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شما چه گفته اید ،دربارهی ...
ختنه ی پسران؛ عملی بهداشتی یا کودک آزاری؟؛ در گفتگو با محمود امیری مقدم
محسن میرزازاده :ختنه سنتی یهودی است که از مصر باستان وام گرفته شده است .سنتی که به دلیل عمق و ابعاد
گستردهاش هرگز مورد نقد جدی قرار نگرفته است .باید مد نظر قرار داد که ختنهی دختران هم در برخی ادوار مرسوم بوده
اما به همت فعاالن حقوق زنان ،مورد نقد و چالش قرار گرفته است و با این که در حال حاضر هم در برخی مناطق جهان
انجام می شود اما به هر حال دیگر امری پذیرفته نیست .هرچند که باید اشاره کرد اساساً علت ختنهی پسران و ختنهی
دختران با هم متفاوت است .دختران را به طور مشخص برای کاهش لذت جنسی ختنه میکنند و ختنهی در پسران بیشتر
شبیه به یک عمل جراحی زیبایی است .ساده انگارانه است که فرض کنیم در آن زمان پسران ختنه میشدند که جلوی
سرطان آلت تناسلی گرفته شود چرا که در آن زمان علم پزشکی کالً به چنین درکی نائل نشده بود.
حسین پورزند :ختنه عملی بهداشتی است و قرن ها قدمت دارد .یک اشتباه و قصور پزشکی ،یک در هزار پیش می آید و خطا های پزشکی در کل جهان
وجود دارد و به هیچ وجه نمیتواند کودک آزاری باشد .حال عدهای از والدین به مکانهای غیر بهداشتی جهت انجام عمل ختنهی فرزند خود مراجعه
میکنند که ناشی از فقر مادی و فرهنگی آنهاست و هیچ ارتباطی با سنت و دین ندارند .عرف ،سنت ،دین و عقیدهی هرکس را باید بپذیرفت چرا که برای
خودش محترم و مورد قبول قرار گرفته است.

دکتر ناهید توسلی :امیدی به تصویب قوانین عادالنه در رابطه با حقوق زنان در مجلس نیست
فرشاد میثمی :در عین احترام به دکتر توسلی ارجمند و بسیاری از دیدگاه های ارزشمند ایشان ،نقل قول مندرج خصوصاً وقتی نگرش جامعه شناسانه پشت آن با شد ،برای من غریب مینماید .خود
ایشان بهتر میدانند که اگر تاریخ تغییرات و اصالحات در جوامع مختلف را بررسی کنیم ،مالحظه مینماییم که تدوین و تصویب قوانین ”کامالً“ برابر و عادالنه دفعتاً اتفاق نمیافتد و قرار هم نیست
که بیفتد و انتظار جامعه شناسانه نیز چنین نیست .پروژههای عدالتخواهانه ،برداشتن گامهای مستمر و مکرر در جهت عدالت بیشتر از پیشاند .از این بابت ،ما اصالً چنان توقعی نداریم که ناگهان
قوانین ”کامالً“ عادالنه تصویب شود و بنابراین موضوعیت ”امید“ داشتن/نداشتن ما هم حول همین فرآیند در جهان واقعی است که بایستی شکل گیرد .وقتی قانونی تصویب شد که پرداخت دیه در
تصادفات را برای زن و مرد یکسان کرد (که  08درصد موارد دعوی دیات در کشور را شامل میشود) در عین این که به برابری و عدالت ”کامل“ نینجامیده ،گامی به پیش در آن راستاست .من کامالً
میدوارم که مجلس فعلی نیز گامهایی دیگر و بیشتر در این راستا بردارد.
نیره کارونی :خانم توسلی به درستی اشاره کردند که نتیجهی برابر و عادالنهی مورد خواست زنان در مجلس حاصل نمیشود .واقعاً با حضور این همه نماینده ی مرد ضد زن در مجلس ،چه امیدی به
رای آوردن قوانین برابری خواهانه است؟ این تازه در شرایط خوشبینانهای است که تمام زنان راه یافته به مجلس ،خود رفتاری مثل خانم فاطمه آلیا و بر ضد جنسیت خود نداشته باشند.

کاری از غزل شبح

کارتون ماه

3

دیده بان













































سخنگوی قوهی قضاییه اعالم کرد که حکم اعدام  ۷متهم مربوط به جرایم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی متوقف شده است.
معاون نهضت سواد آموزی استان همدان از راه اندازی مدرسهی کودکان کار در این استان خبر داد.
کارگروه بازداشتهای خودسرانهی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی زینب جاللیان شد.
امام جمعهی اصفهان عکس گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست.
رشتهی دانشگاهی ”خدمت مسجد“ با توافق دانشگاه علمیکاربردی و مرکز رسیدگی به امور مساجد راه اندازی شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تبلیغ فیلمهای سینمایی ایرانی در برخی شبکههای ماهوارهای را غیرقانونی عنوان کرد.
خانوادهی ”جعفر عظیمزاده“ کارگر زندانی در اعتصاب غذا ،به همراه تعدادی از شهروندان در مقابل مجلس دست به اعتراض زدند.
پیروان آیین یاری در سومین سالگرد خودسوزی اعتراضی دو اهل حق ،خواستار به رسمیت شناختن آیین یاری در قانون اساسی و اصالح قانون گزینش
شدند.
نیروی انتظامی به مناسبت ماه رمضان بیانه ای صادر کرد و طی آن افرادی را که به خوردن و آشامیدن در مالعام بپردازند و همچنین اصنافی که دستورات
صادره مربوط به این ماه را رعایت نکنند ،تهدید کرد.
بر اساس مصوبهی شورای عالی فضای مجازی ،شرکتهای خارجی پیام رسان مانند تلگرام که در داخل ایران فعالیت دارند ،برای ادامهی فعالیت خود ملزم
خواهند شد تا همهی اطالعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
رئیس ادارهی نظارت بر اماکن عمومی استان همدان از پلمب  ۰۵واحد صنفی به جرم ”روزهخواری“ در این شهر خبر داد.
 ۵۰واحد صنفی متعلق به بهاییان در شهر ارومیه ،بدون هیچ توضیحی پلمپ شدند.
در ماه رمضان زندانیان محبوس در زندان اوین به علت تعطیلی فروشگاه زندان و سرو نشدن غذا ،جز اوقات سحر و افطار ،عمالً مجبور به گرفتن روزه
هستند.
برخالف اصل آزادی مذاهب و برابری ،تعیین حفظ یا قرائت قرآن به عنوان یکی از معیارهای اعطای امتیاز به زندانیان ،در نظر گرفته میشود.
در نتیجهی تاخیر و تعلل  ۴ماهه دستمزد کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز ،شماری از کارگران این واحد صنعتی با ارسال نامهای از کمیتهی امداد
شهرستان تبریز درخواست کمک مالی و غذایی برای تامین مایحتاج روزانهی خود کردند.
شهرداری تهران در واحد رفع سد معبر” ،اراذل و اوباش“ را به صورت روزانه جذب کرده و آنها را برای متفرقکردن دستفروشان ،میفرستد.
در ادامهی فشارها و محدودیتهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج ،از اعزام به بهداری دست کم ده زندانی به دلیل امتناع از
پوشیدن دمپاییهای فرمِ زندان ،ممانعت به عمل آمد.
مشاور امور زنان و خانواده ستاد امر معروف و نهی از منکر ،از راه اندازی کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر در این ستاد خبر داد.
پس از انتشار ویدئویی از جشنوارهی اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان که در آن چند تن از دانشجویان در حال رقص و پایکوبی بودند ،طبق رای بدوی
کمیتهی انضباطی این دانشگاه ۷ ،نفر از دانشجویان به  ۲۵ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
یکی از مسئوالن بهزیستی گفت که در ایران تقریباً حدود  ۲۷درصد دختران پیش از رسیدن به سن  ۲۱سالگی ازدواج کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی کشور گفت که بیشتر قتلهای کشور ناموسی است که به علت سوءظن ،توهم و ارتباط بین افراد اتفاق میافتد.
در ماه گذشته زندانیانی منجمله احسان مازندرانی ،جعفر عظیمزاده ،مریم نقاش زرگران ،محمدصدیق کبودوند ،رسول رضوی ،حشمت اهلل طبرزدی ،محمد
عبدالهی و آیت مهر علیبیگلو در زندانهای مختلف در اعتراض به وضعیتشان در اعتصاب غذا به سر بردند.
آرش صادقی فعال سابق دانشجویی جهت اجرای حکم  ۲۱سال حبس تعزیری بازداشت شد.
در پی تجمع صنفی کارگران پیمانکاری شهرداری منطقهی  ۴اهواز در اعتراض به چندین ماه عدم دریافت حقوق ۵۴ ،نفر از این کارگران بازداشت شدند.
حمیدرضا فتحی وبالگنویس و روزنامه نگار منتقد ساوهای ،به تحمل  ۶فقرهی  ۷۴تایی ضربات شالق و مجموعاً  ۴۴۴ضربه محکوم شده است.
 ۵۶تن از هواداران تیم تراکتور سازی تبریز و معترضین به برنامهی فیتیله ،به اتهام ” مشارکت در اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و
جنجال“ به شالق ،جریمه و حبس محکوم شدند.
وکیل کارگران معدن شرکت سنگ آهن بافق گفت که برای  ۱نفر از کارگران این واحد معدنی در رابطه با اعتراضات صنفی سال  ،۱۹احکام حبس و
شالق تعلیقی صادر شده است.
دادستان قزوین اعالم کرد  ۹۰جوان به جرم شرکت در جشن فارغ التحصیلی ”مختلط“ که با ”رقص“ و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده بازداشت و
بالفاصله با  ۱۱ضربه شالق مجازات شدند تا ”درس عبرتی“ برای سایرین باشد.
مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شالق در مورد تمامی  ۲۷کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طالی آق دره در دادگستری آذربایجان
غربی محاکمه شده بودند ،به اجرا درآمد.
سازمان ملل متحد ،جمهوری اسالمی ایران را به خاطر شالق زدن به  ۹۰دختر و پسر جوان ،محکوم کرد.
مسئول حفاظت زندان میناب” ،افشین سهرابزاده“ زندانی سیاسی و بیمار سرطانی تبعیدی این زندان را مورد ضرب وشتم قرار داده و او را مجبور کرده از
این به بعد بر کف زمین در راهرو بخوابد.
جوانی به نام ”حسین مولودخانی“ در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر بر اثر انفجار مین از ناحیهی پا دچار مصدومیت شد.
انفجار مین در دشت وزینه سردشت ،موجب مرگ دو برادر و زخمی شدن برادر دیگر شد.
یک مرد افغانستانی که در جنوب تهران هدف اسید پاشی شبانه قرار گرفته بود ،در بیمارستان جان باخت.
در پی اختالفات خانوادگی ،یک پسر نوجوان در شهرستان گنبدکاووس در مقابل مادرش ،اقدام به خودسوزی کرد.
”اسماعیل شاوردی“ کارگر شهرداری در شهر شادگان در استان خوزستان به دلیل مشکالت مالی و عدم دریافت شش ماه حقوق ،خودش را به آتش کشید.
در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در شهر سلماس ،یک کولبر به نام ”گرمان امینی“ کشته و چهارتن دیگر به شدت زخمی شدند.
”فرهاد اطلسی“ زندانی امنیتی  ۶۵ساله زندان اوین درپی وخامت حال در راه بهداری زندان دچار سکته قلبی شد.
”علی رسولی“” ،ساالر نادی“ و ”افشین کوهی“ سه بسیجی متهم به قتل ”بهنود رمضانی“ ،از اتهام قتل عمد تبرئه و به سه سال حبس محکوم شدند.
”ایمان رشیدی یگانه“ ،زندانی عادی زندان پارسیلون خرمآباد که از مشکالت جسمی و روانی جدی رنج میبرد ،در زندان جان خود را از دست داد.
”مجتبی بیگدلی“ زندانی بیمار زندان رجاییشهر کرج با ناراحتی قلبی درپی عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
پسر جوانی به نام ”نادر شریفیفرد“ که به عنوان متهم در اختیار پلیس آبادان قرار داشت ،به طرز پر ابهامی در بازداشتگاه این نهاد جان خود را از دست داد.
”داود عبداللهی“” ،کامران شیخه“” ،فرهاد سلیمی“” ،انور خضری“” ،خسرو بشارت“” ،قاسم آبسته“ و ”ایوب کریمی“ ۷ ،تن از زندانیان سنی مذهب که از
سال  ۲۹۱۱در زندان به سر می برند ،توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.
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ایران از جمله کشورهایی است که در طی چند سال اخیر به دلیل
کاهش بارندگی ،بی تدبیری و عدم مدیریت منابع آبی و تغییرات
اکوسیستمی در منطقه ،به طور نگران کنندهای با پدیدهی
خشکسالی دست به گریبان است.
تاالبهای آالگل و گمیش تپه (گمیشان) در منطقهی ترکمن
صحرا و حوالی روستای ”داشلی برون“ استان گلستان قرار گرفته
است .این تاالبها که در مرز شمالی ایران و همسایگی کشور
ترکمنستان قرار دارد ،در کنوانسیون رامسر -که پیمانی بینالمللی
برای حفاظت از تاالبها و حیوانان و گیاهان وابسته به آنها و به
ویژه پرندگان آبزی است و همان طور که از نامش برمیآید ،در
سال  ۲۱۷۲میالدی در شهر رامسر به تصویب رسید ،-ثبت جهانی
شده است .در ابتدا این کنوانسیون به امضای نمایندگان  ۲۱کشور
شرکت کننده رسید ،اما امروزه  ۲۶۱کشور جهان عضو این پیمان
هستند.
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تاالبها یکی از عوامل اصلی رشد و کشاورزی هستند اما
کشاورزی بی ضابطه و خارج از ظرفیتهای اکولوژیک ،آسیبهای
فراوانی به طبیعت وارد کرده و این امر در کشورهای کم آبی مثل
ایران که در مصارف کشاورزی از  02درصد منابع آبی استفاده
میشود ،مسلماً تهدید جدیتر محسوب میشود.
تاالب آالگل بزرگترین تاالب استان گلستان در دشت ترکمن

محیط زیست

ترکمن صحرا و تاالبهای به گل نشستهاش
دانیال بابایانی
فعال ترکمن
صحرا در آستانهی خشک شدن کامل قرار دارد .این تاالب 52
کیلومتر مربع مساحت داشته و عمق آب این تاالب در شرایط

ایدهآل تا  5/28متر میرسید .در این تاالب پرورش ماهیان آب
شور زی دریای خزر به ویژه ماهی سفید و کپور نیز رونق قابل
توجهی داشت.
همچنین تاالب بین المللی گمیش تپه (گمیشان) با مساحت
تقریبی ۲۷۷۵۵هکتار و به عمق متوسط  2/5متر در غرب
شهرستان محروم گمیشان واقع و از غرب روستای چارقلی تا مرز
ترکمنستان به طول تقریبی  08کیلومتر و عرض  5-0کیلومتر
ادامه داشت؛ متاسفانه طی سالهای اخیر این تاالب کامالً خشک
و نابود شده است .این تاالب بین المللی زیستگاه انواع پرندگان
رنگارنگ مهاجر و بومی و ماهیان دریایی بود که گردشگران و
عاشقان طبیعت را از سراسر کشور و حتی کشورهای مجاور جذب
مینمود؛ به طوریکه بسیاری از این مهمانان در آنجا چادر زده و
اطراق میکردند .مخصوصاً در ایام تعطیالت ،غلغلهای از
گردشگران بود که از تماشای طبیعت بکر و زیبای منطقه و
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محیط زیست

هوای پاک و لطیف دریایی لذت میبردند .در این تاالب نه تنها

با توجه به اینکه مردم منطقه اکثراً ماهیگیر و علت وجودی شهر

اهالی این شهرستان محروم با صید ماهی و شکار در فصول مجاز

گمیش تپه نیز صید و صیادی بوده ،اهمیت رسیدگی به این

امرار معاش مینمودند ،بلکه محل رجوع بسیاری از صیادان و

معضل زیست محیطی به خصوص برای کنترل بحران اقتصادی و

شکارچیان شهرهای همجوار حتی از شهرهای استان مازندران نیز

اجتماعی حاصل از آن ،کامالً حیاتی است .بنا بر نظر غالب

بوده است.

کارشناسان امر با توجه به اینکه فاصلهی این تاالب با دریای خزر

اهالی شهر گمیش تپه به دلیل فقدان امکانات صنعتی و

چند صد متری بیشتر نیست ،میتوان با صرف کمترین هزینه

اشتغالزایی و شوره زار بودن زمینهای کشاوری و عدم وجود

این تاالب را دوباره احیاء کرد .اما چیزی که مشخص است تا

آبهای شیرین سطحی و تحتانی ،خاصه به علت خشکسالیهای

کنون هیچ ارادهی عملی برای حل و فصل این بحران چند جانبه

بیسابقهی اخیر در وضعیت بسیار سخت معیشتی قرار دارند؛ به

در مسئولین امر وجود نداشته و ادامهی این بیتوجهی قطعاً عالوه

طوری که باالترین سطح بیکاری را در استان رقم زده است .این

بر افزایش خسارات آن ،هزینهی جبران را نیز به مراتب باالتر

امر موجب افزایش سریع بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی نیز

خواهد برد.

شده است.
منابع:
 -5ویکیپدیای فارسی
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اجتماعی

در جدال با خود
”طبیعی“ واژهای است که اکثر افراد با تفکر مردساالرانه ،آن را در
انحصار رابطهی بین دو جنس مخالف یعنی مرد کامل و زن کامل
میدانند .این درحالی است که مفاهیم جنسیت ،هویت جنننسنی،
جنسیت اجتماعی و حتی خود جنس که معیار تشخیص آن انندام
جنسی افراد ،کروموزمها ،سطح هورمونها و خصوصیات جننسنی
ثانویه آنها است ،یک طیف پیوسته است و بنه دو دسنتنهی
مشخص و معین منذکنر و منوننث تنفنکنینک ننمنیشنود.
از آنجایی که افراد جامعه جنس ،هویت جنسنی ،جنننسنینت و
گرایشهای جنسی گوناگونی دارند ،لزوماً مصرف کننندهی اینن
تفکر افرادی نیستند که خود را مرد یا زن کامل میدانند و فقط به
جنس مخالفشان گرایش دارند و دگرباشان هم میتوانند چننینن
تفکراتی را داشته باشند و یا حتی شکل آن را از دگرجنسگرا محور
تغییر داده و به صورت همجنسگرا محور و یا ترننس منحنور در
زندگی شخصی خود و یا در جامعه به کار ببرند.

عدم استقالل در تعریف خود
گرایش جنسی توصیف کنندهی تمایالت جنسی یک فرد به فرد
دیگر است و اگر معطوف به همجنس باشد ،همجنسگرایی نام
دارد اما همجنسگرا بودن در جامعهی ایرانی معنای دیگری پیدا
میکند.
همجنسگرای مرد یا گی ،در جامعهی ایرانی مردی تلقی میشود

امیرحسین ذوالقدری
فعال مبارزه با تبعیضهای جنسی
که مفعول جنسی واقع شده و حالتهای به اصطالح زنانه دارد.
همجنسگرای زن یا لزبین هم ،زنی انگاشته میشود که از مردها

متنفر است و تنفراش از مردان باعث شده تا او خودش را مردانه
بداند و در نتیجه به زنان تمایل پیدا کند.
این تعاریف اشتباه باعث شده تا اکثر دگرباشان ایرانی ماهیت
خودشان و گرایش جنسیشان را نسبت به نزدیک شدن و فاصله
گرفتن از مرد کاملی که فقط در افسانههای جامعهی مرد ساالر
یافت میشود ،بسنجند و هیچ وقت خودشان را به صورت مستقل
تعریفنکنند.
متاسفانه این تعاریف از خود و دیگران تبدیل به اعتقادی درونی
شده و باعث میشود تا افراد جامعهی ایرانی نتوانند با درکی
درست در کنار هم قرار بگیرند و همچنین باعث باز تولید خشونت
علیه دگرباشان در گروههایی که خود این افراد تشکیل میدهند
شده است.
عدم پذیرش افرادی که زنانه نیستند در بین گیها و برعکس آن
در بین لزبینها ،مبنا قرار دادن ظاهر و گرایش
افراد برای دوستی و ایجاد گروه در بین

دگرباشان ،عدم پذیرش دوجنسگرایان و همه
جنسگرایان که دارای گرایشی مستقلی هستند
در میان سایر دگرباشان ،عدم داشتن حق گفتن
از تفاوتهای فردی در میان گروهی از
دگرباشان و از این قبیل نمونههایی هستند که
باعث میشوند حتی یک فرد در صورت آشکار
سازی و برداشتن نقاب خود ،نقابی دیگر بر
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چهره بزند که خودِ او نیست.

مرد و زن است ،زیر سوال میرود.

یک فتوا در چهارچوب مرد و زن

ازلی و ابدی تصور کردن یک رابطه ،باعث آن میشود تا

برداشت حاکمیت از شرع اسالم تنها روابط دوجنس مخالف را

همجنسگرایان و ترنسهایی که حتی خود ممکن است دوجنسگرا

مجاز میداند و حتی روابط جنسی افراد هرمافرودیت و به تعبیر

باشند ،دوجنسگرایان را منحرف و همجنسباز خطاب کنند و آنها

فقهی خنثی که با ویژگیهای جنسی مخصوص به خودشان متولد

را افراد قابل اعتمادی برای ایجاد یک رابطه ندانند؛ درحالیکه اگر

میشوند ،حق آنها نمیداند و در بسیاری از موارد دیگر مانند

معیارشان رابطهی ابدی با یک فرد باشد ،شاید بتوانند آن را با یک

طهارت ،صالت ،حج ،جهاد ،حجر ،نکاح ،ارث ،حدود ،قصاص و

دوجنسگرا یا همه جنسگرا تجربه کنند.

دیات ،احکام گیج کنندهای برای آنها صادر کرده است .اما آیت

دوجنسگرایی تنها به این معنی است که یک فرد میتواند میان

اهلل خمینی تصمیم به یک نو آوری در این زمینه گرفت و در سال

دوجنس مرد و زن برای خود شریک جنسی انتخاب کند .این

 ۲۹۴۹در اثر فقهیاش ،تحریرالوسیله ،به روا بودن اصل تطبیق

انتخاب میتواند همزمان شامل افراد متعدد شود ،میتواند تا ابد

جنسیت فتوا داد .اولین نفری که برای تطبیق جنسیت از روح اهلل

متوجه به یک فرد بماند .دقیقاً مانند سایر دگرباشان و

خمینی کسب تکلیف کرد ،یک ترنسشکوال ایرانی به نام مریم

دگرجنسگرایان که ممکن است با افراد مختلفی در یک زمان

خاتون ملک آرا بود و دادن اجازهی عمل تطبیق جنسیت به او با

رابطهی جنسی برقرار کند و یا ممکن است تمایل شان تنها

تایید پزشکان در سال  ،۲۹۶۴باعث شد تا تطبیق جنسیت به یک

معطوف به یک نفر باشد.

مبحث حقوقی و فقهی در ایران بدل شود.

این دالیل باعث میشود تا اکثر دوجنسگرایان و همه جنسگرایان

از آن پس تعداد قابل توجهی از افراد ترنس و هرمافرودیت مجال

نتوانند خودشان را مستقالً در میان دگرباشان و دگرجنسگرایان

آن را یافتند تا جنسشان را بر مبنای تصویر ذهنیشان تغییر دهند

معرفی کنند و حتی ممکن است روابط خود را به دگرجنسگرایی و

اما متاسفانه عملهای تطبیق جنسیت عدهای برای بسیاری از

همجنسگرایی تقسیم کنند و بین آنها ارزش گذاری کنند.

همجنسگرایان ،دوجنسگرایان و حتی افرادی با هویتهای جنسی

جدال با خود باعث میشود تا افراد جامعه نتوانند زندگی شخصی و

و جنسیتهای گوناگون تبدیل به عمل تغییر جنس شد.

جمعی خوبی داشته باشند و برای اهداف بزرگتری که نفعاش به

تفاوت قائل نشدن میان تعریف هویت جنسی و گرایش جنسی،

همهی آنها با هر جنس ،گرایش جنسی ،جنسیت و هویت جنسی

گناه بودن روابط همجنسگرایانه در شرع ،زنانه دانستن روابط بین

میرسد ،تالش کنند.

دو مرد همجنس و همچنین مردانه دانستن روابط بین دو زن

مشکالت جامعهی جهانی که ایران جزیی از آن است ،روزی به

همجنس ،مجازاتهای قانونی و عدم پذیرش دگرباشان در جامعه

پایان میرسد که افراد فارق از آنچه که هستند برای ساختن

و خانواده ،بخشی از دالیلی هستند که متاسفانه دگرباشان را

دنیایی بهتر تالش کنند.

مجبور میکند تا خودشان را بر اساس این تعاریف تغییر دهند و در
پروسهی بسیار سخت تغییر جنسیت قدم بگذارند؛ غافل از اینکه
تعاریف ،ماهیت یک فرد را نمیسازند و این ماهیت آنها است که
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باید منشاء ایجاد و تغییر تعاریف باشد.
دوجنسگرایان قربانیان دیگر
تعریف مستقل گرایش دوجنسگرایان در میان دگرباشان دیگر نیز

با تعریفی که برگرفته از نحوهی زندگی در جامعهای با دوگانهی
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پرونده ی ویژه

لحظهای با تازیانه و ما ،از دیروز تا امروز
است و جامعه در برابر جرمِ مجرم ،با تجویز تازیانه در صدد درمان
بیمار (مجرم) و رفع مسئلهی جرم در جامعه است.

اجتماعی

علی کالئی

اما یک سوال! آیا به واقع جامعهی ایران ،فرهنگ ایرانی و به طور
مشخص در گذشتهی ایران زمین ،شالق به عنوان یک راه کار،

فعال حقوق بشر
آرام آرام راه میرود .پشت راه راه با ردهای خطی .سرخ و صورتی
و گاه دلمه بسته در کنار هماند .دور و بریها یا یکی از خودشان

زیر بغلش را گرفتهاند تا بتواند راه برود .حکم حاکم که قرار بود
فقط برای محکمه باشد ،حال به صورت خطهایی راه راه خود را
به رخ هر نظارهگری میکشد .حکمی اجرا شده است .حدی باشد
یا تعزیر ،فرقی نمیکند و شالق زده شده .مامور اجرای حکم یا به
دنبال نفر بعد است و یا به دنبال پایان یا آغاز روزی دیگر.
مجازات شالق یکی از انواع مجازاتهای پذیرفته شده در قانون
مجازات اسالمی است .فلسفهای که برای این مجازات ذکر
کردهاند مواردی را در بر میگیرد چون ”درد حاصل از ضربات
تازیانه ،لذت جرم را از بدن مجرم بیرون میآورد -اجرای آن
هزینهی زیادی ندارد  -تاثیر زیادی در

یک درمان و یک مجازات برای مجرمین و متخلفین مطرح بوده
است؟ میان مای تاریخی ایرانی با شالق و تازیانه ،به مثابه تنبیه و
مجازات ،چه گذشتهای قرار دارد؟
امیل دورکیم ،جامعه شناس قرن نوزدهم فرانسوی که میتوان او
را از بنیانگذاران جامعه شناسی به شمار آورد ،هرگونه هدف
عقالنی ،سودگرایانه ،ارعابی و امثال آن را برای مجازات انکار
میکند .به نظر او مجازات ،عکسالعمل طبیعی جامعه برای دفاع
از ارزشهای بنیادین اجتماع است .جرم حملهای است به
ارزشهای اجتماعی و مجازات عکسالعمل دفاعی در مقابل آن
است .ارزش مورد هجوم هرچه فراگیرتر ،عمیقتر و مقدستر

باشند ،عکسالعمل جامعه شدیدتر است.

اگر چه همصدا با دورکیم ،ماهیت و ذات مجازات را ”انتقام“ بدانیم

اصالح مجرم دارد -و غیره“.

اگر چه همصدا با دورکیم ،ماهیت و ذات مجازات را

بگذارید ابتدا تعریفی را برای اصل

”انتقام“ بدانیم و اگر نه ،تاثیر دو عنصر حاکمیت و

مجازات ذکر کنیم و پس از آن تطبیقی مذهب ،برای انسان تشکیل حکومت دادهای که مذهب
میان اثرات این نوع مجازات و تعریف در زندگی او نقش بنیادی بازی میکند و در معنابخشی
اصل مجازات داشته باشیم .اما مجازات به هستی و جان و جهان او موثر است امری قابل انکار

چیست؟ ”وقتی فرد (مجرم) مرتکب نیست .حداقل میتوان گفت که نه در اصل مسئلهی
جرم میشود در مقابل جرمی که انجام مجازات که در شکل و فرم آن( ،اینجا تازیانه) ،این دو
میدهد سزا و کیفر میبیند که به آن عنصر دارای رابطهی دوسویه با متن اجتماعی هستند و
مجازات گویند .به عبارت دیگر عکس

این رابطه غیر قابل انکار است.

العمل جامعه در مقابل جرمی که مجرم
شماره  62انجام داده است ،مجازات است“.
تیر
با نگاهی به این تعریف و با توجه به تاثیراتی که در باال ذکر شد،
()5
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میتوان نتیجه گرفت که تازیانه در این قانون ،سزا و کیفر جرم

()5

و اگر نه ،تاثیر دو عنصر حاکمیت و
مذهب ،برای انسان تشکیل حکومت
دادهای که مذهب در زندگی او نقش
بنیادی بازی میکند و در معنابخشی به
هستی و جان و جهان او موثر است
امری قابل انکار نیست .حداقل میتوان
گفت که نه در اصل مسئلهی مجازات
که در شکل و فرم آن( ،اینجا تازیانه)،
این دو عنصر دارای رابطهی دوسویه با
متن اجتماعی هستند و این رابطه غیر

قابل انکار است.
اما بگذارید در این مجال کوتاه با تاریخ ایران قدمی بزنیم ،از
مذهبی به مذهبی رجوع کنیم تا رد این مجازات را در تاریخ و

فرهنگ ایرانی ،از دیروز تا امروز جستجو کنیم .قطع به یقین یک

10

چنین کند خود رسالت خویش را به انجام رسانده است.

به هر تقدیر آنچه برای ما در این کتاب قابل توجه است ،تجویز

پیش از اسالم .دوران حضور تمام عیار دین زرتشتی در جان و

شالق برای انواع مجازاتهاست .مجازاتهایی که شاید برای

جهان ایرانیان .ایران پیش از حملهی اعراب و در دوران

زمانهی ما قدری نامفهوم به نظر برسد ،اما در زمان خود و بنا بر

امپراطوریهای بزرگ .از هخامنشیان تا اشکانیان و بعد ساسانیان.

مندرجات این کتاب گناهی سنگین بوده است .در این کتاب

اینجا و پیش از ورود نکتهای را باید متذکر شد .مجازات شالق و

قدیمی قوانین مجازات ،برای هفت درجه بندی مختلف جرائم

تازیانه در آن عصر حداقل در تمدنهای موازی ،از روم تا مصر

مجازات شالق در نظر گرفته شده است.

قبطی ،امری رایج بوده است .در واقع سنجش فرم مجازات در

در یک مورد کشیدن پارچه بر روی فرد از دنیا رفته ،تا جایی که

جهان ماقبل مدرن با ارزشهای جهان حقوق بشری جهان مدرن

کل بدن او را بپوشاند ،هزار ضربه شالق از یک نوع و هزار ضربه

سنجشی است نادرست و عدم دیدن مظروف است در ظرف زمان

شالق از نوعی دیگر (شالق اسب رانی و شالق چرمین) در نظر

و مکان خود .در واقع انسان محصور در جبر جغرافیا و جبر طبیعت،

گرفته شده است .همین مجازات برای پوشاندن میت تا پوشاندن

به تعبیر دکتر علی شریعتی ،الجرم مسائل هر زمان و مکان را در

پاها  088ضربه از هر نوع است.

جغرافیای حرف آن زمان و مکان میبایست حل و فصل ،تفهم و

همچنین برای مجازات کشتن سگ ،از نگهبان تا سگ گله،

درک و تحلیل کند .قطعاً تعمیم فرا زمانی برای امور زمانمند که

مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته شده است که یکی از

بر بستر فرهنگها متکامل شده است ،امری نارواست.

بیشترین این اعداد  5888ضربه ،باز هر نوع است.

وندیداد ،یکی از کتابهای اوستای امروزی است و به احکام و

چه روایت تدوین آغاز این کتاب در عصر اشکانی و چه روایت

قوانین میپردازد .این کتاب بازمانده از مجموعهای از  55کتاب

همگامی این کتاب در عصر زرتشت پیامبر را بپذیریم ،با توجه به

عصر ساسانی است ( )0و البته انتساب آن به زرتشت پیامبر توسط

مندرجات این کتاب قانون ،شالق به مجازاتی معمول (حداقل در

برخی از زرتشتیان پذیرفته شده نیست .همچنین نظریاتی در باب

عصر ساسانی) بدل شده بوده و در واقع امری غیرقابل باور یا

پرونده ی ویژه

این نوشته شاید فتح بابی برای این مسئله باشد .که اگر بتواند

است.

اجتماعی

نگاه پژوهشی کامل و مستدل را در یک مقال گنجایش نیست .اما

آغاز گردآوری شدن این کتاب در عصر اشکانیان نیز مطرح شده

()4

()2

دست نیافتنی نبوده است .باز الزم
به یادآوری است که در جهان
باستان ،ارزشهای انسانی و رفتارها
و حقوق بر مبنای جان و جهان آن
زمانه تعریف میشده است و آنچه
ما امروز به نام تمدن جدید ،حقوق
بشر و مدرنیت میشناسیم قابل
تعمیم به آن جغرافیای زمانی و
تاریخ نیست .اما در پیگرد مجازات
شالق در سیری تاریخی (و بنا بر
شالق زدن در مالءعام در اواخردورهی قاجار  -عکس از جوان و تاریخ

ظرفیت محدود کالم این مقال)
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

حداقل به این مسئله رسیدیم که مجازات شالق حداقل در عصر

در جایی دیگر اما این مجازات نظر به مسائل این دنیایی است .در

ساسانی (بنا بر این کتاب) با کیفیت خاص مندرج در این متن اجرا

آیهی دوم سوره نور از فعل ”فاجلدوا“ و اسم ”جلد“ سخن رفته

میشده است.

است .این آیه ناظر به مجازات زن و مرد زناکار (روابط نامشروع

اما دور تاریخ در ایران و در  5488سال پیش ورقی جدی میخورد

جنسی) است و برای هرکدام صد ضربه تازیانه در نظر گرفته شده

و تاریخ ایران به دو دورهی ایران پیش و پس از آن بدل میگردد.

است .همچنین در آیهی  4ام همین سوره نیز مجازات اتهام زنی و

حملهی اعراب به ایران در قرن هفتم میالدی و حاکم شدن دولت

عدم توان اثبات زنا به زنان نیز هشتاد ضربه در نظر گرفته شده

مسلمان خلفای راشدین ،قوانین حاکم بر جامعه را نیز عوض کرد.

است .به این مجازاتها در قرآن ،مجازات نوشیدن شراب 08

اگر تا امروز قوانین منتسب به اشو زرتشت (وندیداد و آنچه ذکر

ضربه را نیز میتوان اضافه کرد.

شد) بر جامعه حاکم بود ،و بنا بر آن مجازاتها (از جمله شالق)

همچنین تازیانه نیز ”تابیدهای چرمی یا ریسمانی است که برای

اجرایی میشد ،از این زمان به بعد این شالق به نام دین جدید

راندن چارپایان ،تنبیه خطاکاران و مانند اینها از آن استفاده میشود

تازه بر جامعه حاکم شده و بنا بر قوانین جدید حاکم زده میشود و

و به آن شالق و قَمچی نیز گفته میشود“.

مجازاتهای جدید جایگزین دستگاه مجازات پیشین میگردد.

پس در دین جدیدِ پسا حملهی اعراب نیز ،مجازات شالق برای

از اینجا به بعد ،مجازات تازیانه و یا همان شالق به عنوان یک

برخی جرایم حضور دارد و حاکمان مسلمان نیز این مجازات را

مجازات دینی ،چه توسط مومنان در ارتباط با جرایم دینی (که در

اجرا میکردهاند.

ادبیات دینی به آنها حد میگویند) و چه توسط حاکمان در هر

اگر این فرض را بپذیریم که دین در ایران ،به دلیل حضور و بروز

عرصهای که آن را مجاز بشمارند ،اجرا

میشده است.

اما دور تاریخ در ایران و در  5488سال پیش

()0

تاریخی چندین هزار سالهاش به مثایه

ستون فقرات فرهنگ در این کشور

در قرآن ،کتاب دینی مسلمانان و در ورقی جدی میخورد و تاریخ ایران به دو دورهی ایران عمل میکند (اگر چه معتقدین عالوه
بخشهای مختلفی از تازیانه به مثابه پیش و پس از آن بدل میگردد .حملهی اعراب به ایران بر پذیرش این حضور فرهنگی ،برای
یک مجازات نام برده شده است .قطعی در قرن هفتم میالدی و حاکم شدن دولت مسلمان آن گوهرهای ورای فرهنگ ،که دو
است که با نگاه فرم-محتوا و با عنایت خلفای راشدین ،قوانین حاکم بر جامعه را نیز عوض کرد .عنصر زمان و مکان در آن نقش
به تفسیر متن و بحثهای مرتبط به اگر تا امروز قوانین منتسب به اشو زرتشت (وندیداد و آفرینی میکند ،قائلاند) ،پس الجرم و
آنچه ذکر شد) بر جامعه حاکم بود ،و بنا بر آن
در یک نتیجهگیری منطقی میتوان به
شان نزول (این بخش نظر نگارنده

است) فرم مجازاتها بر مبنای زمان و مجازاتها (از جمله شالق) اجرایی میشد ،از این زمان این نظر رسید که مجازاتها ،برخوردها
مکان الزم التغییر است و نواندیشان به بعد این شالق به نام دین جدید تازه بر جامعه حاکم و آنچه دین (در تاریخ خود) به عنوان
شده و بنا بر قوانین جدید حاکم زده میشود و
مجازات برای گناهها و جرایم در نظر
دینی در میان شیعیان و اهل سنت
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بارها از آن سخن گفتهاند .اما نگاه ما مجازاتهای جدید جایگزین دستگاه مجازات پیشین

گرفته است نیز ،تاثیری مستقیم بر

در اینجا تنها ناظر به آیات در زمان

فرهنگ عمومی مردمان یک سرزمین

خود در کشورهای فتح شده توسط مسلمانان است.

دارد.

در آیهی  50سورهی فجر از عبارت ”سوط“ و در ارتباط با تازیانه

بنا بر آنچه گفته شد ،حداقل از عصر ساسانی به این سو ،چه در

الهی سخن رفته است .تازیانهای که خداوند بر طاغیان و مفسدان

قرائت عصر ساسانی از دیانت زرتشتی و در چه اعمال حاکمان

فرود خواهد آورد.

مسلمان پس از حملهی اعراب و حضور اسالم در ایران ،مجازات

12

()7

ایستادگی زبان پارسی پس از ایلغارهای متعدد بر ایران زمین یکی

در عصر مظفرالدین شاه و انقالب مشروطه ،به دنبال باال رفتن

از نتایج تالشهای گرانسنگ اوست نیز تازیانه ،زدنش و

قیمت قند ،عالء الدوله حاکم تهران دستورِ به شالق بستن

استفادهاش برای تنبیه و برخورد با خصم از آن استفاده میشود.

بازاریها را میدهد؛ شالقهایی که تا  288ضربه نیز روایت شده

روایت تازیانه در داستان بهرام در شاهنامه تنها یکی از موارد نام

است )9( .همچنین در این عصر تصاویری از شالق زدن مردان در

بردن و حضور آن در این اثر گرانقدر است.

مالءعام و ایضاً شالق زدن زنان نیز با بستن به فلک موجود است

به عنوان مثال بیژن پسر گیو با تازیانه بر سر فرزند میکوبد و

که روایت میکند در آن دوران چه روی میداده است و شالق نه

تذکری در باب جنگ و نسبت آن با اندیشه به وی میدهد .یا

به عنوان امری عجیب و غریب ،بلکه به عنوان یک ابزار تربیتی

داستان تازیانهای که بهرام آن را جا میگذارد و برای آوردنش

برای مجازات و حد و تعزیر و برخورد با گرانفروشان و سیاست

میخواهد که به دل ترکان بزند.

()0

پرونده ی ویژه

در شاهنامهی حکیم بزرگ و گرانمایه ،ابوالقاسم فردوسی ،که

است.

اجتماعی

تازیانه در ارتباط با جرائم مختلف اعمال میشده است.

به ابزاری برای نظم بخشی نیز در میان ایرانیان ارتقاء پیدا کرده

کردن (تنبیه کردن) متعلقین به سطوح پایین اجتماعی استفاده

یا در فصل مرتبط با پادشاهی بهرام گور این حکیم
بزرگ چنین میگوید:
که این تازیانه به درگاه بر
بیاویز جایی که باشد گذر
نگه کن یکی شاخ بر در بلند

نباید که از باد یابد گزند
ازان پس ببین تا که آید ز راه
همی کن بدین تازیانه نگاه
خداوند خانه بپویید سخت
بیاویخت آن شیب شاه از درخت
همی داشت آن را زمانی نگاه
پدید آمد از راه بیمر سپاه
هرانکس که این تازیانه بدید
به بهرامشاه آفرین گسترید
گرفتن رد مجازات تازیانه در تاریخ ایران و توسط
حاکمان کار دشواری نیست .در سفرنامهی آدام
اولئاریوس آلمانی در ارتباط با عصر صفوی در یک
مورد از شالق زدن فراشها بر سر و روی مردم
برای گذر این جهانگردان از میان ایشان سخن
میگوید .این یعنی کاربرد شالق از مجازات و تنبیه

پیمان عارف ،از فعالین سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات سال  88که متحمل  ۷۴ضربه شالق تعزیری
شد
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

میشده است.

مشخص بودن کف و سقف تعداد) بر عهدهی قاضی است .گرچه

داستان شالق خوردن مخالفان سیاسی در زندانهای عصر پهلوی

در ارتباط با زندانیان سیاسی از این قانون و کف و سقف تبعیت

نیز امری مشهور است و حتی آقای احمد فراستی ،از رهبران

نشده و نمیشود و هرگاه پای اعتراف گیری پیش بیاید ،این موج

عملیاتی ادارهی سوم ساواک عصر پهلوی نیز به شالق بر کف پا

شالقهاست که بیمحابا ،جان و روان زندانیان را در مینوردد.

برای اعتراف گیری ،اعتراف کرده است )58( .البته روایتهای سایر

محسنی اژهای ،دادستان کل کشور در سال  5009از محکومیت

زندانیان سیاسی عصر پهلوی در ارتباط با شالقها بسیار بیشتر از

 05نفر در بازداشتهای حوادث پس از انتخابات سال  00به شالق

سخنان اقای فراستی است اما برای ما همینقدر کفایت میکند

گفته است .شالقهای سمیه توحید لو و پیمان عارف ،دو فعال

که شالق در عصر پهلوی حتی در حوزهی برخورد با مخالفان

سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات اجرا شد تا سندی دیگر

سیاسی نیز حضور داشته است.

باشد بر اینکه باب تعزیر به باز بودن دست قضات و حاکمان برای

در عصر نظام جمهوری اسالمی نیز روایت شالق روایت درد آوری

برخورد خشن و بستن مردمان به شالق ،این مجازات باستانی و

است که همهی حوزهها را شامل میشود .از زندانیان سیاسی در

امروز غیر انسانی منجر میشود.

زندانها (باالخص دههی  )08تا زندانیان عادی متهم به شرب

اما شالق تنها به حد و تعزیر از سوی حاکمان ختم نمیشود.

خمر و یا زنا و اعمال دیگر ،از
شالقهای حکومتی نظام حاکم
بر نصیب نماندهاند.
اما در قانون مجازات اسالمی

جمهوری اسالمی شالق بر دو
گونه زده و اعمال میشود که به
آنها شالقهای حدی و تعزیری
میگویند .شالقهای حدی با
رقم مشخص در فقه اسالمی
قابل رد یابی است .حکم هشتاد
ضربه برای شرب خمر یکی از
آنهاست که قاضی امکان کسر
و یا ازدیاد آن را ندارد.
اما یکی دیگر از انواع شالق در
نظام جمهوری اسالمی که در
زندانها و باالخص علیه زندانیان
شماره 62
تیر
1395

اما یکی دیگر از انواع شالق در نظام جمهوری اسالمی که در
زندانها و باالخص علیه زندانیان سیاسی از سویی و علیه مردم عادی
به بهانهی نظم و برخورد با برخی از جرایم از سوی دیگر استفاده

میشود ،عنوان تعزیر دارد .این نوع شالق و تعداد و تشخیص مورد بر
عهدهی قانونگذار و تعداد آن (با توجه به مشخص بودن کف و سقف
تعداد) بر عهدهی قاضی است .گرچه در ارتباط با زندانیان سیاسی از
این قانون و کف و سقف تبعیت نشده و نمیشود و هرگاه پای اعتراف
گیری پیش بیاید ،این موج شالقهاست که بیمحابا ،جان و روان
زندانیان را در مینوردد .محسنی اژهای ،دادستان کل کشور در سال
 5009از محکومیت  05نفر در بازداشتهای حوادث پس از انتخابات
سال  00به شالق گفته است .شالقهای سمیه توحید لو و پیمان
عارف ،دو فعال سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات اجرا شد تا
سندی دیگر باشد بر اینکه باب تعزیر به باز بودن دست قضات و
حاکمان برای برخورد خشن و بستن مردمان به شالق ،این مجازات
باستانی و امروز غیر انسانی منجر میشود.

سیاسی از سویی و علیه مردم

شالق ،تازیانه ،و انواع دیگر با
همان کاربرد در تربیتهای
خانوادگی ما ،در نظم بخشی در
مدارس ما و در همه سو های

زندگی عادی فرهنگی ما نیز
رخنه کرده است.
متولدین سالهای دههی  08و
پیش از آن ،کمابیش تجربهی
برخورد با کمربند پدر یا مرد
بزرگتر خانواده را دارند.
کمربندی که با کاربردی چونان
شالق در هر گاه خطا یا
کاستی بر سر و روی فرزند و یا
فرد در خانواده فرود میآمد.
قبحی نداشت و یکی از
ابزارهای تنبیهی و تربیتی به
حساب میآمد .سالهای اخیر

عادی به بهانهی نظم و برخورد با برخی از جرایم از سوی دیگر

است که مسئلهی تربیت بدون خشونت مطرح شده است .اما هنوز

استفاده میشود ،عنوان تعزیر دارد .این نوع شالق و تعداد و

هم در شهرهای کوچک که این فرهنگ تربیت بدون خشونت

تشخیص مورد بر عهدهی قانونگذار و تعداد آن (با توجه به

هنور رونق نیافته ،میتوان ضربات کمربند بر پیکر کودک برای
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”خطکشها“ی چوبی و فلزی ناظمها و دیگر عوامل نظم بخش

شالق و تازیانه روایتی جدید یا امری غیرمترقبه در فرهنگ و

داخل مدارس بر سر صف ،برخوردهای خشن در حیاط مدرسه و

تاریخ ما نیست .شاید عمر عصر تالش برای دوری جستن از این

به هنگام زنگهای تفریح از سوی مسئولین مدرسه را نیز از یاد

دو مجازات ،باالخص در حوزهی فرهنگی ،در خانواده و مدارس ما

نبردهاند .شلنگهایی که شالق وار بر بدن کودکان فرود میآمد و

به دو دهه نیز نرسد .مدرنیت و تغییر ،روندهایی پیوستی هستند و

قرار بود به مانند عصر صفوی یا قجری منجر به تنبیه خاطی شود.

در سیر تکاملی دیروز ،با ساختن امروز برای فردا شکل میگیرند.

میتوان به خاطرات شفاهی کودکان آن روزها که جوانان و

باید صبور بود و اما بر اصول امروزین ،بر حقوق بشر و ضد اخالق

میانساالن امروزند و همچنین مسنترها مراجعه کرد .ترکههای

و حقوق انسان بودن شالق و تازیانه تاکید کرد تا گام به گام و

چوبی درختان که خوب در آب خوابانده میشده تا به وقتش ،در

آرام آرام این عادت امروز زشت نیز ،از ملکمان رخت بربندد .تا آرام

سرما و گرما به کار تادیب کننده بیاید.

آرام به جای تازیانه و خشونت ،اخالق و انسانیت و نگاه درمان

اما در سه ماههی اول سال جاری نیز انگار دستگاه قضایی و

محور به مجرم نه نگاه انتقام محور جایگزین شود و تا روزی برسد

نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران اراده کردهاند تا این سنتِ

که شالق و تازیانه برای تمامی مردم ما امری به شدت قبیح و

قدری خفته را ،دوباره زنده کنند و باز به یاد اعقابشان در عصرها و

نادرست و غیرعقالنی باشد .میتواند این روز دیر نباشد.

پرونده ی ویژه

متولدین این دههها همچنین ”شلنگها“” ،چوبها“ و

مبنای زور ترکه و شالق و گزمه و عسس.

اجتماعی

تنبیه یا تربیت را رد گیری ،شناسایی و گاه مشاهده کرد.

مردم ایران نه با مذاکره که با تازیانه به برجام برسند .برجامی بر

قرون ،مردمان را به شالق ببندند و تادیب زورکی خلق اهلل را در
هزارهی سوم در دستور کار قرار دهند 444 .ضربه برای وبالگ

منابع:

نویس ساوهای ،شالق برای کارگران بافق ،شالق زدن  57کارگر

 -5مجازات شالق ،وبسایت موسسهی حقوقی

معدن آق دره ،و بعد  0402ضربه برای  02نفر دختر و پسر
دستگیر شده در یک پارتی ،برای ”درس عبرت“ ،تنها مشتی از

 -5جوان جعفری ،عبدالرضا ،جامعه شناسی کیفری امیل دورکیم ،وبسایت
انجمن جامعه شناسی ایران ،مرداد ماه 5098
 -0مجموعه کتب مقدس شرق ،ترجمهی اوستا ،وندیداد ،دانشگاه آکسفورد:

خروار آوار خبرهای شالق محور ،از آغاز سال شمسی جاری است.

5008

انگار حاکمان بر تخت تکیه زده در عصر پسابرجام قصد دارند تا با

 -4پایگاه اطالع رسانی اوستا ،دینکرد ،کتاب هشتم
 -2مجموعه کتب مقدس شرق ،ترجمهی اوستا ،وندیداد ،دانشگاه
آکسفورد5008 :
 -0تعریف تازیانه در ویکیفقه

 -7در ارتباط با عناصر هویتی ایرانیان امروز و نقش دین و
فرهنگ ر.ک به رجائی ،فرهنگ ،مشکلهی هویت ایرانیان امروز،
نشر نی5095 :
 -0داستان و سرگذشت بهرام در شاهنامه ،آفتاب 0 ،خردادماه
5095
 -9تاریخچهی چلوکباب ایرانی در گذرزمان ،آفتاب 7 ،مهرماه
تنبیه دانش آموزان به مدد وسایلی نظیر ترکه و کمربند در دهه ی شصت و ماقبل آن در
مدارس کشور رواج بسیار داشت

5000
” -58ساواک“ ،برنامهی پرگار بیبیسی فارسی 08 ،تیرماه 5094
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پرونده ی ویژه

فقر و شالق ،سهم عادالنهی مردم و کارگران شهر طالیی ایران
همین شکایت کارفرما ،باعث شد که حکم جریمه و شالق برای

اجتماعی

مهدی حمیدی شفیق
فعال مدنی
خبر شالق خوردن  57کارگر معدن طالی آق دره تکاب را اولین
بار وحید یاری وکیل مدافع این کارگران در مصاحبه با سایت ایلنا

اعالم کرد .به گفتهی وی احکام قضایی این کارگران که شامل
اجرای حکم شالق و پرداخت جزای نقدی بود ،با شکایت
کارفرمای معدن آق دره ،در واپسین روزهای اردیبهشت ماه به
اجرا در آمده است .وی در این رابطه گفته است ،این کارگران
براساس دو پروندهی قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها
تشکیل شده بود ،به ترتیب در شعبهی  585دادگاه کیفری در شهر
تکاب و شعبهی  58تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه
شدند و در مجموع متهمان این پرونده ،به تحمل مجازات تعزیری
حبس ،پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شالق محکوم شده
بودند .در نهایت با اعالم گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو
مقام قضایی ،مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و
مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شالق در مورد
هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
قضیه از آنجا آغاز شد که در دی ماه سال گذشته شرکت پویا
زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طالی آق دره 028 ،نفر از

کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد
کاریشان تعدیل کرد .در اعتراض به این اقدام کارفرما ،تجمع
گستردهای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجهی
برخورد عوامل نگهبانی با معترضین ،حوالی ساعت  0شب روز
ششم دی ماه سال  90یکی از کارگران ،که تحت فشار روحی
شماره  62وارده شده قرار داشت ،در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام
تیر
به خودکشی کرد .در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به
1395

اتهام ایجاد اغتشاش ،حدود  50نفر از کارگران را بازداشت کرد.

 57نفر از کارگران صادر شود.
پس از انعکاس گستردهی این خبر در رسانههای فارسی زبان
داخلی و خارجی و اعتراضات شکل گرفته به این حکم غیرعادالنه
در شبکههای اجتماعی ،در واکنش به این اخبار و اعتراضات،
رئیس دادگستری آذربایجان غربی طی مصاحبهای در مورد اجرای
این حکم گفت":برخالف ادعاهای مطرح شده و جوسازیها ،این
موضوع اجرای حکم شالق برای کارگران نبوده است و افرادی که
مجازات شدند برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند .اما با
توجه به مستندات موجود این تکذیب کارساز نشد و با توجه به
پوشش گستردهی خبر و اعتراضات شکل گرفته ،مسئولین این
قضیه یک به یک وارد صحنه شدند .ابتدا علی ربیعی ،وزیر کار،
رفاه و امور اجتماعی ،رضا نقیزاده ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه که بیاطالعی

از اجرای حکم مجازات شالق کارگران معدن طالی آق دره بود،
از کار برکنار کرد .علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و
جهانبخش محبینیا نمایندهی میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب هم
هر یک جداگانه وعده دادند تا پیگیر این قضیه در مجلس باشند.
نادر قاضیپور ،نمایندهی جنجالی اورمیه هم به جمع واکنش
دهندگان پیوست و قول داد که سه وزیر کشور ،صنعت و معدن و
کار ،رفاه و اموراجتماعی را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند.
در این اثنا ،انتشار عکسهایی از ماشینهای لوکس و قیمتی یک
جوان  58ساله به نام مهدیار احمدی در کانادا که گفته میشود
پسر یکی از صاحبان اصلی شرکت پویا زرکان معدن آق دره
تکاب ،به نام مجید احمدی نیری است ،باعث شد تا اعتراضات
مردمی به این حکم غیرانسانی در شبکههای مجازی اجتماعی
شدت بیشتری بگیرد .در گزارشهای خبری مختلف ،عباس
احمدی نیری و مجید احمدی نیری صاحبان اصلی شرکت پویا
زرکان خوانده میشوند .همچنین گفته میشود که این دو از

اعضای سابق سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران هستند.
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به آذربایجان غربی اشارهای به این اتفاق نکرد؛ نه خود وی که

همچنان درگیر فقر و محرومیت و عقب افتادگی از روند توسعه

هیچ یک از اعضای کابینه یا سخنگوی دولت در این مورد عکس

هستند و گرد محرومیت در جای جای این شهرستان کهن و با

العملی نشان ندادند .البته همان طور که عنوان شد وزیر کار ،رفاه

فرهنگ غنی دیده میشود .به غیر از زبالههای صنعتی و سدهای

و امور اجتماعی ،مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی را برکنار

باطله و نشت مواد آالینده ،تنها سهم تکاب از منابع و معادن غنی

کرد ،اما در پی وقوع این اتفاق تلخ و غیرانسانی هم شاهد آن

طال به کارگیری چند صد نیروی کار در معادن و کارخانجات طال

بودیم که ،مسئولین امر از خود سلب مسئولیت میکنند و توپ را

است؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند ،ساعات کاریشان زیاد است

به میدان دیگری میاندازند.

و اغلب حقوق نمیگیرند و هر وقت صاحب کارخانجات طال اراده

در این میان با اجرای این حکم شالق توجه همه به شهرستان

کند ،میتواند آنها را مورد تعدیل نیرو قرار دهد و بیکار کند و در

تکاب هم جلب شد؛ یک شهرستان محروم و دورافتاده در شمال

صورت اعتراض شالق میخورند!

غرب کشور که با وجود داشتن توانمندیهای بالقوه در زمینهی

به هر حال با اجرای این حکم یک بار دیگر جامعهی مدنی ایران

صنایع دستی و فرش دستباف ،وجود آثار باستانی و جهانی تخت

متوجه وضعیت اسفبار و غیرانسانی کارگران در ایران شد که با

سیلمان و پتانسیلهای گردشگری ،طبیعت بکر و منحصر به فرد،

توجه به رکود شدید اقتصادی در چندین ساله گذشته ،بسیاری از

به علت دارا بودن دو معدن بزرگ طال -که از بزرگترین معادن

آنها بیکار شدهاند .اگرچه در طی چند سال گذشته اعتراضات

طالی خاورمیانه محسوب میشوند -در فقر و محرومیت به سر

کارگری در ایران گسترش پیدا کرده ،اما دولت همواره این

میبرد .این شهرستان یکی از مهاجرفرستترین شهرستانهای

تجمعات کارگری را سرکوب و مانع از گسترش این اعتراضات

استان آذربایجان غربی است و آمار بیکاری و فقر در آن بسیار

شده است .برخی از این فعالین کارگری سرشناس اکنون در زندان

باالست .دو معدن بزرگ طالی تکاب به فاصلهی 58کیلومتر از

به سر می برند و یک دلیل عمده این مسئله ،ضعف و نبود

هم ،در بخش تخت سلیمان ،در  42کیلومتری این شهر واقع

تشکلهای کارگری مستقل است که از حقوق کارگران دفاع کند

شدهاند.

و نگذارد که حق آنها پایمال شود.

معدن طالی آق دره در  08کیلومتری شهرستان تکاب و 52

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم که به تعطیلی بسیاری از

کیلومتری مجموعهی میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان

کارخانههای تولیدی یا تصمیم آنها برای تعدیل نیرو یا تعویق در

در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است .این معدن بیش از 08

پرداخت حقوق کارگران انجامیده ،باید منتظر ماند و دید که آیا باز

تن ذخیرهی قطعی طال دارد .فعالیت کارخانهی استحصال و

هم شاهد آن خواهیم بود که چنین احکام غیرانسانی علیه کارگران

فرآوری طالی پویا زرکان در جوار معدن طالی آق دره از سال

صادر شود .حکم شالق کارگران معدن بافق که بالفاصله پس از

 5000با سرمایهای بالغ بر بیست میلیون دالر در شهرستان تکاب

اجرای حکم شالق این کارگران خبری شد ،نشان داد بله این روند

آغاز گردید .در این کارخانه ساالنه  5/5تن طالی  54عیار

ادامه دارد؛ کارگران مشغول شالق خوردناند!

استحصال میشود .عالوه بر آن ،معدن طالی زره شوران،
بزرگترین معدن طالی خاورمیانه بوده و مهمترین و اصلیترین
ذخیرهی معدنی و غنیترین نقطهی طالخیز کشور به شمار
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اجتماعی و رسانههای خبری مختلف ،حسن روحانی ،در سفر خود

اما اهالی این منطقه با وجود داشتن ثروتهای عظیم معادن طال

اجتماعی

علیرغم وقوع این اعتراضات گسترده و فراگیر در شبکههای

میرود.

شماره 62
تیر
1395
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فراتر از زخم تازیانه
است .اما کدام موازین به مواردی را برمیشمارم.

اجتماعی

دکتر فریبرز رئیس دانا
اقتصاددان و فعال حقوق بشر
شالق زدن به کسانی که قدرت مسلط در جامعه آنها را مجرم و
گناهکار میپندارد ،از دوران گذشته در نظام های خود کامگنی و

سلطه گرایی متمرکز یا نامتمرکز ملی و محلی به جنای مناننده
است .این کار یک اقدام تنبیهی است .من تقریباً در دنیای امنروز
استفاده از این روش را در هیچ کجای دنیا ،از کشورهای بسیار کم
توسعه تا کشورهای بسیار توسعه یافته ،و با انواع نظامهای دینی و
دنیایی و انواع ایدئولوژیهای حاکم سراغ ندارم مگر در ایران و دو
سه کشور دیگر دارای دولت اسالمی (از جمله عربستان) و در چند
گروه شبه نظامی اسالمی تسلط یافته در بخشی از کشنورهنای
خاور میانه (از جمله داعش).
شالق زدن در این کشورها و گروهها که پیشرفته ترینننشنان از
حیث اقتصادی و اجتماعی ایران است ،ابزاری قانونی یا شرعی ،یا
هر دو ،برای مجازات به اصطالح مجرمانی اسنت کنه خنالف
شماری از دستورهای شرعی -قانونی رفتار کردهاند .این مجنازات
در کنار حبس به مدتهای مختلف ،محرومیت ،گردن زنی ،قطنع
اعضای بدن به ویژه دست و پا ،سنگسار کردن ،اعدام با طناب دار
یا تیر باران برقرار است .بررسیهای زیادی را که خنوانندهام ینا

خودم انجام دادهام به من نشان دادند که این مجازات در اسناس
جنبهی انتقام گیری از مجرم مفروض دارد؛ گر چه در حقوق جاری
به عنوان ابزاری برای عبرت آموزی (به ویژه وقتی در مالء عنام
صورت میگیرد) و برای پیشگیری از ارتکاب جرایم و سرایتِ آن
به منظور حفاظت از حقوق مردم عنوان میشود .اما این مجنازات
شماره  62هم از حیث ریشه و پیشینه و هم از حیث تاثیرگذاری ناچیزش در
تیر
پیشگیری از جرایم ،بیشتر ابزاری است برای انتقام گنرفنتنن از
1395

کسی که موازین مورد تائید و تاکید ساختار قدرت را زیر پا گذاشته

شالق زدن به کسانی که شرب خمر کردهاند یا روابط به اصطالح
نامشروع داشتهاند یا موارد مشابه ،آن نظم اجتماعی و اخالقنی را
بر هم میزند که حاکمان (و سلسله مراتب شرعی و قضناینی و
امنیتی آن) نه تنها آن ها را می پسندند بلکه بنرای پنا بنر جنا
نگهداشتن ساخت مندی قدرت و نظم اجتماعی منطنلنوب خنود
ضروری میدانند .اما حاکمان ،هر چند هم از روی نیت اخالقی و
شرعی و سنتی این پسندیدن (و ناپسندیدن) را دنبال کننننند در
عمل حاکمانِ نظامی هستند که اصلیترین وجه آن وجه طبقاتنی
است :کسانی کار میکنند ،رنج میبرند و ارزش میآفنریننننند و
کسانی قدرت دارند و در آن ارزشها را تصاحب میکنند و اگر هر
دوی آنها سرشان در چارچوب نظم و محدودههای تعیین شده به
کار خودشان باشد ،این نظام بی درد سر به کار خود ادامه میدهد.
اما در این نظام امکانات واقعی کامالً نابرابر است و برای صاحبان

مکنت و قدرت امکان خریداری مستقیم و نامستقیم و اقتصادی و
سیاسی قاضی و حاکم و امکان برخورداریهای کاالیی و رفاهی و
جنسی و خدماتی به گونه ای پنهان یا آشکار و مشروعیت ینافنتنه
وجود دارد ،اما برای انبوه محرومان خیر.
اما از این گونه جرایم که بیرون بیاییم ،میرسیم به جرایمی کنه
فقط جنبهی اخالقی ندارند بلکه به دست انندازی بنه منال ینا
سرپیچی از نظم قدرت و فرمانبرداری مربوط میشود .مشنخنص
است که در این صورت استفاده از تازیانه ابزاری برای وادار کردن
به قبول نظم طبقاتی و سلسله مراتب قدرت و عبودیت است .بنه
زبان محمد مختاری در نظم شبان رمگی ،شبان باید شنالق بنه
دست رمه را به جایی هدایت کند که خوب بچرد و سپس خنوب
زیر چاقوی ارباب قرار گیرد.
در دنیای سرمایه داری معاصر ایران ،که نظنام سنرمناینه داری
ناکارآمد است ،رانت خوار ،فاسد ،بسیار تبعیض آمیز و ناعنادالننه،
متکی به فرهنگ و روابط اجتماعی پدر ساالرانه و اخالق منداری

تمرکز گرا و تظاهر آمیز ،تمامی ابزارهای سرکوب کهن به یناری

18

سیاستهای هیپوکریسی حمایت شود .تازیانه و سنگسار در برابنر

جنبهی ترکیبی داشته باشد.

زندان و اعدام.

رواج شالق به طور عام در جامعه و به طور ویژه در فنرود آوردن

به کاربردن پی در پی مجازات تازیانه زنی در پوشش قوانینن بنه

تازیانه بر پیکر کارگرانی که طال استخراج میکردند و نان خنالنی

اصطالح مدون و مدنی در سالهای اخنینر عنلنینه کنارگنران،

میخوردند امری تصادفی یا سلیقهای نیست ،همان طور که معدن

محصالن ،جوانان و هنرمندان (چه اجرا شده چه تقریبناً منعنلنق

طال در تکاب و شرکتی که از آن بهره برداری میکرد ،تصنادفناً

مانده) فقط نشانهی جان سختی خود به خودی ابزارهای ممنکنن

مورد بهره برداری قرار نگرفته بود .ترکیبی از قدرت اقنتنصنادی

اما ناکارآمد در سرمایهداری نوین اما بیکفایت فعلی نیست .اینن

ملیتاریستی –روحانی -بوروکراتیک بر آن چنان خوان زری سینه

ابزارها به کار میروند چون صحنهی

افکنده است و چنان ولع و شنهنوت

قدرت اقتصادی و ایدئولوژی سیاسی

شالق زدن به کسانی که شرب خمر کردهاند یا روابط به اصطالح مال اندوزی روحش را تسخیر کنرده

پرونده ی ویژه

شرافت نظم سرمایه ساالری و سلطهی اجتنمناعنی منوجنود و

این طبیعی است که ابزارهای سرکوب و به انقیاد کشانندن ننینز

اجتماعی

ابزارهای جدید میآیند تا در زیر سایهی احکام مقدس ،از وجدان و

است برای حفظ پایههای مادی تناقضآمیز این جامعه -بننا بنر

و چهرههای تقدس ننمناینانی آن نامشروع داشتهاند یا موارد مشابه ،آن نظم اجتماعی و اخالقی را بر است که با خشونت تمام و ابزارهنای
هنوز به این ابزار نیاز دارد .حاکنمنان
مجلس و قاضیان ،چنان که تاکننون
نشان دادهانند ،در منجنمنوع در
کارنامهی خود بقای نظامی را کنه

بیشترین سودها را متوجه کمتنرینن
تعدادِ افراد به قدرت نشستهی فاسند
میکند و میلیونها فقیر و بیکار بنه

هم میزند که حاکمان (و سلسله مراتب شرعی و قضایی و امنیتی
آن) نه تنها آنها را میپسندند بلکه برای پا بر جا نگهداشتن
ساختمندی قدرت و نظم اجتماعی مطلوب خود ضروری میدانند.
اما حاکمان ،هر چند هم از روی نیت اخالقی و شرعی و سنتی این
پسندیدن (و ناپسندیدن) را دنبال کنند در عمل حاکمانِ نظامی
هستند که اصلیترین وجه آن وجه طبقاتی است :کسانی کار
میکنند ،رنج میبرند و ارزش میآفرینند و کسانی قدرت دارند و در
آن ارزشها را تصاحب میکنند و اگر هر دوی آنها سرشان در
چارچوب نظم و محدودههای تعیین شده به کار خودشان باشد ،این
نظام بی درد سر به کار خود ادامه میدهد.

کامل و ترکیبی وارد عمل میشود تنا
هر اخاللی در امر بهره کشی خود را
در نطفه خفه کند :تازیانه و زنندان
برای کارگران معنتنرض بنه وضنع

فالکت بار خود در کانهای طال خیز،
زندان برای هنر مندان سرفراز کنه
برای ارائهی هنر آزادوار دسنت بنه

جای میگذارد ،در سر داشنتنهانند و

کنش مستقل هنری زدهاند ،تازیانه و

بدان عمل کردهاند.

زندان برای محرومانی که میخواهند

همان گونه که آنها معجونی از واپسگرایی و ولنع سنود بنری

در راه آزادی و نه بندگی مجدد ،فارغ التحصیلی خنود را جشنن

نوینند ،ابزارشان برای ارعاب و به سکوت و تمکین کشاندن ننینز

بگیرند و بگیر و ببند جوانانی که میخواهند کمی شادمانهتر بزیند.

مجموعهای از ابزارهای قدیم و جدید است ،بنابراین حکومتهایی
این چنین ،فقط تا حدی حکومتهای شالق ساالر بنه حسناب
میآیند .حتی امتیازهایی که در مواردی از حیث قناننوننی بنرای
بخشهایی از جامعه (زنان به اصطالح مجرمان سیاسی) در ننظنر
گرفته میشود ،در کنار تهدیدهای آشکار و پنهان دیگری است که

شماره 62
تیر
1395

از تجربههای گذشته و حال و در شیوههای کهنه و نو بر ساخنتنه
میشود .جامعه را بخشهای سننتنی و روحناننینت در کنننار
دستگاههای پیشرفتهی امنیتی اداره میکنند  -و این ضنرورتنی
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کرامت انسانی در قانون اساسی ایران
مصونیت تعرض به آن است .لذا حسب تصریح قانون اساسی

حقوقی

حسین احمدی نیاز
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

مهمترین دغدغهی قانون ،توجه و لحاظ نمودن کرامت انسانی
است که در قالب بیان تکالیف و وظایفی برای دولت و ملت این

مهم را بیان میدارد؛ بدین معنی که خط قرمز هر قانونی کرامت
انسانی خواهد بود .هیچ نهاد ،سازمان و شخصی حق تخطی از
کرامت انسانی یا نقض آن را نخواهد داشت .کرامت انسانی،
مقدسترین رکن برای حفاظت و حراست از کیان انسانی است .بر
این مبنا تالش تمامی مکاتب حقوقی بر این بنا قرار گرفته است.
رنسانس تحول شگرفی در این راستا ایجاد کرد که تصویب قانون
اساسی و حقوق شهروندی انقالب کبیر فرانسه را میتوان نام برد
که بعداً اندیشههای روسو ،هابز و جان الک و غیره موثر در تدوین
منشور اعالمیهی جهانی حقوق بشر گردید .اعتالی حقوق بشر در
پرتو اصل مترقی کرامت انسانی شکل گرفت و همهی دولتهای
جهان خود را متعهد به رعایت و پایبندی به آن در منشور ملل
متحد دانستند.
بر این اساس متمم قانون اساسی مشروطیت کلیاتی در باب
کرامت انسانی بیان میداشت که برای آن زمان امری

کرامت انسانی جایگاهی رفیع در قانون اساسی دارد این امر در
قوانین عادی نیز جریان دارد به نحوی که در قانون مدنی و یا
مجازات و دادرسی کیفری لحاظ شده است.
با این حال آنچه مهم است ،عمل به قانون و اجرای آن است.
کرامت انسانی نیازمند اعتقاد به آن و اجرای ذره ذرهی آن است .از
سوی دیگر یکی از اهداف اصلی رعایت کرامت انسانی ،تنظیم و
تصویب قوانین مبتنی بر دادرسی عادالنه است .رسیدگی به
دعاوی و توجه به اصحاب دعوی باید مبتنی بر دادرسی عادالنه
باشد .یکی از پایههای اساسی کرامت انسانی ،دادرسی عادالنه
است .قانون آیین دادرسی کیفری نوین گامهای خوبی برای
تحقق این مهم برداشته است اما هنوز بسیاری از قوانین نیازمند
اصالح و هماهنگی با این امر مهم هستند .از دیگر سو آیا تعارضی
در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ سوالی است که صاحب نظران به

آن پاسخ دادهاند و باید در مقالهای تخصصی به آن پرداخت .اما
واقعیت مسئله این است که دادرسی عادالنه ،برابری ،دسترسی
آسان به عدالت قضایی ،حاکمیت قانون و غیره بخش الینفک هر
قانون خوبی است که تحقق آنها موجب تعالی کرامت و
ارزشهای انسانی خواهد شد و معیار یک قانون خوب توجه به
کرامت انسانی و اجرای آن است.

ارزشمند محسوب میشد .با پیروزی انقالب اسالمی

فصل سوم از قانون اساسی از اصل نوزدهم لغایت اصل
چهل و دوم تحت عنوان فصل حقوق ملت نام گرفت
که منبعث از اعالمیهی جهانی حقوق بشر است.
همچنانکه اصل نوزدهم این قانون با مادهی  5اعالمیه
در یک راستا و واحد تلقی میشود؛ اگرچه در اصول
شماره  62دیگری از قانون اساسی میتوان از کرامت انسانی هم
تیر
اشاره کرد .اصل بیست و دوم قانون اساسی در باب
1395

کرامت جان ،مال و شغل و غیره شهروندان ایرانی و
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کرامت انسانی از دیدگاه اسالم
توجه به ارزش ذاتی و کرامت انسانی ،در دوران معاصر ،برآمده از
تعالیم مکاتب هستیگرا و انسانگرا میباشد .اما در آمنوزشهنای
یافت .در این نوشتار ،در آغاز ”مفهنوم کنرامنت“ را از جنهنت
ریشههای لغوی و کاربرد آن در نخستین منبع اسالم یعنی قنرآن
بررسی میکنیم .سپس به ”کرامت دوگانهی انسان“ پرداخته و بنه
تفاوتهای کرامت تکوینی و اکتسابی انسان ،اشاره میکنینم .در
بخش سوم ،به برخی از ”ویژگیهای برجستهی کنرامنت ذاتنی
انسان“ در گفتمان دینی اشاره خواهیم کرد .با توجه به برخنی از
احکام صادره اخیر ،مثل محکومیت به شالق ،بحث کوتناهنی در
مورد بررسی ”کرامت انسان و مجازات های تحقیر کننده“ پناینان
بخش این نوشتار خواهد بود.
اول -مفهوم کرامت
الف) ترمینولوژی واژهی کرامت :از جهت لغوی ،واژهی ”کرامنت“

از ریشهی ”کَرُم“ برآمده است .در ادبیات قرآنی ،خداوند ،انسان و
سایر اشیاء به وصف کرم و کرامت توصیف شدهاند .کرامت ،گاهی
به خود خدا نسبت داده شده است و گاهی به مخلوقات خداوند.
راغب در کتاب لغتنامهی خویش” ،مفردات“ ،توضیح میدهد کنه
واژهی کَرُم هرگاه در مورد خداوند به کار برده شده و او بنه اینن
واژه توصیف شده باشد” ،اسمی است برای احسنان و ننعنمنت
بخشیدن ظاهر و روشن او“ و هر گاه انسان با این واژه وصف شود
در آن صورت ”اسمی است برای اخالق و افعال پسندیدهای که از
انسان ظاهر میشود“.

()5

وی سپس ”تکریم“ انسان را به معنای نوعی از بنزرگنداشنت از
انسان یا رسیدن سودی به انسان ،معنا میکند ”که در آن نقصنان
و خواری نباشد یا چیزی که به او میرسد او را کریم یا شنرینف
گرداند“ ؛ به همین دلیل کرامت انسان بر شرافت ،بنزرگنواری و
ارزشمندی ذاتی وی داللت میکند.
ب) کاربرد وصف کرامت در قرآن :هنگامی که در قرآن ،خداوند به

محقق و پژوهشگر دینی

اندیشه

کهن دینی نیز میتوان نشانها و نشانههایی از تکریم ذاتی انسان

حسن فرشتیان

وصف ” کریم“ توصیف میشود ،اشاره به بینیازی کامل و احسان
وافر وی دارد )5 ( .هنگامی که سایر افراد به وصف کرامت توصیف

میشوند ،اشاره به شرافت و ارجمندی و کامل بودن آنان دارد .در
آیاتی از قرآن ،پیامبران ( ،)0فرشتگان ( ،)4انسان ( ،)2به دلیل کامنل
بودنشان به وصف ”کرامت“ توصیف شدهاند.
در آیات دیگری از قرآن ،برخی از اشیائی که در نوع خویش کامل
هستند نیز به کَرُم توصیف شدهاند مثل قرآن (  )0که کتاب کاملنی
توصیف شده است .همچنین سایر اشیاء مثل رزق کریم ( ،)7پاداش
کریم ( ،)0نامهی کریم ( ،)9موجودات جفت کنرینم ( ،)58کشنت و
زراعت کریمانه (  )55گفتار کریمانه (  )55و غیره ،در هنمنهی اینن
موارد ،وصف کرامت ،کامل بودن آن شی در ننوع خنوینش را
میرساند.
پس از ذکر نمونههایی از توصیف به کرامت ،راغب با اشناره بنه
آیهی «إِن كَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ كَتقاکُم »(گرامیترین شما در پیشگاه
خدا با تقواترین شماست .حجرات ،)50 (:نتیجهگیری میکنند کنه
” هر چیزی که در حد و غایت خودش شریف و ارجمند باشند بنا
واژهی کرم توصیف میشود“.
از توصیفات فوق میتوانیم نتیجهگیری کنیم که منظور از کرامنت
انسان ،ارزش و شرافت وی است که وی به دلیل جایگاه وینژهای
که در میان سایر آفریدهها دارد ،از آن شرافت و کرامت برخنوردار
است .به عبارتی دیگر ،انسان به دلیل ،ویژگیهای آفرینننشنی و
بهرههای وافری که دارد ،از کرامت برخوردار است.
دوم -کرامت دوگانهی انسان
کرامت سایر موجودات ،کرامتی تکوینی است کنه بنه هنننگنام
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آفرینش به آنان اعطا شده است .اما کرامت انسان بر دو نوع است:

همه آدمیزادگان ،به مجرد آفریده شدن ،از این کرامنت ذاتنی و

کرامت تکوینی ،و کرامت اکتسابی.

تکوینی برخوردار میگردند.

الف -کرامت تکوینی انسان :کرامت تکوینی انسان ،کرامتی اسنت

ب) کرامت اکتسابی انسان :کرامت اکتسابی انسان ،کرامتی اسنت

که به انسان به هنگام آفرینش وی داده شده است .این کنرامنت،

که آدمیزاده با تالش خود ،آن را به دست میآورد .این کرامت ،در

ذاتی و بخشی از ذات وی میباشد قابل جداکردن از انسان نیست.

تداوم همان کرامت ذاتی نخستین اسنت .آن کنرامنت اولنینه،

همهی انسانها از این کرامت بهرهمند شده و منیشنونند ،اینن

خمیرمایه و پتانسیل این کرامت اکتسابی است .به تعبیری دیگنر،

کرامت سبب فخر انسان نسبت به سایر موجودات میشنود ،زینرا

آن کرامت تکوینی در درون خویش پتانسیل بالقوهی این کرامنت

وی از جامعیتها و کاملیتهایی برخوردار است که سایر موجودات

دومی را دارد ،زمانی به این کرامت دومی میرسد ،که استعدادهای

برخوردار نیستند ،به همین دلیل خداوند به این کرامت انسان اشاره

بالقوهاش را تبدیل به بالفعل کرده باشد .انسان با تالش میتوانند

میکند که سایر موجودات و طبیعت در تسخیر وی قرار میگیرند:

به این کرامت دستیابی پیدا کند .این کرامت ،به همهی انسنانهنا

"وَلَقَدْ کَرمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْنرِ وَرَزَقْننَناهُنمْ مِننَ

داده نشده است ،بلکه انسانهایی که سعی کردهاند به آن پارسایی

الطیبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا .ما بنننی آدم را

و خودسازی برسند و به همان مقدار که به مقام آدمیت رسینده و

گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راهنوار

شایستگی الزم را اکتساب کردهاند ،نزد خالق جهان هستی گرامی

حمل کردیم ،و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی دادیم ،و

داشته میشوند .لذا در قرآن تصریح شده است که گرامیترین و با

بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیدیم .االسراء 78 :ولنی اینن

کرامتترین شما نزد خداوند ،پارساترین شماست” :إِن كَکْرَمَکُمْ عِنْ َد

کرامت سبب فخر انسانی بر انسان دیگری نمیشود ،زیرا همنهی

اللهِ كَتْقاکُمْ؛ حجرات.“50 :

انسانها از در بدو آفرینش و به مجرد

در مقابل کرامت اکتسابی انسنان،

آفریده شدن ،از این کنرامنت ذاتنی

واژهی اهانت قرار دارد؛ یعنی انسان

بهرهمند شده و میشوند.

با ارادهی خویش ،به سوی پستی و

در مقابل کرامت ،اهانت و پَستنی و

ذلت گام بردارد و خویشتن را خنوار

خواری قرار دارد .این پستی و خواری

سازد و به خویشتنِ خویش توهینن

در مورد کرامت تکوینی انسان ،بنی

روا دارد .لذا در قرآن تصریح شنده

مورد است زیرا از لنحنظنهای کنه

است که هرکسی را که خدا او را

نطفهی بیارزش ،موزون و بنامنقندار

پست سازد هیچ کس او را بنزرگ

شده و در مدار انسنان بنودن قنرار

نخواهد داشت” :وَمَنْ یهِنِ اللهُ فَمَنا

میگیرد و تبدیل به انسان منیشنود:

لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ ،الحج.“50 :

” مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدرَهُ .از ننطنفنهی

سوم -ویژگی های کرامت ذاتنی

ناچیزی او را آفرید ،سنپنس انندازه

انسان

گیری کرد و موزون ساخت .عنبنس:

کرامت انسان ،در فرهنگ اسالمی،

 ، “0از آن لحظه از ”بیارزشی“ خارج

به شرافت ذاتی انسان توجنه دارد.

میشود و به عنوان انسان از کرامنت

اولین ویژگی این کرامت انسناننی،

برخوردار شده و تکریم میگردد .لنذا

آزاد بودن و آزادگی انسان است که
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برود ،بلکه مجاز نیست خویش را در برابر قدرتمندان خوار و حقینر

میکردند .امام پرسید ” :این چه رفتاری بود که اننجنام دادیند!؟“

سازد (ب) .این کرامت ،منحصر به گروه خاصی از انسانها نیست،

پاسخ دادند این شیوه و سنتی است که به وسیلهی آن سران خنود

همهی انسانها صرف نظر از نژاد و ایمان خویش ،از این کرامنت

را بزرگ مىشماریم .امام آنان را از این رفتار برحذر داشت زیرا که

ذاتی برخوردار هستند (ج) .کرامت ذاتی انسان ،فقط برای خودیها

در این رفتار تحقیر و خواری انسانهایی بود که پیاده در بنرابنر

و همفکرها و هم دینها نیست ،غیرخودیها نیز به همان مینزان

مرکب دیگری میدویدند .لذا امام آنها را از این رفتار ذلت آمنینز

خودیها از این کرامت برخوردارند (د).

نهی میکند ” :به خدا قسم زمامداران شمنا از اینن کنار سنود

الف) کرامت انسان و زیر یوغ بندگی نرفتن وی :مهمترین ویژگی

نمىبرند ،و شما با این رفتار خویش در این دنیا خنوینش را بنه

انسان ،آزاد و آزاده بودن وی است .سزاوار نیست کنه انسناننی،

سختی و مشقت مىاندازید ،و در آخرت دچار بدبختى و تنبناهنی

موجودی همانند خویش را ارباب خود بداند و خویش را بنرده و

مىشوید .و چه خسارت بار است مشقتى که به دنبال آن کنینفنر

رعیت او بخواند .انسان ،در بند و یوغ نمیگنجد و هیچ گونه ذلتی

خداوند است ،و چه سودمند است آسایشى که به همراه آن ایمننى

را نمیپذیرد.

از آتش جهنم

امام اول شیعیان در نامهی طوالنیاش به فرزندش حسنن ،کنه

برخالف شیوهی مرسوم آن زمان ،که مردم به احترام بنزرگنان و

میتوان آن را منشور رفتار اخالقی و انسانی نامید ،به وی توصینه

زمامداران ،پیاده در کنار مرکب آنان همراهی میکردند ،امنام بنه

میکند که کرامت ذاتی خویش را مراقبت کند تا مبادا به خواری و

این شیوهی همراهی دیگران ،تمایلی نداشت و نمیپذیرفنت کنه

پستی بگراید؛ به او هشدار میدهد که مبادا به زیر ینوغ بنردگنی

خودش بر مرکب سوار بوده باشد و همراهش پیاده در رکاب وی

دیگری برود ” :نفس خود را از هر پستى به گرامى داشتنش حفنظ

راه برود .هنگامی که از صفین باز میگشت ،به قبیلهی ”شنبنام“

کن هرچند تو را به نعمتهاى فراوان رساند ،زیرا در برابر مقدارى

رسید .حرب بن شُرَحبیل شبامی به همراه حضرت حرکت میکرد.

که از کرامت نفس به خرج مىگذارى ،عوضى به دست ننیناورى.

امام سواره بود و او به احترام امام ،پیاده در رکاب امام راه میرفت.

بندهی دیگرى مباش که خداوند آزادت قرار

داده“)50(.

پرونده ی ویژه

دیگری برود (الف) .انسان نه تنها مجاز نیست به زیر یوغ دیگنری

محلی خویش ،مراتب احترام و تعظیم خویش بنه امنام را ابنراز

اندیشه

این ویژگی به وی اجازه نمیدهد تا زیر یوغ بردگی و بننندگنی

ایشان میدویدند و بدینگونه با شیوهی سنتی و با رعناینت آداب

است!“)54(.

علی از وی خواست که بازگردد و وی را اینچنین همراهی نکنند،

ب) کرامت انسان و خوار نکردن خویش در برابر اربناب قندرت:

زیرا اینگونه همراهی کردن ،موجب خواری فرد پیناده اسنت و

انسان با کرامت ذاتی آفریده شده است و سزاوار و شایسته اسنت

موجب غرور و خودپسندی حاکم میشود و در نهایت موجب عندم

که زندگی کریمانه ،همراه با عزت و آزادگی داشته باشند .انسنان

تعادل رفتار میان آدمیان است که از رفتار کرامت آمینز انسناننی

حق ندارد خودش را تحقیر و کوچک بکند .او بایستی پاسدار اینن

خارج شده و به رفتار خودپسندانه برای حاکم و ذلنینالننه بنرای

کرامت الهی بوده و خویش را در برابر دیگران خوار و بیشخصیت

رعیت ،تبدیل میشود.

نسازد.

در گزارش فوق ،امام از پیاده همراهی کردن زمامنداران تنوسنط

هنگامی که علی ابن ابیطالب ،در جایگاه رهبر جامعهی اسالمنی

مردم نهی کرده و این رفتار را موجب خودپسندی حاکم و خنواری

در مسیر سفر خویش به سوی شام ،به شهر انبار رسید ،بنزرگنان

رعیت میداند .در روایتی دیگر ،امام این رفتار را به گونهای کلی و

شهر انبار به همراه کشاورزان و دهقانان به استقبال امام آمدند و از

در همهی موارد و برای همه افراد نهی میکند که هیچ کنس در

اسبهای خویش پیاده شده و در جلوی مرکب امام پینشناپنینش

برابر کس دیگری چنین رفتاری نکند زیرا ”همراهی کردن پنیناده
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به دنبال سواره موجب انحراف و فساد سواره گشنتنه و ذلنت و

ساماندهی کند.

خواری مومن را سبب میشود(إنّ مشی الماشی مع الراکب ،مفسدة

لذا ضمن توصیه کردن مالک به خوش رفتاری با شهروندان ،بنه

للراکب ومذلّة للماشی)“.

وی توضیح میدهد که” :مهربانى و محبت و لطف به رعنینت را

امام در سخنانی در صفین ،از یاران خویش میخواهد که با وی به

شعار قلب خود قرار ده ،بر رعیت همچون حیوان درنده مباش کنه

شیوهای که با سرکشان و جباران سخن گفته منیشنود ،سنخنن

شکار و خوردن آنان را غنیمت شمارى ،که همانا رعینت بنر دو

نگویند .او بدینوسیله تالش میکند که یارانش در برابر وی اعتماد

گروهند :یا برادر دینى توانَد ،یا انسانهایى مانند تو“.

به نفس خویش را بازیافته و حریم کرامت انسناننی خنوینش را

چنانچه مالحظه میشود در این نامه ،وی به منالنک تنوضنینح

محفوظ نگهدارند .امام نگران آن بود که قدرت سیاسی وی بنه

میدهد که انسانها بر دو گروهند :یا برادران دینی تواند یا انسان

عنوان رهبر جامعه ،سبب لکنت زبان شهروندان شود و آننان بنا

های مانند تو .در مورد برادران دینی ،آموزشهای دینننی رفنتنار

خوارساختن خویش ،تالش کنند با گفتمانی چاپلوسانه بنا رهنبنر

مومنانه و برادرانه دینداران با یکدیگر را تبیین میکند و دیننداران

سخن گویند و حقایق را از وی پنهان دارند” :آنچنننان کنه بنا

بر مبنای باور دینی خویش ،بین خویش علقههنای منعنننوی و

سرکشان سخن مىگویند با من سخن مگویید ،و آنچه را از برابر

پیوندهای اعتقادی را احساس میکنند .اما در مورد غیر مومنننان،

مردم خشمگین پنهان مىکنند از من پنهان مدارید ،و با مندارا و

تالش میکند آن جنبههای کرامت ذاتی انسان را یادآوری کننند.

چاپلوسى با من معاشرت ننمایید ،و گمان نکنید که شنیدن سخنن

آن جنبههای کرامت ذاتی انسان ،خود علقهها و پیوندهای مهمنی

حق بر من سنگین است ،و مپندارید که تعظیم نابجاى خود را از

است که با یادآوری شاخصهی کرامت انسانی ،انسان سرتعظیم در

شما درخواست دارم ،زیرا آن که اگر سخن حق به او گفته شود ،یا

برابر حرمت دیگری فرو میآورد و حرمت کرامت ذاتی انسان ها را

عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سنگین آید ،عمل به حق و عندل

پاس میدارد.

بر او دشوارتر است .بنابراین از حق گویى یا مشنورت بنه عندل

د) کرامت انسانی ” غیرخودیها“ :کرامت انسانی چنانچه مشاهده

خوددارى نکنید“.
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شد ،خصیصه تکوینی و ذاتی همه انسانهاست .اما با تنوجنه بنه

ج) فراگیری کرامت در مورد همه انسانهنا :در بناور اسنالمنی،

تمایالت طبیعی انسانها بر توجه بیشتر به هنمنننوعناننی کنه

کرامت ذاتی انسان ،منحصر به انسانهای ویژهای نیست .بنلنکنه

پیوندهای مشترک عقیدتی یا خونی و نژادی دارند ،در آموزشهای

همهی انسانها صرف نظر از نژاد و ایمان و عقیده و بناورهنای

اسالمی نسبت به حق کرامت دیگران که وجه مشترک کمتری با

خویش از این کرامت ذاتی برخوردارند و دیگران بایستی حریم این

مومنان دارند تکیه و پافشاری شده است.

کرامت را حرمت و صاحب این شرافت را گرامی بدارند .علنی در

هنگامی که به علی خبر میدهند که غارتگران سپاه معناوینه بنر

عهدنامهی خویش به فرماندارش مالک اشتر نخعی ،هنگامی کنه

مردم هجوم برده و زیورآالت زنان را با خفت و خنواری از آننان

وی را به سوی فرمانداری مصر اعزام میکند دستورالعملهایی را

ربودهاند ،کامالً طبیعی است که علی نسبت به این جنایت برآشفته

برای تنظیم روابط میان حاکم و رعیت بیان میکند .منالنک ینار

شود و واکنشی نشان دهد .اما در این واکنش ،آنچه آموزنده است

وفادار علی و از مومنان اولیهای است که بر ایمان خویش وفادار و

واکنش علی در برابر تهاجم به زن یهودی است .علی با تاکید بنر

پایدار است .به نظر میرسد علی با توجه به اینکه میداند مالنک

قباحت این جنایت نسبت به زن یهودی ،بنر کنرامنت انسناننی

به دلیل ایمان و باورهای دینی خودش ،رفتاری مومنانه و برادرانه

دیگران ،یعنی غیر مسلمانان انگشت میگذارد تا به یاران خوینش

با مومنان خواهد داشت ،ولی نگران رفتار مالک با غینرمنومنننان

یادآوری کند که ”دیگران“ و ”غیرخودیها“ نیز مثل ”خودیها“ و

است .بر همین مبنا تالش میکند تا این رفتارها را با بیانی منطقی

”مسلمانان“ از کرامت ذاتی انسانی برخوردار هستند .در این گفتنار

24

مهاجمان ،بر زنی مسلمان و زنی در پناه اسالم تاخته و خلخال و

اسالم آن را ایجاد نکرد بلکه آنچه بود را امضا کرد و تایید نمود و

دستبند و گردنبند و گوشوارهی او را به یغما برده ،و آن بینننوا در

حتی شیوههایی تخفیف گرایانه را برای آن مقرر کرد تنا آسنینب

برابر آن غارتگر جز کلمهی استرجاع و طنلنب دلسنوزى راهنى

کمتری متوجه مجازات شنونندگنان شنود .در صندر اسنالم،

نداشته ...اگر بعد از این حادثه مسلمانى از غصه بنمنینرد جناى

مجازاتهایی مثل شالق ،تنبیهی ،عرفی محسوب میشد که قبل

مالمت نیست ،بلکه مرگ او در نظر من شایسته است“.
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کرامت ذاتی انسان هستیم ” :به من خبر رسنینده ینکنی از آن

مجازات شالق ،از احکام امضایی اسالم بود نه تاسیسی .ینعنننی

اندیشه

علی ،ما شاهد بروز خشم وی از جنایت بر زن یهودی با تکیه بنر

شیوهی زمانه و سیرهی عقالی هر زمانی بازمیگردد.

از پیدایش اسالم نه تنها در بین اعراب ،بلکه در بین سایر منلنل

چهارم -کرامت انسان و مجازاتهای تحقیر کننده

جهان نیز رواج داشت .لذا در آن زمان ،اینگنوننه منجنازاتهنا،

با توجه به حوادث اخیر ،که حکم به شالق رواج پیدا کرده است ،و

مجازاتی عرفی و مورد پذیرش آن جامعنه بنود .هنمچنننانکنه

با توجه به اینکه در اوایل خردادماه امسال ،هفده کارگر منعندن

مجازاتهای بدنی برای بدهیها و تعهدات مالی ،امری پذیرفنتنه

طالی آقدره در آذربایجان غربی ،به دلیل تحصن و اعنتنراضنات

شده در سیستمهای مختلف حقوقی بود ولی امنروزه ایننگنوننه

صنفی ،به مجازات شالق محکوم شدند و تازیانه خوردند؛ و چننند

مجازاتهای بدنی کامالً از سیستمهای مختلف حقوقی حذف شده

روز پس از آن ،تعدادی از کارگران معدن زغالسنگ بافق نیز بنه

است .در مورد شالق نیز ،در دوران مقرر شدن آن ،امری عرفی و

محکوم به شالق شدند ،به نظر میرسد در ادامهی بحث از کرامت

پذیرفته شده بود ولی امروز خوارکننده و تحقیر کنننننده تنلنقنی

انسان ،بیفایده نیست به برخی از مجازاتهای شرعی اشاره شنود

میشود.

که تحقیر کننده و خوارکننده متهمین و مجرمینن اسنت .بندون

ب) امکان تبدیل مجازاتهای خشن به منجنازات جناینگنزینن:

تردید ،برخی از این مجازاتهای شرعی فقط جنبهی ”بازدارندگی“

مجازات شالق بر دوگونه است؛ یا به عنوان ”حدَ“ اجرا میشود که

و ”آموزندگی“ ندارد بلکه جنبهی غالب آن ”تحقیرکنندگی“ است.

در مورد جرایم خاصی مقرر شده است و یا به عننوان ”تنعنزینر“

یکی از مجازاتهای تحقیر کنندهی انسان کنه هنماکنننون در

جاری میشود که بستگی به ننظنر قناضنی دارد .امنا امنروزه

کشورهای اسالمی مثل ایران رایج است” ،مجازات شالق“ اسنت.

مجازاتهای جایگزین در سراسر دنیا پدید آمده است ،از مجنازات

در این مجازات ،انسان به چارپایی تشبیه منیشنود کنه بنرای

حبس تا جریمهی مالی ،از محرومیتهای مدنی تا کنننتنرلهنای

فرمانبری بایستی تازیانه بخورد .این مجازاتها چگونه با کنرامنت

قضایی.

انسانی قابل جمع است؟ در این مورد ،توجه به نکات ذیل ،خالی از

بدون تردید ،در مثال فوق ،در مورد کارگران ،بر فرض این که آنان

فایده نخواهد بود.

رفتاری مجرمانه داشتند مثالً به كموال دیگران آسیب رسناننینده

الف) عرفی بودن این مجازاتها در صدر اسالم :احکام اسالم بنر

باشند ،اینگونه موارد اتهام جنبهی ” تعزیری“ دارد ،یعنی مجازاتی

دو نوع هستند :تاسیسی و امضایی .احکام تاسیسی احکامی هستند

اجباری نیست بلکه دست قاضی از جهت شرعی نیز برای اعمنال

که خود اسالم برای اولین بار آنها را ایجاد کرده است ولی احکام

مجازاتهای دیگر مثل حبس یا جریمه نقدی باز است.

امضایی احکامی هستند که قبل از اسالم نیز وجود داشته است اما

هنگامی که قاضی حکم به شالق میدهد ،هدف اساسی و اولیهی

پیامبر به عنوان شارع ،این احکام را تایید کرده و با همان عنرفنی

وی اجرای یک حکم شرعی نیست زیرا دست او برای حکنم بنه

که در عربستان و در آن زمان وجود داشته ،ایشان امضا کرده است

مجازاتهای دیگر باز است ،بلکه هدف اساسنی وی ،تنحنقنینر

تا حکم ضابطهمند و قانومند بشود .بنابراین برخی از احنکنام بنه

متهمان و خوار کردن آنان و شکستن روحیهی آنان است .بندون
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تردید ،قاضی قصد تحقیر او را دارد ،اما آیا او در جامعه نیز تحقینر

این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که بنه

میشود یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است زیرا این مجازات

درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد“.

خشن و تحقیرکننده ،احساس همدردی دیگران را نیز در آنها بنر
میانگیزد .به گونهای که حتی کسانی که با متهمان همسو و هنم

منابع:

جهت نیستند نیز ،با آنان همدلی و همدردی میکنند و آنهنا را

 -5ابی القاسم الحسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی ،المفردات فنی

سزاوار و مستحق شالق نمیدانند .عالوه بر اینن ،قناضنی کنه
اینگونه احکام را صادر میکند ،در نزد وجدان جمنعنی جنامنعنه

غریب القرآن ،ذیل واژهی کَرُم.
 -5فَإِن رَبِّی غَنِی کَرِیمٌ ،النمل .48:اقْرَكْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَم ،العلق .0:یَا كَیُّهَا الْإِنْسَانُ
مَا غَرکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ ،االنفطار .0:فَإِن رَبِّی غَنِی کَرِیمٌ ،النمل .48:ذُو الجَاللِ

محکوم میشود که حرمت و کرامت همنوعان خویش را رعناینت

وَ اإلِکرام ،الرحمن.57 :

نکرده است.

 -0وَلَقَدْ فَتَنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِیمٌ ،الدخان .57:إِنهُ لَنقَنوْلُ

***
چنانچه از مستندات قرآنی و روایات و گزارشهای تاریخی فنوق

رَسُولٍ کَرِیمٍ ،التکویر.59:
 -4کِراماً کاتِبینَ ،االنفطار.55:

مشاهده شد تکیه بر کرامت ذاتی انسان ،کنه ینکنی از اصنول

 -2وَ لَقَدْ کَرمْنا بَنیآدَم ،االسراء.78:

آموزشهای دینی بود ،در روایات و حوادث تاریخی صدر اسنالم،

 -0إِنهُ لَقُرآنٌ کَرِیمٌ ،الواقعه.77:

قابل مشاهده است .در سدههای بعدی ،اصل کرامت ذاتی انسنان

 -7رِزْقٌ کَرِیمٌ ،االنفال.4:
 -0كَجْرٍ کَرِیمٍ ،یس.55:

در برخی از دانشهای اسالمی کم رنگ شده و حتی به فراموشنی

 -9قَالَتْ یَا كَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّی كُلْقِیَ إِلَی کِتَابٌ کَرِیمٌ ،النمل.59:

سپرده شده است .فقه و شریعت به دالیلی که خارج از حوصلنهی

 - 58كَنبَتنا فِیها مِن کُلِّ زَوجٍ کَرِیمٍ ،الشعراء.7:

این نوشتار است ،بر نکات افتراق مومنان و غیر مومنان ،دیننداران

 -55زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ ،الدخان.50:

و بیدینان ،تکیه داشته است و در پی تبیین احکام خودیها و غیر

« -55وَ قُل لَهُما قَولًا کَرِیماً» ،االسراء.50:

خودیها بوده است .همچنان که در باال مشاهده شد ،فقه در مورد

 -50نهج البالغه ،نامهی امام علی به فرزندش حسن ،نامهی .05

احکامی که خوارکنندهی شخصیت متهمین بود نیز ،توجه سریع و

 -54نهج البالغه ،حکمت .07
 - 52نهج البالغه ،حکمت .055

فراگیری به مسئلهی کرامت انسانی نکرد و خویش را سریع به روز

 - 50نهج البالغه ،خطبهی .587

و کارآمد نکرد .فقه در این زمینه نیز مثل سایر موارد ،از عنلنوم

 - 57نهج البالغه ،نامهی  ،20نامه به مالک اشتر

پیشینی نیست بلکه پسینی است؛ نیازهایی بنایند اینجناد شنود،

 - 50نهج البالغه ،خطبهی .57

تقاضاهایی باید طرح شود تا سرانجام ،فقه اندک اندک و به شکل
تدریجی احکام خویش را با مقتضیات زمان هماهنگ سازد.
اما در حلقهی عرفان و اخالق ،دانشنمننندان اینن عنلنوم ،بنه
سختگیریهای فقها مبتال نشدند بلکه به عنوان پاسداران کرامت
ذاتی انسانها ،خود منادی این کرامت شدند و با گفتار و کنردار
خویش ،میراث کرامت ذاتی انسان را نگهبان شدند .در آموزشهنا
شماره  62و در تذکرههای عارفان ،ما شاهد تداوم این نگاهبانی از کنرامنت
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ابوالحسن خرقانی بر سر درب خانقاهش نوشته بود” :هر کنه در
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از بوسه تا شالق
گفتگو با گالله کمانگر و شاهو حسینی
ساخت مسکن برای طبقات کم بضاعت و ”آب و برق و اتوبوس“
ابتدایی انقالب داده شد .از مردم خواستند دلخوش به همین مقدار
نباشند .وعده دادند که آنها را به مقام انسانیت برسانند .حکومتی
را بنا نهادند که باورمند به مذهب اسالم بود .مذهبی که پیامبرش
بر دستان پینه بستهی کارگر بوسه زده بود و از امامان شیعهاش
روایات و احادیث زیادی در رعایت حقوق کارگر و رسیدگی به
وضعیت فقرا بجا مانده است .با اتکاء به همین روایات بود که
گفتند ”در مکتبی که پیغمبرش دست کارگر را میبوسد نیازی به
مکاتب شرق و غرب ندارد“ .سران جمهوری اسالمی ،انقالب 27
را انقالب مستضعفان میدانستند و در حمایت از طبقهی محروم
شعارها و وعدههای زیادی دادند .حاال بعد از  00سال جمهوری
اسالمی درست در نقطهی مقابل شعارها و ادعاهایش قرار گرفته

است .رد آن شعارها را در حمایت از مستضعفان و محرومین از
روی دیوارها پاک میکند .آن هم در حالیکه فاصلهی فقیر و غنی
در ایران روز به روز بیشتر میشود .جمهوری اسالمی حاال دیگر
بدون هیچ واهمهای به شکلی کامالً عریان ،کارگران و
زحمتکشان و مستضعفین را مورد سرکوب قرار میدهد .حکم
شالق برای کارگران بیکار شده و معترض صادر میکند و بی هیچ
نگرانی این حکم را هم به اجرا در میآورد .سیاستهای
اقتصادیاش کامالً در جهت سرکوب طبقهی محروم و کارگر
است .حکومت ایران چگونه به این نقطه رسیده است؟ آن
مجموعه عواملی که جمهوری اسالمی را این چنین گستاخ کرده
است ،کدامها هستند؟
گالله کمانگر ،نویسندهی کُرد در پاسخ به پرسشهای فوق به
سرمایه گذاری جمهوری اسالمی روی اقشار ضعیف جامعه در
ابتدای روی کار آمدن اشاره میکند .به گفتهی وی این گروه با
توجه به جمعیت زیادشان میتوانستند بدنهی نیروی قهریه آینده

خبرنگار

اجتماعی

مجانی ،از قولهایی بود که به مردم محروم ایران در سالهای

سوسن محمدخانی غیاثوند

(سپاه و بسیج) را تامین کنند .گروهی که از نظر این پژوهشگر به
دلیل عدم دسترسی به منابع قدرت و ثروت ،انگیزهی باالیی برای

همراهی با حاکمیت نوپا را داشت” :در واقع شعار حمایت از
مستضعفین در تمام دنیا و در تمام دورانها ابزارى کارآمد است
براى تامین نیرو؛ بدیهى است زمانیکه نیروى الزم تامین شد
نیازى هم به طبقهی مستضعف و بوسه زدن به دستان کارگر
نمیماند .مستضعف دیروز خود به سرکوبگر امروز تبدیل میشود.
بخشى از آن طبقه مستضعف که به یمن موقعیت و حاکمیت از
وضعیت استضعاف فرا رفتهاند خود همان وضعیت پیشین را براى
دیگر مستضعفین بازسازى میکنند؛ با این تفاوت که اینها به
دلیل آشنایى و تسلط بر فضاهاى فرهنگى طبقهی مستضعف هر
نوع امکان سازماندهى را هم از آنها گرفته و در به کارگیرى
مکانیزمهاى کنترل و سرکوب بى باکانهتر وارد عمل میشوند“.
کمانگر فضاهای مذهبی مثل حسینیهها ،مسجدها و هیاتها را
حوزهی حضور و اقتدار طبقهی مستضعف معرفی میکند و
میگوید” :حاکمیتِ پیش از جمهوری اسالمی در این فضاهای
مذهبی راه نداشت و سعى میکرد با احتیاط با آنها مواجه شود،
اما امروز همان مکانها خود در اختیار کامل عوامل سرکوب است.
روشن است که نگرانیها و ترسهاى عوامل سرکوب امروز
(حداقل در مرکز و نواحى داراى بافت فرهنگى مشابه با حاکمیت
یعنى نواحى فارس و شیعى) بسیار کمتر از گذشته است“.
شاهو حسینی روزنامه نگار کُرد نیز در این باره به فسادی که
قدرت به همراه میآورد اشاره میکند و میگوید” :قدرت مطلق،
مطلقاً فساد میآورد .مهم نیست که چه روایتها و داستانهایی از
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دوران ظهور اسالم که عموماً نیز سندیت قابل اطمینانی ندارند،

آذر شیوا را داشتیم که در اوج شهرت در اعتراض به ابتذال در

بیان میشود ،مهم این است که نه رهبران امروز ایران پیامبر و

سینمای ایران در مقابل سینما کاپری(بهمن) آدامس میفروشد و

فرستاده هستند ،و نه جامعهی امروز جامعهی ساده و بدوی آن روز

بعد برای همیشه از سینما کنار میرود .نویسندگانی داشتیم که

عربستان است“.

چهرهی زشت و خشن فقر را به تصویر میکشیدند .امروز اما با

وی همچنین با اشاره به مناسبات و پیچیدگیها و امکانات خاص

نسلی از هنرمندان ایرانی مواجه هستیم که با کودکان کار سلفی

جامعهی امروز اضافه میکند” :وقتی در یک نظام سیاسی،

میگیرند .هنرمندانی که خود به وجودآورندهی ابتذالاند .با

حکومت مشروعیت اقتدار و حاکمیت خود را از جامعه نمیگیرد،

ورزشکارانی روبه رو هستیم که از حضور و دیده شدن در

بنابراین هیچ نیازی به پاسخگویی در برابر جامعه برای خود

حراجیهای میلیاردی تهران ابایی ندارند .ورزشکارانی که

احساس نمیکند .نتیجه آنکه قدرتی نامحدود و مطلق شکل

مدالهایشان تقدیم دیکتاتورها میشود .هنرمندان و ورزشکارانمان

میگیرد که در نهایت دست به فساد گسترده و ظلم و استثمار

به ابزاری برای تبلیغات در زمان انتخابات تبدیل میشوند.

جامعه میزند و صد البته ساختار هویتی جامعه که به شدت متاثر

ستایشگر قاتلین کودکان سوریه میشوند و در حمایت از آنها

از فرهنگ دینی میباشد منجر به شکلدهی یک فرهنگ سیاسی

ترانه میخوانند .برای دیکتاتورهایی که خون مردم را در شیشه

و اجتماعی حامی-پیرو و در نتیجه سکوت و اطاعت در برابر

کردهاند ،شعر میگویند و در مراسمهای صاحبان قدرت شرکت

زورگویی و زیادهخواهی حکومت شده و به عنوان عامل مکمل

میکنند .برای دیده شدن و بودن نامشان بر سرزبانها ،گویا

تاثیرگذار است“.

حاضرند به هر ابتذالی تن بدهند .چرا این قشر که جزء

از حکومت که بگذریم؛ زمانی در ایران هنرمندان ،ورزشکاران و

روشنفکرین جامعه هم محسوب میشوند ،اینگونه دچار سقوط

نویسندگانی زندگی میکردند که صدای محرومان بودند و

اخالقی شدهاند؟ حکومت و مذهب چقدر در انحطاط فکری این

تالششان برای کمک به فقرا و آسیب دیدگان بود .ورزشکارانی که

قشر سهم دارد؟

صندوق به گردن میانداختند تا توی خیابانها برای زلزلهزدگان از

شاهو حسینی در پاسخ میگوید” :اگر چه امروز هم هنرمندان،

مردم پول جمع کنند .در مقابل استبداد میایستادند .هنرمندی مثل

ورزشکاران و نویسندگانی هستند که از هیچ کمکی به جامعهی
محرومان دریغ نمیکنند ،اما شاید در پیچ
و خم مشکالت و معضالت جامعه و
پیچیدگیهای آن ،کماثر شدهاند“.
این روزنامه نگار همچنین به باالرفتن توقع
از قشر هنرمند و ورزشکار در غیبت
ساختارهای جامعهی مدنی و نهادهای
کمک رسان مدنی اشاره میکند .دلیل
غیبت را هم در ساختارهای تحمیل شدهی
ذهنی در روند جامعه پذیر کردن اجتماع و
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نظام تربیتی جستجو میکند که به نظر
وی نوعی سکون ،انزوا ،کم رغبتی و

شکلگیری جامعهی مطیع را موجب شده
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جامعهی مطیع شده را یک برساختهی سیاسی-اجتماعی میداند و

احکام نماز نیز منتشر میکنند.

مسئول آن را نظام تربیتی حاکم بر جامعه معرفی میکند که از

کمانگر ”حکایت هنرمندان و نویسندگان را حکایت دیگری“

سوی حاکمیت نیز ترویج و حمایت میشود .از دیگر سو وی معتقد

میداند و معتقد است ”برای جستن دالیل انحطاط اخالقی این

است ”ماهیت تحصیلدار حکومت و امکان بهرهمندی از رانتهای

گروه که قشر اندیشندهی جامعه محسوب میشوند باید عالوه بر

حکومتی به دلیل فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی زمینه

عوامل سیاسى و محیطى و انگیزههاى فردى نگاهى هم به فضاى

و بستر مناسبی برای این وضعیت فراهم کرده است“.

فکرى جامعههی روشنفکرى و آبشخورهاى فلسفى امروزش

به نظر حسینی ”حکومت بیمار و فساد از
طریق نظام تربیتی و ساختارهای معنایی
خود در روند جامعهپذیر کردن اجتماع،
فساد و بیماری را نهادینه کرده است“.
گالله کمانگر اما ترجیح میدهد حساب
ورزشکاران را از هنرمندان و نویسندگان
جدا کند چرا که معتقد است ”آنها اگر
چه در شهرت و محبوبیت مشابه

مینمایند ،اما از دو خاستگاه فکری کامال
جدا هستند“.
وی میگوید ورزشکاران داستانی مشابه

نسلی از هنرمندان ایرانی مواجه هستیم که با
کودکان کار سلفی میگیرند .هنرمندانی که خود
به وجودآورندهی ابتذالاند .با ورزشکارانی روبه رو
هستیم که از حضور و دیده شدن در حراجیهای
میلیاردی تهران ابایی ندارند .ورزشکارانی که
مدالهایشان تقدیم دیکتاتورها میشود .هنرمندان
و ورزشکارانمان به ابزاری برای تبلیغات در زمان
انتخابات تبدیل میشوند .ستایشگر قاتلین کودکان
سوریه میشوند و در حمایت از آنها ترانه
میخوانند .برای دیکتاتورهایی که خون مردم را در
شیشه کردهاند ،شعر میگویند و در مراسمهای
صاحبان قدرت شرکت میکنند.

داستان مستضعفان دارند .در ایران به

پرونده ی ویژه

حسینی ،روندی که باعث انزوا و بی رغبتی و به وجود آمدن

مانند عباس جدیدى به همذات پندارى با شیوخ رسیده و کتاب

اجتماعی

است.

همسو نشدن با حاکمیت ندارند و گاهى چنان پیش میروند که

انداخت“.
این محقق با تاکید بر تفاوت میان جهان
بینی روشنفکر دههی هشتاد و نود با
جهان بینی روشنفکر دههی چهل
شمسی میگوید” :اگر در دههی چهل و
ملهم از آموزههاى سوسیالیستى و
مارکسیستى مبارزه براى برابرى ارزش
تلقى میشود ،در دههی هشتاد و ملهم

از آموزههاى لیبرالیستى ،فردیت و آزادى
فردى به ارزش تبدیل میشود .به لحاظ
فلسفى اندیشهی پست مدرن و اصل
عدم قطعیت و کثرت روایتهایش در

شکل سنتى همیشه پیوندى میان نهادها و شخصیتهاى مذهبى

دنیاى بیمار شرقى به رخوتى به مراتب کشندهتر از رخوت و

با گروهى از ورزشکاران و پهلوانان بوده است .در واقع ورزشکاران

بىتفاوتى غربى میانجامد .ترویج اصل تساهل و تسامح به وارونه

به دو گروه تقسیم شدهاند؛ یا به دربار نزدیک بودهاند و یا به

گردن نهادن به سرکوب خوانده میشود (چنانکه در جنبش ۱۱

محافل مذهبى و به نوعى نیروى شخصیتهاى مذهبى در

دیدیم که جامعهی روشنفکرى ایران یک صدا از مردم تسامح در

محالت محسوب شدهاند .در دورانى که ایران سمت و سوى مدرن

برابر نیروى سرکوب را طلب میکرد و حاصلش ناگفته پیدا بود).

شدن به خود گرفته ،ورزشکاران مدافعان سنت و معموالً تحت

ایدهى کثرت حقها و نبود مرز روشن میان حق و باطل به وارونه

فرمان شخصیتهاى مذهبى در محالت و شهرها بودهاند .بنابراین

برحق بودن همگان حتى حاکمیت سرکوبگر خوانده شد“.

به لحاظ تاریخى نمیتوان کنشهاى آنان را (حتى در دفاع از

به نظر وی مجموعه عواملی را که برای انحطاط فکری روشنفکر

مظلومان) کنشهایى مستقل و خوداندیشیده تلقى کرد ،بلکه باید

ایرانی برشمرده است ،خطوط زیربنایی نگرشى را شکل میدهند

آنرا در تقابل نهاد مذهبى و حاکمیت خواند .امروز که دربار و

که در آن همه و از جمله قاسم سلیمانى میتوانند برحق بوده و

محافل مذهبى در هم ادغام شدهاند ورزشکاران نیز دلیلى براى

شایستهی مدح دانسته شوند.
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کمانگر اضافه میکند البته در این

مرفهاش با راه انداختن صفحهی

مورد خاص و همسویى حاکمیت

”بچه پولدارهای تهران“ در فیس

و بخشى از جامعهی روشنفکرى

بوک و ”ریچ کیدز“ در

در مشروع دانستن دخالت ایران

اینستاگرام ،هیچ ابایی ندارد از

در کشورهاى همسایه ،نقش

نمایش

ثروتش ،ماشینهای

ناسیونالیسم زیادهخواه و سلطه

میلیاردیاش ،استخر و جکوزیِ

طلب ایرانى و نیز کارکنان ایرانى

ویالی باباجانش و ساعتهای

تلویزیونهاى خارجى را هم نباید

مارکدارش .آن هم در جایی که

نادیده گرفت که در رفتارى

به گفتهی قائم مقام وزیر تعاون،

دوگانه از مخالفت با حمایت ایران

کار و رفاه اجتماعی ،نزدیک به

از حزب اهلل و فلسطین در

 ۴۵درصد جمعیت ایران زیر خط

سالهاى گذشته به موافقت همه

فقر زندگی میکنند .قشر مرفهی

جانبه با دخالت مستقیم نظامى

که برای دیده شدن و بهتر

ایران در امور سوریه و عراق

نشان دادن تفاوت طبقاتی و

رسیده و مردم هم به تبع آنان از

حتی

شعار "نه غزه نه لبنان جانم فداى

ایران“ در چرخشى جالب توجه به

فرادستی
شاهو حسینی

وصف "رشادتهاى شهداى مدافع حرم“
رسیدهاند.

اقتصادیاش

حاضر است با کارگران فصلی

سلفی بگیرد .فقر و مشکالت
طبقهی محروم و ظلمی که بر

حسینی ،روندی که باعث انزوا و بی رغبتی و به تهیدستان میرود چندان مسئلهاش

این فقط هنرمند و روشنفکر ایرانی نیست وجود آمدن جامعهی مطیع شده را یک برساختهی نیست .در کنار بدبختیهای دیگران و
که دچار انحطاط فکری شده است.

سیاسی-اجتماعی میداند و مسئول آن را نظام

ویرانههای زندگیشان با خیال راحت

جامعهای که یک زمانی حاضر بود به تربیتی حاکم بر جامعه معرفی میکند که از سوی میایستد و عکس یادگاری میگیرد.
خاطر دیگری از خوشیها و حتی جان حاکمیت نیز ترویج و حمایت میشود .از دیگر سو جامعهای که آزارگر حیوانات شده است.
خودش هم بگذرد ،در زمستان  27و در

وی معتقد است ”ماهیت تحصیلدار حکومت و

عجله دارد تا به عنوان اولین نفر ،تصویر

زمان اعتصاب کارگران شرکت نفت ترجیح

امکان بهرهمندی از رانتهای حکومتی به دلیل

مرگ ،خودکشی ،اعدام و شکنجه و آزار

میداد حداقل نفت تولید شده در فصل فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی زمینه و

دیگری را در شبکههای اجتماعی منتشر

سرما به دست خانوادههایی برسد که فکر

بستر مناسبی برای این وضعیت فراهم کرده

میکرد از خودش محتاجترند ،جامعهای که
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کند .از آن جامعه معترض به ظلم و
دغدغهمند و حامی مظلوم و طبقهی

اعتراض از مشخصههایش بود و قیصرها از بطن آن بیرون آمدند،

محروم حاال به یک جامعهی خشونت طلب ،آزارگر و فحاشی

حاال بوی تریاکش است که به مشام میرسد .به تماشاچی اعدام و

رسیدهایم که فقط به خودش فکر میکند و دیگری در آن هیچ

شالق دیگران تبدیل شده است .نظارهگر خاموش اسیدپاشی به

سهمی ندارد .جامعهی ایران چگونه همهی آن ارزشها را یک به

روی زنان شده است .نایی ندارد تا با ظلم و استبداد در بیفتد .قشر

یک از دست داد و تا این حد دچار سقوط اخالقی شد؟ علل این
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اخالقی در ایران را ساده نمیداند و معتقد است عوامل بسیاری در

کمانگر معتقد است ”این فرد محورى و سودگرایی ،زمانیکه در

آن دخیل هستند .علیرغم این وی بر روی دو عامل انگشت

بستر پیشامدرن و در فرهنگى وارد میشود که به تازگى دارد از

می گذارد؛ دو عاملی که به نظر این نویسنده در این موضوع بسیار

سنت و مذهب فاصله میگیرد و هنوز هیچ آلترناتیوى براى اخالق

زیربنایی و هم زمان هستند.

سراغ ندارد ،البته میتواند فاجعه آفرین بوده و به همین بى اعتنایى

کمانگر لغزان شدن پایههای اخالق در جامعهی ایران را نتیجه

عمومى به آزار و شکنجهی دیگران و به صورت کالنتر به بى

کمرنگ شدن باور دینی و کم شدن اعتماد به دین میداند و در

اعتنایى به زندگى جمعى و امر سیاسى اجتماعى بیانجامد“.

توضیحش میگوید” :در جامعهاى که در آن اخالق متکى به دین

شاهو حسینی سقوط اخالقی جامعهی ایران را محصول نظام

و همچون زیر مجموعهاى از دین تعریف میشو،د هرگونه لغزش

تربیتی این جامعه میداند که از نظر وی به شدت تحت کنترل و

و نوسان در باورمندى به دین مستقیما به بىمعنا شدن اخالق

سیطرهی نظام سیاسی قرار دارد.

خواهد انجامید .خواه این بیباورى محصول مشاهدهى ناتوانى

این روزنامه نگار تعمیق فقر و نابرابریها توسط حاکمیت که منجر

دین در برابر علم باشد و خواه محصول آگاهى بر سو استفادهى

به جابجایی طبقات و اقشار اجتماعی شده را در کنار ”شکل دادن

متولیان دین از باور مردم و عدم تعهد و پایبندى خودشان به

به طبقات و اقشار وابسته و برآمده از حاکمیت“ از عوامل موثر در

مدعیان دینى و اخالقیشان .در هر حال ماحصل کمرنگ شدن

انحطاط اخالقی جامعهی ایران میداند و میگوید” :نظامی که

باور دینى و کم شدن اعتماد به دین ،لغزان شدن پایههاى اخالق

مجالی برای شکلگیری طبقات مستقل از حکومت نمیدهد،

است“.

نظامی که به شدت با ساختارهای ارزشی و معنایی مدرن برآمده از

به نظر وی مردمانى که علت اخالقى بودن را خدا و پاداش و

اومانیسم مبارزه میکند ،حکومتی که نظام تربیتیاش ریشه در

عذاب اخروى میدانند در نبود باور به این امور ،دلیلى براى

فرهنگ دینی با ماهیتی زن ستیزانه ،حیوان ستیزانه دارد و نگاهی

اخالقى ماندن نخواهند داشت.

ابزاری به انسان دارد ،طبیعی است که با اتکاء به قدرت زر و

کمانگر از سوى دیگر ”این سوداگرى با دین که به تهى شدنش و

زورش ،جامعهی مطلوب و مطیع خویش را خواهد ساخت“.

سست شدن تکیه گاه سنتى اخالق انجامید“ را همزمان میداند با

حال باید پرسید همانها که وعده دادند مردم را به مقام انسانیت

”رواج اندیشههاى فرد محور در سطح دنیا که رسیدن به سود

برسانند امروز چگونه به انسان نگاه میکنند؟ انسان از نظر

شخصى را اعالء هدف زندگى انسان معرفى میکند و جامعه را

حکومت ایران و از نگاه جامعه و روشنفکر ایرانی چه جایگاه و

شاید به دلیل خدشه ناپذیر انگاشتن سیستم اجتماعى ،سیاسى و

تعریفی دارد؟

اقتصادى مدرن وانهاده و به انسان غربى چنین القا میکند که

گالله کمانگر تعریف حاکمیت دینی از انسان را موجودی گمراه و

چیزى در سطح جامعه وجود ندارد که جاى نگرانى باشد و لذا تمام

فاقد قوهی تشخیص میداند که باید توسط نیرویی برتر (یعنی

تمرکز افراد معطوف به سود شخصى میشود“.

حکومت همچون نمایندهی خدا) هدایت ،کنترل و گاه تنبیه شود.

نویسندهی کتاب ”قرآن در میانهی اسطوره و جادو“ به حجم قابل

به نظر وی ”در این تعریف خود حاکم (ولی فقیه) و نیز مجموعهی

توجه کتابهایى که دربارهی تجارت و مهارتهاى بازار و یا

تحت امر او دارای امتیاز ویژه بوده و نیاز به همان هدایت و کنترل

چگونگى تنظیم روابط شخصى و عاطفى است اشاره میکند و آن

ندارند .بقیهی افراد جامعه نیز بسته به میزان سرسپردگی ،نیازشان
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گالله کمانگر برشمردن علل و عوامل انحطاط همه جانبهی

نظر وی جامعهی ایران هم نمیتواند کامالً از آن بریده باشد.
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سقوط اخالقی را باید در کجا جستجو کرد؟

را نشان دهندهى جهتهاى فکرى عمومى در دنیا میداند که به
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به کنترل کم میشود .در

تعاریف دینى نمىنهند“.

چنین فضایی است که اثبات

شاهو حسینی اما انسنان را

سرسپردگى و یا حتى گاهى

در ننگناه روشنننفنکنران؛

تظاهر به آن از سوى افراد

سوژههایی می داند که خود

جامعه همچون راهى براى

به رفتارها و انگیزههایشنان

گریز از کنترل و تنبیه تصور

هویت و معنا میبخنشننند،

میشود“.

خود مستقالً بنه خنلنق و

کمانگر همچنین تصریح

آفرینش ارزشها ،ایستارها و

میکند :در این شیوهى

هنجارهای مطلوبشان دست

حاکمیت که به حاکمیت

میزنند .سنوژههناینی کنه

شبان رمهگى معروف است،

حننکننومننت ،قنندرت و

حاکم شبان است و مردمان

ساختارهای ذهنی و عینی را

رعیت و رمه (خود کلمهى

به مثابه ابژه خلق میکننند.

رعیت به معناى گله است و

اما در نگاه حکنومنتهنای

راعى چوپان) واضح است که

اقتدارگرا و تمامیتخنواه از

نسبت رمه به چوپان جز

آن جمله جمهوری اسالمی،

فرمانبردارى نیست و چوپان

گالله کمانگر

تنبیه نافرمانان را حق خود
میداند.
وی این نوع نگاه را تنها مختص
حاکمیت نمیداند و معتقد است
”پشتوانهای به نام دین دارد که
اکثریت افراد جامعهی اسالمی خود
را ملزم و مقید به آن میدانند .آنان
بر اساس اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول
و اولواالمر منکم اطاعت از حاکم

انسانها است که دست بنه
گالله کمانگر ،در پاسخ به پرسشهای فوق به سرمایه
گذاری جمهوری اسالمی روی اقشار ضعیف جامعه در ابتدای
روی کار آمدن اشاره میکند .به گفتهی وی این گروه با توجه
به جمعیت زیادشان میتوانستند بدنهی نیروی قهریه آینده
(سپاه و بسیج) را تامین کنند .گروهی که از نظر این پژوهشگر
به دلیل عدم دسترسی به منابع قدرت و ثروت ،انگیزهی باالیی
برای همراهی با حاکمیت نوپا را داشت.

همچون وظیفه برایشان درونی شده؛
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حکومت سوژهای مستقل از
خلق ،راهنمایی و راهبری آنها بنه
مثابه ابژه میزند.
وی در توضیح صحبتش میگویند:
” اگر در نگاه روشنفکران ،حکومنت
ابزاری در خدمت انسانهنا بنرای
آسایش ،نظم و رفاه بیشتر اسنت،
در نقطهی مقابل آن یعنی در نگناه
حننکننومننتهننای اقننتنندارگننرا و
تمامیتخواه ،انسان ابزاری است در

یعنی نگاه حاکمیت و تودههای مردم نسبت به انسان و

خدمت تعالی و تداوم سلطه و اقتدار حاکمیت“.

نسبتهایش با حاکمیت سیاسی مشابه و نزدیک است ،مردمان نیز

این روزنامه نگار نیز معتقد است نگاه دینی و ایدئولوژیک به انسان

همچون حاکم خود را رمه و حاکم را چوپان میدانند“.

در حکومت جمهوری اسالمی ،انسانها را به مثابه رمههایی در

این محقق میگوید” :در این میان تنها روشنفکران هستند که

نظر میگیرد که نیاز به هدایت و راهنمایی دارند تا بتوانند پاک

تحث تاثیر تعالیم مدرن تعریف متفاوتى از انسان دارند و وقعى به

شوند و قدم در مسیر حرکت به سمت دنیای دیگر بگذارند.
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اعدام کرامت انسان در مالءعام
شاید کمتر واژهای با بار معنایی مثبت را به کار ببریم که همان
واژه با همان کارکرد مثبت در گفتمان نظام حاکم بر ایران استفاده
حیات سخن میگوییم ،به مفاهیم ارزشمندی اشاره داریم که
ظاهراً برای نظامهای مستبد و فرد دیکتاتور نیز علیاالغلب
واژگانی با بار معنایی مثبت هستند.
آنها نیز بر این نظر هستند که به حقوق بشر و آزادی و عدالت
ملتزم هستند و کرامت انسان را پاس میدارند.
هیچ کدام از کسانی که در خیابانها چوبهی دار بر پا میدارند و
دانشجویان و کارگران را مقابل دیدگان دیگران شالق میزنند و
دانشجویان را ستارهدار میکنند یا به بند میکشند ،سخنشان این
نیست که قصد دارند کرامت انسانی دیگران را زیر پا بگذارند و یا
حقوق بشر را نادیده بگیرند .آنها نیز میگویند که دل در گرو
رعایت شان و کرامت انسانی دارند و هدفشان برپایی حقوق بشر

است و قصد دارند جرم و جنایت را در جامعه ریشهکن کنند.
آنها که در مالءعام اعدام میکنند و یا حکم به قتل ملحدان
میدهند نیز ،سخن از کرامت انسانی میگویند .آیتاهلل خمینی،
بنیانگذار جمهوری اسالمی ،قصاص را عملی میداند که در آن
رحمت و مهربانی با دیگری نهفته است .شما وقتی کسی را که
مرتکب جرمی شده است اعدام میکنید در واقع به او مهربانی
داشتهاید و موجب شدهاید که او کشته بشود تا نتواند بیش از این
به رفتارهای ناپسند خود ادامه بدهد ،و هم در این دنیا خودش و
دیگران از دست اعمال او در امان هستند و هم در آخرت به دلیل
مرگ زودتر از موعد کمتر مرتکب گناه میشود؛ از اینرو عذابش
نیز کمتر خواهد بود.
آیتاهلل خمینی میگوید” :اگر امروز ،یک کسی که فساد در ارض
میکند کشته بشود ،برای خودش رحمتی است ،به خیال اینکه به
صورت یک تادیب ،نه این است که این یک چیزی باشد که
برخالف رحمت باشد .پیغمبر ،رحمهللعالمین است و تمام

اجتماعی

نشود .وقتی ما از آزادی ،عدالت ،حقوق بشر ،کرامت انسانی یا حق

بهزاد مهرانی
روزنامه نگار
جنگهایی که او کرده است ،دعوتهایی که او کرده است،
همهاش رحمت است .اینکه میفرماید که :قاتلوهم حتی ال تکون

فتنه بزرگترین رحمت است بر بشر .آنهایی که خیال میکنند
که این آسایش دنیایی رحمت است و بودن در دنیا و خوردن و
خوابیدن حیوانی رحمت است ،آنها میگویند که اسالم چون
رحمت است ،نباید حدود داشته باشد ،نباید قصاص داشته باشد،
نباید آدمکشی بکند .آنهایی که ریشهی عذاب را میدانند،
آنهایی که معرفت دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی
است ،آنها میدانند که حتی برای این آدمی که دستش را میبرند
برای این کاری که کرده است ،این یک رحمتی است .رحمتش در
آن طرف ظاهر میشود .برای آن کسی که فساد کن است ،اگر او
را از بین ببرند یک رحمتی است بر

او“)5(.

همانطور که میبینیم آیتاهلل خمینی دستبریدن و اعدام و
قصاص و جنگ را رحمت میداند و در واقع وقتی سخن از حقوق
بشر به میان میآید حامالن این اندیشه معتقد هستند که رعایت
حقوق بشر یعنی همین کاری که آنها میکنند و نظامهایی که
اعدام در مالءعام ندارند و دست دزد را قطع نمیکنند و دیگران را
شالق نمیزنند ،در واقع ناقضان حقوق بشر هستند.
در سخنانی که از آیتاهلل خمینی نقل شد دلیلی بر رحمت بودن
شکنجه و اعدام ارائه میشود که قابل تامل است .ایشان میگوید
رحمت بودن این امور به ظاهر خشن تنها زمانی بر عقول ما آشکار
میشود که ما بمیریم و از این جهان به جهان دیگری نقل مکان
کنیم و قیامتی بر پا بشود و در محضر خداوند پی ببریم که این
امور ضد حقوق بشری در واقع رفتارهایی حقوق بشری بوده است.
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آیتاهلل خمینی در این سخنان بر نکتهای انگشت میگذارد که

اینکه در جهان جدید هر چه بیشتر تالش میشود که احکام

کلید فهم آن نوع جهانبینی است که وی از آن سخن میگوید.

قضایی و جریمهها از آسیبزدن خشونتبار به جسم آدمی تهی

ایشان اینگونه استدالل میآورد که ”آنهایی که خیال میکنند

بشود ،ریشهای در همین احترام به جان و تن آدمی است .اینکه

که این آسایش دنیایی رحمت است و بودن در دنیا و خوردن و

هر روز بیشتر از دیروز جوامع بشری تالش میکنند که از

خوابیدن حیوانی رحمت است“ همین افراد گمان میکنند که اعدام

احکامی مانند اعدام و شالق و حتی زندان به شکل کالسیک آن

و قصاص و دست قطعکردن عملی مبتنی بر مهربانی و شفقت

عبور کنند ،ریشه در همین حرمت نهادن به تن آدمی است.

نیست.

ما چه میتوانیم بکنیم؟

چیزی که در اینجا هست تاکید بر امری به عنوان حقیقت ورای

مبارزه با نظامهای دیکتاتوری که در حق آدمیان حکم ناروا

این جسم و ورای این گوشت و پوست و استخوان است که برای

میکنند و کرامت او را خدشهدار میکنند ،میتواند شیوههای

آن حقیقت متعالی که اساساً امری آنجهانی نیز هست ،میتوانیم

مختلفی داشته باشد که برخی از آنها پرخطرتر و برخی کمخطرتر

این جسم و جان را حلقآویز کنیم یا بخشی از آن را ببریم و قطع

و بسیاری از آنها بیخطر هستند.

کنیم.

اعدام در مالءعام را در نظر بگیرید؛ همانطور که از نام آن پیدا

انسان جهان مدرن که خالف آیتاهلل برای جسم و جان آدمی

است اینگونه اعدامها قائم به ”مالءعام“ است .یعنی اینگونه

اصالت قائل است و نتیجهی احترام به انسان را به ناکجاآباد حواله

اعدامها اعتبار خود را از ”مالء“ یا همان گروه مردم میگیرد .یعنی

نمیکند ،برای تن و جسم آدمی فراسوی اندیشهی او حرمت قائل

من و شما باید در جایی جمع بشویم تا این اعدامها صورت بگیرد.

است و کرامت آدمی را سوای احترام به جان آدمی -ولو مجرم،-

جلوهگریهای نظامهای بسته نیاز به جلوهخریهای ”ما“ دارد.

نمیداند و از اینجا است که به مخالفت با اعدام و شکنجه و قطع

کافی است مردم در جایی که قرار است انسانی بر دار شود و در

دست و شالق و سنگسار میرسد.

منظر عموم دست و پا بزند جمع نشوند تا اندکاندک بساط

موالنا ابیاتی دارد که بسیار از ما تک بیت آن را شنیدهایم .آنجا

اینگونه اعدامها برچیده بشود.

که میگوید:

کرامت انسانی چیزی است که نتیجهی حرمت نهادن به آن در

ای برادر تو همه اندیشهای

همین جهان و پیش از مرگ آدمی ظاهر میشود .انجام اینهمه

مابقی خود استخوان و ریشهای

اعدام در مقابل دیدگان شهروندان تنها نتیجهای که داشته ،ترویج

اینکه آدمی همهاش اندیشه است و این اندیشه است که مهم

و تکریم خشونت بوده است .یک سوی این خشونتورزی حکومت

است و در مابقی که استخوان و ریشه باشد به دیدهی تحقیر بنگرد

است اما سوی دیگر آن” ،ما“ ایستادهایم.

راه را بر بسیاری از کژفهمیها باز میکند.

مایی که تماشاکنان ِ معرکهگردانی ِخشونتبار نظامی هستیم که

ایشان بعد از این بیت میآورد:

جنگ و مرگ و اعدام و شالق و شکنجه را رحمت خداوند میداند.

گر بوَد اندیشهات گل ،گلشنی
ور بُوَد خاری تو هیمهی
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منابع:
 -5استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم :صحیفهی امام ،جلد نوزدهم ،صفحهی  ،554وبسایت

انسان اگر کرامتی دارد -که دارد ،-در حرمت نهادن به همین

تبیان

استخوان و ریشه و گوشت و پوست است و از قضا آنچه ”مابقی“

 -2گمان بردن کاروانیان ،که بهیمهی صوفی رنجورست :مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بخش ،9

است ،همان اندیشهی او است.

وبسایت گنجور
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فکر میکنید چرا دستگاه امنیتی -قضایی ایران همیشه با نوشتن
قانون تعریف جرم سیاسی مخالف بودهاند و حتی وقتی شیری بی
دربرابرش گارد منفی میگیرند؟

روزنامه نگار

پاسخ به گمان من یک مسئله است :آنها با کرامت ذاتی انسان
مخالفند .به دو معنا.
جدا از ضرورتها و ”مصلحت“ قدرت برای گشاده دست بودنش
در برخورد با مخالفان به هر گونهای که میخواهد ،اما پایه (و شاید
پوشش) فکری این سیستم امنیتی-قضایی بر بنیادی فقهی (و
البته سخت گیرانهترین روایت آن و نیز ماکیاولیستیترین فهم از
قدرت که مصلحتش هر امری را روا و حالل میکند) ،استوار
است .فقه و شریعتی که در آن اوالً انسان منهای عقیده هیچ
اصالت و کرامتی ندارد و ثانیاً ،در

رضا علیجانی

اندیشه

یال و دم و اشکمی به این اسم نوشته میشود ،همچنان به سختی

پرونده ی ویژه

جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاقهای بازجویی

میگفت کسی که در برابر جمهوری اسالمی باشد در برابر صد و
بیست و چهار هزار پیامبر خدا ایستاده است! ایستادن در برابر یک

پیامبر حسابش معلوم است ،چه برسد به صد و بیست و چهار هزار
نفر که دیگر حسابش باید با کرام الکاتبین باشد .دربارهی او باید
اشداء علی الکفار بود به شدت و نه رحماء بینهم.
معنای دوم از کرامت انسان ،که باز دستگاه امنیتی در برابرش قرار
دارد ،از آن جا معلوم میشود که نیروهای امنیتی و بازجویان خود
را فراتر از ”قانون“ میدانند .اصالً

جدا از ضرورتها و ”مصلحت“ قدرت برای گشاده دست

شما بهترین قانون تعریف جرم

امتداد همین پایه کسانی که در برابر
بودنش در برخورد با مخالفان به هر گونهای که میخواهد ،اما سیاسی را بنویسید و بیشترین
”حکومت حقه“ ناشی از شریعت و
پایه (و شاید پوشش) فکری این سیستم امنیتی-قضایی بر تخفیفها را برای کسانی که
فقه و والیت فقیه ،ایستادهاند نه
انگیزههای
با
بنیادی فقهی (و البته سخت گیرانهترین روایت آن و نیز میگویید
تنها حق و حقوقی ندارد و نباید
روا
را
امری
هر
مصلحتش
که
قدرت
از
فهم
ترین
ماکیاولیستی
شرافتمندانه دچار خالف قانون
برایش به عنوان متهم سیاسی
و حالل میکند) ،استوار است .فقه و شریعتی که در آن اوالً شدهاند ،قائل شوید؛ کیست که به
تخفیف و امتیازی قائل شد ،بلکه به
انسان منهای عقیده هیچ اصالت و کرامتی ندارد و ثانیاً ،در قانون شما اصالً اعتنایی داشته
عکس ،او بدتر از متهمان عادی
امتداد همین پایه کسانی که در برابر ”حکومت حقه“ ناشی از باشد؟ بسیار بودهاند مامورانی که
است و باید با تشدید مجازات مواجه
شریعت و فقه و والیت فقیه ،ایستادهاند نه تنها حق و حقوقی هنگام بازداشت متهمی سیاسی
شود .متهم عادی تنها در حوزهی
امتیازی
و
تخفیف
سیاسی
متهم
عنوان
به
برایش
نباید
و
ندارد
وقتی که او تقاضای برگهی
خصوصی یا عرصه محدودی دچار
قائل شد ،بلکه به عکس ،او بدتر از متهمان عادی است و باید بازداشت قانونی کرده ،سالحشان
خالف شده است اما متهم سیاسی
با تشدید مجازات مواجه شود .متهم عادی تنها در حوزهی را نشانش دادهاند .همچنین
در برابر حکومتی که مبتنی بر
خصوصی یا عرصه محدودی دچار خالف شده است اما متهم همگان میدانند که در سیر
شریعت است زبان درازی و پادرازی!
سیاسی در برابر حکومتی که مبتنی بر شریعت است زبان بازجویی و تشکیل پرونده برای
کرده و جامعهای را به انحراف و
فساد
و
انحراف
به
را
ای
جامعه
و
کرده
پادرازی!
و
درازی
متهمان سیاسی ،بازجویان خود را
فساد میکشد!
میکشد!
قادر مطلق میدانند که هر قدر
در دههی شصت ،محمدی گیالنی
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بخواهند متهمشان را در انفرادی نگه میدارند و هر کار بخواهند با

پروندهای تشکیل دهد و به دادگاه بفرستد ،بلکه فرد خبیث و

خودش و پروندهاش میکنند و در نهایت نیز قاضی برای صدور

بدطینت و بدذاتی میبیند که خوی و خصلتی شیطانی دارد .او

حکم گوش به فرمان اوست .قانونی کیلویی چند!؟

یک سوژه و شی نجس و منفور است که نه تنها باید تخلیهی

اما کنه بی احترامی و بی اعتنایی به قانون ،باز به همان مسئلهی

اطالعاتی شود بلکه باید مورد عقوبتی مایه عبرت برای خود و

به رسمیت نشناختن کرامت انسانها بر میگردد .همان طور که

دیگران قرار گیرد .در اینجاست که بدگمانی و مشکوکیت و خشم

انسان منهای عقیده ،کرامتی ندارد و هر کس در برابر حکومت

و نفرت حرف اول را میزند.

عقیدتی و حقه ایشان بایستد ،باغی و محارب و مرتد و غیره است

همچنین در عرصه سیاسی بارها شاهد بودهایم که نیروهای

که باید با تشدید مجازات مواجه شود و نه تخفیف آن؛ ”مردم“ به

افراطی و گروههای فشار ،علیرغم اینکه در جمع و تجمع و

صفت جمعی نیز همین حکم را دارند .رایهای آنها که مثالً

سخنرانیای در اقلیت محض بودهاند اما با اعتماد به نفسی باال

قانون باید مبتنی بر آن باشد ،و از سوی ”نمایندگان“شان تهیه و

خود را بر حق و اکثر حاضران و از جمله سخنرانان را بر باطل

تصویب شود نیز ،بر همین بنیاد سست قرار دارد .رای مردم و

میدانستهاند و طلبکارانه به آنان تاختهاند که چرا در برابر ولی و

ارادهی آنها اصالتی ندارد و حتی رئیس جمهوری که به رای

حکومت حقه ،زبان درازی و گردن کشی میکنند!

ایشان تعیین شود ،تا وقتی از سوی ولی فقیه تنفیذ نشده

نفرتی را که در باال توصیف شد ،به فشارهای احساسی و استرس

مشروعیتی ندارد .کسانیشان که صراحت و جرات بیشتری دارند

و نگرانی ناشی از خود حق پنداری ولی در اقلیت بودگی و تحت

هم به وضوح میگویند ،دموکراسی و رای اکثریت از غرب آمده و

فشار فکری و روانی و احساسی توسط اکثریت قرار داشتن اضافه

حقانیتی ندارد .قانون نیز علی الظاهر باید منبعث از همین رای

کنید ،ببینید چه معجونی ساخته میشود.

اکثریت باشد .عدم اعتنا به قانون نیز نوع دیگری از بی اعتقادی و

اما این معجون هنوز یک عنصر کم دارد :توطئه نگری!

دهن کجی به همین کرامت مردمان در اکثریت است.

در کنار آن بیاعتنایی به کرامت انسان منهای عقیده در شریعت و

در این دسته از نظامهای سیاسی نسبت نیروهای امنیتی با

حقوق منبعث از آن و نیز مخالفت ذاتی با رای اکثریت به خاطر

منتقدان و مخالفان سیاسی نظام نه تنها بر اساس انصاف و مروت،

تعریف حق و حقوق اجتماعی خارج از تصمیم گیری و اراده و

بلکه بر اساس خشم و نفرت تعریف
میشود .یک مخالف سیاسی،
مخالف خدا و پیامبر و دستورات
شرع تلقی میشود .او دیگر یک
خالف کار عادی که میتواند
قربانی اجتماع تلقی شود و حتی
مورد رحم و ترحم قرار بگیرد هم،
"ی
نیست .بلکه فرد معاند و"خبیث
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است که با حکومت حقه سرلجاج
دارد .بدین ترتیب بازجو متهم
خویش را نه یک سوژه که باید

خالف او را مستند سازی کند و
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نظر گرفت تا معجون نفرت و خشونت کامل شود ،دستگاه تحلیلی

فرد به فرد باید آنها را له کرد ،و هم فکر و هم جریانشان را.

توطئه نگر /دشمن محور .همگان با این دستگاه آشنایی دارند.

این سه موضوع بازجو را به سمتی میبرد که به کندوکاو در

همهی مشکالت کار دشمن است .دشمنی که یکسره در حال

حوزهی خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژهاش و هزارتوی درون

نفوذ و براندازی و استحاله و براندازی قانونی! و توطئههای نرم و

و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد.

از این قبیل اعمال خبیثانه است .و بر همین اساس هر منتقد و

حال در چنین وضعیت و اوضاعی حکایت حقوق بشر و جدایی

مخالفی نیز عنصری است که خواسته و ناخواسته عامل و نفوذی

حوزههای مختلف زندگی یک متهم از یکدیگر و حتی مواعظ

دشمن و شبکههای جاسوسیاش است.

اخالقی و حقوقی مذهبی هم چون عدم تجسس و چشم پوشی و

حال همهی مواد معجون بدبینی و نفرت و انتقام نسبت به متهم

عدم افشاء سرَ و مسائلی از این دست داستان گوش خر و سورهی

(و سپس زندانی) سیاسی فراهم است .باقی میماند بررسی

یاسین است .و اصالً ماجرا نازلتر و اوضاع وخیمتر از این است که

نحوهی برخورد با چنین موجود مشکوک و بدذات و خبیث و

به بحث ”شیک“ و فانتزی حقوق بشری و اخالقی و دینی (حتی

بدکاری که نقشههای پیچیدهی دشمن را پیش میبرد و قصد

سنتی) دربارهی لزوم حفظ جان و مال و آبرو و ناموس آدمیان

نظام حقه را کرده است (و البته در تلقی برخی دیگرشان ،قصد

پرداخت .و یا سخن علی را خطاب به یکی از فرماندارانش(مالک

قطع منافع سرشاری که ما در قبال حفظ این نظام الهی داریم!)

اشتر) یادآور شد که مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش

بررسی شیوههای برخورد با متهمان سیاسی و عقیدتی خود

برابر و این یعنی کرامت انسان .کرامت انسان در این میانه

حکایت مستقلی است .شیوههای گوناگونی که قبالً در به اصطالح

متاسفانه و تلخکامانه ،حرف لوس و مشکوکی بیش نیست.

بلوک شرق امتحان پس دادهاند و دربارهشان رمانها و فیلمهای

نکتهی پایانی اینکه ،بر این غمنامهی تلخ باید داروی زهرآلود و

مختلفی شکل گرفته است .و البته بازجویان والیی نیز بسی

البته نفرت بار دیگری را هم اضافه کرد :مجوز شرعی بهتان زدن

تجربهها بر آن افزودهاند!

به مخالفان و خراب کردن شان و آبروریزی از آنان و به تعبیر

یک امر مشترک در نحوهی برخورد با متهمان سیاسی در چنین

امروزیتر کیهانیان ،جنگ روانی!

سیستمهایی ،ورود به حوزهی خصوصی آنان است .اساساً

این امر که ردپایی در فقه سنتی دارد (که البته قبالً کمتر مورد

نظامهای تمامیت خواه (یا دارای عناصر قوی تمامیت خواهی) یک

اعتنا بوده ،مگر در جنگهای فرقهای ،و االن هم مورد نقد و نفی

ویژگیشان این است که نه تنها با مخالفینشان ،بلکه با همهی

و اعتراض بسیاری از همان روحانیون سنتی و رفرمیستهای

مردم کار دارند(همان داستان سبک زندگی)؛ و به همین منوال نه

حوزوی قرار دارد)؛ قبل از انقالب توسط آقای خمینی علیه

تنها به حوزهی سیاسی مخالفانشان بلکه به همه حوزههای

روحانیونی که تصور میشد به نظام وقت وابستگیهایی دارند به

زندگی آنان میپردازند .حال وقتی نفرت و میل به عقوبت در یک

کار گرفته شد و بعد از انقالب نیز علیه همهی مخالفان! از آیت

نظام امنیتی و عناصرش در حد اعال قرار داشته باشد ،او نه تنها

اهلل شریعتمداری گرفته تا نیروهای ملی و ملی مذهبی و چپ و

میخواهد متهمش را تخلیهی اطالعاتی کند و برایش تشکیل

اصالح طلب و بقیه.

پروندهی قضایی بدهد ،بلکه میخواهد او را عقوبت کند ،و از جمله

وقتی متهمی مشکوک به نفوذی بودن دشمن است ،در برابر نظام

حس نفرت و انتقامش او را به سمت تحقیر و خرد و له کردن

حقه و شریعت آن ایستاده است و با استحالهی مردم در
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و پسوندی است ،باید یک دستگاه فکری-تحلیلی سیاسی را نیز در

هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است .هم

اندیشه

تمایل عمومی که هر دو مخالف کرامت انسان ،بدون هیچ پیشوند

شخصیت متهمش پیش میبرد.
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انتخاباتها هم گاه موفق به فریب مردم میشود و رای اکثریت را

طبقاتی و از جمله جنسیتی اقتضا میکند این اعترافات مایههای به

به دست میآورد؛ ما حق داریم او را دچار هر انتقام و عقوبتی کنیم

اصطالح ”اخالقی“ هم پیدا کند .چقدر دستمالی و حقیر شده است

و جسم و روحش را به زنجیر کشیم و حتی به دروغ و تهمت،

این واژه که وقتی در فرهنگ سیاسی و تبلیغاتی حاکمان گفته

حرمت و آبرویش را لکه دار کنیم ،و وقتی جسم و جان و روحش

میشود قبل از هر چیز مسائل جنسی و جنسیتی به ذهن میآید.

در ید قدرت ماست ،دیگر زندگی خصوصیاش چه حریمی دارد که

متهم ”مورد اخالقی هم داشته است“؛ خودش اعتراف کرده است!

بدان ورود نکنیم .به خصوص وقتی که میتوانیم به او با دروغ و

این اوج سقوط کرامت انسان در این دستگاه شرافت سوز است.

دغل تهمت هم بزنیم و با بهتان خرابش کنیم و آبرویش را ببریم.

سقوطی که بازجویان و آمران و حامیان و معلمانشان در قعر آن

حال یک ترفند شیطنت آمیز و البته رذیالنه هم باقی میماند و آن

افتادهاند؛ وقتی که به ضرب و زور متهمی را به گمان خود در

اینکه بهتر است خودش به همهی اینها اعتراف کند! هم مثالً

درون آن میاندازند .آگاهی و انسانیت و شرافت ذاتی انسان و

باورپذیرترش میکنیم و هم برای بدنهی خودمان (و بعضاً متقدان

جامعهی کنونی ایران بسیار همدالنه به انسانهایی که شدیداً

و معترضانی در سطوحی فوقانی قدرت) خرجش میکنیم و هم به

تحت فشارهای این چنینی برای ”اعتراف“ بودهاند ،مینگرد و با

شخصیت خود متهم لطمهای وارد میکنیم که باید مدتها به

دیدهی تحقیر و نفرت به کسانی که دست به این بیشرفیها

بازسازیاش بپردازد.

میزنند .و این خود نوعی بازیافت و رشد ”کرامت“ انسان در این

اعتراف به جرائم سیاسی و جاسوسی و پول و خط گرفتن از

کشاکش آزادی و عدالت با ظلم و تبعیض ،و شرافت و کرامت با

بیگانگان کافی نیست .خراب کردن در فرهنگ و ذهن و زبان

رذالت و جزمیت اخالقی و تبهکاری است.

لومپنی و آلوده به هزاران عقدهی سرکوب شده سیاسی و فکری و
عکس ماه
امضای طومار بر علیه بهاییان در بازار تهران در اعتراض به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی
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مقام انسان ،انسانیت و کرامت انسانی به معنای شرف ،حیثیت و
احترام ذاتی برای انسانها ،از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد
واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران ،فالسفه و انسان
دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتالی شان و کرامت انسان و
دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی او میباشد .در عصر حاضر نیز
مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظر است .این حقوق ،از
حق زیستن که طبیعیترین حق انسان به شمار میرود ،شروع
میشوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتالی بشر هستند،
مثل آزادی بیان ،آزادی قلم و اندیشه ختم میگردند .در اعالمیهی
جهانی حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان
بودن از آن منتفع میشوند .اساس و پایهی آن نیز اصل تساوی
است؛ زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبهی انسانی
برخوردارند .لذا نمیتوان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق

محروم کرد و انسانها بدان دلیل که عظمت و شکوه دارند و در
انسان بودن همه با هم مشترکند ،شایستهی تکریم هستند.
کرامت انسانی و فلسفهی حقوق بشر
جوهرهی اصلى حقوق بشر پاسدارى از کرامت و حیثیت انسانى
است .هر انسانى فارغ از جنس ،رنگ ،نژاد ،مذهب داراى حیثیت
انسانى برابر با دیگر انسانها است .برخوردارى از حیثیت و کرامت
انسانى برابر ،از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ
شرایطى تخصیص نمىپذیرد .بنابراین منشاء برخوردارى از حقوق
برابر و یکسان ،حیثیت انسانى برابر و یکسان است نه تعلق به
جنس ،نژاد ،مذهب و یا حتى خط مشى سیاسى غالب .لذا
مهمترین چالش امروزین جهان مسئلهی توجه به مسائل حقوق
بشر و مشکالت ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها
است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دورهی
توجه به این مقوله و تشکیل دولتهایی است که حقوق بشر را در
عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

حقوقی

توجه فراوان ادیان ،فالسفه و اندیشه ورزان بشری بوده است .در

پرونده ی ویژه

کرامت انسانی در معاهدات بین المللی حقوق بشر

کنند.
علی االصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق

بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع
بشری بر آن صحه میگذارد .این بررسیها حاکی است ارتباط،
انسجام و وحدت زمینههای گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات
چنان دقیق ،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک
زمینه ،به معنای تجاوز به همهی این حقوق اعم از سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .لذا با عنایت به اهمیت روز
افزون این حقوق و اذعان به این امر که مباحث حقوق بین الملل
عموماً گرایش شدیدی به توجه به محوریت اشخاص در مقوالت
بین الملل یافته و اخیراً تمایالت بسیاری در راستای طرح مسائل
حقوق بشری در عرصهی جهانی مالحظه میشود ،پرداختن به
این مهم از ضروریات غیر قابل انکار مینماید.
تالش مصلحان در طول تاریخ برای حفظ کرامت انسانها
حقوق بشر و ارتقاء کرامت فردی و جمعی انسانها ،همواره از
دغدغههای بشر تاکنون بوده است .همچنین در راستای کرامت
انسانی و حقوق بشر ،تاکنون تالشهای بیشماری در شرق و
غرب عالم برای احیای حقوق از دست رفتهی انسانهای تحت
ستم به منصه ظهور رسیده که این تالشها در جلوههای
گوناگونی متبلور شده است .اگر متفکران مشرق زمین در زمینهی
ماهیت حقیقت و روح بشر و سجایای معنوی و وظایف اخالقی
بشر آثار گرانبهایی از خود به جای گذاردهاند ،دانشمندان مغرب
زمین نیز در پیدایش نظریههایی در باب روابط حکومت و مردم
نقش مهمی را ایفا کردهاند .تاریخ تمدن بشر شاهد کوششهای
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حقوقی

پرونده ی ویژه

پیامبران ،فالسفه و متفکرین و سایر بشر دوستان برای اعتالی

دقیق و گوناگون در الحاق به این قواعد با احتیاط کامل برخورد

حقوق وآزادیهای بشری است .منشور حمورابی که تدوین آن به

مینمایند و در بسیاری موارد و بر اساس حقوق بین الملل حق

سه هزار سال قبل از اسالم برمیگردد ،برای تنظیم روابط

شرطهایی برای خود در موقع تصویب اعالم و مقرر میدارند.

شهروندان و نیز حقوق بیگانگان به وضع مقرراتی مبادرت نموده

تعدادی از این قواعد به همهی بشریت و برخی دیگر برای

است .همچنین منشور کورش کبیر به پارهای از موازینی که امروزه

گروههای خاص اجتماعی (کودکان ،زنان ،اقلیتها و غیره) تسری

به عنوان حقوق بشر نامیده میشوند ،دارای اشارات صریحی است،

دارند .برخی از این مقررات که شامل هرگروه میباشند به قرار زیر

این ضوابط شامل آزادی عقیده و بیان و حقوق اقلیتها میباشد.

است:

اکثر اعالمیهها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر هر

 .1کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان سال ۲۱۰۱

چند دارای قدرت اجرایی نشدهاند ودر عمل دچار فراز و نشیب

 .2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال 5920

فراوانی گشتهاند ،اما از اواخر قرن هیجدهم به بعد در حقوق

 .3کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر سال 5909

اساسی و سایر قوانین کشورهای نیمکرهی غربی میتوان

 .4کنوانسیون حمایت از معلولین سال ۲۱۷۰

زمینههای اجرای آنها را جستجو نمود .این تالشها در سراسر

 .5کنوانسیون ریشهکنی کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان سال
5979

حیات بشری مانع از بروز نابرابری و ستم نگردیده و جنگهای
بیشماری که مترادف با نقض حقوق بنیادین بشر شده مصلحان

 .6منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم سال 5905

معاصر را در تکمیل اقدامات گذشته بر آن داشت که این مباحث را

 .7کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای
ظالمانه ،غیرانسانی یا خفتبار سال 5904

به عنوان محوریترین موضوعی که قابلیت توجه و اهتمام دارد در

موازین بین المللی و اعالمیههای جهانی دنبال نمایند و اقدامات

 .8کنوانسیون حقوق کودک سال 5909

سازمانهای بین المللی را با وضع قواعد و مقررات بینالمللی برای

 .9منشور اجتماعی اروپایی سال 5998

پاسخگویی به این نیاز ضروری پیگیری نمایند.

 .10اعالمیهی اسالمى حقوق بشر سال 5998

اسناد بین المللی درباره ی کرامت انسانی و حقوق بشر

 .11قانون حذف انواع خشونت علیه زنان سال ۲۱۱۹

از سال  ۲۱۴۱که اعالمیهی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل

 .12بیانیهی علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی سال ۵۵۵۲

متحد به تصویب دول حاضر در سازمان رسید تاکنون مصوبات

 .13بیانیهی در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل
ناپذیر سال ۵۵۵۲

بسیار زیادی که شامل اظهارنامه ،رهنمود و بیانیه و غیره میشوند
و از طرفی جزء پیمانهای جهانی محسوب نمیشوند و در اغلب

 .14قطعنامهی  ۴۹/۲۷۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اوقات توسط کشورها ،تصویب هم نشدهاند و تاثیر قانونی آن هم

مصوب سال  ۲۱۱۱برای حمایت همهی افراد در هرگونه

چندان مشخص نیست در رابطه با حقوق بشر توسط مجمع

بازداشت یا زندان

عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفته است.

 .15بیانیهی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ،نژادی،

عالوه بر بیانیهها ،اعالمیههایی با اهمیت کمتری وجود دارد که
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مذهبی و زبانی مورخ  ۲۱دسامبر ۲۱۱۵

این اعالمیهها اصول و یا راهبرد (رهنمود) نامیده میشوند .نتایج

 .16قانون حمایت از اقلیتهای قومی و فرهنگی در سال ۲۱۱۹

مطلوب و تاثیرگذار این بیانیهها ،اظهار نامهها و رهنمودها مورد

 .17پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیهی اشکال تبعیض
علیه زنان مصوب 5999

توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

در عمل دولتها به صورت گزینشی و هوشیارانه با بررسیهای
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سازمانهای حامی بشر ،که تعداد آنها به بیش از  558ارگان

جهانی در مناطق مختلف جهان نیز به وضع مقررات به

میرسد ،در عمل باعث بروز نابههنجاریهای کالنی در سطح

تناسب اوضاع آن منطقه مبادرت میگردد؛ مانند کنوانسیون

جهان امروزی شده و بشر را با چالشهای مهمی مواجه

اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین بشر یا

ساخته اما رویکرد و اقبال ملتها و دولتها ،میتواند زمینهی

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.

مناسبی برای تحول تلقی گردد .لذا باید حرکتی فراتر از تایید

ج) گسترهی شمول اجرایی موازین:

مفاهیم و اصول ،و تبدیل حقوق بشر به حقیقتی زنده برای

معاهدات حقوق بشری که برخی از آنها الزام آور هستند و برخی

همگان ،از سوی همهی ملل صورت پذیرد.

صرفاً اعالمی ،از جهت گسترهی اجرای آنها ،دارای پوشش

گستره ی شمول موازین کرامت انسانی و حقوق بشری

عام و خاص میباشند .موازین عام الشمول ،موازینی هستند

الف) شمول قانونی موازین:

که همهی اقشار وگروههای انسانی و مطلق انسانها را در

در مجموع حقوق و آزادیهای بشر به از منظر اجرایی به سه

خود جای داده و به گروههای خاصی نظر نداشته و به حقوق

دسته قابل تقسیم است .دستهی اول ،اعالمیهها و بیانیههای

همهی انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی مانند جنسیت،

مجامع بینالمللی که فاقد الزام حقوقی بوده ،و دولتها حتی

مذهب ،تابعیت ،نژاد و غیره میپردازند .اکثر موازین از این

اگر آنها را اجرا کنند ناشی از رعایت نزاکت بینالمللی یا

قبیل میباشند .موازین خاص الشمول هم موازینی هستند که

مصلحت اندیشی موقت آنها است .اما دستهی دوم ،حقوق

همه ی اقشار و گروههای انسانی را در خود جای نمیدهد ،و

اساسی و بنیادینی هستند که رعایت آنها عام الشمول بوده و

هدف آن حمایت از یک گروه خاص اجتماعی مانند زنان،

نقض آنها مجاز نمیباشد و قواعد موجود آن از سوی

کودکان ،معلولین ،کارگران ،مهاجران ،زندانیان ،اسرای جنگی

جامعهی بینالمللی به عنوان قواعد تخلف ناپذیر به رسمیت

یا اقلیتهای نژادی ،قومی یا مذهبی است .کنوانسیون

شناخته شدهاند (مادهی  20عهدنامهی  5909حقوق

بینالمللی حقوق کودک و کنوانسیون بینالملل حقوق سیاسی

معاهدات) و نقض آنها واکنش مجامع جهانی حقوق بشری

زنان از این قبیل میباشند.

حتی شورای امنیت را به عنوان آخرین مرحله میتواند در پی

سخن آخر

داشته باشد .دستهی سوم نیز به رغم الزامی بودن در سطح

حقوق بشر و حفظ و حراست از کرامت انسانی یکی از مهمترین

قواعد آمره نمیباشد؛ در نتیجه حقوق اساسی بشر مقدم بر

دغدغههای جوامع دیروز و امروز به شمار میرود و مطلوب و

سایر انواع حقوق بشر است.

پسندیده است .در واقع وجود کشتارهای جمعی ،تبعیضات

ب) گسترهی جغرافیایی موازین:

نژادی ،فقر ،قاچاق انسان و غیره ،نشان دهندهی آن است که

موازین حقوق بشر از منظر گسترهی جغرافیایی به دو بخش قابل

جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار

تقسیم است .دستهی اول ،موازین بینالمللی است که از

دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند سازوکارهای عملی

طریق مجامع جهانی همانند سازمان ملل متحد یا سایر

برای تحقق آرمانهای مشترک بشریت یعنی صلح ،امنیت،

ارگانهای جهانی یا کنفرانسهای عمومی جهانی ،وضع

رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است.

میگردد .اعالمیهها و بیانیههای مجامع بینالمللی عمدتاً از

پرونده ی ویژه

بیانیههای حقوقی مختلفی متبلور شده است؛ هرچند ناکامی

دوم اما ،موازین منطقهای است که به لحاظ حرکت عمومی

حقوقی

این موارد از جمله گامهایى است که در این زمینه و در

این دسته هستند؛ مانند میثاق حقوق مدنی سیاسی .دستهی

در دوران کنونی ،تدوین حقوق بشر -که بیتردید یک گام واقعاً
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پرونده ی ویژه

آرمانی برای بشر بود و از طریق آن ،ارزشهایی چون کرامت

منابع:

انسان ،عدالت ،آزادی ،برابری و غیره برای انسان در سطح

 .1فلسفی ،هدایتاهلل ،جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر ،مجله

جهانی به رسمیت شناخته شد ،علیرغم اینکه تهی از نقص

حقوقی

و دور از نقد نیست ،-قابل تقدیر و ستایش میباشد .در این

تحقیقات حقوقی ،شمارهی  ،00-02انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 .2قاری سید فاطمی ،سید محمد ،مبانی توجیهی اخالقی حقوق بشر
معاصر ،مجله تحقیقات حقوقی ،شمارهی  ،00-02انتشارات دانشگاه

راستا به نظر میرسد مشکل در ضعف اصول اعالمیهی

شهید بهشتی

جهانی حقوق بشر نباشد؛ بلکه مشکل نبود راهکار تعیین

 .3امیر ارجمند ،اردشیر ،تکاپوی جهان شمولی :تامالتی بر حقوق بشر،

کننده و قاطع برای اجرای آن است .حقوقی که تحت عنوان

مجله تحقیقات حقوقی ،شمارهی  ،55-55انتشارات دانشگاه شهید

”حقوق بشر“ قرار میگیرد ،حقوقی طبیعی و فطریاند ،نه

بهشتی

الزاماً موضوعه .حقوق طبیعی بشر معنایی جز این ندارد که
مراعاتشان زندگی انسانیتر و عقالنیتری را میسر خواهد کرد
و امنیت ،رفاه و برخورداری و شکوفایی بیشتری را نصیب
بشر خواهد نمود .این غایات عقالنی محصول تجربهی

 .4فلسفی ،هدایتاهلل ،ملل متحد و آرمان بشریت ،مجله تحقیقات حقوقی،

شمارهی  ،50انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 .5ذوالعین ،نادر ،حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شمارهی  ،52انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 .6سان خوزه ،آمپارو ،مسئولیت دولتها در قبال نقض حقوق بشر،
ترجمهی دکتر ابراهیم بیگ زاده ،مجله تحقیقات حقوقی ،شمارهی -59

طوالنی و تاریخی بشر و مقبول عامهی عقالیند.
در اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،مراد از بشر ،بشری است که
طبیعت و ذات او بر دین ،نژاد و رنگ و پوست و امثال اینها

08
 .7گروس اسپیل ،هکتور ،جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی،
ترجمهی دکتر ابراهیم بیگزاده ،مجله تحقیقات حقوقی ،شمارهی 00

سبقت دارد .به این معنا که بشر ابتدا بشر است و سپس دین،

آیین ،اعتقادات ،افکار و نحوهی زندگی خود را برمیگزیند .لذا

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 .8قاری سید فاطمی ،سید محمد ،معاهدات حقوق بشری ،مجلهی حقوقی،

غایت اصلی حقوق بشر ،کرامت ذاتی انسان است.

شمارهی  ،50اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقی بین المللی5005 ،
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گاه خیال میکنی به دنیایی دست یافتهایم که شکنجهی علنی

پرونده ی ویژه

محمد مقیمی :توهین و تحقیر انسان ،حس انتقام را بیدار میکند
انسان در آن به تاریخ و یا حتی اسطوره پیوسته است و در همین
حال تلنگری مثل شالق خوردن کارگران معدن طالی آق دره در
در یک مرکز تولید ثروت مشغول کار که نه ،جان کندن است در
ازای طلب حقوق ماهیانهی ناچیزش باید شالق بخورد .یعنی به
جای مزد دسترنجش ،هم درد بکشد و هم شخصیت انسانیاش
خورد شود تا بعد از این فراموش کند که حقی دارد .حداقل حق او
که در تمام متون حقوق بشری و مذهبی و ایدئولوژیک زمینی و
فرا زمینی و هر سندی که مربوط به انسان است آمده بعد از حق

پیش میآید و مثأل گروه داعش هم منبع اقدامات خود را احکام و
تعالیم همین منابع مذهبی میداند.

به همین دلیل برخی ارجاع به منابع مذهبی را نمیپذیرند .من
هم فکر میکنم نباید مسائل علمی را با مسائل دینی و مذهبی
قاطی کرد.
اصأل آیا سازگاری بین منابع مذهبی و حقوق بشر،

حیات ،کرامت انسانی و حرمت نفس اوست .حتی جالدانی که
حکم سیاه شالق را اجرا میکنند ،صورت خود را با نقاب سیاه
میپوشانند؛ چرا که دستکم در ناخودآگاه خود میدانند تحقیر
همنوع و شکستن او ،به هیچ دلیل و بهانهای موجه و مجاز نیست.

کرامت انسانى ،حواشى و ریشههای نظری آن را با ”محمد
مقیمی“ وکیل دادگستری در تهران به بحث گذاشتهایم که
میخوانید.

گفتگو

آذربایجان غربی ایران ،خیال خامت را آشفته میکند .کارگری که

گفتگو از مانی تهرانی

امکانپذیر است؟
سازگاری ممکن هست .اما ایدئولوژیهای افراطی نظیر داعش در
این سازگاری خدشه ایجاد میکنند .به طور کلی در هم آمیختن
مسائل علمی و حقوقی با مسائل مذهبی ،چالش برانگیز است.
چون مذهب تفسیر پذیر است و هر گروهی میتواند تفسیر
متفاوتی داشته باشد .مذهب بر پایهی ایمان و اعتقاد بنا شده و
علم بر پایهی تجربه و کشف و شهود.

آیا مفاهیمی مثل کرامت انسانی در تمام جهان تعریف

از منظر حقوق بشری ،تعریف واحد جهان شمول وجود

واحد دارد؟ و اگر دارد ساز و کار قانونی رعایت آن

دارد و یا مثأل تعریف کرامت انسانی در آمریکا با آفریقا

چیست؟

متفاوت است؟

اصوأل کرامت انسانی را می توان در سه شاخهی اخالقی ،حقوق

تعریف اگر واحد هم نباشد ،خیلی به هم نزدیک است .البته در

بشری و مذهبی دسته بندی کرد.

حوزهی علوم انسانی و در اینجا حقوق بشر ،هر متخصصی

منظور سوال من وجه حقوق بشری اش است.

میتواند نظریات جدید ارائه و چیزی به تعریف فعلی اضافه کند.

این سه بخش به هم بی ربط نیست .مثأل در

انسان به ما هُو انسان ،کرامت و احترام دارد.

دانشگاههای ایران ،هنگام صحبت در مورد حقوق بشر و کرامت

در تعریف بین مجرم سیاسی با بزهکاران چه تفاوتی

انسانی به منابع مذهبی هم ارجاع داده میشود .حاال ممکن است

وجود دارد؟

برخی منابع مذهبی را قبول نداشته باشند.
بحث قبول داشتن یا قبول نداشتن نیست بلکه تناقضی

من در مقاالت و مصاحبههایم دربارهی الیحه جرم سیاسی ،به
تفصیل گفتهام؛ که اصوأل نباید جرم سیاسی داشته باشیم .دستکم
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گفتگو

پرونده ی ویژه

در دنیای امروز به جای جرم سیاسی باید حقوق اساسی شهروندان

در ایران هر از چند گاهی افرادی به نام اراذل و اوباش

را تعریف کرد و به آن احترام گذاشت .اگر این اقدام صورت گیرد،

دستگیر و در خیابانها گردانده و تحقیر میشوند تا

دیگر جرم سیاسی وجود نخواهد داشت که بخواهیم آن را تعریف

درس عبرت دیگران شوند .آیا این کار قانونی است؟ تاثیرش

کنیم .مثأل نقد ،اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز جزو حقوق

چیست؟ در دنیا با بزهکاران چه میکنند و چرا در ایران همچنان

اساسی شهروندان است و در ساز و کار چرخش مسالمت آمیز

بر این تعداد افزوده میشود؟

قدرت ،هیچ نیازی به استفاده از خشونت وجود ندارد.

اول اینکه در قانون چنین مجازاتی وجود ندارد؛ بنابراین قانونی

دولت فعلی ایران و خصوصأ وزارت خارجهاش میگوید،

نیست .اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرائم و

معیار سنجش دموکراسی واحد و صفر و صد نیست و

مجازاتها ،یعنی جرم و مجازات باید در قانون پیش بینی شده

برای دفاع از عملکرد خود به اعتراضات در آمریکا و بریتانیا و

باشد و تشخیص آن سلیقهای نیست .انگیزه و هدف مجری هم

دستگیری و زندانی شدن برخی معترضان اشاره میکند.

دور زدن قانون و اعمال سلیقه را توجیه نمیکند .ضمن اینکه

بله دموکراسی صفر و صد نیست ،اما اگر دموکراسی وجود داشته

هدف از مجازات در قانون ،اصالح است .در حالیکه این برخوردها

باشد ،امکان طرح مسالمت آمیز اعتراضات شهروندان ایجاد

تشدید کنندهی جرم است .یعنی حتی اگر آفتابه به گردن مجرم

میشود .مثأل میتوانند انتقاد کنند ،کاریکاتور بکشند و در تجمعات

انداختن و در شهر گرداندن برای تحقیر ،در قانون هم پیش بینی

اعتراضی شرکت کنند .در چنین شرایطی

میشد ،باز هم یک قانون اشتباه بود.

نه شهروندان و نه حکومت برای استفاده از

در چنین شرایطی نه شهروندان و نه حکومت تحقیر و توهین صدمات روحی جبران
برای استفاده از اسلحه و اعمال خشونت دلیل و ناپذیری به فرد وارد میکند؛ در حالیکه
توجیهی ندارند .اگر این شرایط دموکراتیک وجود
قانون باید تالش کند تا فرد مجرم را به
داشت و باز هم فردی برای اعتراض دست به
آغوش جامعه و زندگی سالم و عادی
اسلحه برد ،باید مثل بقیه جرائم با او برخورد شود.
یعنی مثأل حتی وقتی میگوییم لباس زندان بازگرداند .این شیوهی برخوردها ،حتی
موجب تحقیر است و نباید استفاده شود و یا کتاب باعث به وجود آمدن حس انتقام میشود.
و روزنامه در اختیار زندانی قرار گیرد ،این حقوق هیچ انسانی مادرزاد مجرم نیست .علل
باید در مورد تمام زندانیان حتی قاتل و بزهکار هم محیطی در کشانده شدن افراد به سمت
رعایت شود .اینها از شرایط اولیه رعایت کرامت
بزهکاری موثر هستند .تحقیقات علم جرم
انسانی و دادرسی عادالنه است.
شناسی نشان میدهد ،در بسیاری از

اسلحه و اعمال خشونت دلیل و توجیهی

ندارند .اگر این شرایط دموکراتیک وجود
داشت و باز هم فردی برای اعتراض دست
به اسلحه برد ،باید مثل بقیه جرائم با او
برخورد شود .یعنی مثأل حتی وقتی
میگوییم لباس زندان موجب تحقیر است
و نباید استفاده شود و یا کتاب و روزنامه در
اختیار زندانی قرار گیرد ،این حقوق باید در
مورد تمام زندانیان حتی قاتل و بزهکار هم
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رعایت شود .اینها از شرایط اولیه رعایت کرامت انسانی و دادرسی

موارد ،بزهکار فردی است که در جامعه یعنی خانه و خانواده،

عادالنه است .در بعضی کشورها متهم به قتل ،با کت و شلوار و

مدرسه و دوستان در جایی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و

کراوات و ظاهری آراسته و رسمی در دادگاه حاضر میشود .نباید

همین ظلمها او را به این مسیر کشانده است .بنابراین این شیوهی

بین هیچ شهروندی با دیگری تبعیض قائل شد .اگر فردی انتقاد و

مجازات ،نه تنها آثار مفیدی برای فرد و جامعه ندارد ،بلکه فرد را

اعتراض مسالمت آمیز انجام داده که اصأل مجرم نیست و اگر هم

بزهکارتر و جامعه را ناسالمتر و ناامنتر میکند .این گونه حرکات

کسی مرتکب جرمی شده که باید مثل دیگر مجرمان با او برخورد

از شان انسانی به دور است.

شود .جرم هم باید در قانون کشور تعریف شده باشد و هم به

در دنیا سندیکاهای نیرومند کارگری وجود دارند؛ اینها

مجرمان نگاه برابر وجود داشته باشد.

در قبال شالق خوردن کارگران معدن در ایران چه
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در موارد نقض حقوق بشر یکی از ضمانتهای اجرایی مقابله،

عمومی کمک میکند .حق مردم است که از روند پرونده آگاه

حمایت افکار عمومی است .افکار عمومی هم در سطح داخلی و

شوند؛ که چه مسیری طی شده تا به صدور این حکم انجامیده

هم در سطح بین المللی و نوع واکنش آن اهمیت و تاثیر بهسزایی

است .شفافیت یکی از الزمههای جامعهی دموکراتیک و یکی از

دارد .در این موارد باید اطالع رسانی صحیح انجام گیرد تا افکار

آیتمهای حکمرانی مطلوب است و یکی از ضمانتهای اجرایی

عمومی واکنش نشان دهد.

شفافیت ،برگزاری دادگاه علنی است که در قانون اساسی

در ایران اطالعات خصوصی و حتی خالف واقع از

کشورمان هم آمده و در جرائم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه باید

متهمان سیاسی منتشر میشود ،در حالیکه هویت

علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.

متهمان اقتصادی اغلب با حروف اختصاری در رسانهها مطرح

چرا در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر ،ضمانت اجرایی

میشود؛ با این استدالل که تا پایان دادرسی و صدور حکم اسم

پیش بینی نشده؟ و راه حل عبور از این کاستی

بردن غیر قانونی است و بعد از صدور حکم هم دیگر قاضی حرف

چیست؟

آخر را زده و کنکاش رسانهها و تشکیک در رای دادگاه جرم تلقی

اعالمیه جهانی حقوق بشر -بنا به اسمش -صرفاً یک اعالمیه

میشود .این عدم شفافیت از کجا میآید و قانون چه میگوید؟

است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب

بر اساس قانون در خصوص همهی متهمان تا زمانی که حکم

رسیده .اگر کشوری مواد این اعالمیه را نقض کند ،برایش تبعات

قطعی -یعنی حکم نهایی در دادگاه تجدید نظر -صادر نشده ،نباید

بین المللی به همراه خواهد داشت و بیهزینه نیست .مثالً

اسم متهم در رسانههای جمعی مطرح شود ،چون تا پیش از صدور

کمیسیونهای حقوق بشر و یا گزارشگر ویژهی سازمان ملل در

حکم نهایی فرد مجرم شناخته نمیشود و احتمال تبرئه یا تغییر

امور آن کشور موارد نقض را بررسی ،اعالم ،محکوم و پیگیری

حکم وجود دارد .در مورد متهمان سیاسی هم عمومأ مطبوعات

میکنند .البته حقوق بین الملل و حقوق بشر در حال گذار است و

داخل کشور اسم کامل متهم را منتشر نمیکنند .در خیلی از مواقع

ضمانت اجرایش هم در حال گذار است؛ به این معنی که بهبود

این اسامی توسط رسانههای برون مرزی و یا در فضای مجازی

وضعیت حقوق بشر یک امر تدریجی است و جنس ضمانت اجرای

منتشر میشود.

آن هم متفاوت است .در اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،حقوق

در موارد متعددی صدا و سیما و روزنامهی کیهان

اساسی کشورها در نظر گرفته شده و منظور از حقوق اساسی هم

هویت متهمان را فاش کردهاند.

همان قانون اساسی کشورها است که بسته به میزان دموکراتیک

بله خوب ،این خالف قانون است .البته از نظر قانون بعد از قطعی

بودن کشورها متفاوت است و ضمانت اجرایی آن هم تابع همین

شدن حکم ،حقوقدانان حق دارند دربارهی حکم نظر بدهند و این

امر میباشد .گاهی بعضی قدرتهای بین المللی ،از مسئلهی

نظرات را در رسانههای جمعی هم منتشر کنند.

حقوق بشر سوء استفادهی سیاسی هم میکنند .مثأل در برخورد با

بعد از صدور حکم ،این نظرات نوشداروی بعد از مرگ

دو کشور ایران و عربستان تبعیض قائل میشوند .یا اینکه گاهی

سهراب است و تاثیری ندارد .در دنیا این روند به چه

سعی میکنند ،با تحریم اقتصادی ضمانت اجرایی حقوق بشر را در

شکل است و از نظر قانونی روزنامه نگاران و حقوقدانان تا چه

یک کشور باال ببرند.
به نظرم شما آیا تحریمهای حقوق بشری به بهبود

اندازه میتوانند بر روند صدور حکم تاثیرگذار باشند؟ و آیا این
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است و یا دخالت در امور داخلی کشور محسوب میشود؟

بعد از صدور حکم ،نظرات این کارکرد را دارد که به تنویر افکار

گفتگو

میتوانند انجام دهند؟ آیا حمایت در این مواقع وظیفهی ذاتیشان

امکان شفاف سازی و اثرگذاری در قوانین فعلی ایران وجود دارد؟
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گفتگو
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وضعیت حقوق بشر در کشور کمک میکند و یا خود ناقض حقوق

تحقیق و آگاه سازی جامعه ،اطالع رسانی کند.

مردم عادی است؟

در مورد رعایت کرامت انسانی در مجازات ،امروز

بله ،من به شدت به تحریمهای اقتصادی انتقاد دارم .برای اینکه

بسیاری از کشورها مجازات اعدام را غیر انسانی

حقوق عادی و روزمرهی زندگی شهروندان را نقض میکند.

میدانند .همزمان ایران میگوید که قاچاقچیان مواد مخدر را

مردمی هم که از نظر اقتصادی ضعیف شوند ،امکان فعالیت مدنی

اعدام میکند تا بتواند از رشد اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر

هم نخواهند داشت و هر روز اوضاع حقوق بشریشان بدتر

جلوگیری کند و از سوی دیگر زندانهایش سه برابر ظرفیت پر

میشود نه بهتر.

شده است و دیگر گنجایش ندارد .نظر شما چیست؟

بر اساس گزارشها در ایران آمار خودکشی و نزاع

همیشه این بحث مخالفان و موافقان اعدام وجود داشته .اما روند

خیابانی به شدت باال رفته ،آیا آسایش روانی جامعه هم

کلی دنیا به سمت لغو مجازات اعدام است .االن در اروپا و برخی

جزو حقوق بشر است؟ و دلیل این وضعیت تحریم اقتصادی است

ایاالت آمریکا مجازات اعدام وجود ندارد .در ایران یک بخشی از

یا ضعف سیستم قضایی در کشور؟

اعدامها ریشهی مذهبی دارد .حدود شرعی که خیلی استثنایی

من شخصأ نمیتوانم این گزارشها را تایید یا رد کنم .اما این

است و قصاص که یک تصمیم کامأل شخصی است .اما در

مسائل ریشههای متفاوتی دارد که بخشی از آن اجتماعی است.

خصوص جرائم مواد مخدر ،ما با حق حیات مواجه هستیم .این

مسائل اقتصادی و فقر هم بی تاثیر نیست .ضعف سیستم قضایی

حق حیات هم از نظر حقوق بشری قابل بحث است و هم از نظر

در این مسائل ،بیشتر به شیوهی مجازاتها محدود میشود .مثأل

مذهبی .یعنی در قرآن (کتاب مقدس مسلمانان) هم نوشته شده

فردی جرم انجام میدهد ،او را به زندان میفرستند و بعد بزهکارتر

که اگر یک انسان را از مرگ نجات دهید ،مثل این است که

از قبل از آنجا بیرون میآید و وارد جامعه میشود .شاید بتوان

همهی انسانها را از مرگ نجات دادهاید .ضمن اینکه باید با

گفت مشکل از سیستم ادارهی زندانهاست.

مسئلهی مواد مخدر ریشهای برخورد شود .چنانکه میبینیم در پی

ضمانت اجرایی حقوق بشر در ایران بیشتر بر عهدهی

این اعدامها تعداد معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر در کشور

چه نهادی است؟

افزایش پیدا کرده .بنابراین اعدام راه چاره نیست ،پاک کردن

بستگی دارد به اینکه کدام بخش از حقوق بشر را در نظر بگیریم.

صورت مسئله است.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

حقوق بشر دایرهی وسیعی را در بر میگیرد .حقوق بشر حتی حق
مسکن و خوراک را هم شامل میشود .بخشی از آن به میزان
منابع و ثروت کشور وابسته است .دولتها مسئول
هستند اما بر اساس همین متغیرهایی که گفتم
ممکن است کشوری در رعایت بخشی از حقوق
بشر وضعیت خوبی داشته باشد و در بخشهای
دیگر وضعیت بد باشد .خیلی از مسائل حقوق بشر
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هم جنبهی اخالقی دارد.
در ایران نقاط مانور وکال برای تقویت
ضمانت اجرایی حقوق بشر کجاست؟

وکیل حقوق بشری باید از طریق نوشتن مقاله،
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سالهاست جامعه شاهد مجازات افرادی در مالءعام میباشد که
در دادگاههای قضایی حکم بر محکومیت آنها صادرشده است.
که بایستی در این خصوص متخصصان و کارشناسان علم حقوقاظهار نظر نمایند ،-سوالی مطرح میگردد و آنکه آیا اجرای برخی
احکام چون اعدام کردن ،شالق زدن و گرداندن در سطح شهر و
محالت در انظار عمومی در کاهش میزان جرایم و بزهها
موثراست؟ در این خصوص  0پاسخ و یا به عبارتی  0دیدگاه
وجود دارد .برخی معتقدند که مجازات در مالءعام سبب میگردد تا
کسانی که مستعد انجام جرم و بزهای هستند ،هراس کرده و از
انجام آن دوری کنند و درس عبرتی شود برای دیگران .همچنین
مجازات در مالءعام احساس امنیت و آرامش را به جامعه میدهد.
اما دیدگاه دیگر که بسیاری از جامعه شناسان ،روانشناسان و
مددکاران اجتماعی به آن باور دارند ،معتقدند که مجازات در

مالءعام تاثیر و پیامدهای منفی از خود در جامعه به جای میگذارد
که از آن جمله میتوان به گسترش روحیهی افسردگی در جامعه،
وارد آمدن آسیبهای روحی و روانی بر کودکان در کوتاه مدت و
بلند مدت ،از بین رفتن روحیهی گذشت ،از بین رفتن قبح جرم در
نزد مردم و مجرمان و عادی شدن جرم ،تقویت و ترویج روحیهی
خشونت طلبانه و پرخاشگری ،قساوت ،انتقام و

امیر رزاقی
جامعه شناس وپژوهشگر اجتماعی

اجتماعی

فارغ از اینکه آیا برخی از احکام به درستی صادر شده است یا خیر
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آیا مجازات در مالءعام در کاهش جرم موثر است؟

پیامدهای منفی مجازات در مالءعام را بسیار پر رنگتر و
حساستر از تاثیرات و پیامدهای مثبت آن -که همان عامل

بازدارندگی است ،-میدانند.
متاسفانه در ایران در خصوص مجازات در مالءعام ،تحقیقات
جامعی از سوی جامعهشناسان و روانشناسان صورت نگرفته است
که بتوان دقیقاً نوع و جهت کارکردی این نوع مجازات را مورد
بررسی و تمامی اثرات و پیامدهای آن را مشخص نمود .بخشی
عمدهی این ضعف را باید ناشی از کم توجهی دستگاه قضایی و
اجرایی کشور دانست که کار کارشناسی انجام نداده و به دنبال
ادلههای علمی نبودهاند .درکشورهای توسعه یافته جامعه شناسان،
روانشناسان ،جرم شناسان و غیره به عنوان مشاوران آگاه مورد
توجه نظامهای حاکم و مراکز مدیریتی و اجرایی قرار میگیرند و
به دور از هرگونه تفکر ایدئولوژیکی ،به آنها اجازه داده میشود تا
آزادانه در فضاهای علمی و رسانهای موضوعات و عملکردها را از
دیدگاه علمی مورد بررسی قرار داده و از سوی کلیهی دستگاهها و

نفرت در جامعه اشاره نمود .معتقدان به دیگاه
سوم میگویند ،اگرچه مجازات در مالءعام در
عامل بازدارندگی موثر است اما با توجه به کوتاه و
موقت بودن اثر آن ،پس از مدت کمی از اذهان
جامعه به فراموشی سپرده میشود و تاثیرات منفی
آن به جای میماند و نمیتواند نقش بازدارندگی
موثری را ایفاء نماید چرا که اگر چنین بود بایستی
شاهد کاهش جرایم و بزهها در سطح جامعه
میبودیم .باورمندان دیدگاه سوم ،تاثیرات و

گرداندن و تحقیر دو نوجوان در شهر ساری که با سنگ شیشهی فروشگاههای لوکس را میشکستند  -عکس از
ایسنا
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اجتماعی
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نهادها به آراء و نظرات آنان احترام گذاشته

و نظرات و

این کار تقویت روحیهی قساوت ،انتقام ،نفرت و حتی گرایش به

راهکارهای ارایه شده توسط آنان را به کار میبندند.

ارتکاب جرم است“ .

از آنجا که جامعه ترکیبی از عناصر ساختاری و ساختارهای

وقتی در جامعهای افرادی اعمال مجرمانه (از نوع اقتصادی،

اجتماعی است و بسیار در هم تنیده میباشد ،لذا یکسویه نگاه

اجتماعی ،سیاسی و غیره) انجام میدهند ،و قانون در خصوص

کردن به عملکردها و اقدامات اجرا شده در جامعه امر نادرستی

آنها اعمال نمیگردد و یا در ضعیفترین شکل خود اعمال

است .در ایران ،امروز شاهد کاهش سالمت در تمامی سطوح

میشود ،در جمع مردمی که برای دیدن صحنهی مجازات فردی

اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و غیره میباشیم؛ در چنین جامعهای

در مالءعام جمع شدهاند قرار میگیریم نه تنها حس القاء امنیت را

مجازات در مالءعام خود عامل کاهش این سالمت است.

از سوی این عملکرد مشاهده نمیکنیم ،بلکه بالعکس یک حس

جامعهای که آمار جرایم و بزههای اجتماعی در آن باالست ،اعمال

دلسوزی و بعضاً باور به مورد ظلم قرار گرفتن فرد مجازات شده را

چنین مجازاتهایی در مالءعام نه تنها از میزان جرایم و بزههای

مشاهده مینماییم و نجواهایی را میشنویم که قانون را به زیر

اجتماعی نمیکاهد ،بلکه بر میزان آنها نیز میافزاید .آمارهای

سوال میبرد.

منتشره از سوی مراکز دولتی و کاربدستان ،خود میتواند گویای

زمانی که فردی به خاطر انجام جرمی که با تدبیر و سیاستی

این موضوع باشد که اگر این نوع مجازاتها موثر بود ،بایستی ما

مناسب امکان اصالح او وجود دارد در مالءعام مجازات میشود در

شاهد کاهش جرایم و بزههای اجتماعی میبودیم؛ در صورتی که

نزد دوستان و آشنایان و همشهریان یا هم محلهایهای او جایگاه

شاهد افزایش آن میباشیم.

و هویت اجتماعی یک منحرف به او داده میشود و او این جایگاه

به گفتهی میشل فوکو ” اثرگذاری تنبیه محصول حتمیت آن تلقی

را میپذیرد و امکان اصالح او یا دیگر مقدور نیست و یا به سختی

میشود نه شدت قابل دیدن بودن آن .آنچه باید از ارتکاب جرم

صورت میگیرد ،به عبارتی سیستم مجرمی را می آفریند که

جلوگیری کند نه نمایش نفرتانگیز مجازات در مالءعام ،بلکه

امکان انجام جرمهای خطرناکتر از او وجود دارد.

قطعی بودن تنبیه و مجازات است“.

در پایان ،کوتان سخن آنکه با اعمال چنین مجازاتهایی ،جامعه

الیوت ارنسون میگوید” :در پژوهشهای که انجام شده است به

سالمت خود را باز نمییابد؛ مگر آنکه کار بدستان عزم آن نمایند

این نتیجه رسیدهاند که دیدن صحنههای خشن و پرخاشگرانه،

و با اصالح زیر ساختهای اجتماعی ،اقتصادی و غیره بر پایهی

منجر به افزایش پرخاشگری میشود .دیدن فیلمهایی با محتوای

عدالت-سالمت را به جامعه بازگردانند و همواره از مشاوره و

پرخاشگری ،گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش میدهد.

تحقیقات متخصصان و آگاهان خود را بهرهمند گردانند.
در حوزهی قضایی الزم است با تحقیق و نظر
متخصصان حقوق ،جامعهشناس ،روانشناس،
جرم شناس و غیره بازنگری جدی در قوانین
صورت گیرد و در قوانین تشخیص داه شده به
اصالح ،اصالحات الزم به عمل آید و کاربدستان
این حوزه در اجرای درست و عادالنهی قوانین
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کوشا باشند و نقش خود را در بازگرداندن
سالمت به جامعه به نحو مطلوب ایفاء نمایند.
گرداندن دو شهروند در سطح شهر قم در طرح مبارزه با ارازل و اوباش  -عکس از شبستان
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بهاییان در ایران را میتوان از به حاشیه رانده شده ترین افراد
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نقض کرامت انسانی و نفرت پراکنی علیه بهاییان؛ در گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان
دانست .آنها نه تنها از حق تحصیل در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی و یا حق استخدام در ادارات دولتی محروم هستند ،و
بعضاً پس از فوت نیز از گزند تبعیضهای سیستماتیک در امان
نمیمانند؛ سنگ قبر مردگانشان شکسته و قبرستانهایشان
تخریب میشود .عالوه بر این موارد ،محروم کردن بهاییان از
حقوق اقتصادی و ضبط اموال ایشان در ایران نیز امری مسبوق به
سابقه است .تنها در خردادماه سال جاری گزارش شده است که
 ۵۰واحد صنفی متعلق به بهاییان در شهر ارومیه ،بدون هیچ
توضیحی پلمپ شدند.
به تازگی ”احمد شهید“ گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور
حقوق بشر ایران و ”هاینر بییلفلد“ گزارشگر ویژهی سازمان ملل
در مورد آزادی مذهب و عقیده ،اعالم کردند موج جدید تحریک و

نفرت پراکنی علیه جامعهی بهایی در سخنان مقامات مذهبی،
قضایی و سیاسی در جمهوری اسالمی ایران بیان کنندهی عدم
تحمل اقلیتهای مذهبی توسط مقامات ایران است.
در این شماره از ماهنامهی خط صلح و با توجه به موضوع
پروندهی ویژهمان ،به سراغ دکتر فرهاد ثابتان ،سخنگوی جامعهی
بین المللی بهاییان در ایاالت متحده ،رفتهایم .در این گفتگو از
آقای ثابتان ،که یکی از اعضای برد مشاوران مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ایران نیز هستند ،در رابطه با اشکال مختلف نقض
کرامت و منزلت انسانی بهاییان در ایران و دالیل آن پرسیدهایم.

است که وقتی ما از مسئلهی حقوق بشر حرف میزنیم ،در حقیقت
از آنچه که یک نفر دیگری (یک گروه-فرد مسئول یا جامعه)

میتواند بر آن انسان وارد بیاورد ،حرف میزنیم و قصد داریم که از
آن جلوگیری کنیم .یعنی وقتی میگوییم انسان حق زندگی کردن
دارد ،به این معنی ست که کسی نمیتواند این حق را از آن فرد
بگیرد و کسی نمیتواند او را بکشد و یا آزار بدهد .با این وصف،
سوال اینجاست که مبنای این عدم آزار یا اینکه آن فرد مستحق
زندگی کردن است ،چیست؟ پاسخ چنین سوالی ،چیزی به جز
کرامت انسانی نمیتواند باشد .یعنی انسان در اصل و اصالت
خودش شرافتمند است .انسان فینفسه موجودی واالست ،و از این
رو در وجود خودش بی نقص ،الیق ،شایسته و در خور است که با
آن به نحوی رفتار شود که بتواند در جامعه باقی بماند ،ارتباط
برقرار کرده و زندگی کند.
به همین سبب ،این دو مسئله را از هم جدا نمیبینم و معتقد
هستم که با هم قرابت بسیار نزدیکی دارند .اما متاسفانه در
جوامعی که حقوق انسان زیر پا گذاشته میشود ،در واقع توامان
معنای انسانیت هم زیر پا گذاشته میشود .خودِ انسان کلمهای
است که از اُنس میآید و به معنای کسی است که میشود با او
موانست نمود و باید با او با محبت رفتار کرد .در جاهایی که حقوق

جناب ثابتان ،به عنوان اولین سوال ،خواستم بپرسم که

بشر نادیده گرفته میشود ،به جای انس و موانست ،با تنفر و تکدر

اگر بتوان نسبتی بین کرامت یا منزلت انسانی و حقوق

با انسان رفتار میشود.

بشر در نظر گرفت ،تعریف شما از آن چه خواهد بود؟

شما با در نظر گرفتن چنین نسبتی ،معتقد هستید که

من معتقد هستم که اساساً حقوق انسان بدون در نظر گرفتن

بیشتر چه گروههایی در ایران کرامت انسانیشان

کرامت انسان ،شاید معنی خودش را از دست بدهد .علت هم این

گفتگو

با انواع توهینها و تحقیرها زندگیشان به سر میشود که حتی

گفتگو از سیمین روزگرد

نقض میشود؟
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به نظر میرسد در ایران کسانی که کرامت انسانیشان نقض

یا روزنامهنگاران ،وکال و حتی از لحاظ جنسیتی ،زنانی که به نحو

میشود ،افرادی هستند که به طور کلی باورشان با نحوهی تفکر و

دیگری میاندیشند و رفتار میکنند و مثالً اعتقادی به این ندارند

معیار نظام جمهوری اسالمی متفاوت است .یعنی هر کسی که به

که زن باید خودش را با حجاب بپوشاند.

نحوی دیگر بیندیشد ،انگیزهی دیگری داشته باشد و یا طور

وقتی به صورت اعم به مسئله نگاه میکنیم ،میبینیم که نقض

دیگری فعالیت کند که با آن الگوی جمهوری اسالمی -که به هر

کرامت انسانی ،طیف وسیعی از اقشار در ایران را که نوع رفتار و

حال مسئولین امور ،آن را به عنوان اصول شیعهی اثنیعشری و

اندیشهشان متفاوت است ،در بر میگیرد و این مسئله فقط هم

معتقد به والیت فقیه میدانند ،-مغایرت داشته باشد ،مورد نقض

شامل اقلیتهای دینی نمیشود.
با شما موافق هستم اما به طور خاص باید در نظر

حقوق بشر قرار میگیرد .این افراد میتوانند اقلیتهای دینی باشند

گرفت که برخی گروهها یا جمعیتها در ایران
شرایط سختتر و پیچیدهتری دارند .در این
خصوص شاید بتوان به بهاییان اشاره کرد؛ کما
اینکه اخیراً شاهد بودیم وقتی خانم فریبا
کمالآبادی به مرخصی آمده بود ،دیدار خانم
فائژه هاشمی با ایشان ،چه واکنشها و
جنجالهایی را در پی داشت؛ در حالیکه دیدار با
سایر اقلیتها و طیفهای مختلف فعالین

سیاسی و مدنی ،در دوران مرخصی و یا پس از
آزادی از زندان ،در حال حاضر امری جنجال
برانگیز نمینماید.
حرف شما صحیح است .در این خصوص باید
نکتهای را به مواردی که گفتم اضافه کنم.
وضعیت اقلیت بهاییان در ایران ،مضاف بر آنچه
که گفته شد (مضاف بر تفاوت باور بهاییان با
باورهای شیعه) ،متاسفانه شامل یک الیهی
دیگری هم که روی آن قرار میگیرد ،میشود و
آن هم در حقیقت نوعی تنفر از این جامعهی
بهخصوص است .این تنفر ،ناشی از باوری دینی
است؛ به این معنا که جمهوری اسالمی نسبت
به مسائل مذهبی حساسیت زیادی دارد و جمعاً
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به جای اینکه یک حکومت سکوالر و فراگیر
باشد ،حکومتی دینی است .در نتیجه وقتی یک

جامعهی دینی دیگری را در مقابل خودش
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جاسوس و بیگانه و دشمن میخوانند .البته جمهوری اسالمی،

هم میگویند این است که انسان باید برای خودش جستجو کند و

آنها را در مقابل خود میداند و نه جامعهی بهایی؛ چرا که

با فکر مستقل خودش ،باوری را بپذیرد؛ بدون اینکه از خانواده و

جامعهی بهایی با هیچ کسی نمیخواهد مقابله کند و فقط

یا جامعهاش تاثیر بپذیرد .یعنی حق انتخاب باور ،بدون اینکه از

میخواهد در یک جامعه زندگی کند .در نتیجه متاسفانه رویکرد

جایی تاثیر پذیر باشد ،حق اولیهی یک انسان خواهد بود .شما

جمهوری اسالمی به جامعهی بهایی فراتر از نقض حقوق بشر

تصور بفرمایید که تمام مردم ایران بخواهند بروند و اینگونه

میرود و یک ایجاد نفرت دینی هم با آن همراه است.

باورهای مستقل خودشان را بیابند ،همین امر دقیقاً با چیزی که

ما شاهد این مسئله در اشکال مختلف هستیم ،که به نظر میرسد

جمهوری اسالمی میخواهد کامالً در تضاد خواهد بود .اگر ادامه

پیشپا افتادهترین آن ،همین آخرین موردی بود که اتفاق افتاد و

دهیم ،پس از اصل اول ،اصل دوم را داریم که مربوط به ترک

شما هم به آن اشاره کردید .خانم هاشمی به رسم مهماننوازی یا

تعصبات و تقالید است و به برابری تمام انسانها فارق از نژاد و

مهمانداری ایرانی ،برای دیداری مختصر به منزل دوست

رنگ پوستشان مربوط است .خوب متاسفانه جمهوری اسالمی

خودشان رفتند .اما همین دیدار باعث شد که ایشان تکفیر بشوند؛

اساساً بر مبنای تعصب پی ریزی شده؛ یعنی نه تنها زن و مرد با

که شما با یک فرد نجس در حال نشست و برخواست هستید .گویا

هم برابر نیستند ،بلکه در این سیستم انسانها با هم برابر شناخته

یک هالهای از تابو ،دور یک بهایی تنیده شده است و اصالً چنین

نمیشوند .بعد میرسیم به اصل تساوی حقوق زن و مرد در آیین

افرادی مستحق حتی یک دیدار انسان دوستانه هم نیستند .این

بهایی میرسیم ،جایی که بر هماهنگی علم و دین با همدیگر

مسئله دقیقاً از آنجا بر میخیزد که یک تنفر خاص نسبت به یک

تاکید شده است .در مقابل جمهوری اسالمی میآید تمام

گروه مذهبی وجود دارد که نسبت به هیچ یک از ادیان دیگر در

درسهای علوم انسانی را تعطیل میکند و میگوید که این

داخل هم وجود ندارد.

درسها فایدهای ندارند.

این تنفر که با زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی و کرامت

در واقع حکومت وقتی با ایدههای مدرنی مواجه میشود که با

انسانی همراه میشود ،مشخصاً چه منفعتی برای اعمال

ریشههایش در تضاد است ،مشخص است که آن را به عنوان یک

کنندگان آن میتواند داشته باشد؟

خطر در مقابل خودش میبینید و برای اینکه مردم را با این خطر

منفعت آن را میتوان به عنوان یک نیروی بازدارنده تعریف کرد.

مواجه نکند ،به رفتار و اعمال بازدارنده متوسل میشود .بر همین

به عبارت دیگر ،من تصور میکنم که دولت در این آیین خطر

اساس ،بحث نجس دانستن ،تفکر ضاله داشتن و یا سیاسی و

بسیار بزرگی را احساس میکند و برای اینکه دیگران را از آن بر

جاسوس بودن در رابطه با بهاییان مطرح میشود .همهی اینها

حذر دارد ،به ترفندهایی مثل نجاست ،جاسوسی ،بیگانگی و این

برای این است که مبادا صحبت کوچکی بین یک بهایی و یک

قبیل موارد متکی میشود .اما شاید سوالی مبنی بر این مطرح شود

شهروند ایرانی دیگر صورت بگیرد و تحت تاثیر این صحبت ،به

که ریشهی این خطر کجا است؟ ریشهی این خطر این است که

یکباره جمع زیادی از ایرانیان بهایی شوند! در حالیکه مگر یک

جمهوری اسالمی میخواهد که جامعهی ایران بسته باشد و از

جوان ایرانی ،خود قادر به درست فکر کردن و تصمیم گرفتن در

خودش فکر نداشته باشد و مردم به تقلید و پیروی خودشان از یک

رابطه با باوری که میخواهد داشته باشد ،نیست که برایش نقش

گروه خاص ادامه دهند و تفکر نکنند و نیندیشند و زیاد فکر پویا

قیم را ایفا میکنند؟ شاید اصالً یک فرد ایرانی بخواهد تفکری
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که یکپارچه تمام این جامعه را نجس میدانند و همهی جامعه را

اولین اصلی که بهاییان به آن اعتقاد دارند و به دوستان خودشان

گفتگو

میبیند ،آن وقت مسئله از تفاوتهای باور فراتر میرود و میبینیم

نداشته باشند .در حالی که وقتی به جامعهی بهایی نگاه میکنیم
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تلوزیون و روزنامههای جمهوری اسالمی بر ضد شهروندان بهایی

مبنی بر خداناباوری را بپذیرد؛ اشکال آن چیست؟

اشکال عینی نقض کرامت بهاییان در ایران از نظر شما

و جامعهی بهایی مشاهده کردیم ،و به هیچ وجه هم اجازه

چیست؟

نمی دهند که بهاییان در مقابل این موارد از خودشان دفاع کنند.

اگر بخواهم از شدیدترین برخوردها شروع کنم ،همان طور که

اساساً هر زمان که میخواهند اسم بهاییان را بیاورند ،اصطالح

میدانید در اوایل انقالب بیش از  588نفر از رهبران و شهروندان

فرقهی ضاله را به کار میبرند و هر وقت که میخواهند از یک

بهایی دستگیر و اعدام شدند .بعد از آن شاهد زندانی شدن

بهایی نام ببرند ،آن را نجس ،جاسوس و بیگانه خطاب میکنند .در

بهاییان زیادی در طی این سالها -که شاید تعدادشان به هزاران

منابر ،میگویند از بهاییان پرهیز کنید و خانههایشان را بسوزانید.

هم برسد ،-بودیم .به عالوه صدها هزار نفر از جامعهی بهایی

اینهایی که عرض میکنم ،تماماً با استناد به اسنادی است که

اموالشان را از دست دادند و اجازهی راه پیدا کردن به دانشگاه را

جامعهی بهایی جمعآوری کرده و در وبسایت جامعهی جهانی

نداشتند .همهی اینها نمونههای بارز از بین برندهی کرامت

بهایی هم در دسترس است .در نظر بگیرید که یک روز یک

انسانیست که در آغاز صحبتهایمان مطرح کردم .کسی را که

روحانی باالی منبر میرود و مردم را به سوزاندن خانهها و اموال

حق تحصیل نداشته باشد و در واقع حق یادگیری از او سلب شود،

بهاییان تشویق میکند ،روز بعد میبینیم که در اطراف کرمان

در نظر بگیرید؛ در اینجا باید کرامت انسانی را مثل یک هستهای

میروند و باغ یک بهایی را میسوزانند .یعنی وقتی که شما در

در نظر گرفت که در حال جوانه زدن و رشد کردن است و رشد

جامعه نفرت فراکنی میکنید و نفرت را ترویج میکنید ،این اتفاقاً

کرامت انسانی اتفاقاً با حقیقت شکوفا میشود .سیستمی که مانع

یکی از مهمترین آسیبهایی است که به کرامت انسانی زده

تحصیل و یادگیری بشود ،در حقیقت جلوی شکوفایی کرامت

میشود .به جای اینکه بافت جامعه را به یکدیگر پیوند بدهند،

انسانی را گرفته است .یا اگر فردی را از حقوق اقتصادی محروم

متاسفانه این بافت را پاره میکنند و آن انسجامی که قرار است در

کنید ،دیگر آن فرد اصالً
موقعیت این را ندارد که
کرامتش را شکوفا کند.
این موارد ،از نواقض
واضح کرامت انسانی
است ولی آنچه که شاید
کمتر مطرح و به آن
توجه میشود ،کمپین
وسیع و فراگیر نفرت
فراکنی بر علیه بهاییان
در ایران است .ما مثالً در
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 0یا  4سال گذشته بیش
از هفت هزار نمونه از
نفرت

وبسایتها،

فراکنی

رادیو

در

تخریب قبرستان بهاییان سنگسر از توابع سمنان  -عکس از آرشیو مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

و
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افراد متنوع جامعه وجود داشته باشد ،از بین میبرند.

این نفرت پراکنی که به آن اشاره میکنید ،تا چه حد بر

کردم ،اکثراً چنین نیستند و چه بسا دفاعهایی که شهروندان عادی

شهروندان عادی تاثیر میگذارد؟

از جامعهی بهایی و هموطنان بهایی خودشان داشتهاند که در

بدون شک اکثر شهروندان ایران ،خوشبختانه آنچنان آگاه هستند

چه عواقبی شامل حالشان شود اما اتفاقاً مثل خانم فائزه هاشمی،

که اجازه نمیدهند این نوع نفرت پراکنیها در وجودشان رسوخ

این شجاعت را دارند که با همسایهی بهایی خودشان رفت و آمد

کند .اما متاسفانه نمیتوانیم بگوییم که کامالً هم بیتاثیر است.

و صحبت کنند؛ چرا که نمیخواهند این عُلقه انسانی و ایرانی را از

شاید بتوان گفت که حدود  2تا  58درصد از افراد جامعه هستند که

دست بدهند .در نتیجه یک ایرانی متعارف ،صد در صد زیر بار

متاسفانه بدون اینکه خودشان بیندیشند و تفکر مستقل داشته

چنین تنفری نخواهد رفت.

باشند ،تحت تاثیر چنین نفرت پراکنیهایی قرار میگیرند.

در طی حدود چهار دهه حیات جمهوری اسالمی ،آیا

به شخصه تجربهی دریافت ایمیلهای پر نفرت از ایران را دارم.

هیچ گاه موردی که دستکم نشان از سعی در بهبود
وضعیت

این ایمیلها به هر حال از

حقوق

گفتگو

ای کاش میشد مطالعهی جامعه شناختی در مورد این مسئله کرد.

تاریخ بیسابقه است .در واقع آنها با اینکه میدانند ممکن است

پرونده ی ویژه

فاجعههای عظیمی به بار میآورند .ولی همان طور که اشاره

شهروندی

سمت افراد عادی فرستاده

به شخصه تجربهی دریافت ایمیلهای پر نفرت از ایران را دارم .این بهاییان داشته ،مشاهده شده

میشود که تحت تاثیر فرد یا

ایمیلها به هر حال از سمت افراد عادی فرستاده میشود که تحت

است؟

گروهی هستند .یا اینکه مثالً تاثیر فرد یا گروهی هستند .یا اینکه مثالً دیده شده بعد از اینکه در قضاوت در مورد این مسئله
دیده شده بعد از اینکه در یک یک منبری در مورد بهاییان وعظ شده  ،روز بعدش خشونتهایی شکل بسیار دشوار است .چرا که به

منبری در مورد بهاییان وعظ گرفته است .این موارد نشان میدهد که درصدی از جامعه متاسفانه طور کلی روند رابطه و رفتار با
شده  ،روز بعدش خشونتهایی آسیب پذیر است و از آن درصد هم اکثراً جوانانی هستند که اجازهی جامعهی بهایی ،روندی منفی
شکل گرفته است .این موارد

تفکر مستقل نداشتند و به همین علت به راحتی تحت تاثیر چنین

است که بد و بدتر میشود.

نشان میدهد که درصدی از صحبتهایی قرار میگیرند؛ چنانچه این مسئله در همه جای دنیا هم ولی اگر بخواهیم نگاهی گذرا
جامعه متاسفانه آسیب پذیر وجود دارد و بسیاری در سراسر جهان ممکن است تحت تاثیر تبلیغات به دورههای مختلف داشته
است و از آن درصد هم اکثراً

تروریستها قرار بگیرند و فاجعههای عظیمی به بار میآورند .ولی

باشیم ،شاید بتوان گفت در

جوانانی هستند که اجازهی همان طور که اشاره کردم ،اکثراً چنین نیستند و چه بسا دفاعهایی که بعضی از سالهای دولت آقای
تفکر مستقل نداشتند و به

شهروندان عادی از جامعهی بهایی و هموطنان بهایی خودشان

خاتمی ،اندک نشانههایی از

همین علت به راحتی تحت داشتهاند که در تاریخ بیسابقه است .در واقع آنها با اینکه میدانند سعی در بهبود اوضاع(نه اینکه
تاثیر چنین صحبتهایی قرار ممکن است چه عواقبی شامل حالشان شود اما اتفاقاً مثل خانم فائزه بهبود پیدا کرده بود) دیده
میگیرند؛ چنانچه این مسئله هاشمی ،این شجاعت را دارند که با همسایهی بهایی خودشان رفت و میشد .این مسئله نظر به
در همه جای دنیا هم وجود دارد آمد و صحبت کنند؛ چرا که نمیخواهند این عُلقه انسانی و ایرانی را از نظارت بر برخی اصول قانون
و بسیاری در سراسر جهان دست بدهند .در نتیجه یک ایرانی متعارف ،صد در صد زیر بار چنین اساسی در ایران توسط آقای
ممکن است تحت تاثیر تبلیغات

تنفری نخواهد رفت.

تروریستها قرار بگیرند و

حسین مهرپور ،رئیس هیات
نظارت بر اجرای قانون اساسی
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گفتگو

پرونده ی ویژه

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ،بود .در این رابطه آقای

شود و کرامت انسانیاش زیر پا گذاشته نشود .در شرایطی که

مهرپور به طور مبسوط زحمت کشیدند و باعث شدند که مسئلهی

جمهوری اسالمی اساساً یک شهروند بهایی را به عنوان یک

نقض حقوق بهاییان در ایران در درون نظام جمهوری اسالمی به

انسان نمیپذیرد و او را نجس میداند و میگوید بر اساس تفکری

نظارت مقامات برسد .با این حال علیرغم تمام کوششی که ایشان

که این فرد دارد و یا روحی که در درونش است ،نباید به او دست

داشتند ،هرگز مسائلی اعم از احیای حق تحصیل دانشجویان

زد و نزدیکش شد ،چندان امیدی به آینده نیست .وقتی چنین

بهایی ،مصادره نشدن اموال شهروندان و یا جلوگیری از

برداشتی از یک انسان میشود ،نمیتوان امید داشت که به چنین

بازداشتهای خودسرانه و بازجوییها و اتهامات بیاساس ،به جایی

انسانی حق زندگی ،تحصیل ،مالکیت و یا حق بیان بدهند.

نرسید .این مسائل تنها روزنهی امیدی بود که در یک مقطع زمانی

معتقد هستم که آن ریشهی اصلی بایستی بازیابی و بازنگری شود

کوتاه ،یک نفر یا یک عضو دولت میخواست که این کار انجام

و مسئولین محترم جمهوری اسالمی بپذیرند که یک بهایی هم،

شود ولی به علت اینکه در خود سیستم ،تنفر علیه بهاییان نهادینه

یک انسان است .بپذیرند که انسان جدا از اینکه چه باور و

شده ،توفیقی حاصل نشد .بعد از آن نیز متاسفانه اوضاع بد و بدتر

عقیدهای دارد ،در درجهی اول یک انسان است ،کرامت دارد و

شد .در حال حاضر و در دوران آقای روحانی هم شاهد بدتر شدن

شایستهی این است که با او به عنوان یک انسان شرافتمند رفتار

وضعیت حقوق بشر در ایران به طور کلی و نقض حقوق بهاییان به

شود .اگر این مسئله بتواند مورد پذیرش مسئولین امور جمهوری

طور خاص هستیم.

قرار بگیرد ،بعد از آن میتوانیم بگوییم که زمینههای احیای حقوق

در این رابطه چه چشماندازی را متصور هستید؟ آیا فکر

بهاییان فراهم شده است .البته من این را میتوانم به تمام

میکنید که در آینده شاهد بهبود وضعیت بهاییان در

گروههای دیگر هموطنان ما که آنها هم مورد نقض حقوق بشر

قرار میگیرند ،تعمیم دهم.

ایران خواهیم بود؟
شخصاً آدم امیدواری هستم و این امید من ،به انسان و انسان

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح

بودن است؛ با این حال واقع بینی هم الزم هست .من با شدت

قرار دادید.

تنفری که مشاهده
میکنم ،به اینکه در
کوتاه مدت وضعیت
بهتر شود ،چندان
خوشبین نیستم .چرا
که شرط الزم برای
رعایت حقوق بشر در
حقیقت شناخت یک
انسان
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به

عنوان

انسان است .به این
معنا که یک فرد
مستحق این است که

با او به درستی رفتار

پلمپ محل کسب بهاییان  -عکس از آرشیو مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
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کتاب ”رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران“ ،نوشتهی

و اهمیت آن ،باید رویکردی چندگانه نسبت به حقوق بشر در پیش

”سید مهدی خدایی“ ،فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق،

گرفته شود“.

ماحصل گفتگوهایی پیرامون حقوق بشر است .این کتاب ،پس از

او همچنین نسبت به اینکه ”این کتاب گامی هرچند کوچک در

اطلس حقوق بشر(ترجمهای مشترک به همراه امید کوکبی)،

جهت نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشری در کشور عزیزمان

دومین کتاب آقای خدایی است که در طی دوران حبس در زندان

باشد“ ،ابراز امیدواری کرده است.

اوین ،به رشتهی تحریر در آمده است.

در بخشی از گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا در رابطه با تعاریف

کتاب فوق الذکر ،شامل گفتگوهایی در زندان با آقایان فریبرز

متفاوت از حقوق بشر میخوانیم” :آیا کسانی که میگفتند اگر

رئیسدانا ،علیرضا رجایی ،رحمن قهرمانپور و سعید مدنی است و

قطعهای از ایران جدا شود باید بروند ،بجنگند و جان بگیرند و جان

به قول نویسندهی آن به مهمترین مولفههای موثر بر حقوق بشر

بدهند اما نگذارند این اتفاق بیفتد ،انسانتر هستند یا کسانی که

یعنی اقتصاد ،سیاست ،دین و جامعهشناسی میپردازد.

میخواهند قسمتی را از ایران جدا کنند؟ پاسخ چیست؟ مسئلهی

عمادالدین باقی ،تاریخدان و روزنامهنگار سرشناس ایرانی ،تحت

حقوق بشر بسیار بالتکلیف بوده و در گرو ساختارهای رانتی و

عنوان ارجگذاری در ابتدای این اثر نوشته است” :گردآوری چنین

درونی جوامع است“...

مجموعهای در درون زندان ،خود به اندازهی کافی گویاست و

سید مهدی خدایی کتاب خود را به سید جمال حسینی ،فعال

نشان از روحیات و خصوصیات پدیدآورندهی آن دارد .مهدی

حقوق بشر و سردبیر فقید خبرگزاری هرانا تقدیم کرده است.

خدایی از فرصت همبندی بودن با بعضی از افراد استفاده کرده و

تهیه و خواندن این کتاب که تمامی سود حاصل از فروش از آن به

پای سیاستمداران را به مباحث حقوق بشری گشوده است ...از

امور خیریه اختصاص یافته است ،به عالقهمندان حوزهی حقوق

میان مصاحبهشوندگان ،جز دکتر سعید مدنی که بیشتر یک فعال

بشر و سایر مخاطبان توصیه میشود.

معرفی کتاب

رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران

اجتماعی و مدنی با گرایش حقوق بشر شناخته میشد؛ بقیه جزو
سیاستمداران شناختهشده بودند که بعضی در پی رخدادهای

نام کتاب :رویکردهنای

ناگوارسال  ۲۹۱۱زندانی شده بودند .تدوین این کتاب در فضای

چندگانه به حقوق بشنر

زندان  -که تا انسان تجربهی زیستن در آن را نداشته باشد

در ایران

نمیتواند درکی راستین از آن یابد -حاوی معناهایی است“.

نویسنده :سید منهندی

نویسنده در مقدمهی کتاب خود مینویسد” :در این کتاب ،با توجه

خدایی

به تفاسیر غالباً حقوقی که در ایران از حقوق بشر صورت میپذیرد،

ناشر :اچانداس مدیا

سعی شده است تا این مهم از دیگر زوایا مورد نقد و بررسی قرار

تاریخ نشنر :لننندن،

گیرد .طی سالیان اخیر به دلیل رویکرد حقوقی صرف به حقوق
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بشر و عدم پرداختن به دیگر جنبههای آن از جمله :اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،آسیبهای جدی به این مقوله وارد آمده
است؛ چرا که امروزه با توجه به گسترده شدن موضوع حقوق بشر
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