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پندارهای حقیقتنما

برگرفته از کتاب «آزادی  »101نوشته «مدسن پیری»

اشاره:
در همه کش��ورها و فرهنگها تعداد زی��ادی اظهارات و
ادعاه��ای نادرس��ت در باب اقتصاد و سیاس��ت و جامعه
وجود دارند .دس��ت کم برخی از این اظهارات تقریب ًا هر
روزه در حوزه عمومی و به صورت علنی بیان میش��وند.
تع��دادی از این اظهارات حالتی «حقیقتنما» دارند به این
معنا که هرگز حتی به ذهن گوینده هم خطور نمیکند که
شاید گفتهاش نادرست باش��د .مث ً
ال گاهی افراد با جدیت
تمام و قیافهای حق به جانب اظهار میکنند که «پولدارها
پولدارتر میش��وند و فقرا فقیرتر ،و ش��کاف فقیر و غنی
م��دام در حال فراختر ش��دن اس��ت» ،در حالی که چنین
موضوعی حقیقت ندارد .برخی از این پندارهای نادرست
گاه از اش��تباهاتی س��اده و بیاطالعی در ب��اره واقعیتها
ناشی میشوند .گاهی هم اشتباه از عقیده و دیدگاه غلطی
ناشی میش��ود که ما نس��بت به چگونگی کارکرد نهادها
داریم ،به ویژه کارکرد نهاد اقتصاد.
دکتر «مدس��ن پیری» ،اس��تاد منطق و فلس��فه و نویسنده
کتب متعدد در زمینه فلس��فه ،اقتصاد ،آموزش و پرورش،
سیاست ،و منطق ،در کتاب کوچک و آموزندهای به تعداد
 101مورد از اینگونه پندارهای رایج و نادرس��ت اش��اره
ک��رده و در باره هر ک��دام از آنها توضی��ح کوتاهی در
حد یک صفحه داده اس��ت .خوان��دن توضیحات منطقی
نویس��نده در ب��اره هر ی��ک از این پنداره��ای حقیقتنما
برای ه��ر خوانندهای جالب و آموزن��ده خواهد بود .متن
حاضر ترجمه مختصری از دو نمونه از این پندارها اس��ت
و امیدوارم نمونههای دیگری از مطالب این کتاب جهت
مطالعه عالقهمندان در شمارههای آتی مجله درج گردد.
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مترجم :سبا محتشم
کارشناس ارشد حقوق

«ان�رژی هس�تهای ب�ه ش�کل خاص�ی
خطرناک است و باید ممنوع شود»

واقعی��ات متعددی در این پن��دارِ رایج و
نادرس��ت نادیده گرفته شده است .تولید
انرژی در اش��کال مختلف��ش به هر حال
خطرناک اس��ت .تا ام��روز تعداد مرگ و
میر یا آس��یبهای جدی حاصل از تولید
انرژی هستهای ،حتی با محاسبه ضایعات
حادث��ه غمانگیز «چرنوبیل» در روس��یه،
بس��یار محدود و اندک بوده اس��ت .آمار
مربوط به تعداد قربانیان دیگر انواع منابع
انرژی مستند و موجود است و به سادگی
میت��وان آن را با تع��داد قربانیان انرژی
هستهای مقایسه کرد.
به ط��ور مثال ،ذغ��ال س��نگ را در نظر
بگیرید .ساالنه صدها نفر در سرتاسر دنیا
بر اثر حوادث مرتبط با اس��تخراج معادن
ذغال سنگ کشته میشوند .هزاران نفر از
معدنچیان ذغال سنگ بر اثر بیماریهای
ریوی ج��ان خود را از دس��ت میدهند.
دو منبع دیگر ان��رژی ،یعنی نفت و گاز،
هزاران نفر را در انواع انفجار ،آتش سوزی
و خفگی به کام مرگ میکش��اند .انرژی
هیدروالکتری��ک نی��ز در مواقع شکس��ته
شدن سدها ش��هرها و روستاها را به زیر
آب فرو برده و قربانیان بیشمار میگیرد.
تولید الکتریسته بر اثر ایجاد آلودگی هوا
به واسطه سوخت نیروگاههای برق ،حاال

این س��وخت از هر مادهای که باش��د ،جان افراد
زیادی را میگیرد .اگ��ر روزی دانش و فنآوری
انرژیهای به اصطالح سالم و ایمن (نظیر انرژی
خورش��یدی ،ان��رژی بادی ،یا ان��رژی حاصل از
امواج دریا) به قدری پیش��رفت کرده و توس��عه
بیابن��د که بتوانند حتی بخش کوچکی از نیاز یک
اقتصاد پیش��رفته را برآورده سازند ،مطمئن باشید
ک��ه آن انرژیهای به ظاهر س��الم نی��ز به طریقی
قربانی��ان خاص خود را خواهن��د گرفت .یادتان
باشد ،انرژی بادی را نمیتوان بدون تولید آلودگی
هوا به دس��ت آورد .مقادیر فراوانی انرژی و مواد
خام الزم اس��ت تا توربینهای عظیم بادی ساخته
و نصب شوند.
انرژی هستهای ممکن اس��ت  %100ایمن نباشد.
ام��ا به ط��رز خاصی ه��م خطرناک نیس��ت و از
بسیاری رقبای دیگرش س��المتر و ایمنتر است.
نیروی هستهای یک منبع انرژی نسبت ًا پاک ،ارزان
و ایمن در اختی��ار ما قرار میدهد .این انرژی در
ش��کل فعلی تولیدش منبعی بازیافت ش��ونده نیز
هس��ت .رآکتورهای جدید ،نسبت به نیروگاههای
معمول��ی ،س��وخت را ب��ا کارامدی بیش��تری به
مص��رف میرس��انند و و ایمنت��ر هس��تند .در
ضمن ،متخصصین دائم ًا در حال ابداع و توس��عۀ
روشهای جدی��د و مطمئنتر ب��رای انبار کردن
ضایعات و دفن زبالههای اتمی هستند

بای��د در نیروگاههای اتمی دنیا حوادث ناگوار پی
در پی و بیش��ماری رخ بدهد ت��ا رقم قربانیان و
آس��یبدیدگان آن حتی به نزدیک��ی رقم قربانیان
س��وانح ذغال سنگ برس��د (حاال قربانیان نفت و
گاز که جای خود دارد) .به عالوه ،انرژی هستهای
هرگ��ز نمیتواند تأثی��ر مخرب زیس��تمحیطی
حاصل از س��وزاندن ذغال س��نگ را داشته باشد،
به ویژه ذغال س��نگ نامرغوب و کثیفی که خرید
یا اس��تخراجش برای کش��ورهای در حال توسعه
به صرفهتر اس��ت .احتماالً انرژی «فیوژن» (یعنی
انرژی حاصل از «همجوشی» اتمها) بهترین گزینۀ
انرژی در آینده خواهد بود ،البته اگر بش��ود به آن
س��طح از تکنولوژی رس��ید .اما تا رس��یدن به آن
آیندۀ دور ،انرژی هس��تهای گزینهای نس��بت ًا سالم
و ایمن است.

«برابری از آزادی مهمتر است»

ن��ه اینطور نیس��ت .آزادی مهمتر اس��ت .آزادی
ارزش��ی نیست که در عرض دیگر ارزشها باشد
و با آنها رقابت کند ،بلکه سرمنش��أ و شرط الزم
هم��ه ارزشها اس��ت .آزادی به م��ردم امکان و
فرصتی میدهد تا خودشان و فردیتشان را ابراز
کنند .آزادی آن چیزی اس��ت که آدمها را انس��ان
میکن��د .حیوانات را میش��ود غذا و پناه داد و از
آنها نگهداری کرد .انسانها حیوانات دستآموز
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خانگی یا احشام اهلی نیستند که نیاز به حفاظت
و نگهداری داش��ته باش��ند .انس��انها تصمیمات
اخالق��ی میگیرند و بر مبنای آن تصمیمات عمل
میکنن��د؛ پیامدهای اعمال خ��ود را میپذیرند و
در روند مواجه با این پیامدها حس مس��ئولیت را
درک کرده و به رشد اخالقی میرسند .اینها همه
نیازمند آزادی است.
م��ردم برابر نیس��تند و هرگز هم براب��ر نخواهند
بود؛ اگر برابر میبودند زندگی بس��یار کسالتآور
میش��د .مردم در زور جس��مانی ،در قد و اندازه
و در ت��وان فکری با هم ف��رق میکنند .قیافهها و
شخصیتشان متفاوت اس��ت .در استعدادها ،در
نیروی ورزشی ،و در توانایی هنری با هم متفاوتند.
م��ردم در قدر و قیمت خدماتی ک��ه میتوانند به
همنوع��ان خود ارائه کنند نیز با هم تفاوت دارند.
دس��تمزدی که ش��ما برای خدمات یک فرد به او
میدهید به واقع یک نش��انه اس��ت ،یک عالمت
راهنماست که به فرد میگوید تالشهای خودش
را بیشتر در چه جهتی معطوف کند .اگر ما به افراد
ب��رای خدمات ناهمگون و نابرابر دس��تمزد برابر
بدهیم ،این نشانهها گم میشوند.
به جای برابری اقتصادی ،ما میتوانیم و میبایست
راه دیگری برگزینیم و انتخابمان این باشد که مردم

را در پیشگاه قانون برابر کنیم و بگوییم که قانون
باید با همۀ مردم به برابری رفتار کند .این تصمیم
و انتخاب نه تنها بیانگر واقعیتی در زندگی ،بلکه
نشاندهندۀ عزم ما برای ایجاد یک جامعه عادالنه
است و نشاندهندۀ احترام به حقوق تمام کسانی
اس��ت که به حق��وق دیگران احت��رام میگذارند.
قانون به جای آن که به ش��خص مجرم توجه کند
ب��ه تجاوز مجرمانه به حق��وق مردم توجه دارد و
این تجاوز را فارغ از آن که چه کسی مرتکب آن
شده ،به مجازات میرساند.
در این میان ،عدهای اش��اره به چیزی دارند که به
ادعای آنان یک جور معاوضه یا بده-بستان است
بین آزادی مردم برای زندگی به شیوۀ دلخواهشان
از یک سو و سالمتی و خوشبختی آنها از سوی
دیگر .این حرف کام ً
ال اش��تباه اس��ت چون بدون
آزادی چی��زی ب��رای معاوضه وجود ن��دارد .ما
ممکن اس��ت یک لذت آنی و زودگذر را انتخاب
کنیم و بعدها با خطر عواقب درازمدت آن مواجه
شویم .اما این انتخابی بین آزادی و چیزهای دیگر
نیس��ت ،بلکه انتخابی است که بدون آزادی اص ً
ال
امکانپذیر نمیش��د .ب��دون آن انتخاب ،ما دیگر
موجودات خودمختار و صاحب اراده محس��وب
نمیشدیم.
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