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همکاران این شماره  :بهروز جاوید تهرانی ،بهزاد مهرانی ،محمد اولیایی فرد ،فرناز کمالی ،عبدالحمید معصومی
تهرانی ،محسن محمدی نیا ،محمد حبیبی ،رضا جوزانی ،امیرساالر داوودی ،سیاوش خرمگاه و ساموئل بختیاری
ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
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12210 Fairfax Towne Center, Unit 911 Fax:
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United State

شما چه گفته اید ،درباره ی ...
نقوی حسینی ،نماینده مجلس :خوانندگی زنان ،حرمت شکنیست
افشین زرگنده :مردم به امید این که کاری برای شهر و خیابانشان انجام بشود ،به این
ال وقتشان صرف نامه نگاری به رئیس
نمایندگان رای می دهند ،غافل از این که آقایان ک ً
جمهور آن هم در رابطه با موضوعات پیش پا افتاده می شود .فرض کنید خوانندگی زنان
یعنی حرمت شکنی ،اسیدپاشی و چاقو کشی حرمت شکنی نبود؟ کدام مهمتر بودند؟ هرچند
که به نظرم بهتر بود از جناب نمایندهی مجلس میپرسیدید که کالً حرمت یعنی چه!؟
سمیه عزیزی :خب باید هم برایشان گران تمام شود ،انصاف ًا آقای روحانی در این مورد بسیار خوب عمل کرده ،به
خواست آقای روحانی بود که برای اولین بار خانم محمدخانی روی صحنه برود و بخواند .اشتیاق و شادی مردم را در
آن روز نمی توانم بگویم چقدر بود .متاسفانه این نماینده هم مثل خیلی های دیگر فقط با دولت سر جنگ دارد و
نمیگذارند که کارها درست پیش برود.

چرایی انحالل کمیتهی دانشجویی در گفتگو با بابک غیاثی و شهاب تجری

خط صلح

احمدرضا رضوانی :مشکلی که تشکل های مدنی دارند ،هماهنگ نبودن است و این که هرکسی می خواهد کار خودش را بکند .در
همین گفتگو هم آقای تجری می گوید که کمیته ی دانشجویی منحل ننشده و آقای غیاثی می گوید که منحل شده و آخر سر
ال به چه معناست؟ یعنی دارند مثل
مشخص نمی شود که تکلیف نهایی چیست .این که آقای تجری میگوید کمیته منحل نشده ،اص ً
گذشته کار میکنند؟ کاش توضیحی در این زمینه از او میخواستید.
فریا ثابتی :هر یک از این دو نفر ،به سبک خودشان علت بسته شدن کمیته را گردن دیگری انداخته و حاضر نشده که خود بار
مشکالت را قبول کند .این تازه در شرایطی ست که مشکل اصلی از جای دیگری آب می خورد که انگار هر دو نفر ترجیح دادند در موردش حرفی نزنند .مگر
ممکن است که فشاری از باال برای بسته شدن نبوده باشد؟

کارتون ماه
کاری از رضا جوزانی
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دیهی کامل دانشآموزان شین آبادی به همراه دیهی  ۲کودک فوت شده در این حادثه ،به گفتهی وکیل ایشان پرداخت شد.
وزیر ارشاد دولت یازدهم میگوید که حسن روحانی دستور باز بودن شبکههای اجتماعی پرطرفدار را داده است.
قطعنامهی ”منع ازدواج کودکان“ ،با وجود مخالفت دو کشور ایران و سودان ،در کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد” ،نقض حقوق بشر“ در ایران را محکوم کرد.
یک محکوم به اعدام در کازرون  ۴۱ثانیه پس از اجرای حکم ،از سوی خانوادهی مقتول بخشیده شد و از مرگ نجات یافت.
محمدجواد الریجانی ،دبیر شورای حقوق بشر قوهی قضاییه ،اعالم کرد” :در تالش هستیم تا قانون اعدامهای ناشی از مواد مخدر را
تغییر دهیم“.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اعالم کرد” :این نهاد مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است“.
فردی که  ۴۱سال قبل جوانی را مورد حمله با اسید قرار داده بود به قصاص از ناحیهی چشم راست و اللهی گوش چپ و همچنین
پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم شد.
حکم قصاص عضو(چشم) برای دو نفر از متهمان پروندههای اسیدپاشی در تهران در دیوان عالی کشور تایید شد.
در بیسابقهترین موج پلمب کافهها به دلیل عدم رعایت شئونات در تهران 62 ،کافه پلمب شده است.
شهرداری ملکان اعالم کرده که به کشتار سگهای ولگرد به وسیلهی سالح گرم در معابر عمومی و خیابانها اقدام نموده است.
نیروهای امنیتی ،همچون سالهای گذشته ،از برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر ممانعت به عمل آوردند.
وضعیت روحی سهیال جورکش ،از قربانیان اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان ،بعد از انجام  ۲۲عمل جراحی نامناسب است.
مریم نقاش زرگران ،زندانی زن مسیحی که به مرخصی آمده بود ،در هنگام بازگشت مجدد به زندان به طرز آزار دهنده و غیر
متعارف جنسی ،توسط ماموران زن زندان اوین مورد بازرسی قرار گرفت.
بهنام ابراهیمزاده ،فعال کارگری در بند ،در اعتراض به عدم تفکیک جرایم ،دست به اعتصاب غذا زد.
در اعتراض به افزایش اعدامها و اعدام دهها زندانی در زندان قزل حصار کرج ،زندانیان واحد  ۲این زندان(قریب به  0333نفر) دست
به اعتصاب زدند.
 62تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند  26زندان مرکزی ارومیه ،در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و علی رغم وخامت وضعیت
جسمیشان  00روز در اعتصاب غذا بودند.
مردم روستای قاسمآباد بخش بمپور شهرستان ایرانشهر( ،استان سیستان و بلوچستان) از آب آشامیدنی بهداشتی محروم هستند.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغانی در استان در نیمهی دوم امسال خبر
داد.
 ۲۱کارگر در عسلویه بدون دریافت  ۱ماه دستمزد از کار اخراج شدند.
نزدیک به  ۴۵۱کارگر فضای سبز شهرداری مریوان با اتمام قرارداد و بدون دریافت  6ماه حقوق ،از کار بیکار شدند.
امام جمعهی رفسنجان خواهان اخراجِ همهی بهائیان از این شهر شد.
حکم شالق دو نفر به اتهام به اتهام آنچه ”شرارت“ عنوان شده است ،در مازندران و در مالءعام اجرا شد.
حکم شالق چهار نفر که متهم به آنچه ”اراذل و اوباش“ عنوان شده ،در شهرستان چرام(استان کهکیلویه و بویراحمد) ،در مالءعام
اجرا شد.
دانش آموزان یک کالس در گناوه ،توسط مدیر مدرسه با لوله پولیکا تنبیه شدند که این اقدام منجر به عفونت دست یکی از ایشان
شد.
عبدالحمید گرگیج ،دانش آموز  ۹ساله ،براثر ضربات شالق معلم راهی اتاق عمل بیمارستان امام علی زاهدان شد.
تنبیه بدنی یک دانش آموز  ۴۵ساله از سوی معلمش ،در یکی از دبیرستانهای تهران این دانش آموز را روانهی بیمارستان کرد.
چهار دانش آموز افغان در یکی از مدارس شهرستان پاکدشت در استان تهران از سوی معلم خود مجبور شدند که به سرویس های
بهداشتی مدرسه بروند و دستشان را در سنگ توالت دستشویی فرو کنند.
انفجار گلوله ی خمپاره ی باقی مانده از جنگ ایران و عراق در روستای دستک اولیا باعث مرگ مادر خانواده ،یکی از فرزندان و
مجروح شدن فرزند دیگر شد.
گزارشها و آمارها نشان میدهد که در سال جاری حدود  ۰۱۱کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند.
راکبین یک دستگاه موتور سیکلت ،به شیوهی اسیدپاشان اصفهان روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند.
یکی از اعضای بسیج ۴۴ ،زن و دختر در شهرستان جهرم در جنوب استان فارس را از ناحیهی باسن با چاقو مضروب کرد.

اقلیت های مذهبی

منافع مادی در تخریب میراث فرهنگی بهائیان
میراث فرهنگی تنها بیان
یک تاریخ نیست ،بلکه
بیان دیدگاه های مختلف
نظیر ایدئولوژی مردمان
آن سرزمین ،افتخارات
ملی ،ایده های رمانتیک،
خالقیت ،هنر ،اقتصاد و سیاست
آنها میباشد .این میراث چه ابنیهی تاریخی باشد و چه فضاها
و منظرهای طبیعی حفاظت شده ،دائم ًا در معرض خطرات
تخریبی ناشی از تاثیر گذشت زمان ،اعمال غیر مسئوالنه ی
افراد ،فرسایش ،رطوبت ،آلودگی ،گسترش شهرسازی ،توریسم
گروهی و همگانی هستند.
اما تخریب عمدی میراث فرهنگی حکایت دیگری ؛ تخریب
کنندگان با یک ایده ی روشن و مشخص دست به این کار
می زنند .البته این تخریب میراث فرهنگی می تواند مسائلی
چون نسل کشی و مهاجرتهای اجباری را نیز شامل شود.
اگر با نگاهی خالی از رسوبات عقیدتی و پیشداوری به تخریب
میراث فرهنگی بخشی از جامعه ی ایران ،یعنی بهائیان ،نیک
بنگریم به درستی شاهد محروم کردن کل جامعه ی ایران از
برخی مولفههای فرهنگی کشور خواهیم بود.
برخالف باور عموم ،تخریب اماکن مقدس بهائیان ایران تنها
مربوط به روزهای پس از پیروزی انقالب در ایران نیست .از
دوران شاهان قاجار تا امروز این ستم ملی بر بهائیان ایران
اعمال می شود .شوربختانه این ستم گاه ًا با سکوت و برخی
اوقات با تشویق جامعه ی ایرانی نیز همراه بوده است.
حکومت های ایران در برهه هایی از تاریخ سرنوشت و زندگی
بهائیان را وجه المصالحه ی خود و طبقه ی روحانی قرار داده اند
تا با استفاده از نفوذ طبقه ی روحانی سکان افکار عمومی را به
دست بگیرند.
در اردی بهشت سال  ۴۰۰۱حجة االسالم فلسفی بر بازوی
سربازانی که مشغول تخریب ”حظیره القدس“ بودند بوسه میزد
و دوشادوش سپهبد تیمور بختیار نخستین رئیس ساواک ،با
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کلنگ به جان این بنای به غایت زیبا افتاد.
پس از پیروزی انقالب بهمن  72و روی کار آمدن یک حکومت
مذهبی در ایران ،بهائیان متهم به حمایت از حکومت
شاهنشاهی شدند و مورد برخورد نظام جدید قرار گرفتند.
دشمنی با بهائیان چندان ریشه دار و مستمر بود که حتی در
روزهای انقالب ،در کنار تخریب نهادهای مالی و امنیتی
حکومت ،تخریب و آتش زدن اموال بهائیان فراموش نشد.
در سایه ی حمایت روحانیون صاحب قدرت ،دایره ی تخریب
گسترده تر شد و عالوه بر مکان هایی با پیشینه ی مذهبی و
فرهنگی ،خانههای اشخاص و گورستان ها نیز از هجوم در امان
نماندند .بسیاری از اماکن بهائی به بهانه های واهی ویران شد؛
حکومت نوپا اگرچه در تمامی این حوادث مستقیم ًا دست
نداشت ،اما با سکوت خود نیز مشوق این اعمال بود.
تخریب منزل ”سید علی محمد باب“ در شیراز و منزل
”بهاءاهلل“ شارع دین بهائی ،تنها نمونه هایی از تخریب میراث
فرهنگی بهائیان است.
در حالی که در دین اسالم احترام قبرستان ها و درگذشتگان
سفارش شده است و در پاره ای از موارد حتی نسبت به
درگذشتگان کفار نیز تاکید شده است ،بهائی ستیزان با هجوم به
آرامگاه های بهائی ،سنگ ها را شکستند و به مردگان نیز
بی احترامی کردند .از جمله این تخریب ها می توان به تخریب
قبرستان بهائیان در تهران ،یزد و نجف آباد اشاره کرد که در
طی آن ،قبرستان بهائیان تهران به کلی تخریب و ویران گشت
و بر روی آن ،فرهنگسرا ساخته شد.
در سال ۴۰٣١جامعه ی بهائیان یزد اعالم کرد که گلستان
جاوید ،محل دفن نفوس بهائی ،بار دیگر و برای چندمین بار در
سالیان اخیر توسط ماشین های سنگین یا کشاورزی تخریب
شده است .این درحالی است که بیش از بیست سال است نفوس
بهائی فوت شده ،در این مکان به خاک سپرده می شدند و از
آخرین مراسم تدفین در این مکان بیش از چند ماه نمیگذشت
و برای بار دیگر در سالیان اخیر حرمت و حقوق این نفوس مورد
تعدی و تعرض واقع شد.
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در سال  ۴۰٣۱در اقدامی مشابه قبرستان (گلستان جاوید)
جامعه ی بهائی در شهر قائم شهر واقع در استان مازندران
تخریب شد؛ با این تفاوت که این بار این هتک حرمت بیش از
پیش بوده است و قریب  ٣۱درصد از قبرها به وسیله ی لودر
تخریب شده و تنها تعداد محدودی از قبور سالم مانده اند .در
دیماه  ۴۰٣۱هم یک کامیون و یک بلدوزر با همراهی تعدادی
از نیروهای لباس شخصی در قبرستان بهائیان درزی کال
قائمشهر اقدام به جمع آوری سنگ قبور و مسطح نمودن زمین
نمودند .این روند تخریب تا امروز نیز ادامه دارد .البته تشدید
اقدامات ضدبهائی مانند دستگیری های خودسرانه و در مواردی
حتی قتل شهروندان بهائی به دست افراد ناشناس باعث شده
است تا رسانه ها کمتر به این موضوع بپردازند .عالوه بر ایران،
در مصر و عراق نیز برخی از اماکن مقدس بهائیان تخریب شد.
به طور مثال در سال  ۴۰۹۲محل سکونت ”بهااهلل“ در بغداد
تخریب شد و با اینکه این اتفاق در خارج از مرزهای جغرافیایی
ایران رخ داد ،باز انگشت اتهام به سوی مقامات تهران بود.
این برخورد با بهائیان تا
امروز به صورت نوسانی
ادامه داشته است .در
روزهای گذشته در فضای
رسانه ای ایران اخباری
منتشر شد که توجه
بسیاری را برانگیخت،
هجمه ی رسانه ای بر علیه
ساختمان های بهائی که
بیش تر در مورد کاخ
ورسای تهران (منزل
حبیب ثابت پاسال) نمایان شده است و دیگری درخواست
حجت االسالم رمضانی پور ،امام جمعه ی شهرستان رفسنجان
مبنی بر اخراج شهروندان بهائی از شهر خویش.
شاید کمتر کسی از خیابان جردن عبور کرده باشد و ساختمان
مشهور ”کاخ ثابت پاسال“ یا کاخ ورسای تهران را ندیده باشد.
ساختمانی با معماری ویژه به جا مانده از دوران پهلوی؛ دورانی

که سبک زندگی مردم باختر زمین با شتابی خیره کننده در میان
مردم ایران مرسوم شده بود .این ساختمان ویژه یک نماد است،
نمادی از آن دوران.
قرار گرفتن این ساختمان در یکی از گران ترین محالت شمالی
تهران چشم بسیاری را که به دنبال سود سرشار حاصل از برج
سازی و ساختمان سازی هستند را به سوی خود جلب میکند و
اما این بار و در همین راستا ،بهائیان نیز مورد هجمه قرار
می گیرند .حمله ی یکپارچه ی رسانه های محافظه کار به مالک
قبلی این کاخ ،حبیب ثابت پاسال ،تاجر ،صنعتگر و کارآفرین
بهائی ،در راستای کاستن از ارزش معنوی این اثر صورت
می گیرد تا راه را بر تخریب آن هموار سازد .این رسانه های
مهاجم به یقین آگاهند که بخشی از جامعه از این نوع اخبار
متاثر شده و با آنان همگام میگردد.
این همه در حالیست که کارشناسان میراث فرهنگی ،اهمیت
این بنا را در حدی توصیف میکنند که بتواند ”ثبت ملی“ شود و
با تغییر کاربری ،به مکانی فرهنگی یا گردشی تبدیل گردد اما
تالش های حامیات میراث
فرهنگی و فعاالن معماری در
ایران برای ثبت این خانه در
سازمان میراث فرهنگی برای
جلوگیری از تخریب آن تاکنون
بی نتیجه مانده است و چه بسا
که این بنا شبانه تخریب شود.
طباطبایی،
محیط
احمد
تهران شناس و پژوهشگر
حوزه ی میراث فرهنگی پیش تر
عکس از هرانا در گفتگو با وبسایت هنرآنالین
دلیل سکوت سه دهه ی گذشته در خصوص کاخ ثابت پاسال و
عدم وجود اطالعات درباره ی آن در این سال ها را این موضوع
دانست که ” این خانه سی سال در اختیار وزارت اطالعات بود و
کسی از آن نه خبر داشت و نه آن را دید“.
صادق خلخالی ،حاکم شرع دادگاه های انقالب ،در کتاب
خاطرات خود در خصوص این بنا نوشته است...” :از جماران که

اقلیت های مذهبی

بهائیان را بسیار کمرنگ کرده است ،که عوارض جبران ناپذیری
بیرون آمدم یک راست رفتم به خلوت ترین خانه ای که سراغ
را میتواند بر پیکرهی جامعه وارد کند.
داشتم؛ خانه ای بزرگ به نام ”ثابت پاسال“؛ از همان جا به
در نگاهی دیگر ،شاید این نظریه پردازان خشونت به فکر آماده
دادستانی انقالب زنگ زدم و گفتم بروید هرچه قاچاقچی مواد
ساختن ذهن جامعه برای تصویب قوانین رسمی بر ضد بهائیان
مخدر می شناسید دستگیر کنید .شب نشده بود که زیرزمین و
هستند .امروزه وقتی نامی از نظم ،اجتماع و زندگی برده
انباریهای خانه پر زندانی شده بود“.
می شود ناخواسته در ذهن ،مفهوم دولت متصور می شود .علت
اما در خبر دوم ،امام جمعه ی رفسنجان گفته که ساکنان بهائی
این تصور آن است که دولت در همه ی شئونات زندگی انسان
این شهر -که آن ها را ”نجس“ خوانده -باید آن جا را ترک
دیده می شود .انسان ها دولت ها را در همه ی امور خود هم
کنند .آقای امام جمعه برای نشان دادن خباثت بهائیان ،آنان را
مسئول دانسته و هم اینکه خواهان آن هستند که آزادی آن ها
با یهودیان مقایسه می کند (توهین به جامعه ی یهودیان) و
را محدود نکنند .به عبارتی ،یک انسان مدرن از دولت ،انتظار
می گوید تعدادی از یهودیان نیز در بازار شهر کسب و کار
خدمتگزار بودن را دارد و این در حالی است که ابزار انجام آن را
می کنند ،اما حکم آن ها با فرقه ی ضاله ی بهائیت فرق دارد؛
نیز در اختیار آن قرار می دهد و خود را به تبعیت از خواسته های
” بهائیت بر طبق فتوای مراجع نجس هستند “.امام جمعه در
قانون شدهی خویش فرا میخواند .از اینرو شهروند نیز خواست
این جا با استناد به فتوی مراجع تقلید ،خواستار اخراج بهائیان از
خدمت کردن دولت را از طریق همین قوانینی که وضع میگردد
خانه و کاشانهی خویش است.
پیگیر میشود .وقتی دولت ها با وضع قوانینی شهروندان را ملزم
جامعه ی چندفرهنگی ایران همواره شهره به مدارای مذهبی و
به رعایت حد و حدودی می کنند ،وظیفه ی پاسداری از حقوق
فرهنگی بوده است اما این انتقاد نیز به بخشی از جامعهی ایران
شهروندان را نیز بر عهده دارند.
وارد است که در دویست سال گذشته با بهائیان نامهربان
حمایت از حقوق کلیه ی
بوده اند .با ژرف نگری
شهروندان و حفظ میراث
در این دو خبر میتوان
تاریخی آنان بخشی از
دریافت هنوز عده ای
وظائف دولت است .هیچ
به دنبال گرم نگه
دولت مدرنی که صدها تعهد
داشتن تنور کینه توزی
بین المللی را امضا کرده
بر علیه بهائیان
است ،نمی تواند حقوق
هستند ،تنوری که
اقلیتی را در راستای
گاهی اوقات منافع
مصلحت اکثریتی نادیده
مادی نیز در پی دارد.
تسنیم
از
عکس
پاسال
ثابت
کاخ
از
نمایی
بگیرد.
نفرت پراکنی از
در دنیای امروز هیچ دولت مدرنی دوست ندارد نامش در کنار
تریبونی که باید ناشر صلح و انسان دوستی باشد ،تنها به تقویت
گروه هایی مانند دولت اسالمی (داعش) و طالبان به عنوان
خشونت در جامعه منتهی می شود .کدام وجدان بیدار و آگاهی
تخریب کنندگان میراث فرهنگی و کوچ دهندگان اجباری قرار
می تواند همنوع خود را نجس بخواند و خواستار محرومیت او از
گیرد و دولت جمهوری اسالمی اگر خواستار ایفای نقشی موثر
زندگی در میهن خویش شود؟ سخنانی از این دست در
در معادالت منطقه ای و جهانی است ،به طور حتم باید حداقل
ساده ترین حالت مانع حضور و ایفای نقش بهائیان در
تعهدات بین المللی خود را رعایت کند.
عرصه های اجتماعی کشور می شود و البته تاکنون نیز حضور
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فرجام کودکان سوختهی کالس درس؛ در گفتگو با حسین احمدی نیاز

در خبرها به نقل از شما آمده که دیهی کامل دختران

و  62قانون اساسی و مواد  722 ،723و تبصره ی ذیل ماده ی

حادثه دیدهی شین آباد به طور کامل پرداخت شده؛ آیا

 772قانون مجازات اسالمی جدید ،انجام دادیم ،خوشبختانه بعد

این دیه به تمام دانش آموزان حادثه دیده اعم از دو تنی که فوت

از پیگیریهای مستمر و جلسات متعدد در نهایت به نتیجه رسید.

کردند ،تعلق گرفت؟

در نهایت هم شرکت بیمهی ایران پذیرفت که صد درصد دیهی

در بادی امر این کودکان  62نفر بودند که  6نفر به علت شدت
جراحات وارده فوت شدند .از این تعداد به علت ماده ی 723
قانون مجازات اسالمی که می گوید” :اگر

هر زمان دیهی یک زن مازاد بر ثلث دیهی

این کودکان را بپردازد و خوشبختانه در هفته ی گذشته دیه ی
این تعداد کودک پرداخت شد؛ اما برای آن  22نفری که دیه ی
نصف را دریافت کردند ،در نظر داریم که

اگر هر زمان دیهی یک زن مازاد بر برای ابطال آن رضایت نامه ی حقوقی که

ثلث دیهی یک مرد بشود ،در این
یک مرد بشود ،در این حالت دیه نصف
حالت دیه نصف میشود و از یک -این رضایت نامه ابتدا باید باطل شود تا
میشود و از یک-سوم به باال تلفیق صورت
گیرد
می
صورت
تلفیق
باال
به
سوم
مطالبه ی صد درصد دیه صورت بگیرد و یا
خودشان به شرکت بیمه دادند ،اقدام بکنیم.

میگیرد ،“.به  22نفر نصف دیه تعلق گرفت

و به  2دانش آموز باقی مانده چیزی تعلق نداده بودند .من وقتی
وکالت این دانش آموزان را به عهده گرفتم ،به این امر اعتراض
کرده و استدالل فقهی و حقوقی که ما طبق استناد به اصل 63
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آن مازاد دیه ای را که دریافت نکردند،
دریافت کنند .حتی آن  6دانش آموزی که فوتشدهاند هم نصف
دیه را دریافت کردند که ما برای آن  6نفر هم اقدام به وصول
صد درصد کردیم.

کودکان

دو سال از آتش سوزی در مدرسه ی دخترانه ی روستای شین آباد ،از توابع شهرستان مرزی
پیرانشهر ،که ساعت  ٣صبح روز چهارشنبه ۴۵ ،آذر ماه سال  ۴۰۹۴روی داد ،میگذرد .این آتش
سوزی که یکی از سلسله آتشسوزیها به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی در مدارس ایران است،
منتج به فوت و مصدومیت  62دانشآموز شد.
پس از این حادثه مسئولین آموزش و پرورش وعده دادند تا در اسرع وقت مراحل مداوای
مجروحان را پیگیری کنند؛ وعده ای که تا به امروز به طور کلی محقق نشده است و کودکان
شین آبادی کماکان در انتظار مداوای کامل خود هستند .با این حال ،به تازگی توفیقی هم در خصوص گرفتن
دیهی کامل در پرونده حاصل شده است .در این خصوص با حسین احمدی نیاز ،وکیل کوکان شین آبادی گفتگویی داشتهایم و جویای
آخرین وضعیت این کودکان شدیم.
حسین احمدی نیاز در گفتگو با ماهنامهی خط صلح ضمن اینکه تالشهای دو نهاد بیمهی ایران و دفتر دکتر نوبخت ،معاونت عدالت
و راهبردی رئیسجمهور را در راستای دریافت دیهی کامل برای این کودکان ،موثر عنوان کرد ،معتقد است که رسیدگی به این مسائل
از وظایف دولت و وزارت آموزش و پرورش است و مسئولیت این حادثه صد در صد بر دوش ایشان است.
او ضمن تاکید بر اینکه تاکنون بعضی از این کودکــــان بین پنجاه تا صد بار زیر عمل جراحی رفـــتند ،گفت ” :انگشتان دست چند
دانشآموز از بین رفته طوری که حتی نمیتوانند خودکار را در دست بگیرند“...

باشند و ما پیگیر این مسئله هستیم که طبق قانون بتوانیم در
چهارچوب مسئولیت پذیری دولت ،حق این کودکان را در این
حوزه بگیریم.
درصد سوختگی این  62دانش آموز چه میزان است و
نسبت به روز اول چقدر بهبود پیدا کردهاند؟
متاسفانه درصد سوختگی این دانش آموزان از نوع
درجه  ، 0که شدیدترین نوع سوختگی ست ،محسوب می شود و
بعضی از این کودکان حدود سیصد و خرده ای درصد ،سوختگی
پیدا کردند؛ یعنی کل بدن آن ها بر اثر این حادثه دچار آسیب
ال انگشتان دستشان از بین رفته طوری حتی
جدی شده و مث ً
نمی توانند خودکار را در دست بگیرند .همینطور صورت  26نفر
از این تعداد ،به شدت آسیب دیده .البته آن  6نفری که به علت
شدت جراحات وارده شده فوت شدند ،بیش ترین میزان
آسیب دیدگی را داشتند اما خب بقیه هم متاسفانه چنین وضعیتی
دارند...
روند درمان این دانش آموزان هم در حال شکل گیری ست و
بیمارستان حضرت فاطمه ی تهران و وزارت بهداشت پیگیر
هستند؛ اما این روند درمان بین هفت تا پانزده سال طول
میکشد و روندی بسیار طوالنی است.
با توجه به این که تاکنون
چندین عمل جراحی روی این
کودکان انجام شده و برخی کماکان
شرایط وخیمی دارند ،آیا فکر می کنید
امکانات پزشکی در ایران پاسخگوی
نیازهای ایشان هست؟ به نظر شما آیا
امکان درمان این کودکان در خارج از
کشور نیز وجود دارد و یا تاکنون در این
خصوص تالشی صورت گرفته؟
بله ،خب بعضی از این کودکان تاکنون
بین پنجاه تا صد بار زیر عمل جراحی
رفتند و این خیلی آمار زیادی ست اما
امکانات پزشکی بسیار مطلوب است و در
این زمینه خوشبختانه جای هیچگونه نگرانی نیست .در واقع تیم

به هر حال گرفتن دیه ی کامل که البته تنها بخش
کوچکی از حق این دانش آموزان هم هست ،خود
موفقیت بزرگی ست .شما کدام ارگان یا کدام یک از مسئوالن

کودکان

را در محقق شدن این خواسته دخیل میدانید؟
بله ،در واقع این برای اولین باری است که در ایران چنین امری
صورت می گیرد و با استداللی قانونی ،حقوقی و فقهی دیه ی
این کودکان پرداخت میشود و این امر را میتوان یک پیروزی،
نه تنها برای این دانشآموزان بلکه برای حقوق زن در جامعهی
ایران دانست.
در رابطه با پاسخ سوال شما هم ،باید بگویم که خود بیمه ی
ایران در رابطه با این قضیه همکاری خوبی داشت و دفتر دکتر
نوبخت ،معاونت عدالت و راهبردی رئیس جمهور هم در این
قضیه ،خیلی موثر بود و کارهای بسیار ارزشمندی را انجام دادند؛
بنابراین این دو نهاد بیش ترین تاثیرگذاری را در تحقق این
خواسته داشتند.
جناب احمدی نیاز ،خانواده های کودکان شین آبادی،
چه درخواست های دیگری دارند و چرا آن ها تاکنون
محقق نشده است؟
درخواست هایی که خانواده های این
کودکان دارند و ما هم پیگیر تحقق
این خواسته ها هستیم ،مسائلی منجمله
تسهیل در روند تحصیل ،درمان و
معیشت آن ها است؛ این کودکان در
این حادثه دچار وضعیتی شدند که
ناخوشایند است و این قضیه مستلزم
این است که به ایشان خسارتی تحت
عنوان معیشت پرداخت شود تا آینده ی
این کودکان را بتواند تامین کند .به هر
حال این حادثه به علت کوتاهی یکی
از ارگانهای دولت صورت گرفته و این
یک واقعیت است که این مسئولیت
برای دولت وجود دارد و باید نسبت به این موضوع پاسخگو
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پزشکی و تیم جراحی به نحوی عالی تالش خودش را در این
زمینه انجام می دهد و فعالً نیازی به فرستادن آن ها به خارج از
کشور نیست.
وضعیت تحصیلی این دانش آموزان در حال حاضر
چطور است؟ آیا امکان ادامه تحصیل با توجه به
شرایط جسمی و روحیشان وجود داشته؟
خوشبختانه وضعیت تحصیلی آنها به تازگی فرایند خیلی خوبی
پیدا کرده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه نداریم؛ به این نحو
که ما امکانات مناسب با وضعیت خاص این کودکان را ،در
مدارس فراهم کردهایم.
شما چقدر وزیر آموزش و پرورش وقت را مسئول
این اتفاق می دانید؟
طبق کنوانسیون حقوق کودک ،بایستی یک کودک از حق
تحصیل در مدرسهای استاندارد برخوردار باشد و اصل  62قانون
اساسی هم به زیبایی این را بیان می کند که یک مدرسه ی
استاندارد ،حق دانش آموزان است نه این که یک مدرسه ای

بخاری نفتی استاندارد هم نداشته باشد .لذا رسیدگی به این
مسائل از وظایف دولت و وزارت آموزش و پرورش است و
مسئولیت این حادثه صد در صد بر دوش ایشان است.
آقای احمدی نیاز در پایان نکته ای هست که
بفرمایید؟
با تشکر از شما؛ بنده فقط نیکی ایرانیان را در این دو سال ارج
می نهم .همه منجمله مطبوعات و سایر رسانه ها و شما بسیار
محبت کردید و طی این مدت این کودکان را همراهی کردید و
در کل همه دست در دست هم دادیم.
ما فقط امیدوار هستیم که این حادثه برای هیچ کودکی در ایران
اتفاق نیفتد و این کودکان هم به یک سمبل تبدیل شدند؛
سمبلی که باعث شوند مدارس استانداردی را در کشور داشته
باشیم .تالش همه ی ما هم این است که امید به زندگی را ،به
این کودکان برگردانیم .این ها از حق حیات برخوردارند و
امیدوارم بتوانیم حیاتی شاد و مناسب برایشان فراهم کنیم.
ما هم از شما بابت وقتی که در اختیارمان قرار دادید ،تشکر
میکنیم.

آموزش و پرورش

کالسهای گرم و ایمن ،رویای دانش آموزان فرودست
دانش آموز ،معلم و
مدرسه سه مولفه ی
اصلی نظام آموزشی هر
کـشــــــوری محسوب
می شوند .سه مولفه ای
که هرکدام به صورت
جداگانه و نیز در ترکیب با یکدیگر،
سطح و میزان استانداردهای آموزشی یک کشور را نشان
می دهند .تغییر و تحول در مولفه های دانش آموز و معلم ،به
عنوان نیروهایی انسانی ،مستلزم برنامه هایی بلند مدت و زمانبر
است؛ به عبارت دیگر جزئی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی یک
کشور محسوب میشود.
اما مدرسه به عنوان یک مکان ،جایی که تبادالت آموزشی در
آن شکل می گیرد ،از جنبه هایی متفاوت از دو مولفه ی دیگر
است .مدرسه امکانات و ابزارهای الزم برای آموزش کودکان و
نوجوانان را فراهم می کند و معموالً با اجرای برنامههایی مدون
و صرف هزینههای الزم ،هر کشوری میتواند در کوتاه مدت به
زیر ساختهای الزم برای رسیدن به مدارس بهینه دست یابد.
اما سی وشش سال پس از انقالب بهمن  72و استقرار نظام
جمهوری اسالمی ،با وجود منابع نفتی و مالی فراوان در ایران،
هنوز مدارس این کشور از اولین ضروریات یک مکان آموزشی،
یعنی ایمنی محروم هستند .بعد از طرح و اجرای پنج برنامه ی
توسعه و تبلیغات فراوان رسانهای در زمینهی پیشرفت های فنی
و علمی در طول سه دههی اخیر ،یک مقام مسئول در آموزش
و پرورش دولت یازدهم از وجود  263هزار کالس درس در
سراسر کشور که فاقد سیستم گرمایشی استاندارد هستند ،سخن
می گوید .به عبارت دیگر هنوز یک-سوم مدارس کشور از
سیستم گرمایشی نا ایمن برخوردارند .به گفته ی همین مقام
مسئول این تعداد کالس ،نزدیک به  0میلیون و  633هزار
دانش آموز را در خود جای داده است)2(.
یعنی هر ساله با آغاز فصل سرما ،خطر آتش سوزی در کمین
این تعداد دانش آموز ایرانی است .در این میان دانش آموزان
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مناطق حاشیه ای ،شهرستان های محروم و روستاها ،در معرض
آسیب پذیری بیش تری هستند .سیستم گرمایشی در
کالس های درسی این مناطق به دلیل فقدان امکانات و
محرومیت شدید ،از حداقل های امنیتی الزم هم برخوردار
نیستند .در واقع به همین علت است که تقریب ًا تمام حوادث
منجر به آتش سوزی در طول دو دهه ی اخیر ،در این مناطق
اتفاق افتاده است.
در سال  ،22آتش سوزی در یک مدرسهی ابتدایی در شهرستان
شفت گیالن منجر به سوختگی شدید معلم کالس و سوختگی
 22دانش آموز دیگر شد .فداکاری و از جان گذشتگی معلم
کالس (حسن امیدزاده) ،نجات بخش جان دانش آموزان بود.
معلمی که در تیرماه  12پس از تحمل  27سال درد و رنج ناشی
از سوختگی ،در سن  72سالگی درگذشت .در حادثه ای دیگر،
 20دانش آموز روستایی محروم در لردگان استان چهارمحال و
بختیاری (روستای سفیالن) ،دچارسوختگی باالی چهل درصد
شدند .این حادثه در آبان ماه  20اتفاق افتاد .دوسال بعد و در
آذرماه  ، 27سرنگونی یک بخاری عالءالدین ،تنها وسیله ی
گرمایشی یک کالس در مدرسه ی شهید رحیمی درودزن ،از
توابع استان فارس ،فاجعه ی دیگری را رقم زد که خبر آن تا
مدتها با دستور مقامات مسئول ،رسانهای نشد .در این حادثه 2
دانش آموز دچارسوختگی شدید از ناحیهی سر و دست شدند .در
آبان ماه  21بر اثر وقوع آتش سوزی دیگری در یک خوابگاه
شبانه روزی دانش آموزی در منطقه ی چاه رحمان سیستان و
بلوچستان ،یک دانش آموز جان خود را از دست داد .درست
یکسال بعد ،در آبان ماه  13خوابگاه دانش آموزان دبیرستانی در
چابهار طعمه ی حریق شد .در این آتش سوزی چهار دانش آموز
جان خود را از دست دادند .دانش آموزانی که بنابر نظر مسئوالن
محلی از نخبگان استانی بودند و نهایت ًا فاجعه آتش سوزی در
مدرسهی دخترانهی شین آباد...
اما شین آباد هم آخرین حادثه نبود .در همین آذر ماه امسال نیز
استفاده از بخاری نفتی غیر استاندارد در یک مدرسهی روستایی
در اردبیل ،منجر به آتش سوزی شد که بنابر نظر مسئوالن
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ترتیب در طول سه دهه ی اخیر و با وجود منابع مالی عظیمی
که در نتیجه ی فروش نفت عاید دولت های متعدد در جمهوری
اسالمی شده ،هم چنان هر ساله باید در فصل زمستان شاهد
حوادث دلخراش آتش سوزی و قربانی شدن دانش آموزان
بیشتری باشیم .همان طور که تاریخ حوادث آتش سوزی نشان
می دهد ،تغییر دولت ها و مسئولین آموزشی نیز تاثیری در
جلوگیری از فجایع آتش سوزی در مدارس نداشته است .این
درحالی ست که به گفته ی عضو هیات رئیسه ی کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس ،هزینه ی تجهیز یک مدرسه ی 2
کالسه به سیستم گرمایشی ایمن ،تنها  63میلیون تومان است.
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محلی ،تلفات جانی نداشته است.
آن چه که ارائه شد تنها گوشه ای از حوادث اتش سوزی در
مدارس کشور است و همانطور که تاریخ حوادث نشان میدهد،
محدود به دوره ی مشخصی نبوده است .بسیاری از این حوادث
از چشم رسانه ها دور مانده و بعض ًا آمار صحیحی از قربانیان ،در
نتیجهی فشارهای مسئولین وزارتی ارائه نمیشود.
از سوی دیگر استفاده از وسایل گرمایشی نا امن ،تنها مختص
به شهرستانهای دور افتاده و محروم نیست؛ بلکه دانش آموزان
در استان های بزرگ هم با سرمای کالس های درس دست به
گریبان هستند .بنا بر نظر یکی از نمایندگان مجلس ،سیستم
()7
گرمایشی پنج درصد از مدارس اصفهان ،چراغ های نفتی است،
نگاهی به هزینه های گزافی که هر ساله به مناسبت های
در حالیکه حدود ده درصد از کل دانش آموزان اصفهان در این
مختلف صرف تبلیغات رسانه ای و ایدئولوژیک در آموزش و
کالس ها تحصیل می کنند .بعضی از این مدارس روستایی در
پرورش و سایر ارگان های
مناطق سردسیر واقع
دولتی می شود ،نشان
شده اند که سرمای
می دهد مشکل اصلی در
کالس و نبود سیستم
رفع معضل آتش سوزی در
مناسب
گرمایشی
مدارس ،نه کمبود بودجه که
احتمال وقوع خطرات
بیش از هرچیز بی کفایتی و
و تعطیلی ناخواسته را
بی مسئولیتی مدیران دولتی
فراهم میکند)0( .
در ادوار مختلف است .با
یکی از راهکارهای
این همه رئیس سازمان
مسئولین امر در
نوسازی مدارس در آخرین
دوسال اخیر ،اجبار
هدیه دادن بخاری نفتی به وزیر آموزش و پرورش  -عکس از ایسنا
اظهار نظر خود ،از کمبود
دانش آموزان به
بودجه در سال جاری برای تجهیز مدارس سخن گفته و وعدهی
تحصیل در کالس های سرد و فاقد بخاری است .به طور مثال
تجهیز همه ی مدارس کشور به سیستم های گرمایشی استاندارد
بنابر گزارش خبرگزاری ها ،بسیاری از دانش آموزان مدارس
تا پایان سال  17را داده است؛ وعده ای که سال هاست تکرار
عشایری در شمال استان خوزستان ،در فصل سرما ،در چادرهای
میشود و بعید است با این شرایط مدیریتی عملی شود.
سرد و بدون استفاده از وسایل گرمایشی مشغول تحصیل
منابع:
هستند .بنابر دستور مقامات مسئول ،این مدارس اجازه ی
-2سایت خبری تابناک  22آذر 2010
استفاده از بخاری نفتی را ندارند)4( .
-6خبرگزاری ایسنا  2آذر 2010
در واقع به جای صرف هزینه های الزم و ایجاد سرپناه مناسب
 -0خبرگزاری مهر  2آبان 2010
برای تحصیل دانش آموزان ،مقامات آموزش و پرورش ترجیح
-4خبرگزاری مهر  7آبان 2010
-7روزنامه خراسان  22آذر ماه 2010
داده اند که صورت مسئله را به طور کامل پاک کنند .بدین
()6

آشنایی با کمپین حق حیات ایران در گفتگو با کوهیار گودرزی
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امروزه نقش پررنگ شبکههای اجتماعی در جهتدهی به افکار عمومی ،به امری غیر قابل انکار
بدل شده است .در جوامعی نظیر ایران که با افزایش روز به روز قشر تحصیل کرده و طبقه ی
متوسط مواجه است ،شبکههای اجتماعی عالوه بر شکل دهی جدید به عرصه و فضای تعامالت
رودرروی اجتماعی و کنش های میان فردی به ظرف جدید فعالیت جامعه ی مدنی تبدیل شده
است.
در همین تعریف خط صلح به سراغ ”کمپین حق حیات ایران“ به عنوان نمونهای از تالش کنشگران مدنی برای
بهرهوری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،به هدف دفاع از حق حیات رفته است .کوهیار گودرزی ،فعال حقوق بشر و موسس
این کمپین ،به سئواالت ما پاسخ میدهد...
ضمن توضیح در مورد کمپین حق حیات ایران و
مطالبش ،بفرمایید که این کمپین فعالیت خودش را
از چه زمان آغاز کرده است؟
کمپین حق حیات ایران فعالیت خودش را در دهم اکتبر امسال
مصادف با روز جهانی مبارزه با لغو مجازات مرگ -یا اعدام-
شروع کرده و در حال حاضر نوزده هزار عضو در فیسبوک دارد.
همین طور شامل وب سایت و حساب کاربری توئیتر هم
میشود.
عمده مطالب کمپین در مورد توضیح و تدوین
حق حیات و تالش برای تبدیلش به یک
گفتمان غالب و همین طور مباحث متنوع و
مختلف مرتبط با مجازات اعدام و مسئله ی
حق حیات یا حق زندگی است؛ از مفهوم
مجازات گرفته تا فلسفهی حق حیات به لحاظ
حقوقی ،بررسی اعدام از منظر علوم انسانی
نظیر جامعه شناسی ،روانشناسی و فلسفه،
نسبت مجازات اعدام با مفاهیمی مثل ساختار
قدرت و حکومت های استبدادی ،دالیل و
مباحثات مختلف در رد یا موافقت با مجازات
اعدام و البته در مورد دومی عمدت ًا باورهای نادرستی که منجر
به موافقت یا همراهی نسبی با بخشی از مجازات های اعدام
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می شود ،نقش و نسبت مذهب و اعدام ،مسئله ی اعدام و نقش
روشن فکری دینی ،رابطه یا کارکردهای ایدئولوژیک اعدام،
اعدام و تبعیض در مورد اقلیت های جنسی ،قومی و در مورد
زنان ،بحث در مورد موضوع مهم اعدام در مالءعام و هم چنین
ریشه و اثرات و تبعات منفی اش بر ناخودآگاه جمعی جامعه،
تاریخچه ی مجازات اعدام از ابتدا تاکنون و اینکه چگونه تمدن
جهانی به سمت هرچه محدودتر کردن و لغو این مجازات
غیرانسانی گام برداشته ،بررسی دالیل و روند لغو اعدام در
کشورهای مختلف دنیا و نتایجی که با لغو
اعدام در جوامع مختلف مشاهده شد و به
نوعی بررسی اثبات گرایانه ی آن از منظر
جامعه شناسی ،موضوع مهم قصاص و مباحثی
مثل بخشش و انتقام و میزان موثر بودن
مجازات اعدام از نظر بازدارندگی و هم چنین
نقش اعدام در کاهش یا بهبود شاخص های
مرتبط با حقوق بشر و نهایت ًا نقش قوانین در
تغییر یا تصحیح ذهنیت جامعه در مورد
مواردی مثل اعدام و همین طور مسائل مهم
دیگر و ارزشهای انسانی.
آقای گودرزی ،لطفاً بفرمایید که انگیزه ی شما برای
راه اندازی این کمپین و دنبال کردن آن چه بوده؟
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من در تمام این سال هایی که فعالیت حقوق بشری انجام
میدهم ،یکی از مهمترین دغدغههایم ،موضوع مهم اعدامها در
ایران بود و این که چه تبعات مهم و نابه سامانی می تواند برای
جامعه و بر روی تصویری که از ایرانیان در جامعه ی جهانی
وجود دارد ،داشته باشد .همین طور این که ما چقدر کمبود
محتوای مناسب به زبان فارسی داریم که یک نگاه محتوایی و
حقوق بشری به مسئله ی اعدام داشته باشد؛ درحالی که مثالً در
مورد کشورهایی مثل امریکا که هنوز مجازات اعدام در آن جا
برقرار است ،نزدیک نیمقرن است که کمپین های علیه مجازات
اعدام ،به طور متمرکز روی این محتوای تحقیقاتی ،کار و
پژوهش می کنند و نتایج این تحقیقات را به انتشار عمومی در
می آوردند که خودش منجر به سیر نزولی درصد موافقان
مجازات اعدام در ایالتهای متحده در دهههای اخیر شده است.
موضوع دیگری که منجر به این شد که من بخواهم -و شاید
بتوانم -از این طریق ذهنیت بخشی از جامعه در مورد اعدام را
ال در حوزه ی گفتگو در
تغییر دهم ،این بود که نظراتی که معمو ً
مورد اعدام با آن مواجه می شویم ،تا حد خیلی زیادی نشات
گرفته از عدم داشتن پیش زمینه و آگاهی کافی در مورد اعدام
است و همین طور یک سری باورهای نادرست و غلط در مورد
میزان تاثیر و بازدارندگی مجازات اعدام یا دالیل دیگر موافقان
اعدام که خب به باور ما اکثر قریب به اتفاق آن ها ،بنای
پژوهشی و علمی ندارد و من فکر کردم که می توانیم با در
اختیار قرار دادن یک محتوای آموزشی مناسب و گفتگو در

مورد این مسئله و رفع پیشفرضهای نادرست ،به تغییر ذهنیت
بخشی از جامعه کمک کنیم .همان طور که ما بارها هم در
کمپین حق حیات تاکید کردیم ،اولویت اصلی ما ،نه اقدام عملی
در راستای لغو مجازات اعدام ،به منزله ی سنگ بزرگ به
عالمت نزدن ،بلکه تغییر فرهنگ و ذهنیت جامعه و باال بردن
آگاهی عمومی در مورد مسئلهی مهم اعدام و حق حیات است.
ایــــن موضوع چقدر دارای اولویت است و
موضوعیت دارد که ما به این شکل به اعدام نگاه
کنیم و به آن بپردازیم؟
ما اینطور فکر میکنیم و بر این باور هستیم که گفتگو در مورد
حق حیات ،که بنیادی ترین حق بشر از منظر اعالمیه ی جهانی
حقوق بشر محسوب می شود و همین طور بحث های مرتبط با
آن ،با وجود آمار بسیار باالی مجازات اعدام در ایران ،که
باالترین سرانه را در جهان به خودش اختصاص داده و دومین از
ال ضروری ست .به عالوه این گفتگو
نظر تعداد است ،کام ً
میتواند کمک موثری در جهت درک بهتر شان و منزلت انسان،
به عنوان کانونی ترین ارزش موجود در گفتمان حقوق بشر،
باشد .در کنار آن ،توضیح این مسئله که چرا ما با اعدام مخالفیم
و این از کجا نشات گرفتن ،می تواند گامی کوچک ولی مطلوب
در راستای حرکت به سمت جامعه ای که یک سری ارزش های
انسانی مثل مدارا و رواداری و پرهیز از خشونت ،در آن محترم
شمرده شود ،باشد.
در نتیجه هدف اصلی ما ،همان طور که به آن اشاره کردم،

آشنایی با کمپین

تهیهی محتوای کامل و شفاف و مهمتر از آن قابل استناد است
که از طریق فیسبوک و توئیتر و وب سایت قرار است منتشر
بشود و مهم تر از همه ما امید داریم که وبسایت این کمپین با
تکمیل شدن محتوایی که فراهم کردیم ،به یک مرجع
قابل اطمینان و قابل استناد در بحث های مختلفی که بین
موافقان و مخالفان اعدام در می گیرد ،تبدیل شود و در
موضوعات و بحث های مختلف بتواند راهگشا باشد .ما به این
منظور عالوه بر ترجمهی مقاالت مناسب و حجم قابلتوجهی از
تحقیقات و پژوهش های قابل استنادی که تاکنون در سراسر
جهان در مورد اعدام انجامشده توسط خودمان ،سعی کردیم که
از فعالین مختلف بخواهیم که در این مورد بنویسند و هم چنین
طرح های دیگری در مورد فراخوان هایی برای نوشتن و گفتگو
کردن در مورد این مسئله خواهیم داشت.
در مورد برنامه های کمپین من فقط این نکته را هم اضافه کنم
که عالوه بر پروژه ها و طرح های جاری که با هدف درگیر
کردن مخاطبان فارسی زبان شبکههای اجتماعی انجام میشود،

به زودی برای آموزش فعاالن و افراد عالقه مند در هرکجا
برای فعالیت در حوزه ی حقوق بشر و به طور خاص فعالیت در
زمینه ی حق حیات و مخالفت با اعدام ،کارگاه ها و سمینارهای
آنالین هم خواهیم داشت.
راه های همکاری با کمپین برای عالقه مندان
چیست؟
من فکر میکنم مهم ترین کمکی که عالقهمندان می توانند به
کمپین داشته باشند ،خواندن ،دنبال کردن و پیگیری مطالب
کمپین و معرفی آن به دوستانشان است .اگر هم شخصی
دوست دارد در تهیه ی این محتوا چه به لحاظ ترجمه ،چه
نگارش و آماده سازی کمک کند ،ما استقبال میکنیم و میتواند
از طریق صفحهی فیسبوک کمپین با ما در تماس باشد.
ممنون از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید...

عکس ماه
اتالف سگ ها با سالح گرم ،غیر قانونی و مولد آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندان است
عکس از دیده بان حقوق حیوانات
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کودکان

سب در لغت به معــــنای دشنـــــام دادن است( .لغتـــنامهی با تغییر قانون مجازات
دهخدا) البته در لغتنامههای دیــگر سب در معنای لعن و نفرین اسالمی در اردی بهشت
 2016ذیل کتاب حدود-
هم آمده است (لغتنامهی معین)
سب النبـــی(پیامبر اسالم) ،سب االئمــــهی اطهار(دوازده امام فصل پنجم ماده ی 626
معصوم) و سب المعصومین(پیامبر ,دوازده امام و فاطــمهی زهرا چنین مقرر دارد” :ماده ی
بنت النبی) و ایــضاً سب مادر پیغمبر(حضرت آمنه) و سب حلیمه  :626هر کس پیامبر اعظم
(دایهی پیامبر) نیز که در حکم سب النبی است ،همـگی مشمول (ص) یا هر یک از
کـند ،ســاب
انبیاءعظام الهی را دشنام دهد یا قذف
حد قتل (مرگ) میباشند.
در قانون تعزیرات تا قبل از قانون جدید مجازات اسالمی النبی است و محکوم به اعدام می شود.
(مصوب اردیبهشت  ،)2016تنها اشارهای که به سب النبی شده تبصره  :قذف هر یک از ائمه ی معصومین(ع) و حضرت فاطمه
بود ،نص ماده ی  720کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسالمی (س) یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است“.
سابق بود .البته قانون مجازات اسالمی مشتمل بر پنج کتاب همانطور که قابل مالحظه است دو مادهی  720و  626تفاوتی
است که در اردی بهشت  16غیر از تعزیرات ،مابقی قانون با هم ندارند و تنها در ماده ی  720مقدسات اسالمی هم به
مجازات اسالمی تغییر یافت و بدین سان در کتاب دوم از قانون عنوان مصادیقی که در صورت وهن مستوجب حکم سب النبی
جدید تحت عنوان کتاب حدود ،ذیل فصل پنجم و مادهی  ،626است قید گردیده است ،در حالی که در ماده ی  626توهین به
سب النبی جرم انگاری قانونی گردید .هرچند که در کتاب مقدسات اسالمی مشمول سب نمیباشد .البته از آنجا که مادهی
 720جزو کتاب تعزیرات است و کتاب
تعزیرات مطابق ماده ی  720به
به
720
ی
ماده
مطابق
تعزیرات
کتاب
در
که
هرچند
تعزیرات تنها کتاب از مجموع پنج
صورت ضمنی جرم سب النبی و
که
آن
مجازات
و
النبی
سب
جرم
ضمنی
صورت
گانهی قانون مجازات اسالمی است که
مجازات آن که اعدام است ،تقریر
گردیده بود .لیکن در قانون جدید اعدام است ،تقریر گردیده بود .لیکن در قانون جدید طی تصویب قانون جدید نسخ نگردیده
ماده ی  626به تفصیل و در قالب مادهی  626به تفصیل و در قالب یک فصل مجزی است ،لذا با جمع فحوای دو ماده
یک فصل مجزی به این جرم و به این جرم و شرایط تحقق و موارد معافیت از می توان گفت که توهین به مقدسات
مجازات پرداخته شده است.
اسالمی هم چنان مشمول سب النبی
شرایط تحقق و موارد معافیت از
مادهی  720که تا پیش از تقنین کتاب حدود جدید است.
مجازات پرداخته شده است.
ماده ی  720که تا پیش از تقنین مبنای جرم انگاری قانونی سب النبی بود ،چنین هرچند که با توجه به اختالفات فقهی
کتاب حدود جدید مبنای جرم مقرر دارد” :هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک علمای اسالم و تشیع در باب احصا و
انگاری قانونی سب النبی بود ،چنین انبیاء عظام یا ائمهی طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه شناسایی مصادیق مقدسات اسالمی
مقرر دارد” :هر کس به مقدسات طاهره(س) اهانت نماید ،اگر مشمول حکم سب اختالف نظر می باشد ،جای این سوال
اسالم و یا هر یک انبیاء عظام یا النبی باشد ،اعدام میشود و در غیر این صورت به باقی ست که با توجه ضرورت روشن
ائمهی طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.بودن قوانین جزایی به عنوان اصلی
مهم در حقوق جزاء ،چطور ممکن است
طاهره(س) اهانت نماید ،اگر مشمول
حکم سب النبی باشد ،اعدام می شود و در غیر این صورت به که در تقنین یک جرم مصادیق آن جرم بدون احصا بماند و
صرف ًا به بیان کلیتی مبهم و محمل اختالفات عدیده بسنده
حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد“.

معرفی کمپین

گردد!؟
باری ،مادهی  720از صرف تعریف سب النبی فراتر نرفته و این
در حالیست که در مادهی  ،620یعنی مادهی بعد از مادهی 626
که حاوی جرم انگاری سب النبی است ،به موارد معافیت از
شمولیت جرم سب النبی داللت گردیده است .مادهی  620مقرر
می دارد“:
هر گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -
غفلت -سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون
توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده ،سب النبی
محسوب نمیشود.
تبصره  :هـــرگاه سب در حالت مستی یا غضـــب یا به نقل از
دیگری باشد و صدق اهانت کنــد موجب تعزیر تا هفتاد و چهار
ضربه شالق است“.
مادهی  620در واقع مقرره جدیدی به حساب نمــیآید و آنچه
ایـــن ماده بیان داشته است ،نشـــانگر اهمیتی است که شارع
مقدس به عنوان منبع الهام بخش قوانین جزایی در ایران بعد از
انقالب ( 2072مطـــابق اصل  4قانون اساسی) بـرای احتراز از
اسراف در ستاندن جان ابنا بشر قایل میباشد.
این مـــادهی قانونی در واقع بر مبنای قـــاعدهی تدر الحـدود
بالشبهات است که بر اساس آن هرگونه شبههای در انتساب این

اتهام به افراد موجب می گردد که موضوع حدود اسالمی و حال
در این مقال یعنی سب النبی منتفی گردد.
مطابق این ماده ی قانونی و قاعدهی فقهی پیش گفته ،صرف و
مطلق ادعا (ادعای بدون نیاز به اثبات) متهم دال بر این که
توهین را در شرایط عصبانیت (عصبانیت به هر دلیل ولو بی
دلیل) ،اشتباه ،اصطالحاً از زبان در رفتن و یا نقل قول کردن از
دیگری معمول داشته است ،این ادعای بدون نیاز به اثبات
(جالب این که اصوالً هر ادعایی در محکمه باید اثبات گردد)
میبایست پذیرفته شود و مجازات اعدام به عنوان مجازات سب
النبی مبدل به تا  24ضربه تازیانه میشود( .البته با چنین ادعایی
دیگر سب النبی منتفی میگردد).
سب النبی از جرایم حق الهی است و برای تعقیب نیازمند
شکایت خصوصی نبوده و حداکثر اعالم جرم در مورد این جرم
موضوعیت مییابد.
این جرم مطابق آیین دادرسی کیفری (قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب -قانون موسوم به احیاء دادسراها) با توجه به
این که مجازات اعدام دارد ،در محاکم کیفری استان همراه با
پنج قاضی (یک رئیس و چهار مستشار) تحت رسیدگی واقع
می گردد و مرجع تجدیدنظر از صدور حکم ،دیوان عالی کشور
است.

سهیل عربی ،زندانی محبوس در بند  073اوین که به سب النبی محکوم شده است
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پرونده ی ویژه

اجتماعی

سالی سخت و خشن برای زنان در ایران
مسئله ی خشونت در
ایران ،مسئله ی امروز و
دیروز نیست .داستان های
رفتارهای خشونت آمیز،
باالخص در حوزهی زنان،
داستانی به بلندای
سال های طی شده بر
ایران زمین است .هر زمانی امری و
رفتاری مصداق خشونت تلقی شده و مرتکب به عنوان انسان
خشونت ورز ،ارزیابی و فهم میشود .در این میانه سوژهی اصلی
زنان اند؛ دلیلش شاید تلقی قدیمی جنس دومی از ایشان و تلقی
جدید (جدید به عنوان یک پدیده ی مدرن) از برابری حقوقی و
انسانی است .در جهان قدیم این نابرابری امری پذیرفته شده
بود اما جهان جدید مبانی نظری و رفتاری جدید خود را
میطلبد.
سالی که در ماه های پایانی آن هستیم ،سال خوبی برای زنان
در ایران نبود .رفتارهای خشونت آمیز عجیبی علیه ایشان روی
داد و آن ها با پدیده هایی ،هرچند دارای سابقه ،اما با ابعاد
جدیدی از خشونت ورزی و برخورد غیر انسانی مواجه شدند.
رفتارهایی که جامعهی ایرانی را با سواالت اخالقی جدی مواجه
می کند تا جایی که حتی برخی از آغاز عصر بی اخالقی در
جامعهی ایرانی سخن گفته اند!
در مهرماه امسال به صورت زنان و دختران اصفهانی اسید
پاشیده شد و فجایعی به وقوع پیوست که ملتی را داغدار و متاثر
کرد .گزارش های رسمی پلیس اصفهان تا چهار قربانی را تائید
می کند ولی گزارش های غیر رسمی این تعداد را تا  27نفر
افزایش داده است .گویا اسید پاشی نیز تنها به صورت دختران و
زنان غیرچادری و برخی که در عرف تلقی حکومت از آن ها به
بد حجاب تعبیر می شود ،نبوده است و بوده اند زنانی که حتی
چادری بودهاند و مورد چنین رفتاری قرار گرفتهاند .قدر مشترک
تمام حمله ها ،حمله به زنانی بوده است که در خارج از خانه در
حال فعالیت بودهاند.
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پس از علنی شدن خبر اسیدپاشیها ،در روزهای اول جو امنیتی
بر شهر اصفهان حاکم شد .زنان و دختران اصفهانی و به تبع
آنها در سایر شهرهای بزرگ ایران -مانند تهران -را ترسی فرا
گرفت .این مسئله در اصفهان کامالً نمود داشت و حضور زنان و
دختران در معابر عمومی ،کم تر و کم تر شد .گزارش شده است
که از دو هفته پیش از اسید پاشی ها ،پیامکی با مضمون ”روی
صورت بدحجابان اسید پاشیده می شود“ برای مردم اصفهان
ارسال شده است .در ابتدا نیز ظاهر ًا مواد غیر اسیدی ولی
سوزاننده مانند وایتکس به صورت برخی پاشیده شده که
جراحات سطحی بر جای گذاشته ولی ظاهر ًا جدی گرفته نشده
است.
سهیال جورکش یکی از قربانیان این حوادث توسط دو موتور
سوار مورد حمله قرار میگیرد .او در حالی هدف اسید پاشی واقع
می شود که برای پاسخ گویی به تلفن همراهش در کنار خیابان،
پشت فرمان ماشین شخصی اش ،توقف می کند .ندا نیز مانند
سهیال و در زمان پاسخگویی به تلفن مادرش در کنار خیابان
توقف می کند و به دلیل گرمی هوای روز حادثه شیشه را پایین
می دهد و بعد ...سارا هم در خیابان و در ماشین مورد حمله قرار
میگیرد و الباقی نیز به ترتیباتی به مانند اینها؛ روشهای شبیه
به هم و همه قربانی موتور سوارانی هستند که کاله ایمنی به
سر دارند و چهره پوشانده اند و اسید می پاشند .مواردی از
قربانیان این حوادث فوت می شوند و چشم ها و زیبایی
چهرههایی که از بین میرود.
ابتدا سوی نگاه به سوی دشمنان شخصی قربانیان معطوف شد.
اما شباهت موارد و تکذیب این مسئله که قربانیان دشمن
داشته اند این شک را منتفی کرده است .در این میان برخی
نمایندگان مجلس با حرف هایی عجیب این مسئله را به
سرویس های بیگانه و خارجی ها مرتبط دانسته اند .عباسعلی
منصوری آرانی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،در اواخر مهر ماه سال جاری به ایسنا میگوید” :تا قبل
از دستگیری مجرمان نمی توان درباره ی هویت آن ها قضاوت
کرد اما به طور حتم مجرمان اسیدپاش از طریق سرویس های
اطالعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری میشوند“.
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صرف نظر از این اظهار نظرها که حکم آن سخن موالنا جالل
الدین بلخی را به ذهن متبادر می کند که ”از قیاسش خنده آمد
خلق را!“ ،سخنانی در باب مسئله ی امر به معروف و نهی از
منکر در سال جاری بر زبان امام جمعه های اصفهان بر زبان
رانده شده که می تواند قدری در پیگیری انگیزه و علل مسئله
راهگشا باشد .سید یوسف طباطبایینژاد ،یکی از ائمهی جمعهی
اصفهان در خطبه های نماز جمعه ی خود گفته بود” :مسئله ی
حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با
بدحجابی ،باید چوب تر را باال برد و از نیروی قهریه استفاده
کرد “.و شیخ محمدتقی رهبر ،امام جمعه ی دیگر این شهر نیز
طی سخنانی در خطبههای نماز جمعهی چند ماهی پیش از این
حوادث گفته بود که ”امر به معروف و نهی از منکر ،باید از تذکر
لسانی فراتر برود “.البته او پس از این حوادث گفتار پیشین خود
را تکذیب کرد.
شباهت نوع حمالت ،شباهت قربانیان از این لحاظ که همه
زنان و دخترانی بوده اند که در بیرون از منزل فعالیت داشتهاند و
اظهار نظرهای پیشین ائمه ی جمعه و روحانیون این شهر،
همگی از دست داشتن نیروهای مذهبی حامی حکومت که
می تواند شامل بسیج و سپاه شهر باشد در این حمالت حکایت
دارد .دست پاچگی مسئوالن از محکومیت های ابتدایی و بعد
نسبت دادنش به بیگانگان و درگیری های شخصی
و خالصه عدم پیگیری درست مسئله ،حکایت از
آن دارد که ماجرا ابعادی غیر از آن چه حکومتیان
مدعی هستند ،دارد.
به گزارش بی بی سی فارسی در یکم آبان ماه سال
جاری عبداهلل محمودزاده ،مسئول دفتر جانشینی
فرمانده ی کل قوا در نیروی انتظامی گفت” :عوامل
اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند و هیچ گونه
ارتباطی با موضوع بی حجابی نداشتند “.او با ایرنا
سخن گفت و تائید کرد” :فرد مظنون حساب شده
عمل می کرد اما به زودی دستگیر خواهد شد“.
پیش از او نیز حسین ذوالفقاری ،معاون امنیتی وزارت کشور در
اصفهان ،گفته بود که اسیدپاشی ها به صورت فردی و نه

سازماندهی بوده است.
تاکید بیش از حد مسئوالن امنیتی بر عدم سازماندهی و عدم
ارتباط این مسئله با امر به معروف و نهی از منکر ،خود سوال
برانگیز است .همزمانی این مسئله با طرح امر به معروف و نهی
از منکر در مجلس که به آمران و ناهیان مصونیت در برخورد
اعطا می کرد ،خود دلیل دیگری بر این ماجراست .ایض ًا تاکنون
هیچ خبری از دستگیری این اسیدپاشان به صورت رسمی منتشر
نشده است و هم چنان سخن از شناسایی است تا دستگیری.
حضراتی که جوانان هپی خوان در پشت بام خانه شان را به
طرفه العینی دستگیر می کنند ،چگونه از دستگیری کسانی که
چنین جنایت فاجعه باری را بر مردم اصفهان وارد آورده اند،
عاجزاند!؟
 03مهرماه ،شماری ار فعالین زنان و فعالین سیاسی و حقوق
بشر که عموم ًا به دعوت کانون شهروندی زنان در مقابل
مجلس شورای اسالمی در تهران گرد هم آمده بودند ،به این
فجایع اعتراض کردند و خواستار برخورد قاطع با عاملین آن و
حمایت از زنان و دختران اصفهانی شدند .در اصفهان نیز
شماری از فعالین و شهروندان در برابر دادگستری اصفهان در
همین روز ،گرد هم آمدند .گرچه این حضور ،بازتاب گسترده ای
در رسانه ها داشت و فعالین نامداری در میان حاضران بودند ،اما
توسط حاکمیت ترتیب اثر داده نشد و حتی پس از
آن نیروهای امنیتی با حمله به خانه ی یکی از
این بانوان و فعاالن معترض ،یعنی مهدیه گلرو،
او را بازداشت و روانه ی بندهای امنیتی زندان
اوین کردند .هم چنین عکاس و برخی از
خبرنگاران ایسنای اصفهان نیز در همان زمان
بازداشت شدند.
اما در این حادثه ،جامعه ی ایرانی در یک امتحان
اخالقی نمرهی مطلوبی را کسب نکرد؛ همزمان با
اسیدپاشی ،جمعی از جوانان در برخی از شهرها
مانند تهران ،با پاشیدن آب به صورت زنان و
دختران هموطنشان به ترویج وحشت دامن زدند و با این شوخی
بیجا و ضداخالقی به ترساندن زنان و دختران مبادرت ورزیدند.
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گرچه فرمانده ی انتظامی خراسان رضوی ،بهمن امیری مقدم،
در گفتگو با ایرنا گفته است که سه نفر از این آب پاشان را
بازداشت کرده اند ،اما این سوال در پیش پای جامعه ی ایرانی،
ناظران و تحلیل گران مسائل اجتماعی قرار دارد که ظرف بیش
از سه دهه پس از انقالب چه بر سر جامعه ای که در زمان
انقالب و جنگ هشت ساله اعضای آن حاضر به فداکاری برای
هموطنانشان بودهاند ،آمده است که امروز از فاجعهی اسیدپاشی
طنز می سازند و با آب پاشی ،به شبیه سازی فاجعهبار یک رفتار
ضد انسانی دامن میزنند؟ اینکه چنین سقوط اخالقی اصوالً در
جامعهی ایرانی از کجا می آید ،سوالی ست که میبایست جامعه
شناسان بدان پاسخ دهند .هم چنین حاکمان ایران که همیشه
مدعی تربیت اخالقی جامعه بوده اند ،باید پاسخ دهند که این
سقوط اخالقی در جامعه ای که شب و روز زیر بمب باران
فرهنگی و ارزشی رسانه های وابسته به حکومت است ،از کجا
سرچشمه میگیرد؟
یک ماه و نیم پس از فجایع اصفهان این بار در جهرم یازده زن
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با چاقو و عموماً از ناحیه ی باسن مورد حمله قرار می گیرند و
زنان و دختران مضروب شده کسانی بوده اند که پوشش
استاندارد حکومتی را نداشتند .با پیگیری های نیروی انتظامی
ضارب در  2آذر ماه دستگیر می شود .ضارب ،محمد بهشتی فر،
 66ساله و عضو بسیج قطبآباد ،از توابع جهرم و فرزند سرهنگ
پاسدار جلیل بهشتی فر فرمانده ی بسیج قطب آباد است.
انگیزه ی اعالم شده توسط او امر و به معروف و نهی از منکر و
تحت تاثیر سخنان یکی از روحانیون که ریختن خون بدحجاب
را مباح دانسته ،بوده است .موضوع بسیار ساده است؛ یک جوان
ساده ی روستایی که فرزند یک سرهنگ پاسدار است و در
خانوادهای مذهبی هم بزرگ شده تحت تاثیر چنین سخنانی قرار
می گیرد ،به توهم ثواب دست به چاقو می برد و فاجعه ی جهرم
آفریده میشود.
...و در آخرین مورد تا امروز و در  67آذر امسال ،دیگربان
گزارش می دهد ،به سبک اسیدپاشی های اصفهان به صورت
یک زن در تهران اسیدپاشیده میشود.
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امر به معروف و نهی از منکر و سلطهی هویت دینی
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امر به معروف و نهی از منکر در منظومهی فـکـری-عـمـلـی
مسلمانان جایگاه ویژهای دارد .هر چند این عمل یـک حـکـم
دینی نیست و یک اصل فقهی محسوب میشود امـا در بـاور
بسیاری از مسلمانان معتقد ،انجام ایـن دو عـمـل الزمـهی
نگهداری و حفظ و بقای اس و اساس دین شناخته مـیشـود.
گویا بدون انجام امر به معروف و نهی از منکر ،دیـن ِخـدا در
عرصهی بیرونی و اجتماع یار و یاوری ندارد و از اینرو این دو
عمل عامل حفظ دین است تا دین خدا به کژراهه نـرود و از
اینجا است که انجام این امر بر عهدهی فرد یا افراد خـاصـی
فقط نیست بلکه کل جامعهی دینی ،از آن حیث که دینی است
و کل افراد جامعه از آن حیث که مومن هستند برای حفظ دین
موظف و مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستنـد زیـرا
که دوری از دین تنها بیدینان را گزند نمیرساند بلکه خشـک
و تر با هم میسوزند.
شیعیان به عنوان نحلهای از دین اسالم معتقد هسـتـنـد کـه
حسین ،امام سوم شیعیان ،که قداست ویژهای نزد این مـذهـب
دارد ،از قیام خود در برابر یزید هدفی جز احیای سنت امـر بـه
معروف و نهی از منکر نداشته است و برای این مدعا اسـتـنـاد
میکنند به سخنان حسین در وصیتش به محمدبن حنفیه کـه
در آنجا امام سوم شیعیان به صراحت میگوید که هـدفـی از
قیام جز اصالح امور امت جدش -محمد -که به فساد گرائیـده
و همچنین امر به معروف و نهی از منکر ندارد :انمـا خـرجـت
لطلب االصالح فی امه جدی محمد صلیاهلل علیه و آله و سلم
ان ارید امر بالمعروف و انهی عن المنکر...
در جامعه ی دینی که دین تنها عامل و از قضا مهمترین دوام و
قوامبخش هویت جمعی است ،این امر به معروف و نـهـی از
منکر مکانیزمی است که همهی تالش خود را به کار میبـنـدد
تا جامعه -بخش اندک جامعه ،-نتوانند سر از الک این هویـت
دینی بیرون بیاورند و در اتمسفری جز فضـای دیـن نـفـس
بکشند .در چنین جامعهای هر عامل یا عواملی که بخواهد بـه
این انسجام هویتی لطمه وارد کند امری ضد دینی و مـنـکـر

است و رسـالـت انسـان
مومن آن است که با هـر
چه ضد دیـن اسـت و
الجـــــــرم مفسدهخیز،
بستیزد.
در جامعهی مدرن که از
آن جامعهی پیشامدرن ِسنتی ِتکهویتـی
فاصله گرفته است و هیج هویتی نمـیتـوانـد بـه تـنـهـایـی
قوامبخش جامعه باشد ،الجرم امر به معروف و نهی از مـنـکـر
نمیتواند ابزاری برای انسجامبخشی ِهویتهای چندتکه باشـد.
نباید فراموش کرد که معروف و منکر هر آن چیزی است کـه
دین به انجام آن امر کرده و یا از انجام آن بازداشتـه اسـت و
برای انسان مدرن دین نه یگانـه عـامـل هـویـتبـخـش و
انسجامدهنده است و نه دستورات دینی از آن حیث که دیـنـی
هستند الزماالجرا .از طرفی با شکلگیری دولت مدرن ،آنچـه
الزماالجرا است ،هر آن چیزی است که قانون شده است و این
قانون مانند گذشته از دل دین بیرون نمیآید و امـت دیـنـدار
جای خود را به شهروند داده است .از اینرو عدم رعایت اصـول
و قواعد دینی از آن حیث که دینیاند منکر محسوب نمیشونـد
و رعایت آن معروف .عدم رعایت قوانین ِبرآمده از خِرد جمعـی
برای فرد خاطی عواقبی در بر دارد اما عقوبت آن ربـطـی بـه
دیگر شهروندان ندارد بلکه سر و کار خاطی با قوهی قضاییه و
جریمه و زندان است.
اگر بپذیریم که در جهان جدید انسان تکهـویـتـی نـیـسـت،
خواهیم دید که حفظ هویت دینی به عنوان یک هویت غالب و
قاهر اساساً معنای محصلی ندارد.
جریان نواندیشی دینی که سعی وافر در این مهم داشته اسـت
که بین دین و دنیای مدرن سازگاری برقرار سازد ،از اینرو بـه
این تناقض در جهان امروز پی برده است .بخشی از این جریان
تاثیرگذار در ابتدا تالش کرد که بگوید آنچه جهان جدیـد بـه
عنوان ابزارها و مکانیسمهای مهار قدرت به رسمیت شناخـتـه،
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همان است که در منظومهی فکر دینی به آن امر به معروف و
نهی از منکر میگویند؛ رسانههای آزاد ،احـزاب مسـتـقـل و
مطبوعات ،ابزارهای مهار قدرت هستند و انسان مدرن با ایـن
ابزار قدرتمندان را امر به معروف و نهی از منکر میکند اما هـر
چه این جریان فکری-سیاسی به پیش آمد و حکومت دیـنـی
جمهوری اسالمی بیشتر سیطرهی خود را بر همهی شئـونـات
زندگی شخصی و اجتماعی مردم بسط داد ،تـالش شـد کـه
دربارهی کارآیی یا ناکارآمدی امر به معروف و نهی از منکر در
جهان جدید سکوت شود و تنها به گفتن این بسنده شـود کـه
آنچه جمهوری اسالمی و گروههای مذهبی تندرو بر سر مردم،
علیالخصوص زنان کشور میآورد ،معنای درست و دقیق امـر
به معروف و نهی از منکر نیست اما چندان سخن از ایـن بـه
میان نیامد که معنای درست و دقیق امر به معروف و نهـی از
منکر برای انسان معاصر چیست.
باید گفت همانطور که آنچه در فکر دینی به عنوان “شـورا“
مطرح میشود ،معنای دموکراسی و یا پارلمان نمیدهد و یـا
همانطور که طبالرضا و طبالصادق هیچ نسبتی بـا دانـش
پزشکی جدید ندارد و همانگـونـه کـه زمـیـنشـنـاسـی و
کیهان شناسی قرآنی نسبتی با علوم جدید در این عرصهها ندارد
و قسعلیهذا ،امر به معروف و نهی از منکر هم همـان رکـن
چهارم دموکراسی و مفاهیمی از این دست نیست.
امر به معروف و نهی از منکر متعلق به جهان سنت است کـه
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دین تنها هویت افراد بود و عدم پایبندی به این هویت ،گناهی
نابخشودنی و منکری عظیم بود .انسان امروز و حـتـی انسـان
دیندار امروز به هیچ عنوان انسانی تکهویتی نیست و از ایـن
رو امر به معروف و نهی از منکر نمیتواند پاسدار هیچ هـویـت
جمعی یا فردی باشد.
بیش از هر چیز برای انسان جدید دین امری شخصی اسـت و
امر به معروف و نهی از منکر در شکل لسانی -به اصطالح نرم
 چیزی نیست جز سرک کشیدن در زندگی افراد برای تحمیلیک سبک خاصی از زندگی و پوشش و منش و کـوشـش در
عرصهی فردی و همینطور اجتماعی؛ همان چیزی که به زبان
عامیانه نامش فضولی است.
تحمیل یک سبک و منش و غیرهی زندگی با زبان خوش -که
نزد برخی از مومنان مرحلهی اولیهی امر به معروف و نهـی از
منکر است ،-نامش امر به معروف و نهی از منکر لسانی اسـت
و اگر کارگر نیفتاد بر مومنان است که وارد فازهـای خشـنتـر
بشوند .در شکل غیر لسانی ،امر به معروف و نهی از مـنـکـر
میشود آنچه گشتهای ارشاد در سیوچند سال عمر نـظـام
اسالمی بر سر مردم ایران آوردهاند و اسیدپاشی بر روی زنـان
مرتبهای دیگر -هر چند بسیار خشن -از همین امر به معـروف
و نهی از منکر است.
امر به معروف یعنی تحمیل یک سبک از زندگی و یـک نـوع
هویت به دیگران چه با زبان خوش و چه با خشونت.
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صدور مجوزهای ضمنی مسبب ترویج خشونت در جامعه؛
در گفتگو با دکتر قمر فالح
علی رغم این که هر ساالنه و طبق آمار چند مورد اسیدپاشی در کشور به وقوع می پیوندد اما
اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان که به تازگی گویا دامنه ی آن به تهران نیز رسیده است ،چه
از لحاظ تعدد موارد و چه دالیل وقوع -که قدر مسلم به اختالفات شخصی بین افراد محدود
نمیشود -بی سابقه مینماید.
یکی از فاکتورهای اولیهی وقوع اسیدپاشی را میتوان امکان دسترسی سادهی همگان به اسید
دانست که همین سهولت دسترسی تسهیلگر خشونت نیز میشود .اما به راستی چرا خشونت ،آن
باید
هم در این سطح ،به سطح جامعه کشیده میشود و موجب سلب امنیت شهروندان و خصوصاً زنان میشود؟ اساساً
یک جامعه چه مسیری را طی کند که بتواند شاهد چنین خشونت عریانی شود؟ در این رابطه نظر دکتر شهره قمر فالح ،جامعه شناس
شهری را پرسیدیم...
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خانم دکتر فالح ،تا چندی پیش ،اغلب
اسیدپاشی هایی که در جامعه صورت می گرفت،
عموماً جنبه ی خصوصی داشت(اختالفات شخصی مابین
ل
شهروندان) ،اما اسیدپاشی های اخیر در اصفهان ،گویا دالی ِ
دیگری را شامل می شوند و در واقع این نوع از خشونت به
شکلی عریان به سطح جامعه کشیده شده است ...شما علت این
پدیده را چه میدانید؟
بنده دلیل اصلی اسید پاشیهای اصفهان را نقص ،جاری نشدن
و ملکه ی ذهن نشدن قانون در جامعه می دانم .در واقع
روانشناسی اجتماعی ما به صورتی شکل گرفته که حاکمیت
اقتدار قانون برقرار نشده و قوانین به شوخی گرفته شده است.
این مسئله از بحث کلی تری تبعیت می کند که در رفتارهای
اجتماعی ما نمایان می شود .مثالً در رانندگی مان ،برخوردهای
اجتماعی مان و نیز در دادگاه ها و در جرائمی که اتفاق می افتد،
قانون آنچنان نقش بازدارنده و نقشی که مردم از آن به شکل
یک هنجار تبعیت کنند ،ندارد .چند علت هم دارد .اول این که
قوانین ما ناقص است و منظور از نقص این است که قوانین
مطابق شرایط و نیازهای روز جامعه تنظیم نشده؛ اساساً وقتی
که در یک جامعه ،قانون نمیتواند آن آسیب اجتماعی را کاهش
دهد ،آن قانون باید تغییر کند .اما متاسفانه یک سری از قوانین
ما از گذشته تغییر نکرده و متناسب با زمینه های بروز جرم و
جنایت تطبیق داده نشده است و عالوه بر این ،همین قانون نیز

در مواقعی اجرا می شود ولی در مواقعی نیز اجرا نمی شود .ضمن ًا
برای هر فرد هم یکسان نیست؛ در مواقعی که رفتار و جرم
ال یکسانی هم وجود دارد ،برای یک فرد مجرم ،اشد
کام ً
مجازات ولی برای فرد بعدی هیچ گونه مجازاتی در نظر گرفته
نمیشود .همین مسئله در زندگی شخصی من هم اتفاق افتاده و
به این گونه بوده که ما از سازنده ی یک ساختمان در
همسایگی مان به دلیل مشکلی شکایت کردیم اما شکایتمان
مورد قبول واقع نشد اما همسایه ی دیگری ،از سازنده ی همان
ساختمان به دلیل همان مشکل ،شکایت کرد که به شکایت او
رسیدگی شد .خب می بینید که چقدر چنین اختالفات فاحشی
وجود دارد و جامعه در موارد بسیار جدی تری با آن درگیر است،
در برخی از موارد تبعیض دلیل چنین اختالفاتی می شود و در
بسیاری از موارد هم تفاسیر مختلف قاضی ها موجب چنین
مسائلی می شود و همه ی این ها به این که قانون آن اقتدار
خودش را از دست بدهد ،کمک میکند.
مسئله ی دیگر این است که دادگاه های ما به گونه ای ست که
مردم به کل ترجیح می دهند حتی اگر بدترین ظلم هم به آنها
شده باشد ،به آن جا مراجعه نکنند .مردم چون از اجرای قانون
ناامید هستند و می دانند که سال ها باید زمان ،پول و انرژی
بگذارند و در آخر هم معلوم نیست چه نتیجه ای حاصل شود و
در واقع دادخواهی کردن برایشان یک عذاب الیم است ،ترجیح
می دهند خودشان اقدام کنند و مسائل را خودشان به نحوی حل
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ال
کنند و یا انتقام ظلمی که بهشان وارد شده را بگیرند و یا ک ً
مسئله را فراموش کنند و این ها باعث به وجود آمدن جرم
میشود.
این یک ضرر اجتماعی و بداخالقی است که صورت می گیرد؛
کسانی به خودشان حق می دهد که دادخواهی خودشان را،
خودشان انجام دهند و در واقع خودشان دست به انتقام گرفتن
می زنند و چه بسا که این افراد هم در ذهنشان گمان کنند که
تبرئه می شوند و دست اندرکاران در نهایت با تایید اقدام آن ها،
از آنها گذشت خواهند کرد.
ریشه ی چنین خشونت های عریانی را باید در چه
چیز چستجو کرد؟ آیا آن طور که برخی نیز بر آن
تاکید دارند ،ربطی به مذهب و مسئله ی امر به معروف دارد یا
بایستی به ساختار سیاسی-فرهنگی جامعه نگاه کرد؟
ببینید حتماً به مسئله ی مذهب و امر به معروف مرتبط است.
بخش آخر گفتههای من که مربوط به تبرئهی متهمان از جانب
دستگاه های ذیربط بود ،دقیق ًا مربوط به همین ارتباط بود .یک
مجوزهای ضمنی-و نه صریح و مستقیم ،-داده میشود و چنین
باوری که در حال امر به معروف هستند و گروهی از دست
اندرکاران ،این
اقدام آن ها را
پسندیده تلقی
می کنند ،برای
این افراد به
وجود می آید.
قرار نیست که
هر کسی مجری
قوانین باشد و به
خودش اجازه
بدهد که جای
دستگاه قضایی
بیاید و اقدام کند.
اما متاسفانه وقتی اجرای قانون به دست افراد سپرده می شود،
نتیجهاش همین میشود...
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امروزه ،مسائلی چون افسردگی و رفتارهای خشن به دالیل
متعدد منجمله شکست ها و تنهایی ها و غیره که نقش رسانه ها
در آن را هم نباید نادیده گرفت ،تشدید شده است و در چنین
شرایطی ،تنها قانون است که می تواند عامل بازدارنده باشد که
چنین عاملی در کشور ما ضعیف عمل میکند.
مثالی می زنم :در مورد قوانین رانندگی ،خصوص ًا در کشورهایی
که قوانین سفت و سختی برای برخورد با متخلفان در نظر
گرفته می شود ،مردم واقعاً از این که از قانون تخطی کنند،
هراس دارند .در واقع مسئله ی اصلی ،حاکمیت قانون است که
به زعم من اگر چنین حاکمیتی نبود ،مردم همدیگر را
میخوردند.
خانم دکتر ،در بحبوحه ی اسیدپاشی ها در اصفهان،
بودند شهروندانی که صرف ًا برای خنده و تفریح ،زنان
را با آب پاشی می ترساندند .ارزیابی شما از چنین رفتاری چه
هست؟
من گمان می کنم که چنین رفتاری از پسران نوجوان و جوانی
سر زده است که هیجاناتشان را این طور تخلیه می کنند؛ در
واقع این گروه جای دیگری برای تخلیه ی هیجاناتشان ندارند
که دست به چنین
کاذبی
رفتارهای
می زنند .اما ما نباید
این را به عنوان یک
رفتار جمعی نُرم و
یک رفتاری جمعی
که فراوانی اش زیاد
است ،در نظر بگیریم.
ضمن این که باید در
مورد ریشه ی این
مسئله که جدا از
جامعه نمیتواند باشد،
بحث کرد .به هر
حال این افراد که بیمار ژنتیکی نیستند که حتی بیماران روانی
حاد هم ،اگر بستر مناسب فراهم نباشد ،نه تنها آب پاشی که
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نمی توانند اسیدپاشی را انجام دهند .به هر حال من ریشه را در
سیاست و فضاهای شهری و نه حتی عوامل فرهنگی و
رفتارهای فردی میبینم...
با توجه به این که به نظر می رسد این وقایع به
شکلی جدی امنیت اجتماعی شهروندان و خصوص ًا
زنان را به خطر می اندازد ،شما چه راهکارهایی را برای
گسترش امنیت اجتماعی زنان موثر می دانید؟
بله دقیق ًا امنیت جامعه پایین آمده و ترس در بین مردم و
خصوص ًا زنان به وجود آمده؛ حتی در حال حاضر هراس این که
مردانی که همسر و فرزند و یا خواهری دارند به دلیل همین
ترس از عدم امنیت ،محدودیتهای مضاعفی را بر زنان خانواده
در برخی فضاهای شهری اعمال کنند هم وجود دارد و این در
حالیست که زنان محق هستد که از تمام فضاهای عمومی به
شکلی مفرد همچون مردان ،استفاده کنند.
ببینید اولین اصل داشتن یک جامعهی مطلوب از نظر اجتماعی،
داشتن امنیت است .این امنیت به عنوان یک معیاری ست که
می توان جامعه را از لحاظ مطلوب بودن و یا غیرمطلوب بودن
کیفیت اجتماعی سنجید .امنیت هم ،به خصوص برای زنان و

جوانان مقوله ای بسیار مهم است و چه بسا که این دسته از
افراد ،هیچ سهمی در به وجود آمدن خطر نداشته باشند و
دیگران برایشان ایجاد خطر میکنند.
از راه های رسیدن به امنیت مطلوب ،اول تدوین و تنظیم درست
قوانین و ضوابط مناسب و حتی مهم تر از آن ،اجرای درست و
مناسب آن است .سوم نظارت دقیق بر اجرا و چهارم آموزش
قوانین به مردم از سنین پایین است .قوانین اجتماعی باید در
مدارس و از سنین کودکی تدریس شوند و اهمیت آن برای
نسلی که در آینده وارد اجتماع می شوند ،برایشان کامالً شناخته
و حل شود تا این افراد بتوانند درک کنند که چقدر اجرای قانون
به نفع خودشان و زندگی بهترشان می شود .در نتیجه ی چنین
آموزشی ،خود مردم ،کم کم ناظر به رفتار خودشان می شوند؛
چشم ناظر خودشان میشوند.
نهایتاً این که باید همه از قوانین حمایت کنند و نه این که گروه
مرجع خود مخل قانون باشد ،پس در نتیجه آموزش برای این
گروه مرجع هم امری ضروریست.
با تشکر از وقتی که در اختیار ماهنامه ی خط صلح
قرار دادید.
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حقوقی

مجازات بدلی برای مجرمان اسیدپاشی
اولین الیحه ی قانونی
مربوط به اسید پاشی در
اسفند ماه سال ۴۰۰۱
تصویب شد .این قانون
مقرر می دارد” :هرکس
عمداً با پاشیدن اسید یا
هر نوع ترکیبات شیمیایی
دیگر موجب قتل کسی بشود ،به
مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از
حواس مجنی علیه گردد ،به حبس جنایی درجه یک (  ۴۵تا ۲۵
سال ) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از
اعضا بشود ،به حبس جنایی درجه دوی  ۲تا  ۴۱سال و اگر
موجب صدمه ی دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو  ۲تا ۵
سال محکوم خواهد شد .مجازات شروع به پاشیدن اسید به
اشخاص ،حبس جنایی درجه دو  ۲تا  ۵سال است  .در کلیه ی
موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ی  ۱۱قانون
کیفر عمومی ،بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست“.
بعد از انقالب هم قانونی در مورد جرم خاص اسید پاشی پیش
بینی نشد و طبق نظریه ی مشورتی شماره ی  ۰۱۰۱/۱در
مردادماه سال  ۴۰٣۲در اداره ی کل امور حقوقی قوه ی قضاییه
قسمت اول الیحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید
مصوب سال  ،۴۰۰۱با توجه به قانون مجازات اسالمی منسوخ
اعالم شد ولی قسمت آخر آن و همچنین مجازات شروع به آن
به قوت خود باقی ماند.
ماده ی  ۲٣۹قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۴۰۹۲نیز
مقرر می کند” :جنایت بر نفس ،عضو و منفعت بر سه قسم
عمدی ،شبه عمدی و خطای محض است “.همچنین ماده ۰٣۴
این قانون بیان می دارد” :مجازات قتل عمدی در صورت
تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ،قصاص و
در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر
عمل می گردد “.بنابر این چنانچه اسید پاشی منجر به مرگ
مجنی علیه گردد ،مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد
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اما اگر اسید پاشی منجر به صدمه ی بدنی و نقص عضو مجنی
علیه گردد ،مرتکب به قصاص عضو محکوم خواهد شد .در این
خصوص ماده ی  ۰٣١قانون مجازات مقرر می دارد” :مجازات
جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او
و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ،قصاص و در غیر این
صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد“.
تعریف جنایت بر عضو هم طبق ماده ی  ۰٣۱قانون مجازات
اسالمی ،عبارت است از ”هر آسیب کم تر از قتل مانند قطع
عضو ،جرح و صدمه های وارد بر منافع “.لذا بر اساس این
قانون ،عدهای معتقدند الیحهی قانونی مربوط به اسید پاشی که
بیان شد ،منسوخ گردیده اما در مقابل ،عده ی دیگری هم چنان
به این قانون استناد میکنند.
طبق مواد  ۵١۱و  ۰٣٣قانون مجازات اسالمی نیز ،زن و مرد در
دیه ی اعضاء برابرند تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی
کامل برسد که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد.
بنابراین در صورتی که مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و
چشمان او نابینا شود ،چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی
کامل است ،این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص،
زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
ماده ی  ۰۹۰قانون مجازات اسالمی شرایط قصاص عضو را
شش مورد ،در نظر گرفته است” :الف -محل عضو مورد
قصاص ،با مورد جنایت یکی باشد .ب -قصاص با مقدار جنایت،
مساوی باشد .پ -خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر
نباشد .ت -قصاص عضو سالم ،در مقابل عضو ناسالم نباشد .ث
 قصاص عضو اصلی ،در مقابل عضو غیراصلی نباشد .ج ـقصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد“.
طبیعت ًا چنین شروط سختی ،در عمل اجرای قصاص در مورد
اسید پاشی را غیر ممکن می کند؛ چرا که اجرای قصاص باید از
طریق پاشیدن اسید انجام شود و مایع بودن اسید امکان سرایت
به دیگر اعضا و ایجاد جراحت بیش تر از جنایت را به وجود
می آورد .هم چنین غلظت اسید به کار رفته در جنایت ،فاصله،
نحوه و شدت پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه و جانی،
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آثاری متفاوت ایجاد می کند که مقابله به مثل در قبال جانی
ممکن نیست.
با این توضیحات و با توجه به این که بعد از انقالب ،مجازات
جرم اسیدپاشی ،در قالب قصاص عضو رفته است و همان طور
ال غیرممکن
که اشاره شد ،اجرای چنین مجازاتی هم عم ً
می نماید و مجازات این جرم وفق ماده ی  ١۴۱قانون مجازات
اسالمی به  ۲تا  ۵سال حبس و در صورت درخواست
مجنی علیه ،به پرداخت دیه تبدیل می شود ،جانیان از پیش از
ارتکاب جرم ،می توانند حاشیه ی امنی برای خود متصور باشند.
ال باعث
البته بایستی اذعان داشت که شدت مجازات ،اصو ً
کاهش جرایم در جامعه نمی شود؛ همان طور که در رابطه با
جرایم مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته شده است و ما
می بینیم که هم چنان قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد .اما
ضعفی که در این بین وجود دارد این است که ،مجازات در نظر
گرفته شده برای مجرمان اسیدپاشی ،مجازاتی واقعی نیست و
مجازاتی بدلی است؛
قصاص انجام نمیشود
و مجازاتی که در حال
حاضر انجام می شود،
به تناسب آن جرم ،در
سطح پایین تری قرار
دارد .بنابراین ،نه
این که با افزایش
مجازات ،جرایم کم تر
خواهد شد ،بلکه از این
نقطه نظر که تناسبی
بین جرم و مجازات
نیست ،یک خالء قانونی وجود دارد.
عالوه بر این ،تفاوتی بین اسیدپاشی موردی که بر مبنای
اختالف بین دو فرد و یا گرفتن انتقام با نیات شخصی ،صورت
می گیرد و اسیدپاشی سازمان یافته وجود دارد .در رابطه با اسید
پاشی سازمان یافته ،ما حتی نمی توانیم قایل به این باشیم که
موضوع با قصاص عضو یا حبس خاتمه پیدا می کند و بحث

محاربه ،موضوع ماده ی  ۲۱۹قانون مجازات اسالمی و یا افساد
فی االرض ،موضوع ماده ی  ۲٣١قانون مجازات اسالمی مطرح
می شود و علت این است که این عمل هنگامی که به شکل
سازمان یافته و گسترده انجام می شود ،امنیت جامعه را به خطر
میاندازد و موجب ارعاب مردم میشود.
ماده ی  ۲۱۹قانون مجازات اسالمی در تعریف محاربه بیان
می کند ” :محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان ،مال یا
ناموس مردم یا ارعاب آن ها است ،به نحوی که موجب ناامنی
در محیط گردد .هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی به سوی یک
یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی
نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد ،ولی در
اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ،محارب محسوب
نمی شود “.هم چنین ماده ی  ۲٣١همین قانون نیز در خصوص
افساد فی االرض بیان می دارد” :هرکس به طور گسترده،
مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرائم علیه امنیت
داخلی یا خارجی کشور،
نشر اکاذیب ،اخالل در
نظام اقتصادی کشور،
احراق و تخریب ،پخش
مواد سمی و میکروبی و
خطرناک یا دایر کردن
مراکز فساد و فحشا یا
معاونت در آن ها گردد،
به گونه ای که موجب
اخالل شدید در نظم
عمومی کشور ،ناامنی یا
ورود خسارت عمده به
تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب
اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد ،مفسد فی االرض
محسوب و به اعدام محکوم می گردد“.
از طرفی ،موضوع اسیدپاشی در اصفهان برای مسئوالن هم
قابل اهمیت بود و نمی توانیم بگوییم که نسبت به آن بیتفاوت
بودند .کما این که پس از وقوع ،مقامات اجرایی و قضایی تدابیر

حقوقی

پرونده ی ویژه

گسترده ای را برای برخورد با آن چیدند و در صدد آن بودند که
مرتکبین را شناسایی و دستگیر کنند؛ رئیس جمهور ،سه وزارت
خانه ی کشور ،اطالعات و دادگستری را مامور پیگیری این
موضوع کرد ،رئیس قوه ی قضاییه ،معاون اول خود را به
اصفهان فرستاد ،رئیس دادگستری و دادستان اصفهان احکام
ویژه ای از قوه ی قضاییه برای پیگیری این موضوع گرفتند،
ماموران امنیتی وزارت اطالعات ،سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی
و نیروهای بسیج به حالت آماده باش درآمدند و پیش بینی و
انتظار این بود که با توجه به این تدابیر ویژه ی امنیتی و
دستگیری مرتکبین ،کار به نتیجه خواهد رسید.
در رابطه با چرایی رخ دادن این حوادث نیز ،دو عقیده وجود
داشت :اعتقاد عمومی این بود که این موضوع مرتبط با چالش
مذهبی است .افکار عمومی ،با توجه به تجمعاتی که ترتیب
دادند و شعارهایی که در این تجمعات سر دادند ،غالب ًا معتقد
بودند که این موضوع به افراد تندروی دینی و متعصب مذهبی
مربوط می شود .با این حال مسئوالن همواره بدون هرگونه
اثباتی ،فرضیه ی چالش مذهبی و عقیدتی ،خصوص ًا برخورد با
بدحجابی را به عنوان علت این وقایع رد کردند .زمانی هم
می توانستند رد کردن این فرضیه را ثابت کنند که ظرف مدت

محدودی ،مرتکبین را دستگیر کنند و آن ها را به دست قانون
بسپارند.
سوالی که با توجه به عدم دستگیری مرتکبین پس از گذشت
چند ماه ،مطرح می شود این است که آیا مسئوالن نسبت به
دستگیری آنها ناتوان بودند؟ به نظر من این طور نیست که اگر
این چنین باشد ،فاجعه است؛ با توجه به اینکه در جرایم مشابه،
در مدت کوتاهی مجرمین شناسایی و دستگیر شدند .اگر ما
بپذیریم که عدم توانایی یک کشور با این حجم از نیرو ،برای
دستگیری مرتکبین ،امکان پذیر نیست و چنین چیزی در
مستقالت عقلی ما نگنجد ،موضوع دیگری مطرح میشود و آن
این است که امکان دستگیری وجود داشته و چه بسا شناسایی
هم شده باشند اما با توجه به اینکه شاید به موضوعات عقیدتی
و مذهبی ارتباط پیدا میکرده ،بنابراین مصلحت دانسته شده که
به این افراد به افکار عمومی معرفی نشوند و دادرسی صورت
نگیرد یا این پیگیری متوقف بشود .این همان موضوعی است
که گمانه زنیها در رابطه با اعتقاد عمومی را امروز قویتر کرده
است.

تجمعات مردمی در اصفهان در مخالفت با اسیدپاشی
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خشونت و روحانیت
به خشونت

در ابتدا امر بایستی تاکید کرد که افرادی که در حال حاضر

و

تریبون به دستشان افتاده ،مروج خشونت در میان مردم هستند.

پرخاشگری گرایش پیدا

اما اگر به گذشته ی فرهنگی خودمان در طول این چند دهه

نکنیم .البته باید گفت

نگاه کنیم ،درخواهیم یافت که رواداری دینی و مذهبی اساساً در

جامعه ای که مشکل

فرهنگ ما معنا و مفهوم خود را از دست داده و متاسفانه در

روحی-روانی پیدا کند،

گذشتهی نه چندان دور هم وضعیت به همین ترتیب بوده است.

نمی توان کنترلش کرد .کما این که

مگر روحانیون سنتیتر ،بد و بیراه گفتن به خلفا را نمیپسندیدند

خشونتی که در جامعه ی ما شکل گرفته غیرقابل کنترل است.

و یا فتوای قتل افراد را بدون محاکمه صادر نمیکردند؟ مگر در

مردم جامعه ی ما(به جوامع دیگر کاری نداریم چرا که بحث ما

زمان شاه برای کشتن رزم آرا یا کسروی فتوا صادر نشد و به

مقایسه نیست) عصبی هستند و نسبت به کوچکترین مسئلهای

همان استناد ترورش نکردند؟

واکنش و عکس العمل نشان میدهند.

با توجه به این موارد ،تفاوت امروز با آن

و

مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر،

این که امروزه فتواها و نظرات فقهی
خشونت زا به دلیل قدرت و ابزارهایی مانند
رسانه ،علنی تر بیان می شود؛ آن موقع
فتواها چندان سر و صدا نمی کرد اما امروز
روحانیت به دلیل بهره بردن از قدرت،
آشکارا و بدون واهمه همان رویه ی فکری
را ادامه میدهد.

زمان تنها در یک مورد است .آن هم
اینکه امروزه فتواها و نظرات فقهی
خشونتزا به دلیل قدرت و ابزارهایی
مانند رسانه ،علنیتر بیان میشود؛ آن
موقع فتواها چندان سر و صدا نمیکرد اما
امروز روحانیت به دلیل بهره بردن از
قدرت ،آشکارا و بدون واهمه همان
رویهی فکری را ادامه میدهد.

ریشه ی این خشونت گرایی را هم باید در

آن گونه نیست که امروزه بیان می کنند .از
آیاتی که در قرآن در رابطه با امر به
معروف و نهی از منکر آمده” :وَلْتَکُن مِّنکُمْ
ف
ن بِا ْل َم ْعرُو ِ
خ ْی ِر َو َی ْأ ُمرُو َ
ن ِإلَى ا ْل َ
ُأ َّم ٌة َی ْدعُو َ
وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
” ( :234آل عمران) ،و هم چنین
”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ
ن ا ْلمُن َک ِر
ن َع ِ
ف َو َی ْن َه ْو َ
ن بِا ْل َم ْعرُو ِ
َی ْأ ُمرُو َ

افکار روحانیت مسلمان جستجو کرد؛ افکاری که به هیچ عنوان

ک
ن ال ّل َه َو َرسُو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َ
ن ال َّزکَا َة َو ُیطِیعُو َ
ال َة َو ُی ْؤتُو َ
ص َ
ن ال َّ
َو ُیقِیمُو َ

تعامل با مخالف خود را بر نمیتابد .در واقع سطح تحمل فکری

ن ال ّل َه َعزِی ٌز َحکِی ٌم ” ( :22توبه) تعابیر مختلفی
َس َی ْر َح ُم ُه ُم ال ّل ُه ِإ َّ

و فرهنگی ما ایرانیان بسیار پایین آمده؛ حتی اگر بگوییم پایین

گرفته شده و متاسفانه سواستفاده هایی نیز صورت می گیرد.

بوده است هم اشتباه نکرده ایم .ما همواره در برابر کسانی که با

مرحوم آیت اهلل منتظری در یکی از سخنرانی هایش در تفسیر

ما متفاوتند ،دست به قضاوت های بدبینانه می زنیم و با این

این آیه می گوید” :همان خدایی که پیغمبر(ص) و علی(ع) را

حساب دیگر نمیشود انتظار داشت که دچار توهم تهدید نشویم

ولی قرار داده است ،در این آیه می گوید که یک سری از
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مومنین بر یک سری دیگر والیت دارند و و بر اساس این

نمی دانیم ،به او امر و نهی کنم .متاسفانه آقایان مسئلهی ”امر و

والیت عمومی باید امر به معروف و نهی از منکر کنند“.

نهی“ را همیشه به یک نوع قدرت زورمدارانه تعبیر میکنند ،در

در سال  22هم اتفاقاً عده ای از مومنین به این گمان که بر

حالی که امر و نهی در این جا مشخصاً معنی درخواست دوستانه

مردم والیت دارند ،آنها را امر به معروف

و مشفقانه برای انجام یا عدم انجام کار،

و نهی از منکر کردند؛ ولو با باتوم.

”اولویت“ غیر از ”والیت“ داشتن است .به
خصوص بحث آیهی  71سورهی توبه،
نحل می خوانیم” :به راستى خداوند به
دوستیست .یعنی من باید با یک فردی دوستی
صمیمی داشته باشم و بعد به آن بگویم که این عدل و احسان و اداى حق خویشاوندان
فرمان مى دهد ،و از ناشایستى و کار
کار را بکن و این کار را نکن.

و خود پیغمبر هم بر مومنین والیت

ناپسند و سرکشى باز مى دارد ،او شما را

بنابراین نباید آن آمرین و ناهیان معروف
و منکر را مورد شماتت قرار داد! این در

اندیشه

حالی ست که کسی بر کسی والیت ندارد

می دهد .صراحتاً در آیه ی  13سوره ی

نداشته است” .اولویت“ غیر از ”والیت“ داشتن است .به

اندرز مىدهد باشد که پند گیرید“ که معنای امر و نهی الهی در

خصوص بحث آیه ی  22سوره ی توبه ،دوستی ست .یعنی من

روابط اجتماعی را به موعظه کردن نسبت داده است.

باید با یک فردی دوستی صمیمی داشته باشم و بعد به آن

اکثر علمای شیعه” ،اولیا“ را در آیه ی  22سوره ی توبه ،به

بگویم که این کار را بکن و این کار را نکن .نه اینکه در خیابان

”سرپرست“ و ”صاحب اختیار“ معنا می کنند و این در حالی ست

وقتی فرد غریبه ای را می بینم و هیچ چیز از او و زندگی اش

که ”ولی“ و مشتقات آن در قرآن چنین معنایی ندارد؛ یا به

ترور شدند
فدائیان اسالم
دستدرگروه
حدادپور درکه به
اجساد سالخی شده ی احمد کسروی و منشی اش
اسیدپاشی
مخالفت با
اصفهان
تجمعات مردمی
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معنای قرابت و نزدیکی ست و یا معنای دوستی می دهد .حتی

منکر که به حجاب و روسری و چادر سر کردن -که رفتاری

آن جا که میفرماید” :اهلل ولی الذین آمنوا“ به دوستی خداوند با

ظاهریست -محدود نمیشود و مسائل مهمتری را باید در نظر

مومنین اشاره دارد که به واسطه ی این دوستی و نزدیکی و

گرفت .آیا دروغ گفتن ،سوءاستفاده کردن ،کاله برداری و

خیرخواهی است که نیت خود را خارج کردن آنها از تاریکی به

اختالس کردن و ریاکاری جزو منکرات نیست؟ چرا به این

نور عنوان میکند.

موارد توجه نمی کنند و فقط به دنبال ظاهرسازی هستند؟ قرآن

پس به نظر من این حرف ها مطابق قرآن نیست و تعبیر

ال در مورد امر به معروف و نهی از منکر تعریفی ارائه
هم که ک ً

شخصی افراد و دخل و تصرف در معنی کلمات است .ضمن

نداده است؛ اینکه چه چیز معروف و چه چیز منکر است را زمان

ال چه از لحظ لغوی ،چه تعبیری و
این که تفکرات اسالمی ما ک ً

و مکان و شرایط تعریف می کند .پس وقتی قرآن هم نمی آید

معنایی و چه زمانی و مکانی بایستی مورد
واکاوی قرار بگیرد که بتوانیم به یک
نتیجه ی درست و ملموس برسیم .خالصه
دارد با این دخل و تصرف ها در طول تاریخ
اسالم از حقیقت خودش دور شده است.
ما باید مبانی دینیمان پیرو قرآن باشد .سنت

مصداقی خاص برایش در نظر بگیریم و
تعریف کنیم .این مقوله مصادیق
فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی هم دارد و
ال ممکن
باید این را در نظر گرفت .مث ً
است عطسه کردن در جمع ،در ایران
معروف باشد ،ولی در فرهنگ خاصی از

پیغمبر هم بر همین اساس استوار است؛ کما این که وی حق

نظر اجتماعی کاری زشت محسوب شود و منکر به حساب بیاید.

فتوا نداشته و این حق به صراحت قرآن در انحصار خداست.

مثال بارز این که ،در ایران ،مردم به راحتی در خیابان آشغال

چیزی هم که امروز تحت عنوان امر به معروف وجود دارد و

میریزند اما این کار در برخی از کشورهای اروپایی منکر است و

سازمان ها و تشکیالت عریض

اگر شما در خیابان آشغال

و طویلی که با این اسم

بریزید ،مردم شما را از این کار

تاسیس می شود ،مبنایی در

نهی میکنند.

اسالم ندارد و در نهایت هر

مسئله این است که این روزها

کسی تنها از اطرافیان خودش

برخی علما سعی دارند که فساد

می تواند درخواست کند که کار

ظاهری(اگر اسم بی حجابی را

نیک انجام دهند و از کارهای

بتوان فساد گذاشت و البته بنده

ناپسند دوری کنند.

چنین اعتقادی ندارم) را در جامعه پاک کنند و این در حالیست

ضمن این که باید در نظر گرفت که امر به معروف و نهی از

که فساد در باطن بیداد میکند.
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این که ”صراط مستقیم“که قرآن بدان اشاره

چیزی هم که امروز تحت عنوان امر به
معروف وجود دارد و سازمانها و
تشکیالت عریض و طویلی که با این اسم
تاسیس میشود ،مبنایی در اسالم ندارد و
در نهایت هر کسی تنها از اطرافیان
خودش میتواند درخواست کند که کار
نیک انجام دهند و از کارهای ناپسند
دوری کنند.

تعریفی برای آن بدهد ،ما نمی توانیم فقط

پرونده ی ویژه

موضع گیری های تند در تریبون هایی نظیر نماز جمعه هم جز

تلوزیون فقط ریاکاری بیش تر شده و اعتقادات قلبی کم تر شده

این که نگاه منفی جامعه به روحانیت را منفی تر کند ،نتیجه ی

و همین نشان می دهد که وقتی قدرت سیاسی را ابزار تبیین و
تبلیغ دین در جامعه کنیم ،نتیجه اش

دیگری نخواهد داشت .به هر حال وقتی

موضعگیریهای تند در تریبونهایی
حرفی زده می شود ،باید انتظار تبعات آن را
نظیر نماز جمعه هم جز اینکه نگاه
مذهبی داشت االن مورد پذیرش نیست و
هم داشت .این که بیایند بگویند ”برای
منفی جامعه به روحانیت را منفیتر
مردم خوششان نمی آید .و اگر این آقایان
حجاب باید خون ریخته شود؛ آن هم
کند ،نتیجهی دیگری نخواهد داشت.
معکوس می شود .چهره ای که قبالً یک فرد

خون های پاک“  ،این به چه معنی ست؟ آیا

اندیشه

بدون بادی گارد در بین مردم حضور پیدا

گوینده توصیه می کند که می بایست ترور شخصیت های

کنند و مردم ترسی نسبت بهشان نداشته باشند ،آن وقت متوجه

مذهبی و سیاسی دوباره در کشور شکل بگیرد؟ گویی متوجه

می شوند که نظر مردم چیست .اگر به آیات قرآن دقت کنیم آل

نیستند که چه میگویند.

فرعون در زمان اسارت بنیاسرائیل ،به نوعی یک حکومت دینی

قبل از انقالب مسجدها پر بود و مردم به امور دینی بیش تر

بودند .وقتی در گفتار فرعون دقت کنید حرف من را خواهید

توجه می کردند ،اما االن با توجه به تبلیغات انبوه رادیو و

فهمید.

نماز جمعه ی تهران  -عکس از ایرنا
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بازی زیرکانهای به نام خشونت پنهان
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یک بار خانم  73ساله ای سراسیمه و بدون وقت قبلی وارد دفتر
مشاورهام شد و گفت” :آقای دکتر من رفتهام بیمارستان روانی و
گفته ام مرا بستری کنید؛ من به ظاهر و از نظر همه ی مردم,
دوستان و بستگانم ،زنی هستم خوشبخت که همه به وضعیت و
شرایطم غبطه میخورند .همسر من حداقل  23ماشین مدل باال
و  23خانه در بهترین نقاط تهران به نامم کرده است .او مرا از
عشق خود لبریز کرده و مثل پروانه دور من میگردد .من نه از
نظر مالی و نه از نظر عاطفی هیچ کمبودی ندارم اما واقعیت
ال احساس بدبختی می کنم .راستش من
این است که من کام ً
اصالً آدم خوشبختی نیستم“.
وقتی دلیل این احساس و رفتار را پرسیدم که چرا شما احساس
بدبختی می کنید و چرا درخواست کرده اید که شما را در بخش
روانی بستری کنند ،پاسخ داد” :من تحصیل کرده ی امریکا
هستم و در رشته ی ادبیات انگلیسی در مقطع لیسانس فارغ
التحصیل شده ام و دوست داشتم که در همین رشته ادامه
تحصیل دهم اما همسرم که عاشق من است از من خواست که
من این رشته را رها کنم و در زمینه ی مدیریت صنعتی ادامه
تحصیل دهم .او با دلیل و منطق به من ثابت کرد که زبان
انگلیسی را در موسسه های آزاد هم می توان ادامه داد اما علوم
مدیریتی نیاز به تحصیالت آکادمیک دارد و من هم چون عاشق
همسرم بودم تقریبا قانع شدم و در رشته ی مدیریت ادامه
تحصیل دادم“.
او ادامه داد که ” :من عاشق کار با معتادان بودم و سال ها در
بیمارستان ها به صورت داوطلبانه کار کردم و به افراد معتاد
کمک میکردم تا آن ها را از اعتیاد نجات دهم و دوست داشتم
خودم یک مرکز مددکاری تاسیس کنم و یا با سازمان های
خیریه در این زمینه همکاری کنم اما همسرم به شدت مخالفت
کرد و اجازه نداد من به این شغل که عاشقش بودم ادامه دهم“.
هم چنین من عاشق موسیقی و آهنگ های سنتی بودم و
کتابخانهی من سرشار از آلبومهای خوانندگان سنتی ست و بی
نهایت عاشق تار و سه تار بودم؛ اما همسرم که دارای کارخانه
بود گفت این ها قرتی بازی است ،فکر نان باش که خربزه آب

است و با ده ها دلیل
منطقی و خواهش و تمنا
اجازه نداد من به هنر
مورد عالقه ام بپردازم .او
تمایل جنسی باالیی دارد
و من سرد مزاجم ولی هر
بار اراده کرده است با من رابطه ی
جنسی برقرار کرده است و اکنون من از این رابطه متنفرم
چون همیشه یک طرفه بوده است و من هیچ لذتی از این رابطه
نمی برم .به دلیل مشکل سوءظن و پارانویایی هم که دارد ،من
اجازه ندارم نزد روانشناس بروم تا مشکل سردمزاجی ام را حل
کنم ...و در موارد بی شمار دیگری مثل نوع پوشش ،آرایش
کردن ،رفت وآمدهای خانوادگی و غیره ،من همواره باید بر
طبق نظر ایشان عمل میکردم .االن که  73سال دارم احساس
پوچی و بی هویتی می کنم .من خودم نیستم .او از من چیزی
ساخت که خودش می خواست .من خودم را گم کرده ام .من
هویتم را از دست دادهام“.
وقتی این خانم داستان زندگی اش را می گفت ،یاد نمایشنامه ی
 ،Gas Lightنوشتهی پاتریک همیلتون ،نویسندهی انگلیسی
مربوط به سال  2102میالدی افتادم .این نمایشنامه در امریکا
به عنوان خیابان انجل معروف شده است .داستان این نمایش
ماجرای مردی است که با حیله های مختلف در تالش است تا
به همسرش بقبوالند که دیوانه شده است تا از این طریق بتواند
به اهداف شخصی خودش دست یابد .یکی از حیله های این
مرد ،زیاد و کم کردن شعله های چراغ گازی است و بعد وانمود
کردن به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است .اصطالح ”کَلَکِ چراغ
گازی“ به نوعی آزار روحی-روانیِ دیگران اطالق میشود که به
قربانی اطالعات نادرست داده می شود با این هدف که قربانی
نسبت به خودش و قدرت درک خود شک و تردید پیدا کند.
این دو مثال ،مصداق هایی از ”خشونت پنهان“ هستند .خشونت
پنهان ،نوعی آزار روحی و روانی است که فرد می تواند با این
ت آگاهانه و یا حتی ناآگاهانه ،با احساسات فرد قربانی
آزار و اذی ِ

اجتماعی

پرونده ی ویژه

است که دچار ناکامی می شود .این احساس می تواند از یک
بازی کند و بر او یا زندگیاش مسلط شود.
احساس خفیف ناخوشایند شروع شده و تا یک احساس شدید
خشونت پنهان رفتاری ست بسیار زیرکانه ،لطیف و ظریف که
ادامه یابد.
شاید کم تر کسی در زندگی اش آن را به کار نبرده و از آن بی
بهره بوده است .شاید در پایان این نوشتار خود شما خواننده ی
عصبـــانیت :عصبـــــانــیت یا Madnessو یــــــاگرامی هم تعجب کنید که بارها و بارها در زندگی روزمره ی
Aggressionزمانی است که خشم به رفتار یا گفتار تبدیل
خود مبادرت به این نوع خشونت میکنید و بدون اینکه خودتان
می شود .بنابراین تا زمانی که خشم در درون ماست ،فقط یک
هم بدانید ،متوسل به این نوع خشونت می شوید .اکثر مردم
احساس یا هیجان است و هنوز به عصبانیت تبدیل نشده است
متوجه خشم پنهان در روابط و جامعه ی خود نیستند و جالب تر
اما زمانی که به گفتار یا رفتار تبدیل شد ،دیگر خشم نیست؛
این که ،حتی خودشان هم متوجه نمی شوند که قربانی چنین
عصبانیت است .یعنی همه ی ما در روز بارها و بارها خشمگین
آزاری شدهاند.
میشویم اما این که خشم به خشونت و یا عصبانیت تبدیل شود،
ابتدا اجازه بدهید یک تعریف اجمالی از خشم و خشونت و
دست خود ماست .در واقع ما می توانیم خشم را تحت کنترل
عصبانیت داشته باشیم تا این اصطالحات را درست به کار
خود در آوریم تا به خشونت یا عصبانیت تبدیل نشود.
ببریم ،چرا که در حل مسئلهی خشونت میتواند تاثیر به سزایی
خشونت :طبق تعریف لعتنامهی دهخدا ،خشونت حالتی از رفتارداشته باشد.
است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی ،فرد خشن،
خشم :خشم یا  Angerمانند شادی ،غم ،ترس  ،لذت وخواسته ی خود را به دیگران تحمیل می کند .فرهنگ و بستر
می نویسد” :خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن
غیره یک احساس یا هیجان )(Feeling or Emotion
دیـــــگران در
یک
است.
وضــعیتی بــر
احساس طبیعی
خالف
که همه ی
خواســت شان،
انسان ها روزانه
است “.در واقع
آن را تجربه
در بحــــــث
می کنند؛ وقتی
خشونت ،فرد به
لب تاپ یا
دیگری ضربه یا
کامپیوترتان کُند
آسیب روحی یا
عمل می کند،
فیزیکـــی وارد
کسی
وقتی
می کنـــــد تا
بدون اجازه به
خواســـته های
شما
وسایل
خـود را بـــر او
دست می زند،
تحمیل کند.
وقتی فردی
خشونت
صحنه ای از فیلم چراغ گازی (  ،) Gas Lightبا اقتباس از نمایش نامه ای به همین نام اما
بدقولی می کند
پنهان که نوعی
و دیر به محل
بازی زیرکانه با احساسات طرف برای به سلطه در آوردن اوست،
قرار می آید .در واقع خشم واکنش انسان نسبت به شرایطی
نماز جمعه ی تهران  -عکس از ایرنا
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می تواند به دو دسته ی ”خشونت اجتماعی پنهان“ و ”خشونت
روحی و روانی پنهان“ ،تقسیم شود:
ال به
خشونت اجتماعی پنهان :این نوع خشونت پنهان ،معمو ً
خشونت هایی اطالق می شود که از نظر اجتماعی ،علنی
نمی شوند و در خفا انجام می گیرند؛ لذا فرد پرخاشگر به دلیل
پنهان بودن خشونت همواره در یک حاشیه ی امن قرار دارد.
مانند خشونت های خانوادگی در منزل ،مثل کودک آزاری.
کودک آزاری عبارت است از هر گونه عملی که باعث آزار
روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود،
برخی از این آثار می تواند مخفی باشد ،مثل ممانعت از حاضر
شدن در کالس درس ،محروم کردن او از غذا ،حبس در حمام
یا زیر زمین ،تنبیه بدنی و تجاوز جنسی .کودک آزاری ممکن
است توسط والدین ,معلم ,بستگان و یا رئیس و کارفرمایی باشد
که کودک برای او کار میکند.
نوع دیگر خشونت پنهان ،همسرآزاری است که عمدت ًا خشونت
مردان علیه زنان است .در سه دههی گذشته ۲۵ ،درصد از افراد
متاهل در کشور
ایران در مدت
زندگی زناشویی
خود از سوی
همسرشان مورد
اذیت و آزارهایی
اعم از جسمی،
روانی ،عاطفی،
و
جنسی
اقتصادی قرار
می گیرند .در
سایر کشورهای
جهان نیز با
تفاوت
وجود
فرهنگ و نمادهای اجتماعی ،پدیده ی همسرآزاری وجود دارد؛
به طوری که طبق آمار سایت  ،Tedtalkدر ایالت متحده ی
امریکا در هر  ۴۱ثانیه ،یک زن مورد آزار جسمی قرار میگیرد و

به نوعی دیگر می توان گفت که در هر ساعت  ۰١۱زن مورد
تنبیه بدنی قرار میگیرند .از هر سه زن آمریکایی یکی از آن ها
خشونت خانودگی و یا چیز مشابهی در زندگی اش تجربه
میکند.
خشونت پنهان در خانواده برای اکثر ما اتفاق میافتد ،در همهی
نژادها ،در همه ی ادیان ،در تمامی سطوح درآمدی و تحصیلی.
همه فکر میکنند که خشونت خانودگی برای زنان اتفاق میافتد
در حالیکه این طور نیست و بیش از  ٣۵درصد از آزاردهندگان
مرد هستند و مابقی ( 27درصد) زن میباشند.
یکی از سواالت اکثر مردم از زنان قربانی که مورد خشونت قرار
می گیرند ،این است که چرا به زندگی با یک مرد خشن و
پرخاشگر ادامه می دهید؟ پاسخ کمی عجیب است اما واقعیت
دارد؛ لسلی مورگان اشتاینر کسی که خودش قربانی یک همسر
واقع ًا آزارنده بوده است ،در سخنرانی خود در وبسایت
 Tedtalkدرباره ی :چرا قربانیان خشونت خانوادگی
آزاردهندگان شان را ترک نمی کنند ،می گوید که من با این که
مصادیق بارز خشونت
را از وی می دیدم اما
نمیدانستم که او با من
بد رفتاری میکند...
بهترین راه حل برای
مقابله با خشونت
خانوادگی آشکار کردن
خشونت است .خشونت
در سکوت پیشرفت
می کند .لسلی مورگان
می گوید” :من توانستم
عشق دیوانهوار خودم را
با شکستن سکوت تمام
کنم و امروز هنوز در
حال شکستن سکوت هستم .این شیوه ی من برای کمک به
قربانیان است و این آخرین تقاضای من از شماست .درباره ی
آن چه که این جا شنیده اید صحبت کنید .آزار رسانی تنها در
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سکوت پیشرفت و گسترش می یابد .شما قدرت آن را دارید که
خشونت خانوادگی را به سادگی و با انداختن نور روی آن تمام
کنید .ما قربانیان ،به همه نیاز داریم .ما نیاز داریم که همه ی
شما اسرار خشونت های خانوادگی را آشکار کنید .با صحبت
کردن با فرزندانتان ،همکارانتان ،و دوستان و اقوامتان درباره ی
آزار رساندن آن را روشن و فاش نمایید و برای نجات یافتگان
طرحی نو دراندازید .اولین نشانههای خشونت را تشخیص دهید
و با وجدان مداخله کنید ،خشونت را کاهش دهید و به قربانی
راه امنی برای فرار نشان دهید .ما با هم می توانیم تخت
خوابمان را درست کنیم ،میز شام را بچینیم و در یک فضای
آرام و ایمن که می بایستی چنین باشند ،خانواده هایمان را
تشکیل دهیم“.
 خشونت روحی و روانی پنهان :تو زیاد از حد حساسی .توزودرنجی .حاال چرا حالت دفاعی به خودت میگیری!؟ آرامشت
را حفظ کن! اینقدر زود از کوره در نرو! تو دیوونهای .من داشتم
شوخی می کردم ،تو شوخی سرت نمی شود .داری نقش بازی
می کنی؟ چقدر لوسی؟ چقدر نازک نارنجی هستی؟ مرد هم
اینقدر نازک نارنجی میشود؟ خیلی خوب ،حاال مگر چی شده!
؟ آرام باش تو بیش
از حد به همه چیز
اهمیت می دهی و
همه چیز را جدی
می گیری ...آیا تا به
حال شده وقتی که
دارید از موضوعی
گله و شکایت
می کنید با جمالتی
مشابه ،روبه رو شده
باشید؟ اظهار نظر
فرد برای ساکت
کردن شما وقتی که به رفتار یا گفتار نادرست او اعتراض کردید،
خشونت پنهان محسوب میشود.
آمار بسیار عجیب و باور نکردنی از تحقیقات توماس گوردون (

 )2112نشان می دهد که بیش از  13درصد مردم در روابط خود
دقیقاً بدینگونه عمل میکنند .یعنی شما وقتی دارید مشکلی را
مطرح می کنید ،پیش از آن که شما را بفهمند و درک کنند،
چنین پاسخ هایی را به شما می دهند و سعی می کنند شما را به
مسیری هدایت کنند که خودشان می فهمند و می خواهند.
توماس گوردون می گوید شما در برابر ناراحتی ها ،گله و
شکایت ها ،انتقادهای عزیزانتان نسبت به شما یا زندگی به 26
شیوهی غلط تحت عنوان  RoadBlocksپاسخ می دهید که
همگی بیانگر یک خشونت پنهان هستند؛ چرا که این نوع
پاسخ ها درصدد هستند تا به جای فهم شما ،شما را در مسیر
مورد نظر خودشان قرار دهند:
 مخالفت ،سرزش ،توبیخ ،انتقاد
 فرمان دادن ،زور گفتن ،دستورالعمل دادن
 نصیحت کردن و راه حل نشان دادن
 درسهای اخالقی دادن
 موافقت کردن
 تهدید کردن
 طرد کردن و پس زدن
 بازجویی کردن
 بحث های منطقی،
دلیل آوردن و استدالل
کردن
 تـــجزیه و تحـلیل
کردن
 تحقــــیر کــردن،
برچســب زدن ،دشنـام
دادن
 اطـمینــان دادن و
دلگرم کردن
این روش های برخورد،
منجر به نافرمانی و طغیان ،اضطراب ،ترس ،دلهره ،تنفر,
دورویی و دروغ گویی ،کاهش اعتماد به نفس و کاهش احساس
ارزشمندی و عزت نفس می شود .در تمامی این موارد شما فرد
نماز جمعه ی تهران  -عکس از ایرنا

37

شماره  44دی ماه 1393

پرونده ی ویژه

شماره  44دی ماه 1393

38

اجتماعی

می کند که در کنار شما راحت نیست و باید طور دیگری رفتار
را دچار آزار روحی و روانی نموده و با نیت خیرخواهی او را به
کند ،رُل بازی کند ،دروغ بگوید ،پنهان کاری کند تا شما ناراحت
سمتی که خودتان میخواهید ،سوق میدهید .اینها نمونههایی
نشوید و یا از او خوشتان بیاید .در این حالت او دیگر خودش
بسیار ظریف از خشونت پنهان هستند.
نیست .او تبدیل می شود به چیزی که شما می خواهید اما او
بهترین راه حل برای از بین بردن خشونت پنهان روانی ،پذیرش
دیگر خود واقعی اش نیست .افرادی
است .پذیرش یعنی احترام کامل به عقاید،
احساسات ،انتظارات و رفتارهای فرد بهترین راه حل برای از بین بردن خشونت پنهان که زیاد غُر می زنند ،ایراد می گیرند،
مقابل .پذیرش یعنی من جانم را فدا روانی ،پذیرش است .پذیرش یعنی احترام کامل به زود عصبانی می شوند ،داد می زنند،
می کنم تا شما خودت باشی .من جانم را عقاید ،احساسات ،انتظارات و رفتارهای فرد مقابل .مخالفت می کنند ،تحقیر می کنند،
فدا میکنم تا شما بتوانی حرفت را بزنی و پذیرش یعنی من جانم را فدا میکنم تا شما خودت سرزنش و توبیخ و انتقاد می کنند،
احساساتت را بگویی .من همهی شرایط را باشی .من جانم را فدا میکنم تا شما بتوانی حرفت را قدرت پذیرش پایینی دارند و زندگی
فراهم می کنم تا تو بتوانی خو ِد خودت بزنی و احساساتت را بگویی .من همهی شرایط را با آن ها شیرین و گوارا نیست.
باشی؛ بدون هیچ گونه خودسانسوری .فراهم میکنم تا تو بتوانی خودِ خودت باشی؛ بدون برعکس زندگی با افرادی که قدرت
بدون هیچ گونه پنهان کاری و بدون هیچگونه خودسانسوری .بدون هیچگونه پنهان کاری پذیرش باال دارند ،بسیار شیرین
هیچ گونه نقش بازی کردن .تو می توانی و بدون هیچگونه نقش بازی کردن .تو میتوانی در است.
در کنار من خودت باشی .وقتی پذیرش کنار من خودت باشی .وقتی پذیرش ایجاد میشود گاه شما با عشق خود فرد را اسیر
ایجاد میشود شما در کنار دوست ،اعضای شما در کنار دوست ،اعضای خانواده ،همسر ،خواهر می کنید .دقیق ًا مانند مثالی که در
خانواده ،همسر ،خواهر برادرتان ،مدیر و یا برادرتان ،مدیر و یا همکارتان احساس میکنید که در ابتدای بحث آوردم .ریما دختری
امنترین نقطهی جهان قرار دارید.
است که عاشق مهندسی است اما
همکارتان احساس می کنید که در
می گوید پدرم مرا مجبور کرد بروم
امن ترین نقطه ی جهان قرار دارید .وقتی
رشته ی پزشکی .وقتی از پدرش پرسیدم که آیا شما دخترتان را
سر بر روی شانه های همسرتان می گذارید ،احساس قدرت
مجبورکردید به رشته ی پزشکی برود ،پدر می گوید من حتی
می کنید؛ گویی همه ی دنیا مال شماست .وقتی ما به رفتارها،
یک بار هم به او نگفته ام به رشته ی پزشکی برو اما ریما
عقاید ،احساسات ،موقعیت و شرایط همسرمان ”احترام“
می گوید پدرم از کودکی مرا خانم دکتر خطاب می کرد و
می گذاریم ،پذیرش به وجود می آید .بنابراین پذیرش یعنی
آرزویش این بود که من به رشتهی پزشکی بروم .در همه جا در
”احترام“ به عقاید ،احساسات ،رفتارها و شرایط طرف مقابل .اما
بین دوست و فامیل می گفت دخترم پزشک خواهد شد و من
وقتی ما به آن ها احترام نمی گذاریم و یا می خواهیم دیگران را
هم برای این که عاشق پدرم بودم ،رشته ی پزشکی را انتخاب
مجبور کنیم تا آن گونه که ما می خواهیم رفتار کنند” ،عدم
کردم .در حالیکه من عاشق مهندسی بودم.
پذیرش“ به وجود می آید .وقتی ما طرف مقابل را سرزنش و
پائولو کوئیلو نویسندهی معاصر میگوید :ما حق نداریم هیچکس
توبیخ می کنیم ،متلک می گوییم ،تحقیر می کنیم و یا با
را با عشق خود به زنجیر بکشیم.
رفتارهای او مخالفت می کنیم (بدون اینکه بدانیم دلیل این
بزرگترین هدیهای که میتوانید به دیگران بدهید ،آزادی است؛
رفتار چیست) ،داریم پیام ”عدم پذیرش“ می دهیم و این دقیقاً
آزادی در انتخاب ،آزادی در بیان عقاید ،احساسات و
همان خشونت پنهان است .حال ،گاه این عدم پذیرش ،با
انتظاراتشان.
مجبور کردن است ،گاه با تحقیر و تمسخر کردن و گاه با انتقاد
و سرزنش و توبیخ و متلک گویی .به هر حال فرد احساس

پرونده ی ویژه

عبدالصمد خرمشاهی :نباید از قربانیان اسید پاشی توقع بخشش داشت
عبدالصمد خرمشاهی از معروف ترین و جنجال برانگیز ترین وکالی جنایی ایران است .او که در
سال  2062در قزوین متولد شده ،وکالت پرونده های افرادی چون شهال جاهد ،دل آرا دارابی،
فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی) ،ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور
پرونده ی قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است .به عالوه ،او وکیل
معصومه عطایی ،یکی از قربانیان اسیدپاشی در ایران است.

مورد اسیدپاشی
شوهر گذشته است.

معصومه عطایی در شهریور ماه سال  ،2021پس از رد درخواست ها مبنی بر زندگی دوباره با همسر سابقش،
از سوی پدر شوهر قرار گرفت .خانم عطایی به تازگی و به دلیل گرفتن حضانت فرزند خردسالش ،از قصاص پدر

گفتگو

عبدالصمد خرمشاهی ،در گفتگوی اختصاصی با ماهنامهی خط صلح ،ضمن تاکید بر اینکه جرم اسیدپاشی در بسیاری از مواقع از قتل
هم بدتر است ،گفت ” :از فردی چون معصومه که قربانی چنین جنایتی ست و بزرگ ترین و بدترین زجرها را متحمل میشود ،چگونه
میتوان انتظار داشت که به راحتی بیاید و از قصاص بگذرد “...این حقوقدان ،همچنین معتقد است که در این زمینه خالء قانونی وجود
دارد و اجرا نشدن مجازاتهای قصاص متهمان به اسیدپاشی ،موجب از بین رفتن قبح قضیه در کشور شده است.
آقای خرمشاهی ،بدون مقدمه سوال اولم را میپرسم؛
معصومه ،موکل شما ،به خاطر گرفتن حضانت
بچه اش از قصاص پدر شوهرش گذشت .آیا اگر ،همسر سابق
وی پای چنین شرطی را پیش نمی کشید ،او به واقع خواهان
قصاص بود؟ اساساً شما تا چه حد با قصاص متهم موافق بودید؟
این مطلب جای تامل دارد .ما باید یک لحظه خودمان را جای
معصومه بگذاریم و ببینیم جنایتی که به او شده ،چیست .او
حتی قبل از اسیدپاشی ،مشکالت و سختی های بسیاری در
زندگی مشترکش داشت؛ به این لحاظ که عنوان می کرد
شوهرش بیکار بوده و دنبال کار نبوده و خودش مجبور به کار
کردن بوده است .همینها خود فشارهای زیادی بوده که به یک
دختر جوان وارد می شده .حال بیاییم ببینیم که بعد از این واقعه
چه بر سر او آمده...
خب میدانیم که اسیدپاشی یکی از بزرگترین جرم و جنایتها
ست .اسیدی که جامدات و سنگ و آجر و آهن را از بین میبرد،
حساب کنید که با پوست و گوشت و استخوان یک انسان چه
معامله ای خواهد کرد .می دانید که معصومه بعد از آن واقعه
بینایی چشمانش را از دست داد ،زیباییاش را از دست داد ،زجر
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فراوانی کشید و عملهای متعددی روی صورتش صورت گرفت
و من واقع ًا معتقدم که جرم اسیدپاشی ،جرمی وحشتناک است و
در بسیاری از مواقع از قتل هم بدتر است .چون به هر حال
کسی که به قتل می رسد ،دیگر همه ی مشکالت و
سختی هایش هم به پایان می رسد اما کسی که جنایت
اسیدپاشی روی آن انجام می شود ،تازه مصیبت هایش شروع
می شود .درک چنین شرایطی و آن عذاب و زجری که یک
قربانی اسیدپاشی متحمل میشود ،غیر قابل تصور است و چنین
امری را نمی شود به راحتی درک کرد و فهمید .با این اوضاع و
احوال و با این حجم از سختی ها و مشقت هایی که یک زن
جوان متحمل شده و با آن دست و پنجه نرم کرده -از درد
جسمی و روحی گرفته تا سختیهایی که به واسطهی خانواده و
جامعه به آن تحمیل می شود ،-چگونه می توان انتظار بخشش
داشت که حاال ما بیاییم و به او بگوییم بیا و ببخش!؟ بخشش
ال در موارد قتل ،به هر حال بستگان
چیز خوبی است .معمو ً
مقتول می توانند با اندکی مماشات ،قاتل را ببخشند اما از کسی
که قربانی چنین جنایتی ست و بزرگ ترین و بدترین زجرها را
متحمل میشود چگونه میتوان انتظار داشت که به راحتی بیاید
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و بگذرد .این که معصومه حاضر می شود تحت شرایطی خاص،
به نوعی معامله کند و در قبال امتیازاتی که به او داده میشود،
ال قابل درک است اما هرگز
از این جنایت عظیم بگذرد ،کام ً
نمی شود انتظار داشت چنین فرد آسیب دیده ای خیلی راحت و
آسوده ،ولو این که بخواهیم آثار عفو و بخشش و نتایج و ثمرات
آن را برایش بازگو کنیم ،به گذشت از کسی که این جنایت و
مصیبت را برایش به وجود آورده ،تن دهد.
خب این روزها و خصوص ًا به واسطه ی پرونده ی
ریحانه جباری ،بحث بخشش در جامعه به شکلی
جدی پررنگ تر از قبل شده است اما گویا رویکرد شما نسبت به
این بحث متفاوت است...
نه ،رویکرد من متفاوت نیست .من ترویج خشونت نمی کنم و
نمی گویم خشونت را با خشونت جواب دهیم؛ از یک زاویه ی
دیگر به قضیه نگاه می کنم .من می گویم باید خودمان را جای
قربانی بگذاریم ،در این صورت متوجه خواهیم شد که برایش
سخت است که بیاید و ببخشد .بخشش بسیار خوب است و
تاثیرات شگرفی در جامعه دارد و قطع ًا خشونت نمی تواند چاره
ساز باشد .خشونت را نمی شود با خشونت پاسخ داد و از قدیم
هم گفته اند که خون را با خون نمی شویند .با این حال ،در این
مورد به خصوص بسیار سخت است که قربانی اسیدپاشی به
راحتی بیاید از کسی که این جنایت را به او روا دانسته ،بگذرد؛
مگر تحت شرایط
خاصی قرار داشته
باشد .اسید گوشت و
پوست و استخوان را
مدام تحلیل می برد و
مدام نتایج زیان
بارش ،بدن را بیش از
پیش از بین می برد.
هم بحث عذاب
جسمانی مطرح است
و هم اثرات وحشتناک
روحی و روانی آن ،اعم از دل چرکینی و دل مردگی و افسردگی

که همواره با قربانی جنایت زندگی میکند.
من همان طور که گفتم ،اعتقاد دارم که بخشش چیز خوبی ست
اما این که از یک قربانی اسیدپاشی بخواهیم که ببخشد ،کار
دشواری است و اگر در این گونه موارد قربانی نخواست که
بگذرد ،نباید سخت بگیریم .خالصه این که اگر معصومه تحت
شرایطی خاص ،حاضر می شود از حق خودش بگذرد قطع ًا
تحت تاثیر مسائل دیگری بوده؛ از جمله بحث حضانت فرزندش
و اینکه بگذارند او با فرزندش زندگی کند و برایش مزاحمت
ایجاد نکنند.
تا چه حد قصاص فرد اسیدپاش را کافی میدانید؟ آیا
آن را اساساً عملی بازدارنده تلقی میکنید؟
تاثیر مجازات و تجزیه و تحلیل اثرات مجازات در کاهش و
بازدارندگی جرایم ،مسئله ی ساده ایی نیست که بخواهیم به
اصطالح سریع حکم صادر کنیم و بگوییم فالن کار خوب است
و فالن کار بد است .به هر حال از قدیم االیام بحث مجازاتها
و اهداف آن ها ،میان دانشمندان علوم جنایی ،حقوق دانان ،جرم
شناسان و جامعه شناسان مطرح بوده و به راحتی نمی شود
قضاوت کرد که تاثیر و تناسب مجازات ها چگونه باید باشد .به
ال با یکدیگر متفاوت است و کم و
هر حال شرایط جوامع معمو ً
بیش می دانیم که مجازات ها می توانند نقش بازدارنده داشته
باشند و تا حدی باعث تنبه مجرمان باشد .کسانی هستند که فی
نفسه و فی ذاته تمایل به
ارتکاب جرم دارند و نبایستی
نقش مجازات را در
بازدارندگی یا در کاهش
جرایم ،ولو به صورت موقت،
نادیده بگیریم؛ آن هم در
جامعه ای که به هر حال
خیلی از مسائل نادیده گرفته
می شود و سطح فرهنگ
آن قدر نیست که زبان قانون
عکس از خبر آنالین
و زبان مدارا بتواند کارساز
باشد .باید قدری بیش تر روی جوامع جهان سوم ،در حال توسعه
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یا توسعه نیافته تامل کرد .من معتقدم که اگر در این گونه
جوامع ،این مجازات ها هم کنار گذاشته شود ،سنگ روی سنگ
بند نخواهد شد...
ببینید من این سوال را بیش تر از این منظر پرسیدم
که اجرای مجازات قصاصی که برای اسیدپاشی در
نظر گرفته شده است با توجه به ماده ی  010قانون مجازات
اسالمی که شرایط قصاص عضو را  2مورد عنوان میکند ،عمالً
غیر ممکن است و اتفاق ًا ممکن است مجرمان هم با علم به
همین امر ،دست به جنایت اسیدپاشی بزنند .با این توضیح ،آیا
غیر از قصاص(که عمالً انجام نمی گیرد) مجازات های بهتری
نمیتوان در خصوص چنین وقایعی در نظر گرفت؟
بله ،شرایط دشوار و تساوی قصاص در ماده ی  010قانون
مجازات اسالمی جدید ،باعث شده که قصاص در جرایمی مثل
اسیدپاشی ،مقدور نباشد و علی الظاهر هم تا االن من ندیدم یا
نشنیدم و نخواندم که اجرای قصاص صورت گرفته باشد و
همان طور که اشاره کردید ،شاید یکی از دالیل افزایش و سیر
صعودی افزایش بزه اسیدپاشی در چند سال گذشته ،همین
مسئله باشد چرا که اشکال در اجرای قصاص در بزه اسیدپاشی،
یک مقداری قبح قضیه را از بین برد .به هر حال این یک خالء
قانونی است و به نحوی باید این قضیه اصالح شود و من فکر
می کنم می شود مجازاتهای دیگری پیش بینی یا اعمال کرد
که فرد جنایت کار ،یا افرادی که بالقوه استعداد تکرار جنایت را
دارند ،تا حدودی حساب کار دستشان بیاید و بشود از این
مجازات سنگینی که در نظر گرفته میشود ،به عنوان یک ابزار
که تا حدودی جلوی رشد
این گونه جرایم را می گیرد ،ولو
به صورت موقت ،استفاده کرد.
اما این که چه مجازات هایی
ممکن است جایگزین باشد...
در قانون سال  ،2002حبس با
اعمال شاقه و تبعید هم
داشتیم .من بارها به این نکته
اشاره کردم که می شود این

خالء قانونی و نقیصه را که از عدم تناسب جرم و مجازات ناشی
می شود ،با وضع قانون جدید و مجازات های متناسب با نوع
جرم ،تا حدودی ترمیم کرد .ضمن اینکه زمینهی بروز جرایم را
باید در نظر داشته باشیم؛ این که چه عواملی در افزایش جرایم
موثر هستند.
باز هم یک توضیحی به شما بدهم. :یک عده ممکن است
بالفاصله بگویند ،مجازات فی نفسه چاره ساز نیست .من خودم
هم معتقدم که بدون اقدامات پیشگیرانه ،بدون اقدامات تامینی
و تربیتی و بدون این که ما علل و عوامل جرم و بسترهای رشد
آن را شناسایی کنیم و در صدد رفعش برآییم و بدون از بین
بردن زمینه ی بروز جرم ،طبیعت ًا هر مجازاتی ،ولو مجازات های
سنگین هم ،چاره ساز نهایی نخواهد بود.
جناب خرمشاهی ،دولت و مسئولین تاکنون چه
حمایت هایی از معصومه عطایی ،به عنوان یک
قربانی اسیدپاشی ،در راستای درمانش کردهاند؟
به هر حال اوایل کمک هایی از سوی بعضی افراد خیر و مردم و
پزشکان صورت می گرفت اما قطعاً می دانید که قربانیانی مثل
آمنه یا معصومه و یا افرادی که به شدت تمامیت جسمانی شان
مورد تعرض و جنایت قرار گرفته ،نیاز به معالجه ،مداوا ،مراقبت
و نظارت مستمر دارند .همانطور که عرض کردم ،ماه های اول
تا حدودی به وضعیتش کمک شد اما در حال حاضر یک مقدار
در مضیقه قرار دارد .معصومه بسیار زن ماخوذ به حیایی است و
ال مشکالتش را مطرح نمی کند و زبان به گالیه باز
معمو ً
نمی کند و هم چنان با رنج جانکاه خودش مدارا می کند .اما من
آخرین باری که او را دیدم ،از
صحبت هایش متوجه شدم که
به واقع نیاز به کمک و حمایت
دارد .به هر حال مداوای
مستمر او ،داروهایی که مصرف
می کند و سایر مسائلاش ،نیاز
به هزینه دارد و آنطور که من
از پزشکان شنیدم ،این اسید
عکس از خبر آنالین
دائماً در حال فعالیت و تجزیه و
نماز جمعه ی تهران  -عکس از ایرنا
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تحلیل است .من اطمینان دارم که معصومه دارد صبر و تحمل
میکند و قطعاً نیاز به کمک دارد...
جرم اسیدپاشی ،خصوصاً اسیدپاشی های زنجیره ای
اخیر ،چقدر میتواند جنبهی خصوصی داشته باشد که
ما به یک جرم خصوصی تقلیلش بدهیم؟ آیا موجب به خشونت
کشیده شدن جامعه و یا جریحه دار کردن عواطف و احساسات
عمومی نمیشود؟
هر جرمی از منظرهای مختلف به چند قسمت تقسیم می شود؛
از یک زاویه هم ،جرایم هم جنبهی عمومی دارند و هم جنبهی
خصوصی .اما این که اسیدپاشی اثرات منفی و نامطلوب اش در
جامعه بسیار زیاد است و امنیت جامعه را دچار اخالل می کند و
موجبات تشویش ،نگرانی و وحشت آحاد افراد جامعه را فراهم
می کند شکی نیست و قطع ًا تبعات اسیدپاشی بر جامعه بسیار
هولناک است و مسئلهای نیست که صرفاً بگوییم به فرد یا افراد
خاصی محدود می شود و در همین حد باقی می ماند .اثرات
ناگوار اسیدپاشی در ارکان جامعه و درکلیت امنیت روحی و
روانی جامعه ،قطع ًا تاثیرگذار است و من فکر نمی کنم کسی با
این عقیده مخالف باشد.
من فکر می کنم که مسئولین بایستی نگاه ویژه ای به این بزه
داشته باشند .ضمن این که می طلبد که بعضاً قوانین اصالح
بشود یا قوانین جدیدی وضع شود .به همین خاطر باید بررسی و
تحقیق صورت بگیرد و کار میدانی انجام شود؛ اینکه چه علل و
عواملی باعث می شود که این بزه در جامعه رشد پیدا کند و
اصوالً چه راهکارهایی
برای مقابله با این نوع
جنایت طلبیده میشود که
در آینده شاهد کاهش آن
باشیم وحتی المقدور
اثرات منفی و نامطلوب
این جنایت کاهش پیدا
کند.
بــــه عنوان
وقتتان را در اختـیار
معصومه عطایی و آمنه بهرامی6 ،تن از قربانیان اسید پاشی
آخرین سوال،
ما گذاشتید.
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نظر شما در خصوص اسیدپاشی های اخیر در اصفهان و برخورد
دستگاه قضایی با آن ها چیست؟ آیا شما وکالت هیچ یک از این
قربانیان را هم به دست گرفتهاید؟
ال
من همان زمان که وکالت معصومه را به عهده گرفتم و اص ً
قبل تر از آن ،به کرات در مورد اسیدپاشی هشدار دادم و خواستم
که این قضیه جدی گرفته شود ،اما متاسفانه این چنین نشد و با
وقایع اصفهان یک بحران در کشور به وجود آمد .به هر حال
من معتقدم که خود مسئولین هم دریافتند که بایستی با این
پدیده مقابله شود ،چون اسیدپاشی اثرات بسیار نامطلوبی در
احساس امنیت وآسایش مردم خواهد گذاشت .اما در مورد اینکه
نحوه ی برخورد و پیگیری چگونه بوده و به کجا منتهی شده
است ،نمی توانم قضاوتی داشته باشم ،چون اطالعات جامعی در
ال در حد گفته ها و اظهارات
این رابطه ندارم .اطالعات من فع ً
دیگران است و بر اساس چنین اطالعاتی و بی این که خودم
شخص ًا مسئله را بررسی کرده باشم ،اظهارنظر نمی کنم .صرفاً
همین قدر می توانم بگویم که تاثیرات مخربی که این پدیده
می تواند بر روی امنیت روانی جامعه و فرد فرد مردم ،بگذارد،
قطعاً بر کسی پوشیده نیست.
...و اما در ارتباط با وکالت قربانیان اسید پاشی در اصفهان ،هنوز
نه ،ولی علی رغم مشغله هایی که دارم و با توجه به این که این
قربانیان نیاز به پیگیری قضایی دارند و اکثر ًا توان مالی چندانی
هم ندارند که وکیل بگیرند و یا اینکه اصالً اطالعات کافی در
خصوص پروسه ی قضایی پرونده شان ندارند ،عالقه مند هستم
که به صورت رایگان و بدون
گرفتن کوچکترین هزینهای اگر
به بنده مراجعه کنند ،وکالت
ایشان را به عهده بگیرم و در حد
مقدورات ،اقدامات الزم قانونی در
جهت حمایت از قربانیان این
اسیدپاشیها را انجام دهم.
ممنــون از اینـکه
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تدریس در داتشگاه پرداخت؛ به عالوه از سال  ۴۰۵۱تا ۴۰۵١
سرپرست کمیتهی تئاتر دانشگاه شیراز بود.
شاپور جورکش در کتاب خود که به ”زنان :پروردگان خاک و
پناه خاکیان“ تقدیم شده است ،به تحلیل وجودی خشونت در
زوایای پنهان زندگی ما از میان بررسی متون تاریخی ،ادبی و
عرفانی می پردازد و با شناختی که از ادبیات ایران دارد ،به
نمونه های خوبی از اشعار زن ستیزانه اشاره می کند.
اصطالح ”آدم لِتی ها“ به معنی ”نصفه آدم“ یا ”آدم
نصفهها“ست که نویسنده آن را در جهت تحلیل تاریخ جنسیت
در ایران به کار می برد و عنوان کتاب را نیز به آن اختصاص
می دهد .این کتاب ،ایران را سرزمین عقلهای مذکر با تاریخی
مذکر می نامد و حکایت خشونت آدم لتی ها در آن را همسان با
نسل کشی و خشونت تاریخ مدرنیته میخواند.
در ابتدای این کتاب ،به بخش هایی از نظریات هانا آرنت که
توتالیتاریسم ،قدرت و انقالب محصول عظیم کارهای فکری
اوست ،اشاره و به تفاوت انقالب فرانسه و روسیه با انقالب
امریکا پرداخته شده است؛ انقالب فرانسوی ها و روس ها برای
برپایی عدالت بود و انقالب امریکایی ها برای آزادی .انقالب
اولی به گیوتین ،گردن زدن مخالفان و حکومت وحشت و
خشونت منتهی شد اما انقالب دومی توانست تا حدی به آرمان
خود برسد.
در متن کتاب مذکور به انتقال خشونت از نسلی به نسل بعد ،به
مانند میراثی شوم اشاره شده و تاریخ ادبیاتی که زن ستیزی
می کند ،زنان و سگان را یکی می کند و عقل را مرد و نفس را
زن میداند و در عین حال ستایشها نثار عشق کرده و به خاطر
آن دیوان ها آفریده است ،مورد نقد جدی قرار میگیرد” :در این
دیوان ها چه بسیار عشق هایی که به جنون رسیدند و به انسان
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کامل ختم نشدند .جنونی که به ویرانی نیمه ی دیگر جامعه
منتهی شد و آدم لتیها سرمست از این بادهی عشق ،گویی خود
نمی دانستند که بر شاخ نشسته اند و بن می برند ...این همان
ندیدن دوگونه گرایی ست که شمس کسمایی ،صادق هدایت و
فروغ فرخزاد بر آن تاکید کردند و جامعه را به واکاوی و آسیب
شناسی اجتماعی-فرهنگی آن فراخواندند“.جورکش اما عمده ی
روشنفکران را به مانند شمشیر دولبه می داند و آنان را با
قصاب های کوچه و قداره بندهای خیابان ،یکی میانگارد چراکه
روزی به دفاع از حقوق زنان پرداختهاند و روزی دیگر علیه آنها
چیزی بر زبان راندهاند.
او زنان را به قرار گرفتن در برابر ”آینهی فروغ“ فرا می خواند و
آدم لتی ها را به دیدن و شناختن نیمه ی دیگر خود دعوت می
کند تا آدمِ لتی نمانند .همچنین معتقد است مشاهدهی هموارهی
زنان -که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ،-از
تبعیض های آشکار که عموم ًا با تصویب قانونی بر علیهشان هم
همراه بوده ،یا به سکوت و دم برنیاورندن انجامیده و یا اگر
خواسته اند مخالفت خود را نشان دهند به رادیکالیسم و
انتحارهایی نظیر خود سوزی منجر شده است.
کتاب خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها ،تنها  4روز
پس از انتشار ،توسط اداره ی کتاب جمع آوری و سپس متن پی
دی اف آن با اجازه و درخواست خود نویسنده در فضای مجازی
منتشر شد .خواندن و معرفی این کتاب ،خاصه که نویسنده نیز
از تمامی حقوق مادی خود گذشت کرده است ،به خوانندگان
خط صلح توصیه میشود.
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