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  شما چه گفته اید، درباره ی ...

 کارتون ماه
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 هشدار حادثه ی نظام آباد قزوین و روستای آقابابای

هموطن ایرانى افغانى من، براى تمام محرومیت هایى که دولت ایران برایت رقم می زند، براى تمام بى مهری :  عسل کیا
 هایى که مردم ایران در حقت می کنند و براى شمردن همه ی افغان ها با یك چوب، از تو پوزش می خواهم.

به نظر من قیاس بین امریکا و ایران یك اشتباه فاحش هست. امریکا یك کشور چند ملیتی است، در حالی که   آیت زارعی:
ایران همیشه پذیرای آوارگان و کارگران دنبال نان و همسایگان بیچاره اش بوده. شما وقتی می گید افغانی، یك نفر در 
ذهنش یك آدم تحصیل کرده یا متشخص نمی آید؛ تعدادی آدم دست به دهان می آید با یك صف بچه به دنبالش... 
پولدارهایشان هم دامدار، کشاورز و یا مغازه دارند. بنابراین تا وقتی که افغانی ها به کارهای پست مشغولند و تمر کز قدرتی 
ندارند، مشکلی نیست ولی حقوقی طلب کنند، قبول کنید که ایرانی های مغرور که سالیانی هم هست که به خودخواهی شان 

رای صلح م بافزوده شده، اصالً وابداً وجود یك افغانی را هم نمی توانند بپذیرند. چه رسد به حقوق یعنی ادعای خاک در این کشور... من که یك راه ه
 .نمی بینم

کودکان خشم شان را روی حیوانات خالی می کنند و بزرگترها روی گروه های اقلیت اجتماعی که چندان مورد حمایت قانون نیستند  احمد نورمحمدی:
 یا این که اساساً مورد خشم و غضب مراکز رسمی قرار دارند...

 نظام طبقاتی زندان؛ قصه ی ما و آن ها!

تخت موصوف در این متن، از زمان زندانیان مالی برای استراحت وکیل بند )مالی( از شکل سه طبقه به دو  پیمان عارف:
طبقه درآمده بود و ربطی به حضور متاخر دکتر ... در آن تخت نداشت. البته گذشته از این جزئیات، کلیات مورد نقادی 

 .نویسنده ی متن را، صحیح و قابل تامل می دانم
کنید مربوط به دوران  دروغ محض است، چیزی که از آن یاد می  برداشتن تخت باالیی توسط یکی از آقایان مسعود لواسانی:

افرادی ”هم چنین این که  .کنید، ندارد های مالی است و ربطی به آقایی که به کنایه اندازه ی قد او را مسخره می زندانی 
ها انجام   حاضر بودند در ازای مبلغی، اموراتی مثل نظافت اتاق، نظافت عمومی طبقه، شستن ظروف و غیره را برای باالیی

 ...بوده باشد، جرات گفتن آن را ندارد ۰۵۳،  نیز دروغ دیگری است که کسی که یك روز در بند “دهند
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 دیده بان
  با موافقت دادستانی در رابطه با مرخصی پزشکی رضا شهابی، این زندانی سیاسی به صورت مشروط و پس از پنجاه روز به اعتصاب

 غذای خود پایان داد.

  کشور قدرتمند جهان که هدف آن  ۶ناوی پیالی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که مذاکرات میان ایران و
 ای ایران است، بایستی به مسائل حقوق بشر نیز بپردازد.  رسیدن به  توافقی در مورد برنامه ی هسته

  را به خاطر رونمایی از چهار مانتوی “  ویولت” و “  خانه ی مد” دبیرخانه ی کارگروه ساماندهی مد و لباس، فعالیت دو موسسه ی
 منقش به پرچم جمهوری اسالمی متوقف کرد.

  دلیل فرسودگی و نبود سرمایه ی  های تاریخی که تا چندی پیش مورد استفاده ی مردم بود، به ، یکی از حمام “ زعفرانی”حمام
 کافی مالك تخریب شد.

  علی رغم آشکار شدن موارد گسترده ی کودک آزاری در مهدهای کودک و نیز مدارس کشور، مسئوالن با آموزش حریم شخصی
 بدن به کودکان مخالفت کردند.

 کرد، در شمال ایران دستگیر شد. شناس موسیقی پاپ که چند سالی بود در داخل کشور زندگی می حبیب محبیان، خواننده ی سر 

  سنت تعلق دارد، مورد بازرسی قرار گرفت و ماموران رفتار توهین آمیزی با  زندان رجایی شهر کرج که به زندانیان اهل ۰۳سالن
 زندانیان داشتند.

  توجه علمای جهان ” سنت زاهدان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی   زهی امام جمعه ی اهل موالنا عبدالحمید اسماعیل
 های امنیتی ممنوع الخروج شد. عازم ترکیه بود، از سوی نهاد“ اسالم برای نهادینه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم

  براثر آتش سوزی در بند ویژه ی روحانیت زندان اوین، وسایل زندان و زندانیان خسارت دید و خود زندانیان نیز دچار ناراحتی تنفسی
 شدند.

  مجلس ایران طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن از افرادی که به امر به معروف و نهی از منکر می پردازند، در عین
 مغایرت آن با حقوق و اصول شهروندی حمایت می کند.

 .شهرداری تهران، تمامی زنان شاغل در سمت های دفتری نظیر مسئول دفتر، منشی و تایپیست را از مشاغل خود اخراج کرد 

 ۴۰۷ معلولیت، ناآگاهی و بی تفاوتی والدین، فعالیت های  کودک بازمانده از تحصیل در استان یزد وجود دارند که به عللی از جمله
 اقتصادی)کار کودک( و برخی باورهای نادرست از تحصیل بازمانده اند.

  کودک کار و خیابان در استان البرز خبر  ۰۳۳۳مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود
 داد.

  اند،  سال سن داشته  ۰۵هزار دختر که کمتر از  ۰۳بیش از  ۰۰۹۰ماهه ی ابتدایی سال  ۹سازمان ثبت احوال ایران اعالم کرد طی
 اند. ازدواج کرده 

 نفر را دشوار کرده است. میلیون ۰۶های عمرانی، چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای   تعطیلی پروژه 

  سارق در مالءعام خبر داد. ۰روزه خوار با جرم شرب خمر و  ۰فرمانده ی انتظامی استان فارس از اجرای حکم شالق 

 حصار کرج جهت   حامد احمدی، کمال مالیی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که از ماه گذشته، در پی انتقال به زندان قزل
 برند. اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب غذا زدند، در شرایط نگران کننده ای به سر می 

  میرد. روز یك معدنچی در معادن کشور می  ۰۶معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در هر 

  در پی انفجار مین که در اطراف یك پادگان تخلیه شده ی سپاه روی داد، یك کشاورز کشته و همسر و فرزندانش به شدت
 مجروح شدند.

  نمایندگان مجلس به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت این کشور رای دادند، در صورتی که
سال حبس برای انجام عمل های جراحی جهت پیشگیری از بارداری اعمال می  ۵تا  ۰جزئیات این طرح به تصویب برسد، مجازات 

 شود.

  سالگی ازدواج کرده بود و تصمیم داشت طالق بگیرد، با اسلحه ی شکاری  ۰۰ساله ی خود را که در  ۰۹مردی در کرمانشاه دختر
 به قتل رساند.

  دلیل عدم رسیدگی  یك زندانی متهم به آدم ربایی در زندان بندرعباس که دچار شکستگی لگن و خونریزی داخلی شده بود، به
 پزشکی فوت کرد.

  تیر ماه به مرگ سه نفر و زخمی شدن شش  ۰۰قشم در روز شنبه “ کووه”درگیری نیروی انتظامی با مردم بومی ساکن در روستای
 نفر دیگر انجامید.

 بار دچار ایست قلبی شده بود، در بیمارستان جانباخت. ۰و  عرشیا، نوزاد چهار ماهه که به علت مصرف مواد مخدر اوردوز کرده 

  سال حبس تعزیری محکوم شده است. ۰۵یك نفر از سوی دادگاه کیفری قائم شهر به اعدام و سنگسار و 

  دادگاه انقالب کرج برای ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی بندرعباس حکم اعدام صادر کرده  ۰شعبه ی
 است.

ن
 دیده با



  

 

 تابوی آموزش جنسی در مدرسه می شکند؟

حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
از سیاست رسمی کتمان و انکار مدیران ارشد ً پرورش، ظاهرا

این وزارتخانه درباره ی آزار جنسی دانش آموزان فاصله گرفته 
( همراه با اما 53تیرماه  35ایسنا )است. کفاش در گفت و گو با 

های آموزشی تربیت جنسی برای   دورهو اگرهایی، از طراحی 
ما ” ها و دانش آموزان خبر داد و گفت:   معلمان و خانواده

هایی در این خصوص داریم، ولی در این زمینه به   محدودیت
ها ورود پیدا   مقوله ی آموزش به خانواده

به گفته ی کفاش، انجمن اولیا “  کنیم. می
و مربیان سرفصل این مباحث را به خانواده 

ها آموزش می دهد. معاون پرورشی وزیر  
درباره ی آموزش و تربیت جنسی دانش 

رسد که باید  به نظر می ”آموزان نیز گفت: 
برخی مفاهیم و نکات را به طور غیر 
مستقیم به دانش آموز منتقل کنیم، به 

گفتن را به او  “ نَه” عنوان مثال مهارت 
ها در کتب   بیاموزیم. این مفاهیم و آموزش

جدیدی که سازمان پژوهش تدوین 
 “کند، وارد شده است. می

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید 
ها در دوره ی ابتدایی باید   بر این که معلم

گفت:   به طور جدی به آموزش این مسئله ورود پیدا کنند،
ها را نسبت به تکالیف و حقوق و بدن   معلمین باید بچه” 

خودشان در حدی که در جمهوری اسالمی مجاز هستیم، آشنا 
ها باید به حدی باشد که   به گفته ی کفاش، این آموزش“ کنند.

ها حفظ شود و هم این که یاد بگیرند   هم حُجب و حیای بچه
 “نَه”در مقابل خواسته ی نامشروع مقاومت و ایستادگی کنند و 

بگویند و اگر فشاری بر آن ها تحمیل شد، بتوانند آن را به 
دیگری بیان کنند. معاون آموزش و پرورش در خاتمه با بیان 
این که این کار را با آموزش مربیان، معلمان و مشاوران شروع 

های معلمان  ابتدا باید اطالعات و داشته ” خواهیم کرد، گفت: 
های آموزشی بازخوانی شود  به طور دقیق طی جلسات و دوره 

تا بتوانند آن را به دانش 
مواضع “  آموزان منتقل کنند.

آقای کفاش در این مصاحبه 
بل  قا م قطه ی  ن درست 
نظرات ایشان در مصاحبه با 
شهروند حدود یك ماه پیش 

 است.  
دانش آموز  1افشای اذیت و آزار جنسی 

ساله در مدرسه ای واقع در یکی از  33
شهرک های کنار جاده ی مخصوص کرج 

، با واکنش های 53در اردی بهشت ماه 
متفاوتی روبه رو شد. واکنش خانواده ی 
قربانیان خشم و سکوت بود.  واکنش 
خانواده هایی که ماجرا را شنیدند، اکثراً 
نده ی  ی نی از آ براز نگرا بهت و  ا
فرزندانشان در مدارس دولتی بود. اکثریت 
معلمان در شبکه های اجتماعی و در 

که “  معلم نما” مدارس از رفتار معدودی 
خشونت علیه دانش آموزان را یك شیوه 

شیطان ” ی تربیتی می دانند و افراد 
که در لباس معلمی دانش آموزان “  صفت

را مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهند، ابراز انزجار کردند. 
گروه کوچك تری از معلمان ضمن محکوم کردن این حادثه 
که در بخش های دیگر جامعه نیز اتفاق می افتد، از رسانه ای 
شدن این خبر اظهار ناراحتی کرده و می گفتند که چنین 
خبرهایی، خانواده ها و دانش آموزان را نسبت به معلمان بدبین 

 می کند. 
اما در این میان واکنش حمیدرضا کفاش معاون پرورشی وزیر 
آموزش و پرورش طلبکارانه و پر از پرخاش و تعصب 

کفاش در یك مصاحبه ی جنجالی با شهروند، با اشاره به  بود. 
میلیون و سیصد هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در  30

خواهم بگویم که بشر  بشر است دیگر. نمی ” مدارس گفت: 

دانش  6افشای اذیت و آزار جنسی 

ساله در مدرسه ای واقع در  11آموز 

یکی از شهرک های کنار جاده ی 

مخصوص کرج در اردی بهشت ماه 

، با واکنش های متفاوتی روبه رو 39

شد. واکنش خانواده ی قربانیان 

خشم و سکوت بود.  واکنش خانواده 

هایی که ماجرا را شنیدند، اکثراً بهت 

نده ی  ی نی از آ گرا ن براز  و  ا

  فرزندانشان در مدارس دولتی بود.
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جایزالخطاست، ولی در زمان معصوم هم خطا وجود داشته 
عنوان یك پدیده ی   این موضوع را به” کفاش افزود: “  است...

دانم... به   بینم و آن را یك پدیده ی موردی می اجتماعی نمی 
توان  افتد، نمی هرحال، تصادف رانندگی در کشور اتفاق می  

کند. نُرم حوادث  گفت راهنمایی و رانندگی کارش را نمی
میزان عصبانیت و سواد “  اجتماعی، در یك حد طبیعی است.

با “  آزار و اذیت جنسی کودکان” معاون وزیر را از مقایسه ی 
 می توان ارزیابی کرد. “ تصادف رانندگی”

معاون وزیر بر اساس گفتمان رایج در بین مدیران، قضیه را در 
ما ایرانی هستیم و ” سیاسی قرار داد و گفت:  -کادر عقیدتی

دو اتفاق این چنینی در تهران می -دوست نداریم وقتی یکی
که در  های خارجی پخش شود. در حالی   افتد، در رسانه 

افتد و آن ها  مورد از این اتفاقات می ۵کشورهای غربی روزی 
دهند کسی خبردار شود. به هر حال کشور ما  اجازه نمی 

کشوری اسالمی است و به 
همین دلیل هم است که 
چنین اتفاقاتی در ایران کم 
ضی  ع ب تی  ق . و ست ا

های   اشکاالت ما را شبکه
کنند،  خارجی پخش می

غیرت ملی ما کجا رفته 
 “است؟

های  سیب  ماری از آ آ
اجتماعی مانند اعتیاد، اذیت 
و آزار جنسی کودکان، 
تنبیه بدنی و به کارگیری 

خشونت فیزیکی و لفظی علیه دانش آموزان تا کنون منتشر 
نشده است تا بتوان درباره ی زیاد یا کم بودن آسیب های 
اجتماعی اظهار نظر آماری کرد. بر عکس مسئوالن سعی می 

کنند ناهنجاری ها را بپوشانند و در صحبت ها و سخنرانی ها،  
وجود ناهنجاری را کتمان کنند. ای کاش کسی به معاون وزیر 
می گفت که ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسئله ی 

( در همه ی جوامع غربی و شرقی و Pedophiliaپدوفیلیا )
توسعه یافته و عقب مانده و غیره دیده می شود و ربطی به 

ندارد و سیاسی دیدن این مسئله نشانه ی بی “  غیرت ملی” 
 اطالعی ایشان است.  

مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف از وزیر تا مدیر و 
معاون مدرسه، تمایلی به رسانه ای شدن این گونه خبرها ندارند. 
در قضیه ی تعرض معاون مدرسه به تعدادی از دانش آموزان، 
حراست وزارت آموزش و پرورش،  اولیای دانش آموزان را از 
اطالع رسانی و پاسخ دادن به سوال خبرنگاران منع کرده بود. 
معاون وزیر در مصاحبه با یکی از روزنامه ها، این اقدام حراست 

منظور حراست این بوده که این موضوع را ”را تایید کرد و گفت: 
اخبار خشونت علیه دانش آموزان تنها زمانی “  ای نکند. رسانه 

رسانه ای می شود که به قتل یا نقص عضو دانش آموز منجر 
شود. مقامات آموزش و پرورش وقتی درباره ی این گونه مسائل 
اظهار نظر می کنند که، خبر از طریق قوه ی قضاییه یا منابع 
دیگر به رسانه ها درز کند. به نظر می رسد درصد بسیار کوچکی 
از وقایع ناگوار محیط های 
ها  نه  سا موزشی در ر آ

 منعکس می شود. 
دادگاه رسیدگی کننده به 
پرونده ی معاون مدرسه ی 
غرب تهران، هنوز حکم 

خود را صادر نکرده بود که  
دانش  34خبر اذیت و آزار 

آموز پسر دبستانی در جنوب 
معلم ورزش  تهران توسط

منتشر  شد. مادر یکی از 
قربانیان در شکایت خود 

آموزانی بود که معلم ورزش، او را  پسرم از جمله دانش” گفت: 
 02برای تیم فوتبال مدرسه انتخاب کرد. پسرم به همراه 

رفت و چون فردی که  آموز دیگر به اردوهای مختلف می  دانش
برد، هم مربی فوتبال بود و از فدراسیون کارت  آن ها را می 

به “  شان بود، اعتماد کردیم...  داشت و هم معلم ورزش مدرسه
و   گفته ی بازپرس رسیدگی کننده، این پرونده فقط به ضرب

شود، بلکه معلم ورزش  آموز محدود نمی  جرح کودکان دانش 
است و برخی از آن ها  ها را مورد آزار جنسی نیز قرار داده   بچه

1393مرداد ماه  39شماره ی  6  

ش
ش و پرور

 آموز



  

 

را وادار کرده تا عریان در برابر او بایستند و از آن ها عکس تهیه 
 نموده است.

 یپدوفیلیا یا بچه خواهی، نوعی رفتار جنسی است که نشانه 
آن شیفتگی شدید به کودکان است. اکثر پدوفیل ها مرد هستند 
زیرا پدوفیلیا با نوعی قدرت نمایی همراه است. پدوفیل ممکن 
است به جنس موافق یا مخالف خود تمایل نشان دهد. برخی 

ها با کودک رابطه ی جنسی برقرار می کنند، اما عده   پدوفیل
ای دیگر با نوازش کردن یا لخت کردن کودک بدون تماس 

جنسی )مالعبه( و حتی شوخی های کالمی 
خوابگاه های دانش آموزی   ارضاء می شوند.

فرصت بی نظیری در اختیار پدوفیل ها قرار 
می دهد. خطر افراد پدوفیل در میان معلمان، 
مربیان ورزشی، روحانیون و سرپرستان شبانه 
روزی ها، بیش تر است. بیمار پدوفیل بیش 

سال سن دارد و قربانی پدوفیلیا معموالً  ۰۶از 
سال است. پدیده ی پدوفیل با  ۰۰کودک زیر 

لواط و شاهد بازی و هم جنس خواهی 
متفاوت است. قربانیان پدوفیل کودکانی هستند که اغلب 
شناختی از مسائل جنسی ندارند و مورد سوء استفاده قرار می 

 گیرند. 
اظهارات جدید معاونت پرورشی 
وزیر آموزش و پرورش از چند 
جهت اهمیت دارد: اول اینکه 
تابوی بحث در مورد آموزش و 
موزان  تربیت جنسی دانش آ
شکسته می شود. دوم این که 
معاونت پرورشی درکنار امور غیر 
مرتبط مانند اعزام دانش آموزان 
به عتبات عالیات و اردوی راهیان 
نور و مداح پروری و تشکیل هیات 

های عزاداری و غیره کمی هم به وظایف ذاتی خود در مدارس 
نزدیك می شود. سوم این که مقامات آموزش و پرورش از منزه 
طلبی و مقدس نشان دادن محیط های آموزشی و سرپوش 

 گذاشتن بر ناهنجاری های اجتماعی فاصله می گیرند. 

با این حال امید نمی رود که این اظهارات دستکم به دو دلیل، 
اقدامات عملی موثری به دنبال داشته باشد: اوالً بافت اداری 
آموزش و پرورش به شدت محافظه کار است و مخصوصاً 
معاونت پرورشی تحت کنترل جریان های نزدیك به 
اصولگرایان افراطی است که به شدت با طرح چنین مسائلی 
مخالف اند. ثانیاً خیلی از نهادها و دستگاه ها و افراد، مثالً مراجع 
تقلید، حوزه های علمیه، سپاه و بسیج، ائمه ی جمعه و جماعات، 
کمیسیون آموزش مجلس، طرفداران قالیباف، جبهه ی پایداری 
و طرفداران آیت اهلل مصباح یزدی، شورای 
عالی انقالب فرهنگی و غیره در آموزش و 
پرورش حوزه ی نفوذ دارند و روی تصمیم 
گیری ها تاثیر می گذارند؛ آموزش مسائل 
جنسی ولو در حدود شرع با روحیات این گروه 

 ها نمی سازد. 
آقای کفاش معاون پرورشی وزارت آموزش و 
پرورش  در دو مصاحبه با فاصله ی کوتاه 
درباره ی یك موضوع  واحد با دو زبان 
مختلف سخن می گوید. این قابل فهم است، اما قابل قبول 
نیست؛ در مصاحبه ی اول با زبان اقتدارگرایی از در انکار و 
پرخاش در می آید و موضوع آزار جنسی کودکان را سیاسی و 
عقیدتی می کند، به غرب می تازد 
و به رسانه ها حمله می کند. این 
مصاحبه برای راضی کردن حوزه 
های نفوذ قدرتمند داخل و خارج 
آموزش و پرورش بود. اما مصاحبه 
ی دوم که احتماالً از حد وعده 
فراتر نخواهد رفت، پاسخی به 
نگرانی های افکار عمومی و 
منتقدان و اصالح طلبان است. این 
دوپارگی در زبان و عمل به شیوه 
ی اصولگرایان افراطی باعث شده که برآیند فعالیت ها در این 

 وزارتخانه حدود صفر بماند. 
 

 * کارشناس مسائل آموزش و پرورش

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ی 

معاون مدرسه ی غرب تهران، هنوز 

حکم خود را صادر نکرده بود که  

دانش آموز  11خبر اذیت و آزار 

پسر دبستانی در جنوب تهران 

  معلم ورزش منتشر  شد. توسط
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  سعید پیوندی: ازدواج کودکان، فضیلت است یا تجاوز و تجارت؟

جناب آقای پیوندی، آیا شما ازدواج کودکان را 
ایران می  ی  بازمانده های نگاه سنتی در جامعه

بینید؟ بروز چنین پدیده ای چه عوامل اجتماعی و جامعه 
 شناختی را در خود نهفته دارد؟

باید دید چنین رفتارهایی در میان کدام گروه های اجتماعی 
امکان بروز دارد. آیا خانواده ی متوسط شهری حتی با نگاه 
بسیار سنتی هم حاضر به پذیرش چنین شرایطی می شود؟ آیا 
پدر و مادری که تحصیالت متوسطه و یا دانشگاهی دارند، با 
ازدواج دختر خردسال خود موافقت می کنند؟ همه ی داده های 
موجود نشان می دهند که گروه های محروم جامعه و خانواده 
های تهیدست، به ویژه در مناطق روستایی، قربانیان اصلی این 
پدیده هستند. آن چه که بیش تر این فرضیه را تقویت می کند، 
گسترش ازدواج های زود هنگام در سال های اخیر است. یعنی 
ما با پدیده ای مواجه هستیم که فقط با عاملی مانند سنت نمی 
توان توضیح داد. در حقیقت وجود چنین پدیده ای هم نشانه ی 
عقب ماندگی اجتماعی و دیرپایی برخی سنت هاست و هم 
نشانه ی فقر اقتصادی؛ چرا که بسیاری از این ازدواج ها بیش 
تر حالت خرید و فروش دارد و یا تالش خانواده برای کم کردن 
بار هزینه ها. سنت ها شاید بیش تر نقش پوشش فرهنگی را 
بازی می کنند. اگر همین خانواده ها دارای امکانات اقتصادی 

مناسب و یا تحصیالت باال بودند آیا دست به چنین کاری می 
زدند؟ همزمان نقش بی عملی دولت و نهادهای رسمی و یا 
نزدیکی آن ها با فرهنگ سنتی را هم در به وجود آمدن و یا 

 گسترش این پدیده نباید نادیده انگاشت.  
 

که  المللی حقوق کودک کنوانسیون بین بر اساس

 ۰۱ایران نیز آن را پذیرفته است، تمامی افراد زیر 

شوند. این میثاق در حالی ازدواج  سال کودک محسوب می

 ۰۰۹۰ماهه ی ابتدایی سال  ۹کودکان را ممنوع کرده که طی 

اند. آیا هیچ  سال، ازدواج کرده ۰۵هزار دختر زیر   ۰۳بیش از 

 منع بین المللی برای این مهم وجود ندارد؟

میثاق های مهم بین المللی با وجود اهمیت، سمت و سوی 

انسانی و مدرن دارای ضمانت اجرایی چندانی نیستند. این 

میثاق ها را دولت ها در چهارچوب سازمان های بین دولتی 

مانند یونیسف، سازمان ملل امضا می کنند؛ بدون آن که همه  

آن ها همیشه تالش خاصی برای عملی کردن آن ها انجام 

 دهند و یا خود را موظف به اجرای عملی آن ها ببینند. 

در مورد خاصی که به حقوق کودکان باز می گردد، چند میثاق 

هزار و  ۰۳، ۰۰۹۰ماهه ی ابتدایی سال  ۹سازمان ثبت احوال ایران به تازگی اعالم کرده است که طی 
سال بوده است. بر اساس ۰۵ازدواج، مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۴۰هزار و  ۵۴۹نفر از مجموع  ۹۵۶

سوم زنانی که ازدواج آن ها ثبت شده، زیر   بیش از یكسن سال، همواره   همین آمار طی این هفت
  سال بوده است.۰۹

سال هم  32به عالوه هر چند وقت یکبار حتی اخباری دردناک تر، مبنی بر ثبت ازدواج کودکان زیر 
سال در استان هرمزگان از جمله ی این موارد  32شنیده می شود؛ ازدواج و عقد دائم پنج کودک زیر 

 است.
برای بررسی چرایی بروز این پدیده، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی که ممکن است به بار بیاورد 

و راه های برون رفت از آن، به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه رفتیم. وی که تحصیالت دانشگاهی 

اش در رشته ی جامعه شناسی در دانشگاه تهران آغاز و دکترای خود را در پاریس در همین رشته به اتمام رساند، در گفتگو با خط صلح 

نوجوانانی که می بایست در مدرسه باشند و با اسباب بازی های خود سرگرم شوند، ممکن است به صورت زندانی متهم به ”می گوید: 

 “قتل، بیوه، زن طالق گرفته و یا مادر بچه در جامعه در بیایند...
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به اشکال مختلف به طور روشن و یا مستقیم 

و در عمل چنین اقدامی را منع می کنند. 

برای مثال حق آموزش اجباری و یا ضرورت 

برخورداری کودکان از امکانات و شرایط الزم 

برای رشد فکری و جسمی در عمل نوعی 

منع ازدواج های زود رس به شمار می روند. 

در کشورهایی که دولت ها به میثاق ها و یا 

هنجارهای شناخته ی بین المللی بی اعتنایی 

می کنند، فشار جامعه ی مدنی ابزار مهمی برای فعال و حساس 

کردن افکار عمومی است. ابتکارات اعتراضی 

جامعه ی مدنی می تواند در به حرکت در 

آوردن افکار عمومی و سازمان های بین 

المللی، نقش مثبتی ایفا کنند. در ایران اما 

محدویت هایی که برای سازمان های غیر 

دولتی و مدنی وجود دارد امکان واکنش جامعه 

ی مدنی را با مشکالت جدی مواجه می کند. 

این در حالی است که حتی قوانین رسمی ایران 

درباره ی سن ازدواج، بر خالف بسیاری از 

میثاق های بین المللی راه را برای ازدواج 

 زودرس دختران باز کرده اند.

 

-برخی می گویند که کودک

نوجوانی ممکن است با انتخاب 

خودش و نه ناخواسته، تن به ازدواج دهد. در 

چنین حالتی چه طور به حقوق کودک خدشه 

 وارد می شود؟

هیچ نوجوانی در چنین سنی قادر به درک معنای ازدواج در ابعاد 

فردی و اجتماعی آن و در نتیجه انتخاب واقعی نیست. معنای 

این کار چیزی نیست جز برده داری مدرن. بر اساس قوانین 

ایران و بخش بزرگی از کشورها جای کودکان 

سالگی )دست کم( در مدرسه  35دختر تا 

است، جایی که آن ها باید از طریق آموزش، 

خود را برای آینده آماده کنند. کودکان به 

دالیل نیازهای روحی و بیولوژیك خود به 

شرایط مناسب زندگی و آموزش نیاز دارند. 

ازدواج دختران نوجوان پیش از رسیدن به سن 

سالگی زیر پا گذاشتن اساسی ترین حق  38

آن ها یعنی حق انتخاب واقعی و برخورداری از شرایط مطلوب 

برای رشد فکری و بدنی است. مجبور کردن 

دختران به ازدواج در سنین پایین نوعی تجاوز به 

آن ها و تباه کردن جوانی آن هاست و پیامدهای 

 انسانی و اجتماعی فاجعه باری دارد.    

نقش قوانین قضایی و حقوقی 

جمهوری اسالمی درباره ی ازدواج 

 کودکان چیست؟

قوانین جمهوری اسالمی در این زمینه دارای 

تناقض هستند. قانون اساسی ایران حق 

سالگی  35برخورداری از آموزش عمومی را تا 

برای همگان به رسمیت می شناسد. همه می 

دانند که کم تر دختری پس از ازدواج می تواند 

به تحصیل خود ادامه دهد. هم زمان جمهوری 

اسالمی سن قاونی ازدواج را که تا پیش از 

با سنت “  انطباق”سال بود، برای  38انقالب 

 35یا  33های دینی در دوره های گوناگون تا 

سال تقلیل داد. این اقدام مغایر با میثاق های 

بین المللی و نیز خطرناک برای آینده ی جوانان ایران و نوعی 

به قهقرا بردن جامعه ی ایران است. همزمان در گفتمان 

بسیاری از رهبران روحانی و گروه های محافظه کار، ازدواج 

وجود چنین پدیده ای هم نشانه ی 

عقب ماندگی اجتماعی و دیرپایی 

برخی سنت هاست و هم نشانه ی 

فقر اقتصادی؛ چرا که بسیاری از 

این ازدواج ها بیش تر حالت خرید 

و فروش دارد و یا تالش خانواده 

  برای کم کردن بار هزینه ها.

در گفتمان بسیاری از رهبران 

روحانی و گروه های محافظه کار، 

عی  نو ازدواج زودرس دختران 

فضیلت و امری مثبت قلمداد می 

  شود.
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زودرس دختران نوعی فضیلت و امری مثبت قلمداد می شود. 

رفرانس های اصلی این گفتمان برخی شخصیت های زن 

دوران صدر اسالم هستند که بسیار زود ازدواج کردند. این 

گفتمان بدون توجه به عواقب شوم و بسیار منفی ازدواج های 

زودرس و بدون توجه به داده های جامعه شناسانه و روانشناسانه 

در این زمینه، در عمل زمینه ی ذهنی و فرهنگی چنین کاری را 

فراهم می آورند. گفتن این که گویا بر اساس سنت های 

سال در اسالم( می  5اسالمی دختران پس از سن بلوغ شرعی )

توانند ازدواج کنند، بی اعتنایی به همه ی دستاوردهای علمی و 

تربیتی جامعه ی انسانی و تحوالت مهم اجتماعی یك قرن 

گذشته است. این سنت ها نه قدسی هستند و نه غیر قابل تغییر. 

ساله در سطح  5چه کسی امروز می تواند تصور کند دختری 

 سال سوم ابتدایی در سن ازدواج قرار دارد!؟     

آقای پیوندی؛ شما عامل اصلی ازدواج کودکان را، 

قوانین حاکم در ایران می دانید و یا سنت؟ منظور 

این است که مسئوالن از طریق ثبت نکردن این ازدواج ها، تا 

 حد می توانند مانع آن شوند؟  چه

ببینید عامل اصلی ازدواج های زودرس 

قوانین رسمی و بی عملی دولت در این 

حوزه است. دولتی که دارای سیاست و 

اراده ی روشن در این حوزه باشد، به 

تدریج می تواند به طور موثر به مقابله با 

این آفت اجتماعی دست زند. ثبت نکردن 

ازدواج ها، راه حل اساسی مبارزه با این 

کار نیست. نهادهای رسمی باید فعاالنه 

به مقابله با ازدواج های زود هنگام 

برخیزند و این کار جرم تلقی شود. ازدواج 

کودکان، به ویژه برای دختران، در سنت های کشور ما، مانند 

بسیاری کشورهای دیگر امری هنجاری و پذیرفته شده بود. این 

سنت به زمانی باز می گشت که نه تنها آموزش دختران وجود 

نداشت و یا شاخص امید زندگی بسیار پایین بود، که زنان 

شهروند با حقوق برابر با مردان به شمار نمی رفتند و در سایه ی 

مرد و خانواده زندگی میکردند. سنت های دینی مربوط به این 

دوران و این ذهنیت و فرهنگ بودند. امروز این شرایط دیگر 

کاران لجوجانه بر ازدواج -وجود خارجی ندارند ولی محافظه 

زودرس دختران پا می فشارند. این در حالی است که بخش 

بزرگی از همین محافظه کاران کم تر به ازدواج دختران خود در 

سنین پایین تن می دهند و یا دختران آن ها هیچ گاه زیر بار 

 چنین ازدواج هایی نمی روند.    

در یك نگاه مقایسه ای به قوانین کشورهای دیگر 

دنیا و یا کشورهای همسایه، نظیر افغانستان، 

پاکستان، عربستان و یا حتی ترکیه، موقعیت ایران در این زمینه 

 را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

 38در اکثریت بزرگ کشورهای دنیا، ازدواج دختران کم تر از 

ساله می  31یا  32سال ممنوع است. در برخی موارد دختران 

توانند با اجازه ی مراجع قانونی و پزشك، 

به طور استثنایی اجازه ی ازدواج کسب 

کنند. در کشورهای منطقه هم وضعیت 

یکسانی برقرار نیست. در کشورهایی مانند 

ترکیه و یا تونس مانند ایرانِ پیش از 

انقالب، قوانینی برای منع ازدواج های 

زودرس وجود دارد ولی اجرای آن ها از 

سوی دولت گاه جدی نیست. در 

کشورهای محافظه کار و سنتی منطقه 

مانند عربستان نظارت قانونی بسیار ضعیف 

 است و نقش خانواده و پدر اساسی است...

سال، طبق آمار تا چه حد به  38ازدواج های زیر 

 جسم و روح کودک آسیب وارد می کند؟
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ازدواج در سنین بسیار پایین نوعی فاجعه ی واقعی اجتماعی 

برای جامعه ی ایران به شمار می رود. سرنوشت این کودکان در 

کنار مردی که گاه بسیار مسن تر از آن هاست، چه می تواند 

باشد؟ بسیاری از این ازدواج ها گاه شکل خرید و فروش و برده 

داری مدرن به خود می گیرند و به نوعی کابوس برای دخترانی 

تبدیل می شود که به جای رفتن به مدرسه، بازی با همساالن 

 خود و زندگی کردن و لذت بردن از جوانی، در 

خانه ای به صورت زندانی در می آیند. نتیجه ی این ازدواج ها، 

طالق، درگیری و تنش دائمی، خشونت خانگی و آسیب های 

 بی شمار روانی و بدنی است.   

همان طور که مستحضر هستید، چندی است که 

پدیده ی زنان شوهرکُش، در مرکز توجهات قرار 

گرفته است. به نظر شما و طبق آمار، ازدواج در سنین پایین، تا 

چه می تواند در این امر تاثیر گذار 

 باشد؟

به هر حال رنج و غم و 

سرخوردگی ناشی از این تجربه ی 

غیر انسانی، گاه تا آن اندازه است 

که این دختران را به رفتارهای 

عصیانی وادار می کند. پدیده ی 

شوهر کشی در حقیقت پایان 

دردناک تجربه ای است پر از 

سرخوردگی، تنش و اشکال 

گوناگون خشونت. دختری که در 

عمل مانند برده به مردی فروخته 

شده، دست به شورش علیه 

خود می زند تا از زندانی “  صاحب”

که در آن گرفتار آمده رهایی یابد 

و انتقام خود را از مردی بگیرد که جوانیش را تباه کرده است. 

 پدیده های دیگری هم وجود دارد که 

می توان به آن ها نام دردها و آسیب های پنهان جامعه را داد. 

از جمله این پدیده ها وجود زنان طالق گرفته ی کم سن و 

سال با و یا بدون بچه است. نوجوانانی که می بایست در مدرسه 

باشند و با اسباب بازی های خود سرگرم شوند، ممکن است به 

صورت زندانی متهم به قتل، بیوه، زن طالق گرفته و یا مادر 

 بچه در جامعه در بیایند.     

راهکارهای برون رفت از پدیده ی ازدواج کودکان 

 چیست؟

ازدواج کودکان به عنوان یك آسیب اجتماعی مهم  ی  پدیده

باید در دستور کار دست اندرکاران و جامعه قرار گیرد. باید 

قوانینی تصویب و اجرا شوند که جلوی این شکل برده داری 

مدرن را بگیرند. اولین و مهم ترین اقدام قانونی و عملی، تعیین 

سالگی به عنوان سن ازدواج  38

 حداقل در هماهنگی با 

جامعه ی جهانی است. همزمان 

باید جامعه برای قربانیان کنونی این 

سرنوشت ظالمانه فکری جدی کند. 

شدت عمل قانونی و حمایت از 

کودکان و اجباری کردن واقعی 

سالگی می تواند  35تحصیل تا سن 

در کاهش دامنه ی این پدیده ی 

آسیب شناسانه، نقش مهمی ایفا 

کند. فقر خانواده ها دلیل اصلی 

چنین رفتارهایی است بنابراین باید 

حفاظت از کودکان به ویژه در میان 

گروه های محروم به یك الویت 

مهم اجتماعی تبدیل شود. دولت 

می تواند امکاناتی را در اختیار دختران قرار دهد تا در صورت 

1393مرداد ماه  39شماره ی  11  

ن
کودکا  



  

 

لزوم  بتوانند برای دریافت کمك و مشاوره به این مراکز مراجعه 

کنند. اما متاسفانه به نظر نمی رسد اراده ی بسیار جدی در این 

حوزه در میان نهادهای رسمی وجود داشته باشد؛ به ویژه آن که 

حرف ها و خطابه های بسیار مبهم در این زمینه مانند تشویق 

به ازدواج سریع جوانان، به ویژه دختران، راه را برای گسترش 

 چنین رفتارهایی هموار می کنند. 

در پایان اگر مطلب نا گفته ای باقی مانده، 

 بفرمایید...

به نظر من در متن جامعه ای که دولت کار جدی و پیگیرانه ای 

در زمینه ی برخورد با ازدواج های زودرس انجام نمی دهد، تنها 

امید این دختران به تالش و حرکت جامعه ی مدنی، تشکل 

های غیر دولتی، روشنفکران، به ویژه روشنفکران دینی و 

منتقدان دخالت نهاد دین در سیاست، خبرنگاران و فعالین رسانه 

ای است. این گروه ها با وجود محدویت ها می توانند در آگاه 

کردن جامعه و خانواده ها و کمك و مشاوره به دخترانی که 

قربانی این گونه ازدواج ها هستند و یا در خطر چنین اقداماتی 

قرار دارند، دولت را وادار به اقدامات جدی کنند. ممنوع کردن 

ازدواج کودکان باید به یکی از خواست های مهم جامعه ی 

مدنی تبدیل شود. ما نیاز به وجدان جمعی در درون جامعه ی 

ایران داریم که ازدواج کودکان را غیرقابل پذیرش و ضد انسانی 

قلمداد کند و از این طریق فرهنگ جدید حمایت از کودکان در 

 ایران شکل گیرد. 

 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خط صلح 

 قرار دادید.

 عکس ماه
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 پرونده ی ویژه
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  ی سرزمین من: از شیر آباد تا چلی آباد همه

تا چند سال پیش، یا به طور 
دقیق تر تا پیش از سال های 

آشنایی من با  3381-3382
استان سیستان و بلوچستان 
منحصر بود به مطالعه ی 
گزارش ها، مقاالت و آمار و 
ارقام مربوط به وضعیت مردم این 

افتخار آن را داشتم تا به  3381منطقه از کشور. اما از سال 
عنوان مشاور و همکار در 

توانمند سازی شغلی ”طرح 
مناطق اسکان غیر رسمی 

به سرپرستی شهید “  زاهدان
هدی صابر، بسیاری از 
محالت شهر زاهدان را از 

 نزدیك مشاهده کنم. 

اگر چه نتایج این مطالعه ی 
میدانی و همین طور 
مشاهدات شخصی تعارضی 
میان آن چه خوانده و شنیده 
بودم و آن چه می دیدم 

نداشت، اما بی تردید نزدیك به یك سال آمد و شد و تمرکز 
فکری و مطالعاتی در زاهدان، نگرش و دیدی بس عمیق تر از 
گذشته نسبت به مردم این استان و به خصوص شهر زاهدان 
برایم داشت، که همه ی آن را مدیون زنده یاد هدی صابر 

 هستم. 
هدف آن مطالعه، توانمند سازی و آموزش شغلی گروه های 
سنی جوان داوطلب و ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال 
آنان در هشت محله ی شهر زاهدان بود. قدم اول برای شروع 
پروژه ی شناخت این محالت، به کمك افراد محلی و ساکن 
آن بود. از این رو مطالعه ی متمرکزی درباره ی محالت از 
طریق مصاحبه با افراد محلی، مشاهده ی محالت و همین 
طور گفتگوهای عمیق با افراد کلیدی شهر و محالت انجام 

شد، که تنها از خالل این شناخت می شد عمق فقر، نابرابری و 
تبعیض را در این منطقه از میهن ادراک کرد. تا پیش از این 
مطالعه آمار و ارقام به روشنی سطوح نابرابری بین استانی را در 
کشور نشان می داد. پژوهش های متعدد درباره ی رتبه بندی 
استان ها از لحاظ توسعه یافتگی، حاکی از آن بود که استان 
های ایالم، کرمانشاه و لرستان، در کنار سیستان و بلوچستان 
عموماً در قعر جدول قرار دارند. طی سال های پس از انقالب 
تقریباً در همه ی شاخص های مرتبط با توسعه ی پایدار، 
توسعه ی انسانی، وضعیت 
هموطنان ما در استان 
سیستان و بلوچستان بسیار 
نامطلوب تر از سایر استان ها 
بوده است. همه ی این ها 
یافته های مکرر این حقیر در 
مطالعه ی نتایج پژوهش ها و 
مقاالت تحقیقی درباره ی 
مردم ساکن سیستان و 
بلوچستان بود، اما وقتی با 
حضور در زاهدان و کوچه 
گردی و محله گردی در این 
شهر از نزدیك مسائل موجود، خصوصاً در محالت اسکان غیر 
رسمی مثل شیرآباد و امثالهم را بررسی کردم، دریافتم فاجعه 

 بسیار عمیق تر است از آن چه قبالً تصور می کردم. 
شاید اگر خود ناظر فعال نبودم هرگز باور نمی کردم که خدمات 
شهری در زاهدان بین محالت شیعه نشین و سنی نشین به 
صورت تبعیض آمیزی عرضه می شود. مثالً جمع آوری زباله 
در محالت شیعه نشین امری معمول و حتی در مناطق اسکان 
غیر رسمی انجام می شد. اما در محالتی که اهل تسنن ساکن 
بودند، کم تر خبری از این خدمات بود؛ من به عنوان یك 

 مسلمان شیعه، همواره شرمنده ی این وضعیت بوده و هستم. 
رویکرد من به مسائل ایران و به خصوص مسائل قومی بر 
کسی پوشیده نیست. دامن زدن به تبعیض های قومی و 
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 تصاویر مستند از هدی صابر در زاهدان



  

 

مذهبی در ایران به طور قطع پیامدهای خطرناکی برای منافع 
ملی و موجودیت ایران دارد، لذا هیچ گاه تمایل نداشته ام تا در 
امور سیاسی، این گونه موارد را برجسته یا حتی سوژه ای برای 
نقد وضعیت موجود و عملکرد حاکمان قرار دهم. اما واقعیت آن 
است که عملکرد دولت ها و به خصوص مدیران محلی در 
مناطق اسکان قومیت ها و اقلیت های مذهبی، فاقد کم ترین 
عقالنیت و خردمندی بوده است. بنابراین نه به دلیل مصلحت 
نظام و نه بر اساس آموزه های دینی و انسانی که مبنای تالش 

اجتماعی ام بوده اند، بلکه از همه ی -ها و فعالیت های سیاسی
این ها مهم تر، برای حفظ منافع ملی و تداوم و بقای ایران، 
همه ی ما چاره ای جز تالش بی وقفه برای کاهش تبعیض و 

 رنج زنان و مردان بلوچ، کرد، عرب، لر و غیره نداریم. 
راه دور نرویم، آمار و ارقام رسمی دولتی به خوبی ضعف های 
اساسی سیاست های نظام در قبال اقلیت های قومی و مذهبی 
را نشان می دهند. من نمی دانم اگر یکی از هم وطنان بلوچ یا 
کرد اهل تسنن ما در تهران فوت کند، چرا نمی تواند در 
مسجدی که تحت مدیریت روحانیت اهل تسنن اداره می شود 
مراسم ختم یا بزرگداشت او برگزار شود. من نمی دانم چه دلیل 
موجهی وجود دارد برای آن که یکی از هموطنان اهل تسنن 

پایتخت و مرکز  –من در تهران 
اگر بخواهد روز عید فطر یا  -ایران 

در سایر مناسبت های مذهبی مطابق 
آیین و شعائر خود عمل کند، جای 
خاصی مسجدی یا مکان مناسبی در 
اختیار نداشته باشد. من نمی دانم 
چرا سی سال است که شاخص های 
فقر و نابرابری در استان سیستان و 
بلوچستان و کردستان و ایالم، 

همیشه در بدترین وضعیت در مقایسه با سایر استان ها بوده و 
هنوز کوچك ترین قدمی برای بهبود وضعیت و کاهش این 

 شکاف های عمیق برداشته نشده است. 
شیرآباد، کریم آباد، کارخانه نمك، بابائیان، مرادقلی، چلی آباد، 
پشت گاراژ و پشت فرودگاه، همه محالتی هستند که اگر امروز 
 در آن ها قدم بزنیم، بوی هدی صابر را استشمام می کنیم. 

پی گیری و تالش هدی برای اجرای طرحی موفق در فاصله ی 
کیلومتری از تهران برای آن بود تا نشان دهد همه ی ما  3222

موظفیم فارغ از دغدغه های سیاسی و مرز بندی های آن، در 
هر زمان و در هر شرایطی آن چه می توانیم برای کاهش 
تبعیض، ظلم و بی عدالتی نسبت به همه ی مردم میهن مان به 
خصوص اقلیت های قومی و مذهبی انجام دهیم و در کنار همه 
ی آرمان های عدالت طلبانه که چشم انداز عمل سیاسی و 
اجتماعی ما را روشن می کند، گامی پیش فرانهیم و زخمی از 

 زخمها را التیام دهیم تا فردا ... 
مردم سیستان و بلوچستان اما با همه ی فقر و ناداری و ظلم و 
تبعیض مضاعف، سرمایه ای بزرگ و زاینده دارند. جناب مولوی 
عبدالحمید هم چون ستونی استوار و سپری مستحکم با سال ها 
تالش، کوشش و رنج توانسته اند با به دست آوردن سرمایه ی 
اجتماعی بزرگی که شالوده ی اعتماد، مشارکت اجتماعی و 
ارزش های دینی و انسانی هم چون صلح، مدارا و دوستی است، 
جامعه ی اهل تسنن و به خصوص هم وطنان بلوچ و کرد را 
ذیل حمایت و توجه خود قرار دهد و با درایت، هوشیاری و 
بصیرت، چشم انداز روشنی را برای جامعه ی اهل تسنن ترسیم 

 کنند. 
بی تردید نقش قاطع و اثر گذار جناب 

مولوی در رویدادهای اخیر و به 

خصوص نقد و مخالفت با سیاست 

های به شدت تبعیض آمیز، غیرقانونی 

و غیر منصفانه ی دولت های نهم و 

دهم، کارنامه ی درخشانی را از ایشان 

به یادگار گذاشته است. برای این 

مرجع روشن ضمیر، عالم و بزرگوار 

جامعه ی اهل تسنن آرزوی سالمت می کنم زیرا او اکنون فراتر 

از سرمایه ی اهل تسنن، سرمایه ای برای ایران آباد، آزاد و 

 توسعه یافته محسوب می شود.

 * جامعه شناس محبوس در زندان رجایی شهر کرج
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 مولوی عبدالحمید: بلوچستان حذف ناشدنی است

جنننننننننا ب   آ قنننننا ی   منننننو لنننننو ی   عنننننبننننند ا لنننننحنننننمنننننیننننند ،   شنننننمنننننا   د ر   طنننننی   منننننا ه   
هننننا ی   ا خننننیننننر ،   حنننند ا قننننل   د و بنننننا ر   بنننننا   آ قنننننا ی   ر و حنننننا ننننننی   د یننننند ا ر   و   
گننننننفنننننننتنننننننگنننننننو   د ا شنننننننتننننننه   ا یننننننند ؛   ا و لنننننننینننننننن   د یننننننند ا ر   منننننننر بنننننننو ط   بننننننه   سنننننننفنننننننر   شنننننننمنننننننا   بنننننننه   
تننننهننننر ا ن   بننننو د   و   د و منننننینننننن   د یننننند ا ر   هنننننم   د ر   سنننننفنننننر   ا خنننننینننننر   آ قنننننا ی   ر و حنننننا ننننننی   

شنننننننننمننننننننا   د ر   ا ینننننننننن   فنننننننننت .   بننننننننه   سنننننننننینننننننننسنننننننننتنننننننننا ن   و   بنننننننننلنننننننننو چننننسننننننننتنننننننننا ن   شنننننننننکنننننننننل   گنننننننننر 
د ینننننند ا ر هنننننننا ،   بنننننننه   نننننننمنننننننا ینننننننننننننند گنننننننی   ا ز   منننننننر د م ،   چنننننننه   مننننننطنننننننا لنننننننبننننننا تنننننننی   ا ز   ر ئنننننننینننننننس   

 د و لننننت   یننننا ز د هننننم   د ا شننننتننننینننند ؟ 
منننننا   د ر   منننننجننننننمنننننو ع   د ر   ر ا بننننننطنننننه   بنننننا   مننننشننننننکنننننال تنننننی   کنننننه   جنننننا مننننننعنننننه   ی   ا هننننننل    

سنننننننننت   د ر   حننننا ل   حنننناننننضننننر   بنننننا   آ ن   منننننو ا جنننننه   ا سنننننت ،   گنننننفنننننتنننننینننننم .   د ر   هنننننر   د و   
د ینننننند ا ر   بنننننننا   جننننننننننننننا ب   ر و حننننننا ننننننننی   ا ز   د ر د هنننننننا یننننننی   کننننننه   و جننننننو د   د ا ر د   و   ا ز   
خنننننو ا سننننننتنننننه   هنننننا ی   قنننننا نننننننو نننننننی   منننننا ن   صنننننحننننننبننننننت   کننننننر د ینننننم   و   ا ننننننتننننننظننننننا ر ا تنننننی   ر ا   

 کننننه   مننننر د م   د ا ر ننننند ،   مننننطننننر ح   کننننر د یننننم . . . 
منننننطنننننا لنننننبنننننا ت   ا هنننننل   سنننننننننننت   حنننننو ل   چنننننه   منننننحنننننو ر هنننننا ینننننی   شنننننکننننننل   
گنننننر فنننننتنننننه   و   تنننننا   چننننننه   حننننند   بننننننه   ا ینننننن   مننننننطنننننا لنننننبنننننا ت   پننننناننننسنننننخ   د ا د ه   

 شنننند ه   ا سننننت ؟ 

مننننطننننا لننننبننننا ت   ا هننننل   سننننننننننت   بنننننینننننش   تنننننر   ا ینننننن   ا سنننننت   کنننننه   ننننننگنننننا ه   هنننننا   نننننسنننننبنننننت   
بنننننه   هننننننمنننننه   ی   ا قنننننو ا م   و   منننننذ ا هننننننب   ینننننکننننننسنننننا ن   بننننشنننننو نننننند   و   تنننننغننننننینننننیننننننر   بننننننکنننننننننننند .   
ا یننننننن   شنننننننعننننننا ر ی   سنننننننت   کننننننه   خنننننننو د   آ قنننننننا ی   ر ئنننننننیننننننس   جنننننننمنننننننهننننننو ر ،   د ر   ا ینننننننا م   
ا نننننتننننخننننا بننننا ت   آ ن   ر ا   منننننطنننننر ح   کنننننر د نننننند   و   خنننننو ا سنننننتنننننه   ی   ا هنننننل   سنننننننننننت   هنننننم   

د ر   هننننمننننیننننن   ر ا سننننتنننناننننسننننت   کننننه   بننننا ال خننننر ه   بننننعننننند   ا ز   ا ینننننن   هنننننمنننننه   سنننننا ل ،   ا ینننننن   
تننننننبنننننننعننننننینننننننض   هنننننننا   و   ننننننننا بنننننننر ا بننننننر ی   ا ز   بننننننینننننننن   بنننننننر و د .   هنننننننمنننننننا ن   طنننننننو ر   کننننننه   د ر   
قننننا نننننو ن   هننننمننننه   یننننکننننسننننا نننننننننند ،   عننننمننننالً   هننننم   بنننننا   هنننننمنننننه   ی   ا قنننننو ا م   و   منننننذ ا هنننننب   
بننننه   شننننکننننل   یننننکننننسننننا ن   بننننر خننننو ر د   شننننو د .   هننننمننننیننننن   طننننو ر   ا ز   شننننا یننننسننننتننننگننننی   هننننا   
و   تننننو ا نننننمننننننننند ی   هننننا یننننشننننا ن   د ر   حننننو ز ه   هننننا ی   مننننخننننتننننلنننننف   ا سنننننتنننننفنننننا د ه   بننننشنننننو د .   

 تننننمننننا م   خننننو ا سننننتننننه   ی   مننننا   هننننمننننیننننن   ا سننننت . 

خننننننوننننشننننننبنننننننخننننننتنننننننا نننننننه   د ر   ا یننننننن   ینننننننك   سننننننا ل ،   قنننننند م   هنننننننا یننننننی   بنننننننر د ا شننننننتنننننننه   شننننننند ه   
ا سننننت ؛   ا گننننر   چننننه   هنننننننننو ز   کننننا فننننی   نننننیننننسننننت   و   هنننننننننو ز   مننننر د م   منننننننننتننننظننننر ننننند   کننننه   
مننننسنننننئننننننو ال ن   بننننننینننننش   تننننننر   بننننننه   خننننننو ا سننننننتننننننه   هننننننا یننننشننننننا ن   تننننننو جننننننه   و   ر سننننننینننننند گننننننی   
کننننننننننننننند .   بنننننه   هنننننر   حنننننا ل   نننننسنننننبنننننت   بنننننه   قننننند م   هنننننا ینننننی   کنننننه     بنننننر د ا شنننننتنننننه   شننننند ه   
ا سننننت ،   مننننا   ا مننننینننند و ا ر یننننم   و   ا نننننتننننظننننا ر   د ا ر ینننننم   کنننننه   ا نننننشنننننا هلل   ا ینننننن   خنننننو ا سنننننتنننننه   
هننننا   مننننحننننقننننق   بننننشننننو ننننند .   بننننر آ و ر د ه   شنننند ن   ا یننننن   ا قننننند ا منننننا ت   بنننننه   ننننننفنننننع   ننننننظنننننا م   
جننننننمنننننننهنننننننو ر ی   ا سننننننال منننننننی   و   بنننننننه   نننننننفنننننننع   و حننننننند ت   مننننننلنننننننی   و   ا مننننننننننننننینننننننت   منننننننلنننننننی   
ا سننننننت   و   بننننننر ا ی   پنننننننا ینننننند ا ر ی   مننننننمنننننننلننننننکنننننننت   مننننننا   بننننسننننننینننننننا ر   مننننننهنننننننم   و   ا سنننننناننننسنننننننی   

 ا سننننت .   

بنننننز ر گ   تننننننر یننننننن   ا نننننننتننننننقننننننا د   شننننننمننننننا   هنننننمننننننو ا ر ه ،   عنننننند م   ا سننننننتننننننفننننننا د ه   
ا ز   نننننننننینننننننر و هنننننننا ی   ال یننننننننق   ا هننننننننل   سنننننننننننننننت   د ر   پننننسنننننننت   هننننننننا ی   
کننننلننننینننند ی   و   د و لننننتننننی   بننننو د ه   ا سننننت .   عننننلننننت   چنننننننننیننننن   تننننبننننعننننیننننضننننی   ر ا   چننننه   مننننی   

 د ا نننننینننند ؟ 

و  زاهدان شهر اهل سنت شهره است، امام جمعه ی“  مولوی عبدالحمید” که به  ،“ زهی عبدالحمید اسماعیل ” 

مدرسه ی علوم دینی دارالعلوم زاهدان، بزرگ ترین مرکز دینی و آموزشی اهل سنت در ایران و سرپرست  مدیر

باشد. او که در بین اهل سنت ایران هم  شورای هماهنگی مدارس اهل سنت استان سیستان و بلوچستان می 

معروف است، محبوبیت و اعتبار باالیی دارد؛ تا حدی که تالش “ شیخ االسالم موالنا عبدالحمید”چنین با عنوان 

 های او در ماجرای گروگان گیری چند مرزبان ایرانی، اصلی ترین دلیل آزادی آنان عنوان می شود.

مولوی عبدالحمید به شعارهای دولت یازدهم در رابطه با اقوام و مذاهب بسیار خوشبین و امیدوار است؛ دو دیدار 

 وی با رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی، طی ماه های اخیر بیانگر این امر است.

و گفتگوی اختصاصی ماهنامه ی خط صلح، با امام جمعه ی اهل سنت زاهدان پیرامون وضعیت و دیدگاه های او در رابطه با مشکالت استان سیستان 

 بلوچستان است. این گفتگو پیش از اطالع از ممنوع الخروجی ایشان از ایران انجام شد؛ مولوی عبدالحمید زمانی که قصد داشت برای شرکت در

های امنیتی ممنوع  به ترکیه سفر کند،  از سوی نهاد“  توجه علمای جهان اسالم برای نهادینه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم” کنفرانس بین المللی 

 الخروج شد...
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بنننننه   هننننننر   حنننننا ل   هننننننر   جنننننا مننننننعنننننه   مننننشننننننکنننننال تننننننی   د ا ر د   و   مننننشنننننکننننننال ت   جنننننا مننننننعننننننه   
ی   مننننننا   هننننننم   کنننننه   فننننننر ا و ا ن   ا سننننننت   و   ا ینننننن   مننننشننننننکننننننال ت   تنننننا   ز مننننننا نننننننی   کننننننه   
هنننننمننننننه   ی   نننننننیننننننر و هننننننا ،   ا ز   تننننننمننننننا مننننننی   ا قننننننو ا م   و   مننننننذ ا هننننننب   بننننننه   کننننننا ر   گننننننر فننننننتننننننه   
نننننشننننو ننننند ،   حننننل   نننننخننننو ا هنننند   شنننند .   مننننتنننناننننسننننفننننا نننننه   شننننا هنننند   ا یننننن   هننننسننننتنننننینننننم   کنننننه   ا ز   
ا فننننننر ا د   شنننننننا یننننسننننننتنننننننه   ی   ا هننننننل   سنننننننننننننننت   و   سنننننننا یننننننر   ا قنننننننو ا م   و   منننننننذ ا هنننننننب   د ر   

ت خ ا بنننننننننننننننننننننننننن نننن  سننننطننننح   کننننال ن   کننننشننننو ر   و   مننننننننننطنننننقنننننه  .   ا ن  د  ن م ی   شنننننننننننننننننننننننوننننننننننننننننن ه    ف ا د  ت  ا سننننننننننننننننن ا ینننننننننننننننننننننن  
مننننند یننننننر ا ن   بننننننیننننننش   تننننننر   بننننننر ا سنننننا س   منننننذ هننننننب   و   قننننننو مننننننیننننننت   ا فننننننر ا د   ا سننننننت   تننننننا   
شنننننا یننننسنننننتنننننگنننننی   و   تنننننو ا ننننننمننننننننننند ی   آ ن   هنننننا   کننننننه   ا ینننننن   ا ز   ننننننظنننننر   مننننننا   د ر سنننننت   و   

 عننننا د ال نننننه   نننننیننننسننننت .   
د ر   بننننننیننننننن   ا هننننننل   سنننننننننننننت   هننننننم   ا یننننننن   ا نننننننگننننننیننننننز ه   مننننننو جننننننو د   ا سننننننت   کننننننه   مننننننثننننننل   
سنننننننا ینننننننر   هنننننننمننننننننو طنننننننننننننننا نننننشنننننننا ن   بنننننننه   منننننننمننننننننلنننننننکنننننننت   شنننننننا ن   خننننننند منننننننت   کنننننننننننننننننننننننند   و   د ر   
سنننننننا ز ننننننننند گننننننننی   و   ا منننننننننننننننننیننننننننت   آ ن   نننننننننقننننننننش   د ا شننننننننتننننننننه   بنننننننناننننشننننننننننننننننند   و   بننننننننا ینننننننند   ا یننننننننن   
فننننرننننصننننت   بننننه   آ ن   هننننا   د ا د ه   بننننشننننو د .   ا گنننننر   منننننلنننننتنننننی   بنننننه   کنننننا ر   گنننننر فنننننتنننننه   نننننشنننننو د   
و   مننننو ر د   تننننو جننننه   قننننر ا ر   نننننگننننیننننر د ،   تننننحننننقننننینننننر   منننننی   شنننننو د .   بنننننر   ا ینننننن   ا سنننننا س   و   
د ر   جننننا مننننعننننه   ی   مننننا   هننننم   ا هننننل   سنننننننننت   خننننو ا سننننتننننا ر   عننننز ت   نننننفننننس   و   حنننننفنننننظ   

 حننننر مننننت   و   ا حننننتننننر ا م   خننننو د   هننننسننننتننننننننند . 
خنننننننب   شنننننننمنننننننا   عنننننننلننننننننت   ا یننننننننن   کننننننننه   سننننننننا ل   هنننننننناننننسنننننننت   ننننننننینننننننر و هننننننننا ی   
ال ینننننق   ا هننننننل   سننننننننننننت   ر ا   و ا ر د   منننننننننننناننننصننننننب   د و لنننننتننننننی   نننننننکنننننر د ننننننند ،   

 چننننه   مننننی   د ا نننننینننند ؟ 
هننننیننننچ   د لننننیننننل   ر و شنننننننننی   ننننند ا ر د   و   هننننیننننچ   منننننننننع   قننننا نننننو نننننی   هننننم   و جننننو د   ننننند ا ر د   
کننننه   مننننا   بننننخننننو ا هننننیننننم   بننننگننننو یننننم   بننننا   ا سننننتنننننننننا د   بننننه   آ ن   نننننینننننر و هنننننا ی   ال ینننننق   ا هنننننل   
سننننننننننننننت   بنننننننه   کنننننننا ر   گننننننر فنننننننتنننننننه   نننننشننننننند ننننننند .   هنننننننمنننننننه   ی   ا یننننننن   هنننننننا   چنننننننینننننننز ی   جنننننننز   
ا عنننننمننننننا ل   سنننننلننننننیننننننقنننننه   نننننننبنننننو د ه   ا سننننننت ؛   بننننننعننننننضنننننی   هننننننا   کننننننه   د سنننننتننننننشننننننا ن   د ر   کننننننا ر   

بنننننننننو د ه   و   ا منننننننننو ر   ا سنننننننننتنننننننننخننننننننند ا منننننننننی   ینننننننننا   و ا گنننننننننذ ا ر ی   مننننسنننننننننئنننننننننو لنننننننننینننننننننت   هنننننننننا   د ر   
ا خننننتننننیننننا ر شننننا ن   بننننو د ه ،   ا عننننمننننا ل   سننننلننننیننننقننننه   کننننر د ه   ا نننننند .   ا ینننننن   ا عنننننمنننننا ل   سنننننلنننننینننننقنننننه   
هنننننم   نننننناننننشننننننی   ا ز   تنننننعننننننصنننننبننننننا تنننننی   سنننننت   کننننننه   د ر   بننننسنننننیننننننا ر ی   ا ز   ا فنننننر ا د   و جننننننو د   
د ا ر د   و   حنننننا ال   منننننینننننز ا ن   و   ینننننا   بنننننه   کننننننا ر گنننننینننننر ی   آ ن   منننننتننننننفنننننا و ت   ا سنننننت   لننننننذ ا   
ز مننننا نننننی   کننننه   تننننعننننصننننبننننا ت   قننننو مننننی   و   یننننا   تننننعننننصننننبننننا ت   مننننذ هننننبننننی   ز یننننا د   ا سننننت   و   
بننننه   کننننا ر   هنننننم   گنننننر فنننننتنننننه   منننننی   شنننننو د ،   بنننننا عنننننث   منننننی   شنننننو د   کنننننه   ینننننك   قنننننو منننننی   
یننننننا   یننننننك   ا ننننننند یننننشننننننه   و   مننننننذ هنننننننب   بننننننه   حننننننق   و   حننننننقننننننو قنننننننش   آ ن   طننننننو ر   کنننننننه   

 شننننا یننننسننننتننننه   و   بننننا یننننسننننتننننه   ا سننننت ،   نننننرننننسنننند .   مننننسننننئ لننننه   هننننمننننیننننن   هنننناننننسننننت . 
عنننننند ه   ا ی   مننننننعننننننتننننننقنننننند ننننننند   کننننننه   ا یننننننن   منننننننننننننطننننننقننننننه   نننننننا ا مننننننن   ا سننننننت ؛   
شنننننمنننننا   عنننننو ا مننننننلنننننی   ر ا   کنننننه   بننننننا عنننننث   ننننننا ا مننننننننننننی   شننننند ه   ا نننننند ،   چننننننه   

 طننننو ر   ا ر ز یننننا بننننی   مننننی   کنننننننننینننند ؟ 
بننننر ا ی   نننننا ا منننننننننی   د ال یننننل   مننننخننننتننننلننننف   و جننننو د   د ا ر د ؛   ا یننننن   ا سننننتننننا ن   مننننر ز هننننا ی   
طنننننو ال ننننننی   بنننننا   کننننشنننننو ر هنننننا ی   هنننننمنننننسنننننا ینننننه   د ا ر د   و   د ر   آ ن   طنننننر ف   منننننر ز هنننننا ،   

انتخاب مدیران بیش تر براساس مذهب و قومیت افراد است تا شایستگی و توانمندی آن ها که این از نظر ما 

 درست و عادالنه نیست. 
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هنننننننم   د ر   پنننننننا کننننسننننننننتننننننننا ن   و   هننننننننم   د ر   ا فننننننننغننننننننا نننننسنننننننتننننننننا ن ،   ا مننننننننننننننننیننننننننت   ننننننننیننننننننسننننننننت   و   
مننننشنننننننکنننننننال ت   بننننسنننننننینننننننا ر ی   و جنننننننو د   د ا ر نننننننند .   عنننننننلنننننننت   هنننننننا ی   د ینننننننگنننننننر ش   هننننننننم   
بننننننیننننننش   تننننننر   عنننننند م   تننننننو جنننننننه   و   عنننننند م   ر سنننننننینننننند گننننننی   و   نننننننبننننننو د   نننننننگنننننننا ه   و   د یننننننند   
یننننننکنننننننسنننننننا ن   ا ز   مننننسننننننا ئنننننننلنننننننی   سنننننننت   کننننننه   د سنننننننت   بنننننننه   د سننننننت   هنننننننم   د ا د ه   تنننننننا   
بننننسنننننیننننننا ر ی   ا ز   مننننننر د م   ننننننا ر ا ضننننننی   بنننننمننننننا ننننننننننننند .   خنننننب   بننننننعنننننضننننننی   ا ز   ا فننننننر ا د   هننننننم   
هننننسنننننتننننننننننند   کننننننه   خنننننو ی   تننننننننننند   د ا ر نننننند   و   طنننننبنننننیننننننعنننننت   شنننننا ن   تنننننننننننند   ا سنننننت   و   بننننننه   
هننننر   حننننا ل   د سننننت   بننننه   یننننك   ا فننننر ا ط   گننننر ا ینننننی   و   تننننننننننند ی   منننننی   ز نننننننننننند . . .   ا منننننا   
منننننننا   عنننننننقننننننننیننننننند ه   د ا ر یننننننننم   کنننننننه   ا گننننننننر   ر سنننننننینننننننند گنننننننی   بننننشنننننننو د   و   ننننننننگننننننننا ه   ا نننننسنننننننا نننننننننی   
ا عننننننمنننننننا ل   بننننشننننننو د ،   ا ینننننننن   مننننشنننننننکنننننننال ت   حننننننل   خنننننننو ا هننننننند   شننننننند .   ا نننننشنننننننا هلل   کنننننننه   
حنننننا ال   د ر   د و لننننننت   تنننننند بننننننیننننننر   و   ا منننننینننننند   تننننننال ش   بننننننر   هننننننمننننننیننننننن   هننننسننننننت   و   مننننننا   

 .ا مننننینننند و ا ر یننننم   کننننه   د ر   آ یننننننننند ه   ا منننننننننیننننت   پننننا ینننند ا ر ی   د ا شننننتننننه   بنننناننننشننننیننننم 
آ قننننننننا ی   ر و حننننننننا ننننننننننی   د ر   سننننننننفنننننننننر   ا خنننننننننیننننننننر   خننننننننو د   بننننننننه   ا سننننننننتنننننننننا ن   
سننننننینننننننسنننننننتننننننا ن   و   بنننننننلننننننو چننننسنننننننتنننننننا ن ،   بننننننر ننننننننا منننننننه   هننننننا ینننننننی   منننننننبننننننننننننننی   بنننننننر   
تننننننننا مننننننننینننننننننن   آ ب   ا ر ا ضنننننننننی   کننننشننننننننا و ر ز ی ،   شننننننننینننننننننر یننننننننن   کنننننننننر د ن   آ ب   شنننننننننر ب   
شننننهننننر ی ،   ا یننننجننننا د   خنننننط   ر ا ه   آ هنننننن   د ر   ز ا هننننند ا ن   و   ا تننننصنننننا ل   آ ن   بنننننه   ر ا ه   
آ هننننن   سننننر ا سننننر ی ،   گننننا ز ر سننننا نننننی   بننننه   ز ا هنننند ا ن ،   تننننوننننسننننعننننه   ی   بننننننننند ر چننننا بنننننهنننننا ر   
و   هننننننننننم   چنننننننننننننننننننیننننننننننن   ا ینننننننننجنننننننننا د   مننننننننننعنننننننننا د ن   و   کنننننننننا ر خننننننننننا ننننننننننه   پنننننننننتننننننننننر و شنننننننننینننننننننمننننننننننی   د ر   

و    53 ا یننننر ا نننننشننننهننننر   ر ا   مننننطننننر ح   کننننر د   و   و عنننند ه   د ا د   کننننه   تنننننا   پنننننا ینننننا ن   سنننننا ل 
ا یننننن   مننننو ا ر د   ا جننننر ا یننننی   خننننو ا هننننند    54 یننننا   حنننند ا کننننثننننر   شننننش   مننننا ه   ا و ل   سننننا ل 

شنننند .   آ یننننا   تننننا کنننننننننو ن   ا قنننند ا مننننا تننننی   بننننر ا ی   تنننننحنننننقنننننق   ا ینننننن   و عننننند ه   هنننننا   صنننننو ر ت   
 گننننر فننننتننننه   ا سننننت ؟ 

هننننننمنننننننا ن   طنننننننو ر   کننننننه   بنننننننر   جننننننننننننننا ب   عننننننا لنننننننی   هنننننننم   و ا ضننننننح   ا سنننننننت ،   ا ینننننننن   هنننننننا   
طنننننر ح   هنننننا ی   منننننلنننننی   و   کنننننال ن   هننننسنننننتننننننننننند   و   جنننننننننننا ب   آ قنننننا ی   ر و حنننننا ننننننی   هنننننم   
بنننننا   هننننننمنننننت   بنننننلننننننننننند   تننننصنننننمنننننینننننم   گنننننر فنننننتنننننننننننند   کننننننه   چننننننننننننینننننن   طنننننر ح   هننننننا ینننننی   کنننننه   د ر   
جنننننهننننننت   ا شنننننتننننننغننننننا ل   ز ا ینننننی   و   بننننننهننننننبنننننو د   و ضننننننعنننننیننننننت   ا قننننننتنننننصننننننا د ی   و   مننننننعنننننیننننننشننننننت   
منننننر د م   بننننسننننننینننننا ر   منننننو ثنننننر   هننننسنننننتنننننننننننند ،   د ر   ا سنننننتننننننا ن   بننننننه   ا جننننننر ا   د ر بننننننینننننا و ر نننننند .   بننننننه   
هننننر   حننننا ل   سننننفننننر   جننننننننننا ب   ر و حنننننا ننننننی ،   بننننسنننننینننننا ر   سنننننفنننننر   ا منننننیننننند و ا ر   کننننننننننننننننند ه   ا ی   
بنننننو د   ا منننننا   ا ینننننن   کنننننه   تنننننا کنننننننننننو ن   چنننننه   قننننند م   هنننننا ینننننی   بنننننر د ا شنننننتنننننه   شننننند ه ،   بنننننننننننند ه   
هنننننننننننو ز   د قنننننینننننق   د ر   جنننننر ینننننا ن   ننننننینننننسنننننتنننننم   و   ا گنننننر   ا ز   مننننسنننننئنننننو لنننننینننننن   ا منننننر   سنننننو ا ل   

 بننننشننننو د ،   بننننهننننتننننر   ا سننننت . . .   
سننننو ا لننننی   کننننه   مننننطننننر ح   مننننی   شننننو د ،   ا یننننن   ا سننننت   کننننه   چننننه   طننننو ر   

د ر صننننند   آ ر ا ی   منننننر د م   ا سنننننتنننننا ن   سنننننینننننسنننننتنننننا ن   و    52 بنننننینننننش   ا ز 
بننننلننننو چننننسننننتننننا ن   د ر   ا نننننتننننخنننننا بنننننا ت   ا خنننننینننننر   و   هنننننمنننننینننننن   طنننننو ر   حنننننمنننننا ینننننت   شنننننمنننننا ،   ا ز   
آ قننننا ی   ر و حننننا نننننی   بننننو د ه   ا سننننت ؟   ا یننننن   سننننو ا ل   ر ا   بننننیننننش   تننننر   ا ز   د و   جننننهننننت   
مننننننی   پننننننرننننسننننننم :   ا و الً   ا یننننننن   کنننننننه   آ قننننننا ی   ر و حننننننا ننننننننی   بننننننه   هننننننر   حنننننننا ل   شننننننیننننننعنننننننه   
هننننسنننننننتننننننننننننننند   و   ثنننننننا ننننننننیننننننناً   بننننسنننننننینننننننا ر ی   منننننننعنننننننتنننننننقننننننند ننننننننند   کننننننننه   مننننشنننننننکننننننننال ت   ا هننننننننم   ا یننننننننن   
ا سننننننتننننننا ن ،   هننننننم   چننننننو ن   مننننننحننننننر و مننننننیننننننت ،   بننننننا   تننننننغننننننیننننننیننننننر   ر ئننننننیننننننس   جنننننننمننننننهننننننو ر   حنننننننل   

 ...نننننخننننو ا هنننند   شنننند 
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منننننر د م   ا سننننننتنننننا ن   بنننننه   حنننننمنننننند هلل   منننننر د مننننننی   هننننسننننننتنننننننننننند   کننننننه   
د و ر   ا نننننننننند یننننشننننننننننی   د ا ر ننننننننننند     و   تننننننننننعنننننننننصننننننننننبنننننننننا تننننشننننننننننا ن   هننننننننننم   
تننننعننننصننننبننننا ت   بننننی   جننننا ی   ا فننننر ا ط   گننننر ا یننننا نننننه   نننننیننننسننننت   و   بننننه   
شنننننیننننننعننننننه   و   سنننننننننننننی   ا صنننننالً   فننننننکننننننر   نننننننمننننننی   کننننننننننننننننننند .   مننننننر د م   
ا سنننننتننننننا ن   ر و ی   ا نننننند یننننشننننننه   فننننننکننننننر   مننننننی   کننننننننننننننننننند   و   ر و ی   
د ر ا یننننننننت   فننننننننکنننننننننر   مننننننننی   کنننننننننننننننننننننننننننند .   ا ز   آ ن   جنننننننننا یننننننننی   کنننننننننه   
جنننننننننا ب   آ قننننا ی   ر و حننننا ننننننی   ر و ی   آ ن   مننننشنننننکنننننال تنننننی   کنننننه   

منننننننر د م   د ا شنننننننتنننننننننننننننند ،   ا نننننننننگنننننننشننننننننت   گنننننننذ ا شننننننننت   و   بنننننننحننننننننث   بنننننننر ا بننننننننر ی   ا قنننننننو ا م   و   
مننننننذ ا هنننننننب   ر ا   منننننننطننننننر ح   کنننننننر د نننننننند   و   گنننننننفننننننتننننننننننننننند   کننننننه   قننننننا ننننننننو ن   ر ا   ا جنننننننر ا   منننننننی   
کنننننننننننننند   و   مننننا نننننع   قننننا نننننو ن   گننننر یننننز ی   مننننی   شننننو ننننند ،   بنننننا عنننننث   شننننند   کنننننه   ا یننننشنننننا ن   
مننننطننننر ح   شننننو ننننند   و   گننننر ا یننننش   مننننر د م   بنننننه   ا یننننشنننننا ن   بنننننینننننش   تنننننر   بننننناننننشننننند .   ا هنننننل   
سنننننننننت   هننننم   چننننو ن   کننننه   بننننه   هننننر   حننننا ل   ر نننننج   هننننا ی   بننننیننننش   تنننننر ی   کننننشنننننیننننند ه   
 ا ننننند ،   ا کننننثننننر اً   بننننه   آ قننننا ی   ر و حننننا نننننی   ر ا ی   د ا د ننننند .   د لننننیننننلننننش   هننننمننننیننننن   بننننو د . . . 

مننننننند تنننننننی   سننننننننت   کنننننننه   ز مننننننننز منننننننه   هننننننننا ینننننننی   مننننننننبنننننننننننننننی   بننننننننر   تنننننننقننننننننسنننننننیننننننننم   
ا سننننننتننننننا ن   سننننننیننننننسننننننتننننننا ن   و   بننننننلننننننو چننننسننننننتننننننا ن   بننننننه   چننننننننننننند   ا سننننننتننننننا ن   بنننننننه   
گنننننو ش   منننننی   ر سنننننند ؛   نننننننظنننننر   شننننننمنننننا   د ر   ا یننننننن   مننننننو ر د   چننننننیننننننسننننننت ؟   آ یننننننا   شننننننمننننننا   
ا سنننناننننسنننناً   بننننا   ا یننننن   کننننه   ا یننننن   ا سننننتننننا ن   هننننم   چننننو ن   خننننر ا سننننا ن   یننننا   تننننهننننر ا ن ،   بننننه   

 چننننننننند   ا سننننتننننا ن   مننننجننننز ا   تننننبنننند یننننل   شننننو د ،   مننننو ا فننننق   هننننسننننتننننینننند ؟ 
د ر   ر ا بننننطننننه   بنننننا   تنننننقنننننسنننننینننننم   ا سنننننتنننننا ن ،   منننننر د م   حنننننر ف   هنننننا ینننننی   ر ا   شنننننننننننیننننند ه   ا نننننند   

کننننننننه   ا سنننننننننتنننننننننا ن   تنننننننننفنننننننننکننننننننینننننننننك   منننننننننی   شنننننننننو د   و   د ر   ا ینننننننننن   
خننننصنننننننو ص   بننننسنننننننینننننننا ر   نننننننننگنننننننر ا ن   هننننسنننننننتننننننننننننننند   و   هنننننننمنننننننه   ی   
تنننننرننننسنننننشننننننا ن   هننننننمنننننینننننن   ا سنننننت .   ا ینننننن   مننننسنننننئ لننننننه   کنننننه   و ا ژ ه   
هننننا ی   تننننا ر یننننخننننی   و   نننننمننننا د هننننا ی   تننننا ر ینننننخنننننی   ا ز   منننننننننننطنننننقنننننه   
بنننننر د ا شنننننتنننننه   بننننشنننننو د ،   بنننننر ا ی   منننننر د م   غنننننینننننر قنننننا بنننننل   تنننننحنننننمنننننل   
ا سنننننننننت   و   د ر   و ا قننننننننننع   ا یننننننننننن   مننننسنننننننننئ لننننننننننه   بننننننننننه   نننننننننننو عننننننننننی   
د غنننند غننننه   ی   آ نننننا ن   شنننند ه   ا سنننننت .   بنننننه   هنننننر   حنننننا ل   منننننن   
هنننننم   بنننننا   ا ینننننن   منننننو ا فنننننق   تنننننر م   کنننننه   ا سنننننتنننننا ن   بنننننه   هنننننمنننننیننننننن   

صنننننو ر ت   ینننننك   پنننننا ر چنننننه   کنننننه   بنننننو د ه ،   بنننننمنننننا نننننند .   ا ینننننن   ا ز   هنننننمنننننه   ننننننظنننننر     و   بننننننا   
تنننننو جنننننه   بنننننه   شنننننر ا یننننننط   و   فنننننر هننننننننننننگ   منننننر د م ،   بنننننهننننننتنننننر   و   سننننننا ز گنننننا ر تننننننر   ا سننننننت .   
ا لننننننبنننننننتننننننه   شننننننا یننننننند   هنننننننم   ننننننننینننننننتننننننشنننننننا ن   خنننننننینننننننر   بننننننناننننشنننننند   و   بنننننننه   ا عنننننننتننننننقنننننننا د   خنننننننو د شنننننننا ن   
چننننو ن   ا یننننن   ا سننننتننننا ن   بننننسننننیننننا ر   و سنننننینننننع   ا سنننننت ،   چنننننننننننینننننن   د ر   منننننو ر د ش   فنننننکنننننر   
کننننننننننننننننننننند   ا منننننننا   مننننننا   د ر   ر ا بنننننننطننننننه   بنننننننا   خننننننر ا سنننننننا ن   هنننننننم   د ینننننند ینننننننم   کننننننه   تنننننننقننننننسنننننننینننننننم   
ا سنننننتنننننا ن   کنننننمنننننك   آ ن   چننننننننننننا ننننننی   بنننننه   بنننننهنننننبنننننو د   و ضنننننعننننننینننننت   مننننننننننننا طنننننق   منننننحننننننر و م   
نننننکننننر د ه . . .   ا ز   طننننر فننننی   مننننر د م   بننننا ز   ز مننننز مننننه   هننننا یننننی   شنننننننننینننند ننننند   کننننه   مننننمننننکنننننن   

ا سنننننننت   ننننننننا م     بننننننننلنننننننو چننننسنننننننتننننننننا ن   ر ا   ا ز   ا ینننننننن   مننننننننننننننننطنننننننقننننننننه   
حنننننننذ ف   کنننننننننننننننننننننننند   و   حننننسنننننننا س   شننننننند ه   ا نننننننند   ا منننننننا   مننننننننن   
فننننکنننننر   ننننننمنننننی   کنننننننننننم   مننننسنننننئنننننو لنننننینننننن   ا گنننننر   د و ر   ا نننننند یننننشنننننی   
د ا شنننننننتنننننننه   بننننننناننننشنننننننننننننننند ،   تننننصنننننننمنننننننیننننننننم   بننننننننگنننننننینننننننر ننننننننند   ا یننننننننن   ا سننننننننم   
بنننننلنننننو چننننسنننننتنننننا ن   ر ا   ا ز   ا سنننننم   ا سنننننتنننننا ن   حنننننذ ف   بنننننکنننننننننننننننننند ؛   
چنننننر ا   کنننننه   د ر   تننننننا ر یننننننخ   ا یننننننر ا ن ،   بننننننلننننننو چننننسننننننتننننننا ن   ثننننننبننننننت   

 شنننند ه   و   بننننلننننو چننننسننننتننننا ن   غننننیننننر قننننا بننننل   حننننذ ف   ا سننننت . 
بنننننننه   عننننننننننننننننو ا ن   سننننننننو ا ل   آ خنننننننر ،   بنننننننا ینننننننند   بنننننننگنننننننو یننننننننینننننننم   کنننننننه   تننننننننال ش   
هننننننا ی   شننننننمننننننا   د ر   آ ز ا د ی   مننننننر ز بنننننننا نننننننا ن   ا یننننننر ا ننننننننی ،   نننننننقننننننش   بنننننننه   
سنننننز ا یننننننی   د ا شننننننت .   حننننننا ال   کننننننه   مننننند تننننننی   هننننننم   ا ز   ا یننننننن   و ا قننننننعننننننه   گننننننذننننشنننننتننننننه   و   
ا حننننسنننناننننسننننا ت   فننننر و کننننش   کننننر د ه ،   شننننا ینننند   بننننهنننننتنننننر   بنننننتنننننو ا ن   تنننننحنننننلنننننینننننل   کنننننر د .   بنننننه   
نننننظننننر   شننننمننننا ،   عننننلننننت   ا صننننلننننی   ا قنننند ا مننننا ت   ا یننننن   چنننننننننینننننننننی   گننننر و ه   هننننا ی   تننننننننند ر و   

 د ر   منننننننننطننننقننننه   چننننیننننسننننت ؟ 
بنننننا ال خنننننر ه   مننننند تنننننی   ا سنننننت   کنننننه   ا ینننننن   گنننننر و ه   هنننننا ،   ننننننا ا منننننننننننی   د ر سننننننت   کننننننر د ه   
ا ننننننننننند   د ر   حننننننننننا لننننننننننی   کننننننننننه   منننننننننننر د م   منننننننننننی   خننننننننننو ا هنننننننننننننننننننننند   مننننننننننننننننننننننطننننننننننقننننننننننه   شننننننننننا ن   و   
کنننننشننننننننو ر شنننننننننا ن   ا منننننننننن   بنننننننننانننننشننننننننند .   ا ینننننننننن   هننننننننا   ا فننننننننر ا د ی   هنننننسنننننننننتننننننننننننننننننند   کنننننننننه   تننننننننننننننننننند   
هنننننسنننننتننننننننننند   و   ا فنننننر ا ط   گنننننر ا ینننننی   منننننی   کننننننننننننننننند   و   ا ز   ا یننننننن   طننننننر یننننننق   خننننننو د شننننننا ن   
ر ا   مننننننننطننننننننر ح   مننننننننی   کنننننننننننننننننننننننننند .   منننننسنننننننا ئننننننننل   و   منننننشننننننننکننننننننال ت   بنننننسننننننننیننننننننا ر ی   و جننننننننو د   
د ا ر د ؛   منننننثنننننالً   منننننشنننننکنننننال ت   ا قنننننتنننننصنننننا د ی   و   فنننننقنننننر   شننننند یننننند   ینننننا   تنننننبنننننعنننننینننننض   هنننننا   و   
ننننننا ر سنننننا ینننننی   هنننننا   ا ز   جنننننم لنننننه   منننننهنننننم   تنننننر ینننننن   منننننسنننننا ئنننننل   و   
عنننننلنننننل   هنننننسنننننتننننننننننند .   ا منننننا   هننننننر   کنننننسننننننی   بننننننه   هننننننر   د لننننننیننننننلننننننی ،   
هنننننر   منننننشنننننکنننننلنننننی   د ا ر د   و   ینننننا   شنننننکنننننا ینننننتنننننی   د ا ر د ،   ننننننبنننننا ینننننند   
آ ن   ر ا   بنننننننننننا   سنننننننننننال ح   مننننننننننطنننننننننننر ح   کنننننننننننننننننننننند ؛   بننننننننننا یننننننننننند   بنننننننننننا   
گننننننفنننننننتننننننمنننننننا ن   مننننننطنننننننر ح   کنننننننننننننند .   منننننننخننننننصنننننننونننننصننننننناً   کنننننننه   حنننننننا ال   
ز منننننینننننننننننه   ی   گنننننفنننننتنننننمنننننا ن   د ر   د و لننننننت   تنننننند بننننننیننننننر   و   ا مننننننینننننند   
بننننننیننننننش   تننننننر   ا ز   گننننننذنننننشننننننتننننننه   فننننننر ا هننننننم   هنننننسننننننت   و   ا صننننننالً   
خنننننننننو د   د و لنننننننننت ،   د و لنننننننننت   گننننننننننفنننننننننتننننننننننمنننننننننا ن   ا سنننننننننت   پننننننننننس   
بننننننننیننننننننا یننننننننننننننننند   و   منننننسننننننننا ئننننننننل   ر ا     ا ز   طننننننننر ینننننننننق   گنننننننننفننننننننتننننننننمننننننننا ن   مننننننننطننننننننر ح   کننننننننننننننننننننننننننند   تنننننننننا   

 ا ننننننشنننننا ا هلل   حنننننل   شنننننو د . 
 

تننننشننننکنننننر   منننننی   کنننننننننننینننننم   ا ز   فنننننرننننصنننننتنننننی   کنننننه   د ر   ا خنننننتنننننینننننا ر   منننننا هنننننننننننا منننننه   
  ی   خننننط   صننننلننننح   قننننر ا ر   د ا د ینننند . 

هر کسی به هر دلیلی، هر مشکلی 

دارد و یا شکایتی دارد، نباید آن را 

با سالح مطرح کند؛ باید با گفتمان 

مطرح کند. مخصوصاً که حاال زمینه 

ی گفتمان در دولت تدبیر و امید 

  بیش تر از گذشته فراهم هست

 من هم با این موافق ترم که استان

چه  یک  صورت  همین  به  که  پار

بماند. این از همه نظر  و با   بوده،

توجه به شرایط و فرهنگ مردم، 

  بهتر و سازگارتر است.
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  ی دینامیکی فقر و جرایم مواد مخدر در بلوچستان رابطه

فقر اقتصادی در هر جامعه 
ای به نوعی با معضالت، 
مشکالت و بیماری ها و 
بزهکاری ها ارتباط مستقیمی 
دارد. هر چه جامعه ای فقیرتر 
و از امکانات رفاه و امنیت و 

به همان میزان آثار  ،آرامش محروم تر و از توسعه عقب تر باشد
سوء معضالت و مشکالت اجتماعی در آن جامعه خود را بیش 
تر نشان می دهد. مواد مخدر چه فروش و توزیع آن و چه 
مصرفش ارتباط مستقیمی با فقر اقتصادی در برخی مناطق 
ایران دارد. اگر چه برخی معتقدند که بین دو متغیر فقر 

مصرف مواد مخدر رابطه ی مستقیم خطی   اقتصادی و سوء
وجود ندارد، اما فقر اقتصادی می تواند با تاثیر بر متغیرهای 
واسط، زمینه ساز سوء مصرف مواد مخدر و گرایش به معامله و 

 .قاچاق آن باشد

با بررسی دالیل بزهکاری در جامعه در می یابیم که فرهنگ 
بزهکاری محصول فقر و ناامیدی یك جامعه است که خرید و 
فروش و مصرف مواد مخدر را نیز به همراه دارد. به باور 
بسیاری از پژوهشگران مسائل اجتماعی فقر و انحرافات 
اجتماعی مانند مواد مخدر با هم ارتباط دارند. حتی در جوامع 

دینی و مذهبی باورهای دینی نتوانسته بر انگیزش روی آوری 
به بزهکاری ناشی از فقر فائق آید و روایت معروف دینی که 

 .ناشی از همین واقعیت است“ فقر، کفر می آورد”می گوید: 

تبعیض ها و تعصبات قومی و مذهبی که موجب بی توجهی به 
توسعه ی بسیاری از مناطق قومیت نشین ایران و در نتیجه 
ریشه دواندن فقر و محرومیت در این مناطق شده است، در 
نهایت به امری انجامیده که از آن به عنوان گام نهادن در 

  .مسیر خود ویرانی دینامیك جامعه نام برده می شود

استان سیستان و بلوچستان یکی از این مناطقی است که در 
مسیر خود ویرانی دینامیك قرار گرفته است. سال های طوالنی 
به توسعه ی این منطقه به دالیل سیاسی و سپس مذهبی و 
قومی توجه نشده و این استان نتوانسته پا به پای استان های 

 دیگر در مسیر توسعه حرکت کند.

کرمان، بیش از سی سال پس از پیروزی  -راه آهن زاهدان
انقالب اسالمی طول کشید تا سرانجام راه اندازی شد. گاز پس 

سال تازه به ایرانشهر رسیده است. استان هنوز از داشتن  31از 
کارخانه های بزرگ و مراکز اقتصادی فعال و دیگر امکانات 
اشتغال زا و ابزارهای توسعه بی بهره است. با وجود داشتن 
مرزهای طوالنی با دو کشور افغانستان و پاکستان و تنها 
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 ساحلی که به اقیانوس راه دارد، از این فرصت ها برای 
توسعه ی تجارت و بهبود اقتصاد استان استفاده نشده است. 
سیستان و بلوچستان استانی برخوردار از معادن و ظرفیت های 
فراوان منابع طبیعی، کشاورزی، گردشگری و شیالت و غیره 
است اما سرمایه گذاری الزم برای فعال کردن این بخش ها 

 .صورت نگرفته است

ا یننننننن   ا سننننننتننننننا ن   بننننننا   ا یننننننن   کننننننه   پننننننهنننننننننننننا و ر تننننننر ینننننن   ا سننننننتننننننا ن   کننننننشننننننو ر   ا سننننننت   و   بننننننا   

و جننننننو د   د ا شننننننتننننننن   مننننننو قننننننعننننننیننننننت   و   فننننننرننننننصننننننت   هننننننا ی   فننننننر ا و ا ن ،   جننننننمننننننعننننننیننننننتننننننی   

ا ننننننند ک   د ر   حنننننند و د   د و   مننننننیننننننلننننننیننننننو ن   نننننننفننننننر   د ا ر د   کننننننه   بننننننه   ر ا حننننننتننننننی   و   بننننننا   

 بننننننر نننننننا مننننننه   ر یننننننز ی   د ر سننننننت   و   ا صننننننو لننننننی   و   فننننننا ر غ   ا ز   تننننننعننننننصننننننبننننننا ت   و   

تننننننبننننننعننننننیننننننض   هننننننا   مننننننی   تننننننو ا نننننننسننننننتننننننننننننند   د ر   شننننننر ا یننننننط   بننننننسننننننیننننننا ر   خننننننو بننننننی   ز ننننننند گننننننی   

کنننننننننننننننننننند .   بننننننا   و جننننننو د   ا یننننننن   کننننننه   سننننننیننننننسننننننتننننننا ن   و   بننننننلننننننو چننننننسننننننتننننننا ن   د ر   آ مننننننا ر هننننننا   

کننننننم   سننننننو ا د تننننننر ینننننن   ا سننننننتننننننا ن   کننننننشننننننو ر   ا سننننننت   و   نننننننا   ا منننننننننننننی   هننننننا ی   مننننننقننننننطننننننعننننننی   

کننننننه   د ال یننننننل   خننننننا ص   خننننننو د   ر ا   د ا ر د ،   بننننننا   ا یننننننن   حننننننا ل   ا یننننننن   ا سننننننتننننننا ن   بننننننه   

لننننننحننننننا ظ   شننننننا خننننننص   هننننننا ی   ا منننننننننننننیننننننتننننننی   د ر   ر تننننننبننننننه   ا ی   بننننننه   مننننننر ا تننننننب   بننننننهننننننتننننننر   ا ز   

بننننننسننننننیننننننا ر ی   ا ز   ا سننننننتننننننا ن   هننننننا ی   بننننننر خننننننو ر د ا ر   قننننننر ا ر   د ا ر د .   ا مننننننا   آ ن   چننننننه   

ا تننننننفننننننا ق   ا فننننننتننننننا د ه   ا سننننننت   ا فننننننز ا یننننننش   فننننننقننننننر   و   مننننننحننننننر و مننننننیننننننت ،   بننننننه   و یننننننژ ه   د ر   

مننننننر ز هننننننا ی     حنننننناننننننشننننننیننننننه   ی   شننننننهننننننر هننننننا   و   منننننننننننننا طننننننق   ر و سننننننتننننننا یننننننی   ا سننننننت . 

طننننننو ال نننننننی   ا یننننننن   ا سننننننتننننننا ن   کننننننه   مننننننی   تننننننو ا نننننننسننننننتننننننننننننند   فننننننرننننننصننننننت   هننننننا یننننننی   بننننننر ا ی   

ر شنننننند   و   تننننننوننننننسننننننعننننننه   ی   ا قننننننتننننننصننننننا د ی   منننننننننننننطننننننقننننننه   بنننننناننننننشننننننننننننند ،   د ر   عننننننمننننننل   بننننننه   

د لننننننیننننننل   بننننننیننننننکننننننا ر ی   فننننننر ا و ا ن   و   تننننننبننننننعننننننا ت   آ ن   بننننننه   تننننننهنننننند ینننننند   مننننننبنننننند ل   شنننننند ه   

ا ننننننند   و   ا ز   آ ن   هننننننا   بننننننه   عنننننننننننننو ا ن   مننننننعننننننبننننننر   و ر و د   مننننننو ا د   مننننننخنننننند ر   بننننننه   د ا خننننننل   

کننننننشننننننو ر   ا سننننننتننننننفننننننا د ه   مننننننی   شننننننو د .   حننننننتننننننی   د یننننننو ا ر کننننننشننننننی   و   ا نننننننسنننننند ا د   

مننننننر ز هننننننا ی   بننننننا   هننننننز ینننننننننننننه   هننننننا ی   چننننننننننننندننننننصنننننند   مننننننیننننننلننننننیننننننو ن   د ال ر ی   و   سننننننینننننناننننننسننننننت   

هننننننا ی   قننننننهننننننر آ مننننننیننننننز   مننننننبننننننا ر ز ه   بننننننا   مننننننو ا د   مننننننخنننننند ر ،   نننننننتننننننو ا نننننننسننننننتننننننه   ا ز   و ر و د   

ا یننننننن   بننننننال ی   خننننننا نننننننمننننننا ن   سننننننو ز   بننننننه   کننننننشننننننو ر   جننننننلننننننو گننننننیننننننر ی   کننننننننننننند ؛   ز یننننننر ا   

جننننننا یننننننگننننننز یننننننننننننی   بننننننر ا ی   آ ن   و جننننننو د   ننننننند ا ر د   کننننننه   شننننننکننننننم   مننننننر د م   منننننننننننننطننننننقننننننه   ر ا   

سننننننیننننننر   کننننننننننننند .   بننننننا   ا یننننننن   حننننننا ل   سننننننو د   قننننننا چننننننا ق   مننننننو ا د   مننننننخنننننند ر   هننننننمننننننو ا ر ه   بننننننه   

جننننننیننننننب   قننننننا چننننننا قننننننچننننننیننننننا ن   عننننننمنننننند ه   و   بننننننز ر گ   آ ن   مننننننی   ر و د   کننننننه   خننننننو د   

نننننننقننننننش   چننننننننننننند ا نننننننی   د ر   جننننننا بننننننجننننننا یننننننی   ا یننننننن   کننننننا ال   ننننننند ا ر ننننننند   و   آ ن   چننننننه   

بننننننر ا ی   مننننننر د م   سننننننیننننننسننننننتننننننا ن   و   بننننننلننننننو چننننننسننننننتننننننا ن   بننننننا قننننننی   مننننننا ننننننند ه   ا سننننننت   جننننننز   

لننننننقننننننمننننننه   نننننننا ن   بننننننخننننننو ر   و   نننننننمننننننیننننننر ی   کننننننه   گننننننا ه   ا ز   ا یننننننن   ر ا ه   د ر   مننننننی   آ ینننننند   و   

 یننننننا   ا عننننننتننننننیننننننا د   و   ز ننننننند ا ن   و   ا عنننننند ا م   نننننننیننننننسننننننت . 
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  خواهند مردم سیستان و بلوچستان آب می

از نیمی از جمعیت   بیش
استان سیستان و بلوچستان، 
ین استان  در روستاهای ا

کنند و کمبود آب  زندگی می
آشامیدنی در مناطق روستایی 
 سیستان و بلوچستان سال

خصوص در فصل    هاست، به 
به یکی از مشکالت ، مراتابستان و با کم توجهی مسئوالن 

الینحل مردم این منطقه تبدیل شده است و به ظاهر پایانی 
 ندارد.

دستی و فرغون یا گذاشتن   چرخبا لیتری  02های   حمل گالن
های   های فلزی بزرگ بر سر بانوان و ایستادن در صف قابلمه 

تکراری و پایان  های آبرسانی، داستانی  طوالنی در برابر تانکر
ناپذیر در روستاهای سیستان و بلوچستان است. بسیاری از 

جوانان و زنان در روستاهای 
خانواده “  آب آور” این استان 

شوند و چه   محسوب می
بخواهند یا نخواهند سال 

هاست که خانواده ی خود را  
لیتر آب  35با دریافت تقریباً 

اند که  طی روز، اداره کرده 
این مقدار آب به خوبی 
جوابگوی شستن دست و 
صورت آن ها هم نمی شود 
چه رسد به نیاز های اولیه ی 

 بهداشتی.

 منابع آبی استان سیستان و بلوچستان
با توجه به آب و هواى استان سیستان و بلوچستان و شدت 

ها، حفر چاه    تبخیر آب، عموماً آب این منطقه از طریق چشمه
هاى دائمى، فصلى و   هاى عمیق و نیمه عمیق و رودخانه   

شود. عمده ترین زایشگاه آب که از    ها تامین مى  سیالب 
طریق بارندگی است نیز در این استان به طور متوسط تقریباً 

درصد  85میلیارد متر مکعب در سال بر آورد می شود که  02

آن به دلیل شرایط اقلیمیِ خشك، وزش باد و توفان تبخیر می 
میلیارد  3،1درصد باقی مانده، هشت درصد معادل  35از  .شود

متر مکعب روان آب است که در اثر بارندگی مسیرهای طوالنی 
در رودخانه های این استان چون بمپور، کاجو )کاجه(، سرباز 
)باهوکالت(، کهیر )نیکشهر(، ماشکید )ماشکل(، رابچ )فنوج(، 
سیانجان )تلخ آب( و هیرمند را می پیماید و نهایتاً متاسفانه، 
بدون بهره گیری درست و ریشه ای از کشور خارج می شوند 
که بخشی از آن وارد خاک پاکستان شده و بخشی دیگر به 

میان فقط هفت درصد این دریای عمان سرازیر می شود که در 
میلیارد متر مکعب به  3،4از این روان آب یعنی چیزی معادل 

سفره های آب زیر زمینی استان نفوذ می کند. این سفره ها و 
بسترهای زیر زمینی هم، به خاطر آب و هوای گرم، خشکسالی 
و کمی آب، کمی بارندگی و عدم تخصیص بودجه و اعتبار 
برای برداشت و استفاده ی بهینه روستاییان از این آب، پس از 
مدت کوتاهی خصوصاً در 
به  ستان، رو  تاب فصل 
خشکی می نهند و آب 
کمی هم که باقی می ماند 
در اثر هجوم آب شور نیمه 
تبخیر شده به سمت آب 
های شیرین زیر زمینی، کم 
استفاده و در نتیجه اسباب 
برای  نی  فراوا مشکالت 
روستاییان این خطه می 

 شود.
در بررسی وضعیت آب 

گفتیم بیش ترین جمعیت  -شربی که به مردم روستا نشین 
نیاز هست که اطالعی از تعداد  -این استان روستا نشین هستند

روستاهای این استان داشته باشیم که بنابر برآورد استانداری 
 ۴۰۹هزار و  ۵سیستان و بلوچستان، این استان دارای بیش از 

 ۰۳روستا باالی  ۴۷۶روستا است که از این تعداد دو هزار و 
شرکت آب و فاضالب روستایی مسئولیت  .خانوار جمعیت دارند

خانوار را به عهده گرفته  02آب رسانی به روستاهای باالی 
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است؛ اما سوال این جاست که آیا این مسئولیت به خوبی انجام 
می گیرد!؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند گزارش از 

 وضعیت آب رسانی به مردم محروم این خطه اشاره کرد:
طبق گزارش خبرگزاری ها و وب سایت های رسمی داخلی،  

های شهرستان نیکشهر است که   بخش ساربوک از جمله بخش
دلیل کمبود آب سال هاست که  به گفته ی مسئوالن آن، به 

 عطش ساکنانش رفع نشده است.
به گفته ی آقای اسماعیل بلیده ای، بخشدار ساربوک در  

تانکر  0ای فقط  نفر، هفته   522روستاهایی با جمعیت بالغ بر 
شود و توزیع این مقدار آب در طول هفته نه تنها  آب توزیع می 

دهد، بلکه این کمبود آب بر شرایط   های مردم را نمی کفاف نیاز
بهداشتی منطقه، تاثیر نامطلوبی بر 

 .جای گذاشته است
ند  ق بع قصر توا های  در روستا
میانگین توزیع آب به ازای هر نفر 

روستای بخش تلنگ و  32در بین 
هزار نفر،  5با جمعیتی بالغ بر 

لیتر برای هر خانوار  35روزانه فقط 
 است.

بع  توا یا روستای دهك از  و 
شهرستان سراوان به قول آقای عبدالقیوم دهواری رئیس 

خانوار را درون  402شورای این روستا، با وجود این که بیش از 
خود جای داده اما در طول هفته ساکنان آن، تنها نیم ساعت 

وی در مورد پیگیری  .آب شرب برای مصرف در اختیار دارند
مکاتبات متعدد با آب و ” های این مسئله هم گفته است: 

فاضالب روستایی نتیجه ای نداشته است و مسئوالن تنها به 
ای برای رفع این مشکل  ورزند که بودجه  این نکته اصرار می 

  “در اختیار ندارند.
خانوار را  02به عالوه نباید روستاهایی با جمعیت کمتر از 

فراموش کرد که شرکت آب و فاضالب روستایی عهده دار 
آبرسانی برای این روستاها نشده است و این روستاییان حتی از 

 لیتر آب غیر مکفی هم بی بهره هستند. 35
درصد اعالم  ۱از طرفی دیگر رشد جمعیت در استان، حدود 

شده است و با توجه به تحت پوشش قراردادن روستاهای باالی 

خانوار با افزایش جمعیت و  ۰۳خانوار، باز هم روستای زیر ۰۳
کنند که  خانوار ارتقاء پیدا می ۰۳پدیده ی روستازایی به باالی 

معضل آبرسانی و کمبود آب شرب در سال های اخیر به جای 
 حل شدن افت شدید هم داشته است.

مشت نمونه ” این موارد کم کاری  برای رفع عطش مردم صرفاً 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این ” که “  ی خروار است

 را تداعی کننده است.“ مجمل

 ناکافی بودن بودجه، عذر بدتر از گناه
نصر اهلل چاری، سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی 
سیستان و بلوچستان در مورد شرایط آبی منطقه گفته است: 

هزار روستا در سیستان و بلوچستان و با جمعیت  4بیش از ” 
هزار نفر، فاقد شبکه ی  422تقریبیِ 

توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی 
هستند. به همین دلیل منبع تغذیه  

ها و قنوات  مردم را چشمه سار
های   دهد که طی سال تشکیل می 
های   دلیل خشکسالی  گذشته، به

یز دچار افت  ین منابع ن اخیر ا
 “.اند برداشت شده

وی با وجود اقرار بر مشکل آبرسانی 
به دلیل محدودیت منابع اعتباری ”و حل این بحران گفته است: 
های آبرسانی )خرید  درصد هزینه 52فقط هر سال اعتباری معادل 

های سوخت   آب، خرید مواد گندزدایی، دستمزد رانندگان، هزینه
تانکرهای دولتی، هزینه ی خرید قطعات و تعمیرات و غیره، از 

 “شود. سوی استانداری به این شرکت اختصاص داده می

مسلماً این بودجه کفاف نیاز های روستاییان این خطه نخواهد بود 
و به نظر می رسد در صورت عدم جلب و تخصیص اعتبارات ملی 

، دغدغه ی اصلی مردم، “نگاه ویژه”و عدم عزم جدی و ایجاد 
هم چنان الینحل باقی مانده و اسباب مشکالت بهداشتی ، 
بیماری و افزایش مرگ و میر )با این توضیح که بلوچستان بیش 

سال را داد( را، فراهم می  5ترین آمار مرگ و میر کودکان زیر 
  آورد.

 

 * فعال مدنی
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  ریشه کنی فقر و بیکاری، عامل برقراری امنیت

 3222اگر چه شاید فاصله ی 
کیلومتری سیستان و 
بلوچستان با مرکز زیاد به 

نظر رسد، ولی احتماال  
مرکز ”فاصله ی دیدگاه 

از واقعیت زیستی “  نشینان
 را به عددی بی خاصیت تبدیل کند. 3222مردم این دیار 

مرکز نشینانی که با گروگان گرفته شدنِ سربازانشان به فکر 
حاشیه ها می افتند و با سکوت در مقابل علل اصلی که این 
گروگان گیری ها را رقم زده است، به نوعی همدستی منفعالنه 

 با حاکم تن در می دهند. 
نمی شود از گروه های تروریستی در سیستان صحبت کرد و از 
آمار فوق العاده باالی بیکاری در این استان چیزی نگفت و از 
اصلی ترین شاهراه ترانزیت مواد مخدر سخن گفت و حرفی از 

( و خشك شدن 22ساله در این استان)از سال 31خشکسالی 
تاالب هامون که به گفته ی حلیمه عالی یکی از نمایندگان 

درصد شغل و زندگی مردم  82مجلس سیستان بلوچستان، 
 مربوط به این تاالب است، چیزی ننوشت.

 بیکاری، فقر و تحرک اقتصادی در استان

در نبود منبع آماری مستقل و شفاف با معیار های مشخص، 
شاید صحبت کردن از آمار بیکاری و فقر کمی سخت باشد. در 
حالی که آمار های رسمی آمار بیکاری را در این استان در سال 

اعالم کرده اند، برخی  2/31،  85و در سال  5/33،  85
 42تا  35کارشناسان معتقدند که آمار واقعی چیزی در حدود 

حسین علی شهریاری یکی از نمایندگان سیستان  (3)درصد است.
و بلوچستان در مجلس نیز با غیر واقعی خواندن آمار های 
رسمی در گفتگو با تارنمای محلی زاهدان پرس، نرخ واقعی 

 درصد می داند. 52بیکاری در این استان را بیش از 
این در حالی است که حجت االسالم حسن خدری امام جمعه  

درصد مردم این استان زیر  52زهك معتقد است که بیش از 
درصد آن ها تحت پوشش نهاد های  52خط فقر و بیش از 

 حمایتی هستند.

در رابطه با بحث بیکاری و فقر در استان سیستان و بلوچستان 
باید دو نکته را مدنظر قرار داد: اوالً میزان بسیار پایین صنعتی 
شدن ِاستان و در ثانی جمعیت باالی جمعیت روستایی در این 
استان که سرنوشت شان را به شدت به تاالب هامون و 

 خشکسالی های سال های اخیر پیوند زده است.
درصد مساحت کشور،  32در حالی که سیستان و بلوچستان با 

بزرگ ترین استان کشور محسوب می شود و چهار درصد 
جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، سهمش از تولید 

 2/81ناخالص ملی تنها یك درصد است و از آن هم بد تر تنها 
 درصد واحد های صنعتی در این استان حضور دارند.

از آن طرف سیستان و بلوچستان برخالف اکثر نقاط کشور 
درصد دارد که زندگیشان به شدت  52جمعیت روستایی باالی 

با کشاورزی و دامداری گره خورده است. با توجه به خشکسالی 
سال های اخیر و اهمال مسئوالن،  دامداری این منطقه به 
شدن آسیب دیده است و بنا به گفته ی رئیس کمیته ی امداد 
شهرستان زهك در گفتگو با مهر، تعداد خانوارهای وابسته به 

 این نهاد در سال های اخیر افزایش یافته است.
هم چنین با خشك شدن رود هیرمند و در نتیجه تاالب 
هامون، زندگی بخش بزرگی از مردم تحت شعاع قرار گرفته 

اگر به گفته های حلیمه عالی نماینده ی مجلس در   است و
درصد  82گفتگو با بلوچ پرس توجه کنیم که گفته بود، زندگی 

مردم این منطقه وابسته به این تاالب است، آن وقت شاید 
 عمق فاجعه بیش تر مشخص شود.

هزار صیاد  3خشك شدن تاالب هامون تنها باعث بیکار شدن 
هزار ماهیگیر در این منطقه شده است و هجوم ریزگرد ها  3و 

 (0)به منطقه، عمالً کشاورزی را غیر ممکن کرده است.
هم چنین بنا به گفته ی مدیر امور دامی سازمان جهاد 
کشاورزی در گفتگو با ایرنا، در طی خشکسالی های پی در پی 

درصد کاهش  32سال های اخیر، واحدهای دامی این استان 
 یافته اند.

از طرف دیگر فشارهای فزاینده ی قومی و مذهبی بر مردم 
استان به شدت بر فضای کسب و کار منطقه تاثیر گذاشته 
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است. رضا حسین بر کارشناس مسائل بلوچستان می گوید: 
ها استخدام نشوند و   ها در اداره شود که بلوچ تبعیض باعث می”

ها آنان را نپذیرند. به شهروندان بلوچ در کار آزاد هم   در دانشگاه
شود و مردم  امکانات و اجازه ی خرید و فروش داده نمی 

های   اند. این تبعیض تقریباً در همه ی جنبه مستاصل مانده 
زندگی نفوذ کرده است و در هیچ موردی نیست مردم بتوانند به 

 “.طور مساوی از حقوقی که دیگران دارند، برخوردار شوند 
وضعیت فوق همزمان دو تاثیر بر آرایش نیروی کار منطقه 
گذاشته است: از طرفی نیروی کار بلوچ، مهاجرت به کشورهای 
عربی منطقه و کار کردن در شرایط سخت و غیر انسانی در این 

و از طرف دیگر  (3)کشورها را به بیکار ماندن ترجیح داده است
رشد بی سابقه ی مشاغل کاذب و غیر تولیدی، زمینه را برای 

وروی نیروی کار در بخش 
مواد مخدر هموار کرده 

 است.
پشنگ ریگی نماینده ی 

آباد و  مردم خاش، نصرت
میرجاوه در مجلس در 
 گفتگو با پایش پرس، 

جوانان بلوچ ”می گوید: 
یا  ۰۳۳برای درآمد ماهانه 

هزار تومان، اسلحه  ۰۳۳
گیرند و در  به دوش می

های غیر قانونی  مشاغل کاذب همانند قاچاق کاال و سایر فعالیت
ها به لیست اشرار  شوند، بنابراین اسامی آن مشغول به کار می 

رود و راه بازگشتی ندارند؛ در حالی که اگر دولت زمینه را   می
برای اشتغال آنان با حداقل حقوق فراهم کند، این معضل به 

 “.شود خودی خود حل می
واضح است که به علت درآمد باال و میزان تقاضای زیاد داخلی 
بخش بزرگی از این نیروی کار، جذب قاچاق مواد مخدر به طور 
خاص شده اند و این شرایط وضعیتی را رقم زده است که بنا به 
آمارهای غیر رسمی سیستان و بلوچستان را در کنار هرمزگان 
به بزرگ  ترین حیات خلوت قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل کرده 

 است.

سیستان و بلوچستان، فقر، بیکاری و سیاست های 

 دولت
سیاست های اقتصادی دولت های گذشته، باعث انباشت 
مشکالت عدیده ای در سیستان و بلوچستان شده است. از 
خشکسالی تا از بین رفتن دامداری و کشاورزی منطقه و از 
مهاجرت نیروی کار به کشورهای عربی تا گسترده شدن 
 مشاغل کاذب و از جمله قاچاق مواد مخدر؛

از این روست که بررسی سیاست های اقتصادی یك ساله ی 
دولت جدید شاید نتواند چیز زیادی از علل مشکالت منطقه 
نشانمان دهد و شاید بهترین کار ممکن نقد و بررسی برنامه 
هایی است که دولتیان برای مشکالت سیستان و بلوچستان 

 ارائه داده اند.
بنا بر گزارش ایلنا، 
نهاوندیان، رئیس دفتر 
حسن روحانی، در جلسه ی 
توسعه و سرمایه گذاری 
استان سیستان و بلوچستان 
که در فروردین ماه امسال 
برگزار شد، با اشاره به 
وضعیت وخیم این استان 
بخشی از برنامه دولت برای 
حل این مشکالت را شرح 
داد. نهاوندیان در بخشی از 

امروز دولت در برداشتن موانع از ”  :سخنانش خاطرنشان کرد
گذاران اقداماتی انجام داده و بخش خصوصی نیز  مسیر سرمایه

وی اظهار  “وظیفه ی خود را با توانمندی به عهده گرفته است.
امیدواری کرد حاصل آن سرافرازی ایران، ایجاد اشتغال و 
شرکت در مسابقه اقتصاد جهانی و اثبات توانمندی اسالم عزیز 

 برای پیشبرد حیات مادی و معنوی جامعه باشد.
براساس تصمیم ”وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 

دولت، صندوق توسعه ی ملی آمادگی دارد تا برای سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در این استان با تخفیف ویژه ی استان 

های کمتر توسعه یافته، تسهیالت اعطا و منابع را در اختیار  
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هم چنین او به نبود زیر ساخت های  “سرمایه گذاران قرار دهد.
اقتصادی اشاره کرد ولی راه حل این مشکل را مسکوت 

 گذاشت.
حال باید بررسی کرد خط ربط این سخنان با عملکرد دولت 

 های قبلی چیست؟
جوابِ تاکید بر توسعه ی بخش خصوصی )در کنار نظرگاهی که 
در پی کوچك کردن دولت است( و سکوت در مقابل وظایف 

حیاتی دولت در مقابل 
شهروندانش در واقع 
هدف ذکر شده از 
طرف نهاوندیان، با 
خط مشی که او ارائه 
می دهد هم خوان 

 نیست.
اگر کشاورزی این 
منطقه به مرز نابودی 
کامل رسیده است، 
یکی از عللش 
نبود ِسرمایه گذاری 

های کالن دولتی برای آبیاری های مکانیزه)بنا به نظر 
درصد آب مصرفی در آبیاری سنتی تلف می  50کارشناسان تا 

شود( و نبود قوانین و نظارت های سفت و سخت دولتی برای 
 جلوگیری از تقسیم شدن ِزمین های کشاورزی است.

از طرفی در استانی با این میزان رشد زیر ساخت های اقتصادی 
برای هیچ سرمایه گذاری خصوصی به صرفه نیست تا در صنایع 

 مادر که بازده بلند مدتی دارند سرمایه گذاری کند.
این ها را اگر در کنار ضرورتِ ارتقاء بهداشت عمومی )که اساسا 
در بخش بزرگی از آن صرفه ی اقتصادی وجود ندارد( برای 
توسعه ی پایدار قرار دهیم، بیش تر مشخص می شود که 
سیاست های کوچك سازی دولت ها چه نسبتی با توسعه ی 

 پایدار مناطق محروم دارد.
هم چنین بدیهی است برای دولتی که سیاست های کوچك 
سازی دولت را به شدت سابق ادامه می دهد، صحبت از حلِ 

 -که نیاز به ورود همه جانبه ی دولت دارد-مشکل خشکسالی

نه برنامه ای عملی برای حل مشکل،  بلکه تبدیل به شعار هایی 
 می شود که دولت های سابق نیز مشابه آن را تکرار کرده اند.

گویا نخی باریك مواضع دولت ها را در قبال سیستان به هم 
پیوند می دهد: بی برنامگی برای حل ریشه ای معضالت 
اجتماعی منطقه که اساسا بدون یك برنامه ی همه جانبه و 
جامع امکان پذیر نیست و نگاه امنیتی نسبت به معضالتی که 

 خود زاییده ی همین وضعیت اند.
اگر دولت خواستار حل 
ریشه ای مشکالت و از 
جمله جلوگیری از ورود 
نیروی کار به عرصه ی 
ترانزیت مواد مخدر 
است، باید بتواند با 
برنامه ای بلند مدت 
مشکل بیکاری، فقر، 
خشکسالی و نبودِ 
بهداشت همگانی و 
قابل دسترس را حل 
کند و با ایجاد زیر 
ساخت های مناسب اقتصادی زمینه را برای توسعه ی انسانی 

 منطقه فراهم نمیاد.
تنها در سایه ی توسعه ای همه جانبه و پایدار است که می توان 

از -چرخه ی ورود نیروی کار و مولد را به شغل های کاذب
از کار انداخت، وگرنه نگاه امنیتی به معضالت  -جمله قاچاق

اجتماعی و نادیده گرفتنِ بسترها، منجر به وضعیتی می شود که 
 هم اکنون رقم خورده است.

 
 * فعال مدنی

 

زنگ خطر بیکاری در سیستان و بلوچستان به صدا درآمده است، خبرگزاری  -1
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1392مردادماه   
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یعقوب مهرنهاد، دانشجوی  رشته ی علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت، روزنامه نگار و 

در زندان مرکزی  82وبالگ نویس است که در مرداد ماه سال 
 زاهدان به اتهام محاربه اعدام شد.

او را اولین وبالگ نویس اعدامی نیز نامیده اند و به جرات می 
توان گفت یعقوب مهرنهاد یکی از معدود نخبگان بلوچ بود که 
علی رغم جوانی و عمر کوتاهش راهی پرخطر و ارزشمند را در 
پیش گرفت. او با تاسیس انجمن جوانان صدای عدالت در 
بحبوحه ی نزاع حاکمیت با گروه های تندرو، صدای سوم و 
نوین جوانان بلوچ شد. انجمنی که یعقوب بنیان گذاشته بود به 
محلی برای شنیده شدن صدای جوانان بلوچستان تبدیل شده 

 بود.
جوانان پرسشگر، مسئولین ” یعقوب ساالنه با برگزاری نشست 

، تالش داشت مردم بلوچ را با مسئولین منتسب دولتی “ پاسخگو
آشتی دهد، او مسئولین را به پاسخگویی دعوت می کرد و 
جوانان را به مشارکت اجتماعی و سیاسی، اما دستگاههای 
امنیتی هیچگاه صدای حق طلبی و عدالت خواهی را در آن 

 منطقه نپذیرفته بودند.
تنها راه ایجاد امنیت در استان اجرای عدالت واقعی ”او معتقد بود 

  و رفع فقر و تبعیض و از بین بردن بیکاری وبی سوادی می
 ۰۰۱۵یعقوب حتی برای تحقق این خواسته ها، در سال “  باشد.

کاندیدای شواری شهر زاهدان شده بود ولی صالحیتش پذیرفته 
نشد اما با این وجود باز هم بر مبارزه ی مسالمت آمیز تاکید 

 داشت.
به دلیل برگزاری  ۰۰۱۶یعقوب مهرنهاد در ششم اردیبهشت ماه 

یك همایش قانونی و نوشتن مطلبی انتقادی در وبالگ خود، که 
در آن از مقام های محلی استان سیستان و بلوچستان انتقاد 
کرده بود، به همراه برادرش و چند تن از اعضای انجمن 

و پس از طی یك پروسه ی قضایی ناعادالنه و   بازداشت شد
 اعدام شد. 3382مرداد ماه سال  34غیرقانونی، در 
ی اطالعات تحت   ماه در سلول های اداره  31  آقای مهرنهاد

شدیدترین فشارهای روحی و جسمی جهت اعترافات غیر واقعی 
 و گفتگوی تلویزیونی قرار گرفت .

 یعقوب مهرنهاد، قلمی که شکسته شد

گفته می شود حدود بیست نفر از نزدیکان مهرنهاد که در کادر 
اصلی و شورای مرکزی این نهاد مسالمت آمیز و مدنی فعالیت می 
 کردند، دستگیر و بعضاً با محکومیت های سنگینی مواجه گردیدند...
هرچند فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز یعقوب مهرنهاد در خاک 

پر مصائب بلوچستان به قیمت جان او تمام شد اما راهی که او 

پیمود و طلیعه دار آن گشت پر فروغ تر از قبل در جامعه بلوچستان 

         رهرو یافته است...        

 یادش گرامی      
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 تقی رحمانی؛ منافع اقتصادی در مناطق امنیتی

سیستان و بلوچستان به هر حال همیشه از جهات 
و از لحاظ   مختلف و خصوصاً اقتصادی محروم بوده

امنیتی هم همیشه منطقه ای حساس به حساب آمده؛ به نظر 
 شما علت این مسائل چیست؟

که با  -ببینید به طور کلی ساختار بندی دولت جدید در ایران
، خود به خود مرکز محور است و آن -رضا شاه شروع شد

ملوک الطوایفی قدیم را از هم پاشاند. ملوک الطوایفی قدیم به 
نیت مثبت امیر کبیر که می خواست ساختار دولت مدرن را 
درست کند، شکل گرفت ولی  اصالحات چنین ساختار به 

اصطالح مدرنی متوقف شد و خود به خود 
به یك دیکتاتوری ناصرالدین شاهی ختم 
شد. این دیکتاتوری هم با شکست اهداف 
اساسی انقالب مشروطیت، ما را به سمت 
دولت ملت مدرن ولی متمرکز برد که زبان 
واحد، لباس واحد و مرکز واحد داشت. از 
طرف دیگر منطقه ی سیستان و بلوچستان 
ایران، به طور کلی با مشکالت گوناگون از 

سه قرن، -جمله محرومیتی به بلندای دو
تفاوت مذهبی و عدم توجه کافی به 
جغرافیای منطقه مواجه بود. بعدها هم که 
شورش هایی در آن منطقه صورت گرفت 
و دولت مرکزی نگاه امنیتی اش را بیش تر 
کرد. حتی به نظر من این مسئله در اهواز و 
استان خوزستان هم هست که با 

کشورهای هم زبان، هم مرزند. پس هم علت سیاسی، هم 
جغرافیایی و مقداری هم علت اقلیمی دارد)مثل نداشتن آب 
کافی(. هرچند که دالیل اصلی آن در نهایت بر می گردد به 

فرهنگی که نگاه امنیتی و سیاسی داشتن به -تفاوت مذهبی
 این مناطق را بیش تر می کند.

که من به بلوچستان رفته بودم تا موالنا  3385مثالً در سال 
عبدالحمید را برای شورای صلح دعوت بکنم، چیزی که برای 
من در این منطقه از همه محسوس تر بود، حضور پر رنگ 
سپاه پاسداران و برخوردهای گوناگون بود که با نوعی 
رادیکالیسم)مثل مسئله ی ریگی در آن 
زمان( که وجود دارد، هم دیگر را توجیه 
می کنند. در شرایطی که چنین تقابلی 
وجود دارد، دیگر نیروهای سازنده و 
نیروهای به اصطالح میانه رو و نگاه 
عمرانی و مدنی، خود به خود در این 
مناطق ضعیف قلمداد می شوند و نا امنی 
منطقه جذابیت های سرمایه گذاری را هم 

 از بین می برد.
واقعیت این هست که وقتی که به این 
مناطق وارد می شوی، محرومیت مضاعف 
وجود دارد و اساساً زمینه ای برای کار 
وجود ندارد. آن وقت با یکسری مالکهایی 
در مرکز می نشینند و برای رفتار مردم 
 منطقه، مثل قاچاق کاال، رای صادر 

که قریب یك سوم از عمر خود را در زندان به سر برده  شورای فعاالن ملی مذهبی تقی رحمانی، عضو
 است، چهره ای نام آشنا در میان فعالین مدنی ست. 

او که تجربه ی مستقیمی از مواجهه با محرومیت و عدم توسعه یافتگی در سیستان و بلوچستان به 
و آموزش  کارآفرینی های  تشکیل گروه”و “  پایه های توسعه ی مهارت ” واسطه ی شرکت در دو طرح

به همراه دوستان خود، دارد، به شدت نسبت به فضای امنیتی موجود در این استان منتقد “  پذیری بانك 
 است و سپاه پاسداران و نیروهای تندرو در منطقه را، توجیه گر یکدیگر می داند.

آقای رحمانی هم چنین معتقد است که برای بهبود شرایط باید توسعه و حتی یك توسعه در حد تبعیض 

 مضاعف مثبت شکل بگیرد، نوعی تسامح فرهنگی به وجود بیاید و هم چنین نوعی مدنیت ایجاد شود...

چیزی که برای من در این منطقه از 

همه محسوس تر بود، حضور پر رنگ 

سپاه پاسداران و برخوردهای گوناگون 

بود که با نوعی رادیکالیسم)مثل مسئله 

ی ریگی در آن زمان( که وجود دارد، 

  هم دیگر را توجیه می کنند.
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در آن جا اصالً  “قاچاق کاال”می کنند. این در حالی ست که 
نمی دهد؛ چه این طرف مرز و چه آن طرف مرز، “ قاچاق”معنی 

همه بلوچ اند)یا در مناطق غربی ایران که هر دو طرف مرز کُرد 
هستند( و فقیر هم هستند و تنها منبع درآمدشان همین رد و 
بدل کردن کاالست. این قاچاق کاال در تهران معنی می دهد؛ 
یك مسئله ی حقوقی ست و در سطح حقوقی هم مشکالت 
خودش را نشان می دهد. از طرفی مثالً می آیند و بازارچه های 
مرزی را تعبیه می کنند، بازارچه های مرزی چیز خوبی ست اما 
واقعیت این است که یکسری از مسائل حقوقی و قانونی در 
حوزه ی اقتصاد را که ما مثالً در مرکز با آن رو به رو هستیم، 

 در آن جا معنی خود را از دست می دهد. 
این ها نکاتی هست که 
به نظر من، محرومیت را 
در آن جا مضاعف می 
کنند؛ آن جا کار نیست، 
فرصت برابر نیست، 
شغل نیست، یا مثالً نبود 
 فرصت تحصیل به 
اندازه ی کافی)مانند 
دانشگاه های با کیفیتی 
که در تهران و سایر 
شهرهای بزرگ هست و 

خب در آن مناطق نیست( باعث می شود که آن ها نتوانند به 
مدارج باالتری برسند. تمام این ها یك نوع فاصله و یك نوع 
عقب ماندگی اعتراضی ایجاد می کند و خود به خود، 
نخبگانشان به وضعی که دارند، معترض می شوند. این ها 
مسائلی ست که تقریباً هم در کردستان می توان دید و هم در 

 سیستان و بلوچستان. 
وضعیت در سیستان چه طور هست؟ آیا مردم آن جا 

 هم به قدر بلوچستان محروم هستند؟
ببینید حتی در سیستان هم که تقریباً دین مردم و مسئوالن 
یکی ست و شیعه است، باز هم این مشکالت وجود دارد؛ حال 
چه رسد به مناطقی که بعد از انقالب ایران عامل مذهب هم 
یك مقداری اضافه شده، یعنی عالوه بر ستم ملی که بود و بر 

این ها اعمال می شد، عامل مذهبی هم اضافه شد و فاصله را 
 بیش تر و کار را سخت تر کرد...

آقای رحمانی؛ سوال دیگری که مطرح می شود این 
است که چه خصلت هایی در آن جا وجود دارد که 
پروژه های کامالً مدنی که مثالً دوست خودِ شما، زنده یاد هدی 
صابر در منطقه اجرا کرد، نیروهای امنیتی را به این سمت برد 
که پروژه در حال امنیتی شدن است تا آن واکنش های عجیب 

 و غریب را نشان دهند.؟
ببینید این حساسیت یك مقداری به خاطر منافع هست. در این 

، یك عرصه ی نفوذی پیدا -در این اشل کالن -مناطق امنیتی
می کنند و معتقدند که در این عرصه ی نفوذ، نباید به نیروهای 
مدنی میدان بدهیم از 
طرفی هم خود به خود 
وقتی که شما قرار است 
فعالیتی مدنی انجام دهید، 
نیروهای امنیتی و 
نیروهای سیاسی و 
نیروهای نظامی را پس 

 می زنید.
حضور امنیتی و نظامی در 
این منطقه، یك سری 
منافع اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی برای همه ی آن نیروها هم ایجاد می کند. در آن جا 
رانت هایی به وجود می آید که اگر فضای جامعه مدنی بشود، 
این رانت ها از بین می رود. افراطی ها را هم توجیه می کنند و 
این واقعیتی است که در این منطقه وجود دارد. مثالً میزان 
دخالت نظامی ایران در منطقه ی کردستان و سیستان و 
بلوچستان، با مسائل اقتصادی و یك خروجی استراتژیك هم، 
پیوند خورده و وقتی که به نوعی سپاه و نظامیان در پروژه های 
اقتصادی نباشند، خود به خود دیگر آن منطقه برایشان جذاب 
نیست. برای یك توسعه ی موفق مدنی در یك منطقه، باید 
ابتدا فضا غیر نظامی بشود، در یك فضای نظامی توسعه ی 
اقتصادی صورت نمی گیرد و به همین خاطر هم  نه هدی که 
هر کس دیگری هم در منطقه فعالیت می کرد، با آن برخورد 
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مذهبی هم بود، یعنی خارج -می کردند؛ و البته هدی یك ملی
از حاکمیت بود و این خودش یك مسئله ی مهم است. از 
طرفی دیگر یك نیروی سازمانده هم بود، یعنی توان هدی باز 

مذهبی سیاسی کالسیك نبود، که یك -هم مثل یك ملی
نیروی سازمانگر بود. یعنی 
نیرویی بود که اهل نظم و 
ترتیب بود. به اصطالح 
خودمان ردِ پا به جا گذاشت و 
این رد پا باب میل آن ها نبود 

 و به راحتی نمی پذیرفتند. 
من در مورد یك تجربه ای به 
شما بگویم: حتی در دوره ی 
اصالحات هم که ما فعالیت 
می کردیم، وزارت اطالعات 
آقای خاتمی، ما را در 
شهرستان های کوچك به 
راحتی نمی پذیرفت و افرادی 
که با ما برخورد داشتند، 
محدودیت هایی برایشان 
ایجاد می شد. به قول معروف 
می گفتند تحول ممکن است 
و به همین خاطر دور ما میدان 
مین می گذاشت. این قاعده 

ای هست که حکومت دارد و این طور نیست که ما را به راحتی 
بپذیرند؛ حاال در تهران کمی راحت تر می پذیرند. این تازه در 
دوره ی اصالحات و در مناطقی بود که مناطق نظامی قلمداد 
نمی شد؛ حاال وقتی در یك منطقه ی نظامی، آن هم در دوره 
ی احمدی نژاد یك رد پای فرهنگی مدنی به جا گذاشته شود، 

 البته که با آن بد برخورد خواهد شد.
منظورتان از منافع اقتصادی چیست؟ با توجه به اقلیم 
منطقه، قاعدتاً این منافع اقتصادی که شما از آن 
گفتید، آن چنان هم نباید باشد. باید دلیل مهم تری وجود داشته 

 باشد که چنین فشارهای امنیتی صورت می گیرد...
ببینید اوالً که اقتصاد را دست کم نگیرید. منطقه ی سیستان و 

بلوچستان هم جذابیت های خاص خودش را دارد. من در این 
زمینه اطالعات زیادی ندارم اما به هر حال بخشی از مواد 
مخدری که به کشور وارد می شود، از این منطقه رد می شود، 
یکسری کاالهای قاچاق از این جا وارد می شود؛ ما پانزده 
میلیارد دالر قاچاق نگه می داریم و 
ورود زیرزمینی داریم و این میزان، 
کم نیست. دومین مسئله، مسئله ی 
سیطره است. شما بیایید مثالً مولوی 
عبدالحمید که یك چهره ی مذهبی 
ست را با ریگی که باز هم یك 
چهره ی مذهبی است، در کنار هم 
قرار دهید. ریگی قوی می شود، 
مولوی عبدالحمید ضعیف می شود. 
وقتی که چهره ای مانند یعقوب 
مهرنهاد را در سیستان و بلوچستان 
اعدام می کنند، خود به خود 
یکسری آدم های رادیکال تر میدان 
می گیرند و پای سپاه به آن جا باز 
می شود. یا حتی در کردستان 
هنگامی که چهره هایی مدنی مثل 
کردپورها ضعیف می شوند، در 
مقابل چهره های افراطی قوی می 
شوند. این اساساً یك ویژگی ست. 
پس ببینید به میزان زدن چهرهای مدنی، چهره های مذهبی 

 میانه رو و بستن فضای اقتصادی، یك فضایی می ماند. 
صحبت  3385من با موالنا عبدالحمید در سال  :مثالی می زنم

می کردم، می گفت ما می توانیم با کمك یکسری از همین 
اقشار و قبایل مقداری امرار آبادی راه بیندازیم و یك مقدار فضا 
را بهتر کنیم ولی خب دولت مرکزی ایران حاضر نیست که یك 
سنی سکاندار این قضیه شوند. حاال افرادی مثل هدی، قصد 
داشت که در دل آن جا با یك نگاه شهروندی، شیعه و سنی را 

 به هم نزدیك کند که نگاه نظامی، آن را تحت اشعاع قرار داد.
اما در این بین، تضیع حقوق مردم عادی در این 
منطقه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در 
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مجموع به لحاظ پارامترهای حقوق بشری که می شناسیم، به 
امری متداول تبدیل شده است. چه راه حل هایی وجود دارد که 
این وضع بهبود پیدا کند؟ البته وضعیتی که شما تصویر کردید 
به این راحتی ها درمان قطعی ندارد و فقط باید از بهبود آن 

 گفت...
ببینید این بهبود بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. وقتی 
دولت می آید برنامه ی توسعه ی متمرکز بیست ساله اعالم می 
کند، باید دید سهم استان از آن چیست؟ از طرفی دیگر یك 
دولتی در ایران می آید و برنامه ریزی بیست ساله می کند اما 
هشت سال بعد یك دولت دیگر می آید و تمام آن برنامه ها را 
پاره می کند و به بیرون می ریزد! بخشی از این مشکل مربوط 
به همان مرکز است؛ یعنی مرکز خودش اصالً سیاست مشخص 
اقتصادی و توسعه نه فقط برای آن جا که برای کل ایران ندارد 
و این نا به سامانی در منطقه را مضاعف می کند. اگر شکست 
اقتصادی در بلوچستان، استعداد قاچاق مواد مخدر را باال می برد 

 مثالً در اصفهان مصرف مواد مخدر را باال خواهد برد.
اما به طور کلی، راه حل مشخص است و راه حل عجیب و  

غریبی هم نیست. این مناطق به توسعه 
نیاز دارند و حتی یك توسعه در حد تبعیض 
مضاعف مثبت؛ یعنی باید سرمایه گذاری 
بیش تری در آن جا صورت بگیرد. این 
مناطق هم چنین احتیاج به یك نوع تسامح 
فرهنگی دارد؛ یعنی باید چهره های میانه 
رو در آن جا رو بیایند. این مناطق احتیاج 
 به یك نوع مدنیت هم دارند؛ یعنی 

چهره ها و فعالین مدنی بیش تر بشوند. اگر فضای اقتصادی و 
فرهنگی و البته فضای مدنی تغییر پیدا کند، خود به خود تنش 
های سیاسی کاهش پیدا خواهد کرد و این نیاز به عواملی دارد. 
تقریباً چیز غیر ممکنی نیست منتها همان طور که گفتم به 
شرطی که این موارد اعمال شده بتواند افراطی گری را کنترل 

 کند. 
مثالی می زنم: اگر مسئله ی ریگی کنترل می شود اما با 
استمرار حالت نظامی، یك ریگی دیگر به وجود خواهد آمد. پس 
اگر مسئله ی ریگی کنترل می شود، باید فاز عوض بشود و فضا 

به سمتی برود که امثال ریگی نتوانند بروند آن جا و نیرو جذب 
کنند یا اگر جذب کردند، مردم ایزوله شان کنند. با این حال می 
بینید که در هشت سال گذشته، به مولوی عبدالحمید هم در 
کردستان و هم بلوچستان میدان داده نمی شود، در صورتی که 
یك آدم میانه رو هست. یا یعقوب مهرنهاد را نباید اعدام می 
کردند، اعدام این فرد نشان می دهد که هیچ حرکت مدنی را 
قبول نمی کنند؛ حاال به فرض که این فرد چند تا دیدار هم کرد 
و با چند نفر هم گفتگو کرد، عملی که انجام نداده که اعدامش 
کنند. افراد حتی اگر جرمی هم مرتکب شدند، باید به میزان 
عمل اجتماعی شان با آن ها برخورد کرد و نه با سنگین ترین 
مجازات که اعدام باشد. یا مثالً کردپورها؛ با این روند دیگر 
 کسی در کردستان به آن شکل به سمت فعالیت مدنی نمی رود. 
یك نکته ای را هم به شما بگویم یك بازی بسیار پیچیده ای 
در ایران وجود دارد که بازی سیاست با سیاست است که کار 
مدنی و فرهنگی را هزینه مند می کند. حاال این بازی سیاسی 

نظامی هم پیوند می خورد و -در برخی مناطق به بازی امنیتی
دو طرف قضیه به حدی با هم درگیر می شوند که طرف های 
مدنی خود به خود ضعیف می شوند. در این 
قضیه دولت مرکزی مقصرتر و مسئول تر 
است. یعنی اگر مشکلی پیش بیاید مقصر 
است و دولت مرکزی ست که باید برنامه 

 بریزد و به خواسته ها توجه کند. 
به هر حال کشورهایی که به این سمت رفته 
اند، موفق بوده اند و محرومیت زدایی کرده 
اند. ضمن این که محرومیت زدایی هم یك 
شبه صورت نمی گیرد اما باالخره باید پروسه به وجود بیاید تا 
مسائلی به مرور از بین برود. اگر چه که بلوچستان خیلی 
بدشانس است؛ بلوچستان پاکستان از بلوچستان ایران هم حتی 
محروم تر است... خالصه این استان در داخل ایران تعریف شده 
و دولت در مقابلش مسئولیت دارد و این نابسامانی ها مادامی که 

 توجهی نباشد، وجود خواهند داشت.
 با تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.

یک بازی بسیار پیچیده ای در ایران 

وجود دارد که بازی سیاست با سیاست 

است که کار مدنی و فرهنگی را هزینه 

مند می کند. حاال این بازی سیاسی در 

نظامی هم -برخی مناطق به بازی امنیتی

  پیوند می خورد
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 قوم بلوچ و تبعیض های بر آمده از ساختارهای حقوقی

هدف از این یادداشت تاکید 
 بر این نکته است که پژوهش

های کاربردی با هدف 
های   ارزیابی سیاست گذاری

حفظ امنیت ”حاکمیت برای 
کشور در رویارویی با  “ملی

حضور گروه های قومی )از 
جمله قوم بلوچ( حتماً نقش ساختارهای حقوقی )مانند قانون 
اساسی( را مطمح نظر و تحلیل قرار داده و هم چنین نحوه ی 
به کارگیری قوانین در عمل را نیز مورد بررسی قرار دهند. این 
ضرورت از حیث اهمیت ارزیابی میزان تامین حقوق بشر گروه 

و  “امنیت ملی”های قومی همزمان با تحلیل و اندیشیدن به 
سیاست های محافظت از آن است. در واقع سیاست های حفظ 
امنیت ملی در مواجهه با گروه های قومی و حقوق بشر این 

 اقوام دو روی یك سکه اند. 
از    ایران   مردم”اگرچه طبق اصل نوزدهم قانون اساسی ایران 

مساوی برخوردارند و رنگ،    باشند از حقوق   که   و قبیله   هر قوم
اطالعات به  “نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود،

دست آمده از گفتگوی نگارنده با تنی چند از منابع مطلع از 
وضعیت بلوچ ها نشان می دهد که اکثریت آن ها از یك 
تبعیض نهادینه و نگاه امنیتی که یا در متن قوانین نهفته است 
و یا در نگرش حاکمیت نسبت به آن ها )به طور جمعی و 
فردی( پنهان است رنج می برند. مثالً علی رغم این که برابر با 

استفاده از زبان های محلی و ”...اصل پانزدهم قانون اساسی: 
های گروهی و تدریس ادبیات آن    قومی در مطبوعات و رسانه

منابع مطلع  ،“ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
اظهار داشتند که در بسیاری از موارد بلوچ ها هم از آموزش 
رسمی و هم از استفاده ی رسمی گسترده از ادبیات قومی خود 

دولت مشروعیت که منع می شوند. هم چنین با توجه به این 
خود را بر اساس مبانی ارزشی مندرج در فقه برآمده از فرقه ی 
شیعه با خوانشی مخصوص از نوع دولتی آن قرار می دهد، 
اکثریت بلوچ ها به موجب سنی بودنشان از احراز بسیاری از 

پست های دولتی، حقوقی یا حتی اداری بازداشته می شوند. در 
واقع تفاوت مذهب بلوچ ها با اکثریت شیعه مذهب که به 

کشور در قانون اساسی تعیین شده “  مذهب رسمی”عنوان 
است، عامل دیگر به حاشیه رانده شدن بلوچ های ایران تحت 

تاثیر سیاست های حاکم ناشی از ساختارهای حقوقی است.  
گفتگو با برخی مطلعین از وضعیت حقوق و آزادی های بلوچ ها 
به عنوان یك گروه قومی و نیز نگاهی به وضعیت آنان از 
دریچه قانون اساسی و ساختارهای بر آمده از آن نشان می 
دهد که همه ی شهروندان در ایران از حقوق مساوی برای 
مشارکت در دولت و نهادهای وابسته به آن و نیز از امتیازات 
اقتصادی و تعلیم و تربیت آموزشگاهی عادالنه و برابر برخوردار 
نیستند. . لذا علی رغم  بند نهم اصل سوم قانون اساسی که به 

، در   همه   برای   عادالنه   ناروا و ایجاد امکانات   رفع تبعیضات”
اشاره می کند، این تبعیضات “  و معنوی   مادی   های   زمینه   تمام

موجبات نارضایتی بسیاری از بلوچ ها را در عمل وجود داشته و 
 فراهم می کند. 

این در حالیست که تنی چند از دانش آموختگانی که صاحب 
مناصبی در عرصه ی سیاسی و حقوقی در کشورند، در اظهارات 

-خود پیرامون جایگاه قومی بلوچ ها در بافت متکثر قومی
مذهبی ایران از رشد و قوام آنان در گروه های قومی و 
سنتیشان، نیز ساختار توزیع قدرت در این گروه قومی و 
مخصوصاً نقش مولوی های )روحانیان اهل سنت( بلوچ اظهار 
نگرانی کرده و آن ها را عامل اصلی واگرایی قوم بلوچ نسبت 

. افراد مزبور به پرسشی که از به حکومت مرکزی دانستند
جایگاه و نقش ساختارهای حقوقی نهادینه کننده تبعیض مطرح 

قوم بلوچ ایران در ناحیه ی جغرافیایی شد پاسخی نداند.  
جنوب شرق کشور مستقر است. اکثر بلوچ ها سنی هستند و 
زندگی در نظام ایالتی از شاخص های شکل زندگی آنان است. 
مولوی ها نخبگان مذهبی هستند که با ایفای نقش در مسائل 
سیاسی، مذهبی و فرهنگی بلوچستان در نزد مردم از احترام 
مخصوصی حتی بیش از حاکمیت برخوردارند.  اگرچه پرسش 
از امکان وجود رابطه ی همبستگی میان پرورش و رشد گروه 
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های سنتی قومی بلوچ و واگرایی آنان نسبت به حکومت 
مرکزی )که باید در پژوهشی جداگانه به آن پرداخت( را می 
توان مبنای فرضیه ای آزمون پذیر قرار داد ولی برقراری رابطه 
 یك سویه ی علنی بدون انجام پژوهش های کمی و کیفی 
بی طرفانه و دقیق مطلقاً پاسخ درستی در بر نداشته و به 
سیاست گذاری های صحیح برای حفظ امنیت داخلی در عین 
حمایت کامل از حقوق بلوچ ها تحت قوانین داخلی و بین المللی 
منجر نخواهد شد. بلکه بالعکس، تبعیض های موجود بیش از 

پیش در  بطن ساختارها، قوانین حقوقی و هم چنین در عرصه  
عمل نهادینه می شوند. نتیجه ی این امر تقویت یك نگاه 
امنیتی یك سویه از جانب حاکمیت فرادست نسبت به بلوچ ها 
خواهد بود. نگاهی که بلوچ ها را از چالشگران امنیت ملی و 
محلی و تهدید برای حکومت مرکزی می پندارد. اظهارات 
مطلعینی که در مورد بلوچ ها با نگارنده گفتگو کردند و هم 
چنین اصول متناقض مندرج در قانون اساسی کشور حاکی از 
وجود تمایالت شدید به اعمال سیاست های همانند سازی یا 
سیاست های تك فرهنگی به شیوه های متعدد از جمله کنترل 
جمعیت، اخراج و تبعید داخلی در راستای تالش برای هضم 
تکثرات قومی در شکلی از پیش تعریف شده از الگوهای 

 فرهنگی توسط حاکمیت است.
در مواجهه با گروه های قومی از جمله قوم بلوچ، با سیاست 
گذاری هایی که مبنای آن ها نوعی سیاست امنیتی است که از 
تبعیض های نهادینه شده در ساختار قوانین نشات گرفته است، 
ساختار سیاسی فعلی در مسیر نفی و انکار عملی تکثرات قومی 
حرکت کرده و با پیشه کردن یکسان انگاری فرهنگی، نوعی 
خشونت رسمی را اعمال می کند که از مظاهر آن عدم احترام 
به حقوق گروه های قومی و نفی عملی تشخص برای آن ها  با 
هدف محو تکثرات قومی )و مذهبی(، و از نتایجش افزایش 
خشونت بیش تر در جامعه و البته ایجاد چالش های بیش تر 

با تعاریف مبهمی است که حاکمیت “  امنیت ملی”احتمالی برای 
از آن دارد. پرداختن به تحلیل نقش قوانین و بررسی نسبت و 
رابطه ی آن ها با راهبردهای امنیتی احتمالی حاکمیت در رویا 
رویی با اقوام ایرانی در داخل کشور، در کنار بررسی سایر 

حضور قومیت های متعدد  “امنیتی کردن”عواملی که منجر به 
در ایران می شود الزمه ی انجام هرگونه پژوهشی است که به 

 اهمیت تامین حقوق انسانی این اقوام در کشور واقف است.
 

  * پژوهشگر
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 بلوچستان مظلوم است نه محروم؛ در گفتگو با عبدالسالم بزرگ زاده

همان طور که می دانید موضوع بحث ما در 
خصوص محرومیت های موجود دراستان سیستان و 
بلوچستان است، لطفاً بفرمایید که مهم ترین چالش های 

 موجود در این استان در حال حاضر چه مواردی هستند؟
بلوچستان محروم نیست بلکه به نظر من بلوچستان مظلوم 

 .است و از امکانات این استان برای توسعه، استفاده نشده است
 چرا؟

به عقیده ی من، این امر ناشی از 
نوع نگاهی است که حکومت های مرکزی 
ایران در طول تاریخ کشورمان نسبت به 
بلوچستان داشتند، کم و بیش این نوع نگاه 
بعد از انقالب هم ادامه داشت. بیش تر 
اوقات حکومت ها به مردم بلوچ اعتماد 
نکردند و همیشه فکر کردند که اگر 
بلوچستان را از محرومیت خارج کنند و به 
فکر توسعه ی آن باشند، مبادا که بلوچ ها به 

فکر تجزیه طلبی و استقالل بیفتند؛ این در حالی است که مردم 
بلوچ همیشه به ایرانی بودن خود افتخار کردند و این یك تصور 
نادرست است. مردم بلوچ در دفاع از مرزهای کشور شهید 

 دادند.
تصور می شود جامعه ی بلوچستان سنتی است و  از سوی دیگر

یك جامعه ی مدنی نیست، اما می بینیم که در تمام انتخابات 
ها و در تمام شرایطی که قرار  بود مردم در صحنه ی انتخاباتی 

حضور داشته باشند، بلوچ ها حتی از مردم مرکز و تهران هم 
بهتر عمل کردند و ثابت کردند که یك جامعه ی عقب مانده 
نیستند. اگرچه آمار دادند که در بلوچستان مردم کم سواد 
هستند اما باید بگویم که این مردم بیش ترین سواد اجتماعی و 

 سیاسی را دارند.
من بر می گردم به سوال شما و می خواهم بگویم که 
بلوچستان محروم نیست بلکه از امکانات و ظرفیت های موجود 
در این استان و مردم آن استفاده نشده است، 
چرا که امکانات مادی و انسانی هر دو از 
مهم ترین عوامل زیرساختی توسعه هستند 

 که در این استان وجود دارد.
می بینیم که این استان ذخایر زیادی دارد 

همین طور مرز آبی و خشکی با همسایه  و
ها دارد و دارای آب و هوای چهار فصل 
است. تنوع محصوالت کشاورزی در این 
استان چشمگیر است و بسیار موارد 

که نادیده گرفته می شوند. از طرفی نیروی انسانی قابل  دیگر 
توجهی دارد. ما از نظر رشد طراز دانشگاهی با توسعه ی خوبی 
روبه رو بودیم اما باز هم مردم بلوچ برای مقاطع تحصیلی ارشد 

 و دکتری محدودیت هایی دارند.
 چه محدودیت هایی؟

چون باید برای تحصیل فرزندان شان را به خارج 
بفرستند یا در سایر استان ها ادامه تحصیل بدهند، اما با همه  

چنین زادگاه رستم ،   در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورا مزدا آن را آفریده است، هم
فردوسی است. سرزمین اساطیری سیستان و بلوچستان دارای قومیت  ی  قهرمان حماسی شاهنامه

های سیستانی و بلوچ است که سیستانی ها به گویش سیستانی صحبت می کنند و پیرو مذهب تشییع 
  هستند و بلوچ ها به زبان بلوچی سخن می گویند و بیشترشان پیرو مذهب تسنن می باشند.

درصد از وسعت کل کشور را در بر می گیرد، اما هنوز مردم  ۰۰با این که استان سیستان و بلوچستان 
این استان از امکاناتی که در سایر استان ها وجود دارد بصورت برابر برخوردار نیستند و به نوعی جزو 

 مناطق محروم کشور محسوب می شود.
در این شماره ی خط صلح فرصتی دست داد تا در این خصوص گفت و گویی داشته باشیم با 

 عبدالسالم بزرگ زاده، روزنامه نگار و مدیر کل سابق صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان. مهندس

تصور می شود جامعه ی بلوچستان سنتی 

است و یک جامعه ی مدنی نیست، اما می 

بینیم که در تمام انتخابات ها و در تمام 

شرایطی که قرار  بود مردم در صحنه ی 

انتخاباتی حضور داشته باشند، بلوچ ها 

حتی از مردم مرکز و تهران هم بهتر عمل 

کردند و ثابت کردند که یک جامعه ی 

 عقب مانده نیستند.
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این ها، ما جوانانی داریم که خانواده هایشان هزینه های زیادی 
را برای ادامه تحصیل آن ها متحمل می شوند، اما این جوانان 

 پس از اتمام دوره ی تحصیلی کار پیدا نمی کنند.
می توانید بفرمایید که این درصد بی کاری چقدر 

 است؟
طبق آماری که چند روز پیش مرکز آمار اعالم کرد، کرمانشاه 

از نظر بیکاری بود و نرخ بیکاری در بلوچستان  اولین استان
درصد اعالم شد اما آمار اصلی بیش تر از این  ۰۶یا  ۰۵حدود 

است، به دلیل این که شیوه ی آمارگیری در این خصوص 
 درست نبوده است.

های خود، کارهای دستی  در این استان بیش تر زنان در خانه
مانند سوزن دوزی انجام می دهند و این یك فرهنگ است و 

این افراد را جزو کسانی که کار دارند به  در نظام جامع آماری
حساب آوردند. این در حالی است که اکثر این مردم شغلی 
ندارند که با تعریف کار مطابقت داشته باشد و خب، این ها را 
جزو آمار حساب کردند. از طرفی می بینیم که افرادی با 

  تخصص دکتری بیکار هستند.
من فکر می کنم که این را نمی توان گفت محرومیت چون این 
افراد دارای استعداد هستند و تحصیل می کنند اما به کار گرفته 
نمی شوند، پس ما نیروی انسانی داریم. از سوی دیگر ما 
سرمایه های انبوه زیاد داریم، بسیاری از مردم پول های شان را 
در بانك ها گذاشتند و این سرمایه های سرگردان مردمی 

 بخوبی هدایت نمی شوند.
 به نظر شما چرا از این سرمایه ها استفاده نمی شود؟

یکی از دالیل آن نبود امنیت برای سرمایه گذاران 
است، از سوی دیگر تبعیضات زیادی در دادن وام یا پروانه ی 

وجود دارد، چون در نوع مذهب و اعتقادات شخص سرمایه  کار 
که باید فقط توجه  گذار کنکاش می کنند. این در حالی است

کنند به این که این فرد آمده است تا آبادانی ایجاد کند، حاال با 
هر قومیت و گرایش مذهبی و باید از آن استقبال کنند، از 
طرفی گاهی غرض ورزی هم وجود دارد. البته گاهی هم با 

 صاحبان سرمایه برخورد امنیتی می شود.
 سهم و حضور زن در بلوچستان چقدر است؟

بر خالف برخی سم پاشی ها می بینم که در 
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بلوچستان زن جایگاه خودش را دارد 
و زن یکی از سرمایه گذاران در 
خانواده محسوب می شود، چون 
طالی زن یك پشتوانه ی مالی 
خانوادگی محسوب می شود و زیور 
آالت زن بلوچ نبض اقتصادی 

 خانواده بوده است.
اما یکی از مسایلی که در 
بلوچستان با آن روبرو 
هستیم ازدواج های در سن کم و 

 پایین دختران است!
این شاید در قدیم بوده است و فقط 
مختص بلوچستان هم نبود. اما باید 
بگویم که در همان جامعه هم، زن 

 خود را داشت... کوچك هم نقش
 چه نقشی؟

اگر در همان زمان دزدها 
به کاروان می زدند و یك 
زن را می دیدند، حضور او باعث 
نجات کاروان می شد چون به 
احترام او کاروان را آزاد می کردند. از 
طرفی می بینیم که در بلوچستان ما 

زن در  ۷فرماندار زن داریم و حداقل 
مقام های عالی خدمت می کنند و 
این امر نشان دهنده ی نگاه مثبت 
به زن است و خانواده ی او و 
شوهرش، همه اجازه دادند که او در 
این جایگاه فعالیت کند. این خود 
نشانی از توجه و مدنیت به زن است. 
این ها مثال های عینی است. 

متاسفانه در بحث رسانه ای و فیلم سازی کمتر از موارد مثبت 
 این استان حرف زده شده است.

آیا می دانید که دلیل اصلی نداشتن شناسنامه ی عده  
زیادی از مردم در این استان چیست و این معضل 

 ریشه اش در کجا نهفته است؟
بارها در این مورد صحبت شده، نگاه 

به این موضوع از لحاظ ترکیب  کردن
جمعیتی و قومی مهم نیست و 
متاسفانه برخی از شناسنامه ها در 
مواقعی باطل شده است که بخشی از 

به رای گیری ها بر می  این رخدادها 
گردد و به کاندیداها، البته نماینده 
های مجلس پیگیر هستند و این 

 واقعیتی است که وجود دارد.
بلوچستان به نوعی شاهراه 
ترانزیت مواد مخدر 
محسوب می شود با این مشکل چه 

 طور می توان روبه رو شد؟
رفع این مشکل، از قبل از  برای 

انقالب از طریق سخت افزاری کار 
شده است و این فقط مختص 
بلوچستان هم نیست، حتی در 
خراسان هم این مشکل وجود دارد. 
اما من معتقدم که باید کاری کنیم تا 
خرده فروش ها و عمده فروش ها 
بفهمند که این کار خوبی نیست. در 
واقع باید از بعد فرهنگی روی این 
موضوع کار بشود، حتی در سطح بین 
المللی هم روی بعد فرهنگی این 
مشکل به خوبی کار نشده است. البته 
قدرت های مافیایی کار خودشان را 
می کنند اما روی صحبت من برای 
فرهنگ سازی بین مردم است چون 
اگر مردم همکاری نکنند، کار برای 
گروه های مافیای قاچاق مواد مخدر سخت تر می شود و از این 

 مرز به جای دیگری می روند.
از سوی دیگر ظرفیت مرز می تواند فرصتی برای توسعه ی 

کشور باشد و باید از آن استفاده شود. مهم ترین  اقتصادی کل

ظرفیت مرز می تواند فرصتی برای توسعه ی 

کشور باشد و باید از آن استفاده  اقتصادی کل

شود. مهم ترین ظرفیت این مرز و طالیی ترین 

آن اشتراکات فرهنگی، زبانی با بلوچ های 

کشورهای همسایه است که از آن استفاده نشده 

 است.
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ظرفیت این مرز و طالیی ترین آن اشتراکات فرهنگی، زبانی با 
بلوچ های کشورهای همسایه است که از آن استفاده نشده 

 است.
این مسئله موجب 
می شود که 
تجارت خوبی در 
دوسوی مرز اتفاق 
بیافتند و دیگر 
جایی برای قاچاق 
مواد مخدر نمی 
ماند، اما به دلیل 
این که آن تفکر 
اشتباه تجزیه طلبی 
وجود دارد و فکر 
می کنند که این 

اتفاق و همبستگی، موجب جدایی بلوچ ها از کشور می شود به 
نوعی مانع تراشی می کنند تا این اتفاق نیفتد، حتی سعی شده 

 تا بین بلوچ های این دو سوی مرز تنفر به وجود بیاید.
چقدر مشکالت بهداشتی دراین استان شایع هست یا 

 بیماری هایی مانند ماالریا هنوز پا برجاست؟
بله! ما از بیماری ماالریا چیزی نشنیدیم. البته ماالریا به کلی 

  ریشه کن شده، چون ماالریا از آب های راکد ناشی می شود...
ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم؛ من نه به 
اندازه ی شما اما تا حدی با این استان آشنا هستم و 
می خواهم بدانم که مسائل بهداشتی در حال حاضر در چه 

 سطحی است؟
خب، در خصوص مسائل بهداشتی هنوز خیلی مشکل داریم، 
شاید طرف در آپارتمان زندگی می کند اما مرغ و بوقلمون هم 
نگهداری می کند. منظورم این است که هنوز فرهنگ بهداشتی 
در زندگی شهری هم خیلی رعایت نمی شود اما نه ماالریا، 

 چون دیگر در دنیا هم این بیماری مهار شده است.
اما همان طور که می دانید بلوچستان فقط به زاهدان 
ختم نمی شود و وقتی وارد روستاها می شویم حتی 
 فواصل بین شهرها، با مواردی از نظر بهداشتی روبه رو 

می شویم که قابل تامل است و شاید از این نظر به آن محروم؛ 
 می گویند!

احمدی نژاد مدیر صنایع دستی بودم و به  من در زمان آقای 
همین دلیل برای 

بحث  روستاها 
اشتغال زایی داشتیم 
از این رو اسامی 

 ۵حدود بیش از 
هزار روستا در این 
استان را دارم که 
همه از امکانات 
اولیه برخوردارند، 
حتی روستای باالی 

خانوار هم برق  ۰۳
 دارد، من دفاع 
نمی کنم شاید در همان روستایی که برق دارند بیمارستان 
ندارند. اما فراموش نکنید که در همان تهران هم مشکالت 
بهداشتی وجود دارد، ما در کل کشور با کمبود دارو روبه رو 

 هستیم.
  مسئله ی تعدد زوجین چه؟

این مسئله در شهرهای مختلف فرق داد و در برخی 
شهرها مردی که تعدد زوجین داشته بیش تر مورد نکوهش قرار 
می گیرد، اما در برخی شهرها شاید این طور نباشد، به هر حال 
باید در این خصوص هم یك آمارگیری درست صورت بگیرد تا 
بتوان در این مورد صحبت کرد. شاید حتی برخی مراجع تشییع 
بگویند که می توان چند تا زن گرفت، اما همه ی این ها 
بستگی دارد که در کدام شهر باشیم مثالً در خاش یا زاهدان 
شاید این مسئله راحت تر پزیرفته شود اما دلیل بر این نمی شود 
که مردم بلوچ با پدیده ی چند زنی و تعدد زوجین برخورد خوبی 

 دارند.
آقای بزرگ زاده، ممنون بابت فرصتی که در اختیار 

 ما قرار دادید...
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  کمبود فضای آموزشی کودکان در سیستان و بلوچستان

در طول تاریخ بشر، سه 
گفتمان در خصوص کودکان 
و حقوق آن ها وجود داشته 
است: گفتمانی که هیچ 
حقوقی برای کودک قائل 
نیست،  گفتمانی که کودک 
را موجودی آسیب پذیر که 
نیازمند حمایت در قالب حقوق رفاهی است تعریف می کند و 
گفتمانی که کودک را به عنوان یك فرد تقریبا مستقل که باید 

 همانند بزرگساالن از حقوق برخوردار باشد، می پذیرد.

، دو تحول عمده در زمینه ی حقوق کودکان که 02در قرن 
 باشد، رخ داد.“ سیاسی شدن کودک”و “ نهادینه شدن کودکی”

در این دوره، کودکان به دارندگان حقوق تبدیل شدند در حالی 
، تنها موضوع حقوق بودند. -در بهترین حالت-که پیش از آن 

تصویر لیبرال از کودکی شاد که عناصری هم چون دوست 
داشتن، مراقبت، آموزش، بازی و تفریح، رشد شخصی، 

شکوفایی استعدادها و حمایت در برابر کار را داشته است به 
تدریج مفهومی جهانی شد و کودکی با مبدل شدن به یك امر 

 عمومی از حریم خصوصی خانواده ها خارج شد.
همه ی حقوق برای ”در نظام بین المللی حقوق بشر که شعار 

را برگزیده است، کودکان از اهمیت باالیی برخوردار “  همه
هستند آن گونه که در معاهدات بسیاری همانند معاهده ی 

ژنو به عنوان اولین سند بین المللی در رابطه با حمایت  3504
از حقوق کودکان، به حقوق رفاهی آن ها توجه ویژه ای شده  

حقوق کودک هم با تفصیل بیش تری  3555است. اعالمیه ی 
سازمان ملل، اقدام به  3585به این موضوع پرداخته است. در 

تصویب یك کنوانسیون تقریباً جامع در مورد حقوق کودکان 
نمود که رویکرد مشارکتی را برای کودکان در نظر گرفته است 

 و کودکان را دارندگان حقوق معرفی می کند. 
اصل کلی است: اصل عدم تبعیض و  4این کنوانسیون دارای 

اصل حق ، اصل رعایت مصالح عالی کودک، برابری فرصت ها
 اصل احترام به دیدگاههای کودکو  حیات، بقا و رشد
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حقوق کودک هم به مسئله ی  3585کنوانسیون  05و  08مواد 
 پراهمیت آموزش پرداخته است.

 تعریف آموزش
آموزش دو تعریف عام و خاص دارد. معنای عام آموزش، 
عبارتست از همه ی فعالیت هایی که والدین و یا یك گروه یا 
جامعه از طریق آن ها مجموعه ای از ارزش ها، مهارت ها و 
قواعد اخالقی را به فرزندان یا نسل های آینده منتقل می کند 
که شامل رشد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی و سیاسی 

 کودک است.
هم چنین معنای خاص آموزش هم عبارتست از تصمیماتی که 
از سوی یك نهاد خاص)مدارس( به صورت خصوصی و یا 
دولتی)رسمی و غیر رسمی( عرضه می شود که شامل مقاطع 

آموزشی، ابتدایی، متوسطه، عالی و پایه است و -تحصیلی
حمایت مؤثری هم از حق آموزش پیش دبستانی را دربر می 

 گیرد.

 اهداف آموزش
پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و  -

 جسمی کودک

 توسعه ی احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی -

  توسعه ی احترام به والدین، هویت فرهنگی، زبان و ارزش
 های ادبی و ملی کشور خود و سایر کشورها

 آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئوالنه در  -
 جامعه ی آزاد و ترویج فرهنگ صلح دوستی

 توسعه ی احترام به محیط زیست -

 تعهدات دولت ها نسبت به حق بر آموزش کودکان: -
براساس اصول ماستریخت و لیمبرگ و میثاق حقوق اقتصادی، 

سازمان ملل و کنوانسیون 3511اجتماعی و فرهنگی 
حقوق کودک، دولت های عضو کنوانسیون سه نوع تعهد 3585

 در قبال حق بر آموزش را بر عهده دارند:
تعهد به رعایت: یعنی دولت ها باید خود از نقض این حق  -3

اجتناب کرده و اقداماتی را که مانع از تحقق آن می شود ترک 
 کنند.

یعنی دولت نه تنها باید خود از نقض حق   تعهد به حمایت: -0

بر آموزش خودداری کند بلکه باید از نقض حق مذکور به دست 
 ثالث جلوگیری نماید.

به این معنا که دولت باید برای تحقق  تعهد به ایفای کامل : -3
قضایی و اجرایی داشته  -کامل این حق، برنامه ریزی تقنینی

 باشد.
 با این توضیحات بر اهمیت حق بر آموزش تا حدودی پی 
می بریم اما به طور خاص در مورد وضعیت کودکان در استان 
سیستان و بلوچستان ایران ما با پدیده هایی مواجه هستیم که 
مانع تحقق حق برآموزش کودکان از جنبه های مختلف می 
شود. استانی محروم با زیرساخت های اقتصادی ضعیف، شغل 
های کاذب، فقر گسترده، قاچاق مواد مخدر، سنت های قومی و 
مذهبی حاکم، عدم آگاهی والدین و جامعه از حقوق خود و 

ی دولت از اقدامات سیاسی، وضعیت نابه سامان  دیگران، واهمه
امنیت مرزها، کم توجهی دولت، مجلس و دیگرنهاد های 
حکومتی به این استان، فاصله ی زیاد از مرکز و بسیاری از 

 دالیل دیگر...
اما در این میان وضعیت فضای آموزشی و به عبارت بهتر، فقر 
فضای آموزشی کودکان بلوچ در این منطقه، یك مانع اساسی 
برای تحقق اهداف نظام بین المللی حقوق بشر در رابطه با 
کودکان است. به گفته ی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و 

هزار متر مربع فضای آموزشی  ۱۳۳ما با کمبود   بلوچستان،
استاندارد در مقایسه با سطح ملی کشور در سیستان و بلوچستان 
مواجه هستیم. کمبود فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستان به 

درصد کودکان استان حضور در مقطع  30حدی است که 
درصد نوجوانان فرصت حضور در مقطع متوسطه  32راهنمایی و 

هزار  32را تجربه نمی کنند. سیستان و بلوچستان با کمبود 
کالس درس، دست کم به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
تا سرانه ی دانش آموزی استان به متوسط کشوری برسد اما با 

ی فضای   سال زمان خواهد برد. سرانه 35روند کنونی دستکم 
 (مترمربع است که این رقم در کشور )2.38  (پرورشی در استان

است. برخی مدارس استان هم به لحاظ استحکام بنا،  )  2.10
قدیمی و بسیار ضعیف هستند و بسیاری از دانش آموزان هم 

 چنان در کپرها درس می خوانند.
با توجه به این مهم که جمهوری اسالمی ایران، هم به میثاق 
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سازمان ملل و هم  3511حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
حقوق کودک ملحق شده است در قبال حق 3585به کنوانسیون 

بر آموزش، دارای همان تعهداتی است که پیش از این از آن ها 
اما آن چه که امروز، سیستان و بلوچستان با آن مواجه   یاد شد

است، نقض فاحش حقوق بشر در زمینه ی آموزش و حقوق 
کودکان است. تبعیض و عدم برابری فرصت ها، استعدادها را 
خاموش و کودکان شاد امروز را به بزرگان غمگین آینده تبدیل 
خواهد کرد. مصالح عالی کودکان، این بار زیر بار چرخ فقر، له 

خواهد شد و 
ناآگاهی، 

-سنتهای بی
تامل را بیدار 
خواهد ساخت و 
نابردباری های 
توجیه پذیر، 
شاید به جای 
مجسمه  بودا، 
تندیس صلح، 
آزادی، فرهنگ 
و نشاط را به 
توپ ویران ساز 
خشونت ببندد و 
سخت تر این 

 که همه چیز را به ناگاه فراموش کند.
دولت موظف است ضمن این که اقدامات فوری از جهت عدم 
تبعیض در آموزش و تامین فضای آموزشی مناسب و در 
دسترس که قابلیت انطباق با استانداردهای بین المللی را داشته 

-باشد انجام دهد می بایست با برنامه ریزی و اقدامات تقنینی
قضایی و اجرایی به توانمندسازی کودکان وآموزش آن ها یاری 

 برساند.

فقر فضای آموزشی بر یادگیری کودکان اثرات منفی بسیاری 
دارد از میزان توجه آن ها خواهد کاست و کار برای معلمین آن 
ها بسیار سخت تر خواهد بود و در بدترین حالت با نبود فضای 

 آموزشی مناسب، کودکان از فرصت تحصیل باز می مانند.

فضای آموزشی مناسب مطابق با استانداردهای تعریف شده بین 
 باشد:  4ASویژگی موسوم به  4المللی می بایست دارای 

دولت های عضو کنوانسیون در وهله ی اول   موجود بودن:
متعهد هستند که آموزش را موجود سازند یعنی تضمین نمایند 
که از نظر کمی، موسسات و برنامه های آموزشی فعال و مجرا 
در کشور به حد کفایت وجود دارد که نیازمند اختصاص دادن 
تسهیالت ویژه در این زمینه و به خصوص در مورد استان های 

محروم و مرزی همانند سیستان و بلوچستان و افزایش بودجه  
ساالنه ی آن 
هاست که تامین 
فضای آموزشی 
مناسب از 
اولویت های آن 

 است.
قابل دسترس 

دولت ها   بودن:
متعهد هستند 
که آموزش را 
قابل دسترس 
سازند. یعنی 
دولت باید برای 
حذف واقعی 
تبعیض های 
طبقاتی، جنسیتی، قومی و نژادی در حوزه ی آموزش تالش 
کرده و برخورداری یکسان و برابر همگان از حق آموزش را 
تضمین کند. بنابراین امکان داشتن و در دسترس بودن فضای 
آموزشی مناسب باید برای همگان از جمله کودکان بلوچ تضمین 
شود به گونه ای که حتی از نظر بعد مسافت باید یك فاصله ی 
معقول از محل سکونت دانش آموز داشته باشد که فرد دچار 

 مشقت دسترسی نشود.
یعنی دولت می بایست تضمین های حداقلی   قابل قبول بودن:

راجع به کیفیت آموزش را رعایت نماید. مثالً فضای آموزشی 
باید از نظر بهداشت و سالمتی برای کودکان و معلمان، امکانات 
مناسبی را فراهم نماید و یا به تعداد معلمان به حد کافی و 
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متناسب با جمعیت دانش آموزان وجود داشته باشد. فضای 
آموزشی باید به گونه ای باشد که امکان مشارکت فرهنگی و 

آموزشی و ورزشی و 
تفریحی کودکان را 

 تامین نماید.
 قابل انطباق بودن:

یعنی فضای آموزشی 
باید مطابق با کیفیت 
های تعریف شده ی 
بین المللی باشد که 
انطباق پذیر با شرایط 
خاص کودکان و 
همچنین انعطاف پذیر 
باشد. مثالً فضای 

آموزشی باید برای افراد خاص همانند پناهندگان، اقلیت های 
قومی و مذهبی، کودکان بی سرپرست، کودکان استثنایی و 
مردمان بومی، کیفیت ها و ویژگی های خاص مطابق با 

 نیازهای هر کدام از این دسته هارا داشته باشد.
کودکان، نزدیك ترین افراد به لحظه ی تولد هستند و بی 
توجهی به آن ها اولین تهدید به وضعیت مرگ های معنوی 
است؛ انسانی که به خاطر فقر نمی تواند همانند انسانی دیگر 
باشد باور کنید انسانی است که همانند انسانی دیگر نیست. 
پذیرش واقعیات، می تواند انگیزه ای برای شدن باشد؛ راهکار، 
تفکر نقاد، خواستن های مداوم و اعتراض های معقوالنه است. 

های حقوق  NGOپیگیری های نمایندگان مجلس، تالش
بشری، دیالوگ های مستمر، آگاه سازی و ظرفیت سازی افراد 
برای شناسایی حقوق خود و دیگران و توانمند سازی آن ها 
برای مطالبه ی این حقوق، تنها وظیفه ی والدین و یا گروه 
های فعال منطقه ی سیستان و بلوچستان نیست؛ شهروند 
جهانی، نقش همگانی همه ی افراد برای حمایت از حقوق بشر 
و به طور خاص حقوق کودکان است. بنابراین هر فردی به 
سهم خود باید در انتقال معضالت به دولت و هم چنین ارائه ی 
پیشنهادات و نظرات خود از هر طریقی، به تامین و تضمین 

 حقوق کودکان کمك نماید.

دموکراسی یك فرایند یکباره نیست تالشی است مستمر که 
نیازمند انسان های کنشگر و مسئول در هر جامعه است.در این 
پروسه، کودکان شاد و 

آزاد، سرمایه های آینده  
جوامع متمدن هستند. 

 -یادمان باشد که هدف
های بزرگ با دستان 
کوچك تحقق نمی یابد 
روح جمع و اراده های 
همسو، کودکان را تنها 
نخواهد گذاشت و نهایتاً 
دولت ها، ملزم به 
پذیرش تعهدات خود و 
انجام مطالبات همه ی 

 مردم می شوند.

 جمع بندی
کودکان استان سیستان و بلوچستان در وضعیت مناسبی از نظر 

 فضای آموزشی قرار ندارند.

بسیاری از کودکان به خاطر فقر فضای آموزشی از ادامه 
 تحصیل باز می مانند.

فقر اقتصادی، مهم ترین عامل کمبود زیرساخت های آموزشی 
 در این استان است.

دولت ایران متعهد به اجرای مفاد میثاق حقوق اقتصادی، 
حقوق 3585و هم چنین کنوانسیون  3511اجتماعی و فرهنگی 

 کودک در حوزه ی آموزش می باشد.

عدم تامین فضای آموزشی مناسب از سوی دولت، نقض حقوق 
 بشر است.

ها و نمایندگان مجلس و انتقاد مستمر از وضع  NGOفعالیت 
 موجود، یکی از راهکارهای مهم برای مطالبه از دولت است.

کودکان، بزرگساالن آینده و سرمایه های گرانبهای امروز ما 
 هستند.

 

 * کارشناس حقوق بشر
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  تغییر جایگاه و نقش زن بلوچ

در چهارمین فوروم اقلیت ها 
در سازمان ملل در نوامبر 

در ژنو که به  0233سال 
وضعیت زنان و چگونگی 
بهبود آن اختصاص یافته بود، 
گزارش ها حکایت از این 
داشت که در کشورهایی که در رابطه با گروهی از مردم به 

دالیل زبانی، مذهبی، اجتماعی تبعیض قایل 
می شوند، زنان متعلق به جامعه ی مورد 
تبعیض و ستم، چند برابر مردان آن جامعه 
مورد تبعیض و ستم های متفاوت قرار می 

 گیرند.

این گزارش ها و تحلیل ها بیش تر از  
کشورهایی  بود که، در قانون اساسی زنان و 

مردان از حقوق مساوی برخوردارند. این در حالی است که در 
قانون اساسی ایران بندهایی وجود دارد که تبعیض جنسیتی، 
زبانی، ملی و مذهبی را قانونی می کند. این قوانین به خصوص 
زنان گروه های ملی تحت ستم را، با مشکالت بسیاری برای 

 مبارزه در راستای دستیابی به حقوق خود مواجه کرده است. 

فرهنگ بلوچ که در اشعار و ادبیات فولکلور بلوچی بازتاب یافته، 
حکایت از شرکت زن در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی 

 فرهنگی در جنگ و صلح دارد.

این نکته در نوشته های افسران انگلیسی که 
بعد از  قرن هفدهم میالدی در مناطق 
پشتون، سند، پنجاب بلوچستان کرمان، و 
مناطق دیگر ایران مسافرت کرده نیز مشهود 
است. ستوان هنری پاتینجر که در اوایل 
قرن هجدهم به بلوچستان مسافرت کرده 

در جامعه ی عشایر بلوچ، زن به 

نحو چشمگیری از حقوق مساوی با 

مرد برخوردار است و به قولی زن 

چه در کِشت و کشتار و چه در 

کُشت کشتار و چه در جامعه و چه 

 در انجمن، با مرد بلوچ همراه است.
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عکس از مهر -هنر سوزن دوزی زنان بلوچ   



  

 

آن ها با زنان خود با احترام و ادب و رعایت ”است می نویسد: 
نزاکت و دقت رفتار می کنند و مانند سایر مسلمانان تعصب 
جاهالنه نداشته و از این که ایشان را با یك خارجی به صورت 

او در جای دیگری از “  ساده و معمولی ببینند ناراحت نمی شوند.
چنان که پیش از این اشاره کردم، ”سفرنامه ی خود می گوید: 

زنان از اجتماع مردان جدا نیستند و همه با هم زندگی می کنند 
 (3)“و بر سر یك سفره غذا می خورند.

ژنرال  سرپرسی سایکس که دل خوشی از مردم بلوچ به دلیل 
مقاومت برای حفظ استقالل بلوچستان در مقابل انگلیس 

نداشت نیز در سفرنامه ی خود اقرار می کند: 
این نکته قابل ذکر است که بلوچ ها کامالً ”

صحیح العمل و درست کارند و چنان چه یك 
ای به آن ها   چیز قیمتی یا سند و نوشته

بسپارند، ابداً خیانت نمی کنند و در نگهداری 
آن از جان خود نیز دریغ نخواهند کرد. از 
طرفی، در اخالق هم قابل تمجید می باشند، 

زیرا با زن های خود به طور تساوی و عادالنه رفتار می 
 )2(“نمایند.

آقای علی اکبر جعفری در مقاله ی خود با نام بلوچ و بلوچی، 
در مجله ی سخن و در تایید این که در جامعه ی  3340درسال 

عشایر بلوچ، زن به نحو چشم گیری از حقوق مساوی با مرد 
زن چه در کِشت و کشتار و چه در ”برخوردار است نوشته است: 

کُشت کشتار و چه در جامعه و چه در انجمن، با مرد بلوچ همراه 
 )3(“است.

در ارتباط با تغییر موقعیت زن در جامعه ی 
بلوچستان، سیلویا مَتیسون یك مردم شناس 
که با جامعه ی بلوچستان آشنایی دارد، در یك 

در گذشته ”گفتگو با اناتول لیوین می گوید: 
زنان از آزادی های بسیاری در جامعه ی 
بلوچستان برخوردار بودند. زنان در رهبری 
بلوچستان در حکومت مستقل بلوچستان به 
پایتختی کالت، نقش واالی سیاسی و نظامی 

بلوچستان در  زنان در رهبری 

به  بلوچستان  حکومت مستقل 

پایتختی کالت، نقش واالی سیاسی 

و نظامی داشتند. هم اکنون نیز این 

تبعیض نسبت به زنان در جامعه ی 

 بلوچ، عمومی نیست. 
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داشتند. هم اکنون نیز این تبعیض نسبت به زنان در جامعه ی 
تفکیك جنسی در ”بلوچ، عمومی نیست. مَتیسون می گوید: 

جامعه ی بلوچ چیز جدیدی است، احتماالً بعد از ارتباط جامعه 
ی بلوچستان با جوامع دیگر تفکیك و تبعیض جنسی به جامعه 

ی بلوچستان راه پیدا کرده است. اناتول لیوین هم در کتاب خود  
بعداً با یك خانم اشراف بلوچ، رابینا عرفان که ”می نویسد که: 

نماینده ی مجلس از حزب ملی بلوچستان )پاکستان( بود، آشنا 
شدم که سازمان خیریه ی او کارهای خوبی برای زنان در 

منطقه انجام داده بود و حتی موثرترین نیرو 
 )4“(در ایجاد  تیم فوتبال زنان پاکستان بود.

در ایران  نیز زنان بلوچ  در کارهای اجتماعی 
و شغلی توانستند، توانایی های خود را نشان 

در حال حاضر و بر اساس آمار مرکز  بدهند.
درصد مشاغل مدیریتی استان 31آمار ایران، 

مذکور در اختیار زنان است و و زنان مشغول 
به کار در این استان طبق آمار از برخی استان 

نفر از  100هزار و  81ها پیشی گرفته است؛ 
زنان استان شاغل هستند)البته شاید این عدد به دلیل 
جمعیت بیش تر سیستان و بلوچستان نسبت به آن استان 
ها باشد(. هم اکنون بلوچستان جزو محدود استان های 
ایران است که شهردار، فرماندار، نماینده ی مجلس و زنان 

 (5) در عرصه های دیگر نیز مشاغل باال دارند.

با این همه، آن چه واضح است این است که زنان بلوچ نسبت 
به تاریخ گذشته ی جامعه ی بلوچ، نقش کم تری در عرصه 
های متفاوت اجتماعی دارند. این پدیده برای کسانی که امروز 
به بلوچستان برای کار، سفر یا تجارت می آیند، مشهود است. 
آقای محمود دولت آبادی در کتاب خود، دیدار بلوچ، تجربه ی 

تا این جا اگر ”  خود از سفر به زاهدان را چنین بیان می کند: 
چیزی بخواهم بگویم، جز پر هیبت و شمایلی بیرونی، تصویری 
از آن ها نمی توانم بدهم... مردم، در این جا، در چشم کسی 

چون من، یعنی مردان: )زیرا زن ها غیبی و دور از نگاه هستند.(  
بیشتری ها موقر و آرام و متکی به درون و کم توجه به بیرون 
 از خود، در پوشاک ها سنگین و پسندیده راه می روند و 

 (6)“می نشینند، لم می دهند و نگاه می کنند.

این طور که پیدا است، مردان واپسگرای بلوچ در برقرار کردن 
ارتباط با جامعه، از کمك حکومت های مرکزی برای بیرون 
راندن زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
استفاده کرده اند. چه بسا امروز  بخشی از مردان بلوچ، تفکیك 
و تبعیض را به نام فرهنگ بلوچ توجیه می کنند؛ در این کار، آن 
ها نیز از قوانین مردساالری که توسط دولت های ایران 
افغانستان و پاکستان به نام مذهب حاکم شده، به نفع خود 
استفاده می کنند. حکومت ها نیز زمینه های 
مناسبی برای این تفکیك و تبعیض، با سرمایه 
گذاری در آموزش و تبلیغ فرهنگِ ضد زنِ 

 مذهبی ایجاد می کنند.

ارتباط جامعه ی بلوچستان با جوامع محافظه 
کار عرب در کشورهای همسایه که تعداد 
زیادی برای کار و امرار معاش اقامت گزیده اند 
نیز در عادی کردن و تفکیك  و تبعیض 

 جنسیتی کمك کرده است.

...طرفداران برابری حقوق جنسی در بلوچستان راه دشواری را در 
پیش دارند تا دوباره زن بلوچ به جایگاهی برابر با مردان، اینبار 
هم از لحاظ قانونی و هم در عرصه های دیگر اجتماعی در 

 جامعه دست یابد. 

 

 کارشناس مسائل بلوچستان*
پاتینجر، هنری، مسافرت سند و بلوچستان: اوضاع جغرافیائی و تاریخی،   -3

و  12-11، صص 3348ترجمه ی شاهپور گودرزی، انتشارات کتابفروشی دهخدا، 
21 
سایکس، سرپرسی، سفرنامه ی ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار مایل در  -0

-354صص  3313ایران، ترجمه ی حسین سعادت نوری، چاپخانه ی آسمان،
355 

 3340. 5و  8،  34جعفری، علی اکبر، بلوچ و بلوچی، مجله سخن : ش.  -3
 ۰۵۱کشوری دشوار، کتاب های پنگوئن، صفحه ی -لیوین، آناتول، پاکستان -4
اجتماعی زنان سیستانی و  -براهویی، نرجس خاتون، رشد مشارکت اقتصادی -5

 3350اردی بهشت ماه  4بلوچستانی، روزنامه ی دنیای اقتصاد، 
دولت آبادی، محمود، دیدار بلوچ، انتشارات پیوند/شبگیر، چاپ اول، تهران،  -1

 5، ص 3383

زنان بلوچ نسبت به تاریخ گذشته 

ی جامعه ی بلوچ، نقش کم تری در 

عرصه های متفاوت اجتماعی دارند. 

این پدیده برای کسانی که امروز به 

بلوچستان برای کار، سفر یا تجارت 

 می آیند، مشهود است.
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 امنیت و برابری، حق اهل سنت در بلوچستان 

کردها، بلوچ ها، عرب ها و یا دیگر اقوام اهل تسنن، چه می 
گویند و چه می خواهند؟ آیا آن ها حقوقی بیش از حقوق دیگر 
مذاهب را مطالبه می کنند؟ آیا آن ها مایلند هویت ایرانی خود 
را نادیده گیرند یا بر طبل جدایی می کوبند؟ و در یك کالم آیا 

 ها تهدیدی برای امنیت ملی هستند؟  آن
البته پاسخ همه ی سواالت باال منفی است. ما شهروندان 
ایرانی و مسلمان سنی مذهب، سال های سال در کنار خواهران 
و برادران شیعه ی خود زندگی آرام و توام با آرامشی داشته ایم. 
برای بلوچ ها، کردها و همه ی اقوام دیگر، ایرانی بودن همواره 
بخشی از هویت انکار ناپذیر محسوب شده است. ما بعنوان 
 جامعه اهل سنت نه تنها امروز ناقض امنیت نیستیم بلکه 
بیش تر از همیشه هم نیاز به امنیت داریم و هم مدافع حفظ 
امنیت هستیم. به سخن دیگر اساساً مشکل امروز ما عدم وجود 
و تامین امنیت در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم و غیره است. اما این امنیت چیست و چرا ما 
خواهان این تعریف از امنیت و برخورداری تمامی شهروندان 
ایران به خصوص اقوام ایرانی اعم از بلوچ، کرد، عرب و 

 دیگران از آن هستیم؟
امنیت در لغت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و عدم 

هراس و بیم است. امنیت همواره در سه 
سطح امنیت ملی، داخلی و عمومی مطرح 
است. امنیت عمومی ناظر بر تولید و حفظ 
شرایطی است که در آن منافع، مصالح، 
حقوق افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی 
تامین می شود، در این سطح وجوه امنیت 
عبارت است از سیاسی، اقتصادی، قضایی، 
فرهنگی و اجتماعی. امنیت دو بعد ذهنی 
)احساس امنیت( و عینی نیز دارد. احساس 

امنیت حالتی است که اغلب اعضای گروه یا جامعه طی آن خود 
را فارغ و مصون از هرگونه تهدید در معرض خطر بودن، 
احساس می کنند. امنیت اجتماعی یعنی فقدان تهدید نسبت به 
حقوق افراد اعم از حقوق فردی و اجتماعی که این حقوق نیز 

به حقوق طبیعی یا ذاتی 
)حق حیات، خانواده، اشتغال 
و غیره( وضعی )حقوق مدنی 
و سیاسی( و اجتماعی قابل 
تقسیم است و شامل هر دو 

 بعد عینی و ذهنی می شود.
مردم رنج دیده ی سیستان و 

بلوچستان، خواهران و برادران اهل تسنن ما سال هاست که از 
احساس ناامنی رنج می برند. شرایط تحمیل شده بر آنان، 
وضعیت و محیط اجتماعی بغرنجی را پیش روی آنان قرار داده 
که تهدید کننده ی امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

 قضایی شان است.
امنیت اجتماعی و احساس آن جزئی از حقوق شهروندی و 
حقوق بشر است در حالی که ایجاد مزاحمت، تهدید، ضرب و 
شتم و حتی قتل توسط افراد منتسب یا وابسته به نهادهای 
امنیتی و نظامی در مناطق سکونت اهل تسنن به خصوص 

 سیستان و بلوچستان امری عادی محسوب می شود. 
امنیت قضایی و احساس آن مرتبط است با عملکرد صحیح، به 
هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی. شاخص های امنیت 
قضایی هماهنگی با نیازهای روز جامعه، 
عادالنه بودن، ثبات قوانین، برابری در 
اجرای قوانین، استقالل قاضی، فقدان نفوذ 
افراد و سازمان ها در دستگاه قضایی، 
برخورد قاطع با متخلفان و سرعت در 
رسیدگی به پرونده های قضایی است. 
وضعیت کنونی من و بسیاری از دوستانم 
اعم از کرد و بلوچ، شواهد غیرقابل انکاری 
هستند بر فقدان امنیت قضایی در سیستان و 
بلوچستان و دیگر مناطق محل سکونت اهل تسنن. مرور سریع 
و مختصر پرونده ی قضایی من و برادرانم نشان دهنده ی 
برخورد غیر متعارف و تبعیض آمیز علیه همه ی ما در دستگاه 
قضایی، نقض مکرر آیین دادرسی کیفری از جمله عدم 

مردم سیستان و بلوچستان از کم 

ترین امنیت اقتصادی برخوردار 

نیستند. آنان شرایط نابرابری در 

دسترسی به فرصت های تحصیلی، 

شغلی و درآمد دارند. شاخص های 

بیکاری در مناطق مورد بحث، بسیار 

 بیش تر از دیگر مناطق است. 
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برخورداری از حق دفاع عادالنه همراه با وکیل و موارد دیگر 
 است.

مردم سیستان و بلوچستان از کم ترین امنیت اقتصادی برخوردار 
نیستند. آنان شرایط نابرابری در دسترسی به فرصت های 
تحصیلی، شغلی و درآمد دارند. شاخص های بیکاری در مناطق 

 مورد بحث، بسیار بیش تر از دیگر مناطق است. 
سخن درباره ی تامین اجتماعی و احساس امنیت در ایام 
بیکاری و سالمندی نیز چنان دور از واقع است که فقط به 
طنزی تلخ شباهت دارد. گرسنگی و فقر، سوء تغذیه و بیماری 
در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان امری نیست که از 

 دید هر ناظر منصفی پنهان بماند. 
و باالخره امنیت سیاسی و احساس آن برای اهل سنت ایران و 
شهروندان بلوچ و کرد، کیمیای کمیابی است که چشم اندازی 
برای دسترسی به حداقل آن هم، ناممکن می نماید. انتخابی 
بودن مسئوالن، فرصت برابر برای انتخاب شدن برای سمت 
های سیاسی، آزادی بیان و وجود زمینه و فرصت برای مشارکت 
در تصمیمات راجع به مسائل جامعه، فقط برخی از وجوه امنیت 
سیاسی را تشکیل می دهند که مردم اهل تسنن کم ترین 

 دسترسی به آن ها را ندارند. 
بنابراین همانطور که اشاره شد در طلب برخورداری از حداقل 
های حقوق شهروندی و حقوق بشر، هیچ کس بیش از اهل 
تسنن و به خصوص بلوچ ها، کردها و دیگر اقوام ایرانی در 
اقلیت، طالب امنیت نیست و در عین حال هیچ کس بیش از آن 
ها قربانی نبود امنیت و احساس آن نبوده و نیست. مردم اهل 
تسنن مردمی خون گرم، صمیمی، صلح جو و آرامش طلب 
هستند. تاکنون چند بار شنیده اید مردمی که برای سیاحت و 
گشت و گذار به سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، 
ایالم یا هر گوشه و کنار دیگر مناطق محل سکونت اهل تسنن 
رفته اند، شاهد و ناظر مهمان نوازی و لطف و رحمت میزبان 
نبوده باشند؟. عشق به توسعه و آبادی ایران و استان های 
محروم در دل همه ی بلوچ ها و کردها در کنار سایر اقوام، زنده 
و پایدار است. آنان هنوز هم منتظرند تا روزی دولت مرکزی از 
نگاه به این مناطق به عنوان پیرامون و حاشیه دست شوید و 
همان قدر که به توسعه ی مناطق مرکزی ایران می اندیشد، به 
فکر توسعه و آبادانی، رفاه و برخورداری و آزادی و امنیت برای 

 استان های مرزی به خصوص سیستان و بلوچستان نیز باشد. 
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بلوچستان پهناورترین استان ایران است که اکثریت مردمانش 
بلوچ و اهل تسنن می باشند. به نظر نگارنده به عنوان یك 
مدافع حقوق اهل تسنن ایران که دقیقا به همین جرم در زندان 
به سر می برم، این تبعیض مذهبی و قومی اساسی ترین مشکل 
این استان است، تامین نشدن حقوق اهل سنت به صورت برابر 
با سایر شهروندان ایرانی و اعمال تبعیض سیستماتیك از سوی 
حکومت و امنیتی کردن فضا به بهانه های مختلف باعث بروز 
فقر شدید و عقب ماندگی مردم از هر لحاظی شده است. ناگفته 

نماند که در پشت فضای امنیتی 
ایجاد شده در این مناطق، افراد 
مغرض و سودجو برای اهل سنت 
طرح ها و نقشه ها چیده اند و 
گاهاً برای رسیدن به اهدافشان 
ابایی ندارند از این که مدارس و 
حوزه های علمیه ی اهل سنت را 
تخریب و طلبه ها را از مدارس 
بیرون کنند )با هر بهانه ای که 
باشد(، فعاالن مذهبی را به دار 
بکشند، یا مساجد را به فضای 
سبز و پارک تبدیل کنند و دست 
آخر اگر هم هیچ بهانه ای پیدا 
نکنند می گویند که باید مدارس 
زیر نظر دولت فعالیت داشته 
باشد، اگر هم عالمی از علمای 
اهل سنت در این مناطق از این 
گونه محدودیت ها ابراز نارضایتی 
کرد و عکس العملی نشان داد با 
تهمت زدن بر آن ها و پرونده 
سازی برایشان، آن ها را روانه ی 

 زندان کنند. 
اهل سنت ایران همواره شاهد توهین به مقدسات خود حتی از 
رسانه به اصطالح ملی بوده، کودکان آنان ناچار هستند در 
مدارسی تحصیل کنند و کتاب هایی را مطالعه کنند که مغایر با 
باورهای مذهبی آنان است، هر گاه نیز علما و جامعه ی اهل 

سنت ایران، به این قبیل توهین ها واکنش اعتراضی ولو به 
مسالمت آمیزترین شکل ممکن نشان داده، از سوی دولت 
مرکزی و نیروهای امنیتی در قالب یك واکنش امنیتی توام با 
داغ و درفش به اعتراض آنان پاسخ داده شده و آنان را وادار به 
سکوت کرده اند؛ حتی بعضاً مخل امنیت ملی و محارب هم 
شناخته می شود و البته وضعیت دادگاه ها و چگونگی صدور 

 احکام هم که بر همگان آشکار است...
مشکالت اهل سنت ایران و بلوچستان کتاب قطور بی پایانی 
است که بیش از سه دهه در ایران 
ین  ین حال ا با ا عمر دارد، 
مشکالت طوالنی و تاریخی و 
پرهزینه از نظر نگارنده قابل حل 
است. از راه های برون رفت این 
استان از مشکالت کنونی که 
برآورده شدن آنان موجب سعادت 
و شکوفایی جامعه ی ایران در 
بعدی وسیع تر خواهد بود، می 
 توان به این موارد اشاره کرد:

احترام به مقدسات اهل سنت -3 
رفع تبعیض و احقاق حقوق از  -0

سنت  هل  ته ی ا ف  دست ر
ایجاد فضایی مناسب در جهت  -3

اعالن و اظهار شعائر دینی مذهبی 
به کار گیری علما در امور و  -4

تعامالت سیاسی و اختیار دادن به 
آن ها من باب تبیین و تحکیم 

سرمایه -5اصول و فروع شرع 
گذاری دولت و اختصاص بودجه  
کافی برای آبادانی و ساخت و ساز 

ایجاد  -2توسعه و سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری -1
خارج کردن استان -8کارخانه های بزرگ برای اشتغال جوانان 

 از فضای امنیتی .
 

 * زندانی اهل سنت محکوم به اعدام از زندان رجایی شهر کرج

مشکالت اهل سنت ایران و بلوچستان کتاب قطور بی 

پایانی است که بیش از سه دهه در ایران عمر دارد، با 

این حال این مشکالت طوالنی و تاریخی و پرهزینه از 

 نظر نگارنده قابل حل است. 
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  سایه ی امنیتی ها بر سر سیاست های اشتغالزایی در سیستان و بلوچستان

محله ی اسالم آباد با نام 
در “  کهن گالمان”محلی 

حاشیه ی شهرستان خاش 
واقع شده، مرکز خرید و 
فروش مواد مخدر در این 

شهرستان است و یك آینه  
تمام نما از وضعیت شهرهای استان 

، حسینعلی 50سیستان و بلوچستان. آذرماه 
شهریاری، نماینده ی اصولگرای زاهدان در 
مجلس ایران گفت نرخ بیکاری در استان 

درصد است. اگر  52سیستان و بلوچستان، 
شما یکی دو روز در محله ی اسالم آباد 
خاش مثالً حد فاصل بین فلکه ی پسته و 
جاده پشتکوه گشت بزنید، می توانید ادعا 

درصد  82کنید این نرخ غیرواقعی است و 
 مردم این منطقه بیکار هستند.

وقتی شما در اسالم آباد خاش بیکار باشید، چه می کنید؟ بازار 
فروش مواد مخدر اشباع شده است، فروش گالن فرآورده های 
نفتی می تواند یك راه حل دیگر باشد و یا این که بروید سراغ 
جابجایی افغان ها از مرز. یك بازار جذاب دیگر هم وجود دارد؛ 
کولبری. سن و سال هم نمی شناسد، بستگی به بنیه تان دارد، 

از ده سالگی هم می توانید 
شروع کنید، بستگی به عرضه 

هزار  522تا  322تان دارد، از 
تومان در ماه حقوق می گیرید. 
توپ پارچه، جنس دست دوم، 
قطعه ی خودرو، پوشاک 
وغیره، این ها کاالهای جذاب 
تری برای قاچاق و درآمد 

 بیشتر هستند. 
از حاشیه ی شهر خاش می 

توانیم به حومه ی شهرستان سراوان سفر کنیم، روستای دزک. 

اردیبهشت همین امسال، رسانه های نزدیك به دولت  32
ساله  08حسن روحانی اعالم کردند که اشرف سپاهیان، زن 

ای که کارشناس ارشد مدیریت دولتی دارد به عنوان دهیار این 
روستا انتخاب شده است. رسیدن زنان به سمت های مدیریتی 
در این منطقه، نماد یك تغییر است، تغییر اجتماعی. این تنها 
خبر مربوط به دزک نیست، خرمای این منطقه هم مانند 
خرمای سایر مناطق شهرستان سراوان بس مشهور و خوشمزه 
است. دزک، یك مسجد جامع معروف هم 
دارد. معروف تر از همه ی اینها اما کپرنشین 

هزار نفری هستند.  5های این روستای 
روستای دزک فاصله ی چندانی با سراوان 
ندارد، وقت رفتن به شهر می توانید کپرها را 
ببینید. بیکاری در این منطقه بیداد نیز می 
کند، بیسواد و تحصیل کرده هم ندارد، همه 
قربانی شده اند. زن ها این جا سوزن دوزی 
می کنند، شاید مشتری ای بیاید، مردها 
گازوئیل کشی می کنند، شاید با گلوله ی نیروی انتظامی کشته 

 شوند. 
میلیون نفر جمعیت دارد.  3استان سیستان و بلوچستان، حدود 

 3نرخ رشد جمعیت در سال های اخیر در این استان حدود 
 3.0درصد بوده که در مقایسه با میانگین ملی ایران، یعنی 

درصد، نرخ باالیی است. این 
نرخ باالی رشد جمعیت، چالش 
هایی برانگیخته است. افزایش 
جمعیت سیستان و بلوچستان 
یعنی افزایش جمعیت اهل 
تسنن و این چیزی نیست که 
حکومت ایران را خشنود کند. 
سویه های پنهان تالش 
حکومت برای افزایش جمعیت 
هم به رقابت برای توازن 

 جمعیت شیعه و سنی باز می گردد. 

اگر شما یکی دو روز در محله ی 

اسالم آباد خاش مثالً حد فاصل بین 

فلکه ی پسته و جاده پشتکوه 

گشت بزنید، می توانید ادعا کنید 

 08این نرخ غیرواقعی است و 

بیکار  درصد مردم این منطقه 

 هستند.
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از سوی منابع رسمی،  52آمار شاغل های این استان در سال 
هزار نفر اعالم شده است. توران سرابندی، مسئول  252

دبیرخانه ی اشتغال سیستان و بلوچستان فروردین ماه امسال 
هزار شاغل وجود دارد، چیزی  381اعالم کرد که در این استان، 

حدود نصف آمار قبلی. دولت حسن روحانی هم چنین امسال 
هزار شغل در این استان ایجاد می کند، فکر  31اعالم کرده که 

می کنید با فرض عمل کردن دولت به وعده اش، از این تعداد، 
چند فرصت شغلی نصیب جوان های بیکار محله ی حسن آباد 

 خاش یا روستای دزک سراوان می شود؟
بگذارید به یك جای مدرن تر سر بزنیم، 
دانشگاه های سیستان و بلوچستان. مهرماه 

، نماینده ی مجلس ایران اعالم کرد که از 53
نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه های  ۷۵۴

نفر آن ها بلوچ  ۰۴سیستان و بلوچستان، تنها 
هستند. این داستان اختصاص به دانشگاه ها 
ندارد که بخواهد با استدالل هایی چون 
نگرانی حکومت جمهوری اسالمی درباره ی 
توسعه علمی، تهاجم فرهنگی، اسالمی کردن 

دانشگاه ها و غیره توجیه شود، بلکه نمونه های جزئی تری هم 
، محمد سعید اربابی، نماینده ی دیگر مردم 50هستند. مرداد 

این استان در مجلس گزارش داد در شهرستان چابهار از مجموع 
نفر دعوت شده به مراحل آزمون استخدامی گارد و انتظامات  ۷۰

 نفر از متقاضیان بومی پذیرفته شده اند.  0بنادر چابهار، تنها 
اگر مالک وضعیت استخدام بومی ها در هیات علمی دانشگاه 

نفر نیروی  3335هزار شغل وعده داده شده، تنها  31ها باشد، از 
بومی شانس استخدام خواهند داشت و اگر مالک استخدام 
صورت گرفته در شهرستان چابهار باشد، این 

 نفر می رسد.  3251تعداد به 
به نظر می رسد به دالیل امنیتی، جمهوری 
اسالمی هیچ عالقه ای برای تغییر این فرایند 
ندارد. آن ها به طور فزاینده ای به اهل سنت 
بی اعتماد هستند و به دالیل مذهبی و 
سیاسی، نگران تشکیل شبکه های مدیریتی 

 محلی هستند. 
در همین حال فرصت های مهم اقتصادی 
مانند قاچاق کاال و قاچاق مواد مخدر و تمایل 

سیستان و  جمعیت  فزایش  ا

بلوچستان یعنی افزایش جمعیت 

اهل تسنن و این چیزی نیست که 

حکومت ایران را خشنود کند. سویه 

های پنهان تالش حکومت برای 

افزایش جمعیت هم به رقابت برای 

توازن جمعیت شیعه و سنی باز می 

 گردد. 
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و تسلط قوی نیروهای نظامی و امنیتی بر مرزهای ایران، این 
مسئله که تسلط مدیریتی در این منطقه در اختیار عده ای 
محدود و یا دستچین شده باشد را از منظر حاکمیتی، موجه می 

 سازد.
اما بر خالف سخت گیری های کنونی در حوزه ی مدیریت 
اجرایی در حوزه ی انتظامی و امنیتی، دولت ایران عالقه مندی 

 ویژه ای به جذب نیروهای بومی نشان داده است. 
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، آذرماه سال 

مجوز استخدام هزار نفر از نیروهای بومی در ”گذشته گفت 
نیروی انتظامی که همواره مورد اعتراض برخی از معتمدان و 

به گفته ی این مقام دولت روحانی، “ مردم بود، صادر شده است.
منتهی نظیر این اقدام در سپاه پاسداران نیز انجام خواهد شد ”

شکل آن متفاوت و بر اساس ضوابط خاصی خواهد بود زیرا اکنون 
نیز شمار زیادی از نیروهای بومی با بسیج و سپاه همکاری می 

 “کنند.
به طور جدی در دستور  88سیاست جذب نیروهای مردمی از سال 

کار سپاه قرار گرفت. مرحله ی نخست این طرح با جذب سربازان 
اهل سنت که تمایل به خدمت سربازی نداشتند، شروع شد. در 

نفر را مسلح و به خدمت  5522سپاه،  53همین زمینه، تا سال 
نفر از تبعه ی اهل سنت به  322، هم چنین 53گرفت. در سال 

 عنوان پاسدار رسمی وارد سپاه شدند. 
بخش عمده ای از فعالیت های سپاه در این زمینه تحت نظر 
تشکیالت موسوم به بسیج عشایری ساماندهی می شود. به گفته ی 

هزار نفر در سیستان و بلوچستان  122مسئوالن سپاه در حال حاضر 
هزار مامور  52کارت بسیجی دریافت کرده اند. در کنار این افراد، 

 نهادهای امنیتی و نظامی نیز در این استان فعال هستند. 

این تدابیر با واکنش های گروه های مخالف همراه بوده است. یکی 
از گروههای مسلح مخالف حکومت در منطقه که در سال های 
گذشته در ربودن و ترور برخی سربازان نیروی انتظامی و فرماندهان 
نظامی و امنیتی به شدت فعال بوده است، اسفندماه سال گذشته 
طی بیانیه ای این موضوع را سیاست جدید حکومت مرکزی در 
شکل استفاده ابزاری از شهروندان محروم و بومی برای مقابله با 

 نیروهای اپوزیسیون محلی دانست.

تجربه ی استفاده از نیروهای بومی محدود به سیستان و بلوچستان 

نیست. جمهوری اسالمی در کردستان، شمال ایران و اهواز تجربه 

های مشابهی داشته است؛ استفاده و استخدام نیروهای بومی برای 

 مقابله با مخالفان و معترضان بومی. 

 

 * روزنامه نگار
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 “داشت خدمت با چشم”و  “سرزمین جنایت بدون مکافات”صابر در بلوچستان؛ 

خدمت با ”است و  “جنایت بدون مکافات”ایران سرزمین 
. در مناطق محروم اما؛ این دو خصیصه با شدت “داشت چشم

نمایاند. درکردستان، بلوچستان و غیره مثال  بیش تری خود می 
توان  های زیادی از این دو امر تراژدیك را می  ها و نمونه  

 نشان داد.
نشین )اقلیت قومی و مذهبی؛ هم چون کرد و  مناطق اقلیت  

اند؛  بلوچ و عرب، سنی و غیره( معموالً تحت ستمی مضاعف 
ستمی که بر همه ی مردم این سرزمین از سوی حاکمان و 

رود و ستمی خاص آن  صاحبان زر و زور و تزویر رفته و می 
سرزمین، آن قوم و آن مذهب؛ به خاطر قومیت و مذهبشان و 
 به خاطر دورافتادگی و پیرامونی بودنشان نسبت به مرکز کشور. 

تر با  بخشی از این ستم دوگانه در برخورد شدیدتر و خشن 
ناراضیان و معترضان به این وضع )ملی( و وضعیت )بومی( خود 

دهد. معموالً برخورد امنیتی و احکام قضایی درباره   را نشان می
های اخیر نیز تشدید   تر است و در ماه ها تندتر و سنگین  ی آن 

شده است؛ اعدام بر اساس 
 اعترافات زیر فشار و شکنجه.

اگر نام بلوچستان برایم در 
سالیان دور یادآور این ستم 
مضاعف بود، در سالیان اخیر 
نام رفیق شفیق، هدی صابر را 

آورد و  به سرعت فرایادم می 
 فشرد. نبض احساس را می 

خواست هیچ  هدی می  
مکافات نماند. از  جنایتی بی 

این رو او به عنوان یك انسان مسئول و یك کنشگر آگاه و 
مذهبی به وظایف -حساس و اهل درد؛ در قالب فعاالن ملی

اش در مقابله با ستم و سرکوب و تبعیض   انسانی و ملی
برخاسته بود و نهایتاً جان را نیز بر این عهد و راه گذاشت. اما 

اندیشید بلکه بر  در مقابله با ستم، او تنها به ستم ستمگران نمی 
دیدگان و مبارزان با ستم نیز تامل   های ستم ها و نقص  ضعف 

  گذاری برای حل و بن بندی؛  و مایه  داشت. اهل نقد و جمع 

 شکنی بود.  بست
او یك ضعف مبارزان را  

مرکزنشینی و مرکزبینی و 
 عدم توجه به پیرامون 

دید؛ همان گونه که  می 
اندیشیدن به آزادی بدون 

عدالت و توسعه؛ همان گونه 
که صرفاً اندیشیدن و حرف زدن، بدون عمل؛ همان گونه که 

 تفرد بدون تشکل و تالش جمعی و...
بر این اساس بود که او پا به سیستان و بلوچستان گذاشت،  

 همان گونه که قبالً به خوزستان و مسجد سلیمان رفته بود. 
در بلوچستان اما او به توانمند سازی بستر بسیار مستعد محلی 

پذیری؛ برای رفع و حل یك مانع   برای کارآفرینی )و نیز بانك
 بومی( پرداخت.

  “تغییر”را یك عامل بنیادی  “انسان”او توانمندسازی  
ی که “تغییر”پنداشت؛  می 

عمر و جان بر سر آن 
ی که بنیان “تغییر”گذاشت. 

 “او”دانست و  می  “هستی”
را رفیق اعالی این راه و 
همراه همه ی تالشگران این 

دید. و خود چنین  مسیر می 
 بود و خود چنین کرد.

...و بدین ترتیب و از جمله، از 
های   این راه بود که او انسان

داد تا خود جنایت را  توانمند را در برابر ستم و تبعیض قرار می 
بدون مکافات نگذارند. تنها از این طریق بود که او به مکافات 
جنایات می اندیشید و نه به نمایندگی از ستمدیدگان، پیشتازانه 

 در مقابل جنایتکاران ایستادن و جنگیدن.
خدمت با ”اما این سرزمین و به خصوص این مناطق، سرزمین 

هم بوده و هست. روزی مولوی عبدالحمید به کسی  “داشت چشم
شان رای  داشت ها در توجه به بلوچستان چشم گفته بود خیلی 
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ها به ما بدون  مذهبی -دادن در انتخابات به آن هاست اما ملی
داشت توجه دارند. هدی نمونه ی اعالی خدمت بدون  چشم
 داشت بود. چشم

حسینی از روزهای قهرش از  او هم چون طالقانی بود که شاه 
دانست  کند که خود را مدیون و بدهکار مردم می تهران روایت می

گفت که طالقانی در آن   حسینی بارها می نه طلبکار آن ها. شاه
ایم؛  ها داده  ها و وعده  روزها به او گفته بود ما خیلی به مردم قول 

ایم. هدی نیز چنین بود. به همین خاطر هر جا  ما بدهکار مردم
داد، حاضر یراق بود و آماده؛  دید و تشخیص می محل خدمتی می 

ها و  صف شکن و در خط اول. و در انتهای عمر پر بارش بلوچ 
 های مقدم دید.  بلوچستان را یکی از این خطوط اصلی و صف 

 “مناطق محروم”و هم در همه ی  “ها انسان ”او هم در همه ی 
ی هم چون “های نامکشوف حوزه ”و  “بسترها”و هم در همه ی 

نهادهای خیریه و خدماتی بی سر و صدا و بی ادعا، 
نگر دیگر روشنفکران  و  دید که از چشم کال هایی می “ ظرفیت”

 ماند. فعاالن سیاسی دور می 
ی این گونه داشت و طبق آن زیست، هدی خدمتی “منش”او  

های قومی و مذهبی به عنوان  داشت، داشت. به اقلیت  چشم بی
نگریست، همان گونه که سابقه ی سیاسی )چه   صندوق رای نمی

و تجارت  “تفرد”در جبهه ها و چه در زندان ها( را سرمایه ی 
را  “منش”شخصی نمی دانست و توجه به مذهب و اخالق و 

 لقلقه ی زبان و دکانی برای اظهار فضل و خودنمایی نمی ساخت.
کشید تا کار دیگر کند؛  هدی در هیچ بستری جانماز آب نمی

های رایجی در عرصه   ها سکه  متاسفانه و تلخکامانه باید گفت این 

سیاست و حوزه ی عمومی ایران، هم در میان حگومت گران و هم 
در میان مخالفان آن ها شده است؛ یك بیماری عمومی که 

  مان را فراگرفته است و باید مستقالً به کاوش و کنکاش درباره همه
 آن پرداخت.

هدی در طرحی که در زاهدان دنبال کرد خود نیز ارتقاء درونی 

یافت، با مشکالت پیرامونی به خصوص در حوزه ی معضالت 

فرهنگی و تبعیض جنسیتی مواجه شد که نگاه استراتژیك او را 

کرد: ما  )به تعبیر خود او( تعمیق می “مدار تغییر”برای فعاالن 

بندی مستمریم؛ ما نیازمند توانمندسازی خودیم؛  نیازمند نقد و جمع

هزار راه نرفته و هزار کار بر زمین مانده و هزار بستر مستعد پیش 

روی ماست؛ و هزاران انسان چشم به راه که همراهان بزرگ 

 ند. “تغییر”کاروان پرتنوع و گسترده ی 

 * روزنامه نگار
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 مهدی نخل احمدی: تقسیم سیستان و بلوچستان، راهکار افزایش توان امنیتی

آقای احمدی، مطالعات مختلف در رابطه با 
بلوچستان که البته چندان هم در خور و شایسته 
نیست، حاکی از این است که عدم توسعه یافتگی مهم ترین و 

پهناورترین استان کشور است. نظر شما در بزرگ ترین مشکل
 این رابطه چیست؟

بنده خود از خطه ی شرقی کشور هستم. در شهرستان تربت 
جام زاده شده ام که شاید به نوعی بتوان در برخی موارد آن را 

اگر   دارای مشابهت هایی با استان سیستان و بلوچستان دانست.
به شکل خالصه بخواهم خدمت شما عرض کنم کشورهایی با 
مساحت گسترده و وسیع مانند ایران، دارای تفاوت ها و عدم 

ای و فضاییِ آشکار هستند که این تفاوت ها  های منطقه  تعادل
بین مناطق مرزی و مرکزی بارزتراند. این ناتعادلی ها، تاثیرات 
عمده ای بر جای گذاشته است: یکی این که حرکت توسعه را 
با مفهوم توسعه ی همه جانبه،  با کندی مواجه ساخته و در 
مرحله ی بعد به عنوان پیامد تبعی آن،  به گسترش ناامنی در 
مناطق مرزی منجر شده و کل نظام )سیستم( توسعه، امنیت و 
مدیریت این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. استان 
سیستان و بلوچستان یکی از این مناطق مرزی است که دارای 

های توسعه و ضعف بنیان های اقتصادی   کمبود در زیر ساخت
است که این توسعه نیافتگی و عوامل دیگر باعث شده تا این 
منطقه ی مرزی، جزو بحرانی ترین مناطق مرزی ایران باشد. 
در خصوص علل و عوامل این توسعه نیافتگی می توان به 
مواردی از قبیل نوع ساختار قومیتی در این استان، دوری از 

مرکز، مدیریت های ناکارآمد و نگاه کامالً امنیتی و غیر واقع 
 بینانه ی مسئولین به این منطقه می باشد. 

عوامل توسعه نیافتگی این منطقه را چه می دانید؟ 
به هر حال بسیاری، منجمله آقای علی اوسط 
هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، همواره تاکید داشته اند 

که این منطقه پتانسیل های باالیی هم چون معادن و  
مرزهای آبی و دسترسی به آب های آزاد را در خود نهفته 

..مسئوالن طی ده های اخیر همواره نگاهی امنیتی و دارد
خاص به این منطقه داشته اند، در حالی که تاریخ ثابت کرده 

ها، امری قابل ستایش   است که سنت مرزبانی در بین بلوچ
زهی و  است. مبارزات طوایف گمشادزهی، اسماعیل 

  یاراحمدزهی با مهاجمان انگلیسی در جنگ اول جهانی نمونه
ای از این سنت بوده است. ریشه ی چنین نگاهی از نظر شما 

 چیست؟
با نگاهی گذرا به کلیه ی مرز نشینان در ایران و ویژگی های 
مناطق مرزی می توان به نقطه ی مشترکات نه چندان کمی 
در همه ی این مناطق پی برد و چنین به ذهن تداعی می شود 
که جمهوری اسالمی به عنوان یك سیاست کلی قصدی جدی 
در ایجاد بسترهای مناسب در این مناطق برای همسان سازی 
سطع توسعه یافتگی )در زوایا و وجوه مختلف آن( ندارد. 
مرزنشینان غربی و شرقی و جنوبی ایران عمدتاً از ایرانیان اهل 
سنت هستند که طی سال های متمادی و در حکمرانی های 
مختلف در ایران به مرور به نقاط مرزی کوچ داده شده اند. 

مسئوالن طی ده های اخیر همواره نگاهی امنیتی و خاص به استان سیستان و بلوچستان داشته اند، در 
ها، امری قابل ستایش است. مبارزات   حالی که تاریخ ثابت کرده است که سنت مرزبانی در بین بلوچ

ای   زهی و یاراحمدزهی با مهاجمان انگلیسی در جنگ اول جهانی نمونه طوایف گمشادزهی، اسماعیل 
از این سنت بوده است. اما ریشه ی چنین نگاهی ناشی از چیست؟ چرا پهناورترین استان کشور، به 
نوعی توسعه نیافته ترین آن ها هم هست؟ آیا راه حل مشکالت این منطقه، حذف نام و یا تقسیم 

 استان است؟
این ها سواالتی ست که از مهدی نخل احمدی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه 

بیرجند و عضو سابق شورای مرکزی حرب اعتماد ملی در تربت جام که در حال حاضر فعال حقوق بشر 

 و فعال حقوق اقلیت ها است، پرسیده ایم...
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تشکیل چنین بافت مذهبی در مرزهای کشور خصوصاً در 
حکومت های ایدئولوژیك مانند جمهوری اسالمی ایران، ایجاد 
نوعی عدم اطمینان متقابل بین ساکنان و نهاد قدرت را در پی 
داشته است. حکومت بنا به ارزش های صرف ایدئولوژیك خود 
دست به تقسیم بندی شهروندان )از منظر استحقاق در دسترس 
داشتن امکانات عمومی و آزادی عمل( به شهروندان درجه یك 
و درجه دو می زند و در این تقسیم بندی متاسفانه اغلب استان 
های مرزی در مجموعه ی شهروندان درجه دو جای داشته اند. 

چنین نگاهی به استان های مرزی و 
وجود توهم توطئه در نظریات 
حکمرانان باعث شده است که در 
انتصاب مدیران در این استان ها 
همواره نگاه امنیتی تقدم بر نیازهای 
واقعی و ضروری این مناطق داشته 
است و مدیران بیش تر نه بر اساس 
صالحیت و تخصص ایشان برای رفع 
معضالت و نقاط ضعف موجود، که بر 
اساس توان ایشان برای کنترل و 
احاطه بر فضای عمومی از منظر 
امنیتی مسئولیت پذیرفته اند. چنین 
رویه ای در مجموع باعث کند شدن 
رشد فرهنگی در کنار سایر زمینه ها 
مانند اقتصاد می شود که این مسئله 
خود مزید بر علت برای دشوار شدن 
حل این معضل می باشد. داشتن منابع 
بسیار در مناطق مرزی، وجود نیروی 
کار متعهد و کم توقع  در کنار وجود 
زمینه های بسیار زیاد برای توسعه ی 
صنعت توریسم در این مناطق، از 
نکات مثبتی هست که متاسفانه به 

دلیل این نگاه امنیتی از سوی مسئولین تا حال نادیده گرفته 
شده است یا در صورت به کار گیری در مسیر رشد مناطق بومی 

 بهره برداری نشده اند. 
چه زمینه هایی وجود دارد که با بسترسازی و یا 

تقویت، بتوان از آن برای رونق این منطقه بهره جست؟ اساساً 
راهکار برون رفت از چنین محرومیتی در این منطقه از دیدگاه 

 شما چه مورادی می تواند باشد؟
 به نظر بنده راه برون رفت از چنین معضلی بسیار پیچیده 
می باشد. شاید بتوان تئوری وار در چند جمله یا صفحه به ارائه 
ی راهکار پرداخت اما باید دید آیا با وجود المان های واقعی در 
مسیر حل این مشکل آیا راهکارها واقعی و امکان پذیر خواهند 
بود یا خیر. شاید بتوان گفت اولین و ضروری ترین نکته تغییر 
نگاه قدرت مرکزی به شهروندان مرز 
نشین و ایجاد نوعی فضای اطمینان 
میان طرفین است که این شامل 
استفاده از مدیران بومی و آشنا به 
مشکالت واقعی منطقه، توجه برابر و 
همسان به این مناطق مانند استان های 
مرکزی تر، حرکت در جهت ایجاد 
همگرایی در میان ساکنان این مناطق با 
دیگر شهروندان به جای برجسته کردن 

 نقاط افتراق می باشد. 
اخیرا زمزمه ی حذف نام 
بلوچستان از روی نقشه ی 
ایران و تعیین نام های دیگر برای این 
استان شنیده شده است و حتی برخی 
ادارات دولتی نیز آن را اجرا کرده اند؛ 
هرچند که کمیته ی امداد امام خمینی 
آن را یك اشتباه چاپی دانسته اما در 
ادارات دیگر نیز این امر مشاهده شده 
است. به نظر شما آیا حذف نام 
بلوچستان انکار هویت ملی بلوچ های 
ایران است؟ اجرای این طرح چه تبعاتی 

 برای ثبات استان خواهد داشت؟
ریشه ی حذف تدریجی بلوچ و بلوچستان به دوره ی حکومت 

ها به منطقه و تغییر نام   گردد. مهاجرت غیر بلوچ پیشین بر می
استان از بلوچستان و سیستان به سیستان و بلوچستان از جمله 

در دوران  .اقدامات صورت گرفته در دوره ی پهلوی است

داشتن منابع بسیار در مناطق مرزی، وجود 

نیروی کار متعهد و کم توقع  در کنار وجود 

زمینه های بسیار زیاد برای توسعه ی صنعت 

توریسم در این مناطق، از نکات مثبتی هست 

که متاسفانه به دلیل این نگاه امنیتی از سوی 

 مسئولین تا حال نادیده گرفته شده است 
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ها به لحاظ برخورداری از   جمهوری اسالمی نیز وضعیت بلوچ
 .حقوق شهروندی تغییر نکرده است

هنوز بلوچ با زبان، پوشش و فرهنگ خاص خود به رسمیت 
شناخته نشده است و به طور مثال در استانی مانند هرمزگان 
هیچ تالشی برای شناسایی جمعیت چشمگیر بلوچ این استان 

استان سیستان و بلوچستان با بیش از دو میلیون .  نشده است
  ترین استان نفر جمعیت در جنوب شرقی ایران قرار دارد و پهناور

  شود. ساکنان این استان را بیش تر سیستانی ایران محسوب می 
هند. تعلق  های اهل تسنن تشکیل می د  های اهل تشیع و بلوچ

های اهل تشیع در سه دهه  هایی به سیستانی   امتیازات و سمت
ی گذشته، همواره محل انتقاد و مناقشه ی شهروندان بلوچ 
اهل سنت این استان بوده است که بر اساس قانون اساسی از 
بسیاری حقوق ابتدایی خود محروم هستند؛ موضوعی که همواره 

رو سنی مذهب این استان و  محل اعتراض روحانیون میانه 
 .های تندرو مسلح بوده است  گروه

موضوع حذف نام بلوچستان هم که اخیراً با انتشار اسنادی 
های  متعلق به اداره ی کل بیمه سالمت استان، در شبکه 

اجتماعی بار دیگر به کانون توجه 
کاربران بلوچ تبدیل شده، با انتقاداتی 
هم از سوی برخی امامان جمعه ی 
اهل سنت استان سیستان و بلوچستان 

روبه رو شده است. شاید بتوان ریشه  
این حرکت نه چندان سهوی را همان 
طور که عرض کردم در تالش 

حکومت برای کم رنگ تر کردن تنوع قومیتی در عرصه ی 
رسمی و عدم تحمل نگرش ها و سالیق متفاوت و نازل بودن 
سطح تحمل قدرت در ایحاد بسترهای منعطف برای ابراز 
موجودیت و حضور فرهنگ ها و قومیت های ایران دانست. در 
این اواخر با انتخاب آقای هاشمی به عنوان استاندار استان 
سیستان و بلوچستان بسیاری بر این عقیده اند که رویه ی در 
پیش گرفته شده از سوی ایشان در جهت کم کردن چنین تنش 
ها و مرزبندی هایی بوده است و صاحب نظران گمانه زنی می 
کنند که با سیاست های جدید دولت، بخشی از این مشکالت 
مرتفع خواهد شد اما نباید از نظر دور داشت که در کنار دولت، 

مراکز جدی قدرت در ایران بسیارند که طبیعتاً نقطه نظرات 
ایشان الزاماً منطبق با سیاست های دولت نبوده و متاسفانه به 
دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و نظامی از سوی این گروه ها 
در کنار نقطه نظرات افراط گونه ی ایدئولوژیك توان ایشان را 
برای خنثی نمودن تصمیمات مناسب از سوی دولت و دلسوزان 
واقعی منطقه را باال می برد؛ کما این که در جریان مناقشه ی 
حذف نام بلوچستان در ابتدا این اقدام از سوی نهادهایی که زیر 
مجموعه ی دولت نبودند، جرقه خورد و سپس احتماالً با اعمال 
نفوذ به برخی دیگر از ادارات نیز کشیده شد.  عدم تمرکز قدرت 
و تنوع مراکز تصمیم گیری در ساختار قدرت ایران و عدم 
انطباق کامل نگرش این مراکز مختلف در حوزه های گوناگون 
یکی دیگر از معظالت حل چنین مسائلی می تواند باشد. عدم 
حاکمیت صرف قانون در ایران باعث شده است که دولت ها به 
عنوان مجریان واقعی رای و خواست مردم آزادی عمل کامل 
برای برنامه ریزی و اجرای سیاست های خود را نداشته باشند و 
چنین تضادهایی در بیان مواضع رسمی و غیر رسمی از سوی 
مراکز قدرت باعث ایجاد فضای عدم اطمینان در میان 
شهروندان و گاهاً بد گمانی در خصوص 
توانایی یا صداقت در گفتار ایشان شده 

 است. 
بدیهی است با حذف نام بلوچستان و 
دیگر اقوام ایرانی نه تنها موجودیت 
چنین هویت کهنی را از بین نخواهد برد 
بلکه محتمالً در این شرایط پیوندهای 
قومی را متحد تر در دفاع از این هویت خواهد نمود و متاسفانه 

استمرار چنین حرکات نسنجیده ای با  این احتمال وجود دارد که

از سوی برخی از مراکز قدرت پایگاه اجتماعی نیروهای میانه رو 
و معتدل در این اقوام تضعیف شده و شاهد غلبه ی نوعی افراط

 گرایی در بیان خواست ها و مطالبات در میان ایشان باشیم.-
خارج از مسئله ی حذف نام بلوچستان از نقشه ی 
ایران، بحث تقسیم استان به چند استان دیگر هم 
مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد.  اساساً این 
تقسیم بندی چه ضرورت و سودی برای مردم ساکن در این 

استمرار چنین حرکات نسنجیده ای از سوی 

برخی از مراکز قدرت پایگاه اجتماعی نیروهای 

میانه رو و معتدل در این اقوام تضعیف شده و 

شاهد غلبه ی نوعی افراط گرایی در بیان 

 خواست ها و مطالبات در میان ایشان باشیم.
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مناطق دارد؟ آیا با توجه به تجربه ی تقسیم بندی استان 
خراسان، تقسیم بندی استان سیستان و بلوچستان به دو تا چهار 

 منطقه ی مجزا امری صحیح و موثر است؟
در خصوص تقسیم استان سیستان و بلوچستان به عنوان راه 
حلی برای کم کردن مشکالت این منطقه نیز باید عرض کنم 
که به نظر بنده، همان طور که قبال هم عرض کردم، چنین 
راهکاری یا هرگونه راهکار دیگری در ابتدا نیازمند تغییر نگرش 
کلی در میان تصمیم گیران در جمهوری اسالمی می باشد. با 
عدم تغییر در این نگرش ها و با عدم تعیین تکلیف در خصوص 
سیاست های واقعی حکومت در خصوص  استان های مرزی و 
قومیت های زبانی و نژادی و مذهبی راهکارهایی مانند تقسیم 
این استان ها، تنها به عنوان باال بردن توان بخش امنیتی و 
نظامی حکومت در جهت تسلط بیشتر و تضعیف هویت قومی و 
و نژادی ساکنان این مناطق تلقی می گردد. متاسفانه نوع 

نگرش و عملکرد جمهوری 
اسالمی در خصوص اقلیت ها در 
ایران جای بحث و انتقادهای 
بسیاری دارد و در دولت های 
مختلف، حتی نسبت به اجرای 
بند های قانون اساسی در 
خصوص حقوق اقلیت ها، اهمال 
کاری های بسیاری شده و می 
شود. تبعیضات آشکار در حوزه 
های آموزش، اشتغال، حق 
دسترسی به عبادتگاه ها و 
اجرای مراسم مذهبی،حق دارا 

بودن مدیا و نشریات برای انتقال  مشکالت و نقطه نظرات  در 
جهت مشارکت در امور کشور به عنوان یك شهروند و به کار 
نگرفتن اقلیت ها در پست هایی مانند روسای بانك و ادارات 
دولتی، فرمانداری، استانداری، معاون وزیر و عدم امکان 
کاندیداتوری و انتخاب رئیس جمهور از میان اقلیت های مذهبی 
و قومی، خود گواه بر این مسئله هست که به وجود چنین 
نگرش های تبعیض گونه ای نمی توان امیدوار بود که 
راهکارهایی مانند تقسیم استان بتواند به تنهایی مفید فایده 

 باشد. 
هم چنین طرح چنین پیشنهاد هایی از سوی برخی افراد بدون 
ارائه ی راهکارهای عملی قابل قبول و قابل اجرا برای توجیه 
برتری وضعیت جدید، یکی دیگر از مسائل دامن زننده به بد 
گمانی در این خصوص شده است. تجربه ی تقسیم استان 
خراسان به سه استان خراسان مرکزی، جنوبی و شمالی به 
مرکزیت مشهد، بیرجند و بجنورد می تواند گواه این مطلب 
باشد.  بر اساس آمار رسمی بنیان های استان های خراسان 
جنوبی و شمالی، جزو ضعیف ترین استان های کشور هست که 
شاید بتوان گفت به دلیل عدم بررسی دقیق و واقع بینانه در 

 زمان پیشنهاد و اجرای این طرح بوده است.
اگر در پایان مسئله ی خاصی مد نظرتان است، 

 بفرمایید.
در آخر باید مجدداً تاکید کنم که معضل مناطق مرزی در ایران 
مشکل بسیار پیچیده ای بوده و 
هست و بدون تسلط نگاهی 

-عاری از حب و بغض های بی
مورد از سمت طرفین، حل آن 
بسیار مشکل به نظر می رسد. 
متاسفانه مخرج مشترک آن چه 
قدرت در ایران تلقی می کنیم، به 
سمتی نیست که اراده ی محکم 
و قطعی در جهت حل مشکالت 
این مناطق باشد و این نادیده 
گرفتن مشکالت هر روز در جهت 
ایجاد شکاف عمیق تر در میان 
این مناطق و سایر استان های کشور خواهد بود. به نوبه ی 
خودم امیدوارم در دولت تدبیر و امید آقای روحانی چنین رویه 
هایی کم رنگ تر شده و شاهد نوعی چرخش در سیاست های 
 کلی نظام بدون سنگ اندازی از سوی سایر مراکز قدرت باشیم. 
از شما بابت وقتی که در اختیارم قرار دادید نهایت تشکر و 

 قدردانی را دارم.
متقابالً ما هم از شما بابت این گفتگو بسیار 

 متشکریم. 
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 عکس از بلوچ نیوز —خودنمایی نام سابق استان بر سردر یکی از بناهای قدیمی



  

 

 بدن زنان، میدان نبرد مردان سیاسی ایران

کشوری که در آن روش های ضدبارداری، غیر قانونی باشد، 
کشوری است دشمن زنان. مجلس ایران، قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن، سقط جنین، عقیم سازی و هرگونه 
روش های ضد بارداری دائمی مثل وازکتومی، جرم محسوب 
می شود. این حرکت بنیادی، با زندان های طوالنی مدت برای 
متهمین، برای مبارزه با کاهش چشمگیر رشد جمعیت در کشور 

 طراحی شده است.
ی جالب توجهی دارد که بر   کاهش متوالی جمعیت ایران نکته

خالف کشورهای غربی است که همین رکود را تجربه می 
کنند، اکثریت جمعیت کشور ایران بسیار جوان هستند. تقریبا 

سال سن دارند و تا  35میلیونی، زیر  22هفتاد درصد از جمعیت 
 همین اخیراً، نرخ تولد بسیار باال بود.

به طور حتم، این تنها خبری نیست که بدنِ زنان، به کرات 
تبدیل به میدان نبرد در سیاست می شود. تنها چند روز بعد از 
تصویب چنین قانونی در ایران، دادگاه عالی ایاالت متحده ی 

امریکا حکمی صادر 
کرد که شرکت های 
مخالف عقیم سازیِ 
زنان بر اساس مبانی 
مذهبی، مجبور نیستند 
طبق بهداشت عمومی 
رایگان اوباما، خدمات 
درمانی ضد باروری را 
در بیمه ی کارکنان 

 خود بگنجانند.
این در حالی است که 

“ نیو سات ویلز” در 
قانون ” استرالیا، هنوز زنان منتظر اند که مجلس علیا در مورد 

به “  شخص بودن” تصمیم بگیرد، که اگر تصویب شود، “  زو
هفته ای اطالق خواهد شد. به طور فزاینده، به نظر  02جنین 

می رسد که حقوق بشر به شرکت ها و جنین ها بیشتر از زنان 
 اعطاء خواهد شد.

جالب این جاست که، حرکت 
جدید ایران در ممنوعیت 
عقیم سازی، لغو کمپنی در 

فرزند کمتر، ” گذشته با نام 
بوده که ابتدا “  زندگی بهتر

تحت حکومت محمد رضا 
ما  پهلوی شروع شد. ا شاه 

میالدی واقعاً افزایش چشمگیری نداشت  82جمعیت تا دهه ی 
تا در سال های پس از انقالب اسالمی که مردم هنوز در شور 

 و شوق برای رژیم جدید و آینده بودند.
در حال حاضر، ایران با جمعیت رو به کاهش روبه روست و 

جمعیت  0252دولت هر چه می تواند انجام می دهد تا در سال 
 دو برابر شود.

در ابتدا، این حرکت با ایجاد انگیزه آغاز شد، مانند زایمان 
رایگان، مرخصی زایمان طوالنی تر و لغو یارانه های کنترل 
بارداری؛ اما سریعاً به 
راهی با زور بیش تر و 
نگران کننده تبدیل و 
باعث تصویب چنین 
قانونی شد. اگر چه 
سقط جنین از نظر 
تکنیکی، پیش از این 
هم در اکثر شرایط، 
غیر قانونی بود، اما به 
نجام   طور گسترده ا
ین  . ا شد می 
ممنوعیت، به عالوه 
ممنوعیت عقیم سازی و جلوگیری از بارداری، هم اکنون با 

 قاطعیت بیش تری اجرا خواهد شد.
زنگ خطر این جاست که این قانون مشخص نکرده کدام 
طرف مجرم شناخته می شود؛ شخص یا پزشك؟ اما دشوار 
نیست که بتوان دید این اقدام به کجا ختم می شود. هر جایی 
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که سقط جنین و روش های جلوگیری از بارداری ممنوع شود، 
زنانِ فرومانده به اقدامات دیگری روی می آورند که زندگی و 
امنیت شان را به خطر می اندازد و به این معنا خواهد بود که 

 زنان به طور نا متناسبی رنج خواهند برد.
مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس که با این قانون 

تصویب این قانون مطمئناً باعث پیش ”مخالف است می گوید: 
گرفتن روش های غیرقانونی در راهروهای تاریك و مراکز غیر 

ما بایستی فرهنگسازی ” وی هشدار داد:  “بهداشتی خواهد شد.
کنیم و به رئیس مجلس خواهم گفت نمی توانیم با زندان و 

 “شالق، مردم را مجبور به بچه دار شدن کنیم.
هم چنین بیم آن می رود که دولت در حال 
خانه نشین کردن زنان باشد. یك جامعه 
شناس، نگرانی خود را این گونه بیان می 

این اقدام، زنان را از نظر اقتصادی، ” کند: 
بیش تر به شوهران شان و سیستم 
سیاسی، وابسته می کند. اولویت بندی 
خانواده ی خوب، باالتر از سالمت و 
آموزش زنان و همه ی این ها باعث خواهد 

 “شد که تکاپوی زنان، مشکل تر شود.
مطمئناً ایران اولین کشوری نیست که در 
انتخاب فرزند دار شدن مردمش، با عواقب 
فاجعه بار برای زنان، دخالت می کند. 

فرزند پسر ” سیاست تك فرزندی در چین، وقتی با فرهنگ 
مردمش تلفیق شد، قحطی دختر به وجود آورد. در “  خواهی

نتیجه بازار قاچاق هزاران دختران برای فروش به خانواده هایی 
 که نمی توانند عروس پیدا کنند، داغ شد.

به نظر می رسد مردم ایران به طور گسترده، با این اقدام دولت 
ساله ی ایرانی که می  05خرسند نیستند. هادی نجفی، جوان 

گوید قادر به تامین هزینه های ازدواج نیست، چه برسد به بچه 
همیشه به ما ” دار شدن، در گفتگو با نیویورک تایمز می گوید: 

گفته اند، آینده ی روشنی پیش روست. اما االن حتی حق 
زندگی هم نداریم. اگر وضع زندگی ام بهتر بود، دوست داشتم 

 “دوازده بچه داشته باشم تا با هم شاد باشیم.
زنان ایرانی در سال های اخیر، اعتراضاتی را نسبت به حکومت 

آزادی یواشکی ” تند روی خود تشکیل داده اند، از جمله کمپین 
در فیسبوک که در آن هزاران زن ایرانی، عکس  “زنان در ایران

های بدون حجاب خود را در اعتراض به قانون حجاب اجباری، 
منتشر می کنند. این بار اعتراض شان شکلی متفاوت و بیش تر 

 شخصی، به خود گرفته است.
نمی ” بیتا که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، می گوید: 

او از دولت مزاحم و “  خواهم بچه ای به این جهنم بیاورم.
ایدئولوژی رادیکال اش و همچنین بی ثباتی سیاسی و اقتصادی 
در کشور نام می برد و آن ها را دالیل نخواستن فرزند توسط 

 خود و همسرش می داند.
نه تنها این اقدامات خللی در پروسه ی 
آزادی زنان ایجاد نمی کند، بلکه با تمام 
احتماالت، شکست می خورد. چراکه آن ها 
دالیل اقتصادی، در پشتِ بی میلی مردم به 
بچه دار شدن را به حساب نمی آورند. که 
این موضوع در گزارش نیویورک تایمز نیز 

 آمده است:
محمد جالل عباسی، رئیس بخش جمعیت ” 

شناسی دانشگاه تهران می گوید که مهم 
ترین عامل، اقتصاد است. یك دختر یا پسر 
جوانی که کار ثابت نداشته و با شغل های 
قراردادی یك ماهه، زندگی می کند، جرات 
ازدواج و یا بچه دار شدن ندارد. چراکه وضعیت امنیت شغلی و 
زندگی اش را به خطر می اندازد. راه حل هم ساده است و هم 
در عین حال، بسیار پیچیده. بایستی تالش شود تا شغل ایجاد 
کنیم تا مردم بتوانند احساس امنیت کرده و برنامه هایشان را 

 “دنبال کنند.
البته بسیاری از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های غرب 

برای فلج کردن برنامه هسته ای دولت ایران است. اما با رشد 

سال، ایرانی ها خودشان در حال  02جمعیت صفر احتمالی طی 

پیدا کردن راهی هستند که می تواند در نهایت ثابت کند، روشی 

موثر تر برای مجازات رژیم هست. به هر حال، جمعیتی که 

 وجود ندارد را نمی توان سرکوب کرد.
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  قتل ناموسی: تقاطعِ مردساالری، جنسیت و مذهب

قتل ناموسی: تقاطعِ مردساالری، جنسیت و ” کتابچه ی 
، بررسی موردی و تحقیقات عمیقِ خانم ملیسا پیچارد “ مذهب

با همکاری پروفسور جکوبو شیفتر می باشد که در دسامبر سال 
 منتشر شده است. ۰۳۰۰

قتل ناموسی، عبارت است از قتل یکی از اعضای خانواده یا 
جامعه توسط دیگر اعضا، با این باور که فرد مورد نظر، برای 
خانواده یا جامعه، بی آبرویی به ارمغان آورده است. قتل ناموسی 
اغلب در مورد زنان و دختران انجام می شود اما گاهی به دایره 

 ی مردان نیز کشیده می شود.
بی احترامی و بی آبرویی معموالً نتیجه ی یکی از این رفتارها 

 و یا ظن چنین رفتارهایی ست:
. پوشیدن نوعی لباس که توسط جامعه یا خانواده پذیرفته ۰

 نیست.
. میل به فسخ یا جلوگیری از ازدواجی اجباری و یا تمایل به ۰

ازدواجی با انتخاب خود، به خصوص ازدواج با فردی که عضو 
 گروهی از اجتماع است که نامناسب تلقی می شود.

. رابطه ی جنسی خارج از ازدواج با جنس مخالف و یا رابطه  ۰
 جنسی با هم جنس.

دنیای مدرن به بخش های متعددِ شهر و کشور و منطقه و قاره 
تقسیم شده که در نتیجه ی آن، تجمعی از فرهنگ ها و ادیان 
مختلف پدیدار شده است. از این رو، تعریف مشخصی از 
فرهنگ و دین نمی توان ارائه کرد. اما در این کتابچه، منظور از 

مجموعه ای متمایز از معنویات، مادیات، ویژگی های ”فرهنگ، 
و هم چنین، “ فکری و عاطفی از جامعه و یا یك گروه اجتماعی

هر آن چه که شامل هنر و ادبیات، شیوه ی زندگی و هم ” 
می باشد و منظور “ زیستی، سیستم ارزش ها، سنت ها و باورها

روابط بشری در قالبی که آن ها مقدس، معنوی و ”از دین هم، 
یا الهی می دانند و الگوی مراتب جنیستی به گونه ای است که 
در آن منجر به ظلم و ستم و خشونت علیه زنان شده و 

 “مشخصاً در آن، مورد قتل های ناموسی، مشهود است.
پایه های مرد ساالری از فرهنگ ها و ادیان مختلف، درک  

خاصی از نقش های جنسیتی ایجاد می کند و این که یك زن 

چگونه باید مطابق چنین ساخت و سازی قرار گیرد تا در چنین 
فرهنگ یا دینی پذیرفته شود. از این رو، در این کتابچه، ما با 
بحث و جدلی از کشفِ چگونگیِ هماهنگ کردن مذهب و 
حقوق زنان مواجهیم. جایی که این دو با هم درگیرند تا جامعه 
ای چند فرهنگی و عاری از خشونت به وجود آورده که در آن 

 حقوق و شأن و منزلت زنان حفظ می شود.   
در این کتابچه، لیستی از گزارش های سازمان ملل، کتاب ها و 
مقاالت کشورها و جوامع مختلف دنیا در مورد قتل ناموسی، به 
خصوص در جوامع عرب و مسلمان بررسی شده است و می 
تواند منبع خوبی برای یافتن منابع مختلف در تحقیق در مورد 

 قتل ناموسی، به زبان انگلیسی باشد.
از “  ۶۳۳۵ایی ایکس پی سی ” این کتابچه با مشخصه ی 

سلسله مطالعات جنسیت و صلح، توسط خانم ملیسا پیچارد با 
همکاری پروفسور جکوبو شیفتر، در شانزدهم دسامبر سال 

 منتشر شده است. ۰۳۰۰
عالقه مندان می توانند این کتابچه را به زبان انگلیسی از 

 کتابخانه های آنالین، به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایند.
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کتابچه فوق بزودی از سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ترجمه و در 
 اختیار کاربران ایرانی قرار خواهد گرفت.



  

 

ی حقوق اجتماعی خط صلح ماهنامه  
سال پنجم 1393مرداد  - 39شماره   


