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ماهنامه ی حقوقی ،اجتماعی خط صلح
صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد
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همکاران این شماره  :شاهد علوی ،فرناز کمالی ،خالد توکلی ،نیلوفر لنگر ،مرتضی اسماعیل پور ،ساموئل بختیاری ،عمار
گلی ،محمد حبیبی ،سهیل اکبرپور ،محمد محبی ،علیرضا سربازی ،نبز هیمن ،بهزاد حقیقی ،آذر طاهر آبادی و سیاوش
خرمگاه
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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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
سید ابوالحسن بنی صدر :گفتند ،مسلمان نیستی که با اعدام مخالفی
سیمین دبیری :عجب آدمیست واقعاً! می دانیم که در رابطه با کردستان مشخص ًا گفتی بند پوتینهایت را
باز نمی کنی تا آن جا را ساکت نکنی و یا در مورد به خاک و خون کشیدن دانشگاه ها .ما هنوز زنده ایم
بگذارید شاهدان بمیرند بعد تاریخ را به دروغ بنویسید...
فرشاد قاسملو :مگر همین آقا نبود که دُرافشانی میکرد و میگفت در موی خانمها اشعهای هست که مرد
را تحریک می کند و باید زن ها موهای سرشان را با روسری و غیره بپوشانند ...چه حافظه ی بدی داریم
بعضی از ما که خیلی از چیزها را فراموش میکنیم.
رویکرد آیت اهلل منتظری و آیت اهلل خمینی در قبال حقوق بشر /مجتبی واحدی
امیر کریمی :آقای واحدی به درستی در این متن به این که این دو فرد رویکردهای تقریب ًا یکسانی نسبت به حقوق بشر دارند ،اشاره کردند.
متاسفانه خیلی از افراد ،گذشته ی آقای منتظری را نادیده می گیرند و فقط به خاطر همان موضعی که درباره ی اعدام ها گرفتند ،از وی بت
ساختهاند.
نازلی جهانگیری :آقای منتظری درست است که باالخره سکوتاش را شکست و بیش از این با تصمیمات ضد بشری ،همراهی نکرد اما فراموش
نکنیم که پای اقوام ایشان هم در میان بود؛ چه بسا اگر در میان نبود ،آقای منتظری کماکان به سکوتشان ادامه میدادند.

کارتون ماه
کاری از سهیل اکبرپور
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نشریات رمز عبور و ستارهی صبح ،رفع توقیف شدند.
نمازخانهی اهل سنت در منطقهی پونک تهران ،که از مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی از ادامهی فعالیت آن جلوگیری شده بود ،مجدداً
بازگشایی شد.
جمعی از فعاالن حوزهی موسیقی در مقابل خانه موسیقی تجمع کردند و نسبت به اقدامات اخیر دربارهی لغو کنسرتها و ایجاد محدودیت برای
برخی نوازندگان اعتراض کردند.
معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن دستمزهایشان و تبعیضهای موجود در آموزش و پرورش دست به تجمع
اعتراضی زدند.
مراجع تصمیم گیری و امنیتی در ایران ،از اهدا "تندیس مهر" کمیسیون حقوق بشرکانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم به موالنا
عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعهی اهل سنت زاهدان ،ممانعت به عمل آوردند.
بار دیگر از نشست ادبی کانون نویسندگان ایران جلوگیری شد.
محسن رحمانی ،زندانی سیاسی که در بند  ۸زندان اوین به سر میبرد ،با دستور خدابخشی معاون دادستان تهران به یک بیمارستان روانی
منتقل شد.
محمد ملکی ،محمد نوریزاد و شهناز کریم بیگی(مادر مصطفی کریم بیگی) سه تن از فعاالن مدنی که قصد داشتند در مراسم سالگرد محمد
مصدق شرکت کنند ،برای ساعاتی بازداشت شدند.
دکتر قاسم اکسیریفرد ،استاد دانشگاه ،صالحیت فردی و عمومیاش ،به دلیل "داشتن صدایی زنانه" ،توسط کمیتهی بررسی و گزینش
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر رد شد.
رئیس سازمان زندانها گفت” :در  ۶۳سال گذشته جمعیت کشور دو برابر ،اما جمعیت کیفری هفت برابر شده است“.
چندین تن از معلمانی که در تجمع اعتراضی معلمان شرکت کرده بودند در شهرهای تهران و کرج بازداشت ،احضار و مورد بازجویی قرار
گرفتند.
معاون سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر خوزستان ،از افزایش  ۰۵۵درصدی سرطان از سال  ۵۰تا  ۱۹در این استان خبر داد.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی از مرگ ساالنه  ۰۵۵۵شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا خبر داد.
ماموران گارد ،بند  ۹۱زندان رجایی شهر را مورد بازرسی خشن و توهین آمیز قرار داده و چندتن از زندانیان این بند را ،به بند ( ۸معروف به بند
سپاه) احضار کردند.
خانوادهها و نزدیکان اعدامیان سیاسی دههی  ، ۳۵با دخالت نیروهای امنیتی از حضور در گورستان خاوران بازماندند.
نخستین حکم قصاص اسیدپاش)متهم اسیدپاشی به داود روشنایی( در کشور اجرا شد.
نیروی انتظامی در هنگام بازی فوالد خوزستان و الهالل عربستان در ورزشگاه الغدیر اقدام به بازداشت صدها تن از تماشاگران کرد.
یک زندانی محکوم به اعدام در زندان عادلآباد شیراز خودکشی کرد.
یک شهروند سردشتی به نام احمد رسولی بر اثر انفجار مین دچار نقص عضو شد.
محمدهادی ملکیان ،یکی از دانشآموزان ایالمی که در انفجار مین به شدت مجروح شده و پای خود را از دست داده بود ،درگذشت.
یونس عساکره ،شهروند  ۶۰سالهی خرمشهری ،در اعتراض به جمع کردن دکهی میوه فروشیاش و وضعیت بد معیشتی ،مقابل شهرداری
خرمشهر خود را آتش زد.
حامد احمدی ،کمال مالیی ،جمشید دهقانی ،جهانگیر دهقانی ،صدیق محمدی و سیدهادی حسینی 6 ،زندانی سنی مذهب ،در زندان رجایی
شهرکرج اعدام شدند؛ پیکر ایشان ،بدون اجازه و حضور خانوادهها ،دفن شد.
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استادیومهای ورزشی ،شهر ممنوعهی زنان ایرانی
کرد” :متاسفم که چنین روندهای معیوبی هم چنان ادامه دارد و
مسئلهای سهل و ساده را تا این حد پیچیده و دشوار جلوه میدهند
و کشور ما را مضحکهی جهانیان میکنند“.
محمدامین قانعی راد ،رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو
هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز از حضور
زنان در ورزشگاه ها دفاع می کند .وی در گفتگو با ایرنا می گوید:
”شوربختانه هرگز توجهی به جنبه ها و تاثیرگذاری مثبتی که
حضور خانم ها قادر است در ورزشگاه ها ایجاد کند ،نشده است.
زنانی که در آن جا حضور پیدا می کنند ،مادران کنونی و آینده ی
کشور ما هستند .بدون شک حضور آن ها در این عرصه می تواند
در انتقال فرهنگ ورزشکاری و ورزش دوستی به فرزندان و
اعضای خانوادهی آنها موثر باشد“.
قانعی راد در ادامه می افزاید ” :ما همیشه این گالیه را مطرح
کرده ایم که چرا کودکان و نوجوانان ما به قدر کافی به ورزش که
قادر است سالمت جسمی و روانی و کاهش آسیب های اجتماعی
در بر داشته باشد ،نمی پردازند .الزمه ی تحقق چنین هدف هایی،
برخورداری پدر و مادر از درجه ای از سواد ورزشی است .این سواد
ورزشی می تواند از طریق ورزشکار بودن و ورزش دوست بودن به
فرزندان انتقال پیدا کند و یکی از بهترین راه های تقویت و انتقال
آن نیز حضور در استادیوم های ورزشی است .ورزش این خاصیت
را داراست تا از دل تماشاگران خوب ،ورزشکاران خوب را نیز تولید
کند“.
این جامعه شناس هم چنین در پاسخ افرادی که حضور زنان در
استادیوم های ورزش هایی نظیر فوتبال را به دلیل آن چه فضای
نامناسب آن ها می خوانند ،امکان پذیر نمی دانند ،گفت” :واقعیت
این است که حضور بانوان و کمک به خانوادگی شدن این محیط،
می تواند برای مبارزه با اوباش گری و فحاشی در این مکان کمک
کند“.
از سوی دیگر مخالفین نیز دیدگاه های خود را مطرح می سازند.
الله افتخاری ،نماینده ی اصولگرای مجلس هرچند که خود زن
است اما با حضور زنان در ورزشگاه ها ،مخالف است .وی در
این باره می گوید” :من حضور خانم ها در استادیوم های ورزشی و
حتی طرح این مسئله را ضروری نمی بینم و به اعتقاد من این

ساموئل بختیاری
فعال مدنی
موضوع حضور زنان در ورزشگاهها تبدیل به مسئلهای پیچیده شده
است؛ برخی ”جو نامناسب“ ورزشگاه ها را دلیل عدم حضور زنان
می دانند و در مقابل برخی معتقدند همانند مردان ،زنان نیز از این
حق برخوردارند .از طرف دیگر نگاهی امنیتی نیز به این موضوع
در حال شکل گیری است.
به تازگی و به دنبال جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه دوازده
هزار نفری آزادی برای تماشای بازی های تیم ملی والیبال ایران
در لیگ جهانی ،موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها بار دیگر در
فضای عمومی و رسانهای مطرح شده است.
زنان ایرانی در حالی نمی توانند در ورزشگاه ها حاضر شوند که در
هنگام برگزاری مسابقه های بین المللی در ایران ،زنان دیگر
کشورها اجازه ی ورود به ورزشگاه ها را دارند .طبق قانون های
جهانی نیز جلوگیری از ورود خانمها به ورزشگاهها ،ممنوع است.
با مرور مسئله ی ممنوعیت ورود زنان به استادیوم مسابقات
ورزشی ،ناخودگاه وضعیت عربستان سعودی و مسئله ی رانندگی
زنان در این کشور در ذهن تداعی می شود .مسئله ی ساده ای که
در تمام دنیا موضوع ساده ،پیش پا افتاده و معمولی است اما در
عربستان سعودی به معضل امنیتی تبدیل شده است.
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها ،موافقان و مخالفان بسیاری
دارد و هر کدام نیز بر اساس یک استدالل ،از نظر خود دفاع
میکند.
فخرالسادات محتشمی پور ،فعال سیاسی اصالح طلب و از فعاالن
حقوق زنان از جمله موافقان حضور زنان در ورزشگاه هاست .وی
در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا میگوید” ،نه تنها با ورود خانم ها
به ورزشگاه ها و هر مکان عمومی دیگری مخالف نیستم ،بلکه آن
شماره  47را حق طبیعی خانم ها می دانم “.محتشمی پور در ادامه با اشاره به
فروردین این که تا امروز هیچ یک از استدالل های مخالفانِ این ماجرا را
 1394منطقی و مطابق با عقل و شرع و عرف جامعه ندیده است ،تصریح
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زنان

مسئله ی مهمی نیست .ما موضوع های بسیار مهم تر از این قضیه
داریم که الزم است به آن ها توجه شود و روی آن ها مانور دهیم.
زمانی که به جزئیات پرداخته می شود ،ما از امور کالن باز
می مانیم .الزم است که انرژی خود را روی مسئلههای حیاتیتر و
مهمتری بگذاریم“.
افتخاری ،در توصیف این مسئلههای مهمتر ،به موضوعهایی نظیر
ماده ی  ۱۱۵برنامه ی پنجم توسعه در خصوص سالمت و امنیت
کودکان ،ماده ی  ۱۶۵در خصوص زنان و خانواده ،بحث بیمه ی
زنان خانه دار و تاکید رهبری بر توجه به خانه داری به عنوان یک
شغل ،بحث های مربوط به مرخصی های زایمان خانم ها که قرار
بود دولت در خصوص آن اقدام هایی را انجام دهد و غیره اشاره
میکند.
او در مورد برخورد تازهی نیروی انتظامی با زنانی که برای تماشای
مسابقه ی والیبال به ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی آمده بودند
مدعی است که آن چه گفته می شود معموالً با واقعیت فاصله ی
زیادی دارد.
از سوی دیگر فاطمه رهبر ،دیگر نماینده ی اصولگرای مجلس،
مخالفت و موافقت با این مسئله را وابسته به متغیرهای مختلف
دانست .رهبر در گفتگو با ایرنا میگوید” :در برخی از ورزشگاههای
ما شرایط خاصی وجود دارد و ما قادر نیستیم در مورد همه ی
ورزشگاه ها نظری یکسان دهیم .برای مثال در خصوص
ورزشگاه های فوتبال ،به دلیل بزرگی ،زیادی جمعیت ،فضای
ال مردانه است ،سردادن
خاص حاکم بر این محیط که معمو ً
شعارها و دشنامهایی که شنیدن آن ها شایستهی خانمها نیست و
غیره ،حضور بانوان در این شرایط به صالح نیست و من فکر
می کنم حتی خود آن ها هم از حضور در این مکان ها اجتناب
میکنند .البته درخصوص ورزشگاههای مربوط به ورزشهایی نظیر
کشتی ،وزنه برداری ،شنا و غیره ،حضور خانم ها از نظر شرعی و

عرفی به هیچ وجه درست نیست“.
رهبر در خصوص برخوردهای صورت گرفته با زنان از طرف
نیروی انتظامی نظری مشابه با محتشمی پور داشت .او این
برخوردها ،به ویژه در خصوص خبرنگاران را به شدت نقد کرد و
آن را ناگوار دانست.
البته همه ی مخالفین حضور زنان در ورزشگاه ها هم به نرمی
سخن نمی گویند .اصغر ناصر بخت ،معاون سیاسی و امنیتی
فرمانداری تهران ورود زنان به استادیوم مسابقات بین المللی
والیبال را مستلزم نظر شورای امنیت کشور اعالم کرد.
نگاهی امنیتی در حاکمیت که حتی حاضر نیست به خاطر منافع
ملی ،زنان را در جایگاه تماشاچی با مردان برابر در نظر بگیرد و به
آنان اجازه ی حضور و تشویق تیم ملی ایران را بدهد ،دیدگاهی
بنیادگراست که در باورش ،زنان تنها در خانه معنی پیدا میکنند و
از این رو آنان حتی نباید احساساتشان را برای تشویق تیم ملی
مملکت شان به کار ببرند .باید پرسید آیا حضور زنان در استادیوم
ها موضوع امنیتی است که شورای امنیت کشور و شورای تامین
شهرستان درباره ی آن اظهار نظر کند؟ موضوع و اتفاقی که در
تمامی کشورهای اسالمی (حتی کشور دارای مردم به شدت
متعصب سنتی و دینی مانند یمن) زنان به راحتی وارد ورزشگاه
میشوند.
از نگاه دیگر می توان حضور جمعی از زنان را برای تشویق تیم
ملی ایران به نوعی حرکت نمادین برای نشان دادن هویت زنان و
خواست های آنان در جامعه دانست .این مطالبه را میتوان یکی از
خواستههای حقیقی زنان و در سایهی دیگر فعالیتهای مدنی آنان
دانست و نشان دهنده ی آن است که زنان در ایران ،حتی برای
رسیدن به این خواست های کوچک ،چقدر باید مقاومت کنند.
دلسرد نشدن زنان از ایستادن در پشت درهای ورزشگاه و به دست
گرفتن پرچم ایران ،عزم آن ها حتی برای تحقق یافتن همین
خواسته ی به ظاهر کوچک ،به خوبی بازنمای سیاست های غلط و
تبعیض آمیز حکومت علیه زنان است.
تالش برای رفع ممنوعیت حضور تماشاگران زن در استادیومهای
ورزشی از سالها پیش آغاز شده است و کمپینهای مختلف و گاه
پردامنه ای هم در این رابطه جریان داشته است .از آن جمله
می توان به تالش برای ورود به بازی فوتبال ایران و آلمان در
سال  ۹۶۸۶و هم چنین کمپین ” دفاع از حق ورود زنان به
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سادگی عکس العمل نشان نخواهد داد اما با پیگیری و
ورزشگاه ها“ با شعار ”حق زن ،نیمی از آزادی“ (کمپین ”روسری
اطالع رسانی می توان آن ها را به واکنش واداشت “.به گفته ی
سفیدها“) اشاره کرد .جعفر پناهی ،کارگردان نامی ایران ،نیز فیلم
صفایی شماری از فعاالن این کمپین در روز  ۶۹مارس در
معروف ”آفساید“ را روی همین موضوع ساخته است .اما شاید
ورزشگاهی که بازی دوستانه ی ایران و سوئد برگزار می شود
بتوان نامه ی فعاالن سیاسی و مدنی در اعتراض به ادامه ی
حضور پیدا خواهند کرد.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها را هم ،واکنش مهمی از سوی
این نامه واکنش هایی را نیز در سطح جهانی به همراه داشت .سپ
جامعهی روشنفکران ایرانی در این خصوص دانست.
بالتر در مقالهای در هفته نامه ی فیفا ،با اشاره به سفرش به ایران
 ۹۱۵نفر از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور در
در سال  ۱۵۹۶نوشته است ” :عالقه و شور و شوق مردم به فوتبال
نامه ای به رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) از او
تنها موردی نبود که با آن مواجه شده است بلکه قوانینی نیز در
خواستهاند ،به رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی
این کشور وجود دارد که زنان را از حضور در ورزشگاه ها منع
در ایران کمک کند .در این نامه که به امضای فعالین سرشناسی
می کند “.رئیس فدراسیون جهانی فوتبال می افزاید که در جریان
چون شیرین عبادی ،نسرین ستوده ،پرستو فروهر ،محمد نوریزاد،
مالقات با حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ،این موضوع را
محمد ملکی ،حشمت طبرزدی و نازنین افشین جم و غیره رسیده،
با وی در میان گذاشته است و از وی خواسته تا در میان مدت این
آمده است ” :ممانعت جمهوری اسالمی ایران از ورود زنان به
وضعیت غیرقابل قبول را
استادیوم ها برای تماشای
تغییر دهد“.
مسابقات فوتبال ،که از سال
امینه کاکاباوه ،نماینده ی
 ۹۱۸۱شروع شده است ما را
پارلمان سوئد از حزب چپ
بر آن داشت تا از شما به
نیز ،در مطلبی که در
عنوان عالی ترین مقام فیفا
روزنامه ی افتون بالدت به
برای رفع این ممنوعیت
چاپ رسید با اشاره به نقض
ناعادالنه کمک بخواهیم“.
حقوق بشر و به ویژه حقوق
خواست امضاکنندگان نامه
زنان توسط حکومت ایران ،از
این است که ”بر اساس
رئیس فدراسیون فوتبال سوئد
ماده ی  ۶اساسنامه ی
خواست که مسابقه ی فوتبال
فدراسیون جهانی فوتبال،
سپ بالتر در مقالهای در هفته
ما بین تیمهای ملی ایران و سوئد را لغو کند.
عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی به
نامهی فیفا ،با اشاره به سفرش به ایران
به نظر می رسد پافشاری بر ممنوعیت حضور
حالت تعلیق درآید یا حداقل ،همانند اقدام
در سال  ۱۵۹۶نوشته است” :عالقه و
زنان در استادیوم های ورزشی تنها به حیثیت
شایسته ی فدراسیون جهانی والیبال در سال
شور و شوق مردم به فوتبال تنها موردی
ورزشی ایران لطمه می زند ،لطمه ای که در
 ،۱۵۹۰ایران را از میزبانی مسابقات بین المللی،
نبود که با آن مواجه شده است بلکه
بلندمدت می تواند ورزش ایران را دچار بحرانی
که زیر نظر فیفا است ،محروم کند و مانع از
قوانینی نیز در این کشور وجود دارد که
عمیق سازد.
برگزاری هرگونه برنامهی ورزشی سازمان یافته
زنان را از حضور در ورزشگاهها منع
منابع:
از طریق فیفا در ایران شود تا حکومت ایران به
میکند “.رئیس فدراسیون جهانی فوتبال
 -۹مرکز پژوهشهای ایرنا
این تبعیض جنسیتی بر ضد زنان خاتمه دهد“.
دریا صفایی ،بانی این کارزار که پیش تر هم میافزاید که در جریان مالقات با حسن  -۱مدرسهی فمینیستی
روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ،این “Iranian women stand united in -3
کمپینی در راستای تالش برای حضور زنان در
موضوع را با وی در میان گذاشته است و protest and hope at Asian cup”, The
Guardian
ورزشگاه های والیبال راه اندازی کرده بود به
این
مدت
میان
در
تا
خواسته
وی
از
“Iran censors image of Iranian -4
”روز“ خبر می دهد که تعداد امضاها رو به
“
دهد.
تغییر
را
قبول
غیرقابل
وضعیت
women at the Asia cup”, ABC
افزایش است .او می گوید” :می داند فیفا به
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حساسیت بیش از حد مردان در جوامع بسته ای مانند افغانستان
نسبت به زنان که معموال از یک نوع عقدهی حقارت جنسی ناشی
می شود ،باعث بسا درد سر ها برای زنان می گردد .گشت و گذار
زنان در خیابان های شهر ،به علت آزارهای جنسی از سوی مردان،
به شدت دچار مشکل است .ترس از آزار و اذیت های خیابانی که
از یک متلک ساده تا فحش های رکیک ،و از تماس کردن ها تا
تجاوزات جنسی ،همه را در برمی گیرد ،جرات و حوصله ی بیرون
شدن از خانه را از زنان میگیرد.
بنا بر شیوه های غیر منطقی پرورش در اجتماع افغانستان ،تابوهای
سنتی ،باورهای خرافاتی و برداشت حربه ای از دین ،جای زن
همواره در چاردیواری خانه تعیین گردیده است و فضای باز و
محیط شهری بیرون از خانه ،عمالً به مردان سپرده شده است و با
این رویکرد هر مردی به خودش حق می دهد یکه تاز میدان های
شهر باشد و از رساندن هیچ گونه آزار و اذیتی به زنان خودداری
نکند.
اما زنان نسل جدید که زهر این همه خشونت را از کودکی
چشیده اند و اکنون محیط اطراف شان را به خوبی زیر نظر دارند،
برای بازی کردن نقش واقعی شان در اجتماع ،پا به میدان مبارزه
می گذارند و از هر راه ممکن در مقابل این یکه تازی قدعلم

زنان

زن زره پوش افغان ،مورد هجمه و تهدید است
نیلوفر لنگر
روزنامه نگار
میکنند.
چندی قبل بانوی افغان در کابل اقدام به حرکت نمادینی کرد که
سبب واکنشهای زیادی در میان مردم و شبکههای اجتماعی شد.
کبرا خادمی ،بانوی هنرمند در رشته ی هنر اجرا
) ، )performance artبا پوشیدن زره آهنی و ظاهر شدن در
یکی از مکان های عمومی و پر جنب و جوش شهر کابل
اعتراضاش را در برابر آزار خیابانی اعالم کرد.
او در مورد چرایی این اجرایش به خط صلح می گوید” :هدف از
این اجرا ،آغاز بحثی در مورد آزار خیابانی در بین مردم و
شبکههای اجتماعی بود و این که از یاد نبرند که چیزی به نام آزار
خیابانی وجود دارد .این یک حرکت نمادین و ساخته و پرداخته ی
ذهن خودم به عنوان یک زن افغانستانی است ،که از آوان کودکی
مورد آزار و اذیت های جنسی قرار گرفته و همواره در خطر زندگی
میکند“.
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که مردم اطرافم همه به طرفم برگشتند و مالمتم کردند که چرا
چنین صدایی کشیدم ،در حالی که هیچ کس توجهی به مرد اذیت
کننده نشان نداد و بارهای دیگر همین طور ...که هر بار پرسش
من بزرگ و بزرگتر می شد و در نهایت تصمیم گرفتم با پوشیدن
لباس آهنی ،به این وضعیت اعتراض کنم و به کمک یک حلبی
ساز ،زره آهنی درست کردم“.
مینا رضایی فعال حقوق زن در کابل با ابراز نگرانی از اوضاع زنان
در افغانستان می گوید که اعتراض کبرا خادمی متفاوت بود و به
همین سبب واکنشهایی را در جامعه به همراه داشت.
به گفته ی خانم رضایی ،پس از انجام این حرکت ،که توجه
رسانه ها و شبکه های داخلی و بین الملی را به خود جلب کرد،
تهدیدها و واکنش های زیادی علیه خادمی آغاز شدند .عده ای از
طریق فیسبوک ،ایمیل و تلفن و عده ای هم مستقیماَ او را مورد
سرزنش و تنبیه قرار دادهاند.
خانم رضایی می گوید” :جامعه ی افغانستان قابلیت هضم چنین
اعتراض هایی را ندارد ،اما این حرکت ها آغاز یک تغییر تدریجی
میتواند باشد“.
در عین حال کبرا خادمی نیز ،با وجودی که از صحبت با رسانهها
و گشت و گذار در بیرون از خانه در هراس است به میگوید:
”هنوز باور مند هستم که هر حرکت اعتراض آمیز ،دیوارهای
ساختار تبعیض گرا را هرچند هم که آهنین باشد ،به نحوی از انحا
خواهد لرزاند“.

این حرکت اعتراض آمیز که در یکی از مکانهای پرجمعیت شهر
کابل در حدود  01دقیقه اجرا شد ،با واکنشها و عکس العملهای
زیادی مواجه گردید.
مینا رضایی یکی از دوستان کبرا خادمی که در جریان اجرای
نمایش ،او را همراهی می کرد نیز به ما می گوید” :ما به تماشای
حرکت کبرا رفته بودیم و او را همراهی می کردیم .او پل کوته
سنگی را تا آخر ،در ظرف ده دقیقه پیمود و درین جریان عده ای
جیغ می کشیدند که این چه طرز پوشش است ،آیا تو نمی شرمی؟
عده ای سنگ پرتاب می کردند و از عقب اش می دویدند و او
همچنان سرعت اش را بیشتر میکرد و ادامه میداد“.
کبرا خادمی مثل هزاران دختر افغان ،از آزارهای خیابانی که در
طول زندگی اش از کودکی تاکنون متحمل شده است ،روایتهایی
دارد .خادمی به یاد می آورد که چگونه از کودکی شاهد آزارهای
خیابانی بوده و آرزوی آهنین پوشیدن را برای در امان بودن از این
آزارها داشته است .او می گوید ” :نخستین بار هنگامی که چهار یا
پنج سال داشتم روزی در خیابان مردی به بدنم تماس کرد و من
فقط سکوت کردم و این پرسش در ذهنم ایجاد شد که چرا؟
همان زمان با خود اندیشیدم که کاش لباس زیرپوشم آهنی
میبود“...
خادمی ادامه می دهد ” :این حرکت در جریان زندگی ام تاکنون
بارها تکرار شده و من عکس العمل های متفاوتی نشان دادم؛ مثالً
یک بار هنگامی که مردی به بدنم تماس کرد ،جیغ بلندی کشیدم
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سال  43برای جنبش نوپای معلمان ،سال خروج از سکوت بعد از
نزدیک به هشت سال رکود و انفعال و آغاز اعتراضات مدنی بود.
هنوز در ماه های اولیه ی سال جدید بودیم که سیلی از نامه هایی
سرگشاده از طرف معلمان خطاب به مسئوالن دولتی و نمایندگان
مجلس در رسانه ها منتشر می شد .پس از آن بود که طومارهای
اعتراضی با امضای معلمان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی از
استانهای مختلف ،یک به یک روانهی پایتخت میشد .به نیمهی
سال نرسیده بودیم که مربیان پیش دبستانی در اعتراض به
وضعیت بالتکلیف خود در شهریور ماه در مقابل مجلس به
اعتراض نشستند .آغاز سال تحصیلی هم بهانهای بود برای انتشار
بیانیه های اعتراضی به مناسبت بازگشایی مدارس که از سوی
تشکل ها و فعاالن صنفی مستقل انتشار می یافت .هسته ی
مشترک همه ی نامه های سرگشاده ،طومارهای اعتراضی و
بیانیهها ،اعتراض به وضعیت اسفناک معیشتی معلمان و درخواست
برای رفع تبعیض بود .همهی این ها خبر از شروع جدیدی میداد.
استفاده ی معلمان از شبکه های مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین
نظیر وایبر ،تلگرام و واتساپ برای ایجاد ارتباطهای مجازی ،منجر
به هماهنگی های گسترده ی کشوری میان معلمان شد .نتیجه ی
چنین هماهنگی های گسترده ای، ،شکل گیری دو تحصن نسبتاً
موفقیت آمیز در بهمن واسفند  43بود .تحصن هایی که بدون
متولی مشخص و صرف ًا براساس ارتباطات مجازی شکل گرفت.
این تحصنهای بدون متولی در تاریخ اعتراضات مدنی معلمان در
طول دو دهه ی اخیر بی سابقه بود؛ چرا که پیش از آن و به
خصوص درسالهای دههی هشتاد ،همواره اعتراضات و تحصنها،
در نتیجه ی فراخوان تشکل های صنفی و از جمله کانون صنفی
معلمان شکل می گرفت .پس از آن بود که کانون صنفی معلمان

تجمع دهم اسفند معلمان در زرین شهر اصفهان  -عکس از خط صلح

معلمان

ده اسفند،گامی به پیش درجهت اتحاد صنفی
محمد حبیبی
فعال صنفی
به عنوان یکی از تشکل های فراگیر درخواست برگزاری تجمع
برای دهم اسفند را روانه ی وزارت کشور کرد .تجمع دهم اسفند با
وجود مخالفت مسئوالن دولتی و وزارت اموزش و پرورش ،به
صورت فراگیر در سراسر کشور انجام شد و به نقطه ی عطفی در
اعتراضات مدنی معلمان درسال های اخیر تبدیل شد .آن چه که
بیش از همه در این اعتراضات مشهود بود ،اتحاد صنفی و
گستردگی جغرافیایی آن بود.
گستردگی تجمع ده اسفند
بازتاب رسانه ای گسترده ی تجمعات دهم اسفند معلمان ،بیش از
هر چیز ناشی از فراگیری تجمعات در سراسر کشور بود .در بیش از
هجده استان کشور ،معلمان در مراکز استان به صورت همزمان
دست به تجمع زدند .در بیش تر این استان ها ،عالوه بر مراکز
استان، ،شهرهای دیگر استان هم شاهد تجمعات مشابه بود .چنین
تجمع فراگیری نه تنها در طول دو دهه مبارزات صنفی اخیر
معلمان بیسابقه بود که به جرات میتوان گفت در میان گروههای
صنفی فعال در داخل کشور ،مشابهی نمی توان یافت .اقبال
گستردهی معلمان به فراخوان کانون صنفی ،بیش از هر چیز ناشی
از وضعیت معیشتی و مشکالت اقتصادی است که در شرایط
کنونی به صورت مطلق در زیر خط فقر-اعالم شده ازسوی
مراجع رسمی -زندگی می کنند .درحالی که میانگین خط فقر یک
خانوار چهار نفره در مراکز شهری بین دو میلیون و چهارصد تا سه
میلیون تومان اعالم شده است ،میانگین دریافتی یک معلم با
بیست سال سابقه ی کاری ،حداکثر یک میلیون و دویست هزار
تومان است .بودجه ی آموزش و پرورش در سال  44هم نشانی از
ترمیم این شکاف حقوق دریافتی/خط فقر ندارد .در نتیجه
اعتراضات معلمان ،بیش از هر چیز ،به شرایط زیستی آنان بر
می گردد و اگرچه موارد دیگری هم چون اعتراض به کمبود
امکانات در مدارس و وضعیت پایین کیفیت آموزشی را هم شامل
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معلمان

اسفند است .عالوه بر این ،صدور بیانیه از سوی دیگر گروه های

میشود ،مشکل معیشت در این میان در راس خواستهها قرار دارد.
دستاوردهای تجمع دهم اسفند
بلوغ مدنی ،انسجام جمعی و سازماندهی خودجوش با بهره گیری

دفاع از تجمع مدنی معلمان و حضور برخی دانشجویان و فعاالن

از شبکه های مجازی ،از ویژگی های موثر این تحرک جمعی بود.

کارگری در این تجمع ،بیش از هر چیز نشان از نوعی اتحاد صنفی

گستردگی این اعتراضات در سراسر کشور به گونه ای بود که به

در میان گروه های فرودستی بود .وضعیت معیشتی مشابه در میان

حق می توان جنبش معلمان را ،پیشتاز اعتراضات مدنی در

کارگران ،پرستاران و معلمان ،آن ها را در شرایط اتحادی نا نوشته

جامعهی کنونی ایران تلقی کرد .فضای امنیتی سالهای بعد از 88

قرارداده است .چشم انداز چنین اتحادی ،قدرتمندی جامعهی مدنی

و ارعاب تشکلهای صنفی در این سالها ،موجی از رکود و نخوت

ایرانی خواهد بود .اما پیش از آن ،هرکدام از گروه های صنفی

را در فعالیت های صنفی ایجاد کرده بود اما تجمع ده اسفند،

نیازمند سازماندهی گسترده ی اعضا و گسترش کمی وکیفی

موجبات شکست این فضای سنگین را فراهم کرد؛ تا جایی که

تشکل های مربوط به خود هستند .درمیان معلمان ،کانون صنفی

حتی رسانه های داخلی هم با وجود فشارها ،به انعکاس خبرهای

ظرف مناسبی برای سازماندهی گسترده ی معلمان است؛ اگر چه

آن پرداختند .بسیاری از فعاالن صنفی تا یک روز پیش از برگزاری

در شرایط کنونی توانایی رهبری سراسری ندارد ،با این همه تغییر

تجمع ،امید چندانی به برگزاری موفقیت آمیز آن نداشتند و نگرانی

در ساختار مدیریتی و ورود نیروهای جوان به مرکزیت تصمیم

از برخوردهای امنیتی هم چنان وجود داشت .اما گستردگی حضور

گیریها ،میتواند پتانسیل الزم برای سازماندهی گسترده را فراهم

معلمان و انسجام مدنی آنان در پایبندی به تجمع سکوت ،امکان

کند .امروز نسبت به گذشته چشم انداز روشنتری از فعالیت های

برخوردهای امنیتی را به حداقل رساند .در چنین شرایطی است که

صنفی و امکان رسیدن به خواسته ها فراهم شده است و امکان

حتی در روزهای پایانی اسفند  44- 43و 42اسفند -و بدون

رسیدن به اتحاد صنفی چشم اندازی است که تجمع دهم اسفند

مشارکت کانون صنفی معلمان ،فرهنگیان در شهرهای یزد،

پیش روی معلمان گذشته است .با این حساب سال  44سال

شهرکرد ،اردبیل و شیراز در مقابل مراکز استانداری دست به

سرنوشت سازی در کنش های صنفی /مدنی معلمان خواهد بود.

تجمعات اعتراضی زدند .بدون شک شکست فضای ارعاب ورکود

باید به انتظار نشست و دید.

صنفی و برخی فعاالن روشنفکری ،همچون کانون نویسندگان ،در

حاکم بر فعالیت های صنفی ،از دستاوردهای مهم تجمع دهم
عکس ماه

یونس عساگره ،دستفروش خوزستانی
که در اعتراض به برچیده شدن بساط
میوه فروشی اش ،خودسوزی کرده بود،
در بیمارستان مطهری تهران
درگذشت...
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تفاوت معنی دار در دو سوی خلیج گواتر

اقتصادی

محمد محبی
کارشناس ارشد امور بینالملل

تاملی بر مصایب استان سیستان و بلوچستان
خلیج گواتر ،خلیج نسبت ًا کوچکی ست در دریای عمان که در
منتهی الیه جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان قرار گرفته
به طوری که نیمی از آن در ایران و نیمی دیگر در پاکستان است.
این خلیج به دلیل نزدیکی به مدار رأس السرطان و قرار گرفتن در
مسیر بادهای موسمی ،دارای آب و هوای گرمسیری است.
روستاهای گواتر و پسابندر در نیمه ی ایرانی این خلیج قرار دارند.
ساکنان این روستاها را مردم بلوچ با مذهب سنی حنفی تشکیل
می دهند که عموم ًا به ماهی گیری و حصیربافی مشغول هستند.
گواتر به عنوان یکی از مراکز اصلی پرورش و صادرات میگو در
ایران در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .البته
وجود باند فرودگاه متروکهی انگلیسی ها در این خلیج ،بیانگر این
است که این منطقه در گذشته نیز روزگار پررونقی داشته است.
از خلیج گواتر که به سمت غرب حرکت کنیم به بندر چابهار
می رسیم و اگر از همان خلیج به سمت شرق حرکت کنیم به بندر
کراچی در پاکستان خواهیم رسید.
معموالً در کشورهای پیشرفته ی جهان ،بهترین و توسعه یافته
ترین شهرها در سواحل دریاها و اقیانوس ها واقع شده اند؛ چرا که
تجارت مهمترین دلیل تاسیس این شهرها بوده است .اما در ایران
شهرهای بزرگ و پیشرفته عمدت ًا در همسایگی کویر و یا در
کوهپایهها بنا شده اند .شاید به دلیل سبک زندگی ایرانیان از هزاره
های گذشته تا به حال که امنیت بر تجارت ترجیح داده شده است.
شوربختانه آنکه محروم ترین استان های ایران در سواحل جنوبی
ایران قرار دارند .عقب مانده ترین استان ایران از لحاظ اقتصادی،
یعنی استان سیستان و بلوچستان ،دارای یک خط ساحلی طوالنی
شماره  47در دریای عمان است .دریایی که به اقیانوس هند و به تمام
فروردین آب های آزاد جهان وصل می باشد .این استان تا  21سال پیش
 1394بزرگترین انبار غله ی ایران بود و از برکت دریاچهی هامون بهره

می برد ولی با خشک شدن تدریجی این دریاچه ،به سمت عقب
ماندگی محض حرکت کرد؛ در حالی که خط ساحلی این استان
می توانست زمینه ی توسعه اقتصادی را فراهم کند .براساس
آمارهای رسمی ،نرخ بیکاری در این استان  32درصد است که
رقم نگران کننده ای است .هم چنین  44درصد کل جمعیت
بیسواد ایران در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند.
به راستی مشکل کجاست؟ برخی ،اقلیم این استان و آب و هوای
آن را دلیل اصلی عقب ماندگی ذکر می کنند .برخی هم بر این
باورند که چون مذهب اکثریت مردم این استان ،بخصوص بلوچها،
با مذهب رسمی کشور متفاوت است ،لذا حکومت های مرکزی،
نسبت به توسعهی این استان بیتفاوت بودهاند.
اکثریت قاطع بلوچ ها ،مسلمان اهل سنت و پیرو مذهب خنفی
هستند .مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان ،می توان گفت که
معتبرترین مدرسه ی علوم دینی اهل سنت در کل ایران است و
طلبه هایی از سراسر ایران و حتی افغانستان و پاکستان و
تاجیکستان ،در آن مشغول به تحصیل هستند .موسس این
مدرسه ی بزرگ ،مرحوم مولوی عبدالعزیز مالزاده است که هنوز
هم محبوبترین رهبر دینی اهل سنت در ایران است .وی در سال
 0328نماینده ی استان در مجلس خبرگان قانون اساسی بود و در
اعتراض به تصویب اصل  04قانون اساسی ،از نمایندگی استعفا
داد .آن مرحوم بر این باور بود که در این اصل به جای آن که
مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی اعالم شود ،دین اسالم ،به
طور کلی دین رسمی تلقی شده و مذاهب شش گانه ی جعفری و
حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و زیدی ،به طور مساوی به
رسمیت شناخته شود .مدیر فعلی این مدرسه که امام جمعه ی
کنونی اهل سنت زاهدان هم هست ،مولوی عبدالحمید اسماعیل
زهی است که داماد مرحوم مولوی عبدالعزیز هستند .ایشان فردی
خوشنام ،نه تنها در میان اهل سنت ایران بلکه در میان بقیه ی
قشرهای مردم ایران هستند .نقش او در آزادی مرزبانان ایرانی در
سال  ،0343بسیار چشمگیر بود.
با تمام محدودیت هایی که برای مردم این استان لحاظ شده و
بارها در تریبون های رسمی ،به شخصیت های مورد احترام آن ها
توهین شده است ،ولی به آن شکل هرگز حرکتهای رادیکالی در
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این خصوص ،در این استان شکل نگرفته است .این در حالیست
در طول  41سال اخیر ،برخی از شخصیت های مذهبی استان ،به
طرز مشکوکی ،به قتل رسیده اند .زمانی که پرونده ی قتل های
زنجیره ای در اواخر دهه ی  01و اوایل دهه ی  81مطرح بود ،از
برخی از این افراد هم یاد شد و قتل آنها در چارچوب همان پروژه
تلقی شد .افرادی چون مولوی عبدالملک مالزاده (پسر مرحوم
مولوی عبدالعزیز)  ،مولوی نعمت اهلل توحیدی  ،شیخ علی دهواری
 ،مولوی ابراهیم دامنی ،مولوی عبدالعزیز اللهیاری(امام جمعه ی
اهل سنت بیرجند که بلوچ بود) ،مولوی موسی کرم پور (امام
جماعت مسجد شیخ فیض مشهد) ،مولوی محمد جمشیدزهی و
غیره.
هدف این نوشتار ،نه طرح مشکالت سیستان و بلوچستان ،بلکه
پرداختن به یک مشکل اساسی است که اگر عالج و راه حل
فوری برای آن پیدا و عملی نشود ،می تواند به خسارت بزرگی
منجر شود و آن مشکل عقب ماندن بندر چابهار از رقیب پاکستانی
خود است .دولت پاکستان در سمت شرقی خلیج گواتر در حال
ساخت یک بندر عظیم است که اگر ساخت آن تکمیل شود،
می تواند نقش استراتژیکی بندر چابهار را به طور کامل تحت
الشعاع قرار دهد .در ادامه به جزییات کامل این امر خواهیم
پرداخت.
بندر کراچی و بندر گواتر ،تهدید یا فرصت برای چابهار؟
کراچی بزرگ ترین شهر پاکستان و مرکز استان سند این کشور

است .این شهر در ناحیه ی جنوب شرقی پاکستان بر کرانه ی
دریای عمان واقع شده و در شمال غربی دلتای سند قرار گرفته
است .طبق آمار منتشره از سازمان ملل متحد ،جمعیت کراچی در
سال  ۱۵۹۰میالدی  ۹۱۸۹۱۵۵۵نفر بوده است که از این لحاظ
پرجمعیت ترین شهر پاکستان و سیزدهمین شهر پرجمعیت جهان
محسوب میگردد.
لقب این شهر ”شهر قائد“ است که منظور از قائد ،محمدعلی جناح
بنیانگذار پاکستان است .کراچی مرکز مالی و بازرگانی و
بزرگترین بندر پاکستان است.
جمعیت شهر کراچی مانند بسیاری از شهرهای دیگر پاکستان در
ابتدا کم بود و پس از این که به پایتختی پاکستان برگزیده شد،
جمعیتش چند برابر شد؛ جمعیت این شهر از حدود  ۰۵هزار نفر در
سال  ۹۸۰۳میالدی به بیش از دوازده و نیم میلیون نفر در سال
 ۱۵۹۰رسیده است .یعنی در طی  ۹۰۱سال بیش از  ۹۱میلیون نفر
به جمعیت این شهر (عمدت ًا به دلیل مهاجرت) افزوده شده است.
این شهر به تعبیری ،پایتخت اقتصادی کشور پاکستان است.
علیرغم آن که اقتصاد کشور پاکستان در مرحله ی گذار از یک
کشور عقب مانده به سمت یک کشور در حال توسعه است ،ولی
این بندر نسبت به نقاط دیگر پاکستان از آبادانی و رفاه نسبی
برخوردار است.
اما بندر گواتر در منتهی الیه جنوب غربی پاکستان و در ساحل
خلیج گواتر در دریای عمان قرار گرفته است .فاصلهی این بندر تا
کراچی مرکز ایالت سند  811کیلومتر می
باشد .به دلیل شرایط خاص آب و هوایی
منطقه که گرم و بیابانی است و فاصله ی
زیاد آن با مراکز سیاسی ،اقتصادی و
جمعیتی پاکستان و هم چنین محدود شدن
کلیه ی فعالیت های اقتصادی و تجاری
پاکستان به بندر بزرگ و استراتژیک
کراچی ،توسعهی بندر گواتر در گذشته مورد
بی توجهی مقامات پاکستانی قرار گرفته
بود .اما از  ،0442توسعهی این بندر به دلیل
برخورداری از سواحل عمیق مورد توجه قرار
گرفت ولی به دلیل فقدان منابع مالی تا
سال  0444این مسئله به تعویق افتاد .از
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برنامه های دست اجرا می باشد .در فاز اول ،سه بندرگاه بزرگ با
تجهیزات مورد نیاز به ظرفیت پذیرش کشتی های  21هزار تنی
ایجاد خواهد شد و در حال حاضر کانال های مربوطه به طول 2
کیلومتر توسط متخصصین چینی الیروبی شده است .این
بندرگاه ها هر یک به طول  411متر با  321متر محوطه و 2/00
متر آبگیری در طول  36ماه ساخته می شوند که امکان بهره
برداری سریع تر از آن نیز وجود دارد .هزینه ی اجرایی این فاز در
حدود  421میلیون دالر پیش بینی شده است که  048میلیون دالر
آن را چینیها و مابقی را دولت پاکستان میپردازند.
در فاز دوم ،ایجاد  01بندرگاه با دو پایانه بزرگ نفتی و یک پایانه
کانتینری پیش بینی شده است .این تأسیسات قابلیت پذیرش
کشتی های با ظرفیت صدهزار تن و تانکرهای نفتی  411هزار
تنی را خواهند داشت .اجرای این طرح ها ،بندر آزاد گواتر را به
یکی از فعال ترین و مهمترین مراکز تجاری و نفتی آسیا تبدیل
خواهد کرد .نکته قابل توجه اینکه ،سلطان نشین عمان نیز
عالقمندی خود را برای مشارکت در این طرح اعالم کرده است و
براساس موافقت های به عمل آمده ،سلطان عمان  0میلیون دالر
برای ایجاد و تجهیز نیروگاه برق این بندر کمک خواهد کرد.

سال  0444مجدداً توسعه ی این بندر و این بار در قالب ایجاد بندر
آزاد به سبک مناطق آزاد چین در دستور کار قرار گرفت که با
رایزنی مقامات پاکستانی ،چینی ها عالقمند به همکاری و سرمایه
گذاری در این بندر شدند .توافقات اولیه و کلی در این باره در سفر
سال  4111نخست وزیر چین به پاکستان و دیدار وی از منطقه
انجام گرفت و نهایت ًا در فوریه سال  ،4114توافقنامه ی نهایی
مشارکت و سرمایه گذاری چین در توسعه و تجهیز این بندر در
جریان سفر یک گروه چینی متشکل از وزیر ارتباطات و مدیرعامل
بنادر و کشتیرانی چین به پاکستان به امضای طرفین رسید.
مشارکت و سرمایه گذاری چینی ها در دو طرح تعریف شده است.
طرح اول ،ایجاد منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی گواتر و طرح دوم
ایجاد بزرگراه ساحلی مکران است( .مکران نام ایرانی دریای عمان
است)
عملیات اجرایی منطقه ی آزاد گواتر آغاز شده است و هزینه ی
اجرایی آن تا تکمیل طرح در حدود  0061میلیون دالر در دو فاز
پیش بینی گردیده است .احداث جاده ،تغییر شیوه ی سنتی زندگی
مردم محلی ،ایجاد نیروگاه برق ،تامین گاز مورد نیاز ،اتصال منطقه
به شبکه ی ریلی کشور و ایجاد بندرگاه های مجهز ،از جمله
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به سرعت عمل زیاد در اجرای طرح های زیرساختی (حداقل تا 2
آمریکا و آلمان نیز از دیگر کشورهای سرمایه گذار در این بندر به
سال آینده) ،به نظر می رسد منطقه ی آزاد چابهار از گردونه ی
شمار می آیند .طرح دوم ،احداث بزرگراه مکران است که از جمله
رقابت عقب افتد و مزیت نسبی خود را در ترانزیت کاال به
طرح های تکمیلی بندر آزاد گواتر به شمار می رود .این بزرگراه
افغانستان و آسیای مرکزی از دست بدهد .به طور طبیعی ،عالوه
 811کیلومتری در حاشیه ساحل جنوبی پاکستان احداث می شود
بر چین و پاکستان ،افغانستان نیز میتواند از منافع ترانزیت کاال به
و بندر گواتر را به بندر کراچی متصل می سازد .اجرای این طرح
آسیای مرکزی بهره ی الزم را ببرد و بنابراین مشوق این امر
نیز با کمک چینی ها در چهار فاز و در مدت  36ماه پیش بینی
میباشد.
شده که فاز اول آن به طول  411کیلومتر پایان یافته است.
این مهم در سطح کالن تر ،طرح استراتژیک محور شرق را نیز
توسعه و تجهیز بندر گواتر و تبدیل آن به یک منطقه آزاد تجاری
تحت تاثیر قرار خواهد داد .مزیت قابل توجه و مهم بندر گواتر در
و صنعتی ،در حال حاضر به نماد دوستی چین و پاکستان تبدیل
مقایسه با چابهار نزدیکی این بندر به کراچی واتصال آن از طریق
شده است .به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده همکاری
بزرگراه مکران است .بدون تردید ،نزدیکی واتصال پایتخت
های اقتصادی دو کشور ،اجرای طرح های اقتصادی مشترک و
اقتصادی پاکستان به گواتر ،عامل بسیار مهمی در توسعه و تجهیز
سرمایه گذاری عظیم چینی ها در پاکستان ،اسالم آباد به متحد
این بندر می باشد .از سوی دیگر ایجاد بندر آزاد گواتر باعث جذب
اقتصادی و تجاری پکن در جنوب و غرب آسیا تبدیل شود .بدون
و تمرکز فعالیتهای اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورها در این
تردید این همکاری ها با توجه به روند رو به رشد موقعیت چین در
بندر با توجه به سرعت عمل در فرآیند توسعه و تجهیز زمینه های
اقتصاد جهانی افزایش مییابد.
ارتباطی آن میباشد.
تاثیر ایجاد بندر گواتر بر بندر چابهار
یکی از الزامات توسعهی اقتصادی و تجاری منطقهی خلیج فارس،
عینیترین و مهمترین اثر منفی این طرح ،تضعیف ماهیت وجودی
وجود یک مرکز تجاری در سواحل شمالی آب های دریای عمان
منطقه ی آزاد چابهار در جنوب شرقی ایران است .بدون تردید در
می باشد .چابهار و گواتر بهترین موقعیت را برای این مهم دارند.
شرایط کنونی ،گواتر مهم ترین و قوی ترین رقیب تجاری و
بدون تردید هر یک از این دو منطقه که سریعتر به نتیجه برسند و
اقتصادی چابهار به شمار می آید .با وجود این که منطقه ی آزاد
از امکانات و تسهیالت بیش تری برخوردار گردند ،بیش تر می
چابهار نزدیک به یک دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده اما
توانند فعالیتهای اقتصادی و تجاری را جذب نمایند.
به دالیل مختلف از جمله مشکالت زیر ساختی نظیر فقدان
عالوه بر موارد فوق ،به طور طبیعی ایجاد پایگاه نظامی و تجهیز
سیستم حمل و نقل ریلی و جاده ای و هوایی مناسب ،نتوانسته
نیروهای دریایی و هوایی پاکستان و چین در کنار مرزهای آبی و
است موفقیت چندانی در تجارت و ترانزیت کاال از و به کشورهای
خاکی ایران ،حساسیت ها و آسیب پذیری های
افغانستان و آسیای مرکزی پیدا کند و در
یکی از الزامات توسعهی اقتصادی و
خاص خود را همراه دارد.
شرایط کنونی با توجه به کندی توسعه ی زیر
تجاری منطقهی خلیج فارس ،وجود
بندر چابهار ،ظرفیت ها و دالیل توسعه نیافتگی
ساخت های منطقه به دلیل کمبود اعتبارات و
یک مرکز تجاری در سواحل شمالی
آن
مشکالت خاص دیگر ،چشم انداز این بهبود
آبهای دریای عمان میباشد .چابهار و
چابهار با قرارگرفتن در کنار ساحل دریای
موقعیت در میان مدت چندان امیدوار کننده به
گواتر بهترین موقعیت را برای این مهم
عمان ،وسعت  42هزار کیلومتر را داراست که
نظر نمی رسد .این وضعیت به گونه ای است که
دارند .بدون تردید هر یک از این دو
 031کیلومتر آن مرز خاکی است .این بندر با
چابهار با توجه به اهمیت استراتژیک آن هنوز در
منطقه که سریعتر به نتیجه برسند و از
 431هزار نفر جمعیت از پنج بخش مرکزی،
اقتصاد ملی نیز موقعیت واقعی خود را به دست
امکانات و تسهیالت بیشتری برخوردار
کنارک ،پالن ،دشتیاری و زرآباد تشکیل شده و
نیاورده است .در این شرایط و با توجه به حضور
گردند ،بیشتر می توانند فعالیتهای
دارای سه شهر کنارک ،ونگور و چابهار،
یک قدرت اقتصادی جهان در بندر گواتر و
اقتصادی و تجاری را جذب نمایند.
هم چنین  00دهستان و  641پارچه آبادی
سرمایه گذاری عظیم در آن و همچنین با توجه
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بیش تر گردشگران وارد شده به چابهار از این پدیده زیبای طبیعی
دیدن میکنند.
به دنبال تصویب تبصرهی  04قانون برنامهی  2سالهی اول توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال  0368به دولت اجازه
داده شد تا حداکثر در  3نقطه ی مرزی کشور ،منطقه ی آزاد
تجاری و صنعتی ایجاد کند ،البته پیش از این تاریخ در کیش و
قشم با توجه به زیر ساخت های موجود حرکت هایی در این زمینه
آغاز شده بود؛ اما به طور رسمی در سال  0364این دو منطقه به
عنوان مناطق آزاد انتخاب شدند و در اردی بهشت ماه سال بعد
چابهار نیز به جمع مناطق آزاد پیوست و به دنبال آن  04هزار
هکتار از اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه ی آزاد تعیین
شد.
انتخاب این منطقه به عنوان آزاد ،تحولی در کارکردهای اقتصادی
و فرهنگی منطقه از خود به جای گذاشت و این منطقه تبدیل به
شاخص فعالیتهای اقتصادی و عمران آن شد؛ هر چند که اهمیت
الزم به سایر بخش های منطقه داده نشده و بافت قدیمی شهر از
مسائلی هم چون بهداشت ،فقر و نبود آب آشامیدنی لوله کشی و
حتی از محرومیت از ابتدایی ترین ملزومات زندگی یک شهر
متوسط رنج میبرد.

است که  33درصد آن شهرنشین و  66درصد آن ساکن روستا
هستند.
بندر زیبای چابهار گرچه شاید در نخستین نگاه ،ناحیه ای محروم
فاقد جاذبه های گردشگری و پیشینه ی تاریخی به نظر آید؛ اما
واقعیت آن است که این ناحیه دارای بهترین کرانه ی اقیانوسی
کشور و معتدل ترین هوای جنوب کشور است و پتانسیل توسعه ی
همه جانبه را دارد .گل فشان ها ،سواحل صخره ای و زیبا ،مساجد
زیبای محلی ،بافت سنتی و زندگی دیدنی بلوچها با کپرهای خود،
درخت انجیر ،معابد و آثار فراوان تاریخی از جمله جاذبه های
توریستی این بندر زیبا هستند .از سوی دیگر چابهار این قابلیت را
دارد که به کانون اصلی ترانزیت و قطب توسعه محور شرق شود.
تپه های گل فشان به عنوان پدیده ای کمیاب در سطح جهان در
شمال غربی منطقه ی چابهار واقع شده اند .سه تپه ی گل فشان در
فاصله ی دو دشت کهیر و تنگ در  41کیلومتری روستای کهیر و
در مسیر جادهی تنگ ،گالک در شمال غرب منطقهی چابهار واقع
شده اند .میانگین ارتفاع این سه تپه  01تا  31متر است .از این
تپهها مانند آتشفشان حبابهایی از گل ،الی ،آب و گاز هر  31تا
 36ثانیه یکبار خارج می شود ،این گل ها طوسی رنگ و فشرده
هستند و طعمی شور دارند و چشم هر بیننده ای را به خود خیره و

شماره 47
فروردین
1394

مدرسه ای در چابهار

17

18

پرونده ی ویژه

منابع:
 .1افشار  ،ایرج  ،سیستان و بلوچستان نامه  ،تهران  ،نشر کتابدار0341 ،
 .2سلطانی  ،علیرضا ،توسعهی بندر آزاد گوادر :همکاری چینی – پاکستانی
و آثار آن بر ایران ،گزارش راهبردی ،مرکز تحقیقات استراتژیک0380 ،
 .3عرشیان  ،ابوذر ،چابهار نگین شرق جمهوری اسالمی ایران  ،تهران ،
نشر اعتدال0388 ،
 .4محمدی  ،ناصر ،جغرافیای کشورهای همجوار  :پاکستان ،تهران،
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح0382 ،
 .5محمودزهی ،موسی ،ایین ها ،باورها و فرهنگ بلوچستان ،تهران ،نشر
آبنوس0340 ،
 .6برنامهی پنج ساله اول توسعه ،سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی ایران

اقتصادی

عدم توفیق نسبی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار در زمینه ی
جذب سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی ناشی از وجود عوامل کلی
چون ،فقدان امکانات زیربنایی ،عدم وجود زیرساخت های اساسی،
نبود خدمات عمومی مناسب ،محدودیت نارسایی و عدم شفافیت و
صراحت های قانونی در قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری
در منطقه ی آزاد چابهار ،فقدان سازمان اجرایی مناسب و عدم
برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه ی آزاد
تجاری -صنعتی چابهار و تاثیرات سوء ناشی از اتخاذ بعضی از خط
مشی ها و سیاست های کالن اقتصادی دولت در سطح ملی که
بخشی از آن به منطقه ی آزاد چابهار باز می گردد ،می باشد .عدم
صراحتهای قانونی ،انعطاف ناپذیری ،محدودیت نارسایی و فقدان
کارایی و پویایی پاره ای از قوانین و مقررات در ارتباط با این
منطقه ی آزاد به عنوان دومین عامل بزرگ بر سر راه جذب
سرمایه در آن می باشد .عدم تضمین و ضمانت کافی از سوی
قوانین و مقررات برای حفاظت از حقوق مالکیت در مقابل مصادره
و ملی کردن اموال سرمایه داران ،مشخص و شفاف نبودن
مشوقات مالی برای موسسات و شرکتهای سرمایهگذاری خارجی
و داخلی در قوانین ،وجود ابهامات فراوان در تفسیر اصول قانون
اساسی مرتبط با نحوه ی حضور و اعطای امتیاز به سرمایه گذاران
خارجی مانند تفسیر اصل  80قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت
اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان و تفسیر اصل 034
قانون اساسی در خصوص چگونگی حل اختالفات بین طرفین
سرمایه گذاری از جمله مشکالت موجود در قوانین و مقررات
می باشد که هر کدام به نحوی در جذب سرمایه ها در مناطق آزاد
موثرند.
برای شروع ،االن هم دیر است
در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد  ،0344مردم شهر چابهار ،
 42درصد به آقای حسن روحانی رای دادند .یکی از باالترین
میزان رای به اصالح طلبی در ایران .این مسئله نشانگر آن است
که مردم این خطه علیرغم محرومیتهای زیاد به مشی مسالمت
آمیز باور دارند .اکثریت مردم این شهر اهل سنت حنفی هستند
همانند بقیهی مناطق بلوچ نشین ایران .مولوی عبدالرحمن مالزئی
معروف به ”سربازی“ ،امام جمعه ی اهل سنت چابهار و مدیر و
مؤسس جامعه الحرمین الشریفین چابهار ،از علمای خیرخواه
منطقه است.

همانطور که در سطور فوق ذکر شد ،اگر توسعه بندر گواتر
پاکستان به مراحل پایانی خود برسد  ،بندر چابهار موقعیت
متزلزل کنونی خود را هم از دست خواهد داد  .پس برای شروع
همین االن هم دیر است  .لذا یک عزم ملی و تالش دلسوزانه را
میطلبد
در این شرایط الزم است با درک دقیق و واقعی شرایط در حال
ظهور ،توسعه و تجهیز منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار جدی
گرفته شود  .تثبیت شرایط کنونی ،ماهیت وجودی منطقه آزاد
چابهار در خطر قرار می دهد .پیشنهاد می شود با بهره گیری از
تجربه پاکستان در بندر آزاد گواتر ،زمینه فعالیت و مشارکت قدرت
های اقتصادی در چابهار فراهم گردد و با در نظر گرفتن اعتباری
خاص و قابل توجه ،طرح های زیر ساختی از جمله سیستم حمل و
نقل ریلی ،جاده ای و هوایی و همچنین تجهیز بندرگاه های
منطقه جدی گرفته شود .چابهار در مقایسه با دو منطقه آزاد دیگر
از مزیت بیشتر و حساس تری به لحاظ ترانزیت کاال به افغانستان
و آسیای مرکزی برخوردار بود .بدون تردید ،اگر چابهار توانسته بود
در طول یک دهه گذشته جایگاه واقعی خود را در تعامالت
اقتصادی و تجاری منطقه پیدا کند ،بندر گواتر نمی توانست به
عنوان یک رقیب جدی خود را نشان دهد .در هر حال جدای از
پیشنهاد فوق ،الزم است برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت
منطقه آزاد چابهار با توجه به شرایط ایجاد شده انجام گیرد و به
نوعی زمینه همکاری دو منطقه فراهم شود .این مهم الزاماً نیازمند
یک عزم ملی و همه جانبه است.
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قربانیان عدم توسعه یا سیاست سرکوب و تحمیل فقر؟
توسعه نیافته ترین مناطق در ایران هستند .مطالعات آماری نشان

اقتصادی

شاهد علوی
روزنامه نگار
روایت تلخ کولبران کرد ،روایتی است پر از درد و رنج و خون.
روایت کردهایی که شهروند نیستند ،کردهای ساکن مناطق مرزی
غرب و شمال غرب ایران که برای امرار معاش و گذران زندگی
کاالهایی را که به آنان تعلق ندارد بر دوش افکنده و یا اگر خیلی
دارا باشند ،بار اسب یا قاطری کرده و از مرز ایران و عراق عبور
می دهند .کسانی که بارها را بر کول خود گذاشته و می برد ،جزو
محروم ترین مرزنشینانی هستند که از سفره ی گشوده ی
بازارچه های مرزی بهره ای نبرده اند و برای زنده ماندن مجبور
هستند بارهای سنگین را بر کول بگیرند و مسیرهای سنگالخ

کوهستانی مرزی بین ایران و عراق را رد کنند تا اگر روی مین
نرفتند ،از کوه سقوط نکردند ،با شلیک مستقیم ماموران مرزی
ایرانی کشته نشدند و بارشان مصادره نشد ،به اندازهی سیر کردن
ف
شکم برای یک روز ،دستمزد بگیرند .دستمز ِد نهادن جان بر ک ِ
دست ،برای داشتن یک کف دست نان.
چرا انسانی حاضر می شود برای سیر کردن شکم خود ،یکی از
سختترین و خطرناکترین مشاغل دنیا را انجام دهد؟ این کار که
درآمد بسیار اندکی دارد و هزینه ی آن هم که ،باالترین هزینه ی
ممکن ،یعنی جان آدمی است .متاسفانه پاسخ ساده ای برای این
پرسش دشوار وجود دارد؛ فقر و نیاز مطلق برای زنده ماندن و
فقدان هر راه جایگزین دیگری .اما مسئله ی اصلی این است که
این پرسش درست طرح نشده است .پرسش اصلی این است که
چرا کولبران انتخاب دیگری ندارند؟ و چرا کولبران کشته
شماره  47میشوند؟
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مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایالم جزو

می دهد که مناطق کردنشین از محرومیت ساختاری رنج میبرد و
در همه ی شاخص های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی
از مناطق مرکزی ایران محرومتر است.
قیاس شاخص های توسعه ی اقتصادی مناطق کردنشین با دیگر
نقاط کشور ،حاکی از نابرابری در سرمایهگذاری زیربنایی است .اثر
این نابرابری را می توان در شاخص های قابل اندازه گیری دید که
در گزارشهای آماری ده ساالنهی مرکز آمار ایران بازتاب مییابد.
برای مثال درآمد سرانه ی استان کردستان برابر با آمارهای سال
 ،۸۰حدود  ۰/۰۳درصد درآمد سرانه ی میانگین کشوری است و با
این درآمد کردستان در رتبه ی  ۱۱کشوری می ایستد .در همین
آمار می توان دید که سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص
داخلی کشور حدود  42/1درصد ،یعنی کمتر از یک درصد بوده و
در رتبه ی  ۱۶کشوری ایستاده است .در همه ی سال های اخیر بر

اساس آمارهای ارائه شده که آخرین آن مربوط به پاییز سال جاری
است ،استان های کردستان ،کرمانشاه و ایالم جزو  ۰استان دارای
باالترین نرخ بیکاری بودهاند.
 ۵۵درصد واحدهای استان کردستان تعطیل و نیمه تعطیل است.
معاون توسعه ی منابع انسانی استاندار کردستان می گوید" :نرخ
رشد بیکاری در کشور  2/44درصد است اما در کردستان این عدد
بیش از  ۶۰درصد است .نرخ رشد اقتصادی استان کردستان در
سال  ۱۱نیز منفی  ۹۱درصد بوده است.
برای تبیین علت توسعه نیافتگی هم می توان به نظریات خنثی در
اقتصاد نظریات کالسیک نوسازی رفت که توسعه نیافتگی را یا به
علل درون خیز فرهنگی ارجاع میدهند و یا آن را به مکانیسمهای
اقتصادی صرف فرو می کاهند .ایراد این نظریات برای تبین علت
توسعه یافتگی در مناطق کردنشین این است که از توضیح و
تحلیل تاثیر عوامل سیاسی و به طور مشخص ساخت نظام
سیاسی مستقر بر عقب ماندگی این مناطق غفلت میکنند.
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نفت خواهد کرد .همبستگی رشد اقتصادی که یکی از

منابع تنها به یک منطقه ی مستعد که در تخصیص منابع به یک

شاخص های بنیادی توسعه ی اقتصادی است به این ترتیب تابعی

حوزهی هدف ،نمایان میشود.

از درآمدهای نفتی خواهد بود .به نظر می رسد نظر به این

هیرشمن ،از نظریه پردازان توسعه ،معتقد است که همه ی مناطق

وابستگی ،در مراحل اولیه ی افزایش قیمت نفت ،ان را باید به

دارای مزیت نسبی هستند و تنها تفاوت مناطق مختلف ،حوزه ی

عنوان مقصر نخست توسعهی نامتوازن در ایران دانست .اما با نگاه

خاصی است که هر منطقه مستعد آن است .به این ترتیب امکانات

به تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی بر دیگر بخش های صنعتی و

منطقه ای تعیین می کند هر منطقه برای چه پروژه ی اقتصادی

البته بر پروژه های فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی که با پول نفت

مناسب است .اما هیرشمن این مزیت را نه لزوما در سودآوری

به پیش برده شدند ،این سوال پیش می آید که چه عاملی موجب

سرمایه گذاری ،آن گونه که سیاستمداران مایل هستند ببینند ،که

تخصیص نامتوازن بودجه و پیشبرد پروژههای اقتصادی و زیربنایی

در استراتژیک بودن طرح ها و پروژه ها می بیند .طرح های

در بخشهای مختلف کشور شده است؟

استراتژیک نقش راهبری دارند و سایر بخش ها را به تحرک وا

فرض نخست رشد متوازن آن است که منابع اقتصادی به طور

میدارند.

متوازن به بخش های مختلف اقتصاد ،کشاورزی ،فرهنگ ،صنعت

هدف از این اشاره ی کوتاه این بود تا تاکید کنم که توسعه

و آموزش تخصیص داده می شود و در عین حال که برخی

نیافتگی در مناطق کردنشین ایران را نمی توان بر اساس نظریات

مزیت های نسبی را در تخصیص اعتبارات در نظر می گیرد اما در

توسعه ی متوازن یا رشد نامتوازن تحلیل کرد ،چون این نظریات و

توزیع منابع همهی بخشها را در سراسر کشور در نظر میگیرد.

البته تقریب ًا عموم نظرات توسعه ناظر بر توسعه یافتگی یا توسعه

نکته ی مهم این است که در الگوی اصلی رشد نامتوازن ،نه

نیافتگی در یک ساخت سیاسی معین هستند و بدون ترکیب با

مناطق مختلف که یکی از حوزه های دارای مزیت نسبی به عنوان

نظریات سیاسی ناظر بر ساخت سیاسی مستقر ،قادر به تحلیل علل

موتور متحرک اقتصادی کشور در نظر گرفته می شود و فرض بر

توسعهی نامتوازن در درون یک کشور نیستند.

آن است که این موتور که تقریب ًا همه ی اعتبارات بودجه ای در

در این یاداشت کوتاه نمیتوان به تبیین دالیل بنیادی تحمیل فقر

بخش توسعه را به خود اختصاص داده است ،سایر بخش ها را هم

و عقب ماندگی بر مناطق کردنشین در چارچوب سیاست رسمی و

پرونده ی ویژه

نفتی ،هرگونه برنامه ریزی برای رشد اقتصادی را تابعی از قیمت

در نظر گرفته می شوند و نامتوازن بودن مدل رشد نه در تخصیص

اقتصادی

در نگاه اقتصادی صرف ،وابستگی تام بودجهی ایران به درآمدهای

به دنبال خود می کشد .اما در این مدل هم مناطق مختلف کشور

ساخت سیاسی موجود پرداخت .به طور خالصه،
نگاه ایدئولوژیک نظام حاکم که غیر شیعیان را
غیریت سازی کرده ،با نگاه قوم مرکزی
ناسیونالیسم متاخر ایرانی که اقوام غیر فارس را
که در برابر پروژه ی آسیمیالسیون مقاومت
می کند ،دگر خود تعریف می کند ،پیوند کاملی
برقرار می کند و به تقویت یکدیگر می پردازند.
نتیجه ی این پیوند ،امنیتی دیدن مناطق محل
سکونت اقلیت های ملی-قومی در ایران و
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سیاست گذاری خاصی برای این مناطق در همه حوزه ها از جمله

شهرهای مریوان ،سردشت ،اشنویه ،بانه ،پیرانشهر و نوسود تعلق

حوزه اقتصاد است که نتیجه ی الجرم آن هرچه باشد ،توسعه ی

دارد.

اقتصادی و رشد این مناطق نبوده و قرار نیست باشد .زیرا در

نکته ای که باید در تحلیل این وضعیت در نظر گرفته شود ،نگاه

معنای امروزی توسعه ،بدون دخالت دادن همهی شهروندان ،فارغ

متفاوتی است که حاکم -پلیس و مردم به کولبران دارند .از نظر

از هویت ملی-مذهبی-قومی شان ،اساساً توسعه ی پایدار محقق

مردم کرد ،کولبران افراد زحمت کشی هستند که در پی یافتن

نخواهد شد .نادیده گرفتن بخشی از شهروندان به دلیل قومیت یا

”یک لقمه نان حالل“ به این کار دشوار روی آورده اند .اما در

ملیت یا مذهب شان ،ناقض بدیهیات توسعه ی پایدار است.

مقابل حکومت آن ها را مجرم می داند و پلیس نیز اگر به آنان

سیستمی که دنبال توسعه ی پایدار است ،بنا به تعریف ،ناچار است

شلیک نکند ،به آنان چونان امکانی برای سواستفاده ی مالی نگاه

که بوروکراسی اش را فارغ از ممیزه های ایدئولوژیک و تبعیض

میکند.

مذهبی و سیاسی ،ساماندهی کند.

اما مسئله این است که حتی اگر فرض حکومت را برای مجرم

قاچاق کاال

بودن کولبران پذیرفته باشیم ،مجازات این کولبران با جرمی که به

تجارت قاچاق کاال ،تجارتی بسیار بزرگ است که تقریب ًا در تمام

آنان نسبت داده می شود ،برابر نیست .در یکی از گزارش های

مرزهای ایران در جریان است .بخش عمده ی این بازار بزرگ در

ساالنه ی احمد شهید ،گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در ایران ،از

کنترل سپاه پاسداران است و مبادالت آن از طریق اسکله ها و

کشتار کولبران با عنوان ”کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب

پایانه های غیرقانونی صورت می گیرد .بخش کوچک تر این بازار

کاران کرد ساکن در مناطق مرزی“ یاد شده است” :کولبران به

هم با سپاه و نیروهای امنیتی و انتظامی پیوند مستقیم یا غیر

جرم عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای ،تنباکو و

مستقیم دارد .تاجران عمدهای که در کار وارد کردن کاال از مبادی

بنزین از مرز ،ماه ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر شده جریمه

قاچاق هستند با پرداخت های غیرقانونی به ماموران انتظامی کار

مالی شوند .اما ماموران مرزی ایران یکسره به کولبران تیراندازی

خود را به پیش می برند و وارد کنندگان خرده پا نیز با اجیر کردن

میکنند و ساالنه دهها تن از آنان را میکشند یا مجروح میکنند“.

کارگران روز مزدی که به آنان کولبر گفته می شود ،کاالها را از

اما چرا ماموران نیروی انتظامی مستقر در مرزها ،افسر و درجه دار

خط مرزی عبور میدهند.

و سرباز ،بدون نگرانی از عواقب قضایی ،کولبران را با شلیک

کاالی مورد نظر که به دلیل عدم ورود از مبادی رسمی کاالی

مستقیم گلوله میکشند؟ در یکی از پیگریهایی که از طریق یکی

قاچاق شناخته می شود ،بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل

از دوستان وکیل برای پرونده ی قتل دختر جوان بانه ای توسط

توسط اسب یا قاطر از مرز رد شده
و به داخل شهرها و روستاهای
مرزی منتقل می شود .کاالهای
قاچاق بیش تر شامل تلویزیون،
کولر ،سیگار ،الستیک اتومبیل،
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پوشاک و منسوجات ،می باشد .گفته
می شود میانگین سنی کولبران بین
 ۹۶الی  ۳۵سال می باشد بیش ترین

مامور نیروی انتظامی داشتیم ،دادستانی نامه ای

کاالی مورد نظر که به دلیل عدم ورود از
مبادی رسمی کاالی قاچاق شناخته میشود ،بر
روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل توسط
اسب یا قاطر از مرز رد شده و به داخل شهرها و
روستاهای مرزی منتقل میشود .کاالهای
قاچاق بیشتر شامل تلویزیون ،کولر ،سیگار،
الستیک اتومبیل ،پوشاک و منسوجات،
میباشد.

آمار قتل دولتی کولبران به

به دوست وکیل ما عرضه می کند که گویا از
طرف دفتر رهبری صادر شده است و محاکمه ی
ماموران انتظامی مرز بانی به دلیل کشتن
کولبران و سایر تردد کننده گان مرزی را ممنوع
کرده است.
به این ترتیب ،چرخه ی باطل توسعه نیافتگی،
فقر ،بیکاری ،اشتغال کاذب و مرگ تداوم خواهد

یافت...
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عمار گلی
روزنامه نگار
تصویب بخشنامه ها و قوانین مرزی مردم مناطق مرزی را از
اشتغال به این حرفه بازدارند .یکی از راهکارهای ارائه شده صدور
کارت تردد برای شهروندان ساکن در مناطق مرزی بوده است.
یک کولبر که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت که هر
شهروند یا کاسبکار کرد با دریافت این کارت اجازه دارد سالی
شش الی  01بار از مرز عبور کند و هر بار کاالهایی معادل 311
هزار دینار یا  411دالر را داد و ستد کند .به گفته ی این کولبر،
بیشتر کولبران به دلیل کمی درآمد ،در کنار تردد رسمی ،همزمان
به کولبری در مرزهای غیر رسمی و قاچاق کاال ادامه میدهند.
این کولبر می گوید تنها در مناطق مرزی مریوان بیش از  01هزار
کارت تردد صادر شده است ،اما به دلیل محدودیت هایی که
مقامات مرزی برای رفت و آمد این افراد ایجاد می کنند ،در عمل
این طرح شکست خورده است و تنها عده ی کمی از آن سود
میبرند.
شواهد حاکی است که علی رغم تالش مقامت جمهوری اسالمی
برای جلوگیری از قاچاق کاال ،تنها کاالیی که از حجم مبادله ی
آن در دو سوی مرز کاسته شده است ،مواد سوختی می باشد .به
گفته ی این کولبر اهل مریوان ،به دلیل دستمزد باال ،بیش ترین
حجم کاالهای قاچاق را مشروبات الکلی ،سیگار و لوزام صوتی-
تصویری تشکیل میدهد .دستمزدی که در بدترین حالت  01برابر
حقوق ماهیانهی یک کولبر میباشد که در بازارچههای مرزی و با
کارت تردد فعالیت میکند.
پیلور(پیلهور)
بر اساس مادهی  3قانون ساماندهی مبادالت مرزی پیلهور عبارت
است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه ی
سکونت مستمر در شهر مرزی استان محل سکونتش که در
بازارچههای مرزی مشغول به مبادالت مرزی میباشند.
بیش تر این افراد برخالف کار طاقت فرسای کولبران و با توجه به
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در طی سالیان گذشته دست کم هر چند روز یک بار رسانه های
گروهی به آرامی جمله ای را در گوش ما نجوا می کنند” :کولبری
در مرز کشته شد “.پدیده ی کولبری بدون وجود پیش نیازها و
زمینههایی چون اقتصاد نامتوازن و رویکردهای امنیتی نمیتواند به
وجود آید .نگاهی که به دلیل نبود سرمایه گذاری و فرصت های
شغلی مناسب هیچ راهی را جز انتخاب راه های پر خطری چون
کولبری و قاچاق از طریق کاسبکاری در مرزهای پر خطر برای
امرار معاش باقی نمیگذارد.
گرچه در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسالمی سعی کردهاند با
در پیش گرفتن طرح های اقتصادی و افزایش مبادالت مرزی از
جذابیت های این شغل پر خطر برای مردم کردستان بکاهند .اما
سوال این است که چرا کماکان این روند ادامه دارد و هر روز بر
شمار افرادی که در حین کولبری کشته می شوند افزوده می شود؟
چه کسانی از تداوم این وضعیت منتفع میشوند؟
کولبر
”کولبر“ لغتی کردی است و به اشخاصی در کردستان اطالق می
شود که برای امرار معاش خود و خانوادهی خود از طریق حمل بار
با دوش و پشت خود ،کسب درآمد می کنند .بیش تر این افراد در
مرزهای رسمی و غیر رسمی به این کار مشغول می باشند .میزان
درآمد یک کولبر در مقایسه با خطراتی که جان وی را تهدید
میکند ،به گونهای خودکشی به حساب میآید.
هیچ آمار مشخصی در رابطه با مرگ کولبران کرد در دست نیست،
اما با توجه به گزارش رسانه و نهادهای مدافع حقوق بشر تخمین
زده می شود که طی  2سال گذشته ،حدود یک هزار کولبر بر اثر
تیراندازی نیروهای امنیتی ،انفجار مین و سرمازدگی جان خود را از
دست داده باشند.
احمد شهید گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق
بشر در جمهوری اسالمی ایران در گزارش سال  ،4104برخورد
نیروهای امنیتی و انتظامی را با کولبران کُرد را ”کشتاری
سیستماتیک ” نامیده بود.
کولبر رسمی
مقامات جمهوری اسالمی در طی چند سال گذشته در کنار برخورد
خشن و حذف محور با پدیده ی کولبری ،سعی کرده اند از طریق

پرونده ی ویژه

اقتصاد رانتی به واسطهی کولبرها
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روابطی که با مقامات امنیتی و مرزی در دو سوی مرز دارند،
مشغول به خرید و فروش و ترخیص کاال با سقفی معادل  211تن
می باشند .به گونه ای که این افراد بیشتر نقش کارچاق کن و
حالل موانع قانونی را در مرزها برعهده دارند.
حمید که مدت بیش از  01سال است در مرزهای شهر بانه به
شغل پیله وری مشغول است می گوید” :در امر مبادله ی کاال و
تجارت در بازارچهها ،مرزهای رسمی و غیر رسمی کردستان ،بیش
از هرچیز دیگری روابط و داشتن پارتی در نهادهای امنیتی و
نظامی حرف اول را میزند“.
به گفته ی این شهروند کرد ” در صورتی که یک نهاد امنیتی یا
شخصی که در یکی از این نهادهای امنیتی فعالیت دارد ،با اشتغال
و فعالیت بازرگانی یک پیله ور مشکل داشته باشند ،این فرد به
هیچ وجه نمی تواند به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهد.
همانطور اگر نهادهای مربوطه تمایل داشته باشند میتوان انواع و
اقسام کاالهای قاچاق را بدون هیچ مانعی از مرز رد کرده و وارد
بازار کرد“.
راهکار امنیتی
همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد رویکرد جمهوری اسالمی به
مناطق غربی ایران از بدو تاسیس این نظام امنیتی بوده است .به
گونه ای که هرگونه فعالیت سیاسی ،اقتصادی و حتی فرهنگی در
استان های آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه تهدیدی بلقوه

محسوب شده و سعی می شود با راهکارهایی امنیتی این به ظاهر
مشکل را حل کنند.
در همان اوان برای حل اختالفات سیاسی در کردستان حکومت
بازوی نظامی را به کار بست .راهکاری که در نبود رسانههای پویا
و جمعی توانست ظرف مدتی کم تر از  02سال تمام گروه های
سیاسی و صداهای مخالف را در این خطه سرکوب کند.
بر پایه ی تجربه گذشته و آزموده شدن این راهکار در این مناطق،
نهادهای امنیتی هم چنان سعی می کنند که پیامدهای ناشی از
بیکاری و عدم توازن اقتصادی و سیاسی در این مناطق را -که
یکی از آن ها کولبری و قاچاق کاال از مرزها می باشد ،-حل و
فصل کنند.
سه استان یاد شده بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط
مرکز آمار ایران در صدر استان هایی قرار دارند که با معضل
بیکاری دست و پنجه نرم می کنند .هم چنین هرگونه سرمایه
گذاری در این مناطق در حاشیه به رویکرد امنیتی دولت و
حکومت رنگ باخته است.
این راه حل به یمن وجود رسانه های و گزارش نهادهای مدافع
حقوق بشر و در نتیجه فشارهای جهانی (هرچند بسیار کم) با
مشکل مواجه شده است و اگر پیشتر در زمینهی سیاسی راه حلی
موفق تلقی می شد ،اما اکنون نمیتوان آن را در دیگر حوزه ها نیز
بکار بست.
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اقتصاد
همان گونه که پیش تر نیز گفته شد ،با توجه به گزارش نهادهای
مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در خصوص
”کشتار سیستماتیک“ کولبران ،مقامات جمهوری اسالمی سعی
کرده اند که با تصویب قوانین و در پیش گرفتن رویکردهایی
اقتصادی از جاذبه های کولبری و قاچاق در مرزهای غربی ایران
بکاهند.
در سال  0384مجلس شورای اسالمی قانونی را تحت عنوان
”قانون ساماندهی مبادالت مرزی“ برای سهولت در امر مبادالت
مرزی در مناطق توسعه نیافته و ایجاد زمینه های اقتصادی برای
اشتغال پایدار مردم این مناطق به تصویب رساند .در همین راستا و
در تبصرهی  4مادهی  0این قانون به صراحت تاکید شده است که
هرگونه واگذاری تعاونی های فعال در بازارچه های مرزی به افراد
غیر بومی ممنوع میباشد؛ ماده ای برای حمایت از مردم ساکن در
این مناطق.
هم چنین قانون گذار برای افزایش سطح درآمدها و هم چنین
توسعه ی تجارت در این مناطق ،کاالهای وارداتی را از  31تا 011
درصد حق ورودی (مالیات بر کاالهای وارداتی) معاف کرده است.
با این حال سوال این است که چرا علی رغم گذشت  01سال از
تصویب این قانون ،هم چنان کولبری و قاچاق در غرب ایران و

مناطق مرزی رواج دارد؟
پاسخ این پرسش را باید در مافیای قدرت و رانت در میان نیروها و
دستگاه های امنیتی جست .در طی سال های گذشته هیچ نوع
فعالیت عمرانی و اقتصادی در مرزهای غربی بدون موافقت
دستگاهای امنیتی و خصوصاً سپاه پاسداران صورت نپذیرفته است.
به عنوان مثال تمام پروژه های بازسازی روستاها و مناطق مرزی
به شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شده است.
پروژه های اقتصادی و زود بازده به افراد نزدیک به حلقه ی قدرت
در نهادهای امنیتی واگذار شده است؛ برای مثال در ردیف
بودجه ی سال  211 ،44میلیارد ریال بودجه برای بازسازی
روستاهای مرزی غرب ایران در نظر گرفته شده است که
کارفرمای قریب به  41درصد پروژه ها سازمان بسیج سازندگی و
قرارگاه خاتم االنبیا است.
به عنوان مثال خانواده ی روز چنگ در مریوان از اواسط دهه ی
هفتاد با بهره گیری از رانت های دولتی و روابط با مدیران ارشد
نهادهای امنیتی و سیاسی استان کردستان از بسیاری از مزایای
تجارت مرزی ،از جمله صادرات و واردات ماشین آالت صنعتی و
کشاورزی ،مشروبات الکلی ،پارچه و در این اواخر مبادالت ارزی
بهره مند شده بودند .باند هیوا تاب با بهره گیری از قدرت عملیاتی
و اطالعاتی سپاه پاسداران در استان کردستان عالوه بر ربودن و
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کشتن شهروندان غیر نظامی تحت نام گروه های ضد انقالب،
یکی از جریان های اصلی تجارت مواد مخدر به اقلیم کردستان و
همچنین واردات مواد مخدر صنعتی به کردستان و ایران بوده اند.
افرادی که صرف ًا به دلیل اختالف با نهادهای قدرت به راحتی کنار
گذاشته شدند.
حمید می گوید هیچ بازرگان و پیله وری بدون تایید سپاه پاسداران
قادر به فعالیت در مریوان نمی باشد .وی می گوید” :هر پیله وری
غیر از مالیاتی که می پردازد موظف به پرداخت وجهی به رابطهای
سپاه پاسداران می باشد .هم چنین در برخی موارد هر پیله ور و
بازرگانی باید کاالهای سفارشی این نهاد امنیتی را وارد یا صادر
کند“.
به گفته ی یکی از کولبران شاغل در مرز مریوان نیروهای امنیتی
از هر دو سو سود میبرند” .سپاه عالوه بر سلطه بر تمام مبادالت
ارزی ،تجاری و صادرات و واردات ،ضمن کشتار و از بین بردن
داراییهای کولبران و کاسبکاران کرد ،آنان را جریمه میکند و این
یکی دیگر از راههای کسب درآمد است“.
سپاه با سلطه بر بازارهای کردستان ،ضمن کسب درآمد و بسط
قدرت ،زمینه و شرایط را برای همکاری فعاالن اقتصادی باز
می کند .یکی از کسبه ی مجتمع نادری بانه می گوید” :سپاه در

ازای همکاری با بازوهای اقتصادی آن امکان واردات و تجارت
آزاد و بدون دردسر را برای بازرگانان فراهم می کند .بیشتر عمده
فروشان با همکاری نهادهای وابسته به نیروهای امنیتی خصوصا
سپاه اجناس خود را که بیش تر شامل وسایل صوتی تصویری،
لباس ،پارچه ،دارو و مشروبات الکلی را روانهی بازار میکنند“.
آن چه مشهود است این است که تداوم توسعه نیافتگی و توزیع
نامتوازن قدرت و ثروت در ایران ،تنها به سود برخی نهادهای
امنیتی و نظامی چون سپاه می باشد .به گونه ای که با تداوم این
روند این نهادها از پنج جهت منتفع میشوند:
بهره گیری از بودجههای امنیتی و نظامی برای استقرار امنیتبسط قدرت و گسترش حوزه ی نفوذ و خصوص ًا در آن سویمرزهای ایران
سود بردن از جریمه های کالن و خرد قاچاق کاال و هم چنینخود کاالهای ضبط شده
 امکان قاچاق کاالهای سود آور و کنترل بر بازار کاالهای لوکسو سود آور
افزایش هزینه های مالی و جانی برای پیوستن به سیستم نیمهرسمی
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چگونگی قاچاق سوخت توسط مردم در سیستان و بلوچستان ،خط
صلح به سراغ آقای ”باسط“ که بنزین و گازوئیل خرید و فروش
میکند رفته است .نام کامل این شهروند بلوچ ،محفوظ میماند...
آقای باسط ،مردم منطقه به چه دالیلی به قاچاق

گفتگو از سیمین روزگرد

گفتگو

علیرغم اینکه استان سیستان و بلوچستان جاذبههای گردشگری
و تاریخی ارزشمندی را در خود جای داده است و با توجه به
شرایط خاص جغرافیایی اعم از قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی ،از
توانایی و ظرفیت فوق العاده ای برای توسعه و آبادانی برخوردار
است؛ اما بیکاری ها و استعدادهای فراوان در مرز ،سهم سیستان و
بلوچستان در قاچاق سوخت را زیاد کرده است .در همین رابطه،
چند ماه پیش بود که روزنامهی آفتاب یزد از اینکه محمد یوسف
رئیسی ،سرمربی تیم ملی کریکت ایران ،برای امرار معاش در سر
کوچه ای در نیکشهر استان سیستان و بلوچستان بنزین فروشی
میکند ،خبر داد.
نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ،این پهناورترین استان
کشور استان کشور ،که بنا بر اطالعات مرکز آمار ایران ،حدود ۱
میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد 03.4 ،درصد اعالم شده
است .اما اگر حتی یک بار به مرکز این استان ،یعنی زاهدان ،سفر
کرده باشید ،به وضوح به نادرست بودن چنین آماری پی خواهید
برد؛ حال آن که در حاشیه ی شهرها ،این وضعیت وخیم تر هم
خواهد بود و بسیاری از مسئوالن استانی هم بر این واقعیت صحه
می گذارند .برای نمونه ،علی اصغر میرشکاری ،معاون امنیتی-
انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ،ماه گذشته آمار بیکاری در
منطقه را ،تا بیش از  34درصد اعالم کرد.
از طرفی ،با افزایش قیمت سوخت در سال های اخیر و سهمیه ای
کردن آن و همین طور بسته شدن مرز ،این سوال در ذهن متبادر
می شود که مگر چه میزان سودی عاید شهروندان می شود که
هم چنان به این کار سخت و پر خطر مبادرت می ورزند و خرید و
فروش سوخت ،به عنوان یک شغل(دستفروشی) در این منطقه ،در
نظر گرفته میشود؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش و جزئیات بیش تر در خصوص
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گفتگو با یک شهروند بلوچ :بنزین نفروشیم ،چه کار کنیم!؟

سوخت روی میآورند؟
دلیل آن بیکاری در منطقه است .جوان ها هیچ کار و شغل و
درآمدی ندارند و مجبورند که این کار را انجام دهند.
در این راه ،بیش تر چه اقشاری از جهت سن و سال،
دیده می شوند؟ آیا کودکان و زنان هم در امر قاچاق
فعالیت دارند؟
کودکان که زیاد نیستند ،یعنی تا به حال من ندیدم .بیشتر جوانان
هستند اما تا به حال  3-4زن را هم دیده ام که از سر ناچاری و
چون نان آوری ندارند ،خودشان می روند و آن طرف مرز بنزین
میفروشد.
آمار بیکاری در منطقه چقدر است؟
چیزی که ما می بینیم ،این است که در حدود  81درصد جوانان
ال یا مغازه
بیکار هستند .آن  41درصدی هم شاغل هستند ،معمو ً
دار هستند و یا با پدرشان که مغازه یا دارایی دارد ،کار میکنند که
اکثریت هم این دو امکان را در اختیار ندارند.
مشکالتی که در راه قاچاق سوخت برای افراد ایجاد
میشود ،چه مواردی ست؟
ال راهزن در راه است و موقع
مشکالت خیلی زیاد است .مث ً
برگشت پول ها را می دزدد ،یا این که در مسیر ،در بیابان ،ماشین
خراب می شود و چون کسی برای کمک پیدا نمی شود و موبایل
هم آنتن نمی دهد ،واقعاً آدم می ماند که چه کار باید بکند ،یا از
همه بدتر این که ماموران نیروی انتظامی ممکن است که به ما
شلیک کنند و تازه این شلیک ها اکثر مواقع بدون این است که
ایست دهند .اگر هم دستگیر بشویم ،تا  8-0میلیون تومان ممکن
است جریمهمان کنند.
این را هم بگویم که کسانی که در این مسیر مورد شلیک
نیروهای انتظامی قرار می گیرند ،خیلی زیاد هستند .ما به طور
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ال میزان
که شهروندان از این راه حاصل می کنند ،چقدر است؟ مث ً
هفتگی خبر یکی-دو مورد تیراندازی را میشنویم یا میبینیم.
سود هر گالن یا بشکه سوخت چقدر است و یک فرد به طور
مورد دیگر این است که ممکن است ماشین افراد ،در حین جابهجا
میانگین چه میزان گازوئیل یا بنزین را در طی ماه می تواند جا به
ال من یک بار با چشمان خودم
کردن سوخت ،آتش بگیرد؛ مث ً
جا کند؟
چنین صحنهای را دیدم.
مثالً ما در ایران اگر یک بشکه را  421هزار تومان می خریم ،در
معموالً فرآورده های نفتی چطور جهت قاچاق تهیه
پاکستان آن را  311هزار تومان می فروشیم .به طور میانگین در
میشوند و سهم کدام فرآورده در قاچاق بیشتر است؟
طی ماه ،اگر در نظر بگیریم که یک نفر ماشینش خراب نشود و
نفت و بنزین و گازوئیل ،فرآورده هایی هستند که قاچاق می شوند
گیر هم نیفتد و بتواند دائم برود و بیاید،
اما از بین این سه ،بیش تر گازوئیل قاچاق
مثالً ما در ایران اگر یک بشکه را 421
یک میلیون تومان سود خواهد کرد که با
میشود.
هزار تومان میخریم ،در پاکستان آن را 311
ال باید نان
این پول به جز خودش ،معمو ً
کسانی که کارت هوشمند سوخت دارند،
هزار تومان میفروشیم .به طور میانگین در
ال یا
چندین نفر را هم بدهد .البته معمو ً
سهمیه هایشان را جمع می کنند و بعد ماهیانه
طی ماه ،اگر در نظر بگیریم که یک نفر
ماشین خراب می شود و یا مشکالت
به ما می فروشند یا خودشان آن را از مرز رد
ماشینش خراب نشود و گیر هم نیفتد و بتواند
دیگری پیش می آید که نمی شود دائم به
می کنند .کارت سوخت را حتی می شود از
دائم برود و بیاید ،یک میلیون تومان سود
آن طرف مرز رفت و آمد کرد...
شهرهای اطراف هم خرید؛ خب کسانی هستند
خواهد کرد که با این پول به جز خودش،
یعنی شما فقط برای  21هزار
که کم تر بنزین مصرف می کنند و یا دائم در
معموالً باید نان چندین نفر را هم بدهد .البته
تومان سود در هر بشکه ،این
خانه هستند و اصالً بنزینی مصرف نمی کنند...
معموالً یا ماشین خراب میشود و یا مشکالت
کار سخت و پر خطر را انتخاب کردهاید!؟
بیش تر از همین طریق هایی که برایتان گفتم،
دیگری پیش میآید که نمیشود دائم به آن
بله ،فقط برای  21هزار تومان است! ما
تهیه میشود.
طرف مرز رفت و آمد کرد...
که سرمایه نداریم تا کار و کاسبی راه
آقای باسط ،میزان سود و درآمدی
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گفتگو

بندازیم و مغازه باز کنیم .اگر این کار را نکنیم ،چه کار کنیم!؟ اگر آن موقع وضع خیلی بهتر بود .دلیل اش هم این بود که باز بودن
این کار را نکنیم ،ماهانه حتی هزار تومان هم درآمد نداریم! مرز باعث می شد که بازار رونق داشته باشد .خب منطقهی ما کالً
وابسته به مرز است و وقتی مرز باز بود ،معامله و مبادله ی کاال
باالخره باید یک طوری چرخ زندگی را بچرخانیم دیگر...
انجام میشد .مثالً از این طرف آرد میبردند و میتوانستند برنج و
لباس بیاورند.
اصلیترین مسیرهای قاچاق سوخت ،کجا هستند؟
ال آن مرز بسته شده و در کار دیگری که وقتی مرزها باز بود برای جوانان وجود داشت ،این
ال از طریق مرز چابهار بود اما االن ک ً
قب ً
بود که اگر راهی خراب بود و برای گذشتن
حال حاضر بیش تر از طریق سراوان و
کار دیگری که وقتی مرزها باز بود
از آن به مشکل برمی خوردند ،جوانان
سرباز است و به تربت در پاکستان میروند.
برای جوانان وجود داشت ،این بود که اگر
می رفتند و آن را درست می کردند و از این
آیا در منطقه ،بازارچه های مرزی
راهی خراب بود و برای گذشتن از آن به
طریق اگر هم هر جوان درآمد کمی (هزار
هم وجود دارد؟ اگر ندارد،
مشکل برمیخوردند ،جوانان میرفتند و آن را
تومان-دو هزار تومان) به دست می آورد اما
سرنوشت آنها چه شده؟
درست میکردند و از این طریق اگر هم هر
حداقل نانش را درمی آورد و دیگر قاچاق
نه مدت هاست که اصالً چنین بازارچه هایی
جوان درآمد کمی (هزار تومان-دو هزار تومان)
نمیکرد.
وجود ندارد و دلیل آن هم بسته شدن
به دست میآورد اما حداقل نانش را درمیآورد
کالً از قدیم در منطقه ی ما ،تنها درآمد و
مرزها است اما زمانی که این بازارچه ها
و دیگر قاچاق نمیکرد.
کار مردم از طریق همین مرز بوده و هیچ
وجود داشت ،بیکاری ها خیلی کم تر شده
کالً از قدیم در منطقهی ما ،تنها درآمد و کار
وقت در این جا کارگاه و کارخانه ای نبوده و
بود و اکثر جوانها سر کار بودند.
مردم از طریق همین مرز بوده و هیچ وقت در
یا کشاورزی رونق زیادی نداشته...
قبل از این که مرز بسته شود،
اینجا کارگاه و کارخانهای نبوده و یا
وضعیت کار در منطقه چطور بود
با تشکر از شما که درخواست
کشاورزی رونق زیادی نداشته...
و در واقع فرق آن زمان با حاال در چیست؟
گفتگو با خط صلح را پذیرفتید...
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بیکاری و فقدان برنامه و استراتژی مشخص برای رفع آن

اقتصادی

به میان می آورند .برای نمونه وزیر اقتصاد در مورد وضعیت
اشتغال در گذشته و در دولت قبل و آینده ی آن گفته است:
خالد توکلی
”ظرف  2سال آینده باید برای  8میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما
در  8سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار
پژوهشگر و جامعه شناس
در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است ،آماری که دولت قبل
میداد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دورهی
بیکاری یکی از مهم ترین آسیب های اقتصادی است که نه تنها
رکود از دست رفته بود و افراد ،بیکار شده بودند )0(“.وزیر صنعت،
پیامدهای اقتصادی بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد،
معدن و تجارت نیز در این مورد به نکاتی اشاره داشته است که در
به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف یکی از
دولت قبلی روی داده است” :در سال  0340اشتغال  36درصد
مسائل و مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه
رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده ی تولید 4.2
های مسئولین حکومتی بوده است .در حقیقت حضور در جامعه،
میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشور
انجام وظایف و برعهده گرفتن نقش های اجتماعی توسط افراد در
منفی است وعدهی ایجاد  4.2میلیون شغل معنایی جز عوامفریبی
وهله ی اول مستلزم تامین نیازهای مادی و اساسی افراد و این
ندارد)4(“.
نیز به نوبه ی خود نیازمند داشتن شغل و فراهم آمدن امکان
شاخص های مختلفی که در مورد توسعه و میزان برخورداری از
اشتغال مناسب در جامعه است .اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد،
امکانات اقتصادی در سطح کشور منتشر شده است نشان از توسعه
آن گاه مسائل و مشکالت متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت.
نیافتگی و نابرخورداری استان کردستان و حتی کل مناطق
اهمیت اشتغال زایی در حدی است که در اصل بیست و دوم قانون
کردنشین نسبت به دیگر استان ها دارد .این امر در مورد شاخص
اساسی در ردیف حیثیت ،جان ،مال ،حقوق و مسکن مورد اشاره
های اقتصادی پررنگ تر و آشکارتر است .برای مثال ،مقایسه ی
قرار گرفته و از تعرض مصون تلقی شده است .هم چنین در اصل
نرخ رسمی بیکاری که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است
بیست و هشتم داشتن شغل دلخواه فرد را حق وی دانسته و دولت
به ویژه در حوزه ی اقتصاد از تبعیض و بی برنامگی گسترده
را موظف کرده است که برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و
نسبت به کردستان حکایت دارد به گونه ای که در سال  0340این
شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .در اصل چهل و
استان ،بعد از ایالم و کرمانشاه ،باالترین نرخ بیکاری را در سطح
سوم ،مجدد ًا بر تامین امکانات برابر و نقش دولت در این زمینه
کشور دارد .بدیهی است باالبودن نرخ
تاکید شده است .عالوه بر این ،بسیاری از
اهمیت اشتغال زایی در حدی است که در بیکاری از یک سو موجب افزایش دیگر
مسئولین حکومتی به عنوان اصلی ترین
اصل بیست و دوم قانون اساسی در ردیف مسائل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شده
دستاورد دوران حاکمیت خویش از آن یاد و
حیثیت ،جان ،مال ،حقوق و مسکن مورد است و از سوی دیگر – تداوم نرخ باالی
تمامی تالش ها را صرف تحقق وعده های
اشاره قرار گرفته و از تعرض مصون تلقی شده بیکاری در استان -نشان می دهد که
خود در این زمینه می کنند .در مقابل،
است .همچنین در اصل بیست و هشتم داشتن مسئولین و برنامه ریزان دولتی ،اگر چه از
بیکاری عالوه بر عوارض اقتصادی و
شغل دلخواه فرد را حق وی دانسته و دولت را بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و
اجتماعی فراوانی که دارد موجب گسترش
موظف کرده است که برای همه ی افراد مهم کردستان نام می برند اما واقعیت نشان
نارضایتی علیه حکومت نیز می شود و در
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای می دهد که دارای برنامه ،عزم و اراده ای
شماره  47برخی از موارد می تواند شورش ،انقالب و
احراز مشاغل ایجاد نماید .در اصل چهل و جدی برای رفع این معضل از کردستان
فروردین تغییر را به دنبال داشته باشد .از این روست
سوم ،مجدداً بر تامین امکانات برابر و نقش نیستند و طرح هایی که تا کنون به مرحله
 1394مسئولین به طور مرتب از بیکاری به عنوان
دولت در این زمینه تاکید شده است.
ی اجرا در آمده اند ،نیز ناکارآمد بوده اند.
یک معضل و آمار و ارقام مربوط به آن سخن
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منابع:
 -0وبسایت فرارو 01 ،مردادماه سال
0343
 -4پایگاه خبری-تحلیلی اعتدال،

اقتصادی

یکی از علل تداوم نرخ باالی بیکاری و یکی از مقدمات برنامه
ریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق از چند و چون آن است.
بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمی توان در
جهت حل و فصل آن گام نهاد .ارقامی که از نرخ بیکاری در
استان کردستان ارائه می شود  -اگر نگوییم عوام فریبی  -در
بهترین حالت ،بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است .مرکز
آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان در زمستان  8/02 ،0344و
در بهار  4/01 ،0343اعالم کرده است .استاندار و مشاور وی نرخ
بیکاری را باالتر از  48درصد می دانند و معاون توسعه ی منابع
انسانی استانداری نیز معتقد است که نرخ بیکاری بیش از 32
درصد است .آمارهای فوق نشان می دهد که درک درستی از نرخ
بیکاری در کردستان وجود ندارد یا ممکن است آمار دقیق اعالم
نشود و همچنانکه وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفته است امکان
دارد آمار دروغ اعالم شده باشد .بدیهی است شرط الزم برای
تغییر و بهبود سطح اشتغال داشتن درک و آمار درست از این
مسئله است که در کردستان این امر دیده نمی شود.
راهکارهای ارائه شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر می
رسند :تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی
و تقویت مشاغل کوچک از مهم ترین راهکارهای دولت در استان
کردستان ذکر شده است .جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش
خصوصی نیازمند وجود زیرساخت های مناسب مانند صنایع

باالدستی و بزرگ ،جاده ،فرودگاه ،سیستم اداری و نظام بانکی
سالم و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامه ی مشخص و
هدفداری به چشم نمی خورد .گسترش مشاغل کوچک نیز قبل از
ال می بایست
هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قب ً
انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد .در غیر این
صورت ،مسئوالن جدید نیز مجبور می شوند – مانند دولت قبل
(بر اساس گفته ی وزیر صنعت و اقتصاد) – برای عوام فریبی و
توجیه بی برنامگی و شکست خویش ،آمار دروغ اعالم نمایند.
اشتغالی که اکنون در کردستان وجود دارد بیش از آنکه بر اثر
برنامه های دولت ایجاد شده باشد نتیجه ی ابتکار خود مردم
کردستان و مواهب طبیعی از یک سو و وضعیت بین المللی از
سوی دیگر است .امکان گسترش و تقویت گردشگری در
کردستان وجود دارد اما زیرساخت های الزم برای آن آماده نیست.
کردستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن
موجب اشتغال برای مردم کردستان نشده اند بلکه برای برخی از
افراد صاحب نفوذ به رانت تبدیل شده اند و اسناد مالکیت آ ن ها
مشخص نیست که در دستان چه کسانی قرار گرفته است و قرار
دارد .محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه ی گردشگری به شدت
تخریب می شود و در حال نابودی است ،برای نمونه می توان به
جنگل های مریوان و چشمه بل اشاره کرد که اقدامات جدی در
این موارد دیده نمی شود .اغلب کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی
در شهرک های صنعتی یا غیر
فعال هستند یا صاحبان آن ها
دچار مشکالت اقتصادی زیادی
هستند .تمامی این موارد
حکایت از آن دارد که چشم
انداز حل معضل بیکاری چندان
روشن نیست و برنامه ی
مشخصی برای مهم ترین
مسئله ی اقتصادی کردستان
وجود ندارد.
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عثمان مزین :به کارگیری سالح علیه کولبران ،غیرمجاز است

گفتگو از فرناز کمالی
عثمان مزین ،وکیل پایه یک دادگستری ،مدرک کارشناسی خود را
در رشته ی حقوق از دانشگاه تهران گرفته است و سپس در مقطع
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی ،حقوق خصوصی خوانده
است .وی که به وکالت در تهران و کردستان اشتغال دارد ،تاکنون
در زمینه ی حقوق کودکان و اقوام فعالیت های خستگی ناپذیری
داشته است و وکالت بسیاری از کولبران و یا کاسب کاران مرزی
را که در پی تعقیب و تیراندازی ماموران نیروی انتظامی ،دچار
آسیب جسمانی شده و یا جان باختند ،بر عهده داشته است.
از آقای مزین ،سواالتی پیرامون مسائلی چون آمار کولبران کشته
شده و چگونگی امکان پیگیری این قبیل پروندهها از طریق مراجع
قضایی پرسیدهایم...

جناب مزین ،چه میزان کولبر به طور میانگین در منطقه
به طور ساالنه دچار آسیب جسمانی میشوند؟ آیا اساساً
آمار دقیقی خصوص کولبران کشته شده وجود دارد؟
کولبران بنا به دالیل مختلفی کشته می شوند که عبارتند از:
تیراندازی یا تعقیب و گریز مامورین ،سرما و گرفتار شدن در برف
و کوالک و بهمن ،مواجه شدن با مین های به جا مانده از دوران
جنگ و سقوط از دره یا مناطق صعب العبور و کوهستنانی.
متاسفانه آمار دقیقی از قتل کولبران در اثر تیر اندازی یا تعقیب
مامورین نیروی انتظامی وجود ندارد ،اما طبق برآوردها ،در هر
سال حدوداً صد کولبر فوت میکنند که در سالهای اخیر این آمار
کاهش پیدا کرده است.
کدام مناطق و یا روستاها ،بیش ترین کولبران را شامل
میشوند و میانگین سنی کولبران چقدر است؟
شماره  47کولبران اکثر ًا در مناطق غرب کشور و بیش تر در شهرهای
فروردین پیرانشهر ،اشنویه ،سردشت ،بانه و مریوان ،که کسب و کار و
 1394مبادالت مرزی از طریق قاطر یا در مناطق صعب العبور از طریق
انسان و با کول صورت می گیرد ،دیده می شوند .سن کولبران هم

معموالً بین  08تا  41سال است اما چند مورد مسن هم دیده شده
است.
برخوردهایی که به شکل جریمه ی نقدی و یا بازداشت
با کولبران می شود ،به چه میزان است و با چه معیاری
سنجیده میشود؟
اتهام انتسابی به کولبران حمل کاالی قاچاق یا تردد غیر قانونی از
مرز است که کولبران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی
محکوم می شوند؛ عالوه بر آن حکم بر ضبط کاالی آنان هم
صادر می شود .جزای نقدی مورد نظر دادگاه بر اساس نوع کاال از
دو برابر تا هفت برابر کاالی مکشوفه تعیین میگردد که میزان آن
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  0344/01/3قید شده
است.
کولبران معموالً بیش تر به کدام دلیل دچار آسیب
می شوند؟ آیا زمانی که یک کولبر با تیراندازی از سوی
ماموران امنیتی مجروح می شود و یا جان خود را از دست میدهد،
امکان پیگیری پرونده از سوی مراجع قضایی فراهم است؟
بیش ترین علت فوت یا نقص عضو کولبران ،تیراندازی های
مامورین انتظامی است که در صورت وقوع حادثه ،فرد مجروح یا
اولیاء دم مقتول ،میتوانند موضوع را در دادسرای عمومی یا نظامی
پیگیری کنند .پس از طرح شکایت ،انجام تحقیات و بررسی به
نیروی انتظامی که مامور آن ،متهم پرونده است ارجاع میگردد که
قطع ًا این امر خالف اصل بی طرفی می باشد .زیرا خود آن نیرو
متهم است و قطع ًا مسیر تحقیقات را به نفع خود هدایت می کند.
ضمناً هیاتی در آن نیرو تشکیل می شود که غالب نظریه های آن
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هیات به صورت جانبدارانه و در دفاع از مامورین متهم صادر
می گردد .طبق قانون بکارگیری سالح ،مامورین نیروی انتظامی
نمیتوانند در تمام موارد از سالح علیه شهروندان یا در زمان انجام
وظیفه یا دفاع از خود استفاده کنند و موارد توسل به استفاده از
سالح در ده مورد در آن قانون مشخص شده که در هیچ جای این
قانون ماموران مجاز به بکارگیری سالح علیه کولبران شناخته
نشده اند .در صورت پیگیری ،برخی از پرونده ها ،با این استدالل
که مقتول یا مجروح در حال ارتکاب جرم قاچاق بوده ،مختومه و
شکایت مردود اعالم می شود؛ در حالی که حتی در فرض ارتکاب
بزه قاچاق یا هر بزه دیگری ،مجازات آن قتل یا نقص عضو نیست
و مضاف بر آن مامورین نیروی انتظامی هم نمی توانند خود،
مجازات فرد را تعیین و اجرا کنند .در دیگر پرونده ها در صورت
اثبات تقصیر مامور تیراندازی کننده ،حکم به پرداخت دیهی آن از
بودجه یا بیمه ی نیروی انتظامی صادر می گردد که فرایند پرداخت
دیه  4تا  3سال طول میکشد.
در مواردی که حقیر داشتم ،چند مورد بوده که دیه از نیروی
انتظامی و از محل بیمهی مامورین نیروی انتظامی اخذ شده است؛
در زمان پرداخت نیروی انتظامی قصد داشته بخشی از آن را
پرداخت نکند اما با پیگیریهای فراوان موفق به اخذ دیهی کامل
متعلقه شدهام.
آیا وکال ،اساس ًا حاضر به کار بر روی چنین پروندههایی
هستند؟
بله ،وکال خصوصاً وکالی منطقه ،این پروندهها را پیگیری میکنند
که اقدامات و تالشهای آنان در احقاق حقوق موکلین جای تقدیر
دارد.
سرنوشت خانواده ای که سرپرست خود را در این راه از

دست داده باشد ،چه میشود؟
ارگان های حمایتی هیچ گونه حمایتی از کولبر یا خانواده ی وی به
عمل نمی آورند .چون کولبران تحت حمایت و پوشش هیچ گونه
بیمه ای قرار نداشته و بالتبع مستمری فوت هم به خانواده ی آنان
تعلق نمی گیرد .ضمن ًا این شغل هم جزو مشاغل مورد قبول و
حمایت مقنن نیست و آن را یک شغل ممنوع تلقی می کنند .تنها
نقطه ی امید بازماندگان دیه ای است که شاید در آینده از نیروی
انتظامی یا مامور خاطی وصول شود و جز دیه ،امیدی به حمایت یا
برقراری مستمری ماهانه وجود ندارد.
به تازگی و در پی همایشی که در سنندج به مناسبت
هفته ی وکیل برگزار شده بود ،نسبت به اظهارات
سخنرانان ،دادستانی اعالم جرم کرده است .نظر شما در این
خصوص چیست و به عنوان یک حقوقدان ،علت چنین
برخوردهای سختگیرانهای را چه میدانید؟
متاسفانه بحث در خصوص کولبران یا قربانیان مین ،جزو
موضوعات ممنوعه تلقی می شود و رسانه ها و اصحاب مطبوعات
اقدامی در مورد انتشار اخبار آنان انجام نمی دهند و تاکنون هم
اجازه داده نشده که همایشی به منظور بررسی معضالت عدیده ی
کولبران ،کاسبکاران مرزی و قربانیان مین در منطقه برگزار شود؛
به طوری که حتی خبر فوت یا نقص عضو کولبران در رسانه های
رسمی درج نمی شود .در این مورد خاص هم آقای اصغرزاده ،یکی
از فعالین سیاسی اصالح طلب که به بررسی حقوق شهروندی در
شهر سنندج پرداخته ،معضل ملموس کشتار کولبران در مناطق
مرزی غرب کشور را بیان و خواستار تعقیب مامورین خاطی و
مقصر در این مورد گردیده که مقامات قضایی و انتظامی به جای
تعقیب عاملین قتل ،در صدد انکار موضوع هستند .در حالی که
وجود پرونده های عدیده ،مربوط به شکایت شهروندان علیه
مامورین نیروی انتظامی ،موید ناگوار بودن موضوع است و با انکار
و سرپوش گذاشتن روی یک موضوع بدیهی و محرز ،نمیتوان آن
را حل کرد .قطع ًا اگر برخورد جدی و قانونی با عاملین کشتار
کولبران صورت می گرفت دیگر شاهد تکرار این عمل از سوی
مامورین نمیشدیم .ضمن اینکه کشتار کولبران ،امنیت را افزایش
نخواهد داد.
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اسماعیل گرامی مقدم :مجلس مسبب و مسئول قاچاق کاالست

گفتگو از سیاوش خرمگاه
دکتر اسماعیل گرامی مقدم ،متولد سال ۹۶۰۰
در بجنورد ،اقتصاددان ،نماینده ی پیشین مردم بجنورد در مجلس
شورای اسالمی و سخنگوی حزب اعتماد ملی است.
خط صلح ،در خصوص توجه قانون گذارها به برنامههای توسعهای
در مناطق مرزنشین ،میزان اجرایی شدن چنین برنامه هایی ،عدم
توسعهی مناطق آزادی چون منطقهی آزاد چابهار و پدیدهی قاچاق
کالن در کشور ،با اسماعیل گرامی مقدم گفتگو کرده است.
وی در این گفتگو و در رابطه با عدم توسعه ی منطقه ی آزاد
چابهار ،با تاکید بر این که پتانسل های خود این مناطق در رشد
آن ها موثر واقع می شود ،می گوید” :استاندارها و فرماندارها
می توانستند در چابهار امکاناتی را جذب کنند که خالء جمعیت را
جبران بکنند ولی متاسفانه چنین اقداماتی در هیچ دولتی جدی
گرفته نشده است“.
گرامی مقدم هم چنین محدودیت ها ،ممنوعیت ها و تعرفه های در
نظر گرفته شده برای واردات کاال توسط مجلسیان را ،یکی از
مهم ترین عواملی می داند که زمینه را برای قاچاق آن کاال فراهم
میکند...

جناب گرامی مقدم ،توجه قانون گذارها به برنامه های
توسعه ای در مناطق مرزنشین ،به ویژه در زمانی که
شما نیز در مجلس حضور داشتید ،تا چه حد بود؟
غالب نماینده های مجلس ،یک دید توسعه محور به مناطق مرزی
دارند اما آن را بیشتر در بودجههای سالیانه و در برنامههای کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت می بینند .در کوتاه مدت ،مسئله ی
برنامه ریزی مطرح است که در مجلس ششم و پنجم بهدرستی به
شماره  47آن ها پرداخته شد و در برنامه های میان مدت که در برنامه های
فروردین اول ،سوم و چهارم توسعه بود ،به گونهای سیاست گذاری شده بود
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که توازن توسعه به وجود بیاید .یعنی سیاست گذاران در برنامه و

بودجه از سال  68که برنامه ی اول را به اجرا گذاشتند تا برنامه ی
سوم که به مجلس هفتم رسید و من هم آن موقع در مجلس
حضور داشتم ،می توانیم بگوییم یکی از موفق ترین برنامه های
اجرایی بعد از انقالب را عملی کردند ،چراکه بودجه ها سالیانه و با
هدف گیری میان مدت به مناطق مختلف اختصاص پیدا میکرد.
اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که این
برنامه ها تا چه اندازه ای به مرحله ی اجرا درآمدند؟ آیا
مانعی بر سر اجرای چنین برنامههایی وجود داشت؟
خب برنامه ی سوم توسعه ،واقع ًا اجرا شد .این برنامه در حد بسیار
ال در زمینه ی
خوب و بیش از هشتاد درصد اجرایی شده است مث ً
توسعه ی راه های روستایی ،آسفالت کشی ها و یا رسیدگی به
وضعیت کشاورزی در روستا و شهرهای مرزی ،ما هیچوقت تا این
حد توجه نداشته ایم .ولی علت این که زیاد ملموس نبود این است
که ،در واقع فقر مناطق مرزی ما آنقدر عمیق است که با دو-سه
برنامه نمی شود آن را به یک سطح قابل قبولی از توسعه رساند اما
ال در مورد پتروشیمی هایی
می شود در این جهت حرکت کرد؛ مث ً
که به استناد برنامه های اول تا سوم در مناطق مختلف از جمله در
ایالم و در خراسان شمالی و یا در مناطق مرزی مثل کردستان
احداث شده است ،گام های قابل قبول برداشته شد اما در مورد
برنامه ی چهارم ،یک سال پس از اجرا ،مجلس هفتم آمد و برنامه
را دگرگون کرد و تغییرات اساسی در آن وجود آورد .این تغییرات
شاید آن چنان هم مهم نباشد -هرچند که ما با آن مخالف بودیم
اما واقعیتش این بود که دولتی به سرکار آمده بود که اساساً باور به
برنامه ای بودن اقتصاد و توسعه نداشت .شاید به همین دلیل باشد
که اختالف فاحش و شکاف روز به روز بیشتر شد؛ عمالً در مراکز
استان ها به دلیل وجود امکانات روند توسعه به شکل مثبتی طی
می شود اما مناطق مرزی ما در همان عقب ماندگی خودشان قرار
گرفته و هیچ حرکت رو به جلویی هم نداشتند .بعد از روی کار
آمدن دولت نهم و دهم ،توسعه متوقف شد؛ به ویژه اقدام
نسنجیده ی مجلس هفتم و اصول گرایان برای به دست آوردن
ریاست جمهوری-یعنی ریاست جمهوری نهم ،-که طرحی را به
مجلس آوردند به نام طرح تصویب پیمان ها و آن طرح باعث شد
خزانهی دولت خالی شود ،توقف توسعه در کشور را تکمیل کرد.
همان طور که مستحضر هستید ،منطقه ی آزاد چابهار،
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در سال  ۵۱با مصوبهی مجلس شورای اسالمی ،همزمان با کیش
و قشم متولد شد اما این منطقه هم چنان محروم ،توسعه نیافته و
عقب تر از کیش و قشم است؛ به گونه ای که هنوز یک فرودگاه
ندارد .شما این وضعیت را چطور ارزیابی میکنید؟
مناطق آزاد بر اساس برنامه ای که وجود داشته ،می بایستی که
توسعه ی متوازن پیدا می کردند ،اما واقعیت این است که
پتانسل های خود این مناطق ،از قبیل شرایط آب و هوایی و
راه های مختلف ارتباطی ،در رشد آن ها موثر بوده؛ بنادری مثل
بندر امام خمینی و یا بندرعباس به خاطر تعداد اسکله ها و
دسترسی به تراکم جمعیت ،پتانسیل و ظرفیت کافی را برای رشد
و توسعه داشتند اما منطقه ی آزادی مثل چابهار ،از امکاناتی مثل
تراکم جمعیت برخورد دار نیست.
همهی این هایی که عرض کردم ،دالیلی هستند که وجود دارد اما
نمی توانیم بگوییم دالیل قطعی هستند و می توانیم به فقدان
مدیریت اجرایی هم اشاره کنیم .به هر حال استاندارها و فرماندارها
می توانستند در چابهار امکاناتی را جذب کنند که خالء جمعیت را
جبران بکنند ولی متاسفانه چنین اقداماتی در هیچ دولتی جدی
گرفته نشده است .البته تا حدودی که من در جریان هستم ،در
دولت خاتمی در این خصوص تالشهایی شد و به زیر ساختهای
آن منطقه توجه شد اما واقعیت این است که کافی نبود و همان
میزان هم ادامه پیدا نکرد .حاال چابهار که به همان صورت قبلی
خودش ماند اما شما ببینید مناطق آزادی مثل کیش و قشم هم که
مثال زدید ،در دولت احمدی نژاد چهار -پنج سال تعطیل بود و
فعالیت ها در آن جا افت شدیدی پیدا کرد؛ چه در حوزه ی
ساختوساز چه در صادرات-واردات و گردشگری.
به نظر شما ،آیا قاچاق کالن کاال در آن منطقه و سود

سرشار حاصل از آن برای برخی محافل را ،نمیتوان یکی از عللی
دانست که نباید آنجا توسعه بیابد؟
من این طور فکر نمیکنم ،به نظر من توسعهی مناطق آزاد مانعی
برای کسب سود قاچاقچیان نیست .کسانی که قاچاق میکنند ،به
هر حال محافل پرقدرتی اند که خارج از دولت هستند و چنین
محافلی که قدرت قاچاق کاال را دارند ،اساس ًا کار خودشان را
میکنند و این مسئله تاثیری بر این فعالیت آنها ندارد .عواملی که
بر توسعه و یا عدم توسعه ی مناطق آزاد تاثیر گذار است ،مسائل
متعددی نظیر مسائل سیاسی و یا روابط خارجی است.
قاچاق کاال دالیل متعدد و مختلفی دارد .محققان و پژوهشگران،
بیش تر از  02دلیل اصلی را که باعث قاچاق کاال در هر کشوری
می شود ،شناسایی کرده اند .یکی از این دالیل ،وجود تقاضا برای
آن کاال در آن کشور است .وقتی تقاضا نسبت به کاالیی پیدا
ال بازاریان و تجار برای سودآوری تالش می کنند که
می شود ،عم ً
کاال را به دست مصرف کننده برسانند .عامل دوم ،بحث تبلیغات
گسترده است .تبلیغات گسترده ی رسانه ها و یا کمپانی ها باعث
دامن زدن مجدد به این تقاضا می شوند .اما دلیل سوم که در
حقیقت اوج این انحراف به سمت قاچاق در همین نکته است،
بحث محدودیت ها و ممنوعیت هایی است که قانون گذاران برای
ورود کاال ،تصویب می کنند و بیش تر در بحث تعرفه ها خودش را
نشان می دهد .یعنی زمانی که مجلس به عنوان قانون گذار ،روی
کاالیی تعرفهی هفتاد تا صد و بیست درصدی میبندد ،سر راه آن
دو پارامتر قبلی که ذکر کردم ،مشکل ایجاد می کند .در واقع با
این سطح از تعرفه و با چنین ممنوعیتی ،کاالهایی مثل دارو ،لوازم
آرایشی و یا قطعات خودرو معلوم است که به دست مصرف کننده
نمی رسد؛ در حالی که بازار تشنه ی مصرف یک چنین کاالهایی
است.
دلیل دیگر قاچاق کاال ،می توانیم بگوییم که ناهمسانی
قیمت داخل و خارج است .یعنی شما می بینند که یک
کاالیی در خارج از کشور با کیفیت باال ولی قیمت
پایین و در داخل با کیفیت پایین و قیمت باال وجود
دارد .بهعنوان مثال خودرو؛ خودروهای لوکس با کیفیت،
قیمتشان در خارج از کشور خیلی ارزانتر از داخل است.
نکته ی بعدی خالءهای اقتصادی است؛ به این معنی
که دولت ها می آیند برای سرپوش گذاشتن بر بعضی از
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گذاشتیم ،توان صنعت خودرو سازی ما در حد خط تولید پیکان هم
نبود اما حاال خودروسازان ما اعم از ایران خودرو و سایپا،
خودروهای نسبتاً با کیفیتی تولید می کنند و دیگر این مسئله ی
تعرفه بیش تر باعث می شود که هزینه ی لیست برای قاچاقچی
پایین بیاید تا او بتواند قطعات یدکی را وارد کشور بکند؛ در نتیجه،
تعرفه را باید قطع کرد.

سیاست های نادرست خودشان ،قیمت دالر و ارز را باالی می برند
و خب ما انفجار ارزی را داشتیم...
چرا مجلس نشین ها با علم به این مسئله ،باز هم
تعرفههای تا این حد باال برای کاال در نظر میگیرند که
عمالً شرایط برای قاچاق آن فراهم شود؟
مجلس مدعی این هست که من کار دیگری را انجام می دهم و
این کار هم ،بسیار مهم است و مسئول قاچاق کاال باید برود
یعنی شما در مجموع با تعرفهها مخالف هستید...؟
جلوی قاچاق کاال را بگیرد! اما به هرحال چنین قوانینی هم باعث
ال تعرفه برداشته
من نمی گویم که مثل یک نظام لیبرالیستی ،ک ً
می شود که به مسئله ی قاچاق دامن زده شود و نمی شود بگوییم
شود که رقابت همه چیز در بازار آزاد بشود اما معتقد هم نیستم که
ال نیروی انتظامی برود جلوی
مجلس کار خودش را بکند و مث ً
هم چون یک نظام سوسیالیستی ،الزاماً برای همه چیز تعرفه تعیین
قاچاق را بگیرد .یعنی نباید قانونی تصویب کنیم که موجب تولید
کنیم .در کشورهایی مثل نروژ و یا سوئد ،نظام و تعرفه بندی به
جرم بشود و بعد بگوییم ما مسئول جرم نیستیم.
این شکل است که طبق برنامه و مدل و زمان بندی حرکت
مثالی می زنم :می گویند برای این که چای کار ما در کشور ضرر
می کند .اما در ایران متاسفانه از چنین روش هایی الگو برداری
نکند ،هر کاری می خواهد بکند و چای مرغوب خودش را با هر
نمی شود و این روش غلط که ریشه ی اصلی فساد هم هست،
قیمتی که می خواهد ،حق دارد که به بازار عرضه کند و از آن
پیاده میشود.
طرف هم چای خارجی وارد نشود .خب شما وقتی در این راستا،
در ایران ریسک واردات قاچاقی کاال پایین است و جرم آن چنان
برای واردات چای تعرفه های سنگین در نظر می گیرید ،مشخص
سنگینی هم برایش در نظر گرفته نشده .آن کسی که کاال را
است که زمینه را برای ورود چای قاچاق به کشور ،فراهم کردهاید؛
می آورد ،آن قدر سود دارد( ،به قول آقای رئیس داانا 011 ،درصد
خصوص ًا که چای کاری در کشور ما به دلیل شرایط آب و هوایی
سود دارد) که خب اگر پنج قلم کاال بیاورد ،یکی از آن ها دست
محدود است و بنیه ای قوی ندارد .شما نمی توانید  41-01سال
نیروی انتظامی و یکی هم در دریا بیفتد ،پیامد خاصی برایش
بدون هیچ تغییری ،برای صنعت یک کشور تعرفه مشخص کنید.
ندارد .حاال عوامل دیگر اعم از فساد و غیره هم وجود دارد؛ در
من در خاطرم هست که در سال  04-03و در مجلس چهارم،
واقع عوامل مختلف در یک راستای همجهت و با درجهی باالیی
برای دفاع از صنعت خودرو سازی ،تعرفه هایی سنگین برای
از همبستگی ،به صورت پیوسته دنبال هم قرار
واردات خودرو و قطعاتش مشخص کردند.
در ایران ریسک واردات قاچاقی کاال پایین
میگیرند و قاچاق کاال اتفاق میافتد.
من خودم جزو طرفداران تولید داخلی در
است و جرم آنچنان سنگینی هم برایش
جناب دکتر ،نقش نیروهای امنیتی و
صنعت خودروسازی و مزیت آن از جهت
در نظر گرفته نشده .آن کسی که کاال را
انتظامی در برخورد با قاچاقچیان
اشتغال زایی بودم و تا حدودی موافق بودم
میآورد ،آنقدر سود دارد( ،به قول آقای
کالن را چگونه ارزیابی میکنید؟
و کمک هم می کردم که تعرفه ی خودرو
رئیس داانا 011 ،درصد سود دارد) که خب
بله ،من دیده ام بعضی از پژوهشگران ضعیف
باال باشد تا قطعات خودرو در داخل تولید
اگر پنج قلم کاال بیاورد ،یکی از آنها دست
بودن نیروی انتظامی را جزو دالیل قاچاق در
بشود .خب این تا یکجایی نتیجهی دلخواه
نیروی انتظامی و یکی هم در دریا بیفتد،
ایران ارزیابی می کنند اما به عنوان یک
ال در حال
اقتصادی و بازده مثبت دارد و مث ً
پیامد خاصی برایش ندارد .حاال عوامل
دانشآموختهی رشتهی اقتصاد این را نمیپذیرم؛
حاضر ما قطعه سازان بسیار حرفهای و ماهر
دیگر اعم از فساد و غیره هم وجود دارد؛ در
نه این که بگویم نیروی انتظامی خوب و قوی
و با کیفیتی داریم ولی بعد از مدتی و
واقع عوامل مختلف در یک راستای
عمل می کند اما این هم دلیلی وابسته به دالیل
خصوص ًا حصول نتایجی مطلوب و این
همجهت و با درجهی باالیی از همبستگی،
دیگر است.
چنینی ،دیگر باید این صنعت را رها کرد و
به صورت پیوسته دنبال هم قرار میگیرند
وقتی قاچاق کاال در کشوری اتفاق می افتد،
اجازه بدهیم که خودش شنا کردن در بازار
و قاچاق کاال اتفاق میافتد.
آن هم با این حجم (االن سالیانه ،در ایران
رقابتی را یاد بگیرد .آن روزی که ما تعرفه
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حدود بیست و پنج میلیارد دالر قاچاق کاال داریم و این رقم
وحشتناکی است) ،یعنی عمالً دولت میتواند با کسب این درآمدها،
به توسعه ی کشور کمک کند اما از این درآمدها بازمانده است.
یکی از مهم ترین مسائلی که در پی قاچاق کالن ،به وجود می آید
این است که برنامه های اقتصادی دولت ها اساساً خنثی می شوند
چرا که قاچاق کاال متغیر مزاحم و ناخودخواسته ای است که وارد
حوزه ی اقتصاد می شود .تحمیل هزینه های سنگین و ارزی به
دولت و افزایش بهای ارزش کاالهای وارداتی رسمی هم از دیگر
پیامدهای آن است و یا خدشه دار کردن تخصیص های معمول
بودجه های میان مدت و کوتاه مدتی که دولت ها برای واردات
کاالهای اساسی در نظر می گیرند ،فاسد شدن فضای رقابت و
آسیبی که به تولید داخل زده می شود که از نظر من این بدترین
پیامد اقتصادیاش است.
این ها پیامدهای اقتصادی آن بود اما قاچاق در نهایت
تولیدکننده ی پیامدهای اجتماعی در کشور است و باید دید که تا
کجا آثار سوء بر جامعه می گذارد .قاچاق کاال ،بر اجتماع تاثیر
غیرمستقیم ولی بسیار عمیق و جبران ناپذیر می گذارد .یکی از
متغیرهایی که فقر جامعه را تحریک می کند ،قاچاق کاال است اما
این را نمی بینند؛ تعرفه بندی ها مثل این است که سر گردنه ای
نشسته باشی و آب را ببندی! قاچاق کاال ،به شکلی غیر مستقیم
بالفاصله اختالف درآمد ایجاد میکند؛ یعنی بازرگانی که از طریق
پرداخت سود مالیاتی گمرک پروسه ای قانونی را طی می کند و از
مجاری بنادر رسمی کشور کاال وارد میکند ،سود مشخص و بسیار
پایینی (چیزی حدود  01یا  02درصد) را میبرد اما سودهای کالن
صددرصدی ،عاید جماعت دیگری می شود و اختالف بین این
تجار و آن تجار یا این و آن نهادهای نظامی یا نهادهای
خصوصی اتفاق می افتد .خب بخشی از جامعه که عدهی
کم و محدودی هم هستند ،پولدار می شوند در حالی که
این سود می توانست در بین بسیاری از بازرگانان و یا
جمعیتی از کارگران در بخش حمل و نقل یا بقیه ی
طبقاتی که دست اندرکار واردات هستند ،توزیع شود .به
محض این که این اتفاق می افتد ،احساس کمبود ایجاد
می شود و از همین جا فقر آغاز می شود؛ یعنی بخشی از
جامعه خوشان را ناتوان می بینند و در قبال درآمد کالنی
که به وجود می آید ،احساس ناتوانی می کنند .خب حاال

این را هم در نظر بگیرید که این پولها ،پولهای سالم یا تمیزی
نیست و به خاطر همین کثیف بودن ،نه تنها به صرف اقتصادی
بودن و انجام خالف قاچاق کاال ،نقدینگی بی حساب و کتابی را
وارد بازاری میکند که تقاضا را افزایش میدهد .اینهایی که یک
شبه ثروتمند می شوند ،تقاضا را در جامعه باال می برند و وقتی
تقاضای کاال باال رفت و در جامعه کاالیی نبود که جوابگوی چنین
تقاضایی باشد ،تورم به وجود می آید .وقتی تورم اتفاق افتاد و
قیمت کاالیی باال رفت ،این ثروتمندان نیستند که متضرر
می شوند ،بلکه فقرا هستند و همین فقرا باید بهای آن را بپردازند.
در واقع تورم مالیاتی است که به زور و ناخواسته از فقرا گرفته
میشود.
نکتهی دیگری در این خصوص مد نظرتان هست که به
عنوان حسن ختام این گفتگو ،بفرمایید؟
قاچاق کاال و یا هر ناهنجاری که در جامعه به وجود می آید،
عوامل مختلفی اعم از سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دارد برای
مقابله با آن هم بایستی همهی نهادهای جامعه دست به دست هم
دهند .نمی شود مجلس بگوید من به فکر تعرفه هستم نیروی
انتظامی بگوید من فکر سفت و سخت کردن قاچاق هستم و یا
بحث های سیاسی مثل بحث تحریم ها که وزارت امور خارجه
مطرح می کند .همه ی این ها پیوسته به هم است .این امر جدا از
اینکه مستلزم این است که تمامی دستگاههای مرتبط در حوزهی
ممانعت از قاچاق نقش خودشان را به خوبی ایفا کنند ،نیازمند
سیاست گذاریهای کالن هم هست.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح گذاشتید...
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علیرضا سربازی
فعال حقوق بشر

یکی از کلیدهای اصلی تولید رضایتمندی نظام اجتماعی است .این
اصطالح از این دیدگاه با کاهش عدم تجانس در سطح رفاه
اجتماعی و افزایش تشابهات بین الیه های مختلف اجتماعی در
درون زیست بوم سیاسی هر منطقه ارتباط مستقیم پیدا میکند)4( .
اگر نگاهی مجدد به تعریف ساموئل هانتینگتون از شرایط جوامع
در معرض انقالب داشته باشیم ،چرایی لزوم تحدید توسعه ی
اقتصادی و رابطه ی آن با افزایش سیطره ی نهادهای امنیتی بر
مناطق کم تر توسعه یافته در درون سیستم های دیکتاتوری
روشنتر میشود .به بیان دیگر ،لیبرالیزاسیون اقتصادی و توسعهی
اجتماعی متعاقب آن ،حتم ًا شکلی از مطالبات سیاسی را بر
انگیخته می کند که بازتاب آن بر سامانه ی سیاسی احتماالً به
شکل انواعی از حرکتهای انقالبی و دموکراسی خواهانه نمود پیدا
خواهد کرد .برای تبیین این موضوع بهتر است نگاهی به این
نمودار بیاندازیم:

به نظر ساموئل هانتینگتون ،مبدع و معرف نظریه ی برخورد
تمدن ها ،انقالب پدیده ای است مختص جوامع رو به رشد و قرار
گرفته در مسیر نوسازی اقتصادی که به طوری ناهمگون در تعامل
با توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی قرار می گیرند .به زبان دیگر
انتظار بروز و ظهور انقالب تنها در جوامعی بجاست که علی رغم
این که توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را به نوعی تجربه نموده اند،
هنوز در کند و بند عدم توسعه یافتگی سیاسی اسیر باشند .در
چنین شرایطی است که جذب و کنترل گروه های نوظهور با
مطالبات نوین سیاسی توسط نهادهای سیاسی رسمی و وابسته به
حاکمیت امکان ناپذیر بوده و این امر ،خود در نهایت زمینهی بروز
توسعهی اقتصادی
انقالب را محتمل مینماید)0(.
افزایش ریسک پذیری و سطح مطالبات نزد
اصطالح توسعه ی نامتوازن به چگونگی توزیع نابه هنجار چگالی
کالس اجتماعی متوسط
فعالیت های اقتصادی و میزان دست یابی به آن ها در یک
منطقه ی جغرافیایی از یک کشور ،در سراسر یک کشور و یا در
افزایش مطالبات مربوط به حق تعیین سرنوشت
سطوح منطقه ای -فراملی اشاره دارد .این پدیده زمانی روی
می دهد که ثروت و فرصت های اقتصادی در برخی نقاط متمرکز
توجه به این واقعیت که ثروتمندترین کشورهای جهان ،اغلب
شده و در مقابل آن برخی نقاط دیگر ،از توسعهی اقتصادی کند یا
دموکرات ترین ها نیز هستند ،شاهد مناسبی برای پذیرفتن صحت
رکود اقتصادی متاثر باشند .معموالً راه حل چنین مشکلی گستردن
این نظریه است .اما در کشورهای کم تر توسعه
هر چه بیشتر سیطره ی فرصت های اقتصادی در
تواند
می
چنین
هم
نامتوازن
ی
توسعه
یافته مانند ایران نیز بین توسعه ی اقتصادی،
مناطقی است که از چنین مشکالتی رنج
های
فعالیت
بین
تعادل
عدم
به
به خصوص از نوع همگن و متوازن آن و
میبرند.
توسعهی نامتوازن همچنین میتواند به عدم تعادل اقتصادی در داخل مرزهای هر واحد مطالبات سیاسی ،همواره رابطه ای بالقوه موجود
بین فعالیت های اقتصادی در داخل مرزهای هر جغرافیایی نیز اشاره داشته باشد .به بوده و این پیوستگی ممکن است حتی از آنچه
واحد جغرافیایی نیز اشاره داشته باشد .به زبان زبان دیگر عدم تعادل بین توسعه و در تاریخ سیاسی غرب مشاده میکنیم بنیه دارتر
دیگر عدم تعادل بین توسعه و تامین زیرساخت ها تامین زیرساخت ها یا عدم تعادل بین نیز باشد .اگرچه این یک حقیقت کتمان ناپذیر
یا عدم تعادل بین روند رو به جلوی توسعه ی روند رو به جلوی توسعهی اقتصادی و است که در بین دموکراسی های ریشه دار فعلی،
شماره 47
فروردین اقتصادی و تامین سرویس های اجتماعی نیز تامین سرویس های اجتماعی نیز درآمد سرانه ی باال ،مالط سیمان پایداری
مصداق عدم توسعهی متوازن است.
سیاسی است ،اما بسیاری نمونه های دیگر نیز
 1394مصداق عدم توسعهی متوازن است.
وجود دارد که بر اساس آن ها ،توسعه ی
توسعه ی متوازن برای کشورهای در حال توسعه
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اقتصادی را نمی توان به تنهایی عامل دست یابی به آزادی های الزم برای توسعه ی اقتصادی از جمله افزایش نقدینگی ،از این
افزایش ثروت برای قدرتمندتر کردن سامانه های حفاظتی خود
سیاسی دانست؛ اما چگونه؟
حکومت های توتالیتر نظیر جمهوری اسالمی ،به تجربه نشان استفاده نماید.
دادهاند که این قابلیت را دارند تا با کنترل عناصر تاثیر گذار بر روند جمهوری اسالمی به نیکی می داند که حاکمیت ملی ،حق تعیین
توسعه ی اقصادی در زمان مناسب ،سیطره ی کنترل سیاسی خود سرنوشت و دموکراسی ،مواردی نیستند که تا ابد در تقابل با
را به خوبی حفظ نمایند .جمهوری اسالمی این امر را با در اختیار ایدئولوژی مذهبی که شالوده و اساس فکری جمهوری اسالمی را
گرفتن مکانیزم های کنترل و توزیع تمامی ثروت افسانه ای نفتی تشکیل داده است ،در اولویتی پایین تر باقی بمانند .هم از
که در طول هشت سال زعامت محمود احمدی نژاد در اختیار این روست تا سعی می کند به نحوی از انحاء در روند دموکراتیزه
شدن جامعه ،تاخیری ایجاد نماید .اما عاملی که تاخیر طوالنی
ایران قرار گرفته بود ،نشان داد.
همپوشانی بین انگاره های توسعه ی متوازن و افزایش اختیارات و مدت بین نقطه ی آغاز رشد اقتصادی و شکوفایی مطالبات
دموکراتیک را توضیح میدهد ،کدام است؟
حوزه ی عملکرد نهادهای امنیتی در
ایران ،حقیقتی است که در طول حیات حکومتهای توتالیتر نظیر جمهوری اسالمی ،به پاسخ را باید در بطن کارکرد رژیم های
سیاسی جمهوری اسالمی به وضوح تجربه نشان دادهاند که این قابلیت را دارند تا با توتالیتر جستجو کرد .بسیاری از جامعه
مشاهده شده است .به این معنی که کنترل عناصر تاثیر گذار بر روند توسعهی اقصادی شناسان فرض را بر این می گذارند که
جمهوری اسالمی نه تنها توانسته است با در زمان مناسب ،سیطرهی کنترل سیاسی خود را افزایش درآمد سرانه ،در نهایت منجر به
استفاده از ایجاد مانع در مسیر توسعه ی به خوبی حفظ نمایند .جمهوری اسالمی این امر افزایش سطح مطالبات سیاسی خواهد شد،
اقتصادی در مناطق استراتژیک کشور ،را با در اختیار گرفتن مکانیزمهای کنترل و توزیع اما عامل بسیار تاثیرگذاری مانند افزایش
ال در تالش برای جلوگیری از شکل تمامی ثروت افسانهای نفتی که در طول هشت قدرت سرکوبگر سامانه های سیاسی ،و از
عم ً
گیری نهادهای مدنی دموکراسی خواه در سال زعامت محمود احمدی نژاد در اختیار ایران آن گذشته افزایش استعداد این گونه
قرار گرفته بود ،نشان داد.
رژیم ها در پرهیز از عواقب خطرناک
این مناطق موفق عمل کند ،بلکه
توسعه به موازات افزایش قدرت
توانسته است تا با سودجویی از عناصر
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راه کنترل مکانیزم های توزیع ثروت ،حلقه ی ارتباطی بین روند
دموکراتیزه شدن و توسعهی اقتصادی -اجتماعی را بشکنند.
مورد بسیار کلیدی دیگر که رژیم های سیاسی تمامیت خواه از راه
عدم رعایت توازن در توسعه ی اجتماعی در جستجوی آن هستند،
قطع همکاری و باال بردن هزینه ی آن در بین الیه های مختلف
اپوزیسیون است .در چنین مواردی توسعه ی نامتوازن می تواند از
راه متفاوت کردن مطالبات در بخش های متفاوت جغرافیایی تاثیر
گذار باشد.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که تمرکز ثروت در مراکز
جغرافیایی و هم چنین الیه های سیاسی و اجتماعی نزدیک به
قدرت ،شانس بقای سیستم های سرکوبگر را از راه هر چه کم تر
کردن احتمال بروز و پیدایش روندهای دموکراسی خواه ،بیش تر
خواهد کرد .هر چند برای تشخیص این که چنین سیاست هایی تا
چه میزان قابلیت استفاده ی دراز مدت دارند ،اما شواهد بسیاری در
دسترس است که به کارگیری این گونه سیاست گذاری های
توزیعی ،آن هم با رویکردهای صرف ًا سیاسی و امنیتی در کوتاه
مدت و به خصوص در بازههای رشد اقتصادی ،سامانهی سیاسی را
به پایداری نزدیک تر می کند .این مدل نه تنها در حال حاضر با
موفقیت توسط جمهوری اسالمی به کار گرفته می شود ،بلکه
واریاسیون های چینی و ونزوئالیی آن هم سال هاست که با
موفقیت آزمون شدهاند.

اقتصادی را در نظر نمیگیرند.
یکی از راه ها برای فرار از تله ای که رشد اقتصادی را در برابر
سامانه های توتالیتر قرار می دهد ،استفاده از منابع مالی حاصل از
رشد اقتصادی برای تقویت خویش ،افزایش قدرت انطباق پذیری
خود با مسائل و مشکالت اجتماعی و سیاسی و ایستادگی در برابر
آن هاست که در نهایت منجر به توسعه ی نامتوازن اقتصادی و
اجتماعی خواهد شد.
این اتفاق به دو دلیل رخ می دهد :یکی این که در اختیار گرفتن
قسمت اعظم منابع مالی ،بهره ی وارد شدن به بازی های سیاسی
را از راه باز گذاردن دست سیاست گذاران در مونوپولیزه کردن این
منابع باالتر خواهد برد و دیگر اینکه به نوبهی خود موجب بیشتر
شدن تعداد افرادی خواهد شد که زمان ،انرژی و حتی قسمتی از
دارایی های خود را برای شرکت در پروسه ی چپاول منابع مالی
سرمایه گذاری می کنند .بی تردید خود همین روند منتج به تغییر
چگالی توزیع ثروت در سطح جامعه میگردد.
توسعه ی نامتوازن اقتصادی از سوی دیگر ترمزی است در راستای
جلوگیری از افزایش سایز طبقه ی متوسط در جامعه .روشن است
که رژیم های اتوکرات صرف ًا ناظر بی طرف تغییرات سیاسی
نیستند .این یک حقیقت است که این رژیم های سیاسی قوانین
بازی را طوری تنظیم می کنند که بر مبنای آن ها بتوانند سود
اقتصادی خود را بیشینه نمایند .تضمین در اختیار گرفتن دائمی
مکانیزم های کنترلی پتانسیل های
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تمرکز ثروت در
اقتصادی موجود ،از راه عدم توزیع
مراکز جغرافیایی و همچنین الیههای سیاسی و اجتماعی
بهنجار ثروت و فرصتهای اقتصادی در
نزدیک به قدرت ،شانس بقای سیستمهای سرکوبگر را
سطح جامعه می گذرد .توزیع متوازن
از راه هر چه کمتر کردن احتمال بروز و پیدایش
ثروت و توسعه همگن متعاقب آن ،به
روندهای دموکراسی خواه ،بیشتر خواهد کرد .هر چند
خصوص در کشور بزرگی مانند ایران،
برای تشخیص اینکه چنین سیاستهایی تا چه میزان
جامعه را از دیدگاه تکنولوژیک و زیر
قابلیت استفادهی دراز مدت دارند ،اما شواهد بسیاری در
ساخت به سمت نوعی پیشرفت و
دسترس است که بهکارگیری اینگونه سیاست
رسیدن به دروازه های نوعی از شهری
گذاریهای توزیعی ،آن هم با رویکردهای صرفاً سیاسی
گری سوق می دهد که بروز و ظهور
و امنیتی در کوتاه مدت و به خصوص در بازههای رشد
نهادهای دموکراسی خواه مردم بنیان را
اقتصادی ،سامانهی سیاسی را به پایداری نزدیکتر
قاعدتاً تقویت کرده و آن ها را به رقبایی
میکند .این مدل نه تنها در حال حاضر با موفقیت
برای سازه های سیاسی حاکم بدل
توسط جمهوری اسالمی به کار گرفته میشود ،بلکه
می سازد .بنابر این نظریه ،توسعه ی
واریاسیونهای چینی و ونزوئالیی آن هم سالهاست که
نامتوازن به خوبی توضیح می دهد که
با موفقیت آزمون شدهاند.
چرا و چگونه مستبدین تمایل دارند تا از
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چرا با شهروندان مرزنشین کولبر برخوردهایی سخت گیرانه و
خشن ،که حتی در برخی موارد به مرگ ایشان هم منجر میشود،
صورت میگیرد؟ علت و توجیه چنین برخوردهایی بازدارنده بودن
آن است؟ آیا کولبری معلول بیکاری ست و اگر این چنین است،
چرا با بیکاری مقابله نمی شود؟ طرح تجارت چمدانی از سویی و
راه اندازی و گسترش بازارچه های مرزی از سوی دیگر ،تا چه حد
به کمک اقتصاد مناطق مرزی و مردم این مناطق آمده است؟
این ها بخشی از سواالتی است که خواسته ایم ،دکتر شریف
خسروی به آنها پاسخ دهد.
دکتر شریف خسروی ،فرماندار شهرستان کنگاور در استان
کرمانشاه ،یکی از استان های مرزی در غرب کشور ،است؛ اما با
وی بیش تر با توجه به حوزه ی تخصصی اش که اقتصاد و جامعه
شناسی اقتصادی باشد ،به گفتگو نشستهایم...
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دکتر شریف خسروی :نمیشود سر راه کولبران اسفند دود کرد

به این مسئله می دهند تا از درآمدهای مالیاتی اش هم بهره مند
بشوند .اما اگر دولت ها در هر دو طرف ،به هر دلیلی ،نتوانند
مرزهایشان را سامانی بدهند ،افراد طبیعت ًا از موانع طبیعی خواهند
گذشت و تبعات قانونی اش را هم به جان می خرند تا از همان
تفاوت قیمت که گفته شد ،بهره مند شوند .بنابراین حکومت ها در
هرجایی از جهان باید جذابیت های معنادار را از بین ببرند .این
مسئله ،فقط در مورد بحث ورود کاال به کشور هم نیست؛ ما
سوخت ارزان بین مردم توزیع می کنیم و در پاکستان که قیمت

آقای شریف خسروی ،همان طور که
مستحضر هستید ،گویا کولبری در مرزها،
مسبب این شده که مسئوالن طرح تجارت چمدانی را
راه اندازی کنند و به عبارتی به تردد کولبران و
مرزنشینان در دو سوی مرز با اعمال نظارت هایی
جنبهی قانونی بدهند .اگر امکان دارد رویکردتان را در
مورد کولبری از سویی و چنین طرح هایی از سوی
دیگر ،بفرمایید.
ببینید سابقه ی قاچاق به هر شکلی که باشد ،چه
کولبری باشد چه غیر کولبری ،در واقع ریشه در تاریخ
اقتصاد هر سرزمینی دارد .شاید عقبه ی آن در قرن
 08-04اروپا بوده که ما مکتب مرکانتیلیست ها را
داشتیم و در کشوری مثل اسپانیا ،جابه جا کردن طال،
در حد قطعی دستوپا ،جریمه داشت و اینکه قدرت را
در جمع آوری فلزات گران بها مثل طال می دانستند و
بعد در دنیا به شکلهای دیگری ادامه یافت.
وقتی در دو سوی یک مرز افرادی زندگی می کنند،
خودشان را از تفاوت قیمت ها به نوعی بهره مند
می کنند؛ حاال اگر دولت ها تدبیر داشتند ،شکل قانونی
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بشوند ،به طور یکسان از این موضوع بهره ببرند و منتفع شوند.
ال چهار برابر ایران است و یا و هم چنین در ترکیه،
این سوخت مث ً
به عنوان دومین سوال ،بفرمایید که با توجه به این که
خب جاذبههایی به وجود میآید که ما باید بحث بازدارندگیمان را
قاچاق هم اشکال گوناگونی دارد ،اساس ًا کاالها ،به چند
ال هم کاالی
افزایش بدهیم که منابع کشور تهی نشود و متقاب ً
طریق از مرز وارد کشور میشوند؟
قاچاق وارد کشور نشود .توجه داشته باشید که به ازاری هر یک
یکی کولبری هست و یکی هم از طریق باندهای سازمان یافته
میلیارد دالری که به شکل قاچاق وارد کشور می شود یا حتی به
است و یکی هم به شکل رسمی است که از شکل رسمی هم هر
شکل قانونی ،واردات صورت می گیرد ،ما صد هزار فرصت شغلی
کشوری بر اساس آن میزانی که تولید داخلی را دچار مشکل نکند،
را از دست می دهیم .باید تدبیر بشود .از طرفی هم دولت باید این
استقبال میکند .در خصوص کولبری ،اگر تحت شناسنامه و کمک
دغدغه را داشته باشد که مرزنشینان حاال به واسطه ی طبیعت
به وضعیت اقتصادی مرزنشین باشد ،خوب است .در رابطه با
نامناسبی که در آن قرار دارند و یا هر دلیل دیگری ،از درآمد کافی
باندهای سازمان یافته ،دولت باید تمام تالش خودش را بکند ،که
در حوزه ی اقتصادی برخوردار نیستند .دولت باید تدبیر الزم را به
با آن ها مقابله کند که ما در این بخش زیاد توفیق نداشتیم .طبق
کار ببندد که این ها از درآمدی که در مجاورت مرز قرار گرفته،
آماری که ما داریم ،در حال حاضر بیش از  41درصد
بهرهمند بشوند.
گوشی های]موبایل[ موجود در بازار،
در مجموع دولت هر اقدامی انجام بدهد،
ما باید اوالً از آگاهسازی مردم و اینکه تعهد به
قاچاق است.
اوالً برای این که قاچاق را کنترل بکند،
کاالهای داخلی داشته باشیم ،شروع کنیم .ثانیاً باید
ما باید اوالً از آگاه سازی مردم و این که
ثانی ًا درآمد روستاییان را افزایش بدهد ،من
کارخانجات ما واقعاً جنس باکیفیت تولید بکنند و
تعهد به کاالهای داخلی داشته باشیم،
به عنوان یک اقتصاددان موافق آن هستم
کیفیت تولید داخلی مان افزایش پیدا بکند .مردم
شروع کنیم .ثانی ًا باید کارخانجات ما
اما این مسئله هم باید به شکلی باشد که
دوست ندارند پول بدهند و جنس بیکیفیت تحویل
واقع ًا جنس باکیفیت تولید بکنند و
رانتی در کار نباشد؛ به این معنا که اگر
بگیرند.
کیفیت تولید داخلی مان افزایش پیدا
روستاییان قرار است از مزیتی بهره مند
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بکند .مردم دوست ندارند پول بدهند و جنس بی کیفیت تحویل بیکاری دالیل مختلفی دارد؛ از جمله ضعف زیر ساخت های
ال ما اگر
بگیرند .از طرف دیگر به هر حال واقعیت این است که برخی از اقتصادی و ضعف عملیاتی در نیروی کار است .مث ً
دستگاه ها در این خصوص مقصر هستند؛ هم چنان که در دولت بخواهیم آسانسوری را تعمیر کنیم ،نیروی کاری نیست ،در نتیجه
پیش مثالً آن مسئله ی فرودگاه پیام را داشتیم که بهزیستی طبیعی است که افرادی که می توانستند فرضاً در این خصوص
خودش از طریق این فرودگاه برخی اجناس را وارد میکرد .ما باید فعالیت کنند ،بیکار بمانند .دستگاه های ما ،باید نیروهایمان را
بدون اغماض ،که البته کار فوق العاده سختی است ،با تمام تربیت بکند چرا که برای یک نیروی ماهر کار وجود دارد .در واقع
دستگاهها و نهادها و افرادی که مرزهای قانون را نادیده میگیرند ،ضعف از ما ،متولیان ،و دستگاه هایی است که تربیت کننده ی
برخورد یکسان ،قوی و بازدارنده ای داشته باشیم .چرا که این ها از نیروها هستند و ضعف از مردم نیست.
آقای دکتر ،آمار دقیق بیکاری در شهرستان کنگاور
نظر بسیاری از اقتصاددانان ،قانون دانان و مجریان سیاسی،
چقدر است؟ آیا شما از آمار بیکاری
مفسده ی اقتصادی هستند .اگر با
این ها برخورد بشود ،آن وقت ما تعریف ،تعریفی است که سازمان بینالمللی کار ارائه میدهد در سایر نقاط استان هم اطالع
می توایم فقط به شکل مجاز و و مبنی بر این است که هر کس یک هفته ماقبل آمارگیری ،دارید؟
کولبری مسئله را تحت نظارت یک ساعت در هفته کار کرده باشد ،شاغل محسوب میشود .استان ما]کرمانشاه[ ،که رتبه ی اول
خب این تعریف غلط است .این تعریف در شرایطی معنا بیکاری در کشور را دارد .در مجموع
داشته باشیم...
تعداد اقالم کاالهای میدهد که تمامی سازمانهای خدمت رسان و بیمهها ،شهرستان کنگاور نسبت به دیگر
قاچاق در استان چقدر زندگی آن فرد را تحت پوشش قرار بدهند .وقتی ما چنین شهرهای استان ،از لحاظ نرخ
چیزی نداریم ،بنابراین آمار بیکاری در کل ایران ،به نظر من اشتغال وضعیت بهتری دارد اما من
است؟
بیش تر لوازم خانگی و برخی اقالم بیش از این است چرا که چنین تعریفی مصداقش در کشور ما با مجموعه ی تعریف بیکاری
اطالق پیدا نمیکند.
مخالف هستم؛ تعریف ،تعریفی
خوراکی مثل چای است و چون ما
ایست بازرسی داریم ،مورد دیگری مشاهده نکردیم .برخی اقالم است که سازمان بین المللی کار ارائه می دهد و مبنی بر این است
خوراکی دیگر مثل پرتقال هم هست ،منتها به این جا نمی رسد .که هر کس یک هفته ماقبل آمارگیری ،یک ساعت در هفته کار
البته قاچاق گوسفند و در مجموع دام هم داریم اما نمی شود کرده باشد ،شاغل محسوب می شود .خب این تعریف غلط است.
این تعریف در شرایطی معنا میدهد که تمامی سازمانهای خدمت
تشخیص داد که قاچاق است...
بسیاری معتقدند که قاچاق کاال ،معلول بیکاری ست .رسان و بیمه ها ،زندگی آن فرد را تحت پوشش قرار بدهند .وقتی
بیکاری دالیل مختلفی دارد؛ از جمله ما چنین چیزی نداریم ،بنابراین آمار
نظر شما در این خصوص
ضعف زیر ساختهای اقتصادی و ضعف بیکاری در کل ایران ،به نظر من بیش از
چیست؟
در حد کولبری ،بله اما آن چه که در سطح عملیاتی در نیروی کار است .مثالً ما اگر این است چرا که چنین تعریفی مصداقش
کالنتر هست و میگویند که حجمش هم بخواهیم آسانسوری را تعمیر کنیم ،نیروی در کشور ما اطالق پیدا نمیکند.
در مورد چگونگی مبارزه با ورود
 41درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاری نیست ،در نتیجه طبیعی است که افرادی
کاالهای قاچاق به استان و به
است ،چنین حجمی نمی تواند معلول که میتوانستند فرضاً در این خصوص فعالیت
طور کلی مناطق مرزی در غرب و شمال
بیکاری باشد؛ معلول زیاده خواهی،
کنند ،بیکار بمانند .دستگاههای ما ،باید
اعمال نفوذ و رانت خواری عده ای است .نیروهایمان را تربیت بکند چرا که برای یک غربی کشور می شود قدری توضیح دهید؟
یک بیکار اساساً راه های وارد کردن نیروی ماهر کار وجود دارد .در واقع ضعف از ما ،آیا فقط جریمه در نظر گرفته می شود؟ آیا
از نظر شما ،راه هایی که به کار گرفته
موبایل ،تهیه ی ارز و اجاره کردن کشتی را
متولیان ،و دستگاههایی است که تربیت
کنندهی نیروها هستند و ضعف از مردم نیست .میشود ،اساساً بازدارنده هستند؟
بلد نیست.
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میشود.
نه ،این ها راه های بازدارنده نیستند .البته تقویت سیستم های
با این که در کنگاور بازارچه ی مرزی نداریم ،اما به طور کلی فکر
ی سخت افزاری ،مثل پلیس تفتیش کننده در مرزها و
نظارت ِ
می کنید که این بازارچه ها به چه شکل و تا چه میزان
جاده ها و ایستگاه های ایست بازرسی ،بخشی از کار اند اما بخش
به اقتصاد کشور و خصوص ًا مردم استان کمک می کنند
عمدهی آن این است که دستگاههای متولی باید برای مردم آشکار
و آمار بیکاری را کاهش میدهند؟
کنند که چه کاالیی قاچاق است و چه کاالیی از مرزهای قانونی
خب خوب است .به هر حال همان تفاوت قیمتی که هست مردم
وارد شده و در واقع آن تفاوت قیمت و هزینه را باید آن قدر برای
ال ما خودمان به جوانرود مراجعه کردیم ،تراکم
را منتفع می کند .مث ً
قاچاقچی باال ببریم که جذابیتی برای قاچاق وجود نداشته باشد.
جمعیت آن جا خیلی زیاد است-ظاهراً تراکم جمعیت در هیچ
ال اگر کاالی قاچاقی را در بازار در حال توزیع شدن ،دیدند ،با
مث ً
کجای ایران به اندازه ی جوانرود نیست -و دلیل این که مردم
ال این قدر
منشاء های اصلی آن برخورد جدی بکنند و مث ً
زیادی در آن جا سکنی می کنند ،همین بازارچه های مرزی است.
جریمه اش بکنند که اگر قانونی وارد می کرد ،برایش به صرفه تر
همین بازارچه ها ،بازاری را ایجاد کرده است که مردم را برای
میبود.
خرید به آن جا می کشاند و طبیعت ًا درآمد ایجاد می کند و تعداد
کولبران عامل عده ای هستند و از سر ناچاری تن به این کار
زیادی از مردم را در آن جا ماندگار می کند و هجوم به شهر
ال
می دهند .برخورد با کولبران ،ممکن است در کوتاه مدت مث ً
کرمانشاه کم میشود و مواردی از این دست .در نتیجه ،به نظر من
عدهای از کولبران را از همکاری منصرف کند ،ولی این مسیر ادامه
و تا جایی که به تولید داخلی آسیب نزند ،تقویتش مناسب است.
خواهد یافت.
چه میزان از درآمد این بازارچه ها به چرخه ی اقتصاد
در چه مواردی از اقدامات خشنی نظیر تیراندازی به
استان کرمانشاه تعلق دارد؟
کولبران هم استفاده می شود؟ آیا چنین اقداماتی از نظر
میزان آن خیلی زیاد است .اگر زیاد نبود ،همان طور که مثال زدم،
شما جزو همان هزینه مند کردن فعالیت قاچاقچیان است؟
تراکم جمعیت در جوانرود ،باال نمی رفت چرا که آن پول و درآمد
ال اسفند
ببینید ،نمی شود که برای یک قاچاقچی و سر راهش مث ً
ال یک تاجری از
در آن محدوده می ماند؛ البته ممکن است مث ً
دود کرد! خب باید برخورد بازدارنده با آن ها داشت .وقتی که یک
تهران بیاید و آن جا مغازه بزند ،اما باز هم قالب آن چرخه ی پول،
قاچاقچی ،فرار می کند ،وقتی که به ایست نیروی انتظامی توجه
در آن شهرستان باقی خواهد ماند.
ال
نمی کند ،نیروی انتظامی حق دارد که این تصور را بکند که مث ً
برای این که کنگاور به گذرگاه کاالهای قاچاق تبدیل
آن فرد در حال حمل مواد مخدر صنعتی است که به جان جوانان
نشود ،برای این شهرستان چه تمهیداتی اندیشیدهاید؟
این مملکت ،ضرر می رساند .به نظر من ،با این که نفس عمل را
ال با قاچاق کاال مخالف هستیم ،به دلیل اینکه به
برای این که ک ً
تایید نمی کنم ،آن مامور نیروی انتظامی بیراه نمی رود و دارد به
تولید داخلی آسیب می زند و باندهای سازمان یافته ی قاچاق
وظیفه اش عمل می کند .ما باید کاری بکنیم که هزینه ی
تقویت می شوند و طبیعت ًا چون خود کشور هم به این
اقتصادی قاچاق را باال ببریم .یعنی در واقع
وقتی که یک قاچاقچی،
نتیجه رسیده است ،در کنگاور ،ایستگاه بازرسی ایجاد
جذابیت ها را محدود بکنیم که یک قاچاقچی به
فرار میکند ،وقتی که به
شده است .ما هر روز کشفیات قاچاق داریم .در مورد
راحتی نتواند شرافت یک مرزنشین را به خدمت
ایست نیروی انتظامی
آن هایی که به نیت تجارت باشد ،سخت گیری میکنیم
بگیرد و آن را وادار به چنین کاری بکند.
توجه نمیکند ،نیروی
و کاال ضبط خواهد شد .اما با کاالهای مسافرین کاری
یعنی شما قاچاقچیان را ،از مرزنشینان و
انتظامی حق دارد که این
ال در مورد کسی که برای تکمیل جهیزیه ی
نداریم؛ مث ً
کولبران ،تفکیک می کنید و معتقدید که
تصور را بکند که مثالً آن
دخترش کاالیی می خرد و یا گردشگری که یک قلم
کولبران صرفاً عامل هستند...؟
فرد در حال حمل مواد
جنس میخرد ،زیاد سخت گیری نمیکنیم.
ببینید من اطالع دقیقی ندارم اما منطق این را
مخدر صنعتی است که به
می گوید که خود کولبرها گناهی ندارند و کسانی
ممنون از این که وقتتان را در اختیار ما
جان جوانان این مملکت،
هستند که به خدمت یک باند سازمان یافته درآمدهاند
گذاشتید...
ضرر میرساند.
و آن باند است که عامل اصلی قاچاق محسوب
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بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق در سال  ۹۶۳۵خیورشیییدی،
مین های زیادی در مناطق مرزی و عمدتاً استانهای کردنشییین
نبز هیمن
در غرب کشور به جای ماندهاند که روزانه ما شاهد تلفات انسانی و
جانی مردم ساکن در آن خطه و به ویژه کولبران میباشیم .اما بیه
روزنامهنگار
رغم ادعاهای مسئوالن کشوری در این مورد ،کماکان این دور و
تسلسل کشتار خاموش توسط مینها ادامه دارد و گویی هیچ وقت یکبار ،به یکی از ساکنان محلی صدمه و آسیب وارد میکند“.
سر آن ندارد که به پایانی برسد.
این در حالیست که ” علیرضا آشناگر“ ،معاون سیاسیی-امینیییتیی
بر اساس تحقیقات انجام شده ،نزدیک به  ۹۳میلیون مین و میواد استاندار کردستان ،عنوان میکند ۹۰۵۵” :هکتار منطقهی آلوده به
منفجره از سوی نیروهای عراقی در طول جنگ در مناطق میرزی مین در کردستان وجود دارد که برای پاکسازی کامل این مناطیق
کاشته شده است که حدود دو سوم آن در استانهای کیردنشییین حدود  ۶تا  ۰سال زمان و  ۹۵۵میلیارد اعتبار نیاز است“.و همزمان
است.
رئیس مرکز ”مین زدایی“ کشور بیان میدارد” :کردستان منطقهی
جدای از اینها ،مسئلهی مهم دیگر ،تالش سازمانها و نهادهیای
آلوده به مین ندارد“!()4
حقوق بشری بر این است که دولت ایران را پایبند و متیعیهید از وزیر دفاع دولت نهم هم در این خصوص گفته بود که تا پیاییان
معاهده های بین المللی ممنوعیت از استفاده از مییین بیکینینید؛ سال  ۹۶۱۹کار پاکسازی میادین مین تمام میشود.
موضوعی که هنوز تحقق نیافته است.
در این راستا چندی پیش مسئوالن امنیتی و حکومیتیی اسیتیان
بر اساس آمار تفکیکی از مجروحان و قربانیان در مناطیق مییین کرمانشاه جشن پاکسازی مین را گرفته بودند و اعالم داشتند کیه
گذاری شده در استان های غرب کشور و استان خوزستان از سیال این استان به طور کامل مین روبی شده است؛ حال آنکه میدتیی
 ۹۶۳۵تا سال  ،۹۶۱۱در کل  ۱۰۶۶نفر کشته و  ۰۳۵۹نفر مجروح بعد از این جشن سلسله ای از انفجار مین و گرفتن قیربیانیی در
شدهاند .عالوه بر این باید آسیب دیدگان و قربانیان کولبر را هم به رسانه ها انعکاس پیدا کرد و خالف اظهارات مدیران استان را ثابت
این لیست اضافه کرد)0(.
نمود)3(.
یکی از اعضای انجمن های محلی کردستان که نخواست نیامیش در سال  ،۹۶۸۶رئیس وقت مبارزه با کاالی قاچاق ایران صراحیتیاً
فاش بشود در ارتباط با مین های موجود در
به موضوع مینهای زمینی پرداخت و اظهیار
مناطق و شهرهای مرزی ایران گفت ” :در یکی از اعضای انجمنهای محلی کردستان
داشت که کاشت مین به عنوان یک راهبیرد
استان های مرزی و حتی در شیهیرهیای که نخواست نامش فاش بشود در ارتباط با
دفاعی در دستور کار میرزبیانیی و دییگیر
مرکزی این استانها هم با پدیده ی مییین مینهای موجود در مناطق و شهرهای
نهادهای امنیتی که وظیفهی حفیاظیت از
گذاری روبه رو هستیم .در مناطق سننیدج و مرزی ایران گفت” :در استانهای مرزی و
مرزها را دارند ،قرار خواهد گرفت .در همیین
کرمانشاه ،نیروهای سپاه خانه های مسکونیی حتی در شهرهای مرکزی این استانها هم
ارتباط وزارت امور خارجهی ایران ،در بهمین
یا مراکز دولتی را به مقر خود تبدیل میکنند با پدیدهی مین گذاری روبهرو هستیم .در
ماه سال  ۹۶۸۰در واکنش بیه انیتیقیادات
و برای جلوگیری از نفود دشمن اقدام به مین مناطق سنندج و کرمانشاه ،نیروهای سپاه
گسترده ی سازمان هیای جیهیانیی مینیع
گذاری در این مناطق کردهاند و میکنند .بعد خانههای مسکونی یا مراکز دولتی را به مقر
بکارگیری مین های زمینی ،طیی نیامیه ای
از عقب راندن نیروهای عراقی نیییز ،ایین خود تبدیل میکنند و برای جلوگیری از
وجود مین در مرزهای اییران را ضیروری
مناطق بدون پاکسازی و حتی نشانه گذاری ،نفود دشمن اقدام به مین گذاری در این
اعالم کرد .در بیانیهی وزارت امور خیارجیه
مناطق کردهاند و میکنند.
رها شده اند .این موضوع در هر دو دقیییقیه
آمده است” :مرزهای ایران گسترده هستند
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و گذرگاهی برای عبور قاچاقچیان و تروریستها است .بنیابیرایین
نهادهای دفاعی ایران استفاده از مین های زمینی را به عنوان یک
ساز و کار دفاعی پذیرفتهاند)4(“.
در موضعی متناقض و توجیه گرانه ،سازمان هیای امینیییتیی و
اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران ،در مواردی مین گذاری را بیه
اپوزیسیون کرد و نسبت دادهاند؛ اتهامی که نتوانستهاند آن را اثبات
نمایند)2(.
تالشهای بین المللی برای منع کاربرد مین ،به ویژه مینهای ضد
نفر در قالب پیمان“اتاوا“ در سال  ۹۱۱۵تحت نام ”کینیوانسیییون
ممنوعیت“ استفاده ،تولید ،انبار و نقل و انتقالهای مین ضد نفر و
نابودی آن ها متبلور شده است .تاکنون  ۹۰۳کشور با امضای ایین
پیمان بین المللی پذیرفتهاند که از تولید ،استفاده ،طراحی ،ذخیره و
تجارت مین های ضد نفر خودداری کنند .در بین کشورهایی که به
این پیمان نپیوسته اند ،سه عضو دائم شورای امنیت ،یعنی چییین،
روسیه و امریکا هم قرار دارند .بر اساس گیزارش سیال ۱۵۹۵
کمپین نظارت بر مین های زمینی ۹۱ ،کشور چین ،کوبیا ،هینید،
ایران ،میانمار ،کره ی شمالی ،کره ی جنوبی ،پاکستیان ،روسیییه،
سنگاپور ،امریکا و ویتنام ،همچنان تولیدکننده ی مین ضید نیفیر
هستند .البته چین ،امریکا ،ویتنام و ایران اعالم کردهاند کیه هیم

نیستند)6(.

اکنون در حال تولید مین ضد نفر
گستردگی و استفاده و کاربرد وسیع از سالحی آرام و خاموش امیا
مخرب و مرگبار به نام“مین های زمینی“ موجب شده که فاجیعیه
انگیزترین تراژدی در کشتار و نقض عضو انسانهای بییگینیاه و
کولبران شکل بگیرد.
در این میان به خاطر خالء قانونی و نیز توجیه گریهای دستگیاه
امنیتی در مقابله و کشتار کولبرانی که تنها راه معاش و ارتزاقشان
از طریق کار سخت و جانکاه کولبری میباشد ،روزانه میا شیاهید
قتل عام و کشتار خاموش این قشر محروم و تهیدست در جامیعیه
هستیم.
منابع:
 -۹جنگ همچنان با مین های خنثی نشده در مناطق مرزی ایران ادامه دارد،
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران ،آبان ماه سال ۹۶۱۶
 -۱روزنامهی همشهری ،استان ها ،سال ۹۶۱۶
 -۶جام جم آنالین ،اسفند ماه سال ۹۶۱۶
 -۰وبالگ ”آنوبانینی“ در استان کرمانشاه
 -۰پایگاه خبری آکام نیوز
 -۳ویکی پدیای فارسی
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سخت گیری ها برای این است که این رقیب ها نادانسته می آیند و
ال
در کار اینها دخالت می کنند؛ از یک کولبر کوچک بگیرید تا مث ً
ال چندین کیلو هروئین و
یک قاچاقچی متوسط که ممکن است مث ً
تریاک را جابهجا کند“.
جناب سازگارا ،علی رغم این که مناطق مرزی اساس ًا
پتانسیل خوبی برای ایجاد اشتغال ،سرمایه گذاری و ارز
آوری دارند ،اما وضعیت معیشتی شهروندان مرزنشین در کشور ،از
استان های غربی کشور گرفته تا سیستان و بلوچستان ،به مراتب
بدتر از سایر مردم است .این مسئله دالیل زیادی می تواند داشته
باشد اما شما مهم ترین علت نگاه مرکز گرایی را که موجب عدم
توسعهی متوازن در کشور شده است ،چه میدانید؟
مناطق محروم که اکثر ًا هم در مناطق مرزی قرار دارند در
مدارهای توسعه نیافتگی گرفتار هستند یعنی نیروی انسانی کارآمد
ندارند یا آن جا نمی روند .از لحاظ زیر بنایی ضعیف هستند و
سرمایه گذاری هم صورت نمی گیرد .در نتیجه فقر و ناامنی و
گرفتاری به وجود آمده است .از میدان بیرون بردن این مدارهای
توسعه نیافتگی از این وضعیت ،احتیاج به یک عزم ملی و یک
سرمایه گذاری کالن به خصوص در مورد زیر ساخت های این
مناطق مثل جاده کشی دارد .ولی متاسفانه نگاه دولت به این
مناطق نگاهی بیش تر امنیتی است و بهتر است بگوییم به دلیل
ال اداره ی
نارضایتی ها و درگیری های امنیتی که وجود داشته ،عم ً

گفتگو از علی کالئی
این استانها بیشتر به دست سپاه و سایر ارگانهای اطالعاتی-
امنیتی افتاده است و آنها هم که بیشتر به سرکوب و کنترل فکر
می کنند تا یک برنامه ی درست اقتصادی و سرمایه گذاری .به
اینترتیب این مناطق که اکثراً اقلیتهای دینی اهل تسنن یا سایر
فرقه ها ساکن آن هستند ،هنوز در اوج محرومیت و مشکالت به
سر می برند و یک نوع ستم و فشار مضاعف را نسبت به کل
کشور ،تجربه می کنند .البته این را هم بگویم که سپاه در آن
مناطق به دلیل دسترسی به مرزهایی که امکان قاچاق در آن جا
میسر است ،منافع اقتصادی پیداکرده است.
بر چه اساس معتقد هستید که سپاه در آن مناطق،
منافع اقتصادی پیدا کرده است؟
سپاه بعد از اتمام جنگ ایران و عراق ،علیرغم اینکه یک سازمان
مسلح و نظامی بود ،با بی خردی آقای رفسنجانی به عنوان رئیس
جمهور وقت و مجوز آقای خامنه ای که به تازگی رهبر شده بود،
وارد مسائل اقتصادی شد .البته در حال حاضر وقتی از منافع
اقتصادی اش صحبت می کنیم ،از میکروچیپ سپاه هست تا
تراکتورسازی ،از پروژه های نفت و گاز هست تا راه و نیرو ،از
واردات و صادرات هست تا قاچاق کاال و مواد اولیه تا قاچاق مواد
مخدر و مشروبات الکلی و غیره .این سازمان عجیب و غریب ،که
شاید در دنیا بینظیر باشد ،در همهی کارها دخالت دارد و به سمت
تجارت های پرسود که در راس آن کار قاچاق و مافیایی است هم
رفته است.
مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کاال می گوید ،سالیانه بین  41تا 42
میلیارد دالر حجم و یا ارزش کاالی قاچاقی است که وارد کشور
می شود .یعنی تقریباً نزدیک به  21درصد کل واردات ایران به
شکل قاچاق وارد کشور می شود .خب سال هاست این را همه
می دانند؛ حاال گاه کسی مثل احمدی نژاد در مورد آن صحبت
می کند و اخیر ًا هم آقای روحانی دستورالعملی در این خصوص
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محییسن سییازگارا ،فعییییال سیاسییییی ،روزنییییامه نگییییار و
پژوهشگر دانشگاه است .او در دولت محمد علی رجایی ،معاون
سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی بود و از اعضای
اولیهی سپاه پاسداران محسوب میشود.
با آقای سازگارا در خصوص چرایی عدم توسعهی مناطق مرزی و
برخورد با قاچاق خرد در کشور در مقابل قاچاق و قاچاقچیان کالن
به گفتگو پرداخته ایم .وی نقش سپاه پاسداران در این مناطق را
برجسته میداند و میگوید” :هدف از کشتن کولبران ،آسیب به آن
شبکه ای است که در واقع رقیب سپاهیان و قاچاقچی های بزرگ
است“.
محسن سازگارا در گفتگو با خط صلح می افزاید” :بخشی از این
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صدام رفت؛ به این شکل که از عراق و زمینی نفت به ایران
ارائه داده است؛ حال آن که همین اسکله ها دست سپاه است و
میآوردند و از آن طرف هم کاال به او میفروختند .چنین مبادالتی
ال به مناطق نظامی که سپاه در مرزهای کشور
سایر نیروها اص ً
انجام می شد و دست سپاه هم بود و کسی حق نداشت که در آن
درست کرده ،دسترسی ندارند و اجازه ندارند به آنها نزدیک شوند،
دخالت کند .چنین روندی ،آن قدر شدت پیدا کرد که حتی به چهار
چه رسد به این که مامور گمرک با یک سالح بخواهد جلوی این
نفر آدم فقیر که روی کولشان کاالی قاچاق را حمل میکنند و از
حجم از قاچاق را بگیرد .در نتیجه لنج-لنج ،کشتی-کشتی برای
کوه و کمر و مسیرهای قاچاقی و
خودشان کاال می آورند و در
اسکلهی اختصاصی خودشان بدون در دورهای که صدام حسین زیر تحریمهای سازمان ملل قرار برای سیر کردن شکم خودشان
این که کسی ببیند ،تخلیه می کنند گرفت و نمیتوانست نفت بفروشد و کاالیی بخرد و بحث می روند کاالیی می آوردند هم رحم
و به تهران می آورند و می فروشند .نفت در برابر غذا مطرح شد ،ایران عمالً به کمک صدام نمیکنند و برای این که رقیبی نداشته
رفت؛ به این شکل که از عراق و زمینی نفت به ایران
باشند ،میزنند و آنها را میکشند.
چند بار هم چنین اقداماتی در
شهرهای بزرگ و با مرزهای زمینی میآوردند و از آن طرف هم کاال به او میفروختند .چنین خب در مبادالت مرزی اقتصادی چند
و تحت عنوان بازارچه های مرزی مبادالتی انجام میشد و دست سپاه هم بود و کسی حق نفری از شهرام جزایری تا بابک
نداشت که در آن دخالت کند .چنین روندی ،آن قدر شدت زنجانی ،علنی شدند و این ها مشت
کردند؛ به خصوص در مرز عراق.
در دوره ای که صدام حسین زیر پیدا کرد که حتی به چهار نفر آدم فقیر که روی کولشان نمونهی خروار هستند وگرنه دهها فرد
تحریم های سازمان ملل قرار گرفت کاالی قاچاق را حمل میکنند و از کوه و کمر و مسیرهای مثل این ها هستند که زیر بال وپرشان
و نمی توانست نفت بفروشد و قاچاقی و برای سیر کردن شکم خودشان میروند کاالیی را همین آقایان سپاهی میگیرند.
کاالیی بخرد و بحث نفت در برابر میآوردند هم رحم نمیکنند و برای اینکه رقیبی نداشته
بسیاری ،کولبری را
باشند ،میزنند و آنها را میکشند.
قاچاق نمی دانند و آن را
غذا مطرح شد ،ایران عمالً به کمک
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درازتر کرده باشند و پا روی دم منافع کالن می گذارند .بنابراین
شغلی شریف محسوب می کنند .حتی امید کریمیان ،نماینده ی
می بینید که در چنین مواقعی ،بسیار خشن هستند و می زنند یک
مریوان در مجلس شورای اسالمی نیز کولبران را قاچاقچی
شهروند فقیر را در کوه و کمر میکشند .یا در مورد مواد مخدر که
نمیداند .نظر شما در این خصوص چیست؟
گفتید ،حکومت بیش ترین اعدام ها را در این حوزه دارد ولی هیچ
ببینید البته در یک اقتصاد سالم و درست چنین چیزی نداریم که
وقت اسمی از آن بزرگان و سرنخ های اصلی نمی آید و در امان
کسی برود قاچاقی کاال از یک کشور دیگر ،از کوه و کمر بیاورد و
هستند .بخشی از این سخت گیری ها برای این است که این
این اقدامش شغل هم محسوب بشود ولی در اقتصاد فعلی ایران
رقیب ها نادانسته می آیند و در کار این ها دخالت می کنند؛ از یک
که فقر و بیکاری در این مناطق بیداد میکند و ضمناً بزرگترین
ال یک قاچاقچی متوسط که ممکن
کولبر کوچک بگیرید تا مث ً
قاچاقچیان کشور هم کسان دیگری هستند ،از شهروند فقیر و
است مثالً چندین کیلو هروئین و تریاک را جابهجا کند.
ال چهل کیلو –اندازهی
درمانده ای که بیاید و روی کول خودش مث ً
بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در
طاقت یک آدم -کاالیی بگذارد و از طریق فروش آن گذران
ایجاد اشتغال و توسعه ی روابط تجاری با کشورهای
ال قابل سرزنش نیست .دولت هم چون زورش به
زندگی بکند ،اص ً
همجوار و تاثیر آن در فعالیت های اقتصادی کشور ،مورد بحث و
سپاهیان نمی رسد و با این افراد به اسم این که قاچاق می کنند،
تاکید بودند اما به نظر می رسد که این بازارچه ها تاثیر چشم گیری
مقابله می کند .البته مطمئن ًا این کولبرها هم یک شبکه هستند؛ به
ال در
در افزایش کیفیت زندگی شهروندان نداشتند و یا حتی مث ً
این ترتیب که کاالیی را که می آورند ،افراد دیگری هستند که
سیستان و بلوچستان این بازارچه ها در حال حاضر تقریب ًا وجود
آن ها را خریداری می کنند و در واقع هدف از کشتن کولبران،
خارجی ندارند .علت را چه ارزیابی میکنید؟
آسیب به آن شبکه ای است که در واقع رقیب سپاهیان و
من دقیقاً نمی دانم و مطالعه ای هم نکردم که حاال در این جنگل
قاچاقچی های بزرگ است .این همه در حالی است که دولت
ال اگر فقط چارت ستاد اجرایی فرمان امام
قدرت ایران که شما مث ً
می تواند معافیت هایی را برای مرزنشینان در نظر بگیرد و در واقع
را نگاه کنید ،از وسعت این سازمان وحشت خواهید کرد که به
مبادالت کاال از سوی آنها را تا حدی بپذیرد و قانونی بکند تا هم
عنوان نمونه فقط سه بانک پاسارگاد ،ایرانیان و کارآفرین در
محل درآمدی برای مرزنشینان باشد و از آن مهم تر ،کسی هم در
تصرفش است ،که در یک بازارچه ی مرزی در فرضاً کردستان
این بین کشته نشود.
کدام یک از اینها بیشتر منفعت دارند ،کدام یک جلوی سوددهی
شواهد حاکی از آن است که حکومت در برخورد با
برای مردم و شهروندان آن منطقه از طریق این بازارچه ها را
قاچاقچیان مواد مخدر بسیار سهل گیر است تا کولبرانی
می گیرد و غیره ولی یک چیز کلی را
که بارهای معمولی حمل می کنند .این
از
خارج
قاچاق
ی
شبکه
در
که
کسانی
یا
کولبرها
می توانم عرض کنم :به تعبیری که یکی
در حالیست که بر اساس بند الف مادهی
خالف
افراد
خب
و
شوند
وارد
خواهند
می
ها
این
اقتدار
از دوستان اقتصاددانمان به آن اشاره
 ۱قانون قاچاق کاال ،اگر کاالیی که
قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان کار و یا دارای سو سابقه را هم در بر میگیرند ،مثل می کرد ،هر چه این مملکت را نگاه
ارزش داشته باشد ،هیچ مجازاتی متوجه این میماند که کسانی پایشان را از گلیمشان درازتر می کنم ،دیگر نه دارای یک ساختار
فرد نخواهد بود .شما علت این برخورد کرده باشند و پا روی دم منافع کالن میگذارند .سیاسی شکل یافته است نه یک ساختار
بنابراین میبینید که در چنین مواقعی ،بسیار خشن اقتصادی روشنی دارد .کشور تبدیل شده
سخت گیرانه را چه میدانید؟
کولبرها یا کسانی که در شبکه ی قاچاق هستند و میزنند یک شهروند فقیر را در کوه و کمر است به یک تعداد باند مافیایی که با
خارج از اقتدار اینها میخواهند وارد شوند میکشند .یا در مورد مواد مخدر که گفتید ،حکومت چرخ آن ها مملکت می چرخد و این
و خب افراد خالف کار و یا دارای سو بیشترین اعدامها را در این حوزه دارد ولی هیچ متاسفانه قصه ی غم انگیزی است که
سابقه را هم در بر می گیرند ،مثل این وقت اسمی از آن بزرگان و سرنخهای اصلی نمیآید االن در کشور ما وجود دارد .این
و در امان هستند.
باندهای مافیایی با یکدیگر ،هم
می ماند که کسانی پایشان را از گلیمشان
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همکاری می کنند و هم رقابت دارند .اگر هم پا روی دم هم
بگذارند که دادگستری نمی روند؛ قاعدتاً از همدیگر می دزدند و یا
هم را سر به نیست می کنند .مثل این می ماند که جنایت های
سازمانیافته پیشاپیش شکلگرفته باشد.
در مورد بحث بازارچه های مرزی ،همان طور که گفتم من دقیق ًا
نمی دانم چه کسانی ذینفع بودند ولی مطمئن ًا سپاهیانی که در آن
مناطق از زمان جنگ ایران و عراق به شکل چشمگیر حضور دارند
و اسلحه به دست هم هستند ،در حال حاضر تجارت می کنند.
وقتی هم می گوییم سپاهیان ،نه این که فکر کنید همه ی این
کارها را قرارگاه خاتم االنبیا میکند ،این ها می توانند همان جا صد
تا شرکت اعم از تعاونی مرزی و غیره راه اندازی کنند و پشتیبانی
فرمانده ی سپاه کردستان ،یا کرمانشاه و یا آذربایجان غربی را هم
داشته باشند...
در رابطه با ستاد اجرایی فرمان امام که عرض کردید،
چه مستنداتی وجود دارد که در امر تجارت پر سودی
چون قاچاق کاال سهیم هستند؟ آیا هیچ ارگان دیگری ،نمی تواند
جلوی آنها را بگیرد؟
در این خصوص ،باید بگویم که خبرگزاری رویترز به همت دو

خبرنگار که شش ماه-یک سال تحقیق می کردند ،یک گزارش
مفصلی از ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده است .به عالوه
خزانه داری امریکا یک چارت از همین ستاد اجرایی فرمان امام یا
آیکو درست کرده است که از سازمانهایی است که به دلیل نقض
حقوق بشر ،مشمول تحریم امریکا شده است .البته تا آن جایی که
ال ستاد اجرایی فرمان امام خیلی بزرگ تر از آن
من می دانم عم ً
چیزی است که خزانه داری امریکا در آن چارت منتشر شده،
می گوید اما به هر حال چون کار مستندی است ،شما اگر همین
گزارش را هم ببینید از بزرگی این سازمان وحشت می کنید و
ال نه مجلس حق دارد که به آن نظارت
متوجه می شوید که عم ً
کند ،نه مالیات می دهند که وزارت دارایی بخواهد بفهمد که آنجا
چه خبر است .بنا به گفته ی رسمی خود مقامات کشور ،چهل و
چهار درصد کل تولید ناخالص داخلی ما ،همین قبیل موسسات
است که از شمار مالیات معاف هستند .حاال این در شرایطی است
که از مردم بدبخت مالیات گرفته می شود و دولت روحانی چون
درآمد نفتیاش پایین آمده ،میگوید میخواهیم امسال هشتاد هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم .اگر فقط همین
چهلوچهار درصد را شما قانون بکنید و دولت برود از آنها مالیات
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بگیرد ،درآمد مالیاتی کشور نزدیک به سه برابر بیش تر می شود و
فشاری هم به مردم نمی آید .مردم یک کیلو برنج هم بخرند باید
فور ًا مالیاتش را بپردازند و یا کسبه ای که هر روز می روند
سراغشان که مالیات بر ارزش افزوده بدهند ،یا کارخانجاتی که
هشتشان گر ِو نهشان است و با فشار مالیات وضعشان خرابتر هم
میشود.
ستاد اجرایی فرمان امام ،که اسم بی مسمایی هم دارد ،بر اساس
دستورالعمل آقای خمینی و آن فرمان هشت ماده ای در دهه ی
شصت که یک بندش هم این بود که اگر مالی بی صاحب است
موقت ًا سرپرستی بکنند تا بعد صاحبش پیدا شود ،و برای اجرای آن
ال به یک امپراتوری تبدیل شد.
یک بند ،تاسیس شد اما بعدها عم ً
در مورد همین امالک بی صاحب که اکثراً مربوط به کسانی است
که خارج هستند یا مشکالت سیاسی و غیره دارند ،برآورد میشود
که امالکی که از مردم گرفتند ،نزدیک به پنجاه میلیارد دالر
ارزش دارد .حاال شما صدها موسسهی دیگر را هم در نظر بگیرید؛
وقتی هچ حزب رقیبی در کار نیست ،وقتی نظارتی وجود ندارد و

اساس ًا نباید به هیچ کس جواب پس بدهند .وقتی مالیاتی پرداخت
نمی کنند ،وقتی مطبوعات آزادی وجود ندارد که در این خصوص
افشاگری کند ،خب شما چه انتظاری می توانید داشته باشید جز
اینکه فاسد بشوند؟
در مجلس ششم که دست اصالح طلب ها بود ،سال اول متوجه
شدند که نود و چهار درصد از بودجه ی کمیته ی امداد را دولت از
بودجهی عمومی میدهد و همهی این صندوقهای صدقهی آهنی
و غیره روی هم شش درص ِد درآمدشان است .مجلس معترض شد
و گفت حاال که شما پولتان را از دولت میگیرید ،باید بیایید جواب
بدهید که چه کار می کنید .یک دست خط از رهبری آوردند و به
کمیته ی تصدیق برنامه و بودجه دادند و آن ها هم ساکت شدند.
یعنی مجلس در قانون بودجه هم حق ندارد بپرسد پول هایی که
این موسسات از دولت می گیرند-و نه حتی کاسبی ها و تجارات
خودشان ،-چه کار میکنند و نه کجا میبرند...
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کاال
کتاب ” بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال
قاچاق کاال :مطابق با آخرین اصالحات قانونی  ،0383به
انضمام :قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کاال و ارز“ نوشتهی
علیرضا آقازاده است .وی چهار کتاب دیگر نیز در خصوص
مسائل حقوقی با تاکید بر قاچاق کاال و هم چنین اشاره به
مسائل مرزی داشته است.
کتاب مورد اشاره دارای دو بخش ”بررسی عوامل اقتصادی و
اجتماعی قاچاق کاال“ و ”بیان جنبههای حقوقی مسئلهی قاچاق
” میباشد ،که این دو بخش را میتوان به صورت مجزا مطالعه
کرد.
در پیش درآمد این کتاب ،نویسنده مخاطب را با مسائل تئوریک
و هم چنین عوامل موثر بر عرضه و توزیع کاالهای قاچاق ،به
خصوص در مناطق مرزی آشنا میکند .به طور کلی میتوان در
دسته بندی این کتاب بخش اول را مجموعه تعاریفی از قاچاق
کاال دانست .در این کتاب ضمن بیان تاریخچه ی قاچاق کاال،
مباحثی چون سیاست های دولت و دستگاه متولی مبارزه با
قاچاق کاال ،از راه های مبارزه با قاچاق ( از جمله ایجاد اشتغال،
تقلیل سودبازرگانی و تبلیغات) ،بررسی قاچاق کاال در امرو
گمرکی و بررسی قاچاق کاال در آیین نامهی اجرایی قانون امور
گمرکی را مشاهده کرد.
نویسنده تالش دارد تا عوامل موثر بر عرضه و توزیع کاالهای
قاچاق را که دالیلی چون تفاوت نرخ ارز ،تورم و محرومیتهای
مناطق مرزی است ،در این کتاب و در بخش دوم آن ذکر کند.
وی هم چنین شکل گیری موج قاچاق کاال را کیفیت باالی
محصوالت قاچاق و هم چنین اختالف قیمت می داند و از
آنجایی که راه های مبارزه با قاچاق کاال را ایجاد اشتغال در
مناطق مرزی عنوان می کند ،یکی از عمده دالیل شکل گیری
کولبری ،توسط کولبران را نبود شغل و رشد محرومیت های
مرزی دانسته است.
این کتاب که با تاکید بر قوانین جمهوری اسالمی نوشته شده
است ،می تواند جهت فهم و آگاهی مشکالت شغلی مناطق
مرزی و هم چنین دالیل خرید شهروندان شهرهای مختلف
کشور از مناطق مرزی به دلیل داشتن محصوالت با کیفیت باال

و قیمت مناسب ،مفید و موثر باشد .کتاب فوق الذکر عالوه بر
ارائه ی خالصه ای از مسائل تئوریک به وضعیت عملی جامعه
در این خصوص پرداخته است و در حوزه ی شناخت موضوع
قاچاق کاال ،ضمن ارائهی اطالعات ،به راهکارهای مدیریتی و
شناخت ضعفهای مدیریتی میپردازد .نویسندهی این کتاب با
قرار دادن سه ضلع یک مثلث ،یعنی ”جامعه“” ،قاچاق برها“ و
”مسئولین دولتی“ ،سعی بر آن می کند پوششی از دالیل
عرضه و تقاضا در این رابطه را بررسی کند .لذا دانستن
محتویان این کتاب ،شناخت ما را نسبت به روابط و ضوابط
بازار ،دولت و مشتری ،بیشتر کرده و به شناختمان از واقعیات
پیرامون نزدیکتر خواهد کرد.
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