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ماهنامهیحقوقی،اجتماعیخطصلح

صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد
دبیر حقوقی :حسین رئیسی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اندیشه :محمد محبی

طراح گرافیک :ایمان نیکینژاد

همکاران این شماره  :دکتر فریبرز رئیس دانا ،محمدکریم آسایش ،علی عجمی ،الهه امانی ،رایحه مظفریان ،رضا علیجانی،
سهیل اکبرپور ،محمد تنگستانی ،ساموئل بختیاری ،امید سالمت ،امیر رزاقی ،شیوا شفاهی ،حامد فرمند 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.
اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

توضیح :طرح جلد این شماره ،برداشت آزادی از کارتون پیام برومند منتشر شده در وب سایت کارتون موومنت است.

شما چه گفته اید ،دربارهی ...
توسعه ،حقوق بشر و مکتب تحول شخصیت ایرانی /محمد محبی
یاسر تسوجی :این درست که بخشى و یا حتی بخش زیادی از مردم ایران ،مشکالت فرهنگی و
رفتاری بسیار دارند و چه بسا خودمان هم جزو همان افراد باشیم اما به جای این طور تاختن به
مردم و رفتارهایشان ،بهتر نیستند که پرسیده شود علت یا منشاء چنین رفتارهایی چیست؟ چرا
باید مردمی را که از دیرباز تحت سیاست حاکمان مستبد از طرفی و یک نظام پدرساالرانه در
طرفی دیگر قرار داشتند ،مقصر دانست و این طور تحقیرشان کرد؟
محسن میرزازاده :متوجه نمی شوم چطور نویسنده با چنین شهامتی به افکار محمود سریعالقلم
برای نتیجه گیری که به توسعه و حقوق بشر قرار است ختم بشود ،استناد میکند؟ همین آقای سریعالقم چند وقت پیش
که  03ویژگی را برای یک شهروند متمدن ذکر کرد و از گل و گلدان و بوق نزدن سخن به میان آورد ،کوچکترین
اشاره ای به نیاز مشارکت سیاسی شهروندان نکرد .او گفت که هر شهروند باید خودش را بشناسد ،اما نگفت باید حقوقش را
بداند .بله ،فرد نسبت به جامعه مسئول است ،اما نویسنده از خودش پرسیده است که مسئولیت جامعه در قبال فرد چیست؟

یک لقمه نان به بهای خون /حسین رئیسی
فرشید ملک :تاکید بر کمبود قوانین کیفری بسیار مهم است و نویسنده به درستی به آن اشاره کرده است .در بسیاری از کشورهای پیشرفته در
اروپا و امریکا ،اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد آن قدر مجازاتهای سنگین نقدی و غیرنقدی برای کسی که باعث و بانیاش است در نظر گرفتند
که همین مسئله کالً حوادث کاری را کم کرده است.
علیرضا خضری :مسائل مربوط به ایمنی و حتی تغییر قوانین کیفری مربوط به آن ،جز به خواست و تالش کارگران حل نمیشود .آنها باید
خودشان ایمنی را رعایت کنند و همیشه از کارفرمایشان بخواهند که وسایل ایمنی در اختیارشان بگذارد .در مرحلهی بعد هم خواست تغییر
قوانین داشته باشند .اگر خودشان به خاطر ترس از اخراج و گرسنه ماندن دست روی دست بگذارند ،امثال علیرضا محجوب و خانهی کارگر،
مشکالت آنها را رفع نمیکنند و نمایندهی آنها نیست.

کاری از سهیل اکبرپور

کارتون ماه
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جیسون رضاییان ،سعید عابدینی ،امیر میرزایی حکمتی ،نصراهلل خسروی و متئو ترویک ،شهروندان امریکایی زندانی در ایران ،آزاد شدند.
عبدالفتاح سلطانی ،وکیل در بند پس از  ۴سال و  ۴ماه حبس مداوم به مرخصی هشت روزه اعزام شد.
یک قاضی دادگاه تجدیدنظر در استان گلستان برای جوانی که مرتکب تخلف محیط زیستی شده بود ،به جای حبس ،حکم یادگیری و آموزش
محیطبانی و حفاظت از محیط زیست صادر کرد.
مدیر دفتر توسعهی کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد گفته است که با سختگیری زیاد امکان دارد کتابهای خوب از دست برود و ناشر متضرر شود.
یوناتن بت کلیا ،نمایندهی آشوریان در مجلس ،تقاضای رفع مشکالت قانونی جوامع اقلیتهای دینی خصوصاً بحث عدم برابری در قصاص و مادهی
 ٨٨٨مکرر قانون مدنی را مطرح کرد.
دادستان تهران به ورزشکاران و هنرمندان نسبت به انتشار آنچه تصاویر نامناسب و خالف شئون اسالمی در فضای مجازی خواند ،هشدار داد.
جمعی از معلوالن در اعتراض به سد معابر ،بیتوجهی به مناسب سازی اماکن و محدودههای شهری برای رفت و آمد معلوالن ،در مقابل شهرداری
تهران تجمع کردند.
در جدیدترین جدول ردهبندی جهانی آزادی رسانهها در سال  ۵۱٨۲که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده است ،ایران از میان  ٨٨۱کشور در
ردهی  ٨۷۱قرار گرفته است.
یکی از کافهداران تهران تصویری از نامهی پلمپ کافهاش را منتشر کرده که در آن ”اشتغال زنان“ به عنوان یکی از دالیل تعطیلی کافه عنوان شده
است.
مسئول سازمان فرهنگی-هنری شهرداری رشت به اتهام برگزاری برنامهی رقص خیابانی احضار و بازداشت شد.
منابع محلی از بازداشت دستکم  03تن از نوکیشان مسیحی در جریان مراسمی در یک کلیسای خانگی در شیراز خبر دادهاند.
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با مبنا قرار دادن آمارهای رسمی گفت که از سال  ٨۱٨۲به این سو ،روزانه  ۷۱تا ٨۱۱
نفر به جمعیت معتادان کشور افزوده شده است.
والدین چند دانش آموز افغانستانی ساکن ایران ،از کتک خوردن فرزندانشان از ناظم مدرسه به دلیل شیطنت خبر دادند.
با گذشت پانزده سال از حبس سعید ماسوری ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،وی همچنان در زندان و محروم از مرخصی است.
با گذشت بیش از  ٨۲سال از حبس مداوم خالد فریدونی و با وجود امکان قانونی استفاده از آزادی مشروط و مرخصی ،وی همچنان بدون مرخصی در
زندان رجاییشهر کرج محبوس است.
”رئوف محمدعلی“ و ”بهمن دالیی میالن“  ،که در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان ارومیه اعالم اعتصاب غذا کرده بودند ،به
سلولهای انفرادی منقل شدند.
دادستان استان قزوین ،از جمع آوری  ۱۱کارتن خواب در این شهر خبر داد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران ،شمار کارگران بیکار شده در این استان از ابتدای سال تاکنون را دو هزار نفر اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران ،از همکاری پلیس در برخورد با دستفروشان مترو و جمعآوری ایشان خبرداد.
هیاتهای نظارت بر انتخابات شورای نگهبان بیش از نیمی از نامزدهای دهمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسالمی را رد صالحیت کردهاند.
کلیات طرح جرم سیاسی با اکثریت آراء ،در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
سرمای شدید مناطقی که علی اسدزاده ،معلم لرستانی گاه ساعتها پای پیاده برای رسیدن به مدرسه طی میکرد ،به لخته شدن خون در پای او و قطع
پای چپش تا باالی زانو منجر شد.
”علی بخش نوروزی“ ،معلم مدرسهی شهیدان سروش نژاد روستای طسوج از توابع استان کهگیلویه وبویراحمد در مسیر بازگشت از روستای محل خدمت
خود به خانهاش ،در سرمای شدید ،جان سپرد.
یک کارگر  ۴۷سالهی اهل بوکان ،در محل کار خود به دلیل برف و کوالک و برودت هوا ،دچار سکتهی قلبی شد و جان خود را از دست داد.
امام جمعهی رفسنجان ضمن مخالفت با آزادی کسانی که ”اغتشاشگر“ خوانده ،گفته است که این افراد باید صدها بار اعدام شوند.
فرماندهی انتظامی قصرشیرین گفت که بر اثر انفجار یک قبضه مین بر جای مانده از دوران جنگ ،یک نفر مجروح شد.
دوازده دانشآموز زیر هیجده ساله از ابتدای امسال ،با خودکشی به زندگی خود پایان دادهاند.
در هشت ماه سال جاری در استان تهران  ۵۴۱نفر بر اثر فقدان ایمنی در محیط کار ،جان خود را از دست دادند.
پدر میانسال ،دختر نوجوانش را به دلیل آنکه این نوعروس  01ساله قصد جدایی از همسرش را کرده بود ،با ضربات دسته بیل کشت.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران ،از مرگ سه دانش آموز معلول به علت آلودگی هوا خبر داد.
رمضان احمد کمال ،زندانی سیاسی کرد سوری که قرار بود جهت درمان بیماری به بیمارستان اعزام شود ،پس از ضرب و شتم از سوی زندانبانان بیهوش
شد و به کما رفت.
”اقبال ناروی“ ،زندانی عادی محبوس در قرنطینهی زندان مرکزی زاهدان که اهل پیرانشهر بود ،در این زندان فوت کرده است.
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به مناسبت درگذشت یکی از مادران خاوران

یادمان

مادر بهکیش و چهار دهه مادران عزادار
علی عجمی
فعال حقوق بشر

(ترانه ای از احمد کایا ،مترجم :یاشار یاغیش)
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یادمان

دیماهی که گذشت مادر بهکیش (نیره

در خاکسپاری مادر بهکیش نمایندهی

جاللی) ،از مادران خاوران ،برای همیشه

خودش را داشت.

از میان ما رفت .مادر بهکیش پنج فرزند و

مادر سعید زینالی فرزندش را در دههی

یک دامادش را در اعدامها و درگیریهای

هفتاد گم کرد .مادر مصطفی کریم بیگی

سالهای سیاه دههی شصت از دست داد؛

ده سال بعد در دههی هشتاد جسد خون

محمد ،سیامک (دامادش) ،زهرا ،محسن و

الود پسرش را تحویل گرفت و گوهر

محمود و علی.

عشقی که ستارش را در سالهای آغازین

چیزی بهتر از این جملهی خودش

دههی نود از دست داد؛ دههی جاری.

نمیتواند آنچه را بر سر مادر بهکیش آمد

مادران خاوران و بعدها ”مادران پارک

توصیف کند“ :من بیشتر عمرم را جلوی

الله“ ،طی این سالها جمعی بوده است

در زندانها برای گرفتن مالقات و در

برای عزاداری و سوگواری داغدیدگان

گورستانها گذراندم“.

تجربهای مشابه و مشترک ولی مهمتر از

مادر بهکیش هیچ گاه جنازهی فرزندانش

آن طی همهی این سالها ،مجالی بوده

را ندید ،در خاکسپاریشان حضور نداشت و

مادر ستار بهشتی پیشاپیش تابوت مادر بهکیش در مراسم

تنها چیزی که داشت ساک و وسایل

بیعدالتی و جایی برای دادخواهی.

زندانشان بود و البته یک گورستان مشترک با همهی مادران

ولی طی این چهار دهه صدای دادخواهی مادران عزادار شنیده

داغدیدهی خاوران و اینگونه بود که مادر بهکیش مادر خاوران

نشده و به شمارشان نیز افزوده شده است .باید گفت و نوشت و

شد ،از مادران خاوران شد ،مادران داغدیده ،عزادار و البته دادخواه.

نشان داد ،واقعیت این است که تا زمانی که کسی پاسخ درستی به

اما تابوت مادر بهکیش روی شانههای چه کسی تشییع شد؟ مادر

مادران عزادار نداده است ،تا زمانی که عامالن این جنایات

سعید زینالی ،مادر ستار

مشخص و محاکمه

بهشتی ،مادر مصطفی

نشدهاند ،تا زمانی

کریم بیگی ...اگرچه

که مادری با قاب

تجربهای به حجم

عکسی در دست و

قساوت خاوران هیچ

شکایت و پرسشی

جمهوری

در چشم به دوربین

اسالمی تکرار نشد -و

به ما خیره شده

بلکه در تاریخ ایران

است،

نمیتوان

نشود ،-ولی فرایند

خاموش شد و نگاه

عزادار کردن مادران

کرد .باید گفت و

پیوسته ادامه داشته و

نوشت.

گاه
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خاکسپاری

است برای اعتراض به این حجم از ظلم و

در

هر یک از دهههای

عمر جمهوری اسالمی

مادر سعید زینالی ،مادر مصطفی کریمبیگی ،مادر حسین اخترزند
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نقش جامعهی مدنی در بهبود وضعیت بیخانمانها
زنان

جامعهی مدنی در برگیرندهی طیف وسیعی از نهادهای اجتماعی
میباشد که توسط شهروندان برای تحقق اهداف مشترکشان
شکل میگیرد .این جامعه در برگیرندهی سازمانهای تحقیق و
بررسی پیرامون سیاستهای اجتماعی ،سازمانهایی که به آگاهی
رسانی در زمینهی آسیبهای اجتماعی میپردازند ،سازمانهای
خدمات اجتماعی و انسان دوستانه ،نهادهای خصوصی ،انجمنها و

سازمانهای غیرانتفاعی میباشد .جامعهی مدنی در برگیرندهی
نهادها و احزاب سیاسی که در پی تصرف قدرت سیاسی میباشند،
نیست.
جامعهی مدنی نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی یک جامعه داشته و شکوفایی جامعهی مدنی
آزاد ،یکی از شاخصهای برجستهی دموکراسی مدرن میباشد.
عدم وجود آزادی و استقالل در جهت به وجود آوردن سازمانهای
مدنی که بتوانند آسیبهای اجتماعی را مستقالنه و یا در ائتالف با
بخش خصوصی و دولت چاره سازی کنند ،سبب میگردد که
سازمانهای غیردولتی شکل بگیرند که زیر چتر تایید و نظارت
سیاسی و ایدئولوژیک قدرت دولتی بوده و به آنها به جای
 NGOاصطالحاً  GO NGOمیگویند .در واقع یکی از
بارزترین وجوه جامعهای بسته ،غیر دموکراتیک و اتوریته محور که
در آن حقوق انسانی افراد در حوزهها و الیههای گوناگون نقض
میگردد ،عدم وجود نهادهای آزاد و مستقل غیر دولتی میباشد.

امروزه دیگر تعریف دموکراسی به انتخابات(ولو انتخابات آزاد)
محدود نگشته ،بلکه ”کیفیت دموکراسی“ ،وجوه و تبلورات آن
تعاریف مختلف از ”دموکراسی مدرن“ را شکل میبخشد.
در قرن بیست و یکم ،یکی از روندهای روبه رشد نه تنها در
کشورهای صنعتی پیشرفته بلکه در کشورهای آسیا ،افریقا و
امریکای التین تعمیق شکاف فقر و ثروت و رشد فقر در جامعهی
شهری میباشد.
بیخانمانی و به اصطالح ”کارتن خوابی“ ،یکی از انعکاسات رشد

الهه امانی
کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

فقر در جامعه و عدم وجود امنیت اجتماعی برای شهروندان
میباشد .طبیعتاً این روند در کشورهای مختلف آهنگ رشد

متفاوتی دارد .بر اساس آخرین آمارها در زمینهی فقر در کشورهای
اروپایی ،متجاوز از یک-سوم شهروندان در خطر فقر در پنج کشور
اروپایی قرار دارند .بلغارستان  1//5درصد ،رومانی  ///3درصد،
یونان  5/01درصد و لیتوانی  0/01درصد و در درهی کشورهایی
که کمترین شهروندان در خطر فقر هستند ،سوئد با  //04درصد،
فندالند با  04درصد ،هلند با  5/01درصد و چکسلواکی با 4/0/
درصد قرار دارند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای غربی ،یک-سوم درآمد باید
صرف هزینهی مسکن گردد ،در کل کشورهای اتحادیهی اروپا،
 /3درصد درآمد برای هزینهی مسکن صرف میگردد؛ حتی
انگلستان که یکی از اقتصادهای اروپایی میباشد که از رشد
باالتری برخوردار است ،برآورد کرده است که تا سال 0/ ،0303
میلیون از شهروندان آن زیر خط فقر قرار دارند.
فقر در امریکا به علت تعمیق شکاف فقر با ثروت ،آهنگ رشد
فزایندهای دارد .بر اساس اطالعات مرکز آمار امریکا در سال

 5/0/ ،030/درصد مردم امریکا زیر خط فقر زندگی میکنند.
آنچه در بطن این آمار نهفته است ،تبعیضاتی است که در ارتباط
با مسئلهی نژادی است که چهرهی فقر را خشنتر و تکان
دهندهتر مینماید .سفید پوستان  0/01درصد ،آسیایی تبارها 00
درصد ،التین امریکایی تبارها  4/00درصد و افریقایی تبارها 0/04
درصد فقرای امریکا را تشکیل میدهند.
فقر در بین امریکاییهای بومی نیز بسیار شدید بوده؛ به طوری که
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از  00منطقهی مسکونی که در زمرهی فقیرترین در امریکا

شهروندان در موقعیت بیخانمانی دارند.

محسوب میشود 5 ،منطقه به امریکاییهای بومی اختصاص دارد.

در امریکا 1/0 ،میلیون سازمان غیردولتی وجود دارد .این نهادها و

بنابر آهنگ رشد سریع فقر ،بیخانمانی نیز به مثابه تبلور و نماد

سازمانها در زمینهی ارائهی تحقیقات ،بررسیهای آماری ،تحلیل،

فقر در امریکا رو به افزایش میباشد .بر اساس گزارش ساالنهی

چارهجویی برای آسیبهای اجتماعی و چالشهای اقتصادی،

بیخانمانها به کنگرهی امریکا توسط وزارت کل و توسعهی

اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیرگذار میباشند .طیف وسیع این

شهری  ،HUDمتجاوز از نیم میلیون نفر در امریکا بیخانمان

سازمانها از بهبود محیط زیست تا نابرابریهای جنسیتی،

میباشند که از این تعداد /3 ،درصد خانواده بوده و تخمین زده

توسعهی اقتصادی ،بهداشت ،سیاست خارجی ،پناهندگان،

میشود که یک-چهارم تمام بیخانمانها ،کودکان زیر  05سال

مهاجرین ،بیخانمانها ،جوانان و غیره ،همه را در بر میگیرد.

مییاشند .همچنین علیرغم کوششهای زیاد ،هنوز  13هزار

استقرار نهادهای غیردولتی با تکیه بر دموکراسی موجود در

سرباز از جنگ برگشتهی امریکایی ،در زمرهی بیخانمانها بوده و

جامعهی امریکا پروسهای مستقل ،حقوقی و برای تمام شهروندان

شبها را در خیابانها و یا پناهگاههای افراد بیخانمان به سر

علیرغم باورهای سیاسی ،جنسیت و سایر تنوعات جامعهی بشری

میبرند .این در حالیست که هر ساله //0 ،میلیون نفر از امکانات

دارد و بسیاری از این سازمانها ،با تکیه بر فعالیت داوطلبانهی

دولتی برای مسکن استفاده میکنند.

افراد در جهت هدف مشترک گروه به کار خود ادامه میدهند.

جامعهی مدنی و نهادهای دولتی ملی ،ایالتی و شهری نقش

دو نهاد سراسری به طور مستمر و کوشا برای حقوق و بهبود

چشمگیری در یافتن راهکارهایی برای دفاع از حقوق انسانی

شرایط بیخانمانها ،چون سایهای دولت را تعقیب کرده و در

بیخانمانها ،کمک و حمایت از آنان و فعالیت برای تحکیم

راستای هرچه پاسخگوتر بودن دولت امریکا ،میکوشند.

بخشیدن به حمایتهای اجتماعی برای جلوگیری از قرار گرفتن

”ائتالف ملی برای بیخانمانها“ ،شبکهای سراسری میباشد که
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سازمانهای خدمات اجتماعی و از همه مهمتر افرادی که در حال

شهری را بیشتر پاسخگو سازند.

و یا در طول زندگی خود بیخانمانی را تجربه کردهاند ،میباشد.

دالیل بیخانمانی در امریکا ،فقر ،خشونت خانوادگی ،ناراحتیهای

هدف این شبکه” ،جلوگیری و پایان دادن به بیخانمانی و تامین

روحی ،روانی ،اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی میباشد.

نیازهای اولیه و حمایت از حقوق مدنی کسانی است که بیخانمانی

نقش خشونت خانوادگی در بیخانمانی زنان امریست که حضور آن

را تجربه کردهاند “.این شبکه که متجاوز از  03سال از تشکیل آن

را در کلیهی جوامع میتوان مشاهده نمود .زنان و خانوادهها،

میگذرد ،بر این امر تاکید دارد که حق هر انسانی است که سرپناه

بخش عظیمی از بیخانمانها را تشکیل میدهند .در بررسی

و مسکن داشته باشد و بیخانمانها از این حق انسانی و اولیهی

خانوادههای بیخانمان 53 ،درصد آنان تک سرپرست و زن بوده

خود محروم میباشند .ویژگی این شبکه از این جهت است که

است .تصویر خانوادهی بیخانمان در امریکا ،زنی جوان است که

بیخانمانها به طور موثری در ارائهی طریقها و سیاستهای

تنها مسئول خانواده بوده و مسئول بزرگ کردن کودکان بدون

اتخاذ شده توسط این شبکه دخالت داشته و در هیات تصمیمگیری

امکانات حمایتی و منابع مالی میباشد.

این شبکه همواره حضور داشتهاند.

در امریکا به طور متوسط ،از هر  /زن یکی در خالل زندگی خود

همچنین“مرکز امور ملی در مورد بیخانمانی و فقر“ یکی از

خشونت خانوادگی را تجربه کرده است .رابطهی خشونت خانوادگی

سازمانهای حقوقی در امریکا میباشد که با تکیه بر قوانین و

و بیخانمانی ،رابطهای مستقیم میباشد .در امریکا همچنین هر

تدقیق آن دفاع از حقوق انسانی بیخانمانها و کسانی را که از

ساله  5میلیون روز کاری به علت خشونت خانوادگی از دست

نظر اقتصادی در حاشیه قرار دارند ،در دستور کار خود قرار دادهاند.

میرود و  0//میلیون دالر هزینههای پزشکی ،روحی و روانی

وکالی این مرکز حقوقی به طور مستمر در دادگاههای شهری،

قربانیان خشونت خانوادگی میباشد.

ایالتی و فدرال با تکیه بر پیمان نامهها و مصوبات جهانی سازمان

برآورد گردیده که  40درصد از زنان بیخانمان ،خشونت خانوادگی

ملل ،قانون اساسی ،قوانین ایالتی و شهری از حق داشتن مسکن

را در طول زندگی خود تجربه کردهاند .زنانی که در چرخهی

به مثابه یکی از حقوق اولیهی انسانی مندرج در اعالمیهی جهانی

خشونت قرار گرفتند ،عالوه بر فقر از چالشهای دیگری چون

حقوق بشر ،به دفاع بر میخیزند.

نداشتن سابقهی استخدامی مثبت و محکم ،نداشتن کارت اعتباری

در سال  0303که شورای حقوق بشر به ”مرور ادواری حقوق بشر

و اذیت و آزارهای احتمالی که برخی از این زنان حتی در دورهی

در امریکا  “UPRمبادرت ورزید ،نقش سازمانهای مدنی و به

جدایی از کسی که مسئول مناسبات خشونت بار خانواده بوده ،رنج

ویژه این دو نهاد و شبکه در ارائهی گزارشات سایه در زمینهی

میبرند و نمیتوانند از امکانات موجود شهری برای مسکن بهره

نقض حقوق بشر در خصوص مسکن بسیار چشمگیر بود .دولت

گرفته و صاحبان مسکن از در اختیار قرار دادن مسکن به آنان و

امریکا رهنمودهای شورای حقوق بشر را در زمینهی کاهش تعداد

اجاره ،طفره میروند.

بیخانمانها ،تقویت حمایتهای قانونی ،ایجاد مساکن در توان

در ایران بر اساس اظهارات معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی

اقتصادی بخشهای مختلف جامعه و رفع تبعیضات و نابرابریهای

بین  01تا  05هزار کارتن خواب در سراسر کشور وجود دارد(سایت

جنسیتی و نژادی در زمینهی دستیابی به امکانات شهری در

تدبیر 0/ ،شهریورماه  .)005/از این تعداد ،یک درصد کودکان و

زمینهی مسکن ،پذیرفت .در گزارشات نهادهای جامعهی مدنی در

 03تا  01درصد را زنان تشکیل میدهند .اما شهیندخت مالوردی

خالل  4سال گذشته ،این نهادها عملکرد دولت را برای کمکاری

در برابر آمار فوق و آنچه که رضا جهانگیری معاون توسعه و
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خدمات اجتماعی سازمان رفاه که اظهار داشته که ” 01درصد از

فراموش کرد پذیرش جامعه در خصوص زنان دارای تجربه زندگی

حجم بیخانمانها زنان و  53درصد معتادان میباشند“ ،گفته است

در خیابان هنوز در جامعهی ما پایین بوده و اصالح این نگاه از

که ”حجم زنان بیخانمان و کارتن خواب  03درصد کل کارتن

عهدهی شهرداری تهران به تنهایی خارج است .از سوی دیگر،

خوابهای کشور را تشکیل میدهد “.شهیندخت مالوردی اظهار

حرکات مردمی در حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی همواره با

میدارد که ” 00نهاد مختلف از جمله شهرداری و سازمان

مقاومت از سوی برخی مواجه بوده که این گونه اقدامات را موجب

بهزیستی ،مسئولیت رسیدگی به وضعیت زنان کارتن خواب را

تشویق سبک زندگی بیخانمانی میدانند“.

دارند که باید برای رفع این مشکل اقدام کنند .جمعیت این زنان

حمایت مردمی از آسیبهای اجتماعی ،بیشترین تاثیر را در قالب

هم اکنون به  1هزار نفر رسیده است“.

سازمان های غیر دولتی دارد که به طور مستقل و آزادانه بتوانند در

همچنین حبیب اهلل مسعودی ،معاون سازمان بهزیستی در مصاحبه

جامعه نقش خود را ایفا کرده و در جهت رفع این آسیبها بکوشند.

با ایسنا اظهار میدارد که ” 05درصد متکدیان کشور را زنان

در حالیکه متجاوز از سه هزار سازمان دولتی پیرامون مسائل زنان

تشکیل میدهند و  43الی  53درصد متکدیان و بیخانمانها غیر

در ایران وجود دارد اما حرکتی موثر و سازمان یافته از سوی این

تهرانی هستند“.

سازمانها صورت نمیگیرد زیرا این نهادها میبایست زیر سایهی

رشد زنان کارتن خواب ،فاجعهی طرد شدگی اجتماعی آنان و بار

ایدئولوژیک صاحبان قدرت گام بردارند ،در شرایطی که دموکراسی

فرهنگی منفی که بر روی این زنان قرار دارد ،یکی از تکان

و احترام به حقوق انسانی به رسمیت شناخته نمیشود ،نمیتواند

دهندهترین عرصههای نقض حقوق انسانی زنان در ایران است.

موثر و کارساز بوده و از پتانسیل مردمی کسانی که میخواهند

مینو محرز ،رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران در مصاحبهای

داوطلبانه در جهت رفع آسیبهای اجتماعی گام بردارند و جامعه

اظهار میدارد که ” 1/درصد زنان کارگر جنسی در ایران ،مبتال به

بهرهمند شود.

ایدز هستند“ و ادامه میدهد که ”اعتیاد در حال گسترش است و

یادداشت پایانی:

حدود  00درصد جمعیت  01تا  43سال کشور به بیماریهای

در خالل سالهای  055/تا  0550در شهر النگ بیچ در کالیفرنیا،

روحی و روانی مبتال میباشند “.وی تاکید میکند که ”افزایش 10

 5سال با ائتالف برای بهبود وضعیت بیخانمانهای این شهر

درصدی رشد آسیبهای اجتماعی در  1سال گذشته و نوع مصرف

همکاری داشتم .در این ائتالف که متجاوز از  01نهاد در آن

مواد اعتیاد از سنتی به صنعتی در گذر  1سال از  /درصد به 0/

حضور داشتند ،طیف وسیعی از سازمانهای غیر دولتی ،نهادهای

درصد رسیده است“.

دولتی ،بخش خصوصی ،کالجها و دانشگاهها و نهادهای مذهبی

آنچه که به نظر میرسد به علت عدم وجود دموکراسی و

شهر حضور داشتند .در کنار این نهادها ،چند تنی نیز ،از جمله من،

نهادهای غیر دولتی و جامعهی مدنی آزاد که از یک سو دولت را

به عنوان شهروندان این شهر در این ائتالف شرکت داشتیم.

پاسخگو دانسته و از سوی دیگر راهکارهایی برای مقابله با

با زن سیاه پوستی به نام ”ویکی“ در این ائتالف آشنا شدم که

نیازهای بیخانمانها و کارتن خوابها در ایران ارائه دهد ،از

خود وی متجاوز از سه سال در زمره بیخانمانهای این شهر با دو

طرفی طیف بیخانمانها و به ویژه زنان بیخانمان در حال

فرزند پسرش شبها را در ماشین خود سپری میکرد .او پس از

افزایش بوده و از طرف دیگر دولت قادر به پاسخگویی به نیازهای

آنکه با حمایت نهادهای موجود شرایط خود را از بیخانمانی تغییر

این افراد نیست.

داده بود ،به کنشگری در زمینهی بهبود شرایط بیخانمانها روی

در مقالهی مندرج در روزنامهی پایتخت تحت عنوان ”پذیرش

آورده بود .بر اساس سرشماری که در آن برههی زمانی صورت

زنان کارتن خواب در جامعه پایین است“ نوشته شده است” :نباید

گرفت ،در شهر النگ بیچ کالیفرنیا که  /33هزار نفر جمعیت دارد،
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امکانات و پناهگاههایی برای این افراد به طور کامل وجود نداشته و

بیخانمانها یاری رسانده ،با دو زن ایرانی ،یکی جوان و دیگری

هنوز هم ندارد اما اکثریت میتوانند شب سرپناهی داشته و صبح

میانسال مواجه گردیدیم .زن میانسال از بیماری روانی متاثر از

چنانچه بخواهند دوش گرفته ،صبحانهای صرف کنند و سپس باز

تحوالت سیاسی در ایران آسیب دیده بود که با کمک ایرانیان

به خیابان بازگردند.

دیگر توانست از چند سال بیخانمانی و خوابیدن در پارک ،معالجه

یکی از موثرترین اقدامات برای بازگرداندن این افراد به زندگی

و نجات یابد .دختر جوان ایرانی نیز که به همراه دوست پسر

معمولی ،امکاناتی است که بتوانند کاریابی کنند و داشتن آدرس

امریکایی خود ،خانواده را ترک کرده و بیخانمان شده بود ،از

مسکونی و یا صندوق پستی میباشد .با در اختیار قرار دادن

سالمت روان برخوردار بود اما تعلق خاطر او به فردی که هم

صندوق پستی به آنان و کمک برای کاریابی تعدادی از آنان که به

ناهنجاریهای روانی و هم اعتیاد به مواد مخدر داشت ،سبب شده

علت صرفاً فقر بیخانمان شده بودند ،توانستند کار و سپس مسکن

بود که در وضعیت بیخانمانی قرار گیرد.

خود را تامین کنند .زنانی که به علت بیماریهای روحی و روانی

بیخانمانی پدیدهای اجتماعی است که ریشهی عمدهی آن در فقر

بیخانمان هستند و کسانی که برای مدت طوالنی بیخانمان

و نابرابریهای اقتصادی قرار دارد و کوششهای موجود در هر

بودهاند ،دچار بیخانمانی مزمن گردیده(کرانیک) میگردند .در

کشوری برای مقابله با آن ،میتواند آن را تضعیف کرده ولی برای

خالل  5سال طرحی ارائه شد تا با دادن چادرهای تک نفر

پایان بخشیدن به آن ،چه بسا به تغییرات ساختاری و عمیق

مسکونی سبک به افراد بیخانمان و در نظر گرفتن پارکی در شهر

اجتماعی نیاز باشد و به قول ارن داتی روی” ،دنیای دیگری امکان

برای اقامت آنان ،ایشان از سرمای زمستان مصون نگه داشته

پذیر میباشد و در راه است و من صدای قدمهای آن را میشنوم“.

زنان

بیش از  1هزار فرد بیخانمان وجود داشت.

در خالل سالهایی که در این زمینه در نهادهای مربوطه به

شوند.
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اندیشه ویژه
پرونده ی

نقض نیابتی حقوق بشر

میدانند ،اگر آن حکومت با منتقد و مخالفی (ولو مقداری
صریحاللهجهتر و تندتر از منتقدان و مخالفانی که در این سوی

رضا علیجانی
روزنامه نگار
وقتی عربستان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شد ،مایهی
شگفتی در افکار عمومی جهانی و گاه طنزگویی در برخی رسانهها
گردید.
به همین ترتیب وقتی حکومت ایران (و به خصوص تندروترین
جناحها و افراد سرکوبگر و بزن بهادرش) در برابر اعدام برخی
زندانیان و در واقع یکی از فعاالن و ناراضیان سیاسی در عربستان
از خود مخالفت و حرارت نشان دادند ،باعث شگفتی برخی ناظران
گردید .چرا که در پروندهی حقوق بشری حکومت ایران
دهههاست که اعدام مخالفان سوژهی ثابتی را تشکیل میدهد.

حال اگر برخی اعدامها به عملکرد مخالفان که بعضاً مسلح بوده و
اقدام نظامی کردهاند ،نسبت داده شده و به نوعی البته همراه با
سفسطه توجیه گردیده است انبوههای از قتلها و اعدامها ،به
خصوص در یک دهه و نیم اخیر که جان شاعر و نویسنده و
روزنامهنگار و روحانی سنی و کشیش مسیحی و دگراندیشانی را
گرفته که به جز سخن و قلم ابزار دیگری نداشتهاند؛ هیچ گونه
تفاوتی با رفتاری که عربستان با عدهای خاص داشته است ،ندارد.
اما سوال مهمتر از این مقایسهی سریع ،این است که آیا واقعا
حاکمان ایران متوجه این تناقض جدی نیستند؟
به نظر میرسد حاکمان ایران همچنان که به قدرت و والیت
مطلقهی سیاسی باور دارند به ”حقیقت“ مطلقهی خویش نیز ایمان
دارند (یا حداقل چنین مینمایند) .بدین ترتیب هر کس که در برابر
این حقیقت مطلقه بایستد ،بالطبع با رویکرد فقهی حاکم بر
شماره  57دستگاه فکری و قضایی حکومت ،حکماش معلوم است .حکومت
بهمن
1394

و به عکس چون طرف مقابل و حکومتاش (عربستان) را بر باطل

صاحب حق است و محکوم و معدوم! شده محارب و مرتد و ملحد.

صف به شدت مجازات میشود) همان رفتار را داشته باشد ،آنها
ناحق و مستبد و خونریز اند و منتقدشان شهید.
شاید سه دهه پیش بود که یک افسر مصری عدهای از اسراییلیان
را ظاهراً در صحرای سینا به رگبار بسته بود و خود نیز در فعل و
انفعالی زخمی شده و در بیمارستانی بستری بود .آنگاه یک مامور
موساد در قالب خبرنگار در میان اهالی رسانه به دیدن او رفت و در
همانجا -اگر درست به یادم مانده باشد ،-با دستهی دوربین به
شدت به سر او حمله کرد و او را به قتل رساند.
به یاد دارم همان روزها با مرحوم حسن تواناییانفر در حال
صحبت بودیم که ایشان همین حادثه را یادآور شد و گفت حاال از
نظر یک سوی ماجرا آن افسر مصری شهید است و آن اسراییلی
قاتلی پست و از منظر صف دیگر او یک قهرمان است و افسر
مصری فردی پست که به مجازاتی که حقش بوده رسیده است.

مرحوم تواناییان فرد در حالی که شاید دل بیشتر با یک سوی
ماجرا داشت اما متوجه مسئلهای شده بود که هنوز هم منطقهی ما
از آن رنج میبرد” :خود حق پنداری مطلق“!
عربستان عالوه بر خودحقپنداری مطلق فکر میکند میتواند همه
را با پول نمک گیر کند و بخرد ،حتی در غرب ،چه برسد به
کشورهای منطقه؛ و حکمفرمای بزرگ باشد و هر گاه اعتراضی از
مردماش دید یا آنها را سرکوب کند و یا ایشان را نیز با افزایش
حقوق و مزایا نمکگیر کند .و وقتی هزاران نفر از حجاج از
کشورهای مختلف منطقه ،بر سر بیتدبیری و مدیریت بحران در
منا کشته میشوند آن قدر از خودراضی باشد که عذرخواهی هم
نکند.
و شگفتآورتر ایران که وقتی نمیتواند خروج عدهای معدود را از
ورزشگاههایش مدیریت کند و عدهای زیر دست و پا کشته
میشوند ،به شدت طلبکار عربستان باشد (البته جدا از این نکتهی
ظریف ،این اعتراض یک حق مردم ایران است) و عجیبتر این
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باالی جهانی قرار دارد به اعدام در عربستان معترض شود و

برابر و مقابل خود ببیند ،در کنار خویش و علیه دشمن مشترک

پرخاش کند و باز خندهدار آن که در کشوری که حقوق اولیه و

فرقهای مشاهده کنند!

بدیهی سیاسی و مدنی به خصوص در مورد زنان هنوز حتی روی

و البته بودند و هستند انسانهای ملی و ژرف اندیشی که از ابتدای

کاغذ هم به رسمیت شناخته نشده مدعی و طلبکار کل منطقه و از

انقالب به بعد هم از منظر فکری و دینی و هم از منظر سیاسی و

جمله ایران باشد!

استراتژیک با دو ادعای گزاف و دو آفت ضد منافع ملی که به

این خودحقپنداریها و رفتارهای ویژه ،اینک البته در قالب دو

تدریج در سیاست خارجی ایران ریشه دواند ،یعنی ادعای رهبری

مذهب بزرگ منطقه و دو زیرشاخهی اسالم صورتبندی میشود.

و برعهده گرفتن مسئولیت نابودی ظلم و استکبار در جهان و

هر چند اگر نیک بنگری ،نزاع بر سر قدرت و ریاست بر سیاست و

دیگری داعیه رهبری و امالقرایی جهان اسالم در منطقه که هر دو

اقتصاد منطقه را در زیر این کشمکش آشکارا خواهی دید.

با نفوذ تدریجی نظامیان در سیاست ایران (از میدانداری در

حکومت ایران برآمده از انقالبی است که شعارهای رهاییبخش

مدیریت جنگ تا شتاب گرفتن نفوذشان در دوران رهبری آقای

داشته و یکی از هنرهای حاکمان بعد از انقالب در کنار دیگر

خامنهای) همراه بوده؛ مخالفت کرده و آن را امری غیردینی و

هنرهای بزرگشان این بوده است که پیام اولیهی انقالب برای

غیرملی و نابود کننده منابع و سرمایههای کشور دانستهاند و این

منطقه (که به نفع مردم و آزادی و عدالت و علیه دیکتاتورهای

سیاست را تصمیمی بدون مشارکت و رضایت مردم نامیدهاند

منطقه و ظلم و ستم سیاسی و تبعیض طبقاتی حاکم بر این

(مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مهندس سحابی دو نفر از این

کشورهای نفتخیز و ثروتمند بوده) ،را به تدریج از یک مضمون

مخالفاناند).

رهاییبخش تبدیل به یک امر ارتجاعی و فرقهای کرده است.

امروزه نیز خود حقپنداری دو قدرت منطقهای میرود که شتاب

بدین ترتیب حاکمان مستبد و مرتجع منطقه نیز با زیرکی و

بگیرد و هزینهی دیگری را به مردم ما تحمیل کند ،هر چند بنا به

تردستی بدان دامن زده و خود را از خطر پیام رهاییبخش اولیه

آگاهیها و تجارب رشد یافته در سطوح مختلف داخلی(حتی

اندیشه

که کشوری که از نظر نرخ اعدام در جرایم مختلف در ردههای

نجات داده و به جای آنکه مردم تحت سلطه و ستمشان را در

بخشهایی از قدرت مستقر) از
یک سو و ضعف و ناتوانی
اقتصادی کشور از سوی دیگر و
همچنین

فضای

مخالف

بینالمللی از سوی قدرتهای
اروپایی و دولت اوباما بعید است
که این بار این تنازع به یک
رویارویی مستقیم و پرهزینه و
خونین منجر شود .اما آنچه به
صورت حداقلی قابل پیشبینی
است ،جنگهای نیابتی است
که طرفین ماجرا در سوریه و
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یمن انجام خواهند داد و این حقوق اولیه و نیز حیات و رفاه و

بگشایند که جدا از جنگ الفاظ و سفسطههای واژگان و عبارت ،در

نشاط میلیونها انسان منطقه است که در این میان تباه و ضایع

عالم واقع این جان شیرین انسانهاست که تباه و نابود میشود و

خواهد شد و باز با کمال تاسف هر یک ،با خودحقپنداری مطلق،

این امید و آرزوی کودکان است که به تلی از خاک و خاکستر

دیگری را به نقض حقوق بشر ،حق حاکمیت ملی و زیاده جویی

تبدیل میگردد.

سیاسی و دینی متهم خواهد کرد.

آیا از این ویرانهی جنگهای خونین و نیابتی میتوان امید رویش

یاد مرحوم تواناییانفر به خیر که نماند تا ببیند جدال دو مصری و

جوانهی صلح و مهربانی داشت؟ تنها در یک صورت :اگر نسیییم

اسراییلی جای خود را به نزاع دو حکومت عربستان و ایران داده

نوازش صلح و مهربانی و گفت و گو و منطق و عقالنیت از سیوی

است و به صورت قابل تاملی ،دیگر اسراییل اساساً از این معادله

”افکار عمومی“ و ”جامعهی مدنی“ در منطقه و جهان تاثییرگیذار

کنار گذاشته شده و ابعاد فردی نزاع نیز مقیاسی وسیع و دولتی

باشند و از تداوم این وضعیت و نقض لحظه به لحظیهی حیقیوق

یافته است .اگر حاصل آن نزاع چند کشته از طرفین بود ،حاصل

میلیونها انسان و پایمال شدن آنچه برآمده از رنج و شیکینیج

این نزاع ،میلیونها انسان مقتول ،آواره ،معلول و گرسنه و ناامید و

میلیونها انسان است و همچون فانوسی دریایی راهنمای سیاست

بیآینده است .کاش این حاکمان خودحقپندار از قدرت مطلقهی

ورزان اصیل؛ ” حقوق بشر“ نامیده میشود ،ممانعت کنینید .ایین

سیاسی-نفتیشان لمحهای خلع میشدند تا شاید چشم به واقعیتی

چنین باد.

عکس ماه

ابتکار جالب ”مسعود نیکدل“ ،هنرمند تهرانی ،در اعتراض به آلوده کردن محیط زیست با زباله /عکس از روزنامه گسترش صمت
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زنان

ردپای ناقصسازی جنسی زنان در میناب
به مناسبت  6فوریه ،روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان
میناب یکی از شهرستانهای شرقی استان هرمزگان واقع در
جنوب ایران است .مذهب اصلی مردمان این شهرستان شیعه است
در حالی که به دلیل همجواری با شهرستان سیریک تعدادی از

رایحه مظفریان
نویسنده و پژوهشگر
از  00نمره و این اختالف از نظر آماری

اهالی نیز پیرو مذهب سنی هستند.

نشده

هما احدی و همکاران ،پژوهشی با عنوان ”شیوع و میزان آگاهی و

معنیدار بیود

نگرش زنان سنین باروری شهر میناب در مورد ختنه زنان“ (

شده

 )0050در حوزهی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی انجام

از نظر آماری معنی دار بود

دادهاند .در این مطالعه توصیفی-تحلیلی /33 ،زن  01تا  /5ساله

درجییهی ختنه و بین نگرش و درجهی ختنه ارتباط مثبت معنی

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر میناب به روش

دار آماری وجود داشت

نمونهگیری غیر احتمالی و مبتنی بر هدف گزینش شدند .اطالعات

نتیجهی این پژوهش  :ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد

الزم با استفاده از پرسشنامهی پژوهشگر ساخته ،سنجش میزان

مطالعه ،لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی-

میانگین نمرهی نگرش گروه ختنه

و گروه ختنه نشده

و این اختالف
بییین آگاهی و

آگاهی و نگرش از طریق مصاحبهی نیمه سازمان یافته و همچنین
به کمک فهرست مشاهده جمع آوری شد .دادهها با استفاده از
آزمون تی ،مجذور کای و واریانس یک طرفه تحلیل شد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شیوع ”ختنه“  53درصد
بود که در بین زنان ختنه شده ،ختنهی درجه یک 55 //درصد و
ختنهی درجه دو  00 / 4درصد بود .میانگین نمرهی آگاهی در
گروه ختنه شده در مورد بهداشت باروری

و گروه ختنه

درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرشهای مردم را نشان
میدهد.
پیرو این پژوهش نگارنده سفری به چند روستای این منطقه داشت
تا وضعیت رواج ناقص سازی جنسی زنان را در میان اهل تشیع
بعد از گذشت  00سال بررسی کند .مهمترین عامل در ترویج این
سنت ،حضور زنانی به نام دایه محلی و خواست مادرانی است که
همچنان تمایل دارند دختران خود را ختنه کنند .در این میان
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هم بودند تاکنون دوبار دختر کوچک چهار سالهاش را نزد دایه

زنان

برده است تا او را ختنه کنند و هر دو بار دایه از انجام عمل سر
باز زده است چرا که معتقد بوده که اندازهی کلیتوریس دختر
کوچک است و هنوز برای انجام عمل آمادگی ندارد.
با همسر راننده و دختر کوچکشان پیش دایه محلی رفتیم .این
دایه محلی سنی است و همچنان دختران را ختنه میکند .دایه
معتقد است اگر چه در قرآن اسمی از ختنه برده نشده است ولی
به همان دلیل که پسرها ختنه میشوند دختران را نیز باید ختنه
کرد .ابزار کار این دایه نیز تیغ میباشد .او توضیح میدهد که
تکه پوست مانند و ابتدایی کلیتوریس را میکشد و بخش
عوامل بازدارندهی زیادی وجود دارد که میتواند به توقف این

کوچکی از آن را با تیغی که از قبل خریده است میبرد و به میزان

عمل در مناطق کمک کند :عواملی مانند آگاهی بخشی عمومی از

بسیار کمی محل برش خونریزی دارد .سپس محل برش با پنبهی

طریق رسانهها ،پزشکان ،معلمان و مهمتر از همه پیشوایان

آغوشته به الکل تمیز میشود .حدود سه یا چهار روز هم هنگام

مذهبی.

ادرار محل برش سوزش خواهد داشت .دایه علت ختنه شدن

اگرچه ناقص سازی جنسی زنان به درجات مختلف همچنان در

دخترها را این میداند که آنها بتوانند مسلمان واقعی شوند و

شهرستانهای استان هرمزگان انجام میشود ولی برخی از

قرآن بخوانند و غذا و آبی که از دست آنها گرفته میشود ،حالل

دایههای محلی دیگر به انجام این عمل مشغول نیستند .در

باشد .او دخترهای خودش را نیز ختنه کرده است” :اول دختر

مصاحبه با برخی از دایهها ،آنها اظهار میکردند که حدود سی

خودم بعد دخترهای مردم ،اول نوههای خودم بعد نوههای مردم را

سال پیش به انجام این عمل اشتیاق داشتند ولی با حضور

ختنه میکنم .در منطقهی ما فرقی بین شیعه و سنی نیست و

پزشکان و مالهای شیعی ،دیگر این عمل رایج نیست اگر چه

پیروان هر دو مذهب دختران خود را ختنه میکنند“ .دستمزد این

همچنان از مهارتهای خود برای مراقبتهای پیش از زایمان

دایه حدود  1333تومان برای هر بار ختنه کردن یک دختر است.

مادران باردار استفاده میکنند.
بیشتر دایهها شیوهی انجام عمل را با دست نشان میدهند
و نوک انگشت اشاره را میزان برش کلیتوریس کودک
تخمین میزنند .شیوع ختنهی دختران در میان اهل تسنن
بیش از تشیع است .در روستاهای سنی نشین دختران
بیشتری همچنان با نام سنت ختنه میشوند .بیشترین
آمار ختنهی دختران در استان هرمزگان مربوط به جزیرهی
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قشم است .در اکثر روستاهای این جزیره حداقل یک دایه
وجود دارد که با داشتن تجربهی کافی دختران روستا را در
سنین مختلف ختنه میکند.

در خالل جستجوها متوجه شدم که همسر راننده که شیعه
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ایران نیز ،همچنان دخترانی قربانی نقص عضو
اسالمی پیش بینی شده است که میتوان از

زنان

جنسی میشوند .اما موادی در قانون مجازات
آنها برای جرم انگاری مثله کردن دختران
استفاده کرد:
مادهی  :53/از بین بردن قدرت انزال یا تولید
مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت
مقاربت زن یا مرد ،موجب ارش اشت.
مادهی  :535از بین بردن کامل قدرت مقاربت،
موجب دیهی کامل است.
مادهی  :535از بین بردن یا نقص دائم یا موقت
عکس ها از کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران

حواس یا منافع دیگر مانند المسه ،خواب و

اگر کسی هم توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشد ،از او پول

عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش ،تشنگی،

نمیگیرد.

گرسنگی ،ترس و غش ،موجب ارش است.

اکثر دایه ها از مادر یا مادربزرگ خودشان یاد گرفته اند چرا که در

مادی ” ://5ارش“ دیهی غیرمقدر است که میزان آن در شرع

گذشته پزشک و طبیبی نبوده است .سن ختنه در دختران متفاوت

تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن

است و این تفاوت به میزان بزرگی و کوچکی کلیتوریس بستگی

بر سالمت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن

دارد.

دیهی مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند.

از همسر راننده میپرسم به چه دلیل تا این حد برای ختنه شدن

مقررات دیهی مقدر در مورد ارش جریان دارد ،مگر اینکه در این

دخترش پافشاری میکند؟ او توضیح می دهد که به دلیل این که

قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

این سنت از دیرباز رسم بوده است او دوست دارد تا دخترش هم

در مادهی  44/قانون مجازات اسالمی مصوب  ٨۱۳۵نیز آمده

مانند خودش ختنه شده باشد .همچنین او معتقد است که این رسم

است که” :قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی

از هوسبازی دختران جلوگیری میکند .او میگوید” :مانند سوزن

زن ،موجب نصف دیهی کامل زن است و قطع و از بین بردن

زدن به فرد مریض ،ختنه کردن دختران هم توکل میخواهد .باید

بخشی از آن ،به همان نسبت دیه دارد “.در این حکم فرقی میان

دل فرد راضی باشد تا توان این را داشته باشد که با تیغ کار کند.

باکره و غیر باکره ،خردسال و بزرگسال ،سالم و معیوب از قبیل

تمام خواهرها و خواهرزادههای من هم ختنه شدهاند“.

رتقاء و قرناء نیست.

 4فوریهی هر سال ،روز جهانی پایان دادن به ناقص سازی جنسی

رتقاء= بسته و قرناء= استخوانی در فرج است که مانع از نزدیکی

زنان نام گرفته است .تاکنون  05کشور در لیست کشورهایی قرار

است ،و األفالء ،افالء ،یک نوع بیماری است که بعد از زایمان

گرفتهاند که این عمل در آنها همچنان رواج دارد .هنوز نام ایران

برای زن پیدا میشود که محل قابل بهرهگیری نیست ،هر چند

و بیش از  03کشور دیگر در لیست جهانی سازمان بهداشت

بعضی افالء را با قرناء یکی گرفتهاند ،ولی این دو یکی نیستند.

جهانی و یونیسف قرار نگرفته است .در مناطقی از غرب و جنوب
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پرونده ی ویژه

مضرات آلودگی هوا بر سالمت شهروندان
شهروندان را به خطر میاندازند .در اینجا الزم است به این نکته

اجتماعی

امید سالمت
پزشک و پژوهشگر

مبین میزان آن در یک روز خاص باشد ،اما این گزارشات زمانی
دقیقتر و قابل اتکاتر است که از میزان آالیندگی و استانداردهای
سالیانه نیز جهت بررسی کیفیت هوا استفاده شود .چرا که در

هر چند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی کشورمان ،به

پارهای از اوقات ممکن است میزان آالیندهها به صورت روزانه ،در

یک پدیدهی تقریباً دائمی تبدیل شده است اما پدیدهی وارونگی

وضعیت مناسب قرار بگیرند اما در بررسی میزان ساالنهی آنان و

هوا که بر شدت آلودگی شهرها میافزاید ،در فصول سرد سال،

با مقایسه با میزان ساالنهی مجاز آالینده ،نشان دهندهی وضعیت

این معضل همیشگی شهرهای بزرگ را تشدید مینماید .در این

ناسالم باشند.

خصوص در ابتدا باید بدانیم که آلودگی هوا چیست و متعاقب آن

آالینده چیست؟

بدانیم وارونگی هوا چیست؟

به طور کلی هر مادهای در هوا ،که برای سالمت انسان و محیط

آلودگی هوا

زیست مضر باشد به عنوان آالیندهی هوا تلقی میشود و آالیندهها

وجود هر نوع آالینده اعم از جامد ،مایع ،گاز و یا تشعشع پرتوزا و

به چند طریق تقسیم بندی میشوند(از نظر منشا آلودگی ،از نظر

یا غیرپرتوزا در هوا به میزانی که(چه از نظر مقدار و چه از نظر

حاالت فیزیکی ،از نظر شیمیایی ،از نظر فیزیولوژیکی و از نظر فرم

مدت زمان) کیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به خطر

آلودگی) که شرح آن در این مختصر نمیگنجد.

اندازد و یا به آثار باستانی و اموال ،خسارت وارد آورد ،آلودگی هوا

منابع آالیندههای هوا

میگویند .بنابراین میتوان گفت افزایش میزان گازهای سمی و
ذرات ریز جامد و مایع و یا تشعشعات اعم از پرتوزا و غیر پرتوزا،
در غلظتهای تهدید کنندهی سالمت ،آلودگی هوا را ایجاد

منابع آلودگی هوا ،به طور کلی به دو گروه منابع طبیعی و منابع
غیرطبیعی(انسانی) تقسیم میشوند .در این تقسیم بندی منابع
انسانی ،به صنعتی ،شهری و کشاورزی ،تقسیم میشوند .اما در

میکند.

زمینهی منابع آلودگی هوا تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که

وارونگی هوا

منابع عمدهی آلودگی هوا را به صورت زیر طبقهبندی کرده است:

وارونگی هوا ،پدیدهای است فیزیکی که معموالً مواقعی که هوا

-حمل و نقل مانند :کشتیها ،هواپیماها ،قطارها و اتومبیلها

سرد و ساکن میشود ،در شهرهای پرجمعیت و پرترافیک ایجاد

-احتراق سوخت از منابع ثابت مانند نیروگاههای برق و غیره

میشود .به عبارت دیگر گازهای مضر و متراکم در هوای سرد و

-فرایندهای صنعتی مانند :کارخانههای فوالدسازی ،نساجی و

ساکن به جای صعود به باالی جو به سطح پایینتر جو نزول

کاغذسازی

میکنند (وارونگی) و هوای سرد و ساکن مانع باالرفتن گازهای

 -دفع مواد زائد جامد مثل :سوزاندن زباله در فضای باز ،دفن

آلوده میشود.

بهداشتی زباله و سوزاندن زباله با دستگاه زبالهسوزی

شماره  57در سالهای اخیر و عمدتاً در شهرهای بزرگ و صنعتی ،شهروندان
بهمن
1394

توجه کرد که هر چند سنجش روزانهی میزان آلودگی هوا میتواند

با پدیدهی آلودگی شدید هوا مواجه میشوند و آالیندهها سالمت

فرایندهای متفرقه نظیر فعالیتهای خانگی و به عنوان نمونهکاربرد حشرهکشها
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عبور از سد دفاعی طبیعی ریهی انسان هستند و تاثیراتی بر

صنعتی باشند.

عملکرد دستگاه تنفسی افراد میگذارند که در نهایت و در

اما نکتهی مهم این است که تاثیر این آالیندهها بر سالمت انسان

غلظتهای باال میتوانند حتی منجر به مرگ افراد ،باالخص افراد

چیست و شهروندانی که در شهرهای آلوده زندگی میکنند در

با بیماریهای زمینهای ریوی ،قلبی عروقی و افراد در معرض

معرض چه خطراتی قرار دارند؟

ریسک باالتر همانند سالمندان ،کودکان و زنان باردار گردد .این

ازن :در فضای نزدیک به زمین از مهم ترین آالیندهها است(هر

ذرات در دو گروه ذرات معلق کوچکتر از ده میکرون (کورس)و

چند ازن موجود در الیهی ازن برای جانوران و گیاهان سودمند

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون (فاین) مورد بررسی قرار

است چون از ورود پرتو ماورا بنفش و پرتوهای پر انرژی به زمین

میگیرند.

جلوگیری میکند) و باعث بروز مشکالتی از قبیل کاهش عملکرد

ب-گازهای موجود در هوا :از جمله این گازها میتوان به منو

ریهها و یا از بین رفتن بافت آن میشود .از جمله اثرات مضر ازن

اکسید کربن ،دی اکسید کربن ،دی اکسید نیتروژن ،سولفات و

بر سالمت انسان ،سوزش چشم ،سرفه ،درد قفسهی سینه و تنگی

سولفید هیدروژن و گاز ازن اشاره کرد.

نفس است و در افراد مبتال به بیماری آسم میتواند منجر به

ج -عناصر فلزی :برخی عناصر فلزی که احتمال وجود آنان در

افزایش حمالت این بیماری گردد .در یک کالم میتوان گفت ازن

هوای شهرهای بزرگ و صنعتی که استانداردهای زیست محیطی

موجود در هوا در صورتی که بیش از حد مجاز باشد ،می تواند

الزم را رعایت نمینمایند و یا بنا به دالیل دیگر آلوده هستند،

آسیبهای شدیدی به کودکان ،افراد سالخورده و افراد دارای

شامل جیوه ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک
است.
د-پارازیتهای ارسالی توسط مبادی

پرونده ی ویژه

الف-ذرات معلق :این ذرات به دلیل اندازهی کوچک خود قادر به

مانند رادن نیز میتوانند از جمله آالینده های شهرهای بزرگ و

اجتماعی

مهمترین آالیندهها

آروماتیک چند حلقهای ،اشعهی ماورا بنفش و ترکیبات رادیو اکتیو

ناراحتی تنفسی وارد نماید.
ذرات معلق :این ذرات میتوانند برای سالمتی ذرات معلق :این ذرات میتوانند برای
انسان زیان بار باشند و ضمن امکان تشدید سالمتی انسان زیان بار باشند و ضمن

نامشخص برای جلوگیری و اختالل در بیماریهای قلبی عروقی ،سبب کاهش مقاومت امکان تشدید بیماریهای قلبی عروقی،
پخش امواج ماهوارهای :هر چند این امواج سیستم ایمنی بدن گردند .همچنین این امالح سبب کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن
نه فقط سالمتی انسان را به خطر میتوانند منجر به از بین بردن بافت ریه ،نقش گردند .همچنین این امالح میتوانند منجر
میاندازند بلکه با زیر پا گذاشتن حق تشدید بروز آسم کودکان ،تشدید بیماریهای به از بین بردن بافت ریه ،نقش تشدید
دسترسی آحاد جامعه به دسترسی آزاد به

قلبی عروقی ،لطمات جدی به سالمت زنان

بروز آسم کودکان ،تشدید بیماریهای

اطالعات ،حقوق انسانها را از ابعاد دیگر باردار ،سالمندان و کودکان ،بروز سرطانهای قلبی عروقی ،لطمات جدی به سالمت
نیز پایمال میکنند و میتوان موضوع دستگاههای مختلف بدن و نهایتاً مرگ و میر زنان باردار ،سالمندان و کودکان ،بروز
پارازیتهای ماهوارهای را به طور مستقل و

سرطانهای دستگاههای مختلف بدن و

زودرس گردد.

نهایتاً مرگ و میر زودرس گردد.

از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد اما به
نظر میرسد یکی از عوامل بسیار مهم برای به خطر انداختن

منوکسید کربن :این گاز با ایجاد کربوکسی هموگلوبین ،ظرفیت

سالمت مردم در سالهای اخیر ارسال اینگونه امواج باشد.

خون برای حمل اکسیژن را کاهش داده و روی سلسله اعصاب

ه-سایر :آزبست ،برخی از آالیندهها مانند هیدروکربنهای

مرکزی و سایر بافتها به دلیل کاهش ظرفیت اکسیژن رسانی اثر

20

شماره 57
بهمن
1394

اجتماعی

پرونده ی ویژه

میگذارد و عالئمی همانند کاهش دقت بینایی ،کاهش توان

مبتال به آسم ،برونشیت ،آمفیزم و بیماریهای قلبی عروقی گردد.

کاری ،کاهش قدرت یادگیری ،عدم انجام فعالیتهای سخت در

متاسفانه این گاز نیز همانند بسیاری دیگر از آالیندهها کودکان و

افراد عادی را ایجاد میکند ،عالئم پدید آمده در افراد با

افراد سالمند و زنان باردار را در کنار بیماران مزمن ،بیشتر متاثر

بیماریهای قلبی مزمن ،بیماران ریوی ،کودکان ،سالمندان و زنان

مینماید.

باردار تشدید میگردد و در مسمومیتهای شدید با این گاز احتمال

هیدروکربنها :متاسفانه هیدروکربنها میتوانند در تخریب

بیهوشی و متعاقب آن مرگ دور از انتظار نیست.

سالمتی انسانها نقش جدی ایفا نمایند .استنشاق بنزن که منبع

دی اکسید نیتروژن :این گاز باعث
واکنشهای تحریکی بدن در دستگاه
تنفسی ،چشمها و کاهش قدرت دفاعی
بدن در دستگاه تنفسی و شیوع بیشتر
بیماریهای تنفسی میگردد .همچنین
در غلظتهای باالتر ،تب ،احساس
سرما ،تهوع ،استفراغ ،سرفه ،مشکل
شدن تنفس ،درد قفسهی سینه و نهایتاً
تورم ریه و مرگ دور از انتظار نیست.
دیاکسید گوگرد :این گاز میتواند باعث

تحریک مجاری تنفسی به خصوص
حلق ،بینی و حنجره شده و ایجاد

منوکسید کربن :این گاز با ایجاد کربوکسی
هموگلوبین ،ظرفیت خون برای حمل اکسیژن را

کاهش داده و روی سلسله اعصاب مرکزی و سایر
بافتها به دلیل کاهش ظرفیت اکسیژن رسانی اثر
میگذارد و عالئمی همانند کاهش دقت بینایی،
کاهش توان کاری ،کاهش قدرت یادگیری ،عدم انجام
فعالیتهای سخت در افراد عادی را ایجاد میکند،
عالئم پدید آمده در افراد با بیماریهای قلبی مزمن،
بیماران ریوی ،کودکان ،سالمندان و زنان باردار تشدید
میگردد و در مسمومیتهای شدید با این گاز احتمال
بیهوشی و متعاقب آن مرگ دور از انتظار نیست.

اصلی تولید آن بنزین خودروها است ،به
عنوان یکی از مهمترین ترکیبات آلی
فرار ،موجب جلوگیری از تشکیل گلبول
قرمز در مغز استخوان میشود .مواردی
از سرطان خون(لوسمی) ناشی از تماس
طوالنی مدت بابخارات بنزن گزارش
شده است.
فلزات سنگین :به طور خالصه قرار
گرفتن مزمن در معرض این فلزات
میتوانند عوارضی مثل افسردگی،

تحریک پذیری ،نوسانات خلقی ،لرزش،
بیماریهای خودایمنی ،عفونتهای

برونشیتهای مزمن ،آسم و آمفیزم نماید .این گاز در غلظتهای

مزمن و انواع سرطانها را ایجاد کند .از انواع این فلزات میتوان

باال میتواند موجب نارسایی تنفسی و تشدید بیماری در افراد

از ،جیوه ،سرب ،کادمیوم و آرسنیک نام برد.
آزبست :برخی گزارشهای موجود
مبین این است که آزبست موجود
در هوای تهران سی تا پنجاه برابر
آزبست موجود در هوای شهرهای
پاک دنیا میباشد .بیماریهایی که
با آزبست در ارتباط میباشند
شامل :آزبتوزیس ،سرطان ریه،
مزوتلیوما و سرطان حنجره
میباشد.
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مواد رادیو اکتیو مثل رادون و
تورون :در معرض رادون بودن
وارونگی هوا در تهران  -عکس از ایسنا
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برای مدت طوالنی میتواند منجر

از سیگار است .ولی قرار گرفتن در معرض دود سیگار و گاز رادون

اشعهی ماورا بنفش :میزان کم این اشعه ،برای ساخته شدن

منجر به افزایش خطر ابتال به سرطان ریه شده و افزایش مرگ و

ویتامین دی و درمان برخی از بیماریها موثر است اما قرار گرفتن

میر را به همراه خواهد داشت.

زیاد در برابر این اشعه میتواند بیماریهای پوستی و چشمی و

پارازیتهای ارسالی :متاسفانه این نوع از آلودگی تقریباً در کشور

حتی مواردی از سرطان پوست را ایجاد نماید.

ایران منحصر به فرد بوده و در سایر کشورهای جهان کمتر بروز

ذکر این نکته ضروری است که تمامی عوارض آالیندههای هوا در

چنین نوعی از آلودگی هوا مشاهده میشود .به همین دلیل

این مختصر قابل توضیح نبوده و در اینجا بیشتر سعی گردید به

مطالعات جهانی کافی در مورد مضرات این گونه امواج صورت

صورت گذرا به مواردی از این عوارض اشاره گردد .در هر حال

نگرفته است .در ایران هم عالوه بر اینکه هیچ دستگاهی

میتوان گفت آلودگی هوا میتواند سبب افزایش بروز سرطان،

مسئولیت ارسال این امواج را به عهده نمیگیرد ،بنا به دالیلی که

بیماریهای قلبی عروقی ،بیماریهای تنفسی ،بیماریهای چشم،

بر همگان آشکار است ،سیستمهای دانشگاهی و پژوهشی امکان

بیماریهای پوست و مو ،تغییر در رویهی درمان برخی بیماریها

انجام مطالعات آزاد در زمینهی بررسی

پرونده ی ویژه

نیست که خطر رادون در زمینهی ابتال به سرطان ریه بسیار کمتر

ارسال اینگونه امواج است.

اجتماعی

به ابتال به سرطان ریه شود .هر چند ذکر این نکته خالی از فایده

پستان ،خون و حتی تغییرات ژنتیکی از دیگر مضرات احتمالی

همانند مقاومت در برابر انسولین در

عوارض و مضرات این امواج را کمتر اشعهی ماورا بنفش :میزان کم این اشعه ،برای ساخته کودکان و نوجوانان در درمان
به دست آوردهاند اما چیزی که شدن ویتامین دی و درمان برخی از بیماریها موثر است بیماری دیابت ،تا تغییرات خلق و خو
مشخص است این است که بیشتر اما قرار گرفتن زیاد در برابر این اشعه میتواند بیماریهای و حتی تغییر در ژن افراد گردد.
گزارشها و تحقیقات بر خطرناک پوستی و چشمی و حتی مواردی از سرطان پوست را ایجاد آلودگی هوا و حقوق بشر
بودن امواج پارازیتی زمینی برای

نماید.

در قسمتی از بند یک مادهی بیست

سالمت جسمی و روانی انسانها تاکید

ذکر این نکته ضروری است که تمامی عوارض

و پنج ،اعالمیهی جهانی حقوق بشر

میکند .به نظر میرسد این امواج آالیندههای هوا در این مختصر قابل توضیح نبوده و در آمده است” :هر انسانی سزاوار یک
میتوانند عالوه بر ایجاد عالئمی اینجا بیشتر سعی گردید به صورت گذرا به مواردی از زندگی با استانداردهای قابل قبول
همچون سردرد ،تهوع ،استفراغ ،این عوارض اشاره گردد .در هر حال میتوان گفت آلودگی برای تامین سالمتی و رفاه خود و
افزایش فشار خون و طپش قلب ،هوا میتواند سبب افزایش بروز سرطان ،بیماریهای قلبی خانوادهاش ،از جمله تامین خوراک،
افزایش میزان ابتال به آلزایمر و

عروقی ،بیماریهای تنفسی ،بیماریهای چشم،

پارکینسون ،تاثیرات مخربی بر خلق و

بیماریهای پوست و مو ،تغییر در رویهی درمان برخی

پوشاک،

مسکن،

مراقبتهای

پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری

خوی شهروندان داشته باشند .افزایش بیماریها همانند مقاومت در برابر انسولین در کودکان و است“.
میزان شیوع نازائی ،انواع آریتمیهای نوجوانان در درمان بیماری دیابت ،تا تغییرات خلق و خو و همچنین بر اساس بند اول بیانیهی
قلبی خصوصاً در افراد مسن،

حتی تغییر در ژن افراد گردد.

اختالالت رشد در کودکان ،تاثیرات

سازمان ملل دربارهی انسان و محیط
زیست (اعالمیه استکهلم،)٨۳۷۵

نامطلوب بر زنان باردار و جنین آنان ،ناشنوایی و یا کم شنوایی،

انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و مساوات و شرایط

التهابات پوستی ،احتمال شیوع سرطانهای غدد داخلی ،پوست،

مطلوب زندگی در محیط زیستی که به او اجازهی زندگی با حیثیت
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و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است .دراهداف این بیانیه که به

معرفی نمایند و در صورتی که مراجع ّقضایی نیز بخواهند حقوق

تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست رسیده است آمده است:

مردم را احصا نمایند ،تعیین مجازات برای مسببین تولید اینگونه

”حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از

امواج قطعی خواهد بود.

محیط زیست سالم وتشویق و ترغیب فعالیتهای زیست محیطی

این اقدام در مورد سایر آالیندهها میبایست با برنامهی جامع

در سطوح بین المللی و منطقهای و توسعهی قوانین و معاهدات

کاهش آلودگی هوا و با راهبری سازمان محیط زیست و شرکت

بین المللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی

کلیهی وزارتخانهها و مبادی ذیربط در مسئلهی آلودگی هوا،

از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه میباشد“.

همانند وزارت صنایع و معادن ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،وزارت

در بندهای سه و پنج بیانیهی اجالس جهانی توسعهی پایدار-

بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی،

افریقای جنوبی-ژوهانسپورگ( )۵۱۱۵نیز بر مسئولیت حفظ محیط

وزارت آموزش و پرورش ،قوهی قضاییه ،نیروی انتظامی،

زیست تاکید گردیده است.

شهرداریها و غیره و با هدف قرار دادن محورهایی همانند

به عالوه ،در بیانیهی کنفرانس سازمان ملل دربارهی محیط زیست

ریزگردها و گرد و غبار ،صنایع و نیروگاهها وکنترل آالیندهها،

و توسعه(همایش زمین)(-ریو )٨۳۳۵-بر لزوم حفظ سالمت محیط

ساماندهی و استانداردسازی ،بهسازی و تعمیر وسایل نقلیه و بهبود

زیست تاکید شده است.

کیفیت سوخت خودروها و جایگزینی سوختهای سالمتر،

با نگاهی به مبانی فوق و از همه مهمتر حق سالمت آحاد

ساماندهی و تقویت زیرساختهای حمل و نقل عمومی و مدیریت

جامعهی بشری ،به نظر میرسد هر فرد ،در هر کجای این کرهی

حمل و نقل ،آموزش همگانی و فرهنگ سازی ،آموزش نیروهای

خاکی حق دارد که در محیطی سالم از نظر فاکتورهای زیست

الزم جهت مدیریت محیط زیست ،پایش کیفیت هوا و احداث و

محیطی زندگی کند .دولتها نیز موظفند ،با توجه به نقش

توسعهی آزمایشگاههای الزم ،افزایش فضای سبز و غیره به طور

حاکمیتی خود ،در زمینهی رعایت حقوق انسانها و حفظ سالمت

کامالً عملیاتی و با برنامه ریزی مدون و تعیین مسئولیت هر یک

آنان ،به طور فعال مداخله نمایند و میبایست با استفاده از

از دستگاههای ذیربط و نه فقط به صورت برنامههای پراکنده و

راهکارهای علمی و موثر ،در قالب برنامههای کوتاه مدت ،میان

جزیرهای صورت پذیرد.

مدت و بلند مدت نسبت به مدیریت
آلودگی هوا در شهر های بزرگ اقدام
نمایند.
در مورد امواج پارازیت راه حل بسیار
سادهای در جهت حفظ سالمت آحاد
جامعه وجود دارد و آن قطع ارسال
این امواج زیان بار است .در صورتی
که دولتمردان ،عالقمند به دفاع از
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حقوق مردم در امر سالمت باشند،
میتوانند ایجاد کنندگان اینگونه
امواج را به خاطر در خطر انداختن
عکس از تسنیم

سالمت جامعه به مراجع قضایی
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آسمان تهران آبی نمیشود!
نویسنده :محمود پرگو /المانیتور
تهران میمیرد ،از بس که جان ندارد .پایتخت نفسهایش به
نوید بخش باران نیست ،هالهای است از دود و ذراتآلوده که در
ریهی تهرانیها نشسته و هوا را به مرحلهی هشدار رسانده است.

نخستین بار در سال  ٨۳۷۳چالش برانگیز شد .با آغاز جنگ ٨

از اول سال آنقدر تهران به حالت هشدار رسیده که دیگر تعداد

سالهی ایران و عراق این موضوع به بوتهی فراموشی سپرده شد.

دفعاتش از شمارش خارج شده است .تهران نفسهایش به تنگ

پس از پایان جنگ ،این موضوع بار دیگر نگرانیهایی را

آمده است به طوری که مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای

برانگیخت.

تهران از قرار گرفتن هوای پایتخت در شرایط هشدار خبر داده

در سال  ،۵۱۱٨برنامهی ( )CPDAPTبه عنوان برنامهی جامع

است .انگار آسمان تهران آبی نمیشود.

 ٨۱ساله برای کاهش آلودگی هوای تهران مطرح گردید .این

امروزه مشکل آلودگی هوای تهران الینحل به نظر میرسد .تقی

برنامه شامل بهبود استانداردهای زیست محیطی ،نوسازی ناوگان

ابتکار پدر معصومه ابتکار رئیس فعلی

دیدگاه

شماره افتاده است و ابری خاکستری آسمان را پوشانده؛ ابری که

ترجمه از ساموئل بختیاری

حمل و نقل شهری ،ارتقای کیفیت

سازمان حفاظت از محیط زیست ایران ،آلودگی هوای تهران تا حدودی تابع شرایط جغرافیایی سوخت و غیره بود .در سال  ۵۱۱۲طرح
در میان نخستین دانشگاهیانی بود که
جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران
این شهر است؛ پایتخت ایران از  ۱جهت توسط

در سال  ٨۳۷۱به موضوع آلودگی هوای کوههای بلند محصور شده به طوری که گردش هوا در ( )CPTTTبا تمرکز ویژه بر کاهش
تهران توجه کرده و کوششهایی را آغاز
آلودگی هوا مطرح شد .این طرح شامل
تهران به سختی انجام میپذیرد.
نموده بود .تقی ابتکار در میانهی تهران به تنهایی مالک  ۵۲درصد اقتصاد ایران است .افزایش کمربند سبز در اطراف شهر
سالهای  ٨۳٨٨-٨۳٨۱مدرس دانشگاه جمعیت این شهر از  ٨.٨میلیون نفر در سال  ٨۳۲١به تهران ،نوسازی ناوگان تاکسیرانی و
و رئیس سازمان حفاظت از محیط بیش از  ٨میلیون نفر در سال  ۵۱٨٨افزایش یافته است .وضع مالیات بر خودروهای بی کیفیت
زیست ایران بود .ابتکار بزرگ در سال تعداد خودروها در ایران از  ۵.٨میلیون دستگاه در سال بود .با گذشت  ٨٨سال از آغاز این طرح
 ٨۳۷۲شهردار تهران را متقاعد ساخت  ٨۳۷۳به بیش از  ٨۷میلیون در سال  ۵۱٨۴افزایش
که وضعیت هوا نقش پررنگی در روند یافته است .از این تعداد نزدیک به  ۷میلیون خودرو در هزاران نفر در این شهر از این معضل
کماکان هوای تهران آلوده است.

زندگی سالمت شهروندان تهرانی دارد .تهران تردد میکنند .بیشتر این خودروها تولید داخل رنج می برند .اما راه حل این بحران
ابتکار جوان در حالی دنباله رو هستند و از کیفیت پایینی برخوردار اند .تحریمهای چیست؟
کوششهای پدر است که تالشهای جهانی طی  ٨۱سال گذشته ،پیشرفت و فنآوری در
وی تاکنون هیچ تاثیری بر وضعیت صنعت خودرو را فلج ساخته و کیفیت سوخت را نیز
هوای تهران نداشته است.

کاهش داده است.

موضوع وضعیت آلودهی هوای تهران،

آلودگی هوای تهران تا حدودی تابع
شرایط جغرافیایی این شهر است؛
پایتخت ایران از  ۱جهت توسط
کوههای بلند محصور شده به طوری که
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گردش هوا در تهران به سختی انجام میپذیرد.

داشت .در این مدت احمدی نژاد با وضع قوانین ضربتی توانست

تهران به تنهایی مالک  ۵۲درصد اقتصاد ایران است .جمعیت این

شهرتی کسب کند ،شهرتی که با آن توانست اکبر هاشمی

شهر از  ٨.٨میلیون نفر در سال  ٨۳۲١به بیش از  ٨میلیون نفر در

رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست مدار

سال  ۵۱٨٨افزایش یافته است .تعداد خودروها در ایران از ۵.٨

کهنه کار ایرانی را شکست دهد .این تحول در ساختار سیاسی

میلیون دستگاه در سال  ٨۳۷۳به بیش از  ٨۷میلیون در سال

ایران نشان از اهمیت موقعیت سیاسی شهردار تهران دارد .گرچه

 ۵۱٨۴افزایش یافته است .از این تعداد نزدیک به  ۷میلیون خودرو

غالمحسین کرباسچی شهردار نامدار تهران قربانی تصفیه

در تهران تردد میکنند .بیشتر این خودروها تولید داخل هستند و

حسابهای سیاسی در ایران شد اما این پست اجرایی کماکان

از کیفیت پایینی برخوردار اند .تحریمهای جهانی طی  ٨۱سال

موقعیت پررنگی در تحوالت سیاسی این کشور دارد.

گذشته ،پیشرفت و فنآوری در صنعت خودرو را فلج ساخته و

تهران از عدم مدیریت یکپارچه رنج میبرد .نیاز تهران به مدیریتی

کیفیت سوخت را نیز کاهش داده است.

یکپارچه از چندین سال پیش مطرح شد ،بسیاری از گروههای

مجموع مشکل آلودگی هوا یک مشکل پیچیده است که مرتفع

سیاسی مخالف اعطای قدرت بیشتر به شهرداری هستند ،در

نمودن آن راحت نیست .از اینرو عجیب نیست که با وجود تمامی

نتیجه تصمیم گیری برای رفع این مشکل سخت به نظر میرسد.

این تالشها ،این معضل همچنان برقرار است.

این تصمیمات ممکن است شامل متوقف کردن هرگونه تحوالت

عالوه بر مشکالت تکنیکی ،با نگاهی گذرا به روزنامههای ایران

جدید مسکونی ،تجاری ،وضع مالیاتهای سنگین بر صاحبان

میتوان دریافت که این مشکل یک معضل سیاسی نیز است.

خودروی شخصی در تهران ،افزایش قیمت سوخت و تحمیل

تقریباً تمامی رقبای سیاسی ،آلودگی هوای تهران را ضعف

استانداردهای سخت زیست محیطی بر صنایع و افزایش جریمه

مدیریت جناح رقیب قلمداد میکنند.

برای قانون شکنان این قوانین باشد .اما هیچ کدام از سازمانهای

بدون شک رقابت جناحهای سیاسی در تشدید این معضل بی تاثیر

مسئول حاضر به تحمل بار سیاسی این تصمیمات نیستند .بنابراین

نیست .از یک سو شهرداری تهران و از سوی دیگر دولت به

رفع این مشکل حداقل در آیندهی نزدیک بعید به نظر میرسد.

صورت مستقل برای رفع این مشکل اقدام میکنند ،عدم
هماهنگی نهادهای وابسته
به این دو دستگاه خود یک
مشکل است .شهردار فعلی
تهران محمدباقر قالیباف
تاکییینون  ۵شکیییییست
انتخاباتی را در انتخابات
ریاست جمهوری تجربه
کرده است .پیش از وی،
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محمود احمدی نژاد رئیس
جمهور پیشین ایران  ۵سال
به عنوان شهردار تهران

عکس از خبرگزاری فرانسه

زمام امور تهران را بر عهده
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علیرغم روز به روز بحرانیتر شدن وضعیت آلودگی هوای کالن

پرونده ی ویژه

دکتر احمد علوی :وامهای خودرو ،نرخ رشد اقتصادی دولت را روی کاغذ افزایش داد
شهرها در کشور و خصوصاً تهران ،هیچ یک از ارگانهای مربوطه
برنامهی مشخص و موثری برای مقابله با آن ارائه نکردهاند .این
یافته است و هر ارگان ،مسئولیت را به گردن دیگری میاندازد.
در این خصوص خط صلح به سراغ دکتر احمد علوی رفته است و
برای

روشنتر

شدن

علت

بروز

این

معضل

با

این پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد گفتگویی داشته
است.
آقای علوی معقتد است که اگر مراکز صنعتی اطراف تهران در
کشور توزیع شود و این شهر از حالت متمرکز خارج شود ،آن وقت
نیاز پیدا نمیشود که به راهحلهای محیرالعقول رجوع کرد؛
راهحلهایی کوتاه مدت برای حل معضل ترافیک و یا توسعهی
حمل و نقل عمومی که البته پایدار هم نخواهد بود...

گفتگو

در حالیست که اخیراً بحثهای جناحی در این خصوص شدت

گفتگو از علی کالئی
که اساساً از لحاظ سیاسی ،اقتصادی و شهرنشینی غیر متمرکز
باشد و همین مسئله زمینه ساز سادهتر حل شدن مشکالت است.

از این مسئله که بگذریم ،مسئلهی رشد جمعیت در ایران وجود
دارد که با رشد اقتصادی و رشد زیر ساختها ،هماهنگی ندارد.
به سبب همین عوامل ،چند کالن شهر در ایران در حال حاضر
وجود دارد که سرمایه را میمکند و چنین تمرکزی ،موجب این
مشکالت شده است .با توجه به امکاناتی هم که از لحاظ زیر
ساختی و مالی وجود دارد ،این امکان وجود ندارد که شرایط را به
حالت قبل حفظ کرد .با مطالعهی شهرهای بزرگ جهان اعم از
واشنگتن و استکهلم ،میبینیم که اساساً چنین شهرهایی

جناب علوی ،توسعهی حمل و نقل عمومی در ایران ،تا

برنامههای بلند مدت چند صد ساله داشتند .شما میبینید که

چه حد به حل معضل آلودگی هوا در کالن شهرها

وزارت خانهها صرفاً در یک شهر متمرکز نیستند .ممکن است

کمک میکند؟

صرفاً یک دفتر در پایتخت داشته باشند و بقیهی دستگاههایشان

در ابتدا باید گفت که بحث آلودگی هوا در شهرهای بزرگ صرفاً

در سایر نقاط کشور توزیع شده است.

به این مسئله محدود نمیشود و معلول سلسله عواملی است .در

بنابراین ،مسئلهی اول قبل از هر چیز ،مسئلهی عدم تمرکز از نظر

ایران ،به وسیلهی جذب سرمایه و رانت باعث شدند که یک تمرکز

سیاسی و اقتصادی است که میتواند مشکالت را حل کند و در

به وجود بیاید و همین تمرکز موجب آن شده است که در شهری

مرحلهی بعد مسئلهی مدیریتی مطرح میشود و اینکه از امکاناتی

نظیر تهران ،جمعیت به شکل ناهنجاری جمع شود .طبیعی است

که وجود دارد ،به شکل مناسب استفاده شود.

که با ناتوانیهای مدیریتی و همچنین با ناتوانیهایی که در

مسئلهی حمل و نقل و ترابری عمومی هم بسیار مهم است و البته

عرصهی تکنولوژی وجود دارد ،چنین تمرکز جمعیتی نمیتواند

نیازمند تکنولوژی پیشرفتهای است که گمان نمیرود در ایران به

موفقیت آمیز باشد .در شرایط فعلی و در کشورهای دیگر ،قبل از

طور کامل وجود داشته باشد.

هر چیز به مسئلهی آمایش جمیعت-یعنی اینکه جمعیت چطور

اما این اهمیت در حالیست که شهردار تهران به عنوان

توزیع شود ،-فکر میکنند و سپس زیرساختهایی که برای ایجاد

مهمترین متولی این امر ،اعالم کرده که دولت سهم

شهرها الزم است ،محیا میکنند .کشورهای پیشرفته سعی کردند

 50درصدی خود برای توسعهی حمل و نقل عمومی را نمیپردازد
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و به همین دلیل است که تهران در حال حاضر با کمبود بیش از 1

دارند ،یا تخصص خاص خودشان را دارند یا اینکه اساساً در

هزار دستگاه اتوبوس مواجه است .شما علت کوتاهی دولت در این

چهارچوب سرمایهی اجتماعی و نهادهای مردم بنیادی هستند که

خصوص را چه میدانید و از طرفی با چنین استداللی آیا از

به این فعالیتها میپردازند.

شهرداری در این رابطه میتوان رفع مسئولیت کرد؟

از نظر شما ،چرا دولت به جای صرف هزینهای که برای

اساساً متولی این امور ،در کشورهای دیگر که در حل مشکل

پرداخت وامهای  01میلیونی خرید خودرو کرد ،مثالً آن

موفق بودهاند ،ارگانی است که برخوردار از آرای عمومی است،

را به توسعهی حمل و نقل عمومی اختصاص نداد؟ در این

پاسخگو است و کارش را شفاف انجام میدهد .در واقع شهروندان

خصوص چه منافعی در میان است؟

میتوانند ببینند که بودجهی عمومی چطور مصرف شده است.

در رابطه با این وامها ،ما میبینیم که هدف مشخص دولت این

دولت در ایران چندان پاسخگو نیست .در نتیجه این مسئله به

بود که انبار پر شدهی شرکتهای اتومبیل سازی را خالی کند تا

جای یک مسئلهی صرف اقتصادی ،سیاسی میشود .شهرداری

آنها را از ورشکستی برهاند .در عین حال هم ،روی کاغذ یک

باید متولی این امر باشد اما شهرداری که خودش توسط مردم

نرخ رشدی نشان داده شود تا سر و صداها نسبت به عدم رشد

انتخاب شده باشد و پاسخگو باشد .البته شورای شهر وجود دارد،

اقتصادی دولت و مسائلی اعم از نامهی چهار وزیر به رئیس

اما تکلیف آن هم روشن است.

جمهور ،فروکش کند .چنین اقدامی را باید ،یک مُسکن موقتی

باید گفت که دولت ،بیش از هر چیز توجهش به توزیع رانت است.

خواند؛ هرچند که ما میدانیم کیفیت این خودروها چگونه است و

شهرداری تهران هم بیش از هر چیز تبدیل به یک حزب سیاسی

به نفع مصرف کننده نیست و هرچند که میدانیم این اقدام،

شده است که از منابع و ظرفیتهای موجود برای رسیدن به

اقدامی رانتی بوده است ،به این ترتیب که دولت رانت را از جیب

قدرت ،استفاده میکند؛ تا اینکه دغدغهاش حل مشکالت و ایجاد

مصرف کننده درآورده و آن را بدهکار کرده است.

رفاه برای شهروندان باشد .البته منظور من این نیست که به طور

در واقع دولت نگاه بلند مدت ندارد و اگر داشت وقتی میدید

کلی به این مشکالت رسیدگی نمیکند ،بلکه در آن حدی نیست

صنعت اتومبیل سازی کیفیت الزم را ندارد و از طرفی هم در

که انتظار میرود و در جهان مرسوم است.

صورت تعطیلی آن ،تعداد زیادی بیکار میشوند ،باید به جای دادن

یک مسئلهی مهم دیگر هم این است که افراد دارای پست و

وام ،سرمایه گذاری میکرد و خط تولید را فرضاً از اتومبیل

سمت ،و در اینجا مشخصاً شهرداری ،متخصص این کار نیستند

شخصی به تولید وسایل نقلیهی عمومی تغییر میداد .اما این نگاه

در حالی که در جهان ،معموالً کسانی که در شهرداریها مقام

وقت میبرد و یک نگاه استراتژیک را میطلبد و چنین چیزی در
چهارچوب منافع مدیران نیست و حتی در چهارچوب منافع دولتی
هم که میخواهد با ظاهرسازی و به صورت موقت و مسکن وار،
مشکالت را حل کند ،نیست.
در رابطه با بحث استفاده از وسایل نقلیهی عمومی،
مردم هم طرف دیگر داستان قرار دارند .اگر از کمبودها
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و بی کیفیتی سیستم حمل و نقل عمومی صرف نظر کنیم ،به نظر
شما چرا مردم به جای استفاده از وسایل نقلیهی عمومی به
استفاده از خودروهای شخصی روی میآوردند؟

بله ،این هم مشکلی است و به وجه اجتماعی مسئله مربوط
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کشوری مثل سوئد ،در بسیاری از شهرها که به شکل غیر متمرکز

به این سمت نمیآید و حداکثر منتهی به تولید مقاالتی که دولت

هم اداره میشوند ،مردم با رفت و آمد پیاده و یا با استفاده از

مایل به تحقیق در آن زمینه است و یا باال بردن آمار میشود.

دوچرخه و سیستم حمل و نقل عمومی به انجام امور روزانهی خود

از سوی دیگر ،پژوهشهایی که صورت میگیرد ،کاربردی نیست

میپردازند .در نقطهی مقابل ،در برخی از کشورهای در حال

و طوری نیست که به طور مشخص به یک پایه برای تصمیم

توسعه ،استفاده کردن از وسیلهی شخصی ،نه تنها تبدیل به یک

گیری و دگرگونی استراتژیک بینجامد و غالباً پرسشگرانه هم

نرم شده است که به افراد پرستیژ و حیثیت میدهد در حالی که در

نیست .اگر با توجه به فلسفهی پژوهش و چهارچوب معرفت

کشوری چون سوئد ،استفاده از امکانات عمومی است که به افراد

شناسی به کاربرد پژوهشها نگاه کنیم ،میبینیم از آنجایی که در

حیثیت میبخشد و منزلت آنها را باال میبرد .چرا که در شبکهی

ایران مایل بودند نظام آموزشی در چهارچوب و یا زیر نفوذ حوزهی

ارزشی ایشان ،آسیب نزدن به طبیعت و عدم افزایش ترافیک ،به

علمیه باشد ،به جای مباحث کامالً تجربی در نهایت کار به مباحث

عنوان یک انجام وظیفه تلقی میشود.

کالمی میکشد .در واقع سابقهی تولید معرفت در ایران ،کالمی

این مسئلهی پیچیدهای است اما راه حلهای مناسبی هم برای آن

است که توجیه و موجه نشان دادن وضعیت موجود است .در مقابل

پیدا شده است؛ اگر بتوان هماهنگی بین مولفههای نظیر اقتصاد،

در غرب میبینید که تحقیقات برای تایید نظام حاکم نیست و

شرایط زیست محیطی و روابط اجتماعی به وجود آورد .در غیر این

دقیقاً به منظور زیر سوال بردن وضعیت موجود صورت میگیرد.

صورت ،چیزی خواهد شد نظیر تجربهای که در ایران مشاهده

شما اگر با توجه به تعاریف اقتصاد خرد شهروند را به عنوان یک

میشود.

مصرف کننده و دولت را به معنی فروشندهی یک سری امکانات
سوال دیگری که مطرح میشود این است که در

نگاه کنید ،باید یک تعادلی بین اینها برقرار شود .شهروند بایستی

بسیاری از کشورهای جهان مطالعات علمی متعددی

مطمئن باشد که با خرید خدمات از این فروشنده کاالی مطلوب

پیرامون رابطهی اقتصاد و آلودگی هوا صورت میگیرد .اما در

خودش را ،و در اینجا مسئله پاکی هوا را ،دریافت کند .اگر این

ایران نهایتاً شاهد پژوهشهایی اندک و البته پراکنده هستیم؛ علت

رابطه توازن داشته باشد ،به نقطهای مطلوب میرسد؛ به این معنا

چیست؟ همچنین نظر شما در رابطه با چنین ارتباطی خصوصاً از

که اگر کاال مطلوب نبود ،پس بدهد .ما در ایران چیزی به نام

منظر اقتصاد سیاسی ،چیست؟

مشتری و فروشنده نداریم .رابطهی به اصطالح سرور و بنده داریم

متاسفانه پژوهش در ایران ،مستقل از دولت و بودجهی دولت

و این رابطهای عمودی است .اگر این رابطه را در اروپا هم بیاوریم،

نیست؛ بنابراین پژوهش هم نوعی پژوهش رانتی است .این

نتیجه همین میشود .در چنین رابطهی عمودی ،این بحث مطرح

ماجراها هم در اولویتهای دولت نبوده است .از این گذشته ،اساساً

میشود که مالیات دادن به دولتی که پاسخگو و شفاف نیست،

پژوهش در ایران ،دارای کاستیهای ساختاری است .به این معنا

درست مثل دادن یک جوجه است به دست یک روباه .مسئله از

که در کشور ما دانشگاههای مستقلی که بتواند نقاد باشد و مسائل

یک جهت ساده و از طرفی تحلیل آن دشوار است .ما به عنوان

را فارغ از گرایشهای سیاسی نگاه کند ،وجود ندارد .کما اینکه

یک ایرانی ،و با توجه به تعابیر سنتی ،دولت را به عنوان یک

میبینیم کارکنان دانشگاهها هم غالباً ،و الاقل افرادی که تصمیم

متولی و پدر میبینیم .در حالی که دولت این نیست و منافع خاص

گیری میکنند ،کسانی هستند که با رانت به این سیستم وارد

خودش را دارد که الزاماً منافع شهروندان را تامین نمیکند.
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ارزش برای شهروندان تبدیل بشود .اگر بنا بر مقایسه باشد ،در

سیاسی بر منافع اجتماعی مقدم میشود ،طبیعی است که پژوهش

گفتگو

میشود .در واقع استفاده از وسایل نقلیهی عمومی بایستی به یک

شدند ،گزینش شدند و تعهداتی به حاکمیت دارند .وقتی منافع
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بنابراین باید این رابطه از عمودی به افقی تبدیل شود .از آنجایی

خصوص پیشرفتهای چشمگیری داشتند.

که دولت در ایران رانتی و متمرکز است ،طبیعتاً وقتی که

البته این مثال را صرفاً از این جهت میزنم که بر اساس

اهرمهایی برای نظارت و پاسخگویی ندارد ،آن واحد و سازمان هم

روشهای تحقیقی ،برای قطبی کردن و دیدن ،باید مواردی را

دارای منافع خاص خودش است که آن را دنبال میکند .او به

مطرح کرد تا بهتر بتوان تحلیل کرد وگرنه اگر قرار است الگویی

خاطر منافعی که دارد اساساً چنین مشکالتی را نمیبیند .وجود

در نظر گرفته شود ،باید الگویی باشد که بومی باشد .همچنین در

دموکراسی و دموکراسیهای مشارکتی ،اساساً برای نقص همین

همسایگی ایران ،کشور ترکیه را داریم که از انرژی خورشیدی،

قضیه است؛ به این معنا که وقتی مدیران به شکل گروهی در

استفادهی چشمگیری میکند .همچنین ما در ایران تنوع اقلیمی و

میآیند دیگر منافع گروهی را نمیشناسند ،بلکه خودشان

آب و هوایی داریم .اما این کشورها ،کشورهای کوچکی هستند و

نمایندهی خودشان بشوند .مگر در حالت استثنا و در مواقعی که

امکان پراکندگی جمعیت درشان کمتر از کشوری مثل ایران است.

همه به آن معترض بشوند تا مجبور شوند که به آن توجه نشان

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح گذاشتید؛ در

دهند.

پایان اگر نکتهای مد نظرتان است ،بفرمایید.

موقعیت طبیعی هم همین است .موقعیت طبیعی این نیست که

در پایان باید گفت که اگر مراکز صنعتی اطراف تهران در کشور

دولت بیاید از منافع مردم پیروی کند .اساساً پیشرفت دموکراسی

توزیع شود و این شهر از حالت متمرکز خارج شود ،آن وقت نیاز

برای همین آمد .دولت ،شر ضروری است و دارای آسیب شناسی و

پیدا نمیشود که به راهحلهای محیرالعقول رجوع کرد؛

زیانهای خودش است .مکانیزم شهرهای اروپایی این است که

راهحلهایی کوتاه مدت برای حل معضل ترافیک و یا توسعهی

یک شهر را سعی میکنند خودگردان کنند و حتی ادارهی آن را به

حمل و نقل عمومی که البته پایدار هم نخواهد بود .بنابراین آن

سطح محالت میکشانند و در محالت هم مجبورند که چهره به

چیزی که توصیه میشود راهحلهای بلند مدت و استراتژیک

چهره پاسخ بدهند.

است.

وقتی مالیات هم داده میشود ،این مالیات باید بودجهاش ماهانه

در واقع بایستی آمایش سرزمینی که بتواند به توزیع منابع و

کنترل شود که مورد سو استفاده قرار نگیرد .موقعیت طبیعی ،سو

جمعیت منجر شود ،صورت بگیرد .گفته میشود حدود  03درصد

استفادهی این از آن است و راه جلوگیری از آن استفاده از

تولید ناخالص داخلی ایران در تهران متمرکز است .وقتی این

مکانیزمهای مدیریتی دموکرات است.

تمرکز وجود داشته باشد ،اشتغال و سطح خدمات آموزشی،

در حال حاضر بسیاری از کشورها ،از سوخت غیر

پرورشی و پزشکی بیشتر است و مهاجرت به تهران اجتناب

فسیلی استفاده میکنند که جلوی آسیب زدن به محیط

ناپذیر است.

زیست را میگیرد .با در نظر گرفتن رویکرد تاریخی و جهانی
کشوری چون ایران ،آیا میتوان الگویی در این خصوص مطرح
کرد؟
بله ،در ایران به خاطر اینکه امکان استفاده از گاز و نفت وجود
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دارد کسی برای انرژی غیرفسیلی چندان اهمیتی قائل نمیشود و
این در حالی است که امکانات ایران برای استفاده از انرژی غیر
فسیلی ،چه از نظر باد و چه از نظر تابش نور خورشید ،خیلی
عکس از ایسنا

بیشتر از فرضاً کشورهای حوزهی اسکاندیناوی است که در این
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خودروها و آدمها :سود دودآلودگی
مسئول آلودگی مرگبار هوای تهران ،سرمایهداری دولتی و شرکای
اصلی آن در بخش خصوصی کامالً وابسته به دولتاند.
درست است که سرمایهداری با روح مالکیت خصوصی مشخص
میشود اما همان گونه که مالکیت خصوصی در طیفی از مالکیت
فردی ،خانوادگی ،شرکتی ،شرکتهای سهامی خاص و شرکت
سهامی عام شکل میگیرد ،میتواند در مالکیت دولت نیز تعریف
شود .به نوعی که آن دولت با سرمایهها رفتاری بهرهکشانه،
سودجویانه ،انباشتی و خصوصی داشته باشد و نمایندهی نیروی
کار و عامل انباشت اجتماعی نباشد .شاید به دلیل تداخل
مسئولیتهای دولت ارائهی تعریف کمی و یا دقیقی در این مورد
امکان پذیر نباشد .به طور کلی اما ،میتوان سمت و سوی دولت با
عملکرد مالکیت خصوصی و دولت با عملکرد انباشت جمعی و
رفاهی یا دولت با سوگیری سوسیالیستی را از هم تمیز داد.

دولتی که با سرمایههای در اختیار خود چنان رفتار میکند که
گویی یک شرکت خصوصی است و از
طریق مدیران خود اصلیترین هدف را

اقتصاددان و فعال حقوق بشر

اقتصادی

سرمایهداری دولتی ،اصطالح انتزاعی و ناواقعبینانهای نیست.

فریبرز رئیسدانا

الزم به ذکر میدانم که سرمایهداری دولتی با سرمایهداری
بوروکراتیک ،تفاوت دارد .در دومی بوروکراتیکها و تکنوکراتها،

با اتکا به جایگاه سیاسی و مدیریتی خود ،مالکان سرمایهاند و در
فعالیت خصوصی با استفاده از امتیازها و رانتهای دولتی سودهای
فوق مادی نصیب خود میکنند یا رقبا را از مدیران به در میبرند.
اما در سرمایهداری دولتی با آنکه تکنوکراتها و بوروکراتها
میتوانند شریک منافع باشند ،این ماهیت نظام دولتی و موسسات
و شرکتهای ساخته شده از سوی ”دولت“ است که کار
سرمایهدارانه میکند یا در موارد مهم و تعیین کنندهای چنین
میکند .سرمایهداری دولتی بنا به اقتضاء و ضرورت ساختار اقتصاد
سییییاسی میتوانییید کیییییارگزاران و

دولتی که با سرمایههای در اختیار خود چنان تکنسییییینهای دولتیییی ،شرکیتها و
رفتار میکند که گویی یک شرکت خصوصی است سیرمایهداران بییییخش خصوصی و نیز

کسب حداکثر سود میداند ،در واقع
و از طریق مدیران خود اصلیترین هدف را کسب شخصییییتهای اصیییلی سییییاسی و
عملکردی سرمایهدارانه دارد .این گونه
حداکثر سود میداند ،در واقع عملکردی سرمایهدارانه اییدئولوژیک را ،به صیییورت مستقل از
دولتها معموالً گروهی از مدیران،
دارد .این گونه دولتها معموالً گروهی از مدیران ،دولت ،شریک خود سازد.
کارشناسان ،مهندسان ،تحصیلکردهها و
کارشناسان ،مهندسان ،تحصیلکردهها و حتی نمونهی خودروسازی ایران ،مصداق بارز
حتی تکنسینها و کارشناسان را با خود
تکنسینها و کارشناسان را با خود همراه و شریک کار و سرمایهداری دولتی است:
همراه و شریک میکنند .بیهوده نیست که
میکنند .بیهوده نیست که دولتیان به کارگزارانی  خودروسازیها اساساً تحت کنترل
دولتیان به کارگزارانی موظف ،سختگیر،
موظف ،سختگیر ،سخت کوش و بیرحم برای سرمایهداری دولتیاند.
سخت کوش و بیرحم برای کسب سود
کسب سود تبدیل میشوند ،رو در روی حقوق و  بیییخشی از مالکییییت و سیییهام
تبدیل میشوند ،رو در روی حقوق و امنیت
امنیت کارگران میایستند و در ساز و کار بهرهکشی ،خودروسازیها به بخش خصوصی واگذار
کارگران میایستند و در ساز و کار
گوی سبقت از همهی وجوه بخشهای خصوصی ،شده است و این سهم رو به افزایش هم
بهرهکشی ،گوی سبقت از همهی وجوه
میربایند.
دارد ،بیآنکه از سلطهی دولتی در آن
بخشهای خصوصی ،میربایند.
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 اعم از اینکه دولت واردات خودرو را آزاد بگذارد یا

کاسته شود.

 خودروسازیها ساختار و مدیریت ،سازمان فناوری ،تامین

ممنوع کند و صرف نظر از مقدار تعرفهی گمرکی،

سرمایه ،قیمت گذاری ،بازاریابی ،سیاستهای بسیار مهم

خودروسازیها سود میبرند؛ چرا؟ چون در بازار موقعیتی

محیطی و جانبی موثر بر تولید و قیمت توسط دولت و

انحصاری(شاید در جنبههای رقابت انحصاری) دارند.

شرکای اصلی آن صورت میگیرد.

آنها از نیاز مردم ،که در طیف شغلی گوناگونی قرار

 شبکهی قطعه سازی ،تجارت خارجی ،واسطهگری ،بانکی و

دارند و برای رفت و آمد به محل کار و برای نیازهای

مالی ،در ارتباط با خودروسازی ،عمدتاً در بخش خصوصی

شهری از خدمات حمل و نقل عمومی شهری به طور

فعالیت دارند.

کامل و موثر برخوردار نیستند ،بهرهبرداری میکنند که با

 خودروسازیها گرچه در سالهای گذشته(و در واقع پیش از

معیارهای اجتماعی ،نوعی سوءاستفاده به حساب میآید.

سال  ،)0050نرخ افزایش قیمتهای خود را آرامتر از متوسط

 اما خودروسازیها از ساز و کار تولید با کیفیت بد نیز

سطح قیمتها(تورم) تعیین میکردند اما همیشه از سودهای

سود میبرند .در سالهای اخیر به رغم تنوع در تولید

استثنایی و فوق عادی برخوردار بودهاند .پس از سال ،0050

داخلی(که خود یک بیماری اقتصادی صنعتی است؛ زیرا

آنها نیز بالن قیمتها را هم اندازه یا باالتر از سطح متوسط

متوسط تولید را افزایش میدهد) کیفیت به شدت پایین

قیمتها ،باال بردند.

آمده است .قطعات نامرغوب وارداتی یا تولید داخل و

 بخشی از سود خودروسازیها و اساساً جدول قیمت تمام

قطعات دست دوم تعمیر شده در خودروهای نو به کار

شده(هزینهی تولید) و انواع سود و مالیات در صنایع

رفته است و از شماری از امکانات ضروری یک خودرو

خودروسازی گم است .کارشناسان و پژوهشگران مستقل

کاسته و این موجب باال گرفتن نارضایتیها شده است.

بدان دسترسی ندارند .به عبارت سادهتر معلوم نیست

 موج نارضایتی و واکنش منفی به خرید خودروهای

بخشی از سود(معادل چیزی در حدود  03یا  01درصد

داخلی البته بر مایهی ناتوانی قوهی خرید صورت گرفت،

بهای بازار) به کجا میرود.

اما این ناتوانی وقتی در برابر افت شدید کیفیت
خودروهای ساخت داخل(و
حتی وارداتی با حذف برخی
از امکانات خودرو) قرار
گرفت معنای عینی خود را
یافت.
 در سال  0055که سال
اوج تولید خودروی داخلی(در
بحث خودروی سواری) بود
در حدود  0میلیون و /03
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هزار خودرو تولید شد .این
رقم در سالهای بعد افت

کرد .برآورد برای سال 005/
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شد .زیرا خودروسازی یک صنعت سود بخش دولتی و

فرار میکنند .چرا خودروسازی به بهبود کیفیت نمیرسد

محل تامین سود وابستگان بود .بنابراین پرداخت وام به

و چرا هدف آنها فشار بر مردم ،تحمیل قیمتها،

خریداران آغاز شد .اما به بیشتر از یک صد هزار نرسید.

تحمیل بیکیفیتی و ایجاد ازدحام و ترافیک آزار دهنده و

چرا؟ دالیل چنین بودند :توان مالی دولت محدود بود،

حتی کشنده شده است .کارگران و کارمندان ما در تهران

بانک مرکزی با گرفتاری رو به رو شد ،شماری از کسانی

به طور متوسط  0ساعت و گاهی تا  /ساعت وقت خود

که برای وام ثبت نام کردند ثبت نام پیش خرید قبلی

را در ترافیک میگذرانند .خودروهای فرسوده ،با حداقل

خودرو را لغو کردند ،شرایط وامها در واقع ربا خواهانه(و

سرعتی هم که برای نجات مردم از مرگ ناشی از

از مقولهی سرمایهداری مالی دولتی) بود و همان کسانی

آلودگی الزم است ،خریداری و از رده خارج نمیشوند یا

که به دلیل نیاز شدید ولع دستیابی به چند میلیون پول و

به نقاط دیگر به جز تهران و شهرهای بزرگ و متوسط

خرید خودرو به سه برابر قیمت تمام شده را داشتند،

منتقل نمیشوند .سرمایهگذاری دولتی به فکر سود است.

دانستند چه کاله گشادی به سرشان میرود و بر

کسی به فکر گلها نیست.

درخواستشان فائق آمدند .به هر روی حتی اگر وامها به
همان سیاق ادامه مییافت
به نظر نمیرسد تولید به

بیش از  513هزار تا 533
هزار میرسید .این افت
تولید جنبهای از رکود
عمومی اقتصادی کشور
است.
 تناقض در اینجا است که
خودروسازیها سود بردهاند،
اما شماری از آنها عمالً
ورشکست شدهاند یا بالقوه
در ورشکستگیاند .آنها
شجاعت اعالم ورشکستگی
را

ندارند.

هم

دولت

احمدینژاد و هم دولت
روحانی از حساب بودجه و
درآمدی که باید صرف

پرونده ی ویژه

سیاست ضد رکودی دولت از جمله متوجه خودروسازی

هیچ کس نپرسیده است پس سودهای خودروسازی کجا

اقتصادی

چیزی در حدود  413هزار تا  533هزار خودرو بود.

مردم میشد به خودروسازیهای ورشکسته کمک کردند.

حرفهای کارشناسی دیگری نیز در این زمینه میتوان گفت اما

چنانکه گفتم ،خودروهای فرسوده از محل سودهای
خودروسازان داخلی و شرکای خارجی یا از محل بودجه
(برای رفاه مردم) یا از محل درآمد نفتی(که زمانی هنگفت
بود) خریداری و از رده خارج نمیشوند .خودروسازان خارجی
که گروه گروه بعد از توافق ”برجام“ راهی ایرانی شدهاند،
امیدشان به کارگران کممزد اما مجرب و به بازار داخلی اما
مرگبار است .کسی از آنها نمیخواهد به صادرات و به
خرید خودروهای فرسوده متعهد باشند .ایران به دالیل
سیاسی و فنی و اقتصادی نمیتوانسته است صادر کنندهی

خودرو حتی به آسیای جنوبی ،آسیای مرکزی و افریقا باشد
و کماکان نمیتواند .وضع انحصاری تولید کنندهها آنها را
بهرهمند از نیاز بازار ،سود فوق عادی ،ناپاسخگویی ،عدم
انتقال سودها برای بهبود کیفیت و ورود به بازارهای خارجی
کرده است .دستی یا دستهایی در این میان در کار است
که نمیگذارد حتی عقل بازارگرایان سطحی ،به کار بیفتد؛
چه رسد به عقل اقتصادی جمعی و برنامهای.
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برای نتیجهای که میخواهم بگیرم،
آنچه گفتم کافی است:

آلودگی تهران و شهرهای بزرگ که
به سم پاشی مرگآور شباهت یافته
است ،ناشی از فشار خودروهای
شخصی است که طی ساز و کار
سودجویانه سرمایهداری دولتی و
شرکای خصوصی و بوروکراتیک آن
به جامعه تحمیل شدهاند .در کل
کشور چیزی در حدود  04میلیون
خودرو سواری حرکت میکنند .شمار
خودروهای تهران بهجز خودروهای
به اصطالح میهمان ،در حدود /
میلیون است .حمل و نقل عمومی
وجود ندارد .بنزین نامرغوب وارداتی
و تولیدی(که دستهای واسطههای
خصوصی در آن پر کار و سنگیناند)
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از یک سو و نامرغوبی خودروها از

دیگر سو به آلودگی فضا و مرگباری
آن منجر شدهاند .ترافیک بسیار

اقتصادی

سنگین است و عمر انسانها را به
هدر میدهد .حمل و نقل عمومی
برای بورژوازی ترکیبی خودروسازی
مقرون به صرفه نیست.
چنانکه گفتم ،خودروهای فرسوده از
محل سودهای خودروسازان داخلی و
شرکای خارجی یا از محل بودجه
(برای رفاه مردم) یا از محل درآمد
نفتی(که

زمانی

هنگفت

بود)

خریداری و از رده خارج نمیشوند.
خودروسازان خارجی که گروه گروه
بعد از توافق ”برجام“ راهی ایرانی
شدهاند ،امیدشان به کارگران کممزد

اما مجرب و به بازار داخلی اما
مرگبار است .کسی از آنها

چنانکه گفتم ،خودروهای فرسوده از محل
سودهای خودروسازان داخلی و شرکای خارجی یا از محل
بودجه(برای رفاه مردم) یا از محل درآمد نفتی(که زمانی
هنگفت بود) خریداری و از رده خارج نمیشوند.
خودروسازان خارجی که گروه گروه بعد از توافق ”برجام“
راهی ایرانی شدهاند ،امیدشان به کارگران کممزد اما
مجرب و به بازار داخلی اما مرگبار است .کسی از آنها
نمیخواهد به صادرات و به خرید خودروهای فرسوده متعهد

باشند .ایران به دالیل سیاسی و فنی و اقتصادی
نمیتوانسته است صادر کنندهی خودرو حتی به آسیای
جنوبی ،آسیای مرکزی و افریقا باشد و کماکان نمیتواند.
وضع انحصاری تولید کنندهها آنها را بهرهمند از نیاز بازار،
سود فوق عادی ،ناپاسخگویی ،عدم انتقال سودها برای
بهبود کیفیت و ورود به بازارهای خارجی کرده است .دستی
یا دستهایی در این میان در کار است که نمیگذارد حتی
عقل بازارگرایان سطحی ،به کار بیفتد؛ چه رسد به عقل
اقتصادی جمعی و برنامهای.

نمیخواهد به صادرات و به خرید خودروهای فرسوده متعهد باشند.
ایران به دالیل سیاسی و
فنی و اقتصادی نمیتوانسته
است صادر کنندهی خودرو
حتی به آسیای جنوبی،
آسیای مرکزی و افریقا باشد
و کماکان نمیتواند .وضع
انحصاری تولید کنندهها
آنها را بهرهمند از نیاز بازار،
سود
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فوق

عادی،

ناپاسخگویی ،عدم انتقال
سودها برای بهبود کیفیت و
ورود به بازارهای خارجی

کرده

است.

دستی

یا
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دستهایی در این میان در کار است

که نمیگذارد حتی عقل بازارگرایان
سطحی ،به کار بیفتد؛ چه رسد به عقل
اقتصادی جمعی و برنامهای.
در این ماجرای پیچیده ،هیچ دولت
مهرورز تدبیرجویی کاری نمیکند و
نمیتواند بکند .ساختار خودروسازی
آزار دهنده ،که یک سوی آن زندگی و
اشتغال در حدود  513هزار کارگر
شاغل در کارخانهها و بخشهای
باالدست و پاییندست قرار دارد،
ساختاری پیچیده شده است .صاحبان
اصلی قدرت ،راههای تجارت را
برنمیتابند اما راهحل موجود است:
واکنش جدی مردم در نخریدن ،در
اعتراض به آلودگی ،در دگرگون کردن

ساخت مدیریت خودروسازی و در یاری
گرفتن از کارگران این رشته.

پرونده ی ویژه

آلودگی هوا ،فاجعهای زیست محیطی و انسانی
بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه میلیونها
نفر بر اثر آلودگی هوا در گوشه گوشهی دنیا جان خود را از دست
کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی در این زمینه ندارد ،در
اولین قدمها ،نیازمند یک برنامهی جهانی در راستای کم کردن
مصرف انرژی فسیلی در کنار آموزش استفاده از کاروان حمل و
نقل شهری و توجه به فاکتور فاصلهی مناطق مسکونی با مناطق
صنعتی است.
شاید گفته شود زمین در حال گرم شدن است و میزان گازهای
گلخانهای افزایش یافته است؛ ولی هنوز میتوان با یک
برنامهریزی دقیق و متعهدانه از ادامهی روند موجود جلوگیری کرد.
به کارگیری متخصصین در هر زمینه و کمک گرفتن از تکنولوژی
جدید و تجربهی گذشته میتواند به این مهم کمک کند.
اما در کشور ما متاسفانه مصرف گرایی ،سو مدیریت ،رانت خواری

و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و دراز مدت ،موجب شده
است تا حتی یک قدم اساسی در راه حفظ محیط زیست برداشته
نشود .همکاری مردم و دولت نیاز اصلی

کارشناس قوانین محیط زیست
ذرات معلق و سایر گازهای آلوده کنندهی هوا ،باعث سونامی
سرطان شدهاند؛ چرا که این امواج مولکولهای هوا را از حالت

طبیعی خارج میکنند.
شهروندان هم به نوبه خود دارای مسئولیتهایی در حفاظت محیط
زیست و مبارزه با آلودگی هوا هستند .استفاده از وسایل نقلیهی
عمومی ،گرفتن معاینهی فنی خودرو بدون پرداخت ”دست خوش“
به تعمیرکاران ،توجه به مقررات محدودیتهای عبور و مرور
ترافیک شهری و کاهش تردد غیرضروری شهری ،از جمله این
مسئولیتها است.
آلودگی هوای اخیر در شهرهای بزرگ ایران و خصوصاً تهران ،از
نمونههای عدم توجه به کنوانسیونهای جهانی و عدم مدیریت
صحیح در راستای حفظ محیط زیست کشور و سالمت شهروندان
بود .این روند میتواند حتی به شهرهای

برای حفظ محیط زیست کشور است .برای

کوچک هم کشیده شود .بنزین غیر

این مهم باید ابتدا دولت پیش قدم شود ،تا

استاندارد که در سطح کشور توزیع میشود

حس و درک محیط زیست دوستی در

و کارخانهها و کارگاههای غیر استاندارد و

ایرانیان نهادینه شود.

عدم کنترل سازمانهای ذیربط ،امکان

کمک به ارتقاء آگاهیهای عمومی به
موازات باال بردن کیفیت و کمیت کاروان حمل و نقل شهری و
استفاده از سوختهای با کیفیت و استاندارد جهانی و سپس
جایگزین کردن انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و
بادی ،اولین گامها برای گریز از تبعات کشندگی آلودگی هوا است.
یکی دیگر از آلوده کنندگان هوا ،به خصوص در کشور ما ارسال
پارازیتهایی است که برای خنثی کردن امواج ماهوارهای
شبکههای تلویزیونی خاصی ،فرستاده میشود .این امواج در کنار

اجتماعی

می دهند .این مشکل که علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به

شیوا شفاهی

گسترش این سونامی آلودگی هوا را
گسترش میدهد.
سلب مسئولیت سازمان محیط زیست و سایر وزارتخانهها از خود،
در کنار نبودن قوانین جامعِ به روز و بومی از یک سو ،و غیر
مسئوالنه عمل کردن برخی از شهروندان از سوی دیگر ،عواملی
هستند که باعث میشوند نتوان جلوی این ”فاجعهی زیست
محیطی و انسانی“ را گرفت.
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از هوای فساد تا هوای فاسد
بود .اما وقتی در سال  “0045شورای عالی شهرسازی و معماری،

اندیشه

محمدکریم آسایش
کنشگر شهری

افزایش تراکم ساختمانی را مصوب میکند و در طرح تفصیلی
جدید شهر تهران ،هم انواع تراکم تشویقی وجود دارد” ،هم امکان
افزایش تراکم نامحدود از طریق ارائهی طرح توجیهی به
کمیسیون مادهی  1و هم امکان تغییر کاربری و افزایش سطح

”مرحلهی پیشرفتهای از فساد در یک کشور ،فساد سیستمی است

اشغال با تصویب کمیسیون مادهی  1هست .آنگاه است که

که در آن مدیران و مسئوالن اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد

شهردار تهران ،سردار قالیباف در مناظرهی انتخاباتی در پاسخ به

میشوند .این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است اما

پرسش دکتر عارف دربارهی تراکم فروشی میتواند ادعا کند که

شرایط بدتر وقتی است که فاسدان در مجاری قانونگذاری

مطابق قانون و طرح تفصیلی انجام شده است .این حالتی است“

کشوری وارد شوند؛ در اینجاست که فساد عمالً قانونی انجام

که فساد قانونی شده است .به عنوان نمونهای دیگر میتوانیم به

میشود و این مرحلهی خطرناکی است که کشور ما در آستانهی

بودجههای بخش حمل و نقل شهرداری رجوع نماییم و ببینیم که

آن قرار گرفته است“ .احمد توکلی

به عنوان مثال در بودجهی سال  50شهرداری تهران” ،خودروهای

برای فهم تفاوت فساد سیستماتیک
با فساد غیرسیستماتیک ،به دادگاه

شهردار تهران( 00/5تا ،)0014
غالمرضا نیکپی در سال 0015
رجوع میکنیم .در این دادگاه
نیکپی متهم است که بودجهی
اتوبوسرانی را حیف و میل کرده
است .این نمونهای از فساد
غیرسیستماتیک است؛ یعنی مجری
تخطیکرده و ناظر نیز چشم پوشی
کرده است “.منتها در همان زمان
میبینیم که در طرح جامع شهر
تهران(طرح فرمانفرمائیان-گروئن)
شمیران به عنوان ریهی شهر
تهران شناخته شده است و ساخت
شماره  57و ساز بیش از چهار طبقه ممنوع
بهمن
1394

بود؛ یعنی فساد به قانون راه نیافته

برای فهم تفاوت فساد سیستماتیک با فساد
غیرسیستماتیک ،به دادگاه شهردار تهران( 1348تا ،)1356
غالمرضا نیکپی در سال  1358رجوع میکنیم .در این دادگاه
نیکپی متهم است که بودجهی اتوبوسرانی را حیف و میل کرده
است .این نمونهای از فساد غیرسیستماتیک است؛ یعنی مجری
تخطیکرده و ناظر نیز چشم پوشی کرده است “.منتها در همان
زمان میبینیم که در طرح جامع شهر تهران(طرح فرمانفرمائیان-
گروئن) شمیران به عنوان ریهی شهر تهران شناخته شده است و
ساخت و ساز بیش از چهار طبقه ممنوع بود؛ یعنی فساد به قانون
راه نیافته بود .اما وقتی در سال  “1369شورای عالی شهرسازی و
معماری ،افزایش تراکم ساختمانی را مصوب میکند و در طرح
تفصیلی جدید شهر تهران ،هم انواع تراکم تشویقی وجود دارد،
”هم امکان افزایش تراکم نامحدود از طریق ارائهی طرح توجیهی
به کمیسیون مادهی  5و هم امکان تغییر کاربری و افزایش سطح
اشغال با تصویب کمیسیون مادهی  5هست .آنگاه است که
شهردار تهران ،سردار قالیباف در مناظرهی انتخاباتی در پاسخ به
پرسش دکتر عارف دربارهی تراکم فروشی میتواند ادعا کند که
مطابق قانون و طرح تفصیلی انجام شده است .این حالتی است“
که فساد قانونی شده است.
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شخصی به طریق بزرگراه و تونل
و پارکینگ بیش از  53درصد

بودجهی بخش حمل و نقل را به
خود اختصاص دادهاند یا در
بودجهی سال  5/شهرداری ،سهم
حمل و نقل عمومی نسبت به
سال  “50کاهش یافته است و این
متفاوت است با حیف و میل
بودجهی

اتوبوسرانی

توسط

نیکپی .در اینجا بودجهی
تخصیصی فقط حیف و میل نشده
است ،بلکه در اولویت بندی بودجه
و نحوهی تخصیص آن نیز حیف و
میل صورت پذیرفته و این در
قالب قانون درآمده است.
این هوای فساد خود را در شکل
هوای فاسد نشان میدهد .وقتی

شدن تراکم فروشی است ،زمانیکه باغات و فضاهای سبز(ریههای

محلی از اعراب ندارند و شورای محالت نیز به موجودی ناقص به

شهر) به استناد قابلیت تغییر کاربری در پهنه بندی سیال طرح

نام شورایاری تبدیل شدهاند که تحت نظارت و دخالت ستاد

تفصیلی یا بر براساس مصوبهی برج باغ و همچنین فقدان

هماهنگی شورایاریهای شورای اسالمی شهر تهران هستند،

محدودیت ساخت در زیرزمین(هم به لحاظ سطح اشغال و هم به

زمانیکه حق رای رئیس شورای شهر از کمیسیون مادهی  1حذف

لحاظ تراکم) به مجموعههای ساختمانی بدل میشوند و ”با قانون

میشود ،زمانی که سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان

کاهش جریمهی قطع درختان به نصف توسط شورای شهر تهران،

نظام مهندسی فاقد حق رای در کمیسیون مادهی  1هستند .وقتی

آهک و آتش به کار میافتند و به جای گسترش مترو و نوسازی

که حقوق جمعی از جمله حق به شهر( The right to the

ناوگان مینیبوسرانی و اتوبوسرانی ،پلها دو طبقه میشوند و تونل

 “)cityو حق دادخواهی نسبت به حقوق جمعی در قوانین جایی

و زیرگذر پیاده ساخته میشود و اینها همه در بودجهی شهرداری

ندارند و شورای شهر برخالف انجمن بلدیه ،نمیتواند در جایگاه

مصوب میشوند؛ آنگاه سهم شهروندان چیزی جز هوای فاسد

مدعی حقوقی ظاهر شود و اقامه دعوی علیه شهرداری نماید،

نخواهد بود.

زمانی که شورای شهر ابزاری برای نظارت بر کابینهی شهردار

اما هوای فساد چگونه شکل“گرفته است؟“ هوای فساد از دو

(معاونتها ،شهرداریهای مناطق ،سازمانها و شرکتهای تابعه)

منشاء برمیخیزد :نخست ،ضعف نظارت و دوم ،ضعف دموکراسی.

ندارد ،آنگاه همگی این عوامل تضعیف دموکراسی و نظارت در

هنگامیکه ساختار شورای شهر ،ساختاری مردمی نیست و از پایین

شهر موجب میشوند که در شرایط ضعف اقتصاد مولد ،سوداگران

به باال شکل نگرفته است(برخالف قانون شوراهای  ،0040قانون

مسکن ،مالسازان و صنعت رانتی خودرو ،بتوانند نفس شهر را بند

شورای محالت مصوب شورای انقالب  ،0015قانون بلدیه 0054

بیاورند.
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مسدود میشود و هوا نمیتواند جریان پیدا کند که حاصل قانونی

ساختار دموکراتیک یک عقب گشت است“) و احزاب نیز تقریباً

اندیشه

که شریانهای غربی و شمالی شهر توسط تراکم ساختمانی

و قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا مصوب  0051به لحاظ
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سام خسروی فرد :به جای سوخت ،در تولید گندم خودکفا شدیم!
نکتهی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است کیه بیعید از
تحریمهایی که علیه ایران وضع شد ،دولت در زمان احمیدینیژاد

گفتگو

تصمیم گرفت بخش عمدهی بنزین مصرفی را تولید کند .اعیالم
گفتگو از سیمین روزگرد
سییام خسرویفرد ،فوق لیسانس مدیریت محیطزیست را در سال
 ٨۱٨٨از تهیییران اخذ کرد و اینک دانشجوی دورهی دکتیییرا در
دانشگاه توئنته هلند است .وی در کنار انتشار مقاالت ،گزارشها و
ییییادداشتهای متعددی دربارهی محیطزیست ایران ،دو کتاب به
نامهای ”میراث طبیعی ایران“ و ”شیییر اییرانی“ را نیز به رشتهی
تییحریر درآورده که هر دو از سوی انتیییشارات دفتر پژوهشهای
فییرهنگی منتشر شدهاند .خسیییرویفرد تا پیش از خروج از ایران
برای ادامه تحصیل ،میییشاور پروژهی بیییینالمللی ”حفییاظت از
یوزپلنگ آسیایی و زییستگاههای آن“ بود و ضمن همیییکاری با
دفتر عمران سازمان ملل و سازمیان محیطزیست ایران ،در تدوین
فاز دوم این پروژه مشارکتی جدی داشت.
گفتگوی خط صلح با آقای خسروی فیرد را که بیشتر حول محور
سوختهای آلوده ،سومدیریتها و پیامدهای بحران آلودگی هوای
تهران شکل گرفته است ،در ادامه خواهید خواند:
جناب خسرویفرد ،یکی از دالیل تشدید آلودگی هوای
تهران ،بنزینهای آلوده است و گفته میشود بنزینهای
وارداتی هم استاندارد و کیفیت الزم را ندارند .با این وصف ،به نظر
شما اساساً اخذ تصمیم واردات بنزین از سوی دولت کنونی را تیا

چه حد میتوان تصمیمی درست ارزیابی کرد؟
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا بعد از گذشت
نزدیک به  033سال از صنعت نفت در ایران ما هنوز بیه واردات
بنزین متکی هستیم؟ آن شعارهای خودکفایی صرفاً به خودکفایی
گندم ختم شد و البته با نابودی طبیعت! باید پرسید که چرا در تمام
این سالها در عرصهی تولیدات پتروشیمی ،تولییید بینیزیین و

شماره 57
بهمن فرآوردههای نفتی اقدامی در خور انجام نشده است و این سیوالیی
 1394جدی است.

کردند این تصمیم را ظرف مدتی کوتاه ،یعنی  ۴٨سیاعیت ،اجیرا
کردند .در آن موقع این شعار مطرح میشد که کارشناسان و دست
توانمند ایرانی میتواند بنزین تولید کند .اما بعد معلوم شد بنیزیین
تولید داخل تا چه حد آلوده است ،استاندارد نیییسیت ،کیییفیییت
نامرغوبی دارد و آلودگی هوا را تشدید کرده است .بعد از ایینکیه
دولت آقای روحانی سرکار آمد بحث ،مناقشه برانگیز شد چرا کیه
مسئوالن و به طور مشخص خانم معصومه ابتکار اعالم کردند که
بنزین پتروشیمی دیگر تولید نمیشود .اما بعد از مدتی آقای بییژن
نامدار زنگنه ،وزیر نفت ،اعالم کرد که بنزین پتروشیمیی تیوزییع
نمیشود که احتماالً منظورشان عدم توزیع آن در تیهیران بیوده
است .بنابراین بنزین پتروشیمی و آن بنزین آالینده کماکان تولیید

میشود .همچنین آقای زنگنه در مصاحبهای با یکی از بخشهای
خبری صدا و سیما اعالم کرد ،بنزین وارداتی ،استاندارد یورو  /را
دارا بوده است.
مسائل مطرح شده توسط اهالی دولت ،با هم ضد و نقیض است از
آنطرف رقبای دولت هم بحث این را میکنند که هیم بینیزیین
پتروشیمی آنقدر که ادعا میشد آلوده و غیراستاندارد نبوده و هیم
بنزینهای وارداتی آنقدر که ادعا میشود استاندارد نبوده است.
با این اوصاف ،به درستی واقعیت قضیه معلوم نیست .یعنی آمار و
اطالعاتی که منتشر میشود جامع و قابل استناد نیست؛ نه تنها در
این مورد حتی در مورد مسائل مربوط به کمبود آب ،هزینههیاییی
که در مورد ساخت سدهای مختلف پرداخت شده و یا حیتیی در
مورد احیاء تاالبها ما آمار دقیق و درستی نداریم و آنچه که تا به
حال منتشر شده به گفتهی این یا آن شخص مسئول یا ناظر و ییا
اهالی مجلس بوده است .بنابراین قضاوت در مورد این مسیائیل،
قضاوتی است که بر روی گفتهها و نه بر روی اسناد موجود انجیام
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میشود.

اینکه وزیر نفت گفته بود بنزین پتروشییمیی تیوزییع

تشدید بشود ،در نتیجه این میزان از بنزین که تولید داخل است و

نمیشود ،به چه معناست؟ یعنی در حال حیاضیر هیم

یک جایی باید مصرف شود ،به بازار مصرف راه پیدا میکند .ضمن

وقتی میگویند بنزین پتروشیمی توزیع نمیشود ،یعنیی تیولییید

که همهی بنزین استاندارد مورد نیاز از خارج کشور وارد شیود .در

میشد و در جاهای مشخصی اعم از تهران و شهرهای بیزرگ و

نتیجه از منظر اقتصادی ممکن است بتوان چنین توجیهاتی بیرای

آلوده توزیع نمیشد .همان موقع که بحث بنزین آلوده مطرح بود

آن داشت اما از نظر سالمتی مردم و از نظر زیست محیطی قابیل

این موضوع هم مطرح شد ولی توجه بسیار کمی را جلب کیرد و

قبول و توجیه نیست.

خیلی زود تحت تاثیر گفتههای خانم ابتکار قرار گرفت .نیکیتیهی

چرا نظارت درستی در خصوص تعیین کیفیت بینیزیین

مهم این است که به گفتههای خانم ابتکار نیقیدی جیدی وارد

صورت نمیگیرد و اساساً آیا راهی وجود دارد که خارج

نمیشود و حرفی که ایشان و همفکران ایشان میزنند ،به عنیوان

از دعواهای جناحی به حل این مسئله پرداخت؟

یک سند و حجت در نظر گرفته میشود؛ البته با فاکتور گرفتن از

دلیل این است که آزمایشگاه مرجعی وجود ندارد که مستقل باشید

افراد و رسانههای مخالف که همواره ساز مخالف میزنند هرچینید

و فارغ از دعواهای سیاسی-جناحی کیفیت این بنزینها را تعییین

که به موضوع دقت چندانی هم ندارند.

بکند .در واقع آزمایشگاه مرجعی که باید کیفیت بنزین را تعیین و

اگر ادعای آقای زنگنه را بپذیریم ،آیا توزییع چینییین

تایید کند ،زیر نظر دولت است و فقط هم شرکت تولید و پیخیش

بنزینی در شهرهایی که آلوده نیستند ،کیار درسیتیی

فرآوردههای نفتی ادعا کرده که کیفیت بنزین خوب بیوده اسیت.

است؟

مثالی برایتان بزنم :وقتی بنزین بدون سرب در اواخر دههی  53یا

طبعاً کار درستی نیست .به هر حال بنزین آلوده است و مواد سمی

اوایل دههی  53حذف شد ،شرکت تولید و پخش فیرآوردههیای

و خطرناکی دارد اما چون وضعیت جوی یا وضعیت جغرافیایی آن

نفتی بود که میگفت ما سرب را از بنزین حذف کردیم و میادهی

”فتگو

تولید میشود؟

اینکه ،به دلیل وضعیت اقتصادی کشور ،این امکان وجود نیدارد
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شهرها به گونهای نیست که آلودگی به حد اعالی خودش برسد و

دیگری به آن اضافه کردیم به نیام
”ام تی بی ای“ .این ماده ،از میواد
آلی است و عالوه بر آالینده بیودن،
بسیار سرطانزا و خطرناک اسیت.
مرجعی برای رد یا تاییید نیظیر و
گفتهی مسئوالن نبود جز این کیه
شهروندان میبایست این حرفها را
قبول میکردند .تا جایی که میدانم
آزمایشگاه مستقلی هرگز گزارشی از
آن منتشر نکرد؛ در حال حاضر هیم
اوضاع به همین صورت است.
اگر نظارت درستی بود ،مثالً مجلس
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یا سازمان بازرسی کشور که وظیفهی نظارتی دارند ،کارشان را بیه

معموالً از دولت میگیرند و به نوعی کارگزار دولت هستنید .ایین

خوبی انجام میدادند ،قطعاً وضعیت هوا به گونهای دیگر بود امیا

درست در تضاد با دستورالعمل  ۵٨است .در سیال  ٨۳۳۵طیی

این اتفاق نمیافتد و گویا دغدغهای تحت عنوان سالمت مردم ییا

کنفرانسی که در شهر ریودوژانیرو تحت عنوان ”نشست زمییین“

وضعیت محیطزیست کشور مطرح نیست.

برگزار شد ،دستورالعمل پیشنهادی بیرون آمد که از زوایای مختلف

با توجه به اینکه فصل انتخابات مجلس است من فکر مییکینیم

و از منظر بخشهای گوناگون حفاظت محیطزیست مورد تیوجیه

راهش این است که خود مردم و به خصیوص ان.جیی.او هیا و

جدی قرار گرفت .یک بخش از این دستورالعیمیل میربیوط بیه

تشکلهای زیستمحیطی که تعدادشان بیش از  533نیهیاد و

سازمانهای مردمنهاد بود و گفته شد این سازمانها باید سیعیی

موسسه است ،مثالً از کاندیداها بخواهند ،نظارتی به این میوضیوع

کنند مستقل از دولت باشند و بودجههایشان را خودشان به طیرق

داشته باشند و برنامهی مشخصی در این ارتباط ارائه کنند .بیایید

مختلف تامین کنند تا بتوانند ناظری بر عملکرد دولتها باشنید و

دید مثالً نمایندهای که از طریق حوزهی انتخابی تهران به مجلس

اگر خطایی صورت گرفت ،بتوانند هشدار بدهند و جلویش بایستند.

میرود ،واقعاً چه فکری برای بهبود آلودگی هوا دارد؟ البته موضوع

به هر حال تا زمانی که ان جی او ها برای پیشبرد پروژههایشان از

باید خارج از بحث سیاسی و این اتفاقاتی باشد که به تازگی توسط

دولت کمک میگیرند ،وظیفهی اخطار دهی ،اطالع رسانی و آن

اصولگرایان در مجلس افتاده است و در رابطه با آلودگی هوا مرتب

وظیفهی پیشگیرانههاشان کاهش پیدا میکند .در واقع میترسنید

سر و صدا میکنند .چطور در دولت قبل که از نظر تعداد روزهیای

از دولت انتقاد کنند تا مبادا پروژههایشان متوقف شود و بیییکیار

آلوده ،وضعیت حتی از امروز بدتر بود ،صدای هیچکیدام از ایین

شوند.

نمایندگان درنیامد؟! مطالبات محیطزیستی باید ورای دعیواهیای

در نتیجه به عقیدهی من اگر ان.جی.او ها میخواهند فعالیتی کنند

سیاسی و به صورت متحد و هماهنگ از سوی نهادهای میدنیی

که اثرگذار باشد ،باید دستشان را از بودجهی دولتی کوتاه کنند ییا

نظیر تشکلها ،پیگیری شود .شاید در این صورت وضعیت تغییری

بهعبارتدیگر از بودجهی دولتی صرف نظر کنند و تالش کنند که

بکند .در غیر این صورت انتظار برخورداری از هیوای پیاک بیه

به طور مستقل بودجه و هزینههایشان را تامین کنند و در غیر این

صورت خودکار ،امری محال است.

صورت کار یک مقدار مشکل میشود.

مردم در قالب تشکلها و نهادهای ثبت شده باید از نمیایینیدههیا

اگر بخواهیم از تجربهی کشورهای دیگر در خصیوص

بخواهند که فارغ از این دعواهای سیاسی مسئلهی آلودگی هیوا،

مقابله با آلودگی هوا صحبت به میان آوریم ،شما کیدام

سالمتی و به طور مشخص ،مسئلهی کمبود آب را جدی بگیرند و

کشور را به عنوان نمونهای در مقابل ایران مطرح میکنید و چقدر

برنامههایی برایش داشته باشند .تا وقتیکه مردم نخواهند ،در روی

تالشهایشان در این خصوص را مثبت ارزیابی میکنید؟

همین پاشنهای که میگردد ،خواهد گشت.

بهتر است از تجربهی لندن و لسآنجلس و شهرهای دییگیر در

به تعداد زیاد ان.جی.او ها اشاره کردید؛ اما در کشور میا

کشورهای غربی صرفنظر کنیم و در این ارتباط نیگیاهیی بیه

چقدر این سازمانها آزادی عمل دارند و میتواننید بیه

مکزیک بیندازیم .در دههی  ۳۱در مکزیکوسیتی وضعیت کیم و

طور مستقل عمل کنند؟

بیش مثل تهران بود ولی با چند برنامهی مفصل از جمله نوسازی

ظاهراً این طور به نظر میرسد که با عوض شدن دولیت ،دسیت

ناوگان حمل و نقل شهری و توسعهی حمل و نقل عیمیومیی و

ان.جی.او ها هم کمی (تاکید میکنم ،کمی) باز شده است .البیتیه

استاندارد سازی سوخت ،توانستند کاری کنند که در حال حاضر و

نکته اینجاست که ان.جی.او های ما عموماً مستقل نیستنید؛ بیه

با وجود بیش از  ۵٨میلیون نفر جمعیت ،این کالن شهر یکیی از

این مفهوم که از نظر درآمد وابسته به پروژههایی هسیتینید کیه

پاکترین شهرهای جهان است.
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که شروع شد اما به نتیجه نرسید .در کشور ما ،در اوایل دههی 13

نارضایتی را باال میبرد و دولت توان مبارزه با نارضایتی را نیدارد.

مسئلهی آلودگی هوای تهران مطرح شد و از همان زمان تا امروز،

در نتیجه این مسئله تبدیل یک دور باطلی شده است کیه حیل

چه در رژیم گذشته چه حتی بعد از انقالب ،برنامههایی نوشته شده

کردنش به این راحتیها امکان پذیر نخواهد بود.

اما مشکل اینجاست که اجرا نمیشود ،مثل طرح جامع کیاهیش

از طرف دیگر علیرغم اینکه مسبب اصلی آلودگی هیوا دولیت

آلودگی هوا که با کمک آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپین بیا

است ،اما مردم هم در این زمینه به آن کمک میکنند چون هییچ

صرف هزینهای هنگفت تدوین شد .نمونهی دیگر بیتوجهی بیه

چارهی دیگری ندارند .به این معنی که دولت از یک طرف بنزیین

قانونی است که در سال  005/به تصویب رسید به نام ”نیحیوهی

غیراستاندارد تولید میکند و از طرف دیگر خودروهای غیراستاندارد

جلوگیری از آلودگی هوا“ که یکی از قوانین جیامیع در حیوزهی

و آالینده تولید و در اختیار عموم قرار میدهد و مردم هم اینها را

محیطزیست است .اگر به تمامی مفاد آن و آییننامهی اجراییاش

از روی ناچاری میخرند .کمپین نخریدن خودرو را بیه خیاطیر

عمل شده بود ،وضعیت هوا به مراتب بهتر از امروز بود.

بیاورید؛ این کمپین با موفقیت در حال پیش رفتن بود به طیوری

در رابطه با عدم توسعهی ناوگان حمل و نقل شیهیری،

که صدای آقای نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت هیم در

دائماً این بحث مطرح میشود که دولت سهم خودش را

آمد و گفت هر کسی که خودرو نمیخرد خائن به کشور است .امیا

به شهرداری پرداخت نمیکند .این مسئله تا چه حد صحت دارد و

دولت به محض اینکه میآید وام  01میلیونی مییدهید ،میردم

راهحل آن چیست؟

میروند و دوباره خودرو میخرند .چیرا؟ بیه ایین دلیییل کیه

بله ،اینها دعواهای داخلی هست هرچند که واقعیت دارد؛ کیمیا

گرفتاریهای معیشتی و روزمره فرصتی برایشان نمیگذارد که به

اینکه پیشبینی شده بود در سال جاری دولت  ۲۱هزار مییلیییارد

محیطزیست و سالمتیشان اهمیت بدهند.

پرونده ی ویژه

بهتر باشد نگاهی کنیم به قوانینی که خودمان داریم و تالشهایی

سخت بگیرد؛ چرا که سختگیری به شهروندان در هر زمیینیهای،

”فتگو

شاید به جای مدنظر قرار دادن سایر کشورها و تجربههای آنهیا

این است که چون پایگاه اجتماعی ندارد ،نمیخواهید بیه میردم

تومان کسری بودجه داشته باشد .این مسئله به کاهش قیمت نفت
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مربوط است ،با این حال مشکل اصلی را باید در سوء میدییرییت
جستوجو کرد .در حال حاضر هم برای
همین کسری بودجه میشود راههیاییی
مثل وضع مالیات و گرفتن عوارض پیدا
کرد که وضعیییت بیرای صیاحیبیان
خودروهای شخصی هم دشوارتر شود .با
این کار ،هم مردم تمایل بیشتری بیه
استفاده از حمل و نقل عمومیی پیییدا
میکنند و هم آن بودجهی بیه دسیت
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آمده را میتوان به توسعیهی نیاوگیان
حمل و نقل عمومی اختصاص داد .امیا
دولت این کار را نمیکند .علت آن هیم
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کالن شهرها و محوریت خودروها

اجتماعی

امیر رزاقی
جامعه شناس و پژوهشگر

با گسترش بیرویهی شهرهای کشور و تبدیل شدن آنها به
کالن شهرها و به موازات آن عدم رشد فرهنگ شهر نشینی و
وجود تاخر فرهنگی ،امروزه جامعهی شهری با مسئلهای که
هرچند مسئلهای زیست محیطی به شمار میآید و مباحث فناورانه
در آن مطرح میگردد ،اما دارای ریشههای اجتماعی و فرهنگی نیز
میباشد ،روبرو است.
امروز در کالن شهرها ،هوای آلوده ،جان صدها نفر از شهروندان
را میگیرد و سبب گسترش بیماریهایی چون سرطان،
بیماریهای ریوی ،بیماریهای چشمی و بیماریهای پوست و مو
و غیره میگردد .مرگ و میرها و بیماری مسبب به خطر افتادن
سالمت اجتماعی جامعه است .ساالنه مبالغ بسیاری صرف درمان
بیماریهای ناشی از آلودگی هوا میشود که این خود به معنی
کاهش قدرت مالی و کاهش قدرت خرید و حذف کاالهایی از سبد
خرید جامعه است؛ شاید بتوان به عبارتی گفت که آلودگی هوا
عاملی در گسترش فقر در جامعه باشد.
استفادهی طبقات و اقشاری از جامعه از وسایل نقلیهی موتوری
شخصی یکی از عوامل نابرابری اجتماعی را رقم میزند ،چرا که
کسانی که از وسایل نقلیهی شخصی بهره نمیگیرند و با وسایل
حمل و نقل عمومی تردد مینمایند ،دچار بیماری و ضرر و زیانی
میشوند که استفاده کنندگان وسایل شخصی بر آنها تحمیل
نمودهاند.
گسترش شهر نشینی بی رویه در ایران و عدم مدیریت و
برنامهریزی شهری ،خودرو محور بودن شهرها و اینکه انسان در
آن جایگاه و محوریتی ندارد ،بدین جهت است که هر روز شاهد
احداث و گسترش شبکههای معابری در شهر هستیم و به طبع آن
شماره  57افزایش وسایل نقلیهی شخصی؛ این داستان دهه هاست که تکرار
بهمن میگردد و روز به رزو به مشکالت حمل و نقل شهری افزوده
 1394میگردد.

شهر نشینی ،خودرو محور بودن ،سیاستگذاری و برنامهریزی بر
این اساس ،سبب تغییر سبک زندگی و رفتار شهروندان گردیده
است .شهر نشینی و توجه به خودرو ،جامعه را موتوریزه کرده و
فرهنگ پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیهی پاک ،چون دوچرخه
را محدود نموده است.
همزمان با گسترش شهرها ،فرهنگ شهر نشینی ما به همان
اندازه رشد ننموده است .خودرو در بسیاری از مواقع به کاالی
نمایشی برای نشان دادن توانایی مالی و به رخ کشیدن ثروت و به
عنوان تشخص اجتماعی تبدیل شده است .پرسه زنیهای خیابانی
نشان از این موضوع دارد که خود ناشی از تغییر نظام ارزشی
جامعه است .صاحبان خودرو حق خود میدانند که از خودروی
خویش هرگونه که خواستند استفاده کنند و آن را نوعی از آزادی و
رها شدگی میپندارند چرا که معتقدند هزینه کردهاند و خودرویی
خریداری نمودهاند و میتوانند در هر شرایطی از آن بهره بگیرند.
در استفادهی جامعه از وسایل نقلیه ،شاهد کم رنگ بودن
سرمایهی اجتماعی هستیم؛ رعایت حقوق شهروندی توسط
شهروندان نسبت به یکدیگر و اجتماعی شدن افراد جامعه در این
خصوص را کمتر مشاهده مینمایم .پیامد این پدیده را میتوان در
نوع رانندگی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و غیره به
راحتی مشاهده نمود.
عدم مدیریت و برنامه ریزی درست در ساخت شهرها ،محله و
منطقه محور نبودن شهرها ،نبود زیر ساختهای الزم ،و نبود
ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب و کافی سبب گسترش
فرهنگ استفاده از وسایل نقلیهی موتوری شده است .زمانی که
فرد نمیتواند بخش اعظمی از نیازهای زیستی خود را در محله و
منطقهی خود تامین نماید به ناچار نیاز به استفاده از وسایل
نقلیهی موتوری برای رفتن به مسافتی دور برای گذران و تامین
مایحتاج زیستی خویش دارد.
از اینرو با توجه به موارد گفته شده الزم است تا نهادهای مسئول
عالوه بر توجه به عوامل فناورانه ،توجه خاصی به جامعه و ارتقاء
فرهنگ داشته باشند و برنامهای جامع در پیشرفت فرهنگ شهر
نشینی و حقوق شهروندی تهیه و تدوین نمایند .الزم است تا
مسئولین به جامعه اعتماد و نهادهای مردمی را در زمینهی حمل و
نقل تقویت نموده و آنان را در برنامهریزیهای شهری مداخله
دهند و موضوع حمل و نقل شهری را ،از خودرو محور به انسان
محور ،بدل نمایند.

41

پرونده ی ویژه

سرب ،عنصر مجرم در هوا !
گفتگو با دکتر حسین باهر
دکتر حسین باهر ،جامعه شناس ،بنیانگذار مکتب رفتارشناسی در
است .این استاد بازنشستهی دانشگاه ،دارای مدرک دکتری

اجتماعی

ایران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی شاخهی سالمت اجتماعی

سیاوش خرمگاه
فعال حقوق بشر

در توسعهی اقتصادی و فوق دکتری فلسفه مدیریت منابع از کشور

”آنفوالنزا“ .اگر مانند یک فن گسترش یابد ،دلیل آن یک ”حشره“

کانادا است.

است؛ مثل ”ماالریا“ .اما اگر به طور ناگهانی ،همهجا شایع شود،

در این شماره از ماهنامهی خط صلح ،گفتگوی کوتاهی با دکتر

پس علت آن ”مولکول“ است؛ مانند باال رفتن جرم در دههی 43

باهر داشتیم و از وی پیرامون رابطهی میان بنزین سربدار و وقوع

تا  53میالدی در ایاالت متحدهی امریکا و پایین آمدن آن پس از

جرایم خشونتآمیز در میان افراد جامعه پرسیدیم...

این بازهی زمانی .اما یک مولکول؟! غیر قابل باور است! چه

کارشناسان اغلب به جرم و جنایت ،شبیه یک بیماری همهگیر نگاه

مولکولی میتواند مسئول افت و خیز ناگهانی جرایم خشونت آمیز

میکنند .کارل اسمیت ،استاد اقتصاد عمومی و دولتی در دانشگاه

باشد؟! بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه تولین در ایالت

کارولینای شمالی ،یک قاعدهی سرانگشتی مناسب برای طبقه

لویزیانا امریکا ،برای پیدا آن مولکول تالشهایشان را آغاز کردند.

بندی بیماریهای همهگیر ارائه داده است )0 :اگر در خطوط

آنها حتی به رنگهایی که در ساخت و ساز خانهها استفاده شده

ارتباطی گسترش یافته شده باشد ،دلیل آن ”اطالعات“ است؛ مثل

بود ،شک کردند و به دنبال تاثیری بودند که مواد تشکیل دهندهی

”تب جاستین بیبر“ ( )0 !)Bieber Feverاگر در مسیرهای

رنگهای در و دیوار منازل در کودکان میگذارد .اما پس از به

ارتباطی اصلی سفر کند ،دلیل آن” ،میکروب“ است؛ مثل

نتیجه نرسیدن آزمایشها در این خصوص ،به بنزین شک کردند و
در نهایت به این نتیجه
رسیدند رابطهی مهمی
میان ”بنزین سربدار“ و
وقوع ”جرایم خشونتآمیز“
در میان افراد جامعه وجود

دارد.
پس از جنگ جهانی دوم ،با
قدرت گرفتن روزافزون و
افزایش تولیدات شرکت
جنرال موتورز (این شرکت
خودروسازی امریکایی تنها
عکس از فارس
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میلیون خودروی خود را ،جشن گرفت) به یک باره ،تعداد خودروها

دکتر حسین باهر ،جامعهشناس و بنیانگذار مکتب رفتار شناسی در

و خصوصاً خودروهای پر مصرف در امریکا ،افزایش چشمگیری

ایران ،با تاکید بر اینکه بنزین سربدار ،آثار غیر قابل انکاری در

یافت .در همان هنگام که مردم خوشحال بودند ،به خودروهای

تغییرات رفتاری افراد جامعه اعم از رفتارهای خشونت آمیز دارد ،به

شخصیشان مفتخر بودند و سرخوشیییانه به پمیییپ بنزینها

خط صلح گفت” :این مسئله ،مثل آن است که به گیاهان به جای

میرفتند و مییییگفتند ”پرش کن“ ( Fill’er up with

آب ،فاضالب بدهیم!“

! ،)ethylبدون خواست خودشان در حال رقم زدن موجی از جرم

دکتر باهر همچنین با تاکید بر اینکه بحث آلودگی هوا را

و رفتارهای خشن در دو دههی آینده برای کشورشان بودند.

نمیتوان به بحثهای محیط زیستی و مکانیکی صرف ،تقلیل داد،

این پژوهشگران ،پس از آنکه ،نمودار جرایم خشونت آمیز در

میگوید که باید سهمی  01درصدی از این معضل و پیامدهای

امریکا و نمودار وجود سرب موجود در هوا(که به واسطهی مصرف

آن ،به مسائل اجتماعی اختصاص یابد .او در گفتگو با خط صلح ،با

بنزینهای حاوی سرب ،ایجاد شده بود) در این کشور را بررسی

ذکر این نکته که در فرهنگستان علوم پزشکی پروژهای در این

کردند تنها نکتهی متفاوت در آن را ”زمان“ یافتند؛ هر دو نمودار

راستا در دست اجراست ،به غزلی از موالنا اشاره کرد” :گوشم

شبیه یک یو( )Uبرعکس بودند .نمودار جرایم خشونت آمیز بین

شنید قصهی ایمان و مست شد/کو قسم چشم صورت ایمانم

دههی  43تا  53سیر صعودی داشت و از دههی  53سیر نزولی به

آرزوست“!

خود گرفت .به طور عجیبی این دو نمودار ،تنها با  03سال فاصله،

وی معتقد است که ”برخورد با آلودگی هوا ،نیاز به یک عزم ملی

شبیه به هم بودند .در ادامهی تحقیقات بیشتر و جزئیتری که در

دارد چون بلیه مبتال به یک بالی اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و

این رابطه انجام شد ،ضمن تایید شباهتها ،پژوهشگران این

سیاسی است“.

فاصلهی زمانی را از  03سال ،به  00سال افزایش دادند .در واقع

پانوشت:

افرادی که بین دههی  43تا  53مرتکب جرایم خشن شده بودند،

برای اطالعات بیشتر به گزارش ”عنصر جنایتکار برزگ امریکا :سرب“ در

همان کودکان نوپایی بودند که این سرب را در دههی  /3تا 13
تنفس کردند.

وبسایت مادر جونز و ”جرم عنصری :سرب و دورهی خشونت“ در وبسایت
هیومن اسکپوژرز مراجعه نمایید.

این روزها که معضل آلودگی
هوای تهران ،مورد توجه قرار
گرفته است ،برخی اخبار و
گزارشها ،حاکی از تایید وجود
سرب در هوای پایتخت است که با
توجه به توضیحات داده شده،
میتواند از این حیث نیز اثرات
بسیار زیانبار و خطرناکی برای
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جامعه داشته باشد؛ چرا که ادامهی
این تحقیقات در برخی دیگر از
کشورهای جهان نیز ،نتایج

مشابهی را نشان داده است.
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پرونده ی ویژه

جنگ خوب است ،مردن کودکان خوبتر!
مدتی پیش خبری مبنی بر فوت سه کودک معلول بر اثر آلودگی
هوا در برخی از خبرگزاریهای ایران منتشر شد .چند روز قیبیل
قبلتر خبر فوت کودکی در کنار سواحل دریا؛ کودکی که بعد از
مرگ ،جسدش به معروفترین جسد سه سالهی دنیا تبدیل شد.
چند روز بعد از انتشار این یادداشتها باز کودک و کیودکیانیی
میمیرند و یا کشته میشوند .اصالً اهمیت نیدارد .بیرای ایین
بیاهمیتی ،اصالً نیاز نیست آدم سنگدلی باشید ،اتیفیاقیاً اگیر
سنگدل باشید این مرگها و کشته شدنها خیلیی بیه نیفیع
شماست ،نشان از شخصیت شماست؛ مگر نه ایینکیه پیدر و
مادرتان شما را تربیت و بزرگ کردهاند که آدمهای با شخصیت
و مفیدی باشید؟ خوب این بهترین موقعیت است ،فرصت ایین
شادی را از خودتان نگیرید .این خوشحالی در اقتصاد و سیاست
کاری شما تاثیر و اهمیت به سزایی دارد .اصالً بیاییید صیورت

مسئله را واقعی نگاه کنیم؛ این مرگها و کشته شدنها خیلی با
اهمیت و مهم و مفید هستند .چه برای بقای دولتهیا و چیه
تداوم جنگ .دو چیزی که بشر شهوت آنها را دارد ،شیهیوت
کشتن ،و شهوت قدرت .چقدر هم خوب است که این بیچیههیا
میمیرند ،ای کاش روزانه کودکان بیشتری بمیرند .میخواهند
زنده بماند تا چه گلی به سر دنیا بزنند؟ خود شما چه گلی به سر
دنیا زدید ،به جز اینکه مثل یک زالو شیییرهی طیبیییعیت را
کشیدید؟ بنا به قرارادهای اخالقی و اجتماعی مگر نه ایینکیه
قرار است آدمها برای جامعهی بشری مفید باشند؟ مفید بیودن
یعنی کشتن ،جنگیدن ،نابود کردن طبیعت و کالً به بیاد دادن
هستی .اینها وقتی با مرگ زود هنگامشان میتوانند خیدمیت
بیشتری بکنند و از خدمات اجتماعی و اقتصیادی و رفیاهیی
کمتری استفاده کنند به گمان شما بهتر و به صرفهتر نیسیت؟
دولتها این همه هزینهی زمانی و مالی و فکری به کار بگیرند
تا شاید -دقت کنید شاید ،-این بچهها بیزرگ بشیونید و در

روزنامه نگار

اجتماعی

خبر کشته شدن چند کودک در سوریه منتشر شده بود .میدتیی

محمد تنگستانی

راستای اهداف دولتمردان عمل کنند؟ اگر بیرخیالف تیوقیع و
پیشبینی دولتمردان عمل کردند چیه؟ اگیر نیمیک خیوردن،

نمکدان را شکستن چه؟
اتفاقاً این خیلی اتفاق خوبیست که چند کودک معلول که به هیچ
دردی هم نمیخورند ،به دلیل آلودگی هوا مردهاند .ببینید من یک
روزنامهنگارم؛ دنیا هم ،دنیای رسانه است ،بهتر از شما میفهمم.
شماها درکی از این اتفاق ندارید ،بیخود دارید ننه من غریبمبازی
درمیآورید.
هرچی هم تو دلتیییون بهم گفتید ،بدون تعارف خودتان هستید و
همه کس و کارتان.
باور کنید این بهترین اتفاق برای دولت و سازمان محیط زیسیت
است .چرا؟ به این دلیل که با کاشت چند تا نهال بیارزش که در
نهایت از بیآبی خشک میشوند و میمیرند و یا به دلیل کمیبیود
نیروی انسانی نابود میشوند و یا با هدیهی دوچرخه به میدییران
برای اینکه قرار است یک روز در سال به خاطر ”روز هوای پاک“
با دوچرخه به محل کار خود بروند ،این مرگو میرها ،بهترین تبلیغ
رسانهایست .دیدید چقدر بیشعورید و زود قضاوت کردید .دیدیید

بیجهت بدو بیراه گفتید و دولت و سازمان میحیییط زیسیت را
محکوم به کم کاری کردید .دیدید حقتان است بیه نیون شیب
محتاج باشید و گشت ارشاد بر سرتان بزند .اگر عقل در سیرتیان
بود ،االن وضعیت بهتری داشتید .اگر از همان اول ،مثیل میدییر
سازمان محیط زیست و یا رئیس جمهور و یا اصالً مانند شیهیردار
شهرتان فکر کرده بودید و از این کشته شدنها استقیبیال کیرده
بودید ،االن از رجال سیاسی بودید و سری تو سرا داشتید.
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معرفی کتاب

جای خالی مامان
کتاب جای خالی مامان ،نوشتهی حامد فرمند ،به عنوان اولین

دستگیری ،چگونگی وقوع دستگیری ،اولین مالقات ،رابطهی

کتاب فارسی خاطرات کودک یک زندانی ،توسط اچ اند اس مدیا،

کودک با فرد دستگیر شده در طول دوران زندانی بودن فرد،

وارد بازار نشر شد .ادبیات زندان ،به عنوان بخشی از ”خاطرات -

زندگی عادی کودک بدون حضور فرد زندانی ،ویژگیهای فردی و

روایات شهروندان“ برای درک اثرات حوادث مختلف سیاسی و

خانوادگی کودک و آزادی فرد زندانی ،مجموعهی به هم پیوستهای

اجتماعی بر جامعه ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در طول

اند که شکل و ویژگیهای هر یک بر نوع و شدت آثار زندانی

دهههای گذشته ،این ژانر ادبی ،با مجموعهای از خاطرات و

شدن والدین بر کودک اثر میگذارند” .جای خالی مامان“ گرچه

روایات زندانیان وارد بازار نشر شده و در کنار غنیتر کردن ادبیات،

تجربهی یکی از این کودکان است ،اما نویسنده با در نظر گرفتن

اسناد مهم و قابل اتکایی را نیز در اختیار پژوهشگران و خوانندگان

محدودیتهای یک اثر ادبی ،هر یک از این دورانها و شرایط را

عالقهمند قرار داده است .با این حال ،خاطرات و روایات خانوادهی

در قالب یک یا چند بخش از داستان به تصویر کشیده است.

زندانیان و آنچه بر اطرافیان فرد زندانی گذشته است ،کمتر به

”جای خالی مامان“ توسط نشر اچ اند اس مدیا ،در  ٨۲۴صفحه

نگارش درآمده است .از سوی دیگر تاکنون خاطرات کودکان جایی

منتشر شده و نسخههای چاپی و الکترونیکی آن از طریق سایت

در ادبیات زندان نداشته است .کتاب ”جای خالی مامان“ را

آمازون و گوگل قابل دسترسی است .این انتشاراتی برای

میتوان اولین کتاب داستانی بر پایهی تجربهی کودک زندانیان در

خوانندگان ایرانی آثار خود ،پیشنهاد میکند تا مبلغ معینی را به

ادبیات ایران دانست.

حساب یک موسسهی خیریه واریز کنند و با ارائهی فیش واریزی،

این کتاب ،روایت کودک یک زندانی در سالهای ابتدایی دههی

به نسخهی الکترونیکی کتاب دسترسی پیدا کنند.

شصت است .نویسنده ،روایت خود را بر اساس تجربهی شخصی و
پژوهش های علمی در مورد آثار زندانی شدن والدین بر روی

نام کتاب :جای خالی مامان

کودکان نوشته است .کتاب ”جای خالی مامان“ نه تنها روایت یک

نویسنده :حامد فرمند

کودک است بلکه با زبانی کودکانه نیز نوشته شده است.

ناشر :اچ اند اس مدیا

نویسندهی کتاب ،در مقدمهی آن دربارهی زبان کتاب مینویسد

تاریخ چاپ٨۱۳۴ :

که تالش او نگاه کردن از زاویهی دید کودک بوده است با

کمترین دخالت قضاوتهای یک فرد بزرگسال .او در ادامه تایید
میکند که این شکل از روایت کردن ،به نقص اطالعات ارایه شده
در کتاب منجر شده است .اما از نظر نویسنده ،ویژگی اصلی کتاب،
همین نگاه ناقص بوده است .وی تالش کرده است تا خواننده
بتواند درکی از دنیای کودک پیدا کند و به این ترتیب آنچه را که
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دستگیری و زندانی شدن مادر برای کودک به ارمغان میآورد،
پیش چشم خواننده آورده است.
در پژوهشهای روانشناسی ،رابطهی فرد زندانی با کودک پیش از
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