
آذر فخری، روزنامه نگار

برای اغلب ما باستان شناسی، یک 
چهره شناخته شده و الجرم ثابت دارد. 
با شــنیدن تعبیر »باستان شناسی« 
میدان هایــی بــه ذهــن مــا خطور 
می کند، کــه در بیرون از شــهرها، در 
مکان های دورافتاده، در دل دشــت ها 
و کوه ها و بیابان هــا، محصور و محدود 
شــده اند. اغلب مــردم، با شــنیدن 
واژه باستان شناســی، به یاد گذشته 
می افتند. امــا آرا و نظریات بنیادی در 
باستان شناسی در مورد انواع مختلف 
مطالعات مربــوط به زمــان حال نیز 
مصداق دارد. با نگاه و توجه به فرهنگ 
مادی یک جمعیت امروزی، و بررسی 
دورریزهــای آنان، باستان شناســان 
می تواننــد بــه نتایجــی خــاص و 
شگفت انگیز برسند. در آشغال شناسی، 
زباله های روزانه مــا، تبدیل به آثاری 
ارزشمند می شــوند که در مورد منبع 
آن ها می توان اطالعات و نتایج مهمی 

به دست آورد.
تمرکز باســتان شناسی بر گذشته 
تــا ســال های اخیــر، درســت بود؛ 
باستان شناســی، تحقیق در باره نحوه 

زندگی مردمــان گذشــته و به تاریخ 
پیوســته بود. باستان شناسی، در این 
رابطه، به ما کمک کرده اســت بدانیم 
آن مردمان چگونــه زندگی کرده اند، 
چگونــه جنگیده اند، چــه اعتقاداتی 
داشــته اند و حتی چه پوشــیده و چه 
خورده انــد. از همین مــورد آخری، 
»خوردن« را می گیریم و وارد مبحث 
جدید باستان شناسی در عصر جدید 
می شویم که عمر چندان طوالنی هم 

ندارد؛ باستان شناسی زباله! 
  انسان؛ موجودی زباله ساز 

گفتن ندارد که به عنوان انســان، 
بیش از هر موجود دیگری، آشــغال ) و 
شــما بگویید زباله!(، تولید می کنیم و 
رفته رفته زمینی را کــه در آن زندگی 
می کنیم، تبدیــل کرده ایــم به یک 
زباله دانی بزرگ. تقریبا تمام طبیعت 
سرسبز یا خشک و بیابانی و کوهستانی 
و نیز رودخانه و دریاها، از زباله های ما در 
امان نمانده انــد؛ آخرین خبر دردناک 
در این مورد هم مــرگ نهنگی بود که 
ناخواسته 80 کیلو پالستک بلعیده بود.

باستان شناســی زباله از سال های 
1970 و توســط ویلیام راثجه، شروع 
شد. روشــی که در آن، »دور ریزها« به 

شناخت شکل و شــمایل فقر، روابط 
اقتصادی و حتی تقســیم بندی های 
جنسیتی کمک می کند. با جست وجو 
در زباله ها، حتی می توان شیوه زندگی 
فردی، اجتماعی و طبقاتی را بررســی 
کرد. باستان شناسی زباله، زیر شاخه ای 
از باستان شناسی معاصر است. که سعی 
می کند، مناســبات قدرت را با کاوش 
در  بقایای برجای مانده از انســان در 
دنیــای معاصر بشناســد و تفاوتش با 
تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی، 
دست گذاشتن بر چیزهایی مثل زباله 
است که حذف یا کنار گذاشته می شود.

معلوم است که این کار، حتی از کار 
زباله جمع کنی هــم کثیف تر به نظر 
می رسد. البته شیوه کار شبیه بازیافت 
زباله است، عده ای که، کارشناس اند، 
به محدوده ای خاص از شــهر مراجعه 
می کنند و به بررسی سطل های زباله 
می پردازند. و خوب، گاهی تا کمر، توی 
سطل های زباله فرومی روند تا آشغال ها 
را بیرون بکشند. آن ها با دقت و وسواس 
بسیار، هر کیسه زباله را باز و هر قطعه 

آشغال را طبقه بندی می کنند.
کار ســختی اســت بله! آن هم در 
جامعه ای که بیشتر مردمانش، با وجود 

فقر اقتصادی فراگیر، باید صرفه جوتر به 
نظر برسند. اما این روش، اتفاقا، روشن 
می کند که هر خانــواده در هر نقطه از 
شهر، چگونه به ســفره ی غذای خود و 
نیز لوازمی که از آن ها استفاده می کند، 

سر و سامان می دهد. 
بگو چه دور می ریزی، تا بگویم که 
هستی! این عبارت را بگذارید در کنار 
عبارت : بگو چه می خــوری تا بگویم 

که هســتی! هر دوی ایــن عبارت ها، 
می خواهنــد دربــاره روح ما ســخن 
بگویند. آن چه می خوریم نه فقط جسم 
ما را، که روح مان را نیز شــکل و سامان 
می دهد و از ما آن چیزی را می ســازد 
که هســتیم. آن چــه دور می ریزیم و 
زباله هایی که تولید می کنیم نیز نشان 
از طرز تفکر ما در مورد زندگی دارد. این 
نگاه  به خوردن و نیز به زباله، می تواند 
سبک زندگی ما تحت تاثیر قرار دهد. 
کاوش در چه و چگونه خــوردن و در 
سطل آشغال خانه مان، و تفکر درباره 
آن می تواند از ما انســان های متفاوتی 

بسازد. 
باستان شناسی طالی کثیف 

یکی و شاید تنها کسی که این روزها 
کمر همت بســته و با گــروه زبده اش 
وارد میدان زباله و پسماند شده، خانم 
لیال پاپلی اســت. ما هم مثل شما او را 
دورادور و از خبرهایــی که درباره اش 
شنیده ایم می شناســیم. اما می دانیم 
این باستان شــناس معاصــر، درس و 
کالس و استادی را رها کرده و با گروهی 
شامل باستان شناسان، جامعه شناسان 
و  متخصصان در امر توسعه، و با حمایت 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری 
تهران، وارد عرصه زباله و پسماند، که 
این روزها  طالی کثیف نامیده می شود، 

شده است. 
این گــروه، شــکارچیان دقیق و 
تیزبینی هســتند که با سماجت تمام 
زباله های شــهری را می کاونــد تا به 
عادت های غذایی و نحوه زندگی زندگی 
مردم امروز این شــهر که تحت تاثیر 
شدید زیر و باالشــدن های اقتصادی 
هســتند پی ببرند. طبعاً، ایــن کار به 
زمان بسیار زیادی نیاز دارد تا در نهایت 
نتیجه اش مشخص شــود، اما با اولین 
تکانی که بــه زباله ها داده می شــود، 
تفاوت دو منطقه در شــمال و جنوب 
شهر، به چشم می آید، بگذارید بگویم 
توی چشم می زند، از بس که این تفاوت 
فاحش است. لیال پاپلی می گوید وزن 
میانگین پســماند در منطقه جنوب 
تهران، 800 گرم اســت، و این نشان 
از فقر اقتصادی شــدید در این ناحیه 
اســت و این مردم از نظر تغذیه مشکل 
دارنــد.  نتیجه چنین کاوشــی، طبعاً 
می توانــد مســئوالن را در این زمینه 
هشیار و گوش به زنگ کند. چون فاصله 
اقتصادی دو منطقه ای که توسط این 
گروه باستان شناســی می شود، بسیار 
زیاد است؛ در حالی که از ابتدا، داستان 
جنبش ها و حرکت های مردمی را جور 
دیگری و با اهداف متفاوتی آغاز کرده  
بودیم. اما گویا چرخش ما، به مرز 180 
درجه نزدیک می شود. می توان گفت، 
از نظر اقتصادی که بُن و وریشه هر نوع 

تغییر و اصالحات مدنــی و فرهنگی 
است، هنوز آن چنان که بایسته است 
تکان نخورده ایم.  »از کوزه برون همان 
تراود که در اوست« حقیقت نهفته در 
این زباله کاوی، است. حقیقتی غیر قابل 
انکار، اگر یک سکه اشکانی ، نوعی پارچه 
که هزار و اندی پیش بــا مرده ای دفن 
شده، نشان از ســاختار و شیوه زندگی 
او دارد، امروز زباله، راه را بسیار نزدیک 
کرده است و الزم نیست منتظر صدها 
سال آینده باشیم تا آیندگان در مورد 
نحوه زیســت بشــر امروز، به نتایجی 

برسند. 
روش باستان شناســی زبالــه، 
سال هاست که در کشورهای اروپایی 
انجام می شــود و همیــن روش بدبو و 
کثیف، موجب بازسازی زیرساخت های 
بســیاری در بنیان هــای اقتصادی و 

معیشتی شده است. 
اگر چه لیــال پاپلــی و گروهش، با 
حمایت شــهرداری، وارد این میدان 
شــده اند، اما او از برخورد نامناســب 
افراد شمال شــهر، که به او و گروهش 
به چشــم زباله جمع کن نگاه کرده و 
تحقیرشان کرده اند، گالیه می کند. و 
در مقابل از برخورد خوب مردم جنوب 
شهر می گوید که با آنان همدلی و گاه 
همراهی کرده اند. داســتان برخورد 
نامناسبی که لیال پاپلی از آن می گوید، 
دامن ناشــران و حراســت در بخش 
نمایشگاه امسال را هم می گیرد. برای 
لیال پاپلی و گروهش، زباله، یک روایت 
صادق و بی شیله پیله است. زباله، پنهان 
نمی کند، فــاش می کنــد، در نهایت 
صراحت و بی اغماض افشا می کند و امید 
است که به زودی نتیجه کاوش های این 
باستان شــناس معاصر، به دست همه 
مردم این جامعه برسد و البته پیش از 
آن به دست و نگاه مسئوالنی که احتماال 
زباله های آن ها نیز باستان شناســی 

شده است!

بگو چی دور می ریزی، تا بگویم که هستی!

زبالههاافشامیکند!
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این هم از سهمیه بندی زنانه!

پروانه سلحشــوری نماینده مجلس شورای 
اســالمی با انتقاد از این که هم اکنون برای ورود 
زنان به مجلس ســهمیه خاصی وجــود ندارد، 
اظهارداشــت: رای مردم به 17 نماینــده زن در 
انتخابات مجلس دهم نشان داد که جامعه خواهان 

حضور بیشتر نمایندگان زن در خانه ملت است.
وی تصریح کرد: با توجه بــه قانون انتخابات، 
ممکن اســت در یک دوره چند نماینــده زن به 
مجلس راه پیــدا کننــد و در دوره ای دیگر هیچ 

نماینده زن وارد نشود.
وی افزود: این در حالی است که در کشورهای 
مختلف سهمیه خاصی برای ورود زنان به مجلس 
وجود دارد بــرای مثال در عربســتان ۲0 درصد 
کرســی های نمایندگی مجلس، در افغانســتان 
۲7/7 درصد کرســی ها در اختیار زنان است و در 
کشور پاکستان نیز 70 نماینده زن باید در مجلس 

حضور داشته باشد. 
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشــان 
کرد: بر اســاس طرحی که هم اکنون در مجلس 
شورای اســالمی با همکاری مرکز پژوهش ها در 
حال تدوین است، تالش داریم برای ورود زنان به 

خانه ملت سهمیه خاصی در نظر بگیریم.
سلحشوری یادآور شد: یکی از پیشنهادهای 
این فراکسیون اختصاص سهمیه حداقل یک زن 
در هر حوزه انتخابیه اســت.وی ادامه داد: یکی از 
دالیلی که شاهد حضور دو برابری زنان در مجلس 
بودیم اختصاص ســهمیه احزاب به بانوان بود. در 
انتخابات مجلس هم زنان با قرار گرفتن در لیست 

احزاب توانستند در مجلس حضور یابند.
رییس فراکســیون زنان مجلس تاکید کرد: 
این طرح در مرحله مطالعاتی و پژوهش اســت و 
تالش می کنیم تا آخر مجلس دهم تصویب شود.

سلحشوری هم چنین گفت: با وجود دو برابرشدن 
تعداد زنــان در مجلس دهم نســبت به مجالس 
قبلی، حضور نماینــدگان زن در این مجلس تنها 
۶ درصد است که البته این هم سهمیه زنان نیست 
و ممکن است در مجلس آتی هیچ زنی در مجلس 

رای نیاورد.
    

رویکردی نابجا؛ حذف فیزیکی 
دست فروشان از شهر!

حذف فیزیکی دست فروشان از خیابان رویکرد 
غلطی است و باید به سمت رسمی کردن اقتصاد 

غیررسمی حرکت کرد.
یکی از موضوعــات مرتبط بــا وزرات کار، در 
همه کشورهای جهان، رسمی سازی بخش های 
غیررسمی است. دولت ها با استفاده از سیاست های 
مختلف تالش کنند سهم بخش غیررسمی را در 
اقتصاد کاهش داده و آن را به رسمیت بشناسند. 
15 در صد نیروی کار جهان، غیر رســمی است. 
در ایران برآورد این است که از حدود ۲4 میلیون 
شاغل، نزدیک به 7 میلیون نفر در بخش غیررسمی 
کار می کننــد که اکثــر آن ها به معنــای واقعی 

آسیب پذیرند.
دست فروشان، از ســر فقر و نداری در خیابان 
بســاط می کنند و نبایــد در معرض خشــونت 
نیروهای حاکمیتی قرار بگیرند. باید سیاســت 
قهری با دست فروشــان را پایان دهیم و به دنبال 
قانونی سازی آن ها باشیم. توجه نکردن به بخش 
غیررسمی، یک بازی کامال منفی است که همه، 
از دست فروش گرفته تا مصرف کننده، مغازه دارو 

دولت، بازنده آن هستند. 
دستفروشــان تهــران ۶4 درصــد، متاهل و 
75 درصد، سرپرست خانوار هســتند. بنابراین 
دستفروشی برای آنان، کاری تفننی نیست. این 
دستفروشــان، 43 درصد، دیپلم و باالتر از دیپلم 
هستند، بنابراین از روی ناچاری وارد این کار شده 
اند. ۶5 درصد آنان، بیشــتر از ده سال است که در 
تهران ساکن هســتند ، بنابراین مهاجر فصلی یا 
موقت نیستند.۶0 در صد از آنان، قبال کار داشته 
اند، و 43 درصد بعد از تعدیل نیرو در کارگاه های 

تولیدی یا جای دیگر، وارد این کار شده اند.

اغلب مردم، با شنیدن واژه باستان شناسی، به یاد گذشته می افتند. اما آرا و نظریات بنیادی در باستان شناسی در مورد 
انواع مختلف مطالعات مربوط به زمان حال نیز مصداق دارد. با نگاه و توجه به فرهنگ مادی یک جمعیت امروزی، و بررسی 

دورریزهای آنان، باستان شناسان می توانند به نتایجی خاص و شگفت انگیز برسند. در آشغال شناسی، زباله های روزانه ما، 
تبدیل به آثاری ارزشمند می شوند که در مورد منبع آن ها می توان اطالعات و نتایج مهمی به دست آورد.

آسیه ویسی، روزنامه نگار

جسیندا آردرن، 38 ساله اســت،  و همان طور که از نامش 
برمی آید، باید زن باشد. یک زن، که این روزها، به خاطر زایمان، 
به مرخصی رفته اســت. البته که زایمان برای یک زن اتفاقی 
طبیعی اســت، شــاید هم وظیفه ای هم طبیعی و هم ملی- 
میهنی! و البته که هر زنی به خاطر زایمان، ناچار از استراحت و 
گذراندن دوره  نقاهت است. در این موردها که اعتراضی ندارید. 

در مورد این گزاره ها کسی حرفی دارد؟!
زن بودن، ایــن روزها به یکی از مهم ترین مســائل جوامع 
بشری تبدیل شده است و هر چه جامعه ای سنت گراتر و پای بند 
عرف و باورهای حاکم بر کف و سقف جامعه باشد، این مشکل، 
مشکل تر! و پیچیده تر می شود؛ همین مثال نرفتن و رفتن زنان 
خودمان به استادیوم را در نظر بگیرید، آن وقت می فهمید که 

وقتی از مشکل حرف می زنیم، از چه می گوییم!
جسیندا، می توانست یک زن معمولی باشد، چه می دانم 
شاید هم هســت؛ چون شغل و ســمت که ربطی به آدمیت و 
اقتاضائات طبیعی او ندارد. اما جســیندا، یک تفاوت فاحش 
با زنان هم سن وســال خودش دارد؛ او یک نخست وزیر است. 
نخست وزیری که در تمام طول مدت بارداریش،به عنوان یک 

نخست وزیر، انجام وظیفه کرد و در نهایت برای زمین گذاشتن 
بارش، وظایفش را به معاونانش سپرد و برای شش هفته رفت 

که مادر بشود. 
این اتفاق البته در دنیای سیاســت تازه نیســت. بی نظیر 
بوتوی فقید نیز نخســت وزیر زنــی بود کــه در همان زمان 
نخســت وزیری اش، هم باردار بود و هم زایمان کرد. با زایمان 
کردن این دو زن، چرخ دنیا از حرکت بازنایستاد. اگر از جلوی 
مرخصی استعالجی این دو زن کلمه زایمان را برداریم، می تواند 
شامل هر مرد سیاست مداری هم بشود؛ مثال عمل پروستات، یا 
چه می دانم برداشتن کیسه صفرا و یا هر بیماری دیگری که به 
مرخصی و گذراندن دوران نقاهت نیاز دارد و فرد سیاست مدار 
برای مدتی غیبش می زند و البته اگر مرد باشــد، هیچ مشکل 
و اما و اگری هم برایش اتفاق نمی افتد؛ خوب آدمی زاد است و 

بیمار می شود!
در این رابطه، یاد حرف معمر قذافی می افتم که گفته بود اگر 
یک زن باردار بتواند با چتر از هواپیما بپرد، من به او پست دولتی 
می دهم. یا چرا دورتر برویم، یکــی از روحانی مردان خودمان 
در دهه های گذشته فرموده بود: »حاال این چه حسابی است 
چون]زن[ می تواند بچه را باز بکنــد و پاکش بکند و از کثافت 
برکنارش بکند و پستان بگذارد در دهانش، پس می تواند رییس 

جمهور یا نخست وزیر بشــود؟« ما هم نمی دانیم چه حسابی 
است، اما دنیای امروز که رهبرانش، رفته رفته جوان تر می شوند 
و دولت ها زنانه تر، می بینیم که می شــود، خوب هم می شود؛ 
یعنی حداقلش این است که مردمان شــان از سیاست ورزی 
مردان جوان و نیز زنان جوانی که زاییدن را تجربه کرده اند، و درد 
و زحمت مادربودن را تجربه کرده اند، رضایت بیشتری دارند. 
طبعاً دوست داشتن یک مادر، خیلی طبیعی تر از دوست داشتن 
یک پدر اخمو و عبوس است که دائماً دستور می دهد و انتظار 

دارد هر چه می گوید همه گوش کنند و انجام دهند. 
طبعاً زنان در موقعیت های مختلــف، هم به خاطر زنانگی 
هم به خاطر مادرانگی، با ظرافت و انســانی تر رفتار می کنند و 
می دانند که با هر کس و با هر خلق وخویی چه طور کنار بیایند و 
هر کس را چه طور سرجایش بنشانند که آب از اب تکان نخورد 

و همه هم راضی باشند؛ مثالش همین انگال مرکل خودشان!
حاال بماند که ما در همین پیچ  و  واپیچ استادیوم و ورزشگاه 
و حضورهای فیزیکی زنانه، دست و پای مان به هم گره خورده 
و باالخره نمی دانیم چه بر سر زنان ما خواهد آمد، در دنیایی که 
همین همسایه سنت گرایمان، اخیرا اشباح سیاه پوش خود را 
به رسمیت شــناخته و آنان نه تنها می توانند رانندگی کنند، 
استادیوم بروند، وارد ارتش بشوند، بلکه می توانند کنسرت هم 
بدهند. البته که مطالبات ما در آن حدها هم نیست که عده ای 
اسمش را گذاشته اند »آزادی گلخانه ای«) انگار که قرار است 
برای هر نوع آزادی و امکانی، کشته بدهیم تا رسمی باشد و نه 

گلخانه ای... آقا خیار نیست که سر جالیزی و گلخانه ای بودنش 
بحث راه انداخته اید!( 

همین دیگر، فقط خواستم بگویم که جسیندا این روزها، 
دارد لذت مادر بودن بــودن را تجربه می کند و از آن طرف هم 
مردمش منتظر هســتند، مرخصی این مادرجان تمام شود و 
برگردد سر خانه و کاشانه ی بزرگ ترش که شامل ملتش می 
شود. این طرف هم ما خوش حالیم که باالخره حانواده های ما 
توانستند، با هم) یعنی زن و مرد با هم!( بروند استادیوم آزادی 
و در کنار هم بازی را تماشا کنند و کمی از این حال و هوا لذت 

ببرند. 
باقی بقای تان!

گلخانه ای یا جالیزی؟ مسئله این است!

خبر

زباله، پنهان نمی کند، 
فاش می کند، در نهایت 

صراحت و بی اغماض افشا 
می کند و امید است که 

به زودی نتیجه کاوش های 
این باستان شناس معاصر، 

به دست همه مردم این 
جامعه برسد و البته پیش 

از آن به دست و نگاه 
مسئوالنی که احتماال 

زباله های آن ها نیز 
 باستان شناسی 

شده است!

  باستان شناسی زباله 
از سال های 1970 و 

توسط ویلیام راثجه، 
شروع شد. روشی که 

در آن، »دور ریزها« به 
شناخت شکل و شمایل 

فقر، روابط اقتصادی و 
حتی تقسیم بندی های 

جنسیتی کمک می کند. 
با جست وجو در زباله ها، 

حتی می توان شیوه 
زندگی فردی، اجتماعی و 

طبقاتی را بررسی کرد


