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سبزخوانى

ویران شهری  انسان  معاصر

 

در اکولوژی (بوم شناســی) واژه ای متداول در اکوسیســتم 
وجود دارد به نام آشــیان بوم شــناختی یا «نیچ اکولوژیکی» که 
به  طــور خالصه به محدوده زیســتگاه و وظیفه و نقش کامل 
یــک گونه یا موجــود در هر اکوسیســتمی گفته می شــود. در 
تعریفی دیگر آشیان بوم شناختی مجموعه  تمام منابعی  است 
کــه نیازهای زیســتی و حیاتی یک گونه را فراهــم می کند. هر 
موجود زنده ای آشیان معین و محدودی را اشغال می کند. اکثر 
موجودات زنده براساس ســاختار جسمی خود و به  طور ذاتی 
روابــط متقابل با محیط خود را تعریف می کنند و براســاس این 
آشیان شان شکل می گیرد. شــاید تنها مثال نقض در این زمینه 
انسان هوشمند اســت که می تواند سرنوشت خود در طبیعت 
و ارتباطش با محیط پیرامونی را آن گونه که می خواهد تعریف 
کند. از این منظر انســان در آشیان بوم شناختی خویش از طرفی 
می تواند نقش یک پیشاهنگ و موجود تخریبگر را داشته باشد و 
از سوی دیگر نقشی پایا و باثبات را در مدتی مستمر بازی کند و 
با آشیانش به تعادلی پایدار دست یابد. در ۱۵۰ سال اخیر انسان 
با پیشرفت شــگرفی که حاصل کرده و با دســتیابی به دانش، 
مدیریت و تکنولوژی توانســته ماهیت آشــیان پیرامونی اش را 
دگرگون کنــد؛ اما همچنان  کــه این نیروی شــگرف مجهز به 
دانش، موجب توســعه بی نظیری در آشیان بوم شناختی انسان 
شــده، بهداشــت عمومی و ســطح رفاه زندگی را ارتقا داده و 
ســبب افزایش امید به زندگی در بسیاری از آشیان های زیستی 
شــده است؛ ولی از آنجا که حاکمیت سرمایه داری و بازار بر آن 
چیره بوده و منفعت طلبی فردی در آن ارجحیت داشته است، 
قدرت تخریبی عظیمی بر آشیان هم به جا گذاشته است. آشیان 
بوم شناختی انسان در سال های گذشته به ویژه پس از جنگ دوم 
جهانی شــاهد موج بزرگی از بحران های اجتماعی، اقتصادی 
و زیســت محیطی از جمله فقر، بی کاری، آسیب های اجتماعی، 
بی عدالتــی و در کنار آن تخریب گســترده محیط زیســت بوده 
است. توسعه آشیان انســان گرچه دستاوردهای عظیمی را به 
همراه داشــته؛ ولی دســتیابی به این تحوالت گسترده به بهای 
خراب شــدن پل های پشت سر او تمام شده است. درباره محیط 
زیست و آشیان مکانی انســان می توان به بحران های عظیم و 
تقریبا غیرقابل حلی مانند گرمایش جهانی، خالی شــدن منابع 
طبیعی زمین، اســتفاده بی رویه از انرژی، آلودگی گسترده خاک، 
آب و هوا، تخریب منابع زیســتی، تخریــب جنگل ها، بیابان زایی، 
خشک ســالی و کمبود آب، استفاده گســترده از مواد و سموم 
شیمیایی، فراگیر شدن بیماری هایی نظیر سرطان و به خطر افتادن 
سالمت بدن در نتیجه ورود آالینده های شیمیایی که تقریبا همه 
آن ناشی از توسعه صنعت و تکنولوژی در آشیان انسانی است، 
توجه کرد. در مســیر توسعه آشیان انســان، اولین واکنش رشد 
بی رویه جمعیت بود. درحالی که جمعیت دنیا در ســال ۱۹۵۰ 
میالدی به ۲٫۵ میلیارد نفر می رســید، اکنون فقط بعد گذشت 
حدود ۷۰ سال به سه برابر افزایش پیدا کرده است. گزارش های 
بین المللی حاکی از آن است که انسان ها در خشکی، دریا و هوا 
در حال مصرف منابع طبیعی با سرعتی معادل ۲۰ برابر توانایی 
و پتانســیل منابع مذکور جهت تجدید و بازسازی هستند. اتفاق 
مهم دیگر در مسیر توسعه و رشد انسان، تصرف و دخالت او در 
آشــیان فیزیکی و دست کاری در طبیعت است. با حرکت سریع 
انسان در قرن اخیر به سوی هدف تعیین شده اش یعنی تسخیر 
و حاکمیت بر طبیعت، او نه تنها اســناد تأســف آوری از تخریب 
زمین بر جای گذاشــته؛ بلکه اقدام بــه زوال حیاتی می کند که 
خود جزئی از آن بوده و سهمی داشته است. در جوامع شهری، 
انسان ها دچار نوعی تضاد و بیگانگی با طبیعت هستند و خود 
را بی نیاز و فارغ از محیط زیست می دانند. این مسئله شاید یکی 
از مهم ترین معضالت امروزی جوامع شهری است؛ به طوری که 
بیگانگی با طبیعت، زیســت انسان شــهری را دچار مخاطرات 
و مشــکالت پیچیده ای کرده اســت. مفاهیم ارزشمندی نظیر 
طبیعت، درخت، گیاه، زمین و آب در ذهن او رنگ باخته و ظاهرا 
نیازی به وجود آنها احســاس نمی کند. باید گفت ویران شهری 
(Dystopia) کــه انســان در حال ســاختن آن اســت، فقط در 
محدوده محیط زیســت خالصه نمی شــود. نگرانی از آینده در 
تمام ابعاد زندگی انسان و رابطه او با محیط اطرافش می تواند 

ضد آرمان شهر قلمداد شود.

استادیار  دانشگاه
فرشاد  قوشچی

به گزارش ســینما ابوالحســن داودی گفته است: 
«جنبش می تو (من هم!) که اقتباس شتاب زده ای از 
یک حرکت اجتماعی در فرهنگی متفاوت اســت، با 
وجود رگه هایی از واقعیت که در آن هست، به  دلیل 
مطرح شدن در بدترین شرایط و دوره زمانی، ضربه ای 
که به اعتبار کلی سینمای ایران زد، بسیار فراتر از این 
داســتان ها بود. من با اصل ماجــرا نه مخالفت دارم 
و نــه آن را بــه کلی رد می کنم؛ اما براســاس تجربه 
ســی و چند ســاله ام در مدیریت هــای صنفی، به جد 
معتقدم که ســینما در جمهوری اسالمی در مجموع 
و به  طور نسبی یکی از پالوده ترین و پاک ترین حرفه ها 
و شغل هاست؛ چراکه همه ما به روشنی می دانیم که 
نمونه های بسیار گسترده تر چنین مواردی در بسیاری 
از حرفه هــای همین جامعه وجود دارد. متأســفانه 
دوســتان ما توجهی نداشــته و ندارند کــه وقتی در 
شــرایط فعلی ســینما یک برنامه  زنجیره ای گسترده 
برای بی اعتبــاری اش در جریان اســت، مطرح کردن 
چنین دست مشکالتی حتی به قصد خیرخواهی، چه 
فضای مغرضانه ای را به وجود می آورد و زمینه ســاز 
سوءاســتفاده ها و برداشــت های ناعادالنــه بعــدی 
می شــود. شما نگاه کنید ســابقه نداشته یک مشکل 
ارائه شــده از جانب عوامل ســینما که بعضا توسط 
گروه های منصوب به اپوزیسیون هم مطرح می شود، 
چنین مورد اســتقبال گروه هــای مختلف دولتی قرار 
بگیرد و همه از باالترین تا پایین ترین درجات مدیریتی 
قول بدهند که به مشــکالت می تو در سینمای ایران 
رســیدگی می کننــد! انــگار در تاریخ بعــد از انقالب 
چنین مشــکلی تازه برای اولین بار شنیده شده و اصال 
هیچ  وقت پیــش از ایــن در هیچ شــغلی رخ نداده 
است». رضا کیانیان نیز در گفت وگو با اعتماد پیشنهاد 
دستگیری داده و گفته است: «آن خانم رفته خارج از 
کشــور آبروی بازیگر مهم و تأثیرگذاری را برده است. 
اصال باید تحت تعقیب قرار بگیرد؛ چون آبروی کسی 

را برده؛ در حالی که هنوز ثابت نشده است».

دادگاه مالک است؟
از آغاز شــکل گیری این جنبش مســائل مختلفی 
مطرح شده؛ اما یک ســؤال بارها پرسیده شده است. 
رضــا کیانیان نیز مانند بســیاری از منتقدان ســؤالی 
تکراری پرســیده است: «اصال مگر قرار نیست مسائل 
در دادگاه مطرح شود و آبروریزی و نامی برده نشود و 
در دادگاه به همه  چیز رسیدگی شود؟». جواب سؤال 
ایــن «۸۰۰ زن» را با تدوین آیین نامه حقوقی داده اند. 
این گروه، آیین نامه ای را درباره منع خشــونت جنسی 
و جنســیتی، با همراهــی پنج حقــوق دان زن صنم 
حقیقی، فائزه طباطبایی، منیره علوی، مریم کیان ارثی 
و زهــرا مینویی تنظیم کرده و با اســتناد به ماده ۵۲ 
اساســنامه خانه سینما و مواد ۱ و ۲ آیین نامه شورای 
صیانت خانه ســینما، پیشــنهادهای جدیدی را ارائه 
داده اند. از  جمله پیشــنهاد داده انــد با حذف ماده ۹ 
آیین نامه شورای صیانت خانه ســینما، این آیین نامه 
به جــای آن مــاده در قراردادها و روابط ســازمانی 
جایگزین شود. در همین راستا هانیه توسلی یک الیو 
نیز برگزار کــرد و به خواندن ایــن آیین نامه که برای 
اولین بار در ایران تدوین شــده پرداخته است. یکی از 
ویژگی های این متن حقوقی محدود نشدن به موضوع 
خشونت جنسی و گســتردگی در تمام زمینه هاست. 
در این آیین نامه انواع دیگر خشــونت اعم از خشونت 
فیزیکی، خشــونت کالمی، خشونت روانی و خشونت 
اقتصادی نیز در نظر گرفته شده و انواع خشونت علیه 
زنان با جزئیات توضیح داده شده است. این موضوع 
از آن جنبه اهمیت دارد که در نمونه های متعدد که 
در این مدت روایت شده اســت، بسیاری مواقع فقط 
بحث خشــونت جنســی در کار نبوده است، استفاده 
از مواردی ماننــد قدرت و برتری مالــی و جایگاهی 
در پروژه های ســینمایی یا تئاتری مشهود بوده است. 
در بســیاری از پروژه هــا بــه ندرت حــذف بازیگران 
اتفاق می افتد و معمــوال هرگونه اعتراضی منجر به 
اخراج عوامل فنی یا دستیاران می شود. این آیین نامه 

پیشــنهاد تشــکیل یک کمیته حمایتی و مســتقل را 
داده است و سازوکارهای حمایتی این کمیته را برای 
فراهم کردن قضائی برای حمایت از زنان آسیب  دیده 
طراحی کرده و ارائه داده اســت. کمیته پیشــنهادی 
شــامل دو عضو از ســینما و تئاتر، دو حقوق دان، دو 
نماینده از روان شناسان و متخصصان خشونت جنسی 
و یک نماینده از جامعه شناسان فعال در حوزه زنان و 
همچنین سه عضو علی البدل است. برای این کمیته 
وظایــف مختلفی اعــم از آگاهی رســانی، آموزش، 
تشکیل جلسات برای رســیدگی به شکایات، مشاوره 
پزشکی و روان کاوی آزاردیدگان، مشاوره حقوقی و... 
در نظر گرفته شــده است. قرار اســت در این کمیته 
بعد از بررسی شکایت خشونت دیده و راستی آزمایی، 
رفتارهــای حمایتی و مراقبتی انجام شــود؛ از  جمله 
قــرار خــروج و ممنوعیت ورود خشــونتگر به محل 
کار، ارائه گزارش به مرجع قضائی، درخواست فسخ 
قرارداد کاری خشــونتگر و درخواســت از نهادهای 
مربوطه برای تعلیق خشــونتگر از همه فعالیت های 
شــغلی انجام شــود. همچنین در این آیین نامه، آیین 
رسیدگی به شــکایت علیه خشونت با جزئیات شرح 
داده شــده و مجازات های خشونتگر از تذکر تا اخراج 
از صنف برشمرده شده است. آنها پیشنهاد الحاق این 
آیین نامه را به قراردادهای حرفه ای داده اند. موردی 
که خانه ســینما و دیگر نهادهــای صنفی می توانند 

پیگیری و اجرا کنند.
خانه سینما؛ حامی  یا  منفعل؟

حــاال نوبــت نهادهــای دیگــر از  جملــه خانه 
سینماست تا قدم در راه بگذارند؛ چرا که حقوق دانان 
حامــی ایــن «۸۰۰ زن» ایــن آیین نامــه را بــا تمام 
محدودیت های قانونی کشورمان ارائه داده اند. خانه 
ســینما اکنون می تواند حمایت کنــد و ترتیبی اتخاذ 
کند تا این مورد در قراردادهــا مورد توجه قرار گیرد 
و به عنوان بندی از قراردادهای مرســوم و استاندارد 
اهالی ســینما به مرحله اجرا در بیاید. هرچند در این 
مــدت خانه ســینما در نقش یــک نظاره گر منفعل 
و خاموش عمل کرده اســت و حتــی در موردی نیز 
به احضــار یکی از زنان شــاکی به کمیتــه صیانت 
پرداختــه اســت؛ حتی از ســوی دیگر در ســکوتی 
عظیم، خانه ســینما هیچ واکنشی به ماجرای توهین 
«محمدحســین فرحبخش» به این ۸۰۰ زن نداشته 
اســت. این تهیه کننده فیلم های شــارالتان و خالتور 
در گفت وگوی روز پنجشــنبه ۱۶ تیر با رادیو گفت وگو 
اعــالم کرد اگر مملکت صاحب داشــته باشــد، باید 
ایــن ۸۰۰ نفر را شــالق بزنیم. در ایــن روزها به نظر 
می رســد اتفاق های مهمی در عرصه سینما در حال 
شــکل گیری است. از یک سو ســه نفر از کارگردانان 
ســینمای ایران دســتگیر و روانه زندان شــده اند، از 
ســویی دیگر رفتارهای محدودکننده و توهین کننده 
علیه زنــان رو به افزایش اســت و فرح بخش ها در 
حال تکثیرشدن و فشــارآوردن بر کسانی هستند که 

متفاوت می اندیشند.

مردان علیه زنان سینماگر
گیســو فغفوري: شــاید کمتر کســی در ســینمای ایران فکر می کرد نام های شناخته شده ای مثل 
ابوالحسن داودی یا رضا کیانیان، علیه زنانی که مورد تعرض قرار گرفته اند، موضع خواهند گرفت 
و آنان را به خاطر روایت های شــان مورد سؤال قرار می دهند. از ابتدای بازگویی روایت های زنان 
در ســینما و تئاتر، رفتارهای عجیب و تمامیت خواهی بروز کرده است. تعدادی از زنان تهیه کننده 
و کارگــردان نیز علیه این روایت ها موضع گرفته اند. از ســوی دیگر افرادی نظیر «فرحبخش» نیز 
درخواست شالق زدن این ۸۰۰ زن را داشته اند. البته از او  این رفتارها عجیب نیست و حتی قابل 
پیش بینی بود. این رفتارها و گفته ها شــرایطی سخت تر از آنچه تصور می شد، برای زنان سینماگر 
که در راه بیان مشــکالت گام برداشــته اند و درصدد بهبود شــرایط حرفه ای خود هستند، پیش 
آورده اســت. آنان عالوه بر ترس از حذف حرفه ای با مشکالت دیگری هم روبه رو شده اند. یکی 
ممنوع الخروج می شــود، دیگری پرونده شکایت علیه اش در قوه قضائیه تشکیل می شود، دیگری 
به کمیته صیانت خانه ســینما احضار می شود. هر روز فشار برای زنانی که این سخنان و این فکر را 
آغاز کرده  اند، بیشتر و بیشتر می شود. در این میان همراهی نکردن و مخالفت افراد شناخته شده نیز 
عالمت ســؤال های زیادی را به وجود می آورد. هرچند آنان سعی کرده اند نبود موقعیت مناسب 
برای بازگویی این روایت ها و صدمه به کلیت ســینما را از دالیــل مخالفت خود بیان کنند؛ اما در 

سخنان شان کمترین همدلی و همراهی وجود ندارد.

قارچ سمی - رسول مالقلی پور - ۱۳۸۰
سلیمان (فرهاد قائمیان): چرا اومدی اینجا؟ 

اینجا که جای عاقال نیست.
دومان (جمشید هاشم پور): می خوام دیوونه باشم.

سلیمان: شیشه باید بشکنی!

دیـالـوگ روز

سیماى یک مرد خشمگین

مبارزی که مخالفان  در  استخرش شنا  کردند
وضعیــت دشــوار زندگــی در پــی بحران  
اقتصادی در ســریالنکا ده هــا هزار معترض 
خشمگین خواستار استعفای رئیس جمهوری 
را بــه خیابان های کلمبو کشــاند. معترضان 
پــس از تصــرف کاخ ریاســت جمهوری در 
اســتخر آن شــنا کردند. گوتابایا راجاپاسکا، 
رئیس جمهوری، هنگام حمله مردم خشــمگین، در این مکان  نبود و نیروهای امنیتی پیش از 
حمله مردم به اقامتگاهش، او را به مکانی امن منتقل کردند. ســریالنکا از چندین ماه پیش 
شــاهد تظاهرات و تجمعــات اعتراضی بود. حضور جمعیت ناراضــی در کلمبو مقامات را 
مجبور به لغو تصمیم وضع مقررات منع رفت وآمد و تجمع کرد. پلیس نیز نتوانســت مانع 

عبور و ورود آنان به اقامتگاه رئیس جمهوری شود.
نشانه های  بحران  اقتصادی

کاهش شــدید ارزش پول ملی و گران  شدن مایحتاج روزمره موجب شده این کشور در حال حاضر 
در بحبوحه سخت ترین بحران اقتصادی خود به سر  ببرد که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. 
مردم، رئیس جمهور را به سوءمدیریت متهم می کنند. هرچند دولت سریالنکا به مردم وعده اصالحات 
داده بود؛ با این حال این وعده ها نیز نتوانست موجب فروکش کردن شعله های خشم معترضان شود. 
دولت ســریالنکا به  دلیل بحران اقتصادی قادر به تأمین و واردات کاالهای اساسی نظیر مواد غذایی، 
سوخت و دارو نیست. مقامات این کشور به تازگی از صندوق بین المللی پول و چند کشور نظیر روسیه، 
هند و چین درخواســت کمک کردند. یک نهاد وابســته به سازمان ملل در ماه ژوئن هشدار داده بود 
وضعیت وخیم اقتصادی می تواند بحران گرســنگی حاکم بر سریالنکا را تشدید کند. سریالنکای ۲۲ 
میلیونی در اواســط ماه آوریل، بدهی خارجی خود را برای یک دوره موقت، که منتظر بود ســاختار 
تعهداتش تحت برنامه اصالح اقتصــادی با حمایت صندوق بین المللی تغییر کند، پرداخت نکرد. 
بدهی خارجی سریالنکا ۵۱ میلیارد دالر برآورد شد. این رکود به کمبود ارز ناشی از کاهش بسیار شدید 
گردشــگری در طول همه گیری کووید ۱۹ نسبت داده می شود. کمبود ارزی باعث شد مردم با کمبود 
مواد غذایی، مایحتاج اولیه، سوخت گرمایشی و قطع طوالنی مدت برق مواجه شوند. دولت نتوانست 
صندوق بین المللی پول را درمورد برنامه های خود در راستای رسیدگی به این وظیفه دلهره آور یعنی 
کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، متقاعد کند. ســریالنکا با شرایط سخت اقتصادی از جمله کاهش 
شدید ذخایر ارزی، جهش قیمت ها، ناتوانی دولت در واردات سوخت و تعطیلی پمپ بنزین ها روبه رو 
است. معترضان از هفته ها قبل با تجمع و اعتراض خواستار کناره گیری و استعفای رئیس جمهور و 
نخســت وزیری شــده بودند؛ اما مقامات دولتی مقاومت می کردند. کسری مالی ناپایدار، تأمین مالی 
این کســری با چاپ اسکناس، کاهش درآمد، کسری در تراز پرداخت و اخذ بی رویه وام های خارجی 
را دالیل اصلی فروپاشــی اقتصادی ذکر می کنند. ریشه بحران جدید به اتفاقات سال ۲۰۰۶ به زمانی 
بر می گردد که سریالنکا در دسته بندی وضعیت درآمدها، در رده متوسط جهانی قرار گرفت. تا قبل از 
اعطای چنین رده بندی ای  از سوی مجامع بین المللی، سریالنکا کمک های سخاوتمندانه و بسته های 
وام با نرخ بهره کم و با برنامه های بازپرداخت بسیار طوالنی، دریافت می کرد و موقتا نجات می یافت.

از مبارزه  با  ببرهای تامیل  تا  ریاست جمهوری
وتابایا راجاپاکســا، زاده ۲۰ ژوئن ۱۹۴۹ اســت. او در کالج آناندا و کالج کلمبو تحصیل کرد و در 
آوریل ۱۹۷۱ به ارتش سریالنکا پیوست. او قبال به عنوان وزیر دفاع و توسعه شهری از سال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۵ تحت مدیریت برادر بزرگ ترش، ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهور سابق خدمت کرد و نیروهای 
مسلح سریالنکا را با شکست نظامی ببرهای تامیل و کشتن رهبر آن در سال ۲۰۰۹ به پایان رساندند. 
در ژوئن ۲۰۰۷، راجاپاکســا به شدت از سازمان ملل و دولت های غربی انتقاد و ادعا کرد که بریتانیا و 
اتحادیه اروپا در حال قلدری برای سریالنکا هستند و به این نتیجه رسید که سریالنکا «نیازی به آنها 
ندارد» و آنها مقدار درخور توجهی از کمک به کشــور ارائه نمی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۹ نامزد ریاست جمهوری شد و توانست به پیروزی دست یابد. او اولین کسی است که با سابقه 

نظامی به ر یاست جمهوری سریالنکا انتخاب می شد.
انتخاب  کابینه  خانوادگی

در دوران ریاســت جمهوری خود، او قدرت قوه مجریه را افزایش داد و موقعیت اعضای خانواده 
راجاپاکسا را در پست های دولتی افزایش داد. در طول مبارزات انتخاباتی، چندین حزب سیاسی او را 
به داشــتن تابعیت آمریکایی متهم و ادعا کردند که بیش از ۱۰ ســال در آمریکا اقامت و زندگی کرده 
و فاش کردند که شــهروند ســریالنکا نبوده است. به  دلیل داشــتن تابعیت دوگانه تحت فشار قرار 
گرفت. در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، او برادرش ماهیندا راجاپاکســا را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و ۱۵ 
عضو کابینه وزیران را منصوب کرد. ســریالنکا دومین کشور در جهان پس از لهستان شد که ترکیبی 
از برادران را به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور بر عهده گرفته است. پس از اعتراضاتی 
که خواســتار استعفای او شدند، او در کابینه جدید قدرت را از سه نفر از بستگانش گرفت و دو برادر 
و برادرزاده اش را از کابینه بیرون کرد. پس از چند ماه در قدرت، راجاپاکســا با بزرگ ترین چالش خود 
کووید  ۱۹ روبه رو شــد. در ابتدا از اجرای قوانین ســخت گیرانه خودداری کرد؛ اما با افزایش مبتالیان، 
مقررات جدیدی اعمال کرد. دولت در اواخر ســال ۲۰۱۹ کاهش مالیاتی گســترده ای اعمال کرد که 
منجر به  کاهش درآمد دولت شد که به زودی با شروع همه گیری کووید  ۱۹ باعث شد کشور سود سه 
میلیارد دالری خود از صنعت گردشــگری را از دســت بدهد. ۲۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ و سال بعد 

تعداد بیشتری بی کار شدند.
اشغال اقامتگاه  رئیس جمهوری

تا آوریل ۲۰۲۲، دولت تصمیم خود را تغییر داده بود و به  دنبال وام ۷۰۰ میلیون دالری از بانک 
جهانی برای احیای بخش کشاورزی بود و با ارائه مواد شیمیایی وارداتی کشاورزی به  دنبال کاهش 
شدید تولید بود. کاهش، چاپ بی رویه پول و استقراض های ناپایدار سریالنکا را با یک بحران بدهی 
دولتی مواجه کرد. در اوایل سال ۲۰۲۲، دولت با پیشنهاد کمک مالی صندوق بین المللی پول به  نفع 
یک راه حل داخلی برای بحران بدهی، از تجدید ســاختار بدهی اجتناب کرد. انتشار گزارش صندوق 
بین المللی پول نشــان داد که سریالنکا با مشکل پرداخت بدهی ناپایدار مواجه است. دولت در ماه 
مارس با افزایش اعتراضات عمومی به  دلیل کمبود برق، ســوخت، گاز، دارو و غذا مواجه شــد. در 
۹ جوالی ۲۰۲۲ پس از آنکه صدها هزار نفر از ســریالنکایی ها اقامتگاه و دفتر راجاپاکســا را اشغال 

کردند، خواستار استعفای او شدند.

زن هم ریشــه زندگی، زیستگاری، زایمان، زیبایی و زناشویی ست 
و در زبان مادری ما پارسی زبانان شاید کهن ترین واژه مانده در زبان 
باشــد که جان به در برده است از تطاول و تاراج در کنار مرد که آن 

هم قدیم اســت. چون مادر که انگار در همه زبان ها همین مادر 
است به گویش های گوناگون، بسیج و پسیچ نیز همچنین مانده 
از پیشینه دیرپای زبان پارسی دری است بسان باروهایی دیرنده 
در نگه داشت میهن و مردم میهن. به راستی نارواست ناسپاسی 
به مادران و زنان که بودگاری ما از ایشــان است و نارواست در 
انداختن چنگ در موی و روی مادرانی که مهر می آموخته اند 
بــه همه مــا: و نارواتر آن که جای خود را گم کرده باشــید از 

باروهای نگه دارنده به فالخن های تیرپرتاب به خود؟!!!
آی ی ی  آی ی ی... سرزمین و میهن ما ایران!

یادداشت

زن و بودگاری ما

دیپلمات   پیشینمحمود دولت آبادی
محمود   فاضلی


