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این داستان روزی تمام میشود
حتی وقتی محمود دولت آبادی ،داشت کلیدر را مینوشت یا نادر ابراهیمی،
آتش بدون دود را ،هر دو میدانستند که داستانشان روزی باید به نقطه آخر
برسد و نمیتواند همینطور ادامه بیابد .باالخره قهرمانان کلیدر یا آتش بدون
دود ،باید به نتایجی میرسیدند و قرار و آرام میگرفتند و یا با پایان تلخی
قصهشان به آخر میرسید!
در هر حال موضوع این است که ما بایست به نتایج داستانها برسیم.
اینکه رفتیم باال ماست بود و قصه ما راست بود یا اومدیم پایین دوغ بود یا
کالغه به خونه اش نرسید ،نمیتواند برای ما -که در عالم کودکی هامان به
دنبال قصه های شبانه یا بعد از ظهرهای پدر یا مادرمان بودیم -دالیل قانع
کننده ای برای رویدادهای پیرامون زندگی شخصی و اجتماعی مان باشد.
اگر قصه ای که برایمان در بچه گی خواندند با عبارت «اومدیم پایین دوغ بود
قصه ما دروغ بود!» تمام میشد ،انگار همه آنچه شنیده بودیم توهمی بیش
نبوده! من خودم الاقل فکر میکردم:پس این قصه «دروغه» و امروز وقتی در
جامعه و در نقاط نزدیکتری به خودمان ،در زندگی شخصی مان دروغ را به
سهولت لمس میکنیم و با تمام وجود حس اش میکنیم ،انگار همان قصه
های کودکی مان ،درست مثل الالیی شبانه برایمان تکرار میشوند!
براستی کدام مقطع زمانی ،حقیقت را فدای مصلحتها نکردیم و با دروغی از

سید جواد متولی

پیش برنامه ریزی شده یا نشده  -که مجبور به گفتن صدها دروغ دیگر به دنبال
اش نباشیم!  -توانسته ایم در زندگی اجتماعی و شخصی مان موفق عمل کنیم؟
بخشی از این خصلتها بر میگردد به تربیتهای شخصی و خانوادگیمان
و برخی هم بازخورد آن چیزی است که از اجتماع میآموزیم .از رفتار
هم نسالن یا بزرگترها در هر مقام و موقعیتی که هستند ترویج
دروغهای مصلحتی و فدا کردن حقایق در پشت آن دروغها ،ما را
به نقطه ای از ابتذال کشاند که حاضر شدیم برای کنار زدن چیزی که
مطابق میل مان نبود ،انتخابی را انجام دهیم که شاید بتوان آنرا
بزرگترین خطای استراتژیک تمام حیات شخصی و اجتماعی مان نامید!
وقتی محمود احمدی نژاد در سال  84و در تصدی شهرداری تهران بود ،شورای
حکمیتی در میان اصولگرایان تشکیل شد تا از بین نامزدها و کاندیداهای
ریاست جمهوری دست به انتخابی بزنند که اجماع میان اصولگرایان را با
خود همراه کند اما هیچ یک از اعضای شورا فکر نمیکردند که محمود حاضر
نخواهد شد تا این حکمیت را به رسمیت بشناسد و خودش را نامزد انتخابات
ننماید و آن شورا را عم ً
ال فشل نموده و از کار بیندازد! به طوری که در نهایت
الریجانی و قالیباف و رضایی به صورت همزمان کاندیدای انتخابات نشوند؛ و
درست در جبهه مقابل ایشان هم گسستی در میان اصالح طلبان به وجود
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با این حال بیشترین استفاده از این ذهنیت متفاوت را گروه اول  -دولت در
سایه  -به نفع خویش برد و آن انتخابات را به نفع خود ،مصادره کرد.
دولت در سایه با ذهن خوانی و نظر سنجیهایی که در خفا بین مردم انجام داده
بود و تدارکاتی که از مدتها برای انجام عملیات اجرایی داستان خود دیده بود،
زمان را مناسب دید و در صدد اجرای مقاصد مطلوب خویش برآمد .انتخابات
ریاست جمهوری سال - 84به رغم برگزاریاش توسط دولت اصالح طلب -با
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نظارت استصوابی شورای نگهبان به سمتی کلید خورد که دولت در سایه
طراحی کرده بود.
مردم عم ً
ال در آن انتخابات  -بجای ادامهی مسیر  ۸ساله ای که دولت
اصالحات در پیش گرفته بود  -به سبب رویدادهایی که خاتمی رئیس
جمهور در بیانات خود از آن با عنوان «هر  ۹روز یک بحران» نام برده
بود  -و البته همه آنها ساخته و پرداخته نفوذ دولت در سایه در اجزای
حاکمیت و نهادها و نبود یک استراتژی پاتک و بازخورد مناسب تأثیرات
پیرامونیاش در مقابل آن توسط دولت بود  -باعث سرخوردگی مردم از
شخصیتهای روحانی و حتی دولت اصالحات شده و تحت تأثیر القائات
و تبلیغات منفیای که در ایام انتخابات و حتی بسیار قبلتر از آن درباره
شخص هاشمی در میان عوام و حتی طبقه تحصیلکرده ایجاد کرده
بودند ،توانستند عنصر مطلوب خویش را بر روی کار بیاورند .این همه در
حالی اتفاق افتاد که احزاب اصالح طلب و هوادارانشان ،در میانه انتخابی
قرار گرفتند که درست پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ،دکتر معین و

آمده و بزرگان این تبار هم به اجماع نرسیده و همزمان کروبی و معین و مهر علیزاده کاندیدا شوند و در میان اصالح طلبان هم نشانه های بروز اختالف در روش
و عمل شکل بگیرد؛ و در این میانهی اختالفات داخلی طرفین ،هاشمی هم خود را نامزد ریاست جمهوری نموده و این حضور هم بر مباحث هر دو جناح بیفزاید.
درست در همین ایام اما در فضایی موازی با این ماجرا دو گروه مهمتر داشتند ،برای انتخاب برنامه ریزی میکردند و گروه سومی هم به عنوان ناظر بی طرف داشت
همه این احوال را رصد میکرد.
گروه اول که دولت در سایه بود داشت تمامی مساعی و تالش خود را بکار میگرفت تا با مهره چینیها ،انتخاب مطلوب خویش را بر سرکار آورده و نتایج را به
نفع خویش تمام کند .این گروه از تمامی مجاری تحت کنترل خویش نظیر رسانه ملی  -صدا و سیما  -و سایر اهرمهای تبلیغیاش در اقصی نقاط کشور به همراه
نفوذ پر رنگی که در مجاری حکومتی نظیر شورای نگهبان و نهادهای تحت امر و نظارت رهبری داشت؛ بهره برد تا کاندیدای مورد نظر را به کرسی ریاست بنشاند.
گروه دوم اما مهمترین حلقه ای بود که همه نگاهها در داخل و خارج به آن معطوف بود  -اگرچه گروه اول یعنی دولت در سایه آنرا حتی به حساب هم نمیآورد!  -و
آن چیزی جز «مردم» نبود! مردمی که در طول سالیان  -و به گواه تاریخ  -در بسیاری موارد تالش کردند تا نتایج را به نفع خود نمایند اما همواره نادیده گرفته
شدند و قدرت طلبان و زورگویان بر آنها حکومت کردند و مقاصد خویش را پیش برده بودند.
مردم اما ذهنیت متفاوتی از همیشهی تاریخ پس از انقالب در ذهن داشتند! خواسته ای که ممکن بود بر اساس حکمرانی غلط برخی از سیاست مداران
در لباسی خاص شکل گرفته بود و داشت آن روزها خودش را بروز میداد .آن لباس خاص را «روحانیون» مورد استفاده قرار میدادند و با عملکرد
منفی ای که مردم و خصوصاً طبقه متوسط به باال در طول سالیان پس از انقالب از ایشان دیده بودند ،تصمیم خود را گرفته بودند و میخواستند رییس
جمهور بعدی را از بین شخصیتهایی در لباس رسمی  -کت و شلوار -انتخاب کنند و این انتخاب متأسفانه به واسطه مسیر نظارت استصوابی  -و غیر
قانونی ای که بنیان آن را شورای نگهبان تحت نظارت رهبری -با تفسیر به رای مطلوب نظر اعضای خود ،گذاشته بود؛ بسیار محدود و انگشت شمار بود.
چه بسا که اگر این روش نظارتی وجود نداشت و شخصیتهای سیاسی با عقاید دیگر خود را در معرض انتخاب قرار میدادند ،احتمال رای آوری شان چندان بعید
نبود.
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مهندس مهر علیزاده توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده بودند و با «حکم حکومتی رهبری» مبنی بر تجدید نظر شورای نگهبان ،نمیدانستند
چگونه برخورد نمایند؛ و بعد از تصمیم گیری هم نتوانستند بین دو رویکرد انتخاب میان نامزدهای اصالح طلب و یا تحریم انتخابات ،یکی را برگزینند.
این بازخوانی رویداد انتخابات ریاست جمهوری سال  84از آن جهت به روایت داستانی ابتدای مقاله مرتبط است که ،بخش مهمی از حقوق شهروندی ایرانیان،
بیش از قبل انتخابات و به واسطه همین انتخاب از میان رفت و شهروندان ایرانی  -همان مردم -به واسطه یک خطای فاحش در انتخاب و گرفتن تأثیر داخلی
از جریاناتی که در باال ذکر شد و همچنین رویکرد موذیانه دولت در سایه؛ تمام زمینه اقدامات بعدی را به حریف واگذار نمودند .به این معنا که وقتی دولت
به اصطالح عدالت محور بر سر کار آمد ،نه نتها نماینده مردم ایران یک تکنوکرات  -کت و شلواری  -نبود که یک شخصیت دوگانه  -تندرو مذهبی و بدون
اخالق سیاسی و اجتماعی  -را مردم در رأس امور اجرایی کشور دیدند .شخصیتی که از یک جهت ،طرفداران براندازی نظام حاکم را خوشحال میکرد که
توانسته است موجبات اجماع بینالمللی بر علیه ایران را با موضع گیریهای نسنجیده در امور بینالمللی فراهم کند و از طرف دیگر نه تنها حامیان به قدرت
رسیدن خویش را در جریان انتخاب افراد به پستها و مناصب اجرایی ،نادیده گرفت بلکه با کنار زدن تمامی ایشان موجبات ناخرسندی شان را فراهم آورد.
احمدی نژاد اص ً
ال تکنو کرات محسوب نمیشد! و مردمی که در پای صندوقهای رای به نفع او رای داده بودند بعد از انتخابات ،به آن پی بردند .او که در
تبلیغات انتخاباتی خویش بارها درباره اهمیت به نیازها و احتیاجات نسل جوان سخن رانده بود و جمله معروف «مگر تمام مشکالت مملکتی در مدل مو و لباس
جوانان است که باید با آن مبارزه کرد؟ » را بر زبان آورده بود ،در مقابل شروع به کار مجدد گشتهای ارشاد توسط نیروی انتظامی و برخورد فیزیکی ایشان با
جوانان و مسایل بعد از آن سکوت اختیار کرد و فقط در یک مورد تبلیغاتی به رییس سازمان تربیت بدنی نامه ای نوشت که بر حسب آن نامه زنان بتوانند به
عنوان تماشاگر مسابقات در میادین ورزشی حضور پیدا کنند! نامه و دستوری که هم او و هم مشاورانش به خوبی میدانستند که مورد پذیرش نهادهای مذهبی
اص ً
ال عملی نخواهد بود.
در حاکمیت قرار نمیگیرد و
اینکه مردم در آن انتخابات ،مسیر را
آری! باید پذیرفت و بر
خودنمایی دولت در سایه به صورت
تغییر داده و زمینه را برای
و احمدی نژاد را -نه تنها محصول
علنی ایجاد کردند ،پای فشرد
دانست که مدتهاست در زیر سایه
خواست بخشی از حاکمیتی
یکدست میاندیشید و برای آن تدارکات
رهبری نظام به حاکمیت
محصول همین اشتباه در عمل دانست.
گسترده ای را مهیا کرده بود -
حقوق شهروندی ،امکانی که در
حقوق بشر و در ادامه آن
تثبیت سازمانهای مردم نهاد و وجود
دولت اصالحات میرفت تا با
مجموعههایش؛ در جای اصلی خود
شوراهای شهر و روستا و زیر
به ایفای نقش حقیقی خود فراخوان
قرار گرفته و شهروندان را
و ماهوی و حقوقی در قانون و آیین
دهد ،با تغییرات شکلی
علی رغم اعتراضات فعاالن اجتماعی و
نامه سازمانهای مردم نهاد،
انجمنهای اصناف هم فعالیتشان به
سیاسی به محاق رفت و حتی
مهمترین این مجموعهها یعنی انجمن
زیر سئوال رفت و از جمله
که پیگیر وضعیت زندگی و تأمین
صنفی روزنامه نگاران ایران
برای رسیدگی به امور این صنف در
مسکن ایشان بود و محلی
محاق و تعطیلی فرو رفت .حتی لوایح دوگانه ای که توسط خاتمی برای افزایش اختیارات رییس جمهوری به مجلس داده شده بود ،در نهایت شگفتی باز
پس گرفته شد.
وقتی به رویدادهای پس از انتخابات  84تا به امروز نگاه میکنیم  -و کرختی و سستی مردمی که مدعی هستند به دنبال حقوق از دست رفتهشان و مطالبات
معوق ماندهشان بوده و از فردای تکمیل پروژه دولت در سایه و کودتای انتخابات ریاست جمهوری ( ۸۸که در واقع زدن میخ آخر بر تابوت دموکراسی و حکومت
خواص بر اکثریت بود) ابتدا در خیابانها رای دزدیدهشان را طلب کردند و پیش از بدست آوردن آن ،خواهان مطالبات بزرگتری از جمله تغییر کلی نظام و
امثالهم شدند  -در مییابیم که به رغم همه تالشهای انفرادی و بعضاً گروهی ،مردم ایران نتوانسته اند از آن قالبی که پدر و مادرانشان در پایان قصه های
بعد از ظهر یا شبانهشان از راست و دروغ قصهها با ماست و دوغ تعریف میشد! خود را بیرون بکشند و راستی را چنان تصور کنند که در پیگیری مطالباتشان،
حقیقیترین و بدیهیترین را نادیده گرفته و در دسترس ترین آن را هیچ گاه مطالبه نمیکنند اما همیشه به دنبال غول چراغ جادو میروند.
در این مجال اندک سعی کردم با پیش کشیدن استفاده ای که به صورت کام ً
ال واضح مخالفان حکومت مردم ساالر و بر پایه دموکراسی از نقشی که مردم
میتوانند در اداره کشور ایفا کنند ،درست در جهت عکس آن استفاده نمودند تا بساط سیطره خویش را بر تمامی ارکان کشور و منابع و ذخایر کشور
بگسترانند .بساطی که برای پهن شدنش و در میانه اشتباه مشترک مردم و احزاب و دولت اصالح طلب همگی در آن نقش داشتهایم.
اما این بار که خون بیگناهان بسیاری بر زمین ریخته شده و فعاالن سیاسی و اجتماعی و مدنی بسیاری یا با احکام غیر عادالنه ای در زندان بوده یا با خروج
از کشور ،جان خویش از مهلکه بدر برده و به عنوان بخشی از جنبش فعالیت خود را ادامه دادهاند و مردم علی رغم درگیریهای متعدد اقتصادی ناشی از بی
تدبیری حکومت در اداره کشور؛ مطالبات خود را بر زمین نخواهند گذاشت .اما بایست یکبار برای همیشه ،روایتی که در کودکی هامان شنیدهایم را بجای
تعبیر «راستی با ماست و دروغ با دوغ» که قبح آن را میشکند ،کاری کنیم تا تعاریف حقیقی در مدلی برای جامعه اجرا و عملی شود.
باور کنید اگر بخواهیم داستان به نفع خواست ملت ورق خواهد خورد ،و این داستان تمام میشود.

جنایتهای بیمکافات ،قاضی بیت رهبری

سعید آگنجی

سعید مرتضوی قاضی جوانی بود که ،از یزد به تهران آمد و زمانی که قوه قضاییه در دست موتلفه اسالمی بود جذب دستگاه قضایی و به عنوان فردی در
خدمت دستگاه قضایی در آمد .مرتضوی در آن سالها شخصیتی مذهبی از خود نشان داد و با برخوردهای تند و بدون مماشات ،به نامآورترین قاضی سالهای
پس از انقالب تبدیل شد .مرتضوی پس از ورود به تهران در سال  1373رئیس شعبه  ۹دادگاه عمومی تهران و مدتی بعد به شعبه  34مجتمع قضایی ویژه
کارکنان دولت منتقل شد .پس از آن مرتضوی به شعبه  1410رفت ،شعبه ای که نامش برای همه روزنامه نگاران شناخته شده است .مرتضوی جزو قضات
جوانی است که ،با سهمیه جنگ و بسیج ،بعد از تصفیه گسترده دستگاه قضایی توسط اسداهلل بادامچیان معاون سیاسی قوه قضایی (وابسته به حزب موتلفه
اسالمی) در ،آن زمان جذب دستگاه قضایی شد.
سعید مرتضوی و روزنامه های دوران اصالحات
با آغاز جنبش اصالحات،
روزنامه های اصالح
طلب فعالیتشان را آغاز
کردند ،روزنامه جامعه
که جز همین دسته
بود و در مدت  ۶ماه
عمر خود ،به دلیل
شکستن خط قرمزها،
تبدیل به محبوبترین
روزنامه تاریخ ایران
شد .مرتضوی که هنوز
مشغول تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد
حقوق بود ،تالش خود
را برای توقیف روزنامه
جامعه انجام داد ،در کش
مکش توقیف روزنامه
جامعه-۱ ،چندی بعد
مرحوم احمد به ورقانی
معاون مطبوعاتی دوران
اصالحات به دلیل
برخورد با مطبوعات از سمت خود استعفا داد  و عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی و خارجی همراه با احمد به ورقانی از وزارت ارشاد خارج شد؛
مرتضوی در این جدال توانست حکم توقیف موقت روزنامه جامعه را صادر کند ،اما روزنامه جامعه در روز بعد تحت عنوان روزنامه توس بر روی دکهها نشست.
این توقیف ،آخرین توقیف توسط مرتضوی نبود ،بلکه آغاز برخورد با روزنامهها و فعالین مطبوعات بود.

مرتضوی در طول دوران خدمتش در قوه قضاییه ،پرونده های بسیاری برایش تشکیل شد ولی همیشه با حمایتهایی که از جانب بیت رهبری از وی صورت
میگرفت ،هیچ گاه پرونده های مرتضوی به سرانجام نمیرسید -۲،مرتضوی ابتدا پرونده ای در زمینه رشوه گیری داشت که پرونده در دادسرای انتظامی
قضات که ریاست آن را ،محمد صادق آل اسحاق دادستان دادسرای انتظامی قضات بر عهده داشت و حتی نمایندگان مجلس تاکید بر رسیدگی داشتند ،این
پرونده در مورد رشوه گیری مرتضوی در سال  1381بود و او متهم به رشوه گیری در مورد یکی از پرونده های قاچاق بود .اما بعد از مدتی نمایندگان دست از
پیگیری کشیدند و آل اسحاق هم نتوانست پرونده رشوه گیری مرتضوی را به سرانجام برساند ،اما چندی بعد در مصاحبه مطبوعاتی تند ترین نقدها ،از لحاظ
قانونی در مورد برخورد مرتضوی با مطبوعات را نسبت به وی داشت.
این آخرین پرونده مرتضوی نبود-۳ ،بعد از آن پرونده سؤاالت امتحانی دستیاری و سؤاالت دانشگاه آزاد اسالمی در سالهای  1382و  83باعث شد بار دیگر
پرونده ای برای مرتضوی گشوده شود ،این بار نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال این پرونده بودند اما بار دیگر نتوانستند مرتضوی را محاکمه کنند.
مرتضوی بعد از ناکام ماندن در گرفتن پذیرش در مقطع دکترا ،از دانشگاه های فرانسه و کانادا برای گرفتن دکترا د ست به دامان جاسبی شد و در دانشگاه آزاد
اسالمی شروع به تحصیل در مقطع دکترا کرد ،اما کمکهای جاسبی بدون جواب نماند و مرتضوی برای قدردانی از جاسبی ،حمایتهای قضایی فراهم میکرد.
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آخرین پرونده مرتضوی که در مورد حوادث کهریزک بود باعث شد که
قاضی مرتضوی لباس قضاوت در بیاورد و وارد قوه مجریه شود ،قبل از حادثه
کهریزک بارها -۴در زمان ریاست شاهرودی و همچنین الریجانی ،هر دو
این افراد خواستار برکناری مرتضوی بودند و حتی الریجانی یکی از شروط
پذیرفتن ریاست قوه قضاییه برکناری سعید مرتضوی از دادستانی بود اما،
هیچ گاه این خواستهها جامع عمل به خود نپوشاندند ،در تمامی پرونده های
مرتضوی با دخالت بیت رهبری هیچ گاه به سرانجام نمیرسند.
وارد شدن مرتضوی به قوه مجریه
مرتضوی توسط محمد شریف ملک زاده که از حلقه نزدیکان مشایی و
احمدی نژاد است به مشایی معرفی و مشایی به مرتضوی بابت عملکردش و
همچنین به دلیل داشتن اطالعات بسیار از افراد صاحب نام نظام عالقمند
میشود .مرتضوی در زمانی که دعوایی میان سعید ابوطالب و عماد افروغ
با مشایی وجود داشت ،با حمایت از مشایی و تالش برای بازداشت افروغ
خدمتی را به مشایی انجام داد ،اما در بازداشت افروغ ناکام ماند ،ولی همین
خوش خدمتی به مشایی باعث شد که بعد از خروج مرتضوی از قوه قضاییه،
به سرعت در قوه مجریه به کار گرفته شود و به عنوان رئیس سازمان مبارزه
قاچاق کاال و ارز منصوب شود ،بعد از به جریان افتادن پرونده کهریزک و
پیگیریهای مکرر روح االمینی و فشارهای سازمان بازرسی کل کشور مجبور
به ترک سازمان مبارزه قاچاق کاال و ارز شود ،اما به دلیل خوش خدمتیهای
بسیار و حمایتهای مشایی توانست به ریاست صندوق تأمین اجتماعی
برسد که با واکنشهای بسیاری از جانب نمایندگان مجلس روبرو شد و
تا استیضاح وزیر کار نیز پیش رفتند اما احمدی نژاد با دور زدن قانون و
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تغییر نام صندوق تأمین اجتماعی به سازمان توانست مرتضوی را نگه دارد و
همچنین مرتضوی تهدید بر این موضوع کرد که اگر استیضاح متوقف نشود
در مورد پرونده کهریزک افشاگری میکند و میگوید که دستوراتش را به
صورت مستقیم از سردار نجات مسئول تیم حفاظت بیت رهبری گرفته است
همین امر باعث شد استیضاح انجام نشود و بار دیگر مرتضوی با ارائه یکی
از اسنادی که در صندوقچه خود داشت توانست همچنان مصونیت خود را
حفظ کند و حتی از استیضاح وزیر جلوگیری کند.
شاید مرتضوی هر گاه احساس خطر میکند ،صندوقچه خود را باز میکند و
پرونده افرادی که با وی مشکل دارند را افشا یا تهدید به افشا گری میکند
و همین امر باعث سکوت افراد در برابر مرتضوی میشود ،با تمام مخالفتها
و احکام قانونی که وجود دارد و مانع فعالیت مرتضوی میشود ،اما مرتضوی
همچنان بر روی صندلی خود نشسته است و حاضر نیست کناره گیری کند،
این شواهد نشان دهنده حمایتهای سیاسی و قضایی بیت رهبری از سعید
مرتضوی است
وحید پور استاد روزنامه نگار ،عضو شورای سردبیری یاس نو ،اقبال و نویسنده
رادیو فردا در مورد مرتضوی میگوید:
مرتضوی به هیچ عنوان در کالم و رفتار پایبند اصول اخالقی و شرعی
نمیباشد و مهمترین ویژگی این فرد دروغ گویی و تحقیر مخاطب است،
اکثریت سخنان و استداللهای حقوقی مرتضوی دارای تناقضها قانونی
است و این بیانگر ضعف اطالعات حقوقی مرتضوی است .جمله معروف
مرتضوی در دادگاه یاس نو این بود که «قانون اهمیتی ندارد و خامنه ای هر
چه بگوید مهم است».

برخورد مرتضوی با شمس الواعظین
مرتضوی عالوه بر رفتارهایی که خارج از اخالق و شرعیات است ،فردی
حیله گر و مکار است او در یکی از دادگاهها برخوردی با شمس الواعظین
انجام داد به این نحو که ،شمس الواعظین اسناد و مدارکی همراه داشت
و آنها اسناد دولتی بودند و وقتی مدارک را در اختیار مرتضوی قرار داد،
او گفت اینها ،کاغذ باطل است و استناد قانونی ندارد ،آنها را پاره کن و
شمس الواعظین به دلیل عصبانیت آن مدارک را پاره کرد و همان زمان
مرتضوی دستور داد به جرم پاره کردن اسناد دولتی و قانونی ،شمس
الواعظین را بازداشت کنند .مرتضوی به هیچ عنوان ،اصول اخالقی ،شرعی
و قانونی را رعایت نمیکند
«مرتضوی ،وزارت اطالعات و پرونده زهرا کاظمی
در گزارشی که از کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم آماده است ،زهرا
کاظمی توسط مرتضوی به قتل رسیده است اما هیچ گاه دادگاهی سعید
مرتضوی را متهم نکرد و این پرونده مانند پرونده های دیگر بسته شد ،اما
نکته ای که در این میان است در این پرونده یک طرف سعید مرتضوی قرار
داشت و طرف دیگر وزارت اطالعات که متهمین این قتل بودند اما در این
پرونده وزارت اطالعات متهم شد و سعید مرتضوی همچنان تبرئه شد و
این خود میزان حمایتهای بیت رهبری از مرتضوی را نشان میدهد و این
زمینه ای شد تا بسیاری از نیروهای وزارت اطالعات نیز در زمره مخالفان
مرتضوی درآیند اما به هر حال مرتضوی زمانی دادستان تهران بوده و در
رتبه بندی امنیتی باالیی قرار داشته و شاید بتوان گفت سعید مرتضوی به
تنهایی یک نهاد اطالعاتی جداگانه است.

بیت رهبری اوایل به صورت علنی و حال در پشت پرده از مرتضوی حمایت
میکند و همین امر باعث شده است که پرونده کهریزک بر علیه مرتضوی
پیش نرود ،از دیدگاه رضا ویسی :مرتضوی برای رهبری مهم نیست ،اما به
دلیل اینکه اگر با مرتضوی برخورد قضایی صورت گیرد ،برخورد با دیگر
اعضای سازمان سرکوب باب میشود و دیگر از فردا در خیابان ،دادگاه و
زندان حاضر به سرکوب نیست و همچنین قضات برای صادر کردن احکام
و برخوردها میترسند و دیگر حاضر به سرکوب نمیشوند
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مرتضوی اجرا کننده دستورات خامنه ای در دستگاه قضایی است ،در اصل
میتوان گفت «مرتضوی محرم اسرار قضایی  12سال جمهوری اسالمی»
است و از همین جهت مورد حمایت بیت رهبری است؛ مرتضوی از جانب
رهبری حمایت میشود ،نه تنها از طرف جناح و افراد سیاسی خاص و تا
زمانی که اراده حاکمیت نباشد هیچ یک از پرونده های مرتضوی به نتیجه
نخواهد رسید.
رضا ویسی روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری یاس نو در مورد مرتضوی
میگوید:
به دلیل اینکه مرتضوی در قضیه سرکوب مطبوعات توانسته بود به خوبی
عمل کند ،مورد توجه قرار گرفته بود و باعث شد حمایتهایی را جلب
کند به نحوی که ،اواخر دهه  70و اوایل دهه  80زمانی که قاضی دادگاه
مطبوعات بود خامنه ای در دیداری که با اعضا قوه قضاییه داشت به صورت
علنی گفت «آن جوانی که در مطبوعات عمل میکند ،خوب عمل میکند»
و همین امر باعث شد که مرتضوی با قوت قلب بیشتری جلو برود.

پی نوشت:
-1استعفا احمد به ورقانی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره اصالحات  به
دلیل برخورد و بسته شدن مطبوعات و توضیحات در مورد استعفا احمد به ورقانی
در لینک زیر:
http://news.gooya.com/politics/
archives/2008/04/070203print.php
-۲پرونده رشوه گیری مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به ریاست آل اسحاق
در سال  ۱۳۸۱-1380؛ همچنین مخالفت آل اسحاق با نحوه برخورد مرتضوی با
مطبوعات در لینک زیر قابل مشاهده است.
http://asre-nou.net/1381/bahman/16/m-aleshag.html
 -۳پرونده فروش سؤاالت دستیاری و رابطه با جاسبی در جوابیه دکتر زاکانی به
مرتضوی در تیر ماه ۱۳۸۷
 http://dastyari.blogsky.com/1387/04/20/post-385/لینک
متن  جوابیه دکتر زاکانی به مرتضوی که هیچ گاه اجازه انتشار نیافت  
-۴برخورد خامنه ای با شاهرودی زمانی که ،رئیس قوه قضاییه میخواست
مرتضوی را کنار بگذارد در لینک زیر
h t t p : / / w w w. p y k n e t . n e t / 1 3 9 1 / 0 8 m o r d a d / 1 4 /
page/36Mortazawi.php
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حقوق زنان ،انحراف از اصل مطلب؟

ارژنگ علیپور

با دیدن چنین عنوانی به سختی میتوان از یک موضع
تدافعی و در جهت احقاق حقوق پایمال شدهی زنان چشم
پوشید .اما شاید با بازتعریف برخی کلمات و نقد برخی ارزشها
بتوان به دیدگاهی برای ایجاد و گسترش روابط عادالنهتر
بین انسانها دست یافت .برای این منظور ابتدا به تعریف و
تبیین مورادی در زمینهی مبارزات زنان و مبانی اندیشهای
مورد استفاده خواهیم پرداخت ،سپس برخی مغالطهها را
باز خواهیم شناخت و در انتها بر فمینیسم رایج در ایران
خواهیم تاخت.
حقوق
برای استفاده از واژهی حق ( )rightبا نگاهی به تاریخ
فلسفه ،ناچاریم که به یکی از دیدگاههای متفاوت تن دهیم؛ از
«حق» به معنای موجودیتی در عالمی ناپیدا (نزد افالطون)،
تا معنای خدایی بینهایت دانا و توانا در ادیان ابراهیمی؛
از یک خواستهی سادهی کارگران جهت افزایش دستمزد
در شیکاگو تا خواستهی رفع اجبار در پوشش برای زنان
ایرانی و ...در این راستا امین قضایی در سلسله مقالههایش در
تارنمای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران (هرانا) ،به
عنوان اولین گام به تعریف مفهوم حق پرداخت و آن را امری
مدرن فرض کرد و با اثبات فرضش برای تعریف پایهایترین
حقوق انسانها به تعریف پیش رو رسید« :آنها مطلقاً حق
و آزادی انجام هر کاری را دارند مگر آنکه آن عمل ،آزادی
عمل دیگران را از بین ببرد» .جملهای که ما را به یاد تاکید
بلوخ بر بنیان بودن آزادی برای حقیقت میاندازد .ما نیز پس
از این و برای کاهش سطور مقاله با همین پیش فرض گام
بر میداریم.
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فمینیسم
حال ببینیم که فعالین حقوق زنان و آنان که به
فمینیسم (اصالت زنان) باور دارند برای کاهش چه جنبههایی
از ستمهای روا رفته بر زنان کوشیدهاند؟ یا به طور خالصه
فمینیسم به کجا میرود؟ از دههی آخر قرن هجدهم در اروپا
جنب و جوشی جدی میان زنان پیشرو پدید آمد؛ جنب و
جوشی که محصول دوران روشنگری و کاهش قدرت کلیسا
و ارتقاء جایگاه خرد در بین اروپاییان بود .زنان دریافته بودند
که با کار در خانه و نگهداری از کودکان به ابزاری میمانند
که فقط برای یک چیز به دنیا آمدهاند« :بردگی»! از همین
رو اعتراضاتی در انگلستان و آلمان و برخی دیگر از کشورهای
اروپایی شکل گرفت که گاهی با خشونت همراه بود و جان

مایهی همهی آنها یک چیز بود :برابری زنان و مردان.
این جنبش که در  ۱۸۳۷توسط شارل فوریه سوسیالیست
فرانسوی «فمینیسم» نام گرفت تا کنون سه موج را تجربه کرده
است .موج اول که خواستههای سیاسی را در بر داشت عمدتاً به
کسب حق رای توسط زنان پرداخت و پس از یک سده از انگلستان
و آلمان در ابتدای قرن بیستم ،به بسیاری از کشورهای جهان راه
گشود و زنان را در عرصهی انتخابات وارد کرد .جنبش دوم که
خواستههای فرهنگی و اقتصادی را نیز برای زنان باز تعریف کرد در
نیمهی دوم قرن بیستم با کمک نویسندگان مشهوری چون سیمون
دوبووار و ویرجینیا وولف به خصوص در کشورهایی چون انگلستان
و فرانسه گسترش یافت و از جمله به حق تحصیل ،کار و دستمزد
برابر زنان با مردان پرداخت .در اواخر قرن بیستم اما موج سومی با
تاکید بر لزوم تجزیه و تحلیل در ساختار مردانهی زبان پا به عرصهی
فعالیت گذاشته و هم زمان بر تفاوتها و نیازهای جسمی زنان تاکید
میکند.
چند مغالطه
تا بدین جا از حقوق و زنان ،کمی گفتیم تا مبانی گفتاریمان
روشنتر شود؛ حال به برخی مغالطهها پیرامون احقاق آن حقوق و
هم چنین نقش زنان در کنشهای جمعی و تأثیر این کنشها بر
آنان میپردازیم .اولین و مهمترین نکته از دید نگارنده نفس جدایش

جنسیتی در تالش برای برابری نهفته است .در اینجا مراد نفی لزوم رفع «تبعیض» ای جنسیتی نیست؛ بلکه به عکس مغالطه در
راهکار برطرف شدن این تبعیضهاست .نادین استروسن از فعالین برابری طلب معتقد است که نباید تالش برای رفع تبعیض با جنس
گرایی اشتباه شود؛ یا در بسیاری موارد این جدایش جنسیتی سبب شود که دو جنسیها در حیطهی ستم دیدگان واقع نشوند و از
حضور در بسیاری عرصههای اجتماعی بازداشته شوند.
مغالطهی دیگر در برابر دانستن پدرساالری با سلطهی مردان است .پدرساالری یک عادت زشت و کهنه بوده و در لزوم از بین
رفتن آن شکی نیست ،اما این دستگاه پوسیده ریشه در تاریخی چند هزار ساله دارد که همان گونه که مردان در رشد و حفظ آن
سهیم بودهاند ،زنان نیز نه میتوانند از زیر بار نقش تاریخی خود شانه خالی کنند و نه بدون شناختش بر آن غلبه کنند .با گذشت
زمان و به ویژه با ظهور علومی چون ژنتیک و زبانشناسی ،در پایان قرن بیستم ،گروهی از برابری طلبان به نقش هم زمان تأثیر پذیر/
تأثیر گذار زنان در دستگاه پدرساالری پی بردند و بر آن شدند تا با شناخت سایر وجوه ستمهای رفته بر زنان به عوامل درونیتر و
ریشهای تر بپردازند .راهکاری که شاید در آیندهای نه چندان دور موجب تغییر جهت فعالین حقوق زنان در مبارزات و موضع گیری
در برابر نسخههای بیفایدهی درون گروهیشان شود.
در ادامه سلسله مقاالت امین قضایی در تارنمای هرانا ،مطلبی با محوریت حقوق زنان نگاشته شده بود که به درستی این سومین
مغالطه را بازنمایی میکرد :جایگزینی خرده خواستهها به جای حق اساسی زنان .زمانی که زنان با چندین ساعت کار –هرچند
جزیی -در خانه مورد تکریم مادی قرار نمیگیرند و در بهترین حالت دارای حق کار خارج از منزل میشوند ،فقط ساعات و نوع کار
بدون مزدشان تغییر میکند و این یعنی تکرار بهره کشی از آنان .از این دست موارد بسیارند اما محدودیتهای نشریاتی مانع از دراز
گویی میشود و به اینها اکتفا میکنیم.
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تاختی بر فمینیسم رایج در
ایران
هنگامی که برخی فعالین برابری
طلب به کمپین سازی در جهت رفع
قوانین پوشش اجباری یا دیه یا ارث
میپردازند ،گویی به دنبال مسکنهایی
هستند تا جراحی غده به تاخیر بیفتد؛
آری آزادی پوشش و روابط جنسی
هم نمایههایی از انسان آزادند و شاید
ابتداییترینشان .آنچه که در اینجا مورد
نقد است نه تالش برای آزادانه زیستن،
که تالش برای شناختن موانع آنست.
انسان ِآزاد است که دارای حقوق است
و عدم آزادی یعنی سلب حقوق؛ پس
میتوانیم بدون مرزهای کوچک و کوته
بینانه چون جنسیت یا نژاد به یک تعریف
ساده از آزادی بسنده کنیم و دست هر
که را که از آن محروم مانده بگیریم و به
دوستی به فشاریم.
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قومیتهای ایرانی و انتخاب پیش رو
قومیتهای ایرانی رنگهای متفاوت رنگین کمانی هستند که اگر چه در
نگاه اول جدا از هم به نظر میرسند ،ولی در واقع طیفی پیوسته از فراز و
نشیبهای تاریخی و فرهنگیاند که زیباییهایش در غبار درگیریها و تنگ
نظریهای سیاسی به دشواری دیده میشود؛ توسعهی نامتوازن در ایران در
کنار تاکید حکومت مرکزی بر حفظ تمرکز سیاسی و اداری و نیز نگاه امنیتی
حکومت گران بر قومیتها نه تنها مشکالت فراوان امنیتی و اقتصادی را
برای کشور به بار آورده ،بلکه پیگیری وضعیت اجتماعی و نظارت بر حقوق
شهروندی قومیتها را نیز به مسئله ای حاشیه ای تبدیل نموده است.
در چنین شرایطی برخی از گروه های مخالف سیاسی به فدرالیسم سیاسی
به عنوان راه حلی جامع برای برخورد با مسئلهی قومیتها در ایران و منطقه
مینگرند ،در مخالفت با این راه حل -که صد البته با در نظر گرفتن شرایط
فعلی ایران همچون سایر راه حلهای قابل تصور ،دورنمای روشنی برای
اجرایی شدن ندارد -سه گروه عمده قرار میگیرند؛
طرفداران وضعیت فعلی که با استناد به دالئل سیاسی و ایدئولوژیکی ،خواهان
حفظ شرایط موجود هستند و وضعیت فعلی قومیتها را وضعیتی بحرانی و
ناگوار نمیدانند ،یا اگر هم میدانند قائل به اولویت حل مسائل مربوط به
قومیتها در شرایط همیشه حساس فعلی در ایران نیستند!
طرفداران اعطای استقالل نسبی اقتصادی و فرهنگی  -و نه سیاسی -نیز که با
استدالل امکان تجزیه کشور با توجه به شرایط پیچیدهی منطقه ،خواهان ارائه

اسماعیل جلیلوند

راه حلی بینابین برای حفظ امنیت کشور و رعایت حقوق قومیتها هستند
و در نهایت دیدگاهی که معتقد به تجزیه کشور و تشکیل کشورهایی
یکپارچه مثل کردستان و آذربایجان است که با استدالل پیوستگی فرهنگی
میان کردستان و آذربایجان ایران با قسمتهای کرد نشین کشورهای
خاورمیانه و کشور آذربایجان مطرح میشود؛ اکنون سئوال این است که با
در نظر گرفتن همه جانبه ی شرایط از جانب گروه های سیاسی ،کدام یک
از دیدگاه های فوق میتواند متضمن تأمین حداکثری منافع قومیتها و
تحقق حقوق انسانی آنها در ایران باشد ،آن هم قومیتیهایی که در چهار
سوی کشور مورد بی توجهی و تبعیض قرار گرفتهاند؟
برای یافتن پاسخ این سئوال در ابتدا نگاهی گذرا به تاریخ اروپا داشته
باشیم؛ آرزوی شکل گیری اروپای متحد ،امروزه اگر چه از نظرگاه اقتصادی
با موانع پیچیده ای روبروست ولی از نظر فرهنگی تا حدود قابل توجهی
محقق شده است ،پس از جنگ جهانی دوم تنها خطری که تحقق این
آرزو را تهدید میکرد ،همان نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی -ناشی از
فروپاشی اقتصادی قدرتهای سیاسی و بروز قدرتهای نوظهور -بود که
با شکست روبرو شد؛
اگر چه زنگ خطر فاشیسم در شرایط بحران اقتصادی همواره
در سراسر اروپا با صدایی رسا به گوش میرسد ،اما امروزه رویای
ویکتور هوگو و بسیار از متفکران اروپایی محقق شده است:
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مردم و سیاستمداران اروپایی تمایلی به جنگیدن با یکدیگر ندارند! بهتر آن باشد که دیدگاه های مطرح شده در ابتدای گفتار را با این مالک
این در حالی است که تاریخ اروپا از هزاران سال پیش تا دهه های میانی قرن بسنجیم که کدامیک میتواند بیش از دیگری متضمن توسعه پرشتاب عامل
بیستم ،تماماً درگیر جنگ ملل آن بوده است ،بر همین اساس تاریخ اروپای نیروی انسانی و فراگیری آموزش توسعه یافته در کشور و منطقه باشد؟
پیش از جنگ جهانی دوم ،بی شباهت به وضعیت امروز خاورمیانه نیست که
در آن درگیری بیرونی و درونی با انگیزه های نژادی و فرهنگی در کشورهایی در پایان برای شرح مسئله در باب شرایط پیچیدهی ایران و خاورمیانه در مورد
که در حال مدرن شدن هستند ،همه روزه در حال تکرار شدن است ،مسئلهی قومیتها ،اشاره به چند نکته را الزم و ضروری میدانم:
·مسئلهی ثبات در کشورهای خاورمیانه به هیچ وجه
امروزه شهروندان و قومیتهایی اروپایی ،نه تنها در بند ملیت و قومیت خود
تنها مسئلهی کشورهای خاورمیانه نیست ،بلکه
نیستند بلکه حق انتخاب شیوهی زندگی و حفظ ویژگیهای فرهنگی و قومی
یک مسئلهی جهانی است و دخالت قدرتهای
را برای یکدیگر محترم می شمارند ،چرا که سخن گفتن دیگران به زبانی غیر
بینالمللی در این مسائل میتواند موجب تغییر
از زبان خود یا زندگی دیگران به شیوه ای متفاوت از شیوهی خود را خطری
بنیادی ماهیت بحرانهای احتمالی پیش رو باشد
برای حفظ هویت خود نمیدانند .در اینجا به نظر میرسد بلوغ نسبی اروپا در
پذیرش تفاوتهای فرهنگی ،الگوی مناسبی برای ملل بحران زدهی خاورمیانه
باشد .درختی که در زمین مدرنیته کاشته شد ،در شرایط ثبات و آزادی سیاسی
·تجربهی تاریخی به سادگی نشان میدهد که جنگ
و فرهنگی و با رشد نقش عامل نیروی انسانی پیشرفته شروع به میوه دادن کرد.
ایدئولوژیهای مذهبی و نژادی هرگز به پایان نخواهد
به گمان نگارنده در باب مسئلهی قومیتهای ایرانی -که به یقین به سایر
کشورهای خاورمیانه و قومیتهای آن قابل تعمیم است -میتوان نیم نگاهی
به تاریخ اروپا و کشورهایی مانند بلژیک و سوییس داشت؛ اگر نقش توسعهی
نیروی انسانی که نیازمند ثبات و امنیت و توسعهی زیرساختهای عمرانی،
آموزشی ،فرهنگی و تکنولوژیکی است را به عنوان راه حل کلیدی صلح
و توسعهی پایدار و متضمن برخورداری مردم از حقوق انسانیشان و به
رسمیت شناخته شدن این حقوق از جانب دیگران در نظر بگیریم ،شاید
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رسید ،راه حل پایان درگیری نیز هرگز جنگ و شمشیر
نبوده است و نخواهد بود و هیچ عقیده ای در اثر جنگ و
خونریزی نمیتواند بر دیگری تا همیشه پیروز شود ،تنها
راه نجات از این شرایط همزیستی مسالمت آمیز است و
پذیرش بی چون و چرای تفاوتها ،چه از سوی افراد و
چه از سوی جامعه که این مسئله نیز نتیجهی مستقیم
همه گیری ارزشهای غیر قابل مهار و توقف مدرن ،در
جهان است

·بنا به تجربه ،تاریخ به عقب باز نخواهد گشت و اگر زندگی نوع انسان مانند فیلمهای هالیوودی با حملهی آدم فضاییها یا جنگ اتمی به
پایان نرسد ،در نهایت با ارزشهای مدرن (که با نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر و علیالخصوص با گسترش ارتباط با سرعت در حال گسترش
هستند) سازگار خواهد شد
در این شرایط به نظر انفعال در عمل سیاسی یا اتکا به فعالیت سیاسی ضد توسعه و ثبات پایدار ،دو روی سکهی به درازا کشیده شدن وضعی هستند که هر روزه
انسانهای بیشتری را نادیده گرفته و به کام تباهی میکشاند ،وضعیتی که یک رویش را امروزه در سوریه میبینیم و میتواند برای ایران نیز تا حدود زیادی قابل
تصور باشد ،قضاوت با شما.
نقشهی پراکندگی قومیتها در ایران
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سکشوالیته

خالد خسرو

غریزه ی که نوشته نمی شود،
گفته نمی شود و در توطئه
فراگیر سکوت تحقیر میگردد،
ولی با انکار آن ،بزرگترین
فضایل اخالقی ساخته شده و به
گفته ی نیچه ارزش های مانند
پارسایی و شکیبایی به خاطر
رستگاری برای خوار داشت تن،
به عنوان استعاره های قدرتمند
و قطعیت های استوار بر قدرت
یک نظم تمامیت خواه اخالقی،
مشروعیت کسب میکند .این
غریزه ی تحقیر شده ،آشکارا
غریزه ی جنسی است .امیال
جنسی که تحلیلی آن به نقد
اخالق متعارف منجر می شود،
ازاین فراموشی و تحقیر رنج
میبرد .رهایی آن تنها در تخلیه
فزیولوژیک ممکن نیست،
پیشامد دیگر ،تحلیلی انتقادی
گفتمان جنسیت و رهایی امیال
و فانتزی های جنسی از احساس
گناه به وسیله نمایش است)1( .
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سکشوالیته به خاطر غیابت نوشتار ،انتشار مکتوب ،نمایش و
وحشت از آشکار شدن ،گرفتار فراموشی و سایه گی شده است.
نیچه در کتاب گفتار زرتشت از این خوارداشت غریزه توصیف قدرتمند
کرده میگوید -:ابرانسان معنای زمینی است .بادا که اراده ی شما
بگوید:ابرانسان معنای زمینی باد!{ آنان که از امید های زمینی سخن
نمی گویند}زهر پاالی اند ،چه خود دانند یا ندانند . . .اینان خوار
شمارندگان زندگی اند و خود زهر نوشیده و رو به زوال ،که زمین از
ایشان به ستوه است .پس بهل تا سر خویش گیرند . . . . .روزگاری روان
به خواری در تن می نگریست و در آن روزگار این خوار داشتن واالترین
کار بود .روان ،تن را رنجور و تکیده و گرسنگی کشیده می خواست
و این سان در اندیشه ی گریز از تن و زمین بود .اما شما برادران ام،
نیز با من بگویید که تن تان از روان تان چه حکایت میکند؟ آیا روان
تان چیزی جز مسکینی است و پلشتی و آسوده گی نکبت بار؟)2(-
نیچه که کتاب های او نقد سهمگین اخالق متافزیک است ،این اخالق را
به دلیلی انکار غریزه و به طبع آن انکار زندگی ،مورد انتقاد قرار میدهد.
به تعبیر نیچه ،این انکار از سوی اخالق متعارف تنها منجر به ضدیت و
کینه ورزی با استعاره های-زمین- ،-تن- ،-غریزه -نمی شود ،بلکه این
استعاره ها در درون گفتمان های ایدیولوژیک ،ارزش های متضاد و مقدس
خود را نیز می آفریند :رستگاری ،سرکوب غریزه های شر ،پارسایی و......
این استعاره ها با همان زیر بناهای ایدیولوژیک شان ،استیالی اندیشه
ی غیر انتقادی و ضد نوشتار را بر گفتمان های اخالقی و اجتماعی حاکم
ساخته ،تا به این صورت گفتارها و قطعیت های از پیش فرض شده ،در

درون میکانیزم های نظارت و سرکوب ،عملکرد سیاسی و نظام ساز داشته باشند.
اگر غریزه ی نوشته می شود ،تنها به خاطر جدال منطقی بر سر تثبیت ارزش
ها و مفاهیم نیست ،این غریزه وقتی از نانوشتن و فراموشی رهایی می یابد،
گفتمان غالب را با نمایش تناقض ها ،زیر سوال می برد .تخیل جنسی مسلط،
غریزه را همچون ابژه ی از پیش طراحی شده ،برای سامان دادن گفتمان
سکشوالیته و نظم نشانه شناسیک آن و در قالب پرنسیب ها و کردار های
غیر قابل نقد به نام اخالق عرفی ،ارائه می دارد .این غریزه ی از پیش طراحی
شده ،حاصل خود انگیختگی و مشارکت آگاهانه برای سامان دادن غریزه های
کور در چارچوب ساختار دانایی انتقادی نیست ،بلکه محصول از خود بیگانگی
سوژه در فرآیند سرکوب و محرومیت در زیر نظارت ،انظباط ،منع ،تنبیه و
سلطه ی اخالق متعارف است .زیرا ،این غریزه بر اساس یک معرفت خرافی و
مملو از -ستریوتایپ -یا پیشفرض های مداوم ،عملکرد خود را تنظیم می کند؛
آن هم بیرون از اراده ی سوبژکتیویته ی آزاد و فارغ از قیمومیت به معنای
کانتی آن .کانت به عنوان نمونه در نوشته ی -روشنگری چیست؟ ،-این
ازخود بیگانگی را حاصل صغارت و قیمومیت معمول در جامعه پیش مدرن
به خاطر عدم خردورزی و عدم استفاده ازعقل در چارچوب اراده ی عمومی
می داند .هورکهایمر نیز در مقاله ی به نام -نظریه سنتی و نظریه انتقادی -به
همین معنا نزدیک می شود .نکته ی مهم که در توصیف و تحلیل هورکهایمر
در باب استیال و نظارت بر سوبژکتیویته موجود می باشد ،نفی فردیت است)3(.
این فردیت در روند تعامل نهاد ها و گفتمان ها به منظور انقیاد و استفاده مشروط
فهم و خرد از متون ،نفی می گردد .البته مدرنیته با به رسمیت شناختن این

فردیت زیر شکنجه و سانسور و با به چالش کشیدن اقتدار عمومی نهاد ها و
گفتمان های سنتی توانست وارد منازعه با مراجع اقتدارشود .ابزار اصلی در
این منازعه به گفته هابرماس -استفاده ی عمومی از خرد جمعی -بود)4( .
این را نیز باید در نظر داشت که مجموعه ی از قواعد ،دسته بندی ها و
منع گفتمانی وجود دارد که وضعیت پیچیده برای تحلیل و تبارشناسی
عقالنی پدید می آورد .تنها با شناسایی منابع منع و طرد ،عقالنیت را به
نیروی آزادی بخش تبدیل کرده نمی توانیم؛ یا با فرمان به کار اندازی
نیروی خرد .اما ،تمام این تحوالت را اگر تنها متعلق به تاریخ اندیشه ی
غرب ندانیم ،اخالق متعارف را با نیروی عظیم انتقادی رو در رو می سازد.
امیال جنسی در تنش میان تخلیه و سرکوب در بنیادی ترین تناقض خود
گرفتار می آید .از یک سوغریزه در اثر دستکاری اخالق عرفی ،مجبور می
گردد که به جای ساز وکار طبیعی ،میکانیزم اش را بر اساس ایده های
انتزاعی که با مذهب رابطه نزدیک دارد ،تنظیم نماید .از سوی دیگر این
ایده ها سازوکار پایدار این میکانیزم مصنوعی مبتنی بر سلطه را حفظ
کرده نمی توانند .این عدم پایداری برخالف انتظار اخالق متعارف ،منجربه
تخلیه خشونت بار ،انتشار عقده مندانه ،نمایش ریاکارانه ی سرکوب
جنسی به منظور نشان دادن پاک نفسی ،مرد ساالری و در نهایت رسوخ
سکس به وسیله ی پورنوگرافی در تخیالت جنسی افراد می شود .اخالق
متعارف مجموعه ی از نهادها و قواعد کیفری و گفتمان های معرفتی

برای منع و تحقیر امیال وتخیالت جنسی را می سازد و در شبکه
ی از انظباط و مجازات میل اجباری برای سرکوب و خویشتن
داری را سامان می دهد ،اما آن گونه که در باال اشاره شد تمام
تجویز ها و مقرارت به افراط مداوم در تخلیه و برهم زدن شبکه
های انظباط و تنبیه به وسیله ی نافرمانی منجر می گردد .با آن
هم این امیدواری بدون میکانیزم بازدارندگی کارامد ،هنوز در
پی برقراری قواعد کرداری و گفتمانی پیشین سکشوالیته است.
میشل فوکو در روایتی از تاریخ سکشوالیته نشان می دهد که
اگر با گسترش ممنوعیت و سانسور فزاینده و مسکوت گذاشتن
همه چیز های جنسی ،از عمومی شدن مباحثه در باب سکشوالیته
توسط دولت ها و نهاد های مختلف ،جلو گیری صورت گرفت؛
ولی از سوی دیگر با توجه دولت ها به تحلیل -جمعیت -از چشم
انداز مسایل رفاهی ،اقتصادی و سیاسی و نظامی ،این سکوت و
نهان کردن مسایل مربوط به سکشوالیته در حوزه ی عمومی از
کار افتاد .همچنان فوکو انحراف های جنسی حاصل از سرکوب را،
یک پیروزی برای در هم شکستن نظارت ،طبقه بندی ،سانسور و
سکوت می پندارد .و به این ترتیب رفتار های جنسی غیر متعارف
را نوعی از به چاله افتادن سکشوالیته مسلط به حساب میاورد)5( .
با دید نیچه ،انحراف های جنسی ،نوعی از تزویر اخالقی و بی
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اعتبار شدن اخالق متعارف را به نمایش می گذارد ،آن
هم با خلق این پرسش که اگر این اخالق از کارایی خود
مطمین است ،پس چرا این گونه زیر سوال قرار می گیرد؟
البته ،خوب است که به این نکته نیز اشاره کنم که بر
خالف تصور امروزی در باب سوژه در فلسفه ساختارگرایانه
و پساساختار گرایانه ،مساله ی سوبژکتیویته بسیار
مهمتر از تحلیل ساختاری گفتمان سکشوالیته است.
غیابت فرد در تحلیل ساختارگرایانه ،به چشم پوشی از
رنج و تقالی عقلی او می انجامد .این ساختار گرایی به
ناگزیر تا آنجا پیش می رود که در گفتمان پسا -ساختار
گرایانه ،سوبژکتیویته به مفاهیم چون ناخود آگاه ،زبان
و گفتمان های رقیب تقلیل پیدا می کند؛ یا به گفته
اسالوی ژیژک فیلسوف لهستانی ،سوژه به دلیل زیر
سوال رفتن هستی یکپارچه و فاقد تاثیرپذیری از رانه
های بیرونی ،به عروسک کامل تبدیل می شود)6(.
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این بدگمانی به سوژه خود بسنده دکارتی ،گونه ی جدیدی
از تقدیر گرایی در گفتمان پسا-ساختارگرایانه را خلق می
کند که عامل آگاهی انتقادی و گزینش گفتمان های رقیب
و ناساز مجهول می ماند .البته ،در اثر انتقادات اساسی،
سوژه ی کالسیک و خود بسنده ی دکارتی به عنوان عامل
معرفت در گفتمانهای فلسفی رنگ باخته است؛ اما ،سوژه
نامتمرکز که شکل گرفته از مجموعه ی عوامل و سازه
های ساختاری و آگاهی انسانی می باشد ،هنوز به آرمان
های روشنگری در باب -انسان خرد ورز -وفادار است .اما،
سوژه نامتمرکز این بار آن گونه که در این نوشته عمل
می شود ،به موقعیت فرد در درون شبکه ها و گفتمان
ها توجه می نماید ،تا فلسفه و آگاهی انتقادی تنها بر
برهم زدن طبقه بندی و تبعیض ارزش ها ومفاهیم در
تحلیل گفتمانی معطوف نگردد .زیرا علوم اجتماعی هنوز
به گفته ریچارد رورتی به ارزش های روشنگری وفادار است
و در حوزه ی عمومی به همبستگی و حمایت باور دارد.
در حوزه ی سکشوالیته در کنار گفتمان های پیرامونی،
تبارشناسی و تحلیل هستی همزمانی سوژه ،بر اساس
ارزش های روشنگری ملموس به نظر می رسد .زیرا
قبال اشاره شد که وفاداری به ارزش های روشنگری از
جمله آزادی و خردورزی و حقوق بشر ،در علوم اجتماعی
مورد پذیرش عام است .بر این اساس در تحلیل روابط
سوژه با نهاد ها و گفتمان ها ،میزان آزادی ،فردگرایی
و خردورزی او در چارچوب اراده ی عمومی در نظر
گرفته شده و هیچ گاه به خاطر تحلیل ساختارگرایانه
یا پساساختارگرایانه ،از سوبژکتیویته غفلت نمی شود.
چنانچه به نقل از فوکو آورده شد ،بر خالف انتظار ،اخالق
متعارف به دلیل-عملکرد سوژه ناپارسا ،-از تکثیر و تولید
پدیدار های جنسی در حوزه ی عمومی و خصوصی به
وسیله ی هنجار های اخالقی جلوگیری کرده نمی تواند.
اما ،نباید انکار کرد که سوژه به دلیل حقارت و توبیخ ناشی
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از پرداختن به امور جنسی به هویت پریشی و خود آزاری مزمن گرفتار شده است که مانع درک لذت جنسی و شادی حاصل از آن است .هویت
پریشی ،نتیجه مقاومت فرد در کشاکش ناتمام میان تمایل و ارزش است .از یک سوی فرد جانبدار تمایل بوده ولی از سوی دیگر نمی تواند مشروعیت
هنجار ،درک و نگرش جنسی مسلط را به لحاظ معرفتی زیر سوال ببرد .هویت پریشی ،برزخی -گناه -و-عقوبت -است که فرد برای گریز از آن ،ناچار
به فراموشی است :اصل خطرناک برای ایمان ،که اخالق متعارف با یادآوری -گناه -و -عقوبت -در تالش بازگشت فرد به وادی تقوا و پارسایی ،و مبارزه
با اصل فراموشی است .اما فرد ناگزیر به فراموش کردن برزخی است که در آن قرار دارد .پرسش مهم این است که چگونه جدال میان تمایل و ارزش
را به نفع رضایت و شگوفایی فرد و رهایی او از توبیخ ارزشی که فرد محکوم به قبول آن است ،به پایان رساند؟ در فرهنگهای سنتی ،سوژه ماهیت غیر
انتقادی داشته و وابسته به تعصب و عواطف سنتی است .در صورت هراس از ارزشهای مسلط که توان انتقادی را از او می گیرد ،امکان صدای مستقل
در نقد هنجارها و ارزشها در حوزه ی عمومی ،از طرف سوژه به گوش نمی رسد .در این صورت توقعی به پایان رسیدن جدال تمایل و ارزش دور از نظر
است .ولی حتا در غیر انتقادی بودن سوژه ،رفتار متناقض او ،هراس از گناه و عقوبت را زیر سوال برده ،و فراموشی را به عنوان یک تمهید انتخاب می کند.
در کنار جدال میان تمایل و ارزش ،هویت پریشی حاصل انتزاعیت سکس در جامعه ما نیز است .انتزاعیت اگر از یک سو ،سکس را به پدیده ی راز آمیز
و خیلی مهم تبدیل می کند؛ ولی از سوی دیگر ،در اثر آن ،سکس به درک سطحی و خشونت بار سوبژکتیویته ،به ویژه سوژه زنانه از بدن ،انزال ،اغوای
بدن زنانه و رفتارهای حنسی تقلیل می یابد .پسانتر اشاره خواهد شد که انتزاعیت سکشوالیته نقش اصلی در نرینه سازی گفتمان سکس دارد و برای
سوژه زنانه ،تعریف هویت جنسی به دلیل از خود بیگانگی ،دشوارترین عمل و در عین حال رادیکال ترین کار برای برخورد انتقادی با اخالق عرفی در
باب سکشوالیته است .به گونه ی مثال ،پارسایی و عفت دو حوزه ی گسترده ی از معنا و ارزش است که باید در برابر تمایالت جنسی از آن محافظت
صورت گیرد .وحشت از تماس و آشکار شدن امور جنسی ،چنان در سوژه زنانه قدرتمند هست که نوعی درماندگی ،حس از دست دادن نجابت ،گیجی،
ریختن اشک به خاطر آلوده شدن توسط مرد و . . . .نخستین واکنش های زنانه در هنگام پرداختن به امور جنسی می باشد .اما ،آشکار است که پارسایی
و عفت دو ارزش مردساالرانه
ی است که به منظور
اطمینان از مالکیت بر بدن
و تخیل جنسی زنان ،ابداع
گردیده است .کارایی این دو
ارزش به اندازه ی است که
زنان ماهیت آنها را فراموش
کرده و به عنوان هنجار و
کردار هایی برای پاسداری
از معنویت پذیرفته اند .با
شالوده شکن )این ارزش
ها روشن می شود که
مردان اگر چه با خشونت
تمام تا مرز جنایت های
ناموسی ،از پارسایی و عفت
زنان دفاع می نمایند ،ولی
در گام نخست این مردان
هستند که با بر قراری روابط
جنسی متنوع آن ارزش
ها را زیر سوال می برند.
اگر چه این ارزش ها ریشه
در آموزه های دینی دارند،
ولی با قرار گرفتن در روابط
مردساالر به صورت منابع
نظارت و تنبیه برای مردان
در آورده می شوند .روشن
است که آموزه های اخالقی
که بخش از ساختارهای
حقوقی و قانونی نشده است،
می توانند یک تصمیم فردی
باشد .به هر ترتیب ،آموزه
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های اخالقی به ویژه در جامعه ما که تاکید بر حفاظت از پاکیزگی و اجتماع نیک دارد ،توقع آن این است که افراد ،سامان اخالقی را حتا
اگر به عنوان یک انتخاب بیرون از میکانیزم های حقوقی و قانونی در برابر آنها قرار دارد ،ولی در روان و عرف اجتماع بازتاب یافته ،پاسداری
نمایند .اما ،چالش از این جا آغاز می شود که پاسداری از آموزه های اخالقی از جمله نجابت جنسی ،وقتی در چارچوب فردی زیر سوال
می رود و هم میکانیزم های نظارت ،کارامد و موثر نیستند ،در این صورت افراد به سادگی در یک وضعیت دلبخواهی عمل کردن یا نکردن
قرار می گیرند .مشکل در این جاست که روان اجتماعی به صورت انتقادی با آسیب ها و یا رفتار های خالف هنجارهای اخالقی ،برخورد
نکرده ،و برای همین نمی تواند خالی یک سامان قانون مند اخالقی را جبران کند؛ مانند :پاسداری از بدن زن در برابر تمایالت جنسی مردانه.
عرف اخالقی دارای آن میزان از اقتدار و مشروعیت در ضمیر سوبژکتیویته نیست که در برابر مرد ساالری مقاومت کرده و رویای -پارسایی
جنسی -را که -بکارت -نشانه ی اقتدار آمیز آن است ،تحقق بخشد- .بکارت -هم چون مانع دردناک و هراس آور است که برای جلوگیری
از طرد و محرومیت اجتماعی نگهداری می شود ،نه به دلیل اعتقاد به پارسایی جنسی و پاکی بدن از شر پلشتی -هوس -و غریزه ی جنسی.
پیشتر وقتی از نجابت برای بدن و روان زن به عنوان ارزش مردساالرانه یاد شد ،به همین ناکارامدی سامان اخالقی اشاره گردید .مردساالری در میان
غریزه و سامان اخالقی یک تضاد قدرت مند می نگرد .این تضاد ،منجر به نجات سامان اخالقی از تاثیر تمایالت شرورانه و غرایز شیطانی که محافظه
کاری مذهبی از آنها یاد می کند ،نمی گردد .مرد ساالری به سادگی معیار انتخاب میان تمایل و سامان اخالقی محافظه کار را در داشتن قدرت و استفاده
موثر از آن جستجو می نماید .در حوزه ی عمومی ،چالش بزرگ برای مرد ساالری ،رو به رو شدن با افکار عمومی است که توان مخالفت را با آن ندارد.
ولی در نهایت به صورت تزویر آمیز ،در دامن غریزه می غلتد؛ و اما رفتار تبعیض آمیز آن ،از خط و نشان کشیدن به دیگران و به ویژه زنان ناشی می شود.
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ناامنی ذهنی

محمدصابر عباسیان

امنیت به عنوان یکی از حیاتیترین نیازهای بشری از گذشتههای دور
تاروپود زندگی انسانی را درگیر خود کرده و بشر در نبردی روزمره در کسب
آن کوشا بوده است .در جوامع بدوی باالبردن قدرت و قوت بدنی برای مقابله
با نامالیمتیهای جوی و انسانی ضامن امنیت جوامع بود .مسئلهای که با رشد
بشر و صنعت به شکلهای دیگری همچون مقابله و مسابقه تسلیحاتی در جهت
ترغیب حریف برای ایجاد مصالحه نمود پیدا میکند.
مانورهای نظامی و انتشار کارنامههای تبلیغاتی از قدرت نظامی و یا
حرکتهای ایذایی از سوی حکومتها در مقابله با تهدیدهای احتمالی با
گذشت زمان نقشی اساسی در رویکرد کشورها برای ایجاد صلح و کسب امنیت
خود بازی میکنند .این موضوع در جوامع امروزی با توسعه رسانههای عمومی
و سرعت انتشار اخبار و عمومیت آن در بین اقشار مختلف مردم موجب شده
که صلح در سایه یک ناامنی ذهنی همیشگی به صورتی شکننده و طاقتفرسا
نمود پیدا کند .اما چرا صلحی شکننده و طاقتفرسا؟!
صلح پدیدهای منتشر از ذهن انسان میباشد که در آن اقناع ذهنی طرفین
به عدم وجود تهدید از طرف مقابل و همچنین ایمان به عدم نیاز به دست
درازی به منافع طرف مقابل نقش مهمی را بازی میکند .ولی متاسفانه این مهم
در عالم واقع اصلی انتزاعی و دست نیافتنی مینماید و از طرفی ذهن انسان
همواره در آشوبی درونی ناامنی را امر موجود تلقی میکند و امنیت را نه اصلی
اولیه که معلول اتخاذ راهکارهایی در جهت کنترل این ناامنی میداند.

تفاوت طبقاتی  ،شرایط متفاوت اقلیمی در گستره جهانی ،تفاوتهای
نژادی و فرهنگی و تفاوتهای اصیل دیگر همه و همه موجب میشود که
ناخودآگاه زندگی انسانی عرصه کشمکش و عدم توازن عرضه و تقاضا در
میان انسانها تلقی شود و این همه با خود یک ناامنی ذهنی به همراه
دارد .احساسی که در عالم بیرون به دنبال مصداقانگاری و تجسم ذهنیات
درونی میگردد و زندگی را جبهه نبرد دوست و دشمن میپندارد .تاکید بر
افتراقات به جای اشتراکات انسانی و همینطور خودمحوربینی و خودخواهی
و سودجویی موجب تقویت این ناامنی خواهد شد .رشد و توسعه این احساس
ناامنی را تقویت کرده و ذهنیت دشمنانگارانه را معطوف به یافتن خطرات و
ناامنیهای موهوم و یا واقعی که میتواند این توسعه و رشد را به خطر بیندازد
از سوی دیگر احساس ضعف و عدم توسعه نیز به شکل بسیار
میکند.
دردناکی ناامنی ذهنی را تقویت میکند .اما تفاوت نوع عکسالعمل این دو
دسته در چیست؟
به نظر میرسد در میان گروه توسعه یافته به موازات رشد احساس
ناامنی تقویت شده و این مسئله موجب میشود حالتی تهاجمی و در جهت
رفع و یا تضعیف عوامل ناامنی خود درپیش بگیرد .حرکاتی که هرچند ممکن
است نادرست و یا اشتباه باشد ،ولی در کل از ناحیه عقل وی دستور میگیرد.
اما در خصوص گروه ضعیف و یا توسعه نیافته عکسالعمل به صورت حرکاتی
روانی و احساسی بوده و کمتر منتشر از ناحیه عقل میباشد .اصل جنگ
روانی از این اصل ناشی میشود .جایی که طرف قدرتمندتر در حیطه مورد
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آزمون تجربهی فدرالیسم در ایران

یاشار دباغ

نزاع در عرصه رسانهای سعی میکند احساس ناامنی را در طرف مقابل باال برده و وی را به سمت عکسالعملهای روانی و احساسی ترغیب کند و با توجه به
داشتن دست باال در صورت نزاع بیرونی او را از معرکه خارج کند .هرچند که در ظاهر هدف این جنگ روانی را ترغیب طرف مقابل به سکون و سکوت و با
نیت ایجاد مصالحه عنوان کند! هدف اصلی جنگ روانی از آن سو تقویت میشود که امروزه عرصه رسانهای بسیار گسترش یافته و این جنگ روانی تنها در
سطح حکومتها نمیماند و خواه یا ناخواه عرصه عمومی را درگیر خود میکند و جوامع مخصوصا در کشورهای غیردموکراتیک خود را به عنوان انسانهایی
میبینند که توانایی هیچ چارهجویی و یا اعمال نظر در اعمال حاکمیت خود ندارند و از سویی جهت پیکان تهدیدات جنگ روانی بهصورت مستقیم آنها را
نشان گرفته است! «ذهن انسان اگر قوانین پدیدهها را نداندمیتواند بر اساس تجربه گذشته با احتمال زیاد وقایع آینده را پیشبینی کند( ».مارکی دوکندرسه،
پیشرفت ذهن انسانی) ولی چون گذشته این اقوام سرشار از بدبیاری و ناامنی بوده ناچار ذهنیت را درگیر آیندهای نامعلوم و دهشتناک میکند .این مسئله
موجب اتخاذ تصمیماتی احساسی و برخوردی روانی در سطح جامعه خواهد شد .امری که تبعات بسیار دردناک و ماندگاری را در ذهن انسان میگذارد و
اولین چیزی را که به مخاطره میاندازد ،اصل صلح پایدار و امنیت پایدار میباشد.
بیدلیل نیست که اندیشمندان عصر حاضر را عصر اضطراب نامیده اند و ما شاهد آن هستیم که جوامع فوقالذکر همزمان در سه اضطراب از مرگ (ناشی
از عدم امید به آینده و سرنوشت شوم) ،اضطراب از بیمفهومی (ناشی از عدم توانایی در تاثیرگذاری بر زندگی خود و جامعه خود و متاثر بودن از رفتار حاکمان
غیردموکراتیک و خطرهای خارجی) و اضطراب از کیفر (ناشی از تصور خود در یک تنگنای اخالقی و انسانی که خود را گناهکار و مستوجب محکومیت و
کیفر میداند) بهسر میبرند .به واقع چه امیدی به پیدایش صلح و امنیت از درون این وجود بیمار و ناگزیر میتوان داشت؟ بیماری که عاملش را نه در او که
شاید در تاروپود عصر حاضر و عملکرد حاکمان باید جست!
روح و جسمی که هر روز خود را در مهلکهای جانفرسا مییابد مسلما کمکم به وجودی ضداجتماع و ضدصلح تبدیل خواهد شد .کسی که امنیت را
در نیافته باشد و آن را نچشیده باشد هیچگاه آن را در صدر خواستههای خود نمیگذارد و ناامنی و نبرد را اصل درونی زندگی میشمارد .هرچند که برخی
معتقدند اینچنین فردی ارزش صلح را بیشتر میداند ولی نگارنده معتقد است این نوع نگاه درست نیست .بهطور مثال در مثال مناقشه نیست!  -کسی که در
قحطی و گرسنگی به سر میبرد ،شاید با یک نان خشک و آب خواستههایش ارضا شود ،اما این وعده غذایی آنچه باید باشد نیست! حال انسانی که صلح و
امنیت را درک نکرده باشد ،همواره در ذهن خود صلح را عرصه نبرد دو قدرت میشمارد و امنیت را معلول اتخاذ راهبردهایی در جهت کنترل ناامنی! مسئلهای
که شاید امروزه پیشفرض ذهنی تمامی مردم عادی و حتی حاکمان و اندیشمندان باشد!
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زنان کارگر در جامعه امروز ایران

غزاله سرآبادانی

نزدیک به یک قرن از مبارزۀ زنان برای برقراری آزادی و برابری بین زن و مرد میگذرد .در بسیاری از کشورها اگر مسائل زنان

.به طور کامل در جامعه حل نشده است اما حداقل قوانین حاکم بر جامعه ،حقوق زن و مرد را به طور برابر به رسمیت شناخته است

اما در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه و به ویژه اسالم زده ،نابرابری و تبعیض بین زن و مرد و ستم بر زنان بعد از
یک قرن مبارزه و تالش ،نه تنها کاهش نیافته ،بلکه در زیر قوانین زن ستیز با رشد مرد ساالری در سایه شرع اسالم ،شرایط زندگی

.زنان سختتر نیز شده است .قوانین تبعیض آمیز در ایران زندگی زنان به ویژه قشر زحمتکش کارگر را به جهنم تبدیل کرده است
ی بدون اجر و مزد ،در خارج از خانه پا به پای مردان در کارخانهها و کارگاهها
در ایران بسیاری از زنان عالوه بر کارهای طاقتفرسای خانگ ِ

مشغول به کارند ،اما به دلیل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی غلط ،مزد کمتری به آنها پرداخت میشود و به محض بحران و رکود

اقتصادی اولین دسته کارگران اخراجی را زنان تشکیل میدهند .از این رو دردها و رنجها و مشکالت اکثریت زنان متعلق به زنان کارگر

و خانه دار است .این مسائل بسیاری از زنان کارگر را بر آن داشت که در رفع نابرابری دستمزد بین زن و مرد ،رفع مشکالت و معضالت
مادی و معنوی زنان فعالیت گسترده ای را شروع نمایند .فعالیت و خواستهای روشن این زنان مبارز و برابری طلب ،رژیم ضد بشری

جمهوری اسالمی ایران را بر آن داشت که به سرکوب روز افزون این جنبش و دستگیری و شکنجه و اعدام فعالین آن دست زند .رژیم منفور

.جمهوری اسالمی ایران با این اعمال ضد انسانی خود با ایجاد رعب و وحشت در نهایت قصد تفرقه افکنی بین کارگران زحمتکش را دارد

اساس ًا هر کسی که از حرمت و موجودیت انسان و حقوق و آزادیهایشان دفاع میکند باید در جهت رفع ستم و تبعیض جنسی و برابری

زن و مرد تالش کند .مبارزه برای بهبود شرایط زنان به ویژه کارگران زن و رفع تبعیض و نابرابری از آنها نباید به زنان محدود گردد،
.بلکه باید زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب دوش به دوش هم این مبارزه را در سطح اجتماعی سازمان دهی کنند و به پیش برند
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گزارش آماری وضعیت حقوق بشر ایران  -آبان۹۱
در این نوشتار ۱۹۵گزارش حقوق بشری منتشره آبان ماه در  ۱۱رسته حقوقی
مورد بررسی قرار گرفته است .و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات ،سعی
شده است جنبههای آموزشی نیز در گزارش تقویت شود .بررسی حقوقی اخبار
و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود
اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر
نکات برجسته این گزارش دانست.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه
آبان ماه  ۱۳۹۱در حالی پشت سر گذاشته شد که همچون گذشته با نقض فاحش و
سیستماتیک حقوق بشر در کشور مواجه بودیم.

بازتاب ویژهی اخبار در رسانهها و شبکههای اجتماعی
در این بخش سعی شده به آن دسته از گزارشهای نقض حقوق بشر در آبان ماه که با
حساسیت و توجه بیشتری دنبال شده و با استقبال گستردهای از سوی افکار عمومی نسبت
به بسیاری از دیگر موارد مشابه مواجه شدند ،اشاره شود .بدیهی ست که این توجه بیشتر،
الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.

در پاییز  ۱۳۷۷پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود در شهر
تهران واقع در خیابان هدایت طی قتلهای موسوم به *قتلهای زنجیرهای* به قتل رسیدند.
در همین زمینه مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت احمد قابل به دستور شورای تامین
استان تهران نیز لغو شد. همینطور مراسم ختمی که قرار بود در روز پنجشنبه یازدهم آبان
در حسینیهی اعظم شهر نجف آباد برگزار شود هم لغو شد.
همچنین دادگاه امدادگران کمپ سرند با حضور  ۱۸تن از متهمین پرونده ،در شعبه  ۱دادگاه
انقالب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر که ریاست دادگاه انقالب تبریز را نیز بر عهده
دارد برگزار شد .در طی این جلسه که  ۱۷تن از متهمین حاضر بودند به غیر از دفاع جمعی
که توسط فرید روحانی قرائت شد ،دیگر متهمین و وکالیشان نیز به دفاع از خود پرداختند و
قاضی حملبر وعده داد که تا  ۱۰روز دیگر حکم خود را در مورد متهمین صادر خواهد کرد.
این امدادگران که برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به این منطقه سفر کرده
بودند و اکنون با اتهاماتی همچون تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تهدید بهداشت
عمومی و تمرد از دستور پلیس روبرو میباشند روز اول شهریور سال جاری توسط نیروهای
امنیتی بازداشت شدند و در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
از سوی دیگر خبر بازداشت بهروز قبادی ،برادر بهمن قبادی ،کارگردان سرشناس ایرانی نیز
با حساسیت دنبال شد .بهمن قبادی در گفتوگو با رسانهها اعالم کرده است که *برادر و دو
دوستش چند روز است که ناپدید شدهاند و در پیگیریهایی که داشتهاند دادستانی سنندج
از بازداشت وی خبر داده است *.به گفتهی بهمن قبادی برادرش از سنندج عازم تهران بوده
و قصد سفر به گرجستان را داشته است .وی دلیل بازداشت برادرش را اتهامات امنیتی عنوان
کرده است.
بهمن قبادى ،آخرین ساختهی خود ،به نام *فصل کرگدن* را به صانع ژاله و فرزاد کمانگر
تقدیم کرده بود.
عالوه بر این  ۹زندانی سیاسی زن در زندان اوین به نامهای بهاره هدایت ،نازنین دیهیمی ،ژیال
بنی یعقوب ،شیوا نظرآهاری ،مهسا امرآبادی ،حکیمه شکری ،ژیال کرمزاده مکوندی ،نسیم
سلطان بیگی و راحله زکایی در اعتراض به یورش نیروهای گارد یگان حفاظت زندان به بند
زندانیان سیاسی زن دست به اعتصاب غذا زدند .ایشان خواستار عذرخواهی رسمی رئیس
زندان اوین و مسئوالن ادارهی حفاظت این زندان و همچنین ارایه ضمانتهایی از سوی آنان
مبنی بر عدم تکرار چنین رفتارهای بودند.
ماموران حفاظت ،زندانیان سیاسی و عقیدتی را به محوطه ی کوچک باشگاه بند هدایت کرده
و برای ساعتی همه زندانیان سیاسی را در فضای کوچک و نامناسب محبوس کرده و شروع به
تفتیش وسایل شخصی آنان نمودهاند ،سپس هر یک از زندانیان را به طور جداگانه از باشگاه
بند خارج کرده و به بازرسی بدنی آن ها پرداختند .متاسفانه مامورین حفاظت ضمن برخورد
توهین آمیز و فحاشی به این زندانیان ،نه تنها به برهنه کردن آنها و بازرسی لباس زیر این
زندانیان اکتفا نمی کنند ،بلکه در چند مورد مشخص دست به اعمالی می زنند که مصداق
بارز آزار جنسی بوده است.
نسرین ستوده ،وکیل سرشناس محبوس در زندان اوین نیز که به دلیل تشدید برخوردهای
مسئوالن منجمله تبعیضهای غیرقانونی با وی در مالقات با فرزندانش ،دست به اعتصاب غذا
زده بود ،همزمان با یورش به بند زنان ،به بند امنیتی  ۲۰۹منتقل شد.
کم توجهی به گزارشات حقوق بشری
در مقابل بخش قبل ،بسیاری از گزارشهای حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً
بیتوجهی رسانهها و افراد فعال در شبکههای اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهندهی
قسمتی از افکار عمومی اند؛ روبه رو میشوند .این نوع توجهات هدفدار و تبعیض در امور
انسانی ،هم سویی آشکاری را با رسانههای دولتی برقرار میکند.
اخبار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در تهران در حالی معموالً با واکنش و بازتاب قابل
مالحظهای روبهرو میشود که گزارشات مربوط به شهرستانها در این خصوص همواره با
بیتوجهی همراه میشود .کما اینکه در ماه گذشته حمزه ریگی زندانی سیاسی محبوس در
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یکی از موارد اهم نقض حقوق بشر در ماه گذشته که با واکنش وسیع فعالین ،رسانهها و
جامعهی جهانی نیز روبهرو شد؛ قتل ستار بهشتی بود .ستار بهشتی وبالگ نویس جوان و
یکی از فعالین در شبکههای اجتماعی بود که در نهم آبان ماه با مراجعهی نیروهای امنیتی
وابسته به پلیس فتا به منزل پدری اش در رباط کریم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل
شد و در سیزدهمین روز همین ماه در بازداتشگاه به قتلرسید .این در حالیست که سه روز
بعد ،یعنی در شانزدهم آبان ماه گزارش فوت وی با پیگیریهای صورت گرفته به خانوادهاش
میرسد و  ۱۷آبان ماه نیز در گورستان رباط کریم دفن میشود.
در رابطه با تحقیق در خصوص چگونگی مرگ ستار بهشتی علیرغم اینکه مسئوالن وعدهی
*برخورد سریع ،قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین* این امر را دادند و نائب رئیس
مجلس نیز از تشکیل کمیتهی ویژهی بررسی مرگ آقای بهشتی در کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس خبر داد و خواستار ارائهی گزارش هر چه سریعتر این کمیسیون
شد ،فرافکنیهای زیادی صورت گرفته و مسئوالن و نمایندگان مجلس به اظهار نظرهای
متناقضی روی آوردند.
در این زمینه همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند  ۳۵۰زندان اوین در
خصوص آثار شکنجه بر روی بدن ستار بهشتی شهادت داده بودند که از این میان ابوالفضل
عابدینی نصر ،روزنامه نگار خوزستانی پس از ادای شهادت در خصوص شرح بازجوییها و
شکنجههای ستار بهشتی به بازپرس ویژه قتل ،به زندان کارون اهواز تبعید شد.
از سوی دیگر ،شعبهی  ۳۲دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهل مهاباد به
نامهای علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری را تأیید نمود .این دو شهروند پیشتر از سوی
دادگاه انقالب مهاباد به اتهام *محاربه* و *افساد فی االرض* از طریق عضویت در احزاب
غیرقانونی و درگیری با نیروهای حکومتی به اعدام محکوم شده بودند که دادنامهی تجدید
نظر خواسته ،از طرف شعبهی  ۳۱دیوانعالی کشور عیناً تأیید شده است .علی و حبیب
(رزگار) افشاری آبانماه  ۸۹از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی
ارومیه بسر میبرند.
در حوزهی کارگری اما ،سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به نامهای ناصر
محمدزاده ،وحید فریدونی و علی نوریانی بدلیل پیگیری مطالبات قانونی خود از کار اخراج
شدند .یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تایید کرده است که این سه نفر از
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بودند و تنها بخاطر رسیدن به حقوق قانونی خود از
مجاری قانونی دولت ایران بیکار شدند.
مضاف بر این بخش دوم دادگاه *ایران تریبونال* که موضوع آن کشتار زندانیان سیاسی ایران
در دههی  ۶۰بود ،با رأی قضات دادگاه به پایان رسید و این دادگاه با شنیدن شهادتهای
دهها زندانی سیاسی در دو نوبت ،کشتارهای دههی  ۶۰در ایران توسط جمهوری اسالمی را
*جنایت علیه بشریت* شناخت .بخش نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی
در دههی  ۶۰که به نام *ایران تریبونال* معروف است به مدت پنج روز ،از  ۲۹خردادماه تا
دوم تیرماه  ۱۳۹۱در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بینالملل در لندن برگزار شده بود و
بخش دوم آن نیز از روز پنجشنبه چهارم آبانماه تا امروز شنبه ششم آبانماه ،در سالن صلح،
ساختمان دادگاه الهه برگزار شد.

بر این اساس ،ماموران امنیتی گذرنامهی پرستو فروهر را که در آستانهی بیستمین سالگرد
قتل داریوش و پروانه فروهر به ایران بازگشته بود ،توقیف کرده و وی پس از چند ساعت موفق
به ترک فرودگاه بین المللی تهران شد .پس از آن نیز وزارت اطالعات با احضار خانم فروهر از
برگزاری مراسم عمومی یادبود برای فروهرها ممانعت به عمل آورده است .مقامات امنیتی به
وی گفتهاند که حضور کلیهی چهرههای سیاسی در سالگرد قتل پدر و مادرش ممنوع است
و اگر کسی در این مراسم شرکت کند با مشکل روبرو خواهد شد.
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زندان زاهدان که به اتهام ارتباط با گروه جنداهلل به اعدام محکوم شده است پس از گذشت
 ۳۰ماه از تاریخ بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و این مهم انعکاس خاصی در رسانهها
نداشت .این زندانی سیاسی که در هنگام بازداشت کمتر از  ۱۸سال سن داشت ،در شعبهی
یک دادگاه انقالب زاهدان به اعدام محکوم شده و حکم وی در دیوان عالی کشور نیز به تایید
رسیده است.
در این زمینه همینطور ،بایستی به اجرای احکام ضد بشری حد اسالمی اشاره کرد ،که پیرو
آن ماه گذشته دستگاه قضایی در شهر یزد چهار انگشت دست دو زندانی را به اتهام سرقت
در مالء عام قطع کرد .در همین خصوص حکم کور کردن چشم پسر جوانی که متهم است
حدود  ۸سال قبل جوانی را در محلهی مجيديه شمالی مورد حمله و اسيدپاشی قرار داده،
تایید شد.
همچنین در آبان ماه دستکم با دو گزارش کودک آزاری که با قتل کودکان کمتر از یکسال
همراه شد ،مواجه بودهایم؛ به این ترتیب که مادری در شوشتر نوزاد  ۲ماههی خود به نام
*رقیه* را به قتل رساند و ماموران جسد این نوزاد را در تانکر آب منطقه کشف کردند .در
موردی مشابه نیز پدر و مادری در شهرک طرق مشهد کودک  ۱۱ماههی خود را که آثار
کودک آزاری روی بدنش نمایان بود ،به قتل رساندند.
از سوی دیگر زهرا منصوری زندانی سیاسی  ۶۰سالهی بند زنان زندان اوین که به تازگی
برای گذراندن دوران محکومیت دو سالهاش دستگیر شده و از بیماری صرع رنج میبرد ،از
دریافت داروهای حیاتی خود در زندان محروم شده است .در این بیماری مصرف داروهای
ویژه بیماری صرع با دز مناسب ،منطبق با تجویز پزشک بسیار مبرم و حیاتی است اما باوجود
این نیاز حیاتی مسئولین زندان اوین از دادن داروهای تجویز شده زیر نظر دکتر معالج که
توسط همسر زهرا منصوری از خارج از زندان تهیه شده خود داری میکنند و به جای آن
داروی ناشناختهای را بدون تجویز دکتر به زهرا منصوری تحویل میدهند .این در حالی است
که طبق گفته پزشک معالج وی ،حمله دوباره صرع در این سن خطر مرگ برای ایشان به
همراه دارد.
مضاف بر این ،در ماه گذشته گزارشی در مورد زندان زاهدان منتشر شد که علیرغم شرح
وضعیت بد و نابه سامان زندانیان در این زندان ،با بی توجهی روبهرو شد .این گزارش تاکید
دارد که در بندهای عمومی زندان زاهدان عده ای از زندانیان مبتال به بیماری ایدز می باشند
که این زندانیان مبتال به ایدز در کنار سایر زندانیان محبوس هستند و مسئولین زندان حاضر
نیستند که آنها را در بندهای جدا از سایر زندانیان جای دهند و به علت شیوع ارتباط جنسی
در بین عده ای از زندانیان تعداد مبتالیان به ایدز رو به افزایش است.
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همچنین تعدادی از زندانیان این زندان هم مبتال به بیماری سل هستند که این زندانیان نیز
در کنار زندانیان سالم محبوس هستند و با توجه به وضعیت نامطلوب غذای زندانیان که بدن
آنها را ضعیف و در برابر بیماری مستعد کرده ،این بیماری سالمت تعداد بیشتری از زندانیان
را تهدید می کند و آمار مبتالیان به سل در این زندان رو به افزایش است.در دو ماه اخیر
سه نفر از زندانیان زندان زاهدان بر اثر بیماری سل جان خود را از دست داده اند .مسئولین
زندان هم با وجود اینکه از شیوع این بیماری در میان زندانیان اطالع دارند هیچ اقدامی برای
بستری کردن و درمان آنها انجام نمی دهند.
هم چنین در این زندان هیچ پزشک متخصصی نظیر دندان پزشک یا چشم پزشک وجود
ندارد و تعدادی از زندانیان این زندان از مشکالت چشم یا دندان رنج می برند ولی پزشک
متخصصی برای رسیدگی به وضعیت آنها وجود ندارد تا جایی که یکی از این زندانیان فقط
بخاطر نداشتن عینک در آستانه نابینا شدن قرار دارد.

مستندات حقوقی و قانونی برای برخی گزارشهای آبان ماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم ترین گزارش های
نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود .این نوشتار به هدف ارتقاء سطح
آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطالع رسانی به نگارش درآمده است.
بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادی و امنیت شخصی افراد طبق بند  ۱مادهی
 ۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محکوم است .این مهم در حالی ماهانه در خصوص
دهها و یا حتی صدها نفر در کشور رعایت نمیشود که در ماه گذشته مرگ مشکوک یک

بالگر که به گفتهی خانوادهاش از سالمت کامل جسمی برخوردار بوده است؛ به همراه داشت
و این نشان میدهد که ابتدایی ترین اصول حقوق بشر همچون ممنوعیت اعمال شکنجه و
نیز حق حیات در کشور معنایی ندارد.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ،مادهی ۳
اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  ۱مادهی  ۶اعالمیه حقوق مدنی-سیاسی ،هشدار میدهند
که حق زندگی ،از حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب قانون
نیز حمایت شود .بند  ۲مادهی  ۱دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و
مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات الزم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ
در قلمرو قضائی را ،به کشورها گوشزد میکند.
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز در حالی به علت تالش برای احقاق حقوق خود از
کار اخراج شدهاند که طبق اکثر مقاولهنامههای جاری حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری
اسالمی نیز ،کارگران حق داشتن سندیکا و اتحادیههای کارگری و پیگیری قانونی مطالبات
خود را دارند؛ منجمله  ۱مادهی  ۲۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید
دارد هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های
صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
در مورد گزارشهای کودک آزادی که ریشههای فرهنگی نیز دارد ،مادهی  ۳۳پیمان نامهی
حقوق کودک میگوید کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و
توزیع آن ،حمایت شوند هم چنین این پیمان نامه که ایران نیز از سال  ۱۳۷۳آن را پذیرفته
است ،به آشنا کردن عموم مردم ،خانوادهها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک با استفاده
از شیوههای گوناگون آموزشی ،تبلیغی و اطالع رسانی به عنوان یک کار فرهنگی تاکید دارد
چرا که این مهم میتواند به عدم بروز فجایعی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شد،
کمک کند.
همچنین عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه
دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی
در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی
 ۲۲کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و
تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان داللت می
کند .بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات الزم ،تخت کافی ،لوازم دارویی مناسب و پزشک
متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
در این زمینه هم چنین ماده  ۱۰۳آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی جمهوری اسالمی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای
معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر
باشد .بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسالمی و زندان
های کشور است ،در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاتی نقض می شود.
قطع اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانیترین شیوهی های اعمال مجازات است که بی
تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه میگیرد و مادهی  ۷میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی هم اشاره میکند که هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها
یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا رذیلی قرار داد.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران ،در محدوده زمانی آبان ماه سال  ۱۳۹۱تعداد  ۱۹۵گزارش از سوی حداقل  ۳۹منبع
خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی  ۱۹۵گزارش آبان ماه ،تعداد  ۱۰۵۶۱۱مورد نقض حقوق که  ۱۴۸۱۰مورد
آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر
و تعداد  ۹۰۸۰۱مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی ،نقض
بنیادین حقوق بشر محسوب نمیشود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاریهای حکومت ،اقدام
مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمیگیرد ،در حوزه کارگری بوده است و حقوقی
از قبیل بالتکلیفی و یا بیکاری از این جمله اند.

بدیهی است گزارشهایی که در پی میآید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت
مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است .در
موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر  ۳درصد در بحث منابع برآورد میشود باید اشاره
کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران میزان  ۴۴درصد گزارشهای این
ماه را ارائه و مستند کردهاند ،رسانههای حکومتی یا نزدیک به دولت میزان  ۲۲درصد و سایر
منابع خبری-حقوقی غیر دولتی  ۳۴درصد گزارشها را منتشر کردهاند که بدیهی است بخش
آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارشهای سایر
گروههای خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل میکند.
*در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است ،میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه
سال قبل ۱۹درصد کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۴درصد کاهش داشته است*.
مشروح آمار
کارگری:
در آبان ماه سال جاری  ۴۵گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار ،نشر و
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ
بر  ۹۶۶۳۲مورد است.
بر اساس این گزارشها  ۹۰۸۰۱کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است ،در
بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی ،این کارگران جمعا  ۲۶ماه از حقوق ماهیانه محروم
بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی  ۵۵کارگر جان خود را از دست دادن
و  ۳تن نیز مصدوم شدند ۵۰۹۲کارگر از کار بیکار شدند.
در طی این ماه یک فعال کارگری از سوی دستگاه های امنیتی بازداشت شدند هم چنین در
این ماه دستگاه قضایی یک تن از فعالین را به  ۴۸ماه حبس تعزیری و  ۷۰۰میلیون ریال
جریمه نقدی و  ۶۰ماه محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم کرد.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۸درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش
۱۵درصد بوده ایم*.

اقلیتهای قومی -ملی:
در ماه گذشته از مجموع  ۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۲مورد نقض حقوق اقلیتهای قومی در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این ماه تنها دو شهروند آذری به دلیل فعالیت های هویت طلبانه بازداشت شدند.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای قومی
۹۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز
کاهش ۸۳درصد را شاهد بودهایم*.
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ۹گزارش ثبت شده ،تعداد  ۷۸مورد نقض حقوق اصناف در ایران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.

فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع  ۹گزارش ثبت شده ،تعداد  ۵۰۱۲مورد نقض حقوق فرهنگی در
ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میبایست به بازداشت  ۴فعال فرهنگی و ممانعت از نشر یک اثر فرهنگی و
ممانعت از سخنرانی دو فعال فرهنگی اشاره کرد.
هم چنین دو فعال فرهنگی نیز با ابطال مجوز فعالیت مواجه شدند و یک تشکل فرهنگی نیز
از ادامه فعالیت بازماند ۵۰۰۲ ،مکان تاریخی نیز تخریب شده است.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۸۱درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است .هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۳درصد را
شاهد بودهایم*.
زنان:
در ماه گذشته از مجموع  ۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۱مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه و در طی ماه گذشته تنها یک قتل ناموسی گزارش شده است.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۸۰درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۶درصد را
شاهد بوده ایم*.
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع  ۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۲مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به قتل دو کودک توسط والدینشان اشاره کرد.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال
گذشته ۳۳درصد کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۰درصد را
شاهد بوده ایم*.
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع  ۲۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۹۱مورد صدور و اجرای حکم اعدام
در زندان ها و یا در مالء عام توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ایران استخراج شد.
در آبان ماه سال جاری ،حسب گزارشات به ثبت رسیده ۶ ،شهروند به اعدام محکوم شدند که
 ۳تن از این افراد را مردان و  ۱تن را نیز زنان تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور  ۷۲تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم  ۱۳تن از ایشان
در مالء عام صورت گرفته است.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۶درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۹درصد
را شاهد بودهایم*.
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع  ۴گزارش ثبت شده ،تعداد  ۳مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس  ۱تن از دانشجویان از حق تحصیل محروم شده است و دو تن نیز از سوی
دستگاه قضایی کشور به  ۱۳۲ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸۵درصد
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۰درصد
را شاهد بوده ایم*.

خط صلح  -آذر ۱۳۹۱

اقلیتهای مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع  ۲۴گزارش ثبت شده ،تعداد  ۶۶مورد نقض حقوق اقلیتهای
مذهبی در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج
شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت  ۳۰تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر
 ۵تن به اداره اطالعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین  ۱۲تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به  ۴۸ماه حبس
تعزیری و  ۹۶ماه حبس تعلیقی محکوم شدند .هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به
منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل  ۲شهروند نمودند.
دستگاه قضایی  ۱۱تن از اقلییت های مذهبی را نیز محاکمه کرده است که تا کنون
حکمی برای ایشان صادر نشده است ،سه شهروند بهایی نیز از حق تحصیل در دانشگاه ها
محروم شدند.
مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای
*طبق آمار فوق و با
سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه
مذهبی ۴درصد نسبت به
۲۹درصد بوده ایم*.
پیش نیز شاهد افزایش

در طی این ماه دست کم  ۷۱واحد صنفی پوشاک ،کافی شاپ ،چایخانه و مراکز عرضه قلیان
در طرح امنیت اخالقی پلیس به دلیل مغایرت با شئونات اسالمی توسط نیروهای انتظامی و
یا اداره امکان پلمپ شدند.
هم چنین هفت فعال صنفی معلمان در کردستان نیز به دادگاه انقالب احضار شدند.
*طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۱۱درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۸درصد را
شاهد بودهایم*.
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بررسی آمار
نمودارها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رستهها در آبان ماه  ۱۳۹۱است ،همانطور که در ذیل مشاهده میکنید ،زندانیان با ۲۴درصد و حوزه کارگری و اندیشه با ۱۹درصد به ترتیب
در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

خط صلح  -آذر ۱۳۹۱
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در ادامه میتوانید نمودار دایرهای مربوط به مقایسه استانها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

خط صلح  -آذر ۱۳۹۱
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در پایان برای مقایسه آماری آبان ماه  ۹۱با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری ،به نمودار ذیل توجه کنید.

خط صلح  -آذر ۱۳۹۱
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