی آگادی بسدیار ندامثثر اسدت، امدا  سال بود. محددودیت 6درصدی در طی  8شاهد افت مصرف 

هدای بازاریدابی خدود را بده  های دخانیدات تالش كده شدركت تواند تضمینی باشد بر ایدن ممنوعیت جامع بازاریابی می

 های دیگر تیییر ندهند.راهبردسوی 

های جدوانی و نوجدوانی  سداالن مشدكل اسدت عدادتی را كده در سدال عتادكننده، و برای بدزر ایست م توتون ماده

توانند با تأمین اطالعدات الزم  توانند به ترک این اعتیاد یاری كنند. این كار را می ها می اند، رها كنند. دولت آموخته

چسدب -بدازو ی و وصدلهنیکوتین  آدامسد به امکاناتی مانن  های بلندپرواز و دادن یارانه برای كمر به غیرسیگاری

 .به ترک سیگار معتادان کمر کنند انجام دهند تا  نیكوتین

تدوانیم  هدا نفدر را می ساالن را به ترک سیگار و كودكان را به شروع نكردن آن تشویق كنیم، میلیون اگر بزر 

دارد. پدنج میلیدون مدر  و نجات دهیم. دنیا هم اكنون دستور كار روشنی بدرای كداهش عرضده و مصدرف سدیگار 

های دخانیدات و اهدالی  شدركت هدا،  ی دولت گیدری پدذیر. ایدن دیگدر بده عادده میر ساالنه از سیگار، مرگی است پیش

ها انجام دهند. گیری از این مر  و میر باداشت است كه اقدامی برای پیش
22
 

 

                                                 
22

ی  بودجده تدامین كننددهاقتصدادی ِ  هایترین نااد پر درآمداز جمله کم درآمد، معموال شرکت دخانیات،    های که در کشور نای هقابل توج - 

 )م.( ها بتوانند با یر تصمیم، خود را بی نیاز از درآمد خدادادی این شرکت بدانند. در نتیجه بعید است دولت .هاست دولت
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–خرند  میلیارد تكه پوشاک می 9ها هر ساله  بریتانیایی -97

 تكه.  05تقریباً هر نفر 

 شوند. ها كمی بعد دور ریخته می تر این پوشاك بیش

یر شدورش و  گداه مدد در میددان آكسدفورد لنددن تقریبداً بده ی یر فدروش ، گشایش حراجی تازه2227در آوریل 

از لوال كنده شدند، در هنگامی كه خریداران هجوم بردند تا  Primarkی  اغتشاش تبدیل شد. درهای فروشگاه تازه

  گاه مجدرو   شدده ی را چنگ بزنند، دو تن از كاركنان فروش دپون 3های نخی  شرت و تی  ی دپون 8شلوارهای جین 

 رسید. و به بیمارستان منتقل شدند. تا اار آن روز، تا ته خیابان صفی بود كه مدت نوبتش به چند ساعت می

 ِِ  از بنزخدری تدر بیشها عاشدق خریدد هسدتند، و هدیچ چیدزی را  كده انگلیسدی–توان شر كدرد  در این كمتر می

ی نسدبتاً  ها از اقتصادی شناور و ندرخ بادره در حالی كه انگلیسی 2225تا  2221تمام عیار دوست ندارند. از سال 

یكباره افدزایش یافدت. هدم  درصدد بده 14 درصد و پوشداک مدردان 21هزینه لباس زنان جمع بردند،  ارزان سود می

سدال، تعدداد تكده  4به همدین خداطر، در طدی –تر رفت  درصد پایین 14زمان قیمت پوشاک به معنی واقعی خود تا 

برابر افدزایش یافدت 3از سوی هر نفر تا بیش از   های خریداری  شده پوشاك
1

هدای محبدوب  . خریدد یكدی از فعالیت

اش را  های لندن حراجدی گاه بزر  یكی از فروش است كه تفری  درواقع به جایی كشیدهاست. این   تفریحی ملت  شده

خدریش، بعددش هدم فراموشدش  خوای، پدس می خرم، پس هستم" و "اونو می است: "من می با این پوستر راه انداخته

 مردم را به خرید ترغیب كرد. بار دیگر یر، ها طعنهن ای هكنی." البت می

ی سازمان تجارت  نامه از سوی توافق  ی وارداتی تعیین  شده پوشاك، همراه با پایان سامیه ی هی كم شوند هزینه

یر ترقدی فداحش در بخدش پوشداک "ارزشدی". ایدن ندوع پوشداك،  ها و پوشاك، منجدر شدد بده جاانی در زمینه بافته

میلیددارد پونددد ارزش دارد، یعنددی در حدددود یددر چاددارم بددازار مددد، و  7.8اینددر بدده تناددایی در انگلددیس در حدددود 

شددان پرسددود  پوشاكِِ  های آسدددا و تسددكو )كدده كاسددبی فروشددانی همچددون پریمددارك، ماتدداالن و سددوپرماركت خرده

توانندد  اندد كده بده سدرعت بدرق می ن خاطر شارت یافتهای هفروشان ب اند. این خرده  است(، از همین راه ثروتمند  شده

های چند هزار  ها، اینر همراه لباس های این لباس–های نمایش مد تقلید كنند  سالن باریراز گرایشات نوین سكوی 

كردندد اگدر مدردم  هدای سرشدناس زمدانی فكدر می ترندد. چاره روند، اما بسیار ارزان دالری مجالت مام مد پیش می
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ودكشدی شدیلی خواهدد بدود، امدا آندان ایندر معدامالت های بازارپسدند تصدور كنندد، برایشدان خ ها را با این مارك آن

 ها شناخته شوند. ی مشاور خریداران این سوپرماركت دهند تا به عنوان چاره ها ترتیب می پرسودی با همین مارك

ای فدراهم  كنند، ایدن رشدد فداحش بده بادای هزینده های مردم نااد تأكید می ناطور كه بسیاری از سازم اما، همان

. و حتدی بداوجود مسدخرگی بادای ارزان یمحیطزیست ای است  انسانی، هزینهای است  هزینههزینه، شود. این  می

 اش خوشحال نباشی. های جین، باایی هستند كه ممكن است از پرداختن این پوشاك

های خود را  ی پریمارک را فرصتی دید تا نگرانی گروه فشار "جنگ بر ضد خواهش"، گشایش فروشگاه تازه

خالقیددات تولیددد پوشدداک در چشددم مددردم بنشدداند. سددایمون مددر رائدده، كددارزارگر ارشددد گددروه "جنددگ بددر در مددورد ا

دالری  6222ی تقلیدددی كددت چددرم  تددوانی نسددخه گویددد ایددن "سدداده لددوحی" اسددت كدده فكددر كنددی می ضدددخواهش" می

اش كندد( و  تبلیدغ تواندد هدام می ای كده فقدط آدم پولدداری مثدل ویكتوریدا بك دالر بخری )كت چرمی 24گوگچی را با 

.باشد  خیال كنی كه در این میان هیچ كسی در فرآیند تولید و فروش استثمار ن شده
2
 

گروه "جنگ بر ضدخواهش" گزارشی در مورد "قربانیان مد" منتشر كرد كده در آن شدر   2226در دسامبر 

اندد، بدا مدزد  ساعت كار كرده 82ای  ند كه هفتها چگونه كارگرانی را در بنگالدش كشد كرده ،گران داد پژوهش می

كو و حراج جورج فروشدگاه آسددا لبداس بدوزندد. هدر سده خدرده فدروش یداد  تسسنت تا برای پریمارك،  12ساعتی 

كده در  –شان در بنگالدش یر دستمزد معاش بپردازند  تعاداتی در انظار عمومی پذیرفتند كه به تولیدكنندگان  شده

شدان  و با این وجود، بعضی كارخانجات پیدا شدند كه دسدتمزد آغازین–سبه شد دالر محا 44آن كشور ماهیانه فقط 

و از محصدور بدودن   دالر بود. بسیاری از كارگران از صدها سداعت اضدافه كدار پرداخدت ن شدده 16ماهانه فقط 

.گفتند های ناامن در طی كار سخن می اندر ساختم
3
 

شددوند زن هسددتند، گرایشددی كدده در  كددار گرفتدده میهشددتاد درصددد افددرادی كدده در صددنعت پوشدداک بددنگالدش بدده 

سداله، حددود  22تدا  15میان –یابد. بسیاری از این زنان جوانند  سراسر دنیای در حال توسعه بازتاب و پژواک می

شاری" انگلیس در روزهای شنبه، كده قاطعانده بده دنبدال مدد گدم  -های "شمال ناهمان سن زنان جوان مشتری خیاب

 شان هستند.  شده

ایدن ابتكدار، ائتالفدی اسدت  –اند  " را امضاء كرده(ETI)ریمارك، آسدا و تسكو همگی "ابتكار تجارت اخالقی پ

بددا ایددن هدددف كدده مطمددئن شددوند شددرایط كددار در  ،های كددارگری های مددردم نادداد و اتحادیدده ناها، سددازم میددان شددركت

كدار باشدد. امدا امضداء ایدن  ِِ  المللدی اسدتانداردهای بینمطدابق بدا ، كنندد هایی كه بازار انگلدیس را تدأمین می شركت
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 كنی، خود نیز عمل كنی. هم نباشی و آنچه را كه وعظ می عمل بیباید واعظ –ابتكار كافی نیست 

را در سدپتامبر  ETIهدای "شدمال شداری"  نای مدارك" تمدامی امضداءكنندگان خیاب گروه "كارگران پشت پدرده

اندد:  ن جریدان نشدان دادهای هبنددی خدود را بد پدای ،فدروش خرده 2توجده شدد كده تنادا بین قرار داد و م زیر ذره 2226

Gap  وNEXT ایددن پیمددایش دریافددت كدده هددیچ یددر از امضدداءكنندگان تعادددی جدددی بدده حددل مشددكالت اخالقددی .

اند شان نداشته تجارت
4
. 

م اسدت مسدتقیم بده سدراغ خواهیم صنعت بافت و پوشاک را "تمیز و پاك" كندیم، بده هدر جادت الز اگر واقعاً می

كداران خدود را  ی خدام ایدن صدنعت، یعندی پنبده، محدیط زیسدت و كشدت ترین ماده های مسئله برویم. حتی بنیادی بنیاد

 سازد. می و مشکل دچار تنش

رود بعد از ایدن هدم بداز سدقوط  ی خود تاكنون هستند، و انتظار می ترین نقطه در پایینن روزها ای ههای پنب قیمت

منجدر بده هایی کده  یاراندهدهدد،  هایی كه دولت آمریكا بده كشداورزان پنبده كدارش می بخاطر یارانه تر بیش–     كنند 

شدان را هرچده  كنندد تدا زمین  شدود. كشداورزان تقدالی زیدادی می به بازارهدای جادانی می پنبه ی بیش از حدّ  عرضه

 تدر بیششدان  كنندد تدا محصدول ایی استفاده میاز مواد شیمی تر بیشخیز كنند، و برای این هدف هرچه  حاصل تر بیش

بده –اسدت   ، گیداه پنبده شدكننده و مسدتعد آفدت زدگدی  شدده"تختده گدازی"وزرع فشدرده و  شود. به خاطر همدین كشدت

 12ها اسددت. پنبدده  كش همددین خدداطر تولیددد آن اینددر بددیش از هددر محصددول دیگددری در روی زمددین، نیازمنددد حشددره

كند های دنیا را مصرف می كش درصد حشره 25های دنیا و  كش درصد آفت
5.
هدا آموزشدی  وقت تدر بیشكشداورزان  

هدا  كش كده بدانندد، آفتهدم حتدی هنگدامی –دانند مواد شیمیایی را چگونه درست مصرف كنندد  بینند و اغلب نمی نمی

 ها بكشند. توانند منابع آب را آلوده ساخته و حشرات مفید را به همراه آفت می

رسدداند، و بددرنج، گنددم و پنبدده بزرگتددرین  درصددد مندابع آب شددیرین را بدده مصدرف می 69د كشداورزی در حدددو

تواندد  ندامثثر می ِِ   یابدد، آبیداری رود و مندابع آن كداهش می كنندگاِن آب هستند. وقتدی تقاضدای آب بداال مدی مصرف

آورد. گزارشدی وجدود ی بده مندابع آب شدود، و پیامددهای فالكدت بداری را بده بدار تر بیشمنجر به تحمیل فشارهای 

ی بدزر  دنیدا بدوده، تأكیدد  ی آرال( كده زمدانی چادارمین دریاچده چدهادارد كه بر مدورد دریدای آرال )یدا همدان دری

خواسددت كشددور از نظددر پنبدده، خودكفددا شددود، بدده همددین خدداطر آب دو  دولددت روسددیه می 1942ی  كنددد. در دهدده می

پنبده منحدرف كردندد و مدانع  ِِ  ( را بدرای آبیداریی بزر  آسیای مركدزی )رودهدای سدیحون و جیحدون رودخانه

ین آب خدود را از ایدن دو رودخانده تدر بیشی آرال، كده  بده بعدد دریاچده 1961ها به دریاچه شدند. از سال  ورود آن
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آبریدز دریاچده آرال شدریر  ی هكشوری كه در حدوز 5وسعت پیشین خود كوچر شد. در  4/3كرد، تا  دریافت می

نر بده دو بخدش ای هاند. دریاچد آبیداری وابسدته ِِ  یلیون نفر مستقیماً یا غیرمستقیم به كشاورزیم 22هستند. بیش از 

اسددت؛ و آبددی كدده  های كشدداورزی مجدداور را بدده نمددر آلوده سددرزمین ،هددای گددرد و غبددار نااسددت، طوف  تقسددیم  شده

هایشدان  اسدت. اهدالی محدل شیل  تر به مواد شیمیایی كشاورزی  شده گردد، شورتر و آلوده درناایت به دریاچه برمی

سدال  15كنند در عدرض كمتدر از  بینی می های اخیر پیش و پیمایش  شان نابود  شده زیست اند. محیط را از دست داده

بندی  های بازسازی و ترمیم در راهند، اما در هر صورت مخالفت با این جمع كامل رخ خواهد داد. طر  ی یخشك

ای اسددت كدده بشددر باعددث و بددانی آن  زیسددتی تددرین بالهددای محیط از بددزر  یكددی آرال، دشددوار اسددت كدده رویددداد

است بوده
6
. 

های انگشدت  ای نیسدت. در حدالی كده بافتده های پنبده هدم، خیلدی باتدر از پارچده "سداخت-بشر"های  وضع پارچه

یدشدان اسدتفاده هدا از مدواد بسدیار سدمی در تول كنندد، بسدیاری از آن بازیدافتی اسدتفاده می شماری از مواد پالستیكی ِ 

-گیری از آب رفتن پارچه، برای ندرم كدردن پارچده و بشدور تر، برای پیش راحت ِِ  تابی و بافت كنند: برای ن  می

سازند و تولید نایلون، یكدی از مندابع اصدلی انتشدار  ها را آلوده می آبراهه ،شیمیایی-های نفتی بپوش كردن آن. رنگ

اكسید ازت در انگلیس است ِِ  ای انهخ گاز گل
7
. 

بپدوش كنندد، -گیر و بشور-آتش-ها را دیر شوند تا آن ها اضافه می ای كه به پارچه ها، مواد شیمیایی باالتر از این

.آیند زاهای احتمالی به حساب می سرطان
8
 

ولیدكنندده بده یا پوشاك، نوبت انتشار گازهای مربوط به حمل پوشاك، از كشدورهای ت بعد از جریان تولید پارچه

میلیارد تن كیلدومتر بدار الزم اسدت حمدل شدود تدا  4.2رسد. در مجموع،  كننده می فروشان كشورهای مصرف خرده

 125این میزان تقریباً برابر است با فرسدتادن یدر كیلدوگرم بدار، –شرت را تأمین كند  ها به تی بتواند نیاز انگلیسی

ی زمین میلیون دفعه به دور كره
9
. 

ی  شدددوند، مسدددئله یدددا همدددین كددده پددداره می–شدددویم  هدددای مطدددابق مدددد خسدددته می ن، وقتدددی كددده از لباسبعدددد از ایددد

هدای خیریده عدادت داریدم، فقدط  هدای كانده بده میازه ما به بردن لباس تر بیشآید. هرچند كه  پیش می شان دوراندازی

یا بدده  هددای زبالدده خاكریزهددا یددا بدده  . بدداقی آنشددوند کنددار گذاشددته مین صددورت ای هها بدد درصددد پوشدداک انگلیسددی 32

كندد  دانشگاه كمبدریج بدرآورد می و تولید" بنیاد ساخت"شوند. گزارشی از سوی  سوزی فرستاده می های زباله كوره

 ِِ  برابدر 2 دورریدزیای، شستن و خشر كدردنش و دور اندداختنش، تقریبداً منجدر بده  شرت پنبه-كه خرید یر تی
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شود كیلوگرم دی اكسید كربن به جو زمین می 4ار شرت به خاكریز زباله و انتش وزن همان تی
12
. 

الزم است آستینی باال بدزنیم. اگدر  ،كننده ؟ روشن است كه پیش از هر كاری، به عنوان مصرفبایدکردپس چه 

فروشددان بفامنددد از ایددن وضددع  انددد، كدداری كنیددد تددا خرده هایتددان كددار كرده  دلددواپس كددارگرانی هسددتید كدده روی لباس

كنندگانند كه قدرت واقعی را در بدازار رقدابتی دارندد. سدایمون  . این بازار، رقابتی است و مصرفخوشحال نیستید

كارخانجدات را ببنددد، و میتواندد بده راحتدی  ،گویدد: تحدریم كدردن مر رائه از گروه "جندگ بدر ضدد خدواهش" می

ر مدورد ناخشنودیشدان از ایدن كارگران محلی را بیكار كندد. آنچده كده نیداز داریدم مدردم انجدام دهندد ایدن اسدت كده د

.ها را تحت فشار بگذارند تا رفتارشان را عوض كنند ها آشكارا سخن بگویند و شركت رویه
11

گدران  " بعضدی كنش

ای به آدرس سدازنده  به پوشاک را بِبُّرید و همراه نامه  های دوخته  شده ها و نوشته دهند كه باید برچسب نااد می پیش

شان را دوست ندارید. مطمئناً ایدن  ی ساخته شدن هایشان را دوست دارید اما نحوه د كه لباسبفرستید، در نامه بگویی

دّد را پداك كند. در انگلیس، می تاكتیكی است كه توجه دیگران را جلب می سدازی كنیدد"، توانید به سدراغ سدایت "من
23
 

در ایددن گوندده  –گیددری كنیددد  هددای "شددمال شدداری" انگلددیس را پددی نافروشددان خیاب برویددد و آخددرین تحددوالت خرده

.نااداتی نیز در مورد وارد گود شدن شما وجود دارد ها پیش سایت
12
 

خواهندد  تان نامه بنویسید و از آنان بپرسدید كده كدی می فروشان محبوب خواهید اقدامی كنید، به خرده حاال كه می

  mark and Spencer های اهفروشدگ  مجتمدعریزی كنندد.  ی خدود را برنامده محصوالت طبیعی وتجدارت منصدفانه

ی خود را به دلیل خواسدت مشدتریانش تولیدد خواهدد  های تجارت منصفانه اعالم كرد كه سری لباس 2226در سال 

هدا  ن لباسای هك شان بخاطر نگرانی از این یر سوم كرد؛ شركت پیمایشی بر روی مشتریانش انجام داد و دریافت كه

.اند نظر كرده اند، از خریدشان در آخرین لحظات صرف  هاند و چگونه دوخته  شد از كجا آمده
13
 

ی" بایسدتی محیطد زیسدت-روشن است كه صنعت مد نیز باید اقدام كند. احساسی بدیای وجود دارد كه "پوشاک

امددا امددروزه، بددا رشددد سددریع بددازار محصددوالت –قدددر گددران كدده جددرأت خریدددش را نكنددی  وار باشددد، یددا آن یددا هیپددی

س دیگدر واقعیدت نددارد. بایدد تیییدری نیدز در تأكیدد بدر روی مددهای یدر بدار مصدرف، كده بده اخالقی، ایدن احسدا

هدای پدردوام و  شدوند صدورت گیدرد و بده سدوی لباس منظور ایجداد حدداكثر تدأثیر رواندی و حدداقل عمدر دوختده می

 دوخت حركت كرد.-خوش

                                                 
23  - Clean Up Fashion 
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Vintageهدای دسدت دوم )یدا  كنیم، لباس در حالی كه به مد فكر می نیز و
24

هدا( را فرامدوش  بده زبدان امروزی 

ترازهددای امددروزی خددود  انددد، معمددوالً از هددم هددای قدددیمی خددوش دوخت انددد. لباس نكنددیم. كدده انتخددابی بسددیار اخالقی

شوید كه به مامانی بروید و كسی را با همان كت و  نمی این ریسرها دچار  ارزانترند، و حداقل هرگز با این لباس

های مدردم ناداد بده روشدنی  نامسئله نباید بر سر خرید نكردن باشد؛ درواقع سازم نید.دالری خودتان ببی 24شلوار 

فعددالً فقددط الزم اسددت هنگددامی كدده پالسددتیر را پدداره  .ن كددار آخددرین كدداری اسددت كدده بایددد انجددام دهددیمای هانددد كدد گفته

 كنیم.خریم فكر  آنچه كه میِِ  ی واقعی هشیار باشیم، و در مورد هزینه تر بیشكنیم، كمی  می

                                                 

 )م.( شود. در ایران به این پوشاك، تاناكورا یا تانا گفته مي - 24
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ی دنیا در سالیان  های مسلحانه یک چهارم درگیری -99

 اند. برای تصاحب منابع طبیعی بوده اخیر، تقالّ 

زایی و توسدعه بوجدود آورد، یدا  ، اشدتیالزایدی هایی بدرای ثدروت منابع طبیعی یدر كشدور ممكدن اسدت فرصدت

بداد را بده مخروبده تبددیل سدازد. اینكه حسدادت را پدرورش دهدد، رودرویدی خشدونت بدار را آغداز كندد و كشدوری آ

 شود.تبدیل ترین دردسر یر كشور  تواند به بزر  ثروت طبیعی فراوان می

های قیمتی و جدواهر( یدا  تواند در درون خود كشور باشد )مثل نفت، مواد معدنی، فلزات یا سنگ این ثروت می

جنددگ و  52ریبدداً یددر چاددارم حدددوداً های دارویددی(. در تق توانددد سددط  آن را بپوشدداند )مثددل آب، الددوار، كشددت می

شدان  اندد، یدا بده تدأمین مالی آمیز كمدر كرده سالیان اخیدر، مندابع طبیعدی بده آغداز یدا تشددید رفتدار خشدونت  درگیری

.اند  ها كشته  شده درگیرینوع ی این  میلیون نفر درنتیجه 5بیش از  1992ی  اند. در دهه كمر رسانده
1
 

میلیددون نفددر را  3تدداكنون، جددان  1998دموكراتیددر كنگددو از سددال  ِِ  طبددق برآوردهددا، جنددگ در جماددوری

است گرفته
2

اندد بدرای گدرم  اندد؛ بلكده ابدزاری بوده ی آخر كار عمل نكرده تناا به عنوان جایزه ،. منابع طبیعی كشور

یددا همددان جماددوری  DRC .هددای ولخددرج كددردن تنددور كارزارهددای نظددامی، و منبعددی غنددی از درآمددد بددرای دولت

تانتدالوم( -كلمبیدت ِِ  تان )كوتده نوشدت لــنذخایر انبوهی از طال، الماس و سنگی معدنی به نام ك ،اتیر كنگودموكر

ها. این مدواد معددنی در شدكل خدام خدود، ارزش بسدیار كمدی  های سیار و رایانه ی مامی است در تلفن دارد كه ماده

هدا تدن  هدا، بده مدر  و محرومیدت میلیون ندارند. اما تقاضای عظیم دنیدای غدرب بدرای خریدد آ DRCبرای مردم 

 است.  منجر  شده

های رواندا، زیمبابوه و اوگاندا را به غارت غیرقدانونی  ، ارتش2222گزارشی از سوی سازمان ملل در اكتبر 

متام كرد DRCثروت معدنی 
3

قدومی را تشددید -های میان  ها درگیری های آن كشور . این گزارش متوجه شد ارتش

توجیده كنندد. در صدورتی كده نیروهدای نظدامی   DRCاند تا بتوانند حضور خود را در مناطق غنی از معدن  كرده

 تواند انجام گیرد! های استخراج می الزم" با شركت های هماهنگیكنترل این مناطق را به دست بگیرند، "

ک به نفع آن كشور نبود. رئیس جماور رواندا، ت به گزارش معترض شد، اما شواهد و مداربنس كشور رواندا

كفدا" و "بخدرج خدود" اسدت. همدین ادعدا در -، "خدودDRCپل كاگامه، در سخنانی پدر بازتداب گفدت كده جندگ در 

سخنان آدولد اونوسومبا، رئیس گروه شورشی "وحدت برای دموكراسی در كنگدو" تكدرار شدد كده گروهدی اسدت 
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كمدابیش  هده... هدر ما تان هزینده كندیم داشته باشیم. الزم اسدت بدرای خددمات به خرج رواندا: "ما الزم است سرباز

رساند: ماهی یر میلیون دالر." از آن هم به ما می تر بیشتان  لکــنآید.  هزار دالر از الماس گیرمان می 222
4 

و دشددمنانش؛ یعنددی رواندددا،  DRC، پدس از یددر رشددته توافددق صدل  میددان 2222جندگ رسددماً در اواخددر سددال 

امضاء شد كده بده موجدب آن، دولتدی  2223اوگاندا و یر سری گروه چریكی پایان یافت. قانون اساسی در آوریل 

شددود. امددا كشددورهای رواندددا و اوگاندددا هنددوز متامنددد كدده بدده گروهاددای شددبه  برآمددده از قدددرت مشدداركتی تشددكیل می

جنگند. هیئت كارشناسان سازمان ملدل در چادارمین گدزارش خدود  یرسانند كه در شرق كشور م پول می ای نظامی

مدالی  هنوز یكی از منابع اصدلی ِ ،منتشر شد نتیجه گرفت كه: "استخراج و غارت غیرقانونی 2223كه در نوامبر 

هاست." های دست اندر كار برای تداوم درگیری گروه
5 

گروه شورشی فارک )نیروهای مسل  انقالبدی كلمبیدا، ی نبرد میان دولت و  در كلمبیا، منبع طبیعی تأمین هزینه

FARC بده شددت بداال گرفتده،  1992ی  و در دهه ،سال ادامه داشته 42( كوكائین است. جنگ داخلی كه در حدود

یر گدروه انقالبدی دهقدانی اسدت، امدا از نظدر  است. فارک مدعی است كه یافته با تجارت معامالت مواد مخدر ادامه

میلیددون دالر از  422هدر سدداله تدا  FARCشددود كده  انددد. بدرآورد می افیونی-، آنددان هدراس افكندانمقامدات آمریكدایی

برد تجارت كوكائین سود می
6

كه دولت كلمبیا در بیرون شدارهای بدزر ، كنتدرل واقعدی نداچیزی دارد،  . بدلیل این

FARC و سدنگ جدواهرمخددر، مدواد ی بازرگانی بسازند.  های پیچیده اند شبكه های شورشی توانسته و سایر گروه 

 خرند تا به جنگ دامن بزنند. شان سال  می با پول فروشند، و طال را می

اسدددت. امدددا  هدددایی هسدددتند كددده بددر سدددر فراواندددی مندددابع درگرفتددده و كلمبیدددا دو نمونددده از جنگ DRCهددای   جنگ

هدایی باشدیم كده  شداهد درگیری، تدر بیشو  تدر بیشهای آینده ممكن است هرچه  كارشناسان بر این باورند كه در سال

سدت نگداهی بیانددازیم بده تاداجم ا كافی–اندد  هدایی بدر سدر نفدت رخ داده ی كمی منابع رخ خواهندد داد. جنگ درنتیجه

ن كدار. امدا چده كداالیی وجدود دارد كده ممكدن اسدت بسدیار پدر ای هعراق به كویدت، و پاسد  تندد و سدامگین غدرب بد

 تر باشد؟ درگیری

 !الی آباك 

ی مصر، پترس پترس غالی هشدار داد كه "جنگ بعدی در خاورمیانده بدر  ، وزیر امور خارجه1985در سال 

سیاسددت."سددر گیددرد، ندده بددر  سددر آب درمی
7 
كددرد كدده رشددد جمعیددت بدده معنددی  ای را تصددویر می آینددده ،پتددرس غددالی 

ازمندندد، امدا نیازمندد منابع آب خواهد بود. مردم در اداهر امدر فقدط بده آِب خدوردن نی برای تر بیشتقاضای هرچه 
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هستند تا نیاز آنان به واردات پرهزینه را كاهش دهد. حال اگر در نظر بگیریم هر نیز كشت و تولید خوراک كافی 

لیتدر آب نیازمندد  1222هداش بده  لیتر آب خوردن نیداز دارد، بدرای تولیدد خدوراک روزآن 2آدم متوسطی، روزانه 

.اسددت
8
امددا بنابدده الگددوی –رسدداند  ب شددیرین دنیددا را بدده مصددرف خددود می% آ72درنتیجدده، كشدداورزی در حدددود  

تر اسدت. حدال  % نزدیك92( این رقم به ا بالندهی مصرف كشورهای در حال توسعه )یا همان كشورهای عقب افتاده

تدوان دیدد كده تدنش و ندزاع چگونده آغداز  یر منبدع آب وابسدته باشدند، بده راحتدی می در جایی كه تعددادی كشدور بده

 شود.  می

. تدا سدال ،یابدد مدعی است كه اگر اوضاع فعلی ادامه (CGIAR)المللی كشاورزی  گروه مشورتی پژوهش بین

.ندج خواهدد بدردیر نفر از هر سه نفر در دنیا از كمبود آب ر 2225
9
آفریقدا ممكدن اسدت بده سدختی صددمه ببیندد،  

میلیون نفر بدون دسترسی به آب سالم خواهند ماندد. ایدن كمبدود، تولیدد خدوراک را نیدز تحدت تدأثیر  522چرا كه تا 

ی واردات  % كمتددر شددود. كشددورها نخواهنددد توانسددت هزیندده23رود محصددول  قددرار خواهددد داد، یعنددی انتظددار مددی

 .در پی خواهد آمدنتیجه گرسنگی و سوءتیذیه  درنیازشان را بدهند، ورد مخوراكی 

كه کشورهایی كشور جریان دارد،  12نیل در  ی رود ی پیچیده شود. مجموعه كه درگیری شروع میست جا این

سددال  25ی رود نیدل طبددق در طددی  جمعیددت در حددوزه ،هدا بینی پیشبراسدداس شددان زیددر خدط فقرنددد.  نیمدی از جمعیت

رابر خواهد شد و خود همین افزایش جمعیت تنش را باز هم باالتر خواهد برد. مصدر و سدودان بده لطدد ب 2بعدی 

بدرداری كامدل  باره"توافدق  نیدز و  "1929در سدال  آب نیدل "ی  نامه یعنی توافق–ی دو پیمان استعماری  و پشتوانه

سدایر كشدورهای طدول رود خواسدتار های رودخانه دارندد.  ای بر روی آب حقوق گسترده– "1959در سال  از نیل

هددا  دوبدداره در مددورد آن پیمون ی اند، امددا مصددر و سددودان تمددایلی بدده مددذاكره  تری  شددده سیسددتم برابرتددر و منصددفانه

.ندارند
12
است تدا شدكلی از مشداركت را بدرای  كشورهای طول رود را گردهم آورده "ی نیل حوزه"ابتكاری به نام  

ن ابتكار بتواند موفق شود، الزم خواهد بود مصدر را مطمدئن سداخت كده ای هك رای اینمدیریت آن تشكیل دهند. اما ب

 تناا منبع آبش تادید نخواهد شد.

هدایش در  تواند رود گنگ در هندد باشدد. هندد بدرای رفدع نگرانی ی دیگری كه وجود دارد می انفجار بالقوه نقطه  

های مسدتعد خشكسدالی  التای ههم پیوند دهدد و آب را بد رودخانه را در كشور به 32مورد آب در نظر دارد بیش از 

ها ممكن است منجر به كمبود آب در بدنگالدش شدود، بنگالدشدی  ترسند این طر  منحرف سازد. اما كارشناسان می

.است كرده عبیری شلیك" ت آماده های هند را "سال  كشتار جمعی ِ  كه دولتش طر 
11
اسدت بدنگالدش را  هند پذیرفته 
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 میلیون نفر در خطر است. 122گوید كه معشیت  های آتی پروهه شركت دهد، اما دولت بنگالدش می بحثدر 

هاسدت كده  همدان خاورمیون ،ی درگیدری ترین منطقه تملحكرد، م بینی می طور كه دكتر پطرس غالی پیش اما آن

ِِ  ، اسدرائیل بدرای ندابودیی قدرن بیسدتم كنندد. در میانده درصد جمعیت جاان با یدر درصدد آب دنیدا زنددگی می 5

اردن را منحدرف سدازند، تاندر و هواپیمدای  دی رو كننده های تیذیه بولدورزهای سوری كه تالش داشتند سر شاخه

ی رود اردن كددرد،  كنندده  ی تیذیه وقتدی لبندان شددروع بده پمپداه آب از یدر شداخه 2222نظدامی فرسدتاد، و در سدال 

ن وضدع منجدر ای هكنندد كد رد كنترل اسرائیل بدر روی تخصدیی آب گالیده میها در مو تادید به اقدام كرد. فلسطینی

ها بخداطر  شدان بدا اسدرائیلی های زیرزمیندی مشترك به آبی خواهد شد كه هم ثبات ندارد و هدم گدران اسدت، و سدفره

های سدداحل غربددی رود اردن چاددار برابددر همسددایگان  مصددرف بددیش از حددد، صدددمه خواهنددد خددورد. اسددرائیلی

.كنند شان آب مصرف می فلسطینی
12
 

 اسدت. و بدا آب اهمیتدی مشدابه سدرزمین یافته ی دهپدی چگونهتوان دید  آب منبع امنیت و ثروت است. بسادگی می

كنندد.  هدای مسدلحانه سدرریز می ها به صدورت درگیری وجود احتمال باالی كمبود آب در جاان، برخی از این تنش

داد  المللدی اسدت، هشددار مدی ه، كه هم اكنون رئیس صلیب سدبز بینمیخائیل گورباچد ریاست جماور پیشین روسی

كه جاان ممكن است با "وضعیتی وخیم روبرو شود... اكثریتی بزر  از كشورها تعاد و تبعیت خود را نسبت بده 

های واقعی روبروییم." اند. ما با بعضی درگیری تأیید نكردهدوباره ی منابع آب  همكاری در زمینه
13 

ی  هو در فورید

ـدوزیر دفاع انگلیس "جان ر 2226 وهدوا فقدط بده خشدونت و درگیدری سیاسدی بدر سدر  " یادآور شد كه تیییدر آبیــ 

بایدددد خدددود را بدددرای رویدددارویی بدددا  داد كددده نیروهدددای مسدددل  انگلدددیس می بخشدددد. وی هشددددار مدددی آب سدددرعت می

.هایی آب آماده سازد درگیری
14
 

جندگ بدر –سدرزمین بده سدرزمینی دیگدر نیسدت یدر لمروهای جنگ از این پس دیگر بر سر پیوست خاک و ق

بادا مدرتبط اسدت، بدا افدزایش  گدران سر تولید ثروت و حفظ منابع است. در مواردی كده درگیدری بدا ذخدایر معددنی ِ

ی برخدی از   های درگیر در غارت و باالبردن آگاهی مردم دنیا از منشاء خونین و نفرین  شدده كشی از گروه حساب

   های پدس ِ پشدت قطعده   های قصدهتدوان انجدام داد. درگذشدته، نگدران  كارهدای زیدادی می منددان، ثروت لوکس وسایل

كدرد. كارزارهدای  مدان مدا را نگدران نمی تهای جدواهرا مدان  نبدودیم و منشداء سدنگ تاپ در كدامپیوتر لپبکاررفته 

 اند. وضع داشتهاین  نگرش وهای خونین" تأثیر باالیی در جات تیییر این  اخیر در مورد "الماس

های  تر شدود. در دهده پیچیددهاز ایدن هدم تواندد  اندد، مشدكل می شدان مطر  وقتی منابع مورد بحدث بخداطر كمیابی
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مان را در تأمین نیازهایمدان  بعدی، حقوق بنیادین ما در مورد خوراك، سوخت و آب آشامیدنی سالم، توانایی سیاره

یدافتی  تر قدوانین نداار بدر آب و ره خواسدتار رعایدت دقیدق المللدی ِ  ی بینكشدد. ناادهدا بشدت و بسختی به آزمون می

ی زمدین بده رشدد خدود ادامده  چندجانبه برای رسیدن به توافقات مددیریت آب هسدتند. امدا در حدالی كده جمعیدت كدره

 تر خواهند شد. تر و كم ن مشكالت، هر روز كمای ههای آسان ب دهد، پاس  می
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 اند. مثبت HIVمیلیون نفر در آفریقا  95در حدود  -98

كنیم،  ای كه با آن بخدوبی مبدارزه نمدی گیری است، همه ای است كه تاكنون به بشر رو كرده  گیری بزرگترین همه

 بدا میلیدون نفدر 36شدود. در زمدان نوشدتن ایدن مقالده،  آلدوده می HIVدقیقده، یدر جدوان دیگدر بده ویدروس  14هر 

HIV میلیون نفر را بگیرد 282ممكن است این بیماری جان  2252و تا سال   كنند، گی مییا ایدز زند.
1
 

میلیددون نفددر در آنجددا از ایدددز  22بددیش از  .اسددت آفریقددای زیددر صددحرا شدددیدترین ضددربه را از ویددروس خددورده

سدال سدقوط  32اند. در بعضدی كشدورها امیدد بده زنددگی تدا   میلیون كودک به همدین خداطر یتدیم  شدده 12اند و  مرده

.است كرده
2
ای  های منطقده شدوند، و اقتصداد میرندد، جوامدع دچدار گرسدنگی می شوند و می آوران بیمار می وقتی نان 

شكسدددتگی و سدددو ، و  های شخصدددی، دل هزینددده از هدددا جددددا نای هخورندددد. تاز ضدددربه می بشددددت از ایدددن بیمددداری

درمددان و  ،گیددری اسددت. حتددی اگددر یددر واكددنش جاددانی عظددیم از فددردا راه بیافتددد و پددیش  هددای نددابود  شده خانواده

گی را در زندد AIDSو  HIVهای مثثری بده اجدرا درآیدد، ایدن كشدورها تدا چنددین نسدل بعددی هدم اثدرات  مراقبت

 روزمره حس خواهند كرد.

گر  هدای سدركوب رهیمو/یدا  اند كشورهایی كه قطحی كشیدههمان رسد كه  ای به نظر می انصافی تل  و گزنده بی

اند، اینددر بددا ایددن چنددین بحرانددی هددم مجبورنددد دسددت و پنجدده نددرم كننددد. مطمئندداً،  اسددتعماری و جنددگ داخلددی داشددته

گیری را در كشورهای زیر صحرای بدزر   اند تا این همه ش سختی داشتهالمللی تال گیرشناسان و ناادهای بین همه

 است. تلفاتی این چنین عظیم داشته ،آفریقا درک كنند و دریابند كه چرا این ویروس در آن منطقه

نمای   هددای انسددان از میمون HIVشددود كدده منشدداء ویددروس  ها پیچیددده باشددند. تصددور می طبیعددی اسددت كدده پاسدد 

چنددین بدار ممكدن اسدت از  HIVاست. ویدروس  ها رسانده است، و در اوایل قرن بیستم خود را به آدم آفریقایی بوده

كه هر اقدام   هنگامی آغاز  شدهبسیار زودتر ازو برگشته باشد. اما گسترش آن در آفریقا   های مختلفی رد  شده قاره

 باشد.ممكن  ای انهگیر پیش

هدا در میدان مدردان  آلودگی تر بیشدر آمریكا شناسایی كردند،  1982ی  وقتی ایدز را نخستین بار در اوایل دهه

جنسی بود. فقر گسترده -و معتادان تزریقی بود. اما در آفریقا، گسترش اصلی ایدز ناشی از تماس میان باز جنس هم

د مستعدترند كده های ضعی كند، یعنی آدم بدن با آلودگی را كم می ی توانایی مبارزه ،فقر غذایی  وضع را بدتر كرد:

شوند. در مواردی كه مردها مجبورندد در جسدتجوی كدار  تر بیمار می شوند، سریع آلوده شوند، و همین كه آلوده می

فروش تماس بگیرند یدا بدا  ی دارد كه با زنان كامتر بیشرود؛ احتمال  از خانواده دور شوند، احتماالت خطر باال می
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مثبدت  HIVهای  كنندد، زندانی كده بچده گردندد زنانشدان را آلدوده می بخوابندد. بعدد كده بده خانده برمی خوابه همچندین 

 خواهند زایید.

هددای  هددایی كدده گروه دهددد، جنگ قددرار می HIVمددردم را شدددیداً در معددرض آلددودگی بدده  ،جنددگ و درگیددری هددم

خیلدی سدخت اسدت بتدوان مطمدئن شدد  شان فرار كنند. شوند به خاطر درگیری، از سرزمین ها مجبور می بزر  آدم

بدانندد چگونده جلدوگیری كنندد. یدر كارمندد سدازمان  تداهایی در مورد احتمال خطر به آنان رسیده باشد  كه آموزش

هدا هدزار دختدر و زن توسدط سدربازان  ی داخلدی، ده كرد كده در طدی جندگ وحشدیانه ملل در سیرالئون گزارش می

تدر  هدا، بعدداً در شدارهای بدزر  مورد تجاوز قرار گرفتند. بسیاری از این، و  های درگیر ربوده  شده ی طرف همه

درگیدر بازسدازی خدود  چندگ ودنددانكده زیرسداخت كشدور بدا  فروش مشیول بكار شددند، و در حدالی به عنوان كام

تدوان كدرد. "در سدیرالئون چیدزی جدز امیدد خشدر و خدالی بداقی  است، كار زیادی برای حفاات از این زندان نمی

ماند." نمی
3
 

ی  جدا مسدئله های اداری آن اند. برای بعضی از دستگاه  ایدز كند بوده ِِ  گیری های آفریقا در واكنش به همه دولت

AIDS ی میدان ویدروس  آفریقای جنوبی علناً رابطهرئیس جماور مبكی ئه شدیداً سیاسی شد. تابوHIV  و بیمداری

دز" را پشدتیبان نظدرات خدود اید هب انشدمندان مشداور "شدكاکّ ایدز را زیر سثال بدرد، و تدالش كدرد تدا تعددادی از د

كندد:  آفریقدا را سدرزنش می ،خداطر ایددز به ،، مبكی مدعی شد غرب2221معرفی كند. در یر سخنرانی در سال 

مان را بدا خدرد و عقدل مادار  تدوانیم شداوت هسدتیم كده نمی تر ی پایین "چون ما حامالن میكروبیم و بشرهایی از رده

های محدروم  به زور قبول كنیم تا بتوانیم آدم ]شود باعث ایدز می HIVمثالً [ید نظرات عجیب و غریبی را كنیم، با

ای را از هالكت نجات دهیم." و آفت زده
4 

، دولت آفریقای جنوبی اعالم كرد كه درمان دارویی ضدویروسدی را بدرای ندیم میلیدون نفدر بده 2223در اوت 

ها و آغدداز امیددد واقعددی  ی پایددانی بددر تكددذیب اجددرا درخواهددد آورد. فعدداالن ضدددایدز ایددن برنامدده را بدده عنددوان نقطدده

هنگدامی كده پرزیددنت مبكدی بده  2223تامبر مبتالیان ایدزی آفریقای جنوبی تحسین كردند. اما با این وجدود در سدپ

هرچند –ی را برانگیخت تر بیششناسد كه از مرض ایدز مرده باشد جنجال  نیویورک تایمز گفت هیچ كسی را نمی

از همدین بیمداری  (ANC)ی ملدی آفریقدا  یكی از همكاران خود ریاست جماوری، و چندین عضدو ارشدد كنگدره كه

 بر روی زخم تلقی شد. تر بیشفعاالن ضد ایدز به عنوان پاشیدن نمر  مرده بودند. اااارات او از سوی

بیندی تلفدات عظدیم ایددز در  المللی نیز مدتام اسدت كده پیش ی بین تكذیب بیماری فقط در سط  دولتی نبود. جامعه
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و  ، چادل2222، سازمان سیا گزارشی منتشر كرد كده تدا سدال 1992است. در سال  های بعدی را نادیده گرفته سال

شدان در آفریقدا بدود. هفدت سدال پیشدتر تدیم كدوچكی از  كرد كه اكثریت غالب بینی می پیش HIVپنج میلیون مبتال به 

دز. اید هان جدوان مبدتال بندشاسای كنگو پدر هسدتند از ز کینهای  ناهای بیمارست بخش دانشمندان خارجی متوجه شدند

ل شود و بده نتقجنسی م-ی میان تواند از راه رابطه یروس میبرای دانشمند بلژیكی پیتر پیوت كامالً آشكار بود كه و

ی جوامددع بشددری زنددگ خطددر را بدده صدددا درآورد. امددا متأسددفانه  توانسددت بددرای همدده همددین خدداطر ایددن كشددد می

هدم كده بنیادهدای  1992ی  دانی انداخته شد، و تا دهه ی پیوت و همكارانش از سوی دیگر دانشمندان به زباله نظریه

شروع كردند به اولویت دادن به برآمدن بحران در آفریقا، وضع به همین منوال بود المللی بین
5
. 

گیری  ی ایدن همده وجده ممیدزه ،گوید كده "تكدذیب پیوت اكنون ریاست اجرایی دفتر ایدز سازمان ملل است و می

"است.در تمامی سطو  
6
، و درسدت ندرسدا کمدر میتردیدی نیست كه تكذیب به انتقدال بیمداری بده منداطق دیگدر  

شدن است. در استان ِهندان چدین، تدا یدر میلیدون نفدر  در حال شناختهاست که فالکت مثل آفریقا، فالكت تناا اكنون 

بددا ارزش را جدددا  مایگیرهددا پالسدد اند. وقتددی خون  شددده  HIVبدده خدداطر یددر عملیددات بددزر  فددروش خددون، دچددار 

كردندد. بدا ایددن  دهنددگان تزریددق می ا را دوبداره بده خونهدد كردندد و آن هدا را بددا هدم مخلدوط می كردندد، بداقی خون می

كندد كده  بان حقدوق بشدر یدادآوری می ی به مردم برسانند. دیدهتر بیشخونی، خون  توانستند بدون خطر كم روش، می

ترین و بدترین رسوایی خونی جاان، تحت تعقیب قدرار نگرفدت و  ای به خاطر نقش خود در بزر  هیچ مقام چینی

گر ضدد ایددز بده  یر گروه كنش به HIV/AIDSفقط یر مقام باداشتی به خاطر ارسال گزارشی رسمی در مورد 

.زندان انداخته شد
7
از پذیرش مشكل ایدز در كشدور خدودداری كدرد، یعندی فقدط در یدر روز،  2222چین تا سال  

نفر بود، روز بعدد  32222در یر روز این آمار  کرد. را اصال  و بازبینی HIVر ابتالی مردم به باره آما ری به

.یر میلیون شد
8
 

فروشان، معتادان و مردان  های پرخطری مثل كام محدود به گروه HIVدر هند، دولت اصرار كرد كه ابتال به 

اذیت و آزار AIDSباز است. گزارشاتی وجود داشته كه فعاالن ضد  جنس هم
25
اند، در حالی كده   دیده و تادید  شده 

عمدوم جمعیدت را  HIVهدایی كده  كده در ایالت اندد. بدا ایدن قدرار گرفته ربدا های خشدونت فروش مدورد حملده زنان كام

های دولتدی هدیچ ندوع  برنامدهبدا ایدن وجدود  .درگیر كرده، زنان شوهردار باالترین احتمدال خطدر آلدودگی را دارندد

                                                 

نیسدت و همدان  یرود، تجداوز جنسد مدیایدران بكدار  یها هسانو رمز آلود ر ساز  ناانمنظور از اذیت و آزار، آنچنان كه در بیان  - 25

 تجاوز( مورد نظر است، نه بیشتر. یثنااست هاذیت و آزار جسم و روان )ب



 

 188 

 د.نكن ا مراقبتی را برایشان تأمین نمیاطالعات ی

 .كندد گرد هدم می كندد، بلكده آن را وادار بده عقدب فقدط  كندد نمیرا توسدعه  HIV/AIDSدر كشورهای بسدیاری 

رود تعدداد  رود، و انتظدار مدی بداال مدی کم کدمكند، میزان مر  و میر كودكان  وار سقوط می مارپیچ ،امید به زندگی

.كنند، در حال بداال رفدتن باشدد شدید زندگی میافرادی كه در فقر بسیار 
12
در بوركینافاسدوی غدرب آفریقدا بدرآورد  

شدان را تدرک كدرده  یا كدار كشداورزی درصدد  خانوارهدای روسدتایی كداهش یافتده AIDS ،22شود كده بخداطر  می

.باشند
11
شدود، و  بدا كداهش درآمددها، خدرج كدردن بدرای مراسدم كفدن و دفدن و امدور باداشدتی بسدیار دشدوارتر می 

هدای ارزشدمند فروختده شدوند، معمدوالً  شدوند. اگدر ایدن دارایی هدای خدود می خانوارها وادار بده فدروش زمدین و دام

 شود. شود، و معیشت خانوار بدتر از پیش می جایشان دیگر پر نمی

ارزان بدرای آفریقدای جندوب صدحرا  ِِ  دهند كه چرا تأمین منبعی برای داروهای ضدویروسدی می ها نشان این

هدای واردات  المللدی، طر  های دارویدی بین ، گروهدی از شدركت2221اسدت. در سدال  این همه اهمیت حیداتی یافته

هدا مدانع تراشدی  آن داروهای هنریر ارزان ایدز را در كشورهای جندوب آفریقدا بده زیدر سدثال بردندد و در برابدر

های دارویی، در مورد حفاادت از حدق  این صنعت بود. استدالل شركت كردند، واكنش افكار عمومی سرزنش كلّ 

شدان  ها سدرانجام دسدت از ادعاهدای گدران بده سدخره گرفتده شدد، و شدركت شدان از سدوی كنش ثبت محصول تجاری

 برداشتند.

شدان  اندد كده قیمدت داروهدای ضدویروسی سازی اعالم كردههای دارو به لطد همین فشارها، تعدادی از شركت

میلیدارد دالر  72ن بداز هدم كدافی نیسدت. از ای هگویندد كد كنند. اما بعضدی منتقددان می را در كشورهای فقیرتر كم می

 7درصددد ایددن پددول )یعنددی  12شددود، كمتددر از  پددولی كدده هددر سدداله بددرای پددژوهش و تولیددد داروهددای تددازه خددرج می

شود درصد مشكالت باداشتی جاان هزینه می 92حل  ( برای یافتن راهمیلیارد دالر
12
. 

حاكی از این است كه آفریقا در حال پیشرفت است. در شرق آفریقا، غالبیت آلودگی   موفق، ی چند مورد تجربه

HIV سددال 8اوگانداسدت كدده نددرخ ابددتال در زنددان حاملدده  تر جالددبكنددد. از همدده  در برخدی كشددورها دارد سددقوط می 

.پیدداپی اسددت كدده در حددال سددقوط اسددت
13
رسددد كدده نتیجدده داده، و  مقیدداس بدده نظددر می-رسددانی بددزر  كددارزار اطالع 

دارندد، افدزایش خدوبی  یسدالم ِِ  بسدتری كه تعداد جواندانی كده هم  های توزیع كاندوم )لباس كار( باعث  شده برنامه

 داشته باشد. 

آیدد  قطعدی  بده نظدر می دارند.گذاری نیداز بده سدرمایه ،HIV/AIDSگیدری و درمدان  های پدیش اما تمامی برنامده
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یر  عنددان خطدداب بدده ایسددت دشددوار. دبیركددل سددازمان ملددل، كوفی منددد مسئله كددردن تعادددات مددالی كشددورهای ثروت

داشددت كدده دنیددا فعددالً در خطددی نیسددت كدده بددرای كدداهش مقیدداس و میددزان تددأثیر  یمالمللددی ماددم اااددار كنفددرانس بین

را  2222ی سددازمان ملددل در سددال   آسددتین باالبزنددد. بنددابراین اهددداف كلیدددی تعیددین  شددده ،2225گیری تددا سددال  همدده

تلد  و  بسدیار ،شات، در انتقادHIV/AIDSی سازمان ملل برای  ی ویژه تواند محقق سازد. استفن لوس، نماینده نمی

آور اسددت. مددا  شددگفت یدر آفریقددا، اهددانت AIDSنبددود داروهددای ارزان قیمددت  ویدددگ گویددد. وی می گزنددده سددخن می

تددوانیم بددرای درمددان ضددد  افكنددی فددراهم كنددیم، امددا نمی میلیددارد دالر بددرای جنددگ بددا هراس 222تددوانیم بددیش از  می

همه مبتالیان در آفریقا "پول كافی پیدا كنیم!" ویروسی ِ
14 

گیری ایدن  مدهمیلیدارد دالر بدرای واكدنش بده ه 12تدا  7كندد كده حددود  عنان، دبیركل سازمان، بدرآورد می كوفی

میلیدارد دالر  2بدا ایدن حدال، دنیدا هدر روزه در حددود  .درآمدد الزم اسدت-بیماری در كشورهای كدم درآمدد تدا میدان

.كندددد  اش هزینددده می نظدددامی اهددددافبدددرای 
15
ی  ن شدددكاف وحشدددتناك، ناشدددی از مسدددئلهای هتواندددد ادعدددا كندددد كددد آدم می 

ای كده  ی توان خود را برای كمر به كشورهای عقب افتاده است و اگر كشورهای دارا همه  های تعیین  شده اولویت

منحدرف به مسدائلی دیگدر كامی،  ها با كمال تل  د، آن همه اولویتنهستند بكارنگیر AIDSو  HIVدر حال نبرد با 

 شوند. می
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 میرند. زبان می 05هر ساله  -90

كندی فقط یر لحظه فكر كدن  آخدرین نفدری هسدتی كده بده فارسدی صدحبت می
26
هدیچ آدم دیگدری بده زبدان تدو . 

هدا بده آن  هایت یاد دهی، چون درآینده هیچ كسی بدا آن ای هم ندارد كه زبان فارسی را به بچه كند. فایده صحبت نمی

ناپدذیر زبدان  زبان صحبت نخواهد كرد. تصور كن شكست و زیانی را كه حس خدواهی كدرد. تمدامی مفداهیم ترجمه

-كن، پشه لگدش زده سفت-محل، شل كن مثل خروس بی-فارسی
27
شدوند. دیگدر كسدی بداز هدم  هدا ناپدیدد می از زبون 

"اتل متل توتوله" یا "الالال گل پونه" نخواهد خواند
28

ی  ی تاری ، فرهندگ و حافظده های تیزبینانه . تمامی آن سرن 

 شوند. جمعی همگی محو می

اندد. در هدر بخشدی از  ر خطدر جدیهدا د و حدداقل نیمدی از آن–زبان زنده در دنیدا وجدود دارد  6222در حدود 

از  تدر بیشتدر و  هدا بدزر  اسدت خطدر ندابودی زبون شوند. در حقیقدت، دانشدمندی گفته ها دارند ناپدید می دنیا،  زبون

است كه در  نجلیای شرقی محاسبه كردهه ا  خطر نابودی پرندگان و پستانداران است. استاد استیو ساترلند از دانشگا

ن ادرصدد پسدتاندار 1.9درصد پرنددگان و  1.3این آمار را با –اند   ها نابود  شده نادرصد زب 4.5 سال گذشته 522

.توان مقایسه كرد می
1
  

 یندی ِچ–هدای سدالم و لطمده نخدورده هسدتند  انهدا زب زبان بیش از یر میلیون سخنگو دارند. این 322در حدود 

 ِِ  نیمدی ِِ  هدای مدادری نای دنیا، زب د. ده زبان عمدهشو صحبت می تر بیشماندارین، انگلیسی و اسپانیایی از همه 

بندابراین  – تدر بیشنفر است نده  6222ها در جاان، فقط  گویان زبون ی آماری سخن از جمعیت دنیا هستند. اما میانه

.نفر )یا كمتر از آن( سخنگو دارند 6222های جاان،  اننیمی از زب
2
 

ها  روند و برای هزاران مورد از این زبون آیند و می بیانی بشری، میهای  ها، مانند بسیاری دیگر از شكل زبون

های از وجود خود بداقی گذاشدته باشدند. فقدط تعدداد انگشدت  نای و نش، بدون اینكه هیچ ردّ هدقیقاً همین اتفاق رخ داد

رسدد كده  ر میاندد. امدا بنظد  سال عمدر كرده 2222بیش از  –مثل زبان باسك، یونانی، عبری، التین –شماری زبان 

زبدان در  12ها ایندر بده  شود. یونسكو مدعی است كه میزان نابودی زبون می تر بیششان هر روز  سرعت ناپدیدی

                                                 

 )م.( .یكن یصحبت م یكتاب: به انگلیس یدر متن اصل -26

 )م.(  :است ها را نیاورده عادل فارسي اینمترجم م ،كتاب ِِ  در متن اصلي - 27

A stiff upper lip , A stitch in time, a new york minute. 

 )م.( "ring-a-ring o'roses" or "baa baa black sheep" :در متن اصلي - 28
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 است. سال رسیده

های موجود دنیا را دارد ان)یا قوم نگار( كه اطالعات تمامی زب Ethnologueپایگاه اطالعاتی 
3

، مدعی است 

هدا  ای خدود را بجدای این اندد. لحظده بتدوان گفدت در مراحدل پایدانی نابودی گدو هسدتند كده سدخنکدم قدر  زبان آن 417

ی زبان كالماث در ایالت اورگدون  سرای بازمانده ی زبان "لو" در كامرون، تناا سخن بگذارید: تناا سخنگوی زنده

چده خدوب!  بسدیارگویندد.  هایی كه هنوز به زبان "سدامی پیتده" در سدوئد و ندروه سدخن می آمریكا، تر و توک آدم

 دهد؟ حسی به شما دست می

شدود  شدند، اما ایدن روزهدا كدم آدمدی پیددا می كوچر شكوفا می ِِ  ها در مناطق منزوی زبون ،در دوران گذشته

ای مثدل فرانسده،   المللدی شدناخته  شدده كه در تماس مرتب با سایر مردم دنیا نباشد. تواندایی سدخن گفدتن بده زبدان بین

هایی هسدتند كده  ین فایدده و سدود از فرصدتتدر بیشآشكاری بدرای مردمدی اسدت كده در پدی انگلیسی، آلمانی امتیاز  

شدان در حدال یدادگیری زبددان  آورد. درنتیجده، مدردم ممكدن اسدت نفامندد كده كودكدان تمداس برایشدان بده ارمیدان مدی

 نیستند.  خود ِمادری

ز جماعدات كوچدر روسدتایی بده كن است از طریق مااجرت از بین بروند، در مدواردی كده افدراد امم ها زبون

جنگلدی ندابود  بكنند، یا وقتی محیط زیست یر جماعت به سدبب كنددوكاو نفتدی یدا چدو مراكز شاری نقل مكان می

گویان زبدان  ل سدخنثدم–زبانشدان را محدو كندد  هدا و همدراه بدا آندان،  توانندد جمعیت شود. بالهای طبیعدی نیدز می می

نفرشدان بداقی  52ی زلزله و سونامی كشته شددند و فقدط  شان در نتیجه امیاندونزی كه تم ِِ  پائولوهی در مالوكوی

.ماندند
4
 

ی كشدورها   ها توجیای برای خود دارند. نیاز پذیرفته  شده ی نابودی زبون دهی به مسئله ها نیز برای پاس  دولت

داره كنددد و كددار و اش را ا ها را آمددوزش دهددد، امددور سیاسددی  هددای رسددمی" كدده كشددور بددا آن بچدده نابدده تثبیددت "زب

 1972ی  اسددت. تددا دهدده هددای كوچددر داشته نااش را انجددام دهددد، تددأثیری فاجعدده بددار بددر روی بسددیاری از زب كسددب

 تدر بیشتا  422هایی كه زمانی از  ناهای خودشان سخن بگویند. زب نابومیان آبورجین استرالیا اجازه نداشتند به زب

در دهدان زبدان آبدورجین هندوز  25های در خطر ناپدیدی در دنیا، فقدط در حددود  نابودند، اكنون به قول اطلس زب

 شود. مردم بومی استرالیا جاری می

هدا،  گویندد ندابودی و محدو زبون رود؟ هسدتند كسدانی كده می شدود، چده چیدزی از دسدت مدی وقتی زبانی محدو می

كنندد و یكنواخدت  ه ارتباطدات را تشدویق می، در دنیدایی كدبشدریهای  است از تكامل تددریجی گونده ای انهصرفاً نش
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یر  ی مدردم دنیدا بده جانبی تكامل است و نه چیزی بدتر. معلوم است كه اگر همهفرعی و سازی فزاینده، فقط تأثیر 

یر  در بعضدی صدنایع هدم پدیش از ایدن در دنیدا بده –آمد  گفتند مزایای بسیار بزرگی بدست می زبان واحد سخن می

مثالً با رسمیت زبان انگلیسدی بده عندوان زبدان اجبداری میدان خلباندان و مدأموران بدرج كنتدرل  اند، زبان سخن گفته

رف راحتدی ارتبداط وجدود دارد. ـِـدـی در مقایسده بدا صتدر بیشاما معلدوم اسدت كده مسدایل بسدیار بسدیار  .ها فرودگاه

مكن است همراه با آندان از میدان هایی از دانش م های زندگی و مجموعه روند، تمامی شیوه ین میبها از  وقتی زبون

میرندد.  هدای شدفاهی از طریدق تكدرار نشددن می شدوند، تاری  ی مدذهبی و اجتمداعی ناپدیدد می برود. مناسدر پیچیدده

های بعددی منتقدل  اندد، بده نسدل ها بدست آمده زیست ها در مورد گیاهان، جانوران و محیط لساطالعاتی كه در طی ن

هدر چده بینیم،  مدان مدی ری بشدر، یعندی سدخن گفدتن در مدورد آنچده كده در اطدرافانحصدا نعمتشوند. و غنای  نمی

 شود. تر می تر و ضعید كم رنگ تر بیش

دهدددد "آندددی  می  هدددا در جادددان شدددر زبدددان چیدددزی را در مدددورد واقعیدددت، در مدددورد موقعیت  تر، بددده بیدددان سددداده

هی"، معلم مائوری رائوهی
29
كند. اگدر بدزر  شدوی امدا بده  بندی می ی شمالی در زالندنو این بحث را جمع جزیره 

زبان خودت سخن نگویی، نخواهی دانست كه چه كسی هستی."
5 

زبددان ) ی فددرد عامددل مامددی اسددت در احیددای زبددان مددائوری احسدداس هویددت و پیوسددتن بدده گذشددته بدده همددین نیدداز

اما تا اوایل قرن بیستم،  ،است است و پیش از ورود مااجران اروپایی زبان غالب آنجا بوده (جمعیت بومی زالندنو

ند و مدددارس معدددودی آن زبددان را تدددریس دشدد كودكددان در صددورت سددخن گفددتن بدده آن زبددان در مدرسدده تنبیدده می

ی كدافی زبدان خدود را بلدد بودندد كده بشدود بده  ها بده انددازه درصد مائوری 22، كمتر از 1982ی  كردند. تا دهه می

ی مدائوری اصدالً تماسدی بدا زبدان و فرهندگ خدود   د شارنشین  شدهها سخن گوی بومی گفت، و بسیاری از افرا آن

نداشدددتند
6

درصدددد  42گویدددد و در حددددود  نفدددر در زالنددددنو بددده مدددائوری سدددخن می 4 ر. امدددا امدددروز یدددر نفدددر از هددد

 كنند. مائوری زبان رسمی نیز هست. های مائوری در مدارس تمام مائوری ثبت نام می دبستانی پیش

آید حتی ممكن است بتوان به زبانی شكوفا و پویا تبدیلش كرد. زبدان عبدری در  اب میزبانی را كه مرده به حس

مددیالدی بده عنددوان زبددان گفتگدوی روزاندده، كنددار گذاشدته شددد، امدا بدده عنددوان "زبدانی مقدددس" یاودیددان  222حددود 

تبددیل  بدار دیگدر، یر ، جنبشی احیاگر به رهبدری الیدازار بدن یادودا19استفاده از آن ادامه دادند. در اواخر قرن  به

ی  عبری به عنوان زبان گفتگوی روزمره را به عنوان هدف خود در نظر گرفت تا زبانی مشترک باشد برای همه

                                                 

29 -  Maori :.زبان بومیان زالندنو 
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شدان برگشدتند، زبدان  طوری كده وقتدی یاودیدان بده وطن عامل كلیدی جنبش صایونیزم شد، بده ه،یاودیان. زبان تاز

مدرسه بود. اكندون  و اختراع كرد و پیشگام كاربرد عبری در خانه ی تازه مشتركی داشتند. بن یاودا هزاران واهه

 اند. درصد جمعیت اسرائیل 81جمعیتی که گویند،  میلیون نفر به عبری سخن می 5بیش از 

ندش  ی از دسدت داد تواند در حال آغاز به درک آن چیزی باشد كه قرار است در آسدتانه رسد دنیا می به نظر می

هدا را در  های ناپیددا و معندوی فرهنگ بیندد جنبده ه در حال ارتقاء چندد زبدانگی اسدت و الزم می. یونسكو فعاالنباشد

هدای یونسدكو، از ضدرورت  ناهدای ملدی حفدظ كندد. جدوزف پدات، رئدیس بخدش زب تر و پارك های سنتی ناكنار یادم

"سه زبانگی"
8 

المللدی  مسدایه" و زبدانی بینمان، به زبدانی "ه همگی ما باید بتوانیم به زبان مادری–است  سخن گفته

.كند بخش خلق  نجات ای انهتواند سام در مدارس، می  حرف بزنیم. حتی آموختن زبانی تادید  شده
30
   

باشدد. در   گویندد ممكدن اسدت بسدیار دیدر  شدده هدا سدخن می آن ههایی كه فقط تعداد انگشت شدماری بد نابرای زب

كننددد و بسددیاری از واهگددانی را كدده  شددان خیلددی كددم صددحبت می مددواردی ایددن سددخنگویان سددالمندند، بددا زبددان مددادری

ها در حدال شناسدایی  رسد كه سرانجام ارزش این زبون اند. اما بنظر می بردند، اكنون فراموش كرده زمانی بكار می

 است. شدن است، و این نخستین گام در راه جلوگیری از اوج فاجعه

                                                 

 یادداشت مترجم: - 30

كده هدم  یبدودن آن، در وضدعیت سدنگین و پرفشدار یبودن یدا غیرعملد یباوجود دقت نظر كارشناسانه در این پیشنااد و توصیه، عمل

مصرف آمریكایي و غربي یدا بده عبدارت دیگدر حاكمیدت كدیش مصدرف  یحاكمیت الگواست دیگر: با  یا اكنون در حال گذر است، مسئله

میدزان اسدتقبال از ایدن پیشدنااد، كدامالً بده زیدر  ی،تولیدد دسدت یّ اقتصاد خدرد و كدالن و تولیدد انبدوه و حتد ی بر رفتار تك تك عامالن صحنه

 یمصدرف، و فشدارها ی ِهند توانست در برابر فشار سیل دائمنااد چگونه خوا كنندگان این پیش رود. پرسش این است كه رعایت یسوال م

شدان  ندارد، دوباره بر سدر زبدان خدود و خانواده یاقتصاد یرا كه دیگر مورد مصرف یمصرف مقاومت كنند و زبان کیشفرعی ناشی از 

 بیاندازند؟
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میرند تا  تری می های بیش هر ساله در اثر خودكشی، آدم -96

 های مسلحانه درگیریخاطر  به

ی فددرار از  كددم آدمددی هسددت كدده در اوضدداع نابسددامان و پددرتنش، آرزوی زندددگی در جددایی دیگددر را نكنددد. ایددده

آیدد در  نظر می" در عمق درون ماست، و به !فرارد ِ ...یا  ،بجنگیا ایست انسانی: واكنش " مشكالت خود، غریزه

ی بسیار ناخوشایندی باشد. اما تفاوت عظیمی است میان آرزوی فرار  ها، جنگیدن و ایستادن گزینه بعضی موقعیت

و خواهدان مدردن  –ای دیگدر، یدا بدا كفدش دیگدری راه رفدتن یعنی خواهان فرار به درون زندگی–از مشكالت خود 

 خودکشی.عملی برای  اقدامیردن بودن و قدر تفاوت است میان خواهان م بودن. و دقیقاً همون

ها  ، تعدداد خودكشدی2222در سدال –شوند تدا بدسدت دیگدران  بدست خودشان كشته می تر بیشها  در آمریكا، آدم

ها بود برابر دیگركشی 1.7
1

یر ششدم  در انگلدیس نشدان داد كده نزدیدر بده 2222در سدال   ی انجدام  شدده . مطالعده

شدان در نظدر گرفتده بودندد. دفتدر ملدی آمدار متوجده شدد كده  ا در لحظداتی از زندگیبزرگساالن اقدام به خودكشی ر

 سال اقدام به خودكشی كرده بودند. 74تا  16درصد افراد میان  4دقیقاً 

اسددت. سددازمان باداشددت جاددانی  درصددد افددزایش داشته 62سددال گذشددته، میددزان خودكشددی در جاددان تددا  45در 

(WHO) برابدر همدان تعدداد،  22تدا  12از خودكشدی مردندد، و  2222ن نفر در سدال یر میلیو كند كه  برآورد می

سداله در سراسدر جادان  34تدا  15اقدام به خودكشی كردند. خودكشی اینر سومین عامل بزر  مر  میان افدراد 

ی دنیا بر روی هم های مسلحانه رساند تا كل درگیری ی را به قتل میتر بیشاست، و افراد 
3

مشدكل . خودكشدی فقدط 

یافته نیسدددت: كشددورهای شددوروی سدددابق بددالروس، قزاقسددتان، التویدددا و لیتددوانی همگددی آمدددار  كشددورهای توسددعه

 ی باالیی در مورد خودكشی دارند. هشداردهنده

كندد تصدمیم  كنند؟ چده چیدزی آدم را وادار می ی گرفتن جان خود را انتخاب می پس چرا این همه آدمیزاد گزینه

 اش كند؟ است كه تحمل از حد الزم رشد كرده تر بیشبگیرد كه وجودش 

های  اندد، بررسدی ایست پیچیده كه عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی در آن دخیل در حالی كه خودكشی مسئله

كشدند در زمدان  اندد. در حددود دو سدوم افدرادی كده خودشدان را می ای با افسدردگی عمدده نشدان داده ی رابطهتر بیش

مرگشددان افسددرده هسددتند
4
انددد كدده بگوینددد افسددردگی در عمددل باعددث اصددلی  میل ها بی و هرچنددد بسددیاری از بررسددی .

دانند. افسردگی صدرفاً پدایین آمددن اندرهی و  اما دو بررسی بشدت این دو را با هم مرتبط می یا نه! خودكشی است
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یددانش را ندداتوان از ایسددت، مبتال یا فددرو رفتگددی در خددود نیسددت؛ بلكدده در بدددترین حددالتش، بیمدداری فرساینده روحیدده

شدود افسدردگی بالیدی  سدازد. بعضدی اوقدات تصدور می خوابیدن یا خوردن و لبالب از احساس غم و گناه عمیدق می

ی مردم دنیای ثروتمند با خویشتن اسدت. امدا  طلبانه های راحت مشیولی است مدرن، یعنی نتیجه فكر و خیاالت و دل

 5ای كده در حددود  شدد، بیمداری افسردگی بده ندام "مالیخولیدا" یداد می این دیدگاه نشانی از حقیقت نداشت. زمانی از

های ایدن بیمداری را بسدیار نزدیدر  بود. ارسطو نشانه  قرن پیش از میالد از سوی فیلسوفانی چون بقراط ثبت  شده

اندد... آندان  حال لیدل بید یبددخلق یدا ب ،داد: "بیماران كسل یا غمگین های نوین و امروزین بالینی شر  می به تعرید

.كنندد شدوند و روزهدا را پدس از خدوابی بادم ریختده آغداز می تل  كام و مأیوس هدم می
5 

افسدردگی بدرای كشدورهای 

ی  درصدد سداكنین افسدرده 21داد كده  عقب افتاده هم واقعیتی اسدت: بررسدی منداطق ایددز زده در اوگانددا نشدان مدی

بددالینی هسددتند
6، 
درصددد جمعیددت روسددتا از نددوعی  44كسددتانی نشددان داد در حددالی كدده مطالعدداتی در روسددتایی پا 

بردند ی افسردگی رنج می عارضه
7
. 

زا در زندددگی فددرد آغدداز شددود: مددثالً یددر  بددا رویدددادهای تددنشممکددن اسددت پددژوهش مدددعی اسددت كدده افسددردگی 

ای از افسردگی شود توانند سبب دوره ی قلبی یا سرطان می ی میزی، حمله فوریت پزشكی مثل سكته
8
. 

های شخصی پیش بیاید: سو  و مصیبت، شاید پایان یر  ها یا فرو ریختگی تواند برای تراهدی اتفاق میهمین 

های بحران، افسردگی چه باشد یدا نباشدد، احتمدال خودكشدی  مشكالت مالی. در حین دورهبروز ی عاطفی یا  رابطه

 رود. باالتر می

، اداهراً گددروه مدردان جددوان اسدت. از سددال كنددد گروهدی كده بددا فشدارهای زندددگی مددرن دسددت و پنجده ندرم می

ن انگلیسدیابه بعد، میدزان خودكشدی در مدرد 1952
31
اسدت  سدال دو برابدر  شده 45و ولدزی زیدر  

32
. گزارشدی از 

كنندد، بده شدكلی عدوض   ای كده در آن جواندان زنددگی می مددعی بدود "جامعده ولگران دانشگاه بریسدت سوی پژوهش

وانسدتند مدردان جواندان را در برابدر خودكشدی محافظدت كنندد، در حدال حاضدر ت است كه تعداد عواملی كده می  شده

داشتن كاری ثابت یا ازدواجی مطمئن و پردوام"عاملی مانند كمتر از پیش است: مثالً 
9

بنددی  . پژوهش بر این جمع

قربانیدان همگدی  ،هدا و بیكداری گسدترده گیری تعدداد طالق تأكید داشت كه افزایش مصرف الكل و مواد مخدر، اوج

                                                 

 ي بریتانیاست.  منظور، مردم استان انگلند در جزیره -31
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كردند،  انگلند و ولز زندگی میهای  نااستگیرند. مردمی كه در مناطق محروم صنعتی  خود را از مردان جوان می

های  نشددین كمتددرین احتمددال در افددرادی بددود كدده در حومه– را داشددتندخدداطر افسددردگی  هبدد معالجددهین احتمددال تددر بیش

.كردند راحت طبقه متوسط زندگی می
12
 

از زندان احتمدال دارد كده از  تدر بیشبدار  4ی دارد كه به خودكشدی اقددام كنندد، امدا مدردان تر بیشزنان احتمال 

خودكشی بمیرند
11

رسد مردان احتمدال كمتدری دارد كده افسدردگی و تدنش را بپذیرندد، و تشدخیی ایدن  . به نظر می

مردان احتمال كمتری دارد كده  تواند مشكل باشد. بنیاد ملی باداشت روانی آمریكا مدعی است مشكالت در آنان می

شان را با دارو، مواد مخدر و الكل یا بدا اضدافه كدار طدوالنی پنادان  درخواست كمر كنند، و ممكن است افسردگی

.كنند
12
 

ی تددر بیشنیددز، مددردان احتمددال خطددر  جددا ایندر  –منداننددد  اند، سددال گددروه دیگددری كدده مسددتعد تشددخیی نادرسددت

 6شدان  سدال، بداالترین احتمدال خطدر را دارندد و احتمدال خودكشی 85وسدت بداالی دارند. در آمریكا، مردان سفیدپ

برابر میانگین جمعیت است
13

تدالش بدرای خودكشدی، حدداقل یكبدار  4ی دارد كه در هر تر بیشمندان احتمال  . سال

ه، تناا درصد اقدام است(. برخالف باور عامیان 22كار را "تمام" كنند، )در حالی كه در كل جمعیت یكبار در هر 

اند  شده ه درصد( مبتال به بیماری العالج تشخیی داد 4تا  2بسیار ناچیزی از آنان )
14

. دشواری در آن جاست كه 

یدده گرفتده شدود، و تدا ادتواند به عنوان بخشدی طبیعدی از پیدر شددن ن  موارد می تر بیشافسردگی در افراد مسن، در 

.كنند   را كه نیاز دارند دریافت نمی ییها ی آمریكا مراقبت سالمندان افسرده 4/3
15
 

هدا در جادان خواهدد  ، افسدردگی دومدین عامدل بدزر  بیماری2222كندد تدا سدال  بیندی می پیش WHOسازمان 

.شدود بیندی می میلیدون مدر  از خودكشدی پیش 1.5 بود. تا آن موقدع، هدر سداله
16
افسدردگی و خودكشدی بده عندوان  

چه از طریدق عمدر از –كند  جامعه تحمیل میبه های گزافی  ود كه هزینهش مشكل جدی باداشت عمومی تعرید می

 شود. ی او  آوار می ی قربانی، و چه سو  و رنجی كه به دوستان و خانواده دست رفته

و بده داروهدای ضدافسدردگی و   تواند درمدان شدود. اگدر مبتالیدان تشدخیی داده  شدده خوشبختانه، افسردگی می

توانند نجات یابندد داشته باشند، میدرمان مناسب دسترسی 
17

تر از آن اسدت.  . امدا مقابلده بدا خودكشدی بسدیار پیچیدده

ها و سددوابق  داننددد: مددثالً، شددوروی پیشددین، پرونددده بسددیاری كشددورها هنددوز آن را موضددوعی ممنوعدده و تددابو می

شدا نكدردی نوسدازی و گشدایش اف هدا را تدا پدس از دوره داشدت و آن خودكشی را به شدت سری نگه می
18

. هدر قددر 

 ی خاص دشوارتر است. قدر نیز دیدن عوامل خطرزا در آن جامعه تر باشد، همون اطالعات قطره چكانی
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ی دیگری كه وجود دارد این است كه ناادهای باداشت عمومی، تا چه حدی باید خود را درگیدر مسدایلی  مسئله

سوف فرانسوی مشاور است كه: "در فلسفه فقدط یدر كنند كه به انتخاب فردی مربوط است. این سخن آلبركامو فیل

ی فلسفی جدی وجود دارد، آن هم خودكشی است" مسئله
19

. اگر آدمدی پدس از اندیشدیدن درازمددت، تصدمیم بگیدرد 

كند. در مواردی كده  اش پایان بخشد، دشوار است بتوان فامید كه جامعه دخالت خود را چگونه توجیه می به زندگی

دارد، حداقل این حق او قابل بحث است كه تصدمیم بگیدرد چگونده و چده گداهی بایدد بمیدرد.  درمانی بی دردشخی 

شدان، اندیشدیدن منطقدی را ناشددنی  كنند، در این وضدع نیسدتند، و شرایط كسانی كه به خودكشی اقدام می تر بیشاما 

فددرادی اسددت كدده بددا افكددار بدده ا تددر بیشسددازد. آنچدده كدده جامعدده الزم اسددت انجددام دهددد تددأمین یدداری و پشددتیبانی  می

هدای جدایگزین، و اینكده كسدانی هسدتند كده تدا  شدان بده وجدود راه با هدف آگاه ساختن–گرای خود درگیرند  خودكشی

 آنان را یاری كنند.

افدرادی كده از دارو و الكدل   های پرخطر اسدت: ها در این راستا، تشخیی و شناسایی گروه یكی از نخستین گام

هدای پرخطدر را  اندد؛ گدروه تدر بده خودكشدی اقددام كرده مبتالیدان بده افسدردگی، افدرادی كده پدیشكنندد،  بد استفاده می

دهددد تددالش شددود كدده  ملددی پیشددگیری از خودكشددی در دولددت انگلددیس، نیددز پیشددنااد می راهبددرد      .دهنددد تشددكیل می

و محدودسدازی  ها هدا و صدخره سازی امنیت "نقاط حسداس"، مثدل پل های خودكشی حذف شود: به بعضی از روش

ی ذغدال كدر بده گدازی بدا  تجویز برخی داروهای خاص. هنگامی كه انگلیس شدبكه گداز خدانگی را از گداز كشدنده

ای كه دسترسی افدراد بده مقدادیر زیداد  كاهش یافت، و مقررات تازه 3/1یت كمتر تیییر داد، میزان خودكشی به سمّ 

ای ایدن  ومیت بدا اسدتامینوفن كداهش یابدد. درنتیجدهدرصدد مدر  از مسدم 34كرد، باعث شد  قرص را دشوارتر می

ترین رقدم شدد، و در اروپدا  ن طدرف پدایینای ه، از جنگ دوم جاانی ب2223اقدامات آمار خودكشی انگلیس در سال 

ترین بود نیز پایین
22

میلیون سال  گدرم دم دسدت، تنادا كشدوری اسدت در جادان كده  222. در همین حال، آمریكا با 

ی خودكشددی در آنجاسددت تددرین شددیوه ه، رایجخددودزنی بددا گلولدد
21

های آنددی و نسددنجیده،  . بددا دور كددردن ابددزار تصددمیم

 تواند كم شود. میزان خودكشی می

ای  های اقتصدادی عوامل خطرزا نیز میان كشورها با هم فرق دارند: مثالً در اروپای شرقی، ركودهدا و سدقوط

را بدده زانددو درآورد، منجددر بدده بیكدداری گسددترده و اعتیدداد كمونیسددتی، بسددیاری از ایددن كشددورها -كدده در دوران پسددا

فزاینده به الكل شد. لذا هر كشوری الزم است تا علل پناانی افسدردگی و خودكشدی را مدورد پدژوهش قدرار دهدد و 

 تواند اثرات آن علل نافته را كاهش دهد. آن كاری را انجام دهد كه می
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بیماری روانی است. در جدوامعی كده بده رقابدت و پیدروزی،  ی حیاتی، كاهش بدنامی بعد از مورد فوق، مسئله

دهندد، تعجبدی  به توانایی كدار در زیدر فشدار، بده سرسدختی رواندی و بده نیداز بده پیدروزی در نامالیمدات پداداش می

هددزار نفددر خددود را  5ندددارد كدده بسددیاری از مددردم درخواسددت كمددر برایشددان دشددوار باشددد. در انگلددیس هددر سدداله 

اند نفر از آنان پیش از اقدام، تماسی با خدمات باداشت روانی داشته 1222ط كشند، اما فق می
22
. 

توانند نقش زیادی در بداال بدردن آگداهی عمدومی در مدورد مسدایل باداشدت رواندی داشدته  های تبلییی می فعالیت

از دیگدران یداری  ناپدذیر شدوند، اشدكالی نددارد كده كده مشدكالت درمان به مردم اطمینان دهند كه پیش از این–باشند 

هدایی  ورزان باداشدتی آموزش كندد بدرای حرفده توان خود، تالش می  ی  خواست. سازمان باداشت جاانی نیز با همه

 ای درمان را برای تمامی نیازمندان فراهم سازند. های خطر را شناسایی كرده و گونه بگذارد تا نشانه

تدددرین    "اینكددده زندددگی ارزش زیسدددتن دارد، الزامیشدداعر و فیلسدددوفی بددده نددام جدددرج سدددانتایانا زمددانی نوشدددت: 

هاسددت" گیری ترین نتیجه هاسددت، و مددوقعی كدده فددرض نشددود، ناشدددنی فرض
23

گیددری از  . چنانچدده در مددورد پددیش

هددیچ  بددیالبتدده –خودكشددی جدددی باشددیم، آنگدداه آن چدده كدده بایددد انجددام دهددیم، تأكیددد دوبدداره بددر روی آن فددرض اسددت 

 اند. كرده هر شرایطی به آن شرّ  قضاوتی در مورد آنانی كه تحت
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شاگرد را در آمریكا  08طور میانگین  هر هفته، به -92

 كنند. بخاطر آوردن سالح به كالس، از مدرسه بیرون می

ی شیرسرخ در پنسدیلوانیا وارد  ساله به كافه تریای مدرسه راهنمایی محله 14جمز شیتز  2223آوریل  24در 

ای در نزدیكدی پیشدخوان كافده انتخداب  آمدد. جمدز صدندلی همه چیز عدادی بنظدر میشد. صب  روز پنج شنبه بود و 

 "جنده سددگرو" ،اش را بدداز كدرد و هفدت تیددر بزرگدی را بیددرون آورد. آن را بطدرف مددیر مدرسدده پشدتی كدرد، كوله

نشانه گرفت و ماشه را كشید. سپس سال  را به سمت خود شلیر كرد
1
. 

سداله بده دو همكالسدی  15الفلدین،  سن مدریــ مینه سوتا گفته شد كه جان جت ایال چاار ماه بعد در كلداسپرینگِ

ها  ی كوتداه و صدورت پرجدوش خدود، از سدوی سدایر بچده الفلین كده بخداطر جثده ها را كشت. مر شلیر كرد و آن

در  درندگ مدرد، بود، به آرون رولینز و ست بارتل در بیرون اتاق امتحانات شدلیر كدرد. رولیندز بی  مسخره  شده

های قتل روبروست تااماحالیكه بارتل دو هفته بعد مرد. مر الفلین در زمان نوشتن این مقاله با 
2
. 

اندد، و  هایی كده شداهد تیرانددازی بوده فكر كدردن بده تلفدات جدانی جواندان، تدأثیر عمیدق و سدنگین بدر روی بچده

ها در دبیرسدتان كلمبداین  . تیرانددازیاندد كنند، همگی، تكان دهنده های وحشتناكی كه جماعات كوچر حس می نازی

شدداگرد و یددر معلددم را پددیش از اینكدده خددود را  12كدده در آن دو شدداگرد سددابق آن مدرسدده، –    1999در آوریددل 

. بده خودكداوي كندد ملدت آمریكدا مددتي فریاد اعتراض جاانیان را برانگیخت و باعدث شدد –بكشند، به قتل رساندند 

بده نظدر اكندون شدیدتر سال  نزدیر است كه جادانی شدود. امدا بدا ایدن وجدود، رسید كه درخواست كنترل  نظر می

 است. آید كه اوضاع، خیلی هم فرق نكرده می

یر چاددارم  ی انسددانی آمریكددا مدددعی شددد كدده نزدیددر بدده پیمایشدی از سددوی بنیدداد ملددی باداشددت كددودک و توسددعه

نزدیدر بده دو –درصدد  15اند، و در حدود  كردهپسران در طی ماه گذشته، سالحی )فشنگی، كارد یا چماق( حمل 

انددد سددالحی بدده مدرسدده آورده –آمددوز میلیددون دانش
3

جوزفسددون بددرای بددر "-. پژوهشددی دیگددر از سددوی بنیدداد ناسددود

توانسددتند  خواسددتند، می گفتنددد كدده اگددر می آمددوزان دبیرسددتان می كنددد كدده تقریبدداً نیمددی از دانش ، گددزارش می"اخددالق

سالحی گیر بیاورند
4

شان بیاندازند تا سالحی بدست  ها فقط كافی است نگاهی به دور و بر خانه خیلی از آن بچه . و

یددر سدال  گددرم در خانده دارندد ،صداحب بچده ِِ  آورندد. یدر سددوم خانوارهدای آمریكددایی
5

در  ،. بنیدداد ملدی عدددالت

ون چفدت و دم دسدت و بدد ،های گدرم شخصدی خود، متوجه شدد بدیش از نیمدی از تمدامی سدال  1994پژوهش سال 
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ــی خانوارهای مالر تفنگ، یر سال  دم دست پ درصد همه 32بست و  در خانه دارند [از فشنگ و آماده]ر ــن
6
. 

ی  حادثدده 37توانددد نابودكننددده باشددد. در پژوهشددی از  پیامدددهای رهددا كددردن سددال  گددرم در دسددترس كودكددان می

های خدود یدا  هایشدان را ازخانده زان مدتام، سال آمو ، دوسوم دانش2222تا  1974تیراندازی در مدرسه در فاصله 

ی قوم و خویشان برداشته بودند خانه
7
. 

وقتی دیگركشی و خودكشدی و قتدل تصدادفی بدا سدال  گدرم را بدا هدم در نظدر بگیدریم، میدزان مدر  و میدر از 

مدر  بدا  میدزانکده شدد گرم در آمریکا، تا امروز  باالترین میدزان در جادان اسدت؛ پژوهشدی دیگدر متوجده سال  

كشور صدنعتی  25برابر میانگین همان آمار در  12سال، نزدیر به  15برای كودكان زیر  سال  گرم در آمریكا،

 دیگر است.

مشیولی نوجوانان با  های ویدیویی فوق خشن یا دل ها و تلویزیون، بازی توانیم گناه را به گردن تصاویر فیلم می

میدان سدال  بدا قددرت،  ِِ  یم انگشت اتاام را به سوی تداعی و همراهدیتوان هنرمندان خاص موسیقی بیاندازیم. می

حمل و نگاداری سال  تكان  ِِ  گیر توانیم سرمان را برای قوانین آسان  موقعیت اجتماعی نشانه رویم. میو  ثروت

كنندد.  ری میها را بدون اقدامات درست ایمندی، در خانده نگاددا دهیم و بلندبلند به سر والدینی فریاد بكشیم كه سال 

دهد كه سدال  بدرای دسدت گدرفتن نیسدت؛  ها را آموزش می گروه مدافع حمل و نگاداری سال  مدعی است كه بچه

های مدالكین سدال ، عمدداً بده دنبدال از كدار اندداختن قدوانینی هسدتند كده  اند كه گروه كنندگان ضد سال  مدعی تظاهر

شددان را بدده شددكلی  ها را تشددویق كنددیم كدده مشددكالت ایددد بچددهانددد كدده مددا ب كننددد. همگددی موافق كودكددان را حفااددت می

ها را از دسدت كودكدان  ای كافیست كه بتواندد سدال  غیرخشن حل كنند؛ اما آیا مسئولیت تشویقی به اندازه ستیزه،  بی

 ؟کنددور 

ای دارد  های هشددداردهنده های كوچددر بدده نسددبت در سددط  جاان،خددالی كددردن دق دل بددا اسددلحه و سددایر سددال 

ی جنددگ كددذایی ضددد تددرور اشدداره  های كمددر رسددان بدده افددزایش عظددیم فددروش سددال  در نتیجدده نارسددد. سددازم مددی

آورنددد كدده بسددیاری از كشددورها )از جملدده آمریكددا و انگلددیس( در هنگددام فددروش سددال  بدده  كننددد، و بدده خدداطر می می

 639اندد كده  آندان مدعیگیرندد.  هدای خدود را جددی نمی ی حقوق بشرشان ضعید اسدت، كنترل هایی كه سابقه دولت

یعندی –ها  های واقعی نابودی گروهی است. كمی كمتدر از یدر سدوم ایدن سدال  میلیون سال  كوچر در دنیا سال 

در دستان افراد شخصی در آمریكاست –میلیون 222
12
 . 

كنددد فكددر كنددیم سددال  چیددزی اسددت طبیعددی، عددادی و  مددا را تشددویق می اسددلحه،ی  ایدن فددروش و كدداربرد گسددترده
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 اردمیلید 22طور میدانگین  كشدورهای در حدال رشدد )كشدورهای عقدب ماندده( هدر سداله بده .ضروری برای زندگی

آموزش  ی هی سوم" در زمین ی هزاره پولی كه برای رساندن آنان به "اهداف توسعه–پردازند  دالر برای سال  می

ابتدایی و كاهش مر  و میر كودكان و مادران كافی است
11
. 

هدا را بده صدورت یدر اولویدت، و  رسدیم كده آن داریدم بجدایی می–معدودی نیسدتند افراد در دست  ها، این سال 

 بینیم. مان می ناپذیر زندگی بخش جدایی

ی دوم قددانون اساسددی  رود. اصددالحیه هددای ملددت را نشددانه مددی در آمریكددا، موضددوع مالكیددت سددال ، قلددب ارزش

داران، ایددن  حمددل كنددد. از نگدداه سددال آن را هددر شدداروندی حددق دارد سددال  داشددته و  کدده كنددد آمریكددا، تضددمین می

یددافتی  ترین حقددوق بشددری تددا حددد ممكددن اسددت. امددا در نگدداه آنددانی كدده مدددافع ره اصددالحیه، ناایددت تحقددق بنیددادی

آن بدر  ی هی دوم كدامالً واضد  و شدفاف نیسدت، چدرا كده تأكیدد ویدژ اند، اصالحیه تر برای كنترل سال  گیرانه سخت

امدا در دنیدای  ،روی شبه نظامیان دولتی است كده رزمنددگانی نیمده وقدت بودندد در دوران پددران بنیانگدذار آمریكدا

ی دوم چندین  ، قاضی پیشین دادگاه عالی، آقدای وارن از اصدالحیه1991امروزی بدون معادل و مصداق. در سال 

كنم، بلده  ی كالهبرداری را تكدرار مدی كالهبرداری، واهه های یاد كرد: "این ماده، موضوع یكی از بزرگترین فقره

هدای ذینفدع خاصدی كده در طدول  های كالهبرداری در انظار عمومی آمریكاست كده از سدوی گدروه بزرگترین فقره

ا گمراه كرده و متأسدفم كده بایدد مردم آمریکا ر ] (NRA)انجمن ملی تفنگ منظور: [ام...  عمرم نظیرشان را ندیده

ی ایدداالت متحددده دارنددد، در مقایسدده بددا آن تددأثیری كدده هددر  ان تددأثیر بسددیار بسددیار زیددادی بددر روی كنگددرهبگددویم، آندد

ام." و اینر من هفت تیركش–شاروندی به نظر من باید داشته باشد 
12 

بزرگتدرین ناداد طرفددار  ،میلیون عضدو 3اندازه : با داشتن حدوداً  انجمن ملی تفنگ گروهی است با قدرتی بی

دـی ف مجلده 2221ست و در سدال سال  ا -رچن )ثدروت( ایدن انجمدن را بده عندوان مدثثرترین گدروه فشدار سیاسدیــن

ارلمانی در آمریكا برگزیدپ
13
خدورد:   تأثیر آن تا باالترین سدطو  مددیریت سیاسدی جامعده بده چشدم میگروهی که  .

تان،  هدای مسدتقیم گفت: "اگدر نبدود تالش NRAی  ، فرماندار فلوریدا، جب بوش در نشست ساالنه2223در آوریل 

توانست رئیس جماور ایاالت متحده شود." ایرادی ندارد اگر بگویم برادر من نمی
14 

ای كدار   نمود پیدا كدرد كده سدنای آمریكدا بدر روی الیحده جا اینقدرت این گروه فشار طرفدار سال ، باز هم در 

اعمدال نفدوذ  NRAداد.  حقدوقی مدیمصدونیت سدازندگان سدال   های غیرنظامی، به دالالن و در پروندهکه كرد  می

 ، الیحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید.2223شدیدی برای این الیحه انجام داد و ناایتاً در آوریل 
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بیندی تصدویب احتمدالی  هدا بدا پیش ، دموكرات2224ن آسدانی نبدود. در مدارس ای هبا این حال، اوضداع در سدنا بد

های تاداجمی، و الزامدی  ی ممنوعیت فروش سداخت سدال  ساله 12تمدید –به آن اضافه كردند الیحه، دو اصالحیه 

از سدناتورها خواسدت كده  NRA ،های سال . به همین خداطر كردن بررسی سوابق رفتاری مشتریان در فروشگاه

رأی شكسدت خدورد.  8رأی در مقابل  92ها نیز چنین كردند؛ الیحه با  رای منفی دهند. آن  ی اصال   شده به الیحه

رأی را در  62"این قدرت را داشته كه حداقل  NRAكرد كه  اشتاین از این تعجب می سناتور دموكرات دایان فاین

آور است." سنا عوض كند. این قدرت برای من شگفت
15 

كده ی پیشدناادی دیگدری  خدواه بدرای رأی دادن بده الیحده كه نماینددگان جمادوری ، پس از این2224در سپتامبر 

قرار بود ممنوعیت را تمدید كند، نتوانستند فرصت فراهم كنندد، قدانون ممنوعیدت سدال  تاداجمی منقضدی شدد. ایدن 

در –بده وقدوع پیوسدت  2224پرزیدنت جورج بوش در طی مبارزات انتخابداتی  هایرویداد علی رغم اااار نظر

شدد عتقد است ممنوعیت بایدد تمدیدد میها بیننده گفت م وی به میلیون ،ریاست جماوریعمومی  ی مباحثهسومین 
16
 .

كنندد تدا ممنوعیدت دوبداره برقدرار شدود، امدا در حدال حاضدر،  گران ضدسال ، اكنون فشار وارد می فعاالن و كنش

و   و یددوزی در آمریكددا، آزاداندده و قددانونی سدداخته  شددده AK-47نیكددوف  پرقدددرتی مثددل كددالش   های تادداجمی ِ سددال 

 رسند. بفروش می

درصدد مدردم  82ند. تقریباً تر بیشهای  ها طرفدار كنترل آمریكایی تر بیشست كه: جا اینآور در   یجهی سرگ نكته

كنندد كده كارهدای  درصدد آندان حدس می 72كنند كه كاهش دسترسی كودكان به سال ، امدری اسدت مادم، و  فكر می

سدال  دور نگادارندد. ها را از خطدر ی باید انجدام شدود تدا والددین یداد بگیرندد چگونده بچدهتر بیشخیلی 
17
پشدتیبانی  

درصدد  81ای برای قوانین متعددی وجود دارد كه در پی آنند تا فروش غیرقدانونی سدال  را كداهش دهندد:  گسترده

نددام  درصددد موافددق ثبت 82یر تپانچدده بددرای هددر نفددر در هددر مدداه هسددتند،  مددردم طرفدددار محدددود سدداختن فددروش بدده

ی شخصددی بایددد همددراه كنتددرل و بررسددی  پذیرنددد كدده فدروش تپانچدده م میدرصددد مددرد 77اجبداری تپانچدده هسددتند، و 

سوابق خریدار باشد
18
. 

در واشدنگتن  1976اندد. قدانونی در سدال  تر سدال  موفدق بوده شواهدی هم وجود دارد كه قوانین سدفت و سدخت

صددد كدداهش در 25كددرد، بددا  های تددازه را ممنددوع می یددا مالكیددت سددال  های تازه دی سددی كدده عمددالً فددروش سددال 

. دادخدواهی بدویژه از سدوی قربانیدان جدرم سدال  شددی بعددی همدراه  دیگركشی و خودكشی بدا سدال  در طدی دهده

رسد گرم، ابزار مثثری بنظری می
19
. 
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ی  كمپین "برادی" برای پیشگیری از خشونت سالحی، بر روی اشتیاق مددارس بدرای در نظدر گدرفتن "منطقده

گددذارد؛ و بده آمدادگی صددنایع خدودرو اشدداره  مبدتال بدده حساسدیت انگشدت می بدادام زمیندی ممنددوع" بده نفدع شدداگردان

گذارند تا از زندانی شدن بچه در صدندوق عقدب پیشدگیری  های می ناكند كه درون صندوق عقب خودروها، زب می

 ها نداشته باشد؟  نگرانی سازی باید از این دل كنند. پس چرا صنعت اسلحه

اش  ی آموزشدی به برنامده NRAودكان نباید به سال  دسترسی داشته باشند. هر دو طرف مباحثه، موافقند كه ك

گویدد كده والددین الزم اسدت مسدئولیت  كندد و می ها به نام "ادوارد عقاب" در مورد ایمنی سال  اشاره می برای بچه

پاس  ماجرا نیست.  تر گیرانه آید كه مقررات سخت هاشان را به عاده گیرند. به نظر می اطمینان یافتن از ایمنی بچه

ای نوشدت  یعنی چارلتون هستون خطاب بده اعضدا نامده ،NRAهای كلمباین، رئیس وقت  تیراندازی ی  هاوائل حادث

هدای مدا بایسدتی ایدن رندج دهشدت بدار را  ناو از آنان خواستار "صبر، نیدایش و حضدور شدد... و یدادآور شدد كده ج

اند آورند، بسیار واجب هم می گرده ما را ی كیها همراه با یكدیگر تحمل كنند، و لذا آزادی
22
. 

ن هدف، قانون ای هطرف مقابل مدعی است كه الزم است سال  از دست كودكان دور باشد و به خاطر رسیدن ب

ها از هدددیچ منبعدددی نبایدددد مجددداز بددده خریدددد سدددال  باشدددند، و الزم اسدددت  سددداله 21بایدددد مدددوالی درزش ندددرود: زیدددر 

 Bradyای بده ندام  ی مبدارزاتی برد سدال  را بدرای كودكدان دشدوار كنندد. پدروههسازان مواد باشند كه كدار سال 

–عدم دسترسدی كودكدان بده سدال  را تصدویب كدرده بودندد  ِِ  ایالت آمریكا كه قوانین حافظتی 18مدعی است در 

مدر  –شدان   سال  حفاادت ن شدهدر صورت دسترسی کودک به دارندگان سال  مبنی برمسئولیت جنایی قوانینی 

درصد كمتر شد 23های گرم  تصادفی كودكان از سال 
21
 . 

اسدت.   ای اسدت پیچیدده، كده هندوز كدامالً درک ن شده شود كه كودكان دست به قتدل بزنندد، مسدئله آنچه باعث می

شدماری از آندان  كنند الزم است سدال  بده مدرسده بیاورندد و چده چیدزی تعدداد انگشت چرا این همه بچه احساس می

ها را بیرون بكشدند  كند، آن سال  الفلین را وادار می سن مرــ یی طبیعی همچون جمز شیتز و جان جیها یعنی، بچه

توانیم انجدام  آید حداقل كاری كه می ن مسائل پیچیده را كشد كنیم، به نظر میای هو شروع به شلیر كنند؟ تا آنگاه ك

گزاری و مسدئولیت  ی قدانون كدردن سدال  از دسدترس كودكدان اسدت. شداید انتخداب فقدط میدان دو گزینده دوردهیم، 

هدا را بدرای پیشدگیری از  هدای مداجرا بایدد بپذیرندد كده چنددتایی از آزادی ی طرف نباشد. شاید همه تر بیش ِِ  فردی

آید این  و به نظر نمی–خواهند  ن را میها آ آمریكایی تر بیشرسد  های بعدی مدارس، قربانی كنند. به نظر می فاجعه

 ی باالیی برای رسیدن به آن هدف باشد. هزینه
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خواهدد. امدا در بعضدی كشدورها، صدرف  هر جایی از دنیا كه زنددگی كندی، ایسدتادن بده پدای اعتقداد جدرأت می

توانددد عملددی شورشددی و  تددان می تددان، یددا افتخددار كددردن بدده نیاكددان لید دینیتددان، انجددام تكددا اعددالم و اااددار باورهددای

 ،كشددور 35در حدددود  2222باشددد. در سددال هددم توانددد بسددیار سددخت  مجددازاتش می کدده خطرندداک بدده حسدداب بیایددد

وجددانی و عقیددتی را در حددبس داشدتند ِِ   زنددانیان قطعدی یدا احتمددالی
1

. ایدن افدراد اغلددب در شدرایط تأسدد بدداری 

اند بده جدز  اند. كاری نكرده  شوند، و با این همه هیچ جرمی مرتكب ن شده د و گاهی هم شكنجه مینشو ری مینگادا

ی باورهای خود و بدا ایدن احدوال، در بعضدی كشدورها، ایدن كدار بددترین جدرم ممكدن بده حسداب  طلبانه بیان آرامش

 آید. می

اندد.  زندانی وجدانی )عقیددتی( در حدال حاضدر در سراسدر جادان در حبس 322222شود در حدود  برآورد می

اند كدده بدددون اتاددام یددا دادگدداه در زنداننددد یددا بنددا بدده قددانون "بازداشددت اداری" در  هددا زندددانی سیاسددی بسددیاری از این

ن گونده ای هبدقدوانین حقدوق بشدر دسدت  لندی  ِهای حداكم بدر ایدن افدراد بدا زیدر پدا گذاشدتن ع مانند. دولت بازداشت می

تالشی برای محروم و  شان از سركوبی وحشتناك تمامی اّماهایشان با هم كامالً فرق دارد،  نازنند. داست اقدامات می

 گویند. سازی مردم از "حق شنیده شدن" سخن می

 2222یكدی از تقریبداً   ی انجیلی "هلدن برهانده" را بده خداطر آورد كده توان داستان خواننده به عنوان نمونه، می

ی . دسدتگیرممندوع بودندد دولدتکه از نظر  دستگیر شدند ایِ  ی عضویت در كلیساهای انجیلی نفری بود كه به باانه

دیدندد؛ پلدیس و سدربازان سدر زده وارد مراسدم  مدیای عملیات سدركوبی تددارک  ترهاریكه مقامات به این شکل بود 

كودكدان را دسدتگیر و شدد، و مدردان و زندان  میهای شخصدی برگدزار  شددند كده در خانده ای می مذهبی یا عروسدی

و نیم سدال بددون  2كردند. هلن برهانه كمی پس از انتشار یر آلبوم موسیقی كریسمسی، دستگیر شد و به مدت  می

، ر فلدزی دریدایی محبدوس بدود. او را كتدر زدنددنایدن مددت را در یدر كدانیت تر بیشاتاام یا دادگاه در زندان ماند. 

طوری كه نیازمند  هب-دست از ایمانش بردارد و آن را محكوم كند. بعد از این كه باز هم شكنجه شد  شكنجه دادند تا

.شدو در بیمارستان بستری  گردیدآزاد  2226در اكتبر  -بود  چیر  شده استفاده از ویل
 2

 

سدازمان اسدت.  عمرشدان بده ندوعی از بازداشدت گذشته تدر بیشگرانی وجود دارندد كده  در بعضی كشورها كنش

دموكراسی را ِِ  گر طرفدار نگار ویتنامی و كنش آور نگوین دین هوی، روزنامه مورد شرم ،مرز گران بی گزارش

است. آخرین  ماه آزاد و بیرون از زندان بوده 21، فقط 1975كند كه پس از سقوط سایگون در سال  خاطرنشان می
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ی دموكراسددی در شددار  برگددزاری كنفرانسددی در زمینددهپددس از آن بددود كدده مجددوز  1993اش در نددوامبر  دسددتگیری

زیدر نظدر دائمدی  ،سداله 75آزاد شدد، امدا ایدن موجدود  2225ی  ین را درخواست كرده بدود. وی در فوریدهم یهوش

اش حضور دارند انهشود و دو مأمور پلیس همیشه در خ اش كنترل می های تلفنی پلیس است، و تمامی تماس
3
 . 

سدال زنددان انفدرادی  18الترک پدس از گذرانددن  یاسی حزب كمونیست سدوریه، ریداضدبیر اول پیشین دفتر س

دانسددته كدده در كجاسددت و مالقددات  آزاد شددد. سددیزده سددال از ایددن مدددت را همسددرش اصددالً نمی 1998در هوئددن 

ت. او اسد الملل گفت كده خدود را بدا فرامدوش كدردن دنیدای بیدرون زندده و سدالم نگاداشته و بینفاست. او به ع نداشته

ای روی  های اریدد و پیچیدده هدا شدكل كرد و با آن اش را جمع می های كوچر درون سوپ عدسی هر روزه سنگ

 2221ساخت. "بایستی راهی پیدا كنی تا وقت را بكشی، و گرنه وقت تو را خواهد كشت." در سدال  كد سلول می

دتی در كشدور تشدویق كدرده بدود، امدا دوباره دستگیر شد: رئیس جماور بشاراالسدد بحدث و گفتگدوی سیاسدی را مد

سدالگی مصدمم بده مبدارزه  76ماه دیگر به زنددان رفدت. وی در سدن  15ها شروع شد، و ریاض  دوباره دستگیری

برای آزادی و مردم ساالری است
4
 . 

ی عقیدده و وجددان هرگدز ممكدن نیسدت كده در اروپدای غربدی رخ  ممكن است فكدر كنیدد دسدتگیری در عرصده

كدده افددرادی را بخدداطر   شددده  زارشاز هددر دو كشددور فنالنددد و سددوییس گدد 2222كنیددد. در سددال  اه میدهددد، امددا اشددتب

مداه در نیروهدای مسدل   6ها طبدق قدانون الزم اسدت  اند. فنالنددی خودداری از خدمت اجباری سربازی زندان كرده

ی  كده گزینده–ربازی اسدت برابدر سد 2ی "خدمت جایگزین" نیز وجود دارد، اما مددتش بدیش از  خدمت كنند. گزینه

شدوند و تدا  كنندد، معمدوالً زنددان می  هدا خدودداری می ای نیست. جواندانی كده از انجدام هریدر از ایناناكامالً منصف

مانند روز در حبس می 197
5
  . 

"مخالفدت وجددانی" بدا خددمت  او بدرای چدرا كده درخواسدت ،كیس" پنج ماه زنددان بدود در سوئیس، "مارینو كه

دش سربازی ردّ 
6
. 

المللدی  ی بین نامده لهوی مقا اند، امضداء كنندده زنددانی وجددانی داشدته 2222كشوری كده در سدال  35بسیاری از 

شدوند كده از  اند، متعاد می نامه را امضاء كرده لهون مقاای ههایی ك هستند. حكومت (CCRR)اسی یحقوق مدنی و س

نظرات مخالد را بدون دخالت تحمل كنند و بگذارند حقوق مردم برای آزادی اندیشه، وجدان و دین حفاات كنند، 

یدا هدیچ ابدزار حقدوق  CCRR ،هدا ای بیدان شدوند. امدا حتدی اگدر دولت گزیدده-ی خدود ها از طریق هدر رسدانه دیدگاه

بدا را ها  رفتار در مورد همان آزادی چگونگیی جاانی حقوق بشر  بشری دیگری را امضاء نكرده باشند، اعالمیه
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سند قانونی الزام آوری نیست، اما یر "استاندارد مشترک دستاوردها بدرای  ،ی جاانی ند. اعالمیهك قدرت بیان می

كند ها" فراهم می ها و ملت ی حكومت همه
7

 ،توانندد . هرچند كه تمامی اعضای سدازمان ملدل بایسدتی آنچده را كده می

 كنند. رسد كه برخی كامالً كوتاهی می برای رعایت اعالمیه انجام دهند، بنظر می

گذارندد  هدا احتدرام نمی ترین آزادی ن بنیدادیای ههدایی كده بد المللی تواندایی دارد كده بدر روی حكومت ی بین جامعه

بددرای  کمیسددیون سددازمان ملددلتحددریم و سددایر فرآیندددهای دیپلماتیددك،  ِِ  فشددار وارد كنددد. جدددا از تادیدددهای معمددولی

حقوق بشر
33
ی تصویب كند. این نااد سالی یكبار در هندو نشسدت دارد هایی در موارد كلید قدرت دارد كه قطعنامه 

 .  کاود میاستانداردهای حقوق بشر را در كشورهای مختلد  هفته 6و به مدت 

اسددت كدده سددوابق   هددایی دزدیددده  شده كدده كمیسددیون از سددوی بلددوكی از دولت هددایی وجددود دارد از ایددن امددا نگرانی

نامددد:  هددا را "كلددوپ بدددرفتاران" می بددان حقددوق بشددر ایددن دولت خوشددایند نیسددت. دیدددههددم  چندددانشددان  حقددوق بشددری

بده كشدورهایی مانندد چدین، كوبدا و روسدیه همدواره سدوریه و زیمبدابوه   كشورهایی همچون الجزایر، لیبی، سودان،

 پیوسدتند تدا مخالفدت كنندد. كشدورهای آفریقدایی بده هدم می ،پیوستند تا با چندین ابتكار و ابداع مام سایر كشدورها می

 اهدا حتدی از بددترین متجداوزان حقدوق بشدر، آشدكار مانع محكومیت بد رفتاری در زیمبابوه و سودان شوند و دولت

كردند انتقاد نمی
8
. 

ی ایدن كشدور كده "تأسدد  لیبی را به عنوان رئیس انتخاب كرد، علی رغم سدابقه ،كمیسیون 2223ی  در هانویه

اسددت  بددار" توصددید  شده
9

هایی در  نامدده بددرای نخسددتین بددار قطددع ،2223سددال در . هددر چنددد كدده نشسددت كمیسددیون 

ی شدمالی و تركمنسدتان گذراندد، امدا هندوز در مدورد اعتبدار و تواندایی ایدن كمیسدیون  محكومیت بددرفتاری در كدره

 یا نه. ترین مشكالت حقوق بشری جاان درست برخورد كند تواند با جدی ا میای ههایی وجود دارد ك نگرانی

كنند كده زنددانیان وجددان را آزاد كدرده و اسدتانداردهای  ها فشار وارد می های غیردولتی دائماً به دولت ناسازم

هنگدامی تأسدیس  1961شان است كه در سال  ترین الملل احتماالً خوشنام و بینفحقوق بشری خود را اصال  كنند. ع

در مددورد افددرادی كدده  ی آبددزرور سون  در روزنامددهـ  نددـِ نـِ ب یر حقوقدددان حقددوق بشددری انگلیسددی بدده نددام پیتددر شددد كدده

از آن تدداری  بدده بعددد بدده شددكلی متحددول شددد كدده طیددد  سددازمان ای نوشددت ایددن انددد مقالدده بخدداطر اعتقاداتشددان زندانی

ی بر روی دسدتاوردهای تر بیشگیرد، اما هنوز كه هنوز است تأكید  میای از مسایل حقوق بشری را در بر گسترده

                                                 

33
از كمیسدیون پیشدین  تدر بیشهدا و اختیداراتی  تفاوت یحقوق بشر داد كده دارا یخود را  به شورای كمیسیون جااین  2226در سال  - 

 است.
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ایدد،  كده از یادمدان نرفتهن معندی ای هبدتواند از اقدام فردی حاصل شود. نوشتن نامه به زنددانیان  ارد كه میعظیمی د

ی تكدی بده تنادایی ممكدن اسدت كدم نتیجده  یر نامده–ها و فشار بر آنان برای آزاد گذاشتن مردم  نویسی به دولت نامه

وو،  یدددان ی كریسدددتین آن بددده رخ دادن. بددده گفتدددهكنندددد  باشدددد، امدددا وقتدددی هدددزاران نامددده برسدددد، اتفاقددداتی شدددروع می

  :ی نمایشددی از سددوی دادگدداهی نظددامی ی غیرمنصددفانه نگار نیجریددایی محكددوم بدده خیانددت پددس از محاكمدده روزنامدده

هدای مدن بده تصدویر كشدید، در آن حدال كده مدن در سدلول  ها و واكنش "غیرممكن است بتوان تابلویی دقیق از كنش

دهندده  كننده و روحیه بشددت تشدویق ،دهندده ها نشسته بدودم. عمیقداً تكان ا و كارت پستاله كوچكم روی فرشی از نامه

بود. به همین خاطر بود كه فامیدم تناا نیستم.
12 

گر را بدا  هدای سدركوب الملل، بدنبال "ندام و نندگ" اسدت، و رهیم و بینفبان حقوق بشر، برعكس رهیافت ع دیده

كندد. دسدته   عمدال فشدار دیپلماتیدر و اقتصدادی افشداء میِِ  شان بده فارسدت ا ای و واردكردن ناماناایجاد فشار رس

كنندد و حتدی بدر روی زنددانیان وجددانی  های حقوق بشر هستند كده در كشدورهای خاصدی كدار می دیگری از گروه

الی هایشان كمر مد خاصی تمركز دارند. صندوق دادخواهی زندانیان وجدان در لندن به زندانیان وجدان و خانواده

كند كه زندگی خود را از نو آغاز كنند. شان می كند، و پس از آزادی یاری می
11
 

گر انجددام  هددای سددركوب شددان را رو در روی رهیم شددویم كدده مبارزه همددانطور كدده مباددوت شددجاعت مردمددی می

كننددد، دنیددا  كننددد اگددر مخالفدان اسددتبداد خددود را زندددانی هددای بزدلددی را محكددوم كندیم كدده فكددر می دهندد، بایددد دولت می

مدل به نفس هم ممكن اسدت منتقدداتش را دوسدت نداشدته باشدد، امدا بایدد بتواندد تحّ  پذیرد. حتی دولت قوی و متكیّ  می

كنددی، یكددی از  قاطعاندده را داشددته باشددد. حددق "خددود بددودن" و بیددان آنچدده كدده حددس میِِ   هددای عمددومی و بحث جددرّ 

ی  كنندددد بددده همددده كددده مخدددالفین خدددود را زنددددانی میهدددایی  ترین حقدددوق موجودیدددت انسدددانی اسدددت، و دولت دیبنیدددا

 ورزند. شان نفرت می شاروندان

ای، گردآوری پول برای یر گروه حقوق بشری، رای دادن به دولتی كه با مسائل حقوق بشری،   با نوشتن نامه

بداور، هندوز  ِِ  بیدان ِِ  بداور و آزادی برخوردی قوی و مسدئوالنه دارد، آسدتین بداالبزن و وارد گدود بشدو. آزادی ِ

ی حقدوق بشدر، ایدن دو آزادی، "بداالترین آرمدان مدردم  گیر شوند. امدا در كدالم اعالمیده خیلی مانده تا جاانی و همه

 عادی" است.
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 شوند. دو میلیون دختر و زن، هر ساله ختنه می -93

كدردیم در اثدر  است، خب ما هدم رفتدیم. مقاومدت كدردیم؛ واقعداً فكدر می گفتن یه وایفه بامون می پدرمادرامون"

ی سینه و دوتدای  قفسه ی دیگه دستاشونمیریم. یه زن جلوی دهنت رو گرفته بود تا جیغ نكشی. دو تا درد داریم می

مون بسدته بودندد، طدوری كده مجبدور كه ختنده شددیم و بده هدوش اومددیم، طنداب بده پاهدا دیگه پاهات رو. بعد از این

شه." بودیم دوباره راه رفتن رو یاد بگیریم... خاطره و درد اون واقعاً هرگز فراموش نمی
1
 

سدداله از روزی اسددت كدده قطددع آلددت جنسددی زناندده را از سددر گذرانددد. فرایندددی اسددت  22ایددن یددادآوری زینددت 

 بشدری ِ بنیدادی ِگدذارد. سدرپیچی از حقدوق  جدا میناپذیر جسدمی و رواندی بده  ناایت دردناک كه صدمات جبران بی

 2ن بدال، هدر سداله بده سدر ای هكندد كد بدرآورد می  (WHOالمللی باداشت ) قربانی است. و با این وجود، سازمان بین

 آید. میلیون دختر و زن می

FGM  ،)ی  مدهشدان بریددن بخشدی یدا ه های زیدادی دارد، امدا همده انواع شدكل)قطع عضو جنسی زنانه # ختنه

 " ندام دارد كده طدی آن بخشدی ازچفت وبستترین شكل آن " د. شدیدترین و سختنآلت جنسی دختر را در خود دار

ی مابل نیز با علد خداردار یدا بدا دوخدت و دوز بسدته  شوند، و دهانه های آلت بریده می كلیتوریس و لبه (تمامی )یا

درصد كدل  15، چفت و بستعدگی بتواند بیرون بیاید. گذارند تا ادرار و خون قا شود. سوراخ كوچكی باقی می می

درصدد  82، و ایدن تدا گیدرد انجدام میهای كوچر آلدت  بریدن كلیتوریس و لب ختنهترین شكل  شایعدر ست. ها ختنه

گیرد را در برمی ختنهموارد 
2
. 

–گیدرد  صدورت می ترین روال در آفریقدا صدورت شدایع دهند. این كار به را پیروان تمامی ادیان انجام می ختنه

هددای آسددیایی و  امددا میددان بعضددی گددروه –كننددد  را اجددرا می ختنددهكشددور در ایددن قدداره رسددم  28شددود  گددزارش می

ای هم رایج است، و جوامع مااجر در اروپا، استرالیا، كانادا و آمریكا هم این رسدم را دارندداناخاورمی
3

. ایدن كدار 

كنددد و بدددون مددواد بیاوشددی انجددام  ناشددیانه و ابتدددایی اسدتفاده میمعمدوالً بددا كمددر یددر اوسددتای سدنتی كدده از وسددایل 

شدود، بده آندان  آیدد. بده دختدران هدیده داده می شود. گاهی این رویداد به عنوان آیین بلوغ یا تكلیدد بده حسداب می می

 شود كه بعد از اینكه عمل تمام شود، زن خواهند شد. گفته می

آورندد.  شدان می اندد، یدر رشدته دلیدل بدرای تصمیم شدان اعمدال كرده را بدر روی دختدران ختندههایی كده   خانواده

پدس از آن حفدظ شدود.  از ازدواج و وفداداری ِ  پدیش ِ شود عفت و بداكرگی بعضی جوامع معتقدند این كار باعث می

گوینددد  شددود. بعضددی می صددورت بخشددی از میددراث فرهنگددی یددر آیددین دینددی، یددا مراسددم گروهددی دیددده  توانددد به می
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را   شدده نآلدت ختنده –آورندد  كند، در حالی كه سایرین دالیل باداشدتی و زیبدایی شناسدانه می را تقویت می باروری

دانندد. ممكدن اسدت او را از جماعدت جددا  را بدرای ازدواج مناسدب نمی  بینند و دختر ختنه ن شدده كثید یا زشت می

هددا،  صددوالت مزرعدده منددع شددود. جدددا از اینها بدده چشددم زن او را نبیننددد، و حتددی از لمددس غددذا یددا مح كننددد، بعضددی

–داندد  ی دختدران را واجدب می شان ختنه آید: اقلیتی از مسلمانان باور دارند كه دین مالحظات دینی هم در میان می

ها پیش از تولد اسالم وجود داشته و بخشی از آن دین نیست ن رسم مدتای ههر چند ك
4
.

  

میلدی بسدیاری از زندان بدرای صدحبت در  و بی ،كشدورهابسدیاری از بخاطر پناان كاری حاكم بر این رسم در 

آمدار  زی ِسدا روشدن ،تر از آن میرند. سخت هر ساله می ختنهی  مورد آن، دشوار است بتوان گفت چند زن درنتیجه

گیرندد، هرچندد، بدرآورد سدازمان باداشدت جادانی مددعی اسدت میدان  و ارقام افرادی است كه تحدت عمدل قدرار می

اند را تجربه كرده ختنهمیلیون زن نوعی از  142تا  122
5

. اما چیزی كه كامالً واض  است این است كه تر تدر 

ای بده همدراه  اند، و مشكالت درازمددت عمدده  این زنان با خطرات باداشتی وحشتناكی در جریان عمل روبرو  شده

 .آمد خواهدآن برایشان بوجود 

شدود.  ی مینكشدد و دچدار خطدر شدوك، خدونریزی یدا مسدمومیت خدو می در زمان انجام كار، دختر درد شدیدی

شدود، و بده انتقدال  های ناباداشتی و با وسایلی كه برای دختران دیگری هم بكار رفته انجام می غالباً در محیط ختنه

سدكس را دردنداک و ناخوشدایند  ،شود. در درازمددت، ممكدن اسدت زن منجر می HIV/AIDSها و احتماالً  آلودگی

شدود، مانددن  هدای لگندی و داغ زخدم رندج ببدرد. وقتدی آلدت جنسدی زندی بریدده می حس كندد. ممكدن اسدت از عفونت

تواند به آلودگی مزمن منجر شود. وقتی با همسرش برای نخستین بار اقدام به همبسدتری  ادرار یا خون قاعدگی می

ی ممكدن تدر بیشهدای جراحدی  ه باشدد، و پدیش از اینكده بتواندد بزایدد، عملكند، ممكن است نیاز به "برش" داشدت می

است الزم شود
6

 اند. تواند بجا بگذارد هیچ  می ختنهدر مقابل صدمات دائمی روانی كه هنوز ها  . و این

در این نكته نیست كه: بریدن آلت جنسی دختران و زنان رسمی است وحشیانه كه باید پایان یابدد. هرچندد  شكیّ 

پرست خواندن مردم  یافتی محتاطانه و دقیق است. جن خواهان ره ،مشكل و پناان كاری حاكم بر آن ِِ  كه پیچیدگی

تیییدری در كندیم  تدالشپردازند كاری است آسان؛ اما كار بسیار دشوارتر ایدن اسدت كده  می ختنهو جماعاتی كه به 

                                                 


كند، برداشتي كه متناقض با باورهداي مسدلماناني اسدت كده بدر آن  اش را به گزارش اضافه مي جا برداشت شخصي نویسنده در این - 

اسدت كده در مرجدع یهمدان مسدلمانان ی به انددازهمسلمانی آنان باورند. در هر صورت این عده مسلمانند و 
 
بده لدذا ،  شدده بده آندان اشداره  4

 )م.( دهند باور خود را عین اسالم اصیل بدانند و براي آن تالش كنند و عصبیت بخرج دهند. خود حق می
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 ختندهشدان كندار بگذارندد. امدا اگدر در جلدوگیری از را بخاطر خود خودشان این رسمتا های مردم  ایجاد کنیم  رویه

 .به آن اقدام کرده باید همین کار سخت است کبخواهیم جدی باشیم، 

های تدازه و غیرمعمدول مشدیول  به شدكل  ختنه،اند و برضّد  تعدادی زنان شجاع این روزها جرأت به خرج داده

اش در كمباتدای اتیدوپی ازدواج انادر خ "آدیسی ابوسی"با  "ِگنِت گیرما"وقتی  ،2223ی  اند. در هانویه سخن گفتن

شدان را مددزین بدده  هددای عروسی لباس ،و علندی كددرد. عدروس و دامدداد– اش را در برابدر ختندده روشددن كدرد، موضددع

ی  ام. از مدن یدداد بگیریددد." نوشددته شدان بددود. گنددت نوشددته بدود: "مددن ختندده نكددرده نپالكاردهدایی كردنددد كدده دور گددرد

كنم." ایدن عروسدی در تلویزیدون اتیدوپی  عروسدی مدی  خیلی خوشحالم كه با یر زن ختنده ن شددهگفت: " آدیسی می

 2222شدان بده خداطر ختنده نبدودن او در مراسدم شدركت نكردندد، در حددود  هدای پخش شدد و بداوجودی كده خانواده

بوگالدت "كدرد.  اج می"ی منطقده بدود كده ازدو دوست حمایت خود را از آنان اعالم كردند. گنت اولین دختر "نبریده

ها باعث باز شدن باب بحدث در كشدور شدد.  گفت كه كار آن یاری زنان كمباتا می-یكی از اعضای مركز خود "گبر

برندد، و خیلدی  ی دختدران" را بكدار نمی ن دو اهل آنجا هستند، دختران جوان حتی عبارت "ختنهای های ك "در منطقه

دهندد. یدر اثدر مدوج مانندد  اال مردان و زنان جوان واقعداً دارندد گدوش مینامند... ح " میزدایی-ساده آن را "كثافت

است." باز كردهروی دختران  بهاست... درهای جرأت را  انگیزی داشته شگفت
7
 

ندی، بده ابدزار حمایدت تبددیل شدد. بدا كمدر ِكدن وافدوال فعدال حقدوق بشدر، ایدن دو   قانون برای بئاتریس و ادنا ك

نشستی" كنیا بودند، حكمی دائمی در برابر پدرشان پیوس كندی به چنگ آوردند كده  ی  خواهر كه اهل استان "دره

 2221را در  ختندددهداشددت. رئدددیس جمادددور كیندددا دانیددل آراپ مدددویی رسدددم  او را از ختندده كدددردن دختدددرانش بازمی

ن رسم هنوز سال به "انتخاب خودشان" است. با این حال، ای 16غیرقانونی كرد، هرچند گفت برای دختران باالی 

هدای  دختدر دیگدر را كمدر كدرده تدا بتوانندد حكم 17، وافوال مدعی است كده 2223ی  بسیار رایج است و تا هانویه

شدان  زنندد، داستان . این روزها خواهران ك ندی به مددارس سدر میآورند بدستشان  قضایی خود را در برابر والدین

 دهند. هایی در همین مورد می كنند و آموزش را تعرید می

ی حقدوق بشدری  الزم اسدت مثدل یدر مسدئله ختندهبر ایدن باورندد كده  "ی همچون "برابری، همین حاالیها گروه

بررسدی  (الحدقِِ  ان بعدد ازایدن" )زندانزند"دیده شود. الزم است درست مثدل هدر شدكل دیگدر خشدونت در برابدر 

خفه كردن صددا و قددرت زندان شود: به عنوان تااجم بنیادی به عزت شخصی و بعنوان تالشی برای سركوب و
8
 .

غربددی نیسددت، در ایددن مددتن و پددیش زمیندده دیددده  حت و سدداختیی و بازنمددایی زنددان، سدداگمفاددوم برابددری، یكپددارچ
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چندین برخدورد شدود كده غدرب  مخدالفین ختنده،   ست كه با اسدتداللا تر این شود، برای توجیه ستم به زنان راحت نمی

جاددانی و   ی سددازمان باداشددت هنیددكدده بیا هددای دیگددر تحمیددل كنددد. آن چنددان هددای خددود را بدده فرهنگ خواهدد دیدددگاه می

نیست، بلكه در تیییر و تالطم دائمدی اسدت، دائمداً در آی ثابت و استاتیر  کند، "فرهنگ پدیده ملل تاکید میسازمان 

وند كده هدای رسدوم مضدر را بفامندد و هنگدامی كده قدانع شد اقتباس و بازسازی است. مردم وقتدی خطدرات و توهین

های بدا معندای فرهندگ خدود را تدرک كنندد، رفتدار خدود را  كده جنبده شود رسوم مضر را ترک كدرد، بددون ایدن می

 عوض خواهند كرد."

شدان بده  ها نیز الزم است مطمئن شوند كده قدوانین كاری است كارستان، اما حكومت ختنهگذاری بر علیه  قانون 

گیرد،  صورت انبوه و گروهی انجام می ممنوعیت قانونی ختنه، این كار به آید. مثالً در تانزانیا، باوجود اجرا درمی

خدودداری كدرده، حتدی در مدواردی كده دختدر  به مجدرمین رسد از اینكه دولت از واردكردن اتاام و گزارشاتی می

باشد از خونریزی مرده ختنهپس از 
12

تواندد  كدردن ایدن رسدم مدی یكنندد كده كیفر . برخدی نیدز ایدن چندین هدم فكدر می

گیدرد.  در میدان جماعدات ماداجر انجدام می ختندهای شود برای زیرزمینی شدن آن، بویژه در كشورهایی كده  انگیزه

محوری پیش برود كه در فكر باال بردن آگاهی مدردم -جماعت ِِ  های آموزشی دوش برنامه گذاری بایستی هم قانون

 ها علیه آن است.  از خوِد رسم و استدالل

تشددویق بحددث و گفتگددو باتددرین راه كدده باتددرین راه انجددام ایددن كددار و  هددا بددرای تعیددین ایددن  جماعتفعدداالن خددود 

تواندد دشدوار و  كرده، صدحبت از سدكس می چیست، باترین موقعیت را دارند. حتی در جوامع غربی نسبتاً تحصیل

رت دارندد و زندان ممكدن پرقدد ِِ    هدای جنسدی  آور باشد؛ حال تصور كنید مشكالت جماعداتی كده حدرام و حالل شرم

ی مردمدی  موسدیقی های محلدی ِ شان صحبت كنند. در مالی، ستاره است ندانند چگونه )یا با چه كسی( در مورد بدن

بردندد تدا  بنویسدند، در حالیكده در تانزانیدا كودكدان را بده خیابدان می ختندههایی بدرای  كردندد كده ترانده را تشویق می

كاركندان باداشدتی و رهبدران مدذهبی را در ایدن بحدث درگیدر  ؛ناداد-هدای مدردم نابرضّد آن تظاهرات كنندد. سدازم

شان به خطر نیافتد. رزق و روزیپردازند تا  كار" می-ن كار به ماارت آموزی زنان "ختنهای هاند، و همرا  كرده
11 

 هدای ملدیّ  پیمایش بده ای یتدرهفعداالن ار هسدتند.تأثیرات خود در حال آغاز ها  ن تالشای ههایی وجود دارد ك هنشان

 2222درصددد در  89بدده  1995درصددد در سددال  95از  ختنددهدهددد شددیوع  كننددد كدده نشددان می باداشددتی اشدداره میِِ 

  درصدد ختنده  شدده 78 –ها سداله 19تدا  15یعندی –  ترین گروه پیمدایش  شدده وسال است. در میان كم سن كاهش یافته

وددرصد معتقد بودند این رسم باید ترک ش 62بودند، و 
12

از زمانی كه  FGMاند میزان  . در توگو، مقامات مدعی



 

 212 

اسدت  قدانون ضدد آن را بده اجدرا درآورد، تداكنون كمتدر  شده 1998دولت در سال 
13

در حدالی کده در بسدیاری از ، 

هدا هدیچ  كنند كده در آن "مراسم تكلید دختران" را تشویق میای از  های تازه گر شکل های زنان کنش کشورها گروه

 از "بریدن" وجود ندارد.نوعی 

، سازمان باداشت جادانی، صدندوق جادانی كدودك )یونیسدد( و صدندوق جمعیدت سدازمان ملدل 1997در سال 

گدران  طور كامدل برانددازد. تدالش را بده ختندهرسدم  ،نسل 3طر  مشتركی را عرضه كردند كه قصد دارد در طی 

ها و فامانددن ایدن نكتده بده مدردم  تیییردهی رویه ،یفهترین وا پذیر است. مام ن هدف دسترسای هاند ك هنوز خوشبین

، چنددین هرا كنددار بگذارنددد. ایددن نكتدده را بوگددالِچ ِگبددر ختنددهشددان،  زدن بدده فرهنگ تواننددد بدددون صدددمه اسددت كدده می

یكی از ما صددمه بخدورد یدا  كند: "ما نگابانان یكدیگریم. ما باید پشتیبان یكدیگر باشیم، چون هرگاه به بندی می جمع

شود." ی ما ستم می ه او ستم شود، به همهب
14
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سراسر دنیا  های درگیریسرباز در -كودکسیصدهزار  -85

 در حال جنگند.

بدرادر  5ی  بامدون گفدت كده همده (LRA)"همون اوایلی كه من و برادرام دستگیر شددیم، ارتدش مقاومدت خددا 

به همین خاطر دو برادر كوچكترمون رو بسدتند  از کارمون راضی نیستن.خدمت كنند، چون  جا اونتوانند در  نمی

به مدا بدرای  اشون مردند. اونا به ما گفتند این كار و به ما گفتند نگاه كنید. بعد با چوب اونارو اونقدر زدند تا دوتایی

ساله بود." 9من  ی ده. برادر كوچیكه میقلب جنگیدن، قوت 
1
 

رفتن به مدرسده، دوسدت بدازی،   فه را تصور كنید:و مرّ ساله در كشوری غربی  8وار كودكی  نمونه ِِ   زندگی

، ممندوع   سداله را تصدور كنیدد ربدوده  شدده 8شاید یادگیری یر ساز. حاال زندگی یر سرباز و های تیمی،  ورزش

االنه: ایدن واقعیدت زنددگی ـّ ای در نبدرد فعد بده زنددگی  از دیدن خدانواده و دوسدتان، خشدونت دیدده و وادار  شدده  شده

 جنگند. های دولتی می یا برای شورشیان یا برای ارتش كودک است كه 322222 بیش ازبرای 

 در یددا اخیددر کنددونی هدای درگیریانددد؛ آنددان در  دنیدا در جنگاز ی ا سددال تقریبداً در هددر منطقدده 18كودكدان زیددر 

اند كشور شركت كرده 33حدود 
2

هدای جادان درگیدر  در سده چادارم جنگ ،رسد رزمندگان خردسال ، و به نظر می

 اند. بوده

 ِِ  ی درگیددرشددان در  كودكددانی كدده جماعات .كودكددان منبعددی بددالقوه هسددتند-شددرافت، سددرباز هددای بی بددرای ارتش

شدان و بده همدین خداطر  از خانواده  یدا جددا  شدده سدر پناه و بی  اند غالباً ضعید، جابجا  شدده خشن درگیرند، كودكانی

یا  كنندد تدا كودكدان را فریدب دهندد، قدول غدذا و سدرپناه هدا تدالش می ارتش .ها ند بدرای سدربازگیرای هسدت شكار ساده

 شان بسیار زود است. هایی بكشانند كه برای فام احترام دهند، و آنان را به درگیری

 شان برسد قدر سن كه آن محض این هكودک خردسال ممكن است كار را با حمالی و شاید جاسوسی شروع كند. ب

ن معندی اسدت كده كودكدان ای ههای كوچدر بد شوند. تكثیر انبوه سال  كه اسلحه بردارند، در درگیری بكار گرفته می

دهددد كدده بسددیاری از كددودک  بان حقددوق بشددر گددزارش می تواننددد بدده نیرویددی كشددنده و مرگبددار تبدددیل شددوند. دیددده می

شدوند.  های مدین فرسدتاده می ناسداالن بده میددشدوند یدا در جلدوی بزرگ سربازان به اجبار به خطوط جباده منتقدل می

رحمددی بزننددد تددا  هددا و روسددتاهای خودشددان، دسددت بدده جنایددت و بی ممكددن اسددت وادار شددوند كدده برعلیدده خانواده

بددرای خریددد   راهددی ناجوانمرداندده-شددان بدده روسددتای سددابق هرگددز ممكددن نخواهددد بددود شددان كننددد كدده بازگشت مطمئن
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وفاداری
3
. 

 بچگداندختر-شوند. حسداب و كتداب تعدداد دقیدق سدرباز ها بكار گرفته می در این ارتش هم دختران و هم پسران

  ر حال افزایش استخدام دختربچگان هستند. "ائدتالفدهای مسل   گروهبسیاری از شود  دشوار است، اما تصور می

آزادی بخدش تامیدل هدای ببرهدای  النكدا، چریك سری دردهد  سربازان" گزارش می-استفاده از كودک پایان بخشی به

(LTTE) بدرای نبدرد بدا نیروهدای  را در جندگ داخلدی، و دختدران جدوان تامیدل  به صورتی مدنظم و حسداب  شدده

 گیرد )بخصوص دختران یتیم را(.  دولتی به خدمت می

 كنندد ایدن دختدران عمدداً بدرای نامند، و منابع دولتی ادعا می شان "پرندگان آزادی" می رزمان این دختران را هم

اسدت تر بیشچون احتمال عبورشان از تور نیروهای امنیتی  ،بینند گذاری خودكشانه آموزش می بمب
4

. دخترهدا را 

 ممكن است به عنوان "زن" به فرماندهان نظامی دهند.

كدودک دارد-از هدر جدای دیگدری در دنیدا، سدرباز تدر بیششارت برمده در ایدن اسدت كده 
5

. بدیش از یدر پدنجم 

سداله  11اند، و كودكدان كدم سدن و سدال حتدی  سداله 18نفری این كشور مشاور است كه زیر  352222ارتش ملی 

های خیابدانی  بازرسدی-های اتوبوس و قطار، بازارهدا و ایسدت شوند. پسران مرتباً در ایستگاه كارگرفته می هبزور ب

پیوندد یدا بده زنددان بدرو. گیدرد؛ بده ارتدش ب ی واض  و روشن در برابرشان قدرار می شوند و یر گزینه دستگیر می

گیرندد، بده همدین خداطر سدربازان  جدایزه می  ای به ارتش تحویل دهند، پول نقدد و بدرنج سربازانی كه نیروهای تازه

آور و  هدای خفدت سدربازان تحدت آموزش-تر كنند. این كودک كنند كه چراغ این كاسبی را روشن ی تالش میتر بیش

كنند،  شوند در نبرد درگیر شوند. پسرانی كه اقدام به فرار می ن وادار میگیرند و پس از آ پروری قرار می خشونت

شوند مر  مضروب می غالباً تا حدّ 
6
. 

، و مطلقداً غیدرممكن دزند می هم هبد را ، حتی شدنیدنش حدالاست شوند ببینند هولناك ن كودكان وادار میای هآنچه ك

تدل عدام ارتشدی كده شداهدش بدوده گدزارش داد: "مدا ان حقدوق بشدر در مدورد قباست به تصور بیاید. پسدری بده دیدد

هارو از مادراشون  سال بودند. اونا بچه 18زن و بچه را گیر آوردیم... سه كودک و چاارتای دیگه زیر  15حدود 

سدیم رسدید ایدن  سیم گزارشی به مقام باالتر دادیم... دسدتوری كده از بی جدا كردند. اونارو یه جا جمع كردیم و با بی

هارو نگاداشدته  ها خشاباشونو پر كردند و شلیر كردند... سدربازا بچده تا از سرجوخه 6رو بكشید. بعد  همهبود كه 

كده مدادرا  ماهده... بعدد از ایدن 12یا  ماهده 9زدند. دوتاشدون كمتدر از یدر سدال بودندد، شداید  ها جیغ می بودند و بچه

یر  تداب دادندد و بده و نوآویدزها رو از پا  ن.اونا بچهّ تا سرباز اونارو کشت هم کشتن. سه ها رو كشته شدن، اونا بچه
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 ساله بود. 13تان در آن وقت  خین مائونگ دیدم." ینارو خودمصخره كوبیدند. من ا

سداالن بسدیار آمدوزش دیدده، بدا  تدر از بدزر  روندد، شداید كدم ارزش كودكان به عنوان كاالی مصدرفی بكدار می

قددر كدم اسدت  شدان آن های خطرناك، چدرا كده سن شركت در موقعیت در خطر كردن عجوالنه برای تر بیشاحتمال 

گویدددد از كودكدددان  فامندددد. فرماندددده گدددروه مسدددلحی در جمادددوری دموكراتیدددر كنگدددو می كددده میدددزان خطدددر را نمی

ی جریاندات بدازی اسدت،  كنند همده فكر می.  شود، "چون جوانند و خواهان خودنمایی های خوبی درست می جنگنده

باكند." یبه همین دلیل ب
8
 

 1998اند كده از سدال  خونینی شدركت داشدتهی  زده درگیری نفرینها هزار كودک در  در همین كشور كنگو، ده

رغدم انتصداب  الملدل، علدی و بینفداسدت. بده گدزارش سدازمان ع میلیون نفر را قربانی كرده 3بیش از  2227 سال تا

در  کودکدان كدارگیری هصدل ، بدسدوی گدام بده گدام بده  حرکدتو طر   2223 ی در ماه هوئیه "دولت تقسیم قدرت"

اسددت  شده  تددر بیشدر برخددی مندداطق شددرق  ،عمددل
9

هددایی  های غیردولتددی تالش ناالملددل و سددازم . هرچنددد جامعدده بین

فشدار عظدیم ایسدت دشدوار و  انجام كامل ایدن كدار وایفهاّما سربازان را خلع سال  كنند، -اند تا بعضی كودک داشته

ممكدن  هزد اندد. جوامدع خشدونت و مشداغل كمیاب  كه مددارس ندابود  شددهیعنی این رساخت كشور بر روی زیجنگ 

بسددیاری از آنددان دوبدداره بدده  بدده هممددین خدداطرگددوی رزمندددگان از جنددگ برگشددته باشددند،  اسددت قددادر نباشددند پاسدد 

 گردند. برمی درگیریوضعیت 

كشددد تددا درمددان شددوند.  ها طددول می الهددای روانددی سدد های شددیلی مناسددبی موجددود باشددد، زخم حتددی اگددر فرصددت

های مختلد مسل ، به جنگ گذرانده بود. بعد از  سال از عمرش را در گروه 6سالگی،  15كاالمی درست در سن 

هایشدان بده آتدش كشدیدند و  مدردم را زندده زندده در خانهمدانش رز ، كه طی آن او و همآور اضطرابیر نبرد شدیداً 

تصددمیم بدده فددرار گرفددت، و سددر آخددر خلددع سددال  شددد. "امددروز،  ؛بكشددند و بخورندددای را  مجبددور شدددند تددا خددانواده

رو  ی ندارم. بدترین وقتا، روز است كه فكدر آیندده ام كجان، آینده دونم خانواده دونم چطور بخونم، نمی ترسم. نمی می

 ندائددم بده فكددر او– تددونم بخدوابم كنم. زنددگیم از دسددت رفتده. چیددزی نددارم كدده بدراش زنددده باشدم. شددبا دیگده نمی مدی

ام كه تو سربازی دیدم و كردم." چیزای وحشتناكی
12
 

هدای كوچدر شدبه  های بدزر  نظدامی بدا گدروه قددرت تدر بیشبا تیییر ماهیت جنگ مدرن و رویارویی هر چه 

كده از كودكدان در نبدرد بدا سدربازان كدامالً مجادز  كنندده، احتمدال ایدن ثبدات كدردن شدرایط نگران نظامی فعال در بی

كه نخستین پرسنل نظدامی آمریكدا   شده  خواهد شد. گزارش تر بیشو  تر بیشنیروهای غربی استفاده شود، هر روز 
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سداله كشدته شدد 14پایددار افیانسدتان بده قتدل رسدید، از سدوی كدودكی سدازی در جریدان عملیدات آزادکه 
11

، و یدر 

."دبا آن درگیر ش ممکن استسربازان را معضلی نامید كه -یی مقابله با كودکهنرال ارشد آمریكا
12 

المللی باید آن را حل كندد، آن  ی بین سربازان، مشكلی است كه جامعه -ی كودک واض  است و آشكار كه مسئله

استخدام و از ری المللی در تالش برای جلوگی های فعال در این زمینه، بر اهمیت قانون بین زودتر. گروه رچههم ه

سددرد  دلو نیددز جاددت  هددا و نیروهددای غیردولتددی دولت ِِ  نیروهددای مسددل از سددوی ودک كدد-كددارگیری سددربازه بدد

كنوانسیون هنو، حداقل سدن  ِِ  های الحاقی كنند. مقررات پیشین، مانند پروتكل كید میات شان از انجام این کار كردن

ین روزها، یعنی پروتكل اختیاری كنوانسیون حقدوق كدودک در ا جدیدترین ابزار اامّ – است سال را تعیین كرده 15

ندام پروتكدل اختیداری  به جا اینهای مسلحانه )كه به خاطر كوتاه شدن كالم، در  ی دخالت كودكان در درگیری زمینه

داندد  الزم میایدن پروتکدل  .كندد سال را برای سدربازگیری اجبداری تعیدین می 18از آن یاد خواهد شد(، حداقل سن 

سدال  18تمامی اقدامات ممكنه را بكار گیرند تا مطمئن شوند افرادی كه زیر  ،ی كنوانسیون كشورهای امضاءكننده

یا در اشددكال  داوطلباندده–   ها ایفددا نكننددد. ایددن مقددررات هرگوندده سددربازگیری سددن دارنددد، نقددش مسددتقیمی در دشددمنی

 كند. مییز ممنوع های مسل  غیردولتی را ن سال در گروه 18از افراد زیر  –دیگر

كشور نیز آن را به تصویب  66و  اند پروتكل اختیاری را امضاء كرده ،دولت 115در زمان نوشتن این مقاله، 

روندد و حدداقل  خواهندد تدا گدامی فراتدر بده پدیش ها می سرباز از دولت-های مبارزه با كودک . گروهاند رساندهمجلس 

 ری تعیین كنند.سربازگی ِِ   ی انواع سال را برای همه 18سن 

تواندد دشدوار باشدد، امدا چدون بسدیاری از ایدن  المللدی می وادار ساختن فعاالن غیردولتدی بده رعایدت قدوانین بین

هایشدان هسدتند، ممكدن اسدت در برابدر پیشدناادهای رعایدت  ناالمللدی بدرای آرم ها بدنبال كسب مشروعیت بین گروه

گوید جوامع بسدیاری كده قدرار اسدت  بان حقوق بشر می ِكر از دیدهـِـ قوانین بسیار آماده و گشوده برخورد كنند. جو ب

ی سیاسدی و گداهی  سربازگیری از كودكدان را تدرک كنندد، اقددامی نكدرده اندد: "گداهی ایدن مشدكل بددلیل نبدود اراده

ن كنندد تعادشدا هدا بددبین و شدكاک هسدتند و فكدر می است . برخی گروه و اجرایی لی و اقدامیمبخاطر نبود منابع ع

مثددل گددروه فددارک در –ای خددوبی خواهددد داشددت، امددا قصددد ندارنددد اقدددامی در آن جاددت انجددام دهنددد اناانعكدداس رسدد

خواهند این تعاددها را بپذیرندد، امدا تدوان آن  های دیگری هستند كه می النكا. گروه كلمبیا، یا ببرهای تامیل در سری

 یّ ندر ارتدش كدار امیریبپذیرند، اما توان آن را ندارند. با ای در ارتش این تعادها را  رتبه را ندارند. با افسر عالی

المللدی تبعیدت كندد، امدا چدون هدیچ نادادی  گفت  گروهش دوست دارد از پروتكدل بین او می .كردیم برمه صحبت می
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كند، این كار برایشان دشوار است." آنان را به عنوان سازمانی قانونی شناسایی نمی
13
 

هددای درگیددری بایسددتی در گفتگددو درگیددر شددوند: در  شددن اسددت كدده تمددامی طرفسددازمان ملددل متحددد بددرایش رو

هددای  ای در مددورد حضددور كودكددان در درگیری ی تددازه ، شددورای امنیددت سددازمان ملددل، قطعنامدده2223ی  هانویدده

گروه در پنج درگیری بود كه هدف قطعنامه رسدیدگی بده  23مسلحانه به تصویب رساند، كه شامل فارست مفصل 

افیانسددتان، بوروندددی، جماددوری دموكراتیددر كنگددو، لیبریددا و –درگیددری  5. قطعنامدده، عددالوه بددر ایددن هددا بددود آن

بان حقوق بشدر ایدن  دیگر بود. سازمان دیده های درگیریخواهان دریافت گزارش پیشرفت از یر سری  –سومالی

هددا قصددوری در  گددروهدر صددورتی كدده و د باشددد، نددم حركددت را تحسددین كددرد، امددا گفددت كدده گفتگددو الزم اسددت نظددام

پیامدهای قصور را برایشان كامالً آشكار و روشن كندسازمان ملل الزم است پیشرفت داشته باشند، 
14
. 

در خطر –در خطرند  همها  اینپیش از دبیر كل سازمان ملل كوفی عنان، یادآور شد كودكان مناطق درگیری، 

ن شدن-جااز سوی  اسدتفاده  ِِ  در خطدر ؛های پزشكی بنیادی و مراقبت های زمینی، محرومیت از آموزش ، مینکــ 

المللی  ی بین ها با سرپیچی از جامعه ها و هتر حرمت از آنان به عنوان كارگر اجباری و استثمار جنسی. "این ستم

ها نكاتی بود كه دبیركدل خطداب بده شدورای امنیدت  یابد." این در نقاط بسیار بسیار زیادی بر علیه كودكان ادامه می

حفدااتی  ایاناسدامابدداع  در جادت  هدای دشدوار تالشآمده از  بدسدت"حداال وقدت آن رسدیده كده نتدایج  :ار كدردااا

بكار گرفته شوند و بر روی زمین واقعی به اجرا درآیند." ،برای كودكان
15
 

از دسدت  "كدودكی"دوران كودكی كه در حال حاضر در جنگندد، یدر  -هزار سرباز 322222برای تر تر 

آورند، میراثدی  برند، چیزی كه با خود می شان را سالم از مالكه بیرون می اند و جان بخت آنانی كه خوش است. رفته

شدان، بده منظدور جبدران  ای تداریخی بدرای بازسدازی جدان و رو  پر از احساس گناه و شرم است، همراه با وایفه

برند، فاش كرده  كودكان را به سربازی میها و نیروهای مسلحی كه  كردن سالاای از دست رفته. ما باید نام دولت

مان را ادامه دهیم تا پروتكل اختیاری را امضاء كدرده و بده تصدویب  های و آنان را سرزنش كنیم، و فشار به دولت

های مردم ناادی كه در كارند تا به دخالت كودكان در جنگ پایان بخشدند پشدتیبانی كندیم، و بده  نابرسانند. از سازم

 بنویسیم كه هر آنچه در توان دارند در این راه انجام دهند. ها نامه دولت

گفددت كدده  گددران می اسددت، بدده پددژوهش سدداله كدده از ارتددش مقاومددت خدددایی در اوگاندددا فددرار كرده 15دختددری 

گدذرد، بده مدا  توانید بكنید تا بده دنیدا بگوییدد بده مدا چده می كنم هرچه می "خواهش می  خواهد برایشان پیامی دهد: می

ها بشن." این خشونت واردهای دیگه، مجبور نشن كه   بچهکه  طوری !اه بچه
16 
 باتر است او را ناامید نكنیم. 
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 76انگلیس نزدیک به  7550در انتخابات عمومی  -80

 میلیون نفر رأی دادند. 

مورد  میلیون رأی در اولین فصل انتخاب بت 97بیش از 

 به صندوق ریخته شد. ی مردم عالقه

نمدا"ی تلویزیدون واقع"ی  ی پایانی نخسدتین فصدل برنامده در هفته
34
انگلدیس بده ندام بدت مردمدی، لشدكر جواندان  

شدددن بداقی مانددد. ویددل یانددگ،  قددر دسددتچین شدددند كده فقددط دو مدددعی تدداج و تخدت بددرای بت رحمددی آن امیددوار بددا بی

رت تیپ، در برابر  لیسانس سیاسی خوش ی گروه كر كلیسای جامع بود، و بحدث  كه خواننده گرفتز قرار ـ  تـی  ـِـگگــ 

 هددای سدرپایی و گددذرا در همدین مددورد گدپ و گفتها را سددرگرم  انگلیسدی ،در مدورد نفدر برنددده، روزهدای بسددیاری

آمدندد، و  هدای انگلدیس می نادار انتخابداتی را پوشدیده بودندد بده خیاب هدای آرم كرد. دو مرد جدوان در حدالی كده لباس

در شدبی پدر هیجدان و  ."بده ویدل رای بدهیدد" یدا "بده گدرت رای بدهیدد"تبلیدغ  كردند با  را تشویق می شان پشتیبانان

هایشدان را دادندد، تقریبداً سیسدتم تلفدن انگلدیس را  ساعت رای 3میلیون نفر در عرض  9وار وقتی نزدیر به  دیوانه

در صدورتی كده در ایددن رقابدت برنددده  ی ناددایی شدد؛ و از قددول یاندگ نقدل شددد از كدار انداختندد عاقبددت یاندگ برندده

 سراغ سیاست برود.   بهشد، دوست داشت  نمی

شوخ طبعانه بخصوص برای آنانی تل  بود كه دوست داشتند جوانان انگلیسدی  ِِ  این بازی انتخاباتی ِِ  شگفتی

"بددت  ِِ  ای هفتده 22ی  دهنددد. در طدی مسددابقه را ببینندد كده همددین عشدق و عالقدده را بدرای سیاسددت واقعدی نشدان می

میلیون رأی داده شد. 32مردمی"، بیش از 
1 
ی كمیسیون انتخابداتی انگلدیس، در انتخابدات عمدومی سدال  بنا به گفته 

شدرایط رای دهدی، از سدال  دارنددگاندرصدد  62میلیون نفدر رأی دادندد. حضدور دقیقداً زیدر  25.9انگلیس  2221

است. ن طرف كمترین حضور بودهای هب 1918
2
 

یاد داشته باشیم كه هر رأی دهنده در یر انتخابات عمدومی اجدازه دارد كده فقدط یدر بدار و  ت بهالبته، الزم اس

                                                 

-
34

 Reality TV :مدت چندشبانه روز بدا هدم زنددگی  ای به صورت تصادفی در یر آپارتمان به نوعی نمایش تلویزیونی که عده

 دهند.   های متعددی زندگی این جمع را به طور زنده به مردم نمایش می کنند . منتای دوربین می
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قددر كده  قددر كده دوسدت دارندد رأی دهندد )یدا آن توانند تدا آن یر رأی بدهد، در حالی كه در "بت مردمی" افراد می

دهدد: وقتدی مدردم عالقمندد بده  ن میدهد(. اما همین هدم، حقیقدت بسدیار مامدی را بده مدا نشدا شان اجازه می فیش تلفن

 اند. كنند مطمئن شوند حرفشان را زده ی یر رأی هستند، سعی می نتیجه

اما از آن زمان به بعد، تعدداد –ها برای رای دادن حاضر شدند  ، هشتاد و چاار درصد انگلیسی1952در سال 

اند كده در روز انتخابددات  ان جدزو كسددانیاسددت. جواند  گیرنددد، آرام آرام كدم  شده دهدی می افدرادی كده تصددمیم بده رای

بدرآورد كدرد كده در انتخابدات  2221در انتخابدات  MORIكمترین احتمال بیرون آمدن دارند. سازمان نظرسنجی 

 درصد بودند. 72سالگان  65سالگان رأی دادند، در حالی كه  24تا  18درصد  39، دقیقاً 2221

دهندد. در انتخابدات ریاسدت جمادوری  دارد: جواندان رأی نمیگرایشی وجدود دارد كده در سراسدر دنیدا بازتداب 

 24تدا  18درصد رای دهنددگان حدائز شدرایط  29فقط  –های تاری  ترین رقابت یكی از فشرده–امریكا  2222سال 

هددا. كددل دورهدر درصدددی  55 مشددارکت انگینسدداله رأی دادنددد، در مقایسدده بددا میدد
4 
مجلددس  2223انتخابددات سددال  

فقدط نیمدی از  در هاپدن .گیدری در هاپدن بدود ی كننده در تمدامی دوران را نمایندگان هاپن دومین انتخابات كم شدركت

سداله، "رای دادن وقدت تلدد  29دهند. در كدالم یدر مدرد  در انتخابات رأی می رتبمطور بهسال  32جوانان زیر 

خورد."  كنند، حالم بام می اتر از پیش نمیبگز چیزی را در هاپن مردانی كه هر كردن است: من از سیاست
5
 

سدال در انتخابددات  24و  18دهنددگان میدان  كمتدر از یدر سدوم رایعمدال ً پارلمدان اروپدا،  2224در انتخابدات 

شركت كردند
6

. هر چند اگر بخواهیم منصد باشیم باید اشاره كرد كده شدركت در انتخابدات بدرای تمدامی سدنین در 

مندانه پایین" و یر "مصیبت" نامیدند اتحادیه اروپا آنچنان پایین بود كه مقامات اروپایی آن را "آسیب كل
7

 8. فقط 

 32ی  كنندده ی دارندد و رقدم نگرانتدر بیشیر گروه سیاسدی نزدیكدی  درصد رأی دهندگان جوان اعالم كردند كه به

دهنددد هرگددز رای نمیکدده آنددان گفتنددد  درصدددی ِ
8

عجیددب و غریددب تاكتیددر از سددوی  انددواعم غر علددی . و ایددن رفتددار

داد. در استونی، یر حدزب سیاسدی، در  دهی در اتحادیه اروپا روی می احزاب سیاسی برای ترغیب مردم به رأی

هاشدان را بدر روی زیدر لیدوانی آبجدو چداپ  كدرد، احدزاب سیاسدی انگلدیس پیام پخدش می  اتوبدوس قادوه های ایستگاه

ای در بروكسددل بلژیددر تددالش كددرد تددا بددا  دهم"، و روزنامدده نوشددم، پددس رأی مددی الً: "مییددن نوشددته مددثاكردنددد )بددا 

پشت سرهم، كار و بار داخلی پارلمان را شر  دهد تصاویر كارتونی ِ
9
. 

شددند تدا حدق  جنگیدندد و كشدته می از یر دهه پیش، بسیاری هنوز می تر بیشحتی در آفریقای جنوبی، كه كمی 

كنند كه فرآیند سیاسی ارزش وقت تلد كردن داشته باشد. میزان  ورند، جوانان حس نمیرای دادن خود را بدست آ
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تعجدب  "تدو سدوو ِ"هدای  ناكمیسیون مستقل انتخاباتی كشور را شوكه كرد، اما در خیاب ،دهندگان پایین ثبت نام رای

هدایی را  ل گویدد: "آندان قو میمدردان اعتمدادی نددارد: وی  ساله، به سیاسدت 22انا، جوان فكمی وجود داشت. تومی 

رساند از  های باداشتی را، وقتی هم كه به قدرت می كنند؛ بخصوص تأمین شیل و مراقبت دهند فراموش می كه می

د مردم می هدا صدادقانه نیسدت، رو راسدت نیسدت. بدا شدكم خدالی  فت كدار كنندد و جدان بكنندد. ایدن حرفـخواهند كه من

های آنان نخواهم كرد. کلری  دهم؛ من خودم را بازیچه من رای نمی توانی داوطلبانه كار كنی؟ چطور می
12

  " 

 MORI  دستگاه سیاسدی را گدوش بده زندگ كدرد. نظرسدنجی ،دهندگان جوان در انگلیس، حضور ضعید رای

ای به سیاست ندارندد، در  نشان داد كه نسبت باالیی از جوانان اعتراف كردند هیچ عالقه ،برای كمیسیون انتخاباتی

، هفتدداد و هفددت درصددد گفتنددد رأی دادن 2221از غیددررأی دهندددگان در سددال  BBCحددالی كدده در یددر نظرسددنجی 

كند." ای ندارد چون "چیزی را عوض نمی فایده
11 

هددای بنیددادی  كدده سیاسددت دیگددر در مددورد تفاوت هایی را نقددل كددرد در مددورد ایددن كمیسددیون انتخابدداتی اسددتدالل

ی مالكیددت  ای از قبیددل ورود بدده جریددان پددول واحددد اروپددایی و نحددوه نكددات فنددیایدددئولوهیر نیسددت، بلكدده در مددورد 

بدده  تددر بیش ،مددردان اعتمددادی جوانددان بده سیاسددت گوینددد بی ها می ونقددل عمددومی و تددأمین مددالی آن اسدت. بعضددی حمدل

كت رأی دادن و مشدار هکد شود تا به مسائل مورد مناقشه؛ بعضی دیگر مدعی اندد ی سیاسی حزب مربوط می رویه

شود میندر سیاست، دیگر به عنوان وایفه تلقی 
12
. 

مددردان هددر دو طددرف فعاالندده تددالش  آمریكددا، سیاسددت 2224در جریددان مبددارزات انتخابدداتی ریاسددت جماددوری 

هدایی همچدون "رأی  از فعالیت MTVدهندگان جوان را جلب كنند. كاندال تلویزیدونی موسدیقایی  كردند تا نظر رأی

كردند، با ایدن هددف كده جواندان را تشدویق بده ثبدت ندام انتخابداتی  اب یا باخت" پشتیبانی میرو بلرزون" و "یا انتخ

پ دراز كردندد، در حدالی كده كدامرون هدا را بده سدوی نسدل هیپ انش دیدی" دست .زانی مثل "پیاكنند. موسیقی نو

 زبان( آمریكا بود. ای شركت كرد كه مخاطبشان جمعیت التین )اسپانیایی های تجاری دیاز هنرپیشه، در آگای

میلیون برای ریاست جماوری رأی  22با این حال، در روز انتخابات، جوانان میلیونی شركت كردند. بیش از 

، در حقیقددت، مشدداركت در كددل جامعدده افددزایش 2222از آمددار انتخابددات سددال  تددر بیشمیلیددون  4.6انداختنددد، یعنددی 

میلیدونی كده در انتخابدات  125ایی رأی دادند، در مقایسده بدا ، صد و بیست میلیون آمریك2224یافت: در انتخابات 

تواندد  گدزارش داد كده رأی دهنددگان جدوان هدم اكندون معتقدندد صدایشدان می MTVی  شركت كردند. شدبكه 2222

تیییری بوجود آورد
13
. 
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تفداوتی  تواند پایدان بخشدی بدرای بی یر رأی تر نفره عمالً نیروی توانایی است برای تیییر، می كه احساس این

، مركددز اطالعددات و پددژوهش یددادگیری و مشدداركت مدددنی در 2224دهندددگان جددوان باشددد. پددیش از انتخابددات  رأی

تر  گسددترده پژوهشددی را منتشددر كددرد در ایددن مددورد كدده جوانددان چگوندده در طیددد سیاسددی (CIRCLE)آمریكددا 

 كنند. مشاركت می

اند  آمریكاییان جدوان هرگدز بدا مقدامی از بخدش عمدومی تمداس نداشدته تر بیشدریافت كه  2223پیمایش جوالی 

درصد( یا هرگز در اعتراض یا تظاهراتی شركت  82اند ) ی نامه نداده ا یا مجله درصد(، هرگز به روزنامه 82.9)

ای را  سال گفتند محصول یا مارک تجدارتی 25تا  15باالی نیمی از افراد سنین درصد(. اما دقیقاً  84.4)اند  نكرده

هایی بددرای  درصدشددان گفتنددد در برنامدده 42انددد، و  بخدداطر "شددرایط نامناسددب سدداخت آن محصددول" تحددریم كرده

اند گردآوری پول برای اهداف خیریه شركت كرده
14
. 

كننددد  كدده حددس میهایی هسددتند  شددکل شددان به ظراتدر حددال بیددان نكنددد جوانددان  یددادآوری می CIRCLEپددژوهش 

كنندگان  " شدركتAIDSش زیا "خید ""برای عالج بشتاب ای از قبیل های توده تأثیری واقعی خواهد داشت: فعالیت

بتواننددد خددود را "ببیننددد" كدده تیییددری واقعددی ایجدداد  تدداكنددد  هددای بزرگددی از افددراد هددم فكددر متشددكل می را در گروه

كنند می
15

شدان بده حسداب  ایحدس كردندد كده ر 2224جدوان در انتخابدات  دهنددگان رایبرای نخستین بار، . و شاید 

 آمد.

ی یدر  اگدر جواندان حدس كنندد تدأثیری در نتیجده ،توانندد بیاموزندد ی آمریكایی چه می خوب، باقی دنیا از تجربه

ترین خوانندده بده  كده چده كسدی عمدالً موفدق گیدری در مدورد تعیدین رئدیس مملكدت، یدا ایدن یاگیری دارند. چه ر یار

مدرتبط بدا مندافع افدراد بنظدر برسدد و  ،این است كه چگونه سیاسدتدر رأی خواهندداد. چالش واقعی –حساب بیاید 

 ارزش تالش كردن داشته باشد.

دولتدی  مندابعسدال اسدت.  16دهدی بده  یكی از اصالحاتی كه دولت انگلیس در نظر دارد، پایین آوردن سن رأی

هددای شدداروندی و سیاسددت در  توانددد كمكددی باشددد بدده آمددوزش آموزه دهددی می تر رأی بددر ایددن باورنددد كدده سددن پددایین

مدرسه
16

شان داد كه بدیش از نیمدی از جواندان دوسدت ننستله" شرکت ی  مراقبت خانوادهواحد از سوی " ی. پیمایش

د دوسدت ندارندد چیدزی در مدورد طدرز كدار درصد گفتن 45همین پیمایش در تر بیاید، اما  دهی پایین دارند سن رأی

نظام سیاسی یاد بگیرند
17
 . 

مثالً اسدتفاده از تلفدن سدیار بدرای فرسدتادن –كنند  دهی را امتحان می بعضی كشورها دارند ابزار جایگزین رأی
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نقدل ی شد"كمیسدیون انتخابداتی" از پژوه. دهی با تلفن، از طریدق تلویزیدون دیجیتدال یدا اینترندت های متنی، رأی پیام

كندد تر می دهدی را راحدت ویدژه احتمدال دارد از تیییراتدی طرفدداری كنندد كده رأی هكند كه جواندان بد می
18

. نخسدتین 

ی كدار را  اینترنتی در "انتخابات دموكراتیر مقدماتی" آریزوندا بده كدار رفدت، و نتیجدهاجباری  گیری  سیستم رأی

دهنددگان از اینترندت وارد شددند از رأیدرصد  41هر چند كه فقط   -درصد افزایش داد  62به 
19

. چنددین شدورای 

گیدری اسدتفاده كردندد، و دولدت بدرای  های دیگدر رأی از روش 2223در انتخابات محلی ماه مه  ،محلی در انگلیس

حضدددور اینترنتدددی تعیدددین خدددود در جادددت افدددزایش  هددددفی بدددرای 2226های پدددس از  سدددال ِِ  انتخابدددات عمدددومی

است كرده
22
. 

تواندد  گویندد می شدان سدخن نمی قابدل اعتمداد نیسدتند یدا بدا نسل دارانمد كه سیاسدت ای جوانان از اینه رفع نگرانی

دهنددگان  تدا خدود را بده رأی اسدتفاده کدرده اندداینترندت از  هدا پدیش از اینمدداران  تر باشد. بسیاری از سیاست سخت

ابدات دموكراتیدر ریاسدت جمادوری سدال در زمان نوشتن این مطلدب، ندامزدان انتخ  برسانند:معرفی کنند و جوان 

هسدتند. كلیدپ ویددیویی سدناتور هدیالری  youtubeی خود بده وب سدایت ویددیویی  ، در حال كشاندن مبارزه2228

خوانددد، بددیش از یددر میلیددون طرفدددار  رادهددام كلینتددون كدده سددرود ملددی آمریكددا را بدده سددبكی ندداخوش آهنددگ می

 دهد. كلیپ ویدیویی را بدست می 1622است، در حالی كه جستجو برای باراک اوباما بیش از  داشته

سددایت "وب كددامرون" خددود را راه انداختدده كدده دارای  كار، دیویددد كددامرون در انگلددیس، رهبددر حددزب محافظدده

 وبال  زندگی روزانه و یر بخش ویدیویی به نام "از دیوید بپرس" است.

 ،حزبدی ِِ  هدای سیاسدی و تولیدد سدخن پراكنی Myspace سدایت این مشدكل فقدط بده تولیدد صدفحاتی در اما حلّ 

دهندگان جوان  سیاسی الزم است مطمئن شوند رأی تواند محدود شود. احزاب های موسیقی نمی کلیپ ویدیوبه شبیه 

، شداید الزم دارنددمسدایل و مباحدث برای درک ی خود، تمامی اطالعاتی را دریافت كنند كه  های انتخابیه در حوزه

را بتدوان بدا  "سدبر قددیم"هایی فكر كنند كده سیاسدت بده  تر به میدان بیاورند، به راه الزم باشد چندتایی نامزد جوان

 بزنند. شنكه شیپور را از سر گشادای همنطبق كرد. ن "سبر جدید"نسل 

اندد،  هدایی كده دشدوار بدسدت آمده بده آزادیآندان احترام گذاشدتن  ا هدفب ،خوانی و موعظه برای جوانان روضه

جدای كشداندن آندان بده سدمت  هطور ترساندن آنان نسبت به نقش نداشتن در تحوالت جامعه. ب ای ندارد، و همین فایده

شدان را در مدورد  دادن فرصدتی بده آندان تدا حدرفمدثال بدا –تواند به سمت آندان بدرود  آرا، صندوق رأی می صندوق

كننده نیسددت؛ چددالش اصددلی  باشددد. سیاسددت كسددل تر شددان راحددت صددورتی بزننددد كدده بددرای مسددائل واقعددی و حیدداتی به
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 مدوادّ شدود،  كریسدمس میهدای  رقابتول كده چده كسدی نفدر ا ی ایدن اندازههمان  مداران است كه به سیاستی  عاده به

 به زندگی واقعی ارتباط دهند.نیز ی بودجه را  الیحه
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نوجوان انگلیسی، یک نفرشان باور دارد  6از هر  -87

 كند. " آنان را مشهور مینما "تلویزیون واقع

ی  گویندد از اواخدر دهده كدرد: بعضدی می " را اختدراعنما هاست كه چه كسی "تلویزیون واقع ناهایی سرزب بحث

شدند كه كاركنان تلویزیون به  هایی می ی "دوربین مخفی" آغاز شد، كه مردم عادی درگیر شوخی با برنامه 1942

نخستین بدار چشدم بیننددگان   ،COPSبنام 82آوردند؛ دیگرانی معتقدند كه نمایش آمریكایی اواخر دهه  صحنه درمی

شدد. بدرداری می هایش بداز كدرد، نمایشدی كده بدا دوربدین دسدتی فیلم ی سدختی بدا همده را به روی زندگی واقعی
1
امدا  

ی "برادربدزر " شدروع شدد. ایدن نمدایش كده  " بدا برنامدهنمدا كه "تلویزیون واقع آمد نظر می همردم، ب تر بیشبرای 

كشددور دیگددر تقلیددد   72 روی آنددتن رفددت، از آن موقددع تدداكنون در بددیش از 2222نخسددتین بددار در انگلددیس در سددال 

 است.  شده

كنندد كده در زیدر نظدارت  ای مشدترک زنددگی میانادكه در آن تعددادی آدم غریبده در خ -قالب "برادر بزر " 

ها را از دور خدارج كنندد تدا  دهنده تدا  بدا رای خدود، مسدابقه دشو افكار عمومی بینندگان دعوت میاز دائمی است و 

آمیز تجداری از سدوی خدالق ایدن نمدایش یعندی "جدان   حركدت نبدوغیر به عنوان خود را  -ی ناایی باقی بماند برنده

ی فدوربس  دمول" ثابت كرد. بدرادر بدزر  او را میلیداردر كدرد و ندام او را در فارسدت ثروتمنددترین افدراد مجلده

بده ون سدودآوری مثدل مجدری تلویزید  های كنندگانی كه امتیاز خیلی بدی نداشتند، شیل ثبت كرد و بعضی از شركت

 آمد.  شان سراغ

داد  هدددای انگلدددیس، پژوهشدددی منتشدددر كدددرد كددده نشدددان مدددی ، شدددورای یدددادگیری و ماارت2226ی   در هانویددده

گفتندد حاضدرند  اند. بیش از یدر نفدر از هدر ده جدوان می ی این نوع شارت ایجرهای انگلیسی تا چه اندازه تشنه تین

نفدر معتقدد بودندد كده در صدورت شدركت  6ر نفر در هدر برای رفتن به تلویزیون ترک تحصیل كنند، و بیش از ی

كده  رغدم ایدن علدی -شدند. وقتی از آنان پرسیدند چرا این همده اشدتیاق در یر نمایش تلویزیونی واقعیت، مشاور می

نفدر  12از هدر –میلیدون اسدت  322احتمال عملی برنده شدن در "برادر بزر " و موفق شدن، در حدود یدر در 

هیچ ماارت و شایستگی است.نیاز به راه عالی پول درآوردن، بدون  ،كند شارت می یكی پاس  داد فكر
2
  

توانسددت نقددش باتددری از "جیددد گددودی"  نمی نمددا ی تلویزیددون واقع سددتاره ِِ  ی شددارت زمددانی بددود كدده فددرد تشددنه
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بدزر . او بدود در سدری سدوم بدرادر  ای دهنده اهدل لنددن، مسدابقه ِِ  پزشدكی جستجو كندد. ایدن پرسدتار سدابق دنددان

جددایی در دل بینندددگان بدسددت آورد و خددود را بدده عنددوان زن جددوان برنددده نشددد، اّمددا در جریددان رقابددت توانسددت 

زن اسدت. او بدا یدر سدری  كند ریدودوهانیرو فوتبالیسدت و صددام حسدین مشدت ای بشناساند كه فكر می كننده سرگرم

نوشدت و حتدی بعددها یدر عطدر پرفدروش، -ای خدود  نامه الت زرد، و زندگیجهای تلویزیونی، مصاحبه با م  نمایش

میلیون پوند برآورد شد. 8توانست ثروتی شخصی بام بزند كه 
3
 

. در ایددن وارفددتهددای مشداور بددرادر بددزر " از هددم  ، شددارت گددودی در نمددایش "چاره2227البتده در هانویدده 

آزار نژادپرسدتانه  ،(بدالیوود هندد ی شدتی )هنرپیشده لپایی دیگدری را بده ندام شد كننده برنامه، وی متام شد كه شركت

اند از طریدق رواج  توانسته نما كنندگان تلویزیون واقع شماری از رقابت این است كه تعداد انگشت واقعیت .است داده

اش  مسیرهای شیلی پایداری بیافتند. در مجموع، برای نوجدوانی كده مطمدئن نیسدت بدا زنددگی آینددهبه شان،  شارت

كدار خدوبی  رسدد. الزم نیسدت ورزش ندوین چیدز خدوبی بنظدر می ِِ  وجدود ایدن ندوع سرشناسدیخواهد چه كندد،  می

رسدد ابیگیدل ِكلنسدی،  . بنظدر می، چدون مشداوریی خوبی باشی،  تدو مشداوری باشی، یا با هوش باشی، یا خواننده

نندده در مدورد ك یر بعدی انگلدیس" كدل قضدیه را در پاسد  بده پرسدش تایه ی "مدل درجه ای در مسابقه كننده شركت

بندی كرد كه "با یر فوتبالیست ازدواج كند، حامله شود و بعد خرید كند و تدا آخدر عمدرش  آرزوهایش بخوبی جمع

خوش بگذراند."
4
 

كده  –هدا باشدد WAGیكی از  گیرد هدفش در زندگی این باشدد كده چرا یر زن جوان جذاب باهوش تصمیم می

های انگلیسدی اسدت؟ چدرا ایدن همده  دوسدت دختدران فوتبالیسدت های زرد بدرای زندان و اصطال  گروهی روزنامده

ن خداطر باشدد ای هتواندد فقدط بد می واقعیدتزنند؟ ایدن  جوان، تحصیل خود را با بخت شارتی بسیار محدود تاخت می

 اند: ه كنند این فرصت باترین بخت رسیدن به چیزهایی است كه در تمنایش بود كه آنان گمان می

 مالی.  ثروت، پذیرش و ایمنی

كددامالً دور از دسددترس بنظددر  در نظددر بسددیاری از نوجوانددان و جوانددان، هسددتند کددههایی  همددان داشددتنی هددا این

 د.نرس می

كشدور صدنعتی منتشدر كدرد كده بده رفداه و خوشدبختی كدودک  21جدولی گروهی از  2227یونیسد، در اوایل 

انداخت: از میزان باسوادی تا بارداری نوجواندان،  های بسیار متنوعی نظر می به شاخی این بررسیتعلق داشت. 

كشدور  21از تعداد دفعات كنار هم نشستن اعضای خانواده برای شام تا سیگار و عرق نوجوانان. انگلیس در آخر 
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یس دارد نسدبت بده مجبدور شدد بگویدد انگلد رید ِِ  م طوری كده رئدیس "انجمدن كودكدان"، بداب رایدت قرار گرفت، به

كند. جوانانش كوتاهی می
5
ن نسل جوان "ناشداد، ای هگرین گفت ك لی ل اینسِ   ا كمیسیونر كودكان انگلیس استاد سر 

آرزوهدا و توقعدات محددود و بدا ی ضدعید بدا خدانواده و همتایدان،  ناسدالم، درگیدر رفتدار پرمخداطره، دارای رابطده

استند و احساس امنیت خاطر ندارد."است
6
 

کاری و  "کاسدبی  ی بر روی كودكان انگلیسدی و جامعدهرگذا های كسر سرمایه به دهه ،ی از مولفان گزارشیك

ی انگلیس با سطو   یورک یادآور شد كه جامعه دشوو از دانشگاهر  ـِـاشاره داشت. استاد جاناتان برحمانه"  رقابت بی

 ی خدود نوبده و ایدن وضدع به –شود(  بی تعرید میباالی فقر، بسیار نابرابر است )البته فقری كه با اصطالحات نس

شود. میزریق شان ت كودكان از زندگی به برداشت
7
 

امدا یكدی از  –كاهش اسدت حال ایم، فقركودكان در انگلیس در  آن طور كه در جای دیگری از همین كتاب دیده

كردن تعدداد كودكدان فقیدر  برای رسیدن به هدف نصدقرار است كند، و دولت   بچه هنوز در فقر زندگی می 3هر 

. اقتصاددانان نیز توجه دارند كده تحدرک اجتمداعی در انگلدیس در حدال كندد شددن اسدت، کندمبارزه  2212تا سال 

 احتمال كندتر هم خواهد شد. بهو

سال پیش داشت كه بتواند  12در انگلیس بدنیا آمد احتمال كمتری نسبت به كودكان متولد  1972كودكی كه در 

اش فرار كند.  های طبقاتی از ریشه
8
ی قرن بیستم احتمال داشت كه تا  تقریباً سه چاارم پسران طبقه كارگر در میانه 

ی  بخداطر تیییدرات بزرگدی بدود كده در جامعده تدر بیشباالتر ببینندد. ایدن مزیدت  ای هسالگی خود را در طبق 35سن 

فدوق العداده گسدترش یافتندد و در  ،وكدار و مدالی كسدب   هدای و بخش انگلیس پدس از پایدان جندگ دوم جادانی رخ داد

ای افدت انادكاری و تولید كارخ معدن ،كشاورزی ؛دفتری بوجود آمد-سفیدان و اداری از مشاغل یقه ای هنتیجه گنجین

کده – یافت ی كارگر بودند. و این روندد بداز هدم ادامده كرد. نامتحمل است كه همگی زمانی كارفرمایان بزر  طبقه

بداری نامتحمدل اسدت كده یافت.  و ایدن روندد بداز هدم ادامده –ی کدارگر بودندد ارفرمایان بزر  طبقدههمگی زمانی ک

تحرک اجتماعی كدم كدم احسداس خواهدد  ِِ  اجتماعی رخ دهد. و با این كند شدگی و عظیم ینین خیزشدیگر، این چ

تعجبدی ایندر ر خواهدد شدد. خود دشوار و دشدوارت   های فرار كردن از ریشه ،شد كه برای افراد جوان طبقه كارگر

 در پی یافتن مسیری نسبتا ساده برای شارت و ثروت باشند.نوجوان و جوان ندارد این همه 

تر است، اوضاع خیلدی باتدر نیسدت. در  شود تعرید مسایل طبقاتی مشكل تصور می یسنتطور بهدر آمریكا كه 

درصد كل درآمدها را اینر كسدب  16ها  اییترین آمریك آنجا هم نابرابری در حال رشد است: یر درصد پردرآمد
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هددا اگددر ببیننددد  شددد آمریكایی می تصددور ا ًعمومددها پددیش از اینبددوده.  1982برابددر آنچدده كدده در  2كننددد، یعنددی  می

ی رویدای مشداور  این در حقیقت شاید شالوده–پذیرند  رود آن را می ها به پیش می نابرابری دست در دست فرصت

حدال  ها در كده رسدیدن بده آن فرصدت ،اقتصداددان برجسدته نتیجده گرفدت 3ای از سدوی  العهآمریكایی باشد. اما مط

ی سدطو  جامعده دریافتندد كده پسدران همدان سدطو  درآمددی و  گدران در همده . پدژوهشاند شددندشوار و دشوارتر 

آن را چندین گدران،  روچی یكدی از ایدن پدژوهشر  ــِــآورند. استاد رابرت پ شان را بدست می شخصیت شیلی پدران

ی آمریكددایی  ن اسددت كده بخددش بزرگدی از جامعددهاید هسددال گذشددته رخ داد 25چده كدده در طدی  كنددد: "آن بنددی می جمع

رفدت. رویدای  گداننخبی  است. بیست سال پیش، رفتن به كالج كافی بود. حاال، بایستی به مدرسده  پذیرتر  شده آسیب

هددای قددوی  هددا بدا امنیددت شددیلی، دسدتمزد بدداال و ماارت آمریكدایی بدده سددختی زیدر سددوال اسددت: "یدر پددنجم آمریكایی

بدده بدداور پرروچددی فاقددد هددر گوندده امنیددت کدده انددد،  یر "طبقدده كددارگر تددازه" متعلق بددهبدداقی، درصددد  82خوشددبختند؛ 

است.
11
  

ثدروت  سدوی پدذیر به امكان و بر میدانراه  ،رسدد شدارت و آوازه كده چدرا بنظدر می ها، فامیددن ایدن با دانستن این

تدوانیم  اسدت كده مشدخی شدود بدرای حدل ایدن معضدل چده كداری میاین تر  ری است ساده. اما بسیار سختاست كا

اجتمدداعی"  نقددش"مددان را تشددویق كنددیم تددا بدده جسددتجوی انددواع متفدداوت الگوهددای  تددوانیم جوانان بكنددیم، و چگوندده می

شود، گرفتن نمرات خدوب  می ها در هنگام انتشار پژوهش یادآور طور كه شورای یادگیری و ماارت بپردازند. آن

 تر بسدیار بسدیار محتمدل ،ای یدا دانشدگاهی ی آمدوزش حرفدهها در نوعی از برنامه امتیازیامتحانی و بدست آوردن 

آوردن  بدسدت تدا آمریکدایی کندد،   هدای نانصدیب جو یدرازمددت ِِ  دانه و موفقیت مالیمن شرافتمزدی  دست تواند می

.نما تلویزیون واقع نقشی در 
12 

سال وجود  24تا  16 میلیون نفر با سنّ  1.1، واحد محرومیت اجتماعی دولت برآورد كرد كه2225نوامبر  در

كداری بندد نیسدت. وزیدر  هشدان بد ای یدا تحصدیلی حضدور نداشدته و دسدت دارند كه در هیچ ندوعی از آمدوزش حرفده

آور اسدت و  ضدعیت باشدند، تادوعها ممكن اسدت در ایدن و ساله 16كه  است این آموزش و پرورش آلِن جانسون گفته

كه وقتی "مدرسه را ترک كردم، هزاران شیل  اضافه كرد خودش از ادامه ندادن به تحصیل در حسرت بوده و این

آیندده قدرار نیسدت  دراّما ها مشیول شوی.  توانستی بدون هیچ گونه صالحیت و شایستگی به آن وجود داشت كه می

 "كه اوضاع به همان ترتیب باشد.

كرد تا بفامند نمرات خوب، بجای نمایندگی خوب یر شركت، هدفی است كده  مجابها را  توان بچه ر میچطو
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آمدوزان بداالی  ی تداوم تحصیلی" را ابدداع كدرد كده بده دانش داشته باشد؟ انگلیس "كمر هزینهتالش کردن ارزش 

تواندد  مه دهند. این كمر هزینده میشان ادا شد تا به تحصیل یا كارآموزی سال خانوارهای كم درآمد پرداخت می16

هددم  تددر بیشی  تواننددد كمددر هزیندده آمددوزانی كدده خددوب درس بخواننددد می پونددد در هفتدده هددم باشددد، و دانش 32تددا 

بگیرنددد.
13 

را بدده هددای كددامپیوتری  گددردش گروهددی، دانلددود موسددیقی یددا بازی  آمددوزان، های دیگددری بدده دانش برنامدده

درصدد حضدور كالسدی داشدته باشدند  122آمدوزانی كده  نچسدتر موتیدد بده دانشی م دهند: برنامه رایگان پاداش می

دهد. جایزه می
16  

 

شدان ادامده  هایی كده بده درس هایی بدرای تشدویق بچده برنامده ،NBAآنجلدس كلیپدرز  هایی مثل لس در آمریكا تیم

كننددد ی كددالج می هددا را بورسددیه كننددد و آن دهنددد اجددرا می
17

وقتددی  Dellكددامپیوتری ی تكنددوی  ، در حددالی كدده پددروهه

 یکددی از مندداطقدهددد. رئددیس  سدداعته را طددی كننددد، یددر كددامپیوتر رایگددان جددایزه می 42ی  آمددوزان یددر دوره دانش

و كسددب  ی ممتدداز آمددوزان كمددر كددرده تددا  ارزش ماندددن در مدرسدده گویددد منطقدده بدده دانش آمددوزش و پددرورش می

است. بوده انش تر از توانباال کردند كه تصور میرا درک کنند ای  موفقیت در منطقه
18
 

گیرندد و بكدار  هها را بد هدا و ایدده ن طر ای هریزان مددارس و آمدوزش و پدرورش الزم اسدت كد مدیران و برنامده

 یهددا طر در ایددن میددان اندازنددد. بیاز ایددن هددم، فكرشددان را بكددار  تددر بیشهای  هددا و برنامدده بددرای درانددداختن طر 

شدكل  بدهتوانندد بده درون جماعدات سدر بزنندد و  هدا كودكدان می كده در آن–ی كداری  های تجربده ای و برنامه مشاوره

هدای باتدری  توانندد تماس اهمیت دارند. مددارس می –های شیلی مختلد اطالعات بگیرند دست اول در مورد گزینه

هدایی را  آینده را تشویق كنند كده پروهه-موزان خوشآ باشند و دانش داشته منطقهی  های جامعه با كارفرمایان و كالج

هایی مانند كارآفرینی در سط  مدرسده  شان است در دست بگیرند. در ضمن الزم است درس در مناطقی كه به نفع

آمدوزانی  اند، اما تمام دانش ها مرسوم بازرگانی دانشگاه مدارسها در  تدریس شود؛ در حال حاضر، این گونه درس

زایی هدایت شوند و بده عندوان  توانند به همان مسیر ثروت وكار باره بگیرند، می ند از یادگیری آن كسبتوان كه می

 خوراک نمایش تلویزیونی شناخته و تحسین شوند.

تری  كنندده الگوهدای  شخصدیتی دلگرم   ،نما جوانان انگلیسی، علی رغم رویاهایشان برای شارت تلویزیون واقع

از همه الاام  تر بیشدهندگان خود پرسید از چه كسی  ها از پاس  . شورای یادگیری و ماارتكنند را نیز انتخاب می

دومدین نفدر پدس از او جی.كی.رولیندگ  .شان كارآفرینی به نام سر ریچارد برانسدون بدود گیرند. باالترین گزینه می

وست داشتند مثل نخست وزیدر پیشدین نفر گفتند د 22های هری پاتر بود. و تقریباً یر نفر در هر  نای داست نویسنده
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ثبدت  )گدوردون بدراون( همدان دوره  انگلیس یعنی تونی بلر باشند. پاس  آنان در مورد الگدوگیری از وزیدر دارایدی

ند نخست وزیر بعدی است، پیش از این نظرش را در مورد فرهنگ مشداهیر نك ها فكر می نشد. اما مردی كه خیلی

 است.   تمام  شده انش وی باور دارد كه دوران نوین بیان كرده بود؛ ای انهرس

كند انگلیس در حال بیرون رفتن از دورانی است كه بده  ، براون به گزارشگران گفت فكر می2227در آوریل 

ن خداطر كده مشداورند... مدردم ای هفقدط بد، هدا مشداورند قول شما مشداهیر تلویزیدونی ارزش دارندد، دوراندی كده آدم

ربزه دارند از آن دوران به كنند. هاست گذار می ی آدم آنچه كه در پشت شخصیت و جن
19 

 

ممكن است رّدی از خدمت به منافع خود وجدود داشدته باشدد؛  مردان،  سیاستسخنان در این سخنان، مانند سایر 

زدن به منتقدانی اسدتفاده كدرد كده بددلیل جددیت و سدردی نسدبی او در افكدار  آقای براون از این استدالل برای گوشه

از قبوالنددن ایدن نكتده بده  تدر بیشاند. امدا شداید در ایدن عبدارات چیدزی  میل وزیری وی بی عمومی، نسبت به نخست

بدرد. انگلدیس ندوین بده  مان از شوخی و جدوک لدذت می  رأی دهندگان وجود داشته باشد كه مثالً نخست وزیر بعدی

ممكدن اسدت وقدت آن رسدیده باشدد كده  –از ذات و سرشدت، بده دنبدال سدبر و روش اسدت  تر بیشرسد كه  نظر می

 آونگ دوران به سوی مخالد نوسان كند.
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میلیارد دالر برای ارتش  008، آمریكا 7550سال  در -89

 هزینه كرد. 

  !"خطرناک"دولت  ششنظامی   برابر كل هزینه 73 یعنی

های واقعی بشدریت  گرسنگی را فراموش كن، فقر را فراموش كن، بیماری را فراموش كن، اگر بتوانیم ارزش

ن مسدئله جادان ندوین مدا "دفداع" اسدت. دنیدا مبدالغ تدری را از طریق مفداهیم و ابزارهدای نداب مدالی تعیدین كندیم، مام

المللددی پژوهشددی صددل   كنددد. بنیدداد بین اش هزیندده می غیرقابددل تصددوری بددرای نیروهددای زمینددی، هددوایی و دریددایی

 3.4یعنددی  –میلیددارد دالر بددرآورد كددرد  1118های نظددامی جاددان را  ،  هزیندده2225( در سددال SIPRIاسددتكالم )

.2224از سال  تر بیشدرصد 
 1

ی زمدین اسدت. بیداییم و  دالر بدرای هدر نفدر بدر روی كدره 173این مبلغ بده معندی  

 كند.  میلیون دالر برای امور نظامی هزینه می 127طور دیگری نگاه كنیم: هر ساعِت هر روز، دنیا بیش از 

میددزان  2227اسددت. بددرای  ی آمریكددا بوده ایدداالت متحددده ،ی نظددامی كننددده و امددروز بزرگتددرین هزینه جددا اینتددا 

فامیم؟ بیداییم و چنددتایی مقایسده  اسدت. از ایدن ارقدام عظدیم چده مدی میلیدارد دالر افدزایش یافته 626.1درخواست بده

برابر بدیش از  جادانی اسدت. آمریكدا براسداس برآوردهدایش، هفدتنظامی های  روی هزینه كنیم. مسائل جاانی دنباله

كشدور  14اسدت. درواقدع، آمریكدا بدیش از مجمدوع  2ی  ارههای نظامی شم كند كه در فارست هزینه چین خرج می

ی جنوبی در نظدر  كند. وقتی آمریكا را با شركایش در ناتو و استرالیا، هاپن و كره این فارست، هزینه می ِِ  بعدی

های  از دو سوم تمامی هزینه تر بیشكند. یعنی  از كل باقی كشورهای دنیا خرج می تر بیشبگیریم، این گروه بسیار 

برابدر  29های نظدامی آمریكدا  اسدت. هزینده كننده خیرههدم " )خطرنداک( "دولدت سدرخ 6نظامی دنیا.  در مقایسه بدا 

است.  شمالی، سودان و سوریه های كوبا، لیبی، كره مجموع بودجه
2
 

 همین آمار و ارقام به تناایی حكایت از آن دارد كه بسدادگی بفامدیم كده چدرا بسدیاری از ندااران ایندر بدر ایدن

و بدیش از   باورند كه دنیا تناا یر ابر قدرت جاانی باید داشته باشد. ارتش آمریكا بدا دسدت و دلبدازی درسدت  شدده

 حد هم توان این كار را دارد.

میلیارد دالر خرج امدور دفداعی كدرد. 1222، در اوج جنگ سرد، دنیا 1985در سال 
3
ی  در طدی اواخدر دهده 

افكندی"  این روند معكوس شد و چون "جنگ ضد هدراس 2221سپتامبر  11ز اما ا –، مخارج آرام آرام كم شد 92
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ها باز هم افزایش یابد. از پیروزی نداشت، احتمال دارد كه هزینه ای انهدر جاان نش
4
دولت فعلی آمریكا قرار است  

سال آینده برای امور دفاعی خرج كند. 6میلیارد دالر در  2722
5
 

هدا  یابد؟ مركدز كنتدرل و عددم تكثیدر سدال   آن به چه چیزهایی تخصیی میهای گزاف آمریكا چگونه و  هزینه

 دهد: را شر  می

داری، و مبلدغ درشدت   میلیارد برای عملیات و نگه 117ها(،  میلیارد برای كاركنان )شامل افزایش حقوق 98.6

شددود.  مددی تددازههای  كدده شددامل ابددداع و اختددراع و خریددد سددال –میلیددارد بددرای پددژوهش و تدددارك تجایددزات  135

های عملیات نظامی در افیانستان و عراق در بودجده دفداعی بده  كند هزینه تاكید می CDIمن از بنیاد  كریستوفر هل

های امنیت داخلی. هزینه تر بیشطور  آیند و همین حساب نمی
6
 

انددد  روبروسددت، بسددیاری از نددااران مدعی یدرواقددع، در دورانددی كدده اقتصدداد آمریكددا بددا كسددر بودجدده بزرگدد

تواند باتر از این خرج شود. وقتدی پرزیددنت بدوش قدانون اعتبدارات دفداع ملدی در سدال  ی دفاعی آمریكا می بودجه

مان را بدرای تمدامی آنچده كده  كنم ... ارتش كرد اااار داشت: طرحی كه امروز امضایش می را امضاء می 2224

كندد، و امنیدت  كندد، صدل  را حفدظ مدی مان را قدوی مدی اهد كرد. ما هر آنچه كه ملتدر پیش روی ماست، آماده خو

داد. سازد، انجام خواهیم مردم آمریكا را پایدار می
7
گران گفت كده ارتدش  هنگام سناتور جان مر كین به گزارش هم 

ایی میدان پیمانكداران و ی خودمدانی مافید فروشی به مالیات دهندگان" است و "این رابطه باز هم در تالش برای "كم

میلیدارد بده  9.1ی ممكدن اسدت." سدناتور مدر كدین اشداره كدرد كده گزاران دقیقاً بدترین نوع رابطه پنتاگون و قانون

گفدت ارتدش هندوز در  گری می اندد. تحلیدل شود كه هنوز عملیاتی نبوده ای ریخته می های دفاع موشكی حساب برنامه

روندد، بجدای اینكده روی  های سدنتی می ایدن اعتبدارات بده سدراغ برنامده تدر بدیشكندد: " سیر می" دنیای جنگ سرد"

كار كنند.و گذار های انتقالی  پروهه
9
 

امور نظامی است، مدعی است كه درواقع آمریكدا هدیچ نیدازی بده ابدداع و  اتاق فکرمركز اطالعات دفاعی كه 

در حال ابدداع آن چندان  فعالهیچ كشور دیگری  چون–ی تازه تسلیحاتی ندارد  بسیار پیشرفته   های تكمیل این سیستم

ای نیست. چیدهیپ   های سال 
12
هدا از خدط تولیدد بیدرون  اوریـّ ترین فند كده تدازه در حقیقت پنتاگون تقریباً به محض این 

گونده صدادرات تسدلیحات فدوق پیشدرفته، آمریكدا را  اسدت. این كنندگان داده ها را به تولید آیند، مجوز صادرات آن می

اسددت. "شددورای دنیددایی قابددل زیسددت"  ای بددا خددوِد آمریكددا كشانده ی تسددلیحاتی شددكل مددوثری بدده میدددان مسددابقه بدده

دهددد، و ایددن  یر نبددرد، تددوان نسددبی نظددامی آمریكددا را كدداهش می كنددد كدده صددادرات تجایددزات درجدده خاطرنشددان می
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 تدر بیشهای  فداعی بدرای بودجدهنكده "سیاسدت مدردان، و صدنایع نظدامی و دای هشود ب ی خود منجر می وضع به نوبه

برتدری داشدته   های صادر  شدده ای تدارک شوند كه نسبت به سال  ترشونده نظامی فشار بیاورند تا تجایزات پیچیده

ی تكدراری از ندو شدروع  شدود و چرخده آخدری هدم دوبداره بده مشدتریان خدارجی عرضده می ِِ  اوریـّ باشند. این فن

شود." می
11
 

شددتباهیا ِِ  ایددن مسددابقه تسددلیحاتی
35
زات فددوق یددی تجا كنددد كدده در زمیندده تر را تشددویق می كشددورهای كوچددك 

 گذاری كنند. ی نظامی كه توانش را ندارند، سرمایه پیشرفته

گسدیخته" افشدا  های از هدم الملدل بده ندام "زنددگی الملدل و سدازمان آكسدفام بین گزارش مشدترک سدازمان عفدو بین

ی انسدددانی  ی توسدددعه های دفددداعی، در زمینددده دارای بددداالترین هزیندددهكندددد كددده نزدیدددر بددده نیمدددی از كشدددورهای  می

ی نظدامی مصدرف  اش را در زمینده درصدد تولیدد ناخدالی داخلدی 22پایینی دارند: اریتره نزدیر بده    های شاخی

میلیدون دالر بدر روی یدر  42گذاری ممكدن اسدت اتدالف پدول از كدار دربیایدد. تانزانیدا  كند. گاهی ایدن سدرمایه می

تدر از  هزینه كدرد كده طبدق گزارشدات، گران 2222 -2221نظامی در سال -تم كنترل ترافیر هوایی كشوریسیس

اش نامناسب. معمول بود و برای كاربری
12
 

های نظامی قطعدی اسدت، درسدت ایدن اسدت كده ببیندیم قددرت عظدیم  رسد افزایش هزینه در حالی كه به نظر می

گدذارد. در زمددان نوشددتن ایدن مقالدده، وضددعیت در  قدددرت تدداثیر می ِِ  نظدامی آمریكددا چگونده بددر روی تددراز جادانی

های  المللدددی حملددده هدددای شورشدددی مسدددل  بدددر ضدددد نیروهدددای ائتالفدددی و بنیادهدددای بین اسدددت، و گروه عدددراق شكننده

هایی كده كارشناسدان ندام راهبردكنند.  ای از قدرت اشاره می ها به شكل تازه دهند. این تاكتیك افكنانه انجام می هراس

تدراز را در امتدداد  ی نسبتاً هم های آینده بجای این كه دو نیروی جنگنده دهند. جنگ ها می تادیدات نامتقارن" به آن"

هدای بدزر  قدرار  ی كوچدر را در مقابدل ملت های سازمان یافته ها رویاروی هم كنند، به احتمال زیاد، گروه جباه

 كنند. میتعقیب ها را  رحمانه آن ناسایی كرده و بیهای منظم را ش ها نقاط ضعد ارتش دهد. این گروه می

ابداع و برای ای كه ارتش آمریكا در تالش  اوری تازهـّ ا فنای هماند. اینر این است ك ای كه باقی می ی تازه مسئله

                                                 

-
35

رود، ایدن گدزارش نیسدت، بلکده  مدی بیدرون  ی شدده بیدان ایدن تعبیدراز حدّد  گدزارتعبیر درست، طبعا باید "عمدی" باشدد. اشتباهی:  

کنندگان سال  را فراموش کدرد کده سدناتور مدر کدین در چندد سدطر  تولید نفوذتوان  هم همراه با فراموشی. چگونه می خوانی است، آن نیتّ 

کدار بماندد. بایدد تولیدد  دار و کارخانده نمدی تواندد بی ؟ سدرمایهاسدت هگذاران و دولت اشداره کرد شان با قانون باالتر به تبانی آشکار و مافیایی

ست و باز هدم آلدوده ها ونیا سال  باشد که قاتل انس ،ها وناست و قاتل انس  شده این تولید، خودرو باشد که آلوده ساز زمین و زمان کند. حال 

 ی زمین. )م.(  سازسیاره
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 (IISS)یراهبردهای  های نامتقارن دارد. بنیاد جاانی بررسی ای در برابر مااجمین جنگ آیا فایده ،تكمیل آن است

ی  است، جنبده جایی كه آمریكا القاعده را به شكل موثری از پایگاهش در افیانستان محروم كرده كند از آن تاكید می 

ی  دارد كده در گسدتره تدر بیشافكن احتمدال  هدای هدراس اسدت. حداال، گروه  افكندی كدم  شده نظامی عملیات ضد هراس

اف برای حمدالت نظدامی سدنتی بسدیار انددک اسدت. بنیداد خاک تعدادی از كشورها پخش شوند و بنابراین تعداد اهد

IISS های كنددد كدده "تكامددل و تحددول" حقیقددی ارتددش آمریكددا فقددط در داشددتن و بدسددت آوردن سددال  بینددی می پیش   

شددان نیددز  های پنداشددت آنددان و عملیددات میدانی تر نیسددت، بلكدده در تیییددر فرهنددگ نیروهددای مسددل ، شددیوه پیشددرفته

هست.
13
 

های تددازه  ی را بدده سدمت پدژوهش و سدداخت سدال تدر بیشخواهدد واقعداً پددول  برخدی معتقدندد كدده اگدر آمریكددا می

تواندد بدا كداهش حضدورش در بیدرون  ی آمریكدایی آن را بگیدرد: می دهندده سرازیر كند، نیازی نددارد كده از مالیدات

جویی كنددد. پددول الزم را صددرفهآمریكددا، و بددا متعاددد ندیدددن خددود بدده دخالددت در بسددیاری از كشددورهای دیگددر، 
14
 

تواند اثدرات و پیامددهای نداگواری بدرای كنتدرل تسدلیحات ببدار  دورنمای ابر قدرتی انحصاری و تا دندان مسل  می

آینددد تددا وابسددتگی كمتددری بدده آمریكددا  شددان برمی هددا درصدددد افددزایش قدددرت نظامی آورد. درچنددان وضددعی، ملت

ناشی از آن بدست آورند. ِِ  ای های منطقه ثباتی رخورد با بیی برای بتر بیشباشند و توانایی  داشته
15
تاكنون چندین  

رئدیس  ِِ  میلیدارد دالر 554هایی كده بدا  قدر هم صدایت بلندتر و سال  تر، همون ات بزر  است: هر قدر سال  بوده

 اند. شوند، واقعاً بزر  جماور بوش خریداری می

های نظامی باشد، طبیعدی  اش هزینه ترین تقدم ی باالترین و بزر اگر دنیا به روال امروزی خود ادامه دهد یعن

زیسدت از ایدن  اند كه باداشت، آموزش و محیط های بسیاری نگران است كه پول آن را از جایی باید تایه كند. گروه

توسدعه و  هایشدان ادامده خواهندد داد و های فقیدر بداز هدم بده تقددم رفداه ارتش بینند، و بسیاری از ملت تقدم صدمه می

انگیر  تدوانیم كدرد، وسوسده میلیدارد دالر چده می 1118كه بدا آن  رفاه مردم عادی را فراموش خواهند كرد. فكر این

هدای امددادی  میلیدارد دالر،  تدامین كمك 15ی مدردم دنیدا سداالنه  های باداشدتی اولیده بدرای همده است. تامین مراقب

 5میلیددارد دالر و تددامین آمددوزش اولیدده بددرای همدده در حدددود  2های كشدداورزی پایدددار در حدددود  قحطددی و برنامدده

دارد. میلیارد دالر هزینه برمی
16
 

ای داشدته باشدد كده هددف   های تدازه ی نسبت به ابداع و تكمیدل سدال تر بیشتصور دنیایی كه توسعه و رفاه تقدم 

ای از  ی تددازه شددیوهشددان ارعدداب، معلددول كددردن و كشددتن اسددت، تصددوری دشددوار نیسددت. تناددا نیازمنددد  انحصاری
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اند  ها برای تضدمین امنیدت ضدروری كه كدام سال  مان در مورد این پندارهای اندیشیدن است: نگاهی دوباره به پیش

از پدیش بدا  تدر بیشهدا هرچده  ی نبرد با دشمنانی كده احتمدال حملده دارندد چیسدت؟ ایدن روزهدا ارتش و باترین شیوه

و در عوض، آنان را بده عندوان تدوهین  -آورشان نیستند های سرگیجه همرعوب زرداخان کهروبرو هستند  یمخالفان

فقدر و  و در ایدن سدو، درکبرتدری غربدی  درک– خشم آندان لبینند. ما با روبرو شدن به برخی از عل و چالش می

 توانیم بزرگترین سال  صل  را بدست آوریم. می –شانمحرومیت خود

 



 

 235 

 وجود دارد.میلیون برده در دنیا  72امروزه،  -88

و بده  هدختدر دیگد 5ماشدین كردندد، همدراه بدا سدوار  نوانتخاب كرد. م نوو م اومد ]آوارگان[به اردوگاه  یه مرد

یكدی یكدی رو كردیم. دخترها  اشت بیرون بریم. تمام روز باید كار میذخارطوم بردن. نمی اسمای در جایی به  نهوخ

خونده و حیداط بدزر  را  ی دادم، همده سدخت انجدام مدی اید كارهم برد. من باین رو و م اومد... روزی زنی نبرد

پنج تا شدند... شروع كدردم  ]كم كم[كردم،  نگاداری می وهاش ر تم، بچهسش با دست می وها ر كردم، لباس تمیز می

از مدن گدرفتن. پدیش از  ندوبچگی م اوناهای ... بازی را دوست داشتم، چون خودم هنوز بچه بودم؛  به بازی با بچه

كی كتددر ی، بددرای هددر چیددز كددوچاونخواندددم، امددا االن ندده ... بجددای  تددوی مدرسدده درس میخددودم هددا، مددن  این

خوردم. می
1
 

سال داشت. او را  12 وقتی كه "منده" مجبور شد به خاطر جنگ داخلی از روستای خود در سودان فرار كند،

ده شش یا هفت سال بعد را بعنوان برده گذراند. بعداً كده بده لنددن بدرده  از یر اردوگاه آوارگان به بردگی بردند. من

آیدد، امدا  بنظدر مدی 19های اواخر قدرن  بود تا برای خانمش كار كند، از خانه فرار كرد. داستان او، شبیه قصه  شده

داخلدی كده  غمگنانه باید گفت این طور نیست. بردگی همین االن در سودان وجدود دارد، كشدوری ویدران از جندگ

نفدری اسدت كده  142222یكی از  خانمدان هسدتند. مندده پذیر بی اش بدنبال طعمده، در میدان افدراد آسدیب تاجران برده

اند.  به بعد وادار به بردگی  شده 1986شود از سال  تخمین زده می
2
 

ه عمدر بردگدی آیدد كد گوید. بنظر می آور در تاری  بشر سخن می ی "برده" از چیزی وحشیانه، چیزی شرم واهه

 تددر بیشهددای باسدتانی، بردگدان غالبداً زندددانیان جنگدی بودندد.  بده قددمت عمدر خددود اجتمداع انسدان اسدت. در فرهنگ

كردند. در عربستان پدیش از اسدالم،  ها كار می آمد كه بردگان در آن ای بدست می ثروت آتن باستان، از معادن نقره

ای، هنرمندد و دلقددك. در  ی صدییه اجگدان حرمسدرا، معشدوقهخو :كردنددد هدای تخصصدی خدود افتخدار می بده ماارت

كردند. ها زمین را برای اربابانشان كشت می اروپای قرون میانه،  سرف
36
 

از قدرون میانده آغداز شدد.  بردگی در آفریقا گسترده بود، و رفت و آمد بردگان آفریقایی به سایر كشورها، پیش

را كده بردگدان آفریقدای غربدی در تعددادهای بداال بده مسدتعمرات مدیالدی بده اوج رسدید، چد 18این جریان در قدرن 

ریقدا بده عندوان بدرده حمدل فمیلیدون نفدر از آ 13شدود در حددود  شدند. برآورد می ی آمریكا( حمل می دنیای نو )قاره

                                                 

 سرف: كشاورز وابسته به زمین در اروپا.  -36
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شدند.
3
 

)بدا اصدالحیه سدیزدهم قدانون اساسدی  1865در انگلیس، و در آمریكا بده سدال  1838بردگی سرانجام در سال 

 2ی  بردگددی، آن را در سراسددر جاددان ممنددوع كددرد. مدداده 1926سددال  ی نامدده ایدداالت متحددده( برچیددده شددد. توافددق

گیدری و  كده خریدد و فدروش بدرده را پدیش پذیرندد هدای نماینددگی می تمدامی هیئت"وضدعیت را بسدیار روشدن كدرد: 

ی اشكال خدود بده اجدرا  بردگی را در همه ِِ  ، و هر چه زودترهروند برچیده شدن كامل، پیش ]و[ سركوب كنند... 

نامدده مكمددل الیددای بردگددی، تجددارت بددرده و ناادهددا و  توافددق 1956پددس از آن سددازمان ملددل در سددال  "درآورنددد.

بدهكار، سدرف  ِِ  نوكریبه خواست  ی كشورها می نامه از همه های شبیه بردگی را به تصویب رساند. توافق رویه

 نوكری كودک پایان دهند.بودن، زن فروشی برای همسری و 

كرد كه پایانی بدرای بردگدی در  آور،  تضمین خواهد كردی كه تمامی این قوانین، تمامی این تاری  شرم فكر می

ی تاریخی دیگری، بدرده وجدود دارد.  از هر دوره تر بیشاین دنیای نو رقم زده شود. این كار نشد. امروزه در دنیا 

هدا بجدز قطدب جندوب كاالهدایی را  میلیدون بدرده در تمدام قاره 27 دودحددر نندد ك بردگدی بدرآورد می-های ضد  گروه

كنیم. كنند كه ما در دنیای غرب هر روز مصرف می تولید می
4
 

یدر یدا  ،كده بدر روی وی ،كرد: "وضعیت یا شدرایِط فدردی بردگی را این چنین تعرید می 1926ی  نامه توافق

  ویژگدیچندد بردگدی" -المللدی ضدد "سدازمان بین تعرید ندوین  اعمال گردد." تملرّ  های ناشی از حقّ  تمامی قدرت

شود  كند. برده از طریق تادید به كار مجبور می حقوق بشر جدا می ضشمرد كه بردگی را از سایر موارد نق برمی

شدود، مثدل  تدار میبینند، مانند اشیاء بدا آندان رف می دهد. بردگان خفتّ  مالر اوست یا به او فرمان می ،و كارفرمایی

ی تحدرک آزادانده بده آندان  كنند، یدا اجدازه شوند و به شكل واقعی و فیزیكی محدودشان می اثاثیه، خرید و فروش می

 دهند. نمی

كدردیم بده  چطور ممكن است این همه آدم در دنیای ما از این حقوق اساسی محروم بمانند؟ و چیزی كه فكدر می

 و تا این حد نامحسوس است؟ فته، چگونه هنوز و تا این حد فعالّ تر تاری  انسان تعلق یا بخش تاریك

هنوز كه هنوز است وجدود دارد.  –شوند ها مثل اثاثیه خرید و فروش می كه آدم–ی بردگی  شكل سنتی و مالكانه

دكدان كنند، و این كار را با دزدیدن زنان و كو گی برای پول درآوردن استفاده میدنظامیان مسل  سودانی از بر هشب

دولت  اّما هنوزسال پیش بود كه بردگی غیرقانونی شد،  22دهند. در موریتانی، تازه همین  و فروش آنان انجام می

است. اندركاران آن انجام داده این رفتار و اقدام بر ضد دست تر بیشهر چه اقدام ناچیزی برای محكومیت 
5
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كندد. میلیون نفر را در سراسر دنیدا درگیدر می 22ترین شكل بردگی است، كه  بدهكاری" مرسوم جای به"كار 
6
 

آندان تناددا  "كدار"نیدروی شدوند.  افتندد یدا بده گددرفتن آن وادار می كدارگران بددهكار اغلدب بدا حقده بدده دام یدر وام می

چندان  شدان آن شان، مجبورند كار كنند. شرایط بازپرداخت بازپرداخت قرضبرای  ای است كه دارند، بنابراین وثیقه

هدا  ی وام نشدوند. ایدن قرض چنان پایین است كه ممكن است هرگز قادر بده تسدویه انه و ارزش كارشان آنگیر سخت

 های بعدی منتقل شوند و كودكان فردا را از بدو تولد به بندگی محكوم سازند. ممكن است به نسل

حلددی را تیذیدده كنددد كدده اقتصدداد م اش در جنددوب آسیاسددت و در صددنعتی كددار می ی اصددلی كددارگر بدددهكار، نموندده

كسدرا، پسدری اسدت كده بدرای اربداب  ،اندد، یكدی از همدین كدارگران كند: كشاورزی و آجرپزی دو صنعت رایج می

روز  كند. صدها مرد، زن و كدودک را در تمدام سداعات شدبانه گیر بدنامی در روستای سنگر پاكستان كار می سخت

گیرد، اگر سخت كار نكنند. خدواهر و بدرادر كسدرا  میكند وآنان را به باد كتر  ای نگاداری می صورت زنجیره به

هدا مردندد،  یاد دارم. آن دارویدی مردندد. "هندوز صدورت خدواهر و بدرادر در حدال مدرگم را بده بخاطر بیماری و بی

دار فعلدی  ی كسدرا را زمدین چون پدرم پول دارو خریدن نداشت و به او اجازه ندادند به دكتر برساندشان." خدانواده

كدرد. وقتدی از كسدرا  حرمتدی و تجداوز می زد و بده زندان بی اربدابی كده كدارگرانش را مدی–پیشین خریدد  از ارباب

خدواد  ده؟ پدس چده كسدی می پرسیدند آیا  دوست دارد به مدرسه برود، كسرا پاس  داد، "بله، كدی بده مدن اجدازه مدی

كار منو انجام بده؟
7
 

كشدانند و قدول  به شارهای بزر  یا سایر كشورها می شكل دیگر بردگی، كار اجباری است: آدماا را با فریب

یابنددد. ایددن نددوع حمددل و  خددود را در دام بردگددی می ،دهنددد، امددا بجددای آن، كددارگران كددار خددوب بددا حقددوق خددوب می

هدا را بده  كداری كده جریدان ثابدت آدم های خدالف جابجایی انسان تجارتی است در حال رونق و سودآور بدرای دسدته

یر میلیدون نفدر هدر  كند كه نزدیدر بده ی آمریكا برآورد می اندازند. وزارت خارجه راه میسمت كشورهای غربی 

شوند. ساله از مرزها قاچاق می
8
 

سدال داشدت. بعدد از  4ارشاد را دوست پدرش از بنگالدش به امارات متحده عربی قاچداق كدرد. آن موقدع فقدط 

د. شدتردوانی بسدیار خطرنداک اسدت: پسدرها بده شدتر آن او را تحویل اربابی دادند تا برای شترسدواری تربیدت شدو

ن پسرها آب و ای هكیلومتر بدوند. ب 62توانند با سرعت  سانت قد بلندترند و می 182شوند، شترهایی كه از  بسته می

او را در دبدی پیددا كردندد، امدا مدردی كده  شدان پدایین بماندد. سدرانجام والددین ارشداد ردّ  دهند تدا وزن غذای كمی می

ی پلیس بدرده شددند. پددر ارشداد  و هر سه به اداره–را دزدیده بود، به پلیس مدعی شد كه خودش پدر اوست  ارشاد
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میامان امارات، ارشاد را شناسایی كدرد و  یر مقام بنگالدشی ِ گذشت كه طور می از دبی اخراج شد. اوضاع همین

اش پیوست. پس از آن بود كه وی آزاد شد و به خانواده
9
 

كنند، و هنوز دیگراندی هسدتند كده  زا كار می ها میلیون كودک در سراسر جاان در شرایط خطرناک یا آسیب ده

 شوند. های وقیحانه می بازی در فیلم یاگری  قربانیان استثمار جنسی، مجبور به روسپی

رایطی بددتر است و فدرد بدرده ممكدن اسدت حتدی در شد گذشتهدر دوران آورتر از بردگی  خفت ،این نوع بردگی

شدان بداز هدم حداكی  ای دراز مدت بود. هر چند كه همه اوضاع ی میان برده و مالر رابطه باشد. در گذشته، رابطه

دوسدتانه از سدوی مالدر  ی داشدت كده رفتداری نوعتدر بیشاز سوءرفتار نسبت به حقوق بشر بود، اما برده احتمدال 

تواند كار ارزشدمند زیدادی بكشدد. امدا در دوران ندوین،  است، نمی یا بیمار ای كه گرسنه باالخره، آدم از برده –ببیند

شود و فراوان هدم  كنند، كه ارزان خریده و فروخته می ی دور ریختنی و یكبار مصرف نگاه می به برده، مثل اثاثیه

تواند جایگزین شود. می
12
بدرده  دالر بود؛ امروز یر 42222میانگین قیمت برده در جنوب آمریكا به پول امروز  

ارزد. دالر می 92طور متوسط فقط  به
11
 

هدا  آیدد تحریم سازد. در حالی كه به نظدر می این یكبار مصرف بودن است كه اقدام بر ضد بردگی را دشوار می

كنند. مثالً در كشدتزارهای غدرب آفریقدا، قیمدت پدایین  ی مشكل باشند،  اما در عمل به بردگان كمكی نمی پاس  ساده

كارفرمایدان، یدافتن راهدی بدرای وادار  تنادا راه سدودبری ِ یعندی  اد مشدكل كدار اجبداری كمدر كدرد؛جای هكاالها، بد

سقوط كنند،  تر بیشها  شوند قیمت ها باعث می . تحریمنمی صرفیدند ها ، چون قیمتساختن مردم به كار رایگان بود

 یابد. بابود نمیبردگان و در نتیجه، وضعیت 

كند، نبرد قانونی بر ضد بردگی از قبدل پیدروز اسدت. ،  كوین بیلز تأكید میبردگی-ضد گر کنشهمانطور كه 
12
 

المللی بده اعدالم نادرسدتی یدر  ی بین در مورد بسیاری دیگر از مسائل حقوق بشر، گام نخست، وادار كردن جامعه

یشداپیش انجدام  ی زنان و لزوم توقد آن رفتدار اسدت. امدا بدرای بردگدی، ایدن كدار دشدوار پ مثالً ختنه–رفتار خاص 

اندد.  بردگی را در كشورهایشان پایان دادندد، قدبالً ایدن خددمت را كرده 22و  19گرانی كه در قرون  است، كنش  شده

 ردگی در هر كشوری وجود دارد. ب-امروزه، قانون ضد

اسدت  هچیز روی دهد. اول این كه بایدد عمدوم مدردم توافدق داشدته باشدند كده وقدتش رسید 3داند كه  بیلز الزم می

مان بخواهیم. دوم ایدن كده، الزم اسدت  مردان د و ما باید این خواسته را از سیاستنطور دائم پایان بخش بردگی را به

كده ممكدن اسدت فكدر كنیدد." و سدوم ایدن كده، زیداد قددر  گوید، "احتماالً نده آن اما آنطور كه بیلز می–پول خرج كنیم 
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هدا را اجدرا نكنندد، بدا فشدار جددی  را درآورندد، و بفامندد كده اگدر آنبردگدی خدود را بده اجد-ها باید قوانین ضد دولت

المللی روبرو خواهند شد. ی بین جامعه
13
 

هددایی خبددر  گددر در سراسددر جاددان، مشددیول كددار بددرای تیییددر اوضدداع هسددتند. آنددان از موفقیت هددای كددنش گروه

ی  شدان، و هدم در زمینده بازسدازی زندگیی آزادسدازی بردگدان منفدرد و كمدر بده آندان در  هم در زمینده–دهند  می

هدایی هدم  نقشتوانیم نقشی در این میان داشدته باشدیم.  هایشان. همگی ما می ها به پذیرش مسئولیت وادارسازی دولت

هدای ضددبردگی، نامده نوشدتن بده دولدت خدود و  گرانده، كمدر مدالی بده گروه درگیدر شددن در مبدارزات كدنشچون 

فشدار بده سدایر كشدورهایی و وارد آوردن –د "بردگی، قاچاق انسان و کدار کدودک" آنان به اقدام برضوادارسازی 

بردگدی، تدا زمدانی كده همگدان -ضدد قول یدر مبدارز هنددی ِ كنند. چرا كه بده ت نمیین چنین رفتارهایی را رعاای هك

  .كس آزاد نیست هیچ، آزاد نباشند
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میلیون بطری پالستیكی دور  0/7ها هر ساعت  آمریكایی -80

 ریزند. می

تواند به كره ماه  ها می  هفته طول این بطری 9در عرض  

 برسد.

ای در خیابان اصلی خریدده باشدید، احتمدال دارد یدر عالمده پالسدتیر همدراه  تان را از میازهراگر امروز ناها

سدبزی مدرغ و  تان، یدر پوشدش پالسدتیكی بدرای تخم تان خریده باشید. یر بطدری یدا قدوطی بدرای نوشدابه ساندویچ

ی صدبحانه، چندد  شاهی، یر بسته چیپس، و شاید یر تكه كیر در یر جعبه پالستیكی دیگر. وقتی به فنجان قاوه

یر عالمده  ی سدبر دیگدری كده آب سدرد كدن، شداید یدر قدوطی نوشدابه کندار بار مصدرف یك ِِ  تا فنجان پالستیكی

و ایدن احتمدال وجدود  ،اند بندی ی از مدواد بسدتهبینید كه خروار كنید می رساند نگاه می شكر بعدازااری به بدتان می

 ها را در سطل آشیال بریزید. دارد كه همه آن

هایی را از  زبالدهطور دائدم  بدهشناسدان  كندد. باستان كندد، و در جریدان مصدرف زبالده تولیدد می بشر مصدرف می

ما برای بیرون ریختن انتخاب گردد، آنچه نیاكان پیشین  تر برمی آورند كه به هزاران سال پیش یخاک بیرون مزیر

شدان اسدت در اواخدر قدرن  ی تاری  وساز و یادبودهایشان، بازگوكنندده ی هر ساخت به همان اندازه ا ً كردند، غالب می

 1889گددزارش یددر مددامور باداشددت در سددال  :ی دفددع زبالدده ، آمریكددا شددروع كددرد بدده اااددار نگرانددی از شددیوه19

طبیعدی اسدت  ،شوند، و با ایدن روندد تر می زباله نایاب ]دفع[ای مناسب برای ه ناكند كه "هر ساله، مك یادآوری می

ی یافتن روش دیگری بدرای دفدع زبالده بدزودی بایدد در برابرمدان قدد علدم كندد." و همدان سدخنان پدیش از  كه مسئله

( بددر 1928خددوری ) كاغددذی آب لیددوان( یددا 1927ی كاغددذی ) (، حولدده1895تددراش یكبددار مصددرف ) اختددراع ریش

ها آمد. نابز
1
 

كدرد. جمعیدت  مدیچده  ایدن روزهدای   بدا زبالدهاگر امروز زنده بدود تصورش سخت است كه آن مامور باداشت 

تکثیدر بار مصرف، منجر بده  است، و باالتر رفتن درآمدهای یر  داراتر  شده ،است، جاان صنعتی  دنیا منفجر  شده

ریزندد كده  قدر آشیال بیرون می است. در هر ساعت، خانوارهای انگلیسی آن  بار مصرف  شده فرهنگ یك و تقویت
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آشددیال بیددرون -كیلددو آت 522ر فددل سددلطنتی را بددا آن پددر كددرد. در هددر سددال، هددر نهددا تددوان بددا آن سددالن آلبرت می

میلیددون تددن آشددیال  25شددود  هددای بریتانیددا بددرآورده می نای خیاب هددای حاشددیه هددا و چمن ناریددزد. در طددول خیاب می

.نده در سدایر جاهدا اسدت در منطقه خودش ریختهفقط ها  این آشیال تر بیشكند كه  آدم اغلب حس می–است  پراكنده
2
 

 رود. گاه می-مستقیم به زباله ،های تولیدی درصد زباله 81كند، و  درصد رشد می 3كوه ضایعات هر ساله 

محصدوالت  بندی ِ های تولیددی از بسدته یدر سدوم زبالده ًِ  قریبداآورترند. ت در آمریكا ارقام از این هدم سدرگیجه

هدا سدط  ایالدت  شود بدا آن كند كه می میقدر پوشش پالستیكی برای اجناس تولید  شود. آمریكا هر ساله آن تشكیل می

 میلیدون تدن آن 4شدود  میلیدون تدن زبالده دیگدر تولیدد می 5مسدی ، هدر سداله  مدیالدتگزاس را پوشاند. در هر جشدن 

اسددت(. در دفدداتر و  های خریددد اسددت )احتمدداالً آن یددر میلیددون تددن بدداقی هددم، كادوهددای ناخواسته كاغددذ كددادو و كیسدده

آنجلس و نیویورک بنا  سـن متری میان ل 4دیواری  ها توان با آن كنند كه هر ساله می قدر كاغذ مصرف می ادارات آن

تمدامی ناوگددان  هددا شددود بدا آن ریزنددد كده می یدومی دور میقددر قددوطی آلومن هددا آن یكبدار آمریكایی كدرد. و هدر سدده ماه

هوایی غیر نظامی آمریكا را از نو ساخت.
3
ی جیرافیدایی و هدم از  آمریكا هم از نظدر انددازه ،البته در حال حاضر 

شدوند كده بسدیار زیدادتر از حدد الزم  تر است. اما در هر دو كشور، مدردم دارندد آگداه می نظر جمعیت بسیار بزر 

 ریزیم. كنیم و دور می میمصرف 

دارد خدود را بده  (در حدال توسدعهبالندده )بددتر از همده جاسدت، امدا دنیدای  (یافته توسدعهبالیدده )وضع در دنیای 

بار مصرف  یك میلیارد جفت چوب غذاخوری ِ 45. چین هر ساله کند و شکاف را به سرعت پر می رساند ها می آن

كندد. میلیدون درخدت را قطدع می 25كار  ریزد، و برای این تولید كرده و دور می
4
در پایتخدت بدنگالدش، شدارداكا،  

آورد. وقتدی طییدان  شود، و سیستم فاضالب را بند مدی میلیون كیسه پالستیر هر روزه دور ریخته می 12بیش از 

 كنند. ها اوضاع را بسیار بسیار دشوارتر می آید كیسه پالستیر ها پیش می رودخانه

گوینددد بددین  كارشناسددان می–توانددد مشددكالت جدددی باداشددتی ایجدداد كنددد  زنددد. می لطمدده می زیسددت زبالدده بدده محیط

 62آور  اسدت و اكندون بده رقدم شدگفت  شده  تدر بیشدرصدد  29هدای انگلدیس  ، تعدداد موش2221تا  1998   های سال

است. میلیون رسیده
5
سوز یدا گورسدتان زبالده و  ای میان زندگی در نزدیكی تاسیسات زباله ها، رابطه برخی بررسی 

دهند كه ما در خطر جدی خفگدی در دریدای  زیستی هشدار می های محیط افزایش خطر سرطان وجود دارد و گروه

 زباله هستیم.

توانندد دیدده شدوند: دیدوار بدزر   زمیندی می ی بشدری، از فضدای برون  ی ساخته  شدده سازه 2شود فقط  گفته می
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هدا چده حقیقدت باشدند یدا نباشدند، روشدن اسدت كده  ی "فرش كیلز" در نزدیكی نیویدورك. این چین، و گورستان زباله

هدا دیگدر جدا ندارندد. هایشان نیازمندندد و بسدیاری از آن شارهای بزر  به فضاهای بزرگی برای جا دادن زباله
37
 

سدال  18شود، و پژوهش صنعتی مدعی است كه كدل كشدور فقدط  زباله بسته می یر قبرستان در آمریكا، هر روزه

است. هایش باقی مانده ارفیت برای دفن زباله
6
پذیرد كه تمدامی امداكن  های لندن می در انگلیس، مدیر كل دفع زباله 

كیلدومتری  82یر یعندی هایی در كمبدریج شدا ناها این روزها به مك اند و آشیال  ها پیش پر شده لندن سال ی دفن زباله

شوند. لندن برده می
7
خرندد، در ناایدت  ها می یر سوم تمامی غذایی كده انگلیسدی است كه ای فاش كرده گزارش تازه 

كندد میلیدون تدن زبالده تولیدد می 6.7 و در نتیجده– شود بیرون ریخته می
8
ی صدندوق جادانی حمایدت از  بندا بده گفتده 

ی یدر فدرد متوسدط غربدی مصدرف كندد )و بده همدان میدزان هدم دی  ازهحیات وحش، اگر هر كسی در دنیدا بده اندد

هایش بتواندد  گدوی زبالده پاسد زمین دیگر نیاز خواهدد داشدت تدا  2اكسید كربن به فضا پراكنده كند(، بشر حداقل به 

 باشد. 

بدار  هی بدتدر بیشهدا را بسدوزانیم، امدا ایدن كدار آلدودگی  تدوانیم آن می–تنادا پاسد  نیسدت  مان های   البته دفدن زبالده

طدور كده  به نقاط دیگر هم مطر  است، اما به كجدا؟ كشدورهای در حدال رشدد، همدان  ی حمل زباله آورد. مسئله می

جمعیدت  ایم، خودشان به اندازه كافی درگیدر مشدكالت خدود هسدتند، فكدر دفدن زبالده در منداطق بی ه تاكنون شاهد بود

 كانادا، هولناک است. یا مانند مركز استرالیا یا شمال منجمد روسیه

زیست، اگر نه برای نده بدرای بازاریدان و  باترین، حداقل برای محیط–حل  یر راه باترین امید برای رسیدن به

خریدها-عشق
38
است. آمریكدا در حددود   ی دوباره و استفاده تر بیش كمتر خریدن و كمتر مصرف كردن، بازیافت –

درصدد. هدر دوی  11در حالی كه انگلیس فقدط كمدی باتدر اسدت یعندی  كند، ی خانوار را بازیافت می یر دهم زباله

 56آیندد. خانوارهدای سوئیسدی در حددود  این كشورها نسبت به همسایگان انگلیس در اروپا بسیار شدلخته بنظدر می

كنند و اگر در هنو زندگی كنید و جرات بیدرون ریخدتن بطدری یدا كاغدذ را بده  شان را بازیافت می های درصد زباله

فرانكی روبرو شوید. 122ای  ها داشته باشید، ممكن است با جریمه مراه باقی زبالهه
9
اتریش، آلمان و هلندد همگدی  

                                                 
37

کده نیازمندد دخالدت و   شدده  ای تبددیل ملدّی ایتالیدا، بده مسدئلهی محلدی و  های شار ناپل ایتالیا، فراتر از مسئله این روزها دفع زباله - 

d/39820487/ns/world_newshttp://www.msnbc.msn.com/i-اسدددت )  شدددده تادیدددد مسدددتقیم پارلمدددان اروپدددا و اتحادیددده اروپدددا 

fines/-face-or-trash-naples-clean-italy-europe/t/eu).م( ) 

38
 -  Compulsive Shopperای  است که غیر عاقالنه و بر اسداس انگیدزه  : عشِق خرید، خریدار ِمرضی، وسواسی ِ خرید، کسی

 خرد. )م.( خرد و می دلیل می اجباری و ناخودآگاه به وسواس خرید دچار است و بی

http://www.msnbc.msn.com/id/39820487/ns/world_news-europe/t/eu-italy-clean-naples-trash-or-face-fines/
http://www.msnbc.msn.com/id/39820487/ns/world_news-europe/t/eu-italy-clean-naples-trash-or-face-fines/
http://www.msnbc.msn.com/id/39820487/ns/world_news-europe/t/eu-italy-clean-naples-trash-or-face-fines/
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هدای بازیافدت كندار  اندازی طر  ه اند تا با را بالند. تمامی این كشورها ترتیبی داده % خود می45بیش از بازیافت به 

جریمده  کنندد، را رعایت نمی ها و كسانی را كه آن –تبدیل كنند  شان خیابانی، بازیافت را به عادتی برای شاروندان

 كنند.

زیسدتی در حدال  هدای محیط آشدنای كاغدذ، بطدری و قدوطی خدتم نمدی شدود. گروه "ورد"داستان بازیافت فقط به 

" ای پیشدرفته ،یر زمانی"ها تلویزیون، كامپیوتر و سایر لوازم  میلیون –اند  های الكترونیكی ابراز نگرانی از زباله

میلیدون  252كندد كده هدر سداله ( بدرآورد میEPAزیسدت آمریكدا ) شوند. دفتدر حافظدت محیط كه هر ساله قدیمی می

شدوند. قطعدات لدوازم الكترونیدر در ندوع خدود  دور ریختده می راه هممیلیون تلفن  132شوند و  كامپیوتر قدیمی می

. و در هسددتند بددر از نظددر سدداخت -بددر و انددرهی-وازم كدداریددا لدد –فلددزات گرانباددا، فددوالد، شیشدده–اغلددب ارزشددمندند 

 622222تواندد  زیست مضدر باشدند: یدر بداتری كدادمیومی می توانند برای محیط شوند، می صورتی كه دور ریخته

 لیتر آب را آلوده كند. 

با نمكی باشد، اما خود ایدن ابتكدار كسدب و كداری اسدت جددی. ی ای" ممكن است نام آگاهانه"بازیافِت 
39
لدوازم  

ی  شدوند تدا مدواد اولیده یدا اوراق می ،شوند یا برای فروش به كشورهای در حال رشد، اصال  و تعمیر می ناخواسته

، Eهای بازیافت  ی مشوق اند به ارائه د. تعدادی از تولیدكنندگان در آمریكا شروع كردهنشان را بدست آور با ارزش

 كند. های ناخواسته را بازیافت می اند كه گوشی شاركت كردهم یانگلیس در طرح راه همبردار تلفن  باره 5و 

شان  ترین اقدامات زیستی نشان دادن این نكته به مردم است كه كوچك ترین مشكالت جنبش محیط یكی از بزر 

آن كردن چراغی اتداقی كده  ی ترموستات سیستم گرمایش مركزی ساختمان یا خاموش پیامدی دارد. كم كردن درجه

های فسددیلی جاددت تولیددد انددرهی دارد، امددا هنگددامی كدده  كنیددد، تدداثیر كددوچكی بددر روی میددزان سددوخت می را تددرک

فامندد كده وارد  ها می زیسدتی ها نفر این كار را انجام دهند، ایدن تداثیرات دیگدر كوچدر نخواهندد ماندد. محیط  میلیون

 رنج باشد. بیزحمت و  كردن مردم به تیییر رفتارشان، باید تا حداكثر ممكن ساده و بی

ها را كدم كندد.  تواندد بدردارد تدا حجدم زبالده بازیافت كنار خیابانی مدوثرترین گدامی اسدت كده شدورای  محلدی می

های زنجیدره" اهمیدت  همین كه بازیافت به عادت تبدیل شود، آن وقت اسدت كده ارتقداء مندافع و فوایدد "تكمیدل حلقده

ی تفتی. از دیددگاهی كاسدبكارانه، بازیافدت فقدط در صددوریعندی تدامین بدازاری بدرای آن محصددوالت بازیدا–یابدد  می

ماندها رقابدت كندد كده محصدوالت نادایی بتوانندد فروختده شدوند. بندابراین  تر مدیریت پس های سنتی  تواند با شكل می

                                                 
39

 - E-Cycling بازیافت لوازم الکترونیر : 
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بخرنددد و ی را تددر بیشماددم ایددن اسددت كدده روی جماعددِت كاسددب و تدداجر كددار كددرد تددا بپذیرنددد محصددوالت بازیددافتی 

درگیددر بازیافددت ضددایعات فرآینددد تولیددد و سدداخت شددوند( و نیددز بدده از پددیش،  تددر بیشبكددار گیرنددد )و بفروشددند و 

 كنندگان فشار وارد كنند تا محصوالت "سبزتر"ی بخرند. مصرف

هددای خددود دارد.  ی خددود، دلیددل دیگددری نیددز بددرای ارتقددای تالش انگلددیس جددداً از دورنمددای خفدده شدددن در زبالدده

ی خدانگی را بازیافدت  درصدد زبالده 32است كه كشورهای عضو باید تدا  رهنمود داده 2212اتحادیه اروپا، تا سال 

ی اروپدا اختیدار  ن اهدداف، اتحادیدهای هدرصدد برسدانند. در صدورت نرسدیدن بد 35، بده 2215كرده و آن را تا سال 

ی اروپدایی بددون كشدورهااز ی خدود، تعیدین كندد. بسدیاری  افتداده های بزرگی برای كشورهای عقب دارد كه جریمه

 در انگلیس، هنوز باید كار كرد.اّما  –اند  ال  به آن اهداف تاكنون رسیدهـّ تق

الزم است این را بفامندد. برخدی  هاها و تاجر اند، كاسب زیست افراد، خواهان رفتار درست با محیطاز بسیاری 

شدددوند و بددده آدرس روسدددای های خیابدددانی جمدددع  آشدددیال-دهندددد كددده آت زیسدددتی پیشدددنااد می گدددران محیط از تالش

رویدد، فكدر  ها پست شوند. مطمئن نیستم كه خود من ایدن كداره باشدم.  امدا وقتدی بداردیگر بده خریدد می سوپرماركت

خواهید استفاده كنید و بكار ببریدد و قدرار اسدت در چده صدورتی و  خواهید بخرید، چگونه می كنید چیزی را كه می

بخرید. در موقع خریدد سدبزی و   توانید، محصوالت تیلیظ  شده ی كه میبه چه شكلی آن را دور بریزید. در صورت

ها را نگیرید. دنبال كیسه زباله و كاغذ توالدت بازیدافتی بگردیدد،  های پالستیكی پنفكی زیر آن میوه سعی كنید بشقاب

نمانیدد: بده  مدین حددّ هدا بیداورد. امدا در ه تان بخواهیدد از آن كنید، از میازه سدركوچه و در صورتی كه پیدایشان نمی

تان را  هدای كانده تان را در اینترنت بخوانید، لباس های پستی تبلییاتی بپیوندید، روزنامه های بسته فارست انصرافی

شان چندد دالری بده جیدب بزنیدد. همدین كده ماموریدت خدود را بدرای  به حراجی پاركینگی ببرید و بجای دورریختن

 ان بسیار دشوار خواهد شد.ت نجات سیاره آغاز كنید، متوقد كردن
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بار  955طور میانگین روزانه  شهرنشینان انگلیسی به -86

 شود. شان گرفته می عكس

 تان هسدتید، زیرنظریدد. در حددود در انگلیس، وقتی كه در هر شار یا شارک در حال رفتن به سركار روزانده

در ایدن كشدور، دائمداً تصداویر را بده صدفحات چشدمر زدن مونیتورهدا  (CCTVمیلیون دوربدین مداربسدته ) 4.2

زیرنظرندد.  تدر بیشی مدردم دنیدا  دنیا از همه ی های مداربسته درصد دوربین 12فرستند. مردم انگلیس با داشتن  می

 بینند و آیا ما باید از این بابت نگران باشیم؟ بینند، چرا می اما ببینیم چه كسانی می

ی  مدددار بسددته 32كننددد كدده فقددط در یددر روز، یددر شدداروند لندددنی ممكددن اسددت در  رآورد میگددران بدد پژوهش

بددرداری شددود. دوربددین مختلددد فیلم 322مختلددد، و بددا بددیش از 
1
خطددوط قطددار زیرزمینددی را  ،هددزاران دوربددین 

دوربدین دارد. 252پایند و ایستگاه واترلدو بده تنادایی در حددود  می
2
ی چنددین صدنعت مراقبدت و نظدارت، بده كاسدب 

ی مطالعدات مراقبدت و  گروهدی از دانشدگاهیان بده ندام "شدبكه 2226است. گزارش سال   ای بدل  شده میلیون پوندی

اند. ترین مردم جاان غرب  زیر نظرها  گوید كه انگلیسی نظارت" می
3
 

انگلدیس  های نگرانی است كه از مراقبدت دائمداً گسدترده در " یكی از گروهخصوصیالمللی حریم  "سازمان بین

هدای مددار  كندد كده حددود دوربین شدن است. ایدن ناداد یدادآوری می تر بیشها در حال  شكایت دارند. تعداد این گروه

افكنانده و دزدی، حداال بدرای  ی بود بر ضد حمالت هراسراهبردبسته دائماً در حال گسترش است. آنچه كه زمانی 

ن رفتدار ضدداجتماعی، از قبیدل دیوارنویسدی، آشددیال دپائید : یعندیاسدت تعریدد کردهای را هدم  ی تدازه خدود، وایفده

ریختن، ادرار كردن در انظار و سد معبر.
4
حدل مشدكالتی  ههای مدار بسدته را وزارت كشور مدعی است تلویزیون 

نژادی و جنسدددی و رفتدددار  اسدددت همچدددون خرابكددداری، مصدددرف موادمخددددر، مسدددت كدددردن در انظدددار، خشدددونت

گرانه. اخالل
5
 

ی  بندیدد، ول كدن نیسددت. كدل مجموعده سدداده سدرتان هددم می و نظدارت، وقتددی در خانده را پشتفرهندگ مراقبدت 

توانیدد آن را  سدیم هدم كدار سدختی نیسدت. می دالر قیمدت دارد و نصدب دوربدین بی 222سیستم مدار بسته در حددود 

نظددیم كنیدد تددا ببینیددد اندددازد؛ یدا طددوری ت تان خدط می تددان تنظدیم كنیددد تددا ببینیدد كددی روی ماشددین روی مسدیر پاركینگ

بپدـّا" اسدت   ی محبوب والدین پركدار شداغل، "دایده تان چه خبر است. آخرین وسیله موقعی كه خانه نیستید، در خانه

شدود تدا پرسدتار  بازی نرم یا مثالً یر چیزتزئینی داخل اتاق پناان می ای كه درون اسباب  دوربین مدار بستهیعنی –
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 بچه را بپاید.

ای برای بعضی  دانند. قرار است پاس  آسان و نسبتاً باصرفه می ای پر فایده ِِ  اوریـّـبسته را فنتلویزیون مدار 

سدت كده جا ایناز مشكالت پرفشار ما یعنی جرائم خیابدانی، خرابكداری و رفتدار ضدداجتماعی باشدد. امدا مشدكل در 

اند. گدروه كداهش  ر كداهش جدرائم داشدتههدا عمدالً تداثیر چنددانی بد ن دوربینای هبسیاری از كارشناسان تردید دارند كد

اندد. یعندی در  های مراقب در كاهش جرائم دزدی و مالی بسیار موثر بوده دارد كه دوربین كرو" اااار میــ جرم "ن

تر اسدت. بسدیار نامشدخی بدر روی افدرادا تاثیرشان بر روی جرم ها یا مناطق مستعد خرابكاری. امّ  پاركینگ
6
در  

ی بدرروی تدر بیشهدا، تدأثیر  خیابان برای كدار كدردن ایدن دوربین تر بیشد كه روشن كردن رس ر میظواقع چنین بن

 ها. كه خود این دوربین كاهش جرم داشته تا این

بدرد كده دوربدین  بده جدایی می–كندد  این پژوهش، تاكید دارد كه مراقبت ویدئویی فقط جدرم را جابجدا می تر بیش

ن معندی نیسدت كده جدرم ای ههم باشد، باز هم ضرورتاً بدنظر زیر منطقه و ها روشن باشند  نباشد و حتی اگر دوربین

كندد كده موادد كدردن آدم  گیری می از سدوی وزارت دادگسدتری آمریكدا نتیجده زارشدیقبل از وقوع كشد شدود. گ

ی تماشددای تعدددادی صددفحات  هددای ویدددئویی كدداری اسددت خددالف واقعیددت، چددرا كدده وایفدده زنددده بدده پددایش دوربین

دقیقدده تماشددا و ارزیددابی  22...، بعددد از فقددط چشددم آزار و خیددره کننددده كننده و هددم  ری اسددت هددم خسددتهویدددئویی، كددا

كند. تر از سط  قابل قبول افت می صفحات تصاویر، توجه و تمركز بسیاری از افراد كامالً به پایین
7
 

ند كده از چشدمان ی تماشدای صدفحات، ممكدن اسدت وسوسده شدو بنابراین افراد مراقب، خسته و كسدل از وایفده

هددا بددرای  گزارشدداتی شددفاهی وجدود دارد حدداكی از ایددن كده كدداربران از دوربین دائمداً ندداار خددود سوءاسدتفاده كننددد.

هددا بدده دالئددل  اسددتفاده از دوربین  كنددد كدده كننددد، و گددروه حقددوق بشددر "آزادی" تاكیددد می تجسددس از زنددان اسددتفاده می

–اوری را بده خددمت بگیدریم ـّدـتوانستیم برای انجام كار پایش، فن ما میغیرمجاز، احتمال بسیار باالیی دارد. البته 

هدای مجدرمین تحدت  هدا را بدا عكس دهدد تصداویر دوربین شناسی كه بده كدامپیوتر امكدان می افزار چاره یعنی از نرم

ایالدت فلوریددا  اسدت. اداره پلدیس شدار تامپدا، در ای نكرده اوری كمر عمدهـّ تعقیب مقایسه كنند. اما تا امروز این فن

چدرا كده در عدرض ایدن  ،اوری تشخیی چاره دست برداردـّ ی فن تصمیم گرفت از آزمون دو ساله 2223در اوت 

مدت نتوانسته بود حتی یر تشخیی یا بازداشت داشته باشد.
8
 

بدرای چشدم دوخدتن   شدده های نوین طراحی اوریــّ ی حریم خصوصی انگلیس، با سیل فن پاره و كانه قوانین تكهّ 

و مدددواردی –مندددد نیسدددت  بددده شددداروندانش همسددداز نیسدددت. اسدددتفاده از تلویزیدددون مددددار بسدددته هندددوز بخدددوبی قانون
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 ی "جفری پك" وجود دارند. برانگیزتر از پرونده تاسد

اش، بشدت افسدرده  كارشدن و باخبرشدن از بیماری رو به مر  شریر زندگی ، پس از بی1995در سال وی 

ای  انهی اسكس از او فیلمدی گرفدت در حدالی كده كدارد آشدپزخ ی باال خیابان برنت وود منطقه ربین مداربستهشد. دو

وی مدتام بده هدیچ –خواست ر  دستش را بزندد. پلدیس بده صدحنه دویدد و او را از آنجدا بدرد  در دست داشت و می

 انی تلویزیونی تحویل داد، و از آن شبكه فیلم را به دو روزنامه محلی و دو این تكهّ  ،جرمی نبود. اما شورای محلی

در  سدانیداد سدخن بدهندد. پدر بده آ ،های مدار بسدته در جلدوگیری از جدرم خواست كه در مورد موفقیت تلویزیون

پذیر بود. وی شورا را به دادگاه كشدید، امدا موفقیدت كمدی بدسدت آورد: دادگداه متوجده شدد كده  این تصاویر شناسایی

بود. بعدها دادگاه حقوق بشر اروپا حكم كدرد كده حدق حدریم خصوصدی پدر  فیلم منع نشده تكهّ شورا قانوناً از پخش 

 است.  شده زیرپا گذاشته

اسدت كده  هدایی بوده راه تعدداد كده حدریم خصوصدی را حفدظ كندد، مشدیول گسدترش دولت بریتانیدا، فدارغ از ایدن

(، RIPA) 2222زپرسی كنندده" مصدوب سدال های با ی قدرت . قانون "آیین نامهچشم بدوزدشاروندانش به بتواند 

صدادر كندد و بده مقامدات عمدومی  مدردم را به وزارت كشور اختیار داد كه حكم شنود و كسب اطالع از ارتباطات

كشی" بده ناادهدای  ک  ر  ـهای ارتباطی دسترسی داشته باشند. قانونی بنام "منشور س   قدرت داد كه بدون حكم، به داده

بندی و كمیسددیون  ی شددرط نشددانی و مراكددز كاریددابی گرفتدده تددا هیئددت رئیسدده ز مقامددات آتشا–بسددیار متنددوع عمددومی 

هددا  دهددد تددا از نظددارت و مراقبددت بددرای تحقیقددات جددرائم اسددتفاده كننددد. دولددت عددالوه بددر این اجددازه می –ها خیریدده

بخددورد،  یددر زمددانی بدددرد  كدده خاطر ایددن اطالعدداتی شخصددی را فقددط بدده کدده ها را مواددد كنددد خواهددد شددركت می

هدا، از طریدق اندواع و  ن اطالعدات و دادهای هدهدد كد المللدی حدریم خصوصدی هشددار می نینگاداری كنند. سازمان ب

المللی بعدها در اختیار بازپرسانی در بسیاری از سایر كشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت. اقسام معاهدات بین
8
 

ها رسید.  نای زم ارتباطات به باالترین شدت خود در همهسپتامبر، مراقبت و نظارت بر اینترنت و  11در پی 

ی تدازه را بده اجدرا  های پردامنده گزاری سیاسدت اخطرات امنیتی استفاده كردند تد تر بیشی احتمال  ها از باانه دولت

 ختیداراافزار شنود تلفنی و پایش اینترنت را مجاز كرد،  درآورند. در آمریكا، "قانون وطن پرست"، استفاده از نرم

ها،  خانددده و كتددداب ؛كشی" بددددون خبركدددردن فدددرد هددددف را اعطدددا كدددرد کرـ دددـ  اجدددرای "جسدددتجوهای خبرچیندددی و س

كننددگان خددمات  شدان پروندده تشدكیل دهندد. تامین ها را ملزم كرد كه برای مشدتریان ناها و سایر سازم فروشی كتاب

توانندد ارتباطدات هدر  فدوریتی وجدود دارد، می ت خیر معتقد باشند كده(ها در صورتی كه از روی نیّ ISPاینترنتی )
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كاربری را در دسترس دولت بگذارند.
9
 

اند  افكنانه، مراقبت و نظارت را به شكلی بكار گرفته های هراس های ما، به امید حفظ ما از حمله بنابراین دولت

برای پناان كدردن ندداری،  كنند اگر چیزی های بیش از حد، ادعا می بودند. طرفداران این نظارت كه هرگز نگرفته

ی تعدادل میدان امنیدت و حدریم  نقطدهفکر بیافتیم که  کم کم بها الزم است ـّ چیزی هم برای ترسیدن نخواهی داشت. ام

دنبدال  هایم تدا شكسدت خدود را بپدذیریم و از ایدن روندد دسدت بدرداریم. اگدر بد و چقددر آمداده–خصوصی در كجاسدت 

لیافكنی هستیم، احت گیری از هراس پیش ی مردم انگلدیس، چگونده  همه اطالعاتِِ   باس و گردآوری و حفظ زیرجن

بزودی ممكن است از كجاها  ،و در اختیار دیگران قرار گرفته  شده و اطالعات اشتراکی کند؟ ن هدف یاری میای هب

هدای  بیمارییدابی از  گدردی فدالن روز شدما در اینترندت بدرای اطالع طوری كه مثالً اطالعدات وب به ؟سردرآورند

همدان تدوهم توطئده( یدا های تئوری توطئه ) تان سردرآورد؟ این بحث، از جنس كابوس باره از شركت بیمه قلب، یك

درصدد  5یعندی بدیش از –دی. ان. اِی پروندده دارندد  ای كه در پایگاه ملی اطالعداتی ِ  میلیون انگلیسی 3.1است. با 

–كددل جمعیددت، كدده بزرگتددرین درصددد در دنیددا اسددت
11
هددای  طر  کددردناجددرا  مبنددی بددر تصددمیم دولددت انگلددیس و 

کده کجدا  این امکان وجود دارد که ما هرگدز نتدوانیم ناشدناس بمدانیم. فدارغ از اینی چشم شاروندان،  شناسایی عنبیه

 شناخته خواهیم شد.رویم  می

–هراس داشتیم سازی كنیم كه زمانی از آن  ی مان را به شكلی مدل این خطر وجود دارد كه ممكن است جامعه

ل" از سددازمان یددگ  ها  ریـ ددـپایددد. آن طددور كدده "ب مددا را میی از بددین، كدده هددر جنبشدد-گددر و همدده چیددز حاكمیددت كنترل

ریخددت و رهیددم شددوروی هددم فددرو افتدداد، مطالددب بسددیاری در  كنددد: "وقتددی دیددوار بددرلین فددرو "آزادی" تعددریفش می

زیدادی های   و نوشدته رها، بدویژه در آلمدان شدرقی،شد در مورد سركوب موجود در ایدن كشدو ها چاپ می روزنامه

ای  كدرد. هدر نفدر پروندده )استاسدی( نگادداری می شدرقی هاییکه سازمان اطالعدات آلمان منتشر شد در مورد پرونده

كده جندگ سدرد پیدروز شدد، ایدن بدود كده از همدین  گفتند دلیل ایدن شد، و مردم می داشت و همیشه هر چیزی ثبت می

ایندر دولدت بدرای هدر نفدر –بدریم  شود. اما اكنون خودمدان را بدا دسدت خدود بده همدان سدمت میگیری  چیزها پیش

بددون هدیچ  ،یدا مالكیدت اطالعدات مدردم را در اختیدار داریدد  خواهد، و حاال شما مجموعه می (IDكارت شناسایی )

 باشید.خواهید اطالعات را در اختیار خود داشته  كه می دلیل مشخی و روشنی، فقط به صرف این

تواندد كمتدر ردیدابی  تدان می گردی تان انجام دهیدد. وب توانید برای حفظ حریم خصوصی چند كاری هست كه می

افدزار رمزسدداز هددم  توانیددد از نرم ندام اسددتفاده كنیدد. می نت وصددل شدوید، یددا از یدر مرورگددر بی شدود، اگددر در كافده
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هدا هدم  حل ایدن راه موبایل اعتباری بخرید. اما حتیّ   و تلفن تان خوانده نشود، های میل استفاده كنید تا مطمئن شوید ای

توانندد  كننده(، می های بازپرسدی ی قددرت نامده )آیین RIPAها تحدت قدانون  عیب نیستند. انگلیسدی كامالً مطمئن و بی

مزسداز یا حتی كلیدهای ر ، ی همه فام تحویل دهند صورت متن ساده ی خود را به  ملزم شوند ارتباطات رمزی  شده

های دوسدتان" مشدتركین نگداه بیاندازندد و شدماره تلفدن  توانند به "شدبكه های تلفن موبایل می را تسلیم كنند، و شركت

 سرعت برق كشد كنند. تان را به تازه

سازد كه بزرگترین خطدر شداید از سدوی  المللی حریم خصوصی خاطرنشان می سایمون دیویس از سازمان بین

ناپدذیر اسدت و حتدی  ن دیددگاه كلدی اسدت كده فرهندگ مراقبدت و نظدارت اجتنابای هنباشد، بلك های انفرادی اوریــّ فن

نفع ماست. الزم است روی علت اهمیت این مسئله متمركز شویم و بحث راه بیاندازیم. در مجموع خیر و باالترین 

هدا  تدوان از آن می یهای كمتدر و كمتدر سوءاسدتفادهكم  شوند، و كم ها هنجارمند و بقاعده می  اوریـّ رفته، فن هم و روی

كنندد. امدا اگدر مدردم را وادار كندی فكدر كنندد كده چدرا حدریم  ، طوری كه مردم شدروع بده پدذیرش آن میکشد کرد

 های خود را برای مقاومت پیدا خواهند كرد. ها و روش خصوصی پر اهمیت است، راه

كنددد از سددوی فرهنددگ  ا خطددری كدده تادیدددش می، اّمددبنیددادی بشددری اسددت حدریم خصوصددی و شددان انسددانی حددقّ 

خددود باتددرین منددافع مددا را در نظددر دارد. بیاییددد نگددذاریم  قلددب و ذاتمراقبددت و نظددارتی اسددت كدده مدددعی اسددت در 

 ما به زندگی خصوصی خالص كنند. ها خود را از رعایت حقّ  دولت
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زن و دختر به اروپا قاچاق  075555هر ساله در حدود  -82

 شوند می

نداشتم. در عدوض، بجدای ایدن كدار،  ویونان برم، چون مدارک الزم ر  مرد دادم تا بهیه مارک آلمان به  352"

سداله  22تدا  15ی مدا از  زن بودند، همه 12جا  خوری فروخت. اون یر بار مشروب  ا بهیونان برد، امّ   به ن منواو

خدوردیم. بدا كمدر بندد  خواسدتیم در بدریم كتدر می نفدر. اگدر می 12خوابیددیم، روزانده بدا  بودیم. با مردای زیادی می

ی ما زنا رو دستگیر كرد و به زندان كوچكی برد. چاارمداه تدو زنددان بدودم.  خوردیم... پلیس اومد و همه كتر می

حكم داد و دستور داد كده  ]تعلیقی با اخراج فوری[ماه زندان  3دادگاه رفتم. چون مدارک نداشتم دادگاه بعد از اون 

 یونان بیام. توونم به سال نمی 5تا 

دهندده كده جدان و حیدات قربدانی را  این است معنای انسانی و انسدان فادم قاچداق زندان و دختدران. تجدارتی تكان

چیدان اسدت و آندان هدم بدرای اسدتثمار زندان در كشدورهای فقیدر،  درآمدد بدرای قاچداقا منبدع عظدیم ـّ . امکند نابود می

اند. آنان قول شیل با پول حالل، زندگی باتر، بخت فرستادن پول به خانده بدرای خدورد و  فرصت را از دست نداده

كده قربانیدان  آیدد در صدنعت سدكس، دهند. اما در عمل، شیل شان فالكتی از آب درمی خوراک و تأمین خانواده می

شان از  یگیرند، درآمدشان در ازای بازپرداخت عبور قاچاق شان را می های پاسپورت–روند  آن عمالً به بردگی می

بده زنددان شوند، اغلدب  شود. این زنان ممكن است بارها خرید و فروش شوند. وقتی دستگیر می ، مصادره میرزم

اهددالی محلدده و طددرد و داغ ننددگ و بدددنامی رنددج در آن بددا  شددوند، وطنددی كدده شددان اخددراج می رونددد یددا بدده وطن می

 شوند. روبرو می شارشان

زن و كدودک بدده اروپدای غربددی  122222كنددد كده هدر سدداله  ( بدرآورد میIOMالمللدی مادداجرت ) سدازمان بین

سده ترین  رومدانی و اوكدراین مرسدوم ،مولدداوی–آیندد  شوند. بسیاری از ایدن افدراد از اروپدای شدرقی می قاچاق می

های  چیددان شددبكه آینددد. قاچدداق امددا بدداقی از آفریقددا، آسددیا، آمریكددای جنددوبی می–ی شددروع حركددت شددان اسددت  نقطدده

های كاریابی تقلبی تا جداعالن گذرنامده، رانندده كدامیون قاچداق  دهند، از شركت ای از همدستان را تشكیل می پیچیده

 یها كننددگان اینترنتدی و در آخدر، "كدام فروشدی وزیعهای نمدایش دخترهدای تدازه و انبارهدای باراندداز، ت بر، سدالن

میلیارد دالر گردش مالی دارد. در درون خدود اروپدا،  7كند این تجارت در حدود  غرب". سازمان ملل برآورد می

هدا  های جنایدت كدار سدازمان یافتده هسدتند. "رئیس" آید زیر سلطه گروه چندین مسیر قاچاق وجود دارد كه بنظر می
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مندانده عمدل كدرده  هدا هدوش كن دهندد و اگدر كارچاق هدا می كن به كار چاق ،دالر برای هر دختر تازه 522در حدود 

 ها را خواهد داد. كاسبی به سادگی جواب این پولدرآمد این باشند، 

اندازهای  هدا و چشددم كنندد و پاداش پذیر، و فقرزدگدان انتخداب می چیدان شكارشدان را از میدان افدراد آسددیب قاچداق

دهند: بخت سفر به آن طرف آب به كشوری دارا، با شیلی خوب. بده بعضدی گفتده  انگیزی به آنان ارائه می وسوسه

دهند مامانددار،  به بقیه قول می .شود كه در صنعت سكس، مشیول خواهند شد، اما در شرایط خوب، نه بردگی می

ی سابق اتحاد شوروی منجر به فقدر نظافتچی، یا منشی خواهند شد. آشوب عظیم اقتصادی و اجتماعی در كشورها

سداده  هدا كن ی كارچاق است. مااجرت قانونی تقریبداً نداممكن اسدت، پدس فادم قددرت وسوسده  و بیكاری گسترده  شده

خوردگدان  ااهر قانونی و مشروع به کشوری داراتر و در پایان مسیر، شیلی خوب را بده فریب است، که ورود به

 دهند.   وعده می

موجدود میدان دنیدای پیشدرفته و ناپیشدرفته و از    هدای بدرداری از نابرابری نبال اسدتثمار و بارهصنعت قاچاق بدد

. ارقدام دهدد همیشده رخ میی انسان به باسازی اوضداع خدود اسدت و ایدن سوءاسدتفاده در همده جدای دنیدا  میل اولیه

شوند. یالمللی قاچاق م نفر از مرزهای بین 922222اند هر ساله تا دولتی آمریكا مدعی
5
دختران نپالی و بنگالدشی  

كنندد تدا بعندوان هنرمندد و بدازیگر  شدوند. زندان جدوان فیلپیندی بده هاپدن سدفر می های هندد فروختده می خانه به فاحشده

دختدران مكزیكدی در  .اند  شان در هاپدن بدرده  شدده شوند كه از سوی كارفرمای مشیول شوند، اما ناگاان متوجه می

دهند، اما در عمل  شوند كه به آنان قول زندگی جدید در آمریكا می قرارهای مالقات با مردان ثروتمندی حاضر می

گدری  چی شدوند. قاچداق ی اجبداری بده كدار وادار می و به عنوان فاحشه  شده قاچاق فقط به عنوان مااجر غیرقانونی ِ 

ن جددایی كدده اچیدد تددابع عرضدده و تقاضاسددت. بنددابراین قاچدداق –غیرقددانونیقددانونی یددا –هددم مثددل هددر كاسددبی دیگددری 

 دهند. كنند و سرعت عمل بخرج می ای حس كنند، معطل نمی تقاضای تازه

تایه كرد كده دسدت داشدتن ارتدش آمریكدا در صدنعت تجداری  ای انه، فاكس نیوز گزارش مخفی2222در مارس 

ی آمریكایی "تایمز نظدامی" داسدتان "لندا"، زن جدوان  بعد، مجلهكرد. چند ماه  ی جنوبی را مستند می سكس در كره

هدای  قرقیر را منتشر كرد كه فریب یر آگای روزنامه را خورده بدود. آگادی بددنبال زندانی بدرای رقدی در كلوپ

 ی جنوبی بودند. سرنوشت بعدی لنا، كامالً آشناست: مشتریانش پرسنل آمریكایی در كره تر بیشبود كه  ای انهشب

كنددد تددا فاحشدده شددود. نیروهددای آمریكددایی مسددتقر در كددره  گیددرد و مجبددورش می رفرمددایش پاسددپورتش را میكا

داد كده افسدران  فاكس نیدوز گدزارش مدی ها سر بزنند، اما تحقیق و تفحیّ  خانه جنوبی رسماً اجازه ندارند به فاحشه
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" گدزارش اکندونناداد "برابدری همدین -ندد. سدازمان مدردما هكرد " سرزدن پرسنل نظامی را تسدایل میامدادشتی گ"

ن خواهدد شدد كده صدنعت سدكس محلدی ای هزنند، نتیجد كند كه تقریباً در هر جایی كه نیروهای آمریكایی پایگاه می می

-، هنگدامی كده نیروهدای آمریكدایی بده فیلیپدین بازگشدتند، تعدداد بده اصدطال  "بدازیگر1999كند: در سال  رشد می

 برابر شدند. 2یر شار، تقریباً در   کردههنرمندان" ثبت نام 

تری  یافته تدر و سدامان كده محدیط امن جدای ایدن هفروشی قانونی، ب نگرانی دیگری كه وجود دارد این است كه كام

هایشان را در بازارهای جدید  چیان را تشویق كند تالش برای كارگران صنعت سكس فراهم كند، ممكن است قاچاق

ها از  خاندده درصددد زنددان كام 82دهددد كدده  فروشددی قددانونی اسددت، پژوهشددی نشددان می كننددد. در هلنددد، كدده كددام تددر بیش

اند.  كشورهای دیگر قاچاق  شده
7
برداشدت، و بدرآورد  1993فروشی را در  های قانون سازی كام آلمان نخستین گام 

 تدر بیشرندد كده های مردم نااد بر ایدن باو نا. سازمآیند می درصد زنان این صنعت از سایر كشورها 85كرد كه تا 

ی سفرشدان را از جیدب  اند، چرا كه برای زنان كشورهای فقیر تقریباً نشددنی اسدت كده هزینده  این زنان قاچاق  شده

.تددارک کننددرا در كشورهای غربی برای خودشدان  خود بدهند و شروع كاسبی
8
فروش تایلنددی در  كدارگران كدام 

اند. "ویدرادا  سدازی صدنعت سدكس كه به شددت مخدالد قانونییر كنفرانس عمومی اااار كردند   به 2223مبر انو

ای بده قاچاقچیدان"  سدازی "مانندد تقددیم هدیده گداهی اسدت در ایدن همدایش گفدت قانونی یدر داندش  سامسا واسدی" كه

خواهد شد.
9
 

افتدادن، مشدوق گیر ِِ  شدت الزم است قاطعانه با مشكل قاچاق برخورد كنندد. خطدر نسدبتاً كدم هتمامی كشورها ب

به ویدژه هنگدامی كده پدول هنگفتدی هدم در ایدن كاسدبی بدسدت –ی تجارت قاچاقچیان  بسیار بزرگی است برای ادامه

ی مدری رابینسدون، كمیسدرعالی حقدوق بشدر سدازمان ملدل، "ایدن مشدكل  آید. این وضع نیاز به تیییر دارد. به گفتده

 حقوق بنیادین بشری در میان اسدت، چدونفراتر از بحث حقوق كار و كارگری یا بحث توسعه نابرابر" است. پای 

مندی از تبعیض را با خود دارد. شكل گسترده و آسیب
12
ی مردم نه  ی جاانی حقوق بشر روشن است: همه اعالمیه 

ی اشددكال آن، "بایددد  شددوند و در حرمددت و حقدوق بددا هددم برابرنددد"، بلكدده تجدارت بددرده در همدده تنادا "آزاد زائیددده می

 ممنوع باشد".

گیدری، سدركوب و  اندد. پروتكدل سدازمان ملدل بدرای پدیش ه بسیاری كشورها شدروع بده واكدنش كردهبختان خوش

مجازات قاچاق انسان، بدویژه زندان و كودكدان، بده كنوانسدیون فعدالً موجدود سدازمان ملدل بدر ضدد جنایدت سدازمان 

قاچداق انسدان و تمدامی  هشدود کد ی میسدازی قدوانین هدا خواسدتار فعال شدود و از دولت اضدافه می ملتدیّ -میدانی  یافته



 

 253 

به اجرا درآمد و در زمان نوشدته  2223دسامبر  25. این پروتكل از داند را جنایت میانواع فسادهای مرتبط با آن 

 دولت آن را امضاء كردند. 17شدن، 

، كنگدره قدانون حمایدت از قربانیدان 2222است. در سال  هم هنگام، آمریكا به ابتكار ضد قاچاق خود اقدام كرده

خواهد تا میزان پیشرفت كار را  قاچاق را فعال كرد، كه گزارشی ساالنه را در مورد قاچاق از وزارت خارجه می

كندد: سدط  یدك، كشدورهای مراعدات  بنددی می سدط  طبقه 3در سراسر جاان پایش كندد. گدزارش، كشدورها را در 

دهندد و  صدی" در ایدن زمینده انجدام میهدای شاخ ی كامل حداقل استانداردها، سط  دو، كشدورهایی كده "تالش كننده

 2223هسددتند )و ممكددن اسددت مشددمول تحددریم شددوند(. در سددپتامبر  2تر از گددروه  ،  كشددورهایی كدده پددایین3سددط  

گفدت "تدا زمدانی  ی شدمالی اعدالم كدرد؛ وی می هایی بر ضد برمه، كوبا و كدره پرزیدنت جورج دابلیو بوش، تحریم

ی آموزشدددی و  های مبادلددده قددانون مدددا را رعایددت نكنندددد، آمریكددا بددده برنامدده هدددا حددداقل اسدددتانداردهای ن دولتای هكدد

ها مشاركت داشته باشند، كمدر مدالی نخواهدد داد. ها در آن  ای كه مقامات و كاركنان این دولت فرهنگی
11
درحدالی  

كدافی جددی ی  اند كده در برابدر بعضدی كشدورها بده انددازه های حقوق بشر از وزارت خارجه انتقداد داشدته كه گروه

منددد بددرای  ای در جاددت كدداربرد بدده عنددوان ابددزاری قدددرت توانددایی بددالقوه ،كنددد، بددا ایددن حددال گددزارش برخددورد نمی

المللی دارد. سازی كشورها در برابر هنجارهای بین عیمط
12
 

 خواهد قوانینی را برای جنایت دانسدتن قاچداق انسدان بده پروتكل سازمان ملل، عالوه بر این كه از كشورها می

هدا  دهدد دولت ناداد می اجرا بگذارند، خواستار اقدام حمایت از قربانیان این جنایت نیز هست و به همدین جادت پدیش

ها، بدا  وقت تر بیشای و حقوقی برای آنان باشند.   باید در فكر تامین مسكن، درمان پزشكی و روانی، كمر مشاوره

درندگ و بددون تشدریفات از كشدور  شدود و بدی رفتدار می ،دمجدوز ورو عندوان بیگانگدان بی ه، بد شدده قربانیان قاچداق

آور ایدن زندان  دهندده، صددمه زنندده وخفدت ی شددیداً تكان گردندد. ایدن كدار نده تنادا در همددردی بدا تجربده اخراج می

بدرد. وقتدی ایدن  تواندد كمكدی باشدد بده مجدازات كارفرمدا، از میدان می نخواهد بود، بلكه مدرک با ارزشی را كده می

شان بیابند، و به همین دلیدل  گردند، ممكن است خود را مطرود همسایگان پیشین شان برمی وباره به روستایزنان د

اندد:  ها قدوانین خدود را عدوض كرده پذیری برای قاچاقچیان خواهند شد. بسیاری از دولت ی آسیب باری دیگر طعمه

ماهدده بددرای ایددن زنددان اسددت كدده تعددداد  6ی  اورهانداختدده كدده شددامل ویددزا و مشدد ی حمایددت از شدداهد راه ایتالیددا برنامدده

اسددت،  شده  تددر بیشهایشددان چاددار برابددر  بازجویی
13
را ابددداع كددرده كدده بدده  Tای مددوقتی یددزدر حددالی كدده آمریكددا و  

 گیرد. چیان یاری می گرد قانونی قاچاق دهد و از آنان در جریان پی فرصت اقامت می ،قربانیان
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شدوند كده از ایدن  شرافت پیدا می قدر بی آن هایی د، و تا زمانی كه آدمنها وجود دار نابرابریتا زمانی كه در دنیا 

تواننددد كارهددای  هددا می هددا سوءاسددتفاده كننددد، دشددوار اسددت ببینددیم قاچدداق انسددان كددامالً پایددان یابددد. امددا دولت نابرابری

شان مطمئن شوند كه مجرمین محكوم  ربانیانو با كمر به ق– ی كنند تا شانس گیر افتادن قاچاقچی باال برودتر بیش

شوند. برای این كار، الزم است قوانینی بگذارانند كه قاچاقچی را مجرم بشناسد، و نه قربانی را و بعالوه، مطمئن 

های  المللدی الزم اسدت تدا شدبكه هدایی در سدط  بین شوند كه همین قوانین درست اجدرا شدود. در عدین حدال همكاری

متالشی شوند. بازرگدانی بدا جدان و تدن آدمدی یكدی از بزرگتدرین تجداوزات بده حرمدت انسدانی در درستی  قاچاق به

 یابد. ادامهاین تجاوز نباید اجازه داد  ،دنیای امروز است

 



 

 255 

 پروازی از نیوزلند به انگلیس، یک دانه كیوی ِ -84

 پراكند. به هوا می ای  انهخ برابر وزنش، گاز گل 0 

ای دور  آور. حتی اگر بیرونش بدرف ببدارد و تابسدتان خداطره است عجیب و شگفتسوپر ماركت مدرن چیزی 

ی تابسددتان بخواهیددد،  ای در چلدده توانیددد از آن تددوت فرنگددی و هلددو و انگددور بخریددد. اگددر سددبزیجات ریشدده باشددد، می

 ی ی شدکوالتی الیدهدو های توانندد كلوچده های مقدیم در كشدورهای دیگدر می ها را داشته باشید. آمریكایی توانید آن می

oreoتوانندد خودشدان را بدا شدراب و كیدوی  زده می های غربدت ی خودشان را بخورند، و در همان حال نیوزلنددی

تواندد در چدرخ دسدتی خریددتان  كشورشان تسال دهند. در عرض چند روز پس از برداشدت از درخدت،  انگدور می

 اند. ها در حال ریزش تان، بر  كه در بیرون خانه تان بنشاند، در حالی ی باار را به كام حاضر شود، و مزه

ای  ن وقتی كه شروع كندی در نظدر بگیدری كده چده كیلدومتراه طدوالنیآ، اما فقط تا است كل قضیه خیلی جالب

جداده.  دراندد. بدا هواپیمدا و  مایدل راه رفته 12222كیلومتر یا  22222ها تقریباً  كیوی آندر سبدت جا خوش كرده. 

برابدر خودشدان بده داخدل جدو  5بده وزن  ای اندهی گازهدای گلخ بده سدوپرماركت برسدند، مسدئول تخلیدهتا زمانی كه 

آیدد، و مدا هدر روزه  هدای دور و دورتدر می از راه ،تدر بیشو  تدر بیشزمین هسدتند. ایدن روزهدا خدوراک مدا هرچده 

 شویم. رساند، وابسته می ها را به ما می از پیش، به سوختی كه آن تر بیش

در بریتانیا، با وضو  بسیار بده نمدایش گذاشدته  2222ستگی در طی اعتراضات قیمت سوخت در سال این واب

ای مشددابه در فرانسدده الاددام گرفتدده بودنددد، تصددمیم  شددد. گروهددی از كشدداورزان و راننددده تراكتورهددایی كدده از نموندده

گرفدت، و تانكرهدای سدوخت دیگدر  سدرعت بداال لو در چشایر را ببندند. اعتراض به گرفتند راه پاالیشگاه نفت استن

هدا را از  درصدد پمدپ بنزین 92ی راننددگان خودروهدا،  نمی توانستند از پاالیشگاه بیرون بیایند. هجوم وحشت زده

 ها با انبارهایی كه جوابگو نبودند، بسرعت خالی شدند. ی سوپرماركت سوخت خالی كرد. در ناایت قفسه

المللدی  ای انگلیس، به خوراک اختصداص دارد و تجدارت بین امد جادهدرصد كل رفت 42اند كه  برآوردها مدعی

یابد. خوراک تندتر از جمعیت زمین و تولید خوراک افزایش می
2
به بیان دیگدر، خدوراک بدیش از همیشده در حدال  

 است. زیستی این وضع هنگفت گردش است و تاثیرات محیط

 مناسددب اسددت، امددا نزدیددر بدده سدده چاددارم بددا وجددود ایددن كدده هددوای خنددر انگلددیس بددرای پددرورش سددیب كددامالً 

سددال  32های انگلددیس در طددی  درصددد بدداغ سددیب 62انددد، و بددیش از  در ایددن كشددور وارداتی  شددده های خددورده سددیب
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اند.  گذشته نابود  شده
3
رسدانیم،  مدان می ای كه از بعضی محصوالت كشداورزی بده بددن این روزها نسبت به انرهی 

كنیم. مثالً برای رسیدن هر كالری كاهوی وارداتی از سواحل غربی  ها مصرف می ی برای حمل آنتر بیشانرهی 

 شود.  كالری سوخت مصرف می 127آمریكا به بدن مردم انگلیس، 

اندرهی الزم  بده انگلدیس، پدرواز یدر كیلدوگرم كداهوی كالیفرنیدابدرای بگذارید طدور دیگدری قضدیه را ببیندیم. 

 ها برسد. به دست انگلیسی شود تا کاهوروز باید مصرف  8وات به مدت  122 المپ برای روشن نگاداشتن یر

اندد. كشدورها  بسدتان" مدوثر خدوراک قدرار گرفته-بعضی كشورها در حال حاضر، در وضدعیت چشدمگیر "بدده

كنند كه در همدان حدال همدان مقددار از همدان محصدول وارد  مقادیر باالیی از یر محصول را در حالی صادر می

دهدد: در  ی واض  و روشنی را به دسدت می گر. بازرگانی شیر نمونه رفتاری باورنكردنی و بشدت اتالف -كنند یم

تن وارد كرد. چادل سدال پدیش از ایدن، بسدیاری  11222تن شیر تازه صادر كرد و  149222انگلیس  2221سال 

صدادرات  1999و  1961های   میدان سدالداران محلی تولید كدرده بودندد، امدا  خوردند كه دام از مردم شیری را می

شد. تر بیشدرصد  52شیر 
6
ریزیدد،  تان می چیزی كه روی گندمر صدبحانه–شیر مستقیم از گاو را فراموش كنید  

 آید، شاید پس از هزاران مایل سفر.  مستقیم از تانكری می

به نظر برسد، ر محلّی( )شیمعادل محلی خود  سفر ممكن است به تازگی ِ-ن خوراک خوشای هدر همان حالی ك

دورتدر، همدان  کی دهدد كده هدر قددر سدفر خدورا همان تاثیر را داشته باشد. پدژوهش نشدان میکه احتمال كمی دارد 

 تر. شده تخریبویتامینی و معدنی آن   یامحتوهم، قدر 

سدت، چدرا آید، نگراندی كدوچكی ا اما آن افت مواد میذی در مقایسه با مسایل جدی باداشتی دیگری كه پیش می

، 2221آیددد. پددیش از بحددران تددب برفكددی در سددال  شددان مشددكالت بسددیاری پددیش می ل حیوانددات و خوراكحمددكدده بددا 

شان حتی بده جاهدای بسدیار دور چدون ایتالیدا  كرد كه بعضی بره و گوسفند زنده صادر می 822222 انگلیس ساالنه

ن معندی ای هو تخصصی شدن فرآوران گوشدت بدرفتند. حتی در داخل انگلیس، افزایش تمركزگرایی  و یونان هم می

یر  بعدد بده–ای دیگر پرواربندی شدوند  ، اما در مزرعه شده شیـِــای بره ك است كه حیوانات ممكن است در مرزعه

ر ظددشدوند. بن هدیگدری فرسدتاد ی ندددهبندی بده فرآور كشدتارگاه مركدزی بدزر  بدرای سددالخی و بدرای بدرش و بسدته

هدای ناخواسدته بدا سدایر محمدوالت حیدوانی، بده گسدترش بیمداری تدب  طوالنی همراه با تماسن سفرهای ای هآید ك می

وضدعیت مخربدی اسدت كده بندام "بیمداری جندون گداوی" مشداور  BSEكمر كرده باشند. بیماری BSE  برفكی و

 شود. می ، ردیابی منبع شیوع بسیار دشوارترو گوشت آن ی حمل و نقل حیوان های پیچیده چنین شبكه شد. با این
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تپانددده هددا  در آندر كانتینرهدا بدده تنگددی   اندد كدده حیوانددات حمددل  شددده ایددن اقدددامات مدعی مبدارزان و فعدداالن ضدددّ 

هدا را  زندد و اغلدب آن این كار نده تنادا بده حیدوان صددمه می–شوند، بدون این كه آب یا غذای كافی داشته باشند  می

یعندی محصدولی بدا –حاصدله ممكدن اسدت كبدود یدا خشدر باشدد شوند، گوشت  كشد، بلكه وقتی بعدها سالخی می می

كمیسدیون اروپدا پیشدنااداتی را پدذیرفت  2223آید. در جوالی  دست می هرحمانه ب تر كه در فرایندی بی ی پایینیتكیف

ونقدل مثدل  های حمدل شد. این قوانین بعضی از جنبه ی قوانین حمل حیوان می كه خواستار بازسازی و تدوین دوباره

، امدا در مدورد حدداكثر طدول نددبدین برد زیدر ذره هدای دمدایی را راحت و راحت باش، دسترسی بده آب و كنترلاست

توانست سفر مجازی به حساب بیاید. یونان باز هم می ساعت سفر به 92طوری كه  به–سفر ساكت بودند 
9
 

آیدد  نظدر می هبد –سدبتاً دوركنندده، هدر چندد هندوز ن كده مالتدی اسدت نگران–با مالت كاهش كلی ذخایر نفدت دنیدا 

هدای    انتشدار جادانی گاز ِی كمدی بدرای تیییدر اوضداع وجدود دارد. پروتكدل كیوتدو، كده بددنبال محدودسدازی انگیزه

جسدتجو بدرای یدر تابسدتان  شدود. المللیِ  هوایی و دریداییِ  بدار نمی  ای است، شامل انتشار گاز درحمل بین خانه گل

كنندگان عدادت  كن است سیاره ما را بشدت تخریب كند، و تا زمدانی كده مدا مصدرفو خوراكی ممانه پایان آشپز بی

كنددد  ی گرمسددیری را در چلدده زمسددتان بخددریم، سددخت اسددت كدده ببینددیم چدده چیددزی وادارمددان می كددرده باشددیم میددوه

 مان را عوض كنیم. عادات

بلكده واقعیدت اسدت، روشدن اسدت اما باید تیییر عادت بدهیم. در حالی كه تیییر آب و هوایی دیگر تادید نیسدت 

ها مدددعی ضددرورت  ای در ایددن تیییددرات دارنددد. سددوپرماركت مددان سددام عمددده های حمددل خوراك كدده تولیددد و شددیوه

خواهند، و این یعنی دنبدال محصدوالت ارزان رفدتن. امدا تجزیده و  مشتریان خوراک ارزان و راحتی می –اند  مالی

از   شدده های متفداوتی برسداند. پدژوهش انجدام بندی تواند ما را جمع میواردات محصوالت،  ِِ   ی واقعی تحلیل هزینه

گیدددرد كددده محصدددوالت  ( در پایدددان نتیجددده میSWLEPسدددوی شدددركت مشددداركت خدددوراک محلدددی جندددوب غربدددی )

ها  تر از محصوالت سوپرماركت درصد ارزان 32-42طور متوسط  كشاورزان به  محلیدر بازارهای   شده فروخته

بودند.
12
 

كتداب كندیم كده چده -توانیم فقدط شدعار "محلدی بخریدد" را ورد زبدان كندیم. مدا بایدد بنشدینیم و حسداب نمی البته ما

كنند. مدثالً بدرای خریدداران سدوئدی،  هایی، كمترین منابع را در مسیر خود تا روی میز شام ما مصرف می خوراك

خریددد گوجدده فرنگدی محلددی خودشددان تر از  فرنگی اسدپانیایی از نظددر كددارایی اندرهی بسددیار بددا صدرفه خریدد گوجدده

 شوند. های فسیلی گرم می آیند كه با سوخت هایی بار می های سوئدی در گلخانه است. گوجه
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ن كشددور همیشدده مجبددور اسددت بعضددی ای هن معنددی اسددت كددای ههددای موجددود در آب و هددوای انگلددیس بدد واقعیت

های بددد وجددود دارنددد. خددوراک  گزیندده های خددوب و هددا را از سددایر كشددورها وارد كنددد. امددا هنددوز گزیندده خوراك

حمل بدا قدایق فقدط یدر شصدتم حمدل هدوایی، –بر و خسارت بار برای محیط زیست است  ای هزینه گزینه ،پروازی

ل" را بده ـبـِـی  ــلِ -در آمریكا،  حركاتی صورت گرفته تا برچسب محیط زیست یا "اكو–كند  منتشر می ای انهگاز گلخ

ود كه فالن خوراک چقدر انرهی برده تا تولید شود و چقدر تا حمل شود.مردم معرفی كنند تا معلوم ش
12
 

تان، بخصدوص بده  های خوراك گذارید، خوب نگاه كنید به برچسب بار دیگری كه پایتان را به سوپرماركت می

گوجده فرنگدی اگدر  .یا شاه میگو چقدر سفر كدرده  بسته فلفل قرمز تازه آنو فكر كنید –شان  یها بار و تر و تازه تره

 داغ تابسدتان و آفتداب :اش چه شكلی است بینید كه لمس سفت و توپری دارد، فكر كنید كه مزه ای را می رنگ پریده

 همراه با سفری طوالنی در كانتینری یخچال دار؟ِِ  چینی  کال  ا ی–

–ذت پدس زدن راحتدی و سدرعت بده نفدع مدزه و لد–كند  " را تحسین میکجنبش در حال رشدی كه "كند خورا

بده در زمسدتان طالدب اسدت؟  قیمتیرا به هر  و)نخود فرنگی("تو-مانژ"بكار بیاید. چه كسی  جا اینممكن است در 

 ،تری بدرای پخدت آن وقت بگذارید و محصوالت فصلی درست و به موقدع را بخریدد و راه سدرگرم كننددهجای آن، 

ن خواهند شدد. و محدیط زیسدت هدم در وقدت تان سپاس گزارتا دوباره كشد كنید، آن وقت است كه پرزهای چشایی

 خود به شما سپاس خواهد گفت.
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آمریكا بیش از یک میلیارد دالر تعهدات پرداخت -83

 به سازمان محلل متحد بدهكار است.  نشده

كدرد، تمدام  درحالی كه دنیا در مورد ورود به جنگ در عراق بحدث می 2223و اوایل سال  2222اواخر سال 

بدود. شدورای امنیدت تدا كجدا بده سدوی تجدویز اقددام نظدامی گدام بدر   سازمان ملل متحدد دوختده  شددهها به سوی  نگاه

بدانی شدراكت داشدته باشدد؟ و هنگدامی كده  سازی و صدل  رود كه در ملت دارد؟ از سازمان ملل چقدر انتظار می می

 وبسدیار در طدّی ایدن مددّت، داشدت؟ واقعداً اهمیتدی  کّل قضدایا ، ها انجام گرفت و اقدامات انجام  شد تمامی این بحث

 هایی در مورد ارتباط پیوسته سازمان ملل با این امور اختصاص یافتند. به بحث یمطبوعات های بسیاری از پوشش

توانندد دور بهدا  شود كه در مورد اهمیت نوعی از سازمان جادانی شدر كندد كده در آن ملت كمتر فردی پیدا می

ای در حددود  هایش بدا بودجده دنبال كنند. سازمان ملل و تمامی دفاتر و صندوق هم جمع شوند تا اهداف مشتركی را

ی زمدین. دالر بدرای هدر آدم روی سدیاره 3یعندی درحددود  –شدوند  میلیارد دالر در سال اداره می22
1
 22ایدن کدّل  

میلیارد دالر(.  1462پردازد )یعنی ساالنه  ش مییاه روز یر بار برای ارتش 5مبلیی است كه جاان هر میلیارد، 

دهیم و ارزش واالیددی را بدسددت  آیددد ایددن معاملدده شددبیه خریددد ارزش بددا پددول باشددد. یعنددی كمددی پددول مددی نظددر می هبدد

آوریم. این طور نیست؟ اما از نظر كشدورهای بسدیاری، پرداخدت سدام خدود بده سدازمان ملدل از اهمیدت بسدیار  می

. چدرا؟ اسدت ی مدالی رندج برده كنندده یدر بحدران فلجكمی برخوردار است. در بیش از یدر دهده، سدازمان ملدل از 

عقددب  "شددان هددای منظم ارزیابی"اند و از پرداخددت  ی خددود كاسددته چددون كشددورهای عضددو از تعادددات داوطلباندده

، كدل 2226دسدامبر  31اسدت. در   ی روز به روز سازمان ملل  شده اند. وضعیتی كه در ناایت منجر به اداره افتاده

: در اسدت بوده میلیارد دالر رسید. تا آن زمان بزرگترین بددهكار آمریكدا 2.34 سازمان ملل به ای بدهی عقب افتاده

میلیارد دالر به سازمان بدهكار بود. 1.212آن تاری  
2
 

رسید؟ چطدور ممكدن اسدت كده كداترین بریتندی معداون دبیركدل سدازمان مجبدور شدود بده  جا این هچطور شد كه ب

تواندد  هنگفتدی چده می پدولی ِ مجمع عمومی بگوید "ثبات مالی سازمان زیر فشار است؟" و پیامدهای ایدن چندین كدم  

 باشد؟

ز اهداف اصدلی در ساختار و عملیات سازمان ملل متحد در مراحل پایانی جنگ دوم جاانی تحكیم یافت. یكی ا

ها  بود كه مصیبت جاانی مشابای دوباره رخ ندهد. پس از یر رشته مالقات و نشست آرمانآن زمان تضمین این 
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هدای  آمریكا، انگلدیس، روسدیه و چدین بدر روی اهدداف، سداختار و كدار ویژه ؛1944در واشنگتن دی سی در سال 

ملددت در نشسددت امضددای تشددریفاتی  52های  یندددگی، نما1945هوئددن  26یددر سددازمان جاددانی توافددق كردنددد. در 

ی  فرانسیسددكو شددركت كردنددد. وزیددر خارجدده جنددگ در سانرزمندددگان قدددیمی ِ منشددور ملددل متحددد در محددل یددادبود 

امیددمان  ،حدال ؛رنج و جنگ تولدد یافدتدرون آمریكا، ادوارد اس تتینیوس اااار داشت "این قراردادی بود كه از 

ه آن متكی است.به صلحی پایدار و مطلوب ب
4
 

اولین مجمع عمومی در لندن برگدزار شدد، كده در اولدین  1946بینی بسیار زیاد بود. در هانویه  در ابتدا، خوش

های كشددتار جمعددی رای داد. نخسددتین  كنی سددال  آمیز انددرهی اتمددی و نددابودی و ریشدده نامدده بدده كدداربرد صددل  قطددع

بشدر بده تصدویب حقدوق ی جادانی  همدان سدال، اعالمیده در فلسدطین بدود. در 1948اش در سدال  ماموریت نظارتی

بسدی برقدرار  هدای عدرب آتش سازمان ملل میان دولدت تدازه اسدرائیل و دولت ای از  نماینده 1949رسید و در سال 

كرد.
5
 

.بانی سدازمان رخ نمدود ی صدل  هدای اولیده نخستین مشكالت جدی مدالی در جریدان تالش
6
، نخسدتین 1956در  

بانی سازمان در صحرای سینا درگیر بحثی شد كه چده كسدی بایدد دسدت در جیدب كندد. تعددادی   ی صل ابتكار عمده

ها از پرداخت سر بداز زدندد و گفتندد هدر كدس كده مسدئول ایدن وضدع اسدت بایدد بدار هزینده را تحمدل كندد.  از دولت

اختالفدات د، كده بانی كنگدو پدیش آمد های مالی ماموریت صل  در مورد مشاركت 1962ی مشابای در سال  مشاجره

 برخی كشورها از پرداخت سام خود سرپیچی كنند.که  منجر شدن ای هب ت گزاریسیاس

هددایش كددامالً دسددت بدده جیددب بددود، بددویژه در مقایسدده بددا اتحدداد جمدداهیر  در طددی ایددن مدددت، آمریكددا در پرداخت

شاوران شروع كردندد بده ن، اوضاع كم كم تیییر كرد. مـِـیگ ِِ  شوروی. اما در دوران ریاست جماوری رونالد ر

ای را در دنیای در حدال  یر نااد طرفدار شوروی، كه باورهای رادیكال و ریشه ی  توصید سازمان ملل به منزله

 ،ی آمریكدا ی اعتبارات سازمان ملل در بودجده ی الیحه ، اصالحیه1983. در سال پراکند میزند و  توسعه دامن می

( یدا جندبش PLOبخدش فلسدطین ) شدد كده از سدازمان آزادی سدازمان ملدل می درهایی  مانع تامین مالی برای برنامه

ی ملددل متحددد  آمریكددا از سددازمان آموزشددی، علمددی و فرهنگددی 1985كردنددد. در سددال  اسددتقالل نامبیبددا پشددتیبانی می

 های معدوقّ  اسدت. بددهی  شدود و بدیش از حدد سیاسدی  شده )یونسكو( بیرون آمد و مدعی شد كه بسیار بد مدیریت می

ها بدود،  آمریكدا شدروع كدرد بده تداخیر  رو به فزونی گذاشتند. در همان حالی كه ملل متحد مجبور به كاهش بودجده

شد، در غالب موارد چندین ماه دیرتر پرداخت  اش: قسطی كه باید سر سال پرداخت می های منظم در پرداخت قسط
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 امه دارد.ها، هنوز كه هنوز است باز هم اد گردید. آن تاخیر پرداخت می

، آشددوب اقتصددادی در اتحدداد شددوروی سددابق و سددایر كشددورهای اروپددای 92و اوایددل  1982ی  در اواخددر دهدده

هنگدام آمریكدا شدروع كدرد بده افدزایش  های بزرگدی بداال بیاورندد. هدم شرقی باعث شدد كده سدایر كشدورها هدم بددهی

دولددت كلینتددون بددا ایددن كدده نقددش هددای سددایر نقدداط جاددان.  گری، و توجدده بدده دخالددت در نزاع تمركددز بددر نظددامی

گیراندده را در مددورد  یافددت سددخت بانی در نظددر گرفددت، امددا همددان ره ای بددرای سددازمان ملددل در صددل  یابنددده گسددترش

 1.5 میلیددارد دالر رسددید كدده 3.5 سددازمان بدده ی هددای معوقددهّ  بل، ط1994ی سددازمان ادامدده داد. تددا سددپتامبر  بودجدده

 شد. میلیارد آن فقط به آمریكا مربوط می

اسددت كدده تددامین مددالی ناادهددایی از سددازمان ملددل را تحددریم كنددد كدده نسددبت بدده  ی آمریكددا تردیددد نكرده كنگددره

به بعد، دسدتگاه اجرایدی بدوش )رئدیس جمادور آمریكدا( تدامین مدالی  2222است. از سال  شان نگران بوده اختیارات

هدای طرفددار سدقط  اسدت كده بدا گروه چدون بدر ایدن بداور. چرا؟ است صندوق جمعیت سازمان ملل را متوقد كرده

هدیچ مددركی دال بدر پشدتیبانی از  ،دولتدی یتحقیدق و تفحّصد  جنین اجباری در چدین ارتبداط دارد. بدا وجدود ایدن كده

 یافت. این تحریم ادامه، گونه عملیات ادعایی نیافت هیچ

سدازمان پرداخدت شدود. بده  های معوقدهّ  پدذیرفت بخدش اعظدم بددهی آمریكا قانونی گذراند كه می 1999در سال 

طرحی برای سه قسط پرداخت بده سدازمان ملدل تددوین –بایدن" كه به نام پشتیبانانش نامیده شد -ی "هلمز  نامه توافق

میلیدون آن بده  712شدد كده  اش پرداخت می میلیون دالر به سازمان و دفاتر تخصصی 926كرد. بر این اساس،  می

اما این قانون همراه با شدرط و شدروط بدود، و ایدن حدق را بده آمریكدا یافت.  ی جاری عملیاتی اختصاص می بودجه

های بعدی را متوقدد كندد. آمریكدا عدالوه  ای و اصالحی تحقق نیابند، پرداخت داد در صورتی كه اهداف بودجه می

هدایش بده سدازمان  ی عدادی سدازمان ملدل و نیدز پرداخت ی خدود در بودجده بر ایدن، خواسدتار كداهش دائمدی سدامیه

 المللی كار شد. داشت جاانی، سازمان خوراک و كشاورزی و سازمان بینبا

ی  های معوقده بایدن، همچنان كه در واقعیت نیدز چندین بدود، فقدط بده صدورتی جزئدی كدل بددهی-اما قانون هلمز

و  وقدهّ میلیارد دالر تعادات مع 1.22آمریكا بازهم   ،2223اوت  31آمریكا را پرداخت. بنا به ارقام سازمان ملل، تا

 های سازمان ملل. بیش از نیمی از طلبیعنی –جاری بدهكار است 

های خدود را  سام ،، دوسوم كشورهای عضو2223نیست. تا پایان سال سازمان ملل تناا بدهكار  یالبته آمریكا

 2224ی عددادی سددال  میلیددون دالر از بودجدده 695 مبلددغ ،2224سددال  انددد و تددا نددوامبر بدده صددورت كامددل نپرداخته
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شددان را كامددل  هددای ساالنه كشددور سددایم، مقرری 15تددرین  داخددت نشددد. آمریكددا، برزیددل و مكزیددر از میددان ماددمپر

 اند. نپرداخته

اسدددت.  ای بدددرای سدددازمان داشته بیندددی ناپدددذیری، همدددراه بدددا بددداال بدددودن مبدددالغ بددددهی، پیامددددهای جددددی ایدددن پیش

فقدط در سدال –اندد  قددر عقدب افتاده در روانددا آن المللی یوگسدالوی سدابق های بین های سازمان برای دادگاه پرداخت

بانی سددازمان وام  های صددل  میلیددون دالر از حسدداب 41كدده مقامددات وادار شدددند  –میلیددون دالر 96، مبلددغ 2223

میلیددارد دالر  1.1بانی سددازمان  رغم ایددن واقعیددت بددود كدده پددیش از آن، صددندوق صددل  گیددری علددی بگیرنددد. ایددن وام

هشدددار داد كدده سددازمان  (در حددال توسددعهبالنددده )" كشددورهای 77اواخددر اكتبددر، "گددروه كسددری حسدداب داشددت. در 

اندازی بده  دهدد و از دسدت بانی را بسدیار كدش می های صل  های خود به كشورهای همكار در ماموریت بازپرداخت

كشدورها خدوش  ی همدهاگدر های دیگر گالیه كرد. امدا معداون دبیركدل، بریتندی بده آندان پاسد  داد كده  منابع صندوق

 افتاد. حساب بودند، این مسائل اتفاق نمی

منددترها، بایسدتی مطمدئن شدوند كده  ویژه داراترهدا و تدوان ی كشدورها، بده سدادگی اسدت: همده همدینراه حل به  

ی سددازمان بده خطددر   اندد. در غیددر ایدن صددورت آیندده قددت بده سددازمان پرداختهو هایشدان را تمدام و كمددال و سدر قسط

اسددت و   ن روزهددا تبدددیل بدده عددادت  شدهای هقدددر طددوالنی بددوده كدد هددای آمریكددا آن نظمددی پرداخت بیخواهددد افتدداد. 

اسدت:  ی آمریكدا صددایش درآمده باشند. كنگره ی نظیر هاپن را تشویق كرده كه آنان هم دیر پرداخت داشتهیكشورها

، های آمریكدا دیدر پرداخدت قسدطكندد كده " بیدان می 2223ی آمریكا در سال مالی  ی اعتبارات وزارت خارجه الیحه

ای خاصدی شدوند كده نده  كندد كده درگیدر رفتارهدای بودجده المللدی را وادار می های بین ناسازمان ملل و سایر سدازم

.اند نهاند و نه مسئوال درست
13
ی گزارشدی در مدورد پیامددهای دیدر پرداخدت  خواستار تایه ا ً مجلس نمایندگان اخیر 

اد كه طرحی برای از سرگیری پرداخت اقساط سدازمان ملدل در ابتددای هدر سدال رئیس جماور دستور د بهشد، و 

 تقویمی تایه كند.

انددد: در یددر  تر در مددورد مسددائل مددالی سددازمان ملل حتددی افكددار عمددومی آمریكددا ادداهراً حددامی رفتددار مسددئوالنه

اش را تمام و كمدال بده  های معوقه شوندگان گفتند كه آمریكا بایستی بدهی درصد از پرسش 62نظرسنجی، بیش از 

سازمان بپردازد،
14
و هنگامی كه آمریكاییدان مطلدع شددند میدزان سدام آمریكدا براسداس سدامش در اقتصداد جادانی  

 است.  النهبندی عاد ن سامیهای هكردند ك می درصد حسّ  56شود،  تعیین می

ی بدده وضددعیت مددالی بایدددن، كمددر بسددیار-گرفتدده براسدداس قددانون هلمددز هددای انجددام شددكی نیسددت كدده بازپرداخت
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ی الزم است انجام شود. آمریكا به عنوان بازیگر اصلی اقتصادی جادان، و تر بیشاست. اما كارهای  سازمان كرده

. امدا بپدردازدین سدام را تدر بیشتناا در صورتی عادالنه رفتدارکرده اسدت کده ها( تناا ابرقدرت دنیا،  )بقول بعضی

هایش را سدروقت و كامدل انجدام دهدد، و از تداخیر در پرداخدت  رداختبرای این كار الزم است پیش از هر چیز، پ

 های سازمان، خودداری كند. برای ایجاد اصالحات و تیییر سیاست ی فشار به عنوان وسیله

افكندی  چه كه آمریكا در جندگ خدود بدا تروریسدم و هراس تواند باشد از آن پولی كه الزم است بخش كوچكی می

یافددت  المللددی و ره بین های انسددان دوسددتانه، ابزارهددای قددانونی ِ ان ملددل از طریددق برنامددهكنددد. امددا سددازم هزیندده می

مدردم  .آمریكدا باشدداهدداف  ی خدط اول تواندد باتدرین رزمندده گرانده در حدل رویددادهای جادانی، اتفاقداً می جانبه چند

تنادا كداری كده ماندده، قدانع  اكندون–ه آمریكا بر این باورند كه كمر به سازمان ملل پولی است كه درست خرج شد

 شان است. كردن رهبران
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 برابر 9 است ممکن داران خانوارهایِِ  كودكان-05

 .شوندروانی بیمار  ،از كودكان خانوارهای داراتر  بیش

چاارمین اقتصاد بزر  دنیاست و با این کشور سار باشد:  واقعیتی وجود دارد كه بریتانیا باید به خاطرش شرم

یكی از –فقر كودک را در دنیای صنعتی دارد. چاار میلیون كودک انگلیسی    های یكی از باالترین نرخ ،وجوداین 

در فقرندد. –هر چاار كودک انگلیسی
1
اسدت. بدیش از نیمدی از  1972ایدن رقدم سده برابدر تعدداد زیدر خدط فقدر در  

در خدود جدای ین تعدداد میلیدونر را تر بیشا و لندنی كه باالترین درآمد سرانه در اروپ ،كودكان لندن مركزی فقیرند

.است داده
2
 

تعرید فقر در غدرب، بدا تعریدد فقدر در دنیدای در حدال رشدد فدرق دارد. فقدر در اروپدا بجدای نگداه بده معیدار 

بدا اسدتفاده –كنندد  رسان غالباً از آن استفاده می های كمك نامثالً یر دالر در روز كه سازم–ی درآمد خالی  آستانه

 –ِِ  ، فرهنگدی و اجتمداعیادیّ مد– ِِ  گران با نگاه به تمدامی مندابع شود. پژوهش تانداردهای نسبی تعرید میاز اس

اش زنددگی  اندیشند. اگر افدراد زیدر ایدن اسدتاندارد بیافتندد، معندی یر فرد، به حداقل استاندارد زندگی قابل قبول می

 در فقر است.

ی دارد كده در تدر بیشباشد. كودكدان متولدد در فقدر، احتمدال  تواند بسیار حادّ  اثرات این محرومیت اجتماعی می

تری نسددبت بدده كودكددان  سددال اول تولددد بمیرنددد، احتمددال زیددادی دارد كدده از حددوادث كددودكی بمیرنددد، و عمركوتدداه

داراتر خواهند داشت. های   خانوار
3
 های تنگِ مرطوِب سرد زندگی كنند؛ در كلّ  ی دارد كه در خانهتر بیشاحتمال  

فقیرانه مسكن دارند. های کاشانهشان در  خانوار با كودكان 752222 گلیسان
4
كودكان فقیر احتمال زیادی دارد كده  

ای و خدمات تفریحی محدروم بمانندد. چون سفرهای مدرسه های اجتماعی هم از فعالیت
5
و نوجواندان و جواندانی كده  

شدان داشدته باشدند، و  های پرتنشی با والددین بطهی هست كه راتر بیششوند احتمال  در فقر مزمن و شدید بزر  می

شان ناشاد باشند زندگی از سر و وضع ااهری خود و كلّ 
6
. 

از كودكدددان  تدددر بیشبار  هدددای درآمددددی، سددده ترین گروه بندددابراین خیلدددی عجیدددب نبایدددد باشدددد كددده كودكدددان پدددایین

به گزارش دفتر آمدار ملدی بریتانیدا،  ثروتمندترین خانوارها احتمال دارد كه دچار نوعی از مشكالت  روانی شوند.

مشكالت باداشدت رواندی دارندد، در حدالی كده  ،پوند 122درصد كودكان خانوارهای با درآمد هفتگی كمتر از  16
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درصد است. 6پوند 522همین شاخی در كودكان خانوارهای با درآمد هفتگی 
7
 

هدا در  دهدد كده نابرابری ، شدر  می"دكدانی بارنداردوز بدرای كو هیدبنیداد خیر"گدزار ارشدد  نیرا شارما، سیاست

گذارند."كودكان بسدیاری وجدود دارندد كده چیزهدایی مثدل گدردش  بریتانیا چگونه بر باداشت روانی كودكان اثر می

ن ای ههم هسدتند كد یهای دانند. اما بچه بیرون ازخانه، تعطیالت، رفتن به پیتزاخوری و امثال آن را چیزی طبیعی می

شود احساس انزوای اجتماعی كنند. بسیاری از این كودكان غالباً مجبورندد از  همین باعث می و  ها را ندارند، لذت

لدری در مدرسده ـندـتواندد بده ق مادر مبتال به بیماری روانی مراقبت كنند. این مسایل می پدر و مادر معلول یا پدر و 

كنددد، و بددر روی سددالمت  دن میوبدد متفدداوتیددا منجددر شددود كدده همددین قلدددری، ایددن كودكددان را دچددار احسدداس طددرد 

گذارد. شان تاثیر می روانی
8
 

هددای دریددافتی ناكددافی  در صددورتی كدده مشددكل روانددی در كودكددان تشددخیی داده شددود، امكددان و احتمددال مراقبت

حدداقل یدر  ، بده نظدر پزشدكان ِ.سدی .بدی .از سدوی بدی  شدده گدزارش ِِ  های پدژوهش دولتدی یافته خواهد بود. بنا به

دریافدت  ن نوجواندانای ههدایی كد باداشدت رواندی، مراقبتدار مشدكل  ِِ  سداله بریتانیدایی 19تا  13نوجوانان چاارم 

كنند، نامناسب و ناكافی است. می
9
میلیون  242انگلیس در حدود در ی باداشت روانی كودک و نوجوان  هزینه كلّ  

.ی باداشدت رواندی بزرگسداالن درصدد بودجده 7یعندی درسدت –پوند است 
12
دار قدط یدر چادارم كودكدان مشدكل ف 

رقمی كه بشدت الزم است افزایش یابد.– روانی با خدمات تخصصی در تماسند
11
 

ای همچدون لبداس گدرم و خدوراک سدالم، ممكدن اسدت  آیند، در كنار نیازهای بنیادی كودكانی كه در فقر بدنیا می

ی  از اهدالی بخدش لنددن جندوبی بده روزنامدهیابی به سوی دنیایی باتر هم محدروم بمانندد. پددری  های راه از فرصت

جوشدکار  كدهای خاصدی را دنبدال کدرد  هدای حرفده که وقتی خودش مدرسده را تمدام کدرد، آموزشگفت  آبزرور می

هدا  در پایان این دورهدهند، اما ها را ادامه می همان برنامه هم، پسرانش ؛عرض چند ماه هم كار پیدا كرد شود و در

طبقده كدارگری را  ِِ  كند: دولت  تداچر زنددگی اشاره می ند. مرد دیگری به نبود امید و آتیهکن هرگز شیلی پیدا نمی

كمتری دارند بخاطر این های زیستی ِ  مان فرصت که فرزندان جای آن نگذاشت. دلیل این بهاز ما گرفت، اما چیزی 

 نند بروند.توا توانند به دانشگاه بروند، بلكه بخاطر این است كه سركار نمی نیست كه نمی

است.  تر بیششان  برای ،. خطر بیكاری و دستمزد كم در آیندهانه هم هستندسالی فقیر كودكان فقر مستعد بزر 

برابر كمتر احتمال دارد كده آمدوزش شدیلی ببینندد. اگدر بده دام  3اگر مدرسه را بدون كسب شرایط الزم تمام كنند، 

شددان احتمددال  دارد كدده بددا پلددیس درگیددر شددوند و در زندددگی آینده یتددر بیشبرابددر احتمددال  12بیمدداری روانددی بیافتنددد 



 

 266 

هددای روانددی بزرگسدداالن، ابتدددا در  یابددد: حددداقل تددا نیمددی از تمددامی بیماری شددان ادامه رود كدده مشكالت ی مددیتدر بیش

بسدیاری  کندد میتاكیدد  "فقدر گروه اقدام برای كودكان ِ"شود. مارتین بارنز، رئیس  دوران كودكی تشخیی داده می

برخدورد بدا  ،خدود ایدن بداوراست کده  روشن–ی فقر در انگلیس وجود ندارد  از مردم هنوز بر این باورند كه مسئله

بدا احسداس نندگ و عدار،  ،مدوارد تدر بیشكند. او مدعی است كه فقر امدروزی در  مشكل را دو چندان دشوارتر می

ایددن فقددر در حددال  های فددردی و اجتمدداعی ِ هزیندده اسددت.  شده بدده پشددت درهددای بسددته رانددده ،انددزوا و سددرافكندگی

ت و اضدطرار داشدته باشدند، بده شدكلی میّدح، اما مردم در مقابل ایدن وضدعیت، بجدای ایدن كده احسداس ستا افزایش

اند. تفاوت و آسوده خیال بی ،گسترده
 15

 

ولتدی كده شدجاعت فقر در انگلستان هست، اما نه بخاطر فقیربودن كشور، بلكه بخاطر ندابرابری و بدرای هدر د

 مشكلی است پیچیده.از میان برداشتن شان را داشته باشد،  ها نابرابریاین برخورد با 

بده شددكل  1992ی  دار در دهدهااسدت و شدكاف میددان دارا و ند 1977سدال از بدار نددابرابرتر  2انگلدیس امدروزه 

سدال  32در طی  –گیرد می كه نابرابری كشورها را اندازه–( كشور Gini) ِِ  گیری رشد كرد. ضریب جینی چشم

ترین  اسدت. پدایین ها رسیده ایدن سدال در كدلّ  یدزان خدودم ینگذشته همواره در حدال رشددبوده و هدم اكندون بده بداالتر

انگلددیس  هددای درصددد آن را دارنددد. دارا 25درصددد درآمددد و بدداالترین دهددر  3جمعیددت، فقددط  ِِ  درآمدددی ِِ  دهددر

اندد.  ین درآمدد خدالی كشدور را دارندد، درحدالی كده نددارها در رنجتر بیشتاری  این كشور،  اكنون نسبت به كلّ  هم

متعادد شدد  1992وزیر تدونی بلدر در سدال  است كه فقر كودكان مشكلی است عظیم، و نخست دولت بریتانیا پذیرفته

كه دولدت در طدی یدر نسدل آن را برطدرف سدازد. گدوردون بدراون، آن را "زخمدی بدر رو  بریتانیدا" نامیدد و از 

سدالی. كدار در بدزر  و بدی ،د" سدخن گفدت: كودكدانی فقیدر در سدن كدمر  ـندـب-دام افتاده در موقعیت "بدی كودكان به
18
 

 2212و تدا سدال –سال برطدرف كندد  22طور كامل در طی  گفت كه دولت قرار است فقر كودكان را به میراون ب

خواهدد یافدت. پدژوهش "خانوارهدای زیدر آن را به نصد كداهش دهدد. متاسدفانه از قدرار معلدوم آن هددف واقعیدت ن

اندد. جندبش  هدزار نفدر افدزایش یافته122داد که تعداد کودکدان فقدر  نشان 2226-2225های  میانگین درآمد" در سال

را  2212ن آمار"تردیدددهای جدددی" در مددورد رسددیدن بدده اهددداف ای هرا پایددان بخشددید" مدددعی شددد كدد"فقددر کودکددان 

كدودک بایدد از فقدر بیدرون بیایندد. تیییدرات  222222 ن اهدداف، یعندی هدر سدالهرسیدن بده آ–   افزایش داده است 

انگلدیس بگیران سیستم مالیات و مستمری
40
افدرادی را كده  عنوان مثدال بده، اسدت هایی بدرای مسدئله ارائده داده پاسد  

                                                 
40
 . )م.( کند می تعیینرا  اناز سوی دولت به نیازمند کمر خرجیاز سوی مردم و پرداخت  گیری ی مالیات قوانینی که نحوه -
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ابتكددارات گوندده  . امددا بددرای دسددتاوردهای اینکنددد مددی شددیل و خالصددی از مسددتمرییددافتن دنبددال كارنددد، تشددویق بدده 

عنوان یدر فوریدت برخدورد كندد. بدرای  بایدد بامسدئله دسدتمزد كدم و حفدظ شدیل بده محدودیت وجود دارد. دولت می

پوندد تعیدین  7.32 " شورای اروپا، حداقل دستمزد در انگلیس بایدد سداعتیِِ  استاندارد "آستانه آبرومندی رسیدن به

 پوند است. 4.85در حال حاضر، ساعتیاین شاخی شود. 

بدا كیفیدت نیدز  ِِ  دسترسی بده خددمات عمدومی–ی فقر  درآمد عامل مامی است برای حل مسئله ِِ  دهی ایشافز

با كیفیدت. توجده بده سیسدتم  رفاهی ِ  ِ اند، خدماتی همچون حمل و نقل، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی حیاتی

كنند، از مزایای رفداهی محدروم نمانندد. توانند كار  هایی كه نمی آن ،كه طوری اهمیت نیست،  ران نیز كمیبگ مستمری

خداص  ِِ  پذیر الزم اسدت بده سدوی كودكدان آسدیب ،كندد كده مندابع مدالی "بارنداردو" نیدز تاكیدد می ی سازمان خیریه

كنندد. یدر نظدام  اندد، یدا در فقدر شددید و مدزمن زنددگی می قومی   هدای اندد، از اقلیت كودكانی كه ناتوان– هدایت شود

 ن كودكان كمكی كند.ای هی تواند ب"یكسان برای همه" نم

افراد فقیر، برای رویارویی با نابرابری كافی نیست و به دهی  رف اشتیالــاست كه صِ  دولت كارگری، پذیرفته

ن هددف ای هتوزیع شدوند. در واقدع، در صدورتی كده دولدت بتواندد بد-الزم  است كه ثروت، فرصت و قدرت نیز باز

كده اگدر ندابرابری در انگلدیس تدا حدد ارقدام سدال   شدده آور باشدد. پژوهشدی مددعی تواندد شدگفت برسد، نتدایج كدار می

و در صدورتی كده فقدر كدودک  -سدال رخ نخواهدد داد  65افدراد زیدر در مدر   75222كم شود، در حدود  1983

ی  وایفدده ،سددال پیشددگیری خواهددد شددد. كدداهش نددابرابری 15كددودک زیددر  1422ریشدده كددن شددود، سدداالنه از مددر  

دشواری است. باال بردن مالیات، برای بابود خدمات عمومی، همیشه به عنوان یدر خودكشدی انتخابداتی  ناایت بی

نشدان داد  2221در سدال  MORIاز سدوی   وبا این وجود،  نظرخواهی انجدام  شدده –آید  در بریتانیا به حساب می

ا از هرگونده بداز توزیدع محسدوس ای هكدكنندد. امدا ایدن  ها از همین سیاست پشدتیبانی می كه در حدود دوسوم انگلیسی

نیست؛ نظرسنجی دیگری نشان داد كده فقدط  مالیات كنند كمتر روشن است و به آن آشكاری ثروت نیز پشتیبانی می

 آورند. ی مام رودرروی كشور بحساب می ها فقر و نابرابری را به عنوان مسئله درصد انگلیسی 6

ی تدر بیشودكدان اسدت، هرچندد آشدكار اسدت كده اقددامات بسدیار مسدئله فقدر ك دولت انگلدیس در حدال آغداز حدلّ 

تواندد  مان روی دهدد. انگلدیس می   های الزم اسدت كده در اندیشده ای تواند انجام دهد. شاید در آن موقع تیییر عمدده می

امین باشد، قادر به تددور ونزدیر خارجی های   کشورها پوند كمر به  كشوری دارا باشد، كه قادر به دادن میلیون

اش  پرهزینه بدرای نجدات مدردم از فقدر و سدتم در كشدورهای آن سدوی آبادا باشدد. امدا قددرت اقتصدادی   های مبارزه
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پذیر در خداک خدود بدسدت آیدد. بریتانیدا تدا زمدانی كده گسدتره و فوریدت  آسدیب   های ناانسدرندج ممكن است به قیمدت 

 ال شكست است.   مشكل فقر كودكان را به درستی نپذیرد، در این مبارزه در ح
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 واقعیت ..." 05منابع "

 توانید دانلود کنید: را از آدرس زیر می

  

www.gholamalikeshani.persiangig.com/document/manabe50                                 
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 واقعیت ..." 05های هر فصل  " یادداشت

 توانید از آدرس زیر دانلود کنید: را می

 

www.gholamalikeshani.perdiangig.com/document/yaddasht50   
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 نامه   واژه

CIA  :ای آمریكدایی كده مسدئول كسدب اطالعدات در مدورد  ، اداره سازمان مركزی اطالعات و جاسوسدی ،سیا

 ای نیز دارد. تردهسهای بزر  و افراد است. این سازمان عملیات نظامی پناانی گ ، شركت  خارجی   های دولت

 

EU :بده  ٤٠٠٢سدت تدا سدال ای از كشورهای اروپایی است كه قدرار ا ی اروپا مجموعه اتحادیه ،اتحادیه اروپا

كشور افزایش یابد. ٤٢
41
موسسه دارد: پارلمان اروپا )كه هر كشور عضو نمایندگانی برای آن انتخداب  ٢اتحادیه  

عضدو انتصدابی كده  ٤٠شدوند(، كمیسدیون اروپدا گروهدی از  نامیدده می MEPپارلمدان اروپدا، یدا  وكند كه عضد می

شدورای اتحادیده اروپدا، كده از وزیدران كشدورهای عضدو تشدكیل  كندد، ازنمدایی میبمنافع اروپا را بعنوان یر كل 

كشور عضدو اسدت اشدتباه شدود(، دیدوان  ٢٢یر سازمان جداگانه بین المللی با  شود )و نباید با شورای اروپا كه می

 رسان. اروپایی عدالت، و دیوان اروپایی ممیزان و حساب

 

FAO :هایش عبارتنددد از زراعددت، تولیددد و توزیددع  تسددازمان خددوراک و كشدداورزی ملددل متحددد. مسددئولی ،فددائو

 خوراك، تیذیه و محو گرسنگی.

 

FBI :آمریكددایی بعنددوان نادداد اصددلی  یهیئددت فدددرال بازپرسددی )پلددیس فدددرال آمریكددا(، سددازمان ،اف. بددی. آی

بازپرسددی كدده صددالحیت قضددایی در مددورد جددرائم فدددرال دارد. ایددن سددازمان اختیددار حفااددت آمریكددا از تادیدددهای 

 را نیز دارد.  درون کشوری ِستی خارجیتروری

 

G8  وG21 :یعنی "گروه هشت تایی"، ائتالفی از هشت كشور سرآمد صدنعتی:  ،بیست و یر هشت و جی جی

ملدت در حدال توسدعه بده  ٤٢ندام ائتالفدی از  G21انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هاپن، آمریكدا، كاندادا و روسدیه. 

ن سددازمان تجددارت جاددانی، ـنددـك كدده در مددذاكرات كنفددرانس كددان–رهبددری برزیددل، هنددد، آفریقددای جنددوبی و چددین 

 دهنده" را تحریم كرد و همین باعث شارتش شد. های یارانه "ابرقدرت

                                                 
41

 است. كشور  ٤٢این تعداد  2212هم اكنون در سال .  
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GDP :اقتصادی یدر  كلّ  ِِ  گیری برون داداست برای اندازه ای  سنجه ،تولید ناخالی داخلی  ،.پی .دی .جی

داد اقتصدادی را بدرای هدر نفدر محاسدبه  و میدانگین بدرون  شدود كه اغلب به صورت شاخی سدرانه بیدان می  كشور

تمددامی  ،تولیددد ناخددالی ملددی–یددا تولیددد ناخددالی ملددی بددا ایددن شدداخی قدددری تفدداوت دارد  .پددی .ان .كنددد. جددی می

كندد، در هدر جدای جادان كده باشدند، بندابراین شدامل  دازه گیدری میی مردم یدر كشدور خداص را اند درآمدهای همه

 شود. كشور در خارج نیز می آندرآمدهای خارجی مردم 

GNP .جی. ان. پی.،  ر.ک :GDP 

 

ILO :. سازمان بین المللی كار، ناداد ملدل متحدد كده مسدئول موضدوعات كدارگری اسدت. ایدن ناداد  ا ن.،آی . ال

 دهی به كشورهای در حال رشد است. مروج حقوق، آموزش و بازنمایی نیروی كار و وام

 

IMF :صندوق بدین المللدی پدول، كده در پدی پدایین آوردن مواندع تجداری میدان كشدورها از طریدق  ،آی. ام. اف

 دهی به كشورهای در حال رشد است. ی ارزی و وام های مبادله پایش سامانه

 

IOM :. پناهندده و ماداجر سدر و كدار  سازمان بین المللی مااجرت، ناادی كه بدا افدراد جابجاشدده  ،.. اما ن  آی ،

 دارد.

 

NATO :مركددب از نددوزده كشددور از آمریكددای شددمالی و  ای هسددازمان پیمددان آتالنتیددر شددمالی، مجموعدد ،ندداتو

پا است. هدف اصلی آن تامین امنیت جمعدی، یدا ابزارهدای سیاسدی و نظدامی اسدت، امدا در پدانزده سدال گذشدته ارو

 است. بانی داشته نقش فعال تری در صل 

 

NGO :ان . جی . ا . به معنی ناادی است بین  طور کلیّ  به ،سازمان مردم نااد )سمن(؛سازمان غیر دولتی ،ِن

 ،ها ای از سدازمان ی گسدترده ی دامنه ها. این اصطال  در برگیرنده اند و نه حكومت المللی كه اعضایش افراد عادی

فشار و نفوذ است. آنان عموما مستقل از احدزاب سیاسدی    های جماعتی و تا گروه   های ناها گرفته تا سازم از خیریه
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 كنند. سود كار می-ای بی هستند و بر شالوده

 

NRA :مند آمریكایی كه در پی حفاات از حقوق صداحبان تفندگ  و فشار قدرت گروه نفوذ ،اتحادیه ملی تفنگ

 است.و سال  

 

NSA :هدای هدای مسدلحی اشداره دارد كده خدود مختدار از دولت ایدن تعبیدر بده گروه ،گدران غیدر حكدومتی بازی   

اكتوی حداكم بدر شبه نظامی مسل  یا ناداد دوفد  ممكن است گروه شورشی، ها كنند. ان. اس. ا . عمل می  شده شناسایی

مشددکالت خواسدتار اعمدال قدانون بدین المللدی و    هدای بدرای گروه ای هچدالش ویدژ هدا سدرزمین باشدند. ایدن گروهیدر 

 كنند. كمر به قربانیان درگیری ایجاد میهای   خاصّی را برای نااد

 

 

OECD :ه بندا بده كشور صنعتی است كد ٠٠از  ای هاین سازمان مجموع ،سازمان همكاری و توسعه اقتصادی

 اااار تارنمای آن در تعادشان به دولت دمكراتیر و اقتصاد بازار اشتراک دارند.

 

OPEC :كندد كده بده  یازده كشدور در حدال رشددی را نماینددگی می ،سازمان كشورهای صادر كننده نفت ،اپر

عرضده و تقاضدای كندد تدا  ی صادراتی تعیین می اند. این كارتل برای اعضایش سامیه شدت به صادرات نفت متكی

 نفت را متعادل كند.

 

Perestroika :د رئددیس جماددور اتحدداد شددوروی سددابق بددراه ـِددـباچــنرابتكددار عملددی كدده میخائیددل گ ،پرسددترویكا

گراتر هدایت كند و تجارت و روابط اقتصادی با غدرب گشدایش یابدد. -انداخت تا كشور را به سوی اقتصادی بازار

 ق را تندتر كرد.این كار فروپاشی اتحاد شوروی ساب

 

PLO :. ی احزاب سیاسی فلسدطینی و ناادهدای مسدل  ایدن  سازمان آزادی بخش فلسطین، مجموعه ،ا ن.پی . ال

 شود. ها یاسر عرفات رهبر آن بود، عموماً بعنوان سازمان مردم فلسطین شناخته می از این سازمان كه پیش
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SARS :در  ٤٠٠٠"نشانگان تنفسی شدیداً وخیم"، نوعی سرایت ویروس كده نخسدتین بدار در فوریده  ،سارس

 نفر را كشت. ٢٢٢كشور گسترش یافت و  ٤٠به  وآسیا گزارش شد 

 

SEC :های عمدددومی، مبددادالت بدددورس،  شددركت  ؛ کدددهكمیسددیون اوراق بادددادار و تبددادل ارز .،اس . ای . سددی

كندددد. ایدددن كمیسدددیون  را تنظدددیم و نظدددارت می شدددان های همانندگذاری و  یهدوجانبددده، مشددداوران سدددرما   های صدددندوق

گذاران  سدازی سدرمایه تواندد بده تصمیم ای را افشا كنند كده می كند اطالعات با معنی های عمومی را ملزم می شركت

اقددام مددنی دسدت كنند به  ن اوراق باادار را نقض میوها و افرادی كه قان بر ضد شركت ،این  بر  كمر كند. عالوه

 زند. می

 

Shariat :از قدوانین   شدده شدود، نادادی اسدت تشدكیل شریعت كه غالباً به ندام قدانون اسدالمی نامیدده می، شریعت

هدا، از هدر كشدور  است. اعمال این قانون در دادگاه –چه دینی و چه دنیوی–ای كه ناار بر زندگی اسالمی  مذهبی

 به كشور دیگر به شدت متفاوت است.

 

UN :شدان گروهدی از  كشدور عضدو كده در میان ٢٩٢بدا   المللدی، ملدل متحدد، سدازمانی بین، سازمان ملل متحد

ی اروپدا  های نمایندگی نااری همچون قلمرو مقدس )حكومت شار واتیكدان(، موجودیدت فلسدطینی، و جامعده هیئت

. شددورای امنیددت كدده هددای عضددو، سددالی یددر بددار نشسددت دارد وجددود دارنددد. مجمددع عمددومی، متشددكل از حاكمیت

انگلدیس، آمریكدا، فرانسده، –عضدو ثابدت دارد  5عادده دارد،  ری سازمان را بامسئولیت حفظ صل  در میان اعض

 شان دو سال است. كشور عضو انتخابی كه دوره نمایندگی ٤٠و  –چین، و روسیه

 

UNAIDS :ی مشددترک اتحدداد ملددل در زمیندده  برنامدده ،یددو . ان . ایدددزHIV/AIDS ٩رنامدده از سددوی . ایددن ب 

 شود، از جمله سازمان باداشت جاانی و بانر جاانی. سازمان دیگر نیز حمایت مالی می

 

UNESCO :كندد  ها را تشویق می همكاری میان ملت ،سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ،یونسكو
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 .یابدو ارتقاء  شودتنوع فرهنگی، علم و ارتباط ترویج   تا آموزش،

 

UNFPA :.صندوق جمعیت ملل متحد، بزرگترین منبع تدامین مدالی بدرای مسدائل جمعیتدی  ،.ان. اف. پی. اِ  یو

ی سالم و امدن را تدرویج  كند تا حاملگی و زایمان و تنظیم خانواده و باداشت تولید مثل است. این صندوق تالش می

( و از خشدونت بدر ضدد HIV/AIDSهای انتقالی از راه رابطه جنسدی )شدامل  زمان از گسترش بیماری كند، و هم

 زنان پیشگیری كند.

 

UNICEF :كند.  ائه میری دراز مدت به كودكان ا صندوق كودكان ملل متحد كه كمر بشر دوستانه، یونیسد

 ی كودكان، ایمن سازی باداشتی و حفاات از كودک است. هایش شامل آموزش پایه برای همه پروهه

 

WHO : .  ی مدردم  باداشت جاانی رسیدن به باالترین سدط  باداشدت بدرای همده هدف سازمانا. ن، دابلیو . ا

كشدور عضدو ایدن سدازمان تشدكیل  ٢٩٤جاان است. سرپرستی آن را مجمع باداشت جاانی به عادده دارد، كده از 

 شود. می

 

WORLD BANK :و كداهش فقدر  )توسعه( به دنبال تامین مالی كشورهای عضو برای بالیدن ،بانر جاانی

ا بده قیمدت رآزاد سازی تجدارت    های استیكنند كه س گردانی از این بانر انتقاد می-ارگران ضد جاانیاست. كارز

 كند. نقی حاكمیت ملی كشورها دنبال می

 

WTO :دابلیو. تی. ا . هدا سدر و كدار دارد.  تجدارت میدان ملت ِِ  سازمان تجارت جاانی با مقررات جادانی، ِن

كندد.  جات تدوین رهنمودهای تجداری نظدارت می ،ضایی از سوی كشورهااین نااد بر روی یر رشته توافقات ام

باتدرین راه ارتقداء رشدد اقتصدادی  ،سازمان تجارت جاانی باور دارد كه تجارت آزاد بر اساس توافقات چند جانبه

ی  ندهكند تدا بده هزی دارا فراهم می ِِ  ابزاری برای كشورهای صنعتی ،گویند توافقات سازمان است، مخالفان آن می

 كشورهای در حال رشد، بر تجارت جاان تسلط یابند.
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 !باال بزن یتو هم آستین

ایدد كده  اگر فقدط عالقمندد  شدده یا حتیّ –گر بودن عالقمند كرده  د شما را به كنشای هاگر آنچه در این كتاب خواند

د كه به شما در نشو معرفی میدر این بخش تعدادی سازمان – بدانید تر بیشكمی  ها در مورد بعضی از این واقعیت

كمر رسان، اتاق  ِِ  كنند. معلوم است كه فارستی جامع نیست. در واقع صدها و صدها سازمان این كار یاری می

شان كتدابی جداگانده احتیداج  ها وجود دارند كه فارست كردن فكر و سازمان غیر دولتی )مردم نااد( در این عرصه

شدناختم.  ام كه هنگام نوشتن كتاب آنان را بسدیار مفیدد می آورده جا اینرا در  ها تعدادی از آن ،دارد. پس به جای آن

 چندتایی سرن  هستند:ها  این  خواهید، در صورتی كه جایی برای شروع می

 

 های حقوق بشری گروه

مددددعی مبدددارزه بدددا نقدددض   ،٢٩٤٠در سدددال   تاسدددیس  شدددده :(ACLU) ههههای مهههدنی اتحادیهههه آمریكهههایی آزادی

كندد تدا حقدوق مددنی را حفدظ كندد.  های مدنی است در هر جایی كده رخ دهندد، و بده واشدنگتن فشدار وارد می آزادی

www.aclu.org 

 

كندد، و بخداطر "عمدل  ای از مسدائل حقدوق بشدری كدارزار می بدرای مدوارد گسدترده :(-الملل )سازمان عفو بین

 www.amnesty.orgآور است. سایت اصلی اش:  نام ،اش مستقیم" در كارزارهای نامه نویسی

 

تدالش  HRWدر خدمت حفظ و ترویج و ارتقاء حقوق بشدر در سراسدر جادان.  (HRW): دیدبان حقوق بشر

هدایی بدرای مدوارد خداص  هنگدام ائتالف سدار كندد و هدم حقوق بشر را معرفی و شرم اقضیننكند زیرپاگذاران و  می

   www.hrw.orgو بدرفتاری حقوق بشر بوجود آورد. نقض 

 

 هنگام مخالفدت بدا كداربرد بدیش از حددّ  گروه انگلیسی حقوق بشر در پی تامین حقوق بشر و آزادی و هم :آزادی

 www.liberty-human-rights.org.ukهاست.  قدرت از سوی دولت
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 فكر   های اتاق

اتش را در رگروهددی در واشددنگتن دی سددی كدده رّد پددول در سیاسددت و تدداثی (CRP): مركههز سیاسههت پاسههخگو

 www.opensecrets.orgگیرند.  اری پی میزگ ها و سیاست انتخابات

 

سیاست جهانیِِ  سكوی آزاد
42
كشدی از تصدمیمات  پایدد، حسداب سیاست سازی در سدازمان ملدل متحدد را می :

كندددد.  میطرفدددداری ائلی هدددم چدددون صدددل ، عددددالت و دخالدددت شددداروندی سدددكندددد، و از م جادددانی را تدددرویج می

www.globalpolicy.org 

 

وزهدا ها" متولد شد. سدالگرد ایدن ر برای بخشیدن بدهی ٤٠٠٠در طی "كارزار مراسم سال  :پژوهش سالگرد

 www.jubilee2000uk.orgكند.  خود را "اتاق فكر و كنش" معرفی می

 

ای نسدبت بده مسدائل محدیط زیسدتی و سدایر مسدائل جادان  رشدته-رهیدافتی جادانی و میدان :ان جههانبانجمن دید

انددددددددد.  های حیدددددددداتی" و "وضدددددددعیت جاددددددددان" عالی هدددددددای "نشددددددددانه ی آن بدددددددده نام دارد. گزارشدددددددات سدددددددداالنه

www.worldwatch.org 

 های كمک رسان ناسازم

 بدرایبدرای تدامین غدذا، آب، مراقبدت باداشدتی و آمدوزش مردمدان فقیدر و توانمندسدازی آندان  :كمک بهه كهنش

 www.actionaid.orgكند.  تالش می ،ایستادن و گرفتن حقوق خود

 

راز دفتر توسعه و كمر رسانی خارجی كلیسای كاتولیك. كافود به كداهش فقدر و توسدعه د :(CAFOD) كافود

جاددانی    های رسدداند. "گزارشددات سیاسددت كشددور، بدددون توجدده بدده نددژاد یددا مددذهب كمددر می ٠٠مدددت در بددیش از 

 www.cafod.org.ukاند.  العاده خوب گردانی" آن فوق

                                                 
42
 جاي آزاد سیاست جااني، تریبون آزاد سیاست جااني . سخن 
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سازمانی است بشر دوستانه و كمر رسان كه غذا و پناه اضطراری بدرای بازمانددگان  :المللی های بین نگرانی

 www.care.org كند. طبیعی تامین میبالیای نیز جنگ و 

 

رسانی و كارزارگری اسدت  ی توسعه، كمك سازمانی انگلیسی در زمینه(، GB) آكسفام بریتانیای كبیر :آكسفام

كدددده در پددددی پایددددان بخشددددی بدددده فقددددر و رنددددج در سراسددددر جاددددان اسددددت. تارنمددددای بددددین المللددددی آن در آدرس 

www.oxfam.org انگیز آن به نام "تجارت را عادالنه كنید" در آدرساست. در ضمن به كارزار تحسین بر: 

 www.maketradefair.com .نگاه كنید 

 

 مبارزه با فساد

المللددی اسددت كدده خددود را وقددد  مدددعی اسددت كدده تناددا سددازمان غیردولتددی )مددردم نادداد( بین :شههفافیت بههین الملههل

ی برداشددت مددردم از  كنددد. شدداخی آن بدده نددام "تفسددیر فسدداد" نگدداهی اسددت جالددب بدده نحددوه مبددارزه بددا فسدداد می

 www.transparency.orgهایشان. شفافیت در سراسر جاان شعبه دارد.  دولت

 

 حقوق سقط جنین

خطدر و دسدترس پدذیر،  . با طرفداری از كنترل زایدش و سدقط جندین بیی انگلیس ی حاملگی مشاورهسرویس 

  www.bpas.orgاست. نوع جنسیت و داشتن یا نداشتن فرزندپشتیبان حق انتخاب 

 

كشدور  ٢٨٠خودمختدار تنظدیم خدانواده در بدیش از    های ناسدازم :شده  حساب ِ مادری-المللی پدر فدراسیون بین

از حدق انتخداب تولیدد مثدل  ،گیدری و سدقط جندین قدانونی دهدد، و از طریدق آمدوزش جنسدی، پدیش هم پیوند می را به

 www.ippf.orgكند.  طرفداری می

 

هدم بدرای حفاادت از حقدوق زندان در سدقط جندین قدانونی و هدم  :"نهارال" ِِ  طرفداران آمریكهایی حها انتخهاب

 www.naral.org .كند برای كاهش نیاز به سقط جنین از طریق ترویج و تشویق آموزش جنسی كار می
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 حقوق زنان، خشونت خانگی و نوزادكشی دختران

 كنددددددد.  پشددددددتیبانی و تددددددرویج می را حقددددددوق بشددددددری زنددددددان در سراسددددددر جاددددددان :برابههههههری همههههههین حههههههاال

www.equalitynow.org 

 

  وامدعكنندد از خشدونت در خانده و در ج گروهی بین المللی كده تدالش می:صندوق پیشگیری از خشونت خانگی

 یر پژوهش در خشونت خانگی است. منبع درجه www.endabuse.orgگیری كند. تارنمای شان  پیش

 

تبعدیض، تدامین كنتدرل زایدش و حقدوق  بخشی بده گروهی آمریكایی كه از طریق پایان :سازمان ملی برای زنان

 www.now.orgمرّوج حقوق برابر برای زنان است.  ؛تولید مثل و پایان بخشی به خشونت بر ضد زنان

 

 اقددام بدهدر پی آموزش دادن به مردم در زمینه تاریخچه و وضعیت كنونی  :گیری از نوزادكشی ی پیش جامعه

 www.infanticide.orgنوزادكشی است . 

 

 ات مرگ، عدالت جنائی، تبعیضمجاز

  جو هستند. گرا، دوجنسیتی و دگر جنسیت المللی برای مسلمانانی است كه هم جنس سازمانی بین :الفاتحه

 fatiha.net-www.al                                                      

                          

های مرّوج برابری زنان هدم جدنس گدرا، مدردان  ی گروه شبكه :گرا المللی زنان و مردان همجنس ی بین اتحادیه

جوها با سایر مردم. تارنمای آنان بررسی با ارزشی از وضعیت حقدوقی  جنسیت-ها و دگر گرا، دوجنسیتی هم جنس

 www.ilga.orgدهد.  ائه میو قانونی این افراد در سراسر جاان ار

 

ای است كده كمدر بشردوسدتانه و حقدوقی بده زنددانیان در صدد  ی انگلیسی خیریه :(-لغو حكم اعدام )سازمان 

 www.reprieve.org.ukرساند.  اعدام در آمریكا می

http://www.al-fatiha.net/


 

 282 

 

ای  ای آمریكایی كده مدروج كداهش تاكیدد بده مجدازات زنددان اسدت. منبدع فدوق العداده خیریه :ی محكومیت پروژه

 www.sentencingproject.orgقضایی جنایی.  گزاری سیاستاست برای پژوهش در 

 

 كنترل سالح

سددازمان مردمددی آمریكددایی كدده بدده نددام جددیم بددرادی،  :بههرای پیشههگیری از خشههونت مسههلحانه "بههرادی"كههارزار 

اسدت. وی در هنگدام اقددام بده تدرور رئدیس   گدذاری  شده رونالد ریگان رئدیس جمادور آمریكدا نام ِِ  ای هانمنشی رس

 www.bradycampain.orgجماور به شدت زخمی شد. 

 

كشددور بددراه افتدداد و  ٢٠در  ٤٠٠٠بزرگتددرین كددارزار ضددد سددال ، كدده در اكتبددر  :(-كنتههرل اسههلحه )سههازمان 

شددود.  كوچددر اداره میهای   ی بددین المللددی اقدددام بددر روی سددال  شددبكهالملددل و  مشددتركا از سددوی آكسددفام، عفددو بین

www.controlarms.org 

 

 های پزشكی نابهداشت، تغذیه، بحر

از طریددق طددر  دعدداوی ها  سددیگاریگروهددی كدده مددرّوج حقددوق  :(ASH) اقههدام بههرای سیگاركشههی و بهداشههت

 www.ash.org :ن گونه دعاوی استای هحقوقی بر ضد سیگاركشی، یا پیوستن ب

 

ی مددنی، بخدش خصوصدی و  ، جامعدههدا مشداركت میدان دولت :صندوق جهانی مبارزه بها ایهدز، سهل و ماالریها

 www.theglobalfund.org  :بیماری جاان ٠ترین  جماعات مبتال با نابود كننده

 

گددذاری شددد تددا بدده  بنیددان ٢٨٠٠كدده در سددال  ای انههیئددت بشددر دوسددت :(ICRC) المللههی صههلیب سههرخ كمیتههه بین

صدلیب سدرخ و هدالل احمدر  ِِ  المللدی ینهای ب مادر جنبش ICRCهای داخلی كمر كند.  قربانیان جنگ و خشونت

 www.icrc.orgكند.  المللی را نیز ترویج می نی بی است، و قوانین بشر دوستانه
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و هددفش بداال بدردن  رساند ای كه هر جا الزم باشد كمر می سازمان كمر رسانی پزشكی :پزشكان بدون مرز

 www.msf.orgكند.  های افرادی است كه به آنان كمر می آگاهی سایر مردم از گرفتاری

 

هدددفش حفااددت از میددراث فرهنگددی از (،  خددوراک-در برابددر گددرایش بدده  فسددت فددود )تنددد :خههوراک-جنههبش كنههد

سازی  های سنتی آماده طریق بزرگداشت و تجلیل از محصوالت فصلی، تولیدكنندگان كوچر خوراک محلی و راه

 www.slowfood.comو خوردن خوراک است. 

 

ائتالفی برای خوراک و زراعت باتر، كه هدفش ترویج رفاه و آسایش حیواندات و حفاادت از محدیط  :پایداری

 www.sustainweb.orgست است. زی

 

یدددر اینترنتدددی گرسدددنگی، علدددل و اثدددرات آن، و "چددده بایدددد كدددرد" اسدددت.   مرجدددع درجددده :جههههانیگرسهههنگی 

www.worldhunger.org 

 

 های زمینی مین

كندد.  برای كدارزار مندع مدین پدول گدردآوری می :به عهده بگیر" اش را پاک سازیبرگزین ومیدان مینی را "

www.landmines.org 

كشدور،  ٠٠ناداد( در -های غیردولتدی )مدردم نای سازم شبكه :(ICBL) های زمینی المللی منع مین كارزار بین

در سراسر جاان را  کار میزان پیشرفت آن،ی  هنكند. گزارش ساال های ضدنفر تاكید می كه بر روی منع كامل مین

 www.icbl.orgپاید.  می

 مسلحانه   های درگیری

كندد.  تدالش می هدا بدرای پدایش و گدزارش اسدتفاده از كودكدان در درگیری :سهربازان-كودکائتالف منع كاربرد 

soldiers.org-www.child    

 

http://www.child-soldiers.org/
http://www.child-soldiers.org/
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به تأسی از پیشنااد آلبرت انیشدتین تشدكیل شدد تدا  ٢٩٠٠گروهی كه در سال  (IRC): المللی نجات ی بین كمیته

اندد كمدر  بده پناهنگدان و سدایر افدرادی كده از درگیدری مسدلحانه صددمه دیده (IRC)به قربانیان هیتلر كمدر كندد. 

 www.theirc.orgرساند.  می

 

كندد كده  ی مسدلحانه"ای تایده میایدن گدروه كاندادایی هدر سداله "گدزارش درگیدر :ی تبدیل سالح به خیش پروژه

 www.plughshares.ca/content/acr.htmlجاری در سراسر جاان است.    های ارزیابی تمامی درگیری

 

 بردگی، كار اجباری، كار كودك

ائتالفی از صدها گروه مردمی فعال برای بابود شرایط كار كودكدان و  :جنبش آفریقایی كودكان و جوانان كار

 www.enda.sn/ejaنوجوانان 

 

ترین سازمان حقوق بشری جادان اسدت. مركدزش  قدیمی ٢٨٠٨ضد بردگی با تاسیس در  :الملل ضد بردگی بین

سددایتی اسددت عددالی، خددواهر ایددن سددازمان در  www.antislavery.orgبدده آدرس آن  در لندددن اسددت و تارنمددای

 :است "بردگان را آزاد كنید"آمریكا 

 www.freetheslave.net 

 

ای بدا عبدارت "عالمدت تجدارت عادالنده" بده  گروهی انگلیسی كه برچسب مصرف كننده :اد تجارت عادالنهبنی

 تارنمای این گروه اند. باشد عادالنه و اخالقانه معامله  شده  كند كه ثابت  شده محصوالتی اعطا می

 Fairtrade.org.uk  المللددی  ز طریددق تارنمددای بینالمللددی در ایددن مددورد، ا توانیددد از ابتكددارات بین و می  ،اسددت

 Rugmarkابتكدار   ،"برچسهب مصهرف كننهده"ی دیگدر  های برچسب تجارت عادالنه باخبر شدوید. نمونده ناسازم

 www.rugmark.org :كند شناسایی و معرفی می   آسیای جنوبیدر های بدون كار كودک را  است كه فرش

 

المللدی متعادد  های بین جنبشی جاانی در دهلی كه با تعداد بسیاری از گروه :پیمایی جهانی بر ضد كار كودك راه

 www.globalmarch.orgكند.  بخشی به كار كودک كار می به پایان
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 تغییر آب و هوا

رسدان و سدایر  های كمدر ناهدای محدیط زیسدتی، سدازم ائتالفدی از گدروه ":آشوب در آب و هوا را بهس كنیهد"

گرمددایش زمددین كددار كنددد. کدداهش  فشددار بددر روی دولددت انگلددیس اسددت تددا در مددورد ناادهددای كددارزارگر كدده هدددفش

"مهن ههم بهه حسهاب توانید به كارزار اقددام آندان بده ندام  است و می www.stopclimatechaos.orgتارنمای آن 

بپیوندیدددددددددددددددددددددددد. از تارنماهدددددددددددددددددددددددای آمریكدددددددددددددددددددددددایی  www.icount.org.ukدر آدرس  آیم" مهههههههههههههههههههههههی

www.climatecrisiscoalition.org كهههههارزار بهههههر ضهههههد تغییهههههر آب و ههههههواالمللدددددی شدددددامل  هدددددای بین و گروه 

www.campaincc.org .نیز بازدید كنید 

 

در –كنندد  كه خود را وقد محیط زیست می )مردم نهاد( بسیار فراوانی وجود دارند ِِ  های غیردولتی ناسازم

 آید.  برای آغاز به كار می ها از آنچندتایی نام  جا این

 ٠ –اسدت.  تا كنون بدرای مسدائل محدیط زیسدتی كدارزار راه انداخته ٢٩٢٢از سال  Greenpeace :صلح سبز

یدددر تارنمدددای  دوسهههتان زمهههین  گدددروه ،w.greenpeace.orgww. ای دارد دفتدددر منطقددده ٢٢میلیدددون پشدددتیبان و 

 است  (WWF)اش  المللی نمای بیندارد و تار www.foe.org.ukبریتانیایی به آدرس 

اش  یكی از كارزارهدای عمدده  تیییر آب و هوا را به تدریج به www.wwf.org :صندوق جهانی حیات وحش

 بینید. می www.wwf.orgكند: این صندوق را در آدرس  تبدیل می

ایددن  –اسددت  فههیلم "حقیقتههی ناخوشههایند"تارنمددای رسددمی  www.climatecrisis.net :بحههران آب و هههوایی

 اكسید كربن دارد و پر است از فكر بكرهایی برای اقدام شما . تارنما شمارنده و حسابگر دی

 

 پوشاک اخالقی

 در هاسدت تدا شدرایط كدار هدفش آموزش مصدرف كننددگان، فشدار بدر دولدت و پدایش شركت :كارزار لباس پاك

 در پهس برچسهب" واقعهی "نیهروی كهارسكوی انگلیسی  www.cleanclothes.orgصنایع پوشاک را باتر كند. 

 دهد. ارائه می www.labourbehindlabel.orgی انگلیسی در آدرس  فروشان عمده گزارشاتی در مورد خرده

 

ارائدده  www.sweatshopwatch.orgباوجدددان" در آدرس )های(  فارسددتی از "فروشددگاه :دیههدبان بیگههاری

http://www.greenpeace.org/
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ی در مدورد تدر بیشاطالعدات  انجمن خهاک انگلهیسحالی كه  اند(، در های آمریكایی شان شركتتر بیشدهد )كه  می

 www.soilassociation.org/textilesكند.  های طبیعی )ارگانیك( معرفی می پوشاک و بافته

ی  بدده مجلدده –و ندده فقددط پوشدداک–هددای خریددد اخالقددی  بدرای آگدداهی از انددواع بسددیار فددراوان و مختلددد جایگزین

 نگاه كنید. www.ethicalconsumer.org : در آدرس :ی اخالقی" "مصرف كننده

 

 فقر كودكان

كندد كده بده خداطر فقدر،  هدا و كودكدانی كدار می ی كودكان در انگلیس كه با خانواده بزرگترین خیریه :بارناردوز

 www.barnardos.org.ukبدرفتاری یا تبعیض در خطرند 

 www.cpag.org.ukهای فقیر  انوادهگروه فشار و پشتیبانی برای كودكان و خ :فقر كودكبرای گروه اقدام 

 

یر آمدار و ارقدام و شدواهد در مدورد میدزان فقدر كدودک در  منبدع درجده :پایهان دهیهد"كارزار فقر كهودک را "

 www.ecpc.org.ukانگلیس 

 

 دهد.  المللی در مورد فقر كودكان ارائه می چشم اندازی بین :كودكان را نجات دهید

www.savethechildren.org 

 و مراقبت پلیسی، حریم خصوصی، گردآوری اطالعات نظارت

های  هددای وفدداداری و سددایر برنامدده تبددر ضددد كدداردر جاددت منددافع خریددداران، گروهددی آمریكددایی كدده  :كاسههپین

 www.nocards.orgكند.  فروشان كارزار می گردآوری اطالعات از سوی خرده

بین الملل "حریم خصوصی"
43

مسائل حریم خصوصدی و مراقبدت  یدبانای كه به عنوان د . گروه حقوق بشری

 www.privacyinternational.orgای دارد.  العاده های فوق كند. منابع و پژوهش پلیسی عمل می

                                                 
43

دهندگان خبدر و  اي را كده از طریدق مندابع خبدري، نشدت  بنددي  شدده خصوصدي، محرمانده و طبقه ای ِ انهالمللدي كده مدواد رسد بدر و بین-. سازماني اسدت ناسدود(wikileaks). ویكي لیكز  

 1.2 بده راه افتداد، مددعي شدد كده در طدول سدال اول شدروع بده كدارش، ٤٠٠٠نظدر سدازمان شداین پدرس در سدال  رسازد. تارنماي ویكي لیكز كه زی كند منتشر مي برداران ناشناس دریافت مي پرده

هداي  هداي متحدد آن در جنگ هاي بسیار بزر  و جنجال برانگیز كه تادیدي براي دولت آمریكدا و سدایر دولت پس از یك سري افشاگري ٤٠٢٢و  ٤٠٢٠است. در سال  در اختیار گرفتهمیلیون سند 

ي سوء رفتار جنسي تحت تعقیب دادگاه سدوئد  ز به خاطر درگیري در پروندهآمد، این سازمان شارتي جااني یافت و سخن گوي اصلي و سردبیر آن جولین آسانژ نی عراق و افیانستان به حساب مي

 هیچ نسبتي ندارد. )م.( wikipedre.orgي  با دانشنامه ،(wikileaks.org)قرار گرفت. این نااد 

http://www.nocards.org/
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جهانی بیاندیش، محلی عملی كن.
44

 

تناا راه تیییر جادان نیسدت. رهنمدود "جادانی بیانددیش، محلدی  ،یر سازمان غیر دولتی )مردم نااد( پیوستن به

تدوانیم بوجدود بیداوریم، بده ویدژه در  ی خود قرار دهید، برخی از بزرگترین تیییراتدی كده می عمل كن" را سرلوحه

 خورند. ی محیط زیست، با اقدامات بسیار كوچر كلید می زمینه

توانی تاثیری را كه بهر روی  چگونه میاین است كه بفامی توانی انجام دهی  یكی از مامترین چیزهایی كه می

كم كردن میزان  : گویند گرایان از كاهش اثر انگشت و رّد حضورت سخن می محیط زیست زمین داری كمتر كنی.

توانی بازیافت كن، و محصوالت بازیافتی بخر. سر كارت را تشدویق كدن  تا آنجا كه می ،كنی استفاده می  منابعی كه

هایدت  بخدر و المپ Ecoveer(Ecover.com)ی "سدبز" مثدل  ی بازیافتی اجرا كنندد. مدواد شدوینده هم برنامه ها آن

های كم مصرف عوض كدن، بدرای اطدالع از بعضدی فكرهدای بكدر  ات را( با مدل را )یا در واقع همه وسایل برقی

تان را در خانددده  ماشدددین بازدیدددد كنیدددد. saveenergy.co.ukیدددا  www.star.orgدر همدددین مدددورد از تارنمدددای 

 بگذارید، و از حمل و نقل عمومی استفاده كنید.

 

هایی دارد  فارسدت Fairtrade.org.ukكنید، دنبال محصوالت "تجارت عادالنده" باشدید:  وقتی دارید خرید می

ق منددد شددو" المللددی. "اخددال ها پیدددا كنیددد، و پیوندددهایی دارد بدده تارنماهددای بین را در سددوپرماركت هددا تددا بتوانیددد آن

(getethical.com)  "راهنمدددایی اسدددت انگلیسدددی بدددرای خریدددد معقدددول و درسدددت، در حدددالی كددده "خریدددد مسدددئول

(responsilbeshopper.com)  معادل آمریكایی آن است. در ضمن بده كیلدومتراه خوراكادا هدم فكدر كدن: بجدای

اندد، محصدوالت محلدی پركیفیدت را بازكشدد  "غیرفصل" كده نصدد دنیدا را پدرواز كرده ِِ  سبزیجات گران قیمت

 منبع خوبی است. (Slowfood.com)" خوراک-كنید. "جنبش كند 

 

شددان: بانددر  گذاری اخالقددی در كددار و كاسبی های سددرمایه اسددتفاده از رویدده انددد به هددا شددروع كرده بعضددی بانك

هددای  در كنددار بانك (citizenbank.ca)و بانددر شدداروند كانددادا  (co-operativebank.co.uk)تعدداونی انگلددیس 
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كننددد، و در همددان حددال بانددر هلندددی  دیگددر، كسددب و كارشددان را بددا رعایددت رهنمودهددای اكیددد اخالقددی اداره می

هدای  هدای خاصدی همچدون پروهه دهدد تدا در پروهه به مشدتریان خدود فرصدت می (triodes.com)تریودس بانر 

هدددایی بدددرای تكمیدددل و پدددژوهش مندددابع اندددرهی جدددایگزین نفدددت  شدددورهای در حدددال رشدددد یدددا پروههوام در ك-خدددرده

هدا  خدالی شدود، بعضدی از بانك تدر بیششدان از احسداس گنداه، كمدی  گذاری كنند. و برای این كه بدازار رفتن سرمایه

ی  ه سدازمان خیریدهاسدتفاده كنیدد، باندر خدود بده خدود بد هدا اندد كده هدر بدار از آن های اعتبداری عرضده كرده كارت

 كند. تان قدری كمر می دلخواه

 

هدا خواهیدد یافدت. مامتدرین  هاحتماال خودتدان یدر عالمده از ایدن را–شمار  ها فكرهایی هستند انگشت ی این همه

ن ای ههدای بسدیاری بد آورندد، و اگدر آدم بوجدود میو تیییری این است كه بفامید همین كارهای كوچر تفاوتی  ،نكته

گددری، بحددث نمددود و تظدداهر و  تددوانی آن را ببینددی. كنش آورنددد كدده می ی بپیوندنددد، تفدداوتی بوجددود میی زندددگ شددیوه

هایی كه دنیدا  تواند همین كارهای روزمره باشد، یعنی جنبش گری می شعارهای پر سر و صدا نیست. در واقع كنش

 دهند. را واقعاً تكان و تیییر می
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 واقعیت ..."  05ی " نمایه

 توانید دانلود کنید: را از آدرس زیر می
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