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روزنامهنگار
در ایران
الف .مهرام

خبرنگاری ،رشته گردآوری ،تجزیه و تحلیل ،تایید و ارائه
اخبار مربوط به حوادث جاری ،روندها ،مسائل و مردم است.
افرادی را که به این حرفه اشتغال دارند خبرنگار میگویند.
ِ
عنوان نخستین
از خبرنگاری خبر-محور ،گاهی اوقات ،تحت
پیش نویس تاریخ (به گفته فیل گراهام) یاد میشود .چرا که
خبرنگارها اغلب حوادث مهم را ثبت میکنند ،و از این طریق
در مهلتی اندک ،مقاالت خبری تولید میکنند .رسانهها در
حالی که تحت فشار هستند تا پیش از دیگران اخبار خود را
منتشر کنند ،با تکیه بر معیارهای دقت ،کیفیت و سبک سازمان
خود ،معموالً پیش از انتشار گزارشهای خود ،آنها را ویرایش و
نمونه خوانی میکنند .بسیاری از سازمانهای خبری ،از اینکه
مقامات و موسسات دولتی را پاسخگوی عموم میدانند ،به
خود افتخار میکنند .در حالیکه منتقدان مطبوعات ،مسائلی
در مورد مسئول بودن خود مطبوعات ،مطرح کردهاند.

بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانهای که به نوعی کنترل را مرور کنیم:
کننده فعالیتهای جامعه هستند ،یک کشور نمیتواند به حیات
سالم خود ادامه دهد .پس از روی کار آمدن حکومتهای خودکامه و توقیف فلهای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف همزمان دهها
ایدئولوگ که چنگال قدرتشان را در تنه تمام قوانین فرو میبرند و از نشریه اصالحطلب و دستگیری روزنامهنگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹
ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی به دستور رهبر ایران و توسط قوه قضائیه و با استناد به قانون اقدامات
خود استفاده میبرند ،حیات مطبوعات و سالمت افشا اطالعات نیز تأمینی مصوب ( ۱۳۳۹که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از
در خطر میافتد و میتوان گفت رسانهها در چنین حکومتهایی ارتکاب مجدد به جرم را به قضات میدهد) انجام گرفت و بیکاری
از اولین هدفهایی میباشند که حکومتها سعی در نابودی و یا صدها روزنامهنگار را در پی داشت ،به کار میرود .اصطالح توقیف
فلهای مطبوعات را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به
سفارشی سازی آنها دارند.
توقیف گروهی مطبوعات اصالحطلب در سال  ۱۳۷۹به کار برد.
در ایران نیز این سفارشی سازی در نبود احزاب آزاد و سازمانهای
کنترل کننده به سرعت رنگی خشونتآمیز به خود گرفته و در اصالحطلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم
دورههای مختلف تاریخی این کشور ،ما شاهد تعطیلی روزنامهها و به دستیافته بودند ،امید داشتند که طی روزهای بعد با اصالح
زندان افکندن و کشته شدن روزنامهنگاران فعال و مدافعین حقوق قانون مطبوعات (که در ماههای پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و
بشر بودهایم .اینها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون محدودیتهای بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا ً
مطبوعات ایران تصریح شده است که در ایران مطبوعات حق دارند فضای رسانهای کشور را به آزادی نسبی ایجادشده پس از دوم
نظرات ،انتقادهای سازنده ،پیشنهادها ،توضیحات مردم و مسولین خرداد بازگردانند ،اما رهبر ایران با صدور فرمانی به نمایندگان (که
را با رعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم رسانههای حکومتی از آن به عنوان حکم حکومتی یاد میکنند)
برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای مجددا ً مانع از اصالح قانون مطبوعات شد.
چاپ مطلب و یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا
بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران ،روزانه شاهد توقیف مکرر
به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد
روزنامهها و دستگیری بیش از پیش روزنامهنگاران شد که تاکنون
شرط همیشگی رعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه که بیشتر نیز ادامه دارد.
قوانین ایران را دو پهلو و مبهم کرده است ،در قانون مطبوعات
نیز آمده است و از این طریق هر کدام از مسئولین میتوانند بنا به توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید .گرچه نشریات
موهومیت اینگونه جمالت هر گونه سوءاستفاده را در لباس قانونی نیز دوباره با دریافت مجوز تازه فعالیت خود را از سر میگرفتند.
مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصالح قانون مطبوعات
از تعبیر این قوانین ببرند.
اختیارات تازهای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات داد.
برای درک دقیقتر موضوع بد نیست موضوع توقیف فلهای مطبوعات از جمله به جز مدیرمسئول روزنامه ،نویسنده مقاله هم میبایست
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در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد .همچنین
انتشار نشریهای همانند نشریه توقیف شده ممنوع بود .به این ترتیب
نشریات توقیف شده با دریافت مجوز تازه هم امکان انتشار نداشتند.
قاضی مرتضوی که قب ً
ال به عنوان قاضی پروندههای امنیتی فعالیت
میکرد ،به عنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و توقیف مطبوعات با
استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد.
بعضی از روزنامهنگاران دستگیرشده بعد از توقیف گسترده مطبوعات
به چندین سال حبس محکوم شدند .اکبر گنجی و عمادالدین باقی
دو روزنامهنگار فعال پیرامون قتلهای زنجیرهای همچنان دارای
پرونده در دستگاه قضایی هستند.
وضعیت روزنامهنگاران در چندماههی اخیر:
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال  ۲۰۰۷آزادی
مطبوعات در ایران در رده  ۱۶۶از میان  ۱۶۹کشور قرار گرفته است.
این گزارش همچنین درباره ایران که رده  ۱۶۶از میان  ۱۶۹کشور
بررسیشده را دارد میگوید که روزنامهنگاران ایرانی با برخورد بسیار
تهاجمی حکومتگران که اجازه بیان هیچگونه انتقاد و یا خواست
سیاسی و اجتماعی را نمیدهند ،مواجهاند.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ،ایران با داشتن بیش
از  ۵۰خبرنگار و گزارشگر پشت میلههای زندان ،یکی از بزرگترین
زندانهای دنیا برای مطبوعات به شمار میرود .همچنین حجم
گسترده ساز و کارهای امنیتی و اطالعاتی که ایران برای شناسایی و
تعقیب قضایی خبرنگاران و فعاالن اینترنتی بکار گرفته ،این کشور را
به یکی از پیشقراوالن مبارزه با اینترنت تبدیل کرده است.

مطبوعاتی خود زیر نظر دارد .و این در حالی است که وزارت اطالعات
هم به سهم خود ،با بازرسیهای منظم از دفاتر آژانسهای خبری،
خط قرمزهایی را بر روزنامهنگاران تحمیل میکند .شبکه تلویزیونی
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ( )IRIBنیز برنامههای

مستندی تهیه میکند که در این برنامهها ،روزنامهنگاران به عنوان
مهرههای جنگ نرم و جنگ فرهنگی معرفی میشوند .کلیه این
سازمانها مستقیماً زیر نظر شخص رهبری ایران اداره میشوند و
ارتباط نزدیکی با سیستم قضایی کشور دارند .همه این سازمانها،
میکوشند با استفاده از ابزارها و اختیارات خود ،روزنامهنگاران و
اهالی مطبوعات را خسته کرده و از مسیر خود بازگردانند.
در بازجوییها ،روزنامهنگاران را با شکنجه مجبور به ارائه کلمه عبور
حسابهای شخصی خود میکنند و با ارعاب و تهدید مانع صحبت
خانوادههای آنها درباره عزیزان در بندشان میشوند .روزنامهنگاران
و ژورنالیستها معموالً با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام یا تهدید
برای امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی مواجه میشوند که در
صورت محکومیت با حبسهای طوالنی مدت همراه است .آنهایی
هم که به خاطر فشار زیاد از ایران خارج میشوند معموالً به اتهام
جاسوسی ،با تهدید و ارعاب خانوادههای خود در ایران مواجه هستند.
ارعاب رسانهای در سال  ۲۰۰۹و به دنبال انتخابات بحثبرانگیز
ریاست جمهوری به رکورد جدیدی رسید .در این سال دولت
جمهوری اسالمی بیش از  ۵۰۰خبرنگار و عضو رسانه را در ایران
بازداشت کرد و روزنامهها و خبرگزاریهای خارجی را از ایران اخراج
نمود .همچنین در مقابل موج شهروندان خبرنگار ،دولت ایران پلیس
سایبری و دادگاه عالی فضای مجازی و دادگاه فرهنگ و رسانه را
راهاندازی کرد .از طرف دیگر وزارت اطالعات ایران در یک اقدام
پیشگیرانه برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۲۰۱۳مسیری در
جهت تهدید و ارعاب رسانهها پیش گرفته است .در همین راستا
تعداد بیسابقهای از وبالگنویسان و روزنامهنگاران به جرم جاسوسی
علیه رژیم جمهوری اسالمی دستگیر شدهاند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تمامی رسانهها را از طریق دایره

4

به بهانهی روز
جهانی اینترنت
بدون سانسور
الف .مهرام

متن حاضر قطعهای از صحبتهای علی نیکویی است که بنا
بود در مراسم بررسی وضعیت نظارت بر اینترنت در کشورهای
خاورمیانه خوانده شود.
این مراسم به دعوت سازمان گزارشگران بدون مرز و میزبانی
شرکت گوگل در  ۱۲مارچ  ۲۰۱۳و به مناسبت روز جهانی
مبارزه با سانسور در فضای سایبری برگزار شد.
باید خاطر نشان کرد که  ۹شهروند دهکدهی جهانی (اینترنت)
از جمله شیوا نظرآهاری نامزد جایزهی نتیزن بودند که در همین
روز به رای بازدیدکنندگان ویدئوهای معرفی آنها جایزه به
وبنویسی از ویتنام تعلق گرفت.

هیچ کس گمان نمیکرد که بتوان به کمک تلفن همراه ،رفتارهای خبر هستید .اینها نمونههایی هستند که دنیا از وجودشان با خبر
غیرانسانی و خشونتآمیز دولتهایی چون ایران ،مصر ،لیبی ،سوریه ،میشود اما میتوان دهها نمونهی دیگر را مثال زد که حتا رسانههای
یمن و بحرین را نشان داد .حتا در باور کسی نبود که جنبش سبز فارسیزبان هم به آنها نپرداخته و نمیپردازند.
ایران با ویدئو کشته شدن ندا در یوتوب قوت بگیرد و بهار عربی
خود را مدیون جوانانی بداند که با شبکههای اجتماعی به جنگ دولت ایران پس از انتخابات کمر به محدود کردن اینترنت بست و
دیکتاتورها رفتند .آری ،توئیتر همان فضایی است که در سال  ۲۰۰۹طرح اینترنت ملی که از سالهای اول ریاست جمهوری احمدینژاد
دنیا را در بهت جنبش سبز ایران برد و میلیونها کاربر آن رنگ مطرح بود را دوباره بر سر زبانها انداخت .آنها به طور مشخص پس
از انتخابات چنین فعالیتهایی را انجام دادهاند:
عکس پروفایلهای خود را سبز کردند.
ما فعاالن ایرانی سالهاست که مورد نقض آزادیهای فردی و
اجتماعی خود هستیم .ایران با وجود قبول منشور حقوق بشر و برخی
کنوانسیونهای الحاقی از جمله حقوق مدنی سیاسی سالهاست که
نویسندگان دنیای واقعی و مجازی را تحت فشار و شکنجه قرار داده
است .این فشارها از انقالب مشروطه بوده و تا امروز ادامه دارد.
اگر بخواهیم کارنامهی جمهوری اسالمی را در این زمینه بررسی
کنیم باید از تسویههای اول انقالب بگویم که با سانسور شروع شدند
و تا قتلهای دههی  ۶۰و  ۷۰خورشیدی ادامه داشتند .نقطهی
عطف این فشارها قتل زهرا کاظمی در بازداشتگاه اوین است .پس
از آن بود که جمهوری اسالمی به بازداشت فعاالن فضای مجازی
روی آورد و بسیاری از وبنویسان منتقد را بازداشت کرد .اوج این
رفتار تمامیتخواهانه پس از انتخابات  ۱۳۸۸بود که صدها تن از
فعاالن مدنی بازداشت ،شکنجه و حتا کشته شدند .بسیاری از آنها
به طور منظم در وبنوشتهای خود به انتقاد از دولت میپرداختند
اما حکومت در اقدامی ناباورانه پس از مسدود کردن هزاران تارنما
و وبنوشت و بازداشت نویسندگان آنها ،این نویسندگان را تحت
فشار گذاشت.

تحت فشار گذاشت فعاالن و خانوادهی آنها
تحت فشار گذاشتن فعاالن و خانوادههایشان با بازداشتهای طوالنی
و تهدید به مرگ تا جایی بوده که حسین درخشان که برای دفاع از
احمدینژاد تا اسرائیل هم رفت به  ۱۵سال حبس محکوم شده است
(البته حسین درخشان در سال  ۱۳۸۷بازداشت شد اما حکم وی
پس از انتخابات صادر شد).
در مورد فشار به خانوادهی فعاالن عرصهی رسانه تنها کافی است به
فشارهای آنها روی خانوادهی خبرنگاران بیبیسی اشاره کرد.
مسدود کردن تمام تارنماها و وبنوشتهای منتقد دولت.
این اتفاق تا جایی ادامه داشت که بسیاری از دانشجویان و استادان
دانشگاهها از مسدود شدن منابع علمی خبر دادند .مسدود کردن
تارنماها تا جایی است که صفحهی ارجاع ( )redirectتارنمای
مسدود شده ششمین تارنمای پر بازدید ایران است .در ضمن این
مسدود کردن تنها به مخالفان بر نمیگردد و گروهی از موافقان
احمدینژاد را هم شامل شده است.

تولید محتوا برای وب فارسی.
با صرف هزینههای گزاف سعی در تولید محتوا برای وب فارسی بودند
حتمن از اعدام دو مدیر تارنماهای ایرانی یا قتل ستار بهشتی با تا جایی که مسابقههایی چون وبنویسی بسیجیان و وبنویسی برای
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جریان فتنه را راهاندازی کردند و با پرداخت هزینهی نوشتن برای
وبنوشت فضای وب را از صدای مخالفان پاک کنند .این رقم از
ساعتی  ۷هزار تومان تا نوشتهای چند میلیون تومان عنوانشده که
صحت آنها جای بحث دارد.
پایش مداوم شبکههای اجتماعی و شناسایی فعاالن در
شبکههای اجتماعی.
به خاطر داریم که ستار بهشتی یکی از کاربران فیسبوک بود که
علیه دولت مطلب مینوشت و قربانی پایش شبکههای اجتماعی شد.
اگر به خاطر داشته باشید ،مدیران صفحههایی چون جشن آبپاشی
و هر قراری که توسط عدهای در شبکههای اجتماعی ساماندهی
میشد بازادشت و محکوم میشدند.
تشکیل گروههای رسمی پایش و خرابکاری در اینترنت
گروههایی چون گرداب ،پلیس فتا ،افسران جنگ نرم ،ارتش سایبری
و حزباللهیهای فیسبوک-توییتر .این گروهها ضمن پایش فعالیت
کاربران در صدد هک شناسههای کاربران فعال بودند و هستند.
راهاندازی مسابقهها و گروههای هک در ایران
دانشگاه صنعتی شریف تا به حال چندین دوره مسابقهی ملی هک
برگزار کرده و پلیس فتا به وضوح در فرم همکاری خود درخواست
استخدام هکر میکند.
آنها به وضوح به پایش محتوای پیامکها و مکالمههای
تلفنی میپردازند
در خبرها آمده بود که دولت تمام پیامکهای حاوی ارز را
مسدود میکند و با فرستندگان آنها برخورد میکند .به عالوه
در بازجوییهای فعاالن مدنی بارها و بارها پیامکهایی که سالها
پیش فرستاده شده را استناد فعل مجرمانه قلمداد کردهاند .این در

حالی است که بر اساس قانون جرائم رایانهای شرکتهای مخابراتی نکتهی جالب این قانون این است که در این قانون به طور مشخص
و ارائهدهندهی اینترنت الزامی به نگه داشتن دادهها بیش از  ۶ماه  ۲سر فصل دربارهی انتخابات وجود دارد.
برای نمونه تشکیل گروه در فضای سایبری ،تبلیغ علیه نظام ،لطمه
را ندارند.
زدن به اساس جمهوری اسالمی ،تبلیغ راهپیمایی علیه دولت و ...
تبیین قانون جرائم رایانهای
ایران قانونی تبین کرد ه است به نام جرایم رایانهای که تقریباً هر بندهای جدید آییننامهی داخلی مجلس
فعالیتی که از سوی مخالفان انجام شود را مشمول مجازات میکند .به تازگی قانونی در مجلس ایران به تصویب رسیده که انتشار
عکسهای غیرمعمول از نمایندگان را مشمول مجازات میکند و
پیوند دادن به تارنماهای فیلتر شده جرم محسوب میشود.
عدم امنیت دادهها
خبرهایی رسیده که بدون اطالع مدیران وبنوشتها و تارنماها ،تارنما
را از روی سرورهای داخلی (سرورهایی که داخل ایران هستند) پاک
میکنند و فراموش نکنیم که بسیاری از سرویسدهندههای خارجی
از جمله گوگل سرویسهای خود را برای دامنه  irمسدود کرده است.
مسدود کردن ابزار ناشناسی و دور زدن فیلترینگ
بسیاری از راههای عبور از سد فیلتر مسدود شده است تا جایی که
ایرانیان در جستوجوی ابزارهای دور زدن فیلتر رتبهی نخست دنیا
را دارند.
راهاندازی تارنماها و صفحههای جعلی
گروههایی که پیش از این از آنها نام برده شد با راهاندازی تارنماها
و وبنوشتهای جعلی قصد فریب مردم و پاراپاگاندا دارند .تقریبن
به ازای هر یک تارنمای معروف (مثل بیبیسی یا رادیو فردا یا
دیگربان) یک معادل فارسی آن هست که دقیقن در نقطهی مخالف
آن فعالیت میکند.
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زبان مادری
عیل فتویت

زبان اول یا زبان مادری به اولین زبانی گفته میشود که کودک تکلم
به آن را یاد میگیرد.زبان اول( بعالوه زبان بومی ،زبان اصلی ،زبان
مبدا ،زبان مادری یا مجموعه اصطالحات بومی) زبان شخصی است
که از زمان تولدآن را آموخته و به بهرتین وجه صحبت می کند و
اغلب معنایی برای همسانی جامعه شناسی زبان است .در بعضی
از کشورها ،اصطالحات زبان بومی یا زبان مادری بیشرت به زبان
قومی یک فرد اشاره می کند تا زبان اول او .در مقابل ،زبان دوم
زبانی است که هر فردی متفاوت با زبان اولش صحبت می کند.

روزهای مهم و ماندگار در تقویم بینالمللی مردمان این روزگار،
عموماً از جهت یادآوری عمق ،اهمیت و جهان شمول بودن آن
مناسبت که غالباً بر یک رویداد و خواست بشری و انسانی استوار
است ،گرامی داشته میشود و یا در مقابل برای یادآوری خطری که
آرمانهای بشری را تهدید میکند ،در تقویم ملل به ثبت رسیده
است .به طور معمول در ثبت اینچنین روزهایی از مبارزات تاریخی
یک ملت ( )۲یا افراد آزاده و انسان دوست الهام گرفته شده و برای
ما به یادگار مانده است .روز  ۲۱فوریه از طرف یونسکو به عنوان
روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است .ثبت این روز در تقویم
بینالمللی ما از این قاعده مستثنی نیست .این روز با مبارزات مردم
بنگالدش برای رسیدن به حق تدریس زبان مادریشان در مراکز
آموزشی کشورشان پس از استقالل از پاکستان ،برای مردم جهان
به یادگار مانده است.

کنفرانس عمومی یونسکو در سال  ۱۹۹۹به منظور کمک به تنوع
زبانی و فرهنگی انجام شده است .مجمع عمومی سازمان ملل متحد
نیز به دلیل اهمیت زیاد آن ،سال  ۲۰۰۸را سال جهانی زبانها اعالم
کرد.
زبان مادری زبانی ست که از مادر ،پدر و نزدیکانمان آموختهایم.
بنا به نظر پژوهشگران کودک در رحم مادرش با زبان مادریش
آشنا میشود و هنگام به دنیا آمدن که گریستن آغاز میکند اگر به
زبان مادریش با وی سخن گفته شود ،گریهاش را قطع کرده گوش
میدهد .کودک با گذشت زمان و شنیدن مکرر ،زبان مادریش را
آموخته آغاز به ادای آن میکند .کم کم با ساختن جمالت کوتاه
آغاز به سخن گفتن به زبان مادریش میکند .در طول زمان کوتاهی
میآموزد تا به زبان مادریش احساسات و خواستههایش را به
اطرافیان خود تفهیم نماید .با زبان مادریش با دیگران رابطه برقرار
کند .با همین زبان بازی میکند ،میخندد ،میگرید و وارد مشاجره
و بگو مگو میشود .تنها و تنها با زبان مادریش است که قادر میشود
دنیای پیرامون خود را بشناسد و بیان نماید .با سخن گفتن به زبان
مادری از فردیت و تنهایی خویش خارج گشته از تعلق خود به گروه
ویژه ای آگاه میشود .او با مهر و محبت ،اعتماد و امنیتی که این
تعلق به وی ارزانی داشته است زندگی میکند.

پس از استقالل بنگالدش از پاکستان در دهه  ۵۰میالدی زبان
رسمی که در مراکز علمی این کشور تدریس میشد زبان اردو بود
ولی سرانجام پس از مبارزه چندین ساله مردم ،فعاالن فرهنگی و
دانشگاهیان بنگالدش ،تدریس زبان بنگالی در کنار زبان اردو به
مرحله اجرا در آمد .در این مبارزات دانشگاهیان و فعاالن فرهنگی
بنگالدش حتی از دادن جان خویش نیز دریغ نکردند .از جمله
کسانی که توسط نیروهای امنیتی پاکستان درروز های  ۲۱و
 ۲۲فوریه سال  ۱۹۵۲کشته شدند میتوان از ابوالبرکت (استاد نلسون ماندال میگوید :اگر با یک انسان به زبانی که آن را میفهمد
دانشگاه) رفیع الدین (دانشجو) و شوفیر رحمان )کارمند دادگاه سخن بگویید ،سخن شما به مغزش راه خواهد یافت .اما اگر با انسانی
به زبان مادریاش سخن بگویید ،آن سخن به قلب او نفوذ خواهد
عالی بنگالدش) نام برد.
کرد .از فرانسویها نقل است که میگویند :هرکس زبان مادری خود
بنگالدش اولین کشوری بود که در نوامبر سال  ۱۹۹۹میالدی را نداند یک وحشی ( )۳است و یا در نقلی دیگر از روسها که
پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نام گذاری روز  ۲۱فوریه بنام میگویند :ندانستن زبان مادری نهایت وحشیگری است .
روز جهانی زبان مادری به یونسکو ارائه کرد .نامگذاری این روز در  ۲۱فوریه از آن جهت روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده تا
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برخورداری از آموزش ابتدایی را برای همه کودکان و بزرگساالن تا
سال  ۲۰۱۵امکان پذیر کند.
هر زبانی ،فرهنگی را در درون خود حمل میکند .گوشههایی از
این فرهنگ میتواند برای زندگی همه انسانها مفید باشد .میتواند
درسی از گذشتگان برای گسترش توسعه پایدار باشد .بنابراین،
حفاظت از تنوع زبانی در جهان ،سبب گسترش فرهنگ صلح و تنوع
فرهنگی میشود.

توجه ما انسانها را به اهمیت حفظ تنوع زبانی در جهان ،بیش از
پیش جلب کند.
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد که به طور
خالصه یونسکو نامیده میشود ،و یکی از سازمانهای تخصصی
وابسته به سازمان ملل متحد است ،هماهنگ کننده و برگزار کننده
برنامه های این مناسبت است .این سازمان که در سال  ۱۹۴۵با
هدف کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بینالمللی
در زمینههای آموزشی و علمی و فرهنگی به منظور افزایش احترام
به عدالت و قانونمداری و حقوق بشر ،بر پایه منشور سازمان ملل
متحد تشکیل شده است ،همه کشورهای عضو خود را به استفاده از
زبان مادری در آموزش تشویق کرده است .یونسکو آموزش به زبان
مادری را یک حق برای همه کودکان دانسته است.
به باور یونسکو ،آموزش به زبانی که کودکان آن را به خوبی درک
میکنند ،حق کودکان است تا بتوانند از آموزش با کیفیتی برخوردار
شوند و از آن لذت ببرند .از سوی دیگر ،آموزش به زبان مادری
میتواند سبب کاهش تبعیض شود و به همه جانبه و جامع بودن
آموزش کمک کند.
ایرینا بوکوا ،دبیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری
در پیامی خطاب به تمامی ملل دنیا گفته است که زبانهای مادری
ما ،هویت ما هستند .با نگهداری آنها ما در واقع از خود محافظت
میکنیم..
مطابق با تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر مردم جهان نزدیک
به شش هزار زبان گوناگون برای سخن گفتن دارند .بیش از ۹۵
درصد مردم جهان به  ۳۰۰زبان از بین زبانهای فوق تکلم میکنند
که از بین این زبانها بین  ۷۵تا  ۱۰۰زبان عنوان زبان رسمی را

یدک میکشند؛ به گمان کارشناسان تا پایان قرن بیست و یکم،
نیمی از این زبانها از بین میرود .بر اساس اطلس یونسکو درباره
زبانهای در خطر نابودی جهان ۹۶ ،درصد این زبانها ،توسط چهار
درصد از جمعیت جهان استفاده میشوند.
استفاده از زبان مادری در آموزش ابتدایی میتواند در مبارزه با بی
سوادی موثر باشد .هدفی که با نام آموزش برای همه ،میکوشد تا

نکته ای که در این میان جلب توجه میکند حذف این روز از
تقویم رسمی جمهوری اسالمی میباشد .روز جهانی زبان مادری
بیش از هر جای دیگری ،متوجه کشورهایی است که دارای تنوع
زبانی گستردهای هستند .کشور ما نیز با هشت زبان بلوچی ،ترکی
آذربایجانی ،ترکی قشقایی ،ترکمنی ،عربی ،کردی ،گیلکی ،طالشی،
لری -لکی ،مازندرانی که قسمت قابل توجهی از جمعیت کشور
به آنها تکلم میکنند دارای گستره متنوعی از زبانهای زنده
دنیا میباشد )۴( .تنوعی که به گفته جنوا اسپیترمن ،زبانشناس
و متخصص سیاستهای زبانی ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و
سرمایهای اجتماعی است.
خانم اسپیترمن ،که عالوه بر انجام تحقیقات بسیار ،پروژههای
زیادی برای حفظ زبان مادری در کشورهای مختلف آفریقایی انجام
داده است میگوید :اگر شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و
غیرقانونی کنید ،در نهایت ،آن زبان را حذف میکنید و با از بین
بردن آن زبان ،فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود میکنید و در
نهایت ،خود آن مردم را حذف از بین میبرید .ممکن است که آنها
به صورت فیزیکی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند
بلکه تبدیل به دیگرانی شدهاند که به زبان و فرهنگ دیگری تعلق
دارند .آنها دیگر موجودیت ندارند .این استاد دانشگاه میشیگان
تاکید میکند :وضع قوانینی که سیاست گزاریهای زبانی را اجباری
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میکند ،گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها است .وی
سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این زمینه میداند،
کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده است.
ایران از آغاز تمدن ایالمی در این سرزمین ( ۲۸۵۰قبل از میالد)
تا حکومت پهلوی دارای سه زبان اداری بوده است .در دوره ایالم
زبانهای سومری ،ایالمی و اکدی و در دورهی هخامنشی باز سه
زبان :ایالمی (دولتی)  /بابلی (بینالمللی) و پارسی باستان (سلطنت
و قشون) رایج بود .بعد از اسالم نیز این سنت همچنان ادامه یافت
و از قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری باز سه زبان عربی (زبان
دین ،علم ،فلسفه و تجارت) ،فارسی (زبان دولت و دیوان و شاعران)
و ترکی (زبان قوم غالب ،اشرافیت و قشون) در کنار هم وجود
داشتند .از زمان روی کار آمدن سلسله پهلوی زبان فارسی از شکل
زبان مشترک (اهل دیوان) و یکی از سه زبان اداری کشور ،به صورت
زبان رسمی و حاکم تغییر چهره داده است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی به صراحت استفاده از زبانهای
محلی و قومی (مادری و ملی) در مطبوعات و رسانه های گروهی و
تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (به عنوان زبان
مشترک) آزاد اعالم شده است )۵( .با وجود این هنوز با گذشت ۳۳
سال از تصویب آن ،این اصل به صورت کامل و کافی به اجرا درنیامده
است .این مهم در حال حاضر به یکی از دغدغهها و خواستهای
اصلی فعالین حقوق اقلیتها در ایران مبدل شده است .خواسته ای
به حق که گاهی در کشاکش درگیریهای سیاسی به وسیله ای
برای بیان اعتراضات و خواستهای اقلیت تحت ستم ایران مبدل
گشته است .مانند آنچه که در سالیان گذشته در استادیومهای
فوتبال و به هنگام بازی تیم اول فوتبال شهر تبریز (تراکتورسازی)
اتفاق افتاده است.
پانوشت:
 -۱اصطالح زبان مادری که غالباً به جای زبان اول به کار میرود،

واژهای ترکیبی است و ورود آن به زبان فارسی به احتمال زیاد
ترجمهای مستقیم از یکی از زبانهای اروپایی است .اصطالح
زبان مادری در لغت نامه دهخدا یافت نمیشود ،حال آنکه ،در
واژه نامههای برخی از زبانهای اروپایی حضور دارد (برای نمونه
 Mutterspracheدر زبان آلمانی و یا mother tongue
در زبان انگلیسی) .در بسیاری از لغت نامههای انگلیسی ،از این واژه
به عنوان نخستین زبانی که یک کودک میآموزد یادشده است ،در
حالی که ،در لغت نامه  American Heritageویرایش سوم از
این واژه به معنی زبان بومی یا زبان والدین فرد یاد شده است .زبان
مادری را در ترکیبهای زیر گروه بندی مینمایند:
بر اساس منشأ آن :زبان (زبانهایی) که شخص در ابتدا آموخته
است (زبان) زبانهایی که او اولین ارتباطات زبانی طوالنی را تشکیل
داده است.
بر اساس تشخیص درونی :زبان (زبانهایی) که شخص به عنوان
گویندهی آن زبان تشخیص میدهد.
بر اساس تشخیص بیرونی :زبان (زبانهایی) که شخص به عنوان
گویندهی آن زبان ،به وسیلهی دیگران تشخیص میدهد.
بر اساس توانایی :زبان (زبانهایی) که شخص به بهترین نحو میداند.
بر اساس عملکرد :زبان (زبانهایی) که شخص بیشترین استفاده را
میکند.
 -۲ملت را میتوان یک واحد بزرگ انسانی تعریف نمود که عامل
پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترک است .از این پیوند است
که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق
به آن واحد پدید میآید .از جمله ویژگیهای هر ملت اشغال یک
قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به
سرزمین معین ...پیوند مستقیم مفهوم ملت با دولت امر تازه ای
است که تاریخ آن از پیدایش ناسیونالیسم جدید فراتر نمیرود و

مربوط به تحوالت فکری و سیاسی و اجتماعی اروپا در دو سده
اخیر است ...به همین دلیل واژه ملت نیز در گذشته معنای سیاسی
امروزی را نداشته چنانکه در زبان فارسی کمابیش برابر امت یا
پیروان دین بوده است.
در تعریف دیگر ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ ،ریشه
نژادی مشترک و زبان واحد اطالق میگردد که دارای حکومتی
واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند .در زیر این
تعریف این توضیح آمده است که زبان مشترک به تنهایی نمیتواند
دلیل بر هویت ملی مشترک و تعریف یک ملت باشد ،نمونههای
عینی بسیاری نیز وجود دارند که اثبات کننده این نظریه است .چه
بسیارند مردمی که زبانی مش ُترک دارند ولی خود را از هم جدا و
متعلق به هویت و ملیتی متفاوت میداند.
 -۳دراینجا منظور مترجم از وحشی و وحشیگری بیتمدنی میباشد
و نه به معنای درنده خویی.
 -۴در برخی از مطالعات و نظریات ،گروهی از عناوین یاد شده ،که
به عنوان زبان در اینجا بدانها اشاره شد ،تحت عنوان لهجه های
زبان فارسی تعریف میشود.
 ۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل پانزدهم ـ زبان و خطرسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون
رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از
زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس
ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است.
منابع:
دانشنامه ویکیپدیا فارسی
زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد؟  -دکتر صدیقه عدالتی
تارنمای یونسکو
دانشنامه سیاسی  -داریوش آشوری
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احمد قابل و
قابلیتهای
شیخ در بند
سید ضیا خلییل

هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و
نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر
فرآیند دادن یارانهها میانجامد .در این فرایند با حذف
تدریجی یارانهها از مواد سوختی ،مواد خوراکی ،آب ،برق
و سایر اقالم در ایران نوع دادن تغییر میکند که بخشی از
این یارانههای حذف شده ( ۶۰درصد در سال  )۱۳۹۰به
صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این
کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود .این کار در
اواخر دهه  ۱۳۸۰به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در
دهه  ۱۳۹۰انجام خواهد شد .از هدفمندسازی یارانهها به
عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده میشود.

همه مردم ایران به قید وثیقه آزادند
این گفته تأملبرانگیز از مردی که روزی روی تخت بیمارستان بود
و بعضیها فکر میکردند که شاید دارد با مرگ نحس پنجه می افکند
اما او در شوق لقای دلدار عشقبازی میکرد.
مردم ایران همگی؛ آزادیشان به یک تار مو بند است ,حتی کسانی
هم که سینهچاک نظام هستند معلوم نیست که به یک گردش چرخ
نیلوفری فردای روز به کدام جریان ضد نظام منتسب شوند؛ حال با
این اوصاف شما قضاوت کنید احوال منتقدان نظام را.
همه ملت حال روزشان و آیندهشان بسته به این است که خواجه
امروز از کدام دنده برخیزد و چه امر فرماید  .....باور کنیم این شد
عاقبت نظامی که روزی قرار بود اثری از جمهوریت در آن باشد؛ یا
حداقل به اندازه گرد زعفران روی پلو؛ برای آرایه هم که شده نام
جمهوریت را با خود یدک کشد چه شد که از آن بلندای خیال به
اینجا رسیدیم که دنیایمان شد؛ روزگار عمرو عاص و آخرتمان هم؛
صد رحمت به عاقبت یزید ........
آیا تمام تقصیرها بر گردن حاکمیت است یا خود هم در به وجود
آمدن این وضع دخیل بودیم؛ البته این گفتهها را بیشتر بر خودم
میپسندم تا دیگران حس سنگین عدم انجام وظیفه به عنوان یک
مسلمان؛ یک ایرانی؛ یک انسان مرا به این محکمه کشاند؛ تا قضاوت
کنم خود را؛ در جامعهای که منتظریها بودند بازرگانها بودند
و سحابیها و  .......به راستی ما اینجا چه میکنیم؟ به اندازه یک
ایستادگی مختصر هم نتوانستم دوام بیاورم .اگر در این بلندای تاریخ
این مرز و بوم کمی احساس مسئولیت میکردم و هر روز و هر ساعت
در مقابل هر کج روی شانههایم را باال نمیانداختم که این به من
مربوط نیست؛ خودشان میدانند؛ اینها همه سر و ته یک کرباساند؛
اینها همه جنگ بر سر قدرت است و  .......هزار و یک بهانه برای فرار
از مسئولیت  ......اگر آن روز از مسئولیت شهروند بودن خودم به این

بهانههای واهی فرار نکرده بودم؛ امروز کاسه چه کنم در دستم نبود.
اگر آن روز که منتظری لب به اعتراض گشود که هیچ کس را بدون
محاکمه نکشید اینها هر چه باشند و از هر گروهی و حزبی؛ انساناند
و در این جامعه دارای حقوقی  ......اگر آن روز سکوت نمیکردم آیا
باز هم به همین جا میرسیدم؟ آن سکوتی که آن روز کردم؛ تا سایه
مرگ در عرض چند روز بر سر هزاران نفر سایه زند؛ امروز بر سر
خودم رسیده است؛ پس از که گالیه کنم؛ چه کسی را متهم کنم؟
هر زهری را به خوردمان دادند با ساالد خوشرنگ مصلحت نوش جان
کردیم .یک روز مصلحت نیست چون اول انقالب است؛ چون جنگ
است؛ چون داریم کشور را بازسازی میکنیم؛ شاید اصالحات به جایی
برسد؛  ........مصلحت؛ مصلحت  ....ای لعنت به این مصلحت که تمام
داشته و نداشتهام را به باد داد که نفهمیدم :هیچ مصلحتی باال تر از
حقیقت نیست.
اگر آن روز که منتظری را خلع و سپس خانهنشین کردند و پس از
آن سخنرانی سیزده رجب  ....و از فردایش هم؛ بیست سال حبس
خانگی  ...اگر آن روز حقیقت را به پای مصلحت ذبح شرعی نمیکردم؛
بیست سال بعد کار به جایی نمیکشید که اراذل و اوباش چوب به
دست به بیت دیگر مراجع حمله ببرند؛ ما همان روز آزادگی را در
بند کردیم تا لوطیان کافه های اللهزار دیروز؛ که امروز همه مداح
اهل بیت شدهاند اینگونه شکل بگیرند و آن بکنند که همه دیدیم
 .....حیدر حیدر گویان به حسینیه جماران حمله ببرند و با صدای
بلند متعرض نوامیس مردم در حسینیه شوند به کجا؟ به حسینیه
جماران؟ این دیگر از آن طنزهای تلخ تاریخ است  ....دلخوش به
اینکه آقازاده سید مجتبی دمی فکر کند که این شد آخر و عاقبت
حسینیه جماران  ....فردای روز با حسینیه و بیت خیابان پاستور چه
کنند؟ این را دیگر خدا میداند .چه تلختر است وقتی فکر میکنیم
قرار بود این نظام دنباله رو آن مردی شود که دغدغه خلخال ربوده
شده از پای یک زن یهودی که در سرزمین اسالم میزیست را داشته
باشد  ......حاال خود متعرض ناموس مسلمانان شده  ....و چه زود
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چوب مصلحت اندیشیهای خود را خوردیم ......
و اما شیخ چه کرد  ...او در همان حصر خانگی شاگردانی را پروراند
مایه مباهات؛ مباهات نه تنها یک کشور که یک امت؛ در قم؛ شهر
سنت که سخت به سنن خود خو گرفته بود؛ از همین بیت محدود
شده؛ طالب وبالگ نویس برخواستند و این درست در زمانی است
که حداکثر تجدد و نو خواهی بیشتر حضرات تنها تغییر نام از ثقت
االسالم به حجت االسالم بوده و در این فضا حرف از حقوق بشر
میزند؛ شاید در نگاه اول؛ نتیجهاش به بند کشیده شدن طالب
وبالگ نویس بود اما در حقیقت خون تازهای به این کالبد تزریق شد
که هنوز هم جریان دارد و هر کدامشان در هر کجای دنیا و در هر
لباس و کسوت که هستند درس آزادگی را خوب از شیخ آموختند؛ یا
حداقل دینفروش نشدند ..و این بود بزرگترین دستاورد شیخ دربند.
گوینده سخنان اول صفحه هم از همین شاگردان است؛ احمد قابل
و قابلها را که میبینم حسرتم صد چندان میشود که ای کاش آن
روز سکوت نمیکردم تا امروز چند تایی بیشتر از قابلها و اکبرین
ها داشتم که حد اقل برای ماله کشی بر روی نظر خود پشت دین
پنهان نشوند و دین را وسیله رسیدن به امیال خود نکنند و هر کجا
هم از فکر و اندیشه کم آوردند از کیسه دین خرج نکنند؛ تا حداقل
در این زمان در هم ریخته ،ته مانده اعتقادی برای مردم بماند که
دستی به آن بیاویزند و از شر خناس در امان بمانند در این زمانی
که از هر گوشه ضحاکی بیرون زده با هزاران مار روییده بر دوش؛ که
دیگر مار نیستند و هر کدام اژدهایی و هر صاحب شانهای؛ دیوی؛ که
ضحاک هم از ترسشان در پستوی تاریک جهنم جرئت خود نمایی
ندارد ......همه و همه در طمع خوردن مغز جوان و پیر  ...باهم در
رقابت  .......تا شاید دلخوش که حداقل در این مملکت مدعی تشیع
نماینده مجلسش جرت نکند در رسانه رسمی کشور بگوید از امام
معصوم حدیث است در ایران شهری بنام تهران است که زنانش
فاسد خواهند بود  ......و چه عرق شرمی که بتواند اینچنین خفتی را
بپوشاند و چه باک که بگویم آن روز که آزادگان را در بند کردند باید

این روز را میدیدم که فرومایگان سخنگویان مذهبم شوند.
از همان روز اول انقالب که در برابر حذفها و به لجن کشیدن افراد
و تفکراتشان از هیچ حیلهای دریغ نکردند و ......ما با سکوت و سخن
خود آنان را یاری کردیم و مهر تائیدی زدیم بر سرنوشت بسیاری
تا نابودشان کنند؛ غافل از این که داریم سند نابودی خود را هم
مهر میکنیم و به دستشان میدهیم  ......آری :سزای یک عمر مستی
بیحساب هشیار در میان جمع مستان نشستن است.
داریم تاوان سکوت بیجایی را پس میدهیم که چه با لبخند یا با اخم
به آن تن دردادیم و باز هم تکرار مکررات تاریخ این مرز و بوم و این
دین و مذهب که ای کاش در آن زمان فالن میکردیم ..........
و امروز هم مانند بیست سال پیش که نه؛ مانند همیشه تاریخ؛ باز

هم عدهای در بند و حصر و باز هم میگویم به من چه مربوط؛ اینها
همه جنگ بر سر قدرت است؛ و باز هم میگویم موسوی و کروبی هم
از خودشان هستند حاال که دستشان از قدرت کوتاه شده صدایشان
درآمده؛ مگر خاتمی در هشت سال چه کرد؛ و  ....باز هم همان
حرفهای پیشین به تماشا نشستهام تا بر سر اینان هم همان برود
که بر سر شریعتمداری و بازرگان و منتظری و سحابی و  ......رفت و
بیست سال بعد هم دوباره حسرت و حسرت و حسرت که ای کاش
فالن میکردم.
ُآن روز که در مرگ ساالر شهیدان اشک ریختیم و خودش و راهش
را فراموش کردیم و هر چه فریاد و نفرین بود بر جان یزید و شمر و
خولی هزار و چند صد سال پیش زدیم و اطراف خود را نکاه نکردیم
تا ببینیم خولیان زمان چه کسانی اند؛ ما بر مرگ اماممان گریان و
بر یزید زمانمان نادان؛ چه یزیدان و خولیان زمان در کنار دستمان
با ظاهری گریان و دلی خندان از جهل ما و از نشناختن زمانمان.
آن آیه خداوند بر زمین را نشناختم؛ تا آن زمان که فهمیدم زندگیاش
باعث پا گرفتن چه شاگردانی شده است و مرگش هم برکت برای
مردم بود که درست در زمانی که میرفت با پاره کردن یک عکس به
دست جیرهخواران قیامتی بر پا کنند و تقصیر را هم مانند همیشه
بر گردن خلقاهلل بیندازند؛ رفتنش آب سردی شد بر تمام این پلید
اندیشهای خولیان زمان و این است آیت خداوند بر زمین و اگر باور
کنیم خداوند هنوز نشانه و آیهای بر زمین و مردمانش فرستاده؛ ُآن
آیه زودتر از آنچه که باید از بینمان رفت؛ برای دیدن نشانههای
خداوند چشم به آسمان ندوزیم؛ آن نشانهها در بین خودمان هستند؛
قابل با تمام قابلیتهایش در ایستادگی مقابل ظلم و ستم  ...و سکوت
نکردن در برابر جباران؛ رفت ،قابلهای دیگر دریابیم و تنهایشان
نگذاریم او چه میماند و چه اکنون که رفته است؛ رستگار است باید
ببینیم ما چه بهرهای از او بردیم که برای خودش شاید همین یک
جمله که با تمام آزادگی و مردانگی گفت که :مردم ایران همه با قید
وثیقه آزادند ،کفایت دنیا و آخرت را میکند.
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به لطف انقالب سال  ،2011نمایانی نقش زنان در کشور یمن به رهبری یک زن قرار داشته است ،و این میتواند دلیل انتقال سریع
شدت افزایش پیدا کرد که می توان آن را به توکل کارمن برندهی موقعیت زنان از پیروان به رهبران را به خوبی توضیح دهد .در واقع به

زنــــان یـمـنی
و
جـستجـوی تغییر

جایزهی صلح نوبل و همچنین هزاران زنی که برای ایجاد تغییر در یک زن قهرمان نیاز بود که شکاف میان حافظهی تاریخی و موقعیت

خیابانها حاضرشدند ،نسبت داد .بنا به دالیلی که بیش از هر چیز فعلی زنان در یمن را پر کند.
سیاسی بودند ،داغ ننگ فرهنگی علیه مشارکت زنان در حوزهی

عمومی به سرعت از میان رفت .در واقع ،احزاب سیاسی براساس البته قانون اساسی کشور یمن حقوق یکسان را برای همه شهروندان

اندازه و فعالیت حضور زنان خود با یکدیگر رقابت میکنند .حتی فارغ از جنسیت ،مذهب ،نژاد یا اصالتشان در نظر گرفته است .ماده
حزب اصالح اسالمی که محافظهکار ترین حزب یمنی نیز به شمار  24این قانون میگوید :دولت فرصتهای مناسب از لحاظ سیاسی،

میرود از اعضای زن خود خواسته است که هر چه بیشتر صدای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را برای همه شهروندان تضمین کرده

خود را علیه رژیم سابق به گوش برسانند .هر چند حضور زنان در و قوانین را برای رسیدن به این مساوات تنظیم میکند .به هر روی،

رویدادهای سال  2011تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی بود اما این تا همین روزها رویه اجتماعی-سیاسی به گونهای تبعیضآمیز به نفع

حضور به تغییر در نگرش مردم یمن نسبت به زنان و مشارکت مردان مسلمان سفیدپوست در جریان بود .زنان ،افراد تیرهپوست و
عمومی آنها منجر شده است .این تغییر فرصتی بزرگ و نقطهی یهودیان از جمله کسانی هستند که معموالً از فعالیتهای سیاسی
شروعی مناسب برای تغییرات گسترده و پایدار فرهنگی ایجاد کرده و نقشهای تصمیمگیرنده محروم میشدند .الزم به ذکر است

نوشته :نادیا السکاف  /ترجمه :مهدی میثیم

است ،البته در صورتی که نهادهای آموزشی و تمایالت سیاسی نیز از که جنبش زنان در یمن دو سابقهی متفاوت دارد .زنان در یمن
آن حمایت الزم را داشته باشند.

بهار عربی به انقالبها ،خیزشها و اعتراضات در جنوب غربی
آسیا و شمال آفریقا در سالهای  ۲۰۱۱ , ۲۰۱۰و ۲۰۱۲
گفته میشود .این اعتراضات بدان سببکه درکشورهای عرب در
حال پیگیری است با عنوان بهار عربی یاد میشود .از این جریان در
حکومت جمهوری اسالمی با عنوان بیداری اسالمی یاد میشود.
رخی نیز از این انقالب به انقالب آگاهی یاد می کنند .تا
به امروز مجموعهای بیسابقه و در حال جریان از قیامها،
راهپیماییها و اعتراضات در کشورهای عمدتاً عربنشین
شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا صورت گرفتهاست.
حاکمان در تونس ،مصر ،لیبی و یمن از قدرت ساقط
شدهاند ،قیام مدنی در بحرین و سوریه فوران کردهاست.

جنوبی بنا به فرهنگ سوسیالیستی میتوانند در رویدادهای عمومی
شرکت کنند ،این کار خصوصاً از طریق اتحادیهی زنان یمن که در

هر چند یمن جامعه بسیار محافظهکاری بوده است که در آن سال  1968تأسیس شد ،تسهیل میشود .زنان در یمن جنوبی در

نقشهای کلیشهای جنسیتها به هنجار تبدیل شدهاند ،مردم یمن تظاهرات علیه اشغال کشور توسط انگلستان و همچنین رویدادهای
به راحتی تحت رهبری زنان درآمده و پشت سر آنها به صف شدند .تحت حمایت احزاب شرکت میکردند .اما در یمن شمالی شرایط
توکل کارمن مثالی بسیار ملموس از این نوع زنان است .طبق نظر بسیار متفاوت بود ،در این کشور زنان در حوزهی سیاسی و عمومی
روانشناسان ،ملتها حافظهای تاریخی دارند که از نسلی به نسل دیگر مشارکتی نداشتند .زمانی که در سال  1990وحدت شمال و جنوب
منتقل شده است .در فرهنگ یمنی نیز ،چهرههایی نظیر ملکهی سبا اعالم شد ،خوشبینی فراوانی در یمن شمالی به وجود آمد که زنان

و ملکه آروا همواره منبع غرور و افتخار بودهاند .زمانی که کارمن این قسمت از کشور نیز از امتیازهایی که زنان جنوب برای چندین

به چهرهی پیشروی اعتراضات سال  2011تبدیل شد ،لقب ملکهی دهه از آن بهره میبرندند ،منتفع گردند .اما متأسفانه ،مدیریت
سبای جدید به او داده شد .بدین ترتیب حافظهی ملت به این سمت سیاسی آن زمان بیشتر به دنبال منافع سیاسی بود که عالیق مردان
سوق یافت که باشکوهترین دوران کشور زمانی بوده است که تحت را نمایندگی میکرد و به میزان زیادی حقوق موجود زنان را از بین
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میبرد.

بسیار منحصربه فردی برای زنان در نظر گرفته شده است .بدین

حتی تا زمان حال نیز نظامهای آموزشی رسمی ،از طریق موسسات

معنی که هر چند در دیگر کشورهای بهار عربی ،جنبشهای اسالمی

جنسیتی کلیشهای را تبلیغ کردهاند و از آموزش سیاسی ،درگیرشدن

تالششان از پایان دادن به برخی از رویههای سکوالر موجود در

رسمی ،و غیررسمی ،از طریق ابزارهای ارتباطات جمعی ،نقشهای

و یکپارچهشدن تودهها حمایت نکردهاند .برای مثال ،کتابهای

درسی عربی در حال تکرار سناریویی هستند که در آن مادر در حال
آشپزی ،پدر در محل کار ،دختر در حال خیاطی و پسر در فوتبال

بازی کردن است .بنابراین ایجاد ادراک و فهم چیزهایی که در حال
اتفاق افتادن است به افراد و شبکههای آنها سپرده شده است.

تحت ستم و فشار قرار داشتند و زمانی که به قدرت رسیدند اولین

کشورشان بود ،اما جنبش اسالمی حتی پیش از انقالب سال 2011
در یمن محبوبیت فراوانی داشت.

حضور زنان یمنی در حوزهی اجتماعی پیش از بروز اعتراضات در
مقایسه با کشورهای تونس و مصر بسیار محدود بود .بنابراین ،زمانی

که زنان به عنوان قهرمانان انقالبی پذیرفته شدند احساس یک

البته به احتمال فراوان زنان کشور یمن بیش از سایر کشورهای

پیروزی ملی بوجود آمد .زمانی که صحنهی سیاسی بر هم خورد،

برای مثال زنان کشور یمن حق رأی داشته و میتوانند در انتخابات

یافتن به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری را داشتند .با این

حوزهی خلیج فارس در موقعیتهای تصمیمگیری حضور دارند.

داوطلب شوند ،و این درست در نقطهی مقابل زنان کشورهای خلیح
فارس است که همچنان برای به رسمیت شناخته شدن حقوقشان
تقال میکنند .گزارش شکاف جنسیتی سال  2011که توسط

مجمع اقتصاد جهانی ارائه میشود یمن را در رتبهی  131از لحاظ

توانمندی زنان قرار داد که یک رتبه بهتر از همسایههای ثروتمندش

یعنی عربستان سعودی و قطر بود.

زنان مشاهده شدند و خود آنها نیز به نوبهی خود اشتیاق حضور

وجود ،خوشایندی و نشاطی که مردم یمن آن را تجربه میکنند ،و
خصوصاً در میان جوانان به دلیل تغییر رژیم دیده میشود ،میتواند

علیه تکامل کشور به سمت دموکراسی عمل کند ،زیرا آنها به سرعت
احساس توانمندی و تغییر رژیم را پیدا کردند .چنین احساسهایی

باعث میشود این واقعیت که آنها تجربهی واقعی ،مهارت سازمانی ،یا

حتی استراتژی یا چشمانداز ندارند مخفی بماند .در نتیجه ،این درگیر
شدن سطحی در سیاست میتواند به اندازهی درگیر نشدن خطرناک

هم اکنون سه زن در دولت ائتالفی حضور دارند و زنان  25درصد

باشد زیرا نگرشها و موقعیتهای سیاستمداران جدید میتواند به

به عهده دارند ،تشکیل میدهند .با این وجود ،پیمایشی که توسط

هیچ توانمندسازی پایداری برای زنان وجود ندارد .توانمندی پایدار به

از ساختارهای انتقالی که مسئولیت شکل دادن به آیندهی کشور را

مرکز مطالعات عربی-اروپایی  ،که در پاریس مستقر است ،انجام شد

نشان میدهد هر چند زنان در سراسر منطقه در بهار عربی مشارکت
داشتند ،اما از مراحل انتقالی پس از آن کنار گذاشته شدند .میتوان
این تضاد را بوسیلهی جامعهی یمنی توضیح داد که در آن شرایط

راحتی توسط سیاستمداران باتجربه دستکاری شود .بدین ترتیب
ایجاد تغییر واقعی در زیرساخت اجتماعی-اقتصادی ،نظیر دستیابی

به سرمایه ،تصویب قوانینی علیه تبعیض ،اصالح نظام آموزشی و

غیره نیازمند است .بیش از آن ،به تغییری فرهنگی برای تغییر دادن

کلیشهها و ارزشهای سنتی نیاز است.
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زنان

در جمهوری اسالمی ایران
نوشته :ولنتاین مقدم  /ترجمه :مهدی میثیم

انقالب  ۱۳۵۷ایران در بهمن ماه سال  ۱۳۵۷هجری
خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم ،بازاریان ،احزاب
سیاسی مخالف حکومت پهلوی ،روشنفکران ،دانشجویان
و روحانیون شیعه در ایران انجام پذیرفت ،و نظام پادشاهی
زمینه روی کار آمدن نظام جمهوری
این کشور را سرنگون ،و ٔ
اسالمی ،به رهبری روحانی شیعه ،روحاهلل خمینی را فراهم کرد.
تفکرات و شخصیتهای اسالمی ،در این انقالب ضدسلطنتی
حضور برجستهای داشتند و خمینی آن را انقالب اسالمی
خواند .این انقالب ،با نام انقالب بهمن  ۵۷نیز شناخته میشود.

زنان در انقالب ایرانیان علیه شاه مشارکت عمدهای داشتند.
دالیل آنها برای مقابله با شاه نیز مانند گروههای اجتماعی دیگر
از محرومیت اقتصادی ،سرکوبی سیاسی ،و هویتیابی با اسالم در
تغییر بود .تظاهرات بزرگ خیابانهای شهری مملو از زنان طبقه
متوسط و طبقه کارگری بود که روسری را به عنوان نمادی علیه
بورژوای پهلوی یا انحطاط غربی بر سر داشتند .بسیاری از کسانی که
روسری را به عنوان نماد اعتراض بر سر میگذاشتند انتظار نداشتند
که روزی حجاب اجباری شود .اثرات شیفتگی جمهوری اسالمی
به مسایل فرهنگی و ایدئولوژیکی و تعریف نقش زنان بسیار قابل
توجه بود .به هر روی ،عوامل زیادی باعث طرح جمهوری اسالمی
برای تضعیف زنان ،خانواده و روابط جنسیتی شد .تغییرات پس از
مرگ رهبر انقالب ایران در سال  1989آغاز شد و در زمان ریاست
جمهوری اقای هاشمی رفسنجانی در بستر آزادسازی اقتصادی و
یکپارچه شدن در اقتصاد جهانی ادامه یافت .در این زمان ،جامعهی
مدنی ایرانی توسعه یافت و رسانههای عمومی زنان ظهور کرد .طی
دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز تغییرات بیشتری روی
داد که مشتمل بر رشد و سرزندگی جامعه مدنی ایران و جنبشی
برای اصالح سیاسی و فرهنگی بود.

عمومی ایران ،خصوصاً در بخشهای سالمتی ،آموزش و (به میزان
کمتری) در ادارهی عمومی شد .الزم به ذکر است که این شغلها
در اختیار زنانی قرار میگرفت که از لحاظ ایدئولوژیکی مناسب
ارزیابی میشدند ،اما همین ذات حضور زنان در نیروی کار عمومی
بود که نشاندهنده ارادهی زنان و انعطافپذیری نظام بود .به اضافه،
با وجود اینکه زنان به شدت از نقشهای عمومی دور نگه داشته
میشدند اما هیچ ممانعت رسمی برای حضور در حوزهی عمومی
وجود نداشت ،در واقع نظام به زنان اسالمگرا اجازه میداد برای
حضور در پارلمان داوطلب شوند و در بخش خدمات مدنی به آنها
شغل میداد .در دورهی اول پارلمان چهار زن حضور داشتند که
دو نفر از آنها (به نامهای اعظم طالقانی و مریم بهروزی) به عنوان
فمینیستهای اسالمی شناخته شدند .بسیاری از زنان شاغل در
دولت خواهان تساوی و فرصتهای بیشتر بودند .در همین زمان،
بخشی از زنان طبقه کارگر نیز که سیاستهای اشتغال اول انقالب

نرخ سوادآموزی و تحصیالت طبقات متوسط و کارگر نسبتاً بزرگ
ایرانی در زمان شاه زیاد شده بود ،جایگاه زنان شهری به خصوص
بهبود یافته بود و خاطرهی این دوران درزمان شاه باعث مقاومت در
برابر اسالمیشدن سخت-گیر میشد .مدرنشدن ایران نیز قطعاً بر
انتظارات و اشتیاق زنان در جامعهی ایرانی اثر گذاشته بود و همینطور
ارزشها و چشمانداز بسیاری از اسالمگرایان ،خواه ایدئولوگهای
انقالب یا مقامات جمهوری را شکل داده بود .عاملهای دیگری که
باعث تضعیف سیاستهای جمهوری اسالمی برای زنان شد در زمان
جنگ طوالنی علیه عراق بوجود آمدند .بسیج تمام مردان ایرانی
باعث ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان تحصیلکرده در بخش
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بر آنها اثر معکوس گذاشته بود همچنان در کارخانهها کار میکردند.
این زنان با ایدهآلهای مادربودن تمام وقت یا مفاهیم نامناسببودن
کار کارخانهای برای زنان در تناقض بودند.
در نتیجهی فعالیتهای فمینیستهای اسالمی/حکومتی ،موانع
محدود کننده بر سر پیشرفتهای آموزشی و اشتغال زنان برداشته
شد .در سال  ،1992شورای عالی انقالب فرهنگی سیاستهای
اشتغال را برای زنان تصویب کرد که در آن همچنان بر اهمیت
نقشهای خانوادگی تأکید شده بود و برخی از مشاغل و حرفهها را
به دلیل نامناسب بود از لحاظ اسالمی حذف و زنان را تشویق به ورود
به نیروی کار و توجه به عالیق و نیازهایشان مینمود .زنان به ورود
به کارهای پزشکی زنان ،داروشناسی ،مامایی و آزمایشگاهی تشویق
میشدند .همچنین در دهه  1990حرفهی حقوق نیز برای زنان آزاد
شد .مشاوران حقوقی زنان اجازه یافتند تا در دادگاههای مدنی خاص
حضور یابند هر چند که زنان همچنان نمیتوانستند به شغل قضاوت
مشغول شوند .حدود  35درصد از کارمندان بخش عمومی را زنان
تشکیل میدهند و حدود  35درصد آنها مدرک دانشگاهی دارند .هر
چند در سال تحصیلی  ،2003-2002ثبت نام زنان برای اولین بار از
زمان تشکیل دانشگاهها از تعداد پسران بیشتر شد.
در زمینهی سیاست نیز ،زنان از میانههای دههی  1999بیشتر دیده
شدند .انتخابات مجلس از سال  1995تا  2000نه تنها باعث ورود
زنان بیشتری به پارلمان شد بلکه نمایندگانی با ذهنهای اصالحگر
ظهور یافتند .زنان نماینده در اظهارات عمومی به زبانی صحبت می
کردند که بیش از آنکه اسالمی باشد با زبان فمینیسم جهانی مطابقت
داشت .زنانی مثل سهیال جلودارزاده ،جملیه کدیور ،فاطمه راکعی،
فاطمه حقیقتجو و الهه کوالیی به طرفداران اصالح و حقوق زنان
تبدیل شدند .آنها به دنبال تغییر در قانونهای پدرساالرانه خانواده
و همچنین آزادی سیاسی بیشتری بودند .در همه وزارتخانهها
و ادارات دولتی دفتر امور زنان دایر شد ،و سازمانهای غیردولتی

بشر ،کنوانسیون حقوق کودکان ،پیمان بینالمللی حقوق مدنی و
زیادی که با دغدغههای زنان سرو کار داشتند تشکیل گردید.
سیاسی ،و پیمان بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
امروزه ،همسو با طبیعت انحصارطلب حکومت ،چارچوب حقوقی و کنوانسیون براندازی بردگی را امضا کرده است اما میان قوانین
همچنان به ضرر زنان و اقلیتها نظیر مسیحیان ،یهودیان و زرتشتیان خانواده ایران و این اسناد حقوق بشری تناقضهای زیادی وجود
است .جایگاه حقوقی زنان در موادی از قانون مدنی که به زنان و دارد.
خانواده میپردازد ،یا در قانون کار ،یا قانون جزایی قصاص که ارزش
زنان را نصف مردان میشمارد ،مشکلزا است .قانون ایران اجازهی طرفداران حقوق زنان در ایران ایدههای مربوط به حقوق زنان و
تبعیض نظاممند براساس جنسیت و مذهب را میدهد .حقوق مردان نیاز برای اصالحات حقوقی را در مطبوعات زنان مورد بحث قرار
بیش از زنان است و مسلمانان حقوق بیشتری نسبت به غیرمسلمانان دادهاند .شهال شرکت ،محبوبه عباسقلیزاده ،فائزه هاشمی ،اعظم
دارند .ایران کنوانسیون حذف همهی اشکال تبعیض علیه زنان را طالقانی به همراه فمینیستهای سکوالر بر روی مسایلی نظیر
ن کردن قوانین خانواده ،نیاز برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان،
امضا نکرده است ،اما اسناد حقوق بشر نظیر اعالمیهی جهانی حقوق مدر 
حمایت از جنبش اصالحات ،نحوهی یکپارچه ساختن دغدغه های
زنان در جنبش اصالحات و راههای فایق آمدن بر مشکالت اجتماعی
همکاری کردهاند.
در نهایت ،محیط سرکوب باعث جلوگیری از سازماندهی فعالین
شده است .احتماالً این یکی از دالیلی است که باعث شده NGO
های زنان ایرانی نتواند با شبکههای فمینیستی دنیا نظیر DAWN
(Development Alternatives with Women in a
 )New Eraیکپارچه گردد .زنان ایران با سازمانهای جامعهی
مدنی جهانی که در ارتباط با حقوق بشر ،حقوق کودکان یا محیط
زیست فعالیت میکنند ،رابطهای ندارند .فمنیستیهای ایرانی خارج
از کشور تالش میکنند تا با دعوت از زنان ایرانی در کنفرانسهای
خارجی ،با توزیع نشریات مطبوعاتی زنان ،سازماندهی پخش
فیلمهای با تمهای فمینیستی و  ...چنین رابطهای را با دنیای
خارج ایجاد نمایند .به هر حال ،نتایج کنفرانس برلین نشان داد که
شبکهسازی در حوزهی جهانی باید با دقت صورت پذیرد.
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اسطوره
زنانگی را
فراموش کن

شاید روزگاری اسطوره زن خاموشی بپذیرد .زنان هر چه بیشتر خود را
به مثابه افراد بشری آشکار کنند
سیمون دوبووار

سیمون دوبوار به تعریف و تفسیر اسطورهها پرداخت .در جنس دوم
پیش از آنکه به اسطورهها بپردازد امیدوار این است که روزی برسد که
اسطورههای مربوط به زنان خاموش شوند تا زنان به عنوان بشر ساده
در اجتماع زندگی کنند .این بشر کیست و در کجا زندگی میکند؟ آیا
جز در کلیسا و عرف و مذهب؟ پس این بشر چیزی نیست جز مرد.
آیا اسطوره زدایی از زنان و وارد کردن آنان به زندگی معمولی بشری
قادر است باورها و قوانین ضد زن را از میان بردارد؟ من میگویم
خیر .به قول خود دوبووار موقعیتهای زندگی بشری همیشه به دست
مردان ساخته شده است .پس چرا زنان باید بالفاصله پس از اسطوره
زدایی وارد این زندگی شوند؟ آیا این اعترافی ناخودآگاه به تایید
اعتباربرساختههای مردانه نیست؟ اصال چرا ما باید از اسطوره بگذریم؟
چرا باید به زنان اسطورهای بیاعتنا باشیم و فکر کنیم که نمیتوانیم
مانند آنان باشیم و با ابزارهای آنان زندگی کنیم؟ بسیاری از زنان
اسطورهای با قدرتهای خویش در برابر خدایان که امروز همگی ما
نازنین محمدی
میدانیم مرد بوده اند -مبارزه و مقاومت کردند .و اگر درنهایت پیروز
نشدند برای این بود که خداوندان مرد بیشترین قدرتها را داشتهاند.
جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در با این حال خداوند مرد نیز قادر نبود زنان را به شیئی مطلق بدل کند
دورههای مختلف ،برای به دست آوردن حقوق زنان و تالش چرا که زنان هر زمان در جایی بودند ،دریا ،طبیعت و هر زمان چیزی
آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته میشود .بودند ،ماه .کسانی که به محض رها شدن از بازوان مرد به سوی مردهای
نمونه این پدیده در سالهای  ۱۲۸۹تا  ۱۳۱۱دیده میشود .دیگری میرفتند .زن جادوگر ،اسیر دنیا و اسطورههای مردانه نشد در
حالی که امروز برای من اصلیترین عضو اسطوره زنانه است که ما باید
جنبشهای اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل آن را وارد زندگیهایمان بکنیم ،از رختخوابها گرفته تا خیابانها.
میگیرد که نظم اجتماعی موجود را به چالش میکشند و قصد جادوگران در برابر خدایان که حاکم جامعه بودند سوداها و شهوتهای
تغییر یا اصالح آن را دارند .فعالیت آنان مداوم و پیوسته است خود را علم کردند .در برابر روح و ذهنهای که تقال میکنند بیرون
از جهان باشند-اما در نهایت موفق نمیشوند جرا که در هم آغوشی
(برخالف شورش و کودتا) و در ابتدای کار با مخالفت عمومی
با زنان و تولد بچه به یاد میآورند که خودشان روزی از زهدان تنگ
روبرو میشوند ،این مخالفت ممکن از سوی ِ
دولت حاکم باشد و
و تاریکی بیرون امده اند-به آنها تنشان را نشان میدهند که نشانه
یا از سوی نهادهای مخالف دیگر .فعالیتهای جنبش از مقداری
زندگی و مرگ است .یکی از هنرهای جادوگران در همین نشانه هاست:
سازماندهی و شبه ساختار برخوردار است و همه گروههای
مردان میخواهند روح مطلق باشند اما در نهایت  -در ابتدا با فریب
فعال درک مشترکی از هدفها و ایدهآلهای جنبش دارند .حوا  -خود را در زمین و در جسم خود اسیر میبینند .اما جادوگران،

با قبول و عشق به جسم میتوانند در دریاها و اقیانوسها ،در چاههای
تاریک و در زهدانها فرو روند .گستردگی زندگی جادوگرانی که جسم
دارند از مردانی که میخواهند روح باشند بسیار بیشتر است و مرد خود
را تنها و بیکس مییابد .نتوانسته است به میل مهار ناشدنیاش که
تصاحب است دست یابد و وقتی زنی را به چنگ میآورد میداند که به
محض گشودن آغوشش-حتی اگر هم آغوشی سالها طول بکشد -زن
به سراغ مردان و دریاها و غارها میرود .زن به عنوان همسر ،با تولد
بچه به همسرش نشان میدهد که او هم روزی به این شکل پا به دنیا
گذاشته است و روح بیپایان ،سرابی بیش نیست ،به این ترتیب مرگ
را به یاد مرد میآورد .سپس مرد در میان میل و بیزاری در نوسان
است .هم خواهان لذت گرفتن از جسمی ست که مهار ناشدنی ست
و هم بیزار است از آن رو که وقتی در زنی دخول میکند و فرزند به
دنیا میآورد به یاد میآورد که خود از تنی شبیه به این تنزاده شده
است-تن مادر -و این سرچشمه بیزاری اوست .چرا که دیگر مطمئن
است نخواهد توانست روح مطلقی باشد .در سرتاسر کتاب جنس دوم
تردید سیمون دوبووار برای ارائه راهکار آشکار است اما درنهایت راهبرد
عملی خوش بینانهای ارائه میدهد که همین اسطوره زدایی از تصویر
زنان در اساطیر است .مقابله جادوگران با خداوندان و علم کردن سوداها
و ظلمات حالیت در برار عقل ،اراده و طرح امکانهایی است که دوبووار
متوجه آن نبوده است انگار ترس مهلکی از اساطیر داشته است در
حالی که استفاده از این اساطیر منظورم بیشتر سبک زندگی جادوگران
است که البته به خاطر مواج بودن جادوگران استفاده از واژه سبک
آن را نزدیک به فرهنگ لغت مردساالرانه میکند  -میتواند ما را از
شر آداب عادات و رسوم متعارف اجتماع رها کند .در پاسخ کسانی که
سطحی نگرانه به این اندیشهها انگ ذات باوری میزنند خوب است
بگویم زندگی جاوگران اگرچه در اساطیر همگی زن بودند اما زنانگی
ست و به جنسیت مربوط نیست .وقتی از زن اسطورهای به دریای مواج،
تاریکی ،شب ظلمانی تعبیر میشود میتوان گفت جنسیت هم درآن،
مقولهای سیال است .یکی از بهترین خدمات جادوگران اصرار بر وجود
بدن هاست .تن باید به مثابه تن کمال بپذیرد و ذهن مطلق ،آموزگاری
ست که خداوند منفور را به یاد ما میاندازد .مریم باکره ،مردترین مردها
یوده است .او تن را انکار میکند ،بر حوا لعنت میفرستد و او را نفرین
میکند که آدم را به زمین کشاند تا جسم آدم را به خودش نشان دهد،
تا به این طریق اجازه ورود به اسطوره و دنیای مردان را داشته باشد.

16

واکاوی خشونت
علیه زنان
مریم بیتا

خشونت علیه زنان اصطالحی تخصصی است که برای توصیف
کلی کارهای خشونتآمیز علیه زنان به کار میرود .همانند
 ،Hate Crimeاین شکل از خشونت بر علیه گروه خاصی
از مردم اِعمال میشود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت
است .مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی سازمان
ملل متحد) خشونت علیه زنان را هرگونه عمل خشونت آمیز بر
پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی) ،جنسی
یا روانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل تهدید به این
مستبدانه آزادی (چه در اجتماع
کارها ،اِعمال اجبار ،یا سلب
ٔ
و چه در زندگی شخصی) میشود .اعالمیه رفع خشونت علیه
زنان در سال  ۱۹۹۳بیان میکند که این خشونت ممکن است
توسط افرادی از همان جنس ،اعضای خانواده ،و حکومت
اعمال شود.

خشونت بر مبناي جنسيت به عنوان يكي از اصلي ترين موارد نقض
حقوق زنان و نقض حقوق عام بشر تلقي مي شود .خشونت عليه زنان
حق برخورداري ايشان را از آزادي ها و آسودگي هاي بنيادين نقض،
تضيع يا سلب مي كند .اين صورت از تجاوز به حقوق انساني به هر
فعل خشونت اطالق ميشود كه به آسيب ديدگي يا رنج جسماني
،جنسي يا رواني زنان منتهي گردد.
زنان و دختران در همه جوامع در معرض سوء استفاده  ،بهره كشي
و آزار جسماني ،رواني وجنسي قرار دارند .شدت و تعدد اينگونه
برخوردها به سطح آگاهي مردم جامعه و حكومت آنها عقايد ،سنن،
مذهب ،شريعت ،حمايت و قوانين مصوبه دولت ها و نيز توسعه
يافتگي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي جوامع وابسته است .اين واقعيت
نيز غير قابل انكار است كه اعمال انواع خشونت بر زنان مرزها وحدود
درآمد ،طبقه اجتماعي ،تحصيالت و را در مي نوردد.
علل و پيامدهاي معضالت و مسائل اجتماعي تفكيك نا پذيرند و در
اين رابطه نيز اين فرمول غير قابل ترديد صدق ميكند .خشونت عليه
زنان همچون گياه انگلي است كه بر بدنه جوامع پيچيده ،ريشه در
همان خاك دارد و با تعصب ،سنت ،تحجر و حتي قوانين تقويت مي
شود ،تا از شيره ي جان اجتماع تغذيه كند.
به واقع تقويت افراطي نقش سنتي ،خاموش و خشونت پذير زنان در
اجتماع به همان اندازه مخرب و پيش گيرانه از ترقي است كه هرزه
نگاري ها و تقويت فحشا .
خشونت عليه زنان در جوامع داراي ريشه هاي عميق تاريخي،
فرهنگي ،مذهبي و اقتصادي استكه در نهادها و افراد جامعه دروني
شده است و با رشد و افزايش سطح آگاهي مي تواند از بين رفتني
باشد .در واقع خشونت عليه زنان همانند تمام معضالت اجتماعي
ديگر با آموزش وپرورش بلند مدت قابل كنترل است  .اما در جوامع

مدني جهان امروزي چه نهادي متولي اين امر است؟ و آيا تنها با
آموزش مي توان به ظلمي كه به انسانها تنها به حكم زن بودن اعمال
ميشود ،در حال حاضر جوامع خاتمه داد؟ طبيعتا اتكا به اين اصل
موجب پيش گيري است ( البته اگر به آموزش بهايي داده شود!) .
اما درمان چه؟
پاسخ تنها و تنها تصويب قوانين حمايت كننده و حذف قوانين
تقويت كننده خشونت عليه زنان توسط دولت ها است.
تصويب و اعمال قوانين متحجرانه خواه بر اساس عرف باشد ،يا شرع
و سنت و يا رويه هاي حقوقي ،بنياد سوق جوامع به سوي انحطاط
فرهنگي و اجتماعي است و عالوه بر اينكه خود نمود بارز تبعيض
است ،پروار كننده خشونت نيز خواهد بود .
با استناد به كنفرانسهاي جهاني زنان ،خشونت عليه ايشان بستر هاي
محيطي زير را در بر مي گيرد:
الف) خشونت در درون خانواده عليه زنان
ب) خشونت در جامعه علیه زنان
ج) اعمال خشونت باطني يا بنيادي ،كه خود حكومت مرتكب آن
ميشود.
خشونت درون خانواري شامل :
 )1ضرب و شتم :كه در طول دورانها وجود داشته و اين رويه آنچنان
دروني شده است كه بسياري از زنان اعمال اين رفتار را جزء طبيعي،
الينفك و حقيقي از وجود مرد مي دانند و اين خود فاكتوري از دور
باطل خويشتن فرو انگاري زنان است.
 )2سوء استفاده جنسي از كودكان دختر
 )3خشونت های جنسی و فیزیکی بعضی از مردان علیه همسرانشان
 )4اجبار به تن فروشي
 )5ختنه زنان و كودكان دختر بر طبق عقايد مذهبي و سنت
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تا كنون بيش از  160ميليون زن در آفريقا و جهان ختنه شده اند.
ساالنه  2ميليون دختر در سراسر جهان ختنه مي شوند و طبق آمار
از هر  3دختر مورد عمل ،يك تن جان خود را از دست مي دهد .در
ايران نيز در بعضی از مناطق جنوبی اين عمل صورت مي پذيرد.
 )6قتل هاي ناموسي و محق پنداري اعضاي خانواده بر خون زن و
دختر
 )7تحقير ،توهين ،فحاشي ،خوار انگاري ،بي اعتنايي ،محدوديت
بسيار ،جلوگيري از تحصيل و كسب آموزش و ده ها وده ها شيوه
ديگر كه در نهايت به استثمار زنان منتهي مي گردد.
خشونت درون جامعه ،اعم از محل كار ،محل تحصيل ،محل
زندگي و سایر اماکن عمومی

تشويق ،تصويب ،اعمال و حمايت از قوانين تبعيض آميز و
)2
متحجرانه علیه زنان
 )3عدم تامين آموزش ،بهداشت ،اتخاذ شيوه هاي تنظيم جمعيت،
اختالف طبقاتي ،بي توجهي به فقر ،كه خود از علل بنيادين خشونت
عليه زنان يا خشونت پذيري ايشان است.
 )4اجبار حكومت براي انجام عملي خاص توسط زنان مانند حجاب
اجباري
 )5سهيم بودن برخي حكومت ها در تجارت بين المللي زنان
 )6تهديد و برخورد فيزيكي و رواني پليس با زنان
 )7شكنجه ،آسيب و ارعاب جسمي ،رواني و جنسي زنان در زندان
ها .خواه اين زندانيان عقيدتي-سياسي باشند يا عادی .
با نگاهي به خشونت هاي خانوادگي و اجتماعي مي توان گفت اكثر
آنها با تالش حكومت در غالب اعمال قوانين انساني و همچنين
ايجاد بنياد هاي مددكاري مدني ،تامين دسترسي زنان به مكانيسم
هاي دادگستري و جبران خسارت ،بهبود وضع اقتصادي ،اطالع
رساني و در دسترس قرار دادن اطالعات ،آموزش و پرورش همگاني
و ...قابل جلوگيري است.
هر چند خشونت عليه زنان در كشور هايي با قوانين صحيح و بر نامه
هاي حمايتي نيز ديده ميشود ،اما وقوع گسترده آن در جوامعي است
كه شبهه و ابهام حقوقي در قوانين و نارسايي خدمات اجتماعي در
آن به وفور ديده مي شود.

 )1عدم امنیت جنسی و تبعیض اجتماعی علیه زنان
 )2در نظر گرفتن زن به عنوان كاال و سرمايه گذاري روي تجارت
جنسي ،دام افكني و پيش برد اين هدف چه به صورت اغفال وچه
به شیوه ی تحميل
 )3بردگي هاي خفت آور جنسي ،استثمار ،هرزه نگاري و ا ستفاده
ابزاري زنان در رسانه ها
 )4پيش داوري ها و پست انگاشتن هاي فرهنگي ،نژادي ،قومي
عليه زنان
)5ديد افراطي مذهبي وسنتي نسبت به زنان
 )6استثمار و استعمار زنان مهاجر ،كارگر ،آواره ،بي خانمان ،پناهنده،
قانون يكي از اركان فرهنگ ساز جامعه است؛ حتي چنان كه مردم
چه از جنبه هاي جسمي و چه جنسي با هر قوميت كه باشند.
در اثر عدم آگاهي و خرد ،حقوق يكديگر را نقض كنند ،حكومت ها
خشونت هايي كه دولت ها و حكومت ها مرتكب ان ميشوند :بايد توسط وضع قوانين راه روشن توسعه فرهنگي را نمايان گردانند.
عدم تالش و تصويب قوانين براي جلوگيري از خشونت جامعه ايران از جوامعي است كه نقض حقوق زنان و خشونت عليه
)1
ايشان در هر سه بستر مذكور به كثرت ديده مي شود.
هاي اجتماعي و درون خانواري
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به بهانه
 8مارس
زهرا علیپور

روز جهانی زنان هر ساله در  ۸مارس برگزار میشود .این روز،
روز بزر ِ
گ برپایی جشنهایی برای زنان در کل جهان است .بسته
ائه
به مناطق مختلف ،تمرکز جشن روی بزرگداشت ،قدردانی ،ار ٔ
عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی زنان است.
این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی آغاز
شد ،اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد (در
درجه اول اروپای شرقی ،روسیه و شوروی سابق) .روز جهانی
زنان در بسیاری از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست
داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به
زنان بیان کنند (چیزی شبیه به روز مادر و روز ولنتاین) .با این
حال در مناطقی دیگر (مانند استرالیا) ،اصل سیاسی و زمینه
حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده ،با قدرت
اجرا میشود.

اساسا موقعیت فرودستی زنان در ایران تنها به دلیل زن بودنشان
و بر پایه قوانین تبعیض آمیز نشئت گرفته از قوانین حاکمان ،با
محدودیتها و محرومیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی
گستردهای روبرو شده و زندگی خفقان آوری بر آنان تحمیل شده
است .آزادی پوشش از زنان سلب و حجاب اجباری جایگزین آن شد،
قانون ضد انسانی و تهوع آور چند همسری به نفع مردان مجددا
بر قرار گردید ،قانون ازدواج و طالق به نفع مردان باز سازی شد،
سرپرستی فرزندان باالتر از هفت سال از مادران سلب شد ،قوانین
ضد زن در ارتباط با دیه ،ارث و شهادت به تصویب رسید ،قانون
عصر حجری و ضد بشری سنگسار در مورد زنان دوباره بر قرار
شد ،از شرکت زنان در بعضی رشتههای ورزشی و همچنین برخی
فعالیتهای هنری ممانعت بعمل آمد و کسب برخی موقعیتهای
شغلی برای بانوان ممنوع گردید ،و ...بدینگونه ،زنان در جامعه ایران
مورد اجحاف و بیحرمتیهای و حق کشیهای بیشمار قرار گرفتهاند.
زنان درایران با مبارزات روزمره و خستگی ناپذیر خود با نمایندگان
جهل و خرافه پرستی به ستیز بر خاستند و برای حقوق پایمال شده
خود با فداکاری جنگیدند .زنان ایران در تاریخ ۸مارس  ۱۹۷۹با
شعار نه روسری نه توسری با اقدامات زن ستیز حاکمیت به مقابله
بر خاستند ،و از آن هنگام تا کنون زنان با حضور مستمر خویش در
اعتراضات مدنی در ایران نشان دادند که پرچمدار جنبش مدنیت
و عدالت خواهی بوده و علیه ستم و تحقیر و توحش و بربریت بپا
خاستهاند .مادران عزاداران بجای نشستن به سوگ عزیزان خویش
در کنج خانه و عزلت گزینی ،این بار حضور مداوم و مسالمت آمیز
خود در میان مردم معترض را برگزیدند ،و بجای فرهنگ انتقام
جویی فردی ،به پیام آوران اجرای عدالت و نماد صلح و آشتی بدل
گشتند؛ مگر نه این است که مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان
جنبش سبز گفت در صورت آزادی همه زندانیان سیاسی و رفع
حصر رهبران جنبش سبز ،از خون پسرش می گذرد؟
زنان بر اساس ظرفیت هائی که درفرآیند شکل گیری رفتارهای

دمکراتیک ،در هم اندیشیها و همگرائیها و کمپینها و ایجاد
گروهای صلح و دفاع از حقوق بشر زنان ،و ...که از خود نشان دادهاند،
این توانایی را کسب کردهاند که گفتگو در عرصه گوناگون حیات
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را ،جایگزین خشونت و بربریت
نمایند .خواستههای عمومی زنان ایران حول مطالبات :آزادی سیاسی
و عدالت اجتماعی ،برابری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
زنان و مردان در کلیه فعالیتهای انسانی ،پایان دادن به آپارتاید
جنسی ،لغو حجاب اجباری ،الغای قوانین زن ستیز خانواده ،لغو
قانون چند همسری ،لغو کلیه احکامی که به تجویز و ترویج خشونت
میپردازند در هر شکل و فرمی و به هر بهانهای که باشد ،و در کل
لغو کلیه احکام قوانینی را که در ایجاد محدودیتها و محرومیتها و
ممنوعیتهایی که به صرف زن بودن و در عرصههای شغلی و هنری و
فرهنگی و ...به زنان ایران تحمیل گردیده است جریان دارد.
مقصودمان این است که تمام تقسیمات موجود بین انسانها
ساختگی است .و یقینا در رساندن حقایق مربوط به پایمال شدن
حقوق زنان ایران به گوش جهانیان در افشای ستمگریها ،اجحاف
وحق کشیهایی که نسبت به زنان اعمال میشود ،همه ما در این
برهه زمان موظفیم چون توده فقط با واقعیات عملی بیدار خواهد شد
و با هم بودن و نترسیدن شروع کار است زیرا در پشت این بینوای
رنجور حتما آزادیست.
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همهی
سوءتفاهمها
دربارهی دانشگاه
در ایران
اسماعیل جلیلوند

در حال حاضر عالوه بر دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی وابسته به وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مراکز دیگری نیز با
کسب مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشجـو
میپذیرند .از جمله این مراکز ،دانشگاه فنی و حرفهای
و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و
مؤسسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانههااست.
عالوه بر این ،دانشگاهی تحت عنوان ،دانشگاه جامع علمی
کاربردی در سال  ۱۳۷۱به منظور تقویت آموزشهای فنی
و حرفهای و تربیت نیروی انسانی ماهر موردنیاز بخشهای
صنعت ،معادن ،کشاورزی و خدمات تأسیس گردیدهاست.

حضور دانشگاههای قدرتمند و پر تعداد در هر کشور نشانهای روشن است و رقابت برای ورود به دانشگاه در برخی از حوزهها نیز بیمعنی

از توسعه بالقوه یا بالفعل آن است .شاید مهمترین بخش پروژهی شده است .به طور کلی به نظر میرسد هم جامعه و هم حکومت

نوسازی در ایران که از ابتدای قرن بیستم و با توسل به مشت آهنین ایران در شناخت و سطح توقعشان از دانشگاه دچار سوءتفاهم شده

استبداد رضاخانی آغاز شد ،تأسیس دانشگاه بود .امروزه در ایران باشند.
حدود  ۲۸۰۰دانشگاه وجود دارد و بیش از چهار میلیون دانشجو در

حال تحصیل در آنها هستند ،اما به نظر میرسد همهی پارههای سوءتفاهمهای حکومت دربارهی دانشگاه

ناهمگون جامعهی ایران به یک چشم به دانشگاه نمینگرند.

دانشگاه برای حکومتهای ایران همواره یک خطر جدی بوده است.
خطری که با پیروزی انقالب بهمن  ۵۷ابعاد جدید و پیچیدهای

هر خانوادهای در ایران آرزو دارد که فرزندانش مراتب عالی تحصیلی یافت .اگر پیش از انقالب اسالمی تنها استبداد و استعمار نقطهی
را طی کنند ،سیاستمداران مداوم از اهمیت دانشگاه صحبت میکنند تقابل دانشگاه و حکومت بودند و تقابلی در ماهیت حکومت مطلقهی

و اینکه دانشگاه و دانشجویان باید چگونه باشند ،دستگاههای امنیتی مدرن گرا با دانشگاه وجود نداشت ،در دوران پس از انقالب  ۵۷این
و اطالعاتی به عنوان تهدیدی برای امنیت حکومت در پی افزایش تقابل به یک تنش بنیادی و ماهیتی تبدیل شد.

کنترل بر آن هستند و نوجوانان ورود به آن را راهی به رهایی از

تسلط خانواده و تجربهی زندگی مستقل میدانند .از طرفی اقتصاد دانشگاه به عنوان مظهر پرسشگری و اومانیسم ،نمیتوانست خود را

مصرفگرا و غیر کشور میزبان خوبی برای فارغالتحصیالن دانشگاهی با ایدئولوژی جمهوری اسالمی همگون سازد .ایدئولوژیای که مبتنی
در ایران نیست .تقریباً همهی دانشجویان ایرانی میدانند که پس از بر باید و نبایدهای مرسوم در ادیان است .دین عرصهی پرسش
اتمام دورهی تحصیل از کار خبری نیست و برای به دست آوردن نیست ،اگر هم باشد برای پرسشگری حد و حدودی قائل است.

بعضی از فرصتهای شغلی هم تنها داشتن لیسانس یا فوق و این در حالی است که دانش پا را از هر خط قرمزی فراتر گذاشته

برخورداری از ویتامین پ یا همان پارتی کفایت میکند و تفاوت و از طریق پژوهشهای بنیادی در پی یافتن پاسخ به چیستی و
چندانی ندارد که مدرک دانشگاهی دانشجو در چه زمینهی تخصصی چگونگی هستی است .نتایج این پژوهشها نیز بعضاً در تضاد بنیادین

قرار دارد .نکتهی جالب اینکه حکومت هر قدر به تعداد دانشگاهها با مسائل مطرح شده در متون مقدس قرار میگیرند که شاید بهترین

میافزاید ،برنامهای برای افزایش ظرفیت اقتصاد کشور به جهت مثال برای توضیح این تقابل به طرح و گسترش نظریهی تکامل

استفاده از نیروی متخصص فارغالتحصیل از دانشگاه را ندارد و فساد بازمیگردد؛ درحالیکه متون مقدس مدعی آفرینش انسان و همهی
اقتصادی و سیاسی فراگیر موجب فلج شدن بخش مولد اقتصاد ملی موجودات به وسیلهی خداوند هستند ،خداوندی که از هر موجود
شده است .تأسیس دانشگاههای خصوص و پولی نیز انگیزهی دیگری زنده جفتی آفرید و باارادهی او این موجودات تکثیر شدند و هستی

برای رشد این دانشگاهها بوده ،به نحوی که در ایران ظرفیت پذیرش به شکلی درآمد که قابل مشاهده است.
دانشجو با ظرفیت متقاضیان اخذ پذیرش در دانشگاهها تقریباً برابر
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بنابراین توضیح میتوان مدعی شد که جدال حکومت فعلی ایران و

مهمترین کارکردهای دانشگاه در ایران از سوی جامعه به فراموشی

اسالمی و دانشگاه در روزهای پر هیجان و شورانگیز پس از پیروزی
انقالب آشکار نبود ،اما به علت وجود این تضا ِد بنیادی ،تدریجاً

برای جوانان ایرانی که محدودیتهای اجتماعی شدیدی را

تجربه کردهاند ،ورود به دانشگاه به مثابه راهی به رهایی از این

از همان دانشجویانی که نام خط امامی بر خود نهادند و با اقدام به

پرستیژ اجتماعی ،مسیری برای رسیدن فرزندانشان به سرزمین

دانشگاه جدالی بنیادین و ریشهای است .اگر چه تنش میان حکومت

سپرده شود.

نشانههای اختالف دو یار انقالبی آشکار شد .به طوری که بسیاری

محدودیتهاست .برای خانوادهها نیز ورود به دانشگاه عالوه بر تأمین

تسخیر سفارت آمریکا در پی تکمیل انقالب اسالمی بودند ،بعدها به

خوشبختی محسوب میشود.

مخالفان و منتقدان جدی حکومت تبدیل شدند.

این در حالی است که مدرکگرایی افراطی موجود در جامعهی ایران

موجب افت شدید کیفیت آموزشی و علمی دانشگاهها شده و صرف

رهبران سیاسی نیز همواره با طرح مسائلی چون اسالمی شدن

دریافت مدرک تحصیلی به هدف بسیاری از دانشجویان تبدیل شده

دانشگاهها و طرحهای دوستی حوزه و دانشگاه که بیشتر تالشی

است.

برای نزدیک کردن دانشگاه به حوزه است ،در پی تعیین تکلیف

برای مسیر حرکت دانشگاه و جنبشهای دانشجویی و بایدها و

در این میان اهمیت توجه به جنبههای کیفی آموزش عالی به

نبایدهایش هستند .از طرفی حکومت میکوشد با تحمیل هزینههای

طور کلی به فراموشی سپرده میشود .این مسئله از آنجایی قابل

گزاف به فعالین دانشجویی صدای واقعی دانشگاه را خاموش کند و

طرح است که به رغم توسعهی کمی آموزش عالی ،نیاز افراطی

از طرف دیگر با ایجاد و تقویت نهادهای وابسته به خود در دانشگاه،

کشور به واردات دانش ،محصوالت فنی و متخصص بر طرف نشده

به نحوی وانمود کند که صدای واقعی دانشگاه ،همان است که از میز

و هنوز دانشگاههای ایران توان رقابت با همتایان مطرح بینالمللی

خطابههای رسمی حکومت مانند نماز جمعه و صدا و سیما به گوش

خود را در زمینهی تولید دانش ندارند .عالوه بر این عدم توجه

میرسد :دانشگاه مداح حکومت است و همهی دانشجویان به رهبران
سیاسی و اصول مذهبی حاکم بر جامعه ایمان دارند.

این تالش البته تا حدود زیادی بیهوده به نظر میرسد ،چرا که

به جنبههای کیفی رشد دانش و دانشگاه موجب تولید محصوالت
خود میشوند و دوباره روز از نو و روزی از نو.

اقتصادی بیکیفیت در ایران شده و اعتماد به نفس الزم برای رقابت

اقتصادی با سایر کشورهای جهان در زمینهی تولید و مصرف را

دانشگاه نهادی به شدت زنده و سیال است ،دانشجو شهروندی است سوءتفاهمهای جامعه دربارهی دانشگاه
در حال تجربه کردن و یادگرفتن .پیچش مو ندیده است و چیزی این تنها حکومت نیست که نسبت به کارکرد و ماهیت دانشگاه چندانی به محصوالت تولید شده در کشور ندارد و نمونههای وارداتی
هم برای از دست دادن ندارد .هر آنچه دارد آینده است و آرزوهایش ،دچار سوءتفاهم شده است .پارههای جامعهی ایران نیز توقعات را به تولیدات داخل کشور ترجیح میدهد .این در حالی است که
حکومتها شاید بتوانند صدای یک نسل از دانشگاه و دانشجویان را نسنجیدهای از دانشگاه دارند که ناشی از عدم شناخت صحیح از اگر ضرورت توجه به بعد کیفی آموزش عالی از سوی دانشجویان و
از بین برده است ،به طوری که مصرفکنندهی داخلی نیز اعتماد

به وسیلهی سرکوب شدید به سکوت بکشانند ،اما بدشانسی بزرگ کارکردهای اصلی این نهاد پر اهمیت در جامعه است و این توج ِه جامعه مطالبه نشود ،امید زیادی به توجه به این مسئله از جانب
آنها این است که خیلی سریع نسلهای تازه جایگزین پیشینیان بیش از حد به مطالبات فرعی ،موجب آن شده که مطالبهی یکی از حکومت اسالمی نیز نخواهد بود.
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وضعیت حقوق
بشر در ایران پس از
انتخابات
ارژنگ عیل پور

دوره انتخابات ریاست جمهوری
در پی اعالم نتایج دهمین ٔ
دوباره محمود احمدینژاد که از سوی
ایران و اعالم پیروزی
ٔ
برخی تحلیلگران سیاسی ،از آن با عنوان کودتا یاد شد.
نخست تظاهراتی در تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای
نحوه شمارش آرا و
ایران ،توسط هزاران تن از معترضان به
ٔ
حامیان میرحسین موسوی ،رقیب اصلی احمدینژاد در
انتخابات ،در تاریخ  ۲۳و  ۲۴خرداد به راه افتاد .این
اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان
شبهنظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ بهطوریکه گفته
دهه گذشته بیسابقه بوده است.
میشد شدت آن در تهران در ٔ

در این جستار با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی
سه ماه آینده ،بر آنیم تا با نگاهی به سه جریان اصلی در ساختار
سیاسی ایران ،به بررسی وضعیت حقوق بشری سه گروه عمده
از ستم دیدگان جامعهی ایران بپردازیم .این سه گروه عمدتاً در
صد سال اخیر هدف نابرابریها و نقض گستردهی حقوق بشر قرار
گرفتهاند.
در تاریخ  ۱۸بهمنماه  ۱۳۹۱تارنمای تابناک نزدیک به محسن
رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در بخش اقتصادی
خود نرخ تورم ایران را به نقل از استیو هانکه  ۱۲۱درصد اعالم
کرد؛ با خواندن چند خط پیش رو از متن خبر ،به این نتیجه
میرسیم که پس از سال  ۱۳۲۲این بدترین شرایط اقتصادی
ایران در تاریخ معاصر است؛ پس برای هرگونه تحلیل ،پیشبینی
و یا تجویز باید در آغاز بدانیم که با کوچکترین لغزش ،جامعهی
ایران دچار فروپاشی و شورشهایی با محوریت نان و آب و...
خواهد شد.
چندی پیش استیو هانکه که معتقد است ایران دچار پدیده تورم
حاد شده است ،اعالم کرد که بر خالف آمار اعالمی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران از نرخ تورم کشور ،تورم سالیانه ایران با
احتساب نرخ ارز در بازار آزاد برابر با  ۱۱۰درصد است .امروز وی
با توجه به نوسانات ارزی در ماه اخیر اعالم کرده است که تورم
سالیانه ایران به  ۱۲۱درصد رسیده است.
به منظور کاهش حجم این نوشته ،پیشتر به دستهبندی سه
جریان اصلی حاضر در انتخابات میپردازیم .گروه اول را که یاران
احمدینژادند ،با توجه به منش اقتصادی و فرهنگیشان ،رادیکال
مینامیم .گروه دوم را که اصالحطلبان نزدیک به خاتمی و موسوی

هستند ،دموکرات مینامیم و گروه سوم را که نزدیکان رهبر،
برخی نزدیکان هاشمی و اصالحطلبانی پشیمان تشکیل میدهند،
محافظهکار مینامیم .توجه داشته باشیم که این نامگذاریها
قراردادی و به منظور سهولت در خوانش متن هستند .حال به
دستهبندی سه گروه هدف و بررسی وضعیت احتمالی آنها از
دید حقوق انسانیشان میپردازیم:
الف -کارگران
در تاریخ  ۱۴بهمن  ۱۳۹۱تارنمای ایلنا ،خبرگزاری کار ایران ،در
گزارشی به نقل از کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
حداقل هزینههای یک خانوار چهار نفره را در شهرهای بزرگ ،به
طور تقریبی  ۱۸میلیون ریال اعالم کرد .با توجه به تصویب پایهی
دستمزد کارگران در مجلس شورای اسالمی به رقم  ۴۸۷هزار و
 ۱۲۵تومان ،جای شکی نیست که وضعیت معیشتی کارگران
در سال آینده بحرانی و پرمخاطره خواهد بود .از آنجا که در
صورت روی کار آمدن هر کدام از سه گروه سیاسی این مصوبهی
مجلس به قوت خود باقی است و رشد قیمتها و رکود بنگاههای
تولیدی میراثی ماندگار از مدیریت هشت سالهی گروه رادیکال
است ،میتوان پیشبینی کرد که وضعیت سالمت ،بهداشت و
عزت نفس کارگران ایرانی که از جمله حقوق مصرح در اعالمیهی
جهانی حقوق بشرند به شدت در خطرند.
تجربه نشان داده که در راستای سیاستهای جهانیسازی ،هر
دولتی پس از جنگ هشت ساله در ایران تالشهای گستردهای
در جهت خصوصیسازی و کاهش نقش حمایتی دولت از کارگران
داشته است و این بدین معناست که در هر صورت کارگران ایران
سالهای سخت و نفسگیری در پیش خواهند داشت .در صورت
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روی کار آمدن گروه دموکرات اما یک تفاوت وجود خواهد داشت
و آن هم پایبندی آنها به گشایش فضای سیاسی از طریق
گسترش نهادهای مدنی و خرده رسانههایی مثل روزنامههاست؛
هرچند این تالشها پیشتر سرکوب شدهاند اما کسی نیست
که امروزه نقش آن دوران را در جنبش سبز و پویایی جوانان
پرورش یافته در آن نهادها انکار کند .در نتیجه با روی کار آمدن
گروه دموکرات تنها شانس خیل عظیم کارگران ،ایجاد و تحکیم
اتحادیهها و تالش در جهت افزایش حقوق و رفاهشان خواهد
بود که در صورت حضور هر دو گروه دیگر بسیار اندک خواهد
بود( .بهتر است در اینجا شعارهای انتخاباتی را فراموش کرده و
به کارنامههای اقتصادی و نحوهی تعامل هر گروه با مخالفینش
تکیه کنیم)
ب-زنان
نیمی از جمعیت ایران طی بیش از سه دههی گذشته تنها به
دلیل نگرش خاص اسالم به زنان و تفسیر خاص جناح حاکم
از اسالم ،در پوشش ،گردش ،تحصیل و بسیاری حقوق اولیهی
دیگر محروم ماندهاند .تقریباً تمامی بندهای حقوق بشر با توجه
به قوانین جمهوری اسالمی در مورد زنان نقض شده یا در
موقعیتهایی خاص نقض میشوند.
با روی کار آمدن جناح محافظهکار شاید تنها اتفاق نیکو برای
زنان ثبات اقتصادی و به نحوی حفظ حداقلی از کرامت انسانی
باشد .اما با توجه به کارنامهی این جناح در راه به زنجیر کشیدن
زنان در زمینههایی چون تحصیل ،کار و سفر به نظر میرسد
در چشمانداز امیدوارکنندهای برای حفظ حقوقشان قابل تصور
نباشد.
گروه رادیکال با تکیه بر شعارهای هنجارشکن فرهنگی از جمله

آزادی پوشش و حضور زنان در استادیوم و ...در پی کسب
مشروعیت و آرای زنان خواهد بود و حتی برای اثبات نیت خیر
خود ،هر از چند گاهی نشانههایی بارز را با پوشش خبری گسترده
منتشر میکند .از آن جمله است مراسم متنوع همراه با حرکات
موزون زنان یا در آغوش کشیدن مادر چاوز توسط احمدینژاد
و یا دفاع از حضور زنان در کابینه؛ اما آنچه پر واضح است عدم
پایبندی این دسته به هرگونه شعاری است .اینها با شعارهایی
چون نفت بر سفرهی مردم و آزادی مدل موی جوانان روی کار
آمدند و نتایج فاجعهبار هشت سال مدیریتشان جای شبههای
برایمان باقی نمیگذارد که اینها هر آنچه در راستای حقوق زنان
انجام دهند موقتی خواهد بود و بدون اعتقادی راستین.
در صورت روی کار آمدن دموکراتها؛ تنها گزینهی مثبت ،حضور
اجتماعی گستردهتر زنان و در پی آن رشد فرهنگی و تشکلمند
شدن آنان خواهد بود که شاید در نبود هیچ امکان دیگری ،خود
اتفاقی تأثیرگذار شده و منجر شود به شکلگیری موج بعدی
جنبش اجتماعی با محوریت حقوق زنان .اما اینها همه ،تا برقرار
ماندن قوانین فعلی نشان از نقض شدن حقوق اساسی زنان دارد
که نیاز مبرم به شکلگیری تشکلها و مطالبات مشخص و پیگیری
آنها از طرف زنان را ،در هر دولتی اجتنابناپذیر میسازد.
پ-اقلیتهای قومی/مذهبی
ایران با بیش از هفتاد قومیت ،دارای بیشترین تنوع قومی در
منطقه است؛ شاید از متنوعترین کشورهای جهان .امروزه در
کشورهای پیشرفته ،این تفاوتهای فرهنگی-زبانی خود یک
سرمایه و از عوامل پیشرفت محسوب میشود .اما در دوران
حاکمیت دولتهای شبه مدرن در ایران ،یعنی از زمان تشکیل
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پارلمان ،با تمرکزگرایی ساختار قدرت و در پی به حکومت رسیدن
گرایشی خاص از شیعیان در انقالب  ،۵۷با محدودیت سایر
گرایشهای مذهبی و ایدئولوژیک؛ همواره تفاوت نژادی/قومی/
مذهبی با حاکمان عامل سرکوب و نزاع شده است .نقض حق
طبیعی هر انسانی برای تحصیل که از مفاد مشروح در اعالمیهی
جهانی حقوق بشر است و یا دستگیری و محاکمهی افراد به
واسطهی تبلیغ اعتقاداتشان یا تالش برای تحصیل به زبان مادری
و بسیاری موارد دیگر همگی از نشانههای تالش حاکمیت در
ایران برای یکسانسازی مردم و تولید اجباری موجودیتی به نام
ملت بوده و هست.
در بین سه جریان رقیب در انتخابات پیش رو ،گروه رادیکال
فراتر از دولتهای پیشین به تبلیغ مفاخر گذشته (عوامل هویت
ساز تاریخی و معطوف به شوکت و شکوه ،که موجب کاهش رنج
هویت ضعیف فعلی میشوند) میپردازد .هم زمان برخی از اعضای
کمتر شناخته شدهی این جریان به تخریب و تحقیر قومیتها یا
نمادهای قومیتی آنان (مانند استان ،زبان ،خواستههای جغرافیایی
و تاریخی) میپردازند و در مقابل اعضای سرشناسشان با تاکید
بر ملیت و اتحاد ملی به سمت برساختن یک ملت ایرانی پیش
میروند .با توجه به سوءاستفادههای اقتصادی بسیار این گروه و
ایجاد بزرگترین بحران مالی پس از جنگ جهانی دوم در ایران
علیرغم کسب نیمی از درآمد نفتی تاریخ کشور در این هشتسال -به نظر میرسد که سمت و سوی نهایی آنان عملکردی
فاشیستی همانند آنچه در ایتالیا و آلمان پیش از جنگ دوم
جهانی رخ داد ،خواهد بود .در این بین هر تفاوتی با ایرانی بودن
مستلزم حذف مستقیم فیزیکی خواهد شد و این یعنی کشتارهای
وسیع و اردوگاههای کار اجباری و ...که به معنی نقض گسترده و

بیبدیل حقوق بشر در ایران خواهد بود.
گروه محافظهکار که در پی تثبیت وضع موجود است در این زمینه
شاید پیشرو باشد و با اعطای حقوقی مثل مدیریتهای فدرال و
مذاکرات باالدستی با اقوام ،بتواند برای مدتی کوتاه نگرانیها و
نزاعها را فرو کاسته و بر ترمیم پیکرهی اقتصادی همت گمارد،
اما به دلیل عدم توانایی این گروه در برقراری روابط مناسب
با دولتهای خارجی و سرمایهگذاری آن دولتها بر گسترش
این نزاعها ،در با ایجاد بحرانهای امنیتی ،وضعیت به سرکوب
منتهی شود .البته دربارهی اقلیتهای مذهبی این گام کوچک
هم برداشته نخواهد شد و حاکمیت به هیچ عنوان حاضر نیست
خللی بر سیطرهی ایدئولوژیکیاش وارد آید.
در این بین جناح دموکرات با تکیه بر احقاق حقوق اقلیتها
(عمدتاً اقلیتهای قومی) تا حد آرامسازی روابط دولت و اقوام
پیش خواهد رفت و به ویژه با تعامل بهتر با دولتهای خارجی
از ایجاد حرکات خشونتآمیز و جنگافروز جلوگیری خواهد
کرد؛ اما آن حقی که همچنان پایمال خواهد شد ،حق هر انسان
برای داشتن عقیده خواهد بود .قوانین جمهوری اسالمی اجازهی
نشر عقاید متفاوت و بحثهای عمومی و رسانهای را نمیدهند
و شاید بهترین خدمت این جریان باز کردن فضای مدنی باشد
تا در نتیجهی اجتماعات جوانان و تشکیل گروههای فکری؛
تبادالت فکری منجر به شکلگیری تشکلهای جدید و پویایی
ایدئولوژیکی شوند .در هر صورت به نظر میرسد تا رعایت تام و
تمام حقوق بشر در ایران راه بسیار است ،اما در صورت بیتوجهی
به انتخابات شاید تا بحران نقض همهجانبهی حقوق بشر هم راه
چندانی نباشد
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تاریخچه فعالیتهای

سالهای  ۱۳۰۴تا ۱۳۱۰
سرکوب جنبش سندیکایی کارگران ایران میباشد .نتایج سرکوب
آزادیهای سیاسی در دوره رضا خان همانا قدغن کردن فعالیت
شورای مرکزی اتحادیههای حرفهای در  ،۱۳۰۴غیر قانونی ساختن
فعالیتهای سندیکایی و اتحادیهای در ایران ،جلوگیری از فعالیت
حزب کمونیست ایران ،تصویب قانون معروف به قانون سیاه و
اضمحالل واقعی قانون اساسی و متمم آن بود.

به  ۵۳نفر تاسیس شد و به سرعت پس از سالهای  ۲۰توانست نبض
حرکتهای کارگری آن سالها را به دست گیرد.

با توجه به سرکوبهای رضاخانی مراحل شکل گیری جنبش کارگری
ملی از نو آغازیدن گرفت .ابتدا اتحادیهها و سندیکاهای کوچک،
سپس تشکل کارگران در سازمان وسیع سندیکایی ،در ادامه شورای
مرکزی اتحادیههای کارگران ایران در  ۱۳۲۱با  ۳۰هزار عضو ،و در
نهایت شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان
ایران در اول ماه می ۱۳۲۳از اتحاد چهار مرکز سندیکایی شکل
با توجه به جو ترور و شکنجه در دوران رضاخان توسط شهربانی گرفتند.
مختاری ،زندان قصر پزشک احمدی ،و دادگستری داور ،در این
دوران فعالیتهای کارگری بیشتر در خفا صورت میپذیرفت .از چندی نگذشت که سندیکای کارگران نفت خوزستان نیز به شورای
جمله میتوان به اعتصابات کارگران نفت و راه آهن و صنایع نساجی متحده پیوست و بدین وسیله بیش از  ۳۰۰۰۰۰نفر از کارگران
در دوران رضا خان اشاره کرد که ضربات سختی را به حکومت ایران زیر پرچم شورای متحده مرکزی گرد آمدند و به بزرگترین
رضاخان وارد نمود .اعتصابات بزرگی نظیر اعتصاب کارگران نفت در سازمان سندیکایی خاورمیانه بدل گشتند .این تشکیالت در ۱۳۲۵
جنوب در  ۱۳۰۸و  ،۱۳۱۰اعتصاب کارگران راه آهن در  ۱۳۰۷در به عضویت فدراسیون سندیکاهای جهانی در آمد .کلیه احزاب
منصور اسانلو شمال ،اعتصاب  ۸۰۰نفری کارگران راه آهن در  ۱۳۱۱نمونههای سیاسی موجود در ایران در فاصله این سالها اعم از حزب توده
ایران ،حزب ایران ،حزب سوسیالیست ایران ،حزب جنگل و فرقه
بارز این مقاومت بودند.
دموکرات آذربایجان ،این شورا را به عنوان یگانه مرکز سندیکایی
جنبش سندیکائی واتحادیهای ایران در دوران انقالب مشروطیت
ایران به رسمیت میشناختند.
توسط کارگرانی که در باکو و عشق اباد کار کرده و به وطن سالهای  ۱۳۲۰تا ۱۳۲۶

سندیکایی کارگری

در ایــران

بخش دوم

بازگشته بودند بنا نهاده شد .این کارگران که عموماً با افکار
سوسیال دموکراسی اشنا بودند تاثیر عمیق خود را بر روی
دیگر کارگران ایرانی نیز گذاشتند .هم چنین حرکتهای انقالبی
 ۱۹۰۵و  ۱۹۰۷تحولی ملموس در کارگران ایران به وجود
اورند .در سال  ۱۲۸۴در چاپخانهای کوچک در تهران
نخستین اتحادیه کارگری تاسیس شد .هم زمان با اتحادیه
کارگران چاپخانهها در دیگر کارخانهها نیز این امر رو به نضج
نهاد ،تا اینکه کارگران مشهد ،تبریز ،انزلی و دیگر نقاط کشور
را هم در بر گرفت .شعارهای مزد عادالنه ،هشت ساعت
کار در روز ،زمین برای دهقان و جمهوری سر داده شد.

سالهای آغازین دهه  ۲۰در ایران بیشک یکی از بزرگترین نقاط
قوت جنبش کارگری ایران به شمار میرود .به مدد آزادی محدود
پدید آمده پس از شهریور  ،۱۳۲۰و در خال انتقال قدرت از رضا
پهلوی به محمدرضا پهلوی ،فرصت کوتاه و البته راه گشایی برای
سندیکاها و اتحادیهها و جریانات سیاسی مدافع طبقه کارگر پدید
آمد تا بار دیگر فعالیت خویش را از سر گیرند .نقطه بارز این دوران
نمود برجسته سیاسی حزب توده ایران به عنوان سازمان دهنده
اعتصابات کارگری سالهای پس از  ۱۳۲۰میباشد.
این حزب در مهرماه  ۱۳۲۰توسط برخی از بازماندگان جریان موسوم

از زمره اعتصابات مهم این دوره که زیر نظر شورای متحده صورت
میپذیرفت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 اولین اعتصاب  ۶روزه  ۱۰۰۰نفر از کارگران نفت در خرداد ۱۳۲۴در نفت کرمانشاه
 اعتصاب  ۱۴روزه  ۱۰۰۰۰نفر از کارگران آغاجاری در اردیبهشت۱۳۲۵
 اعتصابهای عظیم  ۱۰۰۰۰۰نفری کارگران صنعت نفت در اثر ردخواستههای کارگران برای اجرای مفاد قانون کار پس از سالهای
۱۳۲۵
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موفقیاتهای ارزنده این شورای ملی سندیکایی در ایران را میتوان  -توطئه ساختگی ترور شاه و قدغن کردن فعالیت حزب توده ایران جنبش پر بار را به خاک و خون کشید و برای مدت زمان زیادی
در بهمن ۱۳۲۷
قدرت عمل را از آن سلب نمود.
به موارد زیر خالصه کرد:
 دریافت حق نمایندگی در شورای عالی کار دولت وقت تصویب الیحه در سال  ۱۳۲۳برای تثبیت  ۸ساعت کار روزانه ،دو با وجود این سرکوب و خفقان گسترده ،مقاومتها همچنان ادامه در دوران حکومت دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت ،نیروهایهفته مرخصی ساالنه با حقوق ۶ ،هفته مرخصی برای زنان کارگر داشت .برای نمونه میتوان به اعتصاب کارگران کارخانه شاهو در وابسته به جبهه ملی حداقل همکاری را نیز با جریانات سندیکایی
 ۱۳۲۹و درگیری آنها با نیروهای مسلح و پس از آن به اعتصاب کارگران نمیکردند .موضوع این بود که در آن تاریخ تایید حرکتها
باردار ،منع کار کودکان زیر  ۱۲سال و تامین بیمههای اجتماعی
 تصویب قانون کار در  ،۱۳۲۵تعطیلی روز اول ماه میبه عنوان روز عظیم کارگران صنایع نفت در  ۱۳۲۹و  ۱۳۳۰که به تصویب قانون و اعتصابهای کارگری معنایی نمیداد جز تودهای بودن ،کمونیستملی شدن صنعت نفت و سپردن دولت به محمد مصدق انجامید ،بودن ،جاسوس شوروی بودن .از طرفی سفیر آمریکا نیز مرتبا به
همبستگی بین المللی زحمتکشان
 شکل گیری خواستهای سیاسی کارگران چون عدم دخالت اشاره کرد.آنها نهیب میزد که با این آزادیهایی که به کارگران و تودهایها
دادهاید پس فردا منتظر تانکهای روس باشید و از این قبیل اراجیف
شرکت انگلیسی نفت در حیات سیاسی کشور
در این مجموعه مقاالت از بررسی حوادث گسترده سیاسی سالهای که به کرات شنیدهایم .بنا به همین دلیل بود که این جبهه و رهبران
 انحالل شعبه سیاسی شرکت نفت ۳۰که خود حکایتی دراز دارد میگذریم و صرفا به وضعیت و آن هیچگاه حاضر به همکاری با جنبشهای سندیکایی و کارگری
 برکناری استاندار دست نشانده در خوزستانچگونگی نمو جنبش کارگری بسنده میکنیم .این جنبش عظیم با نشد و تیر تفرقه امپریالیسم به هدف نشست و زمینههای کودتا
چنانچه اشاره شد موفقیتهای جنبشهای طبقه کارگر و جنبش تمام ظرایف و فراز و نشیبهایش این واقعیت را به اثبات رساند که فراهم آمد.
سندیکایی ایران در فاصله سالهای  ۱۳۲۰تا  ۱۳۲۵حیرت آور تشکل مستحکم کارگری در هر شرایطی ممکن است و صرفا یک
است .این قدرت مشکالتی را ابتدا برای حکومت داخلی و دوم برای ایده ذهنی و جزمی نیست .متاسفانه کودتای مرگبار  ۲۸مرداد این این واقعیت تلخ متاسفانه هنوز هم در هالهای از ابهام است و با
گذشت بیش از نیم قرن هنوز هم باقی ماندگان جبهه
امپریالیسم خارجی پدید آورد .شرکتهای نفتی غالبا با
ملی از بیان آن طفره میروند .امروزه روز دیگر لولوی
اعتصابات موسمی روبرو بودند و کنترل اوضاع از دستشان
شوروی وجود ندارد ولی باز هم هرگاه مسایل کارگری به
خارج شده بود .کارگران سنگر سنگر جلو میآمدند و مرتبا
میان میآید آنها با بیتفاوتی مثال نزدنیای از کنار آن
خواستهایشان از فضای صنفی خارج شده و رنگ و بوی
میگذرند .تاریخ قطعا روزی بر همگان آشکار خواهد کرد
سیاسی مییافت.
که انسان آگاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود.
از طرفی این دوران همزمان بود با قدرت گیری بلوک
سوسیالیستی در شمال .خطر برای قدرتهای استعماری
پس از کودتای  28مرداد درسال  1332وسرکوب احزاب
بسیار جدی بود .لذا کم کم زمینههای سرکوب تمامی
کارگری وملی و حمله به نهادهای دموکراتیک و مردمی
جنبشهای مبارزاتی به مدد الطاف مکرر امپریالیسم فراهم
یورش به شوراهای متحد سراسری و سندیکا های کارگری
آمد .این یورشها و حمالت را میتوان به صورت زیر تنظیم
تحت پوشش ان بر اغاز شد مراکز اصلی سندیکاهای
کرد:
کارگری در تهران ،اصفهان خوزستان ،اذربایجان ،گیالن،
 یورش و سرکوب خونین جنبش ملی و دموکراتیکمازندران ،تا حدی خراسان ( مشهد) در اولین یورش بعد
آذربایجان و کردستان در  ۱۳۲۶و ۱۳۲۷
از کودتای  28مرداد توسط عوامل کودتا ولومپن ها دفاتر
 یورش به شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران وجنبش ملی علیه استعمار وخانه صلح نیز به تاراج رفتند.
زحمتکشان در ۱۳۲۶
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کارگران که در پراکندگی و فاقد تصمیم گیری سراسری بودند و نگاه
آنها به مراکز حربی در شهرها و در تهران بود عمال نتواستند با حرکت
هایی مستقل در برابر کودتا چیان ایستادگی نمایند و سازمان های
باقی مانده از ضربه اول بعد از کودتا هم بیشتر همشان صرف حفظ و
سازماندهی مجدد خودشان بود .امکانات کارگران برای مخفی کردن
حزبی ها وافسران و کادرهای تشکیالتی وسیعا مورد استفاده قرار
گرفت که بزرگترین پشتوانه برای بقایای تشکیالت علنی حزبی و
سازمان نظامی افسران حزب توده ایران بود با ضربه دوم به تشکیالت
حزبی و دستگیری رهبران سازمان نظامی افسران حزب توده ایران
پس از دستگیری سروان عباسی و سپس سرهنگ مبشری ،سیامک،
جمشیدی و سرگرد وکیلی و بقیه مسئوالن و اعضای سازمان نظامی
بسیاری از خانه های کارگری نیر که به این رهبران امکانات داده
بودند ضربه وارد شد (به نقل از تاریخ سازمان نظامی حزب توده
ایران؛ چهره های درخشان به قلم خانم مریم فیروز؛ گذشته چراغ
راه آینده سرهنگ زیبایی از عوامل کودتا و حکومت نظامی و درد
زمانه؛ خاطرات محمد علی عمویی از افسران سازمان نظامی؛) عمال
تا اواخر سال  1333شمسی کلیه حرکات اعتراضی و تشکیالتی
کارگری براثر فشار کودتاچیان و
حکومت نظامی متوقف و کارگران
اگاه سعی در حفظ امنیت خود
وسازمان یابی نیمه مخفی بودند.
در این بین فعاالن سندیکا های
کارگری خیاطان وپیراهن دوزان
وکفاشان بدلیل پراکندگی صنفی
وعدم تمرکز سازمانی و تشکیالتی
موفق به برگزاری جلساتی شده
بودند وبا دعوت از اعضای شناخته
شده صنوف دیگر مثل نانوایان و
کارگران چاپ و برخی از اعضای
سندیکاهای باقی مانده از شرکت
نفت و باربران وکارگران بازار

وکوره پزخانه های آجرپزی خود را آماده تعرضی سازمان یافته
برای در خواست آزادی رهبران دستگیر و زندانی شده سندیکاهای
کارگری همچون استاد جعفری؛ نصیری؛ حسین سمنانی ودیگر
رهبران صنوف دیگر مثل علی امید ،رهبر و سازمانده کارگران نفت
ایران نمودند.
در سال  1334شمسی این توپ در محوطه خیابان استامبول وشاه
آباد ونادری ترکید وهزاران کارگر تحت رهبری این سندیکاها به
خیابانها آمدند وبا طرح شعار آزادی رهبران سندیکاهای کارگری
وآزادی فعالیتهای سندیکایی وبا پا فشاری براین خواسته ها عمال
تاغروب در خیابانها ماندند که دراین بین سروان مولوی و سروان
شجاعی که ازمسئوالن میز کارگری حکومت نظامی وسپس ساواک
گردیدند به مذاکره با کارگران درآمدند که با ایستادگی آنها مواجه
شد آنها با مقامات باالتر گفتگو کرد که حاصل این گفتگو پذیرش در
خواست های کارگران به شرط ترک خیابانها بود (جنبش دانشجویی
تهران نیز که در سال  1332در  16آذرماه با تقدیم سه شهید 2نفر
توده ای و یک نفراز جبهه ملی ادامه حیات خویش را بعد از کودتا

اعالم کرده بود به سوی حمایت از این تظاهرات کارگری در آمده
بودم) ترس حکومت نظامی از باال گرفتن مقاومت تودهای وبه هم
پیوستن درباره این رودهای پراکنده آنها را به موافقت با در خواست
کارگران کشاند بعد از چند روز تعداد پنج نفر از رهبران سندیکاهای
کفاش ،خیاطان ،چاپ و کشباف وبافنده در تهران و اصفهان آزاد
شدند و این رخداد حکومت نظامی را به فکر انداخت که برای مهار
جنبش کارگری خود جوش وخود سازمانده بایستی عواملی را تربیت
کند تا در رهبری سندیکاها و تشکلهای کالن سراسری کارگری
جایگزین نماید تا بتواند نبض حرکتهای خود انگیخته و سازمانیابی
شده توسط کارگران را در دست خودش داشته باشد
به همین دلیل در نیمه دوم سال  1334شمسی ،تعداد  24نفر از
کارمندان وزارت کار را به عنوان ماموریت آموزشی به کشور آمریکا
فرستادند تا در طی چهار ماهی که در کالس های مربوط به آموزش
های سندیکایی و اتحادیه ای بود؛ شرکت نمایند و بعد از آموختن
چم و خم کار در جهت راه اندازی و یا تغییر رهبری سندیکاهای
موجود کارگری دست باال را داشته باشند (.به نقل از اندیشه
جامعه اسفند  78و مصاحبه با جواد مهران گهر و خاطرات شفاهی
یعقوب مهدیون وآقای فراهانی از
بازماندگان جنبش سندیکایی از
دهه سی به بعد) در سال 1335
که حضور رهبران موثر سندیکایی
در جذب و انتشار واموزش افکار
جنبش سندیکایی تاثیر به سزایی
داشت  ،با سازماندهی کارگران
گوره پزخانه ها در اطراف تهران
و سازماندهی کارگران نانوایی ها،
رانندگان تاکسی و مسافرکشها،
کارگران بازار و باربران میدان های
طاهری ،شوش ،گمرک ،مولوی،
کارگران قند ریز و دخانیات و
رشد سازمانی سندیکایی کارگران
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خیاط ،کفاش ،کشویی باف ها و بافنده سوزنی ها و فلز کاران و
میکانیکها (صنایع فنی) (،مستظرفه و هنرهای دستی) ،بلورسلزی ها
سازماندهی مجدد سندیکاهای معلمان و دانشگاهیان و اتحادیابی
دانشجویان دانشگاهها روبرو میشویم.
این رشد کند و آرام اما اصولی سندیکاهای کارگری ،تاثیر به سزایی
در رشد افکار اعتراضی واهداف سرخورده شده ملی ومیهنی عموم
مردم کشور داشت.
در سال  1336با خرده اعتراضات دانشجویی ویک اعتصاب کوچک
اما مهم تاکسی داران تهرانی روبرو هستیم که برعلیه گران شدن
بسیار ناچیز قیمت سوخت خودروها دست به اعتصابی چند ساعته
زدند که مورد حمایت کلیه صنوف و اتحادیه های موجود ،قرار گرفت
و پیام های همبستگی از سوی تشکل های نیمه علنی موجود بصورت
شفاهی برای آنها ارسال شد و حتی دربین زندانیان نیز بازتاب یافت
که توسط خانواده ها در مالقات ها از اوضاع بیرون با خبر می شدند
و پیام های خود را توسط مالقات کنندگان و گاه ماموران با شرف
پلیس و انتظامی که در کنار آنها در زندان با حقایق زندگی آشنا
می شدند به بیرون می فرستادند پیروزی تاکسیرانان در این مبارزه
یک روزه و عقب نشینی حکومت از مواضع خویش درگران کردن
سوخت تاکسی ها فضا و چشم انداز روشن تری برای مبارزه صنفی
به کارگران داد در سال  1337جنبش کارگری بارورتر و مستحکم
تر شد چرا که طی این پنج سال از  1337 - 1332بسیاری از
کارگران زندانی شده و سندیکایی های سرشناس آزاد شده بودند و
به تدریج به نهادهای دموکراتیک خویش می پیوستند ،حضور آنها
بار معنوی ،تشکیالتی سیاسی سندیکاهای کارگری و جنبش عمومی
مردم ایران را باال می برد .اتفاق جالب توجه دیگری که طی این سال
ها افتاد ،این بود که بلدیه تهران (شهرداری تهران) تصمیم گرفت
که کلیه خطوط پراکنده مینی بوس یا اتوبوس رانی آن سال ها در
تهران که ماشین هایی مثل شورولت ،ج .ان.سی ،بنز و  ...بودند را در
یک شرکت تحت نظر شهرداری متمرکز نماید دو شرکت اصلی که
امر مسافربری داخل تهران را انجام می دادند اتو توکل و اتو واحد

متعلق به حاجی توکل و حاجی واحد بودند که حاجی واحد توانست
با روابطی که با شهردار تهران به هم زده بود اتو توکل را از میدان به
در کند و کل مسافربری امور تهران به نام شرکت واحد در آمد و به
امور مسافربری داخل شهری پایتخت (تهران) سروسامانی ببخشید،
چرا که با رشد جمعیت و گسترده تر شدن پایتخت نیاز به حمل و
نقل داخلی منظم و مرتب داشت ،این تصمیم از لحاظ سیاسی نیز که
حکومت گرایش به تمرکز و کنترل شدید را از اصول اصلی فرماندهی
و پولیتیک خود قرارداده  ،ظاهرا به سود حکومت نظامی بود ،در پی
آمد این تصمیم گیری و سازماندهی آن و خریدن امتیازات صاحبان
خطوط خصوصی ،شهرداری شرکت حمل ونقل مسافربری ،تحت نام
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را ایجاد کرد که کلیه مناطق
شهر و حومه شهری را تحت پوشش خود قرار می داد و درکنار آن
از گذشته تاکسیرانی تهران هم با تاکسی های فیات و بنز و در دهه
چهل (از سال  1346به بعد) پیکان ،امر مسافرکشی خصوصی را
سامان می داد.
تشکیل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فرصتی تازه فراچنگ
سندیکالیست ها و جمع گرایان پدید آورد تا کسانی همچون
ساروخانیان راننده ارمنی بسیار خوشنام در امور سندیکایی و
رانندگان کشور ،دست به تالش برای تشکیل سندیکاهای کارگری
در شرکت واحد تازه تاسیس یافته بزنند ،آن زمان در شرکت واحد
هنوز ساختمانی وجود نداشت در چند نقطه شهر مثل میدان راه
آهن ،نازی آباد ،پارک شهر ،جوادیه و آخرسر در نارمک زیر باغ اناری
کیوسک هایی نصب کردند و در چند نقطه از زمین های خالی این
مناطق ،مکان هایی را برای پارک اتوبوس ها در شباهنگام در نظر
گرفتند و به تدریج کیوسک هایی برای تعمیرات اتوبوس ها در کنار
کیوسک های اداری ایجاد کردند ،سپس با رشد نیازها مجبور شدند
برخی از اتوبوس ها یا مینی بوس ها را تبدیل به بکسل نمایند تا
اتوبوس ها و مینی بوس های درمانده در خیابانها را در محل توقف
تعمیر کنند و اگر نشد بکسل بند نصب کنند و تا تعمیرگاه های
کوچک ایجاد شده بیاورند و بعد کیوسک های کوچک بلیط فروشی
را درست کردند که دیگر راننده ها پول نقد نگیرند و بلیط از دست
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مسافران دریافت کنند ،که این امر وظیفه کمک رانندگان شد هم
چنین تمیزی و نظافت اتوبوس ها .بر اثر همین نیازها که دامنه
تقسیم کار را در شرکت واحد رشد می داد ،قشری کارمند دفتری نیز
برای هماهنگ کردن این امور و محاسبات مربوط به کارکرد کارگران
و رانندگان و نیازهای فنی و خدماتی و اداری پرسنل و همچنین تهیه
و خرید لوازم فنی و دفتری و خدماتی و دیگر امور ستادی ،اداری و
مالی در شرکت واحد شکل گرفتند که خود به خود از اساس و تفکر
خود را کارفرما می دانستند و با حفظ فاصله با رانندگان و کارگران
تماس می گرفتند و نوعی رفتار تازه به دوران رسیده و اشرافی از
خود بروز می دادند درصورتیکه نیازمند رانندگان و کارگران بودند
که اگر کارگران و رانندگان کار نمی کردند و مسافران را جابجا نمی
کردند ،این آقایان حقوق و دستمزدشان از کجا باید تامین می شد تا
با پول آن زندگی خود را سامان دهند و ادامه حیات آنها میسر شود،
طی این فرایند در شرکت واحد تازه تاسیس یافته مشاغل تحت
عناوین کلی رانندگان کارگران فنی کارگران خدماتی بلیط فروش،
کمک رانندگان ،کارمندان دفتری ،کنترل خطوط و رؤسای خطوط و
رؤسای تعمیرگاه ها و مدیران و مدیران ارشد سازمان یافت.
در همین راستا هم کارگران آگاه و با تجربه تر که در دوران نسبتا
دموکراتیک و آزاد سالهای  1320تا  1332در کنار پیش کسوتهای
سندیکایی کارگران همچون علی امید،رضا روستا،اردشیراوانسیان،ارش
اوانسیان،گالیک اوانسیان،وارطان ساالخانیان،محمد پروانه ودیگران
اموزشهای سندیکایی رادریافته بودند.درشرکت واحد سعی در
تشکیل اولین سندیکای رانندگان شرکت واحد نمودند.
اولین مجمع عمومی این سندیکا تحت عنوان هیات موسس
درسال 1336بارهبری ساروخانیان تشکیل شد وکارگران اگاه پنج
نفراز همکاران خودرا در این مجمع به عنوان هیات مدیره موسس
سندیکا انتخاب کردند.اما حکومت نظامی از تشکیل چنین مجمعی
با خبر شد و توسط عوامل خود در ادارات حفاظتی که درشرکت
واحد وشهرداری ایجاد کرده بود ،کمک گرفت تا مانع از حرکتهای
بعدی کارگران بشود ،اما دراولین گرد همایی هفتگی کارگران در

میدان راه اهن درکیوسک جنب خطوط انها خواهان افزایش حقوق
خود شدند وهمانجا نامه ای تنظیم وبرای روسای شرکت واحد ارسال
کردند(.به نقل از خاطرات زنده یاد علی مخبرازپیشکسوتهای فعالیت
های سندیکایی در شرکت واحد)(شادروان ساالخانیان از دوستان
نزدیک ساروخانیان وعلی مخبر بود که در امر کمک به امو زشهای
دریافتی سندیکایی قبل از کودتای28مرداد برای انها نقش ارزنده
اموزشی ایفا کرده بود که زنده یاد علی مخبربعد از انکه برای اولین
باردراعتراضات کارگری در سال 1358درخانه کارگر واقعی ان زمان
که مرکز سندیکاهای کارگری بود وبعد بسیاری از بیکاران وکارگران
تشکیالتی سیاسی وسیاسیون عالقه مند به کارتشکیالت کارگری
از گروه های مختلف به انجا می امدند وافکارمختلف در دفاع از
شوراهای کارگری سندیکاها ،یا انقالب های اجتماعی وانقالب
درانقالب را مطرح می کردند با او اشنا و دوست وسپس رفیق شدم
برای نگارنده تعریف کرد در فرصتی مناسب خاطرات بسیاراموزنده
وشیرین که از پیش کسوتهای سندیکایی دارم بیان خواهم کرد.
بعد از ارسال نامه رانندگان برای مدیران شرکت واحد
درسال1337افزایش ناچیزی در دریافتی های رانندگان شرکت واحد

ان زمان را شاهد هستیم.اماتاسال1339امکان واجازه هیچ تجمع
کارگری دیگری درشرکت واحد را ندادند وکارگران عالقه مندبه
جنبش سندیکایی درخانه های خویش جلسات را برقرار میکردند
وگاه به کوه های اطراف تهران تحت پوشش پیک نیک یامراسم
سیزده بدردرباغهای ورامین وکرج وشهریارمی رفتند که نگارنده باز
هم خاطرات بسیار شیرینی از این گرد همایی های به ظاهر دوستانه
درکنار پدر وخانواده اش داشته است که به تناسب موضوع بیان
خواهدکرد.دراین جلسات کمترین کاری که می شد کرد این بود
که درباره شرایط کارهریک از افراد درمنطقه ومحلی که کارمی کرد
دیگران مطلع می شدند و مشکالت موجود را بررسی می کردند و
به ان فردی که سوالی داشت پاسخ میگفتند وفردی که موضوع را
دریافته بود درطی روزهای اینده در محل کارش با دیگر گارگرانی
که همکارش بودند و ان موضوع مشخص به همه انها مربوط می
شدبحث وگفتگو می کرد وسعی می کرد ذهن همکارانش را حول
وحوش ان موضوع کاری متمرکز کند و نهایتا انها را وادار به ارائه
پیشنهاد وچگونگی حل ان مشکل وادار میکرد ودر نهایت شاید بعد
از چند ماه ارام ارام درمحل کاربه یک جمع بندی ویک پیشنهاد
می رسیدند که در منزل ومهمانی همراه سندیکایی های دیگرانرا
به عنوان خط مشی و راهکار ،پیش بینی کرده بودند.این روش کند
وارام ولی با حفظ ارتباط باعث شد که سندیکا هرچند حضور بیرونی
نداشته باشد.اما خط مشی وتفکرش واستراتزی ها و راه حل هایش
را درچشم اندازهای محدودی که به کارگران ارائه می کرد .پیش
ببرد ومثل قلب تپنده ای درهمه جای کارگاه ها وخطوط حضور
داشته باشد .درسال1338با اوجگیری جنبش عمومی -اجتماعی
مردم ایران بعد از سرخوردگی ووادادگی کودتای 28مرداد32روبرو
می شویم ،در برخی از دانشگاهها دانشجویان خواسته های مشخص
را هرسال در سالگرد سه دانشجوی مبارزدر16اذر1332مطرح می
کنند و نیروهای امنیتی نظامی رژیم درحوالی این روزها شدیدا
برمحیط های دانشجویی وروشنفکری نظارت دارند .اما با این حال
این بغض سر بسته گاه سر باز میکند وهمچون دملی چرکین گشوده
می شود و فریاد خویش را میزند.
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گــزارش آمـاری
وضعیت حقوق بشر
بهمن ۱۳۹۱

هرانا

در این نوشتار ۱۸۰گزارش حقوق بشری منتشره بهمن 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.

بهمن ماه سال  ۱۳۹۱را در حالی پشت سر گذاشتیم که نقض حقوق قضایی ندارد ،همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده
بشر کماکان در کشور ادامه دار است.
حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.
در ماه گذشته چندین خبرنگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شدند که فدراسیون بین المللی روزنامهنگاران تعداد آنها را حداقل برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعاالن حقوق بشر در آفریقا،
شانزده تن برآورد کرده است .این افراد که در رسانههای داخلی اروپا و آمریکا بودهاند دو سال پیش ،در فوریه  ۲۰۱۱یک کمیته
(اکثرا ً روزنامهها و رسانههای اصالحطلب) مشغول به فعالیت بوده و اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب
حتی موضوعات خاص را تحت پوشش قرار نمیدادند .اسامی برخی انجامید.
از این فعالین مطبوعاتی عبارت است از :میالد فالیی اصل ،جواد
دلیری ،مطهره شفیعی ،سلیمان محمدی ،نسرین تخیری ،امیلی عالوه بر این موارد و بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین مصادیق
امرایی ،پوریا عالمی ،اکبر منتجبی ،ساسان آقایی ،نرگس جودکی و محتوای مجرمانه ،درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده
پژمان موسوی ،ریحانه طباطبایی ،فاطمه ساغرچی و کیوان مهرگان در پایگاههای اینترنتی جرم محسوب میشود .این کارگروه طی
و حسین یاغچی.
مصوبهای در پنجاه و پنجمین جلسه خود که چهارشنبه هجدهم
بهمن ماه برگزار شد ،درج پیوند لینک یا تبلیغ تارنماهای فیلتر
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در همین راستا مدعی شد که شده در پایگاههای اینترنتی را مجرمانه دانست .با اضافه شدن این
بیش از  ۱۲تن از این روزنامه نگاران هنگام همکاری با یک شبکه بخش به بند ج فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ،از این تاریخ،
مرتبط با غرب پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،لینک دادن به تارنماهای فیلتر شده از جمله شبکههای اجتماعی
بازداشت شدهاند.
فیسبوک و گوگل پالس ،مجرمانه است .براساس این قانون با
وبالگها و پایگاههای اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر احمد محسنی گرکانی ،رئیس دیوان عالی کشور از
تایید حکم اعدام مه آفرید خسروی و یک تن دیگر از متهمین بازتاب ویژهی برخی گزارشات در حوزهی حقوق بشر
پرونده اختالس سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد.
این در حالیست که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند در این بخش به برخی از گزارشات حقوق بشری ماه گذشته که
فقط همین دو نفر حکمشان تائید شده و مابقی محکومین حکمشان با بازتاب ویژهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی مواجه شدند و
نقض شده است.
متعاقباً افکار عمومی نیز با حساسیت بیشتری آنها را دنبال نموده،
ً
اشاره میشود .بدیهی ست که این مهم الزاما به معنای این نیست
دادگاه نمادین موسوم به دادگاه ایران نیز که در سال گذشته میالدی که این گزارشات شامل حجم بیشتری از نقض حقوق بشر هستند.
با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در
شهر الهه (هلند) تشکیل شده بود ،در رای نهایی خود به این نتیجه علیرضا مافیها و محمدعلی سروری ،دو پسر جوانی که که در آذر
رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای  ۱۹۸۹-۱۹۸۰مرتکب ماه سال جاری با همکاری  ۲نفر دیگر و با استفاده از سالح سرد
جنایت علیه بشریت شده است .این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند،
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بامداد روز یکشنبه یکم بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان و در
خیابان بهشهر به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند.
پروندهی این چهار شهروند پس از دستگیری و در حالی که تصاویر
مربوط به زورگیریشان در اینترنت و تلویزیون پخش شده بود ،در
دادسرای عمومی و انقالب تهران مفتوح شد و شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی نیز در نهم دی ماه با برگزاری یک
جلسه محاکمه علنی ،دو نفر از این متهمان را به اتهام محاربه و
افساد فیاالرض به اعدام محکوم کرد.
در ماه گذشته همچنین زهرا و نرگس دختران میرحسین موسوی و
زهرا رهنورد ،بازداشت شدند و از دیگر سو نیز ،منزل مهدی کروبی
مورد تفتیش قرار گرفت و محمد حسین کروبی برای مدت چند
ساعت بازداشت شد.
آنها پیش از این بارها مورد تهدید ماموران امنیتی قرار گرفته بودند
و برای اطالع رسانی نکردن درباره پدر و مادر خود تحت فشار بودند.
مواجههی برخی گزارشهای نقض حقوق بشر با بیتوجهی
این بخش به آن دسته از گزارشات میپردازد که علیرغم اهمیت با
کم توجهی و بعضاً بیتوجهی مواجه میشوند.

در اقدامی عجیب و غیر قانونی چندین اصله درخت (پالم) کهنسال مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارشهای ماه بهمن
موجود در محوطه این اداره کل را با قدمتی حدود شصت سال قطع
در این قسمت تالش شده که برخی از موارد نقض حقوق بشری
نموده و بقایای درختان قطع شده را نیز به آتش کشیدند.
که در ماه گذشته به وقوع پیوسته ،از لحاظ حقوقی به طور مختصر
از سوی دیگر غالمحسین خالدی محیطبان ۳۸ساله منطقه حفاظت بررسی شود .هدف از این کار ترویج آموزش در کنار اطالع رسانی به
شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد .او بعد از منظور آگاهی شهروندان از حقوق بدیهی خود میباشد.
اسعد تقیزاده ،دومین محیطبان منطقه دنا است که حاال بعد از دو
ابتدا ً باید اشاره کرد که بازداشت هماهنگ تعداد زیادی از
سال و  ۹ماه زندان ،به انتظار مرگ نشسته است.
روزنامهنگاران که مغایر با آزادی بیان و عقیده است و نقض مادهی
سعید زمانیان دهکردی ،نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسالمی  ۱۹اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و
نیز خبر داده است که با توجه به اجرای طرح تجمیع مدارس سیاسی است و همچنین ناقض بخشی از بند  ۲۵اعالمیه هزاره که
روستایی و عدم توجه به سرویس رفت و برگشت ،دو هفته پیش به تضمین آزادی رسانهها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق
سه دانشآموز در راه برگشت از مدرسه غرق شده و فوت کردند .وی مردم برای دسترسی به اطالعات ،تاکید دارد ،میباشد؛ در راستای
تاکید کرده است که آموزش و پرورش طرح تجمیع مدارس روستایی از بین بردن روزنامه نگاران و رسانههای مستقل است که به روشنی
را به خاطر کمبود بودجه و به صورت ناقص انجام داده است ،در توسط دولت جمهوری اسالمی دنبال میشود.
حالی که دانشآموزان سرویس ایاب و ذهاب ندارند و خوابگاههای
شبانهروزی مدارس روستایی نیز به دلیل مشکالت مالی تعطیل شده در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری
اسالمی نیز ،مادهی  ۳اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  ۱مادهی ۶
است.
اعالمیه حقوق مدنی-سیاسی ،هشدار میدهند که حق زندگی ،از
مضاف بر این موارد در ماه گذشته با مشکالت جسمی زندانیان و حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب
بیتوجهی مسئوالن ،همچون سابق روبهرو بودیم .این روند تا جایی قانون نیز حمایت شود .بند  ۲مادهی  ۱دومین پروتکل اختیاری
بود که محمد رضا پورشجری ملقب به سیامک مهر ،وبالگ نویس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات
زندانی در زندان ندامتگاه و محمد داوری روزنامه نگار محبوس در مرگ هم اقدامات الزم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در
قلمرو قضائی را ،به کشورها گوشزد میکند.
بند  ۳۵۰زندان اوین ،دچار حمله قلبی شدند.

در بهمن ماه با اجرای دو حکم قطع ید مواجه بودیم .بر این اساس
چهار انگشت یک متهم به سرقت در ساری قطع شد و دست شهروند
 ۲۹ساله به به اتهامی مشابه در شیراز و در مالءعام از تنش جدا این در حالیست که در مورد اول پس از این اتفاق نیز مسئولین
شد .مسئوالن اجرای این حکم را در راستای اجرای حدود و از زندان با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر تحت نظر قرار گرفتن وی
تکالیف شرعی و قانونی عنوان کرده و مدعی شدند که صدور و اجرای در بیمارستان خارج از زندان از اعزام وی جلوگیری کردند.
احکامی این گونه جزو مطالبات به حق مردم است.
همچنین در چند روز گذشته اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

در خصوص خبر قطع درختان در استان گلستان بایستی اشاره کرد
که بر اساس ماده  ۱قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر
جنگلی کشور (مصوب  ۵/۷/۱۳۷۱مجلس شورای اسالمی)؛ گونههای
درختانی از قبیل شمشاد ،زربین ،سرخدار ،سرو خمرهای ،سفید پلت،
حرا و چندل ،ارس ،فندق ،زیتون طبیعی ،بنه (پسته وحشی) ،گون،
ششم ،گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء
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ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد.
همچنین در تبصره  ۱همین مصوبه وزارت جهاد سازندگی موظف
است مناطق استقرار گونههای یاد شده را مشخص و حفاظت نموده
و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
ضمن اینکه در تبصره  ۳همین مصوبه اشاره شده است که ،متخلفین
از این قانون برای بار اول عالوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد
توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد
گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای
هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت
تکرار به اشد مجازات محکوم میشوند.
از سوی دیگر عدم رسیدگی به خواستههای زندانیان عموماً و عدم
درمان زندانیان بیمار خصوصاً ،نقض مواد متعددی از مقاوله نامههای
معتبر جهانی در زمینهی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم مادهی
 ۲۲کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری
که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند ،به موسسات تخصصی یا
بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید میورزد و حتی
مادهی  ۱۰۳آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور است.
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.

مـشـروح آمـــار

مقدمه آمار
بر اساس گزارشهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،در محدوده زمانی دی ماه سال
 ۱۳۹۱تعداد  ۱۷۹گزارش از سوی حداقل  ۲۶منبع خبری یا حقوقی
انتشار یافته است.
در بررسی موردی  ۱۷۹گزارش دی ماه ،تعداد  ۷۹۷۲مورد نقض
حقوق که  ۲۴۷۷مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور
آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۴۹۵مورد 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
 ۵۳درصد گزارشهای این ماه را ارائه و مستند کردهاند ،رسانههای
حکومتی یا نزدیک به دولت میزان  ۲۴درصد و سایر منابع خبری-
حقوقی غیر دولتی  ۲۳درصد 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  ۳۵%کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱%
افزایش داشته است.

کارگری:
در بهمن ماه سال جاری  ۲۴گزارش 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  ۹۵۷۶۹مورد
است.
بر اساس این گزارشها ۹۴۹۹۹کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان
پرداخت نشده است ،در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی ،این
کارگران جمعا  ۴۷ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۳کارگر جان
خود را از دست دادن و  ۱۸۰کارگر نیز از کار بیکار شدند.
هم چنین  ۲۰۰کارگر نیز به صورت بالتکلیف بسر می برند ،دستگاه
قضایی نیز دو فعال کارگری را به دادگاه احضار کرد.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
کارگران  ۸%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین
نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش  ۲۳%بوده ایم.
اقلیتهای مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع  ۱۵گزارش ثبت شده ،تعداد  ۶۲مورد
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
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بخشی از این آمار مربوط به بازداشت  ۱۵تن از اقلییت های مذهبی حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بوده است و از سوی دیگر  ۹تن به اداره اطالعات و یا دستگاه قضایی
احضار شدند.
در طی این ماه یک نفر از فعالین صنفی از سوی وزارت اطالعات
بازداشت شد.
هم چنین  ۸تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به
 ۳۶ماه حبس تعزیری ۷۲ ،ماه حبس تعلیقی و  ۶۰میلیون ریال هم چنین  ۳۳واحد صنفی نیز به دلیل برخورد نیروی انتظامی با
جریمه نقدی محکوم شدند.
اصناف و بازاریان پلمب شدند.

در این بخش بایستی به یک مورد قتل ناموسی اشاره کرد.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
زنان  ۱۰۰%نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم چنین
نسبت به ماه پیش نیز افزایش  ۱۰۰%را شاهد بوده ایم.
کودکان:

طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
اقلیتهای مذهبی  ۵%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم اصناف  ۲۲%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین در ماه گذشته از مجموع  ۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۱مورد نقض
حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن
چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش  ۳۶%بوده ایم.
نسبت به ماه پیش نیز افزایش  ۴۲%را شاهد بودهایم.
حقوق بشر در ایران استخراج شد.
اقلیتهای قومی -ملی:
فرهنگی:
در این بخش بایستی به قتل دو کودک توسط والدینشان اشاره کرد
در ماه گذشته از مجموع  ۵گزارش ثبت شده ،تعداد  ۶مورد نقض در ماه گذشته از مجموع  ۲گزارش ثبت شده ،تعداد  ۳مورد نقض که بر اثر کودک آزاری رخ داده است.
حقوق اقلیتهای قومی در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
حقوق بشر در ایران استخراج شد.
کودکان  ۱۰۰%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین
در این ماه تنها  ۳شهروند به دلیل فعالیت های هویت طلبانه در این حوزه میبایست به بازداشت  ۲فعال فرهنگی و پلمب یک نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.
بازداشت شدند و سه تن دیگر از سوی دستگاه قضایی به شش ماه محل فرهنگی اشاره داشت.
اعدام:
حبس تعزیری و  ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی  ۷۵%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است .هم چنین در ماه گذشته از مجموع  ۳۰گزارش ثبت شده ،تعداد  ۶۸مورد
صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در مالء عام توسط واحد
اقلیتهای قومی  ۶۴%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.
آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش  ۴۰%را شاهد بودهایم.
زنان:
در بهمن ماه سال جاری ،حسب گزارشات به ثبت رسیده۲۰ ،
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۱مورد نقض شهروند به اعدام محکوم شدند که  ۷تن از این افراد را مردان و  ۱تن
در ماه گذشته از مجموع  ۷گزارش ثبت شده ،تعداد  ۴۶مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن را نیز زنان تشکیل می دادند.
حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
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هم چنین در طی ماه مذکور  ۴۱تن در ایران اعدام شدند که اجرای
حکم  ۷تن 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  ۴۸%نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ،هم
چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش  ۸%را شاهد بودهایم.
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع  ۸گزارش ثبت شده ،تعداد  ۸مورد 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 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و
یک فعال دانشجویی نیز به دادگاه احضار شد.
دستگاه قضایی یک فعال دانشجویی را به  ۲۰ضربه شالق و سه و
نیم میلیون ریال محکوم کرد .هم چنین یک فعال دانشجویی به
کمیته انضباطی احضار ،دو تن از دانشگاه اخراج و یک تن نیز از
حق تحصیل محروم شد همین طور یک فعال دانشجویی به دانشگاه
دیگری تبعید شد.

شدگان  ۱۶مورد ،بازداشتیان بالتکلیف  ۱۴مورد ،بازداشتیانی که
فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
مورد شکنجه قرار گرفتهاند  ۱مورد ،اعترافات اجباری بازداشت
از این تعداد گزارش مربوط به زندانیان ،نگهداری زندانیان در شدگان  ۳مورد ،نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی  ۸مورد از
محیط نامناسب  ۳۰۳مورد ،زندانیان محروم از مالقات حضوری  ۵جمله موارد نقض حقوق در این حوزه بوده است.
مورد ،زندانیان محروم از مالقات کابینی  ۳مورد ،زندانیان محروم
از رسیدگی پزشکی  ۱۶مورد ،انتقال اجباری زندانیان به مکان
دیگر  ۱۰مورد ،زندانیان منتقل شده به انفرادی  ۱۱مورد ،زندانیان
اعتصاب غذا کننده  ۱مورد ،زندانیانی که تحت فشار قرار گرفتند  ۲۰طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
زندانیان  ۲۳%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین
نسبت به ماه پیش نیز کاهش  ۷%را شاهد بودهایم.
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع  ۳۱گزارش ثبت شده ،تعداد  ۸۴مورد نقض
حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار  ۵۱تن به صورت موردی بازداشت شدند  ۹تن به
اداره اطالعات و دادگاه انقالب احضار شدند.

همینطور  ۱۰تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۵۵۴
ماه حبس تعزیری ۱۵،ماه حبس تعلیقی ،و  ۳۰ضربه شالق و ۱۰
طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند ،از یک مراسم ممانعت به
آکادمیک  ۴۶%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم چنین مورد ،زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند  ۳مورد ،استفاده عمل آمده و محل کسب و  ۵تن نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.
نسبت به ماه پیش نیز افزایش  ۵۰%را شاهد بوده ایم.
از دستبند یا پابند برای زندانیان  ۱مورد ،زندانیانی که مورد تهدید
قرار گرفتهاند  ۲مورد ،زندانیان تبعید شده  ۱مورد ،زندانیان محروم طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
زندانیان:
از مرخصی  ۷مورد ،زندانیان محروم از وکیل  ۱مورد می توان اشاره اندیشه و بیان  ۴۰%نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هم
چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش  ۱۶%را شاهد بودهایم.
داشت.
در ماه گذشته از مجموع  ۵۵گزارش ثبت شده ،تعداد  ۴۱۵مورد
نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه هم چنین در حوزه بازداشت شدگان جلوگیری از مالقات با بازداشت

34

35

