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شما چه گفته اید ،دربارهی ...
از بوسه تا شالق /سوسن محمدخانی غیاثوند
آوات رضوانی :متاسفانه با وضعیت اقتصادی که کارگران دارند ،باید منتظر خبرهای اسفناکتر از این هم باشیم.
همین چند روز پیش بود که خبری مبنی بر این خواندم که کارفرما چند کارگر را در قفس سگها انداخته بود تا ادب
شوند .تازه اینها خبرهایی است که به رسانهها میرسد و معلوم نیست در کارگاهها چه بالیی بر سر کارگرانی که
سیاه کار میکنند ،میآید.
مهرداد علیپور :خانم گالله کمانگر در این گفتگو می گوید که حساب ورزشکاران را از هنرمندان و نویسندگان جدا
کنید .البته همان طور که خودش میگوید این درست که از پایگاه متفاوتی میآیند اما باید در نظر داشت که پس از
به شهرت رسیدن تا چه حد شرایطتشان تغییر میکند و میتوانند در فعالیتهای مدنی نقش مثبت داشته باشند .این
مسئله در همه جای دنیا رواج دارد .مثالً فوتبالیستهای مشهور جهان هم ،از طبقات خاص جامعه نمیآیند و آدمهای معمولی هستند که در این
رشتهی ورزشی ،استعدادشان شکوفا شده ،اما وقتی میبینند هر حرفی که میزنند ،چه تاثیری در جامعه دارد ،کاری میکنند .به خاطر همین نباید
انفعالشان در جامعهی ایران را توجیه کرد.

جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاقهای بازجویی /رضا علیجانی
نگین تهرانی :اشارهی خوبی بود .سال ها پیش یکی از دوستان دانشجویم را گرفته بودند .او شهرستانی بود و یک خانوادهی سنتی داشت .بازجوها او را
تهدید کرده بودند که همه چیز را در موردش میدانند .گفته بودند اگر نگویی بقیهی بچههای انجمن چه کار میکنند ،روابط شخصیات را به پدرت
میگوییم و در شهرتان پر میکنیم که خراب هستی! دوستم تا مدتها بعد از آزادیاش از حرف بازجوهایش میترسید و حتی جرات نمیکرد با هیچ
کدام از پسرهای دانشگاه حرف بزند.
امیر مالکی :من نمی دانستم تهمت زدن به مخالفان و ایجاد جنگ روانی ،مجوز شرعی هم دارد! با این حساب باید کالهمان را باالتر بگذاریم! البته
شما نوشتید که خیلی از روحانیون سنتی و رفرمیستهای حوزوی به آن اعتراض کردند ،من که اعتراضی ندیدم .من حتی نمیدانستم برای تهمت
زدن هم میشود مجوز شرعی پیدا کرد ،چه برسد به اینکه اعتراضی دیده باشم! حتماً اعتراضی هم بوده ،در محافل خصوصی خودشان بوده!

کارتون ماه
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دیده بان



 نمایندهی ولیفقیه و امامجمعهی سمنان گفت که اعدام کمک زیادی به حل معضل قاچاق موادمخدر نمیکند.
 یک دانشجوی حقوق در دیدار با سیدعلی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،از شرایط کشور انتقاد کرد.
 رسول خضری ،نماینده ی پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی ،به کشتار کولبران توسط نیروهای مرزبانی اعتراض کرد.
 طبق اعالم یکی از مسئوالن استانداری تهران ،قرار است آموزشهای پیشگیری از آزارجنسی به مهدهای کودک و پیشدبستانیها وارد شود.
 ناصر مکارم شیرازی ،طبق فتوایی ،برداشتن حجاب در خارج از کشور را به صورت مشروط مجاز اعالم کرد.
 معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر ،از تغییر گزارشگر ویژهی حقوق بشرِ ایران خبر داد.
 شهرداری تهران در اقدامی تامل برانگیز ،اقدام به نصب بنرهایی تحت عنوان ”حقوق بشر آمریکایی“ در سطح شهر تهران کرد.
 مجموعه تفریحی گرینلند شیراز ،به اتهام مشارکت در پروژهی مدلینگ پلمب شد.
 نیروی انتظامی در شهرستان شاهینشهر استان اصفهان با مراجعه به خانههای برخی شهروندان ،سگهای خانگی آنها را با خشونت ضبط و با خود برده است.
 یک روز پیش از عید فطر ،نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروهای انتظامی ،با یورش به نمازخانهی پونک تهران از ورود نمازگزاران اهل سنتت بته داختل
مسجد جلوگیری کردند.
 پدر یک خانواده در مشهد که دارای عقاید عجیبی است ،دخترانش را از رفتن به مدرسه منع کرده و معتقد بوده دختران نباید غذای کامل بخورند ،و تنها باید به
خوردن نان اکتفا کنند.
 مدیرکل کمیتهی امداد مازندران ،از وجود  ۰۰۱۱کودک دارای سوء تغذیه تحت پوشش در استان خبر داد.
 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ،از کمبود  ۷۳۷کالس درس در این استان خبر داد.
 بر اساس آمارهای جهانی  ۰۳درصد ایرانیان خواندن و نوشتن بلد نیستند.
 سیستان و بلوچستان دارای بیشترین جمعیت زنان سرپرست خانوار است.
 مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت که  ۸هزار و  ۰۱۱نفر کارجو در دفاتر کاریابی این استان ثبت نام کردهاند.
 رئیس اتاق بازرگانی اهواز خبر داد که در پایانهی مرزی چذابه برای کودکان زیر  ۰۰سال توسط شهرداری کارت کارگری صادر میشود.
 گروهی از روزنامهنگاران ایرانی پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند که از جانب فرستندهای نامعلوم ارسال شده است.
 تعدادی از فعاالن یارسان در کرمانشاه ،همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان ،با دوختن لبان خود دست به اعتراض زدند.
 یونس نفسی ،عبدالحی آق آتابای ،محمد صفا مرادی گنبد و وحید یزدان پرست ،چهار فعال مذهبی اهل سنت ترکمن ،با صدور کیفرخواست به اتهام ”عضویت
در داعش“ به زودی در دادگاه انقالب گرگان محاکمه خواهند شد؛ این شهروندان ترکمن قویاً اتهام وارده را رد میکنند.
 چندین زندانی سیاسی از جمله جعفر عظیمزاده ،احسان مازندرانی ،محمد عبدالهی ،شهرام پورمنصوری و ایوب اسدی ،نرگس محمدی ،میالد اکبری و عتلتی
حمزهزاده در زندان های مختلف کشور در اعتراض به وضعیتشان اعتصاب غذا کردند و وضعیت جسمانی تعدادی از آنان وخیم گزارش شد.
 سه زندانی سنیمذهب زندان رجایی شهر کرج در پی اعتراض به سخنان توهین آمیز قاضی ناظر بر زندان ،به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
 نیروهای وابسته به اطالعات سپاه پاسداران در طی دو هفته ،دستکم  ۰۱شهروند کرد را در شهرهای غربی کشور بازداشت کردهاند.
 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 حبس و  ۰۱ضتربته
شالق تعزیری محکوم شدند.
 گورستان بهاییان قروه (گلستان جاوید) از توابع استان کردستان که تنها محل دفن شهروندان بهایی این استان بود ،تخریب شد.
 یک سرمربی سابق تیمهای فوتبال میگوید ،از بسیاری از بازیکنان کم سن و سال مدارس فوتبال سواستفادهی جنسی میشود اما خیلی از ایتن متربتیتان و
رسانهها نمیخواهند آن را بازگو کنند.
 هفتاد و هفت درصد ساکنان روستاهای چابهار ،از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند.
 ۶۰۰ کودک به اجبار و به همراه مادرانشان ،در فضای نامطلوب زندانهای کشور به سر میبرند.
 یک نوجوان پسر  ۰۷سالهی اهل خرم آباد ،پس از قبول نشدن در امتحانات پایان ترم ،خود را به دار آویخت.
 معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بروجرد گفت که یک زن در شهرستان بروجرد اقدام به خود سوزی کرده است.
 یک کودک کار در جوانرود کرمانشاه با نام ”شادمان“ که به دلیل مشکالت مالی خانوادهاش از چند ماه قبل در یک پاساژ دستفروشی میکرد ،بر اثر سقتوط از
ارتفاع جان خود را از دست داد.
 دو تن از کارکنان مرکز مینزدایی ،در هنگام پاکسازی میادین مین منطقهی دهلران در استان ایالم ،بر اثر انفجار مین مجروح شدند.
 انفجار مین در شهرستان گیالنغرب از توابع استان کرمانشاه ،سبب کشته شدن یک نفر شد.
 طی نشست ”بررسی وضعیت نوزادان مبتال به اعتیاد“ اعالم شد که روزانه  ۰۱تا  ۰۱۱نوزاد معتاد در ایران متولد میشوند.
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که در سال  ۴۶حدود  ۰۳۱کودک که برخی از آنها در معرض فروش قرار داشتند ،به دلیل اعتیاد والدین از
سوی قوهی قضاییه به سازمان بهزیستی واگذار شد.
 شهیندخت مالوردی ،معاون امور زنان و خانواده تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر را ”زیاد“ اعالم کرد.
 زن جوانی که مشکالت زندگیاش را به علت سختگیریهای بیمورد پدر خود میدانست ،به کمک دوستش ،به روی او اسید پاشید.
 مردی که به دختر  ۰۱سالهی خود بارها تجاوز کرده بود ،علیرغم اعتراف در دادگاه ،هیچگونه پیگرد قضایی برای او در نظر گرفته نشد.
 دو کارگر کارگاه مبلسازیدر کرج وقتی برای تسویه حساب حقوق عقب افتادهی چند ماهه خود به کارگاه مراجعه کردند توسط کارفرما ربوده شده و بتعتد از
ضرب و شتم ،برای  ۰۶ساعت در قفس سگها زندانی شدند.
 دادستان مشهد به عنوان مدعی العموم پروندهی سرقت از طالفروشی خیابان مفتح ،برای سه تن از متهمان این پرونده تقاضای قطع دست کرده است.
 دو نفر از محیط بانان منطقهی حفاظت شدهی گنو در استان هرمزگان به نامهای محمد دهقانی و پرویز هرمزی توسط شکارچیان غیرمجاز کشته شدند.
 سجاد توفیقیان جوان دهدشتی که توسط ماموران نیروی انتظامی مضروب شده بود ،در بیمارستان امام سجاد یاسوج به کما رفت و پزشکان از وی قطع امتیتد
کردهاند.
 دستکم  ۰۸۱نفر به علت درگیری های شهرستان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری بر سر جریان انتقال آب بلداچی به کارخانهی ذوب آهن اصتفتهتان،
مجروح و یک نفر کشته شده است.
 در اثر تیر اندازی نیروهای سپاه پاسداران ،دو شهروند بلوچ در آتش سوختند.
 دو برادر کولبر سردشتی به نامهای ،لطیف و رئوف علیخانی در پی شکلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادند.
 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 کولبر دیگر نیز
به شدت زخمی شدهاند.
 محسن مرزبان زندانی زندان رجاییشهر کرج که خودکشی کرده بود ،با سهلانگاری مسئولین ،در بهداری این زندان جان باخت.
نادر داستانپور شهروند تهرانی بر اثر عوارض ناشی از ضربوشتم حین بازداشت از جمله آسیب مغزی و عدم انتقال به بیمارستان ،در بازداشتگاه کالنتری  ۰۰۷نارمک
جان خود را از دست داد.
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اجتماعی

نگاهی به آغاز جرم انگاری همجنسگرایی در ایران
با جامعهی ایران تطابق داشته باشد با قوانین و مکاتتب فتکتری
فرانسه مطابقت داشته است اما با بررسی جامعته در آن زمتان،

امیرحسین ذوالقدری

میتوانیم دریابیم که روابط همجنسگرایانه ،مخصوصاً روابتط دو
مرد همجنس به صورت عینی در جامعه مخصوصاً در میان تجتار،

فعال مبارزه با تبعیضهای جنسی

ارتشیها ،استاد و شاگردها ،بازاریها و حتی درباریان دیده میشده

در این مقاله مییابیم جرم انگاری روابط جنسی بین دو همجنتس

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

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

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

است به کجا ختم شود.

آغاز یک سلطنت جدید و جرم انگاری لواط در قانون جدید

در زمان قاجار خبری از جرم نبود!

یک سال بعد از آنکه رضا خان ،به رضا شاه تبدیل میشود و بتر

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

تخت سلطنت تکیه میزند ،لواط برای اولین بار ،در سال  ۰۳۱۶در

ادارهی پلیس به دستور شاه قاجار و در نتیجه بتازدیتدهتای سته

قوانین ایران که عرف گرایی و مذهب در آن نتقتش بتهستزایتی

گانهی او از اروپا تاسیس گردید و کنتت دمتوت فتروت ،افستر

داشتند ،جرم انگاری میشود و مجازات اعدام بترای فتردی کته

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

مرتکب لواط شده در نظر گرفته میشود .در ستال  ۰۳۰۰ایتن

ه.ش کتابچهای بیست و چهار صفحهای مینویستد کته در ۰۸

مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل مییابد.

مادهی جزایى به عنوان اولین قانون کیفری و با دستور ناصرالدین

از مادهی  ۰۱۷این قانون ،میتوان برداشت کرد که عمالً رابطهی

شاه اجرایی میشود.

ناخواسته بین دو همجنس میتوانسته مورد پیگیری قانونی قترار

قانون کنت در سه ماده به جرایم منافی عفت پرداخته است و در
این سه ماده یعنی مواد  ۰۳-۰۰بتا
تمرکز بر فرد بزه دیده ،نوع مجتازات

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

از مادهی  ۰۱۷این قانون ،میتوان برداشت کرد که سمت صاحب اختیار را داشتته و یتا
عمالً رابطهی ناخواسته بین دو همجنس میتوانسته مورد کسی که مجنی علیه تحت اختیتار و

را تعیین کرده است؛ اما این مواد تنها
پیگیری قانونی قرار بگیرد .به طور مثال هرگاه معلم یا کسی نفوذ او قرار داشته ،مورد اشد مجازات
به روابط ممنوعهی جنسی دو جنتس
نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیار را داشته و یا قرار میگرفته و یا در متثتال دیتگتر
مخالف پرداخته است و بته لتواط و
کسی که مجنی علیه تحت اختیار و نفوذ او قرار داشته ،مورد فردی مورد اشد مجازات قرار میگیرد
مساحقه هیچ اشارهای نکرده است و
اشد مجازات قرار میگرفته و یا در مثال دیگر فردی مورد که با فردی زیر هجده ستال تتمتام
از آنجایی که قوانین هر جتامتعتهای
اشد مجازات قرار میگیرد که با فردی زیر هجده سال تمام رابطه برقرار کرده یا بتا فتردی کته
نشان دهندهی دغدغههای مردم آن
رابطه برقرار کرده یا با فردی که دارای ضعف قوای دماغی و دارای ضعف قوای دماغی و بتدنتی
جامعه است ،یکی از نتتایتجتی کته
بوده و توانایى دفاع از خود را نداشتته
بدنی بوده و توانایى دفاع از خود را نداشته است.
میتوان گرفت این است که مردم در
البته در مواد بعدی میتوانیم دریابیم که مردان روسپی و است.
شماره  63آن زمان دغدغهای نسبت به روابتط
البته در مواد بعدی میتوانیم دریابیتم
حتی کسانی که بستر فحشا را فراهم و یا آن را تبلی
مرداد دو همجنس نداشتهاند.
که مردان روسپی و حتی کسانی کته
میکردند هم میتوانستهاند مورد مجازات قرار گیرند.
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با این حال اوضاع دگرباشان در زمان پهلوی بهتر از آن چتیتزی

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

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

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد هیچ تغییر موضعی

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

نسبت به تفکرات مذهبیون در ابتدای انقالب در مورد جرم بتودن

دگرباشان به دربار راه پیدا کرده و بعضاً پستهای مهتمتی نتیتز

روابط جنسی دو همجنس نداشت.

داشتهاند.

البته باید گفت قانون مجازات اسالمی در طی سالهای مختلف تا

همچنین در بین روشنفکران و هنرمندان ،افراد بیشتری به ایتن

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

که علناً خودشان باشند و یا حداقل برای عدهای از دوستتتانشتان

در مورد روابط دو همجنتس هتیتچ تتفتاوتتی متیتان روابتط

آشکارسازی کنند ،اقبال نشان میدادند و کم نبودند مراکز تفریحی

مرضی الطرفین و تجاوز قائل نشده است و هر دو را جرم میداند و

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

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

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

مساحقه و دیگر روابط جنسی مجازات اعدام را در نظر میگیرد که

همه چیز دگرگون شد.

با مراجعه به قانون مجازات اسالمی مصوب  ۰۳۴۰کتتتاب دوم-

انقالبی که زندگی را از دگرباشان میگیرد

حدود ،فصل دوم از بخش دوم ،میتوان این متواد بته انضتمتام

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

تبصرههایش را یافت.

داد و در نتیجهی این تغییرات تتنتهتا
برداشت شیعه اثنی عشری از شترع

است که در مورد جرم بودن یا نبتودن
فعلی تصمیم میگیرد.
در بدو ماجرا ،حکومت بتا بترگتزاری
دادگاههای انقالب عده ی زیتادی را
تحت عنوان ”افساد فی االرض“ کته
میتواند به هر فعلی تعلق بگیرد ،اعدام
کرد اما با این حال در گتزارشتی کته
سازمان عفو بینالملل در  ۰۰بهمن ماه
سال  ۰۳۰۸از وقایعی که در هفت ماه
نخست پس از انتقتالب روی داده،
منتشر کرده است ،چهار نفر مشختصتاً

در بدو ماجرا ،حکومت با برگزاری دادگاههای
انقالب عدهی زیادی را تحت عنوان ”افساد فی
االرض“ که میتواند به هر فعلی تعلق بگیرد ،اعدام کرد
اما با این حال در گزارشی که سازمان عفو بینالملل در
 ۰۰بهمن ماه سال  ۰۳۰۸از وقایعی که در هفت ماه
نخست پس از انقالب روی داده ،منتشر کرده است ،چهار
نفر مشخصاً به خاطر لواط و سه نفر هم به اتهام لواط و
هم زنای محصنه ،اعدام شدهاند اما یافتن تعداد افرادی
که تنها به جرم لواط از آن سالها تاکنون اعدام شدهاند،

کار آسانی نیست؛ هرچند که یافتن اطالعاتی دال بر
گرفتن حق زندگی از افراد به این دلیل ،کامالً خارج از
دسترس هم نیست.

بتتا ایتتن حتتال آقتتای صتتادق
آملیالریجانی رئیس قوهی قضایتیته

در دیداری که با نخبگان و اعضتای
هیات علمی دانشگتاههتای استتتان
لرستان در اواخر سال  ۰۳۴۳داشتت،
گفت ” :یکی از ایراداتی که مدعتیتان
حقوق بشر به ایران میگیرنتد ،ایتن
است که ایران جلوی همجنسبتازی
را گرفته و گفتهاند ایران حتی آنها را
اعدام کرده ،حال آنکته متا افتراد
متمایل به این مسئله را حتی ،اعتدام
نکردیم“.
اگرچه بترای رد اظتهتارات آقتای

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

الریجانی به غیر از متن قانون مجازات اسالمتی ،متیشتود بته

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

اعدامهایی که به این دلیل تنها در سالهای اخیر صورت گرفته و

سالها تاکنون اعدام شدهاند ،کار آسانی نیست؛ هرچند که یافتتن

اخبار آنها به رسانهها رسیده است هم اشاره کرد .به طور متثتال:

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

اعدام جنجال برانگیز دو نوجوان مشهدی به نامهتای متحتمتود
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اجتماعی

میکردند هم میتوانستهاند مورد مجازات قرار گیرند.

خارج از دسترس هم نیست.

شماره 63
مرداد
1395

اجتماعی

عسگری و ایاز مرهونی در سال  ۰۳۸۶و یا گتزارش روزنتامتهی

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

کیهان در آبان همان سال در مورد اعدام دو مترد بته نتامهتای

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

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

است .بنابراین به نظر میرسد جمهوری اسالمتی بترای حتفت

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

منافعاش سه راه دارد .اولین راه ،رعتایتت حتق حتیتات ،حتق

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

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

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

حریم شخصی ،حق تجمع مسالمتآمیز ،حق آزادی عقیده ،بیان و

و میتوان رد پای آنها را پس از سال نود هم یافت؛ مثالً گزارش

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

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

مجازات های بیرحمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز دگربتاشتان بته

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

عنوان بخشی از شهروندان ایران است.

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

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

سلیمان.ق به اتهام ارتکاب لواط در فارس.

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

اما با این حال از صحبتهای آقای الریجانی و همچنین کتاهتش

یا فراموش کردن دو معاهدهی اصلی بینالمللی در مورد حتقتوق

تعداد اعدامها به دلیل داشتن رابطهی جنسی با همجنس نسبت به

بشر می باشد؛ یعنی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و ستیتاستی و

اوایل انقالب ،میتوان یافت که جمهوری اسالمی قدری از اعتماد

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

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

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

دگرباشان را از دست داده است.

زیاد منزویتر از پیش خواهد شد.

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

شماره 63
مرداد
1395
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دسترسی به اینترنت یک حق برای شهروندان (بشر) و تسهیل در
دسترسی به آن ،یک تکلیف برای دولتها محسوب میشود .بر
این مبنا سازمان ملل با تصویب یک قطعنامهی غیر الزامآور برای
اعضای این سازمان ،حق بهرهمندی و استفاده از اینترنت را یک
حق از حقوق بشر محسوب داشت .این سازمان از کشورهایی که
در زمینهی خدماترسانی برای بهرهمندی از اینترنت به شهروندان
خود تعلل کردهاند ،انتقاد نمود.
مِنبَعد کشورهایی را که در جهت قطع یا حتی کاهش سرعت
اینترنت و فیلترینگ غیر قانونی آن ،تالش میکنند ،میتوان
ناقض حقوق بشر خواند.
وسعت دنیای اینترنت و ضرورت دسترسی بته آن و گستتترش
شبکههای اجتماعی و کاربرد آن به عنوان یکی از الزامات زندگی،
امروزه باعث گردیده است تا داشتن اینترنت بدون مانع به عنتوان
یکی از مولفههای نوین حقوق بشر قلمداد شتود .ایتن حتق در

زمرهی نسل چهارم حقوق بشر در قامت حق فرهنتگتی و حتق
توسعه قرار میگیرد .در مورد به رسمیت شناختن حق دسترسی به
اینترنت به عنوان یکی از مولفههای حقوق بشر ،بیان ایتن امتر
ضروری است که حق دانستن ،حق ارتباطات و حق اطالع رسانتی
را باید در زمرهی این حقوق قرارداد .پرتو مرزهای آزادی اندیشه و
بیان به اینترنت هم میرسد .اینترنت راهی برای دسترسی آزاد بته
دانستن است .حق دانستن یکی از مولفههای بنیادین حقوق بشتر
است که یکی از راههای اصلی تحقق این مهم از طریق اینترنتت
تجلی پیدا میکند .از دیگر سو حق ارتباطات یکی از مکانیسمهای
اصلی حق دسترسی به اینترنت است .روش قدیمی ارتبتاطتات از
طریق رسانهها ،روزنامهها یا مطبوعات و رادیو تلویزیون صتورت
میگرفت و امروزه تمامی اینها در اینترنت به تنهایی تجلی پیتدا
کرده است .هرگونه محدودیت در دسترسی به وستایتل ارتتبتاط
جمعی ممنوع و نظارت بر آن باید وفق قوانین شفتاف و روشتن

حقوقی

تکلیف جدید سازمان ملل برای دولتها :حق دسترسی به اینترنت
حسین احمدی نیاز
حقوقدان
حق ارتباطات و حق فرهنگی که همهی آنها در زمترهی حتق
توسعه قرار میگیرند ،محکوم و مبنای اصلی دسترسی بته آنهتا

مبتنی بر آزادی بیان قرار میگیرد .لذا همهی این متولتفتههتای
توسعه را در حق دسترسی به اینترنت میتوان قرار داد و هر گونته
مانع و ایجاد محدودیت بر آن ممنوع و اگر ضرورتی ایجتاد شتود
تابع مکانیسم قانونی خاص قرار میگیرد.
بعد از حادثهی یازدهم سپتامبر ،دولتها به بهانهی مبارزه با
تروریسم ،محدودیتهای زیادی در حق اینترنت شهروندان
داشتهاند و یا کنترل و نظارتهای فراوانی بر آن ایجاد کردهاند؛ که
این امر به زعم بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق بشر قلمداد
میشود .اما عدهای از منتقدان ،آزادی اطالع رسانی در دنیای
مجازی را ،فرصتی برای تهدید امنیت ملی میدانند و معتقد
هستند که تروریستها با سوءاستفاده از این دنیای پر موهبت
میتوانند امنیت ملی دولتها و شهروندان را به خطر اندازند .از
سوی دیگر دنیای مجازی دارای آسیبهای اساسی است که
میتوان از :دوری از هم ،عدم احساس هم نوع بودن ،تزلزل
بنیانهای خانواده ،رشد جرایم اینترنتی ،ضعف بنیادهای اخالقی و

غیره نام برد .لذا سازمانهای مردم نهاد و دولتها سخت در
تالشند تا اینترنت را از این آسیبها دور یا به حداقل برسانند .اما
هیچ کدام از اینها نمیتواند توجیهی برای ایجاد محدودیت و مانع
در دسترسی به اینترنت دانست .همهی شهروندان حق دسترسی
آزاد به پهنای اینترنت را دارند و دولتها ملزم به رعایت این حق و
دسترسی آسان به آن هستند.

باشد .از سوی دیگر محدویت بر مثلث سه گانهی حق دانستتتن،
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شماره 63
مرداد
1395

معلمان

تشکل مستقل معلمان ،مجامع عمومی و مطالبات محوری
در طی ده سال گذشته و در نتیجهی عدم تشکیل مجامع عمومی،
محمد حبیبی
فعال صنفی معلمان
نزدیک به یک دهه از برگزاری آخرین مجمع عمومی کانونهای
صنفی معلمان میگذرد .در این مدت ده ساله ،دولتهای مختلف

به دالیل واهی مانع از برگزاری مجامع عمومی شده و بدین
ترتیب ،مشکالتی را برای کانونهای صنفی ایجاد کردهاند.
درحالیکه از آغاز سال  39و در نتیجهی گسترش شبکههای
مجازی ،ارتباطات گسترده و نسبتاً منسجمی میان معلمان ایجاد
شده است ،همراه شدن کانونهای صنفی با موج اعتراضات
معلمان ،در افزایش اعتبار این نهاد صنفی در میان معلمان موثر
بوده است .برگزاری چندین تجمع نسبتاً گسترده طی سالهای 39
و  39با مدیریت کانونهای صنفی در سراسر کشور ،نقطه ی
عطفی در این ارتباط موثر در سالهای اخیر بوده است .مدیریتی
که پیامد آن هزینههایی بود که به مجموعهی کانونهای صنفی و
به خصوص کانون صنفی معلمان تهران تحمیل شد .اجرای احکام
پیشینی برخی فعاالن صنفی ،بازداشت و پرونده سازی برای
تعدادی دیگر از فعاالن و در نهایت تحمیل فشار امنیتی بیشتر بر
کلیت مجموعهی کانونها از جمله این پیامدها بود .حال با کاهش
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
شماره  63است .در چنین شرایطی و با توجه به فرصت به دست آمده ،توجه
مرداد به برخی موارد مهم ضرورت مییابد:
1395

یک

امکان تغییر رسمی در اعضای هیات مدیرهی کانونهای صنفی،
وجود نداشته است .در واقع ،عمالً راس هرم تصمیم گیری
کانونهای صنفی ،هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ عملی در
موقعیت فرسودگی نسبی قرار گرفتهاند .این مسئله امکان تحرک
و برنامه ریزی مدون و منسجم و پیگیری و اجرایی نیازها و
مطالبات معلمان در قالب چنین برنامههایی را ،از کانونهای
صنفی سلب کرده است .در این میان برخی کانونهای صنفی،
خارج از چارچوب رسمی مجمع عمومی ،امکان ورود فعاالن جوانتر
به درون مجموعه را فراهم کردهاند و از طرف دیگر گستردگی
شبکههای مجازی و شکل گیری گروههای متنوع و مختص به
معلمان ،در قالب شبکههای اجتماعی ،به ارتباط تصمیم گیران
کانونهای صنفی و فعاالن صنفی فضای مجازی کمک کرده
است .با این همه همچنان عمده افراد تاثیرگذار در درون

مجموعهی کانونهای صنفی ،افرادی هستند که در طی ده سال
پیش به عضویت هیات مدیرهی مجموعه در آمدهاند؛ کسانی که
عمدتاً در دوران بازنشستگی به سر میبرند .اگر چه تجربه و
توانایی برخی از این افراد در تداوم فعالیت مجموعه با وجود
همهی فشارها و تهدیدها موثر بوده است ،با این همه فقدان
تحرک الزم و پویایی موثر در درون مجموعه به صورت کامل
مشهود است .برگزاری مجامع عمومی میتواند در رفع این مشکل،
اثرگذار باشد.
دو
در طی ده سال گذشته فعالیتهای صنفی معلمان با وجود حرکت
در چارچوب قانون و مشی مسالمت جویانه و مدنی ،در دولتهای
مختلف با فشار و سرکوب مواجه شده است .احضار و بازداشت
فعاالن صنفی و تحمیل حبسهای طویل المدت بر آنان ،اخراج و
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
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کانونهای صنفی با بدنهی معلمان صورت گرفته است .اقدام

از مطالبات پرداخت نشده در این سالها ،منجر به افزایش بیشتر

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

نارضایتی عمومی معلمان از تصمیمگیران آموزشی کشتور شتده

صورتی میتواند مورد تایید قرار گیرد که استقالل این نهاد صنفی

است .در چنین شرایطی به نظتر متیرستد متحتوریتتریتن و

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

رادیکالترین مطالبهای که میتواند بدنهی ناراضی معلمان کشتور

اثرگذاری الزم در پیگیری مطالبات صنفی ،معیشتی و آموزشی

با کانونهای صنفی را پیوند دهد ،طرح و پیگیری این مطالبات با

برخوردارند که بتوانند به صورت مستقل و خارج از دخالتهای غیر

برنامهای مشخص و مدون است .در نتیجه طرح شعارهایی ختارج

قانونی دولتها فعالیت کنند .در نتیجه ،برگزاری مجامع عمومی در

از چارچوبهای صنفی ،بیش از آنکه به همراهی بیشتر معلمتان

شرایطی میتواند به ارتباط پویای بدنهی معلمان و کانونهای

با مجموعه منجر شود ،به ایجاد فاصلهگذاری بیشتر میانجتامتد.

صنفی کمک کند که در پروسهی برگزاری انتخابات ،دولت فقط

چرا که خواستهای کنونی جامعهی معلمی ،بیشتر از هر چیز بتر

به نقش نظارتی خود که در چارچوبهای قانونی تعیین شده است،

نیازهای معیشتی متمرکز شده است .از طرف دیگتر پتیتگتیتری

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

مشکالت آموزشی و کمبود امکانات و ورود به حیطهی دفتاع از

نحوهی انتخاب افراد هیات مدیره از سوی هر نهادی میتواند

حقوق دانش آموزان ،این فرصت را برای کانونهای صنفی فراهم

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

میکند که مطالبات معلمان را در پیوند با کلیت جامعهی ایترانتی

ضرورت مواجهی منطقی در چنین شرایطی ایجاب میکند که

پیگیری کند .تالش در جهت اجتماعی شدن بتیتش از پتیتش

کانونهای صنفی از فرصت ایجاد شده برای برگزاری مجامع

فعالیتهای صنفی ،درشرایط کنونی از وظایف کانونهای صنفتی

عمومی به منظور بازسازی تشکیالتی مجموعه بهرهمند شوند.

است که شرط الزم آن ،پرهیز از ورود به جناحبندیهای سیاستی

سه

داخلی و خارجی و تمرکز بیشتر بر مسائل معیشتی و آمتوزشتی

در شرایط کنونی و با وجود مشکالت معیشتی حاکم برجتامتعتهی

است .به نظر میرسد در شرایطی که امکان برگتزاری متجتامتع

ایران ،عمالً اکثریت معلمان ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنتنتد.

عمومی در حال فراهم شدن است ،تعیین مرزبندی مشختص بتا

آمارهای رسمی دولتی موید این ادعاست .در حالیکته بتراستاس

افراد و روندهایی که مجموعه را از چارچوبهای صنفی و مستقل

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

خود خارج میکند ،الزم و ضروری به نظر میرسد.

معلمان

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

کاهش دهند .در این میان بیمهی ناکارآمد و غیر حمایتی و انبوهی

اعالم شده است ،میانگین دریافتی معلمان ایران ،حداکثتر
دو میلیون تومان است .در این میان در سالهای اختیتر
شاهد بودهایم که تصمیمگیران آمتوزشتی بته صتورت
سیستماتیک از طریق کاهش متدارس و کتالسهتای
درسی و ایجاد تراکم دانش آموزی ،سعتی در کتاهتش
ساعات اضافه کار و صرفه جویی در هزینههای آموزشتی

شماره 63
مرداد
1395

داشتهاند .این امر ضمن کاهش کیفیت آموزشتی ،فشتار
مضاعف بر معلمانی است که تالش میکنند از طتریتق
ساعات اضافه کار ،فاصلهی زندگی خود با خط فتقتر را
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گفتگو

سارا شورد :از انفرادی نجات پیدا کردم ،اما با آن مبارزه میکنم
دستگیر شوم در دمشق به آوارگان عراقی کمک میکردم .به
عنوان یک روزنامهنگار ،هم مینوشتم و هم تدریس میکردم.
البته مطمئناً با این تجربه ،تعهدم به حقوق بشر عمیقتر شد ،اما از
گفتگو از مصطفی رحمانی
سارا شورد ،روزنامه نگار آمریکایی ،در سال  ۰۱۱۴به هنگام کوهنوردی در
عراق همراه دو شهروند آمریکایی دیگر به نامهای شین بائر و جاش فتال به
طور اتفاقی وارد خاک ایران شد که این تصادف به بازداشت این افراد توسط
نیروهای امنیتی ایران انجامید .این سه شهروند آمریکایی ،مدت  ۶۰۱روز را
در سلولهای انفرادی زندان اوین به سر بردند.
خانم شورد ،پس از آزادی از زندان و بازگشت به ایاالت متحدهی آمریکا،
فعالیتهای بسیاری به هدف مبارزه بر علیه حبس در سلول انفرادی و
شکنجهی روانی ناشی از آن ،انجام داده است .در آخرین نمونه ،او
نمایشنامهای با نام جعبه ( )The Boxنوشته است که در حال حاضر در
شهر سانفرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا ،بر روی صحنه است .سارا شورد در
گفتگوی اختصاصی با ماهنامهی خط صلح ،میگوید که  9سال وقت صرف
این پروژه کرده و در این راستا ،به زندانهایی در سراسر آمریکا سفر کرده و با
زندانیان زیادی مالقات داشته است.
این شهروند آمریکایی ،در این گفتگو ضمن بازگویی برخی تجربتیتاتتش در
زندان اوین ،از جمله اینکه برخی زندانبانها سعی داشتند با او طرح دوستتی
بریزند ،میافزاید” :حاال بیشتر نسبت به کارم متعهد شدهام ،اشتیاق بیشتری
دارم و به خودم ایمان آوردهام“.

خانم شورد ،شما از زمان آزادیتان از زندان اوین،
فعالیتهای چشمگیری حول
دفاع از حقوق بشر و به ویژه مبارزه علیه
حبس در سلول انفرادی داشتهاید .حقوق
بشر دغدغهی همیشگی شما بوده یا این
تجربه شما را به این مسیر سوق داده
است؟
خوب ،حقوق بشر دغدغهی همیشگی من
بود .من از قبل ،فعال سیاسی و فعال حقوق
شماره  63بشری بودم ،به همین خاطر هم تصمیم
مرداد گرفته بودم در سوریه زندگی کنم .قبل از
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اینکه در مرز ایران توسط نیروهای مرزی

قبل ،از زمان کودکی ،قسمتی از زندگیام بود.
بر اساس تجربهی شخصی و تحقیقاتتان ،سختترین
قسمت بودن در سلول انفرادی چیست؟
سختترین قسمت بودن در سلول انفرادی ،این است که ارتباط
انسانی قطع میشود .ارتباط با خانواده و افرادی که دوست دارید
قطع میشود .در بدترین برههی زمانی از زندگیتان ،هیچ 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 حرفهایتان گوش دهد .قطع شدن ارتباط از بقیهی مردم
خیلی زجرآور است .در هر موقعیتی این موضوع زجرآور است ،به
خصوص وقتیکه انسانها ،ما ،در وضعیتی هستیم که ترسیدهایم و

نیاز داریم که افراد دیگری به سیستم عصبی ما کمک کنند،
آراممان کنند ،افکارمان را مرتب کنند و نگذارند دیوانه شویم.
آیا از تجربهی آن زمان ،هنوز اثرات بدی روی شما
مانده است؟
بله ،اما بعد از شش سال خیلی سخت است که بدانم ...میدانید،

در بدترین برههی زمانی از زندگیتان ،هیچ
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
حرفهایتان گوش دهد .قطع شدن ارتباط از
بقیهی مردم خیلی زجرآور است .در هر موقعیتی
این موضوع زجرآور است ،به خصوص وقتیکه
انسانها ،ما ،در وضعیتی هستیم که ترسیدهایم و
نیاز داریم که افراد دیگری به سیستم عصبی ما
کمک کنند ،آراممان کنند ،افکارمان را مرتب کنند
و نگذارند دیوانه شویم.

بعد از آن تجربه ،به طور کلی آدم دیگری
هستم .بسیار تغییر کردم .میدانید ،ما
همیشه در حال تغییر و رشد هستیم...
برخی از این تغییرها خوب است؛ مثالً حاال
من بیشتر نسبت به کارم متعهد شدهام،
اشتیاق بیشتری دارم و به خودم ایمان
آوردهام .اشاره کردن به نقاط منفی آن
سختتر است .وقتی در اوین بودم من
تاریکی را به مدت  914روز تجربه نکردم
و تمام این مدت المپها روشن بودند و

این موضوع روی من تاثیر منفی گذاشته
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من هیچ وقت به حالت عادی بازنگشته است.

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

شما یک اثر هنری داستانی در این زمینه خلق کردهاید.

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

به عقیدهی شما هنر و هنرمند چقدر میتوانند در این

وقتی خودتان داستانی را در واقعیت تجربه میکنید ،فعال میشود.

زمینه تاثیرگذار باشند؟

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

خوب به نظر من ،هنتر

گرفتتتهایتد و ایتن

پتانسیل این را دارد که

میتواند حس شما را

در اعمتاق افتراد بته

نسبت به بختشتی از

صورت هتمتیتشتگتی

انسانها تغییر دهد .از

تاثیرگذار باشد ،اما ایتن

این رو من بر روایتت

تاثیر ،قابل سنتجتیتدن

کردن داستانها بتاور

نیست .برای یک نتفتر

دارم؛ با ایتن حتال،

میتواند چنان تاثتیتری

معتقد هم هستم کته

داشته باشتد کته بته

تتتاثتتیتتر آن قتتابتتل

معنای واقعی کتلتمته

سنجیدن نیست.

دیدش را نسبت به دنیا

به نتظتر

تغییر دهد ،تصمیتمتات

شما و بتر

متفاوتی بگیرد و اعمال

استتاس تتتجتتربتتهی

متفاوتی برگزینتد .امتا

شخصی خودتتان در

بتترای فتترد دیتتگتتری

ایران و تحقیقاتتان در
عکس از شین بائر

میتواند ،عکتس ایتن
تغییر ایجاد شود .بنابراین ،هر کستی بتا
تجربهی متفاوتی از هنر عبور میکند .اما
دلیلی که من بر روایت داستتانهتا بتاور
دارم -به خصوص داستانهایی که روایت
نشدهاند ،مثل داستان زندانیان در ستلتول
انفرادی در زندانهای آمریکا ،-این است
که داستانی که ما در مورد افراد مشخصی
میدانیم ،شاید حتی بیشتر از حتقتایتق،
نظر بسیاری از ما را نسبت به آن افتراد
شکل میدهند .روایت کردن داستتانهتا،

گفتگو

به طوری که با کوچکترین نور یا صدایی از خواب میپرم .خواب

هنری بسیار قدیمی است و برای انسان بودن ،امتری ضتروری

شاید در آمریکا افراد به دادگاه بروند و
آنجا مجرم شناخته شوند ،اما در زندانها هم

هیچ محافظتی برای زندانیان نیست و ممکن است
تقریباً به هر دلیلی به سلول انفرادی فرستاده شوند.
مثالً اگر به یکی از نگهبانها نگاه کنید و او از
حالت صورت شما خوشش نیاید ،شما را به سلول
انفرادی می فرستند .در واقع خط مشی آنها برای
فرستادن به سلول انفرادی در این زندانها خیلی
ناعادالنه است.
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آمریکا ،تفاوت سلتول

انفرادی در این دو کشور چیست؟
هر کسی تجربهی متفتاوتتی دارد .امتا
وضعیت در زندانهای آمریکا و وضعیتتی
که من در ایران تجربه کتردم ،ختیتلتی
مشابه است 39 .ساعت در یک ستلتول
کوچک و یک ساعت در سلولی بزرگتتر
که نور خورشید و هوای تتازه دارد .در
ایران به آن میگویند ” هتواختوری“ در
آمریکا آن را ”داگروم“ مینامند .بنابراین
همانطور که گفتم ،شرایط هر دو خیلتی

شماره 63
مرداد
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گفتگو
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مشابه است؛ با این تفتاوت کته متدت
زمانی که افراد در ستلتول انتفترادی
میتوانند نگه داشته شوند ،در آمتریتکتا

بسیار طوالنیتر است؛ شاید ستالهتا و
دههها .از سویی دیگر من [در ایران] بته
نسبت زندانیان متحتبتوس در ستلتول
انفرادی در آمریکا ،بیشتر ایزولته شتده
بودم .مثالً اجازهی استفتاده از تتلتفتن
نداشتم و نمیتوانستم نامته بتنتویستم.
همچنین وضعیت من از جهات دیتگتری
نیز بدتر بود .خوب ،من به عنتوان یتک
گروگان سیاسی در ]ستلتول انتفترادی[
زندان اوین بودم و نه اینکته بتا رونتد
حقوقی به سلول انفرادی رفته باشم.

فرستند .در واقع خط مشی آنها برای
اما با توجه به داستانهایی که مردم برای من
تعریف کردهاند ،یکی از تجربیات مشابه من با خیلی
زندانیانی که در آمریکا هستند در این خصوص این
است که خیلی وقتها زندانبانها تالش میکنند با
شما دوست شوند ،به مغز شما نفوذ کنند و رابطهی
نزدیکی با شما برقرار کنند .این زندانبانها ،میتوانند
از زندانبانهایی که به روشنی از شما متنفرند،
خطرناکتر باشند .خیلی از زندانبانها تالش میکردند
با من دوست شوند اما اطمینان به آنها در واقع خیلی
خطرناک بود .میتوانستند به شما خیانت کنند و به
بازجو بگویند شما قانون شکنی کردید یا کار اشتباهی
کردید .این وضعیتی است که هیچ انسانی در آن
[از انسان مقابل خود]نمیتواند ذرهای درک و اعتماد
داشته باشد؛ اما در سلول انفرادی تنها رابطهی انسانی
ما ،زندانبانها هستند.

شاید در آمریکا افراد به دادگاه بروند و
شماره 63
مرداد
1395

فرستادن به سلول انفرادی در این
زندانها خیلی ناعادالنه است.

در متتورد تتتفتتاوت رفتتتتتار
زندانبانها در ایران و آمریکا
برایمان بگویید.
خوب ،من در آمریکا زندانی نبودهام و
شناخت دقیقی از رفتار آنها ندارم .اما با
توجه به داستان هایی که مردم برای من
تعریف کردهاند ،یکی از تجربیات مشابه
من با خیلی زندانیانی که در آمریکا
هستند در این خصوص این است که
خیلی وقتها زندانبانها تالش میکنند
با شما دوست شوند ،به مغز شما نفوذ
کنند و رابطهی نزدیکی با شما برقرار

آنجا مجرم شناخته شوند ،اما در زندانها هم هیچ محافظتی برای

کنند .این زندانبانها ،میتوانند از زندانبانهایی که به روشنی از

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

شما متنفرند ،خطرناکتر باشند .خیلی از زندانبانها تالش

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

میکردند با من دوست شوند اما اطمینان به آنها در واقع خیلی

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

خطرناک بود .میتوانستند به شما خیانت کنند و به بازجو بگویند
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که هیچ انسانی در آن نمیتواند ذرهای درک و اعتماد ]از انسان

هم ترکیبی از هر دوی این موارد با هم.

مقابل خود[ داشته باشد؛ اما در سلول انفرادی تنها رابطهی انسانی

همانطور که میدانید خوانندگان این گفتگو فارسی

ما ،زندانبانها هستند .ارتباط با دیگر زندانیان نیز بسیار خطرناک

زبان هستند و اکثراً هم در ایران زندگی میکنند .بر

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

همین اساس اغلب آنها شانس تماشای نمایش شما را ندارند .آیا

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

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

حذف کنم.
رفتار و نوع مواجههی زندانبانها
در ایران با شما چگونه بود؟
هر زندانبانی یک شخص واحد است،
نمیتوان کلی گویی کرد .بعضی از آنها به
من احساس ترحم میکردند ،بعضی از آنها
میدانستند که من بیگناهم و جاسوس
نیستم و طوری میخواستند مرا دلداری
دهند .اما دیگر زندانبانها ،میخواستند مرا

پردهی اول این نمایش ،به تصویر کشیدن این
بخش از زندان است .مثالً اینکه چه

قانونهایی وجود دارد ،چه کارهایی برای هم
میکنند ،چگونگی سیستم رد و بدل کردن
اشیاء در این بخش ،چیزهایی که برای هم
میسازند و یا جوکهایی که برای هم تعریف
میکنند .یک جامعهی پیچیده .در آخر پردهی
اول ،یک اتفاق تحریک کننده میافتد.

گفتگو

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

تحت تاثیر قرار دهند و کنترلم ( )Manipulateکنند و شاید

مانند یک مخاطب آمریکایی با آن ارتباط
برقرار کنند؟
این نمایش تالش میکند آنچه که در
کشور ما نامرئی است را مرئی کند.
این ]چیز نامرئی[ ،مصداق شکنجهی
روحی فراگیر در زندانهای ماست.
بنابراین فکر میکنم هرکسی که چنین
دغدغههایی داشته باشد ،این نمایش هم
برایش جالب خواهد بود .بسیاری از
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گفتگو

ایرانیان ساکن آمریکا هم برای تماشای

آن میآیند.
این نمایش داستان یک مقاومت است.
فکر میکنم هر زندانی در هر کجای دنیا
میتواند با این حقیقت که در مقابل اعمال
ظالمانه و غیر انسانی که در قبال آنها
انجام شده ،درجهای از استقامت وجود
دارد ،ارتباط برقرار کند .چیزی که شما را

یکی از مشهورترین اعتصاب غذاهای تاریخ است که سه سلول در باال و سه سلول در پایین
که  5سال پیش در زندانهای کالیفرنیا اتفاق دارد .اکثر این افراد برای مدتها و
افتاد .جایی که سی هزار زندانی در زندانهای سالهای زیادی در سلول انفرادی بودهاند.
کالیفرنیا در اعتراض به سلول انفرادی دست به یکی از آنها به مدت  13سال آنجا بوده،
اعتصاب غذا زدند .پس این پرده در مورد بخش از این رو سابقهدار آنجا است .اینها،
ایزولهی زندان است که سیاسی میشود ،در مورد
آدمهایی هستند که خیلی دیوانه نشدند،
این جانبداری مهم و جلب توجه گستردهی عموم
به این دلیل که راهی پیدا کردند که
مردم به این موضوع است.
وقتشان را سازماندهی کنند و به نوعی

سارا شورد نمایش جعبه را به هدف مبارزه بر علیه حبس در سلول انفرادی به روی صحنه برده است  -عکس از مارینجی

شماره 63
مرداد
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زنده و قوی نگه میدارد این است که استقامت کنید .این چیزی

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

است که این نمایش به آن میپردازد و به نظرم کلیهی زندانیان

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

در سراسر دنیا ،به ویژه زندانیان سیاسی میتوانند با این نمایش

ترسش است .این کاراکتر چند خط بیشتر ندارد .آنها میتوانند

ارتباط برقرار کنند.

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

در مورد نمایش جعبه بیشتر برایمان توضیح دهید.

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

]این نمایش[ داستان شش زندانی است که در سلول

سپس شروع به فهمیدن هم میکنند .متوجه می شوند که

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

اشتراکات زیادی دارند و تنها امیدِ تغییر وضعیتشان ،سازماندهی

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

کردن و به هم پیوستن است که در برابر وضعیتشان بایستند.
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است .مثالً اینکه چه قانونهایی وجود دارد ،چه کارهایی برای

جوانان غیرمسلح آفریقایی-آمریکایی دغدغهی همهی است .از

هم میکنند ،چگونگی سیستم رد و بدل کردن اشیاء در این

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

بخش ،چیزهایی که برای هم میسازند و یا جوکهایی که برای

قرار میدهم و اینکه چگونه ما خودمان جامعهی خشنتری خلق

هم تعریف میکنند .یک جامعهی پیچیده .در آخر پردهی اول ،یک

میکنیم .این کار را با مجازات افرادی انجام میدهیم که برای

اتفاق تحریک کننده میافتد.

خالی کردن عصبانیت خود راه دیگری بلد نیستند و متوسل به

در پردهی دوم ،عصبانیت و خشم آنها برانگیخته میشود و

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

تصمیم میگیرند اعتصاب غذا کنند .پردهی دوم در واقع بر اساس

پتانسیل بیشتر خشن شدن را پایه گذاری میکنیم .بنابراین

یکی از مشهورترین اعتصاب غذاهای تاریخ است که  5سال پیش

کارکترهای این داستان انسانهای خطاکار پیچیدهای هستند که

در زندانهای کالیفرنیا اتفاق افتاد .جایی که سی هزار زندانی در

نوعی از انسانیت را هم نشان میدهند طوری که شما با آنها

زندانهای کالیفرنیا در اعتراض به سلول انفرادی دست به

میخندید ،با آنها گریه میکنید و در مورد ارتباطات شخصیشان

اعتصاب غذا زدند .پس این پرده در مورد بخش ایزولهی زندان

میشنوید؛ مثل یک انسان نه یک شرور.

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

چه مقدار از این نمایش بر اساس تجربیات شخصی

گستردهی عموم مردم به این موضوع است.

خودتان است و چه مقدار بر اساس تجربیات افرادی که

کاراکترهای این داستان از چه کسانی الهام گرفته شده

شما مالقات کرده و با آنان صحبت کردهاید؟

و به ویژه شما چرا آنها را انتخاب کردهاید؟

نمایش بیشتر بر اساس تحقیقات است .من یک روزنامه نگار

این کاراکترها برآیند تخیلی از تمامی افراد حقیقی هستند که در

هستم و این اولین نمایش و پروژهی حرفهای من است .قبالً به

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

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

اعضای سابق ”بلک پنتر“ است ،یکی
نژاد پرست سفید و دیگری رهبر یک

گفتگو

پردهی اول این نمایش ،به تصویر کشیدن این بخش از زندان

خشونتهای با اسلحه علیه پلیس ،و همچنین خشونت علیه

تصمیم گرفتم نمایشنامهای را بنویسم و آن را به چندین نمایش خیابانی انجام
صورت یک داستان درآورم .من تحقیقی انجام دادم تا دادهایم.

باند(گنگ) آمریکایی التینی .این افراد ،بتوانم به عنوان کسی که از این موضوع نجات یافته از تصمیم گرفتم نمایشنامهای را
کاراکترهای راحتی ندارند .میتوانستم تجربهی خودم الهام بگیرم؛ با این حال ،سوژه من نیستم .بنویسم و آن را به صورت یک
در مورد شخصیتهایی بنویسم که در واقع مسئلهی من شخصی نیست و واقعاً بر این باورم داستان درآورم .من تحقیقی انجام
مردمی بیگناهاند یا مثالً در مورد که سلول انفرادی یک شکنجه است و نه تنها هیچ نقش دادم تا بتوانم به عنوان کسی که از
جرایم غیرخشن و مواد مخدر .اگرچه مثبتی در بازپروری فرد ندارد ،بلکه این روند باعث میشود این موضوع نجات یافته از تجربهی
خودم الهام بگیرم؛ با این حال ،سوژه
خیلی از کسانی که در سلولهای
زندانیان در شرایطی هم قرار بگیرند که تبدیل به
انفرادی هستند کار خشونت آمیزی انسانهای خشنتری شوند و یا از لحاظ ذهنی بیمار شوند .من نیستم .در واقع مسئلهی من
انجام ندادهاند ،اما من اعتقاد دارم ما در واقع من تصمیم گرفتم که یک نمایشنامه بنویسم که شخصی نیست و واقعاً بر این باورم
باید خشونت را مورد خطاب قرار

بیشتر تخیلی باشد تا از لحظاتی هم که خودم تجربه

که سلول انفرادی یک شکنجه است

دهیم ،چه در زندان و چه در اجتماع؛

کردم ،استفاده کنم و کاراکترها آنها را زندگی کنند.

و نه تنها هیچ نقش مثبتی در

که

از

تیراندازی

جمعی،

بازپروری فرد ندارد ،بلکه این روند

تا
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گفتگو

باعث میشود زندانیان در شرایطی هم قرار بگیرند که تبدیل به

افرادی که در سلولهای کناری من بودند ،مثالً از طریق فیسبوک

انسانهای خشنتری شوند و یا از لحاظ ذهنی بیمار شوند .در واقع

با من تماس میگیرند .من ارتباطم را نگه داشتم چون بسیاری از

من تصمیم گرفتم که یک نمایشنامه بنویسم که بیشتر تخیلی

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

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

این رو من احساس نزدیکی قوی به آنها دارم.
شما به سراسر ایاالت متحده سفر کردهاید و بسیاری از

کاراکترها آنها را زندگی کنند.
دربارهی اسم داستان به ما بگویید :چه شد که اسم
جعبه را برای آن انتخاب کردید؟

قربانیان سلول انفرادی را مالقات کردید .این درحالی
است که برخی مردم میگویند جامعهی جهانی تنها بر روی

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

وضعیت زندانهای ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه تمرکز

انفرادی میگویند .زندانیان به سلول انفرادی میگویند جعبه،

کرده و از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا چشم پوشی

سوراخ و سیاهچال( .)Dungeonاینها اسمهای مستعاری است

میکند .نظر شما در این خصوص چیست؟

که زندانیان برای سلول انفرادی به کار میبرند.

موافقم که بسیاری از موارد از نقض حقوق بشر در زندانهای

از چه زمانی فعالیت و تحقیق برای پروژهتان را آغاز

آمریکا توجه بین المللی را به خود جلب نمیکند .مورد نگران

کردید و در کدام شهرها اجرا داشتهاید؟

کنندهتر اینکه بقیهی کشورها به الگوها و متدهای آمریکا نگاه

تقریباً سه سال روی این پروژه کار
کردم .به زندانهایی در سراسر

میکنند.

اینکه

چطور

به گفتهی گزارشگر ویژهی ضد شکنجه در زندانهای آمریکا ،زندانهایمان را میسازیم ،چگونه

کشور]آمریکا[ سفر کردم .به بودن بیشتر از دو هفته در سلول انفرادی ،میتواند آسیبهای با زندانیهایمان رفتار میکنیم و

زندانیها نامه نوشتم.

همیشگی به مغز وارد کرده و موجب آسیبهای روحی شود .به در واقع دیگر کشورها آمریکا را

این اولین تولید این نمایش است و نظر من در برخی موارد توجیه میشود که برخی از زندانیانی که استاندارد خوبی میپندارند .اما
به مدت سه هفته در سانفرانسیسکو تالش میکنند به دیگر زندانیان یا زندانبانها آسیب بزنند ،برای واقعیت این است که ما بیشترین
روی صحنه است .امیدواریم که

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

آمار زندانی بر حسب جمعیت را

دیگر سالنهای تئاتر در سراسر نهایتش باشد .و بعد از آن هم بایستی به بخشی منتقل شوند که داریم و این زندانها را با
کشور و جهان عالقه مند شوند و مورد درمان قرار بگیرند .نمیگویم کار سادهای خواهد بود تا این روشهای
این نمایش را برگزار کنند.

تغییرات به وجود بیاید اما فکر میکنم اگر سلول انفرادی کنار

غیرانسانی

اداره

میکنیم.

آیا به دنبال کمتک بته گذاشته شود یا به حداقل ممکن برسد و واقعاً فقط برای بدترین

آیا فکر می کنید

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

کمپین شما علیه

بهبود حقتوق بشتر در

دیگر کشورها ،همچنین ایران نتیتز فشار قرار میگیرد تا امکانات بازپروری به زندانیان بدهد .آنها سلول انفرادی بر تغییر این روند
هستید؟
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باید از زمانهایشان استفادهی سازنده کنند ،مثالً به کالسهای در آمریکا و بقیهی دنیا تاثیرگذار

بله .در مورد ایران ،اخبار را دنبال

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

خواهد بود؟ اگر این طور است،

میکنم .همینطور هنوز با بعضی از

باشند خدمات اجتماعی بدهند .به نظرم پایان دادن به سلول

فکر میکنید مقررات این خط

افرادی که در همان زمانی که من انفرادی ،میتواند کمکی باشد تا سیستم زندانداریمان ،انسانیتر مشی جدید چه خواهد بود؟
زندان بودم ،آنها هم در ایران

و بهتر شود.

زندان بودند ،ارتباط دارم .بسیاری از

نمایش من قسمتی از یک جنبش

بسیار بزرگتر علیه به کارگیری

18

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

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

بسیاری گذاشتهایم و مطمئن هستم این جنبش به فشارهای خود

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

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

فشار قرار میگیرد تا امکانات بازپروری به زندانیان بدهد .آنها

نمایش من هم قسمتی از آن است.

باید از زمانهایشان استفادهی سازنده کنند ،مثالً به کالسهای

به گفتهی گزارشگر ویژهی ضد شکنجه در زندانهای آمریکا،

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

بودن بیشتر از دو هفته در سلول انفرادی ،میتواند آسیبهای

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

همیشگی به مغز وارد کرده و موجب آسیبهای روحی شود .به

میتواند کمکی باشد تا سیستم زندانداریمان ،انسانیتر و بهتر

نظر من در برخی موارد توجیه میشود که برخی از زندانیانی که

شود.

تالش میکنند به دیگر زندانیان یا زندانبانها آسیب بزنند ،برای

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح

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

قرار دادهاید.

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

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

مورد درمان قرار بگیرند .نمیگویم کار سادهای خواهد بود تا این

میدهید ،متشکرم و برای فعالیتهایتان آرزوی موفقیت دارم.

گفتگو

سلول انفرادی ،اصالح زندانها و پایان دادن به حبسهای گسترده

تغییرات به وجود بیاید اما فکر میکنم اگر سلول انفرادی کنار

عکس ماه
شهرداری تهران در اقدامی سوال برانگیر ،اقدام به نصب بیلبوردهایی تحت عنوان ”حقوق بشر آمریکایی“ در معابر عمومی کرده است
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پرونده ی ویژه

رو در رو با برده داری مدرن
داری مدرن تنها به اسارت جنسی زنان و دختران محدود نمیگردد

اجتماعی

الهه امانی
کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

با واژهی ”بردگان معاصر“ نخستین بار در تریبونال خشونت علیته
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.
در سال  1684در آستانهی جنگ داخلی در آمریکا ،یک سرشماری
ملی صورت گرفت که یکی از فرآیندهای آن شتمتارش دقتیتق
 9359581برده در آمریکا بود .این رقم  8/13درصتد از کتل
جمعیت را تشکیل میداد .این آخرین سرشماری تاریخ در زمینهی
تعداد بردگان در جهان میباشد.
از زمان منسوخ شدن برده داری به صورت قانونی ،برده داری بته
اشکال گوناگون در کشورهای مختلف صورت گرفته و شتمتارش
دقیق آن امری است که با چالشهای عدیدهای مواجه است.
در اوایل قرن بیستم بود که کارزاری بر علیه ”تتجتارت استرای
سفید“ برپا گردید .این واژه برای فحشای اجباری در آمریکا به کار

گرفته شده و به این اعتبار ،قانون منع ”قاچاق بردگان سفتیتد“ در
سال  1314در آمریکا تصویب گردید .این قانون که هتمچتنتیتن
قانون من(  )Mann Actهم خوانده میشود ،نخستین قانون بر
علیه قاچاق انسان بود که حمل و نقل زنان و دختران را به منظور
فحشا جرم محسوب کرده؛ از اینرو واژهی ”برداری معاصر“ و یتا
شماره ” 63برده داری مدرن“ در درجهی اول تصاویر زنان و دخترانی را بته
مرداد ذهن میآورد که در دست جنایتکاران از ابتداییترین حتقتوق و
1395

آزادیهای خود محروم هستند .اما گفتمان کنونی در زمینهی برده

و طیف وسیعی از انسانها را در شرایطی که آزادی و حق انتخاب
از آنها سلب گردیده ،دربرمیگیرد.
روشن است که در قرن بیست و یکم گفتمان و مباحثتهی بترده
داری مدرن با قوانین کار ،شرایط کارگران و محیط کار ،مهاجترت
و سیستم قضایی کشورهای مختلف ،حقوق بشر و استتانتدارهتای
کار در تالقی قرار میگیرد .به این اعتبار طیف نیروهایی کته در
کنار یکدیگر در برابر برده داری مدرن و اشکال متنوع آن قترار
میگیرند ،از بنیاد واک فری) (Walk Freeتا سازمان ضد برده
داری جهانی( ،(Anti Slavery Internationalیا پتاپ
رهبر کاتولیکهای جهان ،تا دولت آمریکا -که هر ساله گتزارش
مشروحی در زمینهی قاچاق انسان در عرصهی جهتانتی تتهتیته
میکند ،-تا نیروهای مترقی ،هواداران حقوق بشر ،حقوق متدنتی،
فمنیستها و سازمانهای غیر انتفاعی مدافع حقوق زنان را شامل

میشود و میتوان گفت که برده داری مدرن ،طرفداران آشکار و
شناخته شدهای ندارد.
تعریف برده داری مدرن
با اینکه تعریفهای متفاوتی از برده داری متدرن وجتود دارد،
گزارش جهانی برده داری در سال  3418به طتور ستاده آن را
” گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران“ تعریف میکند .زمانتیکته
فردی ،اختیار و حق خود را بر بدنش از دست میدهد ،حق انتخاب
یا امتناع از کار اجباری ندارد ،آزادی از وی سلب میشتود ،متورد
خشونت ،تهدید و سواستفاده قرار میگیرد و امکان تغییر شترایتط
نابسامان و نامطلوب خود را از دست میدهد ،در حقیقت با قربانیان
اسارت و برده داری مدرن مواجه میشویم.
از مصادیق برده داری مدرن ،میتوان از برده داری بته دالیتل
قومی ،خانوادگی ،نژادی ،طبقاتی ،بردگی جنسی ،بردگی مهاجران،
ازدواج های زود هنگام کودکان ،کودکان کتار ،قتاچتاق انستان،
کودکان سرباز و موارد دیگر نام برد.

سازمان ملل متحد نیز برده داری مدرن را چنین توصیف میکنتد:
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مرکزی و قلب هر دو شیوه و عملکرد است“.

توسط دولتها و یا گروههای مسلح یاغی ،مورد اذیت و آزار قترار

تصویر جهانی برده داری مدرن

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

قاچاق انسان یکی از سودآورترین تجارتهای دوران معاصر است.

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

تعداد افرادی که در جهان مورد قاچاق قرار میگیرند 31 ،میلیتون

جنسی هستند.

نفر تخمین زده میشود .از این فعالیتها سودی به متیتزان 93

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

میلیارد دالر کسب میگردد.

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

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

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

منع قاچاق انسان نپیوستهاند.

دارد .کارگران مهاجر و مردم بومی ،بهویژه در عرصهی کار اجباری

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

از آسیب دیده ترین بخشهای اجتماع هستند.

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

بردگی مدرن کارگران -بهویژه کارگران مهاجر

دختر و  5/3میلیون مرد و پسر میباشند .همچنین از این متیتزان،

سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المتلتلتی ”بتردگتی

پرونده ی ویژه

متفاوت میباشد ،نقض حقوق بشر و کرامت انستانتی نتقتطتهی

استثمار توسط افراد و بنگاههای تجاری قرار گرفته و  3میلیون نفر

اجتماعی

” در حالیکه اشکال و فرمهای برده داری سنتی و مدرن بستیتار

تخمین زده میشود که  13میلیون نفر مورد بتهتره بترداری و
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مدرن“ را از سایر انواع نقض حقوق انسانی به دلیل خصتوصتیتات

کوچک و غیره مورد بهره برداری قرار میگیرند.

ویژهی قربانیان این پدیده ،مورد تمایز قرار میدهند.

 -3کار اجباری کودکان در صنایع کشاورزی ،کارخانهها ،ساختمان

یک انسان قربانی اسارت و بردگی مدرن تلقی میگردد ،چنانچه:

سازی ،کورههای آجرپزی ،معادن ،رستوران ها و مناطق توریستی.

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

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

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

گرفته شدهاند و در واقع کودکان سرباز هستند .اما کودکان متورد

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

استثمار در مناطق جنگلی تنها محدود به کودکان سرباز نمیشوند،

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

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

گرفته و مایملک یک فرد قرار گیرد.

سواستفاده میشود و کودکان دختر مورد ازدواجهای اجباری قترار

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

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

وآمد ،نقل و انتقال از وی سلب گردد.

جنگ جویان و یاغیان قرارمیگیرند.

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

بر اساس گزارش یونیسف 944 ،هتزار ستربتاز کتودک در 94

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

منطقهی جهان مورد بردگی و اسارت قرار دارند و سن برخی حتی

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

کمتر از  14سال است .این کودکان بهویژه مورد آسیبهای روانی

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

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

میباشند.

نجات یابند ،سایه خواهد افکند.

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

 -9کودکانی که کار خانگی میکنند و ساعتهای طتوالنتی بته

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

کارگرفته میشوند ،در شرایط غیر بهداشتی قرار دارند ،مورد اذیت

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

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

نشان میدهد که کارگران خانگی زن بیشترین تتمترکتز را در

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

منطقهی جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک به متیتزان  39درصتد

براساس گزارش سازمان بین المللی کار در ستال 186 ،3413

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

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

کارگران خانگی زن و کشورهای عربی با  13درصتد کتارگتران

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

خانگی زن ،سه بخش از جهان از کنونی میباشند که بیشتتریتن

مرگبار قرار دارند.

تمرکز کارگران خانگی زن در آنها وجود دارند.

برده داری مدرن در ایران

اسارت مدرن و کودکان

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

در کنوانسیون حقوق کودکان که در سال  1363بته تصتویتب

در رتبهی بیستم شاخص جهانی بردهداری مدرن قرار دارد .ایتن

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

تعداد همچنین حدود شش دهم درصد از کل جمعیتت ایتران را

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

تشکیل میدهند .همچنین ایران یکی از سهلانگارترین کشورهتا

عمده در گروه بندیهای زیر قرار دارند:

در زمینهی اقدامات برای مقابله با برده داری مدرن شناخته شتده

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

است.

پورنوگرافی ،فحشا ،فعالیتهای غیر قانونی در زمینهی حمل ونقل

در گزارش سال  3415وزارت امور خارجهی امریکا که در زمینهی

مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی ،اجبار به گدایی ،دزدیهتای

قاچاق انسان در سطح جهان هر ساله به چاپ میرسد ،با در نظتر
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اجتماعی

گرفتن و اشاره به اینکه آمار و اطالعات دقیقی در زمینهی قاچاق

استرالیایی در سال  3419آغاز به کار کرده است .این بنیتاد ،هتر

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

ساله گزارشی در زمینهی ابعاد برده داری مدرن در کلیهی کشورها

اشاره شده است.

و همچنین کوشش دولتها برای مقابله با برده داری متدرن ،در

در این گزارش آمده است که در خالل سالهتای ،3443-3415

قالب آماری ارائه میدهد .براساس گزارشات این بنیاد در  3ستال

زنان و دختران به طرز فزایندهای از مسیر ایران بته کشتورهتای

گذشته  36درصد شمار کسانی که در اسارت مدرن بسر میبرنتد،

حوزهی خیلج فارس برده شدهاند تا در اختیار گروههایی کته ایتن

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

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

میشود که البته به گفتهی مسئوالن واک فری ،این افزایش آمتار

میدهند ،بگذارند .همچنین موارد گدائی اجباری کودکان ،به ویتژه

احتماالً به دلیل توانمندتر شدن این بنیاد ،در شتنتاستایتی افتراد

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

بیشتری تحت عنوان برده باشد.

روشهایی است که برای نگه داشتن افراد در اسارت مدرن به کار

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

گرفته میشود .به کار گرفتن مردان و پسران افغانستانی برای کار

مصاحبه به  59زبان مختلف ،به این نتیجه میرسد که شکلتی از

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

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

گزارش بر آن اشاره دارد؛ به عالوه که آمده است پسربتچتههتای

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

افغانستانی در مواردی در خطر سواستفادهی جنسی کارفترمتایتان

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

میباشند.

میلیون نفر از این تعداد را در بر میگیرد و همچنین بتر استاس

شاخص برده داری مدرن در سال 3418

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

بنیاد ”واک فری“(  )Walk Freeتوسط اندروفاست ،میلتیتاردر

اریتره ،هنگ کنگ و سودان جنوبی از سهلانگارترین کشورها در
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قبال اقدامات و سیاستها برای پایان بخشیدن به اسارت و بردگی

بیشترین اقدامات را داشته و در این شاخص برده داری مدرن از

مدرن هستند .دولتهایی که کاملترین اقدامات را برای مبارزه بتا

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

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

استعمارگونهای را در ذهن زنده میکند .تصویری که دنیای غترب

سوئد ،استرالیا و پرتغال.

و یا ”دنیای شمال“ میبایست به نجات ”دنیای جنوب“ برخیزد.

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

واقعیت آن است که نیروهایی که خواهان اجرای عتدالتت بترای

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

قربانیان اسارت مدرن هستتنتد ،در ختالل دهتههتای اختیتر

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

موفقیتهای چشمگیری نیز داشتهاند که در حد محدود و کوچتک

میگردد .همچنین متجاوز از نیمی از بردگان متعتاصتر زنتان و

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

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

یا شاهد آن بودهام .نکتهی حائز توجه آن است کته بترختی از

چهرهی بردگان معاصر چون فقرای جهان ،چهرهای زنانه میباشد.

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

بردگان معاصر ،تولید کنندگان  198محصول از  59کشور جتهتان

تدوین قوانین و سیاستهایی مقابله با کار اجباری ،قاچاق انسان و

میباشند.

اسارت در سالهای اخیر داشتهاند -و این خود به مثابه گتامهتای

انتقادات نسبت به نحوه ی گردآوری آمارهای برده داری مدرن

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

برخی از پژوهشگران به گزارشاتی که از سال  3419توسط بنتیتاد

همان دوره ما شاهد نقض قوانین و سیاستهای ضد کارگری ،ضد

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

مهاجرت و غیره نیز هستیم که فرآیندی جز میسر کردن آستیتب

میکنند که این گزارشات چنین تصویری از دنیای کنونتی ارائته

پذیری قربانیان بردگی مدرن نیست.

میدهد که بار مسئولیت و ریشهی برده داری مدرن ،در دنتیتای

بریجت اندرسون ،پرفسور مهاجرت و شهروندی و مدیر پتروژهی

جنوب( ،)Global Southیعنی کشورهای سه قارهی آستیتا،

مرکز مهاجرت ،سیاست و جامعه یا همان کامپتس ( Center

آفریقا و آمریکای التین میباشد .اکثریت بردگان از این مناطق و

 ،)on Migration, Policy and Societyبر این باور

اکثریت دولتهایی که در مورد اقدامات در زمینهی از بین بتردن

است که اقدامات و سیاستهای بر علیه قاچاق انستان تتوستط

بردگی مدرن سهل انکاری میکنند نیز ،از
دنیای جنوب میباشند .این تصویر در هتم
پیوستگی دنیای کنونی را نادیده گرفته و
گفتمان مسلط دنیای غرب را برای استثمار
و بهره گیری از دنیای جنوب و کشورهای
عقب نگه داشته شده ،نادیده میگیرید.
بنیاد واک فری بردگی مدرن را شتامتل
قاچاق انسان ،کار اجباری و ازدواج اجباری
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برآورد میکند .درنقشه و تصویر جتهتانتی

بریجت اندرسون ،پرفسور مهاجرت و شهروندی و
مدیر پروژهی مرکز مهاجرت ،سیاست و جامعه یا
همان کامپس ( Center on Migration,

 ،)Policy and Societyبر این باور است
که اقدامات و سیاستهای بر علیه قاچاق انسان
توسط دولتها در دنیای شمالی (که شامل اروپا و
آمریکای شمالی) میباشد ،برای سیاستهای ضد
مهاجرین این کشورها به کار گرفته شده است.

دولتها در دنیای شمالی (که شامل اروپا
و آمریکای شمالتی) متیبتاشتد ،بترای
سیاستهای ضد مهاجرین این کشورهتا
به کار گرفته شده است.
شاخص جهانی برده داری مدرن بتنتیتاد
واک فری شاخصی است که کشورها را
در زمینهی برده داری متدرن ،آستیتب
پذیری شهرونتدان ایتن کشتورهتا در
زمینهی بردگی و پتاستخ و اقتدامتات

بردگی مدرن ،بیشتر آسیا و خاورمیانه ،سپس آفتریتقتا و بتعتد

دولتها برای مقابله با آن درجهبندی میکند.

آمریکای التین دارای بیشترین تعداد بردگان هستتنتد .اروپتای

الزم به ذکر است که درجه بنتدی در زمتیتنتهی اقتدامتات و

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

سیاستهای دولتها در مقابله با برده داری مدرن در شرایطی که
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 )Trafficking in Personsارائه میدهد و کشتورهتای

میگیرد.

جهان را در زمینهی مقابله با قاچاق انسان در سه گروه بندی قرار

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

میدهد .این سوال پیش میآید که چرا بنیاد واک فری شتاختص

سیاستهایی که این شکافها را تعمیق بخشد ،نه تنهتا امتکتان

دیگری در این زمینه به وجود آورده در حالیکه ایتن بتنتیتاد از

پذیراست بلکه در راه است.

گزارشهای وزارت امور خارجه آمریکا به مثابه منبع آماری بترای

پرونده ی ویژه

خارجه آمریکا ،هر ساله گزارش تحت عنوان قتاچتاق انستانهتا(

کشورهای اروپای غربی و آمریکا را در کشورهای سه قاره نادیتده

اجتماعی

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

تاریخی و سیاسی دو سوی این شکاف را ،تتاریتخ استتتعتمتار

گزارشات خود استفاده میکند .بنیاد واک فری که یک نهاد غتیتر
انتفاعی است ،به نظر میرسد چالشی در زمینهی پیشگامی آمریکا

منابع:

به زعم سیاست خارجه آمریکا در این زمینه داشته باشد.

 -1قانون منع قاچاق بردگان سفید ( ،)Mann Actویکیپدیای انگلیسی

در پایان شکاف کشورهایی که در گزارش واک فری در زمیتنتهی
اسارت مدرن و یا اقدام علیه آن مردود میشوند و یا آنان که مورد

 -3وبسایت بنیاد واک فری ((Walk Free Foundation
 -9نگاهی به قاچاق انسان در جتهتان ( Infographic: A Global
 ،)Look at Human Traffickingوبسایت یونیسف

تشویق قرار میگیرند ،همان شکاف بین ”کشورهای پیشرفتتتهی

 -9تخمینهای جهانی سازمان بین المللی کار پیرامون کارگتران متهتاجتر(

اروپا و آمریکای شمالی و ”کشورهای در حال توستعتهی آستیتا،

 - )ILO Global Estimates on Migrant Workersگتزارش

آفریقا و آمریکای النین میباشد .این تصویر مناسبات اقتتصتادی،

سال  ،3415وبسایت سازمان بین المللی کار
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برده داری در جهان و ایران ،زمینه های فکری و تاریخی
نیز بردگی را کیفر خدایی برای بردگان میپنداشت.

تاریخی

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
بر اساس گزارش یک بنیاد جهانی ،در حال حاضر حدود ۶۰
میلیون نفر قربانی بردگی مدرن هستند .بنیاد واک فری که برای

از بین بردن بردگی تالش میکند ۰۰۷ ،کشور جهان را بررسی
کرده و میگوید بیش از پنجاه درصد قربانیان بردگی مدرن در
هند ،چین ،پاکستان ،بنگالدش و ازبکستان زندگی میکنند.
آغاز دوران بردگی در تاریخ بشری ،چندان روشن نیست .بنا به
نوشتهی دایره المعارف بریتانیکا ”بردگی را تا تاریخ هزارهی هشتم
پیش از میالد سراغ داریم“.
برده داری در یونان باستان و رم قدیم رواج داشت .به گفتهی ویل
دورانت ”در حدود سی سال قبل از میالد ،تعداد غالمان در شهر
رم به چهارصد هزار نفر و یا نصف جمعیت در ایتالیا به یک میلیون
و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است“.
کرستین سِن ،خاورشناس دانمارکی ،مینویسد :ایرانیان معموالً
دست اسرای جنگی را بر پشت آنها بسته و به عنوان غالم
میفروختند.
برده گرفتن در مذهب یهود نیز مشروع بود؛ چنان که در تورات
موجود میخوانیم” :از امتهایی که بر اطراف قومی باشند ،از

ایشان غالمان و کنیزان بخرید و هم از پسران مهمانانی که نزد
شما مأوا گزینند و از قبیلههای ایشان که نزد شما باشند که ایشان
را در زمین شما تولید کردهاند ،و مملوک شما خواهند بود و ایشان
را بعد از خود برای پسران خود واگذارید تا ملک موروثی باشند و
ایشان را تا به ابد مملوک سازید“.
شماره  63در آیین مسیحیت نیز بردگی پذیرفته شده بود .پولس مقدس
مرداد مینویسد :ای غالمان! آقایان بردهی خود را چون حیوان باید
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بدانند که با ساده دلی ،اطاعت آقا و ارباب خود را میکند .افالطون

جیمز هاکس ،کشیش معروف ،می نویسد” :انجیل پاک حضرت
مسیح نیز ابداً در خصوص اطالق و آزادی غالمان سخن نرانده،
بلکه به عکس ،غالمان را به اطاعت آقایان و خوانین ایشان امر
میفرماید“.
در آیین اسالم با اینکه بردگی در جزیره العرب (محل ظهور
اسالم) رایج بود ،اما ضمن اینکه بردگی پذیرفته شده و پیامبر و
خلفای راشدین هم برده داشتند ،اما تحول اساسی در حقوق
بردگان در اسالم دیده میشود .اسالم ،بردگان را از نظر شخصیت
اجتماعی و انسانی در ردیف آزادگان قرار داد و مالک فضیلت
انسان را تقوا ذکر نمود .با این حال ،اینکه عمالً در مورد حقوق
انسانها ،چه اتفاقاتی افتاد ،موضوع این نوشته نیست.
نظام بردگی تا نیمهی اول قرن نوزدهم به قوت خود باقی بوده
است ،ولی از آن تاریخ به بعد ،نهضت دامنه داری برای الغای آن

در سراسر جهان آغاز گردید .در فرانسه تا انقالب سال  ،1696در
هلند تا سال  1689و در آمریکا تا سال  1684بردگی رواج داشته
است؛ لیکن پس از جنگهای خونینی که بر سر این موضوع میان
آمریکای شمالی و جنوبی رخ داد ،به تدریج نظام برده داری رو به
زوال گذاشت .آمریکای جنوبیها به دلیل احتیاج شدید به بردگان
برای ادارهی زراعت و کشاورزی خود ،از طرفداران تثبیت وضع
موجود بودند و بدین منظور با شمالیها درگیر شدند که پس از
چهار سال ،این جنگها به سود شمالیها پایان پذیرفت و بردگی
از میان آمریکا رخت بر بست .این درگیریها به نام ”جنگ های
انفصال“ در تاریخ معروف است.
یکی از مورخان مشهور مینویسد” :مردم یونان ،بردگان فراوانی
داشتند که از زندانیان جنگ ،اسیران یورشهای برده گیری،
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،

هم در میان کسانی که خود را بی دلیل از این حق محروم کردهاند
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موضوعات ذیل پیدا کرد:

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

الف– روحیهی استخدام در انسان :به قول زیگموند فروید ”انسان

ولی روحیهی استثمارگری در نهاد انسان موجب آن نشده تا نظام

طبیعتاً موجودی خادم گزین و استثمارچی است“ .انسانها در

برده داری منسوخ شود.

نتیجهی استخدام متقابل در میدان عمل ،یکدیگر را خنثی میکنند

د -مکافات مجرمان :توسعهی اجتماعات بشری و روابط بین افراد

و یا هر کدام دیگری را به نوعی استخدام میکند .نیازمندیهای

در مقاطعی از تاریخ باعث اصطکاک منافع گردید و دست آویزی

گستردهی انسانها چنین تعاملی را اقتضا میکند ،منتها تفاوت

برای وضع قوانین مجازات علیه مجرمان شد .صاحبان مال

قوای عقالنی و جسمانی و همچنین قدرت اجتماعی و اقتصادی

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

برخی از اقطاب قدرت و ثروت باعث شده که قدرتمندان و

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

هوشمندان جامعه از طریق خدعه و نیرنگ و یا به وسیلهی قهر و

بده کاری را که نمیتوانست ادای دین کند ،بندهی خود

اجبار ،نیازمندان و ضعیفان را به

میساخت .در مورد جرح و قتل نیز

مرحلهی بردگی بکشانند و یا با آنان

قاتل و ضارب در استخدام مجروح

معاملهی بردگی نمایند.

و یا ورثه مقتول قرار میگرفت تا

ب -ضعف و زبونی :همواره افراد

کار مقتول و مجروح را انجام دهد.

قدرتمند در برخی از جوامع ،الگو و

ه -منشاء فلسفی بردگی :در

مخدوم مطاع ضعیفان بوده و

گذشته برخی از متفکران ،بردگی

میباشند .عدهای به دلیل ترس از

را یک امر ذاتی برای بندگان

حوادث و آفات اجتماعی و طبیعی و

میپنداشتند .بعضی از فالسفهی

یا عجز از تامین نیازمندیهای زندگی در جست و جوی پناهگاه و

یونان معتقد بودند که اصوالً آدمیان بر دو دستهاند :آزادگان و

حامیانی از نوع بشری میباشند و خود را موجودی انگلی و طُفیلی

بردگان که گروه دوم تنها برای خدمت به گروه آزادگان آفریده

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

شدهاند.

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

ارسطو ،نظام بردگی را یکی از ضروریات اجتماع بشری میدانست

ج -جنگهای قبیلهای :برخی بر این باورند که منشاء اصلی

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

پیدایش بردگی را باید در جنگهای قبیلهای جست و جو نمود .در

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

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

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

مغلوب به وجود میآمد و به گمان خود بهترین راه جبران خسارت

ولی کارهای پست همچون کشاورزی ،دامداری ،استخراج معادن،

را در این میدانستهاند که بعضی از عناصر ،طایفهی شکست

پل سازی ،بارکشی و غیره بر عهدهی بردگان گذاشته شود که

خورده را به کارهایی بگمارند که بر عهدهی مقتولین آنها بوده ،و

غالباً اسیران جنگی و یا از نسل آنها بودند.

این راه و رسم ،به تدریج به تملک و بردگی انسانها منجر گردیده

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

است.

و سازندهی فرهنگ و تمدن است و نژادهای دیگر استعداد ندارند
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پرونده ی ویژه

و به اصطالح” ،عوامل به وجود آورندهی آن“ را میتوان در

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

تاریخی

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

البته امروزه هم بردگی ناشی از جنگ به صورت اردوگاههای کار
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تاریخی
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و مانند حیوانات باید به گاری بسته شوند یا در طویله باشند.

مرسوم بوده است .و بعد از اسالم هم در میان حکومتهای

هندیان معتقد بودند ،چون بردگان از قسمت پای خدایان آفریده

مختلف ادامه داشت.

شدهاند ،موجوداتی پست و سزاوار تحقیرند و باید به انواع خواری و

جهانگردان اروپایی قرن یازدهم هجری از مشاهدهی کثرت

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

بردگان اخته و قدرتشان در دربار صفوی و خانههای اعیان تحت

روح پست آنها در سایهی آالم و رنجها ترفیع مقام پیدا کند و به

تاثیر قرار گرفتهاند .به نوشتهی شاردن ،از اینان حدود سه هزار تن

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

در دربار و عدهای نزد اربابان و توانگران بودهاند .به رعایت

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

احترام ،آنان را ”لَلِه“ یا ”استاد“ مینامیدند .آنها به بهای بسیار

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

گرانی خریداری میشدند و بیشتر سفیدپوستانی از بندر ماالبار در

بردگی میکشانیدند.

هندوستان بودند.

تاریخ برده داری در ایران

اولین تالشها برای لغو برده داری در ایران در زمان ناصرالدین

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

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

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

سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد.

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

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

”بنده“ نامیده شده است.

آن کشتیهای انگلیسی مجاز بودند کشتیهای ایرانی را برای

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

یافتن برده بازرسی کنند .به موجب مادهی سیزدهم پیمان صلح

میتوانست در برابر دریافت غذای روزانه ،خود را در اختیار مردی

مورخ  ۰۰۷۶میان انگلیس و ایران ،حق بازرسی کشتیها تا ۰۰۴۱

ثروتمند بگذارد .چنین شخصی وضع بردگان را داشت ،اما چنانچه

تمدید شد .اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تاثیر عمدهای

اربابش به او کم غذا میداد ،او هر زمان میتوانست وی را ترک

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

کند .هخامنشیان ،به هنگام تشکیل دولتشان (نیمهی اول قرن

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

ششم ق.م) ،فقط چنین بردگی سادهای را میشناختند و کار برده از

 ۰۳۱۱به امضا رسید ،اختیارات انگلستان گسترش یافت؛ بردگانی

لحاظ اقتصادی مهم نبود .بسیاری از بردگانی که برای نجبای

که در کشتیهای ایرانی یافت میشدند آزاد میشدند و دادگاه

هخامنشی و پارسی کار خانگی میکردند (مانند نانوایان ،آشپزها،

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

ساقیان ،و خواجهسرایان) ،نیز از میان نمایندگان ملتهای شکست

نمایندهی کنسولی انگلیس تشکیل میشد .ایران همچنین در در

خورده گرفته میشدند .هخامنشیها ،تعداد معینی از این بردگان را

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

از بازار بردهفروشان میخریدند.

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

بردگی نظامی در دورهی ساسانی پدیدهای شناخته بود ،اما چون

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

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

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

مردان آزاد بود ،اگر بردهای وجود داشته در گروه بیاهمیت دنباله

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

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

رفت .ایران با پیوستن به کنوانسیون  1338ژنو و نیز اعالمیهی

روستاییان و دیگر افراد متعلق به طبقات پایین اجتماع سهم

جهانی حقوق بشر( ،)1396رسماً خود را متعهد به الغای بردهداری

عمدهای بر عهده داشتهاند.

کرد.

خالصه اینکه بردگی در ایران هم مانند بقیهی نقاط جهان

درآمدی بر تفکر برده داری در ایران ،نگاهی به پاورقی اخوان
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شکل بسیار گستردهای دیده میشود .اما جامعهی ایرانی ،اساساً

سیاوش دارد .او همچنین گفته است که واژهی سیاوش میتواند به

دگرناپذیر است و روابط آن براساس طبقهی اجتماعی صورت

معنی ”مردِ سیاه“ یا ”سیاهرخ“ باشد.

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

کتایون مزداپور ،اسطورهشناس و استاد زبانهای باستانی ،در

ایران ،ایرانیان با هم شان ،خود رابطهای دوستانه و صمیمانه بر

مصاحبهای ،از ترجمهی لوحی اکدی گفته است و آنرا تاییدی بر

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

ایدهی مهرداد بهار دانستهاست .در آن لوح ،چنین آمده که

رابطهای متملقانه دارند و کسی که شاناش پایینتر باشد ،رابطهای

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

غیرعادالنه و غیرمنصفانه و بعضاً گستاخانه

حال نواختن دایرهزنگی ،دنبک ،ساز و

و شرم آور دارند.

نیلبک ،به دنیای زیرزمین رفته تا همسر

یکی از نمادهایی که در فرهنگ ایرانی ،آن

خود را بازگرداند؛ و این سرگذشت،

را نماد نژادپرستی و برده داری تلقی

گویای آغاز دوبارهی باروری بر زمین

میکنند ،شخصیت حاجی فیروز است.

است.

مهدی اخوان ثالث ،در پاورقیِ خود در

به نظر میرسد که با نمادهای باستانی و

سرودهی ارغنون ،با نشان دادنِ بیزاری از

فرهنگی-تاریخی ایرانیان نمیتوان برده

حاجی فیروز ،آنرا ”بقایای نفرتانگیز عهد

داری را ردیابی کرد و اصالً منطقی هم

توحش و بردهداری“ نامیدهاست.

نیست .ایران هم مانند بقیهی کشورها،

حاجی فیروز ،یک چهرهی افسانهای در

در قدیم برده داری داشته است و به نظر

فولکلورِ ایرانیان است که در نخستین

میرسد باید روی فرهنگ کنونی جامعه

روزهای هر سال ،در کنار عمو نوروز ،به

کار کرد تا انسانها به واسطهی موقعیت

شهرها میآید تا از آمدن نوروز به مردم

برده داری در قاجار  -عکس از گاردین

شغلی و خانوادگی و غیره حس تفاخر و

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

خود بزرگ بینی نداشته باشند .در جامعهی کنونی ایران نگاه

گیوههای نوکتیز و جامهی سرخ است که با دایرهزنگی و دنبک،

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

به خیابانها میآید و به رقص ،شیرینکاری و خواندن آوازِ کوبهای

قشرهای جامعه ضایع میشود .برخی از صاحبان مشاغل ،برای

میپردازد .برخی بر این باورند که این نشانهها ،ظاهر یک انسان

اینکه کارگران مشمول قانون کار ایرانی را در کارگاههای خود

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

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

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

افغانستانی را در کارگاهها ،بدون بیمه و حقوق حداقلی یک کارگر

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

به کار میگمارند .هر وقت صاحبان مشاغل بدون نظارت قانونی و

فیروز را وابسته به جشنهای سیاوش دانستهاست .به گفتهی او،

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

گمان میرود که این چهره ،برگرفته از یکی از اسطورههای تموز،

آنگاه میتوانیم ادعا کنیم که نشانی از فرهنگ برده داری در

ایزدِ کشاورزی و چارپایان ،در میانرودان باستان باشد .او سپس

جامعهی ایرانی وجود ندارد.
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پرونده ی ویژه

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

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

تاریخی

ثالث دربارهی حاجی فیروز

اظهار کرده که چهرهی سیاهشدهی حاجی فیروز ،گویای بازآمدن

شماره 63
مرداد
1395

پرونده ی ویژه

شکلهایی از بردگی مدرن در ایران که دیده نمیشوند
بردگی برای زنان ،کارگران و کودکان هستند.

اجتماعی

سوسن محمدخانی غیاثوند
خبرنگار
بر اساس گزارش جدید بنیاد استرالیایی واک فری (Walk Free
 ، (Foundationچیزی حدود نیم میلیون نفر در ایران قربتانتی

بردگی مدرن هستند .طبق این گزارش ایران جتزو  14کشتور
کمکار در زمینهی مقابله با بردگی مدرن معرفی شده است .ایتران
همچنین رتبهی بیستم برده داری مدرن را در میان  185کشتور
جهان به خود اختصاص داده است.
تعاریف متفاوتی از بردگی مدرن وجود دارد .اما در اغتلتب ایتن
تعاریف بیشتر روی کسانی به عنوان قربانی بردگی متدرن زوم
میشود که توسط قاچاقچیان انسان از کشورهای فقیر به نتقتاط
دیگری انتقال داده میشوند تا به عنوان کارگر جتنتستی متورد
سوءاستفاده قرار بگیرند و یا نیروی کار آنها در اردوگاههای کتار
اجباری و یا در صنایع مدرن مورد بهترهبترداری قترار بتگتیترد.
افرادیکه حق مالکیت بر تن و زمان خود را علیرغم میل باطنی،
توسط قاچاقچیان و یا گروهها و سازمانهایی که آنها را متورد
سوءاستفاده قرار میدهند با توسل به زور ،تهدید و اعمال خشونت
از دست دادهاند؛ به شکلی که مجبور به ماندن در آن شترایتط
شدهاند.

در تمام تعاریف متفاوتی که از بردگی مدرن وجود دارد” ،بتردگتی
جنسی“” ،کار اجباری“ ” ،ازدواج اجباری“” ،بردگی و یتا ازدواج
برای پرداخت دِین“” ،کودکان کار“ و ”تکدیگتری اجتبتاری“ از
نمونههای بردگی مدرن در جهان محسوب میشوند.
اندک آشنایی با جامعهی ایران و قوانین جتمتهتوری استالمتی
شماره  63دربارهی خانواده ،ازدواج ،کار و کودکان باعث ایجاد تردید نستبتت
مرداد به آمار ارائه شده توسط بنیاد واک فری دربارهی میزان قربانتیتان
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بردگی مدرن در ایران میشود .آن هم قوانینی که خود بستر ستاز

سیلوانا بایزیدپور فارغ التحصیل رشتهی حقوق و از فعتاالن کُترد
دراینباره میگوید” :در یک روش تحقیق که علمی و در عتیتن
حال نسبتاً دقیق باشد باید سه روش پیمایش ،مطالعات میدانی و
آزمایش را بهکار گرفت .هر کدام از این روشها نیز تجتستس و
تحقیقات خاص خود را میطلبد .نمیتوان گفت که بنیاد ار چته
گزینههایی برای مطالعهی خود استفاده نموده است اما اگر صرفتاً
به آمار و ارقام رسمی دولتها اکتفا کرده باشد ،حداقل در متورد
ایران ،به درستی آن باید شک کرد“.
وی با اشاره به تعریف برده داری ادامه میدهد” :اگر بخواهیم بته
مفهوم برده داری که عبارت است از در به اسارت بودن و بندگتی
اختیاری یا اجباری شخصی در دست شخص دیگر ،دو ویتژگتی
مالکیت و کنترل را اضافه کنیم -که شاخصهی برده داری متدرن
میشود ،-در آنصورت مفاهیمی چون قاچاق انسان ،کار در ازای

بدهی ،کار و ازدواج اجباری ،روسپیگری (کارگرجنسی) ،بهره کشی
از کودکان و مفاهیمی از این نوع در برگیرندهی مصداق بتردگتی
خواهند شد .حال این پرسشها مطرح میشود که آیا بنیاد توانسته
است به صورت نسبی درصد ازدواجهای اجباری را که در اقصتی
نقاط ایران رخ میدهد ،به دست بیاورد؟ آیا این آمار شامل زنتان
خانهداری میشود که نه تنها از حق هیچگونه دستمزدی برخوردار
نیستند بلکه در بیشتر مواقع نیز به بردهای جتنتستی از طترف
همسران خود تبدیل می شوند؟“
بایزیدپور خشونت فیزیکی ،روحی و جسمی را از مفاهیم بتردگتی
میداند .بنابراین پرسشهایی مطرح میکند که پاسخ آنها را در
گزارش بنیاد واک فری نمیتوان پیدا کرد” :چه آمار دقتیتقتی در
دست است از کودکان کاری که از طرف صتاحتب کتار ،و یتا
اطرافیان صاحب کار مورد خشونت جستمتی و جتنتستی قترار
میگیرند؟ درصد کودکان ،باالخص کودکان دختر که متورد آزار
خویشاوندان قرار میگیرند چقدر است؟ آیا آمار کودکان و زنانی که

در ایران تکدیگری میکنند در نتایج بنیاد گنجانده شده است؟ آیا
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جهانی دربارهی این معضل انسانی چیست؟ ایتن پترستشهتا و

بایزیدپور اولین و بنیادیترین انتقادی که به آمار بنیاد واک فتری

پرسشهای دیگری از این دست اگر دسته بندی دقیق و آمتاری

وارد میکند ،تکیه نکردن آن بر آمار دقیق و حساب شدهای استت

شود میتواند ایران را در زمینهی برده داری مدرن به میزان بسیار

که دربرگیرندهی ابعاد استثمار حداقل در ایران باشد .چون به نظتر

بسیار باالتری ارتقا دهد .این آمار دیگر نمیتواند دستاویزی بترای

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

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

واک فری تفاوت و تناقض فاحشی به چشم میخورد.

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

به همین دلیل بایزیدپور معتقد است این آمار متفاوت و متنتاقتض

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

نمیتوانند تدوین کنندهی اصولی در فشار آوردن بترای تتدویتن

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

قوانین انسانی باشند؛ زیرا دولتها با تکیه بر آمار کمتر ،جمعتیتت

پرونده ی ویژه

جایگاه آن ها در این آمار کجاست؟ و اصالً ارزیابی ستازمتانهتای

کجای این آمار قرار خواهند گرفت؟“

اجتماعی

کولبران کردستان نمونههای بارزی از بردگی مدرن نتیتستتتنتد؟

کودکان کار ،تکدیگری و غیره در این آمار چقدر است و اصالً در

گستردهای را میتوانند در چارچوبی خارج از آمار
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

توسل به قوانین میتوان به مقابله با معضالت و
نمونههایی پرداخت که آنها را مصتداق بتارز
بردگی میداند .چرا که به این شکل دولتتهتا
میتوانند سخاوتمندانهتر و روشنتر به تتدویتن
قوانین ضد بردگی وادار شوند.
بایزید پور ضمن اشاره به برختی متعتضتالت،
پرسشهایی را مطرح می کند که نمیتوان بته
دنبال پاسخهایی دم دستی برای آنها بود چترا
که برای حل و رفع آنها به عزمی جهانی نیتاز
است .آیا صرف در آوردن آمار میتواند راهکاری
در جهت مبارزه علیه برده داری باشد؟ بنیاد چه
مکانیزمها و راهکارهایی را برای مبارزه پیشنهاد
میکند؟ راه برون رفت از مشکالت چیست؟ چه
مکانیزمی میتواند تدوینگر قوانین مدرن علتیته
سیلوانا بایزیدپور  -عکس از خط صلح
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برده داری مدرن باشد؟ برای مقابلته بتا بترده

شماره 63
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

داری مدرن از طریق کدام اهرمها میتوان دولتها و صتاحتبتان

توسط دولت مورد سرکوب قرار گرفته است .بتیتمتهی تتامتیتن

برده را تحت فشار گذاشت؟ عصر دیجیتتال متتتاستفتانته کتار

اجتماعی پاسخگوی تمام نیازهای درمانی کتارگتران نتیتستت.

قاچاقچیان کارگران جنسی را بسیار سادهتر کرده استت .فضتای

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

مجازی ،اینترنت و وب سایتها با فراهم کردن امکان نامشختص

بیمهی بیکاری برخوردار خواهند بود .یعنی کتارگتران در ایتران

بودن هویت ،متاسفانه تسهیل کنندهی اقدامات مجرمانه هستتنتد؛

تبدیل شدهاند به ابزاری فقط برای تولید و پر کردن جتیتبهتای

وب سایتهایی که بیشترین قربانیان آنها زنتان و کتودکتان

سرمایهدارانی که اغلب هم به نهاد قدرت وابستهاند .ابتزاری کته

هستند .از طریق کدام مکانیزمها میتوان به مقابله با این معضتل

سهمش از تولید حتی نمیتواند شکمش را سیر کند .آیا وضعتیتت

پرداخت تا سایتها و فضای مجازی مسیری آسان برای بتردگتی

کارگران در ایران شکلی از بردگی مدرن نیست؟ کارگترانتی کته

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

برای زنده ماندن خود و خانوادهشان مجبورند به این شرایط سخت

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

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

پرسید قدمهای بعدی چیست و راهکارها کدامند؟

حکومت پیشتر با ابزار قانون و سرکوب تمام امکانات و قتدرت

مقایسهی آمار منتشر شده توسط بنیاد واک فری طی ستالهتای

تغییر را از کارگران گرفته است و تمام راههای گریز را برای آنها

مختلف نشان میدهد که تعداد آمار قربانیان بردگی مدرن افزایش

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

یافتهاست .البته این افزایش آمتار قتربتانتیتان

سیلوانا بایزید پور معتقد است

بردگی مدرن به دلیل رعایت دقت بیشتتتر در

قانون اساسی ،مدنی و جزایی ایران

جمع آوری آمار و اطالعات است .اما نکتتتهای

که باید بر آن تاکید کرد این است کته صترف
انتشار آمار بدون داشتن راهکار مناسب و اهترم
فشار برای مقابله با برده دارن و دولتتهتا و

سراپا تناقض و دوسویه برآورد کردن
است .به گفتهای دیگر قوانین ،مادهها و
تبصرههای قانونی ماالمال از مصداق و

بدون عزم و ارادهی جهانی برای مقتابتلته بتا
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مفهوم برده داریاند.

قوانین جمهوری اسالمی در حوزهی کار توجته
داشته است؟ به اینکه چه تعداد کارگر در ایران
قربانی این قوانین شدهاند؟ و مسئلهی دیگتری

که نباید از آن غافل بود وضعتیتت کتارگتران
مهاجر از جمله کارگران افغانستتتانتی استت.
شرایط آنها به مراتب باید بغرنجتر از وضعیتت
کارگر ایرانی باشد .کارگران افغانستتانتی چته

بردگی مدرن ،نمیتوان چندان تاثیری در کاهش آمار قتربتانتیتان

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

داشت.

جمهوری اسالمی بجنگند و کشته شوند تا به خانوادههایشان حق

جمهوری اسالمی بسترساز بردگی در حوزهی کار

تابعیت اعطاء شود.

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

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

کار آنها به جیب تعدادی سرمایهدار و صاحب کار برود .چیزی که

سراپا تناقض و دوسویه برآورد کردن است .به گتفتتتهای دیتگتر

از این سود عاید کارگر ایرانی میشود ،نمیتتوانتد شتکتم او و

قوانین ،مادهها و تبصرههای قانونی ماالمال از مصداق و مفتهتوم

خانوادهاش را هم به درستی سیر کند .قانون کار جمهوری اسالمی

برده داریاند.

بیشتر از آنکه مدافع حقوق کارگر باشد ،به فکر سترمتایتهدار و

این فعال زن با اشاره به فاصلهی معنادار حداقل حقوق کارگران در

مدیران واحدهای تولیدی است .حقوق کارگران چندین برابر زیتر

سال  35با خط فقر اعالم شده توسط مرکز پژوهشهای مجلتس

خط فقر است .این حقوق نمیتواند حتی ابتداییترین نتیتازهتای

میگوید ” :این در حالی است که طبق بند  3مادهی  91قانون کار

خانوادهی کارگران را تامین کند .کارگران حق داشتن یک تشکتل

حداقل مزد باید به اندازهای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را

مستقل از دولت و حق اعتراض ندارند .اعتراض کارگران همیشته

که تعداد متوسط آن در برخی منابع  5نفر اعالم شده ،تامین کند“.
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تعیین حداقل دستمزد کارگران از کارفرمایان و دولت بته جتای

طالق ،حق حضانت فرزند ،حق خروج از منزل حتی برای دیتدن

رعایت خط فقر خواسته بود نرخ تورم سبد معیشتی در سال  35بر

اعضای خانواده ،حق خروج از کشور ،حق داشتن شغل مناستب و

اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ،محاسبه و این مبل را کته

بسیاری حقوق دیگر از زن در قوانین جمهوری اسالمی گرفته شده

 939هزارتومان میشد به دستمزد کارگران اضافه کنند اما طتبتق

است .حتی در یک رابطهی جنسی هم زن در تعداد رابطه ،زمان و

اظهارات وی دولت و کارفرمایان حتی این را هم نپذیرفتند.

مکان آن و کیفیت رابطه هیچ حقی ندارد .تمکین خاص و عام زن

بایزیدپور ضمن اشاره به سخنان فرامر توصیفتی در رستانتههتا

از شوهر که در قانون جمهوی اسالمی آمده دقیقاً بترگترفتتته از

میگوید ” اول باید پرسید آیا هزینههای غیر متعارف مانند بیماری

روایاتی است که تماماً نگاهی ابزاری به زن داشتهاند و بترای او

و هزینهی تحصیل در دانشگاهها و غیره در
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
این آمار جایی در گزارشهای بنتیتاد واک
فری دارد؟“

او همچنین به تعطیلی واحدهای صنتعتتتی

پرونده ی ویژه

کارگران ایران و عضو کارگروه مزد  ۴۰در شورای عالی کار بترای

سهم چندانی برای زن در یک زندگی مشترک قائل نشدهاند .حتق

اجتماعی

اواخر سال گذشته فرامرز توصیفی عضو مجمع مالی نمایتنتدگتان

دیگر حوزهها برگرفته از منابع اسالمی است .منابعی که در آنهتا

هویت مستقلی قائل نشدهاند .زن در ایتران
بایزیدپور ضمن اشاره به سخنان فرامر
توصیفی در رسانهها میگوید ”اول باید
پرسید آیا هزینههای غیر متعارف مانند
بیماری و هزینهی تحصیل در دانشگاهها و
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.

اشاره میکنتد و آن را نتاشتی از ذات

برای ازدواج به رضایت پدر نیاز دارد و بته
طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از زنان
ایرانی با سوءاستفادهی مردهای خانوادهشان
از این مسئله تن به ازدواج اجباری دادهانتد.
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

سیاستهای نولیبرالی دولت برای واردات کاالهای قاچاق نته از

اساس منابع اسالمی و قوانین برگرفته از ایتن متنتابتع زن در

طریق موانع گمرکی بلکه توسط نظامیها و امنیتیهای داختلتی

خانوادههای ایرانی و از نگاه قانون جمهوری اسالمی چیزی بیتش

میداند که به نظر وی باعث تشدید رکود اقتصتادی واحتدهتای

از یک بردهی جنسی است؟ و آیا به همین دلیل نباید فکر کنتیتم

صنعتی و در نتیجه بیکاری کارگران و پرتاب آنهتا در مستیتر

درصد زیادی از زنان ایرانی قربانیان بردگی مدرن هستند؟

بحرانهای فرهنگی و اقتصادی جامعه و تن دادن به قیمتتهتای

سیلوانا بایزیدپور معتقد است هر نوع گفتمانی در رابطه با ستم بتر

نازل دستمزد برای فرار از بیکار ماندن میشود .بنتابترایتن بترای

زنان ،حوزههای متنوعی از جمله روانشناختی ،اقتصادی ،اجتماعتی

بایزیدپور هم سوال است که چگونه بتا ایتن هتمته آمتار در

و سیاسی را در بر میگیرد که بر سرنوشت آنان تاثیر گذاشتهاست.

ورشکستگی کارگاهها ،کارخانهها و بیکاری کارگتران ،ایتران در

وی میگوید ” :تجاوز ،زنا با محارم ،خشونت خانگی ،آزار جنتستی،

جایگاه بیستم رده بندی بنیاد قرار گرفته است؟ اگر چه از نظر وی

دستمزد پایین ،جداسازی جنسیتی-شغلی ،تبعیض و گزیتنتش در

این جایگاه نیز خود ننگی است بر پیشانی برده داران مدرن دولتی

کار ،کار خانگی و مسائل مربوط به تولید مثل ،تماماً نقش خود را

و خصوصی در ایران.

در ستم بر زنان حک نمودهاند .حال اگر به این موارد نقش دین و

زنان ،قربانیان بردگی مدرن در ایران

قوانین فقهی را هم اضافه کنیم تنوع استثمار و تبعیض فراگیترتتر

قوانین جمهوری اسالمی در حوزهی ازدواج و خانتواده هتمچتون

خواهد شد“.
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بایزیدپور با اشاره به آمار سازمان بین المللی کار که  69درصتد

میلیون و نیم زن باالی  14سال چتیتزی حتدود  8/65درصتد

کارگران بدون مزد در خانواده را زنان معرفی کرده است ،اضتافته

غیرفعال محسوب میشوند .زنان غیرفعال برای تامین نیازهایشان

میکند ” :برای واکاوی و تعمیم آن به آمار معاون بتررستیهتای

به مردها وابستهاند .این وابستگی از آنها استقالل ،آزادی و حتق

راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری استناد میکنتم کته

انتخاب را میگیرد“.

گفته است  64درصد زنان در کشور خانهدار هستنتد .عتلتیرغتم

در رابطه با تمکین؛ مادهی  1146قانون مدنی میگوید ”هرگاه زن

افزایش تعداد زنان تحصیل کرده ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان در

بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ،مستتتحتق

دو دههی اخیر کاهش یافته است .بنابراین باید پرستیتد آن 64

نفقه نخواهد بود“ ؛ همچنین مادهی  59قانون حمایت از ختانتواده

درصد زنان خانهدار بدون مزد چه سهمی در آمار بنیاد دارنتد؟ آن

عنوان میکند ” هرکسی با داشتن استطاعت مالی ،نفقهی زن خود

 63درصد زنان تحصیل کرده سهمشان در سمنهای اقتصادی و

را در صورت تمکین به او ندهد یا از تأدیه نفقهی سایر اشتختاص

تخصصی چگونه برآورد میشود؟“

واجب النفقه امتناع کند ،به حبس تعزیری درجته  8متحتکتوم

وی بیمهی زنان خانهدار را بیشتر به یک فکاهی شبیه میداند و

میشود“.

میگوید 64 ” :درصد زنان خانهدار نه تنها درآمدی نداشته بتلتکته

بایزیدپور با اشاره به دو مواد قانونی فوق میگوید معنای دیگر هر

برای پرداخت ماهانهی حق بیمه باید متکی به همسر خود باشند“.

دو ماده این است که نفقه فقط در صورت تمکین به زن تتعتلتق

میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایتران  9/19درصتد

میگیرد.

میباشد .بایزیدپور این را نشانهی بازار کار مردانه در ایران میداند

به نظر وی تمکین بر طبق عنوان حقوقی آن عتبتارت استت از

و معتقد است زنان در بازار کار همواره آسیب پتذیترتترنتد .وی

اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی ،سکونت در متنتزل

همچنین به آمار سال  39اشاره میکند و میگوید” :از حتدود 91

مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبتانتی
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زن ناشزه خوانده شده و او را مستحق دریافت نفقه نتمتیدانتنتد.

از حقوق اولیهی انسانی همچون حق کودکی ،حق آموزش ،حتق

ناشزه یعنی خروج از انجام تکالیف واجب .برابر با ”تعریف تمکیتن

آزادی و سالمت جسمی و روانی در معرض انتواع آستیتبهتا و

و ماده واحده قانونیِ تمکین“ زن بدون اجر و دستمزد یک بردهی

خشونتهای جسمی ،جنسی و روحی قرار دارند“ .معاون اجتماعی

جنسی و مطیع انجام وظایف خانواده است .آیا آمارهای جهانتی و

سازمان بهزیستی دو سال قبل گفته بود ”از  11دستگتاهتی کته

وطنی این مصادیق را برآورد کردهاند؟

مسئول رسیدگی به مشکالت کودکان خیابانی هستند فقط دو تتا

مسئلهی دیگر تجاوز در بستر زناشوییاست .بایزیدپور با اشاره بته

سه دستگاه در این زمینه فعالند“ .وعدههایی که برای ساماندهی و

آن میگوید اگر چه خشونت جنسی علیه زن توستط شتوهتر در

مسائل درمانی این کودکان داده شده در حد صحبتهای منتتشتر

سالهای اخیر به عنوان نوعی خشونت خانگی مطرح میشود امتا

شده در رسانهها باقی مانده است .ولیاق نصر ،مدیرکل آستیتب

در قوانین مدنی و کیفری هیچ ماده قانونی در رابطه با این موضوع

اجتماعی سازمان بهزیستی سال گذشته از اجرایی نشدن وعتدهی

وجود ندارد .بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هیتچ

وزارت بهداشت دربارهی درمان رایگان کودکان کار خبر داده بود.

عملی جرم نیست مگر اینکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده

از دیگر سو بخشی از کودکان در برخی از خانوادههای کم درآمد و

باشد .پس این نوع خشونت در ایران جرم نیست و در نتتتیتجته

یا در روستاها از همان سنین پایین باید کار را برای خانوادههایشان

قربانیان آن که همگی مصداق بردگی جنسی هستند ،در آمار قرار

در مزارع ،باغها ،کوه ،دشت و دریا شروع کنند .کاری که بابت آن

نمیگیرند.

هیچ دستمزدی هم دریافت نمیکنند .دستمزدشان همان لتقتمته

کودکانی که در آمار بنیاد واک فری دیده نمیشوند

نانی است که از سفرهی خانواده بر میدارند .کودکان به دلیل سن

آمار دقیق کودکان کار و خیابان در ایران مشخص نیست .مترکتز

پایین امکان دفاع از خود و امتناع از کار را ندارند .حتی در صورت

آمار ایران سه سال قبل اعالم کرد که یک میلیون و  544هتزار

شکایت هم نهادی برای حمایت از کودک وجود ندارد .او دوبتاره

کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند .این در حالی

باید به میان اعضای خانوادهی خود بازگردد؛ یعنی همانجایی کته

است که آمارهای غیر رسمی به وجود هفت میلیون کودک کار در

کودکی و آزادی را از او گرفتهاند.

ایران اشاره دارد .درآمد ماهیانهی این کودکان هم بین هشتاد تتا

و حرف آخر اینکه کودکان و زنان زیادی در جامعهی ایران وجود

صدهزار تومان و میانگین سنی بیشتر آنها بین  14تا  15ستال

دارند که حق آزادی و حق انتخاب از آنها سلب شده استت .بتا

اعالم شده بود .معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز دو سال قبل

انواع خشونت جسمی ،جنسی و روحی مواجه میشوند .آنها هیتچ

با اعالم وجود  15هزار کودک خیابانی در کل کشور گفته بود ۳۱

قدرتی برای تغییر وضعیت خود ندارند .قوانین جمهوری استالمتی

درصد از کودکان خیابانی ،اتباع کشورهای دیگر هستند .همچنیتن

در به وجود آمدن این شرایط برای زنان و کودکان ایرانی سهتیتم

موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی دو ستال

است .وضعیت زنان و کودکانی که برای مقابله با خشتونتتهتای

قبل از ابتالی چهل درصد کودکان خیابانی به ایدز خبر داده بود.

جسمی و جنسی و سوءاستفاده به دلیل عدم همراهی قتانتون و

با توجه به اینکه آمارهای واقعی همیشه در ایران پنهان میماننتد

جامعه ،سن و جنسیت قادر به تغییر شرایط خود نیستتتنتد هتیتچ

هنوز مشخص نیست آمارهای اعالم شده چقدر به واقعیت نزدیک

تفاوتی با وضعیت بردگان ندارد .آمار دقیقشان را نمیدانیم اما این

هستند .وقتی آمار دقیق نداریم بنابراین از شرایط کار و بسیاری از

آمار به طور قطع باید خیلی بیشتر از نیم میلیون نفر باشد.
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اطالق میشود .همچنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی،

به گفتهی کارشناسان ”کودکان کار و خیابان عالوه بر محرومیتت

اجتماعی

خانواده که در اصطالح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام

مشکالت کودکان کار و خیابان هم اطالعات زیاد و دقیقی نداریم.
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کشف مجدد تاریخ برده داری آفریقایی در ایران
احتمال رواج برخی سنتها
مهاجرت به ایران پژوهش و مطالعه میکند؛ موضوعی که تا اواخر

تاریخی

دههی  34و شروع پژوهشهای میرزایی کمتر به آن پرداخته شده
بود و هنوز هم برای بسیاری ناشتناخته استت .میرزایتی متدرک
ترجمه از رایحه مظفریان
شتتکی وجتتود نتتدارد کتته نتتاقص ستتازی جنتتسی زنتتان رستتمی
آفریقاییست و اگر امروز در همهی نقاط جهان اثری از این سنت
دیده میشود به دلیل مهاجرت فرهنتگ یتا گروهتی از مردمتان
آفریقایی به مناطق مختلف استت .ایتن رستم در ایتران هتم در
مناطقی رواج دارد که برای کسب اطالعات بیشتر می تتوان بته
سایت کمپین ”گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنتان در
ایران“ رجوع کرد .در مقاله ای با عنوان ”ریشههای تاریخی ناقص
سازی جنسی زنان“ با تکیه بر اسطورهها و داستانهایی که ریتشه
در فرهنگ آفریقا دارد ،به این موضوع اشاره شده استت کته ایتن
سنت از آفریقا شیوع پیدا کرده استت( .(1در مقالتهی دیگتری بتا
عنوان ”ختنهی دختران در میان اهل تشیع پاکستان و هنتد“ نیتز
آمده است که” :این گونه به نظر میرسد که ایتن رستم بتا متوج
مهاجرت از سوی آفریقا به جنوب هند و پاکستان رواج پیدا کترده
است .برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که همتراه بتا مهتاجرت،

کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسالم را از دانتشگاه آزاد استالمی
تهران اخذ کرد و در سال  1335به کانادا مهاجرت نمود .هنگامتی

که یک سال بعد تحصیالت تکمیلی خود را در دانتشگاه یتورک
تورنتو آغاز نمود ،مالقات او با پروفسور تاریخ ،پل الوجوی او را در
مسیر کشف نقطهای تاریک در تاریخ ایران سوق داد که میرزایتی
گفته است“:در تمام طول زندگیام در ایران ،هرگز از بترده داری
مطلبی نشنیده بتودم“ .او اکنتون استتادیار تتاریخ خاورمیانته در
دانشگاه براک کاناداست.
کشف برده داری در ایران
میرزایی ” :من هرگز در مورد برده داری در ایران اطالعاتی نداشتم
چرا که این موضوعی نبود که مردم زیاد در موردش صحبت کنند
یا از آن اطالعاتی داشته باشند“ .پس از آن که میرزایی با استاتید
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
اسناد بایگانی شده هم این موضوع را اثبات میکند.

بردهها در قرن  13و  34به این منطقه آورده شده استت .رهتبران

دینی بهرهای (شاخهای از تشیع) این عمل را یک فریضهی دینتی
میدانند( .“(3با استناد به مطالب فوق میتوان این احتمال را قائتل
شد که شیوع این سنت در جنوب ایران هتم میتوانتد بته دلیتل
مهاجرت اجباری آفریقاییها به این منطقه آغاز شده باشد .بنابراین
مطلب پیش رو برای شناخت علل و چرایی مهاجرت آفریقاییها به
ایران ترجمه شده است.
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بسیار محدود بوده یا اصالً وجود نداشته استت و هیتچ مقالته یتا

بردهها عمدتاً به ماهیگیری و کتشاورزی ،پیتشخدمت و پرستتار

کتابی در این زمینه نوشته نشده بود( .(9این موضوعی جدید بود.

خانگی و یا حتی سربازی در ارتش اشتغال داشتند.

تاریخ تجارت بین ایران مدرن آن روزها و کشورهای آفریقایی بته

آفریقاییها تنها کسانی نبودند که به عنوان برده در ایران به کتار

صدها سال قبل مربوط میشود .اما بترده داری در ایتران بته دو

گرفته شده بودند” .در ایران برده داری براساس نژاد نبوده و تنهتا

دورهی اصلی سلسلهی قاجار ( )1335-1535و اوایل پهلوی اول (

تمرکز بر کشورهای آفریقایی هتم نبتوده استت .چرکتسیها((9و

 1335به بعد) تقسیم میشود (به احتمتال زیتاد منظتور نویتسنده

گرجیها نیز در دستهی بردهها قرار میگیرند .بسیاری از بردههایی

تاریخ برده داری مستند آفریقایی بوده است)“.

که در فقر شدید قرار داشتند ،در کنار دهقانان ایرانی کار میکردند.

میرزایی که تحقیقات گستردهای بر روی دورهی نوین بترده داری

”لغو برده داری در سال  1636با پایان معتامالت بتا گرجیهتا و

در ایران انجام داده است ،توضیح میدهد که معامله گتران عترب

چرکسیها آغاز شد و عملی شدن این ممنوعیت حدود یک قترن

پرونده ی ویژه

عمومی و حتی دیدگاه دانشگاهیان ،بترده داری در ایتران بتسیار

میرزایی اضافه میکند که تا حد زیادی در ساحل جنوبتی ایتران،

تاریخی

میرزایی” :برده داری در تاریخ ایران یکپارچه نیست ...از نظر دانش

برای خود انتخاب کرده باشند“.

بعد به اوج خود رسید“
مقابله با یک تابو
الوجوی توضیح داد که ایدهی پژوهشی در زمینهی بررسی بترده
داری آفریقایی در ایران و شترق میانته توستط ان.اچ.پتی( The
 )Nigerian Hinterland Projectمتولد شد و هزینتهی

آن نیز توسط دولت کانادا تامین خواهد شد چرا که دولت مذکور بر
آفریقایی-ایرانیان ،خود را ایرانی می دانند و برخی اوقات از پرسیدن ریشه ی
آفریقای خود ناراحت می شوند  -عکس از میدل ایست آی

جابجایی مردمان نیجریه و کشورهای همسایه از طریق برده داری
متمرکز شده است.
ان.اچ.پی براساس ابتکار عمل یونسکو ( UNESCO’s Slave

خلیج فارس که تحت سلطهی شاه عمتان بودنتد ،از بخشهتای

 )Routeبرای فهم بیشتر علل و تتاثیر جهتانی بترده داری در

شمالی و شمال شرقی آفریقا مانند تانزانیا (زنگبار) ،کنیا ،اتیوپتی و

سال  1339شروع به فعالیت کرد.

سومالی بردهها را به ایران میآوردند( .باید در نظر داشت که رسم

به اعتقاد الوجوی زمانی که میرزایی شروع به انجتام مطالعاتتش

ناقص سازی جنسی زنتان در میتان ایتن کتشورها رواج دارد و

کرد ،اطالعات جامعهی عرب و مسلمان در مورد برده داری بسیار

باالترین آمار را به خود اختصاص داده است .سومالی با  36درصد،

کم بود .مطالعات در مورد آفریقا و آوارگان این منطقه همچنان در

اتیوپی با  59درصد ،کنیا با  35درصد در لیست کتشورهای ختنته

دانشگاه یورک از طریق موسسهی هریت تایمن ( the Harriet

کنندهی یونیسف جای دارند).

 )Tubman Instituteدنبال میشود.

در ادبیات کهن اسالمی ،اتیوپی ،الحبشیه ارجاع داده شتده استت.

الوجوی اضافه میکند که” :بیشتر مردم از این موضتوع اطتالع

”بسیاری از بردهها هنگام ورود به ایران نام ختانوادگی حبتشی را

ندارند که در کشورهای اسالمی ،برده داری مرسوم بوده است و یا

برای خود برگزیدند تا اشارهای باشد به اتیوپی تبار بودنتشان .بته

این تصور را دارند که شیوه برده داری با آنچه که در آمریکا اتفاق

همین ترتیب برده های زنگباری هم ممکن استت همیتن نتام را

میافتاد ،بسیار متفاوت بود .یا این موضوع آنچنان بتا تتابو گتره
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خورده است که هیچ کس در مورد آن صحبت نمیکند .تحقیق در

تبار به عنوان برده برای صید مرواریتد و پاستخ بته نیازهتای آن

زمینهی تاریخ برده داری در جهان بسیار مهم است زیترا کته در

دورهی جهان به منطقتهی خلیتج آورده شتده بودنتد .او گفتت:

زمان حاضر قابلیت پرورش درک بیشتر وجود دارد .مردم تمایلتی

”بسیاری از اسناد ماموریتهای عوامل انگلستان در مسقط ،شارجه

ندارند در مورد وقایع بد گذشته صحبت کنند .از بتسیاری جهتات

و بحرین نشان میدهد که بسیاری از مردم برای انجام این کار در

هم قابل درک است .اما تا زمانی که نژادپرستتی همچنتان ادامته

اوایل قرن  34به بردگی گرفته شتده بودنتد .در تعتدادی از ایتن

دارد ما باید با شرایط آن روبهرو شویم و آن را متوقف کنیم و تنها

کشورهای خاورمیانه و حوزههای خلیج فارس ،داشتتن پیتشینهی

راه متوقف کردن این است که گذشته را نادیده نگیریم اما بدانیتم

بردگی ننگیست که به دلیل آن مردم ترجیح میدهند این پیتشینه

چرا در گذشته اتفاق میافتاده و بنابراین هیچ دلیلی برای ادامتهی

را مخفی کنند“.

کلیشهها و اسطورهها وجود ندارد .ما باید بر بیتان حقیقتت اصترار

ویلیس اظهار میدارد که به عنوان یک خارجی وظیفه ندارد که بر

بورزیم ،حتی اگر بعضی اوقتات حقیقتت خوشتایند نباشتد .بهنتاز

جوامع ساکن در خلیج فشار بیاورد تا با تتاریخ بترده داری روبترو

بخشی از حقیقت و شجاعت است“.

شوند.

تاریخ ناشناخته
میرزایی تخمین میزند که امروزه میتوان برای حدود  14تتا 15
درصد جمعیت ساکنین جنوب ایران عقبهای آفریقایی تبار در نظتر
گرفت و هر چه به سمت شمال برویم این درصد کاهش مییابتد.
بیشتر اعضای جامعهی آفریقایی -ایرانی اطالعتی از ریتشههای

خانوادگی خود ندارند .میرزایی” :آنها هیچ آگاهی از گذشته ندارند،
تاریخ از دست رفته است .آفریقایی-ایرانیان اغلب به عنوان ستیه

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

چردگان جنوبی شناخته میشوند و بسیاری از ایرانیان بر این بتاور
هستند که تیرگتی پوستت ایتن افتراد در نتیجتهی گرمتای آزار
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دهندهی سواحل جنوبی است .مردم این موضوع را به شرایط آب و

ایرانی -آفریقایی تبارهای امروزی

هوایی مرتبط میدانند و فکر میکنند که تیرگی پوست بته دلیتل

میرزایی ادامه میدهد که آفریقایی -ایرانی تبارها ختود را ایرانتی

گرمای بسیار بسیار شدید بخش جنوبی ایران است“.

میدانند و از پرسش دربتارهی ریتشههای آفریقاییتشان ناراحتت

جان تبیتی ویلیس ،استاد تاریخ آفریقای کالج کارلتون در آمریکتا

میشوند” .من قبالً از آنها پرسیدهام ،دربارهی خودتان چته فکتر

معتقد است که تاریخ جوامع آفریقایی در دیگر کتشورهای خلیتج

میکنید؟ و آنها پاسخ می دهند که ما ایرانی هتستیم .اگتر هتر

فارس نیز همچنان ناشناخته مانده است.

سوال مرتبط با ریشههای افریقاییتشان پرستیده شتود ،آن را بته

صیاد سیاه مروارید

عنوان یک توهین قلمداد میکنند و آن را به این معنی میگیرنتد

زمانی که ویلیس در موزهی دبی عکسی از یک صیاد سیاه پوست

که پرسشگر اصرار دارد آن ها را ایرانی نداند“.

مروارید دید به موضوع جدیدی کشیده شد ،او به خبرنگتار میتدل

در فیلمی که میرزایی تولید کرده است ،زندگی آفریقایی -ایرانتی

ایست آی گفت” :من وحشت زده شدم؛ به اطرافم در موزه نگاهی

تبارها ،مرد آفریقایی-ایرانی به نام محمتد دورزاده میگویتد کته

انداختم ،چیزی که معرف مردم سیاه باشد وجود نداشت“.

خانوادهی او از زمان پدربزرگاش در همین خاک زندگی کردهاند.

پس از تحقیق در این زمینه ،او کشف کرد که کارگران آفریقایتی

وقتی از او دربارهی ریتشه اجتدادش پرستیده میشتود ،او پاستخ
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میدهد که” :آنها اینجا بودند“ .بازتاب یک عدم آگاهی! این مرد

خود را فراتر از تعلق به جامعهی نوکر و غالم میداند و بر این باور
است که غالمها ،برده بودند اما خانوادههتایی ماننتد دورزاده ،آزاد
هستند.

تاریخی

عدم آشنایی ایرانیان سایر مناطق با آفریقایی -ایرانی تبارها موجب
میشود که این سوال را ایجاد کند که این افراد از کجا آمدهانتد و
یا آنها را بیگانه تلقی میکنند .در حالی که غیر معمول است امتا
میرزایی تعدادی از ازدواجهتای آفریقتایی -ایرانتی تبارهتا را بتا

بخشی از مراسم زار در خرمشهر در سال  - 1122عکس از میدل
ایست آی

ایرانیها مستند سازی کترده استت .بیتتا بقولتیزاده دانتشجوی
دکترای دانتشگاه پنتسیلوانیا مینویتسد” :براستاس مکتانی کته

ارواح شیطانی شکل گرفته است .این رسم همچنان در اتیوپتی و

آفریقایی -ایرانی تبارها اسکان داده شدهاند ،درجات موفقیت آنها

تانزانیا انجام میشود.

متفاوت است .به عنوان مثال آفریقایی -ایرانتی تبارهتای استتان

”برای من این مهم نبود که به آنها بگویم شما ایرانی نیستید یتا

سیستان و بلوچستان از بقیهی جوامع جدا شدند و نطتام کاستتی

خارجی هستید ،که آنها یکپارچه شدهاند و ایرانی هستند .آنچته

سفت و سختی را تداوم دادند که کمتر فرصت تحترک اجتماعتی

که اهمیت دارد این است که آنها چگونه ایرانتی شتدند و وجته

ارائه میشد“.

دیگری از ایران را نشان دهیم چرا که قومها در ایران بسیار متنوع

در همین حال میرزایی گفت” :آفریقا -ایرانتی تبارهتا ،بته طتور

هستند .آنها فرهنگ و هویت خاص خود را دارند“.

گستردهای در مناطقی که زندگی میکننتد پراکنتده شتدهاند .بته
عنوان مثال ،این جوامع در استان سیستان و بلوچستان بته زبتان
محلی (بلوچی) صحبت میکنند ،در حالی کته آفریقتایی -ایرانتی
تبارهای هرمزگان ،به بندری صحبت میکنند.
جامعهی آفریقایی تبارهای ایرانی امروز ،آمیزهای از سنت آفریقایی
با فرهنگ ایرانی هستند .از این جمله میتوان مراسم جن گتیری
معروف به زار را نام برد که بر پایهی اعتقاد به پاک کردن بدن از

* این مطلب ،ترجمهای ست از نوشتهی خانم جیلیان دمورس (با عنوانWe ” :
are Iranians': Rediscovering the history of African
 )slavery in Iranکه در تاریخ  3می  3418در وبسایت میدل ایست آی منتشر
شده است.
توضیحات مترجم:
 -1برای اطالعات بیشتر ر.ک :مظفریان ،رایحه :ریشههای تاریخی ناقصسازی
جنسی زنان ،وبسایت توانا
 -3برای اطالعات بیشتر ر.ک :مظفریان ،رایحه و حنایی ،سمیرا :ختنهی دختران
در میان اهل تشیع پاکستان و هند ،وبسایت گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی
زنان در ایران 11 ،ژانویه 3411
 -9البته اخیراً کتابی به نام ”غالمان خاصه“ توسط انتشارات مرکز به چاپ رسیده
است که به طور کلی به برده داری در دوران صفوی اشاره دارد .همچنین در کتاب
شاهدبازی در ادبیات فارسی به چند داستان از عالقه شاهان به غالمان اشاره دارد.
 -9چتِرکِس نام قومی قفقازی همریشه با گرجیهاست که در جمهوری آدیغه

تصویری از زنان و کودکان در بلوچستان بین سال های  2006تا - 2011
عکس از میدل ایست آی

روسیه و ترکیه ساکن هستند .چرکسها به زبان چرکسی از گروه زبانهای قفقازی
شمال غربی سخن میگویند و بیشتر آنها مسلمان سنیمذهب و پیرو مکتب
حنفی هستند.
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مهرداد درویشپور :شرایط زندگی افغانستانیها در ایران ،مشمول بردگی مدرن است
نوعی از بردگی شامل میشود.
بعد از برچیده شدن نظام بردگی ،در جامعهی امروز ،کمتر شتاهتد

گفتگو

این شکل سنتی از برده داری هستیم که انسانها اختیار نتیتروی
گفتگو از علی کالئی
مهرداد درویشپور ،متولد شهریور  1993در تهران استت ،دورهی
دکترای جامعهاش را در دانشگاه استکهلم سوئد گذرانده استت و

اکنون استاد دانشگاه و جانشین پرفسور در دانشگاه مالردالن است.
از آقای درویشپور که از  ۰۱سالگی به تدوین نظریههای سیاسی
میپرداخت ،مطالب متعددی در زمینههای حقتوق بشتر ،زنتان،
ضدنژادپرستی و صلح منتشر شده است.
در چهارچوب پروندهی ویژهی این شماره از خط صلح ،گفتگویی با
این جامعه شناس داشتهایم و ضمن پرداختن به آخریتن گتزارش
بنیاد استرالیایی واک فری در رابطه بتا بترده داری متدرن و
مقایسهی تعاریف سنتی و مدرن از این پدیدهی اجتماعی ،به تاریخ
برده داری در ایران و همچنین نقد جامعهی ایرانی در انکتار ایتن
بخش از تاریخ ،پرداختهایم.

کار ،بدن و زندگی خود را نداشته باشند .از  95میلیون بردهای کته
در جهان وجود دارند تنها بیش از  16میلیون آن در هند بته ستر
میبرند .به یکی از نمونههای نایاب بردگی به شکل کالسیک آن،
شاید بتوان به فروش زنان ایزدی توسط داعش در عراق و سوریه
اشاره کرد؛ ولی به طور کلی به معنی کالسیک ،بردگی در بختش
مهمی از جهان رخت بسته است .اما اینکه بردگی را فتقتط بتا
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
شرایط ،یا یک موقعیتِ گروهی از انسانها تعریف میکرد ،فتقتط
اینکه بردهها صاحب اختیار گوشهای از وجتود ختودشتان هتم

نیستند ،نبود؛ بلکه از ویژگیهای دیگر نظام بترده داری ،خشتن
بودن ،ضد انسانی بودن و اجحاف غیر قابل توصیفی است که در
حق برده صورت میگیرد .بردگی صرفاً به معتنتی در تصتاحتب

جناب آقای درویشپور ،در سالهای اخیر با مفهتومتی

دیگری قرار داشتن نیست .حتی برخی حیوانات خانگتی کته در

تحت عنوان بردگی مدرن در جهان مواجته شتدهایم.

تصاحب صاحبانشان هستند ،از شرایط زندگی لوکسی برخوردارند،

مفهومی که مثالً طبق آخرین گزارش بنیاد واک فری ،بتنتاستت

ولی بردگان هرگز از چنین شرایطی برخوردار نبودند و به همتیتن

بیانگر وضعیت زندگی بیش از 95میلیون و 644هتزار نتفتر در

خاطر بردگی به نوعی با مفهوم بربریت گره خورده است.

جهان باشد .تعریف شما از مفهوم بردگی مدرن چیست؟

اما اگر به وضعیت زندگی میلیونها انسان در گوشه گوشهی ایتن

بردگی در مفهوم کالسیک کلمه ،به دربند بودن یا تعلق یک فترد

کرهی خاکی نگاه کنیم میبینیم که با شرایطی روبهرو هستند کته

به دیگری و نوعی بیگاری اطالق میشود .یعنی برده کسی هست

کم و بیش میتوان آن را نوعی بردگی نوین نامید .بردگی نوین به

که هیچ چیزی -نه بدن و جان و نه نیروی کارش ،-را در مالکیت

معانی گوناگونی به کار میرود .یک نمونهی بسیار رایج آن عالوه

خود ندارد و به عنوان یک شیء ،یک ابزار یا مثل یک حیوان در

بر ازدواج های اجباری ،سوداگری و صنعت سکس و ختریتد و

تعلق صاحبش قرار دارد .بنابراین مفهوم کالسیک برده داری ناظر

فروش سکس زنان و بهره کشی جنسی خشنی است که گاه از آن

شماره  63غیر انسانیترین و خشنترین شکل روابط بین دو انستان یتا دو

تحت عنوان بردگی جنسی زنان و دختران و گاه پسران جوان یتاد

گروه اجتماعی است .اشکال کالسیک برده داری عالوه بر بیگاری

میشود .در واقع این افراد با مشقتبارترین شرایتط متمتکتن و

و تبدیل برده به دارایی وکار اجباری ،ازدواج های اجتبتاری نتیتز

کمترین حقوق روبهرو هستند و به همین خاطر حوزهی بتردگتی

مرداد
1395
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من در پژوهشهای دانشگاهی و در آخرین کتابم (متهتاجترت و

منابع طبیعی و نیروی کار آن کشور ،بسیاری از شتهترونتدان آن

قومیت :نگاهی به جامعهی چند فرهنگی سوئد) ،از مفهوم بردگتی

کشورها ،تحت عنوان مهاجران و پناهندگان به کشورهای غتربتی

نوین در برخورد با جامعهی مهاجر نیز استفاده کردهام .البته بیشتر

میآیند و در بازار کار سیاه و در شرایط به شدت مشقتبار ،بتدون

از اینکه از بردگی نوین نام ببرم ،از مفهوم استتتعتمتار درونتی(

هیچ حق و حقوقی و با کمترین دستمزد مشغول کار متیشتونتد.

 )Internal Colonialismنام بردهام که استعمار درونی هتم

بنابراین از نظر من بخشی از بردگی نوین ،مشمول حتال گتروه

نوعی از بردگی نوین را ایجاد کرده است.

گستردهای از مهاجرین و پناهجویان است.

به طور مشخص ،منظور شما از استعمار درونی چیستت

بدین ترتیب ،برده داری نوین فقط منحصر به کشتورهتای غتیتر

و این مسئله چقدر با فهم مدرن از بردگی ،تناسب دارد؟

غربی نیست؛ بلکه در این جا نیز از طریق صنعت خشن ستکتس

استعمار درونی به این معناست که اگر در گتذشتتته کشتورهتای

(که بازار آن بسیار گستردهتر از فحشای لوکس است) ،نیروی کتار

استعمارگر ،کشورهای جهان سوم را با نیروی نظامی و میسیونرها

ارزان مهاجرین و پناهجویان و یا روش شرکتهایی نظیر اچ.اند.ام

تصاحب میکردند ،مردم را به بردگی میگرفتند و نیروی کار بته

که اقدام به خرید نیروی کار ارزان کودکان کشتورهتای فتقتیتر

شدت ارزان آن را استثمار میکردند ،امروزه با برچیده شدن مفهوم

میکنند و در همانجا هم شرکتهای خود و بازار خود را ایتجتاد

استعمار کالسیک ،کمتر کشوری را میتوان پیدا کرد که با نیروی

میکنند ،در برده داری نوین ،سهم بسیار برجستهای دارند.

مسلح در کشور دیگری به این امر مشغول بتاشتد (گترچته در

همان طور که خودتان هم اشاره کردید ،بردگی مدرن،

دهههای اخیر ،با نمونههایی از آنچه آنتونیو نگری امپراتوریگری

حتماً زادهی دنیای مدرن است و آن مفهوم سنتی هتم

پرونده ی ویژه

رود.

است) .امروزه ،به جای فرستادن نیرو به کشوری دیگر و غتارت

گفتگو

جنسی یکی از گستردهترین حوزههای بردگی نوین به شمار متی

نوین مینامد ،روبهرو شدهایم که اشغالگری نظامی بخشی از آن
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گفتگو

پرونده ی ویژه
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با تغییر وضعیت جهان از بین رفته است .به نظر شما آیتا اصتوالً

بردگی مدرن در جامعهای چون ایران تا چه حد ناشی از

جامعهی ایرانی وارد دنیای مدرن -به تمامیت مفهوم خود -شتده،

سنت و فرهنگ ایرانی و از طرف دیگر صنعت جتهتان

و آیا این مسئله در ایران (بنا بر گزارشها) قابل ردیابی است؟

جدید و ضروریات آن است؟

وقتی از جهان مدرن صحبت میکنیم ،به یک کلتیتت و دوران

یقیناً در مناطق محرومتر که مردم از سطح زندگتی ،آمتوزش و

تاریخی یا عصر امروز اشاره داریم .به هر حال جهان امروز جهتانِ

فرهنگ پایینتری برخوردارند ،بیحقوقی گستردهتر و سطح آگاهی

عصرِ برده داری نیست و جایگزین برده داری و فئودالیسم ،عصتر

طبقاتی و اجتماعی پایینتر و حتی شناختن حقتوق شتهترونتدی

سرمایه داری شده است که مشمول حال ایران هم میشتود .امتا

کمرنگتر است .بنابراین زمینههای مشروعیت یافتن ایتنگتونته

میتوانم دو نکته را در رابطه با آماری که اشاره کردید ،اضافه کنم:

روابط (بردگی نوین) میتواند در این مناطق بیشتر باشد .به ایتن

یکی اینکه در کشورهایی نظیر ایران ،سنجشهای آماری بسیتار

معنی ،سنتها نقش بسیار پررنگی در حف بردگی نوین دارنتد و

دشوار است و با توجه به شرایط سانسور ،به سادگی قابل ردیتابتی

میراث باقی مانده از گذشته ،اعم از روابط خوانین و رعتیتتتی در

نیست؛ بنابراین ،رقم واقعی اینگونه آمارها متی تتوانتد بستیتار

بسیاری از مناطق محروم کشور باقی مانده است که نمیتتوانتیتم

گستردهتر باشد .در این رابطه میتوان به مواردی اعم از نتیتروی

نقش آن را نادیده بگیریم .در عین حال مسئلهی مهتاجترتهتای

کار ارزان کودکان ،بهرهکشیهای خشن جنسی از دختران جوان و

گسترده ،یک مسئلهی مربوط به عصر امروز است .جهان هرگز در

بسیاری از زنان تهیدست اشاره کرد که بردگی نوین در مورد ایتن

حد چند دههی اخیر ،شاهد مهاجرت و پناهندگی نبوده استت .بتا

افراد هم صدق میکند .سطح رفاه ،اشتغال و استاندارد زندگی در

توجه به اینکه بسیاری از مهاجران افغانستانی تبار با شرایطتی از

بسیاری از نقاط ایران و به خصوص مناطق محرومتتری نتظتیتر

زندگی روبهرو هستند که مشمول حال این بردگی مدرن میشوند،

سیستان و بلوچستان ،بسیار پایین و شدت استثمتار در آن بتاال

میتوان تاکید کرد بخشی از بردگی نوین زایتیتدهی شترایتط و

است .همچنین باید از حاشیه نشینی شهری که بخشی از بترده

وضعیت عصر امروز است .البته این به آن معنا نیست که بتردگتی

داری نوین و یا استثمار وحشیانهی نیروی کار در آنجا هم قتابتل

نوین محصول اجتناب ناپذیر مدرنیته یا حتی مدرنیزاسیون استت؛

مشاهده است ،نام برد .نکتهی دوم اینکه اگر قرار باشد از گتروه

سیاست حکومتها و نظام اجتماعی حاکم در آن کشورها نتقتش

معینی نام ببرم که بیش از سایرین با همان استعتمتار درونتی و

مهمی در این امر دارد .خیلی از ما ایرانیها فکر میکنیم در ایران

بردگی نوین روبهرویند ،آن گروه ،بخش مهمی از متهتاجتریتن

اصالً مسئلهی نژاد پرستی و یا خارجی ستیزی وجتود نتدارد؛ در

افغانستانی تبار در ایران هستند که از حوزهی کار و مسکن گرفتته

حالیکه نوع رفتار حکومت ایران با افغانستانیتبارها و تتا حتدی

تا رفتار اجتماعی به زشتترین ،بیرحمانهترین و غیرانسانیتتریتن

رفتار خود مردم با آنها ،نشانهی شدت خارجی ستتتیتزی -کته

شکل ممکن با آنها برخورد میشود.

میتوان اسم آن را نژادپرستی هم گذاشت -در ایران استت کته

دقیقاً نمیدانم در گزارش بنیاد واک فری ،کسانی که تلویحاً خرید

معطوف به گروه خاصی شده است.

و فروش میشوند و یا کودکان کار بیشتر مد نظر بتودهانتد یتا

از طرفی همان طور که پیشتر گفتم بخش مهمی از انواع خرید و

مفهومی فراتر مد نظر بوده است .وگرنه اگر قرار بود که شترایتط

فروش جنسی و فحشا را که از دیرباز قدیمیترین شغل تاریخ بشر

مشقت بار اقتصادی و فقدان آزادی انتخاب در حوزهی اشتتتغتال،

است ،میتوان جز بردگی جنسی زنان قرار داد.

محل زندگی و غیره سنجیده شود ،ارقام میتوانست بیش از آن

البته راجع به ”فحشا“  ،برخی تاکید میکنند که واژهی ”کتارگتر

چیزی باشد که عنوان شده است؛ البته بر من روشن نیست دقیقتاً

جنسی“ را به کار ببریم؛ این واژه شاید بیان کنندهی متوقتعتیتت

معیار و نحوهی آمارگیریشان چگونه بوده است.

برخی از کارگران این صنعت و فحشای لوکتس در کشتورهتای
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دختران با شرایط بسیار وخیمتری روبهرو هستند که بیشتر تحت

ندارند ،اصوالً نگاه انتقادی به خود ،ساختار حاکم و حتی گذشتتته

عنوان بردگی جنسی بایستی از کار آنان یاد کرد.

نیز بسیار ضعیف است .همچنین در جوامعی که آینده نگری و افق

کردید .اما بسیاری در ایران تاریتخ بتردهداری را بته

یابی انسانها یاری میرساند .بیدلیل نیست که اغلب ،کشورهایی

رسمیت نمیشناسند و در مواجهه با مفاهیمی چون برده و نتظتام

پیش رفتهاند که کمتر نوستالژیک نگاه و عمل میکنند و برعکس

بردهداری صرفاً از مواردی چون نظام نژادی و مثالً تبعیض نژادی

آن .در مورد ایرانیان ،به ویژه بعد از انقتالب ،متا بتا پتدیتدهی

علیه سیاه پوستان در امریکا یاد میکنند .به نظر شما چرا چنتیتن

جمهوری اسالمی روبهرو شدیم که به نوعی برای بسیتاری یتک

انکاری صورت میگیرد؟

قهقرای تاریخی اسالم گرایانه شناخته میشود که جامعهی امتروز

ایران در عصر هخامنشیان و در دوران پتادشتاهتی کتوروش و

هم در مواجهه با آن ،افق چندانی در جهت تغییر آن پیتش روی

داریوش و در عصر ساسانیان با نوعی برده داری روبهرو بتودهایتم

خود نمیبیند .بنابراین به جای امید بستن به یک آیندهی بتهتتتر،

که همچون بیشتر تمدنهتای بترده
داری ،جنگها یکی از منابع تتامتیتن
بردگی بتودهانتد .گتفتتته متیشتود
کشورهایی که با شیوهی تولید آسیایی
روبهرو بودهاند ،عمر بترده داری در

آنها طوالنیتر و یتا تتا حتدودی
متفاوتتر بوده است .اشکال کالسیک
برده داری بیشتر در تمدن یونتان و
روم باستان به چشم متیختورد ،امتا
تمدنهای باستانی مصر ،بابل ،آشورو،
چین و هندوستان در شرق نتیتز بتا

ایران در عصر هخامنشیان و در دوران پادشاهی
کوروش و داریوش و در عصر ساسانیان با نوعی برده
داری روبهرو بودهایم که همچون بیشتر تمدنهای برده
داری ،جنگها یکی از منابع تامین بردگی بودهاند .گفته
میشود کشورهایی که با شیوهی تولید آسیایی روبهرو
بودهاند ،عمر برده داری در آنها طوالنیتر و یا تا
حدودی متفاوتتر بوده است .اشکال کالسیک برده
داری بیشتر در تمدن یونان و روم باستان به چشم
میخورد ،اما تمدنهای باستانی مصر ،بابل ،آشورو ،چین
و هندوستان در شرق نیز با اشکال دیگری از برده
داری روبهرو بودهاند.

ایدهآلسازی از گذشتهی پیشا اسالمی،
هم روش تقابل با حکومت شده ،و هم
به نوعی التیام بخش زخمهایی استت
که بر جان و روان این ملت نشتستتته
است .مثالً وقتی راجتع بته کتوروش

حرف میزنند ،معموالً همه فتقتط بته
کتیبهی حقوق بشر او اشاره میکنتنتد
(این که کیفیت و کمیت آن کتتتیتبته
چیست و در آن زمان چته متعتنتای
تاریخی داشته ،بمانتد)؛ ولتی هتیتچ
اشارهای به فتوحات نظامی و گستترش

اشکال دیگری از برده داری روبهرو بودهاند .در ایران باستان نتیتز

بردگی ناشی از آن و موقعیت بردگان در عصر کوروش نمیکننتد.

گفته میشود بردگی بیشتر خصلت پدرشاهی و ختویشتاونتدی

در واقع از این منظر ما تنها با تصویر زیبای نوستالژیکی از یتک

داشته است .در ادبیات ادیان ابراهیمی نیز به وجود بردگی و بترده

گذشتهی پر عظمت روبهروییم و امروز ،چنان به خواری افتتادیتم

داری اشاره شده است .در زبان فارسی ،واژههای ”کنیز“(برده زن)

که راه حلی پیش روی خودمان نمیبینیم و راهی جز رمتانتتتیتزه

و ”غالم“ (برده مرد) ،خود نشانگر رواج این گونه از بتردگتی در

کردن آن گذشته نمییابیم .البته گروههای تحتصتیتل کترده و

ایران حتی در عصر پس از برده داری تا پایان دورهی قاجار بتوده

روشنفکران ،گرایش کمرنگی به این مسئله دارند و بیتشتتر بته

است؛ گرچه در زمان محمد شاه قاجار است که نخستین قوانتیتن

جای گذشته به یک نظام مدرن دموکراتیک میاندیشند .اما بخش

ضد بردگی در ایران تصویب شدند.

مهمی از جامعهی ایرانی با پر رنگ کردن نتظتام پتادشتاهتی و

اما در رابطه با اینکه چرا وجود برده داری در ایران انکار میشود،

امپراطوری ایران پیشا اسالمی ،به نوعی در حال دهتن کتجتی
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گفتگو

به نکتهی خوبی در رابطه با نظام ارباب و رعیتی اشتاره

پیشروی چندانی پیشِ رو نیست ،ایدهآلسازی از گذشته ،به هویت

پرونده ی ویژه

پیشرفته یا دیگر نقاط دنیا باشد ،اما بخش عمتدهای از زنتان و

باید گفت که در جوامعی که فرهنگ دموکراتیک در آن وجتود

شماره 63
مرداد
1395

گفتگو

پرونده ی ویژه

عکس از خودنویس

شماره 63
مرداد
1395

سیاسی به نظام حاکم هم هستند .یعنی این واکنش تنها ناشی از

جهان امروز را به نوعی با بزرگ بینی آن گذشته ،جبران کنند و یا

نگرش نوستالژیکی محافظه کارانه نیست؛ اگر جمهوری اسالمتی

دستکم التیام بخش باشد.

سعی میکند نقش تمام تاریخ و فرهنگ ایرانِ غیراسالمی ،اعم از

از طرف دیگر ،در افکار ایدئولوژیک زدهی جامعهی روشنفکری در

زرتشت ،بهاییت و نظامهای پادشاهی را تخطئه و طوری وانتمتود

گذشته نیز نوعی ذهنیت تظلم خواهی مارکسیستی یتا استالمتی

کند که در تاریخ ایران هیچ عاملی جز روحانیت و مذهب ،نتقتش

قوی وجود داشته که بنابر آن در بررسی مثالً عصر هختامتنتشتی

وحدت بخشنده در ایران را نداشته است ،در چنین شرایطی بخش

صرفاً جنبههای منفی آن عمده میشده که جامعهی ایران امروز از

مهمی از جامعه هم سعی میکند برعکس آن تاکید کند و نشتان

آن نوع نگاه هم به درستی ،به شدت زده شده استت .چترا کته

دهد عصر پادشاهی ایران از وحدت و یکپارچگی برختوردار بتوده

بخشی از تمدن بشری در تمدن ایران باستان قابل مشاهده استت

است و این امروز است که حکومت اسالمی با خطر از هم پاشیدن

و تخطئه گذشته یک نگاه فراتاریخی است که تنها در اندیشههای

روبهرو است.

دگم طرفدار تخریب و تقدیس طرفدار دارد.

در کشورهای پیشرفته نظیر سوئد ،بیش از آنکه گذشته و تتاریتخ

آیا شواهدی مبنی بر وجود وجود نظتام بتردهداری در

عصر وایکینگها موضوع افتخار باشد یا در آمریکا به جای آنکته

دوران هخامنشیان وجود دارد؟

عصر برده داری سیاهان موضوع افتخار باشد ،آن چیزی که ایتن

تمامی تاریخ نگاران غربی ،ایرانی و روسی که تاریخ ایران پیش از

جوامع امروز ساختهاند موضوع بالیدن و افتخارشان است .امتا در

اسالم را بررسی کردند ،به مسئلهی برده داری کالسیک در عصتر

کشوری چون ایران که امروزه مردم نه میتوانند به حکومتشان و

هخامنشیان و حتی در عصر ساسانیان اشاره کردهاند که میتتوان

نه به شرایطی که با آن روبهروست افتخار کنند ،تالش برای دست

به آنها رجوع کرد و من هیچ بحث جدی و نوشتهای کته بترده

زدن به گذشته و افتخار به آن ” دوران حسترتبتار“ ،اهتمتیتت

داری را در ایران باستان زیر سوال برده باشتد ،نتدیتدهام .اصتالً

برجستهای پیدا میکند تا حس مغمومیت یا خود کمخودبینتی در

توسعهی بسیاری از جوامع بدون برده داری امکان پذیر نتبتوده و
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جمله تمدن ایرانی را داشتیم.

نمیکردند ،تلکیف روشن است .این نظام هیچ حقی بترای متردم

در نتیجه ،در عین حال که باید در نظر داشت آن نظام ،مربوط بته

قائل نیست و میتوان گفت که به رابطه با شتهترونتدان ختود،

یک دورهی تاریخی است که سپری شده ،طبیعتاً بایستی در نتقتد

همچون رابطهی شبان-رمگی مینگرد.
به عنوان آخرین سوال ،راهکار مقابله با بردگی متدرن

آن عصر و غیر انسانی بودن روابط هم به توجیه آن نپرداخت.
بر اساس گزارش بنیاد مذکور ،علیرغم اینکه ایران در

به نظر شما چه میتواند باشد؟

ردهی بیستم کشورهای جهان از حیث وجود بتردگتان

برای رویارویی موثر با بردگی نوین ،سه پیش شرط ضروری است:

قرار گرفته است ،اما سطح واکنش دولت به بردگتیD ،ارزیتابتی

نخست وجود یک شرایط دموکراتیک که اجازهی واکاوی ،نقتد و

شده است که ضعیفترین واکنش دولتی به بردگی است .به نظتر

افشای این پدیده را در سطح جهانی به ما بتدهتد .در جتوامتع

شما واکنش دولتها و تصویب قوانین ضد بردگی ،تتا چته حتد

دیکتاتوری ،حکومتها مانع این هستند که این پدیده به درستتتی

میتواند نقشی موثر ایفا کند؟

بررسی شود؛ بنابراین توسعهی دموکراسی در سطح جهانی یکی از

مسلماً دولتها نقش بسیار مهمی در مبارزه با برده داری نتویتن

ابزارهایی است که میتواند راه شناخت و مقابله با بردگی نوین را

دارند .این نقش هم از طریق قانونگذاری و کنترل بازار ،تجارت و

هموار کند .بازار آزاد نیز یکی از اصلیترین عواملتی استت کته

حوزههای گونتاگتون فتعتالتیتتهتای
اقتصادی ،و اجتماعی استت و هتم از

طریق ایجاد شرایط رفاه اجتماعی بترای
شهروندان و برنامهریزی جهت آبادانی و
توسعهی صنعتی و مدنی کشور .اما وقتی
یک دولت ،خود در این برده داری نوین
نفش دارد طبیعی ست کته کتمتتریتن
واکنش را به این مسائل نشان دهتد و
هیچ احساس مسئولیتی نسبت بته آن

پرونده ی ویژه

به یمن همان برده داری بوده که تمدنهای بتزرگ بشتری ،از

در ایران میگوید اگر مردم ناراضی بودند ،در انتخابتات شترکتت

گفتگو

اقتضای شرایط تولیدی و اقتصادی آن دوره از تاریخ بوده و اساساً

حساسیتی به خرج دهد .وقتی آقای ظریف در رد نقض حقوق بشر

از طرفی ،در زمانی که جمهوری اسالمی
ایران نسبت به دهها بار محکومیتهای بین المللی
در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بیتوجه بوده و
هیچ احساس مسئولیتی در برابر میلیونها بیکار ،معتاد
و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند یا وضعیت
اسفانگیز محیط زیست و حتی تصادفات رانندگی یا
نظام فاجعه بار پزشکی نمیکنند ،بسیار خوشبینانه
است که انتظار داشت در برابر این گزارش و آمارهای
برده داری مدرن در ایران هم حساسیتی به خرج
دهد.

سوداگران به یمن آن ،بردگی نوین از
طریق افزایش شدت استثمار ،استعمتار

درونی و سوداگری جنتستی را رواج
میدهند .از این رو ،کنترل بتازار آزاد
مسئلهای مهم است که با بیرحمی و
منطق یکسره سوداگرایانهی آن مقابله
شود .سوم ،ضرورت یک همبستتتگتی
بین المللی برای رویارویی با برده داری
نوین است .یعنتی بترنتامتهریتزی و

نداشته باشد.

هماهنگی بین المللی در راستای فقرزدایی ،گسترش آمتوزش و

از طرفی ،در زمانی که جمهوری اسالمی ایران نسبت به دهها بتار

سطح تحصیالت ،تشدید مجازات بردگی نوین در هر گوشهی دنیا.

محکومیتهای بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایتران

همهی این موارد در کنار هم میتواند امکان رویارویی موثرتر بتا

بیتوجه بوده و هیچ احساس مسئولیتی در برابر میلیونها بیتکتار،

بردگی نوین را ایجاد کند .در غیر این صورت ،حتی بترده داری

معتاد و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کننتد یتا وضتعتیتت

کالسیک و عریان هم (نظیر آنچه که در عراق و سوریه به دست

اسفانگیز محیط زیست و حتی تصادفات رانندگی یا نظام فاجتعته

داعش صورت میگیرد)رواج بیشتری خواهد یافت!

بار پزشکی نمیکنند ،بسیار خوشبینانه است که انتظار داشت در

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح

برابر این گزارش و آمارهای برده داری متدرن در ایتران هتم

قرار دادید.
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پرونده ی ویژه

مصادیق برده داری و ساختار حقوقی موجود در ایران
کار و کارگر و برده داری

حقوقی

حسین رئیسی
پژوهشگر و مدرس حقوق
بیشک تاریخ برده داری در جهان نیاز به توضیح و اثبات ندارد و
سایر نویسندگان گرامی در این شمارهی خط صلح نیز ،اشکال

گوناگون آن را پیشِروی ما میگذارند .از اینرو در این نوشتار،
تنها به برخی مصادیق آشکار و پنهان آن در جامعهی خودمان،
ایران ،میپردازیم که فراموش نکنیم در کجای تاریخ قرار داریم و
باشد تا راهی برای حذف اشکال گوناگون آن به دست آوردیم.
واژهی برده داری چنان باری سنگین و تاریخی ننگین ،با خود به
همراه دارد که اشکال سنتی آن مانع از درک برده داریهای
موجود پیرامون ما میشود .در این نوشتار تالش میکنم تا برده
داریهای پیرامونمان را پیش رو قرار دهیم.
اگر چه سواستفاده از تمامیت وجودی بهرهبرداری جنسی و
اقتصادی از انسانها منحصر به واژگان ویژهای نمیشود ،اما
واژگان غالب در این دایرهی ادبیات ،برده داری مدرن را بر کلید
واژههایی استوار کرده است که به باور نگارنده ،شناخت آنها در
تعریف و درک حقوقی بهتر یاری میرساند .کار و کارگر ،ازدواج و
زن ،پردرآمدها و کم درآمدها ،بهرهکشی جنسی ،مهاجرت،
بحرانهای داخلی و منطقهای و معلولیت برخی از واژگان و

اصطالحاتی هستند که بهرهکشیهای انسانی به نفع طبقات و
جوامع برخوردار ،علیه طبقات و جوامع فقیر را نشان میدهند .از
این مصادیق در برخی از اسناد حقوق بشری یاد شده است .در این
خصوص میتوان به مادهی  ۶اعالمیهی جهانی حقوق بشر،
مادهی  ۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مادهی ۰۷
شماره  63کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت اشاره داشت .در
مرداد ادامه به اختصار خواهیم دید که جایگاه نظام حقوقی ما در برخورد
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با این واژگان و البته جرایم عمدتاً سازمان یافته ،چگونه است.

اگر چه نماد بارز برده داری سواستفاده از نیروی کار بوده ،باید
توجه داشت که این اتفاق به شیوهی مناسب هیچگاه کنترل نشده
است و همواره سواستفاده از نیروی کار به صورت خرد و کالن در
حال تحقق و شکلی از بهرهبردای نوین یا مدرن از نیروی کار در
نمونههای مختلف آن رایج است .موارد متعددی از آنها را
میتوان شمارش نمود .تاسفبرانگیزترین اشکال آن جایی است
که ایران را(به تعبیر دوستی) به بهشت پردرآمدها و جهنم کم
درآمدها تبدیل ساخته است .با وجود اینکه برده داری در ساختار
حقوقی ایران از زمان رضا شاه ممنوع شده است (ماده واحده
قانون لغو برده داری در ایران ،مصوب  )۰۳۱۷و همچنین قانون
کار ایران کوشش کرده اشکال روشن استثمار را لغو نماید(مادهی
اول قانون کار که همهی اشکال کار را مشمول این قانون دانسته
است) ،اما استثنائات این قانون از یک طرف ،و عدم اراده در

اجرای دقیق آن ،در عمل مانع لغو اشکال برده داری مدرن شده
است .چتر قانون همواره بر همهی اشکال روابط کار حکومت
نمیکند و نبود اتحادیههای کارگری و صنفی مستقل و قدرتمند،
امکان تحقق بهرهکشی اقتصادی از نیروی کار را ممکن ساخته
است .برای نمونه بد نیست به کارگاههای کوچکِ کمتر از ۰۱
کارگر ،کارگاههای خانگی ،کارگاهها و محیطهای کار کشاورزی و
دامپروری سری بزنیم و بلند پروازانه به اساتید دانشگاهها و
ردههای بسیار باالی مدیریتی و محیطهای کارگری با موضوع
قراردادهای موقت کار نگاهی بیندازیم تا اشکال واضحی از
نابرابری در دستمزدها ،کار اجباری و برده داری مدرن مالحظه
شود .امروزه امکان دسترسی به منافع جامعه برای زنان ،حتی
آنها که از تخصص باالیی نیز برخوردارند ،یکسان نیست و در
دستمزدها ،زنان استاد دانشگاه نیز حداقل در مزایای شغلی مورد
سواستفاده و اسثتمار قرار میگیرند.
کودکان و برده داری مدرن

مهمترین خطری که کودکان را در ایران تهدید میکند ،قانون
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اساسی الزاماً باید منطبق با اسالم باشد و برده داری و بهرهکشی

کودک ،استخدام شده بودند تا مقادیری مواد مخدر را از زاهدان به

جنسی در مقررات اسالمی ممنوع نیست ،و در دومی مبنای تعریف

شیراز حمل نمایند .یکی از آنها  ۸سال در زندان ماند و دیگری ۳

کودکی از یک طرف با تأسی از مقررات اسالمی همراه با تبعیض

سال؛ تا در نهایت با دخالت دادستانی کل ،آزاد شدند .در هر دو

بین دختر و پسر است و برای هر دو ،سن کودکی را کمتر از

مورد ،بهرهبرداران از این دو کودک به هیچ وجه شناسایی و

استاندارهای جهانی آن قرار داده است ( ۰۰سال تمام قمری برای

دستگیر نشدند .یا هم اکنون پروندهای در یکی از دادگاهها مربوط

پسران و  ۴سال تمام قمری برای دختران) و از سویی دیگر،

به کودکی  ۰۰ساله و اهل افغانستان که برای حمل هرویین اجیر

مبنای تعریف کودکی ،جنسیت کودک است .در قانون کار تالش

شده بود ،سراغ دارم .او  ۴سال است زیر حکم اعدام قرار دارد و

شده این جنسیت زدگی زدوده شود اما چتر قانون کار صرفاً

اخیراً دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پروندهی ایشان را

محدودههای رسمی کار را شامل میگردد و بخشهای غیر رسمی

تجویز نموده است .به طور اختصار باید گفت دربارهی کودکان از

و استثنائات را نمیبیند و از طرفی دیگر همهی اشکال بهرهکشی

یک طرف حمایت جدی از سوی قانونگذار صورت نمیگیرد(شش

از کودکان ،به خصوص دختران ،ناشی از روابط کار نیست .نگاه و

سال است که الیحهی حمایت از حقوق کودکان در مجلس است

تعریف جنسیت زدهی سنتی از کودکی در قانون حمایت خانواده

و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است) ،و از سویی دیگر موضوع

(مادهی  ۰۱ناظر به مادهی  ۰۱۶۰قانون مدنی) ،در قانون مجازات

تحقق مقررات موجود نیز به صورت یکسان و با چتر حداکثری

اسالمی (مادهی  )۰۶۰و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

اتفاق نمیافتد .مثالً کودکان دختر در کارگاههای قالیبافی و یا

مصوب ( ۰۳۸۰مادهی  ،)۷همراه با استثنائات و نگاه جنسیتی است

مزارع کشاورزی و دامپروری یا کودکان خانوادههای فقیر و

که امکان استخدام کودکان برای هر عمل مجرمانهای را ممکن

همچنین کودکان دارای معلولیت در همهی بخشهای جامعه ،در

میسازد و این کودکان هستند که شخصاً مسئول اعمال خود در

معرض اشکال مختلف سواستفاده ،بیش از سایر کودکان قرار

سنین  ۴و  ۰۰سالگی و باالتر خواهند بود و بهرهبردار ،مسئولیتی

دارند .یکی از نخستین پروندههایی که به عنوان وکیل تسخیری

بدون درگیر شدن در عملیات مستقیم مجرمانه و کشف آن ندارد.

در ایام وکالت ،عهدهدار دفاع شدم ،پروندهای بود که پدری دختر
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آن است؛ که در اولی همهی بخشهای قانون طبق اصل  ۶قانون

 ۰۰ساله بود که هر دو اهل سیستان و بلوچستان بودند .این دو
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اساسی ایران و همچنین قانون مدنی ،به خصوص مادهی ۰۰۰۱

یکی از پروندههایم در گذشته مربوط به دفاع از دو کودک  ۰۷و

معلول خود را در اثر تجاوز جنسی باردار کرده
بود و اگر این حاملگی رخ نمیداد ،به هیچ
وجه پروندهای تشکیل نمیشد و جرم در
جعبهی سیاه خود باقی میماند.
ازدواج اجباری و یا ازدواج برنامهریزی شده
قوانین ناظر به ازدواج از دو وجه فرهنگ سنتی
جامعه را متحول نمیکند :نخست از این جهت
که ماهیت عقد ازدواج به شیوهی امروزی ،یک
عقد معوض اسالمی محسوب میشود که در
عکس از مهر
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عوضین (طرف قرارداد) و عوض دیگر مهریه و پرداخت نفقه از

برخی از دختران ،کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس ،و در

سوی مرد است .این شیوه در ازدواجهای موقت (متعه) در فقه

کشور ،از مناطق حاشیه و فقیر به مقصد مناطق و منازل باالی

شیعه و ازدواجهای در سفر ( نکاح المسیار) در فقه اهل سنت،

شهر است .آنها برای رهایی از مشکالت اقتصادی ،تن به شرایط

بیش از همهی اشکال آن ،خود را نشان میدهد .مقررات قانون

بردگی میسپارند و حمایت حقوقی از آنها در برابر بیماریها و

جدید حمایت خانواده به خصوص مواد  ۰۱و  ۰۰با تایید مادهی

البته رهایی از این شرایط صورت نمیگیرد.

 ۰۱۶۰و  ۰۱۰۱و سایر بخشهای قانون مدنی در بخش ازدواج و

اشکال مدرن اقصادی بهره کشی

طالق ،سن ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب  ۰۳و ۰۰

با استقرار دولتهای ضعیف و غیر متکی به منابع اقتصادی سالم

سال تعیین نموده و ازدواج با اتباع خارجی را بدون اجازهی دولت

جامعه و به قدرت رسیدن طبقات مذهبی و دست اندازی آنها به

ممنوع کرده است .بدین ترتیب زنان مانند کاالیی موضوع عقد

منابع مستقیم و غیر مستقیم نفتی ،طبقات مرفه جدیدی در ایران

ازدواج در همهی اشکال آن قرار میگیرند و تا زمانی که مهریه و

ایجاد شده که ارزشهای اخالقی برای آنها فاقد جایگاه است.

نفقه از یک سو ،و عدم برابری زن و مرد در روابط خانوادگی

اتکای سیاست به اخالق در جامعهی ایران به نحوی بیمایه است

موضوع و هدف حمایت قانون قرار نگیرد ،بهرهکشی از طریق

که هر فسادی را امکانپذیر میسازد؛ کما اینکه در طی این

مقررات ازدواج رواج دارد و این سواستفاده چنان در نهاد خانواده

سالها شاهد قتلها ،ترورهای سیاسی یا سایر اشکال فساد

استقرار یافته است که برای مردم ،به ظاهر معمولی جلوه مینماید.

بودهایم .از اینرو سقوط ارزشهای اخالقی و بیمایگی ارزشهای

دوم ،ازدواجهایی که با تصمیم خانوادهها در شرایط مختلف ،به

مذهبی برای این دسته که صرفاً به مذهب تظاهر میکنند (اگر چه

خصوص در ازدواج بین افراد فامیل نظیر دختر عمو ،دختر دایی،

اخالق مذهبی در نوع خود بهرهکشی به خصوص جنسی را از

دختر خاله و سایر بستگان -بعضاً در سنین پایین ،-صورت

طریق ازدواجهای متعدد و موقت نفی نمینماید) ،انواع بهرهکشی

میگیرد و همچنین ضرورت دخالت پدر در ازدواج دختران در

را محتمل میسازد .قطع نظر از این ارزشها ،با ظهور طبقات

همهی سنین امکان به ازدواج درآوردن برنامهریزی شده و یا

جدید مورد اشاره و با بهرهگیری از منابع رانت و یا قدرت به

اجباری دختران و برخی پسران را فراهم نموده است .این اتفاق به

فسادهای کالن اقتصادی تا استفاده از تسهیالت بانکی با

دلیل عدم تحقق ارادهی واقعی دو طرف ،و در مواردی یک طرف

سواستفاده از منابع مردمی ،مانند فریب مردم در استفاده از امالک

ازدواج ،شکلی از برده داری را رقم میزند.

آنها به عنوان وثیقه تا پرداخت رشوه به بانکداران و دالالن

کارگران جنسی

اقتصادی ،بخش مهمی از بهرهکشی اقتصادی را در کنار سایر

هر آنچه بدون رضایت واقعی افراد اتفاق میافتد و یا در شرایط

بهرهکشیها -نظیر سواستفادهی جنسی ،-ممکن ساخته است .این

اضطرار واقع میشود ،بیشک شکلی از بهرهکشی و برده داری

اتفاق همواره در بین طبقات مورد نظر فربهتر میشود .با کشف

مدرن را رقم میزند.

برخی از اختالسها و فسادهای مالی در زمانهای متعدد و در

فقر و آسیبهای اجتماعی و عدم حمایت مناسب از اقشار آسیب

دولتهای مختلف ،تنها شاهد جابهجایی این شیوهی بهرهکشیها

پذیر جامعه ،بخشی از زنان را به کارگران جنسی تبدیل کرده

در نزد طرفداران دولتهای مختلف هستیم.

است .این افراد عالوه بر اینکه در معرض انواع بیماریها قرار

قاچاق مواد مخدر ،کاال و ارز و بهره کشی اقتصادی

دارند ،چه بسا که در شرایط معمولی اقدام به فروش سکس

در سالهای گذشته شاهد بهرهکشیهای متعددی در عرصهی

ننمایند .به هر میزان که تنفروشی ،ناشی از فقر و محرومیت

”حمل تضمینی بار قاچاق“ ،در پروندههای مختلف کیفری بودهام

باشد ،شکلی از بهرهبرداری جنسی در آن محقق میگردد .مقصد

و وکالت تعدادی از قربانیان را بر عهده داشتهام .به عنوان نمونه
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خود ،ناچار به حمل مواد مخدر بر روی بدن خود شدهاند .این افراد

همین موضوع از قاچاق کاالهای پزشکی و بیمارستانی تا قاچاق

به دلیل اینکه امکان عفو زنان زندانی مواد مخدر بیش از مردان

طال و ارز را نیز شامل میشود و اقتصاد نابهسامان به این نوع

است و از سویی دیگر امکان مشکوک شدن مامورین مبارزه با

بهرهکشی دامن بیشتری میزند .همهی کارگران این بخشها در

مواد مخدر به زنان اندکی کمتر از مردان است ،مورد بهرهکشی

خدمت سود جویان خرد و درشت این بخش اقتصادی قرار دارند.

مدرن در مسیر حمل پر ارزش مواد مخدر از مسیر شرق به غرب

پرونده ی ویژه

که صرفاً به دلیل فقر و یا برای رفع نیازهای کوچکی از زندگی

شریک هستند و در فرضِ زیان ،تنها حامل ،متحمل آن میشود.
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زنان متعددی در زندانها هستند و یا برخی از آنها اعدام شدند

بهرهبرداری میکنند و تنها در بخش کوچکی از سود با آنها

***

کشور قرار میگیرند .کودکان و مردان دارای مشکالت مالی و

آنچه در باال آمد ،بخشهایی از سواستفاده از قدرت ،قانون ،منابع

متحمل بحرانهای فردی و اجتماعی نیز در این دسته یافت

اقتصادی و حقوق سنتی است که فساد گستردهای را به راه انداخته

میشوند .مصرف بیش از حد مواد مخدر در کالن شهرها و تامین

و امکان بهرهکشی و برده داری مدرن را از درون ختانتوادههتا و

بازار پر رونق این عرصه قطعاً به استخدام کارگرانی نیاز دارد که از

مزارع و محیطهای کار تا باندهای حکومتی و غیر حکومتی فراهم

حاشیهی جوامع و خانوادههای فقیر میآیند .در مقررات مبارزه با

کرده است .تکرار این مجموعه از فسادهای مختلف ،عدم ارادهی

مواد مخدر هیچ بخشی به روشنی ،به این موضوع نمیپردازد و

الزم برای مبارزه با همهی اشکال تازهی این پدیتدهی شتوم را

بین صاحبان و به اصطالح لردهای مواد مخدر و کارگران حامل

تداعی مینماید .البته الزم به اضافه کردن استت کته اراده بتر

مواد مخدر تفاوت فاحشی دیده نمیشود .این طبقاتِ فقیر هستند

واکنش نشان دادن و یا ندادن به فسادهای متختتتلتف ،تتنتهتا

که همواره مورد سواستفادهی افراد فاسد قرار میگیرند و به

بخشهای اندکی از آنها را پیش رو قرار میدهد .بدیهتی استت

وسیلهی دستگاه قضایی نیز از دار مجازات تا زندانهای طویل

آنچه در اینجا بیان شد ،به عنوان نمونه است که برای آشنایی با

المدت در انتظارشان است .در مواردی نیز افرادی به سبب اینکه

این موضوع و اندیشه دربارهی آنها با خوانندگتان گترامتی بته

مورد معاملهی قاچاقچیان قرار میگیرند تا زندان و مجازات را

اشتراک میگذارم و با توسعهی مفهوم بهره کشی ،ممکن است در

تحمل کنند ،ناچار به اعتراف به گناه میشوند .تمهیدات حقوقی

اطراف ما مصادیق عدیدهی دیگری نیز یافت گردد.

برای مبارزه با این پدیده نیز در ساختار
حقوقی پیش بینی نشده است.
به سامان نبودن جامعه ،امکان قاچاق کاال
و ارز را نیز در سطح گستردهای فراهم
نموده است .اگر به طور نمونه پاساژ
عالءالدین در خیابان جمهوری را به عنوان
مقصد تلفنهای همراه لوکس در نظر
بگیریم و امکان دیدن پشت پردهی آن را
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داشته باشیم خواهیم دید که قاچاقچیان
مستقر در دبی و تهران ،چگونه از زنان و
مردان مختلف برای حمل کاالهای خود

یک زن قالیباف در روستای احمدآباد  -عکس از جام جم
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از دوران بردهای به نام ”اصغر“ تا امروز؛ در گفتگو با محسن نجات حسینی
تا جایی که من به یاد دارم ،در آن روستا مزارع وسیع خشتختاش
وجود داشت و از طریق کاشت آن خشخاشها تریاک زیادی بته

گفتگو

دست میآوردند و به انگلستان صادر میکردند .این تریاکها ،بته
گفتگو از مرتضی هامونیان
محسن نجات حسینی ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهنتدستی
شیمی از دانشکدهی فنی دانشگاه تهران است .او هتمتزمتان بتا

تحصیل ،در مبارزات سیاسی-اجتماعی زمانتهی ختود شترکتت
میجوید و به عنوان یکی از اعضای اولیهی سازمان مجتاهتدیتن
خلق ایران در میآید .نجات حسینی تا سال  1955در این سازمان
فعالیت میکرد .وی در کتابی با نام ”برفراز خلیج فارس“ به بیتان
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،
”اصغر“ و مسئلهی برده داری در ایران سخن به میان آمده است و
نجات حسینی از خاطرات خود ،از اصغر و اصغرهای ایران برایمان
روایت میکند.

قدری زیاد بود که برای آماده کردنش ،خمیر تریاکی را که رنتگ
قهوهای داشت ،روی پارچهی سفید و سنگفرش نسبتاً وسیعی در
حیاط همان خانهی اشرافی پهن میکردند و آفتاب میدادند .بوی
این حجم از تریاک تا تبخیر شدن و تبدیل رنگ آن به سیتاه در
کل فضای خانه میپیچید .افراد زیادی از کشاورزان با این خانواده
در ارتباط بودند و یکی از این کشاورزان پدر اصغر بود .مادر اصغتر
سالها پیش فوت کرده بود و اصغر با پدر و نامادریتش زنتدگتی
میکرد .پدر اصغر دوران سالخوردگی را میگذراند و چون از کتار
افتاده بود ،هیچ درآمد و امکان معیشتی نداشت ،بنابراین اصغتر را
به بیگاری فرستاده بود تا در عوض هر ماه مبلغی دریافت کنتد و
بخور نمیری به دست آورد .او از سن  3-6سالگی به مدت بیش از

یک سال در آن خانهی اشرافی کار میکرد و بته نستبتت ستن
کماش ،کارهای سنگینی به عهده داشت .مثالً آب مصترفتی آن
خانه از چاه و به واسطهی یک تلمبهی دستی تامین میشتد .آن

آقای نجات حسینی ،مسئلهای که سبب شد این گفتگو

آب را با تلمبهی دستی میکشیدند و مخزنی را پر میکردند؛ ایتن

را با شما داشته باشیم ،کتاب بر فراز خلیج فارس شتمتا

اصغر بود که هر روز تلمبه میزد .عالوه بر آن ستایتر کتارهتای

بود که در آن به بیان خاطرات دوران کودکی ختود در مشتهتد

روزانهی آن خانواده مانند جمع آوری آشغال و نظافت و یا ختریتد

پیرامون کودکی در همسایگی خود پرداختید و آن را از اولتیتن

کردن را برایشان انجام میداد.

نمودهای عینی تبعیض و از انگیزههایی دانستید که شمتا را بته

این همه در حالی بود که اصغر یک چشم بیشتر نداشتت؛ یتک

فعالیت سیاسی کشاند .لطفاً ”اصغر“ را معرفی کنید و بگویید چطور

چشمش بر اثر ابتال به بیماری آبله قبالً از بیتن رفتتته بتود .او

با او آشنا شدید؟

همبازی ما بود اما به قول خودش جرات نمیکرد که با ما بتازی

خانهای که ما در آن زندگی میکردیم ،در حاشیهی یک ختانتهای

کند .در آن سن بنا به سرشت کودکی ،بچهها بازی میکنند و یک

اشرافی بود .در واقع با توجه به شغلی که پدرم داشتت ،ختانتهی

سری مسائل را تجربه میکنند اما اصغر جرات نمیکرد این چنین

کوچکی در حاشیه آن خانه اشرافی را در اختیار ما گذاشته بتودنتد

باشد و نهایتاً گاهی در خفا و طوری که افتراد و بستتتگتان آن

شماره  63که در آن زندگی میکردیم .اصغر را که در اختیار این خانواده بود،

خانوادهی اشرافی او را نبینند ،قاچاقی میآمد و با ما بازی میکرد.

از روستایی به نام کالته برفی در نزدیکی آرامگاه فتردوستی در

وقتی هم که با ما بازی میکرد همواره در هراس بود کته متبتادا

مشهد ،آورده بودند که برایشان کار کند.

کسی او را در حال بازی ببیند .میگفت اگر او را در حتال بتازی

مرداد
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بازی میکنی!

سر و کار داشتند و لباس نو میپوشیدند ،اصغر که از همهی ایتن

به عنوان یک برده ،چه حق و حقوق انسانی از اصتغتر

چیزها محروم بود ،به جمع آوری آشغال و سایر خدمات ختانتگتی

گرفته شده بود؟ مثالً اگر بنا به مقایسه باشد ،تتفتاوت

مشغول بود.

به هر حال من محفل گرم خانوادگی داشتم ،خواهر و برادر داشتم؛

اصغر در آن خانه بود .بعد از این متدت اصتغتر چته

اما اصغر تنها بود .او روزها مرتب کار می کرد و شبها تنتهتا در

میکرد؟ آیا از سرنوشت او اطالعی دارید؟

اتاق کوچکی در گوشهی حیاط روی زیلو میخوابید .در خانهی ما،

او بعد از مدتی ،دچار سردرد شد و دائم ناله میکرد و میگفت کته

سفرهای پهن میشد و همگی دور هم غذا میخوردیم؛ اما اصتغتر

سرم درد میکند .آن قدر سردردهای اصغر شدید شد که بعتضتی

بعد از کمک برای انتقال غذا از آشپزخانه به ساختمان اربابش ،در

روزها حتی نمیتوانست از جایش بلند شود .همان طتور کته در

گوشهی آشپزخانه مینشست و ته ماندهی غذایی را که نصیتبتش

کتابم نیز گفتهام ،یک روز اصغر را سوار ماشین(جیپ) ارباب کردند

شده بود ،میخورد .ما امکان این را داشتیم که در آن خانه بتازی

و از شهری که دکتر و دارو و بیمارستانهای بزرگ داشت ،به ده

کنیم ،بدویم و با هم گالویز شویم و در دنیای کودکی شتادی و

کورهای که هیچ امکاناتی نداشت ،پس فرستادند .بعد از شش ماه،

ناراحتی را تجربه کنیم ،اما اصغر در بسیاری از اوقات فقتط یتک

شنیدم که اصغر مرده است.

تماشاچی بود و میترسید که به ما نزدیک شود (مگر زمانتی کته

آیا با توجه به قانونی منع بردهداری که در سال 1945

میدانست از خانوادهی ارباب ،کسی آن دور و بر نیست).

تصویب و اجرا شد ،نگهداری نوکر غیرقانونی نبود؟

گفتگو

زندگی شما با اصغر چه بود؟

به یک بازهی زمانی حدوداً یک ساله اشاره کردید کته

پرونده ی ویژه

کردن ببینند ،دعوایش میکنند و میگویند چرا به جای کار کردن،

زمانی که سایر بچهها به مدرسه میرفتند و با کتاب ،دفتر و قتلتم
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گفتگو

پرونده ی ویژه

ببینید آن موقع و در مورد اصغر که غیرقانونی نبود؛ در حال حاضر

روستایی ساده و سالم و زیبا به نظر میرسید .آن خانم به او گفت

هم فکر نمیکنم غیرقانونی باشد .اکنون هم در ایران افراد زیادی

که من سه پسر نوجوان دارم و شرایطی فراهم نیست کته یتک

هستند که به همین شکلِ نوکر و کلفت و یا پرستار ،برای دیگران

دختر غریبه را پیش خودمان نگه داریم تا برایمان کار کند .آن مرد

کار میکنند و قانون هیچ حمایت خاصی از آنها نمیکند .در واقع

به گریه افتاد و حتی میگفت نمیتوانی این دختر را برای یکی از

قانونی وجود ندارد تا کسی را که به مدت کوتاهی و بدون هتیتچ

پسرانت بگیری!؟ خانم صاحبخانه در عین حال که پول مختصری

قراردادی به خانوادهای در خانهشان کمک میکنتد ،بته حتق و

به آن پدر داد و معذرت خواهی کرد که نمیتواند بترای او کتار

حقوقش برساند.

بیشتری کند ،به او سفارش کرد که دخترت را به شهر نیاور و بته

آیا در آن زمان ،پدیدهی اصغر در عرف جامعته عتادی

دست خانوادههای شهری نده و ...آن پیرمرد که از فروش دخترش

بود؟

به این خانه نا امید شده بود با اندوه فراوان دست دخترک را گرفت

بله ،این پدیده عرف آن زمان بود و همان طور که گفتم چه بستا

و رفت تا شاید جای دیگری او را بفروشد .مشاهدهی این تتراژدی

در حال حاضر هم چنین وضعیتی برای برخی از افراد وجود داشته

به غایت دردناک بود.
پس فکر میکنید در امروز ایران اصغرها هنتوز وجتود

باشد.
نمونهی مشخصی مد نظرتان است که میگتویتیتد در
حال حاضر هم این وضعیت وجود دارد؟
حدود  13-14سال پیش که به ایران سفر کرده بودم و در خانهی
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
چهارده ساله در آستانهی در ایستتادهانتد.آن مرد به خانم صاحبخانه میگفتت کته
زمانی در آن خانه عملگی میکردم و بایتد
یادتان باشد .آن خانم هم با اندکی فتکتر
کردن گفت که به خاطر متیآورم .مترد
میگفت که من از اراک آمتدهام .پستری
داشتم که نان آور من بود و بته تتهتران

دارند و انقالبی که شما هم برای آن تالش کردید بته
این موضوع پایان نداده است...
بله ،شاید اسم افراد از ”کلفت“ و ”نوکر“ به ”خدمتکار“ و ”پرستار“

با توجه به اینکه فرهنگ جامعهی ما
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
است برخی بگویند که نوکر و کلفت در همه جای
دنیا وجود دارد و افراد برای کارهای خانه کمک
میگیرند .اما امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته،
اکثراً خانوادهها در هر رده و مقامی که باشند،
خودشان کارهای داخل خانهشان را انجام میدهند؛
مگر در مواردی استثنائی مانند بیماری و یا رفت و
آمد زیاد.

میآمد و عملگی میکرد .با پول بختور و
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تغییر پیدا کرده باشد اما روابط همچتنتان

ارباب و رعیتی است .زمانی برده را خرید
و فروش میکردند ،امتروزه هتم افتراد
نیازمند ،خود را به توانمندان میفروشند و
با کمترین دستمزدها در بین ثروتمتنتدان
دست بدست میشوند .همان طتور کته
میدانید افرادی که در پایینترین سطتح
اجتماعی قرار دارند ،نیروی کارشان را بته
راحتی میفروشند و آنهایی که چتنتیتن
نیرویی را به کار میگیرند ،جز دستمزدی
نا چیز برای زنده ماندن و بتازهتم کتار
کردن ،به آنها نمیدهند و هیچگونه حق
و حقوقی برایشان قائل نیستند.

نمیری که او به دست میآورد ،خرج زندگی دخترم را هم میدادم.

با توجه به اینکه فرهنگ جامعهی ما عالئق دیتنتی دارد و در

اما پسرم چند وقت پیش در یک تصادف جادهای فوت کرده و متا

اسالم ،هرچند که شرایط و حق و حقوقی برای برده ذکتر شتده

در حال حاضر نان آور نداریم و فقط همین یک دختر را دارم کته

است ،اما خودِ برده داری ممنوع نیست ،بنابراین استفاده از نیتروی

آن را آوردهام تا در خانهی شما کار کند .دختترش ،یتک دختتتر

کار دیگران در برابر دستمزدی ناچیز حتی با معیارهای مذهبی نیز
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میگیرند .اما امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته ،اکثراً خانوادهها

حقوقی که شما از این بابت پرداخت میکنید ،شامل حق بیمته و

در هر رده و مقامی که باشند ،خودشان کارهای داخل خانهشان را

بازنشستگی میشود و این شخص اگر در زمانی که در خانهی شما

انجام میدهند؛ مگر در مواردی استثنائی مانند بیماری و یا رفت و

هست ،آسیبی ببیند ،میتواند از حقوقی که بیمه برای او در نتظتر

آمد زیاد .در چنین مواردی اگر برای کارهای درونی خانه متانتنتد

میگیرد ،استفاده کند .در واقع جدا از اینکه شما حق ندارید کسی

نظافت ،آشپزی و شستشو فردی را به کار می گیرند ،بتایتد او را

را با دستمزدی کمتر از آن چیزی که حق کارگران در شرایط فعلی

استخدام کنند .حق ندارند فردی را بیاورند ،بدون ایتنکته پتول

است ،به خانهتان بیاورید ،حتی اگر دستمزد زیادی هم بترای او

چندانی به او بدهند و هیچ مسئولیتی هم در قبالش نداشته باشند،

درنظر بگیرید اما به ادارهی مالیات اطالع ندهید ،مرتتکتب جترم

یا از پرداخت حق کارفرما شانه خالی کنند .اکنون در سوئد ،شتمتا

شدهاید.

پرونده ی ویژه

همه جای دنیا وجود دارد و افراد برای کارهتای ختانته کتمتک

میکنید این است که باید به ادارهی مالیات اطالع دهید و حق و

گفتگو

قابل توجیه است .ممکن است برخی بگویند که نوکر و کلفت در

وقتی کسی را جهت تمیز کردن خانهتان میآورید ،اولین کاری که

شما معتقد هستید که در جتوامتعتی
چون ایران ،همچنتان بترده داری
وجود دارد و این در حالیست کته در جتوامتع
پیشرفتهتر ،اینگونه نیست .درست میگویم؟
بگذارید مثالی از کشور سوئد برایتان بزنم .حدود
هفت سال پیش در دورانی که دولت بورژوایی به

سر کار آمد ،خانم ژورنالیستی بته نتام ”متاریتا
بورلیوس“ که سیاستمداری فعال از حزب میتانته
رو (مدرات) بود ،به عنوان وزیر بازرگتانتی ایتن
کشور انتخاب شد .فردای آن روزی که اعالم شد
این خانم وزیر بازرگانی شده است ،روزنتامتهی
آفتون بالدت نوشت که خانمی با این نام و نشان
با ما تماس گرفته و گفته است که بیست ستال
پیش ،هنگامی که  16ساله بوده است ،به متدت
یک ماه به طور غیرقانونی و سیاه در خانهی این
خانم وزیر ،از نوزادش نگهداری میکرده استت.
سر و صدای زیادی در این خصوص به راه افتاد؛
که چرا این خانم در آن زمان بدون اطالع دادن
به ادارهی مالیات و به صورت سیاه او را استخدام
کرده است .به همین سبب این خانتم وزیتر در
تلویزیون حاضر شد و از مردم عذرخواهی کترد.
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گفت که حقیقتاً میدانم این کار خطا بوده اما

بیست سال پیش ،ما وضع متالتی ختوبتی
نداشتیم و بچهدار هم شده بودیم و تتحتت
تاثیر آن شرایط ،دست به انجتام ایتن کتار

گفتگو

خالف قانون زدیم.
اما این پایان ماجرا نبود؛ همان زمتان یتک
جوان وبالگ نویس ،از طتریتق وبستایتت
ادارهی مالیات سوئد -که میزان درآمد افتراد
را به صورت عمومی منتشر میکنتد ،-رقتم
درآمد بیست سال پیش خانم وزیر را درآورد و

به دوران کودکیام برمیگردم .در
همان حیاط که با بچهها و یا بستگان
کارفرمای پدرم بازی میکردیم ،همهی
بچهها احساسی را که من نسبت به اصغر
داشتم ،نداشتند و علت هم مشخصاً به
شرایط زندگی و امکاناتی که در اختیارشان
بود ،مربوط میشد .چه بسا که شرایط زندگی
برخی طوری باشد که خودشان را محق

بدانند از اصغرها استفاده کنند و اصغرها به

این اطالعات را در وبالگش منتتشتر کترد.
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آنها خدمات ارائه دهند.

شما در خاطرات خود گفتید اصغر

از انگیزههایتان برای پیوستتتن
به گروهی سیاسی با هدف ایجاد عدالتت و
برابری بود .چه طور مشاهدهی این پتدیتده،
تاثیر مشابه بر سایر شهروندان نمیگذاشت؟
خوب این سوال را باید از بقیهی شهرونتدان
پرسید ولی اصوالً نگاههای متختتتلتف ،از
زمینههای اجتماعی و خانوادگی مختلفی که
هر فرد تجربه کرده است و نیز آگاهی فترد،
سرچشمه میگیرد .امروزه در ایران شاهد آن
هستیم که بسیاری از جوانان که در همتان

اطالعات منتشر شده ،نشان میداد که در آن زمان-یعنی بیست و

ردههای سنی آن زمان ما بودند ،ایدهآلها وخواستهایشتان را در

هفت سال پیش ،-این خانم و همسرش ،سالیانه یک متیتلتیتون

یک دنیای خیالی دور از دسترس ،جستجو میکنند .این احستاس

کرون سوئد درآمد داشتند؛ یعنی وقتی که حقوق یتک کتارمتنتد

ناشی از تجربیات روزمرهی آنها در شرایطی است که در آن بته

متوسط ،ماهیانه حدود هفت-هشت هزار کترون بتود .چتیتزی

سر میبرند .در دوران جوانی ما ،یک سری تغیتیتر و تتحتوالت

نگذشت که روزنامهها نوشتند ،این خانم در طی یک هفته ،استعفا

سیاسی و اجتماعی در کوبا ،الجزایر و فلسطین در جریان بود کته

داد و هرچه که داشت فروخت و به انگلستان رفتت تتا دیتگتر

انعکاس آنها در جامعهی ایران ،بر امثال من تاثیر متیگتذاشتت.

چشمش به مردمی که به آنها دروغ گفته بود ،نیفتد.

ضمن اینکه در همان زمان هم همه به فکر حل مسائل جامعهی

با همین مثال متوجه میشوید که تفاوت چقدر زیاد است .در سوئد

خود نمیافتادند .طبیعی است که زندگی خانوادگی ،وضع معیشتتی

اگر فردی سختترین و یا سادهترین کارها را هم انتجتام دهتد،

و درجهی آگاهی افراد در تعیین خط مشی فکری آنها تاثیر گذار

زندگی این فرد از یک کیفیت نسبی برخوردار است و حق و حقوق

است.

خودش را دارد .میتواند یک سندیکا را در کنار خودش داشته باشد

به دوران کودکیام برمیگردم .در همان حیاط که با بچهها و یتا

و در دادگاه از کارفرما شکایت و نسبت به کمبتود دستتتمتزدش

بستگان کارفرمای پدرم بازی میکردیم ،همهی بچهها احساستی

اعتراض کند .در واقع باید در نظر داشت ،درست است کته کتار

را که من نسبت به اصغر داشتم ،نداشتند و علت هم مشخصاً بته

مزدی در همه جای جهان وجود دارد اما مسئتلتهی استتتثتمتار،

شرایط زندگی و امکاناتی که در اختیارشان بود ،مربوط میشد .چه

مسئلهی دیگری است که در جاهای گوناگون شدت و ضعف دارد.

بسا که شرایط زندگی برخی طوری باشد که خودشان را متحتق

با اینکه در سوئد همه گونه نارسائیهای اجتماعی کم و بتیتش

بدانند از اصغرها استفاده کنند و اصغرها به آنها ختدمتات ارائته

وجود دارد ،ولی به طور نسبی بسیاری از مسائل اجتماعی در ایتن

دهند.

کشور حل شده است .وظیفهی ما ایرانیهایی که در ایتن کشتور
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

زندگی میکنیم ،ایجاب میکند که دستاوردهای مثبت و ستازنتده
ای را که شاهد آن هستیم و متیتتوانتد آمتوزنتده بتاشتد ،بته

هموطنانمان در ایران منتقل کنیم.

55

تاریخ برده داری ،تاریخ بهرهکشی از انسان و سلب آزادی و ارادهی
اوست .شکوه تمدن مادی بشر مدیون بردههاست .از زمانی که
نظام برده داری در مرحلهی کمون اولیه و بر پایهی ازدیاد
نابرابری اقتصادی که ثمرهی مالکیت فردی بود ،شکل گرفت و
مسئلهی برده چنان جزء الینفک زندگی بشر شده بود که
فیلسوفانی چون افالطون و ارسطو برده داری را بخش جدایی
ناپذیر حیات اجتماعی بشر به شمار میآوردند .در طول قرنهای
 15تا  13شورشهای بردهها در ایاالت متحده و بریتانیا و پیدایش
جنبشهای مدنی در این زمینه باعث پیروزیهایی در زمینهی لغو
بردهداری شد؛ اما این به معنای پایان بردگی نبود .غیرقانونی
کردن یک چیز ،به معنای نابودی آن نیست ،بلکه فقط آن را از
دید پنهان میکند .در جهان جدید با توجه به ذهنیت تاریخی و
باستانی از برده ،سخن گفتن از بردگی شاید باورپذیر نباشد ،ولی

آنچه واقعیت دارد این است که امروزه دستکم بیش از  98میلیون
انسان در بردگی به سر میبرند .این آمار را بنیاد ”واک فری“ در
آخرین گزارش خود اعالم کرده است و ایران در این گزارش ،از
میان  ۰۰۷کشوری که در فهرست قرار دارند ،با داشتن  ۶۴۰هزار
و  ۳۱۱بردهی مدرن ،در ردهی بیستم قرار گرفته است.
بردگی در دوران مدرن
در گزارش سال  3418شاخص بردگی جهانی که توسط بنیاد واک
فری در استرالیا منتشر شد ،بردگی را این گونه توصیف کردهاند:
”موقعیتهایی از بهره کشی که در آن فرد به دلیل تهدید،
خشونت ،زورگویی ،سواستفاده از قدرت یا حیله ،امکان سرپیچی از
دستور یا ترک را ندارد“ .بنابر این تعریف ،بردگی میتواند شامل
اجبار به انجام کار رایگان برای پرداخت وام ،کار اجباری ،خرید و
فروش کودکان ،بردگی کودکان ،ازدواج اجباری ،تکدیگری،
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

اجتماعی

انسان از تالش انسان فرمانبردار نفع برد ،بردهداری آغاز شد.

پرونده ی ویژه

کودکان حراجی ،محصول دنیای مدرن

خشونت و ارعاب مجبور به ماندن در وضعیت موجود باشد .بر
اساس تخمین سازمان بین المللی کار 64 ،درصد انواع بردههای

جهان امروز ،مورد استثمار اشخاص حقیقی و  34درصد تحت
استثمار دولت یا گروههای نظامی شورشی قرار دارند.
بردگی دوران مدرن ،اشکال و اهداف متنوعی دارد ولی ویژگی
ثابت همهی آن ها ،استثمار است .در تعریف بردگی ،آن را ”گرفتن
آزادی و حق دیگران“ تعریف کردهاند؛ وقتی که فردی اختیار
بدنش را از دست میدهد و حق انتخاب یا حق امتناع مثالً از کار
اجباری از او سلب میشود .آزادی فرد با اجبار ،خشونت ،تهدید،
سواستفاده از قدرت و فریب سلب میشود و مانع میشود که فرد
شرایط خود را تغییر دهد یا از وضعیت نامطلوب خارج شود.
کودکان به عنوان بردگان دنیای مدرن
در بین مصادیق مطرح شده در بردگی مدرن ،آنچه فاجعهبارتر
است ،بردگی زنان و کودکان است .کودکان در رابطه با اشکال
مدرن بردگی ،از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند .کار اجباری
کودکان در خانه یکی از گستردهترین و استثمارآمیزترین انواع کار
کودکان در جهان کنونی بوده و مقابله با آن بسیار دشوار است.

دسترسی به کودکان کارگر خانگی سخت است؛ زیرا از یک سو
پشت درهای بستهی خانهی کارفرمایان خود هستند و از سوی
دیگر ،جامعه کار این کودکان را امری عادی تلقی میکند .در
واقع ،کار اجباری کودکان در خانه و بسیاری از ویژگیهای عملی
آن ،مشابه بردگی است.
در حال حاضر  9/6میلیون کودک درگیر آنچه ”بدترین شکل
کار“ میخوانند؛ یعنی بردگی رَهنی و نظام ارباب و رعیتی ،کار
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اجتماعی

پرونده ی ویژه
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اجباری شامل جذب برای حضور در منازعات مسلحانه ،تنفروشی

مصادیق جهانی آن است .مواردی که وجود دارند و در گزارشهای

و تولید فیلمهای جنسی و فعالیتهای نامشروع ،بهخصوص تولید

هر روزهی خبرنگاران یا فعاالن اجتماعی حوزهی لغو کار کودک

و قاچاق مواد مخدر هستند .از نظر جنسیتی ،کودکان پسر بیشتر

به آنها پرداخت میشود عبارتند از :کار کودکان در کورههای

در کشاورزی ،جرایم کوچک و تجارت مواد مخدر و دختران در

آجرپزی ،کار کودکان در کارگاههای غیررسمی صنایع کوچک و

استثمار جنسی و خدمات خانگی اسیر میشوند 3/1 .تن از این

کارگاههای خانگی ،فروش یا اجارهی کودکان به اشخاص یا

کودکان قربانی قاچاق هستند ،که یا دزدیده میشوند ،یا توسط

باندهای مافیایی جهت کارهایی از قبیل تکدی گری ،توزیع مواد

خانوادههایشان به فروش میرسند.

مخدر ،گماردن به کارهایی نظیر دست فروشی کنار خیابان یا مترو

در تایلند زنان و کودکان به تن فروشی به توریستها و متردان

یا گل فروشی سر چهارراهها و نهایتاً قاچاق به کشورهای دیگر

تایلندی واداشته میشوند .به دنبال بحران سکستوریسم ،بحتران

جهت فروش اعضای بدن یا بهره کشی جنسی و کارهای

دیگری نیز به وجود میآید که وجود انبوه کودکانتی استت کته

کارگاهی.

حاصل رابطهی این زنان و کودکان با توریستها هستتتنتد کته

آمارهای غیررسمی ،تعداد کودکان کار در ایران را تا  ۷میلیون نفر

پدرانشان متعتلتوم

تخمین میزننتد.

نیست چه کستانتی

متتتتتترکتتتتتتز

هستند.

پتتژوهتتشهتتای

در هند و پاکستتان

مجلتس تتعتداد

 644هزار کتودک

کودکان کتار در

در صنعتت فترش

ایران را  ۳میلیون

مشغول به بردگتی

و  ۰۱۱هزار نفتر

هستند .بترختی از

اعالم کرده است.

آنهتتتا دزدیتتتده

در ایران متادهی

شدهاند ،و بترختی

 ۷۴قانتون کتار،

دیگتر در بترابتر

اشتغال کتودکتان

وعدهی دریتافتت

زیر  ۰۰ستال را

حقوقی مناسب ،از

ممنوع دانستتته

سوی والدیتنتشتان

است .این قانتون

برای کار در کارگاهها به بردگی رهنی سپرده شدهاند .پسران بدون

همچنین برای کار کودکان  ۰۰تا  ۰۸ساله نیز شترایتط ختاصتی

دریافت هیچ حقوقی به هجده ساعت کار روزانه در هفت روز هفته

پیشبینی کرده است؛ اما این موارد قانونی عمالً نادیده گترفتتته

واداشته میشوند .آنها کتک میخورند ،شکنجه میشتونتد ،داغ

میشود .کودکانی که هر روز آنها را سر چهارراههتا یتا متتترو

میشوند ،گرسنه و برهنه میمانند و معموالً مجبور میشتونتد در

میبینیم ،نه میتوانند بخوانند نه میتوانند بنویسند؛ تنها چیزی که

همان کارگاهها بخوابند.

از همان ابتدا آموزش دیدهاند کار کردن است .آنها از صبح کتار

بردگی مدرن و کودکان کار در ایران

میکنند تا شب پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با

وضعیت بردگی مدرن در خصوص کودکان در ایران تقریباً شبیه

خیال راحت مواد بکشند .کارگران کوچکی که اگر خوب کار کنند،
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مقولهای مانند ” کودکی کردن“ و حقوقی مانند تحصیل و آموزش

حالت عادی رها میشوند ،یا بازی میکنند یا مدام در حال گریه

محروم هستند ،بر اثر اجبار به کار ،در معرض آسیبهای جنسی و

کردن هستند تا مالکانشان از این طریق حس ترحم عابرین را

بیماریهای جسمی و روحی-روانی نیز قرار میگیرند .از طرفی نیز

برانگیزانند .ولی در اغلب موارد برای اینکه از دست گریه و

دارای تغذیهی نامناسب و تن ضعیف هستند.

شیطنتهای طبیعی نوزادان خالص شوند ،به آنها مقداری تریاک

از دیگر سو ،مدتیست ”نوزاد فروشی“ به یک پدیدهی اجتماعی

خورانده میشود تا بخوابند.

نوپا در ایران تبدیل شده و برخی خانوادهها در ازای دریافت

فاطمه دانشور ،رئیس کمیتهی اجتماعی شورای شهر تهران ۰۰

میلیونها تومان نوزاد یا نوزادان خود را به متقاضیان واگذار

آبان سال گذشته گفته بود تعدادی از زنان ”کارتنخواب و روسپی“

میکنند .این رقم در تهران چیزی بین  9تا  14میلیون تومان

نوزادان خود را پس از زایمان ،به قیمت ” ۰۱۱تا  ۰۱۱هزار تومان“

است .در این میان ،دالالن و واسطهها پس از شناسایی نوزادانی

میفروشند .هر چند ادارهی کل حقوقی قوهی قضاییه ،خرید و

که ناخواسته یا نامشروع به دنیا میآیند ،اقدام به خرید و فروش

فروش کودک ”حتی با عنوان فرزندخواندگی“ را” ،اقدامی

آنان میکنند .اخیراً تصویر یک آگهی که روی دیوارهای شهر

مجرمانه“ اعالم کرده است.

تهران چسبانده شده بود ،در فضای مجازی منتشر شد که محتوای

احمد دلبری ،مدیرکل بهزیستی استان تهران هم  ۳۱خرداد در

آن فروش پسربچهای  8ساله ،با قیمت توافقی بود .شهیندخت

گفتوگو با خبرگزاری میزان از شناسایی و انتقال  ۰۰۱کودک در

موالوردی ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اوایل

معرض فروش به مراکز بهزیستی تهران خبر داده است .سال

تیرماه سال جاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت” :امروز شاهد

گذشته نیز  ۰۰۱کودک برای نگهداری به سازمان بهزیستی کشور

فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم .پدیدهی

واگذار شدند که از این تعداد حدود  ۶۱درصد ،کودکانی بودند که از

فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعهای از عوامل ،زنجیروار

طریق اورژانس اجتماعی به مراکز آورده شده بودند.

در کنار هم قرار میگیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش

مصطفی از کودکان کار دروازه غار در مصاحبه با روزنامهی اعتماد

شود .فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی ،اعتیاد ،کارتنخوابی و ازدواج

میگوید” :در هشت سالگی ،من با فال فروشی و چایی فروشی و

کودکان از جمله عواملی هستند که میتواند باعث سوق دادن زنان

شربت فروشی و این جور چیزها شروع کردم .هزینهی درس و

به سمت فروش کودکان خود شود“.

مشق و این جور چیزها را باالخره هم خودم و هم برادرم کمک

مادران و پدرانی که اقدام به فروش کودکان خود میکنند اغلب

کردیم .چون پدرم هشت-نه سالی هست که دیابت دارند و

معتاد و متکدی و کارتن خواب هستند .اینها عالوه بر این که

نمیتوانند کار کنند .باالخره خودم مجبور بودم ...یا خودم یا برادرم

امکان نگهداری فرزندانشان را ندارند ،بلکه از طریق فروش آنها

از یک راهی ...از راه حالل هزینهی درس و مشق و خانه را

پولی نیز به دست میآورند .برخی هم در توجیه کارشان میگویند،

فراهیم کنیم“.

طبیعتاً فرزندشان پیش آنها آیندهای نخواهند داشت ،شاید پیش

او در جواب این سوال که آیا میداند با بچههایی که فروخته

خانوادهی جدید زندگی بهتری داشته باشند .اما تعداد بسیار اندکی

میشوند چه میکنند؟ میگوید” :ازشان میخواهند کاری چیزی...

از این کودکان را خانوادههایی میخرند که مشکل نازایی دارند،

سر کاری چیزی بفرستندشان یا این که سواستفادهی جنسی یا

اغلب آنها توسط باندهای مختلف ،اعم از متکدیان ،خریداری

خالفی چیزی ...اینها را تربیت کنند که مثالً برایشان کارهای
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هزار تا پنج میلیون تومان است .این کودکان عالوه بر اینکته از

این نوزادان و کودکان صورت میگیرد ،متفاوت است .برخی به

اجتماعی

خریداران فراوانی دارند .قیمت این کودکان برده معموالً از صتد

میشوند .نوع رفتار متکدیگرانهای هم که توسط مالکان جدید
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خالف انجام دهند یا خیلی راههای دیگر .بچههای شیرخوار را

پول ،یا مواد مخدر به والدینشان پرداخت میشود.

مثال اجاره میگیرند و باهاشون میروند توی متروها و این ور و
ً

روزنامهی اعتماد در  33بهمن ماه سال  33گزارشی منتشر کرده

آن ور .میروند میگویند بچهام است ،شام نداریم .باالخره از

است که موضوع آن فروش دختر  19سالهای به نام راحله است.

طریق آن یک هزینهای میخواهند کار کنند و به دست بیاورند .از

مادر مواد فروشش در زندان است و برادرش سرپرستی او را به

طریق این بچهها .شنیدهام که از هر بچهای  ۳۱تومان  ۰۰تومان

عهده دارد .راحله شناسنامه ندارد .برادرش نمیخواهد او را تحویل

اجاره میگیرند که از اینها کار بکشند و به عنوان پسر خودشان

موسسهی خیریه دهد و به ماموران بهزیستی میگوید” :مشتری

معرفی کنند به مردم .که مردم یک چیزی بهشان کمک کنند“.

دارد ،او را تا دو و نیم میلیون تومان میخرند .برای چه تحویل

طی مصاحبهای ،یک مددکار اجتماعی به روزنامهی اعتماد گفته

شما بدهم؟ دو میلیون بده بچه را ببر هر جا که خواستی“ ...برادر

است” :سال گذشته خانهای در دروازه غار تهران کشف شده که

راحله ،در حراج خواهرش ،نیم میلیون تومان هم به مشتری

 ۶۱تا  ۰۱کودک در آن نگهداری میشدند .کودکان را هر روز

تخفیف میدهد!

صبح میبردند و آخر شب باز میگرداندند“ .کسانی که این
کودکان را خریده یا اجاره کرده عالوه بر توزیع مواد مخدر ،آنها

منابع:

را جهت دستفروشی ،تکدی گری ،فال فروشی و گل فروشی ،به

بیلز ،کوین و دیگران ،بردگی مدرن ،ترجمهی محمدکاظم شجاعی ،انتشارات

صورت تیمی و انفرادی در نقاط مختلف شهر پخش میکنند و در
ازای کار بردهوار آنها ،برای کودکانی که خریده شدهاند فقط غذا
و جای خواب میدهند ،و برای کودکان اجارهای ،ماهیانه مقادیری

سبزان1965 ،
روزنامهی اعتماد 33 ،ماه بهمن 1933
وبسایتهای :رادیو فردا ،دویچه وله ،عصر ایران ،ایلنا
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حسن یوسفی اشکوری ،نویسنده ،محقق و دینپژوه است.

پرونده ی ویژه

حسن یوسفی اشکوری :روحانیت ،مدافع نظام ارباب و رعیتی بود
سخنرانی این نمایندهی اولین دورهی مجلس شورای اسالمی در
ایران در کنفرانس برلین جنجال بسیاری به پا کرد؛ آقای اشکوری
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
”یک روحانی انقالبی“ شناخته میشد ،تاکنون آثار متعددی
منجمله ”در تکاپوی آزادی“ و ”خرد در ضیافت دین“ به چاپ
رسیده است.
با توجه به موضوع پروندهی ویژهی این شماره از ماهنامهی خط
صلح ،به سراغ این دینپژوه رفتهایم و به بررسی دیدگاه روحانیت
قبل از انقالب در رابطه با نظام ارباب و رعیتی و دالیل مخالفت
این طبقه با اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی -که از این

اصالحات تحت عنوان برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی هم یاد
میشود ،-پرداختهایم.

گفتگو

پس از این کنفرانس دستگیر و طبق حکم دادگاه روحانیت تهران،

گفتگو از سیمین روزگرد
گفت تقدس مالکیت در فقه و شریعت اسالمی است .یعنی در فقه
و شریعت اسالمی که از قرن دوم-سوم شکل گرفته (چیزی که

حداقل ما امروز آن را تحت عنوان شریعت اسالمی میشناسیم) و
در اندیشهی فقها ،مسئلهی مالکیت بسیار جدی ،مهم و محوری
است و همان طور که گفتم مسئله حتی فراتر رفته ،به یک اصل
مقدس تبدیل شده است .به همین دلیل حتی در فقه ،قاعدهای به
نام ”قاعدهی ید“ بر اساس حدیث ”الناسَ مسلََّطون علی اموالِهِم“
وجود دارد؛ یعنی هر کسی هر چیزی که در اختیار دارد ،تا زمانی
که خالف آن ثابت نشده ،جزو اموال آن شخص محسوب میشود.
فرض کنید که من کتابی در اختیار داشته باشم؛ تا وقتی که شما
میبینید این کتاب در دست و یا در کتابخانهی من است ،قاعده
این است که آن کتاب را مال من بدانید؛ مگر اینکه کسی بیاید

اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی -که منجر به لغو

شکایت کند و بگوید این کتاب مال من نیست و این ادعا را ثابت

نظام ارباب و رعیتی میشد -با مخالت مراجع تقلید و

کند .در آن صورت ،یعنی وقتی ثابت شد که من از کسی دزدی

به خصوص آیت اق بروجردی مواجه بود .این مخالفت در حدی

کردهام یا مال دیگری را تصاحب کردم ،داستان متفاوت میشود.

جدی بود که شاه ایران و دولت وقت آن ،عمالً تا زمان فوت آیت

بر این اساس ،قاعدهی فقهی ید در طول تاریخ بسیار نقش آفرین

اق بروجردی این پروژه را تعلیق کرد .به عنوان اولین سوال

بوده ،چرا که در گذشته و قبل از آنکه قوانین و مقررات عرفی به

بفرمایید نظر به اینکه الغای نظام ارباب و رعیتی باید اقدام مثبتی

وجود بیاید ،این قاعده بر قوانین حکومتها ،دولتها و کسانی که

باشد(فارغ از دیگر نکات مثبت یا منفی انقالب سفید) ،چرا طبقهی

داوری میکردند ،بسیار موثر بوده است.

روحانیت در آن زمان به مخالفت با این اصالحات برخاست؟

البته برخی از مسلمانان و حتی روحانیون مسلمان در طی شصت-

در پاسخ به این سوال شما و دلیل مخالفت علما و روحانیون با

هفتاد سال اخیر بودهاند که قاعدهی مالکیت را چندان مقدس

پروژهی اصالحات ارضی در آن مقطع زمانی ،باید به سه نکته به

نمیشمارند .مثالً دکتر شریعتی از همین حدیث ،تفسیر کامالً

عنوان دلیل اشاره کرد.

متفاوتی داشت .او معتقد بود که ”الناسَ“ چون اسم جمع است،

دلیل اول مخالفت علما با اصالحات ارضی ،اصالت و حتی میتوان

این معنا را میدهد که جامعه و مردم به اعتبار هویت جمعیشان
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بر اموالشان مسلط هستند و نه فرد؛ که به هر حال این یک تفسیر

خصوص شیعه که از قرن پنجم و در دوران آل بویه به وجود

چپگرایانه و سوسیالیستی است و در چند دههی اخیر در برابر

آمدند ،همواره در پیوند با حکومتها و دولتها و حاف وضع

قاعدهی فقهی ید به وجود آمده است .اما همان طور که خدمتتان

موجود بودهاند .بنابراین ،اگرچه در دستگاههای اجرایی و تدوینی

گفتم ،علما و فقها ،این قاعده را بسیار مقدس میشمردند و به

نقش مستقیم نداشتند ،ولی یکی از اجزای هیات حاکمه بودند .این

همین دلیل در زمان طرح اصالحات ارضی آن را مغایر اصل

وضعیت حتی در عصر صفویه هم که پیوند تنگاتنگی با نهاد قدرت

فقهی ،شرعی و اسالمی میدانستند و با آن مخالفت میکردند.

و سلطنت پیدا کردند ،تقویت شد .طبعاً چنین نیروهایی محافظه

وقتی که میدیدند حکومت و دولت قصد دارد مالکیت را جابهجا

کار میشوند چرا که خواهان تغییر نیستند و نمیخواهند وضعیت

کند و زمینهایی را که در اختیار افراد خاص و یا خوانین به طور

موجود دگرگون شود .روحانیون ما هم در دورانی که دربارهی آن

خاندانی و ارثی بوده است ،از آنها بگیرد ،در برابر آن موضع

صحبت می کنیم ،به شدت محافظه کار بودند که در راس آنها

میگرفتند و میگفتند بر اساس قاعدهی ید ،این زمینها متعلق به

هم مرحوم آیت اق بروجردی به عنوان وارث یک سنت دیرین

آنان است و هیچ کسی حق ندارد از آنها بگیرد.

فکری و فقهی شیعی ،بود و طبعاً هر حکومت و دولت و یا فکر و

عامل دوم مخالفت با الیحهی اطالحات ارضی ،محافظهکاری

اندیشهای که میخواسته در وضعیت موجود تغییری ایجاد کند،

روحانیت و سنتِ حف وضع موجود است .اصوالً جدای از آن

دچار آشفتگی میشدند و مخالفت میکردند.

قاعدهی اول ،روحانیون مسلمان ،اعم از شیعه و سنی و به

و مسئلهی سوم ،پیوند طبقاتی علما و روحانیان با طبقات فرادست
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منافع طبقاتی قشر روحانی بوده و وقتی علما و

در نظام اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند ،روحانیت همواره،

روحانیون میدیدند که یک دگرگونی مهمی میخواهد به وقوع

تمام قد در برابر این تغییرات میایستاد؛ مگر در آستانهی

بپیوندد ،با آن مخالفت میکردند .چرا که در این تغییرات رادیکال

مشروطیت که برخی از روحانیان مثل سید محمد طباطبایی ،سید

منافع طبقاتی خود را در معرض تهدید میدیدند.

عبداق بهبهانی و سید جمال واع اصفهانی و شیخ محمد واع

طبعاً حاف

فرادستان اشاره کردید .بر این اساس و از آنجا که در

و بعدها کسانی مثل نائینی و آخوند خراسانی هم در عراق و در

آن زمان نظام ارباب و رعیتی و استثمار آشکار طبقات فرودست

نجف همراه آنان شدند .در واقع چون اینها آمدند و همراهی

وجود داشت ،آیا میتوان گفت که

گفتگو

به نکتهی خوبی در رابطه با پیوند طبقاتی روحانیت با

در تهران که به تدریج با این اصالحات و تغییرات همراهی کردند

پرونده ی ویژه

از جمله مالکان ،بازاریان و حکومتگران است و این پیوند طبقاتی

قرار گرفته بودند ،میخواستند یک سری تغییرات و یا اصالحاتی را

کردند ،مشروطه پیروز شد .تا

هیچگاه طبقهی روحانیت ،به حتی از همان دوران پیش از مشروطه که نسیم تغییرات در ایران دوران انقالب هم وضعیت به
صورت مجزا و آشکار خواستار وزید و بعضی از روشنفکران ،تاجران و افرادی که تحت تاثیر غرب همین ترتیب ادامه داشت و در
ملغی شدن این نظام و پایان قرار گرفته بودند ،میخواستند یک سری تغییرات و یا اصالحاتی را این مورد خاص هم ،نه تنها
استثمار رعایا نشد؟
همین طور است .روحانیون و علما

در نظام اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند ،روحانیت همواره ،روحانیون خواهان تغییر وضع
تمام قد در برابر این تغییرات میایستاد؛ مگر در آستانهی

موجود و تغییر در نظام ارباب و

از دههی بیست تا دورهی انقالب ،مشروطیت که برخی از روحانیان مثل سید محمد طباطبایی ،سید رعیتی نبودند ،بلکه قویاً مدافع
اساساً در این زمینه مخالفتی با عبداق بهبهانی و سید جمال واع اصفهانی و شیخ محمد واع

آن نیز بودند.

نظام حاکم نداشت و اصالً در تهران که به تدریج با این اصالحات و تغییرات همراهی کردند البته این را هم اضافه کنم که
روحانیون بخشی از هیات حاکمه

و بعدها کسانی مثل نائینی و آخوند خراسانی هم در عراق و در

زشتی و بدی نظام ارباب و

بود؛ هرچند که در ساختار دولت و

نجف همراه آنان شدند .در واقع چون اینها آمدند و همراهی

رعیتی و یا واژگانی نظیر

حکومت نبودند .البته الزم است کردند ،مشروطه پیروز شد .تا دوران انقالب هم وضعیت به همین مسئلهی نفی استثمار ،چیزهایی
اشاره کنم که منظور از روحانیان،

ترتیب ادامه داشت و در این مورد خاص هم ،نه تنها روحانیون

نبوده که در فرهنگ ایرانی-

کل مجموعهی روحانیون یعنی خواهان تغییر وضع موجود و تغییر در نظام ارباب و رعیتی نبودند ،اسالمی یا شیعی خودمان
آن کسانی که معمم تلقی

بلکه قویاً مدافع آن نیز بودند.

میشدند ،نیست و بیشتر منظور،

مسبوق به سابقه باشد .همهی
اینها از دورهی مشروطه به بعد

آن قشر فوقانی طبقهی روحانیت است .به هر حال همهی

و به طور خاص بعد از شهریور  ،1934یعنی زمانی که حزب توده و

روحانیون هم در یک رده نیستند و منظور من مراجع تقلید ،علمای

جریان چپ در ایران فعال شد و تحت تاثیر تفکر چپ مدرن،

درجه اول ،به خصوص علمای بزرگ در شهرهایی مثل قم،

مفهوم یافت .بنابراین روحانیون اساساً با این اصطالحات و ادبیات

اصفهان ،تهران ،شیراز و مشهد است که ،چه در شهر و استانشان

آشنا نبودند؛ اما از زمانی هم که این ادبیات مطرح شد عموم

و چه در کل کشور اثرگذار بودند.

روحانیون با آن مخالفت کردند .دلیل هم این بود که این افکار را

حتی از همان دوران پیش از مشروطه که نسیم تغییرات در ایران

به عنوان تفکر کمونیستی ،الحادی و ضد اسالمی تلقی میکردند.

وزید و بعضی از روشنفکران ،تاجران و افرادی که تحت تاثیر غرب

در دههی  94و  54که خود من در قم بودم ،شاهد موضع گیری
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روحانیون در برابر افکار چپ اسالمی که در دههی بیست از طریق

چیست؟

حزب خدا پرستان سوسیالیست و بعدها شریعتی ،مجاهدین و جاما

در اینجا به آن شکل نمیتوان حکمی کلی صادر کرد .همان طور

باب شده بود ،بودم .البته جریان کوچکی از روحانیان هم بودند

که گفتم ،یکی از علل مخالفت واقعاً جنبهی نظری ،اعتقادی و

که تحت تاثیر این افکار قرار گرفته بودند و حتی کسی مثل

شرعی بود .یعنی با توجه به اینکه علما خودشان را به طور خاص،

مطهری -با همهی محافظه کاریاش ،-در کتاب مبانی اقتصاد

پاسداران دین و شریعت میدانستند ،به دلیل مغایرت اصالحات

اسالمی ،بحثی دارد که تحت عنوان هماهنگی یا همراهی اسالم

ارضی و خلع ید از مالکان با معیارهای شرعی ،با آن مخالفت

و سوسیالیسم که به نوعی تایید کنندهی همان بحث و اصطالح

کردند .در واقع وقتیکه اینان میدیدند حکومت و دولت ،که باید

ترکیبی سوسیالیسمِ اسالمی ست که شریعتی از آن سخن

پاسدار مالکیت و نیز حامی شریعت باشد ،آن قوانین را نقض

میگفت؛ هرچند که مطهری شدیداً با تفکر چپ شریعتی یا

میکند ،احساس مسئولیت میکردند و از جهت اینکه خالف شرع

مجاهدین هم ،مرزبندی داشت.

صورت نگیرد ،دست به مخالفت میزدند.

برخی محققان ،مخالفت آیتاق بروجردی با الیحهی

در گذشتهها ،تا دوران آیت اق خمینی و به طور خاص سال

اصالحات ارضی را به آسیب دیدن موقوفات در اثر

 ،1996هیچ یک از علما برای خودشان ادعای سلطنت نکرده

اجرای این الیحه و خارج شدن موقوفات باقیمانده از حوزهی

بودند؛ والیت فقیه را قبول داشتند اما والیت فقیه را به معنای

تصرف علما و فقها نسبت دادهاند .نظر شما در این خصوص

سلطنت فقیه نمیگرفتند .از اوایل صفویه و در زمان شاه
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سلطنت داریم .معتقد بودند که جایگاه سلطان جای خودش را دارد

نداشت.

و کار ما چیز دیگری ست .در واقع ادارهی امور مملکت و امور

مسئلهی موقوفات هم که شما به آن اشاره کردید ،بسیار مهم بوده

عرفیه را حق سالطین میدانستند ولی شرط آن بود که در امور

و اصالً موقوفات که از عصر صفوی در ایران بسیار زیاد شده بود،

شرعی ،آنها تابع علما باشند .اوج این نظریه را در زمان فتحعلی

تا زمان رضا شاه ملک طلق و قلمرو روحانیون بود و به هر حال

شاه ،در کتاب عوائد االیام مال احمد نراقی می بینیم .نراقی هم

مسئولیت آنها طبق نظریهی واقف ،غالباً به عهدهی روحانی

برای فقیه حق سلطنت قائل نبود او  14مورد را برمیشمارد و

محل بوده است .از جمله موقوفات آستان قدس رضوی که در

میگوید در این موارد ،سالطین و پادشاهان باید تابع فقها باشند.

حال حاضر ،در اختیار ولی فقیه است ،در گذشته در اختیار

همهی این موارد را گفتم که تاکید کرده باشم ،در عین حال که

روحانیون و در این اواخر شاه و دربار بود .این موقوفات طبیعتاً

مسئله ی منافع طبقاتی که به آن اشاره کردم ،مهم است اما

منافع زیادی را هم نصیبشان میکرد و طبق قاعدهی شرعی هم،

فراموش نکنیم که همهی این مخالفتها هم از سر منفعت طلبی

البته موقوف باید در همان مسیری مصرف بشود که واقف آن را

یا حف منافع شخصی نبوده و اتفاقاً یکی از عوامل مهم ،همان

وقف کرده است .با تمام این احوال ،دالیل مخالفت ،عمدهتر بود.

مسئلهی فکری و اعتقادی بوده است که اشاره شد .در واقع در

ضمن اینکه باید در نظر داشت ،محدود کردن قدرت سیاسی،

دههی چهل و پنجاه ،مخالفت و عدم همراهی علما و فقهای آن

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روحانیون هم از زمان رضا شاه

زمان نظیر آیت اق گلپایگانی ،آیت اق خوانساری و آیت اق

شروع شده بود که یکی از مصادیق آن ،تاسیس ادارهی اوقاف بود.

شریعتمداری در ایران و همچنین آیت اق خویی و آیت اق حکیم

تاسیس ادارهی اوقاف که میفرمایید ،تا چه حد در آن

در عراق ،با آیت اق خمینی که به شکلی رادیکال با رژیم شاه

زمان باعث تضعیف منافع اقتصادی روحانیت شده بود؟

مخالفت میکرد هم ،از همین خواستگاه
فکری برمیخیزد .بحث من در اینجا
ارزش گذاری نیست و قصد ندارم بگویم
این مخالفتها خوب است یا بد است؛
حرف من این است که روحانیت شیعه
محافظه کار است و با هر نوع تغییرات
رادیکال و با هر نوع شورشگری مخالف
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
است و تا قبل از خودش ،میتوانم بگویم
چنین نمونهای (یعنی یک روحانی
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هم مطرح کرده بود اما در عین حال نمیگفتند که ما خودمان حق

اجتماعی هم به او کمک کند و به تغییر رژیم منجر شود) ،وجود
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طهماسب ،محقق کرکی والیت فقیه را به معنای والیت حکومتی

شورشگری که بتواند تا آخر خط برود ،و دست بر قضا ،شرایط

ببینید ،از آنجایی که به هر حال همواره

همهی این موارد را گفتم که تاکید کرده باشم ،در یکی از منابع مهم مالی روحانیون
عین حال که مسئلهی منافع طبقاتی که به آن اشاره
مومنین بودند ،در نتیجه معموالً دولت
کردم ،مهم است اما فراموش نکنیم که همهی این
مخالفتها هم از سر منفعت طلبی یا حف منافع کمک چندانی به روحانیت نمیکرد؛ ولی
شخصی نبوده و اتفاقاً یکی از عوامل مهم ،همان در مواردی هم میتوانست کمکی باشد.
مسئلهی فکری و اعتقادی بوده است که اشاره شد .مثالً در دههی چهل و پنجاه ،ادارهی
در واقع در دههی چهل و پنجاه ،مخالفت و عدم اوقاف به بعضی از مراجع و یا طلبهها
همراهی علما و فقهای آن زمان نظیر آیت اق کمک مالی میکرد ،منتها خصوصاً در
گلپایگانی ،آیت اق خوانساری و آیت اق
دههی پنجاه که مبارزات شدت گرفت،
شریعتمداری در ایران و همچنین آیت اق خویی و
دیگر طلبهای جرات نمیکرد از ادارهی
آیت اق حکیم در عراق ،با آیت اق خمینی که به
شکلی رادیکال با رژیم شاه مخالفت میکرد هم ،از اوقاف پول بگیرد و اگر هم کسانی
میگرفتند به شکل مخفیانه و پنهانی
همین خواستگاه فکری برمیخیزد.
بود؛ چرا که در حوزهی علمیهی قم،
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میپیچید که آن طلبه ”اوقافی“ است و در نتیجه تامین جانی

تربیت کند و بعد از انقالب معلوم شد که بخشی از این خبر

نداشت و بسیار محتمل بود که در کوچه و خیابان او را به همین

چینیهایی که صورت گرفته بود ،از جانب همین طلبهها بود .مثالً

دلیل کتک بزنند .در واقع طلبههایی که پیرو آیت اق خمینی

بعدها خود من متوجه شدم یک طلبهای که هم والیتی خودمان

بودند ،همانطور که دیدیم ،بعد از انقالب انقالبی شدند و حاال

بود ،خبرچینیهای بسیار بر علیه من کرده بود.

سی و هشت سال است که با آن منش و روش حکومت میکنند،

البته این را هم در نظر بگیرید که حداقل در زمانی که خود من

در آن زمان هم اهل چنین فشارهایی بودند .خود آقای خمینی در

شاهد بودم ،منابع مالی روحانیت ،نه فئودالها که اغلب بازاریان،

یکی از سخنرانیهایش ،اوایل دههی پنجاه در نجف ،صحبتی

طبقات متوسط و یا برخی از کارخانهداران مذهبیِ مومن و متدین

راجع به همین آخوندهای حکومتی -که به آنان آخوند درباری یا

بودند و البته مثالً در صد-دویست سال پیش از آن که نظام ارباب

اوقافی هم میگفتند ،-کرده بود مبنی بر اینکه” :من نمیگویم

و رعیتی هم بسیار پررنگتر بود ،قطعاً داستان کمی متفاوت بوده

که بروید و اینها را بکشید ،بلکه کتکشان بزنید و عمامه از

و مالکان بزرگ نقش خیلی پر رنگتری در تامین منابع مالی

سرشان بردارید!“ آن موقع حتی خود ما هم این حرفها را مثبت و

روحانیون داشتند .در واقع بعد از دوران مشروطه و تا قبل از اجرای

انقالبی تلقی میکردیم اما وقتی بعد از گذشت چهل-پنجاه سال

اصالحات ارضی هم ،دیگر نظام ارباب و رعیتی رو به زوال بود.

این ادبیات را مرور میکنم ،میبینم که چقدر این حرف میتواند

میخواهم بگویم که این اصالحات ارضی شاه نه با ارادهی خودش

خطرناک باشد؛ آن هم از ناحیهی یک مرجع تقلید که پیروان و

که تحت تاثیر فشارهای خارجی و دولت دموکرات آمریکا ،و به

فداییان بسیار دارد و نه یک طلبه و یا آدم عادی .البته حکومت

خاطر ایجاد یک کمربند امنیتی در مقابل نفوذ شوروی و حزب

هم از سمت ادارهی اوقاف به طلبهها کمک مالی میکرد تا آنها

توده و چپها ،مجبور شده بود تن به آن بدهد و از سوی دیگر هم

را از مخالفت و مبارزه باز دارد ،محافظه کارشان کند و یا خبرچین

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
باعث تضعیف بنیهی مالی روحانیت هم نشد؟
نظام ارباب و رعیتی رسماً وجود داشت ولی در دهههای سی-
چهل به قول متفکران مکتب مارکسیسم ،دورهی تاریخیاش تمام
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
نظام ارباب و رعیتی و فئودالیسم دیگر نمیتوانست تداوم پیدا کند.
دوران فئودالیته تبدیل به نظام بورژوازی شده بود و بورژوازی هم
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در یک سیر تاریخی ،باید به نظام سرمایهداری تبدیل میشد .شما
اگر کارخانهدارهای دههی چهل و پنجاه را در ایران ببینید،
اکثریتشان همان فئودالهای قدیم و یا فرزندانشان هستند .از

طرفی همین پسران فئودالها ،اغلب به اروپا رفته بودند و تحصیل

65

بودنش ،اما دیگر تفکرش با آن نظام خانی قدیم همخوانی ندارد؛

بیمارستان نکویی در قم ،بیمارستان رضا پهلوی تجریش(با نام

فرهنگش بورژوازی است و با زندگی شهری جور در میآید و نه با

کنونی شهدای تجریش) و دیگری بیمارستان فرح پهلوی رامسر

زندگی روستایی و فئودالی.

بود(با نام کنونی بیمارستان امام سجاد!).

خود رضا شاه را در نظر بگیرید که در عین گمنامی(تا جایی که

ببینید ،به هر حال وقتیکه نظام ارباب و رعیتی تغییر کرد ،درست

گفته میشود یک بچهی سر راهی بوده) و اینکه یک قزاق ساده

است که رعایا ،مالک زمین شدند اما همان ارباب گذشته در روستا،

بود ،به سلطنت رسید و وقتی که وزیر جنگ شد و یا حتی به

پولهایش را گرفت و به شهر آمد و تبدیل به کارخانهدار شد .چون

سلطنت رسید ،هیچ چیز نداشت ولی پانزده سال بعد که از سلطنت

به هر حال در قبال زمینهایشان ،یک پولی از مردم و حکومت -

خلع شد و به خارج از ایران تبعیدش
کردند ،بزرگترین فئودال ایران بود چرا
که بسیاری از زمینهای همین خانها را
گرفته بود .اما پسرش ،محمدرضا،
تحصیل کردهی فرنگ بود و دیگر با
خلق و خوی پدرش همراهی و هماهنگی
نداشت و دید که نمیتواند همهی آن

زمینهایی که از پدرش به او رسیده بود،
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
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کرده بودند) .کسی هم که به اروپا رفته باشد ،علیرغم خانزاده

کسی ،چرا و تحت چه شرایطی ساخته است .این سه بیمارستان،
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کردهی غرب شده بودند(یا حداقل در دانشگاههای ایران تحصیل

منتها دیگر چندان کسی نمیداند که این بیمارستانها را چه

که البته مبل زیادی نبود -میگرفتند .در
خود رضا شاه را در نظر بگیرید که در عین
گمنامی(تا جایی که گفته میشود یک بچهی سر
راهی بوده) و اینکه یک قزاق ساده 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
کردند ،بزرگترین فئودال ایران بود چرا که بسیاری
از زمینهای همین خانها را گرفته بود .اما پسرش،
محمدرضا ،تحصیل کردهی فرنگ بود و دیگر با
خلق و خوی پدرش همراهی و هماهنگی نداشت و
دید که نمیتواند همهی آن زمینهایی که از
پدرش به او رسیده بود ،نگه دارد؛ خود در تقسیم
اراضی پیشقدم شد.

مکانیزه شدن ،امکانپذیر نبود که زمینها

این راستا ،شاه اسناد مالکیت را در دست
میگرفت و به این شهر و آن شهر
میرفت .ولولهای هم به پا شده بود و
مردم به حرکت درآمده بودند که شاه
میخواهد ما را مالک کند و نجاتمان
دهد ولی این آخوندها نمیگذارند .رژیم

شاه هم تبلی میکرد که این آخوندها از
مالکین پول گرفتهاند و بعدها هم گفته
شد که مثالً  15خرداد را آخوندها با پول
مالکین به راه انداختند (که البته من این
چنین فکر نمیکنم و یا اگر هم نقشی
داشتند و تحریکهایی وجود داشته،

را به شیوهی سنتی نگهداری کرد .در نتیجه او در اصالحات ارضی

دستکم من از آن بیخبرم و باید اسنادش را پیدا کرد) .مسئله این

پیش قدم شد و در این بین یکی از کارهایی که دربار یا محمدرضا

بود که شاه این کارها را میکرد برای اینکه مردم را از آخوندها،

شاه کرد ،همین بود که اموال سلطنتی را -البته با قیمت نازل ،-به

روحانیون و خمینی دور و به خودش نزدیک کند .به هر ترتیب،

مردم فروخت .این مسئله به عنوان اینکه مردم را صاحب زمین

مخالفتهایی که در آن زمان صورت گرفت ،عمدتاً در ارتباط با

کنند و امالک سلطنتی را در اختیار رعایا قرار دهند ،مطرح میشد

حمایت از مالکان و یا پول گرفتن از مالکان نبود و همان طور که

اما در اصل در حال نجات دادن سرمایه و پولشان بودند .از همین

گفتم بخشی این مخالفت را وظیفهی شرعی خودشان میدانستند

پول به دست آمده از ناحیهی فروش امالک سلطنتی هم ،سازمان

و بخش دیگر هم به دلیل محافظه کاریشان با هرگونه تغییری

خدمات شاهنشاهی را تاسیس کردند .از جمله خدمات این سازمان

در وضعیت موجود ،دست به مخالفت میزدند .و البته در این میان

هم ساختن سه بیمارستان بزرگ و مدرن بود که هنوز هم هستند

منافع طبقاتی سنتی هم دخیل بود .اینها عوامل در هم تنیدهای
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است و نمیشود فقط بر روی یک عامل تکیه کرد.

هاشمی رفسنجانی میداد و خوب از پول همان بازاریان هم

از همه مهمتر ،در دههی چهل و پنجاه ،پیوند اقتصادی روحانیت،

میدادند!

بیشتر با بازاریان برقرار بود (البته این پیوند از پیش از مشروطه

شما در صحبتهایتان گفتید که روحانیت عمالً مدافع

هم برقرار بود) .این طبقه ،وجوهات شرعی بسیار زیادی به

نظام ارباب و رعیتی بود و به دالیل مختلف آن هم

روحانیت پرداخت میکرد .به خاطر دارم که آقای هاشمی

اشاره کردید .اگر رعایا را به نوعی بردگان در آن دوره به حساب

رفسنجانی در ماههای اولیهی بعد از پیروزی انقالب ،در

بیاوریم ،میتوانیم بگوییم که روحانیت با استناد به هفت روایت

سخنرانیاش در مدرسهی فیضیه قم ،در تعریف از بازاریها

مشهور در اسالم اعم از اینکه ”از والدین برده ،برده متولد

آیت اق بروجردی ،از محالفان سرسخت الیحهی اصالحات ارضی بود
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میگفت که بازاریها میآمدند و دست امام را میبوسیدند و در

میشود“ ،برای برده داری جایگاه و مشروعیتی قائل است؟

مقابل رساله میگرفتند و میبردند .این گفته ،عین واقعیت بود که

بله ،آنچه که امروز مسلم است این است که در فقه و شریعت

بازاریان نه تنها دست آقای خمینی ،که دست سایر مراجع را هم

اسالمی ،نظام برده داری پذیرفته شده است .این مسئله از سیرهی

میبوسیدند و پول میدادند و رساله میبردند .یک وقتی آقاس

پیامبر ،تا آیات متفاوت و زیادی در قرآن راجع به احکام برده و

عسکراوالدی به درستی گفته بود بازار ،باشگاه روحانیت است.

کنیز ،ملک یمین و اسیران جنگی که به عنوان غنایم جنگی بین

اساساً هزینهی مبارزات آقای خمینی و پیروانش در آن دوره را کی

مجاهدین اسالم تقسیم میشود ،قابل ردیابی است .با این حال

تامین میکرد؟! خوب بازاریها تامین میکردند! یا حتی بودجهی

این پاسخ کوتاه کفایت نمیکند و نیاز به توضیحی هم هست .به

مجاهدین خلق را چه کسی میداد؟! همین روحانیون اعم از

اعتقاد من ،از نظر ایدئولوژیک و جهان بینی ،خرید و فروش آدمی،

مهدوی کنی ،شیخ حسن الهوتی ،طالقانی ،منتظری یا اکبر

نمیتواند مشروعیت داشته باشد .حتی آیات متعددی از قرآن هم
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و ”موال“ در این حوزه به کار گرفته
می شود ،پس میتوان چنین عبودیتی را
نفی کرد چرا که اساساً آن شامل حال
خداوند میشود .اقبال الهوری ،شعری
بلندی خطاب به امام حسین دارد که این
گونه شروع میشود” :هرکه پیمان با
هُوالموجود بست ،گردنش از بند هم معبود
رست  ...ماسِویاق را مسلمان بنده نیست،
پیش فرعونی سرش افکنده نیست“.

برادر نصف است) در نظر گرفته است.
بر این اساس ،در رابطه با نظام برده داری هم ،مسئله به همین

خوب ،شما از یک طرف میگویید که برده داری در فقه

شکل بوده است .نظام اقتصادی در میان قبایل قریش ،به

و شریعت پذیرفته شده است اما در مقابل آن را فاقد

خصوص در مکه ،اساساً نظامی برده داری بوده و تجارت برده در

مشروعیت میدانید .این تناقض را چگونه حل میکنید؟

آن زمان هم ،امری رایج بوده است و او نمیتوانسته که پس از

پاسخ من به این پرسش یا تناقض این است که ،آنچهکه گفتم از

گرفتن حکومت هم ،به یکباره نظام برده داری را براندازد .اصالً

نظر ایدئولوژیک و جهان بینی بود که یک امر آرمانی و یا به

در آن زمان ،نظام برده داری ،در کل دنیا حاکم بود و در هیچ

عبارت دیگر ،انتزاعی است .به معنای اینکه در نظام انسان

کشوری حتی آمریکا -که تا همین قرن گذشته چنین نظامی

شناسی اسالمی و قرآنی ،به صورت ارزشی و فکری برده داری

داشت ،-قادر به براندازی چنین نظامی نبودند.

هیچ جایگاهی ندارد و اینکه زنان و کودکان به عنوان غنائم

با این حال در اسالم تدابیری هم اندیشیده شد که نظام برده داری

جنگی میان مجاهدان توضیح شود ،با چنین بنیادی سازگار نیست

به تدریج برچیده شود ،منتها در عمل متاسفانه اینگونه نشد و روند

اما وقتی که همین نظام بخواهد در جامعه پیاده شود ،تا رسیدن به

تغییر و تحوالت خالفت اسالمی بعد از پیغمبر به گونهای پیش

آن نظام آرمانی و انتزاعی راه درازی در پیش است.

رفت که نه تنها نظام برده داری برنیفتاد بلکه با قدرت ادامه پیدا

میتوان در سطح کلیتر گفت که پیامبر اسالم ،مانند تمام

کرد و چه بسا تقویت هم شد .حتی بعدها فقها هم با حاکمان هم

پیامبران و مصلحان اجتماعی ،قصد نداشت که در سرزمینی

نظر بودند و در راستای بسط و توسعهی این نظام ،پیش رفتند چرا

سوخته ،جامعهای تازه بسازد و مردمانی خاص تربیت کند .در یک

که در سایهی خالفت اسالمی و فتوحات ،دیگر منافع ایجاب

جامعهی خاص ،یعنی در حجازِ قرن هفتم میالدی و در شبه

میکرد که نظام برده داری مشروعیت خودش را حف کند .در

جزیرهی عربستان ،مبعوث شده بود؛ در جایی که الزامات و قانون

نتیجه افتخار نظام لغو برده داری ،نصیب ما مسلمانان نشد.

و مقررات خاصی در تمامی امور جاری است .پیامبر هم در بسیاری
از حوزههای اجتماعی و قانون و مقررات پیرامون خانواده و یا
اقتصاد و سیاست ،تقریباً هیچ حکم تازهای نیاورد .همهی اینها –
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چون در فقه شیعه هم کلماتی نظیر ”عبد“

میتوان در سطح کلیتر گفت که پیامبر مثالً فرض کنید که بریدن دست دزد و یا
اسالم ،مانند تمام پیامبران و مصلحان بسیاری از قوانین و مقررات از گذشته وجود
اجتماعی ،قصد نداشت که در سرزمینی
داشته و اسالم هم آنها را پذیرفته است و
سوخته ،جامعهای تازه بسازد و مردمانی
البته سعی داشته رفرمی هم در آنها ایجاد
خاص تربیت کند .در یک جامعهی خاص،
یعنی در حجازِ قرن هفتم میالدی و در شبه کند؛ کما اینکه زن طبق قوانین جاهلیت
جزیرهی عربستان ،مبعوث شده بود؛ در جایی عرب ،حق مالکیت نداشته و یا از دریافت
که الزامات و قانون و مقررات خاصی در ارث محروم بوده که اسالم این حقوق را
تمامی امور جاری است.
برای زنان (ولو اینکه ارث خواهر نسبت به

گفتگو

عبودیت و بندگی زمینی را نفی میکند و

اسالم است که نیاز به بحثی مفصل دارد.

با سپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح
قرار دادید.

همان طور که در فقه هم گفته می شود ،-جزو احکام امضایی
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سعید پیوندی :جامعهی ایران برده داری را از مذهب نیاموخته
مردان ،زنانی که در جنگها اسیر میشدند ،غنیمت شمرده شده و
به عنوان کنیز و در عقد موقت ظفرمندان ادامهی حیات میدادند.

گفتگو

یا اینکه کودکان زیر هجده سال را با توجه به باور بلوغ که نه
گفتگو از مانی تهرانی
هر چند هنوز نمیتوانیم با خیال راحت بگوییم جهان پیرامون ما
مکان ایده آلی برای زیستن است ،اما اگر به پشت سرمان نگاهی

بیندازیم ،این جهان هر روز به جای بهتری برای زندگی تبدیل
شده و بشر که روزی دادگاههای تفتیش عقاید و آشویتس و
اردوگاههای کار اجباری استالین و بهره کشی از سیاهان در
آمریکای شمالی و بیشمار جنایت علیه همنوعان خود را تجربه
کرده ،مسئلهی امروزش برده داری مدرن است .یعنی آن اشکال

سالگی برای دختر و پانزده سالگی برای پسر میدانستند در مزارع
کشاورزی و مراتع دام و مثل مردان و زنان دیگر به کار میگرفتند.
با دکتر ”سعید پیوندی“ استاد جامعه شناسی در پاریس دربارهی
چیستی برده داری مدرن ،گذشته و ارتباطش با برده داری سنتی،
عوامل پدید آورنده و بازدارندهی آن ،برده داری در ایران و تاثیر
مذهب و میزان اهمیت این مفهوم در جهانی که به طور روزانه
نظارهگر و یا درگیر جنگ و کشتار است ،صحبت کردهایم که
میخوانید.

برده داری مستقیم و علنی که با مقادیر متفاوت وحشیگری همراه

تعریف واژهی ترکیبی ”برده داری مدرن“ از نظر شتمتا

بوده ،در زمان حاضر کأل منسوخ شده و یا دستکم در مقیاس قابل

چیست؟ اصوأل آیا چنین واژهای درست است یا اینکته

اندازه گیری وجود ندارد .شکل جدید برده داری شامل بردههای

برده داری ذاتأ یک سنت فناتیک است؟

جنسی که بیشتر توسط گروههای مافیایی صنعت پورن به کار

این واژهی ترکیبی در دنیای معاصر معنی پیدا میکند .زیرا تکرار و

گرفته میشوند ،کودکان کار که توسط سودجویان برای سرقت و

باز تولید برده داری سنتی در جهان امروز ممکن به نظر نمیرسد.

تکدیگری از آنها استفاده میشود و همین طور نیروی کار است

برده داری مدرن به اشکالی از روابط اقتصادی و بهتره کشتی از

که با سواستفادهی عدهای از شرایط نامناسب بازار کار و یا ناگزیر

انسان در جهان کنونی گفته میشود که به چهارچوبها ،قوانین و

بودن افراد در پی فرار از شرایط جنگ و نا امنی ،در کارهای

هنجارهای بازار کار و جامعه امروز بی اعتناست و حقوق افراد بته

سخت و با حقوق و دستمزد ناچیز از آنها بهره کشی میشود .تا

گونهای گسترده زیر پا گذاشته میشود .آنچه که شاید به واژهی

پیش از این جهان بینی چپ عرضه کنندهی چنین نگاه و تعریفی

”برده“ در این اصطالح مشروعیت میدهد ،موقعیت خاص کسانی

بود ،اما امروز گزارشهای متعدد و از منابع مختلف نشان میدهد

است که قربانی برده داری معاصر هستند .چرا که این سواستفاده

که همچنان میلیونها انسان تحت شرایط دشواری که از آن به

غیر انسانی گاه بهخاطر ناآگاهی قربانیان این نوع روابتط کتاری

عنوان برده داری مدرن نام برده میشود ،کار و زندگی میکنند و

ممکن میشود و گاه بهخاطر ناچاری ،فقر و استیصال .بنتابترایتن

صدها هزار از این تعداد در ایران سکونت دارند .در گذشتهی ایران

استفاده از واژهی برده داری مدرن در دنیای امروزی ،اغراق آمیز یا

ردپاهایی از برده داری دیده میشود اما کمتر دربارهی آن صحبت

نادرست نیست.

شماره  63شده .شاید یکی از مصادیقی که بتوانیم به عنوان نوعی از برده
مرداد داری معرفیاش کنیم ،نظام ارباب و رعیتی بوده باشد .عالوه بر
1395

آن در دین اسالم برده داری امری رایج و مرسوم بوده و در کنار

اشکال مدرن برده داری کدام است و عامل یا عتوامتل
آن چیست؟

شرایطی که در آن گروهی سودجو میتوانند به گونهای تحمیلی و
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افرادی را به کار گیرند و یا از آنها ”بیگاری“ بکشند .کسانی کته

اصلیترین عامل پیدایش برده داری مدرن و عتامتل

تحت فشار و با زور و علیرغم میل خود و یا به دلیل ناآگاهی بته

بازدارندهاش کدام است؟

که در خانههای مردم و یا در مزارع و کارگاهها کار میکنند بتدون

دلیل ناآگاهی و یا شرایط خاص ناچار میشوند بته شتکتلتی از

اینکه ساعت و مقررات کار و قواعد مربوط به دستمزد و تتامتیتن

مناسبات اقتصادی یا اجتماعی تن بدهند که با متوازیتن دنتیتای

اجتماعی دربارهی آنها رعایت شود ،مصداقهای این برده داری

مدرن همخوانی ندارد .شناخت کافی از بازار کار و قوانین و قواعتد

معاصر هستند .برخی هم گاه به دلیل اقامت غیر قانونتی ،آشتنتا

آن و یا دسترسی به امکانات قانونی در میزان برده داری متدرن

نبودن با قوانین ،سن پایین و غیره ،به ناچار و در ازای دستمزدهای

موثر است .همچنین افرادی هم وجود دارند که بتا تستلتط بتر

ناچیز و یا در ازای مسکن و غذا تن به کار میدهند؛ بدون آنکه از

هنجارهای اجتماعی و اقتصادی ،عامدانه و به منظور سودجویی و

دستمزد و شرایط حداقل انسانی برخوردار شوند .نمونهی بستیتار

با دور زدن قوانین و یا حتی اعمال زور به بهره کشی از دیتگتران

رایج ،کارگران فصلی و غیر فصلی در کشتاورزی و یتا متراکتز

میپردازند .همزمان ضعف نهادهای نظارتی در جامعه و یا قتدرت

اقتصادی دیگر هستند که گاه به طور مخفیانه و بتدون اطتالع

فراقانونی گروههای با نفوذ و ثروتمند ،به توسعهی چنین اشکالی از

نهادهای رسمی به کار گرفته میشوند و از آنها بتهتره کشتی

روابط دامن می زند .شماری از رسانهها دربارهی وجود اشکال برده

میشود .به طوری که این کارگران از هیچ یک از امتیازات قانونی

داری در دنیای کنونی صحبت میکنند اما نهادهای نظارتی گتاه

بازار کار امروزی مثل ساعت کار مشخص ،حتق بتیتمته ،حتق

دارای أرادهی الزم و یا قدرت کافی برای رویارویی با این پدیدهی

گفتگو

این یا آن کار غیر قانونی تن میدهند ،کودکان کار و یا مهاجرانی

گاهی در نظام عرضه و تقاضای امروزی ،افراد تحت فشار و یا بته
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منفی و غیر انسانی ندارند.

شما به کارگران ارزان اشاره کردید .یکی از بحثهتای

میشوند؛ بدون آنکه از حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی بهتره

مند شوند.

مهم همه پرسی برگزیت در بریتانیا بحث مهاجرت بتود

میتوان گفت پایهی برده داری سنتتتی بتر شترایتط

که گفته میشد با ماندن بریتانیا در اتحادیه ،مردم شرق اروپتا بتا

اجتماعی بشر در قرون گذشته استوار بوده ،آیتا بترده

دستمزد پایین برای کار به بریتانیا میآیند و به این ترتیب موقعیت

داری مدرن دنباله و تغییر شکل یافتهی همان برده داری سنتتتی

شغلی بریتانیاییها را اشغال میکنند و دستکم روی نرخ دستمزدها

است؟ و یا شکافی ایجاد شده و بر اساس توضیحات شتمتا بترده

تاثیر منفی میگذارند .آیا میتوان گفت همگراییهایی بته متدل

داری مدرن بیشتر ریشههای اقتصادی دارد و نه اجتماعی؟

اتحادیه اروپا به نوعی برده داری مدرن را گسترش میدهد؟

همانطور که گفتید ،برده داری سنتی بر متن جامعهای استوار بوده

شاید به دشواری بتوان مسئلهی نیروی کار ارزان اروپای شترقتی

که این نوع روابط در آن شیوه مسلط بوده و ذهنیت و فترهتنتگ

شاغل در اروپای غربی را برده داری مدرن نامید .بهره کشی کته

عمومی جامعهی بشری در آن زمان با این مسئله همتاهتنتگ و

در مورد این کارگران وجود دارد بیشتر نوعی سواستفادهی قانونی

همسان بوده است .اما آنچه امروز میبینیم در متن جوامع متدرن

است .در فرانسه هم در حوزههای خاصی از کارکنان اروپای شرقی

است و جوامع مدرن با نهادهای قانونی ،رسمی ،حقوق فتردی و

استفاده میشود.

روابط قانونی مربوط به استفاده از نیروی کار تمام آن چهارچوبهای

این سواستفادهها تا چه اندازه بر اساس قوانین فترانسته

گذشته را دگرگون کرده است .نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن این

صورت میگیرد و یا دور زدن قانون و اقتدام ختالف

قوانین چنان شرایط نابهنجاری را میتواند به وجود آورد که بترای

قانون است؟

دنیای ما غیر قابل پذیرش باشد .به کار بردن اصطالح برده داری

اینها با رعایت ظاهری قوانین در حقیقت به دور زدن زیرکانتهی

مدرن در حقیقت اعتراض به چنین وضعیتی است .یعنی در ایتن

آن اقدام میکنند .این نوع رعایت و تفسیر قانون ستواستتتفتادهی

اسم گذاری غیر قابل قبول بودن این وضعیت ،مستتر است و بته

آشکار از قانون است .مثأل میتوان فردی را برای کاری استخدام

این معنی نیست که ما در حال بازتولید هنجارهای جوامع گذشتته

کرد و حداقل دستمزد قانونی را به او داد .در حالیکه دستتتمتزد

هستیم .روابط و هنجارهای دنیای امروز به حدی متحول شده که

واقعی کاری که انجام میدهد بسیار بیش از این است .تکنستیتن

خوشبختانه در حوزهی اقتصادی دیگر هیچ نشانی از آن دنتیتای

اروپای شرقی که با حداقل حقوق کار میکند در حقیقتت نصتف

برده داری قرون گذشته به جای نمانده است .شرایط قرون گذشته

یک فرانسوی با تخصص مشابه دستمزد میگیترد .بتختشتی از

با تجربه و هنجاری امروزی به کلی غیر قابل پتذیترش بتوده و

نیروی کار مهاجر کشورهای ضعیف که اقتصاد شکنندهای دارنتد،

بازتولید آن بعد از قرنها ،معنایی جز سقوط آزاد جتوامتع متدرن

در معرض این سواستفادهها قرار میگیرند .البته رقتم دستتتمتزد

نمیتواند داشته باشد است .البته شکل اولیهی برده داری متربتوط

حداقلی این افراد هم اگر به کشور خودشان مثأل بترای ختانتواده

به دوران خیلی دور است .اشکال دیگری از برده داری هتم در

ارسال شود ،قدرت خرید باالیی دارد اما در کشورهای غربی ناچیز

تجربهی آمریکا و انتقال سیاهپوستان از آفتریتقتا و در بترختی

است .در بریتانیا هم با همین پدیدهی سواستفاده از بازار کار مواجه

مستعمرات قدرتهای بزرگ استعماری مانند فرانسه و انگلستتتان

هستیم .اشکال بغرنجتر از این را مثأل در بازار کار ایران میبینیتم.

وجود داشت .در ایران این اشکال از برده داری کمتر تجربه شتده

در مورد کودکان کار در ایران یا کارگران مهاجر افغتان و زنتان

است .برخی از تاریخ شناسان اهل شوروی سابق و یتا تتاریتخ

میتوان اصطالح برده داری مدرن را به کار برد .چون اغلتب بته

شناسان ایرانی با گرایشات مارکسیستی تالش کردند مصداقهای

طور مخفیانه به انواع کارهای سخت و حتی غیر قانونی گماشتتته

این نوع برده داری سنتی را در تاریخ ایران پیدا کنند امتا اثتبتات
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اخیر هم در ایران وجود داشته است .مصداقهای مهم آن هم در

میشد ،و یا همان ادیان پیشین مانند دین زرتشتی قدرت خود را

نظام ارباب و رعیتی میتوان یافت .در مورد نوع استفاده از کتار

حف کرده بودند ،شرایط اجتماعی ایران متفاوت میبود .به عنوان

زنان و کودکان هم شاید بتوان نمونههایی را یافت .ایتنهتا هتم

مثال نوع روابط اقتصادی و بازار کار در شهرهای ایران در قترن

شاید نوعی برده داری بوده اند .اما در شرایط امروز وجود یتک و

پانزدهم و شانزدهم به اروپای آن زمان شبیته بتوده استت؛ در

نیم میلیون کودک کار در ایران ،یا نوع استفاده از کارگران افغان و

حالیکه مذاهب متفاوتی در این دو منطقه وجود داشتند .در تمدن

زنان در اقتصاد روستایی مصداقهتایتی از بترده داری متدرن

اروپایی کلیسا پشتیبان بزرگ فئودالیسم بود و در ایران هم نتهتاد

محسوب میشود.

دین با زمینداری بزرگ مشکلی نداشت.

نقش مذهب در این میان چیست؟ با توجه به اینکه در

این نظام اقتصادی است .اگر به جامعه برگتردیتم آیتا

احکام شرعی از زن به عنوان کنیز میتوان استفاده کرد

نظام پدرساالر در ایران از احکام مذهبی نشات گرفته و

و تقریبأ تمام حقوق انسانیش نصف مرد شمرده میشود.

نوعی از برده داری محسوب میشود؟

اگر بخواهیم به آموزههای مذهبی که مربوط به چهارده قرن پیش

نظام پدرساالر تنها ناشی از اسالم نیتستت و در بستیتاری از

است بازگردیم برای اشکال روابط اقتصادی و اجتماعی برده گونته

فرهنگها وجود داشته .نقش شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی

و برده داری هیچ منع واقعی وجود ندارد هر چند بترختی فتکتر

عمومی در نظام پدرساالری ایران از نقش مذهب پر رنگتر است.

میکنند که در اسالم برابری کامل انسانها در آفرینش پتایتهی

اگر تنها نقش مذهب اسالم را در نظر بگیریم باید پدرستاالری را

یک فلسفه اجتماعی ضد برده داری است .خیلی از بزرگان صتدر

به جوامع اسالمی محدود بدانیم؛ در حالیکه این طور نبوده است.

اسالم کنیز و برده داشتند .به اسارت گرفتن انسانها در جتریتان

به هر حال پدرساالری از احکام مذهبتی مشتروعتیتت

جنگها در آن زمان شکلی از برده داری بوده است .بتعتضتی از

میگیرد و این مسئله به دلیل وجود حکومت متذهتبتی

تفسیرهایی که بعدها انجام شده برده داری را مردود میداند امتا

هنوز هم در ایران ادامه دارد .همین چند وقت پیش در ارومتیته

اصل متون مذهبی این مسئله را رد نمیکند و نا مشروع نمیداند.

پدری به ظن ارتباط دخترش با پسری ،او را در خیابان به ضترب

تاثیر مذهب بر روی چنین پدیدهای در ایران ناچیز بوده؛ به ویتژه

گلوله از پای درآورد و وقتی عابران پیش از شلیک مانع او شدنتد،

که ورود اسالم به ایران از نظر تاریخی با دورانی که گاه از آن بته

گفته بود دختر خودم است به شما ربطی ندارد .این همان نتگتاه

عنوان برده داری یاد میشود همزمان نیست .مطالعهی تطبیتقتی

برده گونه است که پدر را صاحب دختر میداند و به همین دلیل در

بین ایران و دیگر کشورها نشان میدهد کته متا اصتوأل دارای

قوانین ایران قتل فرزند با محازات خاصی هم روبهرو نمیشود .آیا

اشکال نابهنجار روابط اقتصادی و اجتماعی برده گونه در ایتران

این شکل رابطه در تعریف برده داری نمیگنجد؟

نبودهایم.

نظام پدرساالر با نظام برده داری متفاوت است چون در آن ستن
طبق گفتهی شما مذهب ،برده داری را مردود نمی داند

فرد و سلسله مراتب و نسبت خانوادگی نقش مهمی دارد .در ایتن

اما ظاهرأ در ایران برده داری پایگاه اجتماعی نداشتتته

نظام سن و جنسیت و جایگاه اجتماعی اعتبار و تاثیر ویژه ،نمادین

که مذهب بتواند به آن دامن بزند.

و یا واقعی دارد .در مورد حادثهی ارومیه و حوادث متعدد مشتابته

من تصور نمیکنم هیچگاه اسالم در ایران در این زمینهی خاص و

باید کمی دقت کرد .تمام شواهد و قرائن و دادههای عتیتنتی و
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مردساالر است که با نظام پدرساالر کامأل متفاوت استت .نتظتام

به کمونیسم برسند .یعنی در ابتدا به صورت کمون اولیه زنتدگتی

پدرساالر مستلزم وجود خانوادههای بزرگ است که روی نتقتش

میکردند .بعد به دوران برده داری که برای توسعهی جامتعته آن

سن و جنسیت افراد تکیه دارد .امروز این مسئله وجتود ختارجتی

روز الزم بود ،وارد شدند و زمانی این ضرورت اجتماعی متعتنتی

ندارد ،ابعاد خانواده هم به شدت کوچک شده .امروز خانتوادههتای

خودش را از دست داد و بعد به دوران فئوالی وارد شدند که شدت

باالتر از چهار نفر در ایران در اقلیت هستند در حالیکه در ستال

نابرابریها در آن کم شد .بعد جوامع وارد دوران سرمایه داری و

 1955در اکثریت بودند .این تحول اساسی در جامعهی ایران اتفاق

بعد سوسیالیسم شدند .نگاه ماتریالیستی تاریخی تالش میکرد تتا

افتاده بدون اینکه تمام اجزای این شیوهی زندگی از بین رفتتته

در همهی کشورها مصداقهای وجود این مراحل را پیدا کند و هر

باشد .دیرپایی نابرابری روابط زن و مرد که در جامعهی ایران هنوز

کدام از مراحل ضرورت تاریخی ختودش را داشتت .از نتظتر

به گونهی گسترده به چشم میخورد ،ناشی از سلطهی نظام مترد

مارکسیستی مثأل سرمایه داری برای رشد سرمایه و تولتیتد ،آزاد

ساالرانه است و حکومت دینی در تداوم و سخت جانی آن نتقتش

کردن نیروی انسانی و تحوالت صنعتی جامعه ضرورت بود ولتی

مهمی بازی میکند.

بعدها روابط سرمایه داری به مانعی برای پیشرفت جامتعته بتدل

به وجود برده داری در تمدنها اشاره کردید .بسیار گفته

میشود و از آن زمان ضرورت سوسیالیسم مطرح میشود .با توجه

شده که تا برده هایی وجود نداشته باشند شکوفایتی و

به تحوالت و تجربهی امروز جهان ،به ویژه آنچه که در اروپتای

تمدنی شکل نمیگیرد .این مسئله در مورد رشد در سرمایه داری

شرقی گذشت ،این دیدگاه ایدئولوژیک و خشک شبته متذهتبتی

هم مطرح شده .تا چه اندازه میتوان برده داری را بته نتظتام

مربوط به جبر تاریخی تاحدودی منزوی شده است .بستیتاری از

کمونیستی یا کاپیتالیستی مرتبط دانست؟

واقعیتها ،تحقیقات معاصر و تحقیقات تاریخی نشان دادند که این

دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر این است که جوامع بشری به

روابط خطی و جبری نیست .امکان رفت و برگشت در این روابتط

طور ناگزیر مراحل مختلفی را طی میکنند تا به سوسیالیسم و بعد

وجود دارد و اصوأل نگاه به تاریخ را نمیتوان اینقدر ستاده کترد.
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تولیدی خالصه نمیشود در دو سه قرن گذشته این اتتفتاق بته

آرمانی بود که هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید .اگر چکتیتدهی

اشکال مختلف در همهی جوامع رخ داده است .دورههای ستکتون

کمونیسم را آن گونه که مارکس میگفت ” هر کسی بته انتدازه

هم در تاریخ وجود داشته که در آن تحولی رخ نداده امتا در دراز

نیازش“ بدانیم ،طبق تجربهی امروزی انسان به وجود آوردن چنین

مدت اگر نگاه کنیم میبینیم شرایط و روابط کاری و روابط انسانی

جامعهای بسیار دشوار است و تا امروز این شعار عملی نشده است.

متحول شده و ضمن وجود کمبودهای فراوان ،بشر رو به جلو و در

البته کشورهای اسکاندیناوی توانستهاند در جهت انسانیتر کتردن

حال پیشرفت است.

جوامع و کاهش نا برابری و تبعیض گام بزرگی بردارند و چه بستا

کمونیسمی که از آن نام بردید منظورش همان شرایتط

اگر مارکس زنده بود همین را جامعهی مناسب و انسانی مورد نظر

نظام حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق است و یتا

خود میدانست؛ به ویژه اگر از فاجعهی سوسیالیستم شتوروی و

تفاوت دارد؟

پرونده ی ویژه

فرهنگ را در تحوالت نباید نادیده انگاشت و همه چیز در روابتط

واقعیت این جوامع نزدیکتر است تا کمونیسم که یک ایده آل و

گفتگو

تجربهی جوامع پیچیدهتر هستند و نقش آگاهی و انستان و یتا

اعطای حقوق مساوی به همهی افراد جامعه و توزیع عادالنه بته

دیگر کشورهای مشابه هم اطالع داشت.

بسیاری از کمونیستها معتقد هستند که اتحاد جماهیر شوروی و

امروزه در عصر رسانه هستیم .نقش رسانهها در مبارزه

اقمارش به بیراهه رفتند .برای همین اشکال جتدیتدی از ختود

با برده داری چقدر موثر است؟

بیگانگی در این جوامع به وجود آمده .در حالیکه تئوری مارکتس

امروز و از طریق رسانهها به وجود آوردن یک هوشیاری و وجدان

این بود که جوامع سرمایه داری نوعی از روابط اقتصتادی را بته

جمعی بسیار آسانتر شده .این تحول اساسی است و میتوانتد در

مردم تحمیل میکنند که در آن نه تنها از افراد بهره کشی میشود

هنجارسازی و آگاه کردن افکار عمومی برای زندگی انستانتیتتر

بلکه افراد دچار از خود بیگانگی هم میشوند .تجربتهی شتوروی

بسیار موثر باشد .به این صورت میتوان افکار عمومی ساخت کته

سابق نشان داد که از خود بیگانگی و بهره کشی به نظام سرمایته

خواهان چنین زندگی و رعایت چنین هنجارهایی بتاشتد و بته

داری محدود نمیشود و روابط اقتصادی حاکم بر جامعه تنتهتا و

اشکال غیر انسانی تن ندهد .رسانهها در هوشیار کتردن افتکتار

مهمترین عنصر تعیین کنندهی تاریخ نیست .در این میان ساختتار

عمومی از یک طرف و در افشا کردن اشکال پنهان و نیمه پنهتان

اجتماعی ،فرهنگ و نوع روابط انسانها پارامترهای مهمی هستند.

روابط نا عادالنه نقش بسزایی دارند .برای همین آنچه در جامعته

اینکه میگویند اتحاد جماهیر شوروی و اقمتارش بته

شناسی ” میل به زیستن به گونهی طبقه متوسط“ است ،امروز در

بیراهه رفتند ،در نتیجه چه کشورهایی را متیتتوانتیتم

همهی طبقات اجتماعی که حتی از نظر اقتصادی بتا طتبتقتهی

مثالی از کمونیسم واقعی مورد نظر ایشان بنامیم؟ آیا شش کشتور

متوسط برابر نیستند ،به یک خواست عمومی تبدیل شتده .امتروز

حوزهی اسکاندیناوی به این الگو نزدیک هستند؟

همه با هر سطحی از شناخت میتوانند به رسانهها دسترسی پیتدا

کشورهای حوزهی اسکاندیناوی بیش از شوروی سابق به الگتوی

کنند و هم خودشان به بخشی از شبکه رسانهها تبدیل شوند.

مورد عالقهی مارکس نزدیک شدهاند .البته زمانی که مارکس این
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

حرفها را میگفت ،هنوز قانون  6ساعت کار در روز و حتداقتل
دستمزد و یا تامین اجتماعی به شکل امروزی وجود نتداشتت .در
حوزهی تحوالت فنی و علمی مارکس حتی برق را هتم نتدیتد.
بنابراین شاید اعتقاد مارکس در خصوص کاهش نتا بترابتری و
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معرفی کتاب

خون و زمین
”خون و زمین“ یک اثر غیر داستانی است که به بررسی دو بحران

خاطر بدهی یا اجبار جنگ ساالرها به بیگاری تن دهند ،جمعیتی

”قاچاق انسان“ و ”تخریب محیط زیست“ ،در ارتباط با هم

حدود  95میلیون تخمین میزند .او میگوید حدود  94درصد از

میپردازد.

جنگل زداییها توسط کارگران غیر آزاد صورت میگیرد.

نویسنده به عنوان یک متخصص برجسته در رابطه با مبارزه با

کوین بیلز ،یکی از بنیانگذاران گروه ”بردهها را آزاد کنید“ و

قاچاق انسان ،در کتاب خود به طرح این سواالت میپردازد” :برده

نویسندهی هفت کتاب دیگر در این رابطه است .به باور او تخریب

داری کجا وجود دارد؟ تخریب بیرویه محیط زیست کجا صورت

محیط زیست امکان معیشت به شیوهی سنتی را از انسانها

میگیرد؟“ او برای پیدا کردن پاسخ ،سفرهای شگفت انگیزی

میگیرد و آنها را به سوی استثمار شدن سوق میدهد .برخی از

میکند و نشان میدهد که در بخشهای زیادی از جهان ،اشکال

صنایع مخرب محیط زیست که گازهای گلخانهای زیادی تولید

جدیدی از برده داری وجود دارد که تهدیدی بزرگ برای محیط

میکنند ،آنان را به بیگاری میگیرند ،صنایعی همچون قطع

زیست محسوب میشود .کوین بیلز استدالل میکند که پایان

غیرقانونی و نابودی جنگلهای گرمسیری ،استخراج غیرقانونی

دادن به ”برده داری مدرن“ میتواند یک تفاوت بزرگ در سالمت

طال و دیگر مواد معدنی ،ماهیگیری غیرقانونی ،کوره های آجر

سیارهی زمین ایجاد کند .او میگوید برده داری را باید دی اکسید

پزی و امثالهم .بنابراین باید ”بردهها را آزاد کنید“ تا محیط زیست

کربن برای یک کشور تصور کرد!

را حف کنید.

او نشان میدهد که بسیاری از کاالهای امروز در بازار ،از کامپیوتر

نویسنده کتابش را با روایتی از یک مراسم پرهیجان ضد برده

تا میگو و جواهرات ،زاییدهی فعالیت بردههای مدرن است .وی

داری در یک مدرسهی ابتدایی در برزیل ،به پایان میبرد :کودکان

مینویسد داستان برده داری کالسیک ،با لغو آن پایان یافت اما با

فریاد میزنند ”برده داری به هیچ وجه!“ و نویسنده به ما اطمینان

توجه به شاخص برده داری جهانی ،تحقیقات نشان میدهد ،هم

میدهد که آنها راه حل را میدانند و ”ما فقط باید با آنها قدم

اکنون میلیونها نفر در دنیا تحت اشکال مختلف برده داری

برداریم“.

زندگی میکنند .هر چند آنها به عنوان کاالی متعلق به مالک

کتاب خون و زمین ،حاصل هفت سال سفر و پژوهش نویسنده

خرید و فروش نمیشوند ولی آزادی قربانیان به اشکال مختلف از

است که داستانی تراژدیک از زیباترین و در عین حال غم

آنان سلب میشود؛ آنها نمیتوانند کار خود را ترک کنند و در

انگیزترین نقاط جهان روایت میکند .این کتاب که دارای 949

سطح باالیی مورد سواستفاده ،کنترل و استثمار قرار میگیرند.

صفحه است و به زبان انگلیسی وارد بازار نشر شده ،از طریق

شاخص برده داری جهانی شامل کارگران ساختمانی و خدمتکاران

فروشگاههای اینترنتی چون آمازون قابل تهیه است.

در کشورهای حاشیهی خلیج فارس ،یک میلیون ازبک در مزارع
پنبهی اقمار سابق شوروی ،عروسان کودک ،کارگران جنسی
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قاچاق ،کارگران کشاورز در موریتانیا که برای دیگران کار میکنند

نام کتاب :خون و زمین

و بچههای روستاهای هائیتی که برای کار نزد خانوادههای شهری

نویسنده :کوین بیلز

فرستاده شدهاند ،است .البته بیلز نمیداند چه تعدادی از برده های

ناشر :اِشپیگل اند گراو

مدرن در بحث او قابل شمارش هستند اما تعداد زیادی از کارگران

تاریخ نشر3418 :

معدن ،هیزم شکنها و ماهیگیرها را که مجبور هستند به
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