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 صاحب امتیاز:  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
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  با تشکر از کیوان رفیعی

 ی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد. ماهنامه

 استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
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Address: 
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Web:     www.peace-mark.org 

 دبیر اجتماعی:  علی کالئی

 فهرست

 نژاد طراح گرافیک: ایمان نیکی دبیر فرهنگی: رضا نجفی



3 

 کارتون ماه

  ی ... شما چه گفته اید، درباره
  از بوسه تا شالق/ سوسن محمدخانی غیاثوند

تر از این هم باشیم.  متاسفانه با وضعیت اقتصادی که کارگران دارند، باید منتظر خبرهای اسفناکآوات رضوانی: 
ها انداخته بود تا ادب  همین چند روز پیش بود که خبری مبنی بر این خواندم که کارفرما چند کارگر را در قفس سگ

ها چه بالیی بر سر کارگرانی که  رسد و معلوم نیست در کارگاه ها می ها خبرهایی است که به رسانه شوند. تازه این
 آید.  کنند، می سیاه کار می
گوید که حساب ورزشکاران را از هنرمندان و نویسندگان جدا  خانم گالله کمانگر در این گفتگو می پور: مهرداد علی

آیند اما باید در نظر داشت که پس از  گوید این درست که از پایگاه متفاوتی می همان طور که خودش میالبته  کنید.

های مدنی نقش مثبت داشته باشند. این  توانند در فعالیت کند و می به شهرت رسیدن تا چه حد شرایطتشان تغییر می

 های معمولی هستند که در این آیند و آدم های مشهور جهان هم، از طبقات خاص جامعه نمی مسئله در همه جای دنیا رواج دارد. مثالً فوتبالیست

باید کنند. به خاطر همین ن زنند، چه تاثیری در جامعه دارد، کاری می بینند هر حرفی که می ی ورزشی، استعدادشان شکوفا شده، اما وقتی می  رشته

  ی ایران را توجیه کرد. انفعالشان در جامعه

های بازجویی/ رضا علیجانی جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاق  
ی سنتی داشت. بازجوها او را  ها پیش یکی از دوستان دانشجویم را گرفته بودند. او شهرستانی بود و یک خانواده ی خوبی بود. سال اشاره نگین تهرانی:

پدرت ات را به  کنند، روابط شخصی های انجمن چه کار می ی بچه دانند. گفته بودند اگر نگویی بقیه تهدید کرده بودند که همه چیز را در موردش می
چ کرد با هی ترسید و حتی جرات نمی اش از حرف بازجوهایش می ها بعد از آزادی کنیم که خراب هستی! دوستم تا مدت گوییم و در شهرتان پر می می

 کدام از پسرهای دانشگاه حرف بزند.
دانستم تهمت زدن به مخالفان و ایجاد جنگ روانی، مجوز شرعی هم دارد! با این حساب باید کالهمان را باالتر بگذاریم! البته  من نمی امیر مالکی:

دانستم برای تهمت  های حوزوی به آن اعتراض کردند، من که اعتراضی ندیدم. من حتی نمی شما نوشتید که خیلی از روحانیون سنتی و رفرمیست
 که اعتراضی دیده باشم! حتماً اعتراضی هم بوده، در محافل خصوصی خودشان بوده! شود مجوز شرعی پیدا کرد، چه برسد به این زدن هم می
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 کند. ی سمنان گفت که اعدام کمک زیادی به حل معضل قاچاق موادمخدر نمی جمعه فقیه و امام ی ولی نماینده 
 ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، از شرایط کشور انتقاد کرد. یک دانشجوی حقوق در دیدار با سیدعلی خامنه 
 ی پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی، به کشتار کولبران توسط نیروهای مرزبانی اعتراض کرد. رسول خضری، نماینده 
 ها وارد شود. دبستانی های پیشگیری از آزارجنسی به مهدهای کودک و پیش طبق اعالم یکی از مسئوالن استانداری تهران، قرار است آموزش 
 .ناصر مکارم شیرازی، طبق فتوایی، برداشتن حجاب در خارج از کشور را به صورت مشروط مجاز اعالم کرد 
 حقوق بشرِ ایران خبر داد.ی  معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، از تغییر گزارشگر ویژه 
  در سطح شهر تهران کرد.“ حقوق بشر آمریکایی”شهرداری تهران در اقدامی تامل برانگیز، اقدام به نصب بنرهایی تحت عنوان 
 ی مدلینگ پلمب شد. مجموعه تفریحی گرینلند شیراز، به اتهام مشارکت در پروژه 
 ها را با خشونت ضبط و با خود برده است های خانگی آن های برخی شهروندان، سگ شهر استان اصفهان با مراجعه به خانه نیروی انتظامی در شهرستان شاهین.  
 ،ی پونک تهران از ورود نمازگزاران اهل سنتت بته داختل  نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروهای انتظامی، با یورش به نمازخانه یک روز پیش از عید فطر

 .مسجد جلوگیری کردند
 و تنها باید به رندپدر یک خانواده در مشهد که دارای عقاید عجیبی است، دخترانش را از رفتن به مدرسه منع کرده و معتقد بوده دختران نباید غذای کامل بخو ،

 .خوردن نان اکتفا کنند
 کودک دارای سوء تغذیه تحت پوشش در استان خبر داد. ۰۰۱۱ی امداد مازندران، از وجود  مدیرکل کمیته 
  کالس درس در این استان خبر داد. ۷۳۷معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، از کمبود 
  درصد ایرانیان خواندن و نوشتن بلد نیستند. ۰۳بر اساس آمارهای جهانی 
 ترین جمعیت زنان سرپرست خانوار است. سیستان و بلوچستان دارای بیش 
  اند. تر کاریابی این استان ثبت نام کرده نفر کارجو در دفا ۰۱۱هزار و  ۸مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت که 
 شود. سال توسط شهرداری کارت کارگری صادر می ۰۰ی مرزی چذابه برای کودکان زیر  رئیس اتاق بازرگانی اهواز خبر داد که در پایانه 
 ای نامعلوم ارسال شده است. آمیز دریافت کردند که از جانب فرستنده نگاران ایرانی پیامکی تهدید گروهی از روزنامه 
 .تعدادی از فعاالن یارسان در کرمانشاه، همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان، با دوختن لبان خود دست به اعتراض زدند 
 عضویت ” فعال مذهبی اهل سنت ترکمن، با صدور کیفرخواست به اتهام  یونس نفسی، عبدالحی آق آتابای، محمد صفا مرادی گنبد و وحید یزدان پرست، چهار

 کنند. این شهروندان ترکمن قویاً اتهام وارده را رد می؛ به زودی در دادگاه انقالب گرگان محاکمه خواهند شد“ در داعش
 زاده، احسان مازندرانی، محمد عبدالهی، شهرام پورمنصوری و ایوب اسدی، نرگس محمدی، میالد اکبری و عتلتی  چندین زندانی سیاسی از جمله جعفر عظیم

 های مختلف کشور در اعتراض به وضعیتشان اعتصاب غذا کردند و وضعیت جسمانی تعدادی از آنان وخیم گزارش شد. زاده در زندان حمزه
 های انفرادی منتقل شدند. مذهب زندان رجایی شهر کرج در پی اعتراض به سخنان توهین آمیز قاضی ناظر بر زندان، به سلول سه زندانی سنی 
  اند شهروند کرد را در شهرهای غربی کشور بازداشت کرده ۰۱نیروهای وابسته به اطالعات سپاه پاسداران در طی دو هفته، دستکم.  
 ضتربته   ۰۱و بس چهارده فعال مدنی به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا در دادگاه کیفری تهران، هر کدام به سه ماه ح

 .شالق تعزیری محکوم شدند
 گورستان بهاییان قروه )گلستان جاوید( از توابع استان کردستان که تنها محل دفن شهروندان بهایی این استان بود، تخریب شد.  
 شود اما خیلی از ایتن متربتیتان و  ی جنسی می گوید، از بسیاری از بازیکنان کم سن و سال مدارس فوتبال سواستفاده های فوتبال می یک سرمربی سابق تیم

 خواهند آن را بازگو کنند. ها نمی رسانه
 .هفتاد و هفت درصد ساکنان روستاهای چابهار، از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند 
 ۶۰۰ برند. های کشور به سر می کودک به اجبار و به همراه مادرانشان، در فضای نامطلوب زندان 
  ی اهل خرم آباد، پس از قبول نشدن در امتحانات پایان ترم، خود را به دار آویخت. ساله ۰۷یک نوجوان پسر 
 .معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بروجرد گفت که یک زن در شهرستان بروجرد اقدام به خود سوزی کرده است 
  کرد، بر اثر سقتوط از  اش از چند ماه قبل در یک پاساژ دستفروشی می که به دلیل مشکالت مالی خانواده“  شادمان” یک کودک کار در جوانرود کرمانشاه با نام

 ارتفاع جان خود را از دست داد.
 ی دهلران در استان ایالم، بر اثر انفجار مین مجروح شدند زدایی، در هنگام پاکسازی میادین مین منطقه دو تن از کارکنان مرکز مین. 
 انفجار مین در شهرستان گیالنغرب از توابع استان کرمانشاه، سبب کشته شدن یک نفر شد.  
  شوند. نوزاد معتاد در ایران متولد می ۰۱۱تا  ۰۱اعالم شد که روزانه “ بررسی وضعیت نوزادان مبتال به اعتیاد”طی نشست 
 ها در معرض فروش قرار داشتند، به دلیل اعتیاد والدین از  کودک که برخی از آن  ۰۳۱حدود   ۴۶در سال  که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت

 ی قضاییه به سازمان بهزیستی واگذار شد. سوی قوه
  اعالم کرد“ زیاد”شهیندخت مالوردی، معاون امور زنان و خانواده تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر را.  
 دانست، به کمک دوستش، به روی او اسید پاشید. مورد پدر خود می های بی اش را به علت سختگیری زن جوانی که مشکالت زندگی 
  گونه پیگرد قضایی برای او در نظر گرفته نشد. رغم اعتراف در دادگاه، هیچ ی خود بارها تجاوز کرده بود، علی ساله ۰۱مردی که به دختر 
 ی چند ماهه خود به کارگاه مراجعه کردند توسط کارفرما ربوده شده و بتعتد از  در کرج وقتی برای تسویه حساب حقوق عقب افتاده سازی دو کارگر کارگاه مبل

 ها زندانی شدند. ساعت در قفس سگ ۰۶ضرب و شتم، برای 
 ی سرقت از طالفروشی خیابان مفتح، برای سه تن از متهمان این پرونده تقاضای قطع دست کرده است. دادستان مشهد به عنوان مدعی العموم پرونده 
 های محمد دهقانی و پرویز هرمزی توسط شکارچیان غیرمجاز کشته شدند. ی گنو در استان هرمزگان به نام ی حفاظت شده دو نفر از محیط بانان منطقه 
 ع امتیتد قط سجاد توفیقیان جوان دهدشتی که توسط ماموران نیروی انتظامی مضروب شده بود، در بیمارستان امام سجاد یاسوج به کما رفت و پزشکان از وی

  .اند کرده
 ی ذوب آهن اصتفتهتان،  های شهرستان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری بر سر جریان انتقال آب بلداچی به کارخانه نفر به علت درگیری  ۰۸۱ دستکم

 مجروح و یک نفر کشته شده است.
 .در اثر تیر اندازی نیروهای سپاه پاسداران، دو شهروند بلوچ در آتش سوختند 
 خانی در پی شکلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادند های، لطیف و رئوف علی به نام دو برادر کولبر سردشتی.  
 لبر دیگر نیز کو برهان علم هولو و مصطفی مهرپور دو کولبر کرد در مرز چالدران در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شدند؛ در این حادثه سه شهروند

  .اند به شدت زخمی شده
 انگاری مسئولین، در بهداری این زندان جان باخت. شهر کرج که خودکشی کرده بود، با سهل محسن مرزبان زندانی زندان رجایی 

 نارمک  ۰۰۷وشتم حین بازداشت از جمله آسیب مغزی و عدم انتقال به بیمارستان، در بازداشتگاه کالنتری  پور شهروند تهرانی بر اثر عوارض ناشی از ضرب نادر داستان
 جان خود را از دست داد.
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یابیم جرم انگاری روابط جنسی بین دو همجنتس  در این مقاله می

از کجا شروع شد، چه تاثیراتی از جامعه و قدرت گرفت و ممتکتن 

 است به کجا ختم شود.

 در زمان قاجار خبری از جرم نبود!

حدود صد سال پیش در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، اولین 

ی پلیس به دستور شاه قاجار و در نتیجه بتازدیتدهتای سته  اداره

ی او از اروپا تاسیس گردید و کنتت دمتوت فتروت، افستر  گانه

 ۰۰۴۰او در ستال   ایتالیایی، به ریاست این سازمان منصوب شد.

 ۰۸نویستد کته در  ای می ای بیست و چهار صفحه ه.ش کتابچه

ی جزایى به عنوان اولین قانون کیفری و با دستور ناصرالدین  ماده

 شود. شاه اجرایی می

قانون کنت در سه ماده به جرایم منافی عفت پرداخته است و در 

بتا  ۰۰-۰۳این سه ماده یعنی مواد 

تمرکز بر فرد بزه دیده، نوع مجتازات 

را تعیین کرده است؛ اما این مواد تنها 

ی جنسی دو جنتس  به روابط ممنوعه

مخالف پرداخته است و بته لتواط و 

ای نکرده است و  مساحقه هیچ اشاره

ای  جایی که قوانین هر جتامتعته از آن

های مردم آن  ی دغدغه نشان دهنده

جامعه است، یکی از نتتایتجتی کته 

توان گرفت این است که مردم در  می

ای نسبت به روابتط  آن زمان دغدغه

 اند. دو همجنس نداشته

کته  تر از این اگرچه قوانین کنت، بیش

ی ایران تطابق داشته باشد با قوانین و مکاتتب فتکتری  با جامعه

فرانسه مطابقت داشته است اما با بررسی جامعته در آن زمتان، 

توانیم دریابیم که روابط همجنسگرایانه، مخصوصاً روابتط دو  می

مرد همجنس به صورت عینی در جامعه مخصوصاً در میان تجتار، 

شده  ها و حتی درباریان دیده می ها، استاد و شاگردها، بازاری ارتشی

اما با توجه به ممنوعیت این نوع رابطه در شرع اسالم ممکن است 

 ی مردم در این زمینه با هم همسو نبوده باشد. که تفکرات همه

 آغاز یک سلطنت جدید و جرم انگاری لواط در قانون جدید

شود و بتر  که رضا خان، به رضا شاه تبدیل می یک سال بعد از آن

در  ۰۳۱۶زند، لواط برای اولین بار، در سال  تخت سلطنت تکیه می

ستزایتی  قوانین ایران که عرف گرایی و مذهب در آن نتقتش بته

شود و مجازات اعدام بترای فتردی کته  داشتند، جرم انگاری می

ایتن  ۰۳۰۰شود. در ستال  مرتکب لواط شده در نظر گرفته می

 یابد. مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل می

ی  توان برداشت کرد که عمالً رابطه این قانون، می ۰۱۷ی  از ماده

توانسته مورد پیگیری قانونی قترار  ناخواسته بین دو همجنس می

بگیرد. به طور مثال هرگاه معلم یا کسی نسبت به مجنی عتلتیته 

سمت صاحب اختیار را داشتته و یتا 

کسی که مجنی علیه تحت اختیتار و 

نفوذ او قرار داشته، مورد اشد مجازات 

گرفته و یا در متثتال دیتگتر  قرار می

گیرد  فردی مورد اشد مجازات قرار می

که با فردی زیر هجده ستال تتمتام 

رابطه برقرار کرده یا بتا فتردی کته 

دارای ضعف قوای دماغی و بتدنتی 

بوده و توانایى دفاع از خود را نداشتته 

 است.

توانیم دریابیتم  البته در مواد بعدی می

که مردان روسپی و حتی کسانی کته 

بستر فحشا را فراهم و یا آن را تبلیت  

  های جنسی فعال مبارزه با تبعیض

  امیرحسین ذوالقدری

توان برداشت کرد که  این قانون، می ۰۱۷ی  از ماده

توانسته مورد  ی ناخواسته بین دو همجنس می عمالً رابطه

پیگیری قانونی قرار بگیرد. به طور مثال هرگاه معلم یا کسی 

نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیار را داشته و یا 

کسی که مجنی علیه تحت اختیار و نفوذ او قرار داشته، مورد 

گرفته و یا در مثال دیگر فردی مورد  اشد مجازات قرار می

گیرد که با فردی زیر هجده سال تمام  اشد مجازات قرار می

رابطه برقرار کرده یا با فردی که دارای ضعف قوای دماغی و 

 بدنی بوده و توانایى دفاع از خود را نداشته است.

توانیم دریابیم که مردان روسپی و  البته در مواد بعدی می

حتی کسانی که بستر فحشا را فراهم و یا آن را تبلی  

 اند مورد مجازات قرار گیرند. توانسته کردند هم می می
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 خارج از دسترس هم نیست.

تصویب و  ۰۳۷۱با این حال، قانون مجازات اسالمی که در سال 

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد هیچ تغییر موضعی 

نسبت به تفکرات مذهبیون در ابتدای انقالب در مورد جرم بتودن 

 روابط جنسی دو همجنس نداشت.

های مختلف تا  البته باید گفت قانون مجازات اسالمی در طی سال

چندین بار تغییر کرد و چندین بار تجدید شد، اما هنوز  ۰۳۴۰سال 

در مورد روابط دو همجنتس هتیتچ تتفتاوتتی متیتان روابتط 

داند و  الطرفین و تجاوز قائل نشده است و هر دو را جرم می  مرضی

برای برخی از رفتارهای جنسی دو همجنس، مانند لواط و یا تکرار 

گیرد که  مساحقه و دیگر روابط جنسی مجازات اعدام را در نظر می

-کتتتاب دوم ۰۳۴۰با مراجعه به قانون مجازات اسالمی مصوب 

توان این متواد بته انضتمتام  حدود، فصل دوم از بخش دوم، می

 هایش را یافت. تبصره

بتتا ایتتن حتتال آقتتای صتتادق 

ی قضایتیته  الریجانی رئیس قوه آملی

در دیداری که با نخبگان و اعضتای 

هتای استتتان  هیات علمی دانشگتاه

داشتت،  ۰۳۴۳لرستان در اواخر سال 

یکی از ایراداتی که مدعتیتان ” گفت: 

گیرنتد، ایتن  حقوق بشر به ایران می

بتازی  است که ایران جلوی همجنس

ها را  اند ایران حتی آن و گفته  را گرفته

کته متا افتراد  اعدام کرده، حال آن

متمایل به این مسئله را حتی، اعتدام 

 “.نکردیم

اگرچه بترای رد اظتهتارات آقتای 

شتود بته  الریجانی به غیر از متن قانون مجازات اسالمتی، متی

های اخیر صورت گرفته و  هایی که به این دلیل تنها در سال اعدام

ها رسیده است هم اشاره کرد. به طور متثتال:  ها به رسانه اخبار آن

هتای متحتمتود  اعدام جنجال برانگیز دو نوجوان مشهدی به نام

 اند مورد مجازات قرار گیرند. توانسته کردند هم می می

با این حال اوضاع دگرباشان در زمان پهلوی بهتر از آن چتیتزی 

تا کنون بوده است و حتی با نتزدیتک  ۰۷است که پس از انقالب 

شده و تعتدادی از  شدن به پایان این سلطنت، اوضاع بهتر نیز می

های مهتمتی نتیتز  دگرباشان به دربار راه پیدا کرده و بعضاً پست

 اند. داشته

تری به ایتن  چنین در بین روشنفکران و هنرمندان، افراد بیش هم

ای از دوستتتانشتان  که علناً خودشان باشند و یا حداقل برای عده

دادند و کم نبودند مراکز تفریحی  آشکارسازی کنند، اقبال نشان می

، ۰۴ها شده بودند؛ مانند کتلتوب رشتت  که تبدیل به پاتوق آن

رستوران یاس در هتل هیلتون و یا کاباره زمرد. اما با آغاز انقالب 

 همه چیز دگرگون شد.

 گیرد انقالبی که زندگی را از دگرباشان می

مانند تند بادی شرایط سیاسی و اجتماعی ایران را تغییر  ۰۷انقالب 

ی این تغییرات تتنتهتا  داد و در نتیجه

برداشت شیعه اثنی عشری از شترع 

است که در مورد جرم بودن یا نبتودن 

 گیرد. فعلی تصمیم می

در بدو ماجرا، حکومت بتا بترگتزاری 

ی زیتادی را  های انقالب عده دادگاه

کته “  افساد فی االرض” تحت عنوان 

تواند به هر فعلی تعلق بگیرد، اعدام  می

کرد اما با این حال در گتزارشتی کته 

بهمن ماه  ۰۰الملل در  سازمان عفو بین

از وقایعی که در هفت ماه  ۰۳۰۸سال 

نخست پس از انتقتالب روی داده، 

منتشر کرده است، چهار نفر مشختصتاً 

به خاطر لواط و سه نفر هم به اتهام لواط و هم زنای متحتصتنته، 

اند اما یافتن تعداد افرادی که تنها به جرم لواط از آن  اعدام شده

اند، کار آسانی نیست؛ هرچند که یافتتن  ها تاکنون اعدام شده سال

اطالعاتی دال بر گرفتن حق زندگی از افراد به این دلیل، کتامتالً 

های  در بدو ماجرا، حکومت با برگزاری دادگاه

افساد فی ”ی زیادی را تحت عنوان  انقالب عده

تواند به هر فعلی تعلق بگیرد، اعدام کرد  که می“ االرض

الملل در  اما با این حال در گزارشی که سازمان عفو بین

از وقایعی که در هفت ماه  ۰۳۰۸بهمن ماه سال  ۰۰

نخست پس از انقالب روی داده، منتشر کرده است، چهار 

نفر مشخصاً به خاطر لواط و سه نفر هم به اتهام لواط و 

اند اما یافتن تعداد افرادی  هم زنای محصنه، اعدام شده

اند،  ها تاکنون اعدام شده که تنها به جرم لواط از آن سال

کار آسانی نیست؛ هرچند که یافتن اطالعاتی دال بر 

گرفتن حق زندگی از افراد به این دلیل، کامالً خارج از 

 دسترس هم نیست.
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ی  و یا گتزارش روزنتامته ۰۳۸۶عسگری و ایاز مرهونی در سال 

هتای   کیهان در آبان همان سال در مورد اعدام دو مترد بته نتام

چنین گزارشی که دیده بتان  مختار.ن و علی.الف در گرگان و هم

های محسن.گ از شتیتراز،  حقوق بشر در مورد سه نوجوان به نام

مهدی.پ از تبریز و نعمت صفوی از اردبیل که به صورت متجتزا 

هایی از این قبیل کم نیستنتد  اعدام شدند، نوشته است. البته نمونه

ها را پس از سال نود هم یافت؛ مثالً گزارش  توان رد پای آن و می

در مورد اعدام سه نفر در اهواز  ۰۳۴۱خرداد ماه سال  ۰۴ایسنا در 

به دلیل ارتکاب لواط یا گزارش همین خبرگزاری در مورد اعدام دو 

به نام های عتبتداق.ق و  ۰۳۴۳مرداد ماه سال  ۰۰نفر دیگر در 

 سلیمان.ق به اتهام ارتکاب لواط در فارس.

چنین کتاهتش  های آقای الریجانی و هم اما با این حال از صحبت

ی جنسی با همجنس نسبت به  ها به دلیل داشتن رابطه تعداد اعدام

توان یافت که جمهوری اسالمی قدری از اعتماد  اوایل انقالب، می

به نفس خود، نسبت به آزار و اذیت و گرفتن حتق زنتدگتی از 

 دگرباشان را از دست داده است.

 هایی پیش پای سیاست مداران و حاکمان ایران است؟! چه راه

گفتن از آینده، شاید سخت باشد اما مسلماً جامعه و دنیای سیاست 

در ایران و جهان، از زمان قاجار تاکنون تغییرات بستیتاری کترده 

رسد جمهوری اسالمتی بترای حتفت   است. بنابراین به نظر می

حتق حتیتات، حتق  اش سه راه دارد. اولین راه، رعتایتت منافع

برخورداری از بهداشت و درمان، حق عدم تبعیض، حق داشتتتن 

آمیز، حق آزادی عقیده، بیان و  حریم شخصی، حق تجمع مسالمت

حق در امان بودن از شکنجه و دیگتر رفتتتارهتا یتا  و اطالعات

دگربتاشتان بته  رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز های بی  مجازات

 عنوان بخشی از شهروندان ایران است.

دومین راه، داشتن رفتار تناوبی و چندگانه با توجه به تتغتیتیترات 

داخلی و خارجی نسبت به دگرباشان است و آخرین راه، دور زدن و 

المللی در مورد حتقتوق  ی اصلی بین یا فراموش کردن دو معاهده

المللی حقوق مدنی و ستیتاستی و  باشد؛ یعنی میثاق بین   بشر می

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران از  میثاق بین

امضا کنندگان آن است و در صورت انتخاب راه آخر به احتتتمتال 

  تر از پیش خواهد شد. زیاد منزوی

عکس از ایسنا - 1384ی اعدام محمود عسگری و ایاز مرهونی در مشهد، سال  صحنه   
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هتا  گیرند، محکوم و مبنای اصلی دسترسی بته آن توسعه قرار می

هتای  ی این متولتفته گیرد. لذا همه مبتنی بر آزادی بیان قرار می

توان قرار داد و هر گونته  توسعه را در حق دسترسی به اینترنت می

مانع و ایجاد محدودیت بر آن ممنوع و اگر ضرورتی ایجتاد شتود 

 گیرد. تابع مکانیسم قانونی خاص قرار می

ی مبارزه با  ها به بهانه ی یازدهم سپتامبر، دولت بعد از حادثه

های زیادی در حق اینترنت شهروندان  تروریسم، محدودیت

اند؛ که  ه های فراوانی بر آن ایجاد کرد اند و یا کنترل و نظارت داشته

این امر به زعم بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق بشر قلمداد 

ای از منتقدان، آزادی اطالع رسانی در دنیای  شود. اما عده می

دانند و معتقد  مجازی را، فرصتی برای تهدید امنیت ملی می

ها با سوءاستفاده از این دنیای پر موهبت  هستند که تروریست

ها و شهروندان را به خطر اندازند. از  توانند امنیت ملی دولت می

های اساسی است که  سوی دیگر دنیای مجازی دارای آسیب

توان از: دوری از هم، عدم احساس هم نوع بودن، تزلزل  می

های خانواده، رشد جرایم اینترنتی، ضعف بنیادهای اخالقی و  بنیان

ها سخت در  های مردم نهاد و دولت غیره نام برد. لذا سازمان

ها دور یا به حداقل برسانند. اما  تالشند تا اینترنت را از این آسیب

تواند توجیهی برای ایجاد محدودیت و مانع  ها نمی هیچ کدام از این

ی شهروندان حق دسترسی  در دسترسی به اینترنت دانست. همه

ها ملزم به رعایت این حق و  آزاد به پهنای اینترنت را دارند و دولت

 دسترسی آسان به آن هستند.

   ها: حق دسترسی به اینترنت تکلیف جدید سازمان ملل برای دولت
دسترسی به اینترنت یک حق برای شهروندان )بشر( و تسهیل در 

شود. بر  ها محسوب می یک تکلیف برای دولت ،دسترسی به آن

آور برای  ی غیر الزام این مبنا سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه

مندی و استفاده از اینترنت را یک  اعضای این سازمان، حق بهره

حق از حقوق بشر محسوب داشت. این سازمان از کشورهایی که 

مندی از اینترنت به شهروندان  رسانی برای بهره ی خدمات در زمینه

 اند، انتقاد نمود. خود تعلل کرده

بَعد کشورهایی را که در جهت قطع یا حتی کاهش سرعت  مِن

توان  کنند، می اینترنت و فیلترینگ غیر قانونی آن، تالش می

 ناقض حقوق بشر خواند. 

وسعت دنیای اینترنت و ضرورت دسترسی بته آن و گستتترش 

های اجتماعی و کاربرد آن به عنوان یکی از الزامات زندگی،  شبکه

امروزه باعث گردیده است تا داشتن اینترنت بدون مانع به عنتوان 

های نوین حقوق بشر قلمداد شتود. ایتن حتق در  یکی از مولفه

ی نسل چهارم حقوق بشر در قامت حق فرهنتگتی و حتق  زمره

گیرد. در مورد به رسمیت شناختن حق دسترسی به  توسعه قرار می

های حقوق بشر، بیان ایتن امتر  اینترنت به عنوان یکی از مولفه

ضروری است که حق دانستن، حق ارتباطات و حق اطالع رسانتی 

ی این حقوق قرارداد. پرتو مرزهای آزادی اندیشه و  را باید در زمره

رسد. اینترنت راهی برای دسترسی آزاد بته  بیان به اینترنت هم می

های بنیادین حقوق بشتر  دانستن است. حق دانستن یکی از مولفه

های اصلی تحقق این مهم از طریق اینترنتت  است که یکی از راه

های  کند. از دیگر سو حق ارتباطات یکی از مکانیسم تجلی پیدا می

اصلی حق دسترسی به اینترنت است. روش قدیمی ارتبتاطتات از 

ها یا مطبوعات و رادیو تلویزیون صتورت  ها، روزنامه طریق رسانه

ها در اینترنت به تنهایی تجلی پیتدا  گرفت و امروزه تمامی این می

کرده است. هرگونه محدودیت در دسترسی به وستایتل ارتتبتاط 

جمعی ممنوع و نظارت بر آن باید وفق قوانین شفتاف و روشتن 

ی حق دانستتتن،  باشد. از سوی دیگر محدویت بر مثلث سه گانه

  حسین احمدی نیاز

  حقوقدان

ی
وق
حق
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های  نزدیک به یک دهه از برگزاری آخرین مجمع عمومی کانون

های مختلف  گذرد. در این مدت ده ساله، دولت صنفی معلمان می

به دالیل واهی مانع از برگزاری مجامع عمومی شده و بدین 

اند.  های صنفی ایجاد کرده ترتیب، مشکالتی را برای کانون

های  ی گسترش شبکه و در نتیجه 39که از آغاز سال  درحالی

مجازی، ارتباطات گسترده و نسبتاً منسجمی میان معلمان ایجاد 

های صنفی با موج اعتراضات  شده است، همراه شدن کانون

معلمان، در افزایش اعتبار این نهاد صنفی در میان معلمان موثر 

 39های  بوده است. برگزاری چندین تجمع نسبتاً گسترده طی سال

ی   های صنفی در سراسر کشور، نقطه با مدیریت کانون 39و 

های اخیر بوده است. مدیریتی  عطفی در این ارتباط موثر در سال

های صنفی و  ی کانون  هایی بود که به مجموعه که پیامد آن هزینه

به خصوص کانون صنفی معلمان تهران تحمیل شد. اجرای احکام 

پیشینی برخی فعاالن صنفی، بازداشت و پرونده سازی برای 

تر بر  تعدادی دیگر از فعاالن و در نهایت تحمیل فشار امنیتی بیش

ها از جمله این پیامدها بود. حال با کاهش  ی کانون کلیت مجموعه

نسبی این فشارها و آزادی و پایان محکومیت تعدادی از فعاالن 

صنفی، شرایطی برای برگزاری مجامع عمومی پس از ده سال 

فراهم شده است. در واپسین روزهای سال گذشته، خبرهایی مبنی 

بر صدور مجوز از طرف نهادهای دولتی برای برگزاری مجامع 

عمومی شنیده شد. برگزاری مجمع عمومی در چند استان و صدور 

مجوز تعدادی دیگر، نشان داد که این خبر به حقیقت نزدیک 

است. در چنین شرایطی و با توجه به فرصت به دست آمده، توجه 

 یابد: به برخی موارد مهم ضرورت می

 یک

ی عدم تشکیل مجامع عمومی،  در طی ده سال گذشته و در نتیجه

های صنفی،  ی کانون امکان تغییر رسمی در اعضای هیات مدیره

وجود نداشته است. در واقع، عمالً راس هرم تصمیم گیری 

های صنفی، هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ عملی در  کانون

اند. این مسئله امکان تحرک  موقعیت فرسودگی نسبی قرار گرفته

و برنامه ریزی مدون و منسجم و پیگیری و اجرایی نیازها و 

های  هایی را، از کانون مطالبات معلمان در قالب چنین برنامه

های صنفی،  صنفی سلب کرده است. در این میان برخی کانون

خارج از چارچوب رسمی مجمع عمومی، امکان ورود فعاالن جوانتر 

اند و از طرف دیگر گستردگی  به درون مجموعه را فراهم کرده

های متنوع و مختص به  های مجازی و شکل گیری گروه شبکه

های اجتماعی، به ارتباط تصمیم گیران  معلمان، در قالب شبکه

های صنفی و فعاالن صنفی فضای مجازی کمک کرده  کانون

چنان عمده افراد تاثیرگذار در درون  است. با این همه هم

های صنفی، افرادی هستند که در طی ده سال  ی کانون مجموعه

اند؛ کسانی که  ی مجموعه در آمده پیش به عضویت هیات مدیره

برند. اگر چه تجربه و  عمدتاً در دوران بازنشستگی به سر می

توانایی برخی از این افراد در تداوم فعالیت مجموعه با وجود 

ی فشارها و تهدیدها موثر بوده است، با این همه فقدان  همه

تحرک الزم و پویایی موثر در درون مجموعه به صورت کامل 

تواند در رفع این مشکل،  مشهود است. برگزاری مجامع عمومی می

 اثرگذار باشد.   

 دو

های صنفی معلمان با وجود حرکت  در طی ده سال گذشته فعالیت

های  در چارچوب قانون و مشی مسالمت جویانه و مدنی، در دولت

مختلف با فشار و سرکوب مواجه شده است. احضار و بازداشت 

های طویل المدت بر آنان، اخراج و  فعاالن صنفی و تحمیل حبس

بازنشستگی اجباری، برخورد با تجمعات صنفی و تهدید از طریق 

نهادهای امنیتی و حراستی از جمله این فشارها بوده است. در این 

میان، عدم صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی به صورت کامالً 

 فعال صنفی معلمان 

 محمد حبیبی 
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ی ناکارآمد و غیر حمایتی و انبوهی  کاهش دهند. در این میان بیمه

تر  ها، منجر به افزایش بیش از مطالبات پرداخت نشده در این سال

گیران آموزشی کشتور شتده  نارضایتی عمومی معلمان از تصمیم

تتریتن و  رستد متحتوری است. در چنین شرایطی به نظتر متی

ی ناراضی معلمان کشتور  تواند بدنه ای که می ترین مطالبه رادیکال

های صنفی را پیوند دهد، طرح و پیگیری این مطالبات با  با کانون

ای مشخص و مدون است. در نتیجه طرح شعارهایی ختارج  برنامه

تر معلمتان  که به همراهی بیش های صنفی، بیش از آن از چارچوب

انجتامتد.  تر می گذاری بیش با مجموعه منجر شود، به ایجاد فاصله

تر از هر چیز بتر  ی معلمی، بیش های کنونی جامعه چرا که خواست

نیازهای معیشتی متمرکز شده است. از طرف دیگتر پتیتگتیتری 

ی دفتاع از  مشکالت آموزشی و کمبود امکانات و ورود به حیطه

های صنفی فراهم  حقوق دانش آموزان، این فرصت را برای کانون

ی ایترانتی  کند که مطالبات معلمان را در پیوند با کلیت جامعه می

پیگیری کند. تالش در جهت اجتماعی شدن بتیتش از پتیتش 

های صنفتی  های صنفی، درشرایط کنونی از وظایف کانون فعالیت

های سیاستی  بندی است که شرط الزم آن، پرهیز از ورود به  جناح

تر بر مسائل معیشتی و آمتوزشتی  داخلی و خارجی و تمرکز بیش

رسد در شرایطی که امکان برگتزاری متجتامتع  است. به نظر می

عمومی در حال فراهم شدن است، تعیین مرزبندی مشختص بتا 

های صنفی و مستقل  افراد و روندهایی که مجموعه را از چارچوب

 رسد.  کند، الزم و ضروری به نظر می خود خارج می

غیر قانونی، یکی از مواردی است که با هدف قطع ارتباط 

ی معلمان صورت گرفته است. اقدام  های صنفی با بدنه کانون

دولت جدید در صدور مجوز برای برگزاری مجامع عمومی، فقط در 

تواند مورد تایید قرار گیرد که استقالل این نهاد صنفی  صورتی می

از سوی دولت پذیرفته شود. نهادهای صنفی فقط در شرایطی از 

اثرگذاری الزم در پیگیری مطالبات صنفی، معیشتی و آموزشی 

های غیر  برخوردارند که بتوانند به صورت مستقل و خارج از دخالت

ها فعالیت کنند. در نتیجه، برگزاری مجامع عمومی در  قانونی دولت

های  ی معلمان و کانون تواند به ارتباط پویای بدنه شرایطی می

ی برگزاری انتخابات، دولت فقط  صنفی کمک کند که در پروسه

های قانونی تعیین شده است،  به نقش نظارتی خود که در چارچوب

پایبند باشد. قطعا هرگونه دخالت چه در گزینش افراد و چه در 

تواند  ی انتخاب افراد هیات مدیره از سوی هر نهادی می نحوه

استقالل و پویایی مجموعه را با خطر جدی مواجه کند. با این همه 

کند که  ی منطقی در چنین شرایطی ایجاب می ضرورت مواجه

های صنفی از فرصت ایجاد شده برای برگزاری مجامع  کانون

 مند شوند. عمومی به منظور بازسازی تشکیالتی مجموعه بهره

 سه

ی  در شرایط کنونی و با وجود مشکالت معیشتی حاکم برجتامتعته

کنتنتد.  ایران، عمالً اکثریت معلمان ایرانی زیر خط فقر زندگی می

کته بتراستاس  آمارهای رسمی دولتی موید این ادعاست. در حالی

آمارهای رسمی خط فقر بین سه تا سه و نیم میلیون تومان ماهانه 

اعالم شده است، میانگین دریافتی معلمان ایران، حداکثتر 

های اختیتر  دو میلیون تومان است. در این میان در سال

گیران آمتوزشتی بته صتورت  ایم که تصمیم شاهد بوده

هتای  سیستماتیک از طریق کاهش متدارس و کتالس

درسی و ایجاد تراکم دانش آموزی، سعتی در کتاهتش 

های آموزشتی  ساعات اضافه کار و صرفه جویی در هزینه

اند. این امر ضمن کاهش کیفیت آموزشتی، فشتار  داشته

کنند از طتریتق  مضاعف بر معلمانی است که تالش می

ی زندگی خود با خط فتقتر را  ساعات اضافه کار، فاصله
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تان از زندان اوین،  خانم شورد، شما از زمان آزادی

های چشمگیری حول  فعالیت

دفاع از حقوق بشر و به ویژه مبارزه علیه 

اید. حقوق  حبس در سلول انفرادی داشته

ی همیشگی شما بوده یا این  بشر دغدغه

تجربه شما را به این مسیر سوق داده 

 است؟

ی همیشگی من  خوب، حقوق بشر دغدغه

بود. من از قبل، فعال سیاسی و فعال حقوق 

بشری بودم، به همین خاطر هم تصمیم 

گرفته بودم در سوریه زندگی کنم. قبل از 

که در مرز ایران توسط نیروهای مرزی  این

کردم. به  دستگیر شوم در دمشق به آوارگان عراقی کمک می

کردم.  نوشتم و هم تدریس می  نگار، هم می عنوان یک روزنامه

تر شد، اما از  البته مطمئناً با این تجربه، تعهدم به حقوق بشر عمیق

 ام بود. قبل، از زمان کودکی، قسمتی از زندگی

ترین  ی شخصی و تحقیقاتتان، سخت بر اساس تجربه

 قسمت بودن در سلول انفرادی چیست؟

ترین قسمت بودن در سلول انفرادی، این است که ارتباط  سخت

شود. ارتباط با خانواده و افرادی که دوست دارید  انسانی قطع می

ی زمانی از زندگیتان، هیچ حمایتی  شود. در بدترین برهه قطع می

ندارید. نه عشقی و نه کسی که به شما کمک کند. هیچ کسی 

نیست شما را بفهمد. شما را در آغوش بگیرد، در چشمان شما نگاه 

ی مردم  هایتان گوش دهد. قطع شدن ارتباط از بقیه کند و به حرف

خیلی زجرآور است. در هر موقعیتی این موضوع زجرآور است، به 

ایم و  ها، ما، در وضعیتی هستیم که ترسیده که انسان خصوص وقتی

نیاز داریم که افراد دیگری به سیستم عصبی ما کمک کنند، 

 آراممان کنند، افکارمان را مرتب کنند و نگذارند دیوانه شویم.

ی آن زمان، هنوز اثرات بدی روی شما  آیا از تجربه

 مانده است؟

دانید،  بله، اما بعد از شش سال خیلی سخت است که بدانم... می

بعد از آن تجربه، به طور کلی آدم دیگری 

دانید، ما  هستم. بسیار تغییر کردم. می

همیشه در حال تغییر و رشد هستیم... 

برخی از این تغییرها خوب است؛ مثالً حاال 

ام،  تر نسبت به کارم متعهد شده من بیش

تری دارم و به خودم ایمان  اشتیاق بیش

ام. اشاره کردن به نقاط منفی آن  آورده

تر است. وقتی در اوین بودم من  سخت

روز تجربه نکردم  914تاریکی را به مدت 

ها روشن بودند و  و تمام این مدت المپ

این موضوع روی من تاثیر منفی گذاشته 

  گفتگو از مصطفی رحمانی

به هنگام کوهنوردی در  ۰۱۱۴سارا شورد، روزنامه نگار آمریکایی، در سال 
های شین بائر و جاش فتال به  عراق همراه دو شهروند آمریکایی دیگر به نام

طور اتفاقی وارد خاک ایران شد که این تصادف به بازداشت این افراد توسط 
روز را  ۶۰۱نیروهای امنیتی ایران انجامید. این سه شهروند آمریکایی، مدت 

 های انفرادی زندان اوین به سر بردند. در سلول
ی آمریکا،  خانم شورد، پس از آزادی از زندان و بازگشت به ایاالت متحده

های بسیاری به هدف مبارزه بر علیه حبس در سلول انفرادی و  فعالیت
ی روانی ناشی از آن، انجام داده است. در آخرین نمونه، او  شکنجه

( نوشته است که در حال حاضر در The Boxای با نام جعبه ) نمایشنامه
شهر سانفرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا، بر روی صحنه است. سارا شورد در 

سال وقت صرف  9گوید که  ی خط صلح، می گفتگوی اختصاصی با ماهنامه
هایی در سراسر آمریکا سفر کرده و با  این پروژه کرده و در این راستا، به زندان
 زندانیان زیادی مالقات داشته است.  

این شهروند آمریکایی، در این گفتگو ضمن بازگویی برخی تجربتیتاتتش در 
ها سعی داشتند با او طرح دوستتی  که برخی زندانبان زندان اوین، از جمله این

تری  ام، اشتیاق بیش تر نسبت به کارم متعهد شده حاال بیش”افزاید:  بریزند، می
  “.ام دارم و به خودم ایمان آورده

ی زمانی از زندگیتان، هیچ  در بدترین برهه
حمایتی ندارید. نه عشقی و نه کسی که به شما 
کمک کند. هیچ کسی نیست شما را بفهمد. شما 
را در آغوش بگیرد، در چشمان شما نگاه کند و به 

هایتان گوش دهد. قطع شدن ارتباط از  حرف
ی مردم خیلی زجرآور است. در هر موقعیتی  بقیه

که  این موضوع زجرآور است، به خصوص وقتی
ایم و  ها، ما، در وضعیتی هستیم که ترسیده انسان

نیاز داریم که افراد دیگری به سیستم عصبی ما 
کمک کنند، آراممان کنند، افکارمان را مرتب کنند 

 و نگذارند دیوانه شویم.
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هنری بسیار قدیمی است و برای انسان بودن، امتری ضتروری 

کنید، قسمتی از  است. وقتی در واقع شما یک داستان را تجربه می

شود، همان بخشی است کته  مغز شما که با آن تجربه عجین می

شود.  کنید، فعال می وقتی خودتان داستانی را در واقعیت تجربه می

به معنای واقعی کلمه مثل این است که جای آن شتختص قترار 

ایتد و ایتن  گرفتتته

تواند حس شما را  می

نسبت به بختشتی از 

ها تغییر دهد. از  انسان

این رو من بر روایتت 

ها بتاور  کردن داستان

دارم؛ با ایتن حتال، 

معتقد هم هستم کته 

تتتاثتتیتتر آن قتتابتتل 

 سنجیدن نیست.

به نتظتر 

شما و بتر 

ی  استتاس تتتجتتربتته

شخصی خودتتان در 

ایران و تحقیقاتتان در 

آمریکا، تفاوت سلتول 

 انفرادی در این دو کشور چیست؟

ی متفتاوتتی دارد. امتا  هر کسی تجربه

های آمریکا و وضعیتتی  وضعیت در زندان

که من در ایران تجربه کتردم، ختیتلتی 

ساعت در یک ستلتول  39مشابه است. 

تتر  کوچک و یک ساعت در سلولی بزرگ

که نور خورشید و هوای تتازه دارد. در 

در “  هتواختوری” گویند  ایران به آن می

نامند. بنابراین  می“ روم داگ”را   آمریکا آن

طور که گفتم، شرایط هر دو خیلتی  همان

پرم. خواب  ترین نور یا صدایی از خواب می به طوری که با کوچک

 من هیچ وقت به حالت عادی بازنگشته است.

اید.  شما یک اثر هنری داستانی در این زمینه خلق کرده

توانند در این  ی شما هنر و هنرمند چقدر می به عقیده

 زمینه تاثیرگذار باشند؟

خوب به نظر من، هنتر 

پتانسیل این را دارد که 

در اعمتاق افتراد بته 

صورت هتمتیتشتگتی 

تاثیرگذار باشد، اما ایتن 

تاثیر، قابل سنتجتیتدن 

نیست. برای یک نتفتر 

تواند چنان تاثتیتری  می

داشته باشتد کته بته 

معنای واقعی کتلتمته 

دیدش را نسبت به دنیا 

تغییر دهد، تصمیتمتات 

متفاوتی بگیرد و اعمال 

متفاوتی برگزینتد. امتا 

بتترای فتترد دیتتگتتری 

تواند، عکتس ایتن  می

تغییر ایجاد شود. بنابراین، هر کستی بتا 

کند. اما  ی متفاوتی از هنر عبور می تجربه

هتا بتاور  دلیلی که من بر روایت داستتان

هایی که روایت  به خصوص داستان-دارم 

اند، مثل داستان زندانیان در ستلتول  نشده

، این است -های آمریکا انفرادی در زندان

که داستانی که ما در مورد افراد مشخصی 

تر از حتقتایتق،  دانیم، شاید حتی بیش می

نظر بسیاری از ما را نسبت به آن افتراد 

هتا،  دهند. روایت کردن داستتان شکل می

شاید در آمریکا افراد به دادگاه بروند و 

ها هم  جا مجرم شناخته شوند، اما در زندان آن

محافظتی برای زندانیان نیست و ممکن است  هیچ

تقریباً به هر دلیلی به سلول انفرادی فرستاده شوند. 

ها نگاه کنید و او از  مثالً اگر به یکی از نگهبان

حالت صورت شما خوشش نیاید، شما را به سلول 

ها برای  انفرادی می فرستند. در واقع خط مشی آن

ها خیلی  فرستادن به سلول انفرادی در این زندان

 ناعادالنه است.

شین بائر عکس از   
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کته متدت  مشابه است؛ با این تفتاوت 

زمانی که افراد در ستلتول انتفترادی 

توانند نگه داشته شوند، در آمتریتکتا  می

هتا و  تر است؛ شاید ستال بسیار طوالنی

ها. از سویی دیگر من ]در ایران[ بته  دهه

نسبت زندانیان متحتبتوس در ستلتول 

تر ایزولته شتده  انفرادی در آمریکا، بیش

ی استفتاده از تتلتفتن  بودم. مثالً اجازه

توانستم نامته بتنتویستم.  نداشتم و نمی

چنین وضعیت من از جهات دیتگتری  هم

نیز بدتر بود. خوب، من به عنتوان یتک 

 ]ستلتول انتفترادی[گروگان سیاسی در 

کته بتا رونتد  زندان اوین بودم و نه این

 . حقوقی به سلول انفرادی رفته باشم

شاید در آمریکا افراد به دادگاه بروند و 

محافظتی برای  ها هم هیچ جا مجرم شناخته شوند، اما در زندان آن

زندانیان نیست و ممکن است تقریباً به هر دلیلی به سلول انفرادی 

ها نگاه کنید و او از  فرستاده شوند. مثالً اگر به یکی از نگهبان

حالت صورت شما خوشش نیاید، شما را به سلول انفرادی می 

ها برای  فرستند. در واقع خط مشی آن

فرستادن به سلول انفرادی در این 

 ها خیلی ناعادالنه است. زندان

در متتورد تتتفتتاوت رفتتتتتار 

ها در ایران و آمریکا  زندانبان

 برایمان بگویید.

ام و  خوب، من در آمریکا زندانی نبوده

ها ندارم. اما با  شناخت دقیقی از رفتار آن

هایی که مردم برای من  توجه به داستان

اند، یکی از تجربیات مشابه  تعریف کرده

من با خیلی زندانیانی که در آمریکا 

هستند در این خصوص این است که 

کنند  ها تالش می ها زندانبان خیلی وقت

با شما دوست شوند، به مغز شما نفوذ 

ی نزدیکی با شما برقرار  کنند و رابطه

هایی که به روشنی از  توانند از زندانبان ها، می زندانبان  کنند. این

ها تالش  تر باشند. خیلی از زندانبان شما متنفرند، خطرناک

ها در واقع خیلی  کردند با من دوست شوند اما اطمینان به آن می

توانستند به شما خیانت کنند و به بازجو بگویند  خطرناک بود. می

هایی که مردم برای من  اما با توجه به داستان
اند، یکی از تجربیات مشابه من با خیلی  تعریف کرده

زندانیانی که در آمریکا هستند در این خصوص این 
کنند با  ها تالش می ها زندانبان است که خیلی وقت

ی  شما دوست شوند، به مغز شما نفوذ کنند و رابطه
توانند  ها، می زندانبان  نزدیکی با شما برقرار کنند. این

هایی که به روشنی از شما متنفرند،  از زندانبان
کردند  ها تالش می تر باشند. خیلی از زندانبان خطرناک

ها در واقع خیلی  با من دوست شوند اما اطمینان به آن
توانستند به شما خیانت کنند و به  خطرناک بود. می

بازجو بگویند شما قانون شکنی کردید یا کار اشتباهی 
کردید. این وضعیتی است که هیچ انسانی در آن 

درک و اعتماد  ای ذرهتواند  نمی  ]از انسان مقابل خود[
ی انسانی  داشته باشد؛ اما در سلول انفرادی تنها رابطه

ها هستند. ما، زندانبان  

عکس از دیلی بیست -نمایی از نمایش جعبه، اثر سارا شورد    
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( کنند و شاید Manipulateتحت تاثیر قرار دهند و کنترلم )

 هم ترکیبی از هر دوی این موارد با هم. 

دانید خوانندگان این گفتگو فارسی  طور که می همان

کنند. بر  زبان هستند و اکثراً هم در ایران زندگی می

ها شانس تماشای نمایش شما را ندارند. آیا  آن اغلبهمین اساس 

کنید اگر شانسی برای تماشای آن داشته باشند، می توانند  فکر می

مانند یک مخاطب آمریکایی با آن ارتباط 

 برقرار کنند؟

چه که در  کند آن این نمایش تالش می

کشور ما نامرئی است را مرئی کند.  

ی  ، مصداق شکنجه]چیز نامرئی[این 

های ماست.  روحی فراگیر در زندان

کنم هرکسی که چنین  بنابراین فکر می

هایی داشته باشد، این نمایش هم  دغدغه

ش جالب خواهد بود. بسیاری از ایبر

شما قانون شکنی کردید یا کار اشتباهی کردید. این وضعیتی است 

از انسان [درک و اعتماد  ای ذرهتواند  که هیچ انسانی در آن نمی

ی انسانی  داشته باشد؛ اما در سلول انفرادی تنها رابطه ]مقابل خود

ها هستند. ارتباط با دیگر زندانیان نیز بسیار خطرناک  ما، زندانبان

ها بسیار  است. از این رو مقاومت در برابر ارتباط نگرفتن با زندانبان

 ]در ذهنم[ها را سخت است. اما من تالش کردم  که یاد بگیرم آن

 حذف کنم.

ها  ی زندانبان رفتار و نوع مواجهه

 در ایران با شما چگونه بود؟

هر زندانبانی یک شخص واحد است، 

ها به  توان کلی گویی کرد. بعضی از آن نمی

ها  کردند، بعضی از آن من احساس ترحم می

گناهم و جاسوس  دانستند که من بی می

خواستند مرا دلداری  نیستم و طوری می

خواستند مرا  ها، می دهند. اما دیگر زندانبان

این  به تصویر کشیدنی اول این نمایش،  پرده

که چه  بخش از زندان است. مثالً این

هایی وجود دارد، چه کارهایی برای هم  قانون

کنند، چگونگی سیستم رد و بدل کردن  می

اشیاء در این بخش، چیزهایی که برای هم 

هایی که برای هم تعریف  سازند و یا جوک می

ی  ی پیچیده. در آخر پرده کنند. یک جامعه می

 افتد. اول، یک اتفاق تحریک کننده می

   عکس از دیلی بیست -نمایی از نمایش جعبه، اثر سارا شورد 
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ایرانیان ساکن آمریکا هم برای تماشای 

 آیند. آن می

این نمایش داستان یک مقاومت است. 

کنم هر زندانی در هر کجای دنیا  فکر می

تواند با این حقیقت که در مقابل اعمال  می

ها  ظالمانه و غیر انسانی که در قبال آن

ای از استقامت وجود  انجام شده، درجه

دارد، ارتباط برقرار کند. چیزی که شما را 

دارد این است که استقامت کنید. این چیزی  زنده و قوی نگه می

ی زندانیان  پردازد و به نظرم کلیه است که این نمایش به آن می

توانند با این نمایش  در سراسر دنیا، به ویژه زندانیان سیاسی می

 ارتباط برقرار کنند.

 تر برایمان توضیح دهید. در مورد نمایش جعبه بیش

داستان شش زندانی است که در سلول  ]این نمایش[

انفرادی یک زندان در آمریکا هستند؛ نه زندانی خاص در آمریکا 

که زندانی تخیلی در یک مکان تخیلی. در یک بخش ایزوله شده 

که سه سلول در باال و سه سلول در پایین 

ها و  دارد. اکثر این افراد برای مدت

اند.  های زیادی در سلول انفرادی بوده سال

جا بوده،  سال آن 13ها به مدت  یکی از آن

ها،  جا است. این دار آن از این رو سابقه

هایی هستند که خیلی دیوانه نشدند،  آدم

به این دلیل که راهی پیدا کردند که 

وقتشان را سازماندهی کنند و به نوعی 

نظم دارند. یک کاراکتر دیگری هم وجود دارد که بیمار روانی 

است. این کاراکتر تمام مدت در نمایش درگیر بیماری روانی و 

توانند  ها می تر ندارد. آن ترسش است. این کاراکتر چند خط بیش

ها وقتی است که نگهبان تنبل، سر  سر هم داد بزنند و اکثر صحنه

ها از یکدیگر متنفر هستند، اما  . در ابتدا این]شیف دارد[کار است

شوند که   کنند. متوجه می سپس شروع به فهمیدن هم می

اشتراکات زیادی دارند و تنها امیدِ تغییر وضعیتشان، سازماندهی 

 کردن و به هم پیوستن است که در برابر وضعیتشان بایستند. 

یکی از مشهورترین اعتصاب غذاهای تاریخ است 
های کالیفرنیا اتفاق  سال پیش در زندان 5که 

های  افتاد. جایی که سی هزار زندانی در زندان
کالیفرنیا در اعتراض به سلول انفرادی دست به 
اعتصاب غذا زدند. پس این پرده در مورد بخش 

شود، در مورد  ی زندان است که سیاسی می ایزوله
ی عموم  این جانبداری مهم و جلب توجه گسترده
 مردم به این موضوع است.

عکس از مارینجی -به هدف مبارزه بر علیه حبس در سلول انفرادی به روی صحنه برده است  سارا شورد نمایش جعبه را   
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چنین خشونت علیه  های با اسلحه علیه پلیس، و هم خشونت

ی است. از  ی همه آمریکایی دغدغه-جوانان غیرمسلح آفریقایی

این رو خشونت فاکتور مهمی در نمایش من است و آن را خطاب 

تری خلق  ی خشن که چگونه ما خودمان جامعه دهم و این قرار می

دهیم که برای  کنیم. این کار را با مجازات افرادی انجام می می

خالی کردن عصبانیت خود راه دیگری بلد نیستند و متوسل به 

ها در واقع به جای درمانشان،  خشونت شدند اما ما با مجازات آن

کنیم. بنابراین  تر خشن شدن را پایه گذاری می پتانسیل بیش

ای هستند که  های خطاکار پیچیده کارکترهای این داستان انسان

ها  دهند طوری که شما با آن نوعی از انسانیت را هم نشان می

کنید و در مورد ارتباطات شخصیشان  ها گریه می خندید، با آن می

 شنوید؛ مثل یک انسان نه یک شرور. می

چه مقدار از این نمایش بر اساس تجربیات شخصی 

خودتان است و چه مقدار بر اساس تجربیات افرادی که 

 اید؟ شما مالقات کرده و با آنان صحبت کرده

تر بر اساس تحقیقات است. من یک روزنامه نگار  نمایش بیش

ای من است. قبالً به  ی حرفه هستم و این اولین نمایش و پروژه

عنوان یک فعال علیه جنگ)در مورد جنگ عراق و افغانستان(، 

چندین نمایش خیابانی انجام 

 ایم.  داده

ای را  تصمیم گرفتم نمایشنامه

بنویسم و آن را به صورت یک 

داستان درآورم. من تحقیقی انجام 

دادم تا بتوانم به عنوان کسی که از 

ی  این موضوع نجات یافته از تجربه

خودم الهام بگیرم؛ با این حال، سوژه 

ی من  من نیستم. در واقع مسئله

شخصی نیست و واقعاً بر این باورم 

که سلول انفرادی یک شکنجه است 

و نه تنها هیچ نقش مثبتی در 

بازپروری فرد ندارد، بلکه این روند 

این بخش از زندان  به تصویر کشیدنی اول این نمایش،  پرده

هایی وجود دارد، چه کارهایی برای  که چه قانون است. مثالً این

کنند، چگونگی سیستم رد و بدل کردن اشیاء در این  هم می

هایی که برای  سازند و یا جوک بخش، چیزهایی که برای هم می

ی اول، یک  ی پیچیده. در آخر پرده کنند. یک جامعه هم تعریف می

 افتد. اتفاق تحریک کننده می

شود و  ها برانگیخته می ی دوم، عصبانیت و خشم آن در پرده

ی دوم در واقع بر اساس  گیرند اعتصاب غذا کنند. پرده تصمیم می

سال پیش  5یکی از مشهورترین اعتصاب غذاهای تاریخ است که 

های کالیفرنیا اتفاق افتاد. جایی که سی هزار زندانی در  در زندان

های کالیفرنیا در اعتراض به سلول انفرادی دست به  زندان

ی زندان  اعتصاب غذا زدند. پس این پرده در مورد بخش ایزوله

شود، در مورد این جانبداری مهم و جلب توجه  است که سیاسی می

 ی عموم مردم به این موضوع است.  گسترده

کاراکترهای این داستان از چه کسانی الهام گرفته شده 

 اید؟ ها را انتخاب کرده و به ویژه شما چرا آن

این کاراکترها برآیند تخیلی از تمامی افراد حقیقی هستند که در 

ام. مثالً یکی از زندانیان، از  مالقات کرده ]آمریکا[سراسر کشور

است، یکی “  بلک پنتر”اعضای سابق 

نژاد پرست سفید و دیگری رهبر یک 

باند)گنگ( آمریکایی التینی. این افراد، 

توانستم  کاراکترهای راحتی ندارند. می

هایی بنویسم که  در مورد شخصیت

اند یا مثالً در مورد  گناه مردمی بی

جرایم غیرخشن و مواد مخدر. اگرچه 

های  خیلی از کسانی که در سلول

انفرادی هستند کار خشونت آمیزی 

اند، اما من اعتقاد دارم ما  انجام نداده

باید خشونت را مورد خطاب قرار 

دهیم، چه در زندان و چه در اجتماع؛ 

که از تیراندازی جمعی، تا 

ای را بنویسم و آن را به  تصمیم گرفتم نمایشنامه

صورت یک داستان درآورم. من تحقیقی انجام دادم تا 

بتوانم به عنوان کسی که از این موضوع نجات یافته از 

ی خودم الهام بگیرم؛ با این حال، سوژه من نیستم.  تجربه

ی من شخصی نیست و واقعاً بر این باورم  در واقع مسئله

که سلول انفرادی یک شکنجه است و نه تنها هیچ نقش 

شود  مثبتی در بازپروری فرد ندارد، بلکه این روند باعث می

زندانیان در شرایطی هم قرار بگیرند که تبدیل به 

تری شوند و یا از لحاظ ذهنی بیمار شوند.  های خشن انسان

در واقع من تصمیم گرفتم که یک نمایشنامه بنویسم که 

تر تخیلی باشد تا از لحظاتی هم که خودم تجربه  بیش

 ها را زندگی کنند. کردم، استفاده کنم و کاراکترها آن
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شود زندانیان در شرایطی هم قرار بگیرند که تبدیل به  باعث می

تری شوند و یا از لحاظ ذهنی بیمار شوند. در واقع  های خشن انسان

تر تخیلی  من تصمیم گرفتم که یک نمایشنامه بنویسم که بیش

باشد تا از لحظاتی هم که خودم تجربه کردم، استفاده کنم و 

 ها را زندگی کنند. کاراکترها آن

ی اسم داستان به ما بگویید: چه شد که اسم  درباره

 جعبه را برای آن انتخاب کردید؟

این اسم چیزی است که در کشور امریکا، در زندان، به سلول 

گویند جعبه،  گویند. زندانیان به سلول انفرادی می انفرادی می

های مستعاری است  ها اسم (. اینDungeonچال) سوراخ و سیاه

 برند. که زندانیان برای سلول انفرادی به کار می

تان را آغاز  و تحقیق برای پروژه  از چه زمانی فعالیت

 اید؟ کردید و در کدام شهرها اجرا داشته

تقریباً سه سال روی این پروژه کار 

هایی در سراسر  کردم. به زندان

سفر کردم. به  ]آمریکا[کشور

 ها نامه نوشتم.  زندانی

این اولین تولید این نمایش است و 

به مدت سه هفته در سانفرانسیسکو 

روی صحنه است. امیدواریم که 

های تئاتر در سراسر  دیگر سالن

کشور و جهان عالقه مند شوند و 

 این نمایش را برگزار کنند. 

آیا به دنبال کمتک بته 

بهبود حقتوق بشتر در 

چنین ایران نتیتز  دیگر کشورها، هم

 هستید؟

بله. در مورد ایران، اخبار را دنبال  

طور هنوز با بعضی از  کنم. همین می

افرادی که در همان زمانی که من 

ها هم در ایران  زندان بودم، آن

زندان بودند، ارتباط دارم. بسیاری از 

های کناری من بودند، مثالً از طریق فیسبوک  افرادی که در سلول

گیرند. من ارتباطم را نگه داشتم چون بسیاری از  با من تماس می

جا بودم به من کمک کردند. از  زنان در زندان اوین، وقتی من آن

 ها دارم. این رو من احساس نزدیکی قوی به آن

اید و بسیاری از  شما به سراسر ایاالت متحده سفر کرده

قربانیان سلول انفرادی را مالقات کردید. این درحالی 

ی جهانی تنها بر روی  گویند جامعه است که برخی مردم می

های ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه تمرکز  وضعیت زندان

کرده و از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا چشم پوشی 

 کند. نظر شما در این خصوص چیست؟ می

های  موافقم که بسیاری از موارد از نقض حقوق بشر در زندان

کند. مورد نگران  آمریکا توجه بین المللی را به خود جلب نمی

ی کشورها به الگوها و متدهای آمریکا نگاه  که بقیه تر این کننده

که چطور  کنند. این می

سازیم، چگونه  هایمان را می زندان

کنیم و  هایمان رفتار می با زندانی

در واقع دیگر کشورها آمریکا را 

پندارند. اما  استاندارد خوبی می

ترین  واقعیت این است که ما بیش

آمار زندانی بر حسب جمعیت را 

ها را با  داریم و این زندان

های غیرانسانی اداره  روش

 کنیم. می

آیا فکر می کنید 

کمپین شما علیه 

سلول انفرادی بر تغییر این روند 

ی دنیا تاثیرگذار  در آمریکا و بقیه

خواهد بود؟ اگر این طور است، 

کنید مقررات این خط  فکر می

 مشی جدید چه خواهد بود؟

نمایش من قسمتی از یک جنبش 

تر علیه به کارگیری  بسیار بزرگ

های آمریکا،  ی ضد شکنجه در زندان ی گزارشگر ویژه به گفته

های  تواند آسیب تر از دو هفته در سلول انفرادی، می بودن بیش

های روحی شود. به  همیشگی به مغز وارد کرده و موجب آسیب

شود که برخی از زندانیانی که  نظر من در برخی موارد توجیه می

ها آسیب بزنند، برای  کنند به دیگر زندانیان یا زندانبان تالش می

مدت کوتاهی در سلول انفرادی قرار بگیرند. اما دو هفته باید 

نهایتش باشد. و بعد از آن هم بایستی به بخشی منتقل شوند که 

ای خواهد بود تا این  گویم کار ساده مورد درمان قرار بگیرند. نمی

کنم اگر سلول انفرادی کنار  تغییرات به وجود بیاید اما فکر می

گذاشته شود یا به حداقل ممکن برسد و واقعاً فقط برای بدترین 

زندانیان در نظر گرفته شود، آن موقع کل سیستم زندان تحت 

ها  گیرد تا امکانات بازپروری به زندانیان بدهد. آن فشار قرار می

های  ی سازنده کنند، مثالً به کالس هایشان استفاده باید از زمان

مختلف بروند و قادر باشند مدارج تحصیلی را طی کنند، قادر 

باشند خدمات اجتماعی بدهند. به نظرم پایان دادن به سلول 

تر  مان، انسانی داری تواند کمکی باشد تا سیستم زندان انفرادی، می

 و بهتر شود.



 عکس ماه
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کنم اگر سلول انفرادی کنار  تغییرات به وجود بیاید اما فکر می

گذاشته شود یا به حداقل ممکن برسد و واقعاً فقط برای بدترین 

زندانیان در نظر گرفته شود، آن موقع کل سیستم زندان تحت 

ها  گیرد تا امکانات بازپروری به زندانیان بدهد. آن فشار قرار می

های  ی سازنده کنند، مثالً به کالس هایشان استفاده باید از زمان

مختلف بروند و قادر باشند مدارج تحصیلی را طی کنند، قادر باشند 

خدمات اجتماعی بدهند. به نظرم پایان دادن به سلول انفرادی، 

تر و بهتر  مان، انسانی داری تواند کمکی باشد تا سیستم زندان می

 شود.

ی خط صلح  با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه

 اید. قرار داده

چنین فعالیتی کته انتجتام  من هم از شما بابت این گفتگو و هم

  هایتان آرزوی موفقیت دارم. رای فعالیتدهید، متشکرم و ب می

های گسترده  ها و پایان دادن به حبس سلول انفرادی، اصالح زندان

کنم به عنوان یک جنبش تا به حال هم تاثیر  است. من فکر می

ایم و مطمئن هستم این جنبش به فشارهای خود  بسیاری گذاشته

ادامه خواهد داد و شاهد تغییرات بسیاری خواهیم بود. به نظرم 

 نمایش من هم قسمتی از آن است. 

های آمریکا،  ی ضد شکنجه در زندان ی گزارشگر ویژه به گفته

های  تواند آسیب تر از دو هفته در سلول انفرادی، می بودن بیش

های روحی شود. به  همیشگی به مغز وارد کرده و موجب آسیب

شود که برخی از زندانیانی که  نظر من در برخی موارد توجیه می

ها آسیب بزنند، برای  کنند به دیگر زندانیان یا زندانبان تالش می

مدت کوتاهی در سلول انفرادی قرار بگیرند. اما دو هفته باید 

نهایتش باشد. و بعد از آن هم بایستی به بخشی منتقل شوند که 

ای خواهد بود تا این  گویم کار ساده مورد درمان قرار بگیرند. نمی
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نخستین بار در تریبونال خشونت علیته “  بردگان معاصر” ی  با واژه

زنان، در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در پکتن آشتنتا 

شدم. در این تریبونال که یک روز کامل به طول انجامید، چندیتن 

زن روایات بردگی جنسی خود در دست قاچاقچیان بین المللی در 

کشورهای آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی، و سترانتجتام 

چگونگی رهایی از دست شبکه جنایتکاران بین المللتی را بترای 

 شرکت کنندگان شرح دادند.

ی جنگ داخلی در آمریکا، یک سرشماری  در آستانه 1684در سال 

ملی صورت گرفت که یکی از فرآیندهای آن شتمتارش دقتیتق 

درصتد از کتل  8/13برده در آمریکا بود. این رقم   9359581

ی  داد. این آخرین سرشماری تاریخ در زمینه جمعیت را تشکیل می

 باشد.  تعداد بردگان در جهان می

از زمان منسوخ شدن برده داری به صورت قانونی، برده داری بته 

اشکال گوناگون در کشورهای مختلف صورت گرفته و شتمتارش 

 ای مواجه است. های عدیده دقیق آن امری است که با چالش

تتجتارت استرای ” در اوایل قرن بیستم بود که کارزاری بر علیه 

برپا گردید. این واژه برای فحشای اجباری در آمریکا به کار “ سفید

در “  قاچاق بردگان سفتیتد” گرفته شده و به این اعتبار، قانون منع 

چتنتیتن  در آمریکا تصویب گردید. این قانون که هتم 1314سال 

شود، نخستین قانون بر  ( هم خوانده میAct  Mannقانون من)

علیه قاچاق انسان بود که حمل و نقل زنان و دختران را به منظور 

و یتا “  برداری معاصر” ی  رو واژه فحشا جرم محسوب کرده؛ از این

ی اول تصاویر زنان و دخترانی را بته  در درجه“  برده داری مدرن” 

ترین حتقتوق و  آورد که در دست جنایتکاران از ابتدایی ذهن می

ی برده  های خود محروم هستند. اما گفتمان کنونی در زمینه آزادی

گردد  داری مدرن تنها به اسارت جنسی زنان و دختران محدود نمی

ها را در شرایطی که آزادی و حق انتخاب  و طیف وسیعی از انسان

 گیرد. ها سلب گردیده، دربرمی از آن

ی بترده  روشن است که در قرن بیست و یکم گفتمان و مباحثته

داری مدرن با قوانین کار، شرایط کارگران و محیط کار، مهاجترت 

و سیستم قضایی کشورهای مختلف، حقوق بشر و استتانتدارهتای 

گیرد. به این اعتبار طیف نیروهایی کته در  کار در تالقی قرار می

کنار یکدیگر در برابر برده داری مدرن و اشکال متنوع آن قترار 

تا سازمان ضد برده  (Walk Free)گیرند، از بنیاد واک فری می

، یا پتاپ Anti Slavery International)داری جهانی)

که هر ساله گتزارش -های جهان، تا دولت آمریکا  رهبر کاتولیک

ی جهتانتی تتهتیته  ی قاچاق انسان در عرصه مشروحی در زمینه

، تا نیروهای مترقی، هواداران حقوق بشر، حقوق متدنتی، -کند می

های غیر انتفاعی مدافع حقوق زنان را شامل  ها و سازمان فمنیست

توان گفت که برده داری مدرن، طرفداران آشکار و  شود و می می

 ای ندارد. شناخته شده

 تعریف برده داری مدرن

های متفاوتی از برده داری متدرن وجتود دارد،  که تعریف با این

به طتور ستاده آن را  3418گزارش جهانی برده داری در سال 

کته  کند. زمانتی تعریف می“  گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران” 

دهد، حق انتخاب  فردی، اختیار و حق خود را بر بدنش از دست می

شتود، متورد  یا امتناع از کار اجباری ندارد، آزادی از وی سلب می

گیرد و امکان تغییر شترایتط  خشونت، تهدید و سواستفاده قرار می

دهد، در حقیقت با قربانیان  نابسامان و نامطلوب خود را از دست می

 شویم. اسارت و برده داری مدرن مواجه می

توان از برده داری بته دالیتل  از مصادیق برده داری مدرن، می

قومی، خانوادگی، نژادی، طبقاتی، بردگی جنسی، بردگی مهاجران، 

ازدواج های زود هنگام کودکان، کودکان کتار، قتاچتاق انستان، 

 کودکان سرباز و موارد دیگر نام برد.

کنتد:  سازمان ملل متحد نیز برده داری مدرن را چنین توصیف می

  کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

  الهه امانی
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میلیون نفر مورد بتهتره بترداری و  13شود که  تخمین زده می

میلیون نفر  3های تجاری قرار گرفته و  استثمار توسط افراد و بنگاه

های مسلح یاغی، مورد اذیت و آزار قترار  ها و یا گروه توسط دولت

میلیونی که مورد بهره برداری و اسارت افتراد  13گیرند. از آمار  می

میلیون نفر قربانیتان استارت  5/9های تجاری قرار دارند،  و بنگاه

 جنسی هستند.

کار اجباری که یکی از اشکال برده داری متدرن استت، ستودی 

کند. کار اجباری به طور عمده در  میلیارد دالر تولید می 154معادل 

کار خانگی، صنایع کشاوری، ساختمانی، تولیدی و فحشا تمترکتز 

ی کار اجباری  ویژه در عرصه دارد. کارگران مهاجر و مردم بومی، به

 های اجتماع هستند. از آسیب دیده ترین بخش

 ویژه کارگران مهاجر به -بردگی مدرن کارگران

بتردگتی ” سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المتلتلتی 

های برده داری سنتی و مدرن بستیتار  که اشکال و فرم در حالی” 

ی  باشد، نقض حقوق بشر و کرامت انستانتی نتقتطته متفاوت می

 “.مرکزی و قلب هر دو شیوه و عملکرد است

 تصویر جهانی برده داری مدرن

های دوران معاصر است.  قاچاق انسان یکی از سودآورترین تجارت

میلیتون  31گیرند،  تعداد افرادی که در جهان مورد قاچاق قرار می

 93ها سودی به متیتزان  شود. از این فعالیت نفر تخمین زده می

 گردد. میلیارد دالر کسب می

کشور به پروتکل جتهتانتی  33در جهانِ قرن بیست و یکم، هنوز 

 اند. منع قاچاق انسان نپیوسته

میلیون نفر از  31سازمان بین المللی کار،  3418در گزارش سال 

میلیتون زن و  9/11قربانیان کار اجباری هستند که از این تعداد 

چنین از این متیتزان،  باشند. هم میلیون مرد و پسر می 5/3دختر و 
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را از سایر انواع نقض حقوق انسانی به دلیل خصتوصتیتات “ مدرن

 دهند. ی قربانیان این پدیده، مورد تمایز قرار می ویژه

 چه: گردد، چنان یک انسان قربانی اسارت و بردگی مدرن تلقی می

 مجبور به انجام کار با تهدید فیزیکی و روانی باشد. -1

در مالکیت و کنترل کارفرما باشد و این کنترل توسط اذیت و  -3

 آزار، تهدید، ارعاب فیزیکی و یا روانی اعمال گردد.

تبدیل شدن انسان به کاال و شئ که مورد خرید و فروش قرار  -9

 گرفته و مایملک یک فرد قرار گیرد.

از نظر فیزیکی در بند و محدودیت قرار داشته و آزادی رفتت  -9

 وآمد، نقل و انتقال از وی سلب گردد.

میلیون مهاجر جتهتان را  393میلیون از  9/154کارگران مهاجر 

درصد مهاجرینی را که درسن کار 5/53دهند. این آمار  تشکیل می

میلیون جمعتیتتِ  8/348زند. از  سال به باال( هستند، رقم می 15) 

میتلتیتون زن  8/88میلیون مرد و  5/69سال به باال،  15مهاجر 

 باشند. می

 9/59میلیون یتا  5/6میلیون کارگران خانگی در جهان  1/85از 

درصد از تمام کارگران خانگی، زن هستنند. این گزارش ستازمتان 

چنیتن  به چاپ رسیده، هم 3415دسامبر  15بین المللی کار که در 

ترین تتمترکتز را در  دهد که کارگران خانگی زن بیش نشان می

درصتد  39ی جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک به متیتزان  منطقه

درصتد  1/33اند. بعد از آن اروپای شمالی، جنوبی و غربی یا  داشته

درصتد کتارگتران  13کارگران خانگی زن و کشورهای عربی با 

تتریتن  باشند که بیش خانگی زن، سه بخش از جهان از کنونی می

 ها وجود دارند. تمرکز کارگران خانگی زن در آن

 اسارت مدرن و کودکان

بته تصتویتب  1363در کنوانسیون حقوق کودکان که در سال 

سال، کودک تتعتریتف شتده استت.  16رسیده، هر انسانی زیر 

کودکانی که قربانیان اسارت و برده داری مدرن هستند، به طتور 

 های زیر قرار دارند: عمده در گروه بندی

کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتتته و در صتنتایتع  -1

ی حمل ونقل  های غیر قانونی در زمینه پورنوگرافی، فحشا، فعالیت

هتای  مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی، اجبار به گدایی، دزدی

 گیرند. کوچک و غیره مورد بهره برداری قرار می

ها، ساختمان  کار اجباری کودکان در صنایع کشاورزی، کارخانه -3

 های آجرپزی، معادن، رستوران ها و مناطق توریستی. سازی، کوره

کودکانی که در مناطق جنگی توسط نیروهای مسلح به اسارت  -9

اند و در واقع کودکان سرباز هستند. اما کودکان متورد  ه گرفته شد

شوند،  استثمار در مناطق جنگلی تنها محدود به کودکان سرباز نمی

بلکه از بسیاری کودک در این مناطق برای بارکشی و حمل و نقل 

های اجباری قترار  شود و کودکان دختر مورد ازدواج سواستفاده می

، مورد استارت جتنتستی “ همسر” گیرند و در واقع تحت لوای  می

 گیرند. جنگ جویان و یاغیان قرارمی

 94هتزار ستربتاز کتودک در  944بر اساس گزارش یونیسف، 

ی جهان مورد بردگی و اسارت قرار دارند و سن برخی حتی  منطقه

های روانی  ویژه مورد آسیب سال است. این کودکان به 14تر از  کم

دراز مدت قرار گرفته که بر کل زندگی آنان در صورتی که حتتتی 

 نجات یابند، سایه خواهد افکند.

های طتوالنتی بته  کنند و ساعت کودکانی که کار خانگی می -9

شوند، در شرایط غیر بهداشتی قرار دارند، مورد اذیت  کارگرفته می

و آزار فیزیکی و روانی قرار گرفته، برای دستمزد اندک و یا حتتتی 

 اند. بدون دستمزد، به دور از منزل و وابستگان خود به کار مشغول

 186، 3413براساس گزارش سازمان بین المللی کار در ستال 

ستال قترار  15تا  5میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین 

درصد از کودکان کار در شرایط غیر قتابتل تتحتمتل و  5دارند. 

 بار قرار دارند. مرگ

 برده داری مدرن در ایران

نفر قربانتی،  935944در گزارش واک فری آمده است که ایران با 

داری مدرن قرار دارد. ایتن  ی بیستم شاخص جهانی برده در رتبه

چنین حدود شش دهم درصد از کل جمعیتت ایتران را  تعداد هم

انگارترین کشورهتا  چنین ایران یکی از سهل دهند. هم تشکیل می

ی اقدامات برای مقابله با برده داری مدرن شناخته شتده  در زمینه

 است.

ی  ی امریکا که در زمینه وزارت امور خارجه 3415در گزارش سال 

رسد، با در نظتر  قاچاق انسان در سطح جهان هر ساله به چاپ می
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آغاز به کار کرده است. این بنیتاد، هتر  3419استرالیایی در سال 

ی کشورها  ی ابعاد برده داری مدرن در کلیه ساله گزارشی در زمینه

ها برای مقابله با برده داری متدرن، در  چنین کوشش دولت و هم

ستال  3دهد. براساس گزارشات این بنیاد در  قالب آماری ارائه می

برنتد،  درصد شمار کسانی که در اسارت مدرن بسر می 36گذشته 

میلیون نفر تتختمتیتن زده  6/95، 3418افزایش یافته و در سال 

ی مسئوالن واک فری، این افزایش آمتار  شود که البته به گفته می

احتماالً به دلیل توانمندتر شدن این بنیاد، در شتنتاستایتی افتراد 

 تری تحت عنوان برده باشد. بیش

هتزار  93، با 3418این گزارشِ شاخص برده داری مدرن در سال 

رسد که شکلتی از  زبان مختلف، به این نتیجه می 59مصاحبه به 

ای وجود دارد. بتیتش از  کشور به گونه 185برده داری مدرن در 

کشور هند، چین، پاکستتتان،  5میلیون نفر، در  6/95نیمی از این 

 95/16بنگالدش و ازبکستان قرار دارند. هند به تنهایی قتریتب 

چنین بتر استاس  گیرد و هم میلیون نفر از این تعداد را در بر می

کشورهای کره شمالی، ایتران،  3418گزارش واک فری در سال 

انگارترین کشورها در  اریتره، هنگ کنگ و سودان جنوبی از سهل

ی قاچاق  که آمار و اطالعات دقیقی در زمینه گرفتن و اشاره به این

باشد، به موارد زیر  انسان و برده داری مدرن در ایران در اختیار نمی

 اشاره شده است. 

، 3443-3415هتای  در این گزارش آمده است که در خالل سال

ای از مسیر ایران بته کشتورهتای  زنان و دختران به طرز فزاینده

هایی کته ایتن  اند تا در اختیار گروه ی خیلج فارس برده شده حوزه

زنان و دختران را مورد اسارت جنسی و یا ازدواج اجتبتاری قترار 

چنین موارد گدائی اجباری کودکان، به ویتژه  دهند، بگذارند. هم می

کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتتتیتاد از 

هایی است که برای نگه داشتن افراد در اسارت مدرن به کار  روش

شود. به کار گرفتن مردان و پسران افغانستانی برای کار  گرفته می

اجباری در کشاورزی و ساختمان، از دیگر مواردی است که ایتن 

هتای  گزارش بر آن اشاره دارد؛ به عالوه که آمده است پسربتچته

ی جنسی کارفترمتایتان  افغانستانی در مواردی در خطر سواستفاده

 باشند.  می

 3418شاخص برده داری مدرن در سال 

( توسط اندروفاست، میلتیتاردر Walk Free“) واک فری” بنیاد 
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ها برای پایان بخشیدن به اسارت و بردگی  قبال اقدامات و سیاست

ترین اقدامات را برای مبارزه بتا  هایی که کامل مدرن هستند. دولت

بردگی مدرن انجام داده اند، عبارتند از: هلند، امریکا، بتریتتتانتیتا، 

 سوئد، استرالیا و پرتغال.

میلیون بردگان معاصر،  6/95براساس آمارهای بنیاد واک فری، از 

-درصد در بند کار اجباری قرار دارند )سازمان بین المللی کار  86

( و از هر سه قربانی اسارت مدرن، یک نفر کودک محسوب 3413

چنین متجاوز از نیمی از بردگان متعتاصتر زنتان و  گردد. هم می

(. از ایتن رو 3413  –دختران هستند )سازمان بین المللی کار 

باشد.  ای زنانه می ی بردگان معاصر چون فقرای جهان، چهره چهره

کشور جتهتان  59محصول از  198بردگان معاصر، تولید کنندگان 

 باشند. می

 ی گردآوری آمارهای برده داری مدرن انتقادات نسبت به نحوه

توسط بنتیتاد  3419برخی از پژوهشگران به گزارشاتی که از سال 

اند؛ زیرا چنین استدالل  واک فری ارائه داده شده است، انتقاد داشته

کنند که این گزارشات چنین تصویری از دنیای کنونتی ارائته  می

ی برده داری مدرن، در دنتیتای  دهد که بار مسئولیت و ریشه می

ی آستیتا،  (، یعنی کشورهای سه قارهGlobal Southجنوب)

باشد. اکثریت بردگان از این مناطق و  آفریقا و آمریکای التین می

ی از بین بتردن  هایی که در مورد اقدامات در زمینه اکثریت دولت

کنند نیز، از  بردگی مدرن سهل انکاری می

باشند. این تصویر در هتم  دنیای جنوب می

پیوستگی دنیای کنونی را نادیده گرفته و 

گفتمان مسلط دنیای غرب را برای استثمار 

و بهره گیری از دنیای جنوب و کشورهای 

 گیرید.  عقب نگه داشته شده، نادیده می

بنیاد واک فری بردگی مدرن را شتامتل 

قاچاق انسان، کار اجباری و ازدواج اجباری 

کند. درنقشه و تصویر جتهتانتی  برآورد می

تر آسیا و خاورمیانه، سپس آفتریتقتا و بتعتد  بردگی مدرن، بیش

ترین تعداد بردگان هستتنتد. اروپتای  آمریکای التین دارای بیش

غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در مقابل این کشورها هستند که 

ترین اقدامات را داشته و در این شاخص برده داری مدرن از  بیش

موقعیت به غایت بهتری برخوردار هستند. این تصویر، رنگ آمیزی 

کند. تصویری که دنیای غترب  ای را در ذهن زنده می استعمارگونه

 برخیزد. “ دنیای جنوب”بایست به نجات  می“ دنیای شمال”و یا 

واقعیت آن است که نیروهایی که خواهان اجرای عتدالتت بترای 

هتای اختیتر  قربانیان اسارت مدرن هستتنتد، در ختالل دهته

اند که در حد محدود و کوچتک  های چشمگیری نیز داشته موفقیت

آن به عنوان ساکن کالیفرنیای جنوبی، خود در آن شرکت داشته و 

ی حائز توجه آن است کته بترختی از  ام. نکته یا شاهد آن بوده

مدافعان مبارزه با بردگی مدرن در حالیکه از یک سو کوشتش در 

هایی مقابله با کار اجباری، قاچاق انسان و  تدوین قوانین و سیاست

هتای  گتام  و این خود به مثابه-اند  های اخیر داشته اسارت در سال

، اما در -گردد مثبت و موفق در مقابله با بردگی مدرن محسوب می

های ضد کارگری، ضد  همان دوره ما شاهد نقض قوانین و سیاست

مهاجرت و غیره نیز هستیم که فرآیندی جز میسر کردن آستیتب 

 پذیری قربانیان بردگی مدرن نیست.

ی  بریجت اندرسون، پرفسور مهاجرت و شهروندی و مدیر پتروژه

 Centerمرکز مهاجرت، سیاست و جامعه یا همان کامپتس )

on Migration, Policy and Society بر این باور ،)

های بر علیه قاچاق انستان تتوستط  است که اقدامات و سیاست

ها در دنیای شمالی )که شامل اروپا  دولت

بتاشتد، بترای  و آمریکای شمالتی( متی

های ضد مهاجرین این کشورهتا  سیاست

 به کار گرفته شده است.

شاخص جهانی برده داری مدرن بتنتیتاد 

واک فری شاخصی است که کشورها را 

ی برده داری متدرن، آستیتب  در زمینه

پذیری شهرونتدان ایتن کشتورهتا در 

ی بردگی و پتاستخ و اقتدامتات  زمینه

 کند. بندی می ها برای مقابله با آن درجه دولت

ی اقتدامتات و  الزم به ذکر است که درجه بنتدی در زمتیتنته

ها در مقابله با برده داری مدرن در شرایطی که  های دولت سیاست

بریجت اندرسون، پرفسور مهاجرت و شهروندی و 

ی مرکز مهاجرت، سیاست و جامعه یا  مدیر پروژه

 ,Center on Migrationهمان کامپس )

Policy and Society بر این باور است ،)

های بر علیه قاچاق انسان  که اقدامات و سیاست

ها در دنیای شمالی )که شامل اروپا و  توسط دولت

های ضد  باشد، برای سیاست آمریکای شمالی( می

 مهاجرین این کشورها به کار گرفته شده است.
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تاریخی و سیاسی دو سوی این شکاف را، تتاریتخ استتتعتمتار 

کشورهای اروپای غربی و آمریکا را در کشورهای سه قاره نادیتده 

 گیرد.  می

برای مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی جهانی دیگر به دور از 

ها را تعمیق بخشد، نه تنهتا امتکتان  هایی که این شکاف سیاست

 پذیراست بلکه در راه است.
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 (، ویکیپدیای انگلیسیMann Actقانون منع قاچاق بردگان سفید ) -1

 )Walk Free Foundationوبسایت بنیاد واک فری ) -3

 Infographic: A Globalنگاهی به قاچاق انسان در جتهتان ) -9

Look at Human Traffickingوبسایت یونیسف ،) 

های جهانی سازمان بین المللی کار پیرامون کارگتران متهتاجتر) تخمین -9

ILO Global Estimates on Migrant Workers )-  گتزارش

 ، وبسایت سازمان بین المللی کار3415سال 

این بنیاد اقدام به این کار نمود، وجود داشته استت. وزارت امتور 

هتا) خارجه آمریکا، هر ساله گزارش تحت عنوان قتاچتاق انستان

Trafficking in Personsدهد و کشتورهتای  (  ارائه می

ی مقابله با قاچاق انسان در سه گروه بندی قرار  جهان را در زمینه

آید که چرا بنیاد واک فری شتاختص  دهد. این سوال پیش می می

که ایتن بتنتیتاد از  دیگری در این زمینه به وجود آورده در حالی

های وزارت امور خارجه آمریکا به مثابه منبع آماری بترای  گزارش

کند. بنیاد واک فری که یک نهاد غتیتر  گزارشات خود استفاده می

ی پیشگامی آمریکا  رسد چالشی در زمینه انتفاعی است، به نظر می

 به زعم سیاست خارجه آمریکا در این زمینه داشته باشد.

ی  در پایان شکاف کشورهایی که در گزارش واک فری در زمیتنته

شوند و یا آنان که مورد  اسارت مدرن و یا اقدام علیه آن مردود می

ی  کشورهای پیشرفتتته” گیرند، همان شکاف بین  تشویق قرار می

ی آستیتا،  کشورهای در حال توستعته” اروپا و آمریکای شمالی و 

باشد. این تصویر مناسبات اقتتصتادی،  آفریقا و آمریکای النین می
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 ۶۰بر اساس گزارش یک بنیاد جهانی، در حال حاضر حدود 

میلیون نفر قربانی بردگی مدرن هستند. بنیاد واک فری که برای 

کشور جهان را بررسی  ۰۰۷کند،  از بین بردن بردگی تالش می

گوید بیش از پنجاه درصد قربانیان بردگی مدرن در  کرده و می

 کنند.  هند، چین، پاکستان، بنگالدش و ازبکستان زندگی می

آغاز دوران بردگی در تاریخ بشری، چندان روشن نیست. بنا به 

ی هشتم  بردگی را تا تاریخ هزاره”ی دایره المعارف بریتانیکا  نوشته

 “.پیش از میالد سراغ داریم

ی ویل  برده داری در یونان باستان و رم قدیم رواج داشت. به گفته

در حدود سی سال قبل از میالد، تعداد غالمان در شهر ”دورانت 

رم به چهارصد هزار نفر و یا نصف جمعیت در ایتالیا به یک میلیون 

 “.و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است

نویسد: ایرانیان معموالً  کرستین سِن، خاورشناس دانمارکی، می

ها بسته و به عنوان غالم  دست اسرای جنگی را بر پشت آن

 فروختند. می

برده گرفتن در مذهب یهود نیز مشروع بود؛ چنان که در تورات 

هایی که بر اطراف قومی باشند، از  از امت”خوانیم:  موجود می

ایشان غالمان و کنیزان بخرید و هم از پسران مهمانانی که نزد 

های ایشان که نزد شما باشند که ایشان  شما مأوا گزینند و از قبیله

اند، و مملوک شما خواهند بود و ایشان  را در زمین شما تولید کرده

را بعد از خود برای پسران خود واگذارید تا ملک موروثی باشند و 

 “.ایشان را تا به ابد مملوک سازید

در آیین مسیحیت نیز بردگی پذیرفته شده بود. پولس مقدس 

ی خود را چون حیوان باید  نویسد: ای غالمان! آقایان برده می

کند. افالطون  بدانند که با ساده دلی، اطاعت آقا و ارباب خود را می

 پنداشت. نیز بردگی را کیفر خدایی برای بردگان می

انجیل پاک حضرت ”جیمز هاکس، کشیش معروف، می نویسد: 

مسیح نیز ابداً در خصوص اطالق و آزادی غالمان سخن نرانده، 

بلکه به عکس، غالمان را به اطاعت آقایان و خوانین ایشان امر 

 “.فرماید می

که بردگی در جزیره العرب )محل ظهور  در آیین اسالم با این

که بردگی پذیرفته شده و پیامبر و  اسالم( رایج بود، اما ضمن این

خلفای راشدین هم برده داشتند، اما تحول اساسی در حقوق 

شود. اسالم، بردگان را از نظر شخصیت  بردگان در اسالم دیده می

اجتماعی و انسانی در ردیف آزادگان قرار داد و مالک فضیلت 

که عمالً در مورد حقوق  انسان را تقوا ذکر نمود. با این حال، این

 ها، چه اتفاقاتی افتاد، موضوع این نوشته نیست. انسان

ی اول قرن نوزدهم به قوت خود باقی بوده  نظام بردگی تا نیمه

است، ولی از آن تاریخ به بعد، نهضت دامنه داری برای الغای آن 

، در 1696در سراسر جهان آغاز گردید. در فرانسه تا انقالب سال 

بردگی رواج داشته  1684و در آمریکا تا سال  1689هلند تا سال 

های خونینی که بر سر این موضوع میان  است؛ لیکن پس از جنگ

آمریکای شمالی و جنوبی رخ داد، به تدریج نظام برده داری رو به 

ها به دلیل احتیاج شدید به بردگان  زوال گذاشت. آمریکای جنوبی

ی زراعت و کشاورزی خود، از طرفداران تثبیت وضع  برای اداره

ها درگیر شدند که پس از  موجود بودند و بدین منظور با شمالی

ها پایان پذیرفت و بردگی  ها به سود شمالی چهار سال، این جنگ

جنگ های ”ها به نام  از میان آمریکا رخت بر بست. این درگیری

 در تاریخ معروف است. “ انفصال

مردم یونان، بردگان فراوانی ”نویسد:  یکی از مورخان مشهور می

های برده گیری،  داشتند که از زندانیان جنگ، اسیران یورش

 “.کودکان سر راهی، کودکان ولگرد و مجرمین فراهم آمده بودند

 سیر تاریخی عوامل بردگی

عوامل اسارت و آزادی را باید هم در وجود سلب کنندگان آزادی، 

اند  هم در میان کسانی که خود را بی دلیل از این حق محروم کرده

  کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی
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های کار  البته امروزه هم بردگی ناشی از جنگ به صورت اردوگاه

باشد؛ هر چند به شکل قدیم و با آن  اجباری، رایج و متداول می

شدت نیست و قوانین بین المللی تا حدودی از آن جلوگیری کرده، 

ی استثمارگری در نهاد انسان موجب آن نشده تا نظام  ولی روحیه

 .برده داری منسوخ شود

ی اجتماعات بشری و روابط بین افراد  مکافات مجرمان: توسعه -د

در مقاطعی از تاریخ باعث اصطکاک منافع گردید و دست آویزی 

برای وضع قوانین مجازات علیه مجرمان شد. صاحبان مال 

مسروقه، سارقان را به بردگی خود کشانیدند و گفتند: کیفر دزد آن 

چنین طلب کار، فرد  است که بردگی صاحب مال را قبول کند. هم

ی خود  توانست ادای دین کند، بنده بده کاری را که نمی

ساخت. در مورد جرح و قتل نیز  می

قاتل و ضارب در استخدام مجروح 

گرفت تا  و یا ورثه مقتول قرار می

 .کار مقتول و مجروح را انجام دهد

منشاء فلسفی بردگی: در  -ه

گذشته برخی از متفکران، بردگی 

را یک امر ذاتی برای بندگان 

ی  پنداشتند. بعضی از فالسفه می

اند: آزادگان و  یونان معتقد بودند که اصوالً آدمیان بر دو دسته

بردگان که گروه دوم تنها برای خدمت به گروه آزادگان آفریده 

 اند. شده

دانست  ارسطو، نظام بردگی را یکی از ضروریات اجتماع بشری می

ورزید که دولت باید فقط از بردگان استفاده کند. از این  و تاکید می

رو نظام طبقاتی یونان قدیم مقرر کرده بود که مشاغل اداری و 

مناصب دولتی و پارلمانی در انحصار یونانیان اصیل و آزاد باشد، 

چون کشاورزی، دامداری، استخراج معادن،  ولی کارهای پست هم

ی بردگان گذاشته شود که  پل سازی، بارکشی و غیره بر عهده

 .ها بودند غالباً اسیران جنگی و یا از نسل آن

ارسطو معتقد بوده که اساساً نژاد سفید یا نژاد یونان، یک نژاد برتر 

ی فرهنگ و تمدن است و نژادهای دیگر استعداد ندارند  و سازنده

ی پیدایش بردگی  و هم در نوع نظامات حاکم بر بشر یافت. ریشه

توان در  را می“  ی آن عوامل به وجود آورنده”و به اصطالح، 

 :موضوعات ذیل پیدا کرد

انسان ”ی استخدام در انسان: به قول زیگموند فروید  روحیه  –الف

ها در  انسان“.  طبیعتاً موجودی خادم گزین و استثمارچی است

کنند  ی استخدام متقابل در میدان عمل، یکدیگر را خنثی می نتیجه

های  کند. نیازمندی و یا هر کدام دیگری را به نوعی استخدام می

کند، منتها تفاوت  ها چنین تعاملی را اقتضا می ی انسان گسترده

چنین قدرت اجتماعی و اقتصادی  قوای عقالنی و جسمانی و هم

برخی از اقطاب قدرت و ثروت باعث شده که قدرتمندان و 

ی قهر و  هوشمندان جامعه از طریق خدعه و نیرنگ و یا به وسیله

اجبار، نیازمندان و ضعیفان را به 

ی بردگی بکشانند و یا با آنان  مرحله

 .ی بردگی نمایند معامله

ضعف و زبونی: همواره افراد  -ب

قدرتمند در برخی از جوامع، الگو و 

مخدوم مطاع ضعیفان بوده و 

ای به دلیل ترس از  باشند. عده می

حوادث و آفات اجتماعی و طبیعی و 

گاه و  های زندگی در جست و جوی پناه یا عجز از تامین نیازمندی

باشند و خود را موجودی انگلی و طُفیلی  حامیانی از نوع بشری می

دانند. این نگرش موجب شده تا آنان استقالل خود را از کف  می

 .داده و در خدمت قدرتمندان زر و زور و تزویر قرار گیرند

ای: برخی بر این باورند که منشاء اصلی  های قبیله جنگ -ج

ای جست و جو نمود. در  های قبیله پیدایش بردگی را باید در جنگ

این نبردهای بیهوده، معموالً تلفات فراوانی برای دو طرف غالب و 

آمد و به گمان خود بهترین راه جبران خسارت  مغلوب به وجود می

ی شکست  اند که بعضی از عناصر، طایفه دانسته را در این می

ها بوده، و  ی مقتولین آن خورده را به کارهایی بگمارند که بر عهده

ها منجر گردیده  این راه و رسم، به تدریج به تملک و بردگی انسان

 .است
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 و مانند حیوانات باید به گاری بسته شوند یا در طویله باشند.

هندیان معتقد بودند، چون بردگان از قسمت پای خدایان آفریده 

اند، موجوداتی پست و سزاوار تحقیرند و باید به انواع خواری و  شده

، “قانون تناسخ”شکنجه و اعمال شاقه تن در دهند تا مگر مطابق 

ها ترفیع مقام پیدا کند و به  ی آالم و رنج ها در سایه روح پست آن

کالبد اشراف و ثروت مندان حلول نماید. در میان ملل کلده، آشور، 

مصریان قدیم، پارسیان و یهودیان نیز وضع بدین منوال بود. 

ها هم اسیران جنگی را، حتی اگر از نژاد خودشان بودند، به  عرب

 کشانیدند. بردگی می

 تاریخ برده داری در ایران

)اسیر(، در زبان “  ورته”ی برده در زبان فارسی باستان   واژه

)اسیر و زندانی( و  “  وَرْدَگ”در فارسی میانه “  وَرِته”اوستایی 

یا “  انشهریگ”)اسارت( و در متون پهلوی برده غالباً “  وردگیه”

 نامیده شده است.“ بنده”

در میان مادها رسمی بود که به موجب آن، مردی تهیدست، 

توانست در برابر دریافت غذای روزانه، خود را در اختیار مردی  می

چه  چنین شخصی وضع بردگان را داشت، اما چنان .ثروتمند بگذارد

توانست وی را ترک  داد، او هر زمان می اربابش به او کم غذا می

ی اول قرن  هخامنشیان، به هنگام تشکیل دولتشان )نیمه .کند

شناختند و کار برده از  ای را می ششم ق.م(، فقط چنین بردگی ساده

لحاظ اقتصادی مهم نبود. بسیاری از بردگانی که برای نجبای 

کردند )مانند نانوایان، آشپزها،  هخامنشی و پارسی کار خانگی می

های شکست  سرایان(، نیز از میان نمایندگان ملت ساقیان، و خواجه

ها، تعداد معینی از این بردگان را  هخامنشی .شدند خورده گرفته می

 خریدند. فروشان می از بازار برده

ای شناخته بود، اما چون  ی ساسانی پدیده بردگی نظامی در دوره

سپاه ساسانیان در اصل متکی بر سواره نظام زره پوش متشکل از 

اهمیت دنباله  ای وجود داشته در گروه بی مردان آزاد بود، اگر برده

روان پیاده نظام بوده است که در آن نیز سربازان وظیفه مرکب از 

روستاییان و دیگر افراد متعلق به طبقات پایین اجتماع سهم 

 اند. ای بر عهده داشته عمده

ی نقاط جهان  که بردگی در ایران هم مانند بقیه خالصه این

های  مرسوم بوده است. و بعد از اسالم هم در میان حکومت

 مختلف  ادامه داشت.

ی کثرت  جهانگردان اروپایی قرن یازدهم هجری از مشاهده

های اعیان تحت  بردگان اخته و قدرتشان در دربار صفوی و خانه

ی شاردن، از اینان حدود سه هزار تن  به نوشته .اند تاثیر قرار گرفته

به رعایت  .اند گران بوده ای نزد اربابان و توان در دربار و عده

ها به بهای بسیار  آن .نامیدند می“  استاد”یا “  لَلِه”احترام، آنان را 

تر سفیدپوستانی از بندر ماالبار در  شدند و بیش گرانی خریداری می

 هندوستان بودند.

ها برای لغو برده داری در ایران در زمان ناصرالدین  اولین تالش

، ناصرالدین شاه حمل بردگان ۰۰۰۰شاه قاجار آغاز شد. در سال  

 .پوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد سیاه

، ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب ۰۰۰۸در سال  

های ایرانی را برای  های انگلیسی مجاز بودند کشتی آن کشتی

ی سیزدهم پیمان صلح  به موجب ماده .یافتن برده بازرسی کنند

 ۰۰۴۱ها تا  میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتی ۰۰۷۶مورخ 

ای  ها بر میزان تجارت برده تاثیر عمده اما این پیمان .تمدید شد

نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از 

به موجب پیمان جدیدی که در  .تا حدی کاهش یافت ۰۰۸۷

به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت؛ بردگانی  ۰۳۱۱

شدند و دادگاه  شدند آزاد می های ایرانی یافت می که در کشتی

مسئول رسیدگی به جرم صاحب کشتی ایرانی نیز، باید در حضور 

چنین در در  ایران هم .شد ی کنسولی انگلیس تشکیل می نماینده

 .این سال در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد

، ایران تجارت و واردات برده را، چه از ۰۳۱۷در نتیجه، در سال  

، ۰۳۰۸در سال   .طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد

داری  تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما هنوز برای مدتی برده

ی قاجار به کلی از میان  وجود داشت که آن هم در پایان دوره

ی  ژنو و نیز اعالمیه 1338ایران با پیوستن به کنوانسیون   .رفت

داری  (، رسماً خود را متعهد به الغای برده1396جهانی حقوق بشر)

 .کرد

درآمدی بر تفکر برده داری در ایران، نگاهی به پاورقی اخوان 
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ی حاجی فیروز، گویای بازآمدن  شده سیاه  ی اظهار کرده که چهره

سرخ او، نشان از خونِ   او از سرزمینِ مردگان است، و جامه

تواند به  ی سیاوش می است که واژه چنین گفته  سیاوش دارد. او هم

 باشد.“ رخ سیاه”یا “ مردِ سیاه”معنی 

های باستانی، در  شناس و استاد زبان کتایون مزداپور، اسطوره

را تاییدی بر  است و آن ی لوحی اکدی گفته  ای، از ترجمه مصاحبه

است. در آن لوح، چنین آمده که  ی مهرداد بهار دانسته ایده

دوموزی )شوهر ایزد تموز(، در نیمی از سال، با جامه سرخ و در 

زنگی، دنبک، ساز و  حال نواختن دایره

لبک، به دنیای زیرزمین رفته تا همسر  نی

خود را بازگرداند؛ و این سرگذشت، 

ی باروری بر زمین  گویای آغاز دوباره

 است.

رسد که با نمادهای باستانی و  به نظر می

توان برده  تاریخی ایرانیان نمی-فرهنگی

داری را ردیابی کرد و اصالً منطقی هم 

ی کشورها،  نیست. ایران هم مانند بقیه

در قدیم برده داری داشته است و به نظر 

رسد باید روی فرهنگ کنونی جامعه  می

ی موقعیت  ها به واسطه کار کرد تا انسان

شغلی و خانوادگی و غیره حس تفاخر و 

ی کنونی ایران نگاه  خود بزرگ بینی نداشته باشند. در جامعه

مساوی بین افراد و مشاغل مختلف وجود ندارد. حقوق برخی از 

شود. برخی از صاحبان مشاغل،  برای  قشرهای جامعه ضایع می

های خود  که کارگران مشمول قانون کار ایرانی را در کارگاه این

نداشته باشند، به لطایف الحیلی ، کارگران مهاجر از جمله مهاجران 

ها، بدون بیمه و حقوق حداقلی یک کارگر  افغانستانی را در کارگاه

گمارند. هر وقت صاحبان مشاغل بدون نظارت قانونی و  به کار می

با اجبار اخالقی، حق کارگر افغانستانی را طبق قانون پرداخت کند، 

توانیم ادعا کنیم که نشانی از فرهنگ برده داری در  گاه می آن

 ی ایرانی وجود ندارد. جامعه

 ی حاجی فیروز ثالث درباره

تردیدی وجود ندارد که تفکر آزادگی در ادبیات و فرهنگ ایران به 

ی ایرانی، اساساً  شود. اما جامعه ای دیده می شکل بسیار گسترده

ی اجتماعی صورت  دگرناپذیر است  و روابط آن براساس طبقه

پذیرد. بقول ویلیام. بی.من در کتاب زبان، قدرت و منزلت در  می

ای دوستانه و صمیمانه بر  ایران، ایرانیان با هم شان، خود رابطه

اساس احترام متقابل دارند، با کسی که شان او  باالتر باشد، 

ای  تر باشد، رابطه اش پایین ای متملقانه دارند و کسی که شان رابطه

غیرعادالنه و غیرمنصفانه و بعضاً گستاخانه 

 و شرم آور دارند. 

یکی از نمادهایی که در فرهنگ ایرانی، آن 

را نماد نژادپرستی و برده داری تلقی 

کنند، شخصیت حاجی فیروز است.  می

مهدی اخوان ثالث، در پاورقیِ خود در 

ی ارغنون، با نشان دادنِ بیزاری از  سروده

انگیز عهد  بقایای نفرت”را  حاجی فیروز، آن

 است. نامیده“ داری توحش و برده

ای در  ی افسانه حاجی فیروز، یک چهره

فولکلورِ ایرانیان است که در نخستین 

روزهای هر سال، در کنار عمو نوروز، به 

آید تا از آمدن نوروز به مردم  شهرها می

رُخ، با کاله دوکی،  او یک مرد الغراندام و سیاه .آگهی دهد

زنگی و دنبک،  ی سرخ است که با دایره تیز و جامه های نوک گیوه

ای  کاری و خواندن آوازِ کوبه آید و به رقص، شیرین ها می به خیابان

ها، ظاهر یک انسان  پردازد. برخی بر این باورند که این نشانه می

 آزاد نیست و معموالً بردگان زمان قدیم به این سیاق بودند. 

نگارنده بر این باور است که این برداشت اخوان ثالث، خالی از 

اشکال نیست. مهرداد بهار، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، حاجی 

ی او،  است. به گفته های سیاوش دانسته فیروز را وابسته به جشن

های تموز،  رود که این چهره، برگرفته از یکی از اسطوره گمان می

رودان باستان باشد. او سپس  ایزدِ کشاورزی و چارپایان، در میان

عکس از گاردین -برده داری در قاجار    
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 Walk Freeبر اساس گزارش جدید بنیاد استرالیایی واک فری )

Foundation ( چیزی حدود نیم میلیون نفر در ایران قربتانتی ،

کشتور  14بردگی مدرن هستند. طبق این گزارش ایران جتزو 

ی مقابله با بردگی مدرن معرفی شده است. ایتران  کار در زمینه کم

کشتور  185ی بیستم برده داری مدرن را در میان  چنین رتبه هم

 جهان به خود اختصاص داده است. 

تعاریف متفاوتی از بردگی مدرن وجود دارد. اما در اغتلتب ایتن 

تر روی کسانی به عنوان قربانی بردگی متدرن زوم  تعاریف بیش

شود که توسط قاچاقچیان انسان از کشورهای فقیر به نتقتاط  می

شوند تا به عنوان کارگر جتنتستی متورد  دیگری انتقال داده می

های کتار  ها در اردوگاه سوءاستفاده قرار بگیرند و یا نیروی کار آن

بترداری قترار بتگتیترد.  اجباری و یا در صنایع مدرن مورد بهتره

رغم میل باطنی،  که حق مالکیت بر تن و زمان خود را علی افرادی

ها را متورد  هایی که آن ها و سازمان توسط قاچاقچیان و یا گروه

دهند با توسل به زور، تهدید و اعمال خشونت  سوءاستفاده قرار می

اند؛ به شکلی که مجبور به ماندن در آن شترایتط  از دست داده

 اند. شده

بتردگتی ” در تمام تعاریف متفاوتی که از بردگی مدرن وجود دارد، 

بردگی و یتا ازدواج ” ، “ ازدواج اجباری” ، “ کار اجباری” ، “ جنسی

از “  گتری اجتبتاری تکدی” و “  کودکان کار” ، “برای پرداخت دِین

 شوند.  های بردگی مدرن در جهان محسوب می نمونه

ی ایران و قوانین جتمتهتوری استالمتی  اندک آشنایی با جامعه

ی خانواده، ازدواج، کار و کودکان باعث ایجاد تردید نستبتت  درباره

ی میزان قربانتیتان  به آمار ارائه شده توسط بنیاد واک فری درباره

شود. آن هم قوانینی که خود بستر ستاز  بردگی مدرن در ایران می

 بردگی برای زنان، کارگران و کودکان هستند. 

ی حقوق و از فعتاالن کُترد  سیلوانا بایزیدپور فارغ التحصیل رشته

در یک روش تحقیق که علمی و در عتیتن ”گوید:  باره می دراین

حال نسبتاً دقیق باشد باید سه روش پیمایش، مطالعات میدانی و 

ها نیز تجتستس و  کار گرفت. هر کدام از این روش آزمایش را به

توان گفت که بنیاد ار چته  طلبد. نمی تحقیقات خاص خود را می

ی خود استفاده نموده است اما اگر صرفتاً  هایی برای مطالعه گزینه

ها اکتفا کرده باشد، حداقل در متورد  به آمار و ارقام رسمی دولت

 “.  ایران، به درستی آن باید شک کرد

اگر بخواهیم بته ” دهد:  داری ادامه می وی با اشاره به تعریف برده 

مفهوم برده داری که عبارت است از در به اسارت بودن و بندگتی 

اختیاری یا اجباری شخصی در دست شخص دیگر، دو ویتژگتی 

ی برده داری متدرن  که شاخصه-مالکیت و کنترل را اضافه کنیم 

صورت مفاهیمی چون قاچاق انسان، کار در ازای  ، در آن-شود می

بدهی، کار و ازدواج اجباری، روسپیگری )کارگرجنسی(، بهره کشی 

ی مصداق بتردگتی  از کودکان و مفاهیمی از این نوع در برگیرنده

شود که آیا بنیاد توانسته  ها مطرح می خواهند شد. حال این پرسش

های اجباری را که در اقصتی  است به صورت نسبی درصد ازدواج

دهد، به دست بیاورد؟ آیا این آمار شامل زنتان  نقاط ایران رخ می

گونه دستمزدی برخوردار  شود که نه تنها از حق هیچ داری می خانه

ای جتنتستی از طترف  تر مواقع نیز به برده نیستند بلکه در بیش

 “همسران خود تبدیل می شوند؟

بایزیدپور خشونت فیزیکی، روحی و جسمی را از مفاهیم بتردگتی 

ها را در  کند که پاسخ آن هایی مطرح می داند. بنابراین پرسش می

چه آمار دقتیتقتی در ” توان پیدا کرد:  گزارش بنیاد واک فری نمی

دست است از کودکان کاری که از طرف صتاحتب کتار، و یتا 

اطرافیان صاحب کار مورد خشونت جستمتی و جتنتستی قترار 

گیرند؟ درصد کودکان، باالخص کودکان دختر که متورد آزار  می

گیرند چقدر است؟ آیا آمار کودکان و زنانی که  خویشاوندان قرار می

کنند در نتایج بنیاد گنجانده شده است؟ آیا  گری می در ایران تکدی

  خبرنگار

  سوسن محمدخانی غیاثوند
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گری و غیره در این آمار چقدر است و اصالً در  کودکان کار، تکدی

 “کجای این آمار قرار خواهند گرفت؟

ترین انتقادی که به آمار بنیاد واک فتری  بایزیدپور اولین و بنیادی

ای استت  کند، تکیه نکردن آن بر آمار دقیق و حساب شده وارد می

ی ابعاد استثمار حداقل در ایران باشد. چون به نظتر  که دربرگیرنده

وی در نگاهی اجمالی به آمارهای سازمان بین المللی کار و بنیتاد 

 خورد. واک فری تفاوت و تناقض فاحشی به چشم می

به همین دلیل بایزیدپور معتقد است این آمار متفاوت و متنتاقتض 

ی اصولی در فشار آوردن بترای تتدویتن  توانند تدوین کننده نمی

تر، جمعتیتت  ها با تکیه بر آمار کم قوانین انسانی باشند؛ زیرا دولت

توانند در چارچوبی خارج از آمار  ای را می گسترده

اصلی به استثمار درآورده و یا بی تتفتاوت بته 

سرنوشت آنان شوند و در نتیتجته ختود را از 

 پاسخگویی برهانند. 

از نظر این فعال زن اگر آماری نسبتاً دقیتق در 

دسترس باشد با وضع و تدوین قوانین رسمی و 

توان به مقابله با معضالت و  توسل به قوانین می

ها را مصتداق بتارز  هایی پرداخت که آن نمونه

هتا  داند. چرا که به این شکل دولتت بردگی می

تر به تتدویتن  تر و روشن توانند سخاوتمندانه می

 قوانین ضد بردگی وادار شوند.

بایزید پور ضمن اشاره به برختی متعتضتالت، 

توان بته  هایی را مطرح می کند که نمی پرسش

ها بود چترا  هایی دم دستی برای آن دنبال پاسخ

ها به عزمی جهانی نیتاز  که برای حل و رفع آن

تواند راهکاری  است. آیا صرف در آوردن آمار می

در جهت مبارزه علیه برده داری باشد؟ بنیاد چه 

ها و راهکارهایی را برای مبارزه پیشنهاد  مکانیزم

کند؟ راه برون رفت از مشکالت چیست؟ چه  می

تواند تدوینگر قوانین مدرن علتیته  مکانیزمی می

برده داری مدرن باشد؟ برای مقابلته بتا بترده 

های بارزی از بردگی مدرن نتیتستتتنتد؟  کولبران کردستان نمونه

هتای  ها در این آمار کجاست؟ و اصالً ارزیابی ستازمتان جایگاه آن

هتا و  ی این معضل انسانی چیست؟ ایتن پترستش جهانی درباره

های دیگری از این دست اگر دسته بندی دقیق و آمتاری  پرسش

ی برده داری مدرن به میزان بسیار  تواند ایران را در زمینه شود می

تواند دستاویزی بترای  بسیار باالتری ارتقا دهد. این آمار دیگر نمی

دولتیان باشد تا عنوان پاسداری از حقوق بشر و شهروندی را بتا 

خود یدک بکشند. اگر تنها حدود نیم میلیون نفر در آمتار بتنتیتاد 

هست با حسابی سرانگشتی باید پرسید سهم دختران فرار از خانه، 

کارگران زیر خط فقر، کارگران جنسی، خرید و فروش کتودکتان، 

عکس از خط صلح -سیلوانا بایزیدپور    
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ها و صتاحتبتان  توان دولت ها می داری مدرن از طریق کدام اهرم

برده را تحت فشار گذاشت؟ عصر دیجیتتال متتتاستفتانته کتار 

تر کرده استت. فضتای  قاچاقچیان کارگران جنسی را بسیار ساده

ها با فراهم کردن امکان نامشختص  مجازی، اینترنت و وب سایت

ی اقدامات مجرمانه هستتنتد؛  بودن هویت، متاسفانه تسهیل کننده

ها زنتان و کتودکتان  ترین قربانیان آن هایی که بیش وب سایت

توان به مقابله با این معضتل  ها می هستند. از طریق کدام مکانیزم

ها و فضای مجازی مسیری آسان برای بتردگتی  پرداخت تا سایت

جسمی و جنسی نباشند؟ به باور اندروفاریت بنیانگزار و رئیس بنیاد 

واک فری، اولین گام در این مسیر اندازه گیری ابعاد است اما بایتد 

 های بعدی چیست و راهکارها کدامند؟  پرسید قدم

هتای  ی آمار منتشر شده توسط بنیاد واک فری طی ستال مقایسه

دهد که تعداد آمار قربانیان بردگی مدرن افزایش  مختلف نشان می

است. البته این افزایش آمتار قتربتانتیتان  یافته

بردگی مدرن به دلیل رعایت دقت بیشتتتر در 

ای  جمع آوری آمار و اطالعات است. اما نکتتته

که باید بر آن تاکید کرد این است کته صترف 

انتشار آمار بدون داشتن راهکار مناسب و اهترم 

هتا و  فشار برای مقابله با برده دارن و دولتت

ی جهانی برای مقتابتلته بتا  بدون عزم و اراده

توان چندان تاثیری در کاهش آمار قتربتانتیتان  بردگی مدرن، نمی

 داشت. 

 ی کار  جمهوری اسالمی بسترساز بردگی در حوزه

ها کارگر در ایران مشغول به کار هستند تا سود حاصتل از  میلیون

دار و صاحب کار برود. چیزی که  ها به جیب تعدادی سرمایه کار آن

تتوانتد شتکتم او و  شود، نمی از این سود عاید کارگر ایرانی می

اش را هم به درستی سیر کند. قانون کار جمهوری اسالمی  خانواده

دار و  که مدافع حقوق کارگر باشد، به فکر سترمتایته تر از آن بیش

مدیران واحدهای تولیدی است. حقوق کارگران چندین برابر زیتر 

ترین نتیتازهتای  تواند حتی ابتدایی خط فقر است. این حقوق نمی

ی کارگران را تامین کند. کارگران حق داشتن یک تشکتل  خانواده

مستقل از دولت و حق اعتراض ندارند. اعتراض کارگران همیشته 

ی تتامتیتن  توسط دولت مورد سرکوب قرار گرفته است. بتیتمته

اجتماعی پاسخگوی تمام نیازهای درمانی کتارگتران نتیتستت. 

کارگران در صورت اخراج یا ترک کار تا مدت کوتاهی از حقوق و 

ی بیکاری برخوردار خواهند بود. یعنی کتارگتران در ایتران  بیمه

هتای  اند به ابزاری فقط برای تولید و پر کردن جتیتب تبدیل شده

اند. ابتزاری کته  دارانی که اغلب هم به نهاد قدرت وابسته سرمایه

تواند شکمش را سیر کند. آیا وضعتیتت  سهمش از تولید حتی نمی

کارگران در ایران شکلی از بردگی مدرن نیست؟ کارگترانتی کته 

شان مجبورند به این شرایط سخت  برای زنده ماندن خود و خانواده

تن بدهند چون امکان و قدرت تغییر موقعیت خود را ندارند، چتون 

تر با ابزار قانون و سرکوب تمام امکانات و قتدرت  حکومت پیش

ها  های گریز را برای آن تغییر را از کارگران گرفته است و تمام راه

مسدود کرده است. آیا بنیاد واک فری در آماری که ارائه داده بته 

ی کار توجته  قوانین جمهوری اسالمی در حوزه

که چه تعداد کارگر در ایران  داشته است؟ به این

ی دیگتری  اند؟ و مسئله قربانی این قوانین شده

که نباید از آن غافل بود وضعتیتت کتارگتران 

مهاجر از جمله کارگران افغانستتتانتی استت. 

تر از وضعیتت  ها به مراتب باید بغرنج شرایط آن

کارگر ایرانی باشد. کارگران افغانستتانتی چته 

سهمی در آمار بنیاد واک فری دارند؟ کارگرانی که مجبورند بترای 

هایشان حق  جمهوری اسالمی بجنگند و کشته شوند تا به خانواده

 تابعیت اعطاء شود.  

سیلوانا بایزید پور معتقد است قانون اساسی، مدنی و جزایی ایتران 

ای دیتگتر  سراپا تناقض و دوسویه برآورد کردن است. به گتفتتته

های قانونی ماالمال از مصداق و مفتهتوم  ها و تبصره قوانین، ماده

 اند.  برده داری

ی معنادار حداقل حقوق کارگران در  این فعال زن با اشاره به فاصله

های مجلتس  با خط فقر اعالم شده توسط مرکز پژوهش 35سال 

قانون کار  91ی  ماده 3این در حالی است که طبق بند ” گوید:  می

ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را  حداقل مزد باید به اندازه

 “. نفر اعالم شده، تامین کند 5که تعداد متوسط آن در برخی منابع 

سیلوانا بایزید پور معتقد است 

قانون اساسی، مدنی و جزایی ایران 

سراپا تناقض و دوسویه برآورد کردن 

ها و  ای دیگر قوانین، ماده است. به گفته

های قانونی ماالمال از مصداق و  تبصره

 اند. مفهوم برده داری
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هتا  ها برگرفته از منابع اسالمی است. منابعی که در آن دیگر حوزه

اند. حتق  سهم چندانی برای زن در یک زندگی مشترک قائل نشده

طالق، حق حضانت فرزند، حق خروج از منزل حتی برای دیتدن 

اعضای خانواده، حق خروج از کشور، حق داشتن شغل مناستب و 

بسیاری حقوق دیگر از زن در قوانین جمهوری اسالمی گرفته شده 

ی جنسی هم زن در تعداد رابطه، زمان و  است. حتی در یک رابطه

مکان آن و کیفیت رابطه هیچ حقی ندارد. تمکین خاص و عام زن 

از شوهر که در قانون جمهوی اسالمی آمده دقیقاً بترگترفتتته از 

اند و بترای او  روایاتی است که تماماً نگاهی ابزاری به زن داشته

اند. زن در ایتران  هویت مستقلی قائل نشده

برای ازدواج به رضایت پدر نیاز دارد و بته 

طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از زنان 

شان  ی مردهای خانواده ایرانی با سوءاستفاده

انتد.  از این مسئله تن به ازدواج اجباری داده

یعنی زن بدون داشتتن اختتتیتار ختودش 

ماشینی است برای تولید و انتجتام کتار و 

زایش و نیز رفع نیازهای جنسی مرد. زن نه 

مالک تن خود است و نه وقت خود. آیا بتر 

اساس منابع اسالمی و قوانین برگرفته از ایتن متنتابتع زن در 

های ایرانی و از نگاه قانون جمهوری اسالمی چیزی بیتش  خانواده

ی جنسی است؟ و آیا به همین دلیل نباید فکر کنتیتم  از یک برده

 درصد زیادی از زنان ایرانی قربانیان بردگی مدرن هستند؟ 

سیلوانا بایزیدپور معتقد است هر نوع گفتمانی در رابطه با ستم بتر 

های متنوعی از جمله روانشناختی، اقتصادی، اجتماعتی  زنان، حوزه

 است.  گیرد که بر سرنوشت آنان تاثیر گذاشته و سیاسی را در بر می

تجاوز، زنا با محارم، خشونت خانگی، آزار جنتستی، ” گوید:  وی می

شغلی، تبعیض و گزیتنتش در -دستمزد پایین، جداسازی جنسیتی

کار، کار خانگی و مسائل مربوط به تولید مثل، تماماً نقش خود را 

اند. حال اگر به این موارد نقش دین و  در ستم بر زنان حک نموده

قوانین فقهی را هم اضافه کنیم تنوع استثمار و تبعیض فراگیترتتر 

 “.خواهد شد

اواخر سال گذشته فرامرز توصیفی عضو مجمع مالی نمایتنتدگتان 

در شورای عالی کار بترای  ۴۰کارگران ایران و عضو کارگروه مزد 

تعیین حداقل دستمزد کارگران از کارفرمایان و دولت بته جتای 

بر  35رعایت خط فقر خواسته بود نرخ تورم سبد معیشتی در سال 

اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، محاسبه و این مبل  را کته 

شد به دستمزد کارگران اضافه کنند اما طتبتق  هزارتومان می 939

 اظهارات وی دولت و کارفرمایان حتی این را هم نپذیرفتند. 

هتا  بایزیدپور ضمن اشاره به سخنان فرامر توصیفتی در رستانته

های غیر متعارف مانند بیماری  اول باید پرسید آیا هزینه” گوید  می

ها و غیره در  ی تحصیل در دانشگاه و هزینه

تعیین خط فقر در ایران گنجانده شده است؟ 

آمار ارائه شده توسط فرامرز توصیفی آماری 

رسمی، دولتی و مصداق کامل استثتمتار و 

نوعی بردگی است. بنابراین باید پرسید آیتا 

های بنتیتاد واک  این آمار جایی در گزارش

 “فری دارد؟

چنین به تعطیلی واحدهای صنتعتتتی  او هم

کنتد و آن را نتاشتی از ذات  اشاره می

های نولیبرالی دولت برای واردات کاالهای قاچاق نته از  سیاست

های داختلتی  ها و امنیتی طریق موانع گمرکی بلکه توسط نظامی

داند که به نظر وی باعث تشدید رکود اقتصتادی واحتدهتای  می

هتا در مستیتر  صنعتی و در نتیجه بیکاری کارگران و پرتاب آن

هتای  های فرهنگی و اقتصادی جامعه و تن دادن به قیمتت بحران

شود. بنتابترایتن بترای  نازل دستمزد برای فرار از بیکار ماندن می

بایزیدپور هم سوال است که چگونه بتا ایتن هتمته آمتار در 

ها و بیکاری کارگتران، ایتران در  ها، کارخانه ورشکستگی کارگاه

جایگاه بیستم رده بندی بنیاد قرار گرفته است؟  اگر چه از نظر وی 

این جایگاه نیز خود ننگی است بر پیشانی برده داران مدرن دولتی 

 و خصوصی در ایران. 

 زنان، قربانیان بردگی مدرن در ایران

چتون  ی ازدواج و خانتواده هتم قوانین جمهوری اسالمی در حوزه

بایزیدپور ضمن اشاره به سخنان فرامر 
اول باید ”گوید  ها می توصیفی در رسانه
های غیر متعارف مانند  پرسید آیا هزینه
ها و  ی تحصیل در دانشگاه بیماری و هزینه

غیره در تعیین خط فقر در ایران گنجانده شده 
است؟ آمار ارائه شده توسط فرامرز توصیفی 

آماری رسمی، دولتی و مصداق کامل 
 استثمار و نوعی بردگی است.
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درصتد  69بایزیدپور با اشاره به آمار سازمان بین المللی کار که 

کارگران بدون مزد در خانواده را زنان معرفی کرده است، اضتافته 

هتای  برای واکاوی و تعمیم آن به آمار معاون بتررستی” کند:  می

کنتم کته  راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری استناد می

رغتم  دار هستنتد. عتلتی درصد زنان در کشور خانه 64گفته است 

افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 

 64ی اخیر کاهش یافته است. بنابراین باید پرستیتد آن  دو دهه

دار بدون مزد چه سهمی در آمار بنیاد دارنتد؟ آن  درصد زنان خانه

های اقتصادی و  درصد زنان تحصیل کرده سهمشان در سمن 63

 “شود؟ تخصصی چگونه برآورد می

داند و  تر به یک فکاهی شبیه می دار را بیش ی زنان خانه وی بیمه

دار نه تنها درآمدی نداشته بتلتکته  درصد زنان خانه 64” گوید:  می

 “.ی حق بیمه باید متکی به همسر خود باشند برای پرداخت ماهانه

درصتد  9/19میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایتران 

داند  ی بازار کار مردانه در ایران می باشد. بایزیدپور این را نشانه می

و معتقد است زنان در بازار کار همواره آسیب پتذیترتترنتد. وی 

 91از حتدود ” گوید:  کند و می اشاره می 39چنین به آمار سال  هم

درصتد  8/65سال چتیتزی حتدود  14میلیون و نیم زن باالی 

شوند. زنان غیرفعال برای تامین نیازهایشان  غیرفعال محسوب می

ها استقالل، آزادی و حتق  اند. این وابستگی از آن به مردها وابسته

 “. گیرد انتخاب را می

هرگاه زن ”گوید  قانون مدنی می 1146ی  در رابطه با تمکین؛ ماده

بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستتتحتق 

قانون حمایت از ختانتواده  59ی  چنین ماده ؛ هم“ نفقه نخواهد بود

ی زن خود  هرکسی با داشتن استطاعت مالی، نفقه” کند  عنوان می

ی سایر اشتختاص  را در صورت تمکین به او ندهد یا از تأدیه نفقه

متحتکتوم  8واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجته 

 “. شود می

گوید معنای دیگر هر  بایزیدپور با اشاره به دو مواد قانونی فوق می

دو ماده این است که نفقه فقط در صورت تمکین به زن تتعتلتق 

 گیرد.  می

به نظر وی تمکین بر طبق عنوان حقوقی آن عتبتارت استت از 

اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در متنتزل 

مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبتانتی 
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مشکالت کودکان کار و خیابان هم اطالعات زیاد و دقیقی نداریم. 

کودکان کار و خیابان عالوه بر محرومیتت ” ی کارشناسان  به گفته

چون حق کودکی، حق آموزش، حتق  ی انسانی هم از حقوق اولیه

هتا و  آزادی و سالمت جسمی و روانی در معرض انتواع آستیتب

معاون اجتماعی “.  های جسمی، جنسی و روحی قرار دارند خشونت

دستگتاهتی کته  11از ” سازمان بهزیستی دو سال قبل گفته بود 

مسئول رسیدگی به مشکالت کودکان خیابانی هستند فقط دو تتا 

هایی که برای ساماندهی و  وعده“.  سه دستگاه در این زمینه فعالند

های منتتشتر  مسائل درمانی این کودکان داده شده در حد صحبت

کل آستیتب  اق نصر، مدیر ها باقی مانده است.  ولی شده در رسانه

ی  اجتماعی سازمان بهزیستی سال گذشته از اجرایی نشدن وعتده

 ی درمان رایگان کودکان کار خبر داده بود.  وزارت بهداشت درباره

های کم درآمد و  از دیگر سو بخشی از کودکان در برخی از خانواده

هایشان  یا در روستاها از همان سنین پایین باید کار را برای خانواده

ها، کوه، دشت و دریا شروع کنند. کاری که بابت آن  در مزارع، باغ

کنند. دستمزدشان همان لتقتمته  هیچ دستمزدی هم دریافت نمی

دارند. کودکان به دلیل سن  ی خانواده بر می نانی است که از سفره

پایین امکان دفاع از خود و امتناع از کار را ندارند. حتی در صورت 

شکایت هم نهادی برای حمایت از کودک وجود ندارد. او دوبتاره 

جایی کته  ی خود بازگردد؛ یعنی همان باید به میان اعضای خانواده

 اند. کودکی و آزادی را از او گرفته

ی ایران وجود  که کودکان و زنان زیادی در جامعه و حرف آخر این

ها سلب شده استت. بتا  دارند که حق آزادی و حق انتخاب از آن

ها هیتچ  شوند. آن انواع خشونت جسمی، جنسی و روحی مواجه می

قدرتی برای تغییر وضعیت خود ندارند. قوانین جمهوری استالمتی 

در به وجود آمدن این شرایط برای زنان و کودکان ایرانی سهتیتم 

هتای  است. وضعیت زنان و کودکانی که برای مقابله با خشتونتت

جسمی و جنسی و سوءاستفاده به دلیل عدم همراهی قتانتون و 

جامعه، سن و جنسیت قادر به تغییر شرایط خود نیستتتنتد هتیتچ 

دانیم اما این  تفاوتی با وضعیت بردگان ندارد. آمار دقیقشان را نمی

 تر از نیم میلیون نفر باشد.  آمار به طور قطع باید خیلی بیش

خانواده که در اصطالح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام 

چنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی،  شود. هم اطالق می

دانتنتد.  زن ناشزه خوانده شده و او را مستحق دریافت نفقه نتمتی

تعریف تمکیتن ” ناشزه یعنی خروج از انجام تکالیف واجب. برابر با 

ی  زن بدون اجر و دستمزد یک برده“  و ماده واحده قانونیِ تمکین

جنسی و مطیع انجام وظایف خانواده است. آیا آمارهای جهانتی و 

 اند؟  وطنی این مصادیق را برآورد کرده

است. بایزیدپور با اشاره بته  ی دیگر تجاوز در بستر زناشویی مسئله

گوید اگر چه خشونت جنسی علیه زن توستط شتوهتر در  آن می

شود امتا  های اخیر به عنوان نوعی خشونت خانگی مطرح می سال

در قوانین مدنی و کیفری هیچ ماده قانونی در رابطه با این موضوع 

ها هیتچ  وجود ندارد. بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

که قانون برای آن مجازات تعیین کرده  عملی جرم نیست مگر این

باشد. پس این نوع خشونت در ایران جرم نیست و در نتتتیتجته 

قربانیان آن که همگی مصداق بردگی جنسی هستند، در آمار قرار 

 گیرند.    نمی

 شوند کودکانی که در آمار بنیاد واک فری دیده نمی

آمار دقیق کودکان کار و خیابان در ایران مشخص نیست. مترکتز 

هتزار  544آمار ایران سه سال قبل اعالم کرد که یک میلیون و 

کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند. این در حالی 

است که آمارهای غیر رسمی به وجود هفت میلیون کودک کار در 

ی این کودکان هم بین هشتاد تتا  ایران اشاره دارد. درآمد ماهیانه

ستال  15تا  14ها بین  تر آن صدهزار تومان و میانگین سنی بیش

اعالم شده بود. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز دو سال قبل 

 ۳۱هزار کودک خیابانی در کل کشور گفته بود  15با اعالم وجود 

چنیتن  هم .درصد از کودکان خیابانی، اتباع کشورهای دیگر هستند

موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی دو ستال 

 قبل از ابتالی چهل درصد کودکان خیابانی به ایدز خبر داده بود. 

ماننتد  که آمارهای واقعی همیشه در ایران پنهان می با توجه به این

هنوز مشخص نیست آمارهای اعالم شده چقدر به واقعیت نزدیک 

هستند. وقتی آمار دقیق نداریم بنابراین از شرایط کار و بسیاری از 
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شتتکی وجتتود نتتدارد کتته نتتاقص ستتازی جنتتسی زنتتان رستتمی 

ی نقاط جهان اثری از این سنت  ست و اگر امروز در همه آفریقایی

شود به دلیل مهاجرت فرهنتگ یتا گروهتی از مردمتان  دیده می

آفریقایی به مناطق مختلف استت. ایتن رستم در ایتران هتم در 

تر می تتوان بته  مناطقی رواج دارد که برای کسب اطالعات بیش

گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنتان در ” سایت کمپین 

های تاریخی ناقص  ریشه”رجوع کرد. در مقاله ای با عنوان “ ایران

هایی که ریتشه  ها و داستان با تکیه بر اسطوره“  سازی جنسی زنان

در فرهنگ آفریقا دارد، به این موضوع اشاره شده استت کته ایتن 

ی دیگتری بتا  . در مقالته)1)سنت از آفریقا شیوع پیدا کرده استت

نیتز “  ی دختران در میان اهل تشیع پاکستان و هنتد ختنه” عنوان 

رسد که ایتن رستم بتا متوج  این گونه به نظر می” آمده است که: 

مهاجرت از سوی آفریقا به جنوب هند و پاکستان رواج پیدا کترده 

است. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که همتراه بتا مهتاجرت، 

به این منطقه آورده شده استت. رهتبران  34و  13ها در قرن  برده

ی دینتی  ای از تشیع( این عمل را یک فریضه ای )شاخه دینی بهره

توان این احتمال را قائتل  با استناد به مطالب فوق می “. ) 3) دانند می

توانتد بته دلیتل  شد که شیوع این سنت در جنوب ایران هتم می

ها به این منطقه آغاز شده باشد. بنابراین  مهاجرت اجباری آفریقایی

ها به  مطلب پیش رو برای شناخت علل و چرایی مهاجرت آفریقایی

 ایران ترجمه شده است.

کانادایی، بیست سال استت کته در  -بهناز میرزایی، محقق ایرانی

ی مهاجرین آفریقایی به ایتران و کتشف بختشی از تاریتخ  زمینه

کند؛ موضوعی که تا اواخر  مهاجرت به ایران پژوهش و مطالعه می

تر به آن پرداخته شده  های میرزایی کم و شروع پژوهش 34ی  دهه

بود و هنوز هم برای بسیاری ناشتناخته استت. میرزایتی متدرک 

کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسالم را از دانتشگاه آزاد استالمی 

به کانادا مهاجرت نمود. هنگامتی  1335تهران اخذ کرد و در سال 

که یک سال بعد تحصیالت تکمیلی خود را در دانتشگاه یتورک 

تورنتو آغاز نمود، مالقات او با پروفسور تاریخ، پل الوجوی او را در 

ای تاریک در تاریخ ایران سوق داد که میرزایتی  مسیر کشف نقطه

ام در ایران، هرگز از بترده داری  در تمام طول زندگی“ گفته است:

او اکنتون استتادیار تتاریخ خاورمیانته در “.  مطلبی نشنیده بتودم

 دانشگاه براک کاناداست.

 کشف برده داری در ایران

من هرگز در مورد برده داری در ایران اطالعاتی نداشتم ” میرزایی: 

چرا که این موضوعی نبود که مردم زیاد در موردش صحبت کنند 

پس از آن که میرزایی با استاتید “.  یا از آن اطالعاتی داشته باشند

معتبری در ایران در این زمینه شروع به مشورت و نظتر خواهتی 

کرد متوجه شد که تاریخ برده داری آفریقایی در ایران وجود دارد و 

 کند.  اسناد بایگانی شده هم این موضوع را اثبات می

  ترجمه از رایحه مظفریان

  بهناز میرزایی
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 “.برای خود انتخاب کرده باشند

کند که تا حد زیادی در ساحل جنوبتی ایتران،  میرزایی اضافه می

ها عمدتاً به ماهیگیری و کتشاورزی، پیتشخدمت و پرستتار  برده

 خانگی و یا حتی سربازی در ارتش اشتغال داشتند.

ها تنها کسانی نبودند که به عنوان برده در ایران به کتار  آفریقایی

در ایران برده داری براساس نژاد نبوده و تنهتا ”گرفته شده بودند. 

و )9)ها تمرکز بر کشورهای آفریقایی هتم نبتوده استت. چرکتسی

هایی  گیرند. بسیاری از برده ها قرار می ی برده ها نیز در دسته گرجی

 کردند. که در فقر شدید قرار داشتند، در کنار دهقانان ایرانی کار می

هتا و  با پایان معتامالت بتا گرجی 1636لغو برده داری در سال ” 

ها آغاز شد و عملی شدن این ممنوعیت حدود یک قترن  چرکسی

 “بعد به اوج خود رسید

 مقابله با یک  تابو

ی بررسی بترده  ی پژوهشی در زمینه الوجوی توضیح داد که ایده

 Theداری آفریقایی در ایران و شترق میانته توستط ان.اچ.پتی)

Nigerian Hinterland Projectی  ( متولد شد و هزینته

آن نیز توسط دولت کانادا تامین خواهد شد چرا که دولت مذکور بر 

جابجایی مردمان نیجریه و کشورهای همسایه از طریق برده داری 

 متمرکز شده است.

 UNESCO’s Slaveان.اچ.پی براساس ابتکار عمل یونسکو )

Routeتر علل و تتاثیر جهتانی بترده داری در  ( برای فهم بیش

 شروع به فعالیت کرد. 1339سال 

به اعتقاد الوجوی زمانی که میرزایی شروع به انجتام مطالعاتتش 

ی عرب و مسلمان در مورد برده داری بسیار  کرد، اطالعات جامعه

چنان در  کم بود. مطالعات در مورد آفریقا و آوارگان این منطقه هم

 the Harrietی هریت تایمن ) دانشگاه یورک از طریق موسسه

Tubman Instituteشود. ( دنبال می 

تر مردم از این موضتوع اطتالع  بیش” کند که:  الوجوی اضافه می

ندارند که در کشورهای اسالمی، برده داری مرسوم بوده است و یا 

چه که در آمریکا اتفاق  این تصور را دارند که شیوه برده داری با آن

چنان بتا تتابو گتره  افتاد، بسیار متفاوت بود. یا این موضوع آن می

برده داری در تاریخ ایران یکپارچه نیست... از نظر دانش ”میرزایی: 

عمومی و حتی دیدگاه دانشگاهیان، بترده داری در ایتران بتسیار 

بسیار محدود بوده یا اصالً وجود نداشته استت و هیتچ مقالته یتا 

 . این موضوعی جدید بود.)9)کتابی در این زمینه نوشته نشده بود

تاریخ تجارت بین ایران مدرن آن روزها و کشورهای آفریقایی بته 

شود. اما بترده داری در ایتران بته دو  صدها سال قبل مربوط می

( و اوایل پهلوی اول )1335-1535ی قاجار ) ی اصلی سلسله دوره

شود )به احتمتال زیتاد منظتور نویتسنده  به بعد( تقسیم می 1335

 “.تاریخ برده داری مستند آفریقایی بوده است(

ی نوین بترده داری  ای بر روی دوره میرزایی که تحقیقات گسترده

دهد که معامله گتران عترب  در ایران انجام داده است، توضیح می

هتای  ی شاه عمتان بودنتد، از بخش خلیج فارس که تحت سلطه

شمالی و شمال شرقی آفریقا مانند تانزانیا )زنگبار(، کنیا، اتیوپتی و 

آوردند. )باید در نظر داشت که رسم  ها را به ایران می سومالی برده

ناقص سازی جنسی زنتان در میتان ایتن کتشورها رواج دارد و 

درصد،  36باالترین آمار را به خود اختصاص داده است. سومالی با 

درصد در لیست کتشورهای ختنته  35درصد، کنیا با  59اتیوپی با 

 ی یونیسف جای دارند(. کننده

 در ادبیات کهن اسالمی، اتیوپی، الحبشیه ارجاع داده شتده استت. 

ها هنگام ورود به ایران نام ختانوادگی حبتشی را  بسیاری از برده” 

ای باشد به اتیوپی تبار بودنتشان. بته  برای خود برگزیدند تا اشاره

همین ترتیب برده های زنگباری هم ممکن استت همیتن نتام را 

ایرانیان، خود را ایرانی می دانند و برخی اوقات از پرسیدن ریشه ی -آفریقایی
عکس از میدل ایست آی -آفریقای خود ناراحت می شوند    
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کند. تحقیق در  خورده است که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی

ی تاریخ برده داری در جهان بسیار مهم است زیترا کته در  زمینه

تر وجود دارد. مردم تمایلتی  زمان حاضر قابلیت پرورش درک بیش

ندارند در مورد وقایع بد گذشته صحبت کنند. از بتسیاری جهتات 

چنتان ادامته  هم قابل درک است. اما تا زمانی که نژادپرستتی هم

رو شویم و آن را متوقف کنیم و تنها  دارد ما باید با شرایط آن روبه

راه متوقف کردن این است که گذشته را نادیده نگیریم اما بدانیتم 

ی  افتاده و بنابراین هیچ دلیلی برای ادامته چرا در گذشته اتفاق می

ها وجود ندارد. ما باید بر بیتان حقیقتت اصترار  ها و اسطوره کلیشه

بورزیم، حتی اگر بعضی اوقتات حقیقتت خوشتایند نباشتد. بهنتاز 

 “.بخشی از حقیقت و شجاعت است

 تاریخ ناشناخته

 15تتا  14توان برای حدود  زند که امروزه می میرزایی تخمین می

ای آفریقایی تبار در نظتر  درصد جمعیت ساکنین جنوب ایران عقبه

یابتد.  گرفت و هر چه به سمت شمال برویم این درصد کاهش می

های  ایرانی اطالعتی از ریتشه -ی آفریقایی تر اعضای جامعه بیش

ها هیچ آگاهی از گذشته ندارند،  آن”خانوادگی خود ندارند. میرزایی: 

ایرانیان اغلب به عنوان ستیه -تاریخ از دست رفته است. آفریقایی

شوند و بسیاری از ایرانیان بر این بتاور  چردگان جنوبی شناخته می

ی گرمتای آزار  هستند که تیرگتی پوستت ایتن افتراد در نتیجته

ی سواحل جنوبی است. مردم این موضوع را به شرایط آب و  دهنده

کنند که تیرگی پوست بته دلیتل  دانند و فکر می هوایی مرتبط می

 “.گرمای بسیار بسیار شدید بخش جنوبی ایران است

جان تبیتی ویلیس، استاد تاریخ آفریقای کالج کارلتون در آمریکتا 

معتقد است که تاریخ جوامع آفریقایی در دیگر کتشورهای خلیتج 

 چنان ناشناخته مانده است. فارس نیز هم

 صیاد سیاه مروارید

ی دبی عکسی از یک صیاد سیاه پوست  زمانی که ویلیس در موزه 

مروارید دید به موضوع جدیدی کشیده شد، او به خبرنگتار میتدل 

من وحشت زده شدم؛ به اطرافم در موزه نگاهی ”ایست آی گفت: 

 “.انداختم، چیزی که معرف مردم سیاه باشد وجود نداشت

پس از تحقیق در این زمینه، او کشف کرد که کارگران آفریقایتی 

تبار به عنوان برده برای صید مرواریتد و پاستخ بته نیازهتای آن 

ی خلیتج آورده شتده بودنتد. او گفتت:  ی جهان به منطقته دوره

های عوامل انگلستان در مسقط، شارجه  بسیاری از اسناد ماموریت”

دهد که بسیاری از مردم برای انجام این کار در  و بحرین نشان می

به بردگی گرفته شتده بودنتد. در تعتدادی از ایتن  34اوایل قرن 

ی  های خلیج فارس، داشتتن پیتشینه کشورهای خاورمیانه و حوزه

دهند این پیتشینه  بردگی ننگیست که به دلیل آن مردم ترجیح می

 “.را مخفی کنند

دارد که به عنوان یک خارجی وظیفه ندارد که بر  ویلیس اظهار می

جوامع ساکن در خلیج فشار بیاورد تا با تتاریخ بترده داری روبترو 

 شوند.

 آفریقایی تبارهای امروزی-ایرانی

ایرانی تبارها ختود را ایرانتی  -دهد که آفریقایی میرزایی ادامه می

های آفریقاییتشان ناراحتت  ی ریتشه دانند و از پرسش دربتاره می

ی خودتان چته فکتر  ام، درباره ها پرسیده من قبالً از آن” شوند.  می

ها پاسخ می دهند که ما ایرانی هتستیم. اگتر هتر  کنید؟ و آن می

های افریقاییتشان پرستیده شتود، آن را بته  سوال مرتبط با ریشه

گیرنتد  کنند و آن را به این معنی می عنوان یک توهین قلمداد می

 “.که پرسشگر اصرار دارد آن ها را ایرانی نداند

ایرانتی  -در فیلمی که میرزایی تولید کرده است، زندگی آفریقایی

گویتد کته  ایرانی به نام محمتد دورزاده می-تبارها، مرد آفریقایی

اند.  اش در همین خاک زندگی کرده ی او از زمان پدربزرگ خانواده

شتود، او پاستخ  ی ریتشه اجتدادش پرستیده می وقتی از او درباره

تصویری از شاهزاده، فرزندان مقامات و خدمه در دربار ناصرالین شاه در دوران 
  زمامداری قاجار؛ کودکان سیاه در آن زمان با لقب خانزاده شناخته می شدند
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چنان در اتیوپتی و  ارواح شیطانی شکل گرفته است. این رسم هم

 شود. تانزانیا انجام می

ها بگویم شما ایرانی نیستید یتا  برای من این مهم نبود که به آن” 

چته  اند و ایرانی هستند. آن ها یکپارچه شده خارجی هستید، که آن

ها چگونه ایرانتی شتدند و وجته  که اهمیت دارد این است که آن

ها در ایران بسیار متنوع  دیگری از ایران را نشان دهیم چرا که قوم

 “.ها فرهنگ و هویت خاص خود را دارند هستند. آن

 
 We”ی خانم جیلیان دمورس )با عنوان:  ای ست از نوشته * این مطلب، ترجمه

are Iranians': Rediscovering the history of African 

slavery in Iran ایست آی منتشر   در وبسایت میدل 3418می  3( که در تاریخ

 شده است.

 

 توضیحات مترجم:

سازی  های تاریخی ناقص  ریشه :تر ر.ک: مظفریان، رایحه برای اطالعات بیش -1

 جنسی زنان، وبسایت توانا

ی دختران  ختنه :تر ر.ک: مظفریان، رایحه و حنایی، سمیرا برای اطالعات بیش -3

در میان اهل تشیع پاکستان و هند، وبسایت گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی 

 3411ژانویه  11زنان در ایران، 

توسط انتشارات مرکز به چاپ رسیده “  غالمان خاصه”البته اخیراً کتابی به نام  -9

چنین در کتاب  است که به طور کلی به برده داری در دوران صفوی اشاره دارد. هم

 شاهدبازی در ادبیات فارسی به چند داستان از عالقه شاهان به غالمان اشاره دارد. 

آدیغه  هاست که در جمهوری  گرجی ریشه با هم قفقازی نام قومی چتِرکِس -9

های قفقازی  زبان زبان چرکسی از گروه ها به روسیه و ترکیه ساکن هستند. چرکس

مکتب  مذهب و پیرو ها مسلمان سنی تر آن گویند و بیش شمال غربی سخن می

 .هستند حنفی

بازتاب یک عدم آگاهی! این مرد “.  ها اینجا بودند  آن” دهد که:  می

داند و بر این باور  ی نوکر و غالم می خود را فراتر از تعلق به جامعه

هتایی ماننتد دورزاده، آزاد  ها، برده بودند اما خانواده است که غالم

 هستند.

ایرانی تبارها موجب  -عدم آشنایی ایرانیان سایر مناطق با آفریقایی

انتد و  شود که این سوال را ایجاد کند که این افراد از کجا آمده می

کنند. در حالی که غیر معمول است امتا  ها را بیگانه تلقی می یا آن

ایرانتی تبارهتا را بتا  -هتای آفریقتایی میرزایی تعدادی از ازدواج

زاده دانتشجوی  ها مستند سازی کترده استت. بیتتا بقولتی ایرانی

براستاس مکتانی کته ” نویتسد:  دکترای دانتشگاه پنتسیلوانیا می

ها  اند، درجات موفقیت آن ایرانی تبارها اسکان داده شده -آفریقایی

ایرانتی تبارهتای استتان  -متفاوت است. به عنوان مثال آفریقایی

ی جوامع جدا شدند و نطتام کاستتی  سیستان و بلوچستان از بقیه

تر فرصت تحترک اجتماعتی  سفت و سختی را تداوم دادند که کم

 “.شد ارائه می

ایرانتی تبارهتا، بته طتور  -آفریقا” در همین حال میرزایی گفت: 

اند. بته  کننتد پراکنتده شتده ای در مناطقی که زندگی می گسترده

عنوان مثال، این جوامع در استان سیستان و بلوچستان بته زبتان 

ایرانتی  -کنند، در حالی کته آفریقتایی محلی )بلوچی( صحبت می

 کنند. تبارهای هرمزگان، به بندری صحبت می

ای از سنت آفریقایی  ی آفریقایی تبارهای ایرانی امروز، آمیزه جامعه

توان مراسم جن گتیری  با فرهنگ ایرانی هستند. از این جمله می

ی اعتقاد به پاک کردن بدن از  معروف به زار را نام برد که بر پایه

عکس از میدل  - 1122بخشی از مراسم زار در خرمشهر در سال 
  ایست آی

 - 2011تا  2006تصویری از زنان و کودکان در بلوچستان بین سال های 
  عکس از میدل ایست آی
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های اخیر با مفهتومتی  پور، در سال جناب آقای درویش

م. ای تحت عنوان بردگی مدرن در جهان مواجته شتده

مفهومی که مثالً طبق آخرین گزارش بنیاد واک فری، بتنتاستت 

هتزار نتفتر در 644میلیون و  95بیانگر وضعیت زندگی بیش از  

 جهان باشد. تعریف شما از مفهوم بردگی مدرن چیست؟

بردگی در مفهوم کالسیک کلمه، به دربند بودن یا تعلق یک فترد 

شود. یعنی برده کسی هست  به دیگری و نوعی بیگاری اطالق می

، را در مالکیت -و نه نیروی کارش جان نه بدن و-که هیچ چیزی 

خود ندارد و به عنوان یک شیء، یک ابزار یا مثل یک حیوان در 

تعلق صاحبش قرار دارد. بنابراین مفهوم کالسیک برده داری ناظر 

ترین شکل روابط بین دو انستان یتا دو  ترین و خشن غیر انسانی

اشکال کالسیک برده داری عالوه بر بیگاری  .گروه اجتماعی است

و تبدیل برده به دارایی وکار اجباری، ازدواج های اجتبتاری نتیتز 

 شود. نوعی از بردگی شامل می

تر شتاهتد  ی امروز، کم بعد از برچیده شدن نظام بردگی، در جامعه

ها اختیار نتیتروی  این شکل سنتی از برده داری هستیم که انسان

ای کته  میلیون برده 95کار، بدن و زندگی خود را نداشته باشند. از 

میلیون آن در هند بته ستر   16تنها بیش از در جهان وجود دارند 

های نایاب بردگی به شکل کالسیک آن،  برند. به یکی از نمونه می

شاید بتوان به فروش زنان ایزدی توسط داعش در عراق و سوریه 

اشاره کرد؛ ولی به طور کلی به معنی کالسیک، بردگی در بختش 

که بردگی را فتقتط بتا  اما این .مهمی از جهان رخت بسته است

مفهوم عدم مالکیت یا اختیار بر نیروی کار یا بدن و جتان ختود 

تعریف کنیم، شاید اندکی مسئله برانگیز باشد. چیزی کته بترده 

داری را به عنوان یک نظام اجتماعی و بردگی را به عنتوان یتک 

کرد، فتقتط  ها تعریف می شرایط، یا یک موقعیتِ گروهی از انسان

ای از وجتود ختودشتان هتم  ها صاحب اختیار گوشه که برده این

های دیگر نظام بترده داری، خشتن  نیستند، نبود؛ بلکه از ویژگی

بودن، ضد انسانی بودن و اجحاف غیر قابل توصیفی است که در 

گیرد. بردگی صرفاً به معتنتی در تصتاحتب  حق برده صورت می

دیگری قرار داشتن نیست. حتی برخی حیوانات خانگتی کته در 

تصاحب صاحبانشان هستند، از شرایط زندگی لوکسی برخوردارند، 

ولی بردگان هرگز از چنین شرایطی برخوردار نبودند و به همتیتن 

  .خاطر بردگی به نوعی با مفهوم بربریت گره خورده است

ی ایتن  ها انسان در گوشه گوشه اما اگر به وضعیت زندگی میلیون

رو هستند کته  بینیم که با شرایطی روبه ی خاکی نگاه کنیم می کره

توان آن را نوعی بردگی نوین نامید. بردگی نوین به  کم و بیش می

ی بسیار رایج آن عالوه  رود. یک نمونه معانی گوناگونی به کار می

بر ازدواج های اجباری، سوداگری و صنعت سکس و ختریتد و 

فروش سکس زنان و بهره کشی جنسی خشنی است که گاه از آن 

تحت عنوان بردگی جنسی زنان و دختران و گاه پسران جوان یتاد 

بارترین شرایتط متمتکتن و  شود. در واقع این افراد با مشقت می

ی بتردگتی  رو هستند و به همین خاطر حوزه ترین حقوق روبه کم

  گفتگو از علی کالئی

ی  در تهران استت، دوره 1993پور، متولد شهریور  مهرداد درویش

اش را در دانشگاه استکهلم سوئد گذرانده استت و  دکترای جامعه

اکنون استاد دانشگاه و جانشین پرفسور در دانشگاه مالردالن است. 

های سیاسی  سالگی به تدوین نظریه ۰۱پور که از  از آقای درویش

های حقتوق بشتر، زنتان،  پرداخت، مطالب متعددی در زمینه می

 ضدنژادپرستی و صلح منتشر شده است.

ی این شماره از خط صلح، گفتگویی با  ی ویژه در چهارچوب پرونده

ایم و ضمن پرداختن به آخریتن گتزارش  این جامعه شناس داشته

بنیاد استرالیایی واک فری در رابطه بتا بترده داری متدرن و 

ی اجتماعی، به تاریخ  ی تعاریف سنتی و مدرن از این پدیده مقایسه

ی ایرانی در انکتار ایتن  چنین نقد جامعه برده داری در ایران و هم

  ایم. بخش از تاریخ، پرداخته
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ایم که اشغالگری نظامی بخشی از آن  رو شده نامد، روبه نوین می

است(. امروزه، به جای فرستادن نیرو به کشوری دیگر و غتارت 

منابع طبیعی و نیروی کار آن کشور، بسیاری از شتهترونتدان آن 

کشورها، تحت عنوان مهاجران و پناهندگان به کشورهای غتربتی 

بار، بتدون  آیند و در بازار کار سیاه و در شرایط به شدت مشقت می

شتونتد.  ترین دستمزد مشغول کار متی هیچ حق و حقوقی و با کم

بنابراین از نظر من بخشی از بردگی نوین، مشمول حتال گتروه 

 .ای از مهاجرین و پناهجویان است گسترده

بدین ترتیب، برده داری نوین فقط منحصر به کشتورهتای غتیتر 

غربی نیست؛ بلکه در این جا نیز از طریق صنعت خشن ستکتس 

تر از فحشای لوکس است(، نیروی کتار  )که بازار آن بسیار گسترده

هایی نظیر اچ.اند.ام  ارزان مهاجرین و پناهجویان و یا روش شرکت

که اقدام به خرید نیروی کار ارزان کودکان کشتورهتای فتقتیتر 

های خود و بازار خود را ایتجتاد  جا هم شرکت کنند و در همان می

 .ای دارند کنند، در برده داری نوین، سهم بسیار برجسته می

همان طور که خودتان هم اشاره کردید، بردگی مدرن، 

ی دنیای مدرن است و آن مفهوم سنتی هتم  حتماً زاده

های بردگی نوین به شمار متی  ترین حوزه جنسی یکی از گسترده

 رود. 

های دانشگاهی و در آخرین کتابم )متهتاجترت و  من در پژوهش

ی چند فرهنگی سوئد(، از مفهوم بردگتی  قومیت: نگاهی به جامعه

تر  ام. البته بیش ی مهاجر نیز استفاده کرده نوین در برخورد با جامعه

که از بردگی نوین نام ببرم، از مفهوم استتتعتمتار درونتی) از این

Internal Colonialismام که استعمار درونی هتم  ( نام برده

 نوعی از بردگی نوین را ایجاد کرده است.

به طور مشخص، منظور شما از استعمار درونی چیستت 

 و این مسئله چقدر با فهم مدرن از بردگی، تناسب دارد؟ 

استعمار درونی به این معناست که اگر در گتذشتتته کشتورهتای 

کشورهای جهان سوم را با نیروی نظامی و میسیونرها ، استعمارگر

گرفتند و نیروی کار بته  کردند، مردم را به بردگی می تصاحب می

کردند، امروزه با برچیده شدن مفهوم  را استثمار می  شدت ارزان آن

توان پیدا کرد که با نیروی  تر کشوری را می استعمار کالسیک، کم

مسلح در کشور دیگری به این امر مشغول بتاشتد )گترچته در 

گری   چه آنتونیو نگری امپراتوری هایی از آن های اخیر، با نمونه دهه

 عکس از خودنویس
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با تغییر وضعیت جهان از بین رفته است. به نظر شما آیتا اصتوالً 

شتده،  -به تمامیت مفهوم خود-ی ایرانی وارد دنیای مدرن  جامعه

 ها( قابل ردیابی است؟ و آیا این مسئله در ایران )بنا بر گزارش

کنیم، به یک کلتیتت و دوران  وقتی از جهان مدرن صحبت می

تاریخی یا عصر امروز اشاره داریم. به هر حال جهان امروز جهتانِ 

عصرِ برده داری نیست و جایگزین برده داری و فئودالیسم، عصتر 

شتود. امتا  سرمایه داری شده است که مشمول حال ایران هم می

توانم دو نکته را در رابطه با آماری که اشاره کردید، اضافه کنم:  می

های آماری بسیتار  که در کشورهایی نظیر ایران، سنجش یکی این

دشوار است و با توجه به شرایط سانسور، به سادگی قابل ردیتابتی 

گونه آمارها متی تتوانتد بستیتار  نیست؛ بنابراین، رقم واقعی این

توان به مواردی اعم از نتیتروی  تر باشد. در این رابطه می گسترده

های خشن جنسی از دختران جوان و  کشی کار ارزان کودکان، بهره

  بسیاری از زنان تهیدست اشاره کرد که بردگی نوین در مورد ایتن

سطح رفاه، اشتغال و استاندارد زندگی در  .کند افراد هم صدق می

تتری نتظتیتر  بسیاری از نقاط ایران و به خصوص مناطق محروم

سیستان و بلوچستان، بسیار پایین و شدت استثمتار در آن بتاال 

حاشیه نشینی شهری که بخشی از بترده چنین باید از  هماست. 

جا هم قتابتل  ی نیروی کار در آن داری نوین و یا استثمار وحشیانه

که اگر قرار باشد از گتروه  ی دوم این مشاهده است، نام برد. نکته

معینی نام ببرم که بیش از سایرین با همان استعتمتار درونتی و 

رویند، آن گروه، بخش مهمی از متهتاجتریتن  بردگی نوین روبه

ی کار و مسکن گرفتته  افغانستانی تبار در ایران هستند که از حوزه

تتریتن  ترین و غیرانسانی رحمانه ترین، بی تا رفتار اجتماعی به زشت

 شود.  ها برخورد می شکل ممکن با آن

دانم در گزارش بنیاد واک فری، کسانی که تلویحاً خرید  دقیقاً نمی

انتد یتا  تر مد نظر بتوده شوند و یا کودکان کار بیش و فروش می

مفهومی فراتر مد نظر بوده است. وگرنه اگر قرار بود که شترایتط 

ی اشتتتغتال،  مشقت بار اقتصادی و فقدان آزادی انتخاب در حوزه

توانست بیش از آن  محل زندگی و غیره سنجیده شود، ارقام می

چیزی باشد که عنوان شده است؛ البته بر من روشن نیست دقیقتاً 

 شان چگونه بوده است.  ی آمارگیری معیار و نحوه

ای چون ایران تا چه حد ناشی از  بردگی مدرن در جامعه

سنت و فرهنگ ایرانی و از طرف دیگر صنعت جتهتان 

 جدید و ضروریات آن است؟

تر که مردم از سطح زندگتی، آمتوزش و  یقیناً در مناطق محروم

تر و سطح آگاهی  حقوقی گسترده تری برخوردارند، بی فرهنگ پایین

تر و حتی شناختن حقتوق شتهترونتدی  طبقاتی و اجتماعی پایین

گتونته  های مشروعیت یافتن ایتن تر است. بنابراین زمینه رنگ کم

تواند در این مناطق بیشتر باشد. به ایتن  روابط )بردگی نوین( می

ها نقش بسیار پررنگی در حف  بردگی نوین دارنتد و  معنی، سنت

میراث باقی مانده از گذشته، اعم از روابط خوانین و رعتیتتتی در 

تتوانتیتم  بسیاری از مناطق محروم کشور باقی مانده است که نمی

هتای  ی مهتاجترت در عین حال مسئله .نقش آن را نادیده بگیریم

ی مربوط به عصر امروز است. جهان هرگز در  گسترده، یک مسئله

ی اخیر، شاهد مهاجرت و پناهندگی نبوده استت. بتا  حد چند دهه

که بسیاری از مهاجران افغانستانی تبار با شرایطتی از  توجه به این

شوند،  رو هستند که مشمول حال این بردگی مدرن می زندگی روبه

ی شترایتط و  توان تاکید کرد بخشی از بردگی نوین زایتیتده می

وضعیت عصر امروز است. البته این به آن معنا نیست که بتردگتی 

نوین محصول اجتناب ناپذیر مدرنیته یا حتی مدرنیزاسیون استت؛ 

ها و نظام اجتماعی حاکم در آن کشورها نتقتش  سیاست حکومت

کنیم در ایران  ها فکر می مهمی در این امر دارد. خیلی از ما ایرانی

ی نژاد پرستی و یا خارجی ستیزی وجتود نتدارد؛ در  اصالً مسئله

تبارها و تتا حتدی  که نوع رفتار حکومت ایران با افغانستانی حالی

کته -ی شدت خارجی ستتتیتزی  ها، نشانه رفتار خود مردم با آن

در ایران استت کته  -توان اسم آن را نژادپرستی هم گذاشت می

 معطوف به گروه خاصی شده است.

تر گفتم بخش مهمی از انواع خرید و  از طرفی همان طور که پیش

ترین شغل تاریخ بشر  فروش جنسی و فحشا را که از دیرباز قدیمی

 توان جز بردگی جنسی زنان قرار داد.  است، می

کتارگتر ” ی  کنند که واژه ، برخی تاکید می“ فحشا” به   البته راجع

ی متوقتعتیتت  کار ببریم؛ این واژه شاید بیان کننده  را به“  جنسی

برخی از کارگران این صنعت و فحشای لوکتس در کشتورهتای 
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باید گفت که در  جوامعی که فرهنگ دموکراتیک در آن وجتود 

ندارند، اصوالً نگاه انتقادی به خود، ساختار حاکم و حتی گذشتتته 

نگری و افق  چنین در جوامعی که آینده  نیز بسیار ضعیف است. هم

سازی از گذشته، به هویت  آل رو نیست، ایده پیشروی چندانی پیشِ 

دلیل نیست که اغلب، کشورهایی  رساند. بی ها یاری می یابی انسان

کنند و برعکس  تر نوستالژیک نگاه و عمل می اند که کم پیش رفته

ی  آن. در مورد ایرانیان، به ویژه بعد از انقتالب، متا بتا پتدیتده

رو شدیم که به نوعی برای بسیتاری یتک  جمهوری اسالمی روبه

ی امتروز  شود که جامعه قهقرای تاریخی اسالم گرایانه شناخته می

هم در مواجهه با آن، افق چندانی در جهت تغییر آن پیتش روی 

ی بتهتتتر،  بیند. بنابراین به جای امید بستن به یک آینده خود نمی

ی پیشا اسالمی،  سازی از گذشته آل ایده

هم روش تقابل با حکومت شده، و هم 

هایی استت  به نوعی التیام بخش زخم

که بر جان و روان این ملت نشتستتته 

مثالً وقتی راجتع بته کتوروش  .است

زنند، معموالً همه فتقتط بته  حرف می

کنتنتد  ی حقوق بشر او اشاره می کتیبه

)این که کیفیت و کمیت آن کتتتیتبته 

چیست و در آن زمان چته متعتنتای 

تاریخی داشته، بمانتد(؛ ولتی هتیتچ 

ای به فتوحات نظامی و گستترش  اشاره

کننتد.  بردگی ناشی از آن و موقعیت بردگان در عصر کوروش نمی

در واقع از این منظر ما تنها با تصویر زیبای نوستالژیکی از یتک 

روییم و امروز، چنان به خواری افتتادیتم  ی پر عظمت روبه گذشته

بینیم و راهی جز رمتانتتتیتزه  که راه حلی پیش روی خودمان نمی

های تحتصتیتل کترده و  یابیم. البته گروه کردن آن گذشته نمی

تتر بته  روشنفکران، گرایش کمرنگی به این مسئله دارند و بیتش

اندیشند. اما بخش  جای گذشته به یک نظام مدرن دموکراتیک می

ی ایرانی با پر رنگ کردن نتظتام پتادشتاهتی و  مهمی از جامعه

امپراطوری ایران پیشا اسالمی، به نوعی در حال دهتن کتجتی 

ای از زنتان و  پیشرفته یا دیگر نقاط دنیا باشد، اما بخش عمتده

تر تحت  رو هستند که بیش تری روبه دختران با شرایط بسیار وخیم

 عنوان بردگی جنسی بایستی از کار آنان یاد کرد.

ی خوبی در رابطه با نظام ارباب و رعیتی اشتاره  به نکته

داری را بته  کردید. اما بسیاری در ایران تاریتخ بترده

شناسند و در مواجهه با مفاهیمی چون برده و نتظتام  رسمیت نمی

داری صرفاً از مواردی چون نظام نژادی و مثالً تبعیض نژادی  برده

کنند. به نظر شما چرا چنتیتن  علیه سیاه پوستان در امریکا یاد می

 گیرد؟ انکاری صورت می

ایران در عصر هخامنشیان و در دوران پتادشتاهتی کتوروش و 

ایتم  رو بتوده داریوش و در عصر ساسانیان با نوعی برده داری روبه

هتای بترده  تر تمدن چون بیش که هم

ها یکی از منابع تتامتیتن  داری، جنگ

شتود  انتد. گتفتتته متی بردگی بتوده

ی تولید آسیایی  کشورهایی که با شیوه

اند، عمر بترده داری در  رو بوده روبه

تر و یتا تتا حتدودی  ها طوالنی آن

تر بوده است. اشکال کالسیک  متفاوت

تر در تمدن یونتان و  برده داری بیش

ختورد، امتا  روم باستان به چشم متی

های باستانی مصر، بابل، آشورو،  تمدن

چین و هندوستان در شرق نتیتز بتا 

اند. در ایران باستان نتیتز  رو بوده اشکال دیگری از برده داری روبه

تر خصلت پدرشاهی و ختویشتاونتدی  شود بردگی بیش گفته می

در ادبیات ادیان ابراهیمی نیز به وجود بردگی و بترده داشته است. 

زن(   برده“) کنیز” های  داری اشاره شده است. در زبان فارسی، واژه

)برده مرد(، خود نشانگر رواج این گونه از بتردگتی در “  غالم” و 

ی قاجار بتوده  ایران حتی در عصر پس از برده داری تا پایان دوره

است؛ گرچه در زمان محمد شاه قاجار است که نخستین قوانتیتن 

 ضد بردگی در ایران تصویب شدند.

شود،  که چرا وجود برده داری در ایران انکار می اما در رابطه با این

ایران در عصر هخامنشیان و در دوران پادشاهی 
کوروش و داریوش و در عصر ساسانیان با نوعی برده 

های برده  تر تمدن چون بیش ایم که هم رو بوده داری روبه
اند. گفته  ها یکی از منابع تامین بردگی بوده داری، جنگ

رو  ی تولید آسیایی روبه شود کشورهایی که با شیوه می
تر و یا تا  ها طوالنی اند، عمر برده داری در آن بوده

تر بوده است. اشکال کالسیک برده  حدودی متفاوت
تر در تمدن یونان و روم باستان به چشم  داری بیش

های باستانی مصر، بابل، آشورو، چین  خورد، اما تمدن می
و هندوستان در شرق نیز با اشکال دیگری از برده 

اند. رو بوده داری روبه  
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سیاسی به نظام حاکم هم هستند. یعنی این واکنش تنها ناشی از 

نگرش نوستالژیکی محافظه کارانه نیست؛ اگر جمهوری اسالمتی 

کند نقش تمام تاریخ و فرهنگ ایرانِ غیراسالمی، اعم از  سعی می

های پادشاهی را تخطئه و طوری وانتمتود  زرتشت، بهاییت و نظام

کند که در تاریخ ایران هیچ عاملی جز روحانیت و مذهب، نتقتش 

وحدت بخشنده در ایران را نداشته است، در چنین شرایطی بخش 

کند برعکس آن تاکید کند و نشتان  مهمی از جامعه هم سعی می

دهد عصر پادشاهی ایران از وحدت و یکپارچگی برختوردار بتوده 

است و این امروز است که حکومت اسالمی با خطر از هم پاشیدن 

 رو است.  روبه

که گذشته و تتاریتخ  در کشورهای پیشرفته نظیر سوئد، بیش از آن

کته  ها موضوع افتخار باشد یا در آمریکا به جای آن عصر وایکینگ

عصر برده داری سیاهان موضوع افتخار باشد، آن چیزی که ایتن 

اند موضوع بالیدن و افتخارشان است. امتا در  جوامع امروز ساخته

توانند به حکومتشان و  کشوری چون ایران که امروزه مردم نه می

روست افتخار کنند، تالش برای دست  نه به شرایطی که با آن روبه

، اهتمتیتت “ بتار دوران حسترت” زدن به گذشته و افتخار به آن 

خودبینتی در  کند تا حس مغمومیت یا خود کم ای پیدا می برجسته

جهان امروز را به نوعی با بزرگ بینی آن گذشته، جبران کنند و یا 

 کم التیام بخش باشد. دست

ی روشنفکری در  ی جامعه از طرف دیگر، در افکار ایدئولوژیک زده

گذشته نیز نوعی ذهنیت تظلم خواهی مارکسیستی یتا استالمتی 

قوی وجود داشته که بنابر آن در بررسی مثالً عصر هختامتنتشتی 

ی ایران امروز از  شده که جامعه های منفی آن عمده می صرفاً جنبه

آن نوع نگاه هم به درستی، به شدت زده شده استت. چترا کته 

بخشی از تمدن بشری در تمدن ایران باستان قابل مشاهده استت 

های  و تخطئه گذشته یک نگاه فراتاریخی است که تنها در اندیشه

 دگم طرفدار تخریب و تقدیس طرفدار دارد.

داری در  آیا شواهدی مبنی بر وجود وجود نظتام بترده

 دوران هخامنشیان وجود دارد؟

تمامی تاریخ نگاران غربی، ایرانی و روسی که تاریخ ایران پیش از 

ی برده داری کالسیک در عصتر  اسالم را بررسی کردند، به مسئله

تتوان  اند که می هخامنشیان و حتی در عصر ساسانیان اشاره کرده

ای کته بترده  ها رجوع کرد و من هیچ بحث جدی و نوشته به آن

ام. اصتالً  داری را در ایران باستان زیر سوال برده باشتد، نتدیتده

ی بسیاری از جوامع بدون برده داری امکان پذیر نتبتوده و  توسعه

 عکس از خودنویس
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حساسیتی به خرج دهد. وقتی آقای ظریف در رد نقض حقوق بشر 

گوید اگر مردم ناراضی بودند، در انتخابتات شترکتت  در ایران می

کردند، تلکیف روشن است. این نظام هیچ حقی بترای متردم  نمی

توان گفت که به رابطه با شتهترونتدان ختود،  قائل نیست و می

 نگرد. رمگی می-شبان  ی چون رابطه هم

به عنوان آخرین سوال، راهکار مقابله با بردگی متدرن 

 تواند باشد؟ به نظر شما چه می

برای رویارویی موثر با بردگی نوین، سه پیش شرط ضروری است: 

ی واکاوی، نقتد و  نخست وجود یک شرایط دموکراتیک که اجازه

افشای این پدیده را در سطح جهانی به ما بتدهتد. در جتوامتع 

ها مانع این هستند که این پدیده به درستتتی  دیکتاتوری، حکومت

ی دموکراسی در سطح جهانی یکی از  بررسی شود؛ بنابراین توسعه

تواند راه شناخت و مقابله با بردگی نوین را  ابزارهایی است که می

ترین عواملتی استت کته  هموار کند. بازار آزاد نیز یکی از اصلی

سوداگران به یمن آن، بردگی نوین از 

طریق افزایش شدت استثمار، استعمتار 

درونی و سوداگری جنتستی را رواج 

دهند. از این رو، کنترل بتازار آزاد  می

رحمی و  ای مهم است که با بی مسئله

ی آن مقابله  منطق یکسره سوداگرایانه

شود. سوم، ضرورت یک همبستتتگتی 

بین المللی برای رویارویی با برده داری 

ریتزی و  نوین است. یعنتی بترنتامته

هماهنگی بین المللی در راستای فقرزدایی، گسترش آمتوزش و 

ی دنیا.  بردگی نوین در هر گوشه  سطح تحصیالت، تشدید مجازات

تواند امکان رویارویی موثرتر بتا  ی این موارد در کنار هم می همه

بردگی نوین را ایجاد کند. در غیر این صورت، حتی بترده داری 

چه که در عراق و سوریه به دست  کالسیک و عریان هم )نظیر آن

 تری خواهد یافت! گیرد(رواج بیش داعش صورت می

ی خط صلح  با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه

 قرار دادید. 

اقتضای شرایط تولیدی و اقتصادی آن دوره از تاریخ بوده و اساساً 

های بتزرگ بشتری، از  به یمن همان برده داری بوده که تمدن

 جمله تمدن ایرانی را داشتیم. 

در نتیجه، در عین حال که باید در نظر داشت آن نظام، مربوط بته 

ی تاریخی است که سپری شده، طبیعتاً بایستی در نتقتد  یک دوره

 آن عصر و غیر انسانی بودن روابط هم به توجیه آن نپرداخت. 

که ایران در  رغم این بر اساس گزارش بنیاد مذکور، علی

ی بیستم کشورهای جهان از حیث وجود بتردگتان  رده

ارزیتابتی   Dقرار گرفته است، اما سطح واکنش دولت به بردگتی،

ترین واکنش دولتی به بردگی است. به نظتر  شده است که ضعیف

ها و تصویب قوانین ضد بردگی، تتا چته حتد  شما واکنش دولت

 تواند نقشی موثر ایفا کند؟ می

ها نقش بسیار مهمی در مبارزه با برده داری نتویتن  مسلماً دولت

گذاری و کنترل بازار، تجارت و  دارند. این نقش هم از طریق قانون

هتای  های گونتاگتون فتعتالتیتت حوزه

اقتصادی، و اجتماعی استت و هتم از 

طریق ایجاد شرایط رفاه اجتماعی بترای 

ریزی جهت آبادانی و  شهروندان و برنامه

ی صنعتی و مدنی کشور. اما وقتی  توسعه

یک دولت، خود در این برده داری نوین 

تتریتن  نفش دارد طبیعی ست کته کتم

واکنش را به این مسائل نشان دهتد و 

هیچ احساس مسئولیتی نسبت بته آن 

 نداشته باشد.

ها بتار  از طرفی، در زمانی که جمهوری اسالمی ایران نسبت به ده

های بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایتران  محکومیت

ها بیتکتار،  توجه بوده و هیچ احساس مسئولیتی در برابر میلیون بی

معتاد و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کننتد یتا وضتعتیتت 

انگیز محیط زیست و حتی تصادفات رانندگی یا نظام فاجتعته  اسف

بینانه است که انتظار داشت در  کنند، بسیار خوش بار پزشکی نمی

برابر این گزارش و آمارهای برده داری متدرن در ایتران هتم 

از طرفی، در زمانی که جمهوری اسالمی 
های بین المللی  ها بار محکومیت ایران نسبت به ده

توجه بوده و  در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بی
ها بیکار، معتاد  هیچ احساس مسئولیتی در برابر میلیون

و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند یا وضعیت 
انگیز محیط زیست و حتی تصادفات رانندگی یا  اسف

بینانه  کنند، بسیار خوش نظام فاجعه بار پزشکی نمی
است که انتظار داشت در برابر این گزارش و آمارهای 

برده داری مدرن در ایران هم حساسیتی به خرج 
 دهد.
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شک تاریخ برده داری در جهان نیاز به توضیح و اثبات ندارد و  بی

ی خط صلح نیز، اشکال  سایر نویسندگان گرامی در این شماره

رو در این نوشتار،  گذارند. از این روی ما می ِگوناگون آن را پیش

ی خودمان،  تنها به برخی مصادیق آشکار و پنهان آن در جامعه

پردازیم که فراموش نکنیم در کجای تاریخ قرار داریم و  ایران، می

 باشد تا راهی برای حذف اشکال گوناگون آن به دست آوردیم. 

ی برده داری چنان باری سنگین و تاریخی ننگین، با خود به  واژه

های  همراه دارد که اشکال سنتی آن مانع از درک برده داری

  کنم تا برده شود. در این نوشتار تالش می موجود پیرامون ما می

 های پیرامونمان را پیش رو قرار دهیم.  داری

برداری جنسی و  اگر چه سواستفاده از تمامیت وجودی بهره

شود، اما  ای نمی ها منحصر به واژگان ویژه اقتصادی از انسان

ی ادبیات، برده داری مدرن را بر کلید  واژگان غالب در این دایره

ها در  هایی استوار کرده است که به باور نگارنده، شناخت آن واژه

رساند. کار و کارگر، ازدواج و  تعریف و درک حقوقی بهتر یاری می

کشی جنسی، مهاجرت،  زن، پردرآمدها و کم درآمدها، بهره

ای و معلولیت برخی از واژگان و  های داخلی و منطقه بحران

های انسانی به نفع طبقات و  کشی اصطالحاتی هستند که بهره

دهند. از  جوامع برخوردار، علیه طبقات و جوامع فقیر را نشان می

این مصادیق در برخی از اسناد حقوق بشری یاد شده است. در این 

ی جهانی حقوق بشر،  اعالمیه ۶ی  توان به ماده خصوص می

 ۰۷ی  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ی  ماده

کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت اشاره داشت. در 

ادامه به اختصار خواهیم دید که جایگاه نظام حقوقی ما در برخورد 

 با این واژگان و البته جرایم عمدتاً سازمان یافته، چگونه است. 

 کار و کارگر و برده داری

اگر چه نماد بارز برده داری سواستفاده از نیروی کار بوده، باید 

گاه کنترل نشده  ی مناسب هیچ توجه داشت که این اتفاق به شیوه

است و همواره سواستفاده از نیروی کار به صورت خرد و کالن در 

بردای نوین یا مدرن از نیروی کار در  حال تحقق و شکلی از بهره

ها را  های مختلف آن رایج است. موارد متعددی از آن نمونه

برانگیزترین اشکال آن جایی است  توان شمارش نمود. تاسف می

که ایران را)به تعبیر دوستی( به بهشت پردرآمدها و جهنم کم 

که برده داری در ساختار  درآمدها تبدیل ساخته است. با وجود این

حقوقی ایران از زمان رضا شاه ممنوع شده است )ماده واحده 

چنین قانون  ( و هم۰۳۱۷قانون لغو برده داری در ایران، مصوب 

ی  کار ایران کوشش کرده اشکال روشن استثمار را لغو نماید)ماده

ی اشکال کار را مشمول این قانون دانسته  اول قانون کار که همه

است(، اما استثنائات این قانون از یک طرف، و عدم اراده در 

اجرای دقیق آن، در عمل مانع لغو اشکال برده داری مدرن شده 

ی اشکال روابط کار حکومت  است. چتر قانون همواره بر همه

های کارگری و صنفی مستقل و قدرتمند،  کند و نبود اتحادیه نمی

کشی اقتصادی از نیروی کار را ممکن ساخته  امکان تحقق بهره

 ۰۱تر از  های کوچکِ کم است. برای نمونه بد نیست به کارگاه

های کار کشاورزی و  ها و محیط های خانگی، کارگاه کارگر، کارگاه

ها و  دامپروری سری بزنیم و بلند پروازانه به اساتید دانشگاه

های کارگری با موضوع  های بسیار باالی مدیریتی و محیط رده

های موقت کار نگاهی بیندازیم تا اشکال واضحی از  قرارداد

نابرابری در دستمزدها، کار اجباری و برده داری مدرن مالحظه 

شود. امروزه امکان دسترسی به منافع جامعه برای زنان، حتی 

ها که از تخصص باالیی نیز برخوردارند، یکسان نیست و در  آن

دستمزدها، زنان استاد دانشگاه نیز حداقل در مزایای شغلی مورد 

 گیرند.  سواستفاده و اسثتمار قرار می

 کودکان و برده داری مدرن

کند، قانون  ترین خطری که کودکان را در ایران تهدید می مهم

  پژوهشگر و مدرس حقوق

 حسین رئیسی 
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و  ۰۷هایم در گذشته مربوط به دفاع از دو کودک  یکی از پرونده

ساله بود که هر دو اهل سیستان و بلوچستان بودند. این دو  ۰۰

کودک، استخدام شده بودند تا مقادیری مواد مخدر را از زاهدان به 

 ۳سال در زندان ماند و دیگری  ۸ها  شیراز حمل نمایند. یکی از آن

سال؛ تا در نهایت با دخالت دادستانی کل، آزاد شدند. در هر دو 

برداران از این دو کودک به هیچ وجه شناسایی و  مورد، بهره

ها مربوط  ای در یکی از دادگاه دستگیر نشدند. یا هم اکنون پرونده

ساله و اهل افغانستان که برای حمل هرویین اجیر  ۰۰به کودکی 

سال است زیر حکم اعدام قرار دارد و  ۴شده بود، سراغ دارم. او 

ی ایشان را  اخیراً دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده

ی کودکان از  تجویز نموده است. به طور اختصار باید گفت درباره

گیرد)شش  یک طرف حمایت جدی از سوی قانونگذار صورت نمی

ی حمایت از حقوق کودکان در مجلس است  سال است که الیحه

و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است(، و از سویی دیگر موضوع 

تحقق مقررات موجود نیز به صورت یکسان و با چتر حداکثری 

بافی و یا  های قالی افتد. مثالً کودکان دختر در کارگاه اتفاق نمی

های فقیر و  مزارع کشاورزی و دامپروری یا کودکان خانواده

های جامعه، در  ی بخش چنین کودکان دارای معلولیت در همه هم

معرض اشکال مختلف سواستفاده، بیش از سایر کودکان قرار 

هایی که به عنوان وکیل تسخیری  دارند. یکی از نخستین پرونده

ای بود که پدری دختر  دار دفاع شدم، پرونده در ایام وکالت، عهده

معلول خود را در اثر تجاوز جنسی باردار کرده 

داد، به هیچ  بود و اگر این حاملگی رخ نمی

شد و جرم در  ای تشکیل نمی وجه پرونده

 ماند. ی سیاه خود باقی می جعبه

 ریزی شده  ازدواج اجباری و یا ازدواج برنامه

قوانین ناظر به ازدواج از دو وجه فرهنگ سنتی 

کند: نخست از این جهت  جامعه را متحول نمی

ی امروزی، یک  که ماهیت عقد ازدواج به شیوه

شود که در  عقد معوض اسالمی محسوب می

کشی جنسی از او یکی از  آن زن و بهره

 ۰۰۰۱ی  چنین قانون مدنی، به خصوص ماده اساسی ایران و هم

قانون  ۶های قانون طبق اصل  ی بخش آن است؛ که در اولی همه

کشی  اساسی الزاماً باید منطبق با اسالم باشد و برده داری و بهره

جنسی در مقررات اسالمی ممنوع نیست، و در دومی مبنای تعریف 

کودکی از یک طرف با تأسی از مقررات اسالمی همراه با تبعیض 

تر از  بین دختر و پسر است و برای هر دو، سن کودکی را کم

سال تمام قمری برای  ۰۰استاندارهای جهانی آن قرار داده است )

سال تمام قمری برای دختران( و از سویی دیگر،  ۴پسران و 

مبنای تعریف کودکی، جنسیت کودک است. در قانون کار تالش 

شده این جنسیت زدگی زدوده شود اما چتر قانون کار صرفاً 

های غیر رسمی  گردد و بخش های رسمی کار را شامل می محدوده

کشی  ی اشکال بهره بیند و از طرفی دیگر همه و استثنائات را نمی

از کودکان، به خصوص دختران، ناشی از روابط کار نیست. نگاه و 

ی سنتی از کودکی در قانون حمایت خانواده  تعریف جنسیت زده

قانون مدنی(، در قانون مجازات  ۰۱۶۰ی  ناظر به ماده ۰۱ی  )ماده

( و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۰۶۰ی   اسالمی )ماده

(، همراه با استثنائات و نگاه جنسیتی است ۷ی  ماده ) ۰۳۸۰مصوب 

ای را ممکن  که امکان استخدام کودکان برای هر عمل مجرمانه

سازد و این کودکان هستند که شخصاً مسئول اعمال خود در  می

بردار، مسئولیتی  سالگی و باالتر خواهند بود و بهره ۰۰و  ۴سنین 

بدون درگیر شدن در عملیات مستقیم مجرمانه و کشف آن ندارد. 

  عکس از مهر
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عوضین )طرف قرارداد( و عوض دیگر مهریه و پرداخت نفقه از 

های موقت )متعه( در فقه  سوی مرد است. این شیوه در ازدواج

های در سفر ) نکاح المسیار( در فقه اهل سنت،  شیعه و ازدواج

دهد. مقررات قانون  ی اشکال آن، خود را نشان می بیش از همه

ی  با تایید ماده ۰۰و  ۰۱جدید حمایت خانواده به خصوص مواد 

های قانون مدنی در بخش ازدواج و  و سایر بخش ۰۱۰۱و  ۰۱۶۰

 ۰۰و  ۰۳طالق، سن ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب 

ی دولت  سال تعیین نموده و ازدواج با اتباع خارجی را بدون اجازه

ممنوع کرده است. بدین ترتیب زنان مانند کاالیی موضوع عقد 

گیرند و تا زمانی که مهریه و  ی اشکال آن قرار می ازدواج در همه

نفقه از یک سو، و عدم برابری زن و مرد در روابط خانوادگی 

کشی از طریق  موضوع و هدف حمایت قانون قرار نگیرد، بهره

مقررات ازدواج رواج دارد و این سواستفاده چنان در نهاد خانواده 

 نماید.  استقرار یافته است که برای مردم، به ظاهر معمولی جلوه می

ها در شرایط مختلف، به  هایی که با تصمیم خانواده دوم، ازدواج

خصوص در ازدواج بین افراد فامیل نظیر دختر عمو، دختر دایی، 

، صورت -بعضاً در سنین پایین-دختر خاله و سایر بستگان 

چنین ضرورت دخالت پدر در ازدواج دختران در  گیرد و هم می

ریزی شده و یا  ی سنین امکان به ازدواج درآوردن برنامه همه

اجباری دختران و برخی پسران را فراهم نموده است. این اتفاق به 

ی واقعی دو طرف، و در مواردی یک طرف  دلیل عدم تحقق اراده

 زند.  ازدواج، شکلی از برده داری را رقم می

 کارگران جنسی 

افتد و یا در شرایط  چه بدون رضایت واقعی افراد اتفاق می هر آن

کشی و برده داری  شک شکلی از بهره شود، بی اضطرار واقع می

 زند. مدرن را رقم می

های اجتماعی و عدم حمایت مناسب از اقشار آسیب  فقر و آسیب

پذیر جامعه، بخشی از زنان را به کارگران جنسی تبدیل کرده 

ها قرار  که در معرض انواع بیماری است. این افراد عالوه بر این

دارند، چه بسا که در شرایط معمولی اقدام به فروش سکس 

فروشی، ناشی از فقر و محرومیت  ننمایند. به هر میزان که تن

گردد. مقصد  برداری جنسی در آن محقق می باشد، شکلی از بهره

ی خلیج فارس، و در  برخی از دختران، کشورهای عربی حاشیه

کشور، از مناطق حاشیه و فقیر به مقصد مناطق و منازل باالی 

ها برای رهایی از مشکالت اقتصادی، تن به شرایط  شهر است. آن

ها و  ها در برابر بیماری سپارند و حمایت حقوقی از آن بردگی می

 گیرد.  البته رهایی از این شرایط صورت نمی

 اشکال مدرن اقصادی بهره کشی 

های ضعیف و غیر متکی به منابع اقتصادی سالم  با استقرار دولت

ها به  جامعه و به قدرت رسیدن طبقات مذهبی و دست اندازی آن

منابع مستقیم و غیر مستقیم نفتی، طبقات مرفه جدیدی در ایران 

ها فاقد جایگاه است.  های اخالقی برای آن ایجاد شده که ارزش

مایه است  ی ایران به نحوی بی اتکای سیاست به اخالق در جامعه

  که در طی این سازد؛ کما این پذیر می که هر فسادی را امکان

ها، ترورهای سیاسی یا سایر اشکال فساد  ها شاهد قتل سال

های  مایگی ارزش های اخالقی و بی رو سقوط ارزش ایم. از این بوده

کنند )اگر چه  مذهبی برای این دسته که صرفاً به مذهب تظاهر می

کشی به خصوص جنسی را از  اخالق مذهبی در نوع خود بهره

کشی  نماید(، انواع بهره های متعدد و موقت نفی نمی طریق ازدواج

ها، با ظهور طبقات  سازد. قطع نظر از این ارزش را محتمل می

گیری از منابع رانت و یا قدرت به  جدید مورد اشاره و با بهره

فسادهای کالن اقتصادی تا استفاده از تسهیالت بانکی با 

سواستفاده از منابع مردمی، مانند فریب مردم در استفاده از امالک 

ها به عنوان وثیقه تا پرداخت رشوه به بانکداران و دالالن  آن

کشی اقتصادی را در کنار سایر  اقتصادی، بخش مهمی از بهره

، ممکن ساخته است. این -ی جنسی نظیر سواستفاده-ها  کشی بهره

شود. با کشف  تر می اتفاق همواره در بین طبقات مورد نظر فربه

های متعدد و در  ها و فسادهای مالی در زمان برخی از اختالس

ها  کشی ی بهره جایی این شیوه های مختلف، تنها شاهد جابه دولت

 های مختلف هستیم.  در نزد طرفداران دولت

 قاچاق مواد مخدر، کاال و ارز و بهره کشی اقتصادی 

ی  های متعددی در عرصه کشی های گذشته شاهد بهره در سال

ام  های مختلف کیفری بوده ، در پرونده“حمل تضمینی بار قاچاق”

ام. به عنوان نمونه  و وکالت تعدادی از قربانیان را بر عهده داشته
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ها  کنند و تنها در بخش کوچکی از سود با آن برداری می بهره

شود.  شریک هستند و در فرضِ زیان، تنها حامل، متحمل آن می

همین موضوع از قاچاق کاالهای پزشکی و بیمارستانی تا قاچاق 

سامان به این نوع  شود و اقتصاد نابه طال و ارز را نیز شامل می

ها در  ی کارگران این بخش زند. همه تری می کشی دامن بیش بهره

 خدمت سود جویان خرد و درشت این بخش اقتصادی قرار دارند. 

*** 

هایی از سواستفاده از قدرت، قانون، منابع  چه در باال آمد، بخش آن

ای را به راه انداخته  اقتصادی و حقوق سنتی است که فساد گسترده

هتا و  کشی و برده داری مدرن را از درون ختانتواده و امکان بهره

های کار تا باندهای حکومتی و غیر حکومتی فراهم  مزارع و محیط

ی  کرده است. تکرار این مجموعه از فسادهای مختلف، عدم اراده

ی شتوم را  ی این پدیتده ی اشکال تازه الزم برای مبارزه با همه

نماید. البته الزم به اضافه کردن استت کته اراده بتر  تداعی می

واکنش نشان دادن و یا ندادن به فسادهای متختتتلتف، تتنتهتا 

دهد. بدیهتی استت  ها را پیش رو قرار می های اندکی از آن بخش

جا بیان شد، به عنوان نمونه است که برای آشنایی با  چه در این آن

ها با خوانندگتان گترامتی بته  ی آن این موضوع و اندیشه درباره

ی مفهوم بهره کشی، ممکن است در  گذارم و با توسعه اشتراک می

 ی دیگری نیز یافت گردد.  اطراف ما مصادیق عدیده

ها اعدام شدند  ها هستند و یا برخی از آن زنان متعددی در زندان

که صرفاً به دلیل فقر و یا برای رفع نیازهای کوچکی از زندگی 

اند. این افراد  خود، ناچار به حمل مواد مخدر بر روی بدن خود شده

که امکان عفو زنان زندانی مواد مخدر بیش از مردان  به دلیل این

است و از سویی دیگر امکان مشکوک شدن مامورین مبارزه با 

کشی  تر از مردان است، مورد بهره مواد مخدر به زنان اندکی کم

مدرن در مسیر حمل پر ارزش مواد مخدر از مسیر شرق به غرب 

گیرند. کودکان و مردان دارای مشکالت مالی و  کشور قرار می

های فردی و اجتماعی نیز در این دسته یافت  متحمل بحران

شوند. مصرف بیش از حد مواد مخدر در کالن شهرها و تامین  می

بازار پر رونق این عرصه قطعاً به استخدام کارگرانی نیاز دارد که از 

آیند. در مقررات مبارزه با  های فقیر می ی جوامع و خانواده حاشیه

پردازد و  مواد مخدر هیچ بخشی به روشنی، به این موضوع نمی

بین صاحبان و به اصطالح لردهای مواد مخدر و کارگران حامل 

شود. این طبقاتِ فقیر هستند  مواد مخدر تفاوت فاحشی دیده نمی

گیرند و به  ی افراد فاسد قرار می که همواره مورد سواستفاده

های طویل  ی دستگاه قضایی نیز از دار مجازات تا زندان وسیله

که  المدت در انتظارشان است. در مواردی نیز افرادی به سبب این

گیرند تا زندان و مجازات را  ی قاچاقچیان قرار می مورد معامله

شوند. تمهیدات حقوقی  تحمل کنند، ناچار به اعتراف به گناه می

برای مبارزه با این پدیده نیز در ساختار 

 حقوقی پیش بینی نشده است. 

به سامان نبودن جامعه، امکان قاچاق کاال 

ای فراهم  و ارز را نیز در سطح گسترده

نموده است. اگر به طور نمونه پاساژ 

عالءالدین در خیابان جمهوری را به عنوان 

های همراه لوکس در نظر  مقصد تلفن

ی آن را  بگیریم و امکان دیدن پشت پرده

داشته باشیم خواهیم دید که قاچاقچیان 

مستقر در دبی و تهران، چگونه از زنان و 

عکس از جام جم -یک زن قالیباف در روستای احمدآباد مردان مختلف برای حمل کاالهای خود    
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ای که سبب شد این گفتگو  آقای نجات حسینی، مسئله

شتمتا   فارسرا با شما داشته باشیم، کتاب بر فراز خلیج 

بود که در آن به بیان خاطرات دوران کودکی ختود در مشتهتد 

پیرامون کودکی در همسایگی خود پرداختید و آن را از اولتیتن 

هایی دانستید که شمتا را بته  نمودهای عینی تبعیض و از انگیزه

را معرفی کنید و بگویید چطور “ اصغر”فعالیت سیاسی کشاند. لطفاً 

 با او آشنا شدید؟

ای  ی یک ختانته کردیم، در حاشیه ای که ما در آن زندگی می خانه

ی  اشرافی بود. در واقع با توجه به شغلی که پدرم داشتت، ختانته

کوچکی در حاشیه آن خانه اشرافی را در اختیار ما گذاشته بتودنتد 

کردیم. اصغر را که در اختیار این خانواده بود،  که در آن زندگی می

از روستایی به نام کالته برفی در نزدیکی آرامگاه فتردوستی در 

 مشهد، آورده بودند که برایشان کار کند. 

تا جایی که من به یاد دارم، در آن روستا مزارع وسیع خشتختاش 

ها تریاک زیادی بته  وجود داشت و از طریق کاشت آن خشخاش

ها، بته  کردند. این تریاک آوردند و به انگلستان صادر می دست می

قدری زیاد بود که برای آماده کردنش، خمیر تریاکی را که رنتگ 

فرش نسبتاً وسیعی در  ی سفید و سنگ ای داشت، روی پارچه قهوه

دادند. بوی   کردند و آفتاب می ی اشرافی پهن می  حیاط همان خانه

این حجم از تریاک تا تبخیر شدن و تبدیل رنگ آن به سیتاه در 

پیچید. افراد زیادی  از کشاورزان با این خانواده  کل فضای خانه می

در ارتباط بودند و یکی از این کشاورزان پدر اصغر بود. مادر اصغتر 

ها پیش فوت کرده بود و اصغر با پدر و نامادریتش زنتدگتی  سال

گذراند و چون از کتار  کرد. پدر اصغر دوران سالخوردگی را می می

افتاده بود، هیچ درآمد و امکان معیشتی نداشت، بنابراین اصغتر را 

به بیگاری فرستاده بود تا در عوض هر ماه مبلغی دریافت کنتد و 

سالگی به مدت بیش از  3-6بخور نمیری به دست آورد. او از سن 

کرد و بته نستبتت ستن  ی اشرافی کار می یک سال در آن خانه

اش، کارهای سنگینی به عهده داشت. مثالً آب مصترفتی آن  کم

شتد. آن  ی دستی تامین می ی یک تلمبه خانه از چاه و به واسطه

کردند؛ ایتن  کشیدند و مخزنی را پر می ی دستی می آب را با تلمبه

زد. عالوه بر آن ستایتر کتارهتای  اصغر بود که هر روز تلمبه می

ی آن خانواده مانند جمع آوری آشغال و نظافت و یا ختریتد  روزانه

 داد. کردن را برایشان انجام می

تر نداشتت؛ یتک  این همه در حالی بود که اصغر یک چشم بیش

چشمش بر اثر ابتال به بیماری آبله قبالً از بیتن رفتتته بتود. او 

کرد که با ما بتازی  بازی ما بود اما به قول خودش جرات نمی هم

کنند و یک  ها بازی می کند. در آن سن بنا به سرشت کودکی، بچه

کرد این چنین  کنند اما اصغر جرات نمی سری مسائل را تجربه می

باشد و نهایتاً گاهی در خفا و طوری که افتراد و بستتتگتان آن 

کرد.  آمد و با ما بازی می ی اشرافی او را نبینند، قاچاقی می خانواده

کرد همواره در هراس بود کته متبتادا  وقتی هم که با ما بازی می

گفت اگر او را در حتال بتازی  کسی او را در حال بازی ببیند. می

  گفتگو از مرتضی هامونیان

محسن نجات حسینی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهنتدستی 

ی فنی دانشگاه تهران است. او هتمتزمتان بتا  شیمی از دانشکده

ی ختود شترکتت  اجتماعی زمانته-تحصیل، در مبارزات سیاسی

ی سازمان مجتاهتدیتن  جوید و به عنوان یکی از اعضای اولیه می

در این سازمان  1955آید. نجات حسینی تا سال  خلق ایران در می

به بیتان “  برفراز خلیج فارس” کرد. وی در کتابی با نام  فعالیت می

 خاطرات خود در ارتباط با زندگی خویش پرداخته است.

کتاب برفراز خلیج فارس نجات حسینی، بارها از زوایای مختتلتف 

بررسی شده است. اما در این مصاحبه از دوست دوران کودکی او، 

ی برده داری در ایران سخن به میان آمده است و  و مسئله“ اصغر”

نجات حسینی از خاطرات خود، از اصغر و اصغرهای ایران برایمان 

 کند.  روایت می
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رفتند و با کتاب، دفتر و قتلتم  ها به مدرسه می زمانی که سایر بچه

ی ایتن  پوشیدند، اصغر که از همه سر و کار داشتند و لباس نو می

چیزها محروم بود، به جمع آوری آشغال و سایر خدمات ختانتگتی 

 مشغول بود. 

ی زمانی حدوداً یک ساله اشاره کردید کته  به یک بازه

اصغر در آن خانه بود. بعد از این متدت اصتغتر چته 

 کرد؟ آیا از سرنوشت او اطالعی دارید؟ می

گفت کته  کرد و می او بعد از مدتی، دچار سردرد شد و دائم ناله می

کند. آن قدر سردردهای اصغر شدید شد که بعتضتی  سرم درد می

توانست از جایش بلند شود. همان طتور کته در  روزها حتی نمی

ام، یک روز اصغر را سوار ماشین)جیپ( ارباب کردند  کتابم نیز گفته

های بزرگ داشت، به ده  و از شهری که دکتر و دارو و بیمارستان

ای که هیچ امکاناتی نداشت، پس فرستادند. بعد از شش ماه،  کوره

 شنیدم که اصغر مرده است.

 1945داری که در سال  آیا با توجه به قانونی منع برده

 تصویب و اجرا شد، نگهداری نوکر غیرقانونی نبود؟

گویند چرا به جای کار کردن،  کنند و می کردن ببینند، دعوایش می

 کنی! بازی می

، چه حق و حقوق انسانی از اصتغتر  به عنوان یک برده

گرفته شده بود؟ مثالً اگر بنا به مقایسه باشد، تتفتاوت 

 زندگی شما با اصغر چه بود؟

به هر حال من محفل گرم خانوادگی داشتم، خواهر و برادر داشتم؛ 

ها تنتهتا در  اما اصغر تنها بود. او روزها مرتب کار می کرد و شب

ی ما،  خوابید. در خانه ی حیاط روی زیلو می اتاق کوچکی در گوشه

خوردیم؛ اما اصتغتر  شد و همگی دور هم غذا می ای پهن می سفره

بعد از کمک برای انتقال غذا از آشپزخانه به ساختمان اربابش، در 

ی غذایی را که نصیتبتش  نشست و ته مانده می  ی آشپزخانه گوشه

خورد. ما امکان این را داشتیم که در آن خانه بتازی  شده بود، می

کنیم، بدویم و با هم گالویز شویم و در دنیای کودکی شتادی و 

ناراحتی را تجربه کنیم، اما اصغر در بسیاری از اوقات فقتط یتک 

ترسید که به ما نزدیک شود )مگر زمانتی کته  تماشاچی بود و می

 ی ارباب، کسی آن دور و بر نیست(.  دانست از خانواده می
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ببینید آن موقع و در مورد اصغر که غیرقانونی نبود؛ در حال حاضر 

کنم غیرقانونی باشد. اکنون هم در ایران افراد زیادی  هم فکر نمی

هستند که به همین شکلِ نوکر و کلفت و یا پرستار، برای دیگران 

کند. در واقع  ها نمی کنند و قانون هیچ حمایت خاصی از آن کار می

قانونی وجود ندارد تا کسی را که به مدت کوتاهی و بدون هتیتچ 

کنتد، بته حتق و  شان کمک می ای در خانه قراردادی به خانواده

 حقوقش برساند. 

ی اصغر در عرف جامعته عتادی  آیا در آن زمان، پدیده

 بود؟

بله، این پدیده عرف آن زمان بود و همان طور که گفتم چه بستا 

در حال حاضر هم چنین وضعیتی برای برخی از افراد وجود داشته 

 باشد. 

گتویتیتد در  ی مشخصی مد نظرتان است که می نمونه

 حال حاضر هم این وضعیت وجود دارد؟

ی  سال پیش که به ایران سفر کرده بودم و در خانه 13-14حدود 

یکی از آشنایانم در تهران بودم، یتک روز 

در را کوبیدند. خانم صاحبخانه رفت و در را 

باز کرد. من کنجکاو شدم که بدانتم کتی 

آمده است، در نتیجه سرکی کشیدم. دیتدم 

مردی تقریباً مسن به همراه دختری سیزده

انتد.  ی در ایستتاده چهارده ساله در آستانه-

گفتت کته  آن مرد به خانم صاحبخانه می

کردم و بایتد  زمانی در آن خانه عملگی می

یادتان باشد. آن خانم هم با اندکی فتکتر 

آورم. مترد  کردن گفت که به خاطر متی

ام. پستری  گفت که من از اراک آمتده می

داشتم که نان آور من بود و بته تتهتران 

کرد. با پول بختور و  آمد و عملگی می می

دادم.  آورد، خرج زندگی دخترم را هم می نمیری که او به دست می

ای فوت کرده و متا  اما پسرم چند وقت پیش در یک تصادف جاده

در حال حاضر نان آور نداریم و فقط همین یک دختر را دارم کته 

ی شما کار کند. دختترش، یتک دختتتر  ام تا در خانه آن را آورده

رسید. آن خانم به او گفت  روستایی ساده و سالم و زیبا به نظر می

که من سه پسر نوجوان دارم و شرایطی فراهم نیست کته یتک 

دختر غریبه را پیش خودمان نگه داریم تا برایمان کار کند. آن مرد 

توانی این دختر را برای یکی از  گفت نمی به گریه افتاد و حتی می

پسرانت بگیری!؟ خانم صاحبخانه در عین حال که پول مختصری 

تواند بترای او کتار  به آن پدر داد و معذرت خواهی کرد که نمی

تری کند، به او سفارش کرد که دخترت را به شهر نیاور و بته  بیش

های شهری نده و... آن پیرمرد که از فروش دخترش  دست خانواده

به این خانه نا امید شده بود با اندوه فراوان دست دخترک را گرفت 

ی این تتراژدی  و رفت تا شاید جای دیگری او را بفروشد. مشاهده

 به غایت دردناک بود.

کنید در امروز ایران اصغرها هنتوز وجتود  پس فکر می

دارند و انقالبی که شما هم برای آن تالش کردید بته 

 این موضوع پایان نداده است...

“ پرستار” و “  خدمتکار” به “  نوکر” و “  کلفت”بله، شاید اسم افراد از 

تغییر پیدا کرده باشد اما روابط همچتنتان 

ارباب و رعیتی است. زمانی برده را خرید 

کردند، امتروزه هتم افتراد  و فروش می

فروشند و  نیازمند، خود را به توانمندان می

ترین دستمزدها در بین ثروتمتنتدان  با کم

شوند. همان طتور کته  دست بدست می

ترین سطتح  دانید افرادی که در پایین می

اجتماعی قرار دارند، نیروی کارشان را بته 

هایی که چتنتیتن  فروشند و آن راحتی می

گیرند، جز دستمزدی  نیرویی را به کار می

نا چیز برای زنده ماندن و بتازهتم کتار 

گونه حق  دهند و هیچ ها نمی کردن، به آن

 و حقوقی برایشان قائل نیستند. 

ی ما عالئق دیتنتی دارد و در  که فرهنگ جامعه با توجه به این

اسالم، هرچند که شرایط و حق و حقوقی برای برده ذکتر شتده 

است، اما خودِ برده داری ممنوع نیست، بنابراین استفاده از نیتروی 

کار دیگران در برابر دستمزدی ناچیز حتی با معیارهای مذهبی نیز 

ی ما  که فرهنگ جامعه با توجه به این
عالئق دینی دارد و در اسالم، هرچند که شرایط 
و حق و حقوقی برای برده ذکر شده است، اما خودِ 
برده داری ممنوع نیست، بنابراین استفاده از نیروی 

کار دیگران در برابر دستمزدی ناچیز حتی با 
معیارهای مذهبی نیز قابل توجیه است. ممکن 

جای   است برخی بگویند که نوکر و کلفت در همه
دنیا وجود دارد و افراد برای کارهای خانه کمک 

گیرند. اما امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته،  می
ها در هر رده و مقامی که باشند،  اکثراً خانواده

دهند؛  شان را انجام می خودشان کارهای داخل خانه
مگر در مواردی استثنائی مانند بیماری و یا رفت و 

 آمد زیاد.
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آورید، اولین کاری که  تان می وقتی کسی را جهت تمیز کردن خانه

ی مالیات اطالع دهید و حق و  کنید این است که باید به اداره می

کنید، شامل حق بیمته و  حقوقی که شما از این بابت پرداخت می

ی شما  شود و این شخص اگر در زمانی که در خانه بازنشستگی می

برای او در نتظتر   تواند از حقوقی که بیمه هست، آسیبی ببیند، می

که شما حق ندارید کسی  گیرد، استفاده کند. در واقع جدا از این می

تر از آن چیزی که حق کارگران در شرایط فعلی  را با دستمزدی کم

تان بیاورید، حتی اگر دستمزد زیادی هم بترای او  است، به خانه

ی مالیات اطالع ندهید، مرتتکتب جترم  درنظر بگیرید اما به اداره

 اید.  شده

شما معتقد هستید که در جتوامتعتی 

چنتان بترده داری  چون ایران، هم

حالیست کته در جتوامتع   دروجود دارد و این 

 گویم؟ گونه نیست. درست می تر، این پیشرفته

بگذارید مثالی از کشور سوئد برایتان بزنم. حدود 

هفت سال پیش در دورانی که دولت بورژوایی به 

متاریتا ” سر کار آمد، خانم ژورنالیستی بته نتام 

که سیاستمداری فعال از حزب میتانته “  بورلیوس

رو )مدرات( بود، به عنوان وزیر بازرگتانتی ایتن 

کشور انتخاب شد. فردای آن روزی که اعالم شد 

ی  این خانم وزیر بازرگانی شده است، روزنتامته

آفتون بالدت نوشت که خانمی با این نام و نشان 

با ما تماس گرفته و گفته است که بیست ستال 

ساله بوده است، به متدت  16پیش، هنگامی که 

ی این  یک ماه به طور غیرقانونی و سیاه در خانه

کرده استت.  خانم وزیر، از نوزادش نگهداری می

سر و صدای زیادی در این خصوص به راه افتاد؛ 

که چرا این خانم در آن زمان بدون اطالع دادن 

ی مالیات و به صورت سیاه او را استخدام  به اداره

کرده است. به همین سبب این خانتم وزیتر در 

تلویزیون حاضر شد و از مردم عذرخواهی کترد. 

قابل توجیه است. ممکن است برخی بگویند که نوکر و کلفت در 

جای دنیا وجود دارد و افراد برای کارهتای ختانته کتمتک   همه

ها  گیرند. اما امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته، اکثراً خانواده می

شان را  در هر رده و مقامی که باشند، خودشان کارهای داخل خانه

دهند؛ مگر در مواردی استثنائی مانند بیماری و یا رفت و  انجام می

آمد زیاد. در چنین مواردی اگر برای کارهای درونی خانه متانتنتد 

نظافت، آشپزی و شستشو فردی را به کار می گیرند، بتایتد او را 

کته پتول  استخدام کنند. حق ندارند فردی را بیاورند، بدون ایتن

چندانی به او بدهند و هیچ مسئولیتی هم در قبالش نداشته باشند، 

یا از پرداخت حق کارفرما شانه خالی کنند. اکنون در سوئد، شتمتا 
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دانم این کار خطا بوده اما  گفت که حقیقتاً می

بیست سال پیش، ما وضع متالتی ختوبتی 

دار هم شده بودیم و تتحتت  نداشتیم و بچه

تاثیر آن شرایط، دست به انجتام ایتن کتار 

 خالف قانون زدیم. 

اما این پایان ماجرا نبود؛ همان زمتان یتک 

جوان وبالگ نویس، از طتریتق وبستایتت 

که میزان درآمد افتراد -ی مالیات سوئد  اداره

، رقتم -کنتد را به صورت عمومی منتشر می

درآمد بیست سال پیش خانم وزیر را درآورد و 

این اطالعات را در وبالگش منتتشتر کترد. 

یعنی بیست و -داد که در آن زمان اطالعات منتشر شده، نشان می

، این خانم و همسرش، سالیانه یک متیتلتیتون -هفت سال پیش

کرون سوئد درآمد داشتند؛ یعنی وقتی که حقوق یتک کتارمتنتد 

هشت هزار کترون بتود. چتیتزی -متوسط، ماهیانه حدود هفت

ها نوشتند، این خانم در طی یک هفته، استعفا  نگذشت که روزنامه

داد و هرچه که داشت فروخت و به انگلستان رفتت تتا دیتگتر 

 ها دروغ گفته بود، نیفتد.  چشمش به مردمی که به آن

شوید که تفاوت چقدر زیاد است. در سوئد  با همین مثال متوجه می

ترین کارها را هم انتجتام دهتد،  ترین و یا ساده اگر فردی سخت

زندگی این فرد از یک کیفیت نسبی برخوردار است و حق و حقوق 

تواند یک سندیکا را در کنار خودش داشته باشد  خودش را دارد. می

و در دادگاه از کارفرما شکایت و نسبت به کمبتود دستتتمتزدش 

اعتراض کند. در واقع باید در نظر داشت، درست است کته کتار 

ی استتتثتمتار،  مزدی در همه جای جهان وجود دارد اما مسئتلته

 ی دیگری است که در جاهای گوناگون شدت و ضعف دارد. مسئله

های اجتماعی کم و بتیتش  که در سوئد همه گونه نارسائی با این

وجود دارد، ولی به طور نسبی بسیاری از مسائل اجتماعی در ایتن 

کشتور   هایی که در ایتن ی ما ایرانی کشور حل شده است. وظیفه

کند که دستاوردهای مثبت و ستازنتده  کنیم، ایجاب می زندگی می

تتوانتد آمتوزنتده بتاشتد، بته  ای را که شاهد آن هستیم و متی

 هموطنانمان در ایران منتقل کنیم.

شما در خاطرات خود گفتید اصغر 

برای پیوستتتن تان های از انگیزه

به گروهی سیاسی با هدف ایجاد عدالتت و 

ی این پتدیتده،  برابری بود. چه طور مشاهده

 گذاشت؟ تاثیر مشابه بر سایر شهروندان نمی

ی شهرونتدان  خوب این سوال را باید از بقیه

های متختتتلتف، از  پرسید ولی اصوالً نگاه

های اجتماعی و خانوادگی مختلفی که  زمینه

هر فرد تجربه کرده است و نیز آگاهی فترد، 

گیرد. امروزه در ایران شاهد آن  سرچشمه می

هستیم که بسیاری از جوانان  که در همتان 

ها وخواستهایشتان را در  آل های سنی آن زمان ما بودند، ایده رده

کنند. این احستاس  یک دنیای خیالی دور از دسترس، جستجو می

ها در شرایطی است که در آن بته  ی آن ناشی از تجربیات روزمره

برند. در دوران جوانی ما، یک سری تغیتیتر و تتحتوالت  سر می

سیاسی و اجتماعی در کوبا، الجزایر و فلسطین در جریان بود کته 

گتذاشتت.  ی ایران، بر امثال من تاثیر متی ها در جامعه انعکاس آن

ی  که در همان زمان هم همه به فکر حل مسائل جامعه ضمن این

افتادند. طبیعی است که زندگی خانوادگی، وضع معیشتتی  خود نمی

ها تاثیر گذار  ی آگاهی افراد در تعیین خط مشی فکری آن و درجه

 است. 

ها و یتا  گردم. در همان حیاط که با بچه ام برمی به دوران کودکی

ها احساستی  ی بچه کردیم، همه بستگان کارفرمای پدرم بازی می

را که من نسبت به اصغر داشتم، نداشتند و علت هم مشخصاً بته 

شد. چه  شرایط زندگی و امکاناتی که در اختیارشان بود، مربوط می

بسا که شرایط زندگی برخی طوری باشد که خودشان را متحتق 

ها ختدمتات ارائته  بدانند از اصغرها استفاده کنند و اصغرها به آن

 دهند. 

 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

گردم. در  ام برمی به دوران کودکی

ها و یا بستگان  همان حیاط که با بچه

ی  کردیم، همه کارفرمای پدرم بازی می

ها احساسی را که من نسبت به اصغر  بچه

داشتم، نداشتند و علت هم مشخصاً به 

شرایط زندگی و امکاناتی که در اختیارشان 

شد. چه بسا که شرایط زندگی  بود، مربوط می

برخی طوری باشد که خودشان را محق 

بدانند از اصغرها استفاده کنند و اصغرها به 

 ها خدمات ارائه دهند. آن
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خشونت و ارعاب مجبور به ماندن در وضعیت موجود باشد. بر 

های  درصد انواع برده 64اساس تخمین سازمان بین المللی کار، 

درصد تحت  34جهان امروز، مورد استثمار اشخاص حقیقی و 

 های نظامی شورشی قرار دارند. استثمار دولت یا گروه

بردگی دوران مدرن، اشکال و اهداف متنوعی دارد ولی ویژگی 

گرفتن ”ی آن ها، استثمار است. در تعریف بردگی، آن را  ثابت همه

اند؛ وقتی که فردی اختیار  تعریف کرده“  آزادی و حق دیگران

دهد و حق انتخاب یا حق امتناع مثالً از کار  بدنش را از دست می

شود. آزادی فرد با اجبار، خشونت، تهدید،  اجباری از او سلب می

شود که فرد  شود و مانع می سواستفاده از قدرت و فریب سلب می

 شرایط خود را تغییر دهد یا از وضعیت نامطلوب خارج شود.

 کودکان به عنوان بردگان دنیای مدرن

بارتر  چه فاجعه در بین مصادیق مطرح شده در بردگی مدرن، آن

است، بردگی زنان و کودکان است. کودکان در رابطه با اشکال 

تری برخوردارند. کار اجباری  پذیری بیش مدرن بردگی، از آسیب

ترین و استثمارآمیزترین انواع کار  کودکان در خانه یکی از گسترده

کودکان در جهان کنونی بوده و مقابله با آن بسیار دشوار است. 

دسترسی به کودکان کارگر خانگی سخت است؛ زیرا از یک سو 

ی کارفرمایان خود هستند و از سوی  ی خانه پشت درهای بسته

کند. در  دیگر، جامعه کار این کودکان را امری عادی تلقی می

های عملی  واقع، کار اجباری کودکان در خانه و بسیاری از ویژگی

 آن، مشابه بردگی است.

بدترین شکل ”چه  میلیون کودک درگیر آن 9/6در حال حاضر 

خوانند؛ یعنی بردگی رَهنی و نظام ارباب و رعیتی، کار  می“  کار

  کودکان حراجی، محصول دنیای مدرن
ی  کشی از انسان و سلب آزادی و اراده داری، تاریخ بهره تاریخ برده 

هاست. از زمانی که  اوست. شکوه تمدن مادی بشر مدیون برده

داری آغاز شد.  بردار نفع برد، برده انسان از تالش انسان فرمان

ی ازدیاد  ی کمون اولیه و بر پایه داری در مرحله  نظام برده

ی مالکیت فردی بود، شکل گرفت و  نابرابری اقتصادی که ثمره

ی برده چنان جزء الینفک زندگی بشر شده بود که  مسئله

فیلسوفانی چون افالطون و ارسطو برده داری را بخش جدایی 

های  آوردند. در طول قرن ناپذیر حیات اجتماعی بشر به شمار می

ها در ایاالت متحده و بریتانیا و پیدایش  های برده شورش 13تا  15

ی لغو  هایی در زمینه های مدنی در این زمینه باعث پیروزی جنبش

داری شد؛ اما این به معنای پایان بردگی نبود. غیرقانونی  برده

کردن یک چیز، به معنای نابودی آن نیست، بلکه فقط آن را از 

کند. در جهان جدید با توجه به ذهنیت تاریخی و  دید پنهان می

باستانی از برده، سخن گفتن از بردگی شاید باورپذیر نباشد، ولی 

میلیون  98چه واقعیت دارد این است که امروزه دستکم بیش از  آن

در “  واک فری”برند. این آمار را بنیاد  انسان در بردگی به سر می

آخرین گزارش خود اعالم کرده است و ایران در این گزارش، از 

هزار  ۶۴۰کشوری که در فهرست قرار دارند، با داشتن  ۰۰۷میان 

 ی بیستم قرار گرفته است. ی مدرن، در رده برده ۳۱۱و 

 بردگی در دوران مدرن

شاخص بردگی جهانی که توسط بنیاد واک  3418در گزارش سال 

اند:  فری در استرالیا منتشر شد، بردگی را این گونه توصیف کرده

هایی از بهره کشی که در آن فرد به دلیل تهدید،  موقعیت”

خشونت، زورگویی، سواستفاده از قدرت یا حیله، امکان سرپیچی از 

تواند شامل  بنابر این تعریف، بردگی می“.  دستور یا ترک را ندارد

اجبار به انجام کار رایگان برای پرداخت وام، کار اجباری، خرید و 

گری،  فروش کودکان، بردگی کودکان، ازدواج اجباری، تکدی

بردگی جنسی، کار پشت درهای بسته و کار در فضاهای کارگاهی 

غیر رسمی و استخدام خانگی باشد؛ به نحوی که فرد قربانی زیر 

  امیر چمنی

  آسیب شناس اجتماعی

56 

ژه
 وی
ی
ده 

رون
پ

 
ی 
اع
تم
 اج



63شماره   
 مرداد
1395 

ی ویژه
پرونده 

 
ی 
 اجتماع

57 

فروشی  اجباری شامل جذب برای حضور در منازعات مسلحانه، تن

خصوص تولید  های نامشروع، به های جنسی و فعالیت و تولید فیلم

تر  و قاچاق مواد مخدر هستند. از نظر جنسیتی، کودکان پسر بیش

در کشاورزی، جرایم کوچک و تجارت مواد مخدر و دختران در 

تن از این  3/1شوند.  استثمار جنسی و خدمات خانگی اسیر می

شوند، یا توسط  کودکان قربانی قاچاق هستند، که یا دزدیده می

 رسند. هایشان به فروش می خانواده

ها و متردان  در تایلند زنان و کودکان به تن فروشی به توریست

توریسم، بحتران  شوند. به دنبال بحران سکس تایلندی واداشته می

آید که وجود انبوه کودکانتی استت کته  دیگری نیز به وجود می

ها هستتتنتد کته  ی این زنان و کودکان با توریست حاصل رابطه

پدرانشان متعتلتوم 

نیست چه کستانتی 

 هستند.

در هند و پاکستتان 

هزار کتودک  644

در صنعتت فترش 

مشغول به بردگتی 

هستند. بترختی از 

هتتتا دزدیتتتده  آن

اند، و بترختی  شده

دیگتر در بترابتر 

ی دریتافتت  وعده

حقوقی مناسب، از 

سوی والدیتنتشتان 

اند. پسران بدون  ها به بردگی رهنی سپرده شده برای کار در کارگاه

دریافت هیچ حقوقی به هجده ساعت کار روزانه در هفت روز هفته 

شتونتد، داغ  خورند، شکنجه می ها کتک می شوند. آن واداشته می

شتونتد در  مانند و معموالً مجبور می شوند، گرسنه و برهنه می می

 ها بخوابند. همان کارگاه

 بردگی مدرن و کودکان کار در ایران

وضعیت بردگی مدرن در خصوص کودکان در ایران تقریباً شبیه 

های  مصادیق جهانی آن است. مواردی که وجود دارند و در گزارش

ی لغو کار کودک  ی خبرنگاران یا فعاالن اجتماعی حوزه هر روزه

های  شود عبارتند از: کار کودکان در کوره ها پرداخت می به آن

های غیررسمی صنایع کوچک و  آجرپزی، کار کودکان در کارگاه

ی کودکان به اشخاص یا  های خانگی، فروش یا اجاره کارگاه

باندهای مافیایی جهت کارهایی از قبیل تکدی گری، توزیع مواد 

مخدر، گماردن به کارهایی نظیر دست فروشی کنار خیابان یا مترو 

ها و نهایتاً قاچاق به کشورهای دیگر  یا گل فروشی سر چهارراه

جهت فروش اعضای بدن یا بهره کشی جنسی و کارهای 

 کارگاهی.

میلیون نفر  ۷آمارهای غیررسمی، تعداد کودکان کار در ایران را تا 

زننتد.  تخمین می

متتتتتترکتتتتتتز 

هتتای  پتتژوهتتش

مجلتس تتعتداد 

کودکان کتار در 

میلیون  ۳ایران را 

هزار نفتر  ۰۱۱و 

اعالم کرده است. 

ی  در ایران متاده

قانتون کتار،  ۷۴

اشتغال کتودکتان 

ستال را  ۰۰زیر 

ممنوع دانستتته 

است. این قانتون 

ساله نیز شترایتط ختاصتی  ۰۸تا  ۰۰چنین برای کار کودکان  هم

بینی کرده است؛ اما این موارد قانونی عمالً نادیده گترفتتته  پیش

هتا یتا متتترو  ها را سر چهارراه شود. کودکانی که هر روز آن می

توانند بنویسند؛ تنها چیزی که  توانند بخوانند نه می بینیم، نه می می

ها از صبح کتار  اند کار کردن است. آن از همان ابتدا آموزش دیده

کنند تا شب پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با  می

خیال راحت مواد بکشند. کارگران کوچکی که اگر خوب کار کنند، 
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ای هم که توسط مالکان جدید  گرانه شوند. نوع رفتار متکدی می

گیرد، متفاوت است. برخی به  این نوزادان و کودکان صورت می

کنند یا مدام در حال گریه  شوند، یا بازی می حالت عادی رها می

کردن هستند تا مالکانشان از این طریق حس ترحم عابرین را 

که از دست گریه و  برانگیزانند. ولی در اغلب موارد برای این

ها مقداری تریاک  های طبیعی نوزادان خالص شوند، به آن شیطنت

 شود تا بخوابند.  خورانده می

 ۰۰ی اجتماعی شورای شهر تهران  فاطمه دانشور، رئیس کمیته

“ خواب و روسپی کارتن”آبان سال گذشته گفته بود تعدادی از زنان 

“ هزار تومان ۰۱۱تا  ۰۱۱”نوزادان خود را پس از زایمان، به قیمت 

، خرید و   ی قضاییه ی کل حقوقی قوه فروشند. هر چند اداره می

اقدامی ”را، “  حتی با عنوان فرزندخواندگی”فروش کودک 

 اعالم کرده است.“ مجرمانه

خرداد در  ۳۱احمد دلبری، مدیرکل بهزیستی استان تهران هم 

کودک در  ۰۰۱گو با خبرگزاری میزان از شناسایی و انتقال  و گفت

معرض فروش به مراکز بهزیستی تهران خبر داده است.  سال 

کودک برای نگهداری به سازمان بهزیستی کشور  ۰۰۱گذشته نیز 

درصد، کودکانی بودند که از  ۶۱واگذار شدند که از این تعداد حدود 

 طریق اورژانس اجتماعی به مراکز آورده شده بودند.

ی اعتماد  مصطفی از کودکان کار دروازه غار در مصاحبه با روزنامه

در هشت سالگی، من با فال فروشی و چایی فروشی و ”گوید:  می

ی درس و  شربت فروشی و این جور چیزها شروع کردم. هزینه

مشق و این جور چیزها را باالخره هم خودم و هم برادرم کمک 

نه سالی هست که دیابت دارند و -کردیم. چون پدرم هشت

توانند کار کنند. باالخره خودم مجبور بودم... یا خودم یا برادرم  نمی

ی درس و مشق و خانه را  از یک راهی... از راه حالل هزینه

 “.فراهیم کنیم

هایی که فروخته  داند با بچه او در جواب این سوال که آیا می

خواهند کاری چیزی...  ازشان می”گوید:  کنند؟ می شوند چه می می

ی جنسی یا  سر کاری چیزی بفرستندشان یا این که سواستفاده

 برایشان کارهای  ًها را تربیت کنند که مثال خالفی چیزی... این

خریداران فراوانی دارند. قیمت این کودکان برده معموالً از صتد 

کته از  هزار تا پنج میلیون تومان است. این کودکان عالوه بر این

و حقوقی مانند تحصیل و آموزش “  کودکی کردن” ای مانند  مقوله

های جنسی و  محروم هستند، بر اثر اجبار به کار، در معرض آسیب

گیرند. از طرفی نیز  روانی نیز قرار می-های جسمی و روحی بیماری

 ی نامناسب و تن ضعیف هستند. دارای تغذیه

ی اجتماعی  به یک پدیده“  نوزاد فروشی”ست  از دیگر سو، مدتی

ها در ازای دریافت  نوپا در ایران تبدیل شده و برخی خانواده

ها تومان نوزاد یا نوزادان خود را به متقاضیان واگذار  میلیون

میلیون تومان  14تا  9کنند. این رقم در تهران چیزی بین  می

ها پس از شناسایی نوزادانی  است. در این میان، دالالن و واسطه

آیند، اقدام به خرید و فروش  که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می

کنند. اخیراً تصویر یک آگهی که روی دیوارهای شهر  آنان می

تهران چسبانده شده بود، در فضای مجازی منتشر شد که محتوای 

ساله، با قیمت توافقی بود. شهیندخت  8ای  آن فروش پسربچه

موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اوایل 

امروز شاهد ”وگو با خبرنگار ایلنا گفت:  تیرماه سال جاری در گفت

ی  فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم. پدیده

ای از عوامل، زنجیروار  فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعه

گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش  در کنار هم قرار می

خوابی و ازدواج  شود. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن

تواند باعث سوق دادن زنان  کودکان از جمله عواملی هستند که می

 “.به سمت فروش کودکان خود شود

کنند اغلب  مادران و پدرانی که اقدام به فروش کودکان خود می

ها عالوه بر این که  معتاد و متکدی و کارتن خواب هستند. این

ها  امکان نگهداری فرزندانشان را ندارند، بلکه از طریق فروش آن

گویند،  آورند. برخی هم در توجیه کارشان می پولی نیز به دست می

ای نخواهند داشت، شاید پیش  ها آینده طبیعتاً فرزندشان پیش آن

ی جدید زندگی بهتری داشته باشند. اما تعداد بسیار اندکی  خانواده

خرند که مشکل نازایی دارند،  هایی می از این کودکان را خانواده

ها توسط باندهای مختلف، اعم از متکدیان، خریداری  اغلب آن
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های شیرخوار را  های دیگر. بچه راه  خالف انجام دهند یا خیلی

روند توی متروها و این ور و  گیرند و باهاشون می  اجاره می ًمثال

ام است، شام نداریم. باالخره از  گویند بچه روند می آن ور. می

خواهند کار کنند و به دست بیاورند. از  ای می طریق آن یک هزینه

تومان  ۰۰تومان  ۳۱ای  ام که از هر بچه ها. شنیده طریق این بچه

ها کار بکشند و به عنوان پسر خودشان  گیرند که از این اجاره می

 “.معرفی کنند به مردم. که مردم یک چیزی بهشان کمک کنند

ی اعتماد گفته  ای، یک مددکار اجتماعی به روزنامه طی مصاحبه

ای در دروازه غار تهران کشف شده که  سال گذشته خانه”است: 

شدند. کودکان را هر روز  کودک در آن نگهداری می ۰۱تا  ۶۱

کسانی که این “.  گرداندند بردند و آخر شب باز می صبح می

ها  کودکان را خریده یا اجاره کرده عالوه بر توزیع مواد مخدر، آن

را جهت دستفروشی، تکدی گری، فال فروشی و گل فروشی، به 

کنند و در  صورت تیمی و انفرادی در نقاط مختلف شهر پخش می

اند فقط غذا  ها، برای کودکانی که خریده شده وار آن ازای کار برده

ای، ماهیانه مقادیری  دهند، و برای کودکان اجاره و جای خواب می

 شود. پول، یا مواد مخدر به والدینشان پرداخت می

گزارشی منتشر کرده  33بهمن ماه سال  33ی اعتماد در  روزنامه

ای به نام راحله است.  ساله 19است که موضوع آن فروش دختر 

مادر مواد فروشش در زندان است و برادرش سرپرستی او را به 

خواهد او را تحویل  عهده دارد. راحله شناسنامه ندارد. برادرش نمی

مشتری ”گوید:  ی خیریه دهد و به ماموران بهزیستی می موسسه

خرند. برای چه تحویل  دارد، او را تا دو و نیم میلیون تومان می

برادر “...  شما بدهم؟ دو میلیون بده بچه را ببر هر جا که خواستی

راحله، در حراج خواهرش، نیم میلیون تومان هم به مشتری 

 دهد! تخفیف می

 

 منابع:

ی محمدکاظم شجاعی، انتشارات  بیلز، کوین و دیگران، بردگی مدرن، ترجمه

 1965سبزان، 

 1933ماه بهمن  33ی اعتماد،  روزنامه

 های: رادیو فردا، دویچه وله، عصر ایران، ایلنا وبسایت

http://shahreketabonline.com/products/author/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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گفت تقدس مالکیت در فقه و شریعت اسالمی است. یعنی در فقه 

سوم شکل گرفته )چیزی که -و شریعت اسالمی که از قرن دوم

شناسیم( و   حداقل ما امروز آن را تحت عنوان شریعت اسالمی می

ی مالکیت بسیار جدی، مهم و محوری  ی فقها، مسئله در اندیشه

است و همان طور که گفتم مسئله حتی فراتر رفته، به یک اصل 

ای به  مقدس تبدیل شده است. به همین دلیل حتی در فقه، قاعده

“ علی اموالِهِم الناسَ مسلََّطون”بر اساس حدیث “  ی ید قاعده”نام 

وجود دارد؛ یعنی هر کسی هر چیزی که در اختیار دارد، تا زمانی 

شود.  که خالف آن ثابت نشده، جزو اموال آن شخص محسوب می

فرض کنید که من کتابی در اختیار داشته باشم؛ تا وقتی که شما 

ی من است، قاعده  بینید این کتاب در دست و یا در کتابخانه می

که کسی بیاید  این است که آن کتاب را مال من بدانید؛ مگر این

شکایت کند و بگوید این کتاب مال من نیست و این ادعا را ثابت 

کند. در آن صورت، یعنی وقتی ثابت شد که من از کسی دزدی 

شود.  ام یا مال دیگری را تصاحب کردم، داستان متفاوت می کرده

ی فقهی ید در طول تاریخ بسیار نقش آفرین   بر این اساس، قاعده

که قوانین و مقررات عرفی به  بوده، چرا که در گذشته و قبل از آن

ها و کسانی که  ها، دولت وجود بیاید، این قاعده بر قوانین حکومت

 کردند، بسیار موثر بوده است.  داوری می

-البته برخی از مسلمانان و حتی روحانیون مسلمان در طی شصت

ی مالکیت را چندان مقدس  اند که قاعده هفتاد سال اخیر بوده

شمارند. مثالً دکتر شریعتی از همین حدیث، تفسیر کامالً  نمی

چون اسم جمع است، “  الناسَ”متفاوتی داشت. او معتقد بود که 

شان  دهد که جامعه و مردم به اعتبار هویت جمعی این معنا را می

  حسن یوسفی اشکوری: روحانیت، مدافع نظام ارباب و رعیتی بود

که منجر به لغو -اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی 

با مخالت مراجع تقلید و  -شد نظام ارباب و رعیتی می

خصوص آیت اق بروجردی مواجه بود. این مخالفت در حدی  به 

جدی بود که شاه ایران و دولت وقت آن، عمالً تا زمان فوت آیت 

عنوان اولین سوال  اق بروجردی این پروژه را تعلیق کرد. به 

که الغای نظام ارباب و رعیتی باید اقدام مثبتی  بفرمایید نظر به این

ی  باشد)فارغ از دیگر نکات مثبت یا منفی انقالب سفید(، چرا طبقه

 روحانیت در آن زمان به مخالفت با این اصالحات برخاست؟

در پاسخ به این سوال شما و دلیل مخالفت علما و روحانیون با 

ی اصالحات ارضی در آن مقطع زمانی، باید به سه نکته به  پروژه

 عنوان دلیل اشاره کرد. 

توان  دلیل اول مخالفت علما با اصالحات ارضی، اصالت و حتی می

  گفتگو از سیمین روزگرد
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پژوه است.  حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، محقق و دین

ی مجلس شورای اسالمی در  ی اولین دوره سخنرانی این نماینده

ایران در کنفرانس برلین جنجال بسیاری به پا کرد؛ آقای اشکوری 

پس از این کنفرانس دستگیر و طبق حکم دادگاه روحانیت تهران، 

در ابتدا به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض 

 شد.

از حسن یوسفی اشکوری که در دوران پیش از انقالب، به عنوان 

شد، تاکنون آثار متعددی  شناخته می“  یک روحانی انقالبی”

به چاپ “  خرد در ضیافت دین”و “  در تکاپوی آزادی”منجمله 

 رسیده است. 

ی خط  ی این شماره از ماهنامه ی ویژه با توجه به موضوع پرونده

ایم و به بررسی دیدگاه روحانیت  پژوه رفته صلح، به سراغ این دین

قبل از انقالب در رابطه با نظام ارباب و رعیتی و دالیل مخالفت 

که از این -این طبقه با اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی 

اصالحات تحت عنوان برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی هم یاد 

 ایم.  ، پرداخته-شود می
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بر اموالشان مسلط هستند و نه فرد؛ که به هر حال این یک تفسیر 

ی اخیر در برابر  گرایانه و سوسیالیستی است و در چند دهه چپ

ی فقهی ید به وجود آمده است. اما همان طور که خدمتتان  قاعده

شمردند و به  را بسیار مقدس می  گفتم، علما و فقها، این قاعده

همین دلیل در زمان طرح اصالحات ارضی آن را مغایر اصل 

کردند.  دانستند و با آن مخالفت می فقهی، شرعی و اسالمی می

جا  دیدند حکومت و دولت قصد دارد مالکیت را جابه وقتی که می

هایی را که در اختیار افراد خاص و یا خوانین به طور  کند و زمین

ها بگیرد، در برابر آن موضع  خاندانی و ارثی بوده است، از آن

ها متعلق به  ی ید، این زمین گفتند بر اساس قاعده گرفتند و می می

 ها بگیرد. آنان است و هیچ کسی حق ندارد از آن

کاری  ی اطالحات ارضی، محافظه عامل دوم مخالفت با الیحه

روحانیت و سنتِ حف  وضع موجود است. اصوالً جدای از آن 

ی اول، روحانیون مسلمان، اعم از شیعه و سنی و به  قاعده

خصوص شیعه که از قرن پنجم و در دوران آل بویه به وجود 

ها و حاف  وضع  ها و دولت آمدند، همواره در پیوند با حکومت

های اجرایی و تدوینی  اند. بنابراین، اگرچه در دستگاه موجود بوده

نقش مستقیم نداشتند، ولی یکی از اجزای هیات حاکمه بودند. این 

وضعیت حتی در عصر صفویه هم که پیوند تنگاتنگی با نهاد قدرت 

و سلطنت پیدا کردند، تقویت شد. طبعاً چنین نیروهایی محافظه 

خواهند وضعیت  شوند چرا که خواهان تغییر نیستند و نمی کار می

ی آن  موجود دگرگون شود. روحانیون ما هم در دورانی که درباره

ها  کنیم، به شدت محافظه کار بودند که در راس آن صحبت می

هم مرحوم آیت اق بروجردی به عنوان وارث یک سنت دیرین 

فکری و فقهی شیعی، بود و طبعاً هر حکومت و دولت و یا فکر و 

خواسته در وضعیت موجود تغییری ایجاد کند،  ای که می اندیشه

  کردند.  شدند و مخالفت می دچار آشفتگی می

ی سوم، پیوند طبقاتی علما و روحانیان با طبقات فرادست  و مسئله
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خواستند یک سری تغییرات و یا اصالحاتی را  قرار گرفته بودند، می

در نظام اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند، روحانیت همواره، 

ی  ایستاد؛ مگر در آستانه تمام قد در برابر این تغییرات می

مشروطیت که برخی از روحانیان مثل سید محمد طباطبایی، سید 

عبداق بهبهانی و سید جمال واع  اصفهانی و شیخ محمد واع  

در تهران که به تدریج با این اصالحات و تغییرات همراهی کردند 

و بعدها کسانی مثل نائینی و آخوند خراسانی هم در عراق و در 

ها آمدند و همراهی  نجف همراه آنان شدند. در واقع چون این

کردند، مشروطه پیروز شد. تا 

دوران انقالب هم وضعیت به 

همین ترتیب ادامه داشت و در 

این مورد خاص هم، نه تنها 

روحانیون خواهان تغییر وضع 

موجود و تغییر در نظام ارباب و 

رعیتی نبودند، بلکه قویاً مدافع 

 آن نیز بودند. 

را هم اضافه کنم که   البته این

زشتی و بدی نظام ارباب و 

رعیتی و یا واژگانی نظیر 

ی نفی استثمار، چیزهایی  مسئله

-نبوده که در فرهنگ ایرانی

اسالمی یا شیعی خودمان 

ی  مسبوق به سابقه باشد. همه

ی مشروطه به بعد  ها از دوره این

، یعنی زمانی که حزب توده و 1934و به طور خاص بعد از شهریور 

جریان چپ در ایران فعال شد و تحت تاثیر تفکر چپ مدرن، 

مفهوم یافت. بنابراین روحانیون اساساً با این اصطالحات و ادبیات 

آشنا نبودند؛ اما از زمانی هم که این ادبیات مطرح شد عموم 

روحانیون با آن مخالفت کردند. دلیل هم این بود که این افکار را 

کردند.  به عنوان تفکر کمونیستی، الحادی و ضد اسالمی تلقی می

که خود من در قم بودم، شاهد موضع گیری  54و  94ی  در دهه

از جمله مالکان، بازاریان و حکومتگران است و این پیوند طبقاتی 

علما و   طبعاً حاف  منافع طبقاتی قشر روحانی بوده و وقتی

خواهد به وقوع  دیدند که یک دگرگونی مهمی می روحانیون می

کردند. چرا که در این تغییرات رادیکال  بپیوندد، با آن مخالفت می

 دیدند.  منافع طبقاتی خود را در معرض تهدید می

ی خوبی در رابطه با پیوند طبقاتی روحانیت با  به نکته

جا که در  فرادستان اشاره کردید. بر این اساس و از آن

آن زمان نظام ارباب و رعیتی و استثمار آشکار طبقات فرودست 

توان گفت که  وجود داشت، آیا می

ی روحانیت، به  گاه طبقه هیچ

صورت مجزا و آشکار خواستار 

ملغی شدن این نظام و پایان 

 استثمار رعایا نشد؟ 

همین طور است. روحانیون و علما 

ی انقالب،  ی بیست تا دوره از دهه

اساساً در این زمینه مخالفتی با 

نظام حاکم نداشت و اصالً 

روحانیون بخشی از هیات حاکمه 

بود؛ هرچند که در ساختار دولت و 

حکومت نبودند. البته الزم است 

اشاره کنم که منظور از روحانیان، 

ی روحانیون یعنی  کل مجموعه

آن کسانی که معمم تلقی 

تر منظور،  شدند، نیست و بیش می

ی  ی روحانیت است. به هر حال همه آن قشر فوقانی طبقه

روحانیون هم در یک رده نیستند و منظور من مراجع تقلید، علمای 

درجه اول، به خصوص علمای بزرگ در شهرهایی مثل قم، 

اصفهان، تهران، شیراز و مشهد است که، چه در شهر و استانشان 

 و چه در کل کشور اثرگذار بودند. 

حتی از همان دوران پیش از مشروطه که نسیم تغییرات در ایران 

وزید و بعضی از روشنفکران، تاجران و افرادی که تحت تاثیر غرب 

حتی از همان دوران پیش از مشروطه که نسیم تغییرات در ایران 

وزید و بعضی از روشنفکران، تاجران و افرادی که تحت تاثیر غرب 

خواستند یک سری تغییرات و یا اصالحاتی را  قرار گرفته بودند، می

در نظام اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند، روحانیت همواره، 

ی  ایستاد؛ مگر در آستانه تمام قد در برابر این تغییرات می

مشروطیت که برخی از روحانیان مثل سید محمد طباطبایی، سید 

عبداق بهبهانی و سید جمال واع  اصفهانی و شیخ محمد واع  

در تهران که به تدریج با این اصالحات و تغییرات همراهی کردند 

و بعدها کسانی مثل نائینی و آخوند خراسانی هم در عراق و در 

ها آمدند و همراهی  نجف همراه آنان شدند. در واقع چون این

کردند، مشروطه پیروز شد. تا دوران انقالب هم وضعیت به همین 

ترتیب ادامه داشت و در این مورد خاص هم، نه تنها روحانیون 

خواهان تغییر وضع موجود و تغییر در نظام ارباب و رعیتی نبودند، 

 بلکه قویاً مدافع آن نیز بودند.
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ی بیست از طریق  روحانیون در برابر افکار چپ اسالمی که در دهه

شریعتی، مجاهدین و جاما  حزب خدا پرستان سوسیالیست و بعدها 

از روحانیان هم بودند  باب شده بود، بودم. البته جریان کوچکی

تحت تاثیر این افکار قرار گرفته بودند و حتی کسی مثل  که 

، در کتاب مبانی اقتصاد -اش ی محافظه کاری با همه-مطهری 

اسالمی، بحثی دارد که تحت عنوان هماهنگی یا همراهی اسالم 

ی همان بحث و اصطالح  و سوسیالیسم که به نوعی تایید کننده

ترکیبی سوسیالیسمِ اسالمی ست که شریعتی از آن سخن 

گفت؛ هرچند که مطهری شدیداً با تفکر چپ شریعتی یا  می

 مجاهدین هم، مرزبندی داشت.

ی  اق بروجردی با الیحه برخی محققان، مخالفت آیت

اصالحات ارضی را به آسیب دیدن موقوفات در اثر 

ی  مانده از حوزه اجرای این الیحه و خارج شدن موقوفات باقی

اند. نظر شما در این خصوص  تصرف علما و فقها نسبت داده

 چیست؟

توان حکمی کلی صادر کرد. همان طور  جا به آن شکل نمی در این

ی نظری، اعتقادی و  که گفتم، یکی از علل مخالفت واقعاً جنبه

که علما خودشان را به طور خاص،  شرعی بود. یعنی با توجه به این

دانستند، به دلیل مغایرت اصالحات  پاسداران دین و شریعت می

ارضی و خلع ید از مالکان با معیارهای شرعی، با آن مخالفت 

دیدند حکومت و دولت، که باید  که اینان می کردند. در واقع وقتی

پاسدار مالکیت و نیز حامی شریعت باشد، آن قوانین را نقض 

که خالف شرع  کردند و از جهت این کند، احساس مسئولیت می می

 زدند.  صورت نگیرد، دست به مخالفت می

ها، تا دوران آیت اق خمینی و به طور خاص سال  در گذشته

، هیچ یک از علما برای خودشان ادعای سلطنت نکرده 1996

بودند؛ والیت فقیه را قبول داشتند اما والیت فقیه را به معنای 

گرفتند. از اوایل صفویه و در زمان شاه  سلطنت فقیه نمی
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شورشگری که بتواند تا آخر خط برود، و دست بر قضا، شرایط 

اجتماعی هم به او کمک کند و به تغییر رژیم منجر شود(، وجود 

 نداشت. 

ی موقوفات هم که شما به آن اشاره کردید، بسیار مهم بوده  مسئله

و اصالً موقوفات که از عصر صفوی در ایران بسیار زیاد شده بود، 

تا زمان رضا شاه ملک طلق و قلمرو روحانیون بود و به هر حال 

ی روحانی  ی واقف، غالباً به عهده ها طبق نظریه مسئولیت آن

محل بوده است. از جمله موقوفات آستان قدس رضوی که در 

حال حاضر، در اختیار ولی فقیه است، در گذشته در اختیار 

روحانیون و در این اواخر شاه و دربار بود. این موقوفات طبیعتاً 

ی شرعی هم،  کرد و طبق قاعده منافع زیادی را هم نصیبشان می

البته موقوف باید در همان مسیری مصرف بشود که واقف آن را 

تر بود.  وقف کرده است. با تمام این احوال، دالیل مخالفت، عمده

که باید در نظر داشت، محدود کردن قدرت سیاسی،  ضمن این

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روحانیون هم از زمان رضا شاه 

 ی اوقاف بود. شروع شده بود که یکی از مصادیق آن، تاسیس اداره

فرمایید، تا چه حد در آن  ی اوقاف که می تاسیس اداره

 زمان باعث تضعیف منافع اقتصادی روحانیت شده بود؟

جایی که به هر حال همواره  ببینید، از آن

یکی از منابع مهم مالی روحانیون 

مومنین بودند، در نتیجه معموالً دولت 

کرد؛ ولی  چندانی به روحانیت نمی  کمک

توانست کمکی باشد.  در مواردی هم می

ی  ی چهل و پنجاه، اداره مثالً در دهه

ها  اوقاف به بعضی از مراجع و یا طلبه

کرد، منتها خصوصاً در  کمک مالی می

ی پنجاه که مبارزات شدت گرفت،  دهه

ی  کرد از اداره ای جرات نمی دیگر طلبه

اوقاف پول بگیرد و اگر هم کسانی 

گرفتند به شکل مخفیانه و پنهانی  می

ی قم،  ی علمیه بود؛ چرا که در حوزه

طهماسب، محقق کرکی والیت فقیه را به معنای والیت حکومتی 

گفتند که ما خودمان حق  هم مطرح کرده بود اما در عین حال نمی

سلطنت داریم. معتقد بودند که جایگاه سلطان جای خودش را دارد 

ی امور مملکت و امور  و کار ما چیز دیگری ست. در واقع اداره

دانستند ولی شرط آن بود که در امور  عرفیه را حق سالطین می

ها تابع علما باشند. اوج این نظریه را در زمان فتحعلی  شرعی، آن

شاه، در کتاب عوائد االیام مال احمد نراقی می بینیم. نراقی هم 

شمارد و  مورد را برمی 14برای فقیه حق سلطنت قائل نبود او 

 گوید در این موارد، سالطین و پادشاهان باید تابع فقها باشند.  می

ی این موارد را گفتم که تاکید کرده باشم، در عین حال که  همه

ی منافع طبقاتی که به آن اشاره کردم، مهم است اما  مسئله

ها هم از سر منفعت طلبی  ی این مخالفت فراموش نکنیم که همه

یا حف  منافع شخصی نبوده و اتفاقاً یکی از عوامل مهم، همان 

ی فکری و اعتقادی بوده است که اشاره شد. در واقع در  مسئله

ی چهل و پنجاه، مخالفت و عدم همراهی علما و فقهای آن  دهه

زمان نظیر آیت اق گلپایگانی، آیت اق خوانساری و آیت اق 

چنین آیت اق خویی و آیت اق حکیم  شریعتمداری در ایران و هم

در عراق، با آیت اق خمینی که به شکلی رادیکال با رژیم شاه 

کرد هم، از همین خواستگاه  مخالفت می

جا  خیزد. بحث من در این فکری برمی

ارزش گذاری نیست و قصد ندارم بگویم 

ها خوب است یا بد است؛  این مخالفت

حرف من این است که روحانیت شیعه 

محافظه کار است و با هر نوع تغییرات 

گری مخالف  رادیکال و با هر نوع شورش

است و در واقع این مسئله مقتضای 

هویت صنفی روحانیت است؛ از گذشته تا 

به امروز هم عینیت دارد و آقای خمینی 

صرفاً یک استثنا در تاریخ روحانیت شیعه 

توانم بگویم  است و تا قبل از خودش، می

ای )یعنی یک روحانی  چنین نمونه

ی این موارد را گفتم که تاکید کرده باشم، در  همه
ی منافع طبقاتی که به آن اشاره  عین حال که مسئله

ی این  کردم، مهم است اما فراموش نکنیم که همه
ها هم از سر منفعت طلبی یا حف  منافع  مخالفت

شخصی نبوده و اتفاقاً یکی از عوامل مهم، همان 
ی فکری و اعتقادی بوده است که اشاره شد.  مسئله

ی چهل و پنجاه، مخالفت و عدم  در واقع در دهه
همراهی علما و فقهای آن زمان نظیر آیت اق 
گلپایگانی، آیت اق خوانساری و آیت اق 

چنین آیت اق خویی و  شریعتمداری در ایران و هم
آیت اق حکیم در عراق، با آیت اق خمینی که به 

کرد هم، از  شکلی رادیکال با رژیم شاه مخالفت می
خیزد. همین خواستگاه فکری برمی  



63شماره   
 مرداد
1395 

ی ویژه
پرونده 

 
 گفتگو

65 

است و در نتیجه تامین جانی “  اوقافی”پیچید که آن طلبه  می

نداشت و بسیار محتمل بود که در کوچه و خیابان او را به همین 

هایی که پیرو آیت اق خمینی  دلیل کتک بزنند. در واقع طلبه

طور که دیدیم، بعد از انقالب انقالبی شدند و حاال  بودند، همان

کنند،  سی و هشت سال است که با آن منش و روش حکومت می

در آن زمان هم اهل چنین فشارهایی بودند. خود آقای خمینی در 

ی پنجاه در نجف، صحبتی  هایش، اوایل دهه یکی از سخنرانی

که به آنان آخوند درباری یا -راجع به همین آخوندهای حکومتی 

گویم  من نمی”که:  ، کرده بود مبنی بر این-گفتند اوقافی هم می

ها را بکشید، بلکه کتکشان بزنید و عمامه از  که بروید و این

ها را مثبت و  آن موقع حتی خود ما هم این حرف“ سرشان بردارید!

پنجاه سال -کردیم اما وقتی بعد از گذشت چهل انقالبی تلقی می

تواند  بینم که چقدر این حرف می کنم، می این ادبیات را مرور می

ی یک مرجع تقلید که پیروان و  خطرناک باشد؛ آن هم از ناحیه

و یا آدم عادی. البته حکومت   فداییان بسیار دارد و نه یک طلبه

ها  کرد تا آن ها کمک مالی می ی اوقاف به طلبه هم از سمت اداره

را از مخالفت و مبارزه باز دارد، محافظه کارشان کند و یا خبرچین 

تربیت کند و بعد از انقالب معلوم شد که بخشی از این خبر 

ها بود. مثالً  هایی که صورت گرفته بود، از جانب همین طلبه چینی

ای که هم والیتی خودمان  بعدها خود من متوجه شدم یک طلبه

 های بسیار بر علیه من کرده بود.  بود، خبرچینی

البته این را هم در نظر بگیرید که حداقل در زمانی که خود من 

ها که اغلب بازاریان،  شاهد بودم، منابع مالی روحانیت، نه فئودال

داران مذهبیِ مومن و متدین  طبقات متوسط و یا برخی از کارخانه

دویست سال پیش از آن که نظام ارباب -بودند و البته مثالً در صد

تر بود، قطعاً داستان کمی متفاوت بوده  و رعیتی هم بسیار پررنگ

تری در تامین منابع مالی  و مالکان بزرگ نقش خیلی پر رنگ

روحانیون داشتند. در واقع بعد از دوران مشروطه و تا قبل از اجرای 

اصالحات ارضی هم، دیگر نظام ارباب و رعیتی رو به زوال بود. 

ی خودش  خواهم بگویم که این اصالحات ارضی شاه نه با اراده می

که تحت تاثیر فشارهای خارجی و دولت دموکرات آمریکا، و به 

خاطر ایجاد یک کمربند امنیتی در مقابل نفوذ شوروی و حزب 

ها، مجبور شده بود تن به آن بدهد و از سوی دیگر هم  توده و چپ

تداوم این نظام ارباب و رعیتی برایشان درآمدی چندانی نداشت و 

 به صرفه نبود.

یعنی شما معتقد هستید که اصالحات ارضی به واقع 

تاثیری در برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی نداشت و 

 ی مالی روحانیت هم نشد؟ باعث تضعیف بنیه

-های سی نظام ارباب و رعیتی رسماً وجود داشت ولی در دهه

اش تمام  ی تاریخی چهل به قول متفکران مکتب مارکسیسم، دوره

شده بود و دوران اقتدار اربابان تقریباً رو به زوال بود. مملکت با 

آمدن رضا شاه مدرن شده بود و در غرب هم که نظام فئودالی 

تقریباً فروپاشیده بود؛ در نتیجه در ایران هم به طور گریزناپذیری 

توانست تداوم پیدا کند.   نظام ارباب و رعیتی و فئودالیسم دیگر نمی

دوران فئودالیته تبدیل به نظام بورژوازی شده بود و بورژوازی هم 

شد. شما  داری تبدیل می در یک سیر تاریخی، باید به نظام سرمایه

ی چهل و پنجاه را در ایران ببینید،  دارهای دهه اگر کارخانه

های قدیم و یا فرزندانشان هستند. از  اکثریتشان همان فئودال

ها، اغلب به اروپا رفته بودند و تحصیل  طرفی همین پسران فئودال
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ها را چه  داند که این بیمارستان منتها دیگر چندان کسی نمی

کسی، چرا و تحت چه شرایطی ساخته است. این سه بیمارستان، 

بیمارستان نکویی در قم، بیمارستان رضا پهلوی تجریش)با نام 

کنونی شهدای تجریش( و دیگری بیمارستان فرح پهلوی رامسر 

 بود)با نام کنونی بیمارستان امام سجاد!(. 

که نظام ارباب و رعیتی تغییر کرد، درست  ببینید، به هر حال وقتی

است که رعایا، مالک زمین شدند اما همان ارباب گذشته در روستا، 

دار شد. چون  هایش را گرفت و به شهر آمد و تبدیل به کارخانه پول

-هایشان، یک پولی از مردم و حکومت  به هر حال در قبال زمین

گرفتند. در  می -که البته مبل  زیادی نبود

این راستا، شاه اسناد مالکیت را در دست 

گرفت و به این شهر و آن شهر  می

ای هم به پا شده بود و  رفت. ولوله می

مردم به حرکت درآمده بودند که شاه 

خواهد ما را مالک کند و نجاتمان  می

گذارند. رژیم  دهد ولی این آخوندها نمی

کرد که این آخوندها از  شاه هم تبلی  می

اند و بعدها هم گفته  مالکین پول گرفته

خرداد را آخوندها با پول  15شد که مثالً 

مالکین به راه انداختند )که البته من این 

کنم و یا اگر هم نقشی  چنین فکر نمی

هایی وجود داشته،  داشتند و تحریک

خبرم و باید اسنادش را پیدا کرد(. مسئله این  دستکم من از آن بی

که مردم را از آخوندها،  کرد برای این بود که شاه این کارها را می

روحانیون و خمینی دور و به خودش نزدیک کند. به هر ترتیب، 

هایی که در آن زمان صورت گرفت، عمدتاً در ارتباط با  مخالفت

حمایت از مالکان و یا پول گرفتن از مالکان نبود و همان طور که 

دانستند  ی شرعی خودشان می گفتم بخشی این مخالفت را وظیفه

شان با هرگونه تغییری  و بخش دیگر هم به دلیل محافظه کاری

زدند. و البته در این میان  در وضعیت موجود، دست به مخالفت می

ای  ها عوامل در هم تنیده منافع طبقاتی سنتی هم دخیل بود. این

های ایران تحصیل  ی غرب شده بودند)یا حداقل در دانشگاه کرده

رغم خانزاده  کرده بودند(. کسی هم که به اروپا رفته باشد، علی

خوانی ندارد؛  بودنش، اما دیگر تفکرش با آن نظام خانی قدیم هم

آید و نه با  فرهنگش بورژوازی است و با زندگی شهری جور در می

 زندگی روستایی و فئودالی. 

خود رضا شاه را در نظر بگیرید که در عین گمنامی)تا جایی که 

که یک قزاق ساده  ی سر راهی بوده( و این شود یک بچه گفته می

بود، به سلطنت رسید و وقتی که وزیر جنگ شد و یا حتی به 

سلطنت رسید، هیچ چیز نداشت ولی پانزده سال بعد که از سلطنت 

خلع شد و به خارج از ایران تبعیدش 

ترین فئودال ایران بود چرا  کردند، بزرگ

ها را  های همین خان که بسیاری از زمین

گرفته بود. اما پسرش، محمدرضا، 

ی فرنگ بود و دیگر با  تحصیل کرده

خلق و خوی پدرش همراهی و هماهنگی 

ی آن  تواند همه نداشت و دید که نمی

هایی که از پدرش به او رسیده بود،  زمین

نگه دارد؛ خود در تقسیم اراضی پیشقدم 

شد. البته حف  آن سیستم حتی از نظر 

اقتصادی هم دیگر به صرفه نبود و به 

دلیل آمدن سبک جدید کشاورزی و 

ها  پذیر نبود که زمین مکانیزه شدن، امکان

ی سنتی نگهداری کرد. در نتیجه او در اصالحات ارضی  را به شیوه

پیش قدم شد و در این بین یکی از کارهایی که دربار یا محمدرضا 

، به -البته با قیمت نازل-شاه کرد، همین بود که اموال سلطنتی را 

که مردم را صاحب زمین  مردم فروخت. این مسئله به عنوان این

شد  کنند و امالک سلطنتی را در اختیار رعایا قرار دهند، مطرح می

و پولشان بودند. از همین   اما در اصل در حال نجات دادن سرمایه

ی فروش امالک سلطنتی هم، سازمان  پول به دست آمده از ناحیه

خدمات شاهنشاهی را تاسیس کردند. از جمله خدمات این سازمان 

هم ساختن سه بیمارستان بزرگ و مدرن بود که هنوز هم هستند 

خود رضا شاه را در نظر بگیرید که در عین 
ی سر  شود یک بچه گمنامی)تا جایی که گفته می

که یک قزاق ساده بود، به سلطنت  راهی بوده( و این
رسید و وقتی که وزیر جنگ شد و یا حتی به 

سلطنت رسید، هیچ چیز نداشت ولی پانزده سال بعد 
که از سلطنت خلع شد و به خارج از ایران تبعیدش 

ترین فئودال ایران بود چرا که بسیاری  کردند، بزرگ
ها را گرفته بود. اما پسرش،  های همین خان از زمین

ی فرنگ بود و دیگر با  محمدرضا، تحصیل کرده
خلق و خوی پدرش همراهی و هماهنگی نداشت و 

هایی که از  ی آن زمین تواند همه دید که نمی
پدرش به او رسیده بود، نگه دارد؛ خود در تقسیم 

 اراضی پیشقدم شد.
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 شود فقط بر روی یک عامل تکیه کرد.  است و نمی

ی چهل و پنجاه، پیوند اقتصادی روحانیت،  تر، در دهه از همه مهم

تر با بازاریان برقرار بود )البته این پیوند از پیش از مشروطه  بیش

هم برقرار بود(. این طبقه، وجوهات شرعی بسیار زیادی به 

کرد. به خاطر دارم که آقای هاشمی  روحانیت پرداخت می

ی بعد از پیروزی انقالب، در  های اولیه رفسنجانی در ماه

ها  ی فیضیه قم، در تعریف از بازاری اش در مدرسه سخنرانی

بوسیدند و در  آمدند و دست امام را می ها می گفت که بازاری می

بردند. این گفته، عین واقعیت بود که  گرفتند و می مقابل رساله می

بازاریان نه تنها دست آقای خمینی، که دست سایر مراجع را هم 

بردند. یک وقتی آقاس  دادند و رساله می بوسیدند و پول می می

عسکراوالدی به درستی گفته بود بازار، باشگاه روحانیت است. 

ی مبارزات آقای خمینی و پیروانش در آن دوره را کی  اساساً هزینه

ی  کردند! یا حتی بودجه ها تامین می کرد؟! خوب بازاری تامین می

داد؟! همین روحانیون اعم از  مجاهدین خلق را چه کسی می

مهدوی کنی، شیخ حسن الهوتی، طالقانی، منتظری یا اکبر 

داد و خوب از پول همان بازاریان هم  هاشمی رفسنجانی می

 دادند! می

هایتان گفتید که روحانیت عمالً مدافع  شما در صحبت

نظام ارباب و رعیتی بود و به دالیل مختلف آن هم 

اشاره کردید. اگر رعایا را به نوعی بردگان در آن دوره به حساب 

توانیم بگوییم که روحانیت با استناد به هفت روایت  بیاوریم، می

از والدین برده، برده متولد ”که  مشهور در اسالم اعم از این

 ، برای برده داری جایگاه و مشروعیتی قائل است؟“شود می

چه که امروز مسلم است این است که در فقه و شریعت  بله، آن

ی  اسالمی، نظام برده داری پذیرفته شده است. این مسئله از سیره

پیامبر، تا آیات متفاوت و زیادی در قرآن راجع به احکام برده و 

کنیز، ملک یمین و اسیران جنگی که به عنوان غنایم جنگی بین 

شود، قابل ردیابی است. با این حال  مجاهدین اسالم تقسیم می

کند و نیاز به توضیحی هم هست. به  این پاسخ کوتاه کفایت نمی

اعتقاد من، از نظر ایدئولوژیک و جهان بینی، خرید و فروش آدمی، 

تواند مشروعیت داشته باشد. حتی آیات متعددی از قرآن هم  نمی

ی اصالحات ارضی بود آیت اق بروجردی، از محالفان سرسخت الیحه  
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اسالم است که نیاز به بحثی مفصل دارد. 

مثالً فرض کنید که بریدن دست دزد و یا 

بسیاری از قوانین و مقررات از گذشته وجود 

ها را پذیرفته است و  داشته و اسالم هم آن

ها ایجاد  البته سعی داشته رفرمی هم در آن

که زن طبق قوانین جاهلیت  کند؛ کما این

عرب، حق مالکیت نداشته و یا از دریافت 

ارث محروم بوده که اسالم این حقوق را 

که ارث خواهر نسبت به  برای زنان )ولو این

 برادر نصف است( در نظر گرفته است. 

بر این اساس، در رابطه با نظام برده داری هم، مسئله به همین 

شکل بوده است. نظام اقتصادی در میان قبایل قریش، به 

خصوص در مکه، اساساً نظامی برده داری بوده و تجارت برده در 

توانسته که پس از  آن زمان هم، امری رایج بوده است و او نمی

باره نظام برده داری را براندازد. اصالً  گرفتن حکومت هم، به یک

در آن زمان، نظام برده داری، در کل دنیا حاکم بود و در هیچ 

که تا همین قرن گذشته چنین نظامی -کشوری حتی آمریکا 

 ، قادر به براندازی چنین نظامی نبودند. -داشت

با این حال در اسالم تدابیری هم اندیشیده شد که نظام برده داری 

گونه نشد و روند  به تدریج برچیده شود، منتها در عمل متاسفانه این

ای پیش  تغییر و تحوالت خالفت اسالمی بعد از پیغمبر به گونه

رفت که نه تنها نظام برده داری برنیفتاد بلکه با قدرت ادامه پیدا 

کرد و چه بسا تقویت هم شد. حتی بعدها فقها هم با حاکمان هم 

ی این نظام، پیش رفتند چرا  نظر بودند و در راستای بسط و توسعه

ی خالفت اسالمی و فتوحات، دیگر منافع ایجاب  که در سایه

کرد که نظام برده داری مشروعیت خودش را حف  کند. در  می

 نتیجه افتخار نظام لغو برده داری، نصیب ما مسلمانان نشد.

 

ی خط صلح  با سپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامه

 قرار دادید.

کند و  عبودیت و بندگی زمینی را نفی می

“ عبد”چون در فقه شیعه هم کلماتی نظیر 

در این حوزه به کار گرفته “  موال”و 

توان چنین عبودیتی را  شود، پس می می

نفی کرد چرا که اساساً آن شامل حال 

شود. اقبال الهوری، شعری  خداوند می

بلندی خطاب به امام حسین دارد که این 

هرکه پیمان با ”شود:  گونه شروع می

هُوالموجود بست، گردنش از بند هم معبود 

مسلمان بنده نیست،  اق را رست ... ماسِوی

 “.نیست پیش فرعونی سرش افکنده

گویید که برده داری در فقه  خوب، شما از یک طرف می

و شریعت پذیرفته شده است اما در مقابل آن را فاقد 

 کنید؟ دانید. این تناقض را چگونه حل می مشروعیت می

که گفتم از  چه پاسخ من به این پرسش یا تناقض این است که، آن

نظر ایدئولوژیک و جهان بینی بود که یک امر آرمانی و یا به 

که در نظام انسان  عبارت دیگر، انتزاعی است. به معنای این

شناسی اسالمی و قرآنی، به صورت ارزشی و فکری برده داری 

که زنان و کودکان به عنوان غنائم  هیچ جایگاهی ندارد و این

جنگی میان مجاهدان توضیح شود، با چنین بنیادی سازگار نیست 

اما وقتی که همین نظام بخواهد در جامعه پیاده شود، تا رسیدن به 

 آن نظام آرمانی و انتزاعی راه درازی در پیش است. 

تر گفت که پیامبر اسالم، مانند تمام  توان در سطح کلی می

پیامبران و مصلحان اجتماعی، قصد نداشت که در سرزمینی 

ای تازه بسازد و مردمانی خاص تربیت کند. در یک  سوخته، جامعه

ی خاص، یعنی در حجازِ قرن هفتم میالدی و در شبه  جامعه

ی عربستان، مبعوث شده بود؛ در جایی که الزامات و قانون  جزیره

و مقررات خاصی در تمامی امور جاری است. پیامبر هم در بسیاری 

های اجتماعی و قانون و مقررات پیرامون خانواده و یا  از حوزه

–ها  ی این ای نیاورد. همه اقتصاد و سیاست، تقریباً هیچ حکم تازه

، جزو احکام امضایی -شود همان طور که در فقه هم گفته می

تر گفت که پیامبر  توان در سطح کلی می
اسالم، مانند تمام پیامبران و مصلحان 
اجتماعی، قصد نداشت که در سرزمینی 

ای تازه بسازد و مردمانی  سوخته، جامعه
ی خاص،  خاص تربیت کند. در یک جامعه

یعنی در حجازِ قرن هفتم میالدی و در شبه 
ی عربستان، مبعوث شده بود؛ در جایی  جزیره

که الزامات و قانون و مقررات خاصی در 
 تمامی امور جاری است.



  ی ایران برده داری را از مذهب نیاموخته سعید پیوندی: جامعه
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از نظر شتمتا “  برده داری مدرن” ی ترکیبی  تعریف واژه

کته  ای درست است یا این چیست؟ اصوأل آیا چنین واژه

 برده داری ذاتأ یک سنت فناتیک است؟ 

کند. زیرا تکرار و  ی ترکیبی در دنیای معاصر معنی پیدا می این واژه

رسد.  باز تولید برده داری سنتی در جهان امروز ممکن به نظر نمی

برده داری مدرن به اشکالی از روابط اقتصادی و بهتره کشتی از 

ها، قوانین و  شود که به چهارچوب انسان در جهان کنونی گفته می

هنجارهای بازار کار و جامعه امروز بی اعتناست و حقوق افراد بته 

ی  چه که شاید به واژه شود. آن ای گسترده زیر پا گذاشته می گونه

دهد، موقعیت خاص کسانی  در این اصطالح مشروعیت می“  برده” 

است که قربانی برده داری معاصر هستند.  چرا که این سواستفاده 

خاطر ناآگاهی قربانیان این نوع روابتط کتاری  غیر انسانی گاه به

خاطر ناچاری، فقر و استیصال. بنتابترایتن  شود و گاه به ممکن می

ی برده داری مدرن در دنیای امروزی، اغراق آمیز یا  استفاده از واژه

 نادرست نیست. 

اشکال مدرن برده داری کدام است و عامل یا عتوامتل 

  آن چیست؟ 

ای تحمیلی و  توانند به گونه شرایطی که در آن گروهی سودجو می

 گفتگو از مانی تهرانی

توانیم با خیال راحت بگوییم جهان پیرامون ما  هر چند هنوز نمی

مکان ایده آلی برای زیستن است، اما اگر به پشت سرمان نگاهی 

بیندازیم، این جهان هر روز به جای بهتری برای زندگی تبدیل 

های تفتیش عقاید و آشویتس و  شده و بشر که روزی دادگاه

های کار اجباری استالین و بهره کشی از سیاهان در  اردوگاه

شمار جنایت علیه همنوعان خود را تجربه  آمریکای شمالی و بی

ی امروزش برده داری مدرن است. یعنی آن اشکال  کرده، مسئله

برده داری مستقیم و علنی که با مقادیر متفاوت وحشیگری همراه 

بوده، در زمان حاضر کأل منسوخ شده و یا دستکم در مقیاس قابل 

های  اندازه گیری وجود ندارد. شکل جدید برده داری شامل برده

های مافیایی صنعت پورن به کار  تر توسط گروه جنسی که بیش

شوند، کودکان کار که توسط سودجویان برای سرقت و  گرفته می

شود و همین طور نیروی کار است  ها استفاده می گری از آن تکدی

ای از شرایط نامناسب بازار کار و یا ناگزیر  ی عده که با سواستفاده

بودن افراد در پی فرار از شرایط جنگ و نا امنی، در کارهای 

شود. تا  ها بهره کشی می سخت و با حقوق و دستمزد ناچیز از آن

ی چنین نگاه و تعریفی  پیش از این جهان بینی چپ عرضه کننده

دهد  های متعدد و از منابع مختلف نشان می بود، اما امروز گزارش

ها انسان تحت شرایط دشواری که از آن به  چنان میلیون که هم

کنند و  شود، کار و زندگی می عنوان برده داری مدرن نام برده می

ی ایران  صدها هزار از این تعداد در ایران سکونت دارند. در گذشته

ی آن صحبت  تر درباره شود اما کم ردپاهایی از برده داری دیده می

شده. شاید یکی از مصادیقی که بتوانیم به عنوان نوعی از برده 

اش کنیم، نظام ارباب و رعیتی بوده باشد. عالوه بر  داری معرفی

آن در دین اسالم برده داری امری رایج و مرسوم بوده و در کنار 

شدند، غنیمت شمرده شده و  ها اسیر می مردان، زنانی که در جنگ

دادند.  ی حیات می به عنوان کنیز و در عقد موقت ظفرمندان ادامه

که کودکان زیر هجده سال را با توجه به باور بلوغ که نه  یا این

دانستند در مزارع  سالگی برای دختر و پانزده سالگی برای پسر می

 گرفتند. کشاورزی و مراتع دام و مثل مردان و زنان دیگر به کار می

ی  استاد جامعه شناسی در پاریس درباره“ سعید پیوندی”با دکتر 

چیستی برده داری مدرن، گذشته و ارتباطش با برده داری سنتی، 

ی آن، برده داری در ایران و تاثیر  عوامل پدید آورنده و بازدارنده

مذهب و میزان اهمیت این مفهوم در جهانی که به طور روزانه 

ایم که  گر و یا درگیر جنگ و کشتار است، صحبت کرده نظاره

  خوانید. می
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 مرخصی، امکانات بهداشتی و ایمنی محل کار برخوردار نیستند. 

ترین عامل پیدایش برده داری مدرن و عتامتل  اصلی

 اش کدام است؟  بازدارنده

گاهی در نظام عرضه و تقاضای امروزی، افراد تحت فشار و یا بته 

شوند بته شتکتلتی از  دلیل ناآگاهی و یا شرایط خاص ناچار می

مناسبات اقتصادی یا اجتماعی تن بدهند که با متوازیتن دنتیتای 

مدرن همخوانی ندارد. شناخت کافی از بازار کار و قوانین و قواعتد 

آن و یا دسترسی به امکانات قانونی در میزان برده داری متدرن 

چنین افرادی هم وجود دارند که بتا تستلتط بتر  موثر است. هم

هنجارهای اجتماعی و اقتصادی، عامدانه و به منظور سودجویی و 

با دور زدن قوانین و یا حتی اعمال زور به بهره کشی از دیتگتران 

پردازند. همزمان ضعف نهادهای نظارتی در جامعه و یا قتدرت  می

ی چنین اشکالی از  های با نفوذ و ثروتمند، به توسعه فراقانونی گروه

ی وجود اشکال برده  ها درباره روابط دامن می زند. شماری از رسانه

کنند اما نهادهای نظارتی گتاه   داری در دنیای کنونی صحبت می

ی  ی الزم و یا قدرت کافی برای رویارویی با این پدیده دارای أراده

ی بازار کار و روابط اجتماعتی  های شناخته شده خارج از چهارچوب

بکشند. کسانی کته “  بیگاری” ها  افرادی را به کار گیرند و یا از آن

رغم میل خود و یا به دلیل ناآگاهی بته  تحت فشار و با زور و علی

دهند، کودکان کار و یا مهاجرانی  این یا آن کار غیر قانونی تن می

کنند بتدون  ها کار می های مردم و یا در مزارع و کارگاه که در خانه

که ساعت و مقررات کار و قواعد مربوط به دستمزد و تتامتیتن  این

های  این برده داری  ها رعایت شود، مصداق ی آن اجتماعی درباره

معاصر هستند. برخی هم گاه به دلیل اقامت غیر قانونتی، آشتنتا 

نبودن با قوانین، سن پایین و غیره، به ناچار و در ازای دستمزدهای 

که از  دهند؛ بدون آن ناچیز و یا در ازای مسکن و غذا تن به کار می

ی بستیتار  دستمزد و شرایط حداقل انسانی برخوردار شوند. نمونه

رایج، کارگران فصلی و غیر فصلی در کشتاورزی و یتا متراکتز 

اقتصادی دیگر هستند که گاه به طور مخفیانه و بتدون اطتالع 

ها بتهتره کشتی  شوند و از آن نهادهای رسمی به کار گرفته می

شود. به طوری که این کارگران از هیچ یک از امتیازات قانونی  می

بازار کار امروزی مثل ساعت کار مشخص، حتق بتیتمته، حتق 

 عکس از توانا



63شماره   
 مرداد
1395 

ی ویژه
پرونده 

 
 گفتگو

71 

 منفی و غیر انسانی ندارند.

هتای  شما به کارگران ارزان اشاره کردید. یکی از بحث

مهم همه پرسی برگزیت در بریتانیا بحث مهاجرت بتود 

شد با ماندن بریتانیا در اتحادیه، مردم شرق اروپتا بتا  که گفته می

آیند و به این ترتیب موقعیت  دستمزد پایین برای کار به بریتانیا می

کنند و دستکم روی نرخ دستمزدها  ها را اشغال می شغلی بریتانیایی

هایی بته متدل  توان گفت همگرایی گذارند. آیا می تاثیر منفی می

 دهد؟  اتحادیه اروپا به نوعی برده داری مدرن را گسترش می

ی نیروی کار ارزان اروپای شترقتی  شاید به دشواری بتوان مسئله

شاغل در اروپای غربی را برده داری مدرن نامید. بهره کشی کته 

ی قانونی  تر نوعی سواستفاده در مورد این کارگران وجود دارد بیش

های خاصی از کارکنان اروپای شرقی  است. در فرانسه هم در حوزه

 شود.  استفاده می

ها تا چه اندازه بر اساس قوانین فترانسته  این سواستفاده

گیرد و یا دور زدن قانون و اقتدام ختالف  صورت می

 قانون است؟ 

ی  ها با رعایت ظاهری قوانین در حقیقت به دور زدن زیرکانته این

ی  کنند. این نوع رعایت و تفسیر قانون ستواستتتفتاده آن اقدام می

توان فردی را برای کاری استخدام  آشکار  از قانون است. مثأل می

که دستتتمتزد  کرد و حداقل دستمزد قانونی را به او داد. در حالی

دهد بسیار بیش از این است. تکنستیتن  واقعی کاری که انجام می

کند در حقیقتت نصتف  اروپای شرقی که با حداقل حقوق کار می

گیترد. بتختشتی از  یک فرانسوی با تخصص مشابه دستمزد می

ای دارنتد،  نیروی کار مهاجر کشورهای ضعیف که اقتصاد شکننده

گیرند. البته رقتم دستتتمتزد  ها قرار می در معرض این سواستفاده

حداقلی این افراد هم اگر به کشور خودشان مثأل بترای ختانتواده 

ارسال شود، قدرت خرید باالیی دارد اما در کشورهای غربی ناچیز 

ی سواستفاده از بازار کار مواجه  است. در بریتانیا هم با همین پدیده

بینیتم.  تر از این را مثأل در بازار کار ایران می هستیم. اشکال بغرنج

در مورد کودکان کار در ایران یا کارگران مهاجر افغتان و زنتان 

توان اصطالح برده داری مدرن را به کار برد. چون اغلتب بته  می

طور مخفیانه به انواع کارهای سخت و حتی غیر قانونی گماشتتته 

که از حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی بهتره  شوند؛ بدون آن می

 مند شوند. 

ی برده داری سنتتتی بتر شترایتط  توان گفت پایه می

اجتماعی بشر در قرون گذشته استوار بوده، آیتا بترده 

ی همان برده داری سنتتتی  داری مدرن دنباله و تغییر شکل یافته

است؟ و یا شکافی ایجاد شده و بر اساس توضیحات شتمتا بترده 

 های اقتصادی دارد و نه اجتماعی؟  تر ریشه داری مدرن بیش

ای استوار بوده  طور که گفتید، برده داری سنتی بر متن جامعه همان

که این نوع روابط در آن شیوه مسلط بوده و ذهنیت و فترهتنتگ 

ی بشری در آن زمان با این مسئله همتاهتنتگ و  عمومی جامعه

بینیم در متن جوامع متدرن  چه امروز می همسان بوده است. اما آن

است و جوامع مدرن با نهادهای قانونی، رسمی، حقوق فتردی و 

روابط قانونی مربوط به استفاده از نیروی کار تمام آن چهارچوبهای 

گذشته را دگرگون کرده است. نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن این 

تواند به وجود آورد که بترای  قوانین چنان شرایط نابهنجاری را می

دنیای ما غیر قابل پذیرش باشد. به کار بردن اصطالح برده داری 

مدرن در حقیقت اعتراض به چنین وضعیتی است. یعنی در ایتن 

اسم گذاری غیر قابل قبول بودن این وضعیت، مستتر است و بته 

این معنی نیست که ما در حال بازتولید هنجارهای جوامع گذشتته 

هستیم. روابط و هنجارهای دنیای امروز به حدی متحول شده که 

ی اقتصادی دیگر هیچ نشانی از آن دنتیتای  خوشبختانه در حوزه

برده داری قرون گذشته به جای نمانده است. شرایط قرون گذشته 

با تجربه و هنجاری امروزی به کلی غیر قابل پتذیترش بتوده و 

ها، معنایی جز سقوط آزاد جتوامتع متدرن  بازتولید آن بعد از قرن

ی برده داری متربتوط  تواند داشته باشد است. البته شکل اولیه نمی

به دوران خیلی دور است. اشکال دیگری از برده داری هتم در 

ی آمریکا و انتقال سیاهپوستان از آفتریتقتا و در بترختی  تجربه

های بزرگ استعماری مانند فرانسه و انگلستتتان  مستعمرات قدرت

وجود داشت. در ایران این اشکال از برده داری کمتر تجربه شتده 

است. برخی از تاریخ شناسان اهل شوروی سابق و یتا تتاریتخ 

های  شناسان ایرانی با گرایشات مارکسیستی تالش کردند مصداق

این نوع برده داری سنتی را در تاریخ ایران پیدا کنند امتا اثتبتات 
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ی روابط اقتصادی نقش مرکزی را بازی کرده باشد که  یا در حوزه

بتوانیم تصور کنیم اگر به جای اسالم دین دیگری در ایتران وارد 

شد، و یا همان ادیان پیشین مانند دین زرتشتی قدرت خود را  می

بود. به عنوان  حف  کرده بودند، شرایط اجتماعی ایران متفاوت می

مثال نوع روابط اقتصادی و بازار کار در شهرهای ایران در قترن 

پانزدهم و  شانزدهم به اروپای آن زمان شبیته بتوده استت؛ در 

که مذاهب متفاوتی در این دو منطقه وجود داشتند. در تمدن  حالی

اروپایی کلیسا پشتیبان بزرگ فئودالیسم بود و در ایران هم نتهتاد 

 دین با زمینداری بزرگ مشکلی نداشت.

این نظام اقتصادی است. اگر به جامعه برگتردیتم آیتا 

نظام پدرساالر در ایران از احکام مذهبی نشات گرفته و 

 شود؟ نوعی از برده داری محسوب می

تنها ناشی از اسالم نیتستت و در بستیتاری از  نظام پدرساالر 

ها وجود داشته. نقش شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی  فرهنگ

تر است.  عمومی در نظام پدرساالری ایران از نقش مذهب پر رنگ

اگر تنها نقش مذهب اسالم را در نظر بگیریم باید پدرستاالری را 

 که این طور نبوده است.  به جوامع اسالمی محدود بدانیم؛ در حالی

به هر حال پدرساالری از احکام مذهبتی مشتروعتیتت 

گیرد و این مسئله به دلیل وجود حکومت متذهتبتی  می

هنوز هم در ایران ادامه دارد. همین چند وقت پیش در ارومتیته 

پدری به ظن ارتباط دخترش با پسری، او را در خیابان به ضترب 

گلوله از پای درآورد و وقتی عابران پیش از شلیک مانع او شدنتد، 

گفته بود دختر خودم است به شما ربطی ندارد. این همان نتگتاه 

داند و به همین دلیل در  برده گونه است که پدر را صاحب دختر می

شود. آیا  رو نمی قوانین ایران قتل فرزند با محازات خاصی هم روبه

 گنجد؟ این شکل رابطه در تعریف برده داری نمی

نظام پدرساالر با نظام برده داری متفاوت است چون در آن ستن 

فرد و سلسله مراتب و نسبت خانوادگی نقش مهمی دارد. در ایتن 

نظام سن و جنسیت و جایگاه اجتماعی اعتبار و تاثیر ویژه، نمادین 

ی ارومیه و حوادث متعدد مشتابته  و یا واقعی دارد. در مورد حادثه

های عتیتنتی و  باید کمی دقت کرد. تمام شواهد و قرائن و داده

اشکال گسترده برده داری در ایران کمی دشوار است. البتته نتوع 

روابطی مبتنی بر نگاه برده دارانه در اشکال مختلف تا همین قرن 

های مهم آن هم در  اخیر هم در ایران وجود داشته است. مصداق

توان یافت. در مورد نوع استفاده از کتار  نظام ارباب و رعیتی می

هتا هتم  هایی را یافت. ایتن زنان و کودکان هم شاید بتوان نمونه

شاید نوعی برده داری بوده اند. اما در شرایط امروز وجود یتک و 

نیم میلیون کودک کار در ایران، یا نوع استفاده از کارگران افغان و 

هتایتی از بترده داری متدرن  زنان در اقتصاد روستایی مصداق

 شود.  محسوب می

که در  نقش مذهب در این میان چیست؟ با توجه به این

توان استفاده کرد  احکام شرعی از زن به عنوان کنیز می

 شود.  و تقریبأ تمام حقوق انسانیش نصف مرد شمرده می

های مذهبی که مربوط به چهارده قرن پیش  اگر بخواهیم به آموزه

است بازگردیم برای اشکال روابط اقتصادی و اجتماعی برده گونته 

و برده داری هیچ منع واقعی وجود ندارد هر چند بترختی فتکتر 

ی  ها در آفرینش پتایته کنند که در اسالم برابری کامل انسان می

یک فلسفه اجتماعی ضد برده داری است. خیلی از بزرگان صتدر 

ها در جتریتان  اسالم کنیز و برده داشتند. به اسارت گرفتن انسان

ها در آن زمان شکلی از برده داری بوده است. بتعتضتی از  جنگ

داند امتا  تفسیرهایی که بعدها انجام شده برده داری را مردود می

داند.  کند و نا مشروع نمی اصل متون مذهبی این مسئله را رد نمی

ای در ایران ناچیز بوده؛ به ویتژه  تاثیر مذهب بر روی چنین پدیده

که ورود اسالم به ایران از نظر تاریخی با دورانی که گاه از آن بته 

ی تطبیتقتی  شود همزمان نیست. مطالعه عنوان برده داری یاد می

دهد کته متا اصتوأل دارای  بین ایران و دیگر کشورها نشان می

اشکال نابهنجار روابط اقتصادی و اجتماعی برده گونه در ایتران 

 ایم.  نبوده

ی شما مذهب، برده داری را مردود نمی داند  طبق گفته

اما ظاهرأ در ایران برده داری پایگاه اجتماعی نداشتتته 

 که مذهب بتواند به آن دامن بزند. 

ی خاص و  گاه اسالم در ایران در این زمینه کنم هیچ من تصور نمی
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جامعه شناسانته 

حاکی از ایتن 

است که نتظتام 

پتتدرستتاالر بتته 

شکل گذشته در 

ایران به کلی از 

هتتم پتتاشتتیتتده 

چه که  است. آن

بینتیتم  امروز می

فقط بقایای این 

فرهنگ استت. 

چتته امتتروز  آن

چنان وجتود  هم

دارد، نتتظتتام 

مردساالر است که با نظام پدرساالر کامأل متفاوت استت. نتظتام 

های بزرگ است که روی نتقتش  پدرساالر مستلزم وجود خانواده

سن و جنسیت افراد تکیه دارد. امروز این مسئله وجتود ختارجتی 

هتای  ندارد، ابعاد خانواده هم به شدت کوچک شده. امروز خانتواده

که در ستال  باالتر از چهار نفر در ایران در اقلیت هستند در حالی

ی ایران اتفاق  در اکثریت بودند. این تحول اساسی در جامعه 1955

ی زندگی از بین رفتتته  که تمام اجزای این شیوه افتاده بدون این

ی ایران هنوز  باشد. دیرپایی نابرابری روابط زن و مرد که در جامعه

ی نظام مترد  خورد، ناشی از سلطه ی گسترده به چشم می به گونه

ساالرانه است و حکومت دینی در تداوم و سخت جانی آن نتقتش 

 کند.  مهمی بازی می

ها اشاره کردید. بسیار گفته  به وجود برده داری در تمدن

شده که تا برده هایی وجود نداشته باشند شکوفایتی و 

گیرد. این مسئله در مورد رشد در سرمایه داری  تمدنی شکل نمی

توان برده داری را بته نتظتام  هم مطرح شده. تا چه اندازه می

 کمونیستی یا کاپیتالیستی مرتبط دانست؟

دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر این است که جوامع بشری به 

کنند تا به سوسیالیسم و بعد  طور ناگزیر مراحل مختلفی را طی می

به کمونیسم برسند. یعنی در ابتدا به صورت کمون اولیه زنتدگتی 

ی جامتعته آن  کردند. بعد به دوران برده داری که برای توسعه می

روز الزم بود، وارد شدند و زمانی این ضرورت اجتماعی متعتنتی 

خودش را از دست داد و بعد به دوران فئوالی وارد شدند که شدت 

ها در آن کم شد. بعد جوامع وارد دوران سرمایه داری و  نابرابری

کرد تتا  بعد سوسیالیسم شدند. نگاه ماتریالیستی تاریخی تالش می

های وجود این مراحل را پیدا کند و هر  ی کشورها مصداق در همه

کدام از مراحل ضرورت تاریخی ختودش را داشتت. از نتظتر 

مارکسیستی مثأل سرمایه داری برای رشد سرمایه و تولتیتد، آزاد 

کردن نیروی انسانی و تحوالت صنعتی جامعه ضرورت بود ولتی 

بعدها روابط سرمایه داری به مانعی برای پیشرفت جامتعته بتدل 

شود. با توجه  شود و از آن زمان ضرورت سوسیالیسم مطرح می می

چه که در اروپتای  ی امروز جهان، به ویژه آن به تحوالت و تجربه

شرقی گذشت، این دیدگاه ایدئولوژیک و خشک شبته متذهتبتی 

مربوط به جبر تاریخی تاحدودی منزوی شده است. بستیتاری از 

ها، تحقیقات معاصر و تحقیقات تاریخی نشان دادند که این  واقعیت

روابط خطی و جبری نیست. امکان رفت و برگشت در این روابتط 

قدر ستاده کترد.  توان این وجود دارد و اصوأل نگاه به تاریخ را نمی
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ی افراد جامعه و توزیع عادالنه بته  اعطای حقوق مساوی به همه

تر است تا کمونیسم که یک ایده آل و  واقعیت این جوامع نزدیک

ی  گاه جامه عمل به خود نپوشید. اگر چکتیتده آرمانی بود که هیچ

هر کسی بته انتدازه ” گفت  کمونیسم را آن گونه که مارکس می

ی امروزی انسان به وجود آوردن چنین  بدانیم، طبق تجربه“ نیازش

ای بسیار دشوار است و تا امروز این شعار عملی نشده است.  جامعه

تر کتردن  اند در جهت انسانی البته کشورهای اسکاندیناوی توانسته

جوامع و کاهش نا برابری و تبعیض گام بزرگی بردارند و چه بستا 

ی مناسب و انسانی مورد نظر  اگر مارکس زنده بود همین را جامعه

ی سوسیالیستم شتوروی و  دانست؛ به ویژه اگر از فاجعه خود می

 دیگر کشورهای مشابه هم اطالع داشت. 

ها در مبارزه  امروزه در عصر رسانه هستیم. نقش رسانه

 با برده داری چقدر موثر است؟ 

ها به وجود آوردن یک هوشیاری و وجدان  امروز و از طریق رسانه

توانتد در  تر شده. این تحول اساسی است و می جمعی بسیار آسان

تتر  هنجارسازی و آگاه کردن افکار عمومی برای زندگی انستانتی

توان افکار عمومی ساخت کته  بسیار موثر باشد. به این صورت می

زندگی و رعایت چنین هنجارهایی بتاشتد و بته  خواهان چنین 

ها در هوشیار کتردن افتکتار  اشکال غیر انسانی تن ندهد. رسانه

عمومی از یک طرف و در افشا کردن اشکال پنهان و نیمه پنهتان 

چه در جامعته  روابط نا عادالنه نقش بسزایی دارند. برای همین آن

است، امروز در “  ی طبقه متوسط میل به زیستن به گونه” شناسی 

ی  ی طبقات اجتماعی که حتی از نظر اقتصادی بتا طتبتقته همه

متوسط برابر نیستند، به یک خواست عمومی تبدیل شتده. امتروز 

ها دسترسی پیتدا  توانند به رسانه همه با هر سطحی از شناخت می

 ها تبدیل شوند.  کنند و هم خودشان به بخشی از شبکه رسانه

 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

تر هستند و نقش آگاهی و انستان و یتا  ی جوامع پیچیده تجربه

فرهنگ را در تحوالت نباید نادیده انگاشت و همه چیز در روابتط 

شود در دو سه قرن گذشته این اتتفتاق بته  تولیدی خالصه نمی

های ستکتون  ی جوامع رخ داده است. دوره اشکال مختلف در همه

هم در تاریخ وجود داشته که در آن تحولی رخ نداده امتا در دراز 

بینیم شرایط و روابط کاری و روابط انسانی  مدت اگر نگاه کنیم می

رو به جلو و در  متحول شده و ضمن وجود کمبودهای فراوان، بشر

 حال پیشرفت است. 

کمونیسمی که از آن نام بردید منظورش همان شرایتط 

نظام حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق است و یتا 

 تفاوت دارد؟ 

ها معتقد هستند که اتحاد جماهیر شوروی و  بسیاری از کمونیست

اقمارش به بیراهه رفتند. برای همین اشکال جتدیتدی از ختود 

که تئوری مارکتس  بیگانگی در این جوامع به وجود آمده. در حالی

این بود که جوامع سرمایه داری نوعی از روابط اقتصتادی را بته 

شود  کنند که در آن نه تنها از افراد بهره کشی می مردم تحمیل می

ی شتوروی  شوند. تجربته بلکه افراد دچار از خود بیگانگی هم می

سابق نشان داد که از خود بیگانگی و بهره کشی به نظام سرمایته 

شود و روابط اقتصادی حاکم بر جامعه تنتهتا و  داری محدود نمی

ی تاریخ نیست. در این میان ساختتار  ترین عنصر تعیین کننده مهم

 ها پارامترهای مهمی هستند.  اجتماعی، فرهنگ و نوع روابط انسان

گویند اتحاد جماهیر شوروی و اقمتارش بته  که می این

تتوانتیتم  بیراهه رفتند، در نتیجه چه کشورهایی را متی

مثالی از کمونیسم واقعی مورد نظر ایشان بنامیم؟ آیا شش کشتور 

 ی اسکاندیناوی به این الگو نزدیک هستند؟ حوزه

ی اسکاندیناوی بیش از شوروی سابق به الگتوی  کشورهای حوزه

اند. البته زمانی که مارکس این  ی مارکس نزدیک شده مورد عالقه

ساعت کار در روز و حتداقتل  6گفت، هنوز قانون  ها را می حرف

دستمزد و یا تامین اجتماعی به شکل امروزی وجود نتداشتت. در 

ی تحوالت فنی و علمی مارکس حتی برق را هتم نتدیتد.  حوزه

بنابراین شاید اعتقاد مارکس در خصوص کاهش نتا بترابتری و 



خاطر بدهی یا اجبار جنگ ساالرها به بیگاری تن دهند، جمعیتی 

درصد از  94گوید حدود  زند. او می میلیون تخمین می 95حدود 

 گیرد. ها توسط کارگران غیر آزاد صورت می جنگل زدایی

و “  ها را آزاد کنید برده”کوین بیلز، یکی از بنیانگذاران گروه 

ی هفت کتاب دیگر در این رابطه است. به باور او تخریب  نویسنده

ها  ی سنتی را از انسان محیط زیست امکان معیشت به شیوه

دهد. برخی از  ها را به سوی استثمار شدن سوق می گیرد و آن می

ای زیادی تولید  صنایع مخرب محیط زیست که گازهای گلخانه

چون قطع  گیرند، صنایعی هم کنند، آنان را به بیگاری می می

های گرمسیری، استخراج غیرقانونی  غیرقانونی و نابودی جنگل

طال و دیگر مواد معدنی، ماهیگیری غیرقانونی، کوره های آجر 

تا محیط زیست “  ها را آزاد کنید برده”پزی و امثالهم. بنابراین باید 

 را حف  کنید. 

نویسنده کتابش را با روایتی از یک مراسم پرهیجان ضد برده 

برد: کودکان  ی ابتدایی در برزیل، به پایان می داری در یک مدرسه

و نویسنده به ما اطمینان “  برده داری به هیچ وجه!”زنند  فریاد می

ها قدم  ما فقط باید با آن”دانند و  ها راه حل را می دهد که آن می

 “.برداریم

کتاب خون و زمین، حاصل هفت سال سفر و پژوهش نویسنده 

است که داستانی تراژدیک از زیباترین و در عین حال غم 

 949کند. این کتاب که دارای  انگیزترین نقاط جهان روایت می

صفحه است و به زبان انگلیسی وارد بازار نشر شده، از طریق 

 های اینترنتی چون آمازون قابل تهیه است. فروشگاه

 

 

 نام کتاب: خون و زمین

 نویسنده: کوین بیلز 

 ناشر: اِشپیگل اند گراو

 3418تاریخ نشر: 

یک اثر غیر داستانی است که به بررسی دو بحران “ خون و زمین”

، در ارتباط با هم “تخریب محیط زیست”و “  قاچاق انسان”

 پردازد. می

نویسنده به عنوان یک متخصص برجسته در رابطه با مبارزه با 

برده ”پردازد:  این سواالت میطرح قاچاق انسان، در کتاب خود به 

رویه محیط زیست کجا صورت  داری کجا وجود دارد؟ تخریب بی

، سفرهای شگفت انگیزی  او برای پیدا کردن پاسخ  “گیرد؟ می

های زیادی از جهان، اشکال  دهد که در بخش کند و نشان می می

جدیدی از برده داری وجود دارد که تهدیدی بزرگ برای محیط 

کند که پایان  کوین بیلز استدالل می  شود. زیست محسوب می

تواند یک تفاوت بزرگ در سالمت  می“  برده داری مدرن”دادن به 

گوید برده داری را باید دی اکسید  ی زمین ایجاد کند. او می سیاره

 کربن برای یک کشور تصور کرد!

دهد که بسیاری از کاالهای امروز در بازار، از کامپیوتر  او نشان می

وی   های مدرن است. ی فعالیت برده تا میگو و جواهرات، زاییده

نویسد داستان برده داری کالسیک، با لغو آن پایان یافت اما با  می

دهد، هم  توجه به شاخص برده داری جهانی، تحقیقات نشان می

ها نفر در دنیا تحت اشکال مختلف برده داری  اکنون میلیون

ها به عنوان کاالی متعلق به مالک  کنند. هر چند آن زندگی می

شوند ولی آزادی قربانیان به اشکال مختلف از  خرید و فروش نمی

توانند کار خود را ترک کنند و در  ها نمی شود؛ آن آنان سلب می

 گیرند. سطح باالیی مورد سواستفاده، کنترل و استثمار قرار می

شاخص برده داری جهانی شامل کارگران ساختمانی و خدمتکاران 

ی خلیج فارس، یک میلیون ازبک در مزارع  در کشورهای حاشیه

ی اقمار سابق شوروی، عروسان کودک، کارگران جنسی  پنبه

کنند  قاچاق، کارگران کشاورز در موریتانیا که برای دیگران کار می

های شهری  های روستاهای هائیتی که برای کار نزد خانواده و بچه

داند چه تعدادی از برده های  اند، است. البته بیلز نمی فرستاده شده

مدرن در بحث او قابل شمارش هستند اما تعداد زیادی از کارگران 

ها و ماهیگیرها را که مجبور هستند به  معدن، هیزم شکن

  خون و زمین
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