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ماهنامه ی حقوقی ،اجتماعی خط صلح
صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد
دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اجتماعی :علی کالئی
طراح گرافیک :ایمان نیکی نژاد

دبیر حقوقی :حجت فرجی

همکاران این شماره  :دلبر توکلی ،ژیال بنی یعقوب ،آذر طاهر آبادی ،محمد حبیبی ،مصطفی عزیزی ،رضا
جوزانی ،پگاه خرمگاه ،ساموئل بختیاری ،بهروز جاوید تهرانی ،آیدا ابروفراخ و مریم بابایی
ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 5406

+1 (202) 330 5465

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911 Fax:

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

www.peace-mark.org

Address:

Web:

Fairfax VA 22033
United State

شما چه گفته اید ،درباره ی ...
منع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی /حجت فرجی
حسین استووی :من به درست یا غلط بودن این رابطه کاری ندارم ولی در جامعهی ایران که هنوز مثالً لباس
ال مردم آدم هایی را که از نظر ظاهری شبیه خودشان نیستند،
خاصی پوشیدن و آرایش کردن تابو هست و ک ً
نمیتوانند قبول کنند به نظرتان چنین رابطهها و افکاری قابل هضم هست؟ به نظر خیلی بعید میرسد...
رامش دانشور :دو نفر میخواهند اینگونه زندگی کنند ،مشکلش چیست؟ چرا دیگران احساس بد دارند (اغلب
ذهن مذهبی این مشکل را دارد)؟ تازه این آزادیها به سالم شدن محیط بیشتر کمک میکند و بهتر از این
است که کسی مجبور بشود آن چه که نیست ،نشان دهد و بعد ًا به دیگران تجاوز کند .به نظر من بهترین کار
این هست که تابو شکن ها راتشویق کرد تا آن افکار بیمارگونه ای را که سیستم حکومتی در ذهن مردم جا می دهد ،کم رنگ کنیم و
آزادی های انتخاب را به مردم برگردانیم و حد مرز خصوصی افراد جا بیفتد .در مجموع باید از جایی شروع کرد .در اروپا و امریکا هم از اول
خیلی چیزها تابو بود ولی کم کم با مبارزه و پیگیری عدهای این مسائل در جامعه حل شد.

شادی امین :تولید مثل تنها دلیل حفظ دگرجنسگراییست

خط صلح

سحر صاحبی :خانم شادی امین در زمینهی همجنسگرایی مثل فمنیستهای افراطی ست .من معموالً مصاحبههایش را میخوانم و یا گوش میدهم؛ لحنش
همیشه جوری ست که انگار دگرجنس گراها گناه کردن که دگرجنس گرا شدن یا همجنس گراها چیزهای برتری نسبت به بقیه دارند .این همه حرف برای
برابری حقوق انسان ،فارغ از نژاد و جنسیت و گرایش جنسی و رنگ پوست و غیره گفته میشود ،ولی دریغ و هزاران دریغ...
فرهود قشقایی :این که خانم شادی امین می گویند تنها دلیل حفظ دگرجنس گرایی تولید مثل است ،چیز چندان کمی هم نیست .مگر خود همجنس گراها ،از
دل همین دگرجنس گرایی به وجود نیامدند!؟ مادران و پدران همجنسگراها باالخره تمایالت دگرجنس گرایانه داشتند که با هم ازدواج کردند و بچه دار شدند.
از طرفی ،حفظ دگرجنس گرایی ،چه آسیبی برای جامعه دارد که این طور از ریشه آن را می زنند؟ من نمیگویم که همجنس گرایی بد است ،منظورم این است
که راه این نیست که بر ای جا انداختن چیزی ،الزاماً نباید باقی موارد را به کی نفی کرد.

کارتون ماه
کاری از رضا جوزانی

3

شماره  43آذر ماه 1393

دیده بان

































4

دیده بان



فدراسیون جهانی والیبال به دلیل عدم رعایت برابری حقوق زنان برای حضور در ورزش ،حق میزبانی این مسابقات را از ایران
گرفت.
نمایندهی مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی از مستمری مادام العمر دانشآموزان حادثه دیدهی شینآبادی ،خبر داد.
دیوانعالی کشور حکم انفصال دائم از خدمات قضایی سعید مرتضوی در پروندهی کهریزک را تأیید کرد.
دستور رفع توقیف روزنامهی آسمان از سوی شعبهی  ۹۷دادگاه کیفری استان تهران ،صادر شد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به اسیدپاشی به زنان در اصفهان تجمع کردند.
جمعی از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی با برگزاری تجمعی در دانشکده ی علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه اعتراض
خود را نسبت به اسیدپاشیهای اخیر اعالم کردند.
چهارده تن از زندانیان سیاسی سالن  ۲۱زندان رجایی شهر کرج در همدردی با زنان مصدوم اسیدپاشی های اخیر اعتصاب غذا
کردند.
خبرگزاری های دولتی ،تصاویری را به اتهام متهم اسیدپاشی در اصفهان منتشر کردند که مشخص شد او دکتر علی جاللی ،عضو
هیئت مدیرهی سازمان استاندارد ایران است.
کتاب کلنل محمود دولت آبادی علیرغم اینکه  ۴۴بار از جانب نویسنده اصالح گردیده ،ولی باز هم اجازهی انتشار پیدا نکرد.
 ۲۱نمایندهی مجلس طرح ممنوعیت ”گرداندن سگ و میمون“ در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه
را به مجلس ارائه کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازمان بسیج را موظف به اجرای امر به
معروف و نهی از منکر کردند.
تعدادی از شهروندان از جمله در مشهد ،در پی تجمعات خودجوش به مناسبت فوت مرتضی پاشایی بازداشت شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،ضمن انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در ایران ،از ارسال نامه ای با
امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی در این خصوص خبر داد.
جواد الریجانی ،با تاکید بر این که بیش تر اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است گفت” :کشورهای غربی باید از اعدام
ها در ایران ممنون باشد“.
مسئوالن از دفن پیکر ”نرگس خاتون برقی“ شهروند بهایی که به تازگی فوت کرده ،ممانعت به عمل آوردند.
مسئوالن مانع دفن پیکر یک نوجوان  ۲۱سالهی بهایی ،به نام ”مهنا سمندری“ در تبریز که به علت بیماری فوت کرده بود ،شدند.
منزل دو شهروند بهایی در روستاهای اوج تپه و امزاجرد از توابع استان همدان به آتش کشیده شد.
آمار سوء تغذیهی مادران و کودکان استان سیستان و بلوچستان نسبت به آمار کشوری دو برابر اعالم شد.
پس از انتشار اخبار اسیدپاشی های اخیر ،نوعی از مزاحمت خیابانی در شهرهای مختلف کشور رواج یافته که طی آن موتور سواران
بر روی زنان رهگذر با استفاده از بطری آب معدنی ،آب میپاشند.
 ۴نفر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به اسیدپاشی در اصفهان بازداشت شدند.
پنجاه و پنج دانش آموز در زاهدان بر اثر استنشاق نوعی گاز سمی دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند.
دهها تن از کسانی که در اعتراض به اسید پاشی های اخیر قصد تجمع داشتند بازداشت و عدهی زیادی توسط نیروهای امنیتی مورد
ضرب و شتم قرار گرفتند.
با توجه به درآمد پایین تامین اجتماعی ،بیمهی  ۴۴۴هزار کارگر بیمه شده به زودی قطع خواهد شد.
سه شهروند کرد به نام های کیانوش رستمی ،محسن خدابندلو و نعمت فتحی به اتهام بغی از طریق ”عضویت در گروه دموکرات“
مجموعاً به  ۴۴سال زندان محکوم شدند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اعالم کرد که  ۹میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و همچنین امنیت غذایی آنها در مخاطره است.
فرمانده ی ناجا با تاکید بر این که متهم یا متهمان پرونده ی اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشده است گفت” :در  ۶ماه نخست
امسال  ۲۸۴مورد اسیدپاشی داشتیم که موارد جزئی و بزرگی مانند حادثه اصفهان را شامل میشود“.
بابک قربانی ،کشتی گیر فرنگی کار کرمانشاهی که به اتهام قتل در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود ،با مصرف مقدار زیادی قرص ،در
سن  ۱۲سالگی خودکشی کرد.
امین پورمحسن زندانی عادی زندان پیربنا (شیراز) به طرز پر ابهامی جان سپرده است.
ریحانه جباری ،زنی که متهم به ارتکاب قتل مرتضی سربندی در سن  ۲۷سالگی بود ،در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
 ۱زندانی به نامهای وحید شهبخش و محمود شهبخش به اتهام محاربه در محوطهی زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

روز جهانی حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر دربند

اندیشه

هر فرد یا گروهی از افراد است که به صورت صلح آمیز و بدون
خشونت در جهت ترویج و دفاع از حقوق بشر گام برمیدارند؛ از
سازمان های بین المللی گرفته تا افرادی که در جوامع محلی
فعالیت می کنند .این فعالیت گاه فردی ست و گاه شکل جمعی
به خود میگیرد.

در جریان جنگ جهانی
دوم ،هنگامی که منشور
ملل متحد در دست تدوین
بود ،احترام به حقوق بشر
و برخی آزادیهای سیاسی
مورد توجه نمایندگان
فعاالن حقوق بشر با آن که درگیر دفاع از حقوق انسانی
کشورهای مختلف جهان قرار
هم نوعان خودشان هستند ،اما خود در معرض خطرات و
گرفت .پس از چندی ،سازمان ملل متحد مصمم شد که این
تهدیدات نقض شدید حقوق بشر از طرف دولت ها و در برخی
حقوق ،همه جا و برای همهی ملتها قابل اجرا باشد.
موارد تروریست ها هستند؛ حال آن چه که مسلم است بهبود
در ادامه ،کمیسیون حقوق بشر در ژانویهی سال  7491میالدی
وضعیت نا امن مدافعان حقوق بشر،
شروع به کار کرد و پس از مدتی فعاالن حقوق بشر با آن که درگیر دفاع از حقوق
پایان دادن به تعقیب و آزار و البته
مطالعه و بررسی پیرامون قوانین
در
خود
اما
هستند،
خودشان
نوعان
هم
انسانی
آزاد کردن بی قید و شرط ایشان ،از
اساسی کشورها و بحث و گفت و
گو در کمیسیون های مختلف ،معرض خطرات و تهدیدات نقض شدید حقوق نخستین و ضروریترین بخش های
رویهی رسیدگی به حقوق بشر است
نتیجه ی مطالعات خود را به
بشر از طرف دولتها و در برخی موارد
صورت الیحه ای به مجمع تروریستها هستند؛ حال آن چه که مسلم است و اگر چنین نباشد ،اعتنا و اعتقاد آن
حکومت به مقاوله نامه های بین
عمومی فرستاد .مجمع مزبور در
بهبود وضعیت نا امن مدافعان حقوق بشر ،پایان
المللی و معاهدات حقوق بشری
دهم دسامبر  7491میالدی (74
و
قید
بی
کردن
آزاد
البته
و
آزار
و
تعقیب
به
دادن
ممکن نخواهد بود.
آذر  )7231با  91رای مثبت و 1
شرط ایشان ،از نخستین و ضروریترین
علیرغم اهمیت فعالیت مدافعان
رای ممتنع ،اعالمیه ی جهانی
حقوق بشر را تصویب کرد و بر بخشهای رویهی رسیدگی به حقوق بشر است و حقوق بشر که پیشتر اشاره شد ،در
همین اساس این روز به عنوان اگر چنین نباشد ،اعتنا و اعتقاد آن حکومت به کشور ایران نه تنها امنیتی برای
این افراد و کار ارزشمند آنان که
روز جهانی حقوق بشر نامگذاری
مقاوله نامههای بین المللی و معاهدات حقوق
می کوشند به نحوه غیر خشونت
شد.
بشری ممکن نخواهد بود
آمیز یک یا همهی حقوق مندرج در
در فقیرترین کشورها تا
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را
ثروتمندترینشان ،از بی ثبات ترین
محقق کنند؛ قابل تصور نیست بلکه خود دولت نخستین دشمن
تا امن ترین ،با هر نوعی از حکومت و در تمامی حاالت جنگ و
و تهدید کنندهی این افراد تلقی میشود .ماهنامهی خط صلح به
صلح ،حقوق بشر الزم الرعایه است و ضروری ست که در
مناسبت روز جهانی حقوق بشر ضمن ارج نهادن به فعالیت
همهی جوامع فعاالن حقوق بشر برای ترویج و حمایت از حقوق
ارزشمند مدافعان حقوق بشر در ایران ،با ذکر اجمالی نام تعدادی
بشر برای رسیدن به وضعیتی انسانیتر کوشا باشند.
از فعاالن حقوق بشر که هم اکنون در زندان های ایران به سر
در اعالمیه ی مدافعان حقوق بشر ،مفهوم فعال حقوق بشر،
میبرند یاد آنان را گرامی میدارد:
بسیار وسیع است و جمعیت زیادی را در بر می گیرد که شامل
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مهدی خدایی ،متولد تهران و از اعضای مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ایران 77 ،اسفندماه سال  7211بازداشت و با محکومیت
 1ساله ،هم اکنون در بند  251اوین محبوس است.

محمد سیف زاده ،متولد قم و از اعضای کانون مدافعان حقوق
بشر ،در اردیبهشت ماه سال  7241بازداشت و با محکومیت 1
ساله ،هم اکنون در بند  251اوین محبوس است.

نصور نقیپور ،متولد قزوین 77 ،اسفندماه سال  7211بازداشت و
با محکومیت  1ساله ،هم اکنون در بند  251اوین محبوس
است.

مسعود کردپور ،متولد آذربایجان غربی و از همکاران آژانس
خبری موکریان 71 ،اسفندماه سال  7247بازداشت و با
محکومیت  2و نیم ساله ،هم اکنون در زندان مهاباد محبوس
است.

محمد حسن یوسف پور سیفی ،متولد تهران و از اعضای
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران 79 ،شهریورماه سال
 7247بازداشت و با محکومیت  5و نیم ساله ،هم اکنون در بند
 251اوین محبوس است.

خسرو کردپور ،متولد آذربایجان غربی و مسئول آژانس خبری
موکریان 71 ،اسفندماه سال  7247بازداشت و با محکومیت 1
ساله ،هم اکنون در زندان تبریز محبوس است.
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اندیشه

محمد صدیق کبودوند ،متولد کردستان و دبیرکل سازمان حقوق
بشر کردستان 71 ،تیرماه سال  7211بازداشت و با محکومیت
 71و نیم ساله ،هم اکنون در بند  251زندان اوین محبوس
است.

عبدالفتاح سلطانی ،متولد شهر کربالی کشور عراق و از اعضای
کانون مدافعان حقوق بشر 74 ،شهریور ماه سال 7241
بازداشت و با محکومیت  72ساله ،هم اکنون در بند  251اوین
محبوس است.

آموزش و پرورش

مربیان پیش دبستانی ،قربانیان سیاستهای انقباضی دولت روحانی
بر اساس تجربیات و
بررسی های روان
شناختی و تربیتی،
سالهای اولیهی زندگی
کودکان نقش اساسی
در رشد و پرورش آنان
ایفا می نماید .چرا که
هشتاد درصد شخصیت کودک ظرف
شش سال اولیه ی حیات او شکل می گیرد .بر این اساس
آموزش و پرورش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آموزش و پرورش پیش از دبستان از طریق غنی سازی
محیطی ،کودکان را قادر میسازد که به کسب تجارب ادراکی و
ال در محیط معمول خانواده برای آنان
ذهنی جدیدی که احتما ً
امکان پذیر نیست بپردازند .تحقیقات محققان نشان میدهد که
کودکان محروم از آموزش پیش دبستانی از امکان سازگاری
کم تری نسبت به سایر کودکان در مدرسه برخوردار بوده و
احتمال شکست تحصیلی در آن ها و نهایت ًا عدم موفقیت در
دیگر مراحل زندگی در آنها بیشتر است .در نتیجه با توجه به
اهمیت آموزش پیش دبستانی ،تالش های بسیاری از سوی
دولت ها در بیش ترکشورهای جهان صورت می گیرد که این
آموزش ها به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار بگیرد تا
امکان دستیابی به فرصت های برابر در آینده برای همگان
فراهم شود )۲(.این در حالی است که در کشور ما توجه به
آموزش پیش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است.
به خصوص در دو سال اخیر که به جای حمایت از آموزش پیش
دبستانی ،اقدامات بازدارنده ی دولت به کاهش تعداد کودکان
پیش دبستانی منجر شده است .به طوری که جمعیت کودکان
پیش دبستانی از  ۲۴درصد در سال  ۷۴به ده درصد درسال ۷۲
کاهش داشته است )۱(.یکی از مهم ترین اقدامات بازدارنده ی
دولت روحانی در دو سال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان
پیش دبستانی موثر بوده ،ممانعت از اجرای مصوبه ی قانونی
مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است.
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مربیانی که درسالهای گذشته نقش مهمی در توسعهی آموزش
پیش دبستانی و بهینه سازی آموزش ابتدایی داشته و با وجود
ال در
تجربیات فراوان با تصمیم غیر قانونی دولت روحانی عم ً
حال حذف از چرخه ی آموزش کشور می باشند .حذف این گروه
از معلمان از چرخه ی آموزشی ،صرف ًا محدود به مربیان پیش
دبستانی نیست و نشانه هایی وجود دارد که به نظر می رسد این
اقدام بخشی از یک سیاست کالنی است که دولت روحانی در
روند آموزشی کشور در پیش گرفته که اصطالح ًا می توان آن را
سیاست های انقباضی نام گذاری کرد .سیاست هایی که به نظر
می رسد دولت تدبیر و امید در پی گیری آن ها نه توجهی به
تذکرات قانونی نمایندگان دارد و نه اهمیتی به اعتراضات و
تجمعات صنفی مربیان پیش دبستانی میدهد.
قبل از پرداختن به این نشانه ها الزم است روشن کنیم که
اعتراضات مربیان پیش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و
چگونه به این جا رسید .در سال  ۲۲۹۷وزارت آموزش و پرورش
دولت وقت ،تصمیم بر توسعه ی آموزش پیش دبستانی گرفت.
بر این اساس بخشی از فضای برخی از مدارس شهری برای
آموزش پیش دبستانی در نظر گرفته شد و مربیانی برای آموزش
به صورت قراردادی و موقت استخدام شدند و تالش هایی در
جهت تشویق خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به
آموزش های پیش دبستانی صورت گرفت .حتی در مواردی
صحبت از اجباری شدن آموزش پیش دبستانی قبل از حضور
دانش آموزان در مقطع ابتدایی بود .تا سال  ۸۲مدیریت مالی
مراکز پیش دبستانی مستقیم ًا زیر نظر آموزش و پرورش بود ،اما
از سال  ۸۲وظیفه ی مدیریت مالی پیش دبستانی ها برعهده ی
شرکت های پیمان کاری قرار گرفت و این شرکت ها موظف
شدند که مربیان پیش دبستانی را بیمه کنند .در نتیجه
شهریه های دریافت شده از خانواده ها میان ادارات آموزش و
پرورش و شرکت های پیمانکاری تقسیم می شد و عمالً بخش
اندکی از مزایای مالی نصیب مربیان پیش می شد .در واقع
شرایط کاری مربیان پیش دبستانی در این سال ها بیشتر به
نوعی استثمار کاری شباهت داشت.
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آموزش و پرورش

یکی از همین مربیان در تشریح وضعیت مربیان پیش دبستانی
در این سال ها در گفتگو با وبسایت بیدارزنی می گوید:
”سال هایی که زیر نظر دولت بودیم به این شکل بود که شصت
درصد شهریه به اداره ی آموزش و پرورش و چهل درصد به
مربیان تعلق می گرفت.آن سال ها بیمه نبودیم .بعد که به
پیمانکار واگذار شدیم ،بیمه شدیم اما با مشکالت پیمانکاران
روبه رو بودیم .تمام درآمد شامل حال پیمانکار و اداره میشد به
جز مربی زحمتکش که همه ی بارها را به دوش می کشید.
بیمه ی ما االن  75روز در ماه است .یعنی اگر  71سال زحمت
بکشیم فکر نکنم بیمهام به سه سال برسد“.
پذیرش چنین شرایط کاری از سوی مربیان پیش دبستانی در
این سال ها فقط به امید استخدام از سوی آموزش و پرورش
صورت میگرفت .امیدی که با اجرای سیاست جدید آموزشی در
دورهی ابتدایی و اضافه شدن پایهی ششم کمرنگ شد .چرا که
مربیان امید داشتند که پایه ی پیش دبستانی اجباری شده و به
مقطع ابتدایی اضافه
شود .نهایت ًا در
نتیجه ی بالتکلیفی
وضعیت این مربیان
در سال های آتی و
درنتیجه اعتراضات
گرفته،
صورت
نمایندگان مجلس
دو سال پیش
طرحی را به
تصویب رساندند که
براساس آن دولت
موظف شد که در طی دو سال تکلیف استخدام این مربیان را
مشخص کند .با آغاز به کار دولت جدید و اتخاذ سیاست های
انقباضی ،اولین اقدام دولت روحانی ممنوعیت هرگونه استخدام
در ادارات دولتی و به خصوص وزارت آموزش و پرورش بود .در
نتیجه ی اتخاذ چنین سیاستی بود که در طول دوسال گذشته با
وجود اعتراضات گسترده ی مربیان پیش دبستانی و فشارهای

نمایندگان مجلس ،وزارات آموزش و پرورش هر بار از برگزاری
آزمون استخدامی برای مربیان سرباز زده است .توجیه اصلی
وزارت خانه از این ممانعت ،ممنوعیت دولت و عدم صدور مجوز
استخدامی از سوی دولت برای ادارات آموزش و پرورش است و
در همین راستا مشاور معاونت برنامه ریزی دولت روحانی با
اشاره به نابسامانی ها در ساختار اداری آموزش و پرورش ،در
گفتگو با بازار کار از وجود حدود  51هزار نیروی مازاد در این
وزارت خانه سخن گفته و بر همین اساس استخدام مربیان پیش
دبستانی را منتفی دانسته است .این درحالی است که مشکل
کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی درسال های اخیر از
اساسی ترین مشکالت آموزش و پرورش بوده است و در
مقایسه با سال گذشته  311هزار دانش اموز جدید امسال به
تعداد دانش آموزان دوره ی ابتدایی افزوده شده است .بر همین
اساس است که معاون آموزش ابتدایی وزارت خانه ،کمبود
نیروی انسانی را مهم ترین مشکل دوره ی ابتدایی می داند.
مشکلی که در
سال های گذشته برای
رفع آن ،به کارگیری
نیروهای خدماتی و
غیر متخصص در
مقطع ابتدایی در
دستور کار قرار گرفت
و به نوعی فاجعه ای
آموزشی در ساختار
آموزشی کشور رقم
خورد .فاجعه ای که
بارها از سوی مقامات
وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت و نهایت ًا معاون آموزش
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همین اواخر در مصاحبه ای با
ایسنا ،به کارگیری نیروهای خدمه به عنوان معلمان ابتدایی در
دوره های گذشته را مورد تایید قرار داد.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش شهر
تهران در باشگاه خبرنگاران جوان ،کمبود نیرو در مقطع ابتدایی

آموزش و پرورش

در سال جاری با به کارگیری مجدد معلمان بازنشسته به صورت
حق التدریس،جبران شده است .این درحالی است که به باور
بسیاری از کارشناسان آموزشی استفاده از مربیان پیش دبستانی
با سوابقی طوالنی در آموزش کودکان ،بهترین و بهینه ترین راه
حل برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سالهای اخیر
می باشد .اما غلبه ی نگاه سود محورانه در امر آموزش در دولت
تدبیر و امید راه را بر هرگونه تصمیم گیری صحیح آموزشی
بسته است .در همین راستاست که وزیر آموزش و پرورش
ضمن اعتراف به کمبود نیرو ی انسانی در ساختار آموزشی ،با
افتخار از  4هزار میلیارد صرفه جویی اقتصادی در این وزارت
خانه سخن میگوید .فانی در مصاحبه با فارس در آبان ماه سال
جاری می گوید” :باوجود کمبود  93هزار نیروی انسانی در
وزارت آموزش و پرورش ،برنامهی جدیدی برای استخدام وجود
ندارد .کمبود نیروی انسانی در این وزارت خانه با پرداخت حق
التدریس به
معلمان برای
ساعات اضافی
کالسها جبران
شده و با این
طرح  4هزار
میلیارد ریال در
کشور صرفه
جویی اقتصادی
شده است“.
به نظر می رسد
برای فانی و
دیگران تصمیم گیران آموزشی کشور توجیه اقتصادی هر
تصمیمی ،مبنایی الزم و کافی برای اتخاذ و اجرای آن میباشد.
این که استفاده از معلمان ابتدایی در دو نوبت صبح و بعدازظهر،
انتقال معلمان متوسطه به دوره ی ابتدایی بدون گذراندن
آموزش های الزم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی
سال کار فرسوده کننده ،می تواند وضعیت آموزش ابتدایی کشور
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را به شرایط اسفناک تری بکشاند ،مسائلی است که به نظر می
رسد خارج از توجه و عالقه وزیر و معاونانش می باشد .به هر
حال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاست های
انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آن ها
نخواهند بود .نشانه هایی از برنامه ریزی هایی از حذف بخش
دیگری از معلمان از چرخه ی آموزشی کشور به بهانه های
مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و در کل
ساختار آموزشی کشور به صدا در می آورد .طرح های در راستای
سیاست های انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که
صرفه جویی اقتصادی بیش تری را به دنبال داشته باشد بدون
این که کیفیت آموزش و عواقب مسئله ساز آن را در نظر بگیرد.
خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه ی آموزشی کشور و
تعدیل وسیع نیرو و هم چنین افزایش ساعات موظف از 39
ساعت به  21ساعت از جمله این طرح هاست )2(.این نتیجه ی
حاکمیت ،نگاه سود
محورانه در ساختار
آموزشی است .شاید
الزم است به
مسئوالن آموزشی
کشور یادآوری شود
که آموزش و
بنگاه
پرورش
اقتصادی نیست و
قرار هم نیست که
عکس ها از ایلنا معلمان هزینه ی
بی کفایتی مسئوالن
در اداره یی کشور و ماجراجویی های بین المللی سیاستمدارن را
بپردازند.
منابع
 -7مروتی ،محمد ،ضرورت پیش دبستانی ،وبالگ کودکان پیش دبستانی
 -3باشگاه خبرنگاران جوان 3 ،شهریورماه 7242
-2خبرگزاری فارس 71 ،شهریورماه 7242
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پرونده ی ویژه

تاملی بر ادعاهای ایران در ”یو پی آر“ و برابری زنان
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حقوقی

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور
جمع بندی گزارش جلسه ی یو.پی.آر ایران شامل نکات و
توصیه های مطرح شده از سوی کشورها در گروه کاری
یو.پی.آر ،با حضور هیات عالی رتبه ی جمهوری اسالمی ایران
برگزار شد.
در این نشست کشورهای همسو با جمهوری اسالمی نظیر
سوریه ،سودان و کره شمالی ضمن تقدیر از حضور فعال و
پررنگ ایران در بیستمین نشست بررسی دوره ای جهانی
(یو.پی.آر  )Universal Periodic Reviewاز کارنامهی
حقوق بشری جمهوری اسالمی دفاع کردند .در مقابل
کشورهای غربی انتقادهای تندی را متوجه وضعیت حقوق بشر
ایران کردند .در نهایت گزارش تروئیکای مسئول بررسی یو.پی
آر ایران متشکل از سه کشور فیلیپین ،آرژانتین و رومانی را
استماع و گزارش کار را به اجماع تایید کردند.
محمدجواد الریجانی به عنوان سخنگوی دستگاه جمهوری
اسالمی از چند روز پیش از شروع اجالس به نوعی کمپین
تدافعی خود را آغاز کرده بود .مصاحبه های مختلف با
رسانه های گروهی و کوبیدن بر طبل تخریب احمد شهید،
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گزارشگری که به نوعی
با داشتن سه شرط
اصلی جمهوری اسالمی
برای به عهده گرفتن
پست گزارشگر ویژه از
فیلتر اولیه عبور کرده
بود ،اما مقامات تهران هرگز
انتظار چنین رفتارهایی را از گزارشگر ویژه نداشتند.
محور اصلی انتقاد کشورهای غیر همسو یا به اصطالح معاند با
جمهوری اسالمی ،موضوعات اقلیت های مذهبی ،وضعیت زنان،
سانسور و محدودیت گسترده در فضای مجازی و رشد فزایندهی
آمار اعدام ها بود .الریجانی و همراهانش با تعریف و تمجید از
یو.پی.ار مدام بر همکاری خود با این ارگان تاکید کردند.
الریجانی و تیمش ضمن سپاس از پیشنهادات مطرح شده به
دفاع از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسالمی پرداختند و
ضمن رد کردن بسیاری از انتقادات ،به موضوع بهبود شرایط
حقوق بشر نسبت به سال  ۱۴۲۴پرداختند .این در حالی ست که
عملکرد چهارسالهی حقوق بشری جمهوری اسالمی در طی این

حقوقی
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دیگر باعث رشد و ترقی مذاهب دیگر هم شده است .ایکاش
واقعاً این چنین بود ،بررسی وضعیت تنها سه گروه مذهبی
بهاییان ،نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی عکس سخنان
رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی را نشان می دهد .در
مورد بهاییان ،الریجانی قصد دارد با ظرافت جای متهم و قربانی
را عوض کند و با خرج کردن از آبروی مردم ایران اعالم می
کند اگر برخوردی هم با بهاییان صورت می گیرد ،به علت وجود
دید منفی نسبت به آنان در جامعه ی ایران است ،برای بسیاری
از مردم ایران قابل قبول نیست افرادی تنها به جرم اعتقاد به
عقیدهی غیر ،مورد تعرض قرار بگیرند .نقض سیستماتیک حقوق
اولیه ی بهاییان آیا به خواست اکثریت مردم ایران است؟ سخن
گفتن از جانب مردم ایران که چون رئیس جمهور آمریکا یا
نخست وزیر انگلیس از حقوق بهاییان دفاع میکنند ،مردم ایران
نسبت به بهاییان مشکوکند چیزی از وظایف حکومت کم
نمیکند.
اما موضوعی که این مطلب بر آن تاکید دارد این است که
مصادف شدن اعدام ریحانه جباری و حوادث اسیدپاشی اصفهان

چهارسال نه تنها بهبود نیافته بلکه بر اساس گزارش های
گزارشگر ویژه ،وخیم تر نیز شده است .بسیاری از تحلیلگران
انتظار داشتند پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست
جمهوری وضعیت حقوق بشر تغییر کند و در مسیر بهبودی گام
بردارد در حالیکه این اتفاق رخ نداد .انتظار بیهوده از روحانی و
تیمش که بر مذاکرات هسته ای متمرکز شده اند نیز عالج
وضعیت دردناک حقوق بشر ایران نبود.
الریجانی در مجموعه دفاعیات خود که به جز بخش شفاهی
آن در قالب یک متن  ۲۹صفحهای نیز منتشر شده است ،که به
نوعی جوابیه ی گزارش جدید احمد شهید است ،از وضعیت
آزادی اقلیت های دینی در ایران پشتیبانی کرده است ،شرایط و
قوانین ایران را مناسب رشد و پویایی زنان ارزیابی کرده است،
حمایت از آزادی بیان را هدف متعالی حکومت فرض کرده
است و افزایش وحشتناک نرخ اعدام در ایران را گامی در جهت
صیانت از جوامع غربی در مقابل مواد مخدر بیان کرده است.
الریجانی ضمن رد هرگونه ستم بر اقلیت های دینی ،ایران را
کشوری آزاد می خواند که با احترام به عقاید و رسوم آیین های
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از عزم راسخ حکومت در نادیده انگاشتن موضوعات حقوق
بشری است .مقامات جمهوری اسالمی بارها در تریبون های
رسمی اعالم کرده اند به آرمان های زیربنایی حقوق بشر
اعتقادی ندارند و با مطرح ساختن شعار حقوق بشر اسالمی تنها
سعی در فرار از انتقادهای جهانی دارند .جمهوری اسالمی به
سختی تالش می کند تغییرات واپسگرایانه ،غیر مرتبط و یا

تبلیغاتی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه“ای بر
پایبندیاش به حقوق بشر اعالم کند.
منابع:
)L'Iran défend sa politique des droit de l'homme (Le Figaro
After acid attacks and execution, Iran defends human rights
)npr.org( record
Response of the Islamic republic of Iran to draft report of
special rapporteur for submission to the 69th session of the
UN general assembly
Situation of human rights in the Islamic republic of Iran (69
)session
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نیز نتوانست جلوی سخنان الریجانی و تیمش را در دفاع از
نحوه ی برخورد جمهوری اسالمی با زنان بگیرد .ناامنی درون و
بیرون از خانه عالوه بر فشارهای قبلی بر معضالت زنان ایرانی
افزوده است .کسب رتبه ی  ۲۲۹از میان  ۲۴۱کشور جهان در
گزارش ساالنهی مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی
خود نشانگر وضعیت اسفناک زنان ایرانیست ،زنانی که همواره
در خط مقدم دفاع از آزادی های مدنی هستند .تصویب قوانین
زن ستیز مانند قانون حمایت از خانواده ،زنان ایرانی در مقابل
خطرات بیش از پیش بی دفاع ساخته است .سخن گفتن از
حضور نمایندگان زن در مجلس و دولت نوعی فرافکنی و
فریب افکار عمومیست ،نمایندگانی مانند خانم آلیا که حامی
ثابت قدم طرح های ضد زن هستند به یقین نمی توانند نشانه
ای از مشارکت زنان در امور سیاسی باشند.
جمهوری اسالمی از ابتدای حیات سیاسی خویش نگاه جنسیتی
خود را نسبت به جامعه پنهان نساخته است .از نظر حاکمان
اسالمی زن جنس دوم محسوب میشود ،جنس دومی که فاقد
هرگونه ارزش ذاتی است و تنها در پیوند با خانواده یا همسر
دارای ارزش می شود ،افزایش محدودیت برای حضور زنان در
جامعه ریشه در این نگاه دارد .از دید حاکمیت استقالل مادی و
افزایش سطح تحصیالت زنان مورد تأیید نیست ،پس تمامی
تمام توان حاکمیت در جهت مقابله با این موضوع است .ایجاد
محدودیت شغلی برای زنان در برخی مشاغل که نقض صریح
حقوق زنان است با تایید دستگاه حاکم صورت می گیرد و
افزایش این محدودیت ها به جایی رسیده است که زنان شاغل
برای انجام کار خود در ساعات مشخصی از شب نیازمند مجوز
نیروی انتظامی هستند .نگاهی که زنان را به عنوان مجرم می
انگارد که باید تحت کنترل نیروی پلیس باشند به طور قطع
نمیتواند پاسدار حقوق زنان باشد.
عدم دسترسی زنان به برخی از رشته های دانشگاهی نیز
دردآور است ،قانون گذار با استناد به عدم توانایی کافی زنان(!)،
آنان را از ادامه تحصیل در رشتهی دلخواه خود محروم میکند.
در دنیای مدرن امروز این گونه از استدالل ها جایگاهی ندارد.
بررسی عملکرد زنان در سایر کشورهای پیشرفته نشانگر
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کارایی بهتر زنان نسبت به مردان است ،به نظر نمی رسد در
دنیایی که زنان نیز سکان دار و رهبر سیاسی هستند ،جلوگیری
از فعالیت زنان در محیط های علمی به هر دلیلی منطقی باشد.
تقبیح فعالیت های اجتماعی زنان حتی در عرصه هایی که از نظر
حکومت زنان مجاز به فعالیت هستند خود ستمی مضاعف است.
حملهی دائمی روحانیون واپسگرا به این فعالیتها به قصد ضربه
زدن به حضور زنان در این عرصه هاست .زنان ایرانی که با
وجود کمبودها فقط با اتکا به اراده ی خود سعی در درخشش در
برخی فعالیت های اجتماعی دارند .به طور نمونه پس از حضور
درخشان زنان ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی و کسب
افتخار برای ایران ،به طوری که افتخارات زنان عضو کاروان
ورزشی ایران از بسیاری از تیم های حاضر در مسابقات بیش تر
بود ،مورد تمسخر روحانیون قرار گرفت .معدود مقامات دولتی نیز
با پیوند حضور زنان و موضوع حجاب از زنان به خاطر رعایت
حجاب اجباری تشکر کردند .به نظر میرسد حکومت اسالمی به
جد و در تمامیت خود مخالف حضور زن در هر فضایی جز
فضای خانه به عنوان جنس دوم است.
سخنان هیات نمایندگی جمهوری اسالمی در این اجالس حاکی
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ورزش زنان ،میدان مبارزه برای حقوق برابر زنان در ایران
هر چند این حضور موقتی بود و در رقابت های بعدی المپیک
حضوری نداشتند تا  ۲۷۹۶مونترآل که باز حضور پیدا کردند،
گیرم تنها در رشتهی شمشیربازی.
پس از انقالب بهمن  ) ۲۷۹۷(51با این که زنان نقش موثری در
پیروزی انقالب داشتند اما جریان حاکم و ایدئولوژی ضد زن آن،
در بسیاری از عرصهها عرصه را بر زنان تنگ کرد .تنها  ۱۴سال
بعد در المپیک آتالنتیک با حضور لیدا فریمان در رشته ی
تیراندازی با تفنگ بادی و در دوره های بعد نیز تنها در همین
تک رشته آن ها نه با دریافت سهمیه که با مجوز ویژه موسوم به
”وایلد کارت“ حضور پیدا کردند .در المپیک  ۱۴۴۸پکن تعداد
رشتههایی که چند ورزشکار زن ایرانی شرکت کرده بودند به سه
رشته افزایش پیدا کرد و در رشته های قایقرانی و تکواندو و
تیروکمان حضور پیدا کردند .در آخرین المپیکی که تاکنون
برگزار شده است در  ۱۴۲۱لندن برای اولین بار حضور زنان
ایرانی بدون ”وایلد کارت“ و از طریق سهمیه بوده است و در
چندین رشته حضور داشتند)۲(.
این کارنامه ی بسیار ضعیف برای
زنان ایرانی که فعالیت گسترده ی
اجتماعی دارند ،عجیب نیست زیرا
مبانی فکری حاکمان اساس ًا بر
حذف زنان است و این ها بیش تر
به دلیل اجبارهای جهانی و جهت
حفظ ظاهر بوده؛ وگرنه در کشوری
که زنان حتی در تحصیل و
انتخاب رشته های دانشگاهی دچار
محدودیت هستند دور از انتظار
ورزش
در
که
نیست
محدودیت های بیش تری داشته
باشند.
زنان به خودی خود به دلیل
عقب نگه داشته شدن تاریخی باید
بر دشواری های زیادی غلبه کنند
تا بتوانند سهمی برابر با مردان در

دهه ی دوم قرن بیستم
و یکم میالدی دارد به
نیمه می رسد و جهان
دچار دگرگونی ها و البته
عدم توازن های بسیاری
است اما به هر حال قرن
اخیر هر عقب گردی که
داشته باشد در زمینه ی برابری
زنان در بخش های وسیعی از جهان پیشرفت های زیادی
صورت گرفته است؛ هر چند در بخشی از جهان و به ویژه در
ایران پسرفتها و عقبگردهای باورنکردنی اتفاق افتاده است.
یکی از شاخصهای برابری زنان در برابری آنان در فعالیتهای
ورزشی ست .امروز هیچ رشته ی ورزشی نیست که زنان در آن
فعال نباشند و از سوی دیگر هیچ رشته ی ورزشی نیست که
فقط اختصاص به زنان داشته باشد .هر چند فراوانی حضور زنان
و مردان در رشته های مختلف ورزشی متفاوت است اما
محدودیت و ممنوعیت قانونی
وجود ندارد.
اولین حضور زنان ایرانی در
المپیک به پنجاه سال پیش و
المپیک  7419توکیو برمی گردد.
ایران با تحوالت موسوم به
”انقالب سفید“ داشت از
فئودالی فاصله
فرماسیون
می گرفت و زنان نقش موثرتری
در جامعه پیدا می کردند .زنان
ورزشکار ایرانی در رشته های
دومیدانی با حضور نازلی بیات
ماکو و در پرش ارتفاع و ژولیت
گفرکف در پرتاب دیسک و
سیمین صفامهردر دو  711متر و
پرش طول و در ژیمناستیک
جمیله سروری حضور پیدا کردند.
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عرصه ی ورزش داشته باشند زنان در بسیاری از کشورهای
اسالمی از جمله در ایران با محدودیت مضاعفی که مسئله ی
پوشش باشد ،روبه رو هستند .پوشش حداقل در ورزش متناسب
با نوع حرکت ورزشی متفاوت است اما قانون شرعی که فقط
صورت و دست تا مچ زنان را برای پوشش نداشتن مجاز
می داند و لباس چسبان را هم نمی پذیرد ،عمالً انجام بسیار و
قریب به اتفاق ورزشها را برای زنان غیرممکن میکند .راهحل
میانهای که پیدا کرده اند این است که زنان تنها در حضور زنان
ورزش کنند؛ راه حلی که طبیعت ًا مانع حضور زنان در رقابتهای
جهانی می شود و فقط رقابت های بومی یا حداکثر در سطح
کشورهای اسالمی را میسر می کند و این اولین زیانش این
است که زنان را از بهرهگیری از تجارب مردان محروم میکند.
در دوران موسوم به سازندگی ،در سال  ۲۲۶۷خانم فائزه ی
هاشمی ،دختر اکبر هاشمی رفسنجانی ،که نائب رئیس کمیتهی
ملی المپیک در ایران بود شورای همبستگی ورزش بانوان را
(فدراسیون اسالمی ورزش زنان) با موافقت ریاست کمیته ی

حمایت والیبالیست های ایتالیایی از غنچه قوامی
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بین المللی المپیک) ،(IOCآقای خوان آنتونیو سامارانش و
ریاست شورای المپیک آسیا ) ،(OCAآقای شیخ احمد الفهد
الصباح تشکیل داد )۱(.این موافقت بینالمللی نه در جهت حمایت
از ورزش زنان در ایران که موجب سرپوش گذاشتن بر ظلم
مضاعفی که به زنان ایرانی میشد ،بود .عمالً این مسابقات تنها
حکم مسکن را داشت و نقش چندانی در گسترش ورزش زنان
در ایران نداشت و تنها با اخذ بودجه های کالن و با تبلیغاتی
برای آن که این اجحاف و تهاجم به حقوق زنان را با ”تفاوت
فرهنگی“ توجیه کنند ،چند دوره برگزار شد.
چالش دیگری که زنان ایرانی در عرصه ی مسابقات ورزشی با
آن روبه رو هستند این است که اجازه ی حضور در ورزشگاه هایی
که مسابقات مردان برگزار می شود ،ندارند و این هم به ورزش
زنان صدمه می زند هم به ورزش مردان؛ زیرا مردان نیز نیمی از
هواداران بالقوهی خود را از دست میدهند.
زنان عالقه مند به حضور در ورزشگاه ها به شیوه های مختلف
مانند پوشیدن لباس مردانه در سال های گذشته خود را به
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تلویزیونی دیده شد و آگاهی رسانی جهانی نسبت به این موضوع
ورزشگاه ها رساندند که این موضوع موجب دستگیری و آزار و
صورت گرفت.
اذیت زنان و دستمایه ی جعفر پناهی برای ساختن فیلم
هر چند فدراسیون جهانی والیبال تاکید کرده که قصد دخالت در
”آفساید“ در سال  ۲۲۸۴شد که متاسفانه این فیلم اجازه ی
قوانین و فرهنگ یک کشور را ندارد اما با ”خاص“ خواندن
نمایش پیدا نکرد و از راه یابی به اسکار  ۱۴۴۹محروم شد .از
موضوع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ”توجه ویژه“ به آن را
سال  ۲۲۸۲فعالین حقوق زنان تالش های مداومی را برای
الزامی دانست و سرانجام سخنگوی فدراسیون جهانی والیبال در
حضور در ورزشگاه ها سازمان دادند و ستاد ”دفاع از حق ورود
گفتگویی با خبرگزاری فرانسه گفت” :ایران تا زمانی که زنان
زنان به ورزشگاه ها“ و ”روسری سفیدها“ توانست تجمعات
اجازه ی حضور در وزرشگاه ها را پیدا نکنند،
مختلفی را برگزار کند و با رفتن به محل در
از سال  ۲۲۸۲فعالین حقوق زنان
حق میزبانی مسابقاتی که تحت نظارت
ورودی ورزشگاه ها ،اقدام به ورود به
ورزشگاه ها را داشته باشند که همواره موجب تالشهای مداومی را برای حضور در مستقیم فدراسیون جهانی والیبال است،
ضرب و شتم و بازداشت شرکتکنندگان شده ورزشگاهها سازمان دادند و ستاد ”دفاع مانند رقابت های قهرمانی جهان به ویژه
است .در آخرین مورد این اقدامات با فراخوان از حق ورود زنان به ورزشگاهها“ و مسابقات نوجوان و نونهاالن را ،نخواهد
داشت)۴(“.
ستاد روسری سفیدها در روز  ۲۴خرداد ”روسری سفیدها“ توانست تجمعات
 ، ۲۲۷۲گروهی از فعالین حقوق زنان برای مختلفی را برگزار کند و با رفتن به به هر حال هنوز غنچه قوامی در زندان
است اما رباب شهریان ،معاون ورزش بانوان
تماشای بازی والیبال ایران-ایتالیا به استادیوم
محل در ورودی ورزشگاهها ،اقدام به
وزارت ورزش و جوانان اعالم کرده است
آزادی تهران رفتند که موجب دستگیری
ورود به ورزشگاهها را داشته باشند که
برای این که ایران میزبانی مسابقات جهانی
تعدادی از آنان شد که همه آزاد شدند اما چند
همواره موجب ضرب و شتم و بازداشت
والیبال نوجوانان را از دست ندهد،
روز بعد غنچه قوامی که تابعیت دوگانه ی
است.
شده
گان
کنند
شرکت
قسمت هایی از ورزشگاه را به زنان
ایرانی-بریتانیایی دارد ،زندانی شد)۲(.
اختصاص می دهند )۲(.واضح است این یک
مسئولین حکومت ایران از جمله جواد
عقب نشینی تاکتیکی است که احتماال با در اختیار قرار دادن
الریجانی قصد داشتند دوباره با شرح مسائلی مانند ”تفاوت
ال تنها برای سرپوش گذاشتن بر
بلیط ها به افراد خاص عم ً
فرهنگی“ موضوع را توجیه کنند اما خوشبختانه این بار جهان
واقعیتهای ورزش زنان در ایران اقداماتی انجام خواهند داد.
زیر بار چنین حرف های بی اساسی که قصد داشت مسابقات
تجربه ی اخیر نشان داد اگر زنان ایرانی بر حق خود پای بفشارند
بین المللی والیبال را بدون حضور زنان در ایران برگزار کند،
و اگر فشارهای بین المللی به حکومت ایران وارد شود ،مجبور به
نرفت و روی این ظلم مضاعف سرپوش نگذاشت و این البته به
ن مبنایی
عقب نشینی هستند؛ هر چند با وجود تفکرات ضد ز ِ
واسطه ی فداکاری زنانی که به ورزشگاه رفتند و از حضور آنان
موجود ،بعید است با هیچ اصالحی وضعیت مطلوب و قابل
جلوگیری شد و در پی آن خانم غنچه قوامی بازداشت و زندانی
قبولی برای ورزش زنان در ایران میسر باشد.
شد و توجه جهانیان به ورزش زنان در ایران جلب شد و
منابع
واکنش های جهانی را موجب شد؛ بود .با تصویب فدراسیون
 -۲زنان ایرانی در المپیک؛ از گذشته تا امروز ،پایگاه تحلیل خبری خانواده و زنان۲۲ ،
والیبال ایتالیا هم ،در تمام بازی های والیبال سوپر لیگ در این
مردادماه ۲۲۷۲
 -۱وبسایت فدراسیون بازیهای بانوان کشورهای اسالمی
کشور ،دو تیم با شعار ”غنچه قوامی را آزاد کنید“ وارد زمین
 -۲درخواست سازمان عفو بینالملل برای آزادی غنچه قوامی 31 ،شهریور ماه 7242
بازی شدند و این شعار روی محل های تبلیغات اطرف زمین
 ) ۴فدراسیون جهانی والیبال؛ ایران هیچ وقت به عنوان میزبان رقابت های نوجوانان جهان
تیم های سوپر لیگ ایتالیا درج شد و در پخش مستقیم
معرفی نشده بود ،بیبیسی فارسی
 )۲گفتگو با رباب شهریان ،خبرگزاری ایسنا ۱۲ ،آبان ماه ۲۲۷۲
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سنکافالز که یکککی از
تالش برای رسیدن به برابری حقوقی از اهکداف مشکتکرک
نخستین گردهماییهای
بیشتر جنبشهای اجتماعی است .جنبشهای اجتماعی و یکا
زنان بر اساس مکنکافکع
مدنی چشم اندازی برای رسیدن به قدرت در نظام های سیاسی
آنها بود ،تشکیل شکد.
ندارند و اهداف آن ها معطوف به ایجاد تغییر در روابکط و بکه
در این گردهمایکی بکر
نوعی ایجاد اصالح در روند فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی یکک
ستم دیدگی تکاریکخکی
جامعه است .بررسی تاریخچه ی مبارزات اجتماعکی نشکان از
زنان و لزوم برخورداری
هدف مشترک این جنبش ها در تمامی کشورهای جکهکان بکا
از حقوق برابر بکا مکردان در
وجود تفاوت هایی در شیوهی مبارزه دارد .با بررسی تاریخچهی
عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره تاکید
جنبش زنان در کشورهای مختلف متوجه میشویم که حکقکوق
شد .بعد از گردهمایی سنکافالز ،گردهماییهای مکتکعکددی در
بشر و مبارزه برای برابری حقوق زنان و مردان مبارزهای جهانی
جهت تاکید بر حقوق زنان تشکیل شد و عدهای به این نتیکجکه
و انسانی است؛ مبارزه ای که با توجه به گوناگونکی آن هکدف
رسیدند که زنان باید وارد سیاست بشوند و به کنگره بروند.
مشترکی را دنبال می کند .جنبش زنان در امریکا نمکونکهای از
با شروع جنگ داخلی میان ایالت شمالی و
مبارزات است که برخکی از جکنکبکههکای
با شروع جنگ داخلی میان ایالت شمالی
جنوبی امریکا ،فعالیت اجتماعی زنان بکه
مبارزاتی آن میتواند سرمشقی باشد بکرای
زنان
اجتماعی
فعالیت
امریکا،
جنوبی
و
باالترین میزان خود رسید و همکیکنطکور
فعالین جنبش زنان در سایر کشورها.
به باالترین میزان خود رسید و
” انجمن مرکزی زنان بکرای امکداد“ ککه
تالش برای دستیابی به حقوق برابر بکرای
زنان که با عنوان ” جنکبکش زنکان“ و یکا همینطور ”انجمن مرکزی زنان برای ریاست آن را یک زن به عکهکده داشکت،
” فمنیسم“ شناخته میشود ،در قرن نوزده و امداد“ که ریاست آن را یک زن به تشکیل دادند.
شاید بتوان چشمگیرترین بخش از تاریکخ
بیست در امریکا شکل گرفت و به اوج خود
عهده داشت ،تشکیل دادند.
مبارزات زنان در موج اول فمنیسم (مکوج
رسید.
شاید بتوان چشمگیرترین بخش از تاریخ
اول جنبش زنان) در امریکا را جکنکبکش
با نگاه به تاریخچهی جکنکبکش زنکان در
مبارزات زنان در موج اول فمنیسم (موج
دستیابی زنان بر حق رای دانست .در ایکن
امریکا ،آغاز فعالیت زنان برای رفع تبعیکض
جنبش
را
امریکا
در
زنان)
جنبش
اول
دوران دو سازمان جداگانه در حمکایکت از
در زمینه های حقوقی و اجتمکاعکی از دل
دیگر جنبشهای اجتماعی از جمله ” جنبش دستیابی زنان بر حق رای دانست.
حقوق زنان با راهبردهای ککم و بکیکش
متفاوت تشکیل شکدنکد -7 :انکجکمکن
لغو بردگی“ و ” جنبش منع مشروبات الکی“
امریکایی حق رای زنان  -3انجمن ملی حق رای زنان ،ککه در
سر برآورد .جنبشهایی که زنان به صورت گسترده در آن فعال
سال  7141این دو انجمن با هدف اصلی کسب حکق رای بکا
بودند ،اما به دلیل موقعیت نابرابر خود درون این جنبشهکا در
یکدیگر ادغام شدند و بعد از سال ها مبارزه ،سرانجام در سکال
وضعیتی تناقض آمیز قرار گرفته بودند و همین امکر بکنکیکان
 7431اصالحیه ی قانون اساسی در مورد حکق رای زنکان در
شکلگیری هویت جمعی برای آنها میشد.
تمامی ایاالت به تصویب رسید .بعد از دستیابی بکه حکق رای،
شاید اولین جرقه برای سازمان دهی مستقل زنکان را بکتکوان
جنبش زنان مدتی را در رکود سپری کرد تا اینکه بعد از نزدیک
کنفرانس ضد بردهداری در لندن در سال  7191دانسکت ،ککه
به چهل سال ،در سال  7411این جنبش شکککل جکدیکدی از
زنان اجازه ی حضور در صحن جلسات را نیافتند و در نهایت در
مبارزات خود را آغاز کرد که با آغاز موج دوم فمینیسم در امریکا
ژوئیهی  7191با انتشار اطالعیهی تشکیل گردهمایی زنان در
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همراه است.
در قانون حقوق مدنی دفاع میکرد.
این سازمان در اواسط سال  7411توسط گروهی از زنان از جمله
”سازمان ملی زنان“ یا ” ” NOWنخستین ،بکزرگکتکریکن و
بتی فریدن و موری پائولی تشکیل شکد .در
شناخته شده ترین سازمان زنان بود ککه در
”NOW
یا
“
زنان
ملی
سازمان
”
اواخر سال  7411بتی فریدن به عنوان رئیس
سال  7411در امریکا تشککیکل شکد .ایکن
سازمان معموالً به عنوان نمایندهی اصکلکی ”نخستین ،بزرگترین و شناخته این سازمان و کی کلرنباخ به عنوان رئکیکس
جناح لیبرال موج دوم فمینیسکم شکنکاخکتکه شدهترین سازمان زنان بود که در هیات مدیره انتخاب شدند.
می شود .در اصل این سازمان از سه جکریکان سال  7411در امریکا تشکیل شد .بتی فریدن ( 7411تا  ،)7411آیلین هرناندز (
 7411تا  ،)7417ویلما اسکککات ( 7417تکا
تشکیل شده بود :زنان عضو کمیسیکونهکای این سازمان معموالً به عنوان
 ،)7419کارن دکرو ( 7419تا  ،)7411الکیکنکر
ایالتی و فدرال در مورد منزلت زنان ،زنانی که نمایندهی اصلی جناح لیبرال موج
اسمیل ( 7411تا  7413و  7415تکا ،)7411
به رهبری بتی فریدن وضع موجود زنکان را
دوم فمینیسم شناخته میشود.
جودی گلداسمیث ( 7413تا  ،)7415مولی یرد
زیر سوال برده و خواهان آن بکودنکد ککه
( 7411تا  ،)7447پترسیا ایرلند ( 7447تا  )3117و کیم گندی (
سازمان در چارچوب این برداشت تشکیل شود و طرفداران زنان
 3117تا  )3114رهبران سازمان ملی برای زنان بین سکالهکای
در کمیسیون فرصت شغلی برابر و به ویژه مارتا گکریکفکیکتکس
 7411تا  3114بودهاند.
نمایندهی مجلس که از اجرای مادهی مربوط به برابری جنسی

بتی قریدن فمنیست سرشناس امریکای  -عکس از ان بی سی
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این سازمان در سال آغازین فعالیت خود هف هدف را دنکبکال
حقوقی و یا عملی است ،بیشتر فعالیتهای آنهکا در درون
نهادها و یا اعمال فشار بر نهادها از بیکرون بکود.
می کرد :فرصت برابر برای اشتغکال ،حکقکوق
زنان در این سازمان در
شاید بتوان فعالیت این سازمان اصالح طلب را به
سیاسی و قانونی ،آموزش و تحصیل ،زنان در
فقر ،بررسی تصاویر مکربکوز بکه زنکان در حوزههای وسیع دیگری از جمله شکل زیر عنوان کرد:
کتاب های درسی و مجالت و غیره ،و زنان و حمایت از زنان در پروندههای  -7اعمال نفوذ و فشار بر نهکادهکای دولکتکی و
موسسات خصوصی
مذهب.
حقوقی ،رایزنی کردن در مسائل
 -3پیگیری حقوقی و قضایی
زنان در این سازمان در حکوزههکای وسکیکع
مربوط به تبعیض علیه زنان،
 -2برگزاری تظاهرات ،گردهمایی و کنفرانس
دیگری از جمله حمایت از زنان در پروندههای
حق
و
باروری
به
مربوط
مسائل
همینطور در سال  7417به کمک بتی فریدن در
حقوقی ،رایزنی کردن در مسائل مربکوط بکه
سقط جنین ،ایجاد مراکز
واشنگتن ” انجمن سیاسی ملی زنان“ تاسیس شد.
تبعیض علیه زنان ،مسائل مربوط به باروری و
حق سقط جنین ،ایجاد مراکز نکگکهکداری از نگهداری از کودکان و مانند این انجمن مهمترین سازمان سیاسی زنان است و
عالوه بر زنان دموکرات و جمهوری خواه ،زنکان
کودکان و مانند آنها فعال بودند.
آنها فعال بودند.
غیر حزبی و حتی مخالف حزب گرایی را شکامکل
برخی از اعضای سازمان ملی زنان ،گروههای
می شود .هدف اصلی آن ،ایجاد اتحاد میان زنکان در جکهکت
حقوقی کوچکتری را تشکیل میدادند که فعالیتهایی خکاص
افککزایککش مشککارکککت آنککان در
و مشخص داشتند .صندوق
حوزههای مختلف حیات سیکاسکی
دفاع حکقکوقکی زنکان در
به منظور شکل دادن به یک مرکز
واشینگکتکن ،مکوسکسکهی
جدید قدرت سیاسی در جامکعکهی
ائتالف زنان در نیکویکورک،
امریکاست.
فرصتهایی برای زنکان در
امروزه عکالوه بکر تکاککیکد بکر
واشنگتن دی.سکی ،گکروه
خواستههای سنتی که بکرخکی از
البی زنان ،زنان متکحکد و
آنها با گذشت زمان دفع شدهانکد،
غیره.
این سازمان با عضوگیری ،اطکالع
زنان از طرق مختلف به این
رسانی دربارهی مکوضکوعکاتکی از
سازمان و دیگر گکروههکای
جمله بکدن زنکان و بکرگکزاری
فمینیسم لیبرال میپیوستند
کنفرانسها به حیات مبارزاتی خود
اما این زنان بکه مکغکهکوم
ادامه میدهد .با مراجعه به سایکت
خاص فمینیست نبکودنکد و
فککقککط بککا آگککاهککی از
اطالع رسانی این سازمان میتوان
تبعیضهکای مکوجکود در
از نحوهی عملکرد این سازمان و
نقشهای اجتماعی خود می خواستند از طریق پکیکوسکتکن بکه
یا تاریخ و محتوای کنفرانسها بیشتر آشنا شد.
منابع
جنبش ،راهی برای حل این تعارضات بیابند .با توجه به اینککه
 -7مشیرزاده ،حمیرا ،از جنبش تا نظریههای اجتماعی ،تکاریکخ دو قکرن
جناح لیبرال اساس ًا به دنبال اصالح نظام اجتماعی و فرهنگی از
فمنیسم ،نشر شیرزاه ،چاپ اول ،تهران 7211
طریق فعالیت در درون نظام به ویژه از طریق ایجاد تغیکیکرات
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آنهایی که در ایران نباید قضاوت کنند
کمبود ذاتی و ژنتیکی ندارند ،ممنوعیت آنان از اشتغال به
اصل  712قانون اساسی،
قضاوت ،یکی دیگر از مصدایق آشکار تبعیض جنسی علیه آنان
عنوان می دارد” :صفات
به شمار میآید.
و شرایط قاضی طبق
پاسخ به این سوال که این تبعیض تا چه حد بر روحیه ی زنان
موازین فقهی به
دانش آموخته ی علم حقوق و فراتر از آن ،چه تاثیری بر زندگی
وسیلهی قانون معین می
زنان در جامعه دارد ،مرا به سال های دانشکده باز می گرداند؛
شود “.زنان در ایران به
وقتی با هزار امید و آرزو از سد کنکور و همین طور سهمیه
موجب این اصل و با اجماع( اتفاق
بندی های آشکار و پنهان جنسیتی گذر می کنی و راهی
نظر اکثریت) فقهای شیعه از تصدی شغل قضاوت منع شدهاند.
دانشکده ی حقوق می شوی ،اولین تبعیض مواجهه با اتاقک
مهم ترین دلیل اجماع فقهای شیعه بر این ممنوعیت آیهی 29
حجاب است که هم دانشگاهیهای پسر از عبور از چنین اتاقکی
سوره ی نسا( )7است .ممنوعیت قضاوت برای زنان در ایران به
معاف می باشند .گام دوم فضاهای عمومی تفکیک شده مانند
معنی ممنوعیت از تصمیم گیری نهایی در یک پرونده و انشا
بوفه و غذاخوری و حتی نمازخانه که
رای یا حکم میباشد.
سهم کمتر و فضای کوچک تری به
زنان در سیر تطور نظام قضایی ایران در
تحلیل چرایی این ممنوعیت و استدالل
سی و شش سال اخیر ،چه پس از مخالف آن از حوصلهی این نوشتار خارج است .دختران اختصاص دارد ،است .هرچند
که از همان سال  11تا امروز ،هرساله
انحالل دادسراها در سمت قاضی مشاور
آنچه مسلم است اینکه هرگاه فردی با
تعداد پذرفته شدگان دختر بیش تر از
و قاضی اجرای احکام و پس از احیا
داشتن توانایی علمی و عملی الزم برای
پسران بوده است .تبعیض ها و
مجدد دادسرا در سمت دادیار و بازپرس
خود
جنسیت
دلیل
به
ا
ً
صرف
شغل
یک
تصدی
تحقیر های بعدی در مواجهه با خود
و قاضی مشاور ،اشتغال داشتهاند؛ هرچند
از اشتغال به آن شغل منع شود ،تبعیض
قوانین است :مباحث دیات ،ارث ،بحث
که تعداد شاغلین زن در این مشاغل که
منع قانونی ندارد هم ،به نسبت مردان جنسیتی و ناقض منشور حقوق بشر است .شهادت زنان و از تبعیض آمیز ترین
موضوعات ،حقوق خانواده .در مواجهه
بسیار اندک است .باالترین سمت های
با این همه تبعیض وقتی به یاد می آوری یکی از رویاهای
قضایی هم که زنان در سی و شش سال گذشته به آن دست
نوجوانیت دادستانی و محافظت از حقوق اجتماع در برابر نقض
یافته اند یکی سرپرستی مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران
کنندگان آن بود ،به این نتیجه میرسی که کسانی باید باشند تا
(دادگاه اطفال) و دیگری مستشاری دیوان عالی کشور و دیوان
از انسان ها و به خصوص زنان در برابر این قوانین محافظت
عدالت اداری است که تعداد آن ها نیز از شمار انگشتان دو
کنند! از نظر شخصی عالوه بر قوانین تبعیض آمیز ،با وجود
دست فراتر نمیرود.
قوانینی که از اصل اعتقادی به آن نداشتم مانند جرم
تحلیل چرایی این ممنوعیت و استدالل مخالف آن از حوصلهی
انگاری های افعال شهروندان در حوزه ی شخصی ،الزام تمکین
این نوشتار خارج است .آنچه مسلم است اینکه هرگاه فردی با
زن از شوهر ،وجود مجازات هایی از قبیل شالق و اعدام و
داشتن توانایی علمی و عملی الزم برای تصدی یک شغل
قصاص و سنگسار و بسیار مواردی از این دست ،آیندهی شغلیام
صرف ًا به دلیل جنسیت خود از اشتغال به آن شغل منع شود،
به عنوان قاضی برایم قابل تصور هم نبود .در واقع من و
تبعیض جنسیتی و ناقض منشور حقوق بشر است .از آن جا که
بسیاری از هم درسانم ،به دالیل کم و بیش مشابهی ،قاضی
زنان ایران در کسب تواناییهای علمی و عملی منصب قضاوت
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عامل اصلی انتخاب قضات است .برای مثال یکی از آقایان
نشدن را فارغ از این که این حق انتخاب وجود داشت یا نداشت
همدانشگاهی ،با اعتقادات قلبی مذهبی که سال هشتاد در
ترجیح دادیم.
آزمون علمی قضات پذیرفته شده بود ،به دلیل رابطه ی آشنایی
در مورد اثرات منفی این تبعیض بر جامعه ،ابتدا باید دید آیا
به قصد ازدواج که با یکی از دختران محجبه ی دانشگاه داشت
برای تصدی شغل قضاوت تنها تبعیض جنسیتی صورت
که منجر به ازدواج نشد ،در
می گیرد؟ پاسخ منفی است؛
در مورد اثرات منفی این تبعیض بر جامعه ،ابتدا باید دید آیا
مرحلهی ”گزینش“مردود شد .از
شهروندان غیر مسلمان نیز با
صورت
جنسیتی
تبعیض
تنها
قضاوت
شغل
تصدی
برای
آنجایی که این ” گزینش“ تابع
وجود داشتن سایر شرایط،
مجاز به قضاوت در ایران میگیرد؟ پاسخ منفی است؛ شهروندان غیر مسلمان نیز با فرمول خاصی نیست بنا به
وجود داشتن سایر شرایط ،مجاز به قضاوت در ایران
شرایط و موقعیت های سیاسی
نمی باشند .عالوه بر تبعیض
در دوره های مختلف زمانی و
جنسیتی و دینی مهم ترین
نمیباشند .عالوه بر تبعیض جنسیتی و دینی مهمترین
تبعیضی که در حوزه ی تبعیضی که در حوزهی پذیرش و جذب قضات دادگاهها در بسته به فرد یا افراد گزینش
کننده ،ممکن است مرتجع تر یا
پذیرش و جذب قضات ایران صورت میگیرد ،تبعیض عقیدتی یا همان به اصطالح
معتدل تر گردد .بدیهی است
دادگاه ها در ایران صورت
”گزینش“ است.
صرف مرد مسلمان معتقد واجد
می گیرد ،تبعیض عقیدتی یا
شرایط علمی بودن هم برای قاضی شدن کافی نیست ،بلکه
همان به اصطالح ”گزینش“ است .مسلماً در آگهی هایی که
افرادی برای تصدی این شغل حساس انتخاب می شوند که
برای آزمون استخدامی قضات از سوی قوه ی قضاییه منتشر
همسو با سیاست های حاکمیت باشند )3(.متاسفانه سیاست های
می شود ،هرگز بدان اشاره نمی شود ،ولی مسئله ی گزینش
امروز حاکمیت ،مردساالرانه و نگرش آن به زن مرتجع و
مذهبی و عقیدتی با در نظر گرفتن سوابق و زندگی شخصی
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نیست .ممنوعیت زنان ایران از قضاوت نیز همچون سایر اشکال
قانونی تبعیض باید رفع گردد.

متحجر است .قوانین رایج آن نسبت به زنان تبعیض آمیز و در
مواردی زن ستیزانه است.
حتی با فرض عدم ممنوعیت قضاوت برای زنان ،به طور حتم
قاضی زنی که خود دارای تفکری مردساالرانه است ،نمی تواند
پی نوشت
تاثیر مثبتی بر شرایط زنان اجتماع و یا جلوگیری از تضییع
ض ُه ْم َعلَى
ل ال ّل ُه َب ْع َ
ض َ
ن َعلَى ال ِّنسَاء ِبمَا َف َّ
ل َقوَّامُو َ
 ” -7ال ِّرجَا ُ
حقوق آنان داشته باشد .فرض گزینش عقیدتی را هم کنار
ب
ت ِّل ْل َغ ْی ِ
ت حَا ِفظَا ٌ
ت قَا ِنتَا ٌ
ن َأ ْموَا ِل ِه ْم فَالصَّا ِلحَا ُ
ض َو ِبمَا أَن َفقُو ْا ِم ْ
َب ْع ٍ
بگذاریم و تصور کنیم یک زن حقوقدان برابری طلب در شرایط
ن فِی
جرُو ُه َّ
ن وَا ْه ُ
ن َف ِعظُو ُه َّ
ن ُنشُو َز ُه َّ
التِی َتخَافُو َ
ظ ال ّل ُه وَال َّ
ِبمَا َح ِف َ
فعلی ایران بر صندلی قضاوت بنشیند ،نمی توانیم انتظار صدور
ن ال ّل َه
ن َسبِیلًا ِإ َّ
ال َت ْبغُو ْا َع َل ْی ِه َّ
ن َأ َط ْع َن ُک ْم َف َ
ن َف ِإ ْ
ض ِربُو ُه َّ
ا ْل َمضَا ِج ِع وَا ْ
احکام فراقانونی از وی داشته باشیم .نباید فراموش کنیم این
کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا“
خانم قاضی باز هم برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی همسر
مردان سرپرست زنانند به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر
دارد .اگر زنی بدون عذر جسمانی از همبستری با همسرش
برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آن که از اموالشان خرج
ممانعت ورزد ،خانم قاضی مجبور به صدور حکم الزام به
مى کنند .پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آن چه خدا
تمکین نسبت به آن زن میشود.
[براى آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى کنند و
نمی خواهم تاثیر حضور زنان در سیستم قضایی را به کل نادیده
زنانى را که از نافرمانى آنان بیم
بگیرم بلکه معتقدم در تمام
 .اما صرف رفع ممنوعیت زنان از مسند قضاوت ،بدون
دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد]
ارکان اجتماعی محیط هایی
بر
حاکم
ستیز
زن
نگرش
نیز
و
قوانین
تعدیل
و
تغییر
در خوابگاه ها از ایشان دورى کنید و
که در آن افرادی از هر دو
جنس فعالیت دارند ،به مراتب نظام قضایی ،تغییر مثبتی ایجاد نمیشود؛ بلکه به عکس [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید پس
معقول تر ،متعادل تر ،و پربازده ممکن است رفع این ممنوعیت منجر به استفادهی
اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر
تر از محیط های تک جنسیتی تبلیغاتی حاکمیت و ارائهی تصویری معتدل تر از واقع در آن ها هیچ راهى [براى سرزنش]
مجویید که خدا واالى بزرگ است.
است .اما صرف رفع ممنوعیت مجامع بین المللی را به همراه داشته باشد و به سر
پوشی برای نادیده گرفتن سایر خواستههای بر حق  -3الزم به ذکراست در مدت هشت
زنان از مسند قضاوت ،بدون
تغییر و تعدیل قوانین و نیز
سال وکالت دادگستری در سال های
جامعهی زنان ایران بدل شود.
نگرش زن ستیز حاکم بر نظام
 7219تا  7247و برخورد مستقیم با
قضایی ،تغییر مثبتی ایجاد نمی شود؛ بلکه به عکس ممکن
بیش از دویست قاضی از شعب کیفری و حقوقی بدوی و تجدید
است رفع این ممنوعیت منجر به استفادهی تبلیغاتی حاکمیت و
نظر با قضات شریف و محترمی هم برخورد داشته ام که با تمام
ارائه ی تصویری معتدل تر از واقع در مجامع بین المللی را به
محدودیت هایی که ذکر شد ،با نهایت ادب و رعایت شان
همراه داشته باشد و به سر پوشی برای نادیده گرفتن سایر
قضاوت با اصحاب دعوا یا وکالی دادگستری برخورد می کردند
خواستههای بر حق جامعهی زنان ایران بدل شود.
در پایان تاکید می کنم ،این که به دلیل شرایط فعلی اجتماع و
و با رعایت انصاف ،تصمیم گیری و صدور رای می نمودند.
انبوهی قوانین تبعیض آمیز ،تاثیر نداشتن حق قضاوت برای
متاسفانه در تجربه ی شخصی من تعداد این افراد با ارفاق به ده
مثال از تاثیر نداشتن حق طالق در زندگی روزمره ی زنان به
درصد از کل میرسد که امیدوارم تجربهی آماری همکارانم بهتر
مراتب کمتر است ،دلیل بر کم اهمیت تر بودن این موضوع
از این باشد.
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مسئله ی صدای زنان و خوانندگی ایشان در طول تاریخ و
خصوص ًا پس از انقالب ضد سلطنتی در ایران همیشه مورد
سخن و بحث و اختالف بوده است؛ از منع کامل این صدا در
ابتدای انقالب که منجر به عدم فعالیت هنری همه ی
خوانندگان زن پیش از انقالب و مهاجرت بسیاری به بیرون
از مرزهای ایران شد تا نرمش هایی در ایام پس از خرداد 11
که منجر به امکان خواندن بانوان خواننده ای چون پریسا و
سیما بینا برای زنان شد .پس از آن هم هرازگاهی این مسئله
خود به چالشی در سطح رسانه و میان مردم بدل گشته است.
آواز خوانی زنان در ایران اما تاریخی بیش از ایام پیش و یا
پس از انقالب  51دارد و پیش از انقالب نیز مسئله به
صورتی بحث برانگیز مطرح بوده است .این مسئله به قدری
حساسیت برانگیز است که در هنرهای آئینی ایرانی مانند
تعزیه نیز حتی به جای زنان فاجعه ی کربال ،مردان سخن
گفته و می گویند .در مولودی خوانی ها نیز زنان به صورت
سنتی تنها محق بوده (و هستند) که یا برای همجنسان خود
بخوانند و یا حداکثر پسربچه های نابالغ زیر هفت سال در
مجلس باشند و خواندن ایشان نیز مشروط به عناصری چون
غنا و خضوع و مانند آن ها می شد و می شود .در ایالت و
عشایر اما زنان از گذشته ،تا همین امروز ،همپای مردان
میخواندند و میرقصدیدند.
به شهادت متون ادبی و کالسیک زنان در دربارها
می خواندند و می رقصیدند و در سال های پس از حضور
اسالم در ایران و در دربارهای شاهان حاکم بر ایران که از
سوی علمای وقت (باالخص پس از صفویه) اسالم پناه
خوانده میشدند ،این مسئله جاری و ساری بوده است.
در سال های پس از مشروطه ،ستارگانی چون قمرالملوک
وزیری توانایی عرض اندام می کنند .در عصر پهلوی اول با
وجود برخی تضییقات عمومی و فرهنگی ،خواندن زنان در
کنسرت ها و به صورت عمومی آغاز شد و در عصر پهلوی
دوم گسترش یافت .رادیو و تلویزیون و حضور رسانه های
دیداری و شنیداری نیز نقشی به سزا در این میان داشت.
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مسئله ی صدای زنان
مسئله ای است که در
حکومت مذهبی کنونی
ایران همواره مورد بحث
و تبادل نظر بوده است و
به قدری حساس
می نماید که حتی نظر فردی
چون علی جنتی که خود
دارای سوابق حوزوی در مدرسه ی حقانی است و با
اتمام سطوح دروس حوزوی ،در زمینه ی دروس خارج فقه
شاگرد فقهایی چون شبیری زنجانی ،یوسف صانعی و آذری
قمی بوده است ( )7نادیده گرفته شود و کار او به مجلس
شورای اسالمی بکشد و کارت زردی را نصیب دولت نوبخت
حسن روحانی کند.
اما این مسئله به عنوان یک حق انسانی برای زنان ایران
زمین همواره مطرح بوده و هست .اقبال خوانندگان زن چه
سنتی و چه پاپ به خواندن برای همه ی مردم ،حکومت
ایران را با این چالش مواجه کرده و میکند .از خوانندگان زن
سنتی خوانی که تازه طرح شدهاند چون مهدیه محمدخانی تا
اقبالی که به خواندن زنان در میان طیف های مختلف
اجتماعی ایران میشود.
آن چه که مسلم است این است که هر مسئله ای در حوزه ی
فرهنگی ایران میبایستی با دین نسبت سنجی شود .این قدر
مسلم بودن از تاریخی میآید که دین در آن به ستون فقرات
سنتش تبدیل شده و حضورش در همهی عرصههای زندگی
در ایران مشهود و مشخص است .تا انقالب  51این زندگی
در حوزه ی مدنی جریان داشت و پس از آن شکلی حکومتی
به خود گرفت و به اعتراف بسیاری از باورمندان ،به ابزاری
در دست حکومت گران برای اعمال حاکمیت تبدیل شد .اما
سوال این جاست :رویکرد دینی به این مسئله چگونه است؟
دین در این حوزه چه میگوید؟
در اینجا مراد از دین ،اسالم و مذهب شیعهی جعفری است،
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گرچه این نقل قول ها قدری روزآمدتر از سخنانی است که در
میان فقهای پیشین شیعه شنیده می شده؛ محقق در الشرایع
نقلی دارد با این عنوان که ”صوت المراء عوره“ و کل صدای زن
را عورت زن خطاب کرده و مردود شمرده .اما فقهای امروز (به
جز اقلیتی به شدت محافظه کار) شرط غنا و یا خضوع را (به
تفصیل ذکر شده) برای آن مطرح میکنند.
پس تا این جا اصل مسئله یعنی صدای زن در اکثر نقل قول ها
حرام نیست .بلکه شرط غنایی بودن یا خضوع داشتن شرط
حرمت و یا حلیت آن است.
عبدالحمید معصومی تهرانی از روحانیون بلند پایه و دین پژوه
طی تماسی که خط صلح با او داشت ،تعریف غنا را مخدوش
دانست و گفت ” :هر زمانی فهمی از غنا وجود داشته و تعریف
مشخصی در این باب وجود ندارد( “.قریب به مضمون) این
سخن ایشان از این جهت منطقی به نظر می رسد که کلمات در
طی قرون و اعصار دارای ویژگی تفاوت معنا هستند و هر کلمه
می تواند در زمانی معنایی داشته باشد و در زمانی دیگر معنایی
دیگر .معنای آن زیاد یا کم شود .در واقع کلمات و زبان تغییر
می کنند .باید دانست که این کلمات که در قرآن یا احادیث یا
روایات که مورد استفاده قرار گرفته در زمان نزول کالم به چه
معنی بوده است .عنوانی که با تیتر تعویض زبان ( Language
 )Changeمی توان آن را شناخت و باز کرد .این تعبیر در
حوزه های مطالعاتی قابل رصد است .تفصیل این سخن این جا
میسر نیست و خود گاهِ جدایی میطلبد.
به هر تقدیر و با فرض پذیرش نظریه ی اکثریتی بر معنای
کلمات غنا و خضوع دو امر مشخص است .یکی عدم حرمت
صدای زن به طور مطلق و دوم مشروط بودنش بر شروط ذکر
شده .حال باید بررسی کرد که فقهای شیعه (چه حکومتی و چه
غیر حکومتی) در این سه دهه در این باب چه گفتهاند .در اینجا
به فتاوی استناد میشود که در دسترس نگارنده بودهاند.
پاسخ پایگاه اینترنتی اسالم کوئست به سوالی مبنی بر نظر
مراجع شیعه بر حلت یا حرمت آواز زن برای مرد نامحرم
می گوید که مراجعی چون صافی گلپایگانی ،فاضل لنکرانی،
بهجت ،روح اهلل خمینی ،وحید خراسانی و مکارم شیرازی گوش

چرا که در اکثر کشورهای اسالمی در صحن علنی و اجتماعی
ظاهر ًا مشکلی برای این مسئله نیست؛ در نهایت خوانندگان
زنی با حجاب بر روی صحنه حاضر می شوند و می خوانند .در
ال مشهود است .در لبنان نیز به همچنین
مالزی این مسئله کام ً
و حتی برخی از آنان به دفاع از گروههای مذهبی در لبنان مانند
حزب اهلل لبنان می پردازند .اما زبان دین در این رابطه چگونه
است؟
آن چه در رابطه با مسئله ی خوانندگی ،خواندن و صدای زنان
بیش از همه پر بسامد است ،مسئله ای است با عنوان ”غنا“.
این کلمه چه در متون دینی و چه در فتاوی مراجع (چه
ال پربسامد است و حلت یا
حکومتی چه غیرحکومتی) کام ً
حرمت مسئله عموم ًا با داشتن این خصلت سنجیده میشود .به
جز برخی از روحانیون به شدت محافظه کار ،مانند مکارم
شیرازی و برخی دیگر ،الباقی غنایی بودن یا نبودن صدا را
شرط حلیت یا حرمت می کنند .اما این غنا چیست؟
در باب مفهوم غنا نقل های مختلفی آورده می شود .اما شاید
یکی از نقلهای مورد استناد نقل از مستند الشیعه محقق نراقی
باشد .او در این کتاب ،غنا را مد صوت همراه با ترجیع و طرب
میداند .ترجیع ،تردد صدا در گلو و زیر و بم دادن به صدا و آواز
است و طرب ،لفظی است که هم شادی و هم حزن را
نمایندگی می کند .پس به طور کلی می توان آن را مطربی
دانست که لهوی است .روح اهلل خمینی ،بنیانگذار نظام
جمهوری اسالمی در تحریر الوسیله می گوید که غنا مد و
ترجیع صداست به کیفیتی که مناسب مجالس لهوی و طرب و
آالت لهو باشد )3( .در واقع این حکم حرمت نه تنها برای
خواندن زنان که برای خواندن مردان نیز ساری و جاری است.
مسئله ی غنا نیز در ظاهر جزو مشهورات فقه شیعی است که
مغنی (فرد غنا کننده) حتی توسط شیخ طوسی فاسق شناخته
شده که فسقش آشکار و شهادتش مردود است.
فاضل لنکرانی در بهمن ماه  7243در مصاحبه با ایکنا با اشاره
به حرمت خواندن با غنا نوع دیگری را هم ذکر میکند که خود
عنوان ”خضوع“ بر آن می نهند؛ یعنی خواندنی که هوس
دیگران را بر بیانگیزد.
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دادن مردان به صدای زنان را جایز نمی دانند .از سویی دیگر
مراجعی چون جواد تبریزی ،سید علی سیستانی ،علی خامنهای(
 ) 2و نوری همدانی شرط غنا را برای آن لحاظ می کنند و
میگویند که گوش دادن به آواز زن اگر غنا نباشد و باعث التذاذ
جنسى و تهییج شهوت نشود و مفسده اى بر آن مترتب نگردد،
اشکال ندارد .این پاسخ در آخرین به روز رسانی تاریخ 75
تیرماه  7243را نشان میدهد.
یوسف صانعی دیگر مرجع شیعه که فتاوی اش در حوزه ی
مسائل زنان بحث های بسیاری را در میان حوزویان از سویی و
سیاسیون از سویی دیگر دامن زده ،در این باب می گوید:
” صوت زن فی حد نفسه حرام نیست لکن رعایت عفاف و ستر
در زن الزم است و هر امری که سبب از بین رفتن مستوری و
عفیفه بودن زن گردد ،نباید انجام گیرد و ترک آن الزم است
ضمن این که محتوای خوانندگی هم (چه در مرد چه در زن)
نباید باطل باشد)9(“.
در واقع و قدر مسلم آنچه نزد بسیاری از مراجع تقلید شیعی (از

مهدیه محمدخانی ،اولین خواننده ی زن که بعد از انقالب تک خوانی کرد در کنار استاد محمدرضا شجریان
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حکومتی تا غیرحکومتی) امری مسلم است این است که صوت
زن فی حد نفسه حرام نیست و هرکدام شرایطی را بر حرمت یا
حلت آن مترتب کردهاند.
در این میان امر ذکر مثالی خالی از لطف نیست .سید موسی
صدر که در لبنان و در ایران با عنوان امام موسی صدر شناخته
میشود ،مثالی است که رفتار شخصیاش میتواند قدری نگاهها
را در این باب روشن کند.
دختر وی یعنی سیده حورا صدر ،در مصاحبه ای گفته بود که
پدرش به خواندن خوانندگان زن گوش می داده است .اسم این
خوانندهی زن ”مرضیه“ بود .یعنی سید موسی صدر که یک عالم
بزرگ شیعی و انتخاب شده برای زعامت شیعیان لبنان است و
خود فرزند یکی از مراجع بزرگ شیعه ،یعنی سید صدرالدین صدر
است ،که پیش از آقای بروجردی زعامت حوزه ی قم را در کف
اختیار دارد ،به صدای یک بانوی خواننده گوش فرا می داده و
لذت می برده است .ایض ًا خالی از لطف نیست که داستانی از
کتاب ”عزت شیعه“ اینجا روایت شود .موسی صدر نامه ای که
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نمایندگان مجلس به حسن روحانی نوشته میشود و در آن نامه
از شکستن حرمت خوانندگی زنان احساس نگرانی می شود)5( .
یعنی حضرات نماینده (به طور مشخص نقوی حسینی ،نمایندهی
شهر ورامین) با وجود سخنان رهبر نظام و مسلم بودن صالحیت
فقهی وزیر ارشاد فریاد وا اسالما سر می دهد و در واقع آن چه
بیش از دالیل دینی در اعالم این مسئله نقش دارد ،دالیل
سیاسی است .هرچند که رهبر نظام هم با وجود نظرات
فقهی اش اتفاقاً از این نگاه ها که هدفش استفاده ی سیاسی از
مسئله است دفاع می کند و هرازگاهی با
سخنان گنگ و استفاده از تعبیراتی که
میتواند فهمهای گوناگونی را به دست بدهد،
هم به جریان های تندرو خط حمله به اصالح
طلبان و اعتدالیون (در امروز) را میدهد و هم
گزک دست مخالفان برای پیدا کردن تضاد
بین سخنان فقهی دیروزش و سخنان سیاسی
امروزش نمی دهد .در یک سخن ،این مسئله
نیز به مانند بسیاری از امور با زبان دینی
گروگان مسئلهی سیاست در ایران شده است.
شاید بتوان گفت تا زمانی که دین ابزار و
زبان قدرت در ایران باشد و صاحبان قدرت از
آن برای مقاصد سیاسی شان استفاده کنند،
مسائلی مانند خوانندگی زنان که از مسائل اختالفی میان علمای
شیعی است همچنان مورد و حوزهی مناقشه خواهد بود.

خطاب به محمد مسعودی (از دوستانش) مینگارد نامه را با این
مضمون آغاز می کند که” :اکنون که این سطور را می نگارم،
خانم و بچهها به ایران آمدهاند و تنها یادآور آن سرزمین رویایی
و صمیمی ،صدای گرم آقای قوامی است و سماوری و سیگار
همایی “...
با این که خواننده ای مرد نامش ذکر شده ،اما نوع رابطه ی این
روحانی بلندپایه ی شیعی را با مسئله ی موسیقی و خوانندگی
نشان میدهد.
شاید در بادی امر مسئله ی خواندن
زنان و حرمت و اشکال داشتنش در
ایران ،یک مسئله ی دینی به نظر
برسد .اما پس از قدری مداقه(که به
امکان سخن در باال عرض شد)،
مشخص می شود که این مسئله بیش
از آن که دینی باشد ،سیاسی است.
رهبر جمهوری اسالمی که تمام رفتار
و قوانین حاکم بر آن را به نظرات
فقهی او مستند میدانند در این باب به
صورتی شفاف و واضح در جواب
استفتای خبرگزاری فارس میگوید که:
” اگر صداى زن (چه به صورت تک
خوانی و یا همخوانی با زنان و یا با مردان) به صورت غنا نباشد
و گوش دادن به صداى او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و
مفسده اى هم بر آن مترتّب نشود ،اشکال ندارد ،اگر مفسده
داشته باشد و یا تحریک شهوت بکند ،جایز نیست “.یعنی او
صرف مسئله را مغایر با دین نمیداند و بر مبنای ساختار والیت
مطلقه ی فقیه محور جمهوری اسالمی ،سخنان او به عنوان
ولی فقیه در این نظام سیاسی باید مالک حوزه ی شرعیات
باشد .حتی بسیاری بارها از حاکمیت نظرات فقهی رهبر نظام بر
سایر مراجع دینی سخن گفته اند .او با استفاده از همین
اختیارات در این نظام حکم حکومتی می دهد و خالصه در
تمامی حوزه ها ،سیطره ی نظری و عملی دارد؛ اما این جا و با
وجود نظر او در آبان سال جاری نامه ای از سوی برخی
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وقتی تشویق تیم ملی ممنوع میشود
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آن شب چند نفر از دوستانم گفتند :فردا مسابقات والیبال در
استادیوم آزادی شروع می شود ،همه یادمان بود که
فدراسیون جهانی والیبال از جمهوری اسالمی ایران تعهد
گرفته که به زنان اجازه ی حضور در ورزشگاه را برای
تماشای مسابقات جهانی والیبال بدهد.
چقدر عالی ،چقدر دوست داشتیم مسابقات را از نزدیک
ببینیم و حاال هم که مشکلی قانونی برای ورود ما زنان به
ال تا همین دو سال پیش هم وجود
استادیوم وجود ندارد .اص ً
ال نفهمیدیم چه شد که به یک باره تصمیم
نداشت .اص ً
گرفتند ورود زنان را به محل برگزاری مسابقات والیبال
ممنوع کنند ،فوتبال که ممنوع بود اما والیبال نبود .مسئوالن
می گفتند فضای استادیوم در مسابقات والیبال مثل فضای
فوتبال برای زنان نامناسب نیست .نمی دانم چه شد که
نظرشان تغییر کرد و همین تماشای والیبال را هم برای زنان
ممنوع کردند .اما حاال دیگر جای نگرانی نبود به هرحال
فدراسیون دوباره حضور زنان را پذیرفته بود و ما میتوانستیم
از نزدیک گروه ملی والیبال کشورمان را در برابر تیم برزیل
تشویق کنیم.
آن شب برای نیم ساعت قبل از شروع مسابقات قرار
گذاشتیم .تعدادمان زیاد نبود...
شش هفت نفر بودیم که
می خواستیم مسابقه ی والیبال
را در استادیوم دوازده
هزارنفری آزادی به تماشا
بنشینیم.
فردا رسید و ما شش نفر
خودمان را به مقابل درهای
استادیوم بزرگ آزادی رساندیم .در مسیر که می رفتیم چند
پرچم ایران خریدیم .از همان فروشنده هایی که در خیابان
منتهی به ورزشگاه پرچم و مچ بند و کاله می فروشند ،از
همان مچ بند و کاله هایی که به رنگ پرچم سه رنگ ایران
است .می خواستیم پرچم ها را تکان بدهیم و تیم ایران را
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تشویق کنیم ،این چیز
زیادی بود؟ غیرقانونی
بود؟ هیچ دلیلی برای
غیرقانونی بودن تشویق
کشورمان
تیم
نمی دیدیم.پ س خیلی
آرام و خونسرد و خوشحال در
مقابل در استادیم ایستادیم و پرچم ایران به دست چند
عکس گرفتیم.
قبل از این که ما برسیم دخترهای جوانی نیز آن جا بودند،
تعدادی از دخترها با روسری سفید بودند .برخی از روسری
سفیدها چادری بودند برخی با مانتو .دخترها گفتند ما
میخواهیم امروز تماشاچی مسابقهی والیبال باشیم .گفتیم ما
هم همین طور .گفتند چقدر خوب میشود که طبق قولی که
فدراسیون داده ،امروز همه ما را به داخل سالن راه بدهند.
اما مسئوالن ورزشگاه اجازه ی ورود به زنان را ندادند و ما
پشت درهای بسته ماندیم .دخترهای جوان روسری سفید
میگفتند پس قول فدراسیون والیبال چه میشود؟ آنها گفته
بودند که مشکلی در اینباره وجود ندارد.
جمهوری اسالمی یک بار دیگر
تعهداتش را درباره ی حقوق زنان
نقض کرد.آن روز تعداد کمی از
زنان که ظاهر ًا از همسران
مقامات و یا وابستگان سفرا و
خانواده های والیبالیست های
برزیلی بودند ،توانستند وارد
ورزشگاه شوند .هنگامی که چند
زن اجازهی ورود پیدا کردند ،با این پرسش ما روبرو شدند که
چرا آن ها اجازه دارند ما نداریم که مأموران گفتند” :آن ها
پاسپورت دارند ،پاسپورت برزیلی“ ...یکی از دوستان ما(میرا)
گفت :ما هم پاسپورت داریم ،پاسپورت ایرانی .اجازه میدهید
وارد شویم؟ ...پاسخی نیامد.

پرونده ی ویژه

نقوی حسینی :خوانندگی زنان ،حرمت شکنیست

اجتماعی

گفتگو با حسین نقوی حسینی ،نمایندهی مجلس شورای اسالمی
او در جای دیگری گفته بود” :فرکانس صدای زن مانند صدای
مرد است .بنابراین از نظر جنس صدا برای موسیقیدانان مشحص
نیست چرا یکی حالل است و دیگری حرام .دیگر این که از
توان و پتانسیل صدای خانم ها استفاده نمیشود“.
از دیگر سو ،حواشی و تبعات اظهارنظر جنجالی علی جنتی در
 ۲۴مهر  ۲۲۷۱درباره ی تک خوانی زنان که گفته بود” :اگر
تک خوانی بانوان منجر به مفسده نشود اشکال ندارد“ ،عالوه بر
این که وزیر فرهنگ و ارشاد حسن روحانی را به صحن علنی
مجلس کشاند و موجب گرفتن اخطار وی از مجلس شد و موج
استفتاء گرفتن از مراجع را به راه انداخت ،تا امروز ادامه پیدا
کرده است.
در همین روز و تنها هشت روز پس از چهارده سالگی خانه ی
موسیقی ایران که رسانه های نزدیک به حکومت به اظهارات
داریوش پیرنیاکان واکنش نشان دادند و آن ها را ”حرف های
منافی اعتقادات و ارزشهای اسالمی“ و ”خالف شرع“ خواندند،
وی از سمت خود استعفا داد.

در جشن چهاردهمین
سال تاسیس خانه ی
موسیقی ایران که
شامگاه دوشنبه ۱۱
مهرماه  ۲۲۷۱در تاالر
وحدت بر گزار شد ،داریوش پیرنیاکان
ن خواننده شد و در سخنرانی خود
خواستار پخش صدای زنا ِ
بی پروا از سیاست جمهوری اسالمی در قبال موسیقی انتقاد کرد.
داریوش پیرنیاکان در حضور معاون وزیر ارشاد گفت ۲۴” :سال
است که در عرصه ی موسیقی زمستان است .هنوز موسیقی را
اینجا حرام می دانند .هیچ روایتی نیست که نشان دهد موسیقی
حرام است و درست نیست که این خیل عظیم جمعیت
شنوندگان موسیقی را نادیده بگیریم .از فقها می خواهم توضیح
دهند در کجای دین موسیقی حرام اعالم شده است؟ به عالوه
خواسته ی مهم خانه ی موسیقی ،آزادی پخش صدای زنان
است“.

حسین نقوی حسینی  -عکس از ایسنا
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پرونده ی ویژه

اخیر ًا نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ایران ،در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از
تک نوازی و خوانندگی زنان در ایران ،از ارسال نامه ای با
امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی
در اعتراض به برخی فعالیت های بانوان در زمینه ی موسیقی
خبر داد.
با توجه به اهمیت موضوع ،ماهنامهی خط صلح به سراغ حسین
نقوی حسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی رفت و در یک گفتگوی کوتاه
تلفنی از وی خواستیم بگوید که چرا با تک نوازی و خوانندگی
زنان مخالفت است؟ ”ببینید این موضوع ضد باور ها و
ارزش های دینی مردم کشورمان است .این مسئله رواج پیدا
کرده و باعث شکسته شدن حرمت هایی در کشور شده و به
همین خاطر وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به آن
مسئولاند“.
این موضع گیری در شرایطی ست که طی ماه های اخیر فعالیت
زنان ایرانی در اجراهای روی صحنهشان همچنان با مخالفتها

علی جنتی  -عکس از ایسنا
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اجتماعی

و محدودیت های فراوانی روبه رو بوده است .دو نمونه از این
محدودیت ها ،لغو کنسرت گروه موسیقی ”عرفان“ به دلیل
حضور نوازندگان زن که قرار بود در هنرسرای خورشید اصفهان
روی صحنه برود ،و لغو جشنواره ی بانوان که قرار بود در اواخر
خرداد ماه برگزار شود؛ است.
نقوی حسینی در پاسخ به این پرسش خط صلح که چه اتفاقاتی
در ماه های اخیر افتاد که شما تصمیم گرفتید با نگارش چنین
نامه ای به عملکر ِد دولت معترض شوید ،تنها به بیان این نکته
که ”وضع بسیار وخیم شده و نیازی به تکرار واضحات
نمیبیند“ ،بسنده کرد.
از این نماینده ی مجلس درباره ی دیگر امضا کنندگان این نامه
پرسیدیم و وی گفت که ” اگر قرار بود اسامی امضا کنندگان را
بگوییم که نامه به شکل علنی منتشر میشد “.این گفته شبههی
این را که این نامه محرمانه است ،ایجاد می کند اما او در عین
حال می گوید که ” این نامه محرمانه نیست و اگر محرمانه بود
در موردش صحبت نمیکرد“...
وی در ادامه گفت ” :همان طور که در گفتگو با خبرگزاری مهر

اجتماعی

پرونده ی ویژه

داریم برخی موارد مانند تیتراژ الالیی سریال مختارنامه که البته
درباره ی آن هم استفتاء هم صورت گرفت و گفتند ایرادی ندارد،
مفسدهانگیز نیستند“.
در پایان و هنگامی که از آقای نقوی حسینی پرسیدیم آیا بهتر
نبود با توجه به این که شما نماینده ی مردم هستید و شاید
بسیاری از مردم ،با خوانندگی یا تک نوازی زنان موافق باشند.
پیش از این که نظ ِر خودتان را مالک قرار دهید ،از مردم در این
خصوص مثالً نظرخواهی میکردید ،او گفتگو را ادامه نداد و این
سوال را بیپاسخ گذاشت...
سوالی که مطرح می شود و البته مربوط به امروز هم نیست ،این

هم گفته بودم ،اگر آقای روحانی به خواسته های نمایندگان در
این زمینه توجه الزم را نداشته باشد ،ما به این مسئله ورود پیدا
می کنیم و از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل این
مشکل استفاده خواهیم کرد“.
همان طور که اشاره شد ،پیش تر و در دی ماه سال  43نیز
مجلس از همین اختیارات و حدود قانونی که آقای نقوی
حسینی از آن سخن به میان می آورد ،استفاده کرده و با
کشاندن علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه ی روحانی و
طرح سوال از وی ،پس از استماع پاسخ های وزیر و توضیحات
حمید رسایی پیرامون آن چه ”ترویج اباحی گری“ خواندند در
نهایت با  715رای موافق 41 ،رای مخالف و  71رای ممتنع از
 339نماینده ی حاضر در جلسه ،توضیحات وزیر ارشاد را
قانعکننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
علی جنتی در مجلس گفته بود” :آقای رسایی در سوال خود
گفتند هر نوع خوانندگی خانم ها مفسده انگیز است اما ما اعتقاد

است که چطور افرادی که خود را نماینده ی مردم می دادند،
حاضر به پاسخگویی در برابر ایشان نیستند و در مورد خوانندگی
و تک نوازی زنان که مسئله ای اختالفی حتی بین علمای شیعه
است ،از جانب ایشان سخن می گویند که این مسئله ضد باور ها
و ارزشهای دینی مردم است!؟
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پرونده ی ویژه

تمامت خواهی سیاسی در خدمت سنتگرایی مردساالرانه
در بادی امر شگفت می نماید که فعالیتی در جامعه نه فی الفسه
به سبب خود نوع فعالیت بلکه به سبب جنسیت فرد ،برای نیمی
از جامعه ممنوع شمرده شود .برای نمونه منطقی نمی نماید که
دوچرخه سواری امری قبیح نباشد اما برای زنان قبیح شمرده
شود .به دشواری بتوان منطق چنین ممنوعیتی را توجیه کرد زیرا
عقل سلیم چنین حکم میکند که امری یا قبیح است و یا نیست
و دیگر صرف زن یا مرد بودن حرمت یا عدم حرمت یک فعل
ساقط یا برقرار نمی شود .با این حال حقیقت این است که نه
تنها در ایران بلکه در جهان ما شاهد تاریخی از ایجاد تبعیض و
نابرابری برای زنان در حوزه های گوناگون اجتماعی بوده ایم.
برشمردن این نابرابری ها در تاریخ ایران یا جهان توضیح
واضحات و امری ناضروری است .حتی یادآوری این نکته که
روند کلی در جهان به سوی رفع این تبعیض ها می رود و زنان
امروزه بیش از گذشته می توانند پا به پای مردان از امکانات و
فرصت های برابری سود جویند ،نیز تکرار بدیهیات است .آن چه
شاید جای پرداختن به آن دارد این است که در سه دهه ی
گذشته برخالف زنان بیش تر کشورهای جهان ،زنان ایرانی به
جای کسب حقوق بیشتر ،با سلب آزادیها و حقوق پیشین خود
مواجه شدهاند.
حقیقت آن است که ایجاد بند و مانع برای مشارکت زنان در
حوزه های فرهنگی و هنری و حتی اجتماعی در ایران ،امری
جدید و محدود به دوره ی سی و پنج ساله ی حکومت اسالمی
نیست .برای نمونه منع آواز خوانی و یا نوازندگی زنان ریشه در
برخی متون فقه سنتی شیعه دارد و در طول تاریخ کشورمان
ایجاد محدودیت برای فعالیت های بانوان بارها دیده شده است.
اما نکته در این میان آن است که با گذر زمان و ورود ما به
دوره ی مدرن ،در حالی که در دیگر کشورهای جهان شاهد رفع
تبعیض و مشارکت بیشتر زنان در همهی حوزههای اجتماعی و
فرهنگی هستیم ،در ایران به جای رفع یا تلطیف سختگیریهای
مردساالرانه ی تاریخی ،همان اندک آزادی هایی که زنان از
دوره ی مشروطیت به بعد به آن دست یافته بودند ،به جبر باز
پس داده اند و بخش هایی از حاکمیت در دنیای مدرن امروز
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فرهنگی

کوشیده است خالف روال
طبیعی تاریخ حرکت کند.
برخی از این تضییع
حقوق در ایران بسیار
بنیادی است و از عدم
حق آزادی در نوع
پوشش ،حضور در برخی اماکن مانند
ورزشگاه ها تا انتخاب برخی مشاغل را شامل می شود .این گروه
محدودیتها همگانی هستند و بیشتر به چشم میخورند و مورد
نقد قرار می گیرند .اما برخی از محدودیت ها و آسیب های ناشی
از آن کمتر مورد بحث بوده اند .برای نمونه برخی هنرها یا
ال ممنوع شد
فعالیت ها از آغاز حاکمیت جدید برای زنان عم ً
مانند رقص ،آواز ،قضاوت و حتی کمابیش نوازندگی .این
ممنوعیت ها نه تنها به مردانه کردن برخی حوزه ها انجامید (که
مردانه شدن این بخش ها از جامعه خود نیاز به تحلیلی آسیب
شناسانه دارد) ،بلکه اساساً موجب نابودی استعدادهایی شد که در
صورت شکفته شدن ،برای جامعه نیز ثمرات فراوانی ایجاد
می کرد .جای خالی این استعدادهای ناشکفته گاه دیده نمی شود
اما اگر به استعدادهایی که در مهاجرت شکوفا شدند یا
استعدادهایی که پیش از انقالب هنر خود را عرضه کردند،
بنگریم شاید دریابیم با چه خسرانی روبرو شده ایم .بی شک اگر
این منع و محدودیت های فعلی نمی بود ،جامعه ی ایران
میتوانست ده ها و صدها سیمین قدیری و مهسا وحدت و شیدا
قرچه داغی ها داشته باشد .نگاهی به موفقیت های زنان در
حوزه هایی که کم تر در آن با منع قانونی روبه رو بوده اند ،نشان
می دهد زیانی که جامعه از به ثمر نرسیدن استعدادهای بالقوه
متحمل شده ،خارج از تصور و تخمین است.
مشت نمونه ی خروار نگاهی آماری به رشد زنان نویسنده در دو
دهه گذشته است .در حالی که پیش از انقالب نویسندگان زن
انگشت شمار بودند آمار نشان میدهد در دو دههی گذشته شمار
نویسندگان زن ده و نیم برابر شده است (این شمار در
نویسندگان مرد تنها یک و نیم برابر رشد نشان می دهد) و با

فرهنگی

پرونده ی ویژه

گزاری های کج اندیشانه در سی و پنج سال گذشته نبوده و گاه
ریشه در فقر فرهنگی جامعه و مردساالری و سنت گرای
جامعه ی ایران دارد .چه کسی است که نداند حتی در پیش از
انقالب نیز اغلب خانوادهها با دیدهی خوارشماری و حتی بیزاری
به بازیگری یا اشتغال به رقص یا آواز زنان مینگریستند .اما این
انتقاد به قانون گزاران نیز وارد است که به جای دفاع از حقوق
بانوانی که صاحب استعداد و یا عالقه در این حوزه ها بودند ،به
پیشداوری ها و بد سلیقگی ها و بدفهمی ها صورت قانونی
بخشیدند.
بی شک باب این بحث گشوده است و نیاز به ده ها تحلیل و

نگاهی به نتایج جوایز و داوری های ادبی می توان دریافت این
رشد نه تنها کمی ،بلکه کیفی نیز بوده است .همچنین میتوان
به رشد حیرت انگیز دانشجویان دختر در برابر دانشجویان پسر
اشاره کرد که حتی در حال حاضر شمارشان بیش از همتایان
مرد خود است .این آمار نشان می دهد به رغم محدودیت های
بیشتر ،میل به مشارکت بیشتر در زنان جامعهی ایرانی وجود
دارد و چه بسا اگر بسترهای مناسب قانونی فراهم آید و به
جای منع و محدودیت ،به حمایت و تشویق بانوان پرداخته
شود ،شاهد چه تحول شگرفی در جامعه خواهیم بود.
شایان اشاره است که این منع و محدودیت ها نه تنها ظلمی به
آن صدها و هزاران هنرمند بالقوه و ناشکفته ی زن ،که ظلمی
به کل جامعه ی ایران است .حذف نیمی از جامعه در حوزههایی
که نام بردیم و یا از یاد بردیم به سود نیم دیگر جامعه نیز
نیست بلکه به فقیر کردن و خشن کردن کل جامعه میانجامد.
مثال پیش پا افتاده این بحث منع حضور زنان در استادیومهای
ورزشی است که در ظاهر برای حفظ حرمتها صورت می گیرد
اما در عمل میبینیم عدم حضور زنان در این مکانها دست بر
قضا به رواج بد اخالقی ها و بیاخالقی های بیشتری انجامیده
است.
گفتنی است که این منع و محدودیت ها تنها حاصل قانون

تحقیق در این باره حس می شود از جمله چرایی های تالش
برای حذف نیمی از جامعه در عرصه های گوناگون که برآمده از
گونهای اندیشهی توتالیتری برای به انقیاد کشاندن کل جامعه از
طریق ظلم مضاعف به زنان است ،شمرده میشود .این یادداشت
کوتاه تنها دعوتی است از اهل فکر برای واکاوی ریشه های
سنتی زن ستیزی در تاریخ کشورمان و نیز نقد تالش های
تمامت خواهانه در حوزه ی سیاست برای قانونی ساختن این
سنت گرایی مردساالرانه.

گروه رستاک  -عکس از مهر
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پرونده ی ویژه

صدای زن ممنوع؛ در گفتگو با هانی نیرو

 ۲۲۶۴در تهران چشم به جان گشود و در حال حاضر در شهر “وین” در اتریش زندگی میکند داشته باشیم.
از چه زمانی در زندگیت احساس کردی که

شاید فقط به صورت زیرزمینی یا غیر مجاز که البته امروزه خیلی

میخواهی به سمت موسیقی بروی و آواز بخوانی؟

هم باب شده و عادی است.

من از کودکی در محیط دوستدار موسیقی بزرگ شدم و گوشم

اساساً عالقه ای به این که در ایران برای دوستدارانت

به شنیدن آن عادت داشت ،از  ۷سالگی کالس های ”ارف“ را

بخوانی داری؟

شروع کردم و خانم سودابه سالم مربی من بود ،که این از

راستش من این جا هم کنسرت زنده و اجرای زنده ندارم ،چون

بهترین تجربهها و خاطرههای زندگی من محسوب میشود.

کار اصلی من خوانندگی نیست .ولی به اندازه ای که این جا

آیا در ایران هم امکان اجرای برگزاری کنسرت یا آلبوم دادن

فعالیت خوانندگی می کنم ،حتم ًا دلم می خواست که در ایران یا

داشتی؟

هر جای دیگر که زندگی میکردم ،فعال بودم.

فکر می کنم فعالیت زن به عنوان خواننده در ایران بسیار دشوار

به چه حرفهای مشغولی؟

است .اطالعات دقیقی از شرایط دادن آلبوم با صدای زن ندارم،
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گفتگو

از انقالب  ۲۹تاکنون زنان ایرانی با محدودیت های بسیاری برای حضور در فعالیت های اجتماعی،
هنری سیاسی و بعضاً حتی اقتصادی روبه رو بوده اند .در تمام این سال ها سعی شده است تا زنان
هر چه بیشتر و بیشتر به پستوی جامعه رانده شوند اما این تالش همواره با مقاومت زنان روبه رو
شد .به طوری که حتی در سرکوبهای سیاسی نیز بیشترین مقاومت را از خود نشان دادهاند.
شاید به نوعی می توان گفت که جمهوری اسالمی ،از این تقابل ،نتیجه ی دلخواهش را به دست
نیاورده است و زنان ایرانی ،بارها و بارها از خط قرمزهای حکومتی عبور کردهاند.
چندی پیش نیز حسین نقوی حسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ،ضمن
انتقاد از تک نوازی و خوانندگی زنان در ایران ،از ارسال نامه ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی در
اعتراض به برخی فعالیتهای بانوان در زمینهی موسیقی خبر داد.
از سوی دیگر طی ماه های گذشته ،شاهد آن بودیم که حضور و فعالیت های بانوان ایرانی در برخی اجراهای صحنه ای با مخالفت ها و
محدودیتهای فراوانی روبه رو بوده است .به عنوان مثال چندی پیش کنسرت گروه موسیقی ”عرفان“ که قرار بود روی صحنه برود ،به
دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد.
البته مخالفت با تک خوانی زنان ،به اعتراض نمایندگان مجلس ختم نمی شود بلکه انتقادات فراوانی از سوی جریان های تندرو و
محافظه کار در این خصوص صورت گرفته است .از جمله در اواخر مهرماه  ،۷۲بسیج دانشجویی  ۴۴دانشگاه کشور ،طی نامه ای
سرگشاده ،به وزیر ارشاد ،نسبت به تک خوانی زنان اعتراض کردند.
اما هیچ یک از این اعتراضات موجب نشد تا صدای زن ،از موسیقی ایرانی حذف شود .زنان و دختران بسیاری در داخل و خارج از کشور
به طور حرفهای در زمینهی موسیقی سنتی ،پاپ و کالسیک فعالیت میکنند.
در این شماره ی خط صلح ،فرصتی دست داد تا گفت وگویی کوتاه در این خصوص با ”هانی نیرو“ خواننده ی جوان ایرانی که در سال

پرونده ی ویژه

نه ،در خارج از ایران فرقی بین یک خوانندهی زن و یا مرد وجود

من آهنگسازی می کنم و به کودکان موسیقی درس میدهم.

ندارد.

به نظر تو چرا در فضای ایران موسیقی همیشه به
نوعی جزو فعالیت ها و تخصص های ممنوعه

به نظر تو چه فرقی بین تک خوانی و خواندن گروهی

حساب شد یا این که حتی گاه ،نگاه تحقیر آمیز به آن می شد؟

است که این قدر در ایران نسبت به تک خوانی زن

مثالَ میگفتند ،طرف مطرب است...

حساس هستند؟

شاید ریشه ی مذهبی داشته باشه و شاید هم ریشهی فرهنگی.

خب خواندن سولو و تنها یک چیزی هست و خواندن گروهی و

شاید هم ریشه در بی سوادی و ندانستن دارد .من چون خودم

کر چیز دیگری .هر چند که اصول اولیه یکی هست .واقعیتش

از سن کم ،این حرفه را دنبال کردم ،انواع و اقسام برخوردها و

برای من هم جای سوال هست که چرا در ایران خوانندگی سولو

نقطه نظرها را در مورد موسیقی و موزیسین ها دیدم .البته باید

برای زن ممنوعیت دارد و خواندن گروهی ندارد! شاید فقط

بگویم که آن سال ها همه چیز شدیدتر بود و به هرحال در

ترس از شنیده شدن واضح و مطلق صدای تنهای زن هست...

گفتگو

سالهای اخیر کمی فضا تلطیف شده است.

به نظرت استعدادهایی که در زمینهی صدا و آواز و موسیقی در
ایران هستند ،به خصوص دختران و زنان ،چطور می توانند به

آیا به عنوان یک خواننده ی زن در خارج از ایران

آرزوهایشان برسند؟

نسبت به خواننده های مرد در اجرای کنسرت یا

برنامه و مراحلی که باید طی بشود تا یک آلبوم بیرون بدهی،

به نظر من ،رمز موفقیت و رسیدن به چیزی که آدم می خواهد،

فرقی احساس میکنی؟

خواست و پشتکار هست ،یادگرفتن و تمرین.
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتی.
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چرایی انحالل کمیتهی دانشجویی در گفتگو با بابک غیاثی و شهاب تجری
کمیته ی دانشجویی کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم در
اردی بهشت ماه سال  47با حضور جمعی از دانشجویان و فعالین مدنی استان کرمانشاه
تشکیل گردید .این کمیته که زیر مجموعه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی کرمانشاه
بود ،با هدف گسترش آموزش ،توسعه و ترویج مفاهیم حقوق بشری در سطح جامعه و به ویژه
قشر دانشجویان ،تشکیل گردید.
این کمیته اما پس از بیش از دو سال فعالیت موثر ،به دالیلی نه چندان روشنی ،منحل اعالم
شد .در راستای شفاف سازی چرایی این انحالل ،در این شماره از ماهنامه ی خط صلح،
گفتگوهایی با بابک غیاثی ،دبیر کمیته ی دانشجویی و دکتر شهاب تجری ،رئیس کانون وکالی دادگستری
کرمانشاه و ایالم ،داشتهایم که در پی میآید...

بابک غیاثی :عدهای در کانون وکال ،فعالیت حقوق بشری را سیاسی میدانند

در واقع اواخر سال  41بود که ما تعدادی از دانشجویان دانشگاه
رازی کرمانشاه ،تصمیم گرفتیم که یک کمیته ای را ذیل
کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی کرمانشاه ،به نیت آشنا
ساختن قشر دانشجو با گفتمان حقوق بشر و فرهنگ حقوق
بشر ،تحت عنوان کمیته ی دانشجویی حقوق بشر(نام کامل:
کمیته ی دانشجویی حقوق بشر کمیسیون کانون وکالی
کرمانشاه) تشکیل بدهیم؛ در واقع هدف اصلی ما ترویج فرهنگ
حقوق بشر بود و به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم این کمیته
را تشکیل بدهیم .منتها خود کانون وکالی کرمانشاه هم ،به
خصوص کمیسیون حقوق بشرش ،از مدت ها قبل یعنی از
چندین ماه قبل از این جریان هم یک مصوبه ای دادند برای
این که این کمیسیون یک چنین کمیته ای را تشکیل بدهد که
دانشجوها بتوانند در این کمیته به امور و فعالیت حقوق بشری
بپردازند.
آیا در اساسنامه ی اصلی کانون وکالی دادگستری
چیزی بر این مبنا وجود داشت؟ یعنی قانون ًا این
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خب چنین مطلبی در اساسنامه ی کانون مطرح نشده و در واقع
این جزو مصوبات اجرایی بوده؛ کمیسیون تصمیم گرفت که
چنین کمیته ای را داشته باشد و هیات مدیره هم موافقت کرده
بود .از طرفی درست است که ما استقالل فعالیت داشتیم اما به
لحاظ تشکیالتی زیر مجموعهی کانون وکال حساب میشدیم و
هیات مدیره می توانست هر زمانی که خودش صالح می دانست
در مورد ما تصمیم بگیرد .در مورد قسمت دوم سوالتان هم که
فرمودید ،بله صحیح است؛ این در واقع از حسن نیت اعضای
هیات مدیره ی کانون وکال بود؛ به خصوص رئیس کمیسیون
حقوق بشر آن زمان که به ما اجازه دادند در آن فضا که باالخره
دولت دهم بر سرکار بود و خیلی در دانشگاه ها نمی شد فعالیت
کرد ،بیاییم در داخل کانون و از ظرفیت ها و امکانات کانون
استفاده بکنیم.
چه شد که بعد از دو سال فعالیت و رشد و شکوفایی،
پایه های بنیادی کمیته دانشجویی آنقدر متزلزل شد
که به انحاللش ختم بشود؟

دانشجویی

آقای غیاثی لطف کنید بفرمایید که کانون وکال از
چه زمانی تصمیم گرفت که یک کمیته ی
دانشجویی داشته باشد و اساساً علت تاسیس چنین کمیتهای چه
بود؟

کمیته جزو اساسنامه بود یا این که نه بعدها یک فرصتی به
دانشجوها دادند که بیایند و به خاطر شکوفایی بیشتر جنبش
دانشجویی این کمیته را تشکیل بدهند؟

ریشهی این مسئله بر می گردد به دو علت :علت اول آن مسائل
درونی بود که در هر تشکیالتی پیش می آید .ما در اوج
فعالیت ها بودیم منتها در اردی بهشت ماه امسال ،یعنی
اردی بهشت ماه  ، 42یک سری اختالفات درونی به وجود آمد
که خب طبق اساسنامه قابل حل بود و نهاد باالدستی ما هم که
هیئت مدیرهی کانون وکال باشد ،میتونست راجع به ما تصمیم
گیری بکند...

دانشجویی

این مسایل قابل بیان هست؟ چه مسئله ای بود؟
ممکن است که مسئله امنیتی بوده باشد؟ نهادهای
امنیتی شما را مجبور به اختالف کرده باشند یا چیزی شبیه به
آن؟
نه اصالً چنین چیزی نبوده چون ما ظرف دو سال و نیم فعالیتی
که داشتیم ،به هیچ عنوان حتی هیچ تذکری هم از جانب

نهادهای امنیتی به ما داده نشد .همان طور که عرض کردم آن
مسئله ی درونی اش بر می گردد به یک سری اختالفات جهت
عملکرد کمیته در ادامه ی کار .چون ما احساس می کردیم باید
یکسری تغییرات در اساسنامه ی خود کمیته به وجود بیاید که ما
بتوانیم از ظرفیت های بیش تری برای کار استفاده بکنیم .به هر
حال ما اساسنامه ی اولیه ای که داشتیم احساس می کردیم که
ناقص است و باید تکمیل بشود .سر همین جریان اختالفاتی به
وجود آمد که خب دوستان به دو دسته تقسیم شده بودند؛ عده
ای موافق یک طرحی بودند و عده ای موافق یک طرح دیگر.
این شد که خب درگیری باال گرفت و شکاف ایجاد شد و نهایت ًا
ال از کارآیی افتاد که هیات مدیره هم
کمیته معلق شد یعنی عم ً
وقتی این را می دید تصمیم به تعلیق گرفت .منتها آن علت
دومی که می خواهم خدمت شما عرض بکنم این است که
درست که بخشی اش به خود ما بر می گشت اما این علت دوم
عکس از خط صلح
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بیشتر به مسئله ی خود کانون وکال و خود هیات مدیره مربوط
می شد .چون دقیق ًا همان روزهایی که کمیته ی دانشجویی را
تشکیل دادیم ،از همان زمان هم یک سری اختالفات در هیات
مدیره بود که ما نباید اجازه ی تشکیل چنین کمیته ای را به
دانشجویان بدهیم...
دلیل این اختالفات در هیات مدیرهی کانون چه بود؟
یکی از دوستان شما چند روز قبل در یکی از
روزنامه های محلی گفته بود که اساس ًا آن دالیلی که هیات
مدیره به کمیته دانشجویی وارد میکرده ،واهی بوده و مسئلهی
دست دادن دختران و پسران و مسئله ی شرعی را وارد این
موضوع کرده بودند و غیره .آیا بخشی از این اختالف به این
مسئله بر میگشت؟

احترام هست.
البته این درست که ما بهانه دست هیات مدیره دادیم ،اما من
احساس می کنم که در بلند مدت حتی شاید اگر بهانه ای هم
دست هیات مدیره نمیافتاد ،با توجه به آن اختالف نظرهایی که
در آن جا وجود داشت ،کمیته منحل می شد .به هر حال خود
هیات مدیره میتوانست اینجا داوری عمل بکند و آن اختالفات
درون سازمانی ما را کاهش بدهد یا از بین ببرد اما خب صورت
مسئله را پاک کردند و کل کمیته را منحل کردند...

کمیته دانشجویی که شما در واقع دبیرش بودید ،در
دوران حیاتش چه کارهایی انجام می داد و آیا
امکانش هست که در جای دیگری این کمیته را تشکیل بدهید
و دور هم جمع بشوید و این تشکل و
خب ما در کنار اعالمیهی جهانی حقوق بشر،
ساز و کارش را ادامه بدهید؟
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همان طور که گفتم ما با هدف کلی
ترویج فرهنگ حقوق بشر کار را شروع
کردیم .من احساس می کنم که مردم
ایران صرفاً با نام حقوق بشر آشنا شدند
اما با مفاد و محتوای آن آشنا نیستند.
خب ما در کنار اعالمیه ی جهانی
حقوق بشر ،قایل به چیزی به عنوان
فرهنگ حقوق بشر هستیم که این
فرهنگ حقوق بشر در ایران پا نگرفته
و این بستر سازی و این رشد و آگاهی
در مورد انسان ها باید صورت بگیرد که
اعالمیه ی حقوق بشر محلی از اعراب در ایران داشته باشد .ما
تمرکزمان را روی این مسئله و در دانشگاه گذاشتیم که در این
خصوص از طریق آموزش ،پژوهش و اطالع رسانی کاری
بکنیم .به هر حال دانشجوها قشری هستند که با رسانه ،کتاب،
روزنامه و مجله آشنا هستند ،فکرشان بیش تر درگیر چنین
مسائلی ست و دغدغه مند ترند؛ این بود که ما روی دانشجویان
سرمایه گذاری کردیم تا به عنوان سفیران حقوق بشر بروند

دانشجویی

ببینید به قول آن دوستمان آن
دالیل واهی .بیشتر بر میگردد به
مسائل درونی کمیته و آن مسائلی
که به خود هیات مدیره مربوط
می شد واهی نبود .در خود هیات
مدیره اختالف نظر وجود داشت.
عده ای می گفتند که اساساً کانون
وکال ،یک نهاد صنفی است و نباید
کار حقوق بشری بکند؛ که به
زعمشان کار حقوق بشری در ایران
کار سیاسی است .اما در طی این دو
سال این اختالف نظرها که گه
گاهی به گوش ما هم میرسید ،مانع کار ما نمیشد و نهایتاً آن
اختالفات درونی هم که به وجود آمد ،دست به دست هم داد و
در واقع بهانه جور کرد و مزید بر علت شد تا هیات مدیره با
استناد به این که کمیته ی دانشجویی حقوق بشر یک نهادی
ست که امکان دارد کار سیاسی بکند ،این تصمیم را بگیرد.
هرچند که این نظر همه ی هیات مدیره هم نبوده ،یعنی یک
تعداد خاصی بودند که به هر حال تصمیم شان هم برای ما قابل

قایل به چیزی به عنوان فرهنگ حقوق بشر
هستیم که این فرهنگ حقوق بشر در ایران
پا نگرفته و این بستر سازی و این رشد و
آگاهی در مورد انسانها باید صورت بگیرد
که اعالمیهی حقوق بشر محلی از اعراب در
ایران داشته باشد .ما تمرکزمان را روی این
مسئله و در دانشگاه گذاشتیم که در این
خصوص از طریق آموزش ،پژوهش و اطالع
رسانی کاری بکنیم.

دانشجویی

ال ما یک
درون جامعه و گفتمان حقوق بشر را ترویج بدهند .اص ً
واژه ای درست کرده بودیم به نام افسران حقوق بشر و هر عضو
کمیته ی دانشجویی حقوق بشر را یک افسر حقوق بشر خطاب
می کردیم .ابزارهای مختلفی هم مثل کالس های آموزشی،
حلقه های مطالعاتی ،همایش ها اختیار داشتیم و حتی کارهایی
فراتر از فعالیت های حقوق بشری ،مثل برگزاری یک سری
برنامه های خیریه و انسان دوستانه و بزرگداشت برخی از
بزرگان کرمانشاه و ملی در طول این مدت انجام دادیم که مردم
را با کمیتهی خودمان و بحث حقوق بشر آشنا بکنیم.
این ها کارهای روتینی بوده که ما انجام می دادیم .اما راجع به
این که ما در جای دیگری بتوانیم چنین کمیتهای تشکیل دهیم،
خب من فکر می کنم که در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد! به
هرحال کانون وکالی دادگستری به عنوان یک نهاد و
اتحادیه ی قانونی و البته مستقل عمل می کند و به همین دلیل
اساساً اجازهی راهاندازی کمیته را به ما دادن و در واقع اینکه ما
بتوانیم با همین نام خودمان یک مجوزی بگیریم ،عملی نیست.
راه دیگر هم این است که برویم زیر مجموعهی یک حزب و یا
سازمان دیگری کار بکنیم که خب این هم با توجه به این که
اکثر سازمان ها و احزاب ایران صرف ًا به دنبال مسایل سیاسی
هستند ،فکر نمیکنم زیاد به صالح باشد؛ کما اینکه خب ما 11
نفر عضو داشتیم که بعد از انحالل کمیته در سازمان ها و
نهادهای مختلف پخش شدند و فعالیت های مختلفی(سیاسی،
مدنی و غیره) می کنند و دیگر به نام حقوق بشر کسی در حال
حاضر فعالیتی نمی کند.

چقدر کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم
روی شما و کارتان نظارت داشت و چقدر در واقع
تحت کنترل کانون وکالی دادگستری بودید؟
از همان اول به ما اجازه دادند که اساسنامه ی جدایی داشته
باشیم .این اساسنامه بر مبنای نظامنامهی خود کمیسیون حقوق
بشر بود؛ یعنی کمیسیون حقوق بشر یک نظامنامهای داشت که
ما هم نمی توانستیم از آن فراتر برویم و باید اساسنامه ی
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خودمان را در چارچوب آن نظامنامه می گنجاندیم که خب این
کار را هم کردیم و در واقع می توان گفت که استقالل نسبی
داشتیم .برگزاری جلسات به دست خودمان بود و حتی مصوبات
به دست خودمان اجرا می شد و آن اشرافی که وجود داشت به
معنی دخالت نبود و مشکلی نبود .اما همان طور که گفتم نباید
از آن اهداف کلی کمیسیون و چارچوب ها و محدودیت های
کانون وکال فراتر می رفتیم که خب در تمام این دو سال و نیم
ما هم هرگز عدول نکردیم و فراتر نرفتیم.
فکر می کنید با منحل شدن این تشکل ،اساس ًا می توان گفت
که یک خالء در رابطه با همان مسائل حقوق بشر در کرمانشاه
به وجود آمده؟

با تشکیل یا انحالل یک کمیته ی دانشجویی با  11یا  11نفر
عضو اتفاق خاصی در جامعه نمیافتد اما ما اعتقاد داریم که می
توانستیم در بلند مدت تاثیرات مثبت زیادی بگذاریم .کما این
که در طی حیات کمیته ،تمامی نخبگان کرمانشاهی و
دانشگاهیها ما را میشناختند و ما با اکثر سازمانهای سیاسی و
مدنی و گروه های مردم نهاد در ارتباط بودیم و توانستیم تاثیر
خوبی بگذاریم؛ حداقل نام خودمان را گسترش دادیم .به هر
حال کمیته ی دانشجویی کانون وکالی کرمانشاه از این نظر که
در نوع خودش در ایران اولین بود ،فکر میکنم که فتح بابی شد
برای این که دانشگاه های دیگر و شهرهای دیگر ،بتوانند چنین
کاری را انجام بدهند .در چنین حالتی ما می توانیم در سراسر
ایران دست به دست هم بدهیم و یک حرکت بزرگ را رقم
بزنیم؛ ضمن این که ما در تهران ،سنندج و در همدان رایزنی
کردیم و کمیته ی دانشجویی حقوق بشر در این شهرها هم
داشت پا می گرفت اما با این انحالل آن رایزنی ها هم
بیسرانجام ماند...
آیا امکان این وجود دارد که با کانون وکالی
دادگستری وارد یک رایزنی دوباره شد و کمیته را باز
از نو ساخت؟ یعنی منهای آن جهت گیری ها و منهای آن
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شکاف هایی که بین اعضای کمیته وجود داشت ،دوباره این
کمیته را برپا کرد و آن روندی را که داشتید ،ادامه دهید؟

فکر می کنید
این حاشیه ی
امن تا کی برای
کمیته هایی همچون
کمیتهی دانشجویی وجود
داشته باشد تا شما بتوانید
بدون هیچ دغدغه ای به
کارتان ادامه بدهید؟
ببینید ما در دوران آقای احمدی نژاد و دولت دهم این کمیته را
راه اندازی کردیم .در دورانی که شرایط سیاسی و اجتماعی
اصالً مساعد نبود؛ همان طور که نهادهای مدنی در مضان اتهام
بودند و بعضاً منحل یا تعلیق می شدند و فعالیتی نداشتند .اما با
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آقای غیاثی ،در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
صحبتی که نیست فقط امیدوارم که نهادهای مدنی در ایران و
ان جی او های مختلفی که در استانهای دیگر شکل میگیرند،
مقوله ی حقوق
شهروندی را جدی
بگیرند؛ چرا که که
خود آقای رئیس
جمهور هم منشور
حقوق شهروندی را
سال گذشته ارائه
دادند و من فکر
می کنم با این
اوصاف ،پتانسیل
خوبی برای این که
بحث حقوق شهروندی جدی گرفته شود ،به وجود آمده تا
انشاهلل بتوانند منشاء اتفاقات مثبتی هم در جامعهی ایران باشند.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

دانشجویی

ببینید اعضای هیات مدیره ی کانون وکال ،بعضاً هوادار کمیته
بودند .یعنی کسانی بودند که همین االن هم از کمیته حمایت
میکنند و حمایت همین عزیزان بود که باعث شد ما این کمیته
را تشکیل بدهیم .این دوستان بحثشان این است که این
ال به صورت موقتی هست و در
انحالل و این تعلیق احتما ً
ماه های آینده ،اگر در کانون وکال شرایط عوض بشود و یا
رایزنی هایی صورت بگیرد این کمیته راه می افتد .از خود هیات
مدیره هم پالس ها و سیگنال هایی به ما رسیده که این اتفاق
ممکن است بیفتد .منتها بحث من به عنوان کسی که دو سال و
نیم با این کمیته زندگی کردم ،این است که اگر چنین حرکتی
بخواهد مثمر ثمر باشد بهتر است که این اتفاق سراسری بیفتد؛
یعنی ما اول برویم با اتحادیهی کانونهای وکالی سراسر کشور
صحبت بکنیم که آن ها مصوبه ای داشته باشند و بخشنامه ای
بدهند که چنین نهادی
در درون تمامی کانون ها
تشکیل شود.

این حال کانون وکالی دادگستری کرمانشاه به این قضیه خیلی
مثبت نگاه کرد و کمیته را تشکیل داد .من فکر میکنم که حاال
و در دولت جدید ،اوضاع خیلی بهتر است و ما از دولت آقای
روحانی در واقع این انتظار را داریم -و به حق هم در این قضیه
خوب عمل شده -که احزاب و گروه ها و نهادهای مدنی دوباره
جان بگیرند .گرچه تا رسیدن به آن قله های باالتر خیلی راه
هست اما من فکر می کنم که شرایط سیاسی و اجتماعی اش
مهیاست یعنی می شود که چنین نهادهایی را تشکیل داد .اما
این موضوع به هر حال به خود هیات مدیره ی کانون وکال که
عرض کردم برمی گردد که برخی به مسئله ی حقوق بشر ،دید
سیاسی دارند و می گویند چون غیرصنفی ست ،در اهداف کالن
کانون وکال هم جایی ندارد.

دکتر شهاب تجری :کمیتهی دانشجویی منحل نشده است!

دانشجویی

آقای تجری ،اگر امکانش هست لطف ًا در مورد دالیل
و چگونگی تشکیل و انحالل کمیته ی دانشجویی،
توضیحاتی را بفرمایید.
ما در سال  11و پس از انتخابات بود وقتی که دیدیم
فعالیت های اجتماعی محدود شده و امکان فعالیت مثل سابق
نیست ،سعی کردیم کمیسیون حقوق بشر کانون وکال را که
قبالً ایجاد شده بود ولی عمالً هیچ فعالیتی نداشت ،فعال بکنیم.
لذا با بعضی از دوستان که بعض ًا از اساتید دانشگاه و وکال بودند،
آمدیم و کمیسیون را فعال کردیم و بنا هم بر این بود که تالش
بکنیم که حقوق بشر و فرهنگ حقوق بشری را با توجه به
محدودیت هایی هم که در جامعه ی ما هست ،گسترش بدهیم.
از یک طرف موضوع حقوق بشر ،موضوع حساسی بود و
بسیاری روی آن حساسیت داشتند و از طرف دیگر ما تالش
می کردیم ،ضمن در نظر گرفتن آن حساسیت ها ،فعالیتمان
تداوم پیدا کند .بنابراین با محدودیت ها و تضییقات بسیاری
فعالیتها را شروع کرد.

یک نکته ای هم که در ابتدا به ذهن خودم رسیده بود و سعی
کردم که آن را محقق کنم ،این بود که دانشجویان ما در
عرصه های مختلف ،پتانسیل بسیار خوب و باالیی برای
فعالیتهای اجتماعی دارند و ما گفتیم که از این پتانسیل در این
مقطع برای آن هدفی که داریم ،بهره ببریم .از طرف دیگر،
امکان فعالیت برای دانشجویان در سطح دانشگاه و جامعه ،وجود
نداشت اما کانون وکال سر جایش بود و میتوانست فعالیتهایی
را انجام بدهد] .با این اوصاف [،ما تالش کردیم که با ایجاد یک
کمیته ی دانشجویی ،دانشجویانی را که عالقه مند به این حوزه
هستند ،زیر چتر کانون وکال بیاوریم و امکان فعالیت-باز تاکید
می کنم ،در چهارچوب محدودیت هایی که داشتیم-برای آن ها
فراهم بشود.
اساسنامه ی کانون وکال ،عضویت غیر وکیل را
نمی پذیرد؛ با توجه به این که دانشجویان هم عموماً
وکیل نبودند ،چطور این مسئله را با اساسنامه وفق دادید؟

عکس از خط صلح
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آقای تجری ،شما حقوق بشر را یک مسئلهی حقوقی
می دانید و با این دید به آن نگاه می کنید اما آقای
غیاثی ،دبیر کمیته ی دانشجویی ،یکی از دالیلی را که حکم به
انحالل این کمیته داده شد ،سیاسی دانستن کار حقوق بشر از
سوی برخی از اعضای هیات مدیره عنوان میکنند .نظر شما در
این خصوص چیست؟
من این را توضیح بدهم که هیچ تصمیمی در هیات مدیره دال
بر انحالل کمیته ی دانشجویی گرفته نشد و هیات مدیره هم تا
به حال اعالم نکرده که این کمیته باید منحل بشود .این ها هم
تصورات غلطی ست که در نتیجه ی اطالعات غلط بروز پیدا
کرده است .برخی از همکاران ما مخالف فعالیت دانشجویی
هستند ولی هنوز این تصمیم اتخاذ نشده که این کمیته منحل
بشود .نکته ی دیگر هم این که حقوق بشر ذات ًا یک امر
حقوقی ست ولی به دلیل موضوعاتی که مطرح می شود ،قطعاً
مسائل سیاسی و فرهنگی و مدنی متعددی هم در آن به وجود
می آید .شما استحضار دارید که بعد از اعالمیه ی جهانی حقوق
بشر ،دو میثاق بین المللی که مکمل اعالمیه هستند ،در سازمان
تصویب شد؛ یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی ست و یکی

دانشجویی

واقعیت ،این مسئله ی بسیار سختی بود و از همان اوایل هم،
برخی از همکاران ما اصلی ترین ایرادی که می گرفتند ،همین
بود .کانون وکال قانون دارد؛ قانون استقالل کانونهای وکال که
یادگار مرحوم دکتر مصدق است ،تصویب اصلی آن مربوط به
سال  7227است اما بعد از کودتا دوباره این ها را دوباره مصوب
کردند و برخی از قوانین دکتر مصدق را به همان شکل قبول
کردند و تاریخ قانون گذاری اش سال  7222شد .در این قانون
که بعدها آیین نامه اش هم تنظیم شد و بعد از انقالب هم در
سال  ، 7211در این خصوص باز یک قانونی برای فعالیت مجدد
کانون های وکال مصوب شد ،در هیچ کدام از این موارد ،فعالیت
غیر اعضاء(خو ِد وکال) ،در چهارچوب کانون وکال پیش بینی
نشده بود .تمام فعالیت ها ،اهداف و مسائلی که در کانون مطرح
است ،باید توسط اعضاء پیگیری بشود؛ غیر از کارهای اداری
کانون که کانون وکال میتواند افرادی را در این راستا ،استخدام
بکند .این مشکل ترین و اصلی ترین ایرادی بود که به فعالیت
دانشجویان و بعض ًا افرادی که خارج از دانشجویان بودند و ما از
توانایی های آن ها بهره می بردیم ،گرفته می شد .اما فضا به
شکلی بود که من خودم به شخصه ،مقاومت می کردم .یک
نکته این است که قانونی که برای کانون های وکال تصویب
شده ،نسبتاً قدیمی شده و میشود با توجه به دگرگونیهایی که
در جامعه ایجاد شده ،امکان این فعالیتها را فراهم کرد .چرا که
این فعالیت ها نافی اهداف کانون وکال نیست و اتفاق ًا با توجه به
این3که در حوزه ی حقوق بشر که اکثر کانون های وکالهای
دنیا کمیسیون هایی در این زمینه دارند ،بسیار هم مفید خواهد
بود .اما به هر حال با در نظر گرفتن این که فضای جامعه،
فضایی بسیار تنگ و نامناسبی است ،ما دوستان را قانع کردیم
که اجازه بدهند دانشجویان اجازه بدهند بیایند و در چهارچوب
کانون فعالیت بکنند .انصافاً هم فعایتهای خوبی کردند ،زحمت
کشیدند و عالقه مند بودند .فعالیت های خیریه و انسان
دوستانه ای که حساسیت نداشت و امکان داشت که به نوعی در
چهارچوب حقوق بشر گنجاند ،انجام دادند و غیره.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که فضا کمی بازتر شد
و امکان فعالیت های اجتماعی کمی بیش تر محیا شد و

دانشگاهها در حال تجربه ی فضایی کمی بازتر نسبت به گذشته
هستند ،آن ایراد اولیه و اساسی دوباره مطرح شد و دوستان
می گفتند که حاال دیگر آن بهانه هم نیست؛ دانشجویان باید
برگردند و در آن فضاهای متعلق به خودشان فعالیت کنند .من
واقعیت مخالف این نوع تفکری که اساس ًا نسبت به کانون های
وکال وجود دارد ،بودم و هنوز هم مخالف هستم و برای مخالفت
خودم هم استداللی مبنی بر این که باید کانون های وکال
فعالیت های اجتماعی شان را و پیوند خودشان را بدنه ی جامعه
تقویت بکنند ،دارم و در واقع این نقطه ی عطف و تالقی این
امر ،حقوق بشر است که هم یک بحث حقوقی در چهارچوب
صنف وکال هست و در تحصیالت و تخصص آنها میگنجد و
هم در عین حال کامالً اجتماعی ست و ما را با بدنهی جامعه در
ارتباط نگه میدارد.

دانشجویی

میثاق حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ست و همه ی
اینها در چهارچوب منشور حقوق بشر میگنجد .این طور نیست
که بگوییم اگر کسی فعالیت سیاسی هم کرد ،از حوزهی حقوق
بشر خارج شده است .من چنین استدالل هایی را به شخصه
نمی پذیرم؛ ولو این که فعالیت سیاسی هم شده باشد و در
چهارچوب حقوق بشر قطعاً می شود فعالیت سیاسی کرد ،فعالیت
اقتصادی کرد ،فعالیت فرهنگی کرد و غیره .همهی این موارد با
حقوق بشر ارتباط پیدا میکند و اصالً حقوق بشر در واقع حداقل
حقوقیست که یک بشر در زندگی خودش از آن برخوردار است.
پس من اساس ًا با چنین استدالالتی مخالفم؛ کما این که
دانشجویان هم انصاف ًا هیچ فعالیت حساسیت برانگیزی در این
مدت نداشتند و ایراد اصلی همان ایراد حقوقی بود که من
خدمت شما عرض کردم.
پس در واقع شما می فرمایید که این کمیته هنوز
منحل نشده؟
خیر ،منحل نشده...
آیا امیدی هست که حاشیه ی امن کانون وکال،
دانشجویان بتوانند به فعالیتهایشان ادامه بدهند؟

قطع ًا همین طور است اما منوط بر این که قوه ی قضاییه،
استقالل را از کانون ها وکال نگیرد .به هر حال اگر این استقالل
از کانون های وکال گرفته شود که تالش قوه ی قضاییه بر این
امر است و االن هم الیحهای در این خصوص در مجلس مطرح
است ،کانون های وکال آن اساس شکل گیری و محور اصلی
فعالیت هایشان را از دست خواهند داد؛ به همین دلیل ،بعد از آن
معلوم نیست که چه پیش بیاید.
اما با صرف نظر از بحث استقالل کانون که گفتم ،این قول را
به دانشجویان می دهم .بارها تاکید کردم و باز هم می گویم که
من یک وجهه ی فعالیت ام دانشگاهی ست .سال هاست نزدیک
به  79سال -که من در دانشگاه تدریس می کنم و عالقه ی
خاصی به دانشجویان فعال و دانشجویانی که درکشان در
حوزه ی مختلف باالست ،دارم و این عالقه نه تنها کم نشده،
بلکه روز به روز هم زیاد می شود و قطع ًا هم از حیث فکری و
استداللی موافق این امر هستم که دانشجویان در کانون در این
زمینه فعالیت داشته باشند و هم از حیث تعلق خاطر عاطفی،
میخواهم که این فعالیت تداوم پیدا بکند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.
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معرفی کتاب

در سال های اخیر ،به نسبت گذشته پیشرفت های قابل
مالحظه ای در ارائه ی خدمات مناسب به معلوالن در سرتاسر
جهان ایجاد شده است و ناگفته پیداست که تفاوت هایی در
زندگی ایشان نسبت به دهه های پیشین چه از لحاظ ذهنی و
چه عینی به وجود آمده است اما با تمام اینها ،خیل عظیمی از
ایشان همچنان در زندگی خود با فقر دست به گریباناند.
کتاب ”بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزهی اشتغال“ که به
مناسبت روز جهانی معلولین ( 73آذر 2-دسامبر) معرفی کوتاهی
از آن در اختیار خوانندگان خط صلح قرار می گیرد ،با تاکید بر
لزوم رفع تبعیض بر معلوالن ،زمینه سازی برای اشتغال ایشان
را ،یکی از مهم ترین نیازهایشان برای رسیدن به تعالی
میخواند .نویسنده در این کتاب با بررسی تعریف معلولیت و فرد
معلول در حقوق داخلی کشورهایی چون آمریکا ،انگلستان و
ایران به بیان راهکارهایی چون آگاه سازی و نگرش افراد و
جامعه نسبت به توانایی های معلولین ،مناسب سازی محیط
شهری ،مناسب سازی محیط کار و مناسب سازی مشاغل با
شرایط افراد میپردازد.
در ایران توانمندسازی معلولین ،که گامی در جهت اشتغال
ایشان است ،یکی از وظایف سازمان بهزیستی به شمار می آید.
حق اشتغال معلولین در کشور ،طبق آمار  2درصد است .در
بخشی از ماده ی  1قانون جامع حمایت از معلوالن آمده است
که دولت موظف است ،جهت ایجاد فرصت های شغلی برای
افراد معلول ،تسهیالتی را از قبیل اختصاص حداقل سه درصد از
مجوزهای استخدامی (رسمی ،پیمانی ،کارگری) دستگاه های
دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ،شرکت ها و موسسات،
شرکت ها ،نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه هایی که
از بودجه ی عمومی کشور استفاده می نمایند در اختیار افراد
معلول واجد شرایط قرار دهد و هم چنین تسهیالت اعتباری
خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در
قوانین بودجهی ساالنه مشخص میگردد؛ بپردازد.
محمد علی فرجی ،نویسنده ی کتاب فوق الذکر ،در قسمتی از
پیشگفتار کتاب آورده است” :اشتغال الزمهی زندگی بشر است؛
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زیرا دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم کار و فعالیت
است .اشتغال عالوه بر تامین معاش؛ احترام ،اعتماد به نفس،
سالمت و تقویت روحیه ایجاد میکند .اما اشتغال در زندگی فرد
معلول ،نقشی بیش از اینها ایفا مینماید .او را قادر میسازد که
احساس سربلندی و قابلیت نماید و در استقالل و تلفیق
اجتماعی وی نقش اساسی دارد .در این تحقیق با مطالعهی حق
اشتغال در کنوانسیون حقوق معلوالن و قوانین و مقررات داخلی
ایران ،سیاست های حمایتی ایران در پرتو قوانین موجود به ویژه
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مورد تحلیل قرار گرفته و
ضمن بررسی موانع اشتغال معلوالن ،راه کارهای مناسب جهت
رفع تبعیض در این حوزه ارائه شده است“.
این کتاب شامل  2بخش که هر یک  3فصل را به خود
اختصاص دادهاند ،میباشد .در بخش اول که ”کلیات“ نام گرفته
است ،دو فصل ”تاریخچه و تعریف معلولیت و فرد معلول“ و ”
تبعیض و اقسام آن“ را مطالعه خواهید کرد .بخش دوم ،تحت
عنوان ” معلولیت و تبعیض شغلی“ ،دو فصل ”جایگاه اصل عدم
تبعیض شغلی معلوالن در اسناد بین المللی“ و ” حقوق داخلی
کشورها“ را در خود گنجانده است و در بخش سوم و پایانی
کتاب که ” اعمال اصل عدم تبعیض؛ موانع-راهکارها“ نام دارد،
دو فصل ” موانع موجود در اشتغال اشخاص معلول“ و
”راهکارها“ کتاب را به انتها میرساند.

