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شما چه گفته اید ،دربارهی ...
بهاییان ایران :زمان راستی آزمایی ”منشور حقوق شهروندی“ آقای روحانی فرا رسیده است /بیژن
معصومیان
مهرانگیز کار :بحثی که خوشبختانه گشوده شده ،هرچند دسته جات بهایی خارج از کشور در دوران برگزاری انتخابات
خواسته های خود را به صورت رسمی با نامزدها در میان نگذاشتند .جای تاسف دارد.
شهرام ایرانی :در جمهوری اسالمی هیچگاه زمان آن نخواهد رسید که :اجرای منشور حقوق شهروندی ایرانیان در سر
لوحه اقدامات یکی از رجل سیاسی آن قرار گیرد .چنین انتظاری نشان می دهد که اوالً ماهیت جمهوری اسالمی را
چنان که باید و شاید نشناخته ایم ،ثانیاً از شرایط و رخدادهای سیاسی و اقتصادی منطقه کامالً غافلیم و باالخره از
مسیری که تاریخ ”الجرم” برای ما رقم زده است و ملزم به عبور از آن خواهیم بود آشنایی چندانی نداریم...

دیدگاه آیت اهلل منتظری در رابطه با بهاییان؛ در گفتگو با احمد منتظری /علی کالئی
مرتضی نامی :اغلب نظرات این فقیه فقید عالی قدر نشان از آن دارد که چقدر قامتش بلندتر از زمانه خود بود .مهم تر از هر چیز ،او برای تمام افراد بشر حق
حیات و اندیشیدن قائل بود و این همان نظری است که آزاداندیش ترین انسان های تاریخ داشته و دارند .تاریخ همیشه از او به نیکی یاد خواهد کرد.
سهراب احمدی فر :آقای احمد منتظری در این گفتگو می گوید که آیت اهلل منتظری طبق قانون اساسی از حقوق بهاییان دفاع می کرد .ولی مگر طبق همین
قانون اساسی و قانون مجازات اسالمی بهاییان را اعدام نمی کردند؟ مگر طبق همین قانون اساسی برای بهاییان و دیگر اقلیت ها انواع محدودیت ها را ایجاد
نکرده و نمی کنند؟ این یک تناقض آشکار است و بهتر بود که در گفتگو این مسئله را مورد بحث می گذاشتید.

کاری از حسین رادمهری

کارتون ماه
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”حمید بابایی“ دانشجوی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،در چهارمین سال حبس خود برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت که  ۴٠هزار زندانی تا سال آینده در صورت تبدیل شدن استفاده از مجازات های جایگزین به یک فرهنگ ،مشمول استفاده از پابندهای الکترونیکی می شوند.
متهم به شکار غیر مجاز دو قطعه قمری به غیر از سه ماه حبس تعلیقی ،به ایجاد صفحه اینستاگرام با دو هزار دنبال کننده و گذاشتن  ۰٠عکس از محیط زیست و همین طور ساخت کانال تلگرام با موضوع محیط زیست محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت ”علی اکبر حیدریفر“ ،یکی از سه مقام قضایی درگیر در پرونده کهریزك به  ۵۰سال حبس خبر داد اما تصریح کرد این قاضی چند پرونده جداگانه دارد و محکومیتش الزاماً در ارتباط با موضوع
کهریزك نیست.
یک دختر که با لباس پسرانه در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود توسط ماموران ورزشگاه دستگیر شد.
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه بازیکن تیم زیر  ۳۲سال زنان ایران را به اتهام آن چه ”ایجاد حاشیههای نامناسب“ در قهرمانی آسیا عنوان شده است ،از یک تا سه سال محروم کرد.
”محسن فروزان“ ،دروازه بان پیشین استقالل به دلیل ”عدم رعایت شئونات اسالمی همسرش در فضای مجازی“ ،سه ماه از فوتبال محروم شد.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد که در ایام نوروز امسال تعداد  ۴۷۴نفر ،یعنی به طور متوسط روزانه  6.14نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.
مسئول پلیس فتای استان گلستان از دستگیری دو تن از مدیران یک کانال تلگرامی که به برگزاری چالش و سرگرمی در این استان مبادرت می کردند ،خبر داد.
دادستان اردبیل ،از بازداشت دو مدیر کانال تلگرامی خبر داد و گفت که اتهام این افراد ”تخریب و سیاه نمایی علیه شورای نگهبان ،قوه قضائیه و سپاه“ است.
فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری چهار تن از عوامل انتشار فیلمی در فضای مجازی خبر داد که احتماالً جنبه هایی از نقض قانون توسط ماموران این ارگان را نشان می داد.
منابع نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت دست کم  ۷نفر توسط اطالعات سپاه پاسداران در استان کرمانشاه متهم به ”تولید و انتشار محتوای ضد دینی و ضد نظام“ خبر دادند.
رئیس پلیس فتای استان یزد مدعی بازداشت دگرباش جنسی  ۴۵ساله ای شد که به گفته وی ”چندین سال است که متهم با افراد زیادی که همجنس خودش هستند ارتباط نامتعارف داشته است“1
دست کم هفت تن از بهاییان در استان گلستان جهت اجرای حکم بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت که  ۰نفر از ”عوامل مرتبط با گروه داعش“ در بندر جاسک دستگیر شدند.
تعدادی زیادی از شهروندان سنی مذهب بوکانی که گرایشات مذهبی و فعالیت در این زمینه داشتند طی ماه های گذشته دستگیر شده اند؛ این بازداشت ها بعضاً شامل حال روحانیون و طالب اهل سنت نیز شده است.
وزارت اطالعات با انتشار اطالعیه ای از بازداشت  ۴۵نفر در استان های کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان غربی و تهران خبر داده است درحالی که برخی منابع داخلی از بازداشت بیش از  ۷٠نفر بعد از حوادث تروریستی تهران ،خبر می
دهند.
نیروهای انتظامی با یورش به مردم معترض روستاهای آقدره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی ،شماری از شهروندان منجمله چندین زن را زخمی کرده و شماری را نیز بازداشت کرده اند.
تجمع شماری از اهالی روستای آقدره وسطی روز پنج شنبه در محوطه معدن طالی آقدره ،به برخورد و درگیری منجر شد.
در ماه گذشته چندین زندانی از جمله ”سیامک میرزایی“ فعال ترك (آذری)” ،حبیب ساسانیان“ شاعر اردبیلی و تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی حامی دولت و اصالح طلبان ،با خواست های متفاوت دست به اعتصاب غذا زدند.
دست کم  ۵۷زندانی سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه که خواستار رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان بودند اقدام به اعتصاب غذای جمعی کردند و افر ادی که تصور می شد سازمان دهنده اعتراضات بودند به شدت مورد
ضرب و شتم قرار گرفتند.
”محمد مهاجر“” ،علیرضا توکلی“ و ”محمدمهدی زمان زاده“ ،که مدیریت کانال هایی تلگرامی را به عهده داشتند ،هر کدام به  ۵۳سال حبس تعزیری محکوم شدند.
راننده یک دستگاه بولدوزر متعلق به اداره راه و شهرسازی هنگام پاکسازی حاشیه جاده در مهران ،بر اثر انفجار مین باقیمانده از دوران جنگ دچار موج گرفتگی شد.
در پی انفجار مین ،یکی از کارکنان مرکز مین زدایی استان ایالم از ناحیه سر و صورت مجروح گردید.
بر اثر انفجار مین در شهرستان مهران دو تن از ناحیه دست ،پا و کمر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و مجروح شدند.
انفجار مین در منطقه مرزی پیرانشهر باعث قطع پای یک شهروند مرزنشین  ۰٠ساله شد.
بر اثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق ،یک کولبر کرد به نام ”انوشیروان رضایی“ اهل روستای هلیز آباد از توابع مریوان از ناحیه پا به شدت زخمی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سرپلذهاب ،از کشته و زخمی شدن  ۳تن طی حادثه انفجار مین در این شهرستان خبر داد.
دادستان کرمانشاه از اسیدپاشی فردی به سمت مادر همسر سابق خود خبر داد.
چهار مرد که نقاب بر صورت زده و شوکر در دست داشتند به روی دو برادر در منطقه پاسگاه نعمتآباد تهران اسید پاشیدند.
رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان گفت که بر اثر اسیدپاشی در اهواز سه نفر مصدوم شدند.
اسیدپاشی به یک خانواده در روستای قلعه آقا عبداهلل در  ۳٠کیلومتری شمال شاهرود ،چهار مصدوم برجای گذاشت.
یک مرد  ۴٠ساله در تهران با دلیل آن چه ”انگیزه اختالف خانوادگی“ عنوان شده ۵۰ ،نفر را قربانی اسیدپاشی کرد.
یک کولبر کرد به نام ”مراد حاجی زاده“ در مناطق مرزی سلماس در اثر تعقیب و گریز از سوی نیروهای هنگ مرزی دچار حادثه شده و مجروح گردید.
در پی شلیک گلوله در ارتفاعات مرزی پیرانشهر به یک کولبر به نام ”محمد مسائلی فرد“ از اهالی روستای دابران سردشت ،وی جانش را از دست داد.
یک کولبر به نام ”سیروان عزیزی“ در ارتفاعات سردشت بر اثر شلیک مستقیم ماموران جان خود را از دست داد.
نیروهای هنگ مرزی گروهی از کولبران کرد را در منطقه بیتوش سردشت هدف گلوله قرار دادند که در نتیجه یکی از کولبران به نام ”سیروان خانهخلی“ جان خود را از دست داده است.
متهم جوانی در تهران به اتهام سرقت به تحمل  ۴۵سال زندان و  ۹۹ضربه شالق محکوم شد.
دو پسر جوان به اتهام ”رابطه نامشروع“ توسط دادگاه کیفری استان تهران هریک به  ۹۹ضربه تازیانه و یک سال تبعید در یکی از شهرهای دورافتاده جنوب شرق کشور محکوم شدند.
دادستان عمومی و انقالب قزوین از دستگیری ” ۹٠روزه خوار“ در مالءعام خبرداد و گفت که برخی از این افراد تاکنون به شالق و جزای نقدی محکوم و حکم صادره نیز اجرا شده است.
پسر جوانی که دو سال پیش در پی یک درگیری انگشت اشاره همسایهشان را قطع کرده بود ،با درخواست قربانی و با رای دادگاه به قطع انگشتان دست محکوم شد.
دو مرد جوان به اتهام چند فقره سرقت ،از سوی دادگاه کیفری استان تهران به قطع دست محکوم شدند.
یک زن جوان در تهران که قربانی تجاوز توسط مردی مسافرکش شده بود ،پس از درخواست کمک در کنار خیابان از خودروهای عبوری ،توسط دو جوانان مجدداً مورد تجاوز قرار گرفت.
”فردین فرامرزی“  ،زندانی محبوس در زندان سنندج که پیش تر پزشکی قانونی ناتوانی او در تحمل حبس را تایید کرده بود ،در پی وخامت حال و عدم رسیدگی الزم پزشکی از جمله عدم اعزام به بیمارستان ،جان خود را از دست داد.
”کمال حسن رمضان“ ،زندانی کرد تبعه سوریه که در حال گذراندن حکم  ۷ساله حبس خود است ،در پرونده ای جدید به اتهام ”محاربه“ و ”قتل“ توسط دادگاه انقالب ارومیه به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقالب زاهدان برای  ۴زندانی بلوچ به اتهام ”محاربه“ از طریق حمله به پلیس ،مجموعاً  ۰٠سال حبس و برای یک شهروند دیگر به نام ”جاوید دهقان“ حکم اعدام صادر کرد.
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اقلیتهای مذهبی

محرومیت تحصیلی دراویش گنابادی
دستیابی به صلحی همگانی عنوان شده است .این حق مسلم و
بدیهی با اصولی فراگیر در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید

کسری نوری

قرار گرفته و تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش
پای ملت ،در برخورداری از حقوق و آزادی ها برداشته و راه را

از مدیران سایت مجذوبان نور

برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است .لذا هیچ

سال هاست درویشان گنابادی در ایران از حقوق اجتماعی و

محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن ،جنس،

تحصیلی خویش محرومند و نگاه امنیتی حکومت بر آنان سنگینی

مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد و البته

می کند .در یکسال گذشته با وجود وعده ها و شعارهایی مبتنی بر

بدیهی است که حق برخورداری از آموزش تنها متوجه

ایجاد بستر مناسب برای آزادی های فردی و اجتماعی از سوی

تحصیالت آکادمیک نیست؛ بلکه مشارکت آزادنه افراد در زندگی

سیاستمداران در جامعه شاهد گسترش محرومیت های اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی و ایجاد بستر بروز خالقیتها در یک محیط

دراویش گنابادی بودهایم؛ چنانکه در ماه های اخیر دکتر شهرام

آزاد فکری همراه با حق برخورداری از پیشرفت علمی و فنی به

پازوکی و دکتر علی محمد صابری ،از اساتید برجسته حوزه فلسفه

شرط آزادی اندیشه عقیده و بیان به عنوان یک حق مسلم مورد

و عرفان ،از تدریسشان در دانشگاه های کشور توسط نهادهای

توجه خردمندان است.

امنیتی ممانعت به عمل آمد و همین طور آقایان فرشید یداللهی و

بیانیه دفاع از حق تحصیل

مصطفی دانشجو ،از وکالی دراویش گنابادی ،از حق تحصیل

بر همین اساس تعدادی از دانشجویان درویش با همراهی دیگر

محروم شده و از دانشگاه اخراج شدند و در همین حال شش تن از

دوستان دانشجویشان در اعتراض به محرومیت های تحصیلی

دراویش ساکن کوار در تبعید به سر می برند و در بندرعباس نیز

دراویش گنابادی با فرخوان گذاشتن بیانیه دفاع از حق تحصیل

یکی از درویشان قریب به یک سال است که زندانی است .البته

که در آن با ذکر مبانی حقوقی لزوم رعایت حق برخورداری از

اعمال فشار سیستماتیک در زیر تیغ بایکوت تنها به این موارد ختم

آموزش و تحصیل ،محرومیت دراویش گنابادی را از این حقوق

نمی شود و ما شاهد تفتیش و بازخواست عقیدتی پیروان طریقت و

محکوم کرده و خواستار رفع هرگونه تبعیض از تمامی اقشار

عرفان نیز هستیم.

جامعه شده بودند .در طی روند  ۲روزهی فراخوان بیانیه مذکور و

مبانی حقوقی تحصیل و آموزش

با وجود بایکوت این اعتراض دانشجویی از سوی رسانه های

از موضوعات اساسی حقوق بشر ذیل عنوان حقوق اجتماعی و

داخلی با تالش دانشجویان و اطالع رسانی و شکست بایکوت،

فرهنگی هر فرد ،می توان به حق برخورداری از آموزش و تحصیل

 ۲٠٠٠دانشجو از سراسر کشور این بیانه را امضا کردند و شورای

اشاره داشت .آزادی آموختن یکی از حقوق بنیادین به شمار می

صنفی دانشجویان کشور ،کانون صنفی معلمان و اتحادیه

رود تا آن جا که رهایی از جهل به مدد تعلیم و تربیت در تمام

کارگری و دیگر اصناف و اقشار جامعه با نشر بیانیه از آن

منابع اخالقی و عرفی جوامع بشری نه تنها مورد توصیه قرار

حمایت نمودند.

شماره  74گرفته که امری واجب و الزامی دانسته شده است  .در نظام بین
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از نکات قابل توجه این حرکت ،ارائه روشی نوین از مقاومت و

الملل نیز حق آموزش و تحصیل به عنوان بستری برای گسترش

پیشبرد اعتراضات مدنی و دانشجویی بود تا در فضای ملتهب و

حسن تفاهم و گذشت و احترام به دیگر عقاید برای تسهیل راه

سیاست زده امروز جامعه که عمده حرکتهای اجتماعی برخاسته
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شهروندان را تنها در حکم سیاهی لشکری برای پیشبرد منافع

عمل آمده و به نوعی در حصر پنهان حکومت هستند.

سیاسی خویش میخواهند ،صدای مظلومیت و اعتراض خود را

به طور خالصه دالیل این برخوردها و فشارهای امنیتی به را باید

به گوش همگان برسانند .

در دستگاه حاکمه جمهوری اسالمی جست .ساختار یک حکومت

مرگ شهری یا Civil Death

دینی که با استفاده از ابزارهای مذهبی به توجیه اقدامات

نگاه امنیتی به دراویش گنابادی و اعمال سیستماتیک

غیرقانونی خود پرداخته و با نگاهی تبعیض آمیز مطالبات قانونی و

محرومیت های اجتماعی به ایشان را میتوان در نهادی حقوقی

اساسی شهروندان را با هر قومیت و عقیده ای با میزان خودکامگی

-سیاسی که به عنوان ابزاری برای سرکوب خاموش شهروندان

و حفظ منافع خویش می سنجد .در نتیجه سرکوب و نفی حقوق

قدمتی کهن دارد یافت؛ مرگ شهری ) )Civil Deathکه

اکثریت در پی تطمیع اقلیتی وابسته به هسته قدرت امری بدیهی

در آغاز به نوعی از مجازات و تنبیه تبهکاران هم چون زندان،

ست؛ لذا شاهدیم نه تنها دراویش گنابادی که دیگر اقشار و

تبعید ،ممانعت از

اصناف جامعه نیز

حق کار ،ازدواج و

سایه نگاه امنیتی

قلمداد

را به شیوه های

میشد ،در ساختار

مختلف بر زندگی

های

خود احساس می

خودکامه و مستبد

کنند و طعم مرگ

به عنوان ابزاری

با

غیره
حاکمیت

برای

شهری

را

مرگ

محرومیت هی و

تدریجی و مدنی

های

آزاد خواهان و

مصطفی دانشجو ،وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی
از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.

تبعیض

اجتماعی از سوی

صلح طلبان در برابر دستگاه حاکمه مورد استفاده قرار گرفت؛

حاکمیت میچشند.

بدین ساز و کار که فرد ،گروه یا جمعیت مورد نظر را به صورت

بی شک شناسایی و رعایت حقوق بشر و آزادی های عمومی و

گام به گام و پلهای از حقوق اجتماعی هم چون حق تحصیل،

اساسی انسان ها که در قوانین اساسی و اسناد الزم االجرای بین

شغل ،حق تالیف و هر حق بدیهی و انسانی منع می کردند تا

المللی بدان تصریح شده و تاکید و توجه به خردمندی و عقالنیت

آن جا که از آن ها دیگر نام و نشانی باقی نمانده و به مرگ

در پرتو قانونمداری و احترام به عقاید و باورها و حقوق اقشار و

شهری دچار می شدند و در ادامه و ذیل این شیوه سرکوب

قومیت ها و در نتیجه آن بسط مهر و دوستی در میان آحاد ملت،

است که بایکوت محقق می شود .چنان که با وجود قدمت

با نفی هرگونه سیاست های تبعیض آمیز و تاکید بر اصل برابری و

فرهنگی و تاریخی مکتب درویشی در ایران هیچ گاه واژگانی را

برادری راه را برای دستیابی به صلح و آسایشی فراگیر و پایدار

که به وجود و حضور جامعه درویشان در مملکت داللت کند،

هموار خواهد کرد .امید است فرد فرد انسان ها در هر جامعه ا و با

نخواهید یافت و هیچ نشانی از این عقیده از تیغ سانسور و

هر عقیده و مذهبی و به هر رنگ و نژاد از صلح ،آزاد و آسایش

فیلترینگ جان سالم به در نمیبرد و تا آن جا که از سفر و رفت

بهره مند باشند .

6

اقلیتهای مذهبی

از صحنه آرایی صاحبان قدرت و ثروت است و حضور فعال

و آمد آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ممانعت به
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مرگ آرام ملوانان بلوچ اسیر در سومالی و سکوت دولتمردان ایران
هرکدام  97هزار دالر طلب کرده اند .این در حالیست که طبق

مسعود رئیسی

گزارشات محلی آقای فروزانمهر یک بار مبلغ سیصد و پنجاه

فعال مدنی

میلیون تومان که مورد توافق با دزدان دریایی بوده را برای

بیش تر از بیست و شش ماه از گروگان بودن بیست و یک صیاد

واسطه ای در امارات فرستاده ولی متاسفانه بعد از آن هیچ

بلوچ اهل استان سیستان و بلوچستان که از سواحل دریای

خبری از فرد واسطه نشده است .خانواده های این افراد نیز به

بلوچستان (مکران) برای صید ماهی ،راهی دریا شده و از سوی

هر ارگان و نهادی چه در شهرستان چابهار و چه در زاهدان

دزدان دریایی ربوده شده بودند ،در میان سکوت دولت و رسانه

مراجعه کردهاند؛ اما هیچ کس پاسخگو نبوده است.

های داخل ایران می گذرد .این صیادان که برای سفری دو ماهه

در همین راستا جمعی از فعاالن اجتماعی و حقوق بشری بلوچ

با لنج صیادی ”ابراهیم فروزانمهر“ راهی آب های آزاد شده بودند،

در پاییز سال  39پس از سکوت دولت و در پی مرگ چند

در ششم فروردین ماه سال  .936در راه بازگشت به شهرشان،

گروگان بر اثر گرسنگی و تشنگی برای نجات جان آن ها

کنارك ،مورد حمله یک گروه از دزدان دریایی سومالیایی قرار

پویشی تحت عنوان ” تا آزادی صیادان ایرانی“ راه اندازی

گرفتند .دزدان دریایی تمامی  1.خدمه را به همراه لنج ربوده و به

کردند .این کمپین به منظور جلب توجه مقامات دولتی ،رسانه

های داخلی و خارجی و سازمان های

کشور سومالی منتقل کردند.
اکنون اما با گذشت بیش از  087روز

بیش تر از بیست و شش ماه از گروگان بودن بیست بین المللی جهت آزادسازی هرچه سریع
و یک صیاد بلوچ اهل استان سیستان و بلوچستان تر شکل گرفت و تا حد زیادی هم

ها در وضعیت نامناسب بهداشتی و

که از سواحل دریای بلوچستان (مکران) برای صید

از ربوده شدن خدمه لنج 8 ،نفر از آن

موفق به رسانه ای کردن موضوع شد.

خوراکی فوت کرده اند 6 ،نفر به ماهی ،راهی دریا شده و از سوی دزدان دریایی ربوده در
و
کمک دولت سومالی موفق به فرار شده بودند ،در میان سکوت دولت و رسانه های داخل آزادی ص یادان ب لوچ
شدند و یک نفر دیگر به تنهایی از ایران می گذرد .این صیادان که برای سفری دو ماهه #FreeIranianSailorsاز سوی
دست دزدان دریایی گریخته و پس از با لنج صیادی ”ابراهیم فروزانمهر“ راهی آب های آزاد شماری از کاربران ایرانی در شبکه های
ا ین

ب ین

ه ش تگ

های

چندین روز پیاده روی با رساندن خود شده بودند ،در ششم فروردین ماه سال  1394در راه اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوك در
به موگادیشو  -پایتخت سومالی ،-بازگشت به شهرشان ،کنارك ،مورد حمله یک گروه از رابطه با وضعیت هشت ماهی گیر دیگر
توسط دولت این کشور به ایران انتقال دزدان دریایی سومالیایی قرار گرفتند .دزدان دریایی بلوچ به راه انداخته شد که سهم به
داده شد .دزدان دریایی هشت نفر تمامی  21خدمه را به همراه لنج ربوده و به کشور
سزایی در رسانه ای شدن این موضوع
باقیمانده را به دو گروه تقسیم کرده

سومالی منتقل کردند.

شماره  74اند و در ازای آزادی  6نفر از گروگان
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داشت.
در نهایت روز دوشنبه  .0آبان ( .939

ها  -شامل ملوان و نزدیکان وی ،-از خانواده آن ها درخواست

 0نوامبر )17.4و سه روز پس از آغاز به کار کمپین آنالین تا

 977هزار دالر پول کرده اند و برای  6نفر دیگر در ازای آزادی

آزادی صیادان ایرانی ،بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور
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نداریم و قطع رابطه هستیم“ 1وی هم چنین اطالع رسانی این

یک دولت را توجیه پذیر و قابل قبول نمی دانستند .در این میان

موضوع را خیلی به نفع این افراد ندانست .این امر باعث شد تا

مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان ،در روز اول آذر

این موضوع از تیتر اول روزنامه ها کنار
گذاشته شود و حتی نزدیکان این
صیادان از فشار به خانواده ایشان جهت
مصاحبه نکردن با رسانه ها خبر دادند.
این اظهار نظر سخنگوی وزارت امور
خارجه باعث شد تا کمپین نیز به فعالیت
ها و خبر رسانی هایش پایان بدهد .با
وجود این فشارها اما بسیاری از فعاالن
اجتماعی بلوچ که به شرایط منطقه آگاه
بودند و حتی بسیاری از آن ها از نزدیک
در جریان وضعیت خانواده های این
ملوانان بوده و متوجه شده بودند که

مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت
زاهدان ،در روز اول آذر ماه سال  .939در نامه
هایی جداگانه به ”حسن شیخ محمود“ ،رئیس
جمهوری سومالی و محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران ،خواستار ”پیگیری و تالش برای
آزادی اسیران ایرانی دربند دزدان سومالیایی“ شد.

او در این نامه ها که تاکنون بی جواب مانده ،با
اظهار تاسف از کشته شدن  8تن از گروه 1.
نفره صیادان و با اشاره به وضعیت ”بسیار رقت
بار“ و ”قابل ترحم“ خواستار ”پیگیری جدی“ و
تالش برای آزادی افراد باقی مانده شد.

ماه سال  .939در نامه هایی جداگانه به
” حسن شیخ محمود“  ،رئیس جمهوری
سومالی و محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران ،خواستار ” پیگیری و تالش
برای آزادی اسیران ایرانی دربند دزدان
سومالیایی“ شد .او در این نامه ها که
تاکنون بی جواب مانده ،با اظهار تاسف از
کشته شدن  8تن از گروه  1.نفره
صیادان و با اشاره به وضعیت ”بسیار رقت
بار“ و ” قابل ترحم“ خواستار ” پیگیری
جدی“ و تالش برای آزادی افراد باقی
مانده شد.

متاسفانه بعضی از آن ها از شدت فقر به تکدی گری روی آورده

اما در تاریخ هفتم بهمن ماه سال گذشته ،انتشار چند ویدئو از این

اند ،به رسانه ای کردن این مسئله ادامه می دادند تا به دولت

صیادان به صورت مجزا ،باعث شد تا بار دیگر نامشان بر سر زبان

8

اقلیتهای قومی

خارجه ایران در نشستی خبری گفت ” :ما با سومالی رابطه

ایران جهت آزادسازی ملوانان فشار بیاورند و عدم داشتن رابطه با
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ها بیافتد .در این ویدئوها که در تاریخ  4دی ماه 14( .939

است.

دسامبر  )17.4ضبط شده اند ،چهار تن از این گروگان ها با نام

بسیاری از فعاالن اجتماعی-سیاسی و حقوق بشری بلوچ بر این

های ” جالل جمال الدین دهواری“” ،ابراهیم بلوچ نیا“” ،عبداهلل

نظر متفق اند که در کنار سایر تبعیضات اعمال شده بر مردم آن

نوهانی“ ،و ”محمد شریف پناهنده“ ،پس از معرفی خود از دولت

منطقه ،از جمله ”تحمیل فقر“ در استان سیستان و بلوچستان و

ایران و نیز افراد خیر ایرانی و هم چنین سازمان های بین المللی و

سایر مناطق بلوچ نشین در همجواری آن و نیز ”ایجاد فضای

حقوق بشری خواستار کمک به آن ها برای آزادی از دست دزدان

امنیتی“ در این استان ،بی اهمیتی به جان صیادان بلوچ نیز از
طرف حاکمیت ایران عمدی است .با این

دریایی شده بودند .این ویدئو ها نشان می
داد که آن ها از لحاظ جسمی بسیار ضعیف

طوالنی شدن مدت گروگانگیری و عدم

حال اکنون با توجه به کسب آرای بیش از

اقدامات دولت باعث نگرانی و ناراحتی خانواده هفتاد و سه درصدی دولت دوازدهم از این
و الغر شده اند.
طوالنی شدن مدت گروگانگیری و عدم صیادان شده است .این در حالیست که این استان ،توقع دارند که دولت حسن
اقدامات دولت باعث نگرانی و ناراحتی

خانواده ها مردمانی فقیر هستند و توان تهیه

روحانی نیز بدون در نظر گرفتن تفاوت

خانواده صیادان شده است .این در حالیست

حتی یک میلیون تومان را هم ندارند تا به

های ملی و مذهبی ،به خواست مردم این

که این خانواده ها مردمانی فقیر هستند و

گروگان ها برسانند .آن ها می گویند به

منطقه و خانواده های این گروگان ها

توان تهیه حتی یک میلیون تومان را هم مسئولین امنیتی و دولتی مراجعه کرده اند اما هر اهمیت داده و با توجه به نداشتن رابطه
ندارند تا به گروگان ها برسانند .آن ها می ارگانی متاسفانه به آن ها گفته است که آزادی دیپلماتیک با کشور سومالی از طریق
گویند به مسئولین امنیتی و دولتی مراجعه عزیزان شما ربطی به ما ندارد و ما نمیتوانیم سازمان ملل و دیگر سازمان های بشر
دوستانه ،تالش جدی خود را برای آزاد
کرده اند اما هر ارگانی متاسفانه به آن ها
برای آزادی آن ها کاری کنیم.
کردن این ملوانان آغاز کرده و ضمن این

گفته است که آزادی عزیزان شما ربطی به

شماره 74
تیر
 1396صیادان هم چنین انتقاد میکنند که چرا اخبار مربوط به سرنوشت

که جبران بخشی از اعتماد این مردم را کرده باشد ،انتظار بچه

ما ندارد و ما نمی توانیم برای آزادی آن ها کاری کنیم .خانواده

های این ملوانان برای دیدن دوباره پدران خود را به پایان

برساند.

تلخ عزیزانشان در رسانه های سراسری کم تر پوشش داده شده
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چرا دسترسی به اینترنت جزوی از حقوق بشر است؟
در اوایل ماه می ،دولت کنگو قراردادی به مبلغ  914میلیون
دالر با گروه ”مِر“ ))Merامضا کرد .گروه مِر یک شرکت
مشاوره امنیتی اسرائیلی با پیوندی عمیق با سرویس های

ترجمه از مرتضی هامونیان

اطالعاتی اسرائیل است .مِر ابزار نظارت بر نیروهای امنیتی

های مخالفان خود باشد ،به مزیت بسیار مهمی دست می یابد .اگر

خارجی را می فروشد و نتیجه محصوالتش ،یک سیستم بزرگ

نیروهای امنیتی در کنگو قادر به شناسایی و در هم شکستن

تجزیه و تحلیل داده ای است که پلتفرم هوشمند عمل

محافل رهبران مخالفان و گروه های جامعه مدنی شوند که در

راهبردی( Strategic Actionable Intelligence

کینشاسا تظاهرات به راه می اندازند ،قادر به تقویت شانس برنده

)Platformنامیده می شود .این پلتفرم به کاربران اجازه می

شدن کابیال خواهند بود.

دهد به منظور نفوذ به انجمن ها و گروه ها ،فعالیت آن ها را

بسیار ناخوش آیند است که مِر ،یک شرکت منحصر به فرد نیست.

نظارت و تحقیقات مخفی از آن ها انجام شود.

گروه نظارت بین المللی حفظ حریم شخصی کاربران در گزارش

دولت کنگو توضیحی درباره این که چرا چنین قراردادی امضا

اخیر بر صنایع نظارتی مشاهده کرد که  10شرکت اسرائیلی و .11

کرده ،نداده است .اما به نظر تصادفی نیست که رئیس جمهور

شرکت وابسته به ایاالت متحده ،تکنولوژی نظارتی و نفوذ را به

آماده به نبرد این کشور ،جوزف کابیال -که با بحران سیاسی در

مشتریان خود پیشنهاد می دهند.؛ اگرچه این فروش کامالً قانونی

خانه مواجه است ،-به طور ناگهانی عالقمند به تکنولوژی ای

نیست ،زیرا مرزهای اخالقی را در می نوردد .در نتیجه ،دولت ها

شده که می تواند به راحتی علیه مخالفان خود استفاده کند.

شروع به برخورد با درجه نظارت باالتری بر چنین معامالتی

پس از این که کابیال بیش از مدت قانونی خود در مقام ریاست

کردند .کمیسیون اروپا ،برای مثال کنترل صادرات فناوری نظارت

جمهوری باقی ماند -مدت قانونی که دسامبر گذشته تمام شده

در زمینه حقوق بشر را پیشنهاد کرد .به عالوه ،گزارش خانه آزادی

بود ، -اعتراض ها در کشور اوج گرفت .تنها به دنبال تظاهرات

در رابطه با آزادی شبکه های اینترنتی در سال  17.4اشاره کرد

پی در پی و فشارهای سنگین بین المللی ،او با برگزاری

که دو -سوم تمام کاربران اینترنت در کشورهایی ساکن اند که

انتخابات ملی تا پایان سال موافقت کرد .اما در این مسئله که

انتقاد از دولت ،ارتش یا قوانین مربوط به حوزه خانواده در معرض

کابیال قدرت را ،حداقل بدون مبارزه از دست بدهد ،تردید

سانسور بوده ،و این که در یک سال گذشته مقامات در  98کشور

زیادی وجود دارد.

دستگیری هایی را صرفاً براساس محتوای پست های رسانه های

اگر این مورد درست باشد ،این مبارزه شامل تقسیم و آزار و

اجتماعی انجام دادند .بیان این امر سخت است که چه تعداد از این

اذیت مخالفان و به احتمال زیاد خفه کردن آن ها می شود.

دستگیری ها ناشی از تکنولوژی های فروخته شده مِر است؛ اما

مجموعه مِر در زمینه ابزارهای نظارتی قطعاً کمک خواهد کرد.

گروه هایی تخمین می زنند که  19کشور ،حمالت فنی در برابر

با سازماندهی فزاینده اینترنتی فعاالن سیاسی و حقوق بشر،

منتقدان دولت و گروه های حقوق بشری را با استفاده از

یک رهبری اقتدارگرا هنگامی که قادر به جاسوسی در برنامه

محصوالت مشابه اجرا کرده اند.
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با این حال ،نظارت دیجیتال تنها یکی از ابزارهای در دسترس

مسائل آنالین از طریق تبلیغات کاذب ،محدود کردن دسترسی

دولت جهت سرکوب مخالفان است .یکی از استراتژی های

به اینترنت با غیرقابل دسترس کردن آن و آزار جسمی ،فشار یا

محبوب و موثرتر ،ایجاد سیستم هدفمند در قطع شبکه هاست .اگر

دستگیری فعاالن آنالین هستند .چنین رژیم هایی هم چنین

نارضایتی و تظاهرات استان خاصی را آشفته کرده ،پاسخ دادن به

حمله های سایبری را علیه سازمان های جامعه مدنی ،مخالفان

این آشوب قطع دسترسی به اینترنت محلی و ایجاد قطع مطلق

سیاسی و روزنامه نگاران به راه می اندازند و اطالعات را از

اطالعاتی است .در کامرون ،پال بیا که به تنهایی و به صورت

طریق قطع (IPجلوگیری از اتصاالت  IPهای خاص) و

وحشیانه ای در  99سال اخیر حکومت کرده ،سال گذشته برای

فیلترینگ (DNSدستکاری تبادل اطالعات الزم برای راه

سرکوب تظاهرات مناطق انگلیسی زبان این کشور بر تبعیض

اندازی اتصال به اینترنت) سانسور می کنند.

اقتصادی و درك سیاسی توسط اکثریت فرانسوی زبان ،از این

گروه های حامی چگونه باید پاسخگو باشند

تکنیک استفاده کرد .پاسخ بیا ،سریع و خشن بود .او اپراتورهای

اگرچه شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور فزاینده ای

تلفن همراه را

حقوق آنالین

ق طع

را مانند حق

ارتباط و عدم

آزادی بیان و

ارائه خدمات

حق ت ج مع

اینترنتی به

مسالمت آمیز

مناطق مسئله

به رسم یت

ت حت

شناخته ،اما

فشار قرار داد.

قوانین حقوق

ه م ین

بشر حمایت

اساس ،برای

صر یح

و

رو ش نی

از

برای

دار،
بر
39

روز

عکس از گتی ایمیج

شهروندان آن

آزادی ب یان

مناطق قادر به برقراری ارتباط با جهان داخل و خارج نبودند .در

در اینترنت و فعالیت در آن را شامل نشده است .همان طور که

زمانی که دولت دسترسی به اینترنت را بازگرداند ،خسارت

دیوید کی ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتقا و حفاظت حق

اقتصادی قابل توجه با برآوردی باالی  9میلیون دالر وجود داشت.

آزادی عقیده و بیان اشاره می کند ،نزدیک ترین قوانین

قطع اینترنت برای سرکوب مخالفان در سراسر جهان استفاده می

حفاظتی در ماده  .3اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده .3

شود .در حال حاضر سازمان حمایتی دسترسی در حال حاضر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نهفته است .ماده  .3بر

) .9 ، ) Access Nowخاموشی ناگهانی مستند شده در سال

آن است که ” هر کسی جهت جستجو ،دریافت و انتشار

 17.9را از جمله در برزیل ،هند و ترکیه گزارش کرده است .تا

اطالعات و ایده ها از طریق هر رسانه ای بدون مالحظات

سال  ،17.4لیست خاموشی ناگهانی در رابطه با  49کشور مانند

مرزی ،حق دارد“ 1اما مسئله این است که هیچ حق شناخته شده
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خاص بین المللی برای اینترنت وجود ندارد .این دو ماده به

داد .عالوه بر این ،دولت های سرکوب گر به دنبال دستکاری

قانون بین المللی برای به رسمیت شناختن چنین حقی نزدیک
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تکنولوژی هستند و حکومت های سرکوبگر نیز مشتاق اند که

به امری ورای مسئله مقابله با محدودیت های آنالین نیاز دارد.

این روند هماهنگی هرچه کندتر شود.

حامیان هم چنین می بایست بخش خصوصی را وادار کنند تا با

بنابراین ،بخشی از بار مسئولیت برای طرفداران این نوع نگرش،

استفاده از ابزار سرمایه گذاری خود و استفاده از آن برای تهدید ،بر

ایجاد فضای اقناع عمومی برای حق مستقل جهت بیان و

دولت هایی مطبوع خود فشار بیاورند.

ارتباط آنالین یا ارتقاء دادن دو ماده  .3به عنوان یک موضع

همان طور که فعاالن ،عملکرد کمپانی هایی نظیر ” نایک“ و

قانونی واقعی است .این امر مستلزم آگاهی سازی بیش تر،

”گپ“ در رابطه با استفاده از کار کودکان در کارگاه های ویتنامی

مبارزات انتخاباتی و خشم عمومی در هر زمانی است که یک

خود را شرم آور خوانده و محکوم کردند ،آن ها باید به شکل

دولت مرتکب عمل فاحشی که حقوق
آنالین شهروندان را محدود می کند،
می شود؛ مانند ممنوعیت شبکه های
رسانه های اجتماعی و سرویس
اینترنت موبایل در کشمیر توسط
دولت هندوستان .گروه هایی مانند
دسترسی حال حاضر )Access
) Nowگام های مهمی جهت

آگاهی سازی در ارتباط با قطع
اینترنت از طریق کمپین هایی نظیر
 #keepitonبرداشتند ،اما چنین
تالش هایی باید توسط اقدامات
خالق دیگر تکمیل شود .پیشنهادی
در آفریقا که توجهاتی به خود جلب

همان طور که فعاالن ،عملکرد کمپانی هایی نظیر
”نایک“ و ”گپ“ در رابطه با استفاده از کار کودکان در
کارگاه های ویتنامی خود را شرم آور خوانده و محکوم
کردند ،آن ها باید به شکل مشابهی با کشورهایی که
دسترسی به اینترنت را برای شهروندان خود مختل یا
منع کرده و یا جاسوسی می کنند ،رفتار کنند و به این
کشورها اخطار بدهند .برای مثال اتیوپی به سرعت
محدودیت های شدیدی بر اینترنت و ارتباطات تلفن
همراه تصویب کرده؛ از جمله نظارت و مراقبت شدید و
گسترده آنالینی که در اکتبر گذشته ،در پی ماه ها
تظاهرات ضد دولتی در سراسر کشور صورت گرفت و در
آدیس آبابا دسترسی اینترنتی تمام موبایل ها محدود و
هزاران غیرنظامی بازداشت شدند.

مشابهی با کشورهایی که دسترسی
به اینترنت را برای شهروندان خود
مختل یا منع کرده و یا جاسوسی
می کنند ،رفتار کنند و به این
کشورها اخطار بدهند .برای مثال
اتیوپی به سرعت محدودیت های
شدیدی بر اینترنت و ارتباطات تلفن
همراه تصویب کرده؛ از جمله نظارت

و مراقبت شدید و گسترده آنالینی
که در اکتبر گذشته ،در پی ماه ها
تظاهرات ضد دولتی در سراسر کشور
صورت گرفت و در آدیس آبابا
دسترسی اینترنتی تمام موبایل ها
محدود و هزاران غیرنظامی بازداشت

کرده ،عبارت است از داشتن مرکز اطالعات شبکه آفریقا

شدند .گروه های حامی باید به شرکت ها جهت تجدید نظر در

) )AFRINICکه آژانسی است که مسئولیت مدیریت و

سرمایه گذاری در اتیوپی فشار بیاورند .اتیوپی کشوری در شرق

تخصیص IPآدرس را برعهده دارد و برای نهادهای دولتی در

آفریقا است که شرکت ها از آسیا به منظور جستجوی منابع نیروی

کشورهایی که در آن ها قطع ناگهانی روی می دهد ،محدود

کار مقرون به صرفه در نساجی و تولید پوشاك به آن نقل مکان

شده است .چنین ایده ای می تواند برای اولین بار هزینه

کرده اند .فعاالن ،نیازمند وارد کردن عناصر معتبری در بازی

مستقیمی را به دولت هایی که از دسترسی به اینترنت جلوگیری

هستند؛ واداشتن مردم به پرسیدن این که آیا این از لحاظ اخالقی

می کنند ،تحمیل کند .اگرچه این پیشنهاد از مرحله فورموله

برای شرکت آگاه و حاضر در اجتماعی مانند ”اچ.اند.ام“ پذیرفته

کردن مسئله گذشته و کارکنان این آژانس مشخص کرده اند

است که به عنوان مثال در کشوری که به صورت سیستماتیک در

که این امر در فرم موجود خود عملی و عملیاتی نیست و نشان

آن نظارت و آزار و اذیت وجود دارد و حق دسترسی به اینترنت
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تر هستند ،اما هنجارها و اصول در حال رقابت با پیشرفت

می دهد که به تالش بیش تری از سوی فعاالن برای اندیشیدن
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برای مردم آن انکار میشود ،لباس خود را تولید کند؟

و دورنگری در حوزه منافع اقتصادی توجه کنند.

برای کارکرد و اثر بخش بودن این استراتژی ها ،جوامع حقوق

در واقع همان طور که این کشورها فروش سالح را با توجه به

بشری نیازمند ابزار حقوقی ،منابع و قابلیت هایی هستند .افزایش

سلسله مراتب تصمیم گیری و مالحظات از جمله امکان سوء

سیستم های هشدار دهنده برای زمانی که قطع شبکه رخ می دهد

استفاده محدود کرده اند ،باید فروش فناوری های حساس را هم

و بهبود توانایی نظارت ،هنگامی که دولت ها در حال مداخله در

بررسی و محدود کنند.

فعالیت آنالین هستند ،فعاالن را قادر خواهد ساخت که اعالم خطر

تاکنون ،جامعه حقوق بشری قادر به راه اندازی کمپینی همسان

کرده و جامعه بین المللی را برای محکوم کردن این رفتار بسیج

و موفق علیه دولت های سرکوبگری که اینترنت را محدود کرده

ک ن ند .م خا ل فان در

اند ،و یا استاندارهای بین

کشورهای سرکوبگر باید

المللی برای حفاظت از

بسیار تالش کنند و

دسترسی به اینترنت را

مبانی و تکنیک های

نقض کرده اند ،نبوده

درستی را برگزینند تا

است .این امر تا حدی به

بتوانند محدودیت های

این دلیل است که

دولتی را دور زده و

مسئله هنوز جدید است

امنیت دیجیتال بیش

و هنوز نتوانسته توجه

تری به دست آورند.

عمومی را به نسبت به

تدبیرگران باید هنگام

حساسیت آن جلب کند.

محدودیت در دسترسی

اما هم چنین ،می توان

به اینترنت و نظارت آنالین و آزارهایی این چنینی ،صدای خود را

درخواست کرد که گروه های حامی حقوق بشر ،دسترسی به

باال ببرند و با ذینفعان اصلی به مانند سفارتخانه ها ،شرکت های

اینترنت را به عنوان اولیتی قابل پیگیری و دستیابی بدانند :برای

مخابراتی ،ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و دیگر تصمیم گیران

بسیاری از گروه ها ،این مسئله به عنوان اولویت اول یا حتی دوم

مرتبط شوند تا بتوانند با نفوذ جمعی خود دولت های سرکوبگر را

رتبه بندی نشده است .تا زمانی که جامعه بین المللی به دادن

مهار سازند.

مجوز آزاد به شرکت هایی نظیر مِر ادامه می دهد ،آن ها هم به

به همین ترتیب ،شرکت هایی مانند مِر که تکنولوژی های نظارت

فروختن محصوالت به دولت های خودکامه ای ادامه خواهند داد

پیچیده و نفوذ را به دولت های سرکوبگر می فروشند ،باید با فشار

که به خود اجازه جاسوسی بر شهروندان ،آزار و اذیت مخالفان و

مواجه شوند .فعاالن باید بر این مسئله پافشاری کنند که تصمیم

انکار دسترسی مردم به اینترنت را می دهند.

سازان صریحاً مسائل حقوق بشری را در کنار سیاست های واردات
و صادراتشان در نظر بگیرند.
به عبارت دیگر ،هنگامی که ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا در حال

شماره 74
تیر
 1396خاصی را بدهند ،قانون گذاران باید به گونه ای برابر به خطرات

تصمیم گیری هستند که آیا اجازه فروش تکنولوژی به کشور

بالقوه حقوق بشری عالوه بر نگرانی های خود در حوزه امنیت ملی

توضیح:
این مطلب برگردان فارسی مطلبی است که تحت همین عنوان( Why
)Internet Access Is a Human Rightدر تاریخ  .جون
 ،17.0در وبسایت موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی )Carnegie
) Endowment for International Peaceبه قلم استیون
فلدشتاین به زبان انگلیسی منتشر شده است.
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فرصت طالیی وجود مولوی عبدالحمید برای اهل سنت و ایران
در گفتگو با تقی رحمانی
جایزه به منش و ویژگی های رفتاری ایشان در طول سال های
گذشته تعلق گرفته است؟
من اطالع دقیقی ندارم؛ ولی مسلماً یک عامل ،برخوردی بود که
گفتگو از سیمین روزگرد
تقی رحمانی ،نویسنده و عضو شورای فعاالن ملی مذهبی که
قریب یک سوم از عمر خود را در زندان به سر برده است ،چهره
ای نام آشنا در میان فعالین مدنی است .او تجربه مستقیمی از
مواجهه با محرومیت و عدم توسعه یافتگی در سیستان و
بلوچستان و هم چنین برخورد با مولوی عبدالحمید ،امام جمعه
اهل سنت زاهدان و از بلندپایه ترین رهبران اهل سنت ایران دارد.
ماهنامه خط صلح در این شماره با آقای رحمانی در خصوص
مولوی عبدالحمید و تاثیر این عالم مذهبی اهل سنت در کاهش

تنش ها و تضادها در استان سیستان و بلوچستان و اهل سنت
ایران گفتگو کرده است .او ،مولوی عبدالحمید را فردی بسیار
صمیمی و با تساهل و تسامح توصیف می کند و ایران گرایی امام
جمعه اهل سنت زاهدان را فرصتی طالیی می داند که باید توسط
مرکز نشینان و صاحبان قدرت در ایران مورد توجه قرار گیرد .این
فعال مدنی در این مصاحبه بر نقش حکومت و قدرت مرکزی در
برقراری این تعامل تاکید می کند و می گوید که این مناطق باید
به سمت توسعه پایدار ،غیرسیاسی ،غیر نظامی و غیرامنیتی شدن

مولوی عبدالحمید در مسئله گروگان گیری سربازها انجام داد و
واسط جان آن ها شد .دلیل دیگر ،قبول او در شورای ملی صلح

بود .در واقع مولوی در شورای ملی صلح که در سال .984
توسط خانم عبادی شکل گرفت و بیش از  87نفر در آن شورا
بودند ،نماینده ای فرستاد.
این نوع مواضع مولوی عبدالحمید و رفتارهای دیگر ایشان که از
اول هم متفاوت بود ،از ایشان شخصیت متمایزی ساخته است.
من یک تجربه شخصی از مولوی عبدالحمید دارم که مربوط به
مالقات من با ایشان در سال  .989است .در آن دیدار ،مولوی
عبدالحمید را یک شخصیت مدنی و کامالً متفاوت از چهره هایی
که معموالً از یک روحانی اهل سنت در یک منطقه دوردست
انتظار دارید ،دیدم .برای من این که ایشان رفتار و برخوردی
بسیار صمیمی و با تسامح داشتند ،خیلی جالب بود .دیگران هم
که در زمان های مختلف با مولوی عبدالحمید دیدار داشتند این
ویژگی ها را در ایشان دیده اند .اخیراً هم مواضعی که گرفته،
مواضعی است که در عین حال که به هویت اهل سنت توجه
دارد ،اما ملی گرایانه هم هست؛ یعنی ایران برایش اولویت دارد.

آیا این برداشت درستی است که گفته می شود قرار

پیش برود.
مشروح گفتگو با تقی رحمانی ،نویسنده ،فعال مدنی و فعال ملی
مذهبی در ذیل از نظر شما می گذرد.

گرفتن فردی با ویژگی های ایشان در سطوح رهبری
جامعه اهل سنت ایران ،در شرایطی که این جامعه از یک تبعیض
سیستماتیک رنج می برد ،باعث کاستن از ظرفیت خشونت های

جناب آقای رحمانی آیا جایزه کانون مدافعان حقوق

ممکن و تنش های قابل پیش بینی در جامعه ایران می شود؟

بشر که به واسطه خانم نرگس محمدی به مولوی

من معتقد هستم در این رابطه ،برخورد مرکز اصل و بسیار مهم

عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان تقدیم شد ،به خاطر نقش

تر است .مثالً در خصوص کردستان طی گزارشی که در سال
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کردند .از طرف دیگر در آن گزارش تاکید می شود که گروه

صورت بگیرد .اگرچه باید تاکید کرد که هنوز محدودیت های

مکتب قرآن که آقای کاك حسن امینی در آن حضور دارد،

بسیاری وجود دارد؛ از جمله این که مقامات مهم نمی توانند از

نمی تواند

میان سنی

یک گروه

ها -حتی در

بنیادگرا

مناطق سنی

قلمداد شود

نشین،-

و این گروه

انتخاب

در

شوند .این

کردستان

ها

نگاهی

نکاتی است

همه

نوگرایانه

که

دارند .اما

مورد توجه

شما

قرار گیرد.

مالحظه

تقی رحمانی  -عکس از رادیو فردا

باید

به نظر من

می کنید که چه رفتاری با این گروه شده است و کاك حسن

اگر این تعامل دوطرفه باشد ،تسامح و روح و فرهنگ ایرانی ،این

امینی ممنوع الخروج است(همانند مولوی عبدالحمید که تا

ظرفیت را دارد که اقوام ایرانی را در چارچوب منافع ملی دور هم

چند وقت پیش ممنوع الخروج بود) .و از طرف
دیگر ،در کردستان با توجه به فضایی که وجود
دارد ،چه رفتاری با فعالین مدنی می شود .به
عنوان نمونه ،چرا باید فردی مثل محمد صدیق
کبودوند  .7سال زندان بکشد؟ در حالی که ما
می دانیم حق کبودوند  .7سال زندان نیست و
هر چقدر صدای این آدم ها کم بشود ،مشکالت
بیش تر می شود .در واقع فشارها و رفتارهای
امنیتی و نظامی که در استان های کردستان و

اگر این تعامل دوطرفه باشد،
تسامح و روح و فرهنگ ایرانی ،این
ظرفیت را دارد که اقوام ایرانی را در
چارچوب منافع ملی دور هم جمع
کند .ولی منافع ملی ،باید منافع آن
ها را هم تامین کند .منافع ملی

نمی تواند فقط به مرکز نشین توجه
داشته باشد.

جمع کند .ولی منافع ملی ،باید منافع آن ها را
هم تامین کند .منافع ملی نمی تواند فقط به
مرکز نشین توجه داشته باشد .و این ها
چیزهایی است که ما به آن ها نیاز داریم .ولی
به طور کلی و جدای از همه این اجحاف ها،
رفتارهای بسیار بزرگوارانه ای که هم در کاك
حسن امینی ها می بینیم و هم در مولوی
عبدالحمید ها ،ناشی از روح ایرانی است که به
نظر من تسامح مذهبی را هم همراه خودش

سیستان و بلوچستان وجود دارد ،منطقی نیست.

کرده است .شما فرض کنید که اگر این ها گرایشی به جریان

همان طور که ما شاهد هستیم ،با آمدن استاندارد جدید

های افراطی مثل داعش داشتند ،در ایران چه فاجعه ای می

سیستان و بلوچستان ،آقای علی اوسط هاشمی ،در مجموع و

توانست رخ دهد .چرا که وقتی نیروهایی که خودی و متعلق به

با در نظر گرفتن تمام فشارها ،رفتارها بهتر بوده؛ نتیجه هم

همان کشور هستند ،به داعش می پیوندند ،قدرت عملیاتی آن ها

این است که می بینیم عملیات های مرگبار در این استان تا

وحشتناك تر از آن چه که هست ،باال می رود .واقعیت این است
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چه حد کم تر شده و این امکان فراهم شده که مقداری سازندگی

شماره 74
تیر
1396

گفتگو

که وجود این چهره ها در مناطق اهل سنت برای ایران نعمتی

این مسئله برای خود من روشن نیست .در واقع ما چیز زیادی از

بوده؛ اما هنوز حکومت چندان به حق این ها توجهی نکرده و باید

چگونگی و نحوه عملکرد پیوند منافع اقتصادی در استان

به خاطر خود ایران به این حقوق توجه شود.

سیستان و بلوچستان با نظامیان نمی دانیم .سیطره ای که برای

به نظر من ،ما برای آرامش و توسعه در این استان ها به عوامل

حفظ امنیت در سیستان و بلوچستان وجود دارد ،بحث روشنی

دیگری نیاز داریم که حکومت تا حد زیادی می تواند در این راستا

نیست .از طرفی خود مولوی عبدالحمید برخی افراد داخلی و آن

قدم پیش بگذارد .انتخاب وزیر سنی و یا استاندار اهل سنت(البته

هایی را که جوان تر و پیشرو تر هستند ،نقد می کند .مثالً بعد از

تاکید بر اهل سنت بودن نیست و منظور بیش تر بومی بودن و

انتخابات تحلیلی از یکی از سایت های دست راستی دیدم که

آشنا بودن نیروها به جو منطقه است) ،می تواند تاثیر به سزایی در

علت پیروزی آقای روحانی را اهل سنت می دانستند و معتقد

این زمینه داشته باشد .ما می دانیم هنوز این
رفتارها نیست ولی با این حال رفتارهای اهل
سنت ،خیلی سنجیده تر بوده است .مثالً
آقای مولوی عبدالحمید سخنی را در همین
ایام انتخابات خطاب به رئیس جمهور گفت
که همان سخنی بود که مهندس سحابی در
سال  .98.گفت .مهندس سحابی گفت،
هدف اصلی ما حفظ ایران است و مولوی

عبدالحمید هم امروز می گوید ،آقای رئیس
جمهور به مذهب و عقیده اشخاص توجه
نکنید و به ایران توجه کنید .وقتی چنین

مولوی عبدالحمید سخنی را در همین ایام
انتخابات خطاب به رئیس جمهور گفت که
همان سخنی بود که مهندس سحابی در
سال  .98.گفت .مهندس سحابی گفت،
هدف اصلی ما حفظ ایران است و مولوی
عبدالحمید هم امروز می گوید ،آقای رئیس
جمهور به مذهب و عقیده اشخاص توجه
نکنید و به ایران توجه کنید .وقتی چنین
سخنی از زبان یک مولوی مذهبی بیان می
شود ،بسیار حائز اهمیت است.

بودند ،جوانانی در سیستان و بلوچستان
هستند که می خواهند تصمیمات فردی
بگیرند و اگر ما به این ها توجه کنیم ،می
توانیم رای اهل سنت را برای گرایش راست
بعد از این کسب کنیم .ولی سوال مهم این
است که آیا در سیستان و بلوچستان با آن
فضای امنیتی و آن قطبی کردن ،ما می
توانیم زبان هموارتری پیدا کنیم؟ این نوع

برخورد با اهل سنت یا با کردها که اساساً
بازتولید یک نوع حالت فوق العاده در این
استان ها است ،یک مقدار هم به نحوه

سخنی از زبان یک مولوی مذهبی بیان می شود ،بسیار حائز

عملکرد گروه های سیاسی بر می گردد که فعالیت های

اهمیت است .او می توانست بگوید آقای رئیس جمهور فقط باید

مسلحانه انجام می دهند و وجود این گروه ها را توجیه پذیر می

به منافع ما که سنی و شیعه هستیم ،توجه کنید .این نگاه همانی

کند .خوب ،وقتی تمام این مسائل را کنار هم قرار دهیم ،متوجه

است که باید تقویت شود.

می شویم که شرایط این چند استان مرزی ما خیلی پیچیده

مولوی عبدالحمید در کاستن از تنش ها و خشونت های

است.

موجود که در سایه بی عدالتی گسترده در حق

آن چه مشخص است ،یکی از سیاست های توسعه پایدار این

شهروندان اهل سنت قابل تصور است ،ایفای نقش کلیدی می

است که سعی کند این استان ها را الاقل در مناطق شهری آن،

کند .با این حال حضور او توسط دستگاه های امنیتی محدود می

به سمت غیر سیاسی و غیر نظامی شدن و امنیتی شدن ببرد.

شود؛ در حدی که مثالً رئیس دفترش که داماد او هم بود با

مشکل دیگر این است که در بین نیروهای امنیتی ما ،بحث

اتهاماتی امنیتی راهی زندان می شود و اخیراً هم ایشان از سفر به

امنیت اولویت بیش تری نسبت به بحث حفاظت دارد .حفاظت

استان های دیگر منع شده اند .آیا این به این معنی است که

یک بحث علمی است در حالی که امنیت ،به معنای امنیتی
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نمی داند و مایل به حذف او است؟

کردن فضا است .در واقع حفظ امنیت در ذهن مسئوالن سیاسی

نظامی ایران با امنیتی کردن ،پیوند دارد .در همین انفجار مجلس
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هم شما دیدید که حفاظت ما بسیار پایین است .معموالً در

معنی دار است.

که وقتی گروه اول تحت حمله قرار گرفت ،گروه دوم

سطوح رهبری جامعه اهل سنت ایران قرار نگیرد و

بالفاصله بتواند آن را کنترل کند؛ اما گروه دومی وجود

سکان امور به دست افرادی بیفتد که رویه فعلی ایشان را نمی

نداشت .بعد از حمله ،مسئوالن آمدند و گفتند سپاه جان .97

پسندند ،با توجه به بی عدالتی گسترده در حق شهروندان سنی

نفر را نجات داد ،در صورتی که اصل اول حفاظت این است

مذهب ایران و جمعیت میلیونی آن ها چه پیامدهایی را در جامعه

که اساساً این عمل با آن تعداد آدم نباید صورت می گرفت.

ایران می توان تصور کرد؟

این دیدگاه در مورد کل مسائل امنیتی در استان ها هم وجود

قبل از مولوی عبدالحمید هم ،افرادی مثل مولوی عبدالمجید در

دارد که فضای امنیتی را با

سطح رهبری این جامعه قرار داشتند که

حفاظت اشتباه می گیرند .وقتی

وقتی یک جریان مورد هجوم مسلحانه قرار می گیرد ،آن ها هم تحت فشار زیادی قرار
از خودش دفاع می کند؛ دولت هم خارج از این قاعده گرفتند .اما من یک صبوری ساختاری

تر و به یک بحث کارشناسی

نیست .ولی آیا این مسئله توجیه گر است که دولت

در این افراد می بینم که شاید به روح

تبدیل می شود .باید تحلیل کرد

فعاالن مدنی را هم تحت فشار قرار دهد و منطقه را

ایرانی بر می گردد .به نظر من فاجعه

چنین است ،بحث خیلی پیچیده

گفتگو

جایی مثل مجلس ،شما باید دو گروه حفاظتی داشته باشید

در صورتی که فردی مانند مولوی عبدالحمید در

که چه طور امکان دارد ،فضای امنیتی کند؟ تجربه حفاظت در اروپا نشان می دهد که است اگر یک آدم ستیزه جو در این
امنیتی از این دو استان بیرون می شود بین این دو مسئله ،جدایی ایجاد کرد و فضا را سطح قرار بگیرد و بخواهد رفتار مقابله
برود ولی در عین حال حفاظت را امنیتی نکرد .در نتیجه استان ها باید از فضاهای امنیتی به مثل انجام دهد .به هر حال ممکن
باال برد .وقتی یک جریان مورد خارج شوند تا توسعه پایدار هم به وجود بیاید .تا فضای است در چنین حالتی ،حکومت مرکزی
هجوم مسلحانه قرار می گیرد ،از امنیتی هست ،همواره این بازی خطرناك مرگ و زندگی دست به امنیتی تر کردن فضا و
خودش دفاع می کند؛ دولت هم هم در آن جا جریان دارد و مانع توسعه پایدار می شود .سرکوب بیش تر بزند اما خسارت هم
خارج از این قاعده نیست .ولی آیا تمامی شاخصه های توسعه در ایران نشان می دهد ،دو باال می رود.
این مسئله توجیه گر است که استان کردستان و سیستان و بلوچستان از تمام استان رویه مولوی عبدالحمید در سیستان و
دولت فعاالن مدنی را هم تحت

های ایران عقب تر هستن و این معنی دار است.

فشار قرار دهد و منطقه را امنیتی

بلوچستان جا افتاده تر است .در
سیستان و بلوچستان ما شاهد حضور

کند؟ تجربه حفاظت در اروپا نشان می دهد که می شود بین

مولوی های رادیکال هم هستیم ولی در سطح و جایگاهی که

این دو مسئله ،جدایی ایجاد کرد و فضا را امنیتی نکرد .در

مولوی عبدالحمید هست ،قرار نمی گیرند .در واقع چون این یک

نتیجه استان ها باید از فضاهای امنیتی خارج شوند تا توسعه

انتخاب از پایین است ،خود جامعه اهل سنت سیستان و

پایدار هم به وجود بیاید .تا فضای امنیتی هست ،همواره این

بلوچستان ،این ها را پس می زند و این یک رفتار معنی دار

بازی خطرناك مرگ و زندگی هم در آن جا جریان دارد و

است .اگر دقت کنید ،در کردستان هم مشارکت مردم در مسائل

مانع توسعه پایدار می شود .تمامی شاخصه های توسعه در

سیاسی بسیار باالست .حتی در همین انتخابات اخیر ،خود مردم

ایران نشان می دهد ،دو استان کردستان و سیستان و

به طرز هوشمندانه ای وارد انتخابات شدند و یک جناح سیاسی را

بلوچستان از تمام استان های ایران عقب تر هستن و این

عقب زدند .همان طور که اشاره کردم ،اگر این چهره ها نباشند
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وضع ما خیلی خطرناك تر می شود .چنین چهره هایی نشان دهنده

می شود؟

عالئمی هم هستند .مولوی عبدالحمید همکاران و مشاوران بسیار

تجربه خود من در رابطه با این استان می گوید که بلوچستان یک

خوبی دارد .مشاوران جوانی که آدم های تیزهوشی هستند و حتی

بخش تجار دارد و یک بخش مردم عادی .اقتصاد بلوچستان باید

دید ملی دارند .من خودم به دانشگاه زاهدان رفتم و این افراد را که

عوض و صنعتی تر شود .این تجار که حامی مولوی عبدالحمید

اطرافیان مولوی هستند ،دیدم .این ها چیزهایی است که به نظر من

هم هستند ،امنیت می خواهند .آن ها مواد مخدر قاچاق نمی کنند

مانع از این می شود که چهره های تندرویی زمام امور را در دست

و در نهایت قاچاق این تجار مربوط به قاچاق کاالست که آن هم

بگیرند و دست به مقابله های وحشتناك بزنند .در بعضی کانال های

مشکالت خاص خودش را دارد .البته یک سری از این تجار هم

رسمی حکومت ،گاهی رفتارهای ناپسندی در پاسخ به یک سری

کارشان قاچاق نیست و در زمینه واردات فعال هستند .ببینید

کانال های رادیکال سنی ،صورت می گیرد .این مسائل به هر حال

رابطه اقتصادی یک مقدار با ویژگی سیاسی و مذهبی پیوند برقرار

تحریک آمیز است اما ما همیشه از طرف مقابل صبوری دیدیم .این

می کند .مثالً قاعده روحانیت شیعه از زمانی که شهری می شود،

صبوری فکر می کنم

مالحظه کارانه

مقداری ریشه دار

است و زیست

است و به نظر می

آرام در شهر را

رسد که ریشه اش در

در اولویت قرار

آن سازگاری فرهنگ

می دهند .دلیل

ایرانی باشد .البته

آن هم ارتباط

همیشه خطر وجود

با تجار بوده

دارد ،ولی حرف من

است .به این

این است که تا االن،

معنا که در ابتدا

ما شاهد رفتار معقولی

بازار تهران و یا

از طرف مولوی های
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بازار

مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان

سایر

شناخته شده در سیستان و بلوچستان و یا کاك ها در کردستان

شهرهای بزرگ در ایران ،حامی روحانیت بودند و بعد توده های

بودیم که با وجود این که گاه تحت فشار قرار می گیرند ،صبوری

مردم .ولی آن چه تنظیم رابطه می کند ،نقش اقتصادی هم

پیشه می کنند .به قول شریعتی ،درست است که اسالم یکی است،

هست .مولوی به گونه ای ،نمایندگی نقش اقتصادی بلوچستان را

ولی اسالم در هر کشور و هر سرزمینی با فرهنگ های مختلف

هم بر عهده دارد و در حقیقت آن فضای عمده ای که سرمایه را

مواجه می شود و آن فرهنگ ها مهر خودشان را می زنند و یک

در بلوچستان می چرخاند ،نمی آید به طرف مولوی ای که طرفدار

سری ویژگی هایی به آن اضافه می کنند .بی شک اسالم پاکستانی

درگیری باشد یا بخواهد مسئله را خونین کند .پس این را هم باید

یا اسالم اندونزیایی ،متفاوت از اسالم منطقه عربستان سعودی

در نظر گرفت و این ها همه رابطه هایی منطقی است .شما اگر به

است.

مرکز ایران هم اگر دقت کنید ،تیپ هایی مثل احمدی نژاد وقتی
آقای رحمانی ،در واقع شما معتقد هستید که اگر روزی

سرکار می آیند ،به سپاه گرایش پیدا می کنند .یا فاصله ای که

مولوی عبدالحمید هم نباشد ،توسط بدنه عمومی اهل

سپاه از موتلفه گرفته (اگرچه موتلفه دیگر نماینده تجاری بازار

سنت در ایران از آن روند مقابله به مثل خشونت آمیز ،جلوگیری

ایران نیست و خودش را به حکومت بیش از حد چسبانده است)،
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کلش حتی جرات نداشت بگوید موسوی کروبی را از حصر

کردستان این اتفاق نیفتاده؛ هرچند که باز هم کردها رای دادند.

بیرون بیاورید.

همان طور که اشاره کردم ،به طور کلی این به سازگاری ایرانی بر

در نتیجه می توان گفت ،مولوی عبدالحمید به تنهایی سخنگوی

می گردد که اوالً با توجه به شرایط ،جریان هایی که در حال

منافع جامعه ای هست که راس یا سر این منافع ،بعد از

حاضر در اقلیت هستند ،در اوج هوشیاری سعی می کنند کاری

روحانیون تجار هستند .منظور هم از تجار ،تجار بزرگ نیست،

کنند که تندروترها نیایند چون وضعشان بدتر می شود و در وهله

بلکه تجاری است که معیشتشان از تجارت تامین می شود و

دوم به هر حال در زمان آقای روحانی یک سری اقدامات مثبت در

تجارت هم چیزی نیست که

یک پدیده بسیار عجیبی هم که در سیستان و

بتواند با ناامنی اقتصادی همراه

بلوچستان وجود دارد ،مشارکت بسیار زنان در شورای شهر

شود.

است .این مسئله نشان می دهد که کارهای فرهنگی مثبتی

مولوی عبدالحمید در

نسبت به کلیت جامعه ما در آن منطقه صورت گرفته است.

هر دو انتخابات اخیر

به نظر من مولوی عبدالحمید و حتی کاك های کردستان،

ریاست جمهوری به صورت تمام

همه پیامشان صریحاً این است که اوالً مراقب باشید وضعیت

عیار از حسن روحانی حمایت

بدتر نشود و ثانیاً به فکر بهتر کردن وضع و یا الاقل برداشته

کرد .فکر می کنید این حمایت
برای این است که وضعیت اهل

سنت در دوره آقای روحانی بهتر
شده یا مولوی عبدالحمید هم

شدن قدم به قدم یک سری از تبعیض ها هستند .تبعیض پدر
همه ظلم هاست و پایه همه ظلم ها از تبعیض شروع می شود.
تبعیض با تفاوت فرق دارد؛ تبعیض یعنی این که ،یکی یک جا

چنان انتظار بهبود شرایط در
دولت آقای روحانی برای جامعه
اهل سنت را دارد یا صرفا این
حمایت را از آقای روحانی کرد
چون نیروهای مقابل حسن

حق بیش تری دارد ،اما تفاوت توان و تمایزها را نشان می
دهد .وقتی شما تبعیض قائل می شوید ،مسئله خودی و غیر
خودی به وجود می آید ،همین طور ادامه پیدا می کند و
زمانی شما به نقطه ای می رسید که اساساً دیگر فاصله
بسیار زیاد شده است.

گفتگو

باعث اضمحالل و ضعیف شدن این حزب شده است که دبیر

دلیل آن هم این است که مشکالت بسیار است .ولی مثالً در

سیستان و بلوچستان نسبت به قبل و
دوره احمدی نژاد صورت گرفته
است.
یک پدیده بسیار عجیبی هم که در
سیستان و بلوچستان وجود دارد،
مشارکت بسیار زنان در شورای شهر
است .این مسئله نشان می دهد که
کارهای فرهنگی مثبتی نسبت به
کلیت جامعه ما در آن منطقه صورت

گرفته است.
به نظر من مولوی عبدالحمید و حتی
کاك های کردستان ،همه پیامشان
صریحاً این است که اوالً مراقب
باشید وضعیت بدتر نشود و ثانیاً به
فکر بهتر کردن وضع و یا الاقل
برداشته شدن قدم به قدم یک سری

روحانی افراد تندرویی بودند که بیم آن می رفت در صورت

از تبعیض ها هستند .تبعیض پدر همه ظلم هاست و پایه همه

قدرت گرفتن وضعیت شهروندان سنی مذهب و شکاف بین

ظلم ها از تبعیض شروع می شود .تبعیض با تفاوت فرق دارد؛

شیعه و سنی از این هم بدتر بشود؟

تبعیض یعنی این که ،یکی یک جا حق بیش تری دارد ،اما تفاوت

همه این مسائل در موضع گیری مولوی عبدالحمید تاثیرگذار

توان و تمایزها را نشان می دهد .وقتی شما تبعیض قائل می

بوده است .در  8سال دولت احمدی نژاد ،وضعیت اهل سنت

شوید ،مسئله خودی و غیر خودی به وجود می آید ،همین طور

ایران به مراتب بدتر شد و واقعیت این است که وقتی آقای

ادامه پیدا می کند و زمانی شما به نقطه ای می رسید که اساساً

علی اوسط هاشمی استاندار شد ،یک سری اقدامات مثبت

دیگر فاصله بسیار زیاد شده است .مولوی به نظر من به همه این

صورت گرفت .البته رضایت هنوز به اندازه کافی حاصل نشده و

مسائل توجه دارد و خواسته ایشان از آقای روحانی این است که
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قدم های بیش تری بردارد .البته این قدم ها ،با فشارهای زیادی از

آن ها را عملی کند ،این به نفع کلیت نگاه اهل سنت به ایران می

طرف برخی مراجع مواجه خواهد شد؛ چون اختالفاتی بین شیعه و

شود .به هر حال در حال حاضر حکومت ایران به گونه ای نماینده

سنی وجود دارد .به نظر من روحانیون شیعه که در ایران حاکم

شیعه ها هم هست؛ حاال اگر این حکومت شیعه مطابق حتی

هستند و یا دستکم آن هایی که مقداری معقول تر هستند ،باید در

قانون اساسی خودش ،آزادی عمل بدهد ،این رویکرد به اصالح و

این حوزه بحثی مبنی بر این که خالصه اهل سنت مسلمان اند و

بازسازی رابطه شیعه و سنی در جهان هم کمک خواهد کرد.

نه منحرفینی که باید به راه راست هدایت شوند ،شروع کنند .آن

متاسفانه زمینه تنش بین شیعه و سنی به شکل وحشتناکی باال

چه به وجود آمده است ،جنگی است که بین دیدگاه های شیعه و

رفته است و این مسئله الاقل باید مدیریت شود.

سنی راه انداخته اند و این بسیار خطرناك است .باید به فرمول امام

وجود کسانی مثل مولوی عبدالحمید و کاك حسن امینی به

موسی صدر برگردیم .امام موسی صدر می گفت ما نه می خواهیم

عنوان یک پل خوب ارتباطی ،یک فرصت طالیی است که نباید

شیعه ای را سنی کنیم ،نه یک سنی را
شیعه کنیم و باید در رفتارهای خوب از هم
سبقت بگیریم .این مسئله در حال حاضر،
روح نیاز جامعه ماست .مسئله ای را که باید
در نظر بگیریم ،این است که ما در جهان
اسالم یک اقلیت هستیم؛ یک اقلیت
محض .درست است که در ایران اکثریت

شیعه هستند ،ولی در جهان ما اقلیت
هستیم .متاسفانه تبلیغات عربستان سعودی
هم طوری دارد از ایران در جهان چهره
سازی می کند که روحانیت شیعه را به یک
دیدگاه رافضی تبدیل کرده است .منتهی در

وجود کسانی مثل مولوی عبدالحمید و کاك
حسن امینی به عنوان یک پل خوب
ارتباطی ،یک فرصت طالیی است که نباید آن
را تبدیل به تهدید کنند .این افراد دستشان را
بارها برای دوستی به طرف حکومت مرکزی
دراز کردند اما با این حال ،جواب های مناسبی

دریافت نکردند .اصلی ترین دلیل هم این
است که متاسفانه در حکومت ایران ،در مرکز،
افراد تصمیم گیر گاه بنا به دعواهایی که با هم
دارند ،توی سر اقلیت ها و توی سر نیروهای
مخالف خودشان می زنند.

آن را تبدیل به تهدید کنند .این افراد دستشان
را بارها برای دوستی به طرف حکومت مرکزی
دراز کردند اما با این حال ،جواب های مناسبی
دریافت نکردند .اصلی ترین دلیل هم این
است که متاسفانه در حکومت ایران ،در مرکز،
افراد تصمیم گیر گاه بنا به دعواهایی که با هم
دارند ،توی سر اقلیت ها و توی سر نیروهای

مخالف خودشان می زنند .مولوی و امثال
مولوی ها حق دارند ضمن این که می توانند
قابل انتقاد باشند ،نقش منطقه ای خودشان را
بازی کنند .این نقش منطقه ای اتفاقاً چهره
ملی خواهد داشت و همان طور که گفته شد،

این قبیل تبلیغات یک سری مصداق ها از ظلم شیعه ها به سنی ها

این چهره ملی حتی در منطقه خاورمیانه می تواند به بازسازی

در ایران را هم نشان می دهند و همه این مسائل به هم متصل

رابطه شیعه و سنی در کل جهان ،کمک کند.

هستند .در این میان رفتار حکومت ایران باید به گونه ای باشد که

اگر در پایان نکته ای در این خصوص مانده است،

مقداری این فاصله و شکاف را کاهش دهد نه این که به فشار بیش

بفرمایید.

تر کمک کند .به تبع در این شرایط ،شخصیت هایی نظیر مولوی

این بحث بسیار مهمی است .و من باز هم می خواهم تاکید کنم

عبدالحمید و کاك حسن امینی و فعاالن مدنی جدا از مذهب ،اگر

که آن بخش از حکومت که به فکر اصالح برخی امور است ،به

در این مناطق آزادی عمل داشته باشند آن موقع دولت ایران می

چهره های مثل مولوی حتی برای منافع خودش نیاز دارد .در غیر

تواند به رفتار دولت عربستان در منطقه ظهران عربستان سعودی

این صورت ما وارد جدال های بسیار سخت تری می شویم و این

انتقاد کند و بگوید تو چرا این رفتار را داری .این نوع انتقاد آن موقع

جدال ها به هیچ عنوان به نفع جامعه اهل سنت یا شیعه نیست و

شماره 74
تیر
 1396حتی به اصالح رابطه شیعه و سنی کمک می کند .در واقع اگر

خواسته های مولوی عبدالحمید به دل بنشیند و آقای روحانی بتواند

جدای از بحث شیعه و سنی ،به نفع منافع ملی و هیچ یک از

ایرانیان نیست.
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تیم ملی فوتبال مردان ایران به جام جهانی  ۳٠۵۴صعود کرد.
صعودی که با دوره های قبلی متفاوت بود و از جمله مهم ترین
این تفاوت ها ،راه یابی کم دردسر و مستقیم تیم ملی ایران به

زنان

تماشای مسابقات ورزشی ،برای زنان ممنوع
محسن فرشیدی
روزنامه نگار و فعال برابری جنسیتی

معتبرترین تورنمنت جهانی در این رشته ورزشی بود .مسابقاتی

اعتراض ها به این موضوع اعالم کرد که سهمیه زنان به سرعت

که سال آینده در کشور روسیه برگزار می شود .به دنبال این

تمام شده است .حضور محدود و به نظر گلچین شده حدود ۲٠٠

صعود ،خیابان های مختلف کشور صحنه حضور هزاران پیر و

نفر از زنان در ورزشگاه محل مسابقات ،این واقعیت را نشان می

جوان شد که آن را جشن می گرفتند .خیابان هایی که برای

داد که از ابتدا نیز تصمیمی بر حضور زنان در ورزشگاه برای

جشن صعود و پیروزی های مختلف ورزشی ،تنها فضاهایی

تماشای مسابقات والیبال گرفته نشده است و تنها برای راضی نگاه

هستند که زنان می توانند به طور مشترك در کنار مردان حضور

داشتن فدراسیون جهانی مسابقات این اقدام صورت گرفته است.

داشته باشند .حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در

اندکی قبل از این مسابقات و زمان تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای

ورزشگاه ها نزدیک به چهار دهه و از ابتدای انقالب اسالمی در

ریاست جمهوری ،زنان در کنار مردان در ورزشگاه های کشور برای

ایران ممنوع است .هر چند این ممنوعیت به صورت محدود در

حمایت از نامزد خود حضور داشتند و برخی از نامزدها نیز قول به

برخی مواقع و در برخی مسابقات ورزشی برداشته شده است ،اما

پیگیری این موضوع داده بودند .میتینگ های انتخاباتی با حضور

به صورت کلی هنوز

هزاران زن و مرد که کنار

زنان از حضور در

هم نشسته بودند ،در

های

اس تاد یوم های م خ ت لف

م حروم

ورزشی برگزار شدند و این

ا س تاد یوم
ورز شی
هستند.

سوال را برای بسیاری

اندکی بعد از آن،

ایجاد کرد که چرا در

م ساب قات ج ها نی

مراسم های وداع با

والیبال مردان در

ورزشکاران ،جشن ها و

تهران برگزار شد.

کنسرت ها و یا میتینگ

فدراسیون جمهوری

های انتخاباتی زنان و

اسالمی ایران حضور زنان در ورزشگاه را تضمین کرده بود ،در

مردان در کنار هم حضور دارند و برای تماشای مسابقات ورزشی

غیر این صورت این فدراسیون می توانست با محرومیت های

این محدودیت ایجاد می شود .موضوعی که به نظر می رسد به

سنگین جهانی روبه رو شود .اما با مراجعه به بخش فروش بلیت

یک رویارویی بخش های تندور و مذهبی حاکمیت با زنان تبدیل

مسابقات ،سهیمه در نظر گرفته شده برای زنان در واقعیت وجود

شده است و هر دو طرف هم حاضر نیستند از خواسته خود کوتاه

نداشت و زنان امکان خرید بلیت را نداشتند .فدراسیون مقابل

بیایند؛ برای بخش هایی از حاکمیت برچیدن این ممنوعیت و برای
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زنان

زنان منصرف شدن از حضور در ورزشگاه ها که آن را حق اولیه

های مقامات سیاسی و ورزشی کشور بوده است .چالشی که به

خود می دانند.

نظر می رسد ریشه آن را باید در اراده برخی از مقام های صاحب

دولت های مختلف فارغ از جهت گیری های سیاسی شان ،در سال

قدرت مذهبی و مراجع تقلید در شهرهایی مثل قم و مشهد پیدا

ها و دوره های گذشته همواره قول پیگیری این موضوع را به نیمی

کرد.

از جامعه داده بودند ،موضوعی که به نظر می رسد رنگ و بوی

هر چند در سال های گذشته ،زنان به اشکال مختلف ،از جمله با

تبلیغاتی داشته و تا به امروز هیچ کدام رنگ واقعیت به خود نگرفته

تجمع مقابل ورزشگاه های کشور و یا با پوشیدن لباس هایی که

اند و به نظر نمی رسد اراده ای جدی نیز از سوی دولت ها در این

به آن ها ظاهری مردانه می داده ،تالش کرده اند وارد استادیوم

زمینه وجود داشته باشد.

های ورزشی شوند -که در برخی موارد نیز موفق به آن شده اند-

از ابتدای انقالب اسالمی در سال  ،۰۷حضور زنان به شکل های

 ،اما همواره این تالش ها با مقاومت بخش های مختلفی در بدنه

مختلف در عرصه های مختلف از جمله مسابقات ورزشی و هم

حاکمیت روبه رو شده است .بخش هایی صاحب نفوذ که به نظر

چنین دیدن مسابقات ورزشی محدود و ممنوع شد .در ابتدا ورزش

نمی رسد تصمیم جدی برای تغییر در این روند داشته باشند و در

زنان به کل حذف و سپس محدود به برخی رشته ها و مسابقات

نقطه مقابل زنانی که به نظر نمی رسد از این حق اولیه خود

داخلی گردید .اما دیدن مسابقات برای زنان همواره یکی از چالش

کوتاه بیایند.

عکس ماه
مسعود شجاعی ،کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ،در حمایت از جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ،مقابل در پلمپ شده این مرکز
حاضر شد.
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وقتی که کارورز و کارفرما هر دو بیکارند!
است که بتواند سنگ بزرگ بیکاری را تکان دهد.

اقتصادی

مهدی دهقان
روزنامه نگار

تشریح برنامه های طرح کارورزی گفت” :در این طرح جوانانی
که فارغ التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند ،ابتدا به مدت 6

امروزه ایران به یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید فارغ

ماه آموزش می بینند و یک سوم دستمزد اشتغال به آن ها داده

التحصیل در خاورمیانه و جهان تبدیل شده است و از ” یارانه تا

می شود ،تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار

کارانه“ یا به عبارت دیگر طرح کارورزی ،طرحی است که قرار

گرفته بشوند و این طرح یکی از برنامههای  .77روزه دولت

است به داد فارغ التحصیالن بیکار برسد .طبق گفته محمد

است“1

فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،ساالنه بین  877تا یک

طرح کارورزی چیست؟

میلیون نفر از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند و از

اشتغال ساالنه  .97هزار فارغ التحصیل بیکار در قالب طرح

سوی دیگر نزدیک به  09درصد جویندگان کار در کشور دارای

کارورزی با امتیاز معافیت  1ساله کارفرمایان از پرداخت حق

مدرك دانشگاهی هستند .این در حالی است که در سال  39حدود

بیمه از جمله اهداف این است که جامعه هدف طرح کارورزی،

یک میلیون و  177هزار صندلی در دانشگاه های کشور خالی

دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی  ۳۲ساله تا  ۲۳ساله با در

مانده است.

نظر گرفتن  ۳سال خدمت سربازی ،در همه رشته های

طبق گزارش منتشر شده مرکز آمار ،نرخ بیکاری در ایران  .116و

دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی

جمعیت بیکاران نیز بیش از  111میلیون نفر است و از سوی دیگر

هستند.

بیش از  9میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد و

طرح کارورزی ذیل طرح کاج یا همان طرح کارآفرینی و اشتغال

دولت قصد دارد با طرح کارورزی این مشکل را حل کند .طرحی

برای جوانان در دستور کار دولت قرار گرفته است .این طرح

که سالیان سال به صورت الکپشتی اجرا شده است اما تا قبل از

تاکنون در  ۴استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار

انتخابات ریاست جمهوری و وعده قالیباف برای ثبت نام از بیکاران

است امسال در کل استان های کشور اجرایی شود .در حال

و پرداخت یارانه  197هزار تومانی ،کسی از وجود این طرح خبر

حاضر کارورز برای برخورداری از مزیت های این طرح ضمن

نداشت.

مرا ج عه

طرح کارورزی دولت روحانی قبل از انتخابات برای مقابله با طرح

نشانی  ،karvarzi.mcls.gov.irباید در کاریابی های مجاز

پوپولیستی قالیباف ،بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و از آن

نیز ثبت نام کند .دوره کارورزی بین  ۴تا  ۰ماه است و دستمزد

تحت عنوان ”از یارانه تا کارانه“ یاد شد .طبق گفته ربیعی وزیر

این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال  ۹۰از

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،پیش بینی می شود بین  .19تا 177

سوی دولت پرداخت میشود که حدود  ۲۵٠هزار تومان برای هر
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روحانی نیز  1.اردیبهشت ماه سال جاری در برنامه خبری در

به

سا ما نه

ث بت

نام

به

فرد است.

شوند ،اما با مقایسه اهداف این طرح و جمعیت فارغ التحصیل

کارفرما یا همان واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در

بیکار ،می توان دریافت که طرح کارورزی بسیار کوچک تر از آن

قبال جذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند اما طبق گفته

25

با جدی تر شدن اجرای این طرح محمد اکبرنیا ،مدیرکل دفتر

ثبت نام مجدد برای کارورزان وجود ندارد و فرد متقاضی باید عدم

هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار نیز از افزایش ۳٠

سابقه شرکت در دوره کارورزی را در کارنامه خود داشته باشد.

درصدی تعداد مراجعه فارغ التحصیل بیکار به کاریابی ها خبر

سپری شدن حداقل سه ماه از ثبت نام در مرکز کاریابی و مشاوره

داد و گفت ” :سهم فعلی دفاتر کاریابی از بازار اشتغال ۳۰

شغلی از دیگر فاکتورهای الزم است و هم چنین کارورز باید در

درصد است“1

طول دوره کارورزی نسبت گذراندن دوره آموزشی ” آمادگی

جزئیات هفت خوان ثبت نام طرح کارورزی

شغلی“ از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کور و اخذ

اگر این طرح به موقع تامین اعتبار و با جدیت از سوی دولت

گواهینامه مربوطه اقدام کند.

پیگیری شود ،فارغ التحصیل بیکار باید هفت خوان ثبت نام

 8استان پایلوت

طرح کارورزی را با موفقیت پشت سر بگذارد .طرحی که به

بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان

ا ع ت قاد

دان ش گا هی

کارشناسان برای

موضوع مصوبه

جوان تحصیل

 9بهمن ماه

کرده هم چون

سال  39شورای

قماری است که

عالی اشت غال،

پایان مشخصی

های

ندارد،

وا

حد

ز یرا

پذیرنده مستفر

تام

در کالن شهرها

االختیار است و

از جمله تهران،

کان

ت بر یز،

کار فر ما
ا

م

کرج،

سوءاستفاده از
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طرح حدود  07درصد کارورزان جذب واحد مربوطه شده اند.

باشد .از دیگر شرایط جالب طرح کارورزی این است که امکان

اقتصادی

عالءالدین ازوجی مشاور وزیر کار ،در طرح های آزمایشی این

فارغ التحصیل بیکار باید کارت پایان خدمت یا معافیت داشته

مشهد ،اصفهان،

کارورز بسیار زیاد است.

شیراز ،اهواز و قم موظف هستند کمک هزینه ای معادل سهم

حداکثر سن فارغ التحصیالن بیکار مقطع کاردانی  ،19مقطع

پرداختی دولت و واحدهای پذیرنده مستقر در سایر نقاط کشور

کارشناسی  ،19کارشناسی ارشد  18و مقطع دکتری نیز 91

حداقل یک سوم معادل پرداختی دولت به کارورز پرداخت کنند.

سال است که  1سال خدمت سربازی نیز به آن اضافه می

هم چنین اگر واحد پذیرنده حداقل یک هفته و حداکثر  97روز

شود .اگر فرد متقاضی بیش تر از  9ماه سابقه بیمه ای تامین

تعطیل شود یا کارورز بیش از  9روز غیبت داشته باشد به طور

اجتماعی یا خدمات کشوری داشته باشد ،شامل این طرح نمی

کلی دوره کارورزی از درجه اعتبار ساقط می شود.

شود.

طرح کارورزی یا سراب اشتغال

هم چنین اگر  9سال از زمان فارغ التحصیل متقاضی سپری

بر اساس پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس نرخ بیکاری

شده باشد ،باز مجاز به ثبت نام در طرح نیست ،ضمن این که

ایران تا سال  ،۵۴٠٠در سناریوی خوش بینانه ،به حدود  ۵۰درصد
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و در سناریوی بدبینانه به حدود  ۳۰درصد می رسد .بر اساس

دانشگاهی به جمعیت متقاضی کار افزوده می شود .هم چنین

گزارش مرکز آمار نرخ تورم  01.درصد است ،باتوجه به این که

طبق پیش بینی جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس،

روحانی ،دولت را با نرخ تورم  67درصد از احمدی نژاد تحویل

ایران تا سال  .677با حدود  9میلیون بیکار مواجه خواهد بود.

گرفت و این موفقیت خوبی است؛ اما به چه قیمتی؟

البته مرکز پژوهش های مجلس اخیراً آمار  1تا  9میلیونی

طیب نیا ،وزیر اقتصاد ،طی چهارسال گذشته ضعف های اقتصاد را

جمعیت بیکار کشور را غیرواقعی دانست و رقم واقعی را 0

با موفقیت در تک نرخی کردن تورم توجیه کرده است .وی معتقد

میلیون نفر اعالم کرد.

است که دولت تب  67درجه بدن نیمه جان اقتصاد را به زیر .7

به اعتقاد حسین راغفر کارشناس اقتصادی ،نرخ بیکاری .116
درصد نشان دهنده میزان بیکاری

درجه رسانده است .اما باید گفت که
به طور طبیعی با قرار دادن هر
بیماری در فریزر تب آن کاهش پیدا
می کند اما بیماری آن عالج نمی

طیب نیا ،وزیر اقتصاد ،طی چهارسال گذشته ضعف
های اقتصاد را با موفقیت در تک نرخی کردن تورم توجیه
کرده است .وی معتقد است که دولت تب  67درجه بدن

شود .تورم به زیر  .7درصد رسیده

نیمه جان اقتصاد را به زیر  .7درجه رسانده است .اما باید

است اما اقتصاد به شدت رکودی و

گفت که به طور طبیعی با قرار دادن هر بیماری در فریزر

کسادتر شده است؛ با فریز کردن

تب آن کاهش پیدا می کند اما بیماری آن عالج نمی

اقتصاد و نامتعادل کردن طرف
عرضه و تقاضا به طور طبیعی نرخ

تورم کاهش پیدا می کند .به عبارت
عامیانه تر دولت برای درست کردن
ابروی اقتصاد ،چشم آن را هم کور

شود .تورم به زیر  .7درصد رسیده است اما اقتصاد به
شدت رکودی و کسادتر شده است؛ با فریز کردن اقتصاد و
نامتعادل کردن طرف عرضه و تقاضا به طور طبیعی نرخ
تورم کاهش پیدا می کند .به عبارت عامیانه تر دولت برای

کرده است.

درست کردن ابروی اقتصاد ،چشم آن را هم کور کرده

تعطیلی هزاران واحد تولیدی به

است.

به عنوان بیکار شناخته می شوند که
حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت
اقتصادی نداشته باشند .برای مثال
افرادی که در هفته  .9ساعت کار
می کنند ،دارای اشتغال ناقص
هستند .حاال اگر این افراد را نیز به
میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه

کنیم ،نرخ بیکاری واقعی به رقمی
حدود  99تا  67درصد افزایش می
یابد.
هم چنین بر اساس گزارش مرکز
آمار ایران از بین  ۵۵میلیون و ۲۹۳

دنبال سیاست های فاجعه آمیز دولت
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مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار

هزار و  ۳۳۷نفری که مدرك

احمدی نژاد ،در دولت روحانی نیز ادامه داشته است .بنابراین اگر

دانشگاهی گرفته اند ۴ ،میلیون و  ۰۴۴هزار و  ۷۷۰نفر شاغل و

دولت خواهان موفقیت طرح کارورزی است ،باید کارفرمایی وجود

یک میلیون و  ۲۴هزار و  ۵۳۹نفر هم به دنبال کار می گردند،

داشته باشد تا کارورز را جذب کند ،اما متاسفانه امروزه کارورز و

اما مهم تر و قابل تامل این که  ۰میلیون و  ۴۵۲هزار و ۲۳۳

کارفرما هر دو بیکار یا در شرف بیکاری هستند .لذا دولت ابتدا باید

نفر که دانشگاه رفته و مدرك هم دارند ،غیرفعال شده و هیچ

طرحی برای اشتغال یا ادامه حیات کارفرماها داشته باشد.

گونه تحرکی در جریان کسب و کار و فعالیت های اقتصادی

نگاهی به وضعیت آشفته اشتغال ایران

کشور ندارند.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ،وظیفه دولت اشتغال زایی
ساالنه  ۹۰٠هزار شغل در نظر گرفته شده است و در  ۰سال آینده

پانوشت:

باید حداقل برای  ۴میلیون و  ۷۰٠هزار تن شغل ایجاد شود .این

در این گزارش از آمار و اطالعات مرکز آمار ایران ،وزارت کار ،وزارت

در حالی است که طی  9سال آینده 9 ،میلیون فارغ التحصیل

صنعت و گفت وگوهای منتشر شده مسئوالن در خبرگزاری های خانه
ملت ،مهر و تسنیم استفاده شده است.
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کارورزی ،محرومیت و بیکاری جوانان
کودکانی که در دوران پس از انقالب به دنیا آمده اند ،وارد
در زمان تحصیل و خدمت سربازی در انتظار بوده اند تا بتوانند
وارد فضای کسب و کار بشوند .هر چند که این نسل از والدین

اجتماعی

چهارمین دهه زندگی خود می شوند .بسیاری از آن ها ،سال ها

بهداد بردبار
روزنامه نگار

خود تحصیلکرده تر است ،ولی باید سال ها در انتظار باشد تا

صعودی در پیش گیرد“)1( 1

بتواند کاری گیر بیاورد .به دلیل بیکاری خیلی از این جوان ها

دولت های پس از جنگ نتوانسته اند به میزان کافی کار ایجاد

نتوانستهاند ازدواج کنند.

کنند .تعداد فارغ التحصیالن از تعداد کارهایی که برای آن ها

بر اساس مطالعات آماری ” در میان مردان جوان بین بیست تا

ایجاد شده ،بیش تر است .سلمان خدادادی ،رئیس کمیسیون

بیست و نه سال ،کم تر از سه -چهارم دارای شغل هستند و

اجتماعی مجلس اخیرا گفته رقم بیکاری بین شش تا ده میلیون

تنها دو -پنجم این جمعیت ازدواج کرده و سه-چهارم این

است.

جمعیت با والدینشان زندگی می کنند .وضعیت زنان حتی از

دولت حسن روحانی نیز از زمان در دست گرفتن قدرت با دو

مردان هم وخیم تر است .تنها نیمی از آن ها شغل دارند ،سه-

مشکل عمده اقتصادی روبرو بوده است .تورم زیاد که محصول

پنجم ازدواج کرده اند و نزدیک به

نیمی از این جمعیت هنوز با خانواده

سیاست های دولت احمدی نژاد بود و

بر اساس مطالعات آماری ”در میان مردان

بیکاری جوانان.

خود زندگی می کنند .این موارد منجر جوان بین بیست تا بیست و نه سال ،کم تر از دولت روحانی با معرفی طرح کارورزی
به محرومیت اجتماعی این گروه شده سه-چهارم دارای شغل هستند و تنها دو-پنجم تصمیم دارد به اشتغال جوانان کمک کند،
است“).( 1

این جمعیت ازدواج کرده و سه-چهارم این

این طرح البته با مخالفت تشکیالت

مشکالت نسل جوان ایران برای ورود جمعیت با والدینشان زندگی می کنند .وضعیت کارگری و سازمان تامین اجتماعی روبرو
به دوران بزرگسالی ،استقالل مالی از زنان حتی از مردان هم وخیم تر است .تنها نیمی شده .در این طرح قرار است برای فارغ
خانواده ،یافتن کار و تهیه مسکن از آن ها شغل دارند ،سه-پنجم ازدواج کرده اند التحصیالن مقطع کاردانی و باالتر برای
تحت تاثیر انفجار جمعیتی ایران بعد از و نزدیک به نیمی از این جمعیت هنوز با خانواده دوره های چهار تا شش ماه در اختیار بنگاه
انقالب است” .انقالب پنجاه و هفت

خود زندگی می کنند .این موارد منجر به

آغاز یک مرحله متفاوت در رفتارهای

محرومیت اجتماعی این گروه شده است“1

جمعیتی ایران بود .دولت جدید

های اقتصادی و کارگاه ها قرار بگیرند.
طرح کارورزی چیست؟
دولت روحانی برای کاستن از تورم یک

سیاست های تنظیم خانواده را کنار گذاشت ،فشار روانی

برنامه ریاضتی را پیش گرفت و از هزینههای جاری و عمرانی

ضرورت تولید مثل در دوران جنگ و انقالب و نیز افت

دولت کاست .کم کردن هزینه های جاری و سیاست های ریاضتی

چشمگیر میزان اشتغال زنان سبب شدند تا نه تنها روند مثبت

نمی تواند اشتغال زا باشد.

کاهش رشد جمعیت متوقف شود ،که این شاخص بار دیگر سیر

برای مقابله با بیکاری جوانان تحصیلکرده ،دولت طرح کارورزی را
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التحصیالن جوان بتوانند با کسب مهارت و تجربه آمادگی ورود به

گوید باید حداقل شش میلیون درآمد داشت تا بتوان مستقل

محیط کار را کسب کنند.

زندگی کرد .او طرح کارورزی دولت را تنها مناسب کسانی می

هم چنین دولت یک بسته تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته

داند که بتوانند روی کمک خانواده خودشان حساب کنند .البته

اجتماعی
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معرفی کرده است .در این طرح پیش بینی شده است که فارغ

و یا مستقل زندگی کند باید چه قدر درآمد داشته باشد ،می

است .در صورت جذب کارورزان در واحد و
بنگاه اقتصادی مربوطه ،دولت تا  ۳سال۵٠٠ ،
درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد
کرد .بدین ترتیب کارفرمایان تا  ۳سال از
پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف
خواهند بود.
مخاطبان چه می گویند؟
صبا بیست و چهار سال دارد و فارغ التحصیل
معماری است .او این روزها در یک کافه کار
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تیر
1396

می کند و از این کار یک و نیم میلیون درآمد
دارد .او امیدی ندارد که به این زودی ها کار
مرتبطی با تحصیالتش بگیرد و به درآمد کار

صبا بیست و چهار سال دارد و
فارغ التحصیل معماری است .او این روزها
در یک کافه کار می کند و از این کار یک و
نیم میلیون درآمد دارد .او امیدی ندارد که به

این زودی ها کار مرتبطی با تحصیالتش
بگیرد و به درآمد کار خودش نیاز دارد .وقتی
از او می پرسم که اگر بخواهد ازدواج کند و
یا مستقل زندگی کند باید چه قدر درآمد
داشته باشد ،می گوید باید حداقل شش
میلیون درآمد داشت تا بتوان مستقل
زندگی کرد.

خودش نیاز دارد .وقتی از او می پرسم که اگر بخواهد ازدواج کند

صبا معتقد است که این طرح می تواند به
ورود دختران خانواده های سنتی به بازار
کار کمک کند .خیلی از خانواده ها با کار
کردن دخترانشان در کافه و رستوران
مخالفند ولی اگر یک نهاد دولتی و یا
کارخانه باشد به آن ها اجازه می دهند که
کار کنند.
مریم برای یکی از نهادهای زیر نظر
شهرداری کار می کند و با اضافه کاری
می تواند ماهی یک میلیون و دویست
هزار تومان درآمد کسب کند ،ولی تا
کنون بیمه و حق بازنشستگی را برایش

منظور نکرده اند .او می گوید اگر همین طرح را با دستمزد
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آزاد را پرداخت کنم.

پرداخت مالیات تامین کند .دولت با طراحی بسته تشویقی

نسار ساکن سنندج است و می گوید :در شهرستان ها اصالً کار

صاحبان سرمایه را حتی از پرداخت بیمه برای مدتی معاف کرده

نیست و درست است که سیصد هزار تومان خیلی کم است

است و هزینه درمان کارورزان هم به عهده خانواده ها خواهد بود.

ولی از خانه ماندن بهتر است.

پس از اجرای این طرح میزان بیکاری جوانان تحصیلکرده در

فقر فارغ التحصیالن

ظاهر کاهش می یابد ولی محرومیت و فقر طبقه جوان

داستان از این قرار است که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می

تحصیلکرده تداوم خواهد یافت .جوانانی که سال هایی را به

شوند .بر تعداد فقرا افزوده و درآمدشان
کم تر می شود و طبقه متوسط مدام
کوچک تر می شود .هم چنین فاصله
طبقه متوسط با ثروتمندان مدام بزرگ
تر می شود .تفاوت در درآمد خانواده
ها ناشی از تفاوت دستمزدها و سرمایه
است .طبقه متوسط توان خرید خانه را
از دست داده و خرید خانه برای

بسیاری از جوانان و میانساالن آرزویی
دست نیافتنی شده .در بعضی از سال
ها افزایش حداقل دستمزد کم تر از
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بود ولی با سیصد هزار تومان من نمی توانم اقساط دانشگاه

خدمات می تواند هزینه نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق

اجتماعی

نهصد هزار تومان و حق بیمه پرداخت کنند قابل قبول خواهد

به عهده خانواده ها انداخته اند .در صورتی که بخش صنعت و

تحصیل در دانشگاه و بعد خدمت سربازی
ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می شوند .بر تعداد
فقرا افزوده و درآمدشان کم تر می شود و طبقه
متوسط مدام کوچک تر می شود .هم چنین فاصله
طبقه متوسط با ثروتمندان مدام بزرگ تر می شود.
تفاوت در درآمد خانواده ها ناشی از تفاوت
دستمزدها و سرمایه است .طبقه متوسط توان
خرید خانه را از دست داده و خرید خانه برای
بسیاری از جوانان و میانساالن آرزویی دست
نیافتنی شده .در بعضی از سال ها افزایش حداقل

میزان تورم بوده.

دستمزد کم تر از میزان تورم بوده.

نابرابری یک اتفاق نیست بلکه در
طول زمان ساخته شده است .سیاست های دولت در شکاف

اختصاص داده اند ،حال باید نیروی کار
خود را به ارزان ترین شکل ممکن به
کارفرما عرضه کنند تا شاید کاری بتوانند
پیدا کنند.
اقتصاد ایران در وضعیت رکود است و
یکی از دالیل بی رونقی بازارها ،بی پولی
مردم است .دولت می تواند با افزایش

دستمزدها به اقتصاد رونق ببخشد ولی تا
کنون برنامه دولت معافیت های مالیاتی
برای صاحبان سرمایه و فشار بر جوانان
جویای کار بوده .مشاوران اقتصادی دولت
تصور می کنند که با ایجاد برنامه های

تشویقی برای صاحبان سرمایه ،می توانند اقتصاد را رونق دهند.

درآمد فقرا و ثروتمندان نقش داشته .طرح کارورزی و پرداخت
یک سوم حداقل دستمزد ،جوانان جویای کار را برای مدت
بیش تری در وضعیت وابستگی به خانواده ها و محرومیت نگاه
خواهد داشت .هزاران نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه ها امید
خود به یافتن کار مناسب با رشته تحصیلی خود را از دست
داده اند و از طرح کارورزی استقبال خواهند کرد ولی اشتغالی
که نتواند حداقل نیازهای معیشتی یک گروه را تامین کند ،تنها
منجر به تداوم محرومیت این گروه خواهد شد.
دولت ها با کاالیی سازی آموزش ،هزینه آموزش نیروی کار را

پانوشت ها:
1- For young men aged twenty to twenty-nine,
fewer than three in four have jobs, only two in five
are married, and nearly three-quarters still live with
their parents. Young women are in an even worse
situation: nearly half are unemployed, three in five
are married. Growing Up in Iran: Tough Times for
the Revolution’s Children, Javad Salehi-Isfahani,
Professor Virginia Tech
 -2پیوندی ،سعید ،انقالب خاموش جمعیتی ایران ،رادیو فردا 14 ،مردادماه
.93.
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حسن طایی :طرح کارورزی می تواند افراد را به سمت کارآفرینی سوق دهد
بیکاری صحبت می کند ،دالیل کارشناسی زیادی دارد .فرضاً

گفتگو

 17سال پیش می گفت اگر کسی یک روز در هفته مرجع (هفته
گفتگو از علی کالئی

ای که معموالً مامور سرشماری مراجعه می کند) ،کار کند ،این
فرد شاغل محسوب می شود .اما در حال حاضر تعریف این است

دکتر حسن طایی ،استاد و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه

که اگر فرد یک ساعت در هفته شغل داشته باشد ،شاغل به

طباطبایی است که در بخشی از دوران دولت یازدهم ،معاون

حساب می آید .با مطالعه اسناد و دالیل کارشناسی این سازمان،

اشتغال علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده است .او

ما متوجه می شویم که چنین حرفی محکمه پسند و درست

از دانشگاهیان مبرز در حوزه اشتغال و کار و از اقتصاددانان صاحب

است .از سوی دیگر در کنار این شاخص ،برای تحلیل بازار کار

اعتبار در کشور است.

یک کشور باید به شاخص های کلیدی بازار کار هم مراجعه

عنوان پایان نامه دوره فوق لیسانس او ” نیروی انسانی و روند

کنیم .این شاخص ها حدود بیست مورد است که بازار کار را از

اشتغال در اقتصاد ایران“ و عنوان رساله دکتری وی ” تخصیص

جنبه های گوناگون مورد امعان نظر قرار می دهد .بنابراین

زمان ،عرضه نیروی کار خانوار و تقاضای کاالها و خدمات“ بوده

سازمان جهانی کار نمی گوید که بیایید و فقط بر اساس همین

است.

یک شاخص کارتان را پیش ببرید .می گوید این تعریف بیکاری

ماهنامه خط صلح در این شماره و در خصوص مسئله بیکاری و

است ولی وقتی می خواهید بازار کار یک کشور را بررسی کنید،

طرح کارورزی دولت دوازدهم با وی گفتگو کرده است .حسن

باید بیست شاخص را مورد مالحظه قرار دهید .پس بنابراین

طایی معتقد است که ” اگر طرح کارورزی خوب اجرا شود و

بحث در این زمینه پیچیده است.

تخصیص های الزم به آن داده شود ،می تواند یکی از معضالت

دولت دوازدهم در حال حاضر چه تدابیر و برنامه

آموزش عالی ما را که آشنا نبودن دانش آموختگان با فضای کار

هایی برای کاهش آمار بیکاری در کشور دارد و شما

است ،برطرف کند“1

عزم مسئوالن را برای مهار بیکاری تا چه حد جدی ارزیابی می

آقای دکتر طایی ،اصوالً ایجاد شغل و کار به چه معنی

کنید؟

است؟ آیا می توان شغل ناپایدار را شغلی دانست که در

براساس اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه ای که دولت برای

آمار بیکاری لحاظ کرد؟

سال  .934تنظیم کرده ،حجم سرمایه گذاری ،میزان رشد

براساس استانداردهای جهانی ،آمارها و تعاریفی که وجود دارد ،اگر

اقتصادی ،تغییر و تحول در بودجه عمرانی ،بحث سرمایه گذاری

کسی در هفته یک ساعت هم شغلی داشته باشد که منجر به یک

خارجی ،بهبود فضای کسب و کار و برنامه های دیگری که در

درآمد پولی یا غیرپولی شود ،این فرد شاغل محسوب می شود .اما

سطح کالن بخش های اقتصادی –یعنی در سطح وزارت تعاون،

این که این شغل پایدار هست یا پایدار نیست ،این که آیا در بخش

کار و رفاه اجتماعی ،-در حال حاضر تدوین شده است ،به نظر

رسمی کار می کند یا غیر رسمی ،و آیا در بخش مولد مشغول به

می رسد که مهار اشتغال می خواهد مسئله دولت دوازدهم باشد.
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بنابراین با توجه به مطالبی که در برنامه ششم گفته شده و پیش

بنابراین اگر سازمان جهانی کار ) )ILOراجع به اشتغال و

نیازهایی که هم در کالم مسئولین هست و هم در اسناد و
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که بازار کار ما در سال  .934بهتر از سال  .939باشد .منتهی

بیکاری ،یکی از برنامه های دولت برای مهار

گفتگو

مدارك برنامه و بودجه سال  .934نوشته شده ،به نظر می آید

با توجه به عزم دولت دوازدهم در حل مشکل

هم تقاضای میلیونی داریم و در واقع با
مجموعه ای از بیکاران مواجه هستیم که
جمعیتشان میلیونی است .پس راه بسیار
بلند و دشواری به سمت یک بازار کار
متعادل پیش رو خواهیم داشت .باید یک
فضای قابل تحمل به وجود بیاید تا افراد
وقتی از دانشگاه ،آموزشگاه های فنی و
حرفه ای یا هرجای دیگری فارغ
التحصیل می شوند ،دوران جستجوی
شغلی شان کم باشد .با به وجود آمدن
این فضا ،وضعمان بهتر می شود؛ هرچند
با وضع مطلوب هنوز فاصله خواهیم
داشت.

ما در بازار کار هم عرضه و هم تقاضای
میلیونی داریم و در واقع با مجموعه ای از
بیکاران مواجه هستیم که جمعیتشان میلیونی
است .پس راه بسیار بلند و دشواری به سمت یک
بازار کار متعادل پیش رو خواهیم داشت .باید یک

فضای قابل تحمل به وجود بیاید تا افراد وقتی از
دانشگاه ،آموزشگاه های فنی و حرفه ای یا
هرجای دیگری فارغ التحصیل می شوند ،دوران
جستجوی شغلی شان کم باشد .با به وجود آمدن
این فضا ،وضعمان بهتر می شود؛ هرچند با
وضع مطلوب هنوز فاصله خواهیم داشت.

چه شد که دولت به چنین فکری افتاد؟
دو اصطالح Apprenticeship
Traineeshipدر ادبیات مربوط به
اقتصادِ کار و بازار کار به کرات مورد
استفاده قرار می گیرد ،که معادل فارسی
آن ها همان کارورزی و کارآموزی است.
این دو بحث در همه کشورها به طور
جدی مطرح است .بعضی کشورها از بدو
نظام آموزشی ،به ویژه در آموزش عالی و
حتی قبل از آموزش عالی دانشجو یا
دانش آموز را وادار می کنند که به
محیط کار سری بزند و وقتش را آن جا

هم بگذراند .یعنی همه وقت افراد در مدرسه یا دانشگاه سپری
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نمی شود .مثالً کشور آلمان ،سیستم آموزشی ای تحت عنوان

دوئال ))Dualیا دوگانه دارد .به این

بحث استاد -شاگردی را در روزگار

معنا که به صورت جدی بحث کارورزی

کشور آلمان ،سیستم آموزشی ای تحت عنوان دوئال کهن خودشان داشته اند .در حال

را در دانشگاه مورد امعان نظر قرار می

گفتگو

اجرا شد و موفقیت آمیز هم بود .کشورهای دیگر هم به نحوی

))Dualیا دوگانه دارد .به این معنا که به صورت

حاضر هم طرح کارورزی در دستور

دهد و به آن توجه می کند .در جدی بحث کارورزی را در دانشگاه مورد امعان نظر قرار کار دولت دوازدهم قرار گرفته است
کشورهایی نظیر آمریکا ،فرانسه یا

می دهد و به آن توجه می کند .در کشورهایی نظیر

انگلستان هم ،چنین مسئله ای وجود آمریکا ،فرانسه یا انگلستان هم ،چنین مسئله ای وجود

و من امیدوارم که این طرح بتواند در
فرآیند آشناسازی دانشجویان با

دارد .یعنی در رابطه با این که بحث دارد .یعنی در رابطه با این که بحث کارورزی از کجا آمده محیط کسب و کار موفق عمل کند.
کارورزی از کجا آمده است ،باید گفت است ،باید گفت که کارورزی مربوط می شود به فرآیند وقتی در خود وزارت کار در رابطه با
که کارورزی مربوط می شود به فرآیند گذار از مدرسه به بازار کار که یکی از برنامه هایی است این مسئله بحث می شود ،همیشه
گذار از مدرسه به بازار کار که یکی از که همه کشورها مدنظر دارند و سابقه تاریخی هم دارد .می گوییم موضوع توانمند سازی،
برنامه هایی است که همه کشورها منتها بعضی از کشورها سیستم های قوی تری دارند و ا ش ت غال پذ یری و کارآ فر ی نی
مدنظر دارند و سابقه تاریخی هم دارد.

برای آشنایی افراد با محیط کار ،حتی موضوع کار

منتها بعضی از کشورها سیستم های داوطلبانه مطرح می شود .بنابراین در همه کشورها این
قوی تری دارند و برای آشنایی افراد با

موضوع کارورزی و کارآموزی وجود داشته و دارد.

محیط کار ،حتی موضوع کار داوطلبانه

در ارتباط با کارورزی در ایران هم ،این
بحث در ادامه دانشگاه ،یعنی ادامه
آموزش و یادگیری اشتغال است .ما پیش
تر در کشور خودمان طرح استاد-
شاگردی را داشتیم .به این معنا که فرد
پس از سن خاصی و با اتمام دوران
مکتب و مدرسه ،به حجره ،کارگاه یا هر
مکانی که باالخره کسب و کاری بود،
می رفت و کار یاد می گرفت .کم کم که
کار یاد می گرفت خودش کارگر روزمزد
می شد .بعضی هایشان هم به مقام
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استادی می رسیدند و صاحب مکنتی می

توانمند سازی به معنای قادر ساختن
افراد به انجام عملی است .در واقع
بحث توانمند سازی را به کار می

مطرح می شود .بنابراین در همه کشورها این موضوع کارورزی و
کارآموزی وجود داشته و دارد.

دانشجویان و دانشگاهیان است.

بریم ،چرا که بیش تر توانمند کردن افراد در پیدا کردن یک

این طرح استاد-شاگردی به صورت
رسمی در کشور ما از  .7سال پیش و در دهه 87
چند بار اجرا شد و موفقیت آمیز هم بود .کشورهای
دیگر هم به نحوی بحث استاد-شاگردی را در روزگار
کهن خودشان داشته اند .در حال حاضر هم طرح
کارورزی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است

و من امیدوارم که این طرح بتواند در فرآیند آشناسازی
دانشجویان با محیط کسب و کار موفق عمل کند.
وقتی در خود وزارت کار در رابطه با این مسئله بحث
می شود ،همیشه می گوییم موضوع توانمند سازی،
اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانشگاهیان
است .توانمند سازی به معنای قادر ساختن افراد به
انجام عملی است.

صورت رسمی در کشور ما از  .7سال پیش و در دهه  87چند بار

فرصت شغلی ،حفظ و ارتقای آن
فرصت مد نظرمان است .تمام تالش
ما این است که این افراد هرچه بیش
تر ،اشتغال پذیر تر بشوند .مسئله ما در
وضعیت فعلی با بحث کارورزی بدین
صورت است .این طرح یک سری آئین
نامه های اجرایی هم دارد که مانند
همه کشورها با توجه به قوانین کار و
تجربیات داخلی و بین المللی این
مسئله را در نظر می گیرند که بخشی
از حقوق را دولت و بخشی را خود
کارفرما بدهد .معموالً مجموع این
دریافت هایی که کارورز از دولت و
کارفرما می گیرد هم ،کم تر از حداقل

دستمزد مشخص شده است و در واقع کارورز بخشی از حقوق را
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گفتگو
عکس از نسیم

اصالً نمی گیرد.
بحث های مختلفی در

اگر دانش آموختگان بیایند و در فضای کار گیرند که به دنبال شروع یک کسب
قرار بگیرند ،پیش بینی ما این است که بسیاری از این و کار بروند .بنابراین با توجه به

خصوص دانش بنیان شدن ها وقتی با محیط کار آشنایی های اولیه را پیدا می کنند ،فضای داخلی و بین المللی که به
اقتصاد کشور مطرح است .بحث از موضع حقوق بگیری منصرف می شوند و تصمیم می سمت دانایی گرایی هرچه بیش تر
کارورزی و این نوع استفاده از نیروی گیرند که به دنبال شروع یک کسب و کار بروند .بنابراین پیش می رود ،این افراد می خواهند
کار چه نسبتی با این مسئله دارد؟
با توجه به فضای داخلی و بین المللی که به سمت به سمت نوآوری و ایجاد کسب و
به طور عمده بحث کارورزی برای دانایی گرایی هرچه بیش تر پیش می رود ،این افراد می کارهای نوپا که در مرحله اول
دانش آموختگان دانشگاه ها در حال خواهند به سمت نوآوری و ایجاد کسب و کارهای نوپا خودشان خود اشتغال بشوند ،پیش
تدوین و بحث است و قرار است اجرا

که در مرحله اول خودشان خود اشتغال بشوند ،پیش

بروند؛ یعنی جزو کارکنان مستقل

شود .اگر دانش آموختگان بیایند و در بروند؛ یعنی جزو کارکنان مستقل شوند .بعد قدری که شوند .بعد قدری که وضعشان بهتر
فضای کار قرار بگیرند ،پیش بینی ما وضعشان بهتر شد ،افراد دیگری را هم باید به کار شد ،افراد دیگری را هم باید به کار
این است که بسیاری از این ها وقتی بگیرند تا در فرآیند کارفرمایی و بعد هم گسترش آن با بگیرند تا در فرآیند کارفرمایی و بعد
هم گسترش آن با بهره وری باال
با محیط کار آشنایی های اولیه را پیدا بهره وری باال قرار گیرند و به سمت یک کارآفرین
می کنند ،از موضع حقوق بگیری

جدی سوق داده شوند.

منصرف می شوند و تصمیم می

قرار گیرند و به سمت یک کارآفرین
جدی سوق داده شوند .بنابراین ما
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تصورمان بر این است که این بحث کارورزی هم می تواند زمینه

طرح کارورزی می تواند یکی از مشکالت نظام آموزش عالی ما

ای برای مزد و حقوق بگیری این افراد فراهم کند ،و هم می تواند

را که بسیار تئوریزه و نظری است ،حل کند و به سمت عمل

بعضی از آن ها را به سوی
کارآفرینی سوق دهد.

گفتگو

جناب طایی ،مسئله نیاز

گرایی دانش آموختگان ما راهگشا
اندازه و انتظار ما از این طرح باید محدود باشد .افزایش باشد .یعنی در واقع برای این که آن ها
تولید موضوع دیگری است .البته ما واقعاً نیازمند افزایش بتوانند در بازار کار وضعیت بهتری به

به افزایش تولید هم در تولید ،افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد باالی لحاظ حقوق و دستمزد و در اختیار
کشور بسیار جدی است .آیا این آن هستیم .همه این ها در جای خود درست است .اما در گرفتن فرصت شغلی ایفا کنند ،هرچه
طرح نسبتی با مسئله افزایش تولید رابطه با طرح کارورزی که مثالً امسال قرار است صد هزار بیش تر توانمندشان کند .در نتیجه می
هم برقرار می کند؟ و در واقع اساساً نفر را زیر پوشش قرار دهد ،با توجه به حجم  11میلیونی توان گفت که طرح کارورزی پل
نسبت این طرح با مسئله تولید شاغالن در کشور ،این که این افراد می خواهد چه حجم و ارتباطی بخش آموزش عالی کشور با
چه سطحی را در تولید تغییر بدهد ،بسیار نازل کم است .سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

چیست؟

ببینید ،اندازه و انتظار ما از این طرح همان طور که پیش تر گفتم ،طرح کارورزی یعنی آماده است.
باید محدود باشد .افزایش تولید

کردن دانش آموختگان برای ایفای نقش یک کارکنِ

با توجه به حجم میلیونی دانشجویان

موضوع دیگری است .البته ما واقعاً حقوق بگیر ،یک کارکنِ مستقل و یک کارکنی که خودش (می دانید که ما در حال حاضر حدود 9
نیازمند افزایش تولید ،افزایش سطح می تواند کارفرما باشد و چند نفر دیگر را هم استخدام
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد

کند .البته این مسئله زمان بر است.

باالی آن هستیم .همه این ها در

همین حدود به دانشگاه ها وارد می

شوند) ،اگر این طرح اگر خوب اجرا

جای خود درست است .اما در رابطه با طرح کارورزی که مثالً

شود و تخصیص های الزم به آن داده شود ،می تواند یکی از

امسال قرار است صد هزار نفر را زیر پوشش
قرار دهد ،با توجه به حجم  11میلیونی

میلیون دانشجو داریم و ساالنه هم در

معضالت آموزش عالی ما را که آشنا نبودن
طرح کارورزی می تواند یکی از

دانش آموختگان با فضای کار است ،برطرف

شاغالن در کشور ،این که این افراد می خواهد مشکالت نظام آموزش عالی ما را که بسیار کند .اگر ما بتوانیم طرح کارورزی را درست
چه حجم و چه سطحی را در تولید تغییر بدهد ،تئوریزه و نظری است ،حل کند و به سمت اجرا کنیم ،مثالً سال بعد به جای صد هزار
بسیار نازل کم است .همان طور که پیش تر عمل گرایی دانش آموختگان ما راهگشا نفر ،دویست هزار نفر از دانش آموختگان را
گفتم ،طرح کارورزی یعنی آماده کردن دانش

باشد .یعنی در واقع برای این که آن ها

می توان تحت پوشش این طرح قرار داد و

آموختگان برای ایفای نقش یک کارکنِ حقوق بتوانند در بازار کار وضعیت بهتری به لحاظ کم کم آن را در سطوح باالتر خواهیم برد تا
بگیر ،یک کارکنِ مستقل و یک کارکنی که حقوق و دستمزد و در اختیار گرفتن فرصت مکمل نظام آموزشی ما و مکمل درسی باشد
خودش می تواند کارفرما باشد و چند نفر دیگر شغلی ایفا کنند ،هرچه بیش تر توانمندشان که دانشجوها می خوانند .و در واقع اگر این
را هم استخدام کند .البته این مسئله زمان بر
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کند.

طرح کارورزی خوب اجرا شود ،یک مشکل
جدی را از اقتصاد ایران حل می کند.

است.
به عنوان آخرین سوال بفرمایید که این طرح چه نتایجی

دانشگاهیان ما باید مطابق با استانداردهای جهانی با بازار کار

را می تواند برای اقتصاد کشور به بار بیاورد و چشم انداز

آشنا شوند .این طرح می تواند این کار را انجام دهد.

با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

آن چیست؟
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کارورزی؛ طرحی قدیمی با نامی جدید برای غلبه بر مدرك محوری
شورای عالی اشتغالزایی ،در تاریخ  ۰بهمن ماه  ۵۲۹۰طرحی را
کار و رفاه اجتماعی تا تیرماه  34موظف به اجرایش شده است.
البته در دوران انتخابات نیز در مورد کارایی این طرح بسیار

فعال مدنی

مانور داده و طوری وانمود داده می شد که این طرح چنان

مخدر ذهن آشفته مردم جویای کار را تسکین بدهد .اما اصل طرح

برنامه ریزی شده است که معضل بیکاری را به تمامی ریشه

کارورزی چیست؟

کن می کند .به طور خالصه در این طرح فارغ التحصیالن

سعید مازندرانی ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

دانشگاه در سایت مرکز طرح ثبت نام می کنند و از طریق

گلستان ،شاید نزدیک ترین تعریف به حقیقت را در شورای اداری

وبسایت به صاحبکاران و کارفرمایان معرفی می شوند تا به

آق قال راجع به این طرح ارائه کرده است .وی با اشاره به این که

مدت چهار تا شش ماه -که بعضاً می تواند تا یازده ماه افزایش

طرح کارورزی محرك اشتغال است ،گفت” :این طرح را نباید با

یابد ، -کارآموز در عمل و محیط کار آموزش نظری را که قبالً

طرح های اشتغال زایی اشتباه گرفت .دولت در زمینه اشتغال طرح

فرا گرفته است ،با عمل تلفیق نموده و مهارت افزایی کند.

ها و تسهیالتی از جمله طرح اشتغال پایدار ،بسته رونق تولید و

حقوق مادی که به کارگر تعلق می گیرد از یک سوم حداقل

تسهیالت مختلف بانکی در نظر گرفته است“)۳(1

حقوق برای فارغ التحصیالن کاردانی شروع می شود و تا نود

البته همان طور که ذکر شد ،تعریف مورد اشاره کامل نیست و

درصد حقوق به فارغ التحصیالن دکتری ختم می شود .کارفرما

خود جانبدارانه است .اما حقیقت مطلب این است که در ایران

نیز بعد از پایان دوره الزامی به استخدام کارآموز ندارد و از نظر

کیفیت آموزش بسیار پایین است و به این هم ،نوعی اشرافیت

بیمه ،کارورز فقط از بیمه حوادث برخوردار می شود .نکته دیگر

تحصیلی اضافه شده که اصوالً انسان ایرانی از پایه به عنوان

این که ،این طرح شامل حال بیکارانی نم شود که فارغ

انسان ،محروم از احترام و کرامت انسانی است .دارا بودن از حداقل

التحصیل دانشگاه نیستند ).(.در نوشتار پیش رو سعی خواهد

احترام شرط اساسی خود سودمندپنداری و یا افتخار به خود به

شد اشکاالت و یا مزایای پیش رو و رابطه این طرح با معضل

عنوان سوبجکتیو انسانی است .یکی از راه هایی که انسان ایرانی

اجتماعی مدرك محور و بیکاری و فقر با عطف به مثال هایی

برای فایق آمدن بر این فقدان به آن دست می یازد ،ملقب شدن

از موارد موجود جامعه کارگری و کارمندی توضیح داده شود.

به لقب ها ،دکتر ،حاجی ،استاد و مهندس است که الاقل با توسل

اولین اِشکال به طرح کارورزی قالب یا هماهنگ نبودن اسم

به این القاب برای خود در جامعه احترامی کسب کند .البته نه این

طرح یاد شده با نامگذاری و تبلیغات صورت گرفته در مورد آن

که نگارنده مخالف تحصیل باشد؛ که برعکس اتفاقاً تحصیل علم

است .به عبارتی ،اطالق نام طرح کارورزی به این طرح که

شرط الزم توسعه از هر نظر است و اصوالً انسان قبل از یادگیری

مستقیماً چندان رابطه ای با ایجاد شغل ندارد ،مغالطه ای است

سواد و تحصیل علم در زمان غار نشینی چندان با حیوانات قابل

که برای تسکین درد بیکاری و فقر عمومی به کار گرفته می

تمایز نبود .اما بحث جانبی در این مورد بیش تر در تحصیل

شود تا برای مدتی کوتاه هم که شده ،این مُسکن به عنوان

زورکی و تحصیل به هر قیمتی فقط به ضمانت داشتن پسوند
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به نام طرح کارورزی به تصویب رسانده است که وزارت تعاون،

قهرمان قنبری
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تحصیلی است ،حاال وضعیت وقتی بغرنج تر و مضحک تر می

رفتاری جامعه باشند.

شود که حتی بعضی وقت ها ما با افرادی مواجه هستیم که زحمت

از بحث دور نشویم؛ این مدرك گرایی و این کیفیت دانشگاه و

تحصیل با کیفیت پایین و زحمت سفارش پایان نامه های

مدارس ولی برای ما مردم عادی که به دولتمردان وابسته

سفارشی از مغازه های چهارراهی را هم به خود نمی دهند و از

نیستیم ،بی شک یک فاجعه است .مردم عادی نه از این رانت ها

بازار سیاه مدارك تحصیلی خود را با قیمت گزافی خریدار می

بهره مند هستند و نه سفره شان منقوش به بهره نفت است؛ با

کنند .معموالً در زمان انتخابات که ما با آزادی و رقابت موسمی دو

این حال به معضالت مدرك گرایی دچار هستند و هر کس سعی

هفته ای مواجه می شویم ،بیش تر با این پدیده روبه رو هستیم و

می کند با هزار زحمت و هزینه و به هر قیمتی و از هر راهی

اکثراً یکی از موارد که کاندیداها از هم انتقاد می کنند جعلی بودن

مدرك تحصیلی کسب کند .اما در پایان سوای از پرستیژ

و یا تشکیک در صحت مدارك تحصیلی طرف مقابل است .طنز

اجتماعی و فخر فروشی ،این مردم عادی احتیاج به امرار معاش

تلخ هم این جاست که

دار ند و ا ین

چون ا ح ت ماالً مدارك

تحصیلی کسب شده باید

تحصیلی خود منتقد هم از

آن ها را به طرف شغل

چنین مجرایی کسب شده

مطلوبشان هدایت کند .در

است ،بعد از مدتی سر و

این جا با این حقیقت تلخ

صداها می خوابد و روز از

مواجه می شویم که کیفیت

نو و روزی از نو .پایین

تحصیلی در ایران پایین

بودن کیفیت تحصیل البته

است و بازار کار هم بسیار

برای دولتمردان خطر

م حدود

طرح

شغلی به ارمغان نمی آورد

کارورزی در راستای تکمیل

ا ست.

مدرك

و بیش تر به عنوان لقبی برای پرستیژ اجتماعی و دانایی مطلق

نواقص تحصیل یا ارتقای مهارت های فاعل تحصیل کننده،

بودنشان به کار گرفته می شود .در این میان البته بدبخت اصلی ما

طراحی شده است که با ارائه رانت کارگر رایگان به صاحبان کار،

هستیم که دولتمردانمان همه دکتر و پرفسور هستند و ادعا می

دولت می خواهد با یک تیر دو نشان بزند :در مرحله اول کارآموز

کنند چندین کتاب و مقاله به زبان انگلیسی نوشته اند و هنوز مثل

را که کیفیت تحصیلی نامناسبی داشته ،با نیاز مهارت های بازار

احمدی نژاد بعد از بیست سال معلم زبان خصوصی داشتن ،اندك

کار آشنا و یا هماهنگ کند و از این طریق هم نیروی کار ماهر

تسلطی به زبان انگلیسی ندارند )۲(.البته در این میان روحانی

برای بازار کار تربیت کند و هم این که امید داشته باشد کارآموز

رئیس جمهور فعلی و برادرشان هم چندان کارنامه روشنی ندارند و

بعد از طی مرحله کارآموزی به مرحله شاغل بودن ارتقا پیدا کند.

می شود گفت مبتال به همان اپیدمی عمومی هستند .یکی از

و در مرحله دوم هم ،با شش ماه تا یک سال کار ارزان و رایگان

مزایای مدارك تحصیلی برای حاکمان این است که مسئولین با

برای صاحبکار رونقی به کسب و کار او ببخشد و این رونق در

آن خود را تافته ای جدابافته و یا به عبارتی دیگر ،خود را لقمان

مجموع باعث رونق اقتصاد کشور شود.

حکیم حس می کنند و در این مورد انتظار این که اصوالً به ما

در مرحله اول این پرسش ایجاد می شود و یا این انتقاد به دولت
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وارد است که چرا عوض ارتقای کیفیت سطح آموزش در مدارس

این ها یعنی مسئوالن ما هستند که قرار است الگوی اخالقی-

و دانشگاه ها ،به فکر تکمیل کیفی این آموزش در بازار کار
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وجود دارد و هم آن که مراکز تصمیم گیری در سیستم آن قدر

در بلندمدت را دارا هستند.

پیچیده است که علی رغم این که مسئولین خودشان هم گاه از

اما آیا قانوناً و اخالقاً دولت مجاز به ارائه طرح مهارت آموزی به

این مسئله می نالند ،تغییر این سیستم و ارتقای کیفیت

نام طرح و ایده ای که ایجاد شغل می کند ،-است؟ در مرحله اول

آموزشی امری بسیار سخت است .نکته مهم در سخت بودن

بزرگ ترین اشتباه اخالقی دولت در این طرح ،بازی با کلمات و

این اصالح به این مسئله باز می گردد که بسیاری از اساتید و

استفاده از اسلوگان های نامربوط به اصل طرح است .یعنی اگر

مسئولین آموزشی و یا مسئولین کشور فارغ التحصیل همین

کیفیت آموزش در مدارس ،سازمان های فنی حرفه ای و دانشگاه

سیستم آموزشی هستند و اکثر آن ها هم ملقب به مدارکی

ها ضعیف و ناکافی است ،باید سعی شود این مسئله با همکاری

شده اند که چندان در آن سررشته ای ندارند .یعنی این تولید

سازمان های آموزشی و سازمان هایی که کارایی ضعیف دارند

معیوب خود معلول چرخه معیوب است .وضع مدرك محوری

حل شده و یا اصالً به عنوان یک ضعف مطرح شود و به صورت

هم بیش از این خراب است که آن را بتوان در عرض چند سال

عمومی و تخصصی در مورد آن بحث شود تا به صورت ریشه ای

ترمیم کرد .حتی زمانی روحانیت به لباس و مرتبه آخوند کفایت

این مسئله حل شود .اما دولت با نامگذاری نادرست طرح ،طرح

می کردند ولی االن دیگر آن ها هم دنبال دست و پا کردن

مهارت آموزی و کار رایگان را به عنوان برنامه ای مطرح می کند

مدرکی دانشگاهی هستند تا برای خود اعتبار کسب کنند .برادر

که قرار است بیکاری را کاهش دهد و یا درمانی برای بیکاری

رهبر انقالب ،آیت اهلل سید محمد خامنه ای ،رئیس بنیاد فلسفه

مزمن باشد .یعنی اشتباه اول دولت -که عمد است ،-رنگ کردن

مالصدرا در رزومه معرفی خود در وبسایت بنیاد مالصدرا،

گنجشک و قالب کردنش به مشتری به نام بلبل هفت رنگ است.

تحصیالت حوزوی خود را در حقوق و فقه معادل دکتری و در

اما اگر از این اشتباه لغو بگذریم -که البته کوچک هم نیست و

فلسفه و عرفان معادل فوق تخصصی فلسفه و عرفان معرفی

مردم حق دارند که حقیقت ماجرا را بدانند ،-این طرح کم و بیش

می کند )۴( .با صرف نظر از این که اصوالً هیچ دانشگاهی در

در نهادهای دیگر سال هاست که اجرا می شود و به خاطر

دنیا رشته ای به نام فوق تخصص فلسفه و عرفان ندارد ،نکته

بیکاری و فقر مزمن ،مردم هم به استثماری خودخواسته تن می

اساسی این مسئله اما این جاست ،صاحبان قدرت در ایران به

دهند تا بلکه در آینده صاحب شغلی با حداقل درآمد بشوند .مثالً،

نوعی از نداشتن لقب تحصیلی دانشگاهی احساس حقارت می

ده ها هزار مربی پیش دبستانی بعضاً بیش از ده سال است که با

کنند و از همین رو ،برای خود لقبی می تراشند .در چنین

حقوق ماهیانه بیست تا دویست -سیصد هزار تومان به صورت

شرایطی ،این که ما انتظار داشته باشیم آن ها خودشان با این

شرکتی برای آموزش و پروش کار می کنند؛ به این امید که روزی

فرهنگ اخالقی مضر مقابله کنند و در بلند مدت با برگرداندن

به استخدام رسمی آموزش پرورش دربیایند .یا معلمین حق

انسانیت انسان ها به آن ها ،به تولید فرهنگی اخالقی کمک

التدریس در مدارس یا بعضاً دانشگاه ها سال هاست که با حقوقی

کنند که نفس انسان بودن را شرط کافی حداقلی از احترام

تقریباً نزدیک به هفتصد هزار تومان بدون برخورداری از مزایای

داشتن در جامعه جا بیندازند ،به نظر نگارنده کار ناممکن است.

شغلی مانند تعطیلی استعالجی و یا برخورداری از حقوق در

البته هر چند هنوز می توان به جامعه مدنی و عموم انسان ها

روزهای تعطیل برای آموزش پرورش و وزارت علوم کار می کنند.

در این زمینه امیدوار بود و البته شاهد دغدغه هایی از این

البته وضعیت گروه دوم نسبت به گروه اول کمی بهتر است ،اما
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مدرك محوری ،واقعیت این است که نه اراده ای بر این کار

بعضی از فعالین مدنی هستیم که در مجموع توان فرهنگ سازی

اقتصادی

است؟ در پاسخ به ارتقای کیفیت آموزش و مقابله با فرهنگ

زمینه هم در میان بعضی روشنفکران مانند مصطفی ملکیان و یا
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برخوردی که آموزش و پرورش با مربیان پیش دبستانی می کند،

یعنی کسی که معماری خوانده است ،می تواند در کارگاه ریخته

میلیون ها سال نوری دورتر از انسانیت است .یعنی تصور کنید که

گری مهارت آموزی کند .در واقع دست کارفرما تا حدی باز است

ده سال با حقوقی ماهیانه از بیست هزار تومان تا حداکثر سیصد

و اصوالً هم مردم برای تصاحب کار دائمی حاضر به هر گونه

هزار تومان کار کردن با این تورم و مخارج چقدر تحمیل شرایط

استثمار شدن هستند .یعنی کارورز ممکن است برای فرار از

غیرانسانی و غیر قابل تحمل به این عزیزان است و هنوز هم در

بیکاری به کاری تن دهد که به رشته تحصیلی اش ربطی ندارد و

به پاشنه سابق می چرخد .متاسفانه دو نفر از کشته شدگان در

باز ممکن است این چرخه معیوب آموزش ناقص دوباره تکرار

حمله تروریستی داعش به مجلس هم از معلمین حق التدریسی

شود .نکته دوم این است که دولت این مهارت را کارآموزی نام

بود که به خاطر وضعیت بغرنج استخدامی خود ،داد به مجلس

نهاده است که در آن کارورز تحت مدیریت مربی آموزش به

برده بودند .در واقع

ار ت قای سطح ک ی فی

احتمال این می رود

مهارت شغلی اقدام می

که مردم برای فرار از

کند .اما این که مربی

فقر و بیکاری از این

کیست و چه شرایطی

طرح هم مانند گذشته

باید داشته باشد ،چندان

استقبال کنند؛ چنان

مشخص نیست و بیش تر

که از معلمی حق

صاحبکار ،سرکارگر و یا

التدریسی و یا مربی

استادکار و یا در نهایت

دب س تا نی

مهندس بخش است که

استقبال کرده اند.

اختیار کارورز دست او

پ یش

مسئله اول این جا راضی شدن استقبال کنندگان از طرح استثمار

خواهد بود تا زمان مدت کاروزری تمام و قرارداد فسخ شود .در

خود توسط کارفرما و دولت است .این جا واقعیتی وجود دارد که

این زمان یا صاحبکار از کار کارورز خوشش می آید و او را

مردم تقصیر ندارند .باالخره انسان اگر گرسنه باشد ،مجبور است

استخدام می کند و یا این که کارورز مهارت را افزایش داده و

خیلی کارها بکند و راضی شدن به استثمار خود به صورت موقتی

خود به دنبال کار دیگری می رود .در این جا رابطه مربی با

برای آینده ای باثبات تر برای مردم قابل قبول است .انتقاد اصلی

تعریف نامشخص با کارورز هیچ گونه ضابطه ای ندارد و اصوالً

به دولت وارد است که عوض این که به صورت قانونی با این

استانداردی با نحوه آموزش یا صالحیت و دانش مربی در حوزه

استثمار مقابله کند و با ارائه توضیحات و تبلیغات مردم را با حقوق

آموزش گنجانده نشده است و باالتر از آن مربی می تواند از

خویش آشنا سازد تا راضی به استثمار شدن خود نشوند ،خود این

کارورز هر گونه که می خواهد و در هر کجا که به نفع خودش

روند ،خود استثماری را تشویق می کند و حتی آن را به عنوان

بود کار بکشد؛ چون که درست است دولت اعالم کرده سازمان

درمانی برای حل کردن مسئله بیکاری و رشد اقتصاد تبلیغ و اجرا

فنی و حرفه ای ملزم است صالحیت مربیان را مورد آزمون قرار

می کند.

داده و تایید کند اما واقعیت این است که در یک ماه و یک سال،
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استاندارد سرکارگر و استادکارهای موجود را با استاندارد باال مورد

در رشته ای که تحصیل کرده است به مهارت آموزی ادامه بدهد.

آزمون قرار داد ،یعنی در نهایت به احتمال زیاد این کار شُل و ول

آیا این طرح توان اشتغال زایی را دارد؟ جواب به این سوال مرکب

نه می توان این قدر نیرو تربیت کرد و نه می توان با شرایط

39

در نقطه مقابل -همان طور که گفته شد ،-کیفیت آموزش در

استثمار و چپاول حقوق با هیچ کدام از اخالقیات سکوالر هم

کشور ما ضعیف است و کارورز می تواند با یک سال کار عملی

سازگار نیست .اگر بخواهیم رك سخن بگویم این کار یک نوع

در محیط کار مهارت خود را تکمیل کرده و امیدوار باشد که یا

برده داری و دزدی در روز روشن است؛ آن هم دزدی از آسیب

در کارگاهی که طرح را گذرانده و یا جایی دیگر کاری دائمی را

پذیرترین اقشار جامعه .ممکن است که گفته شود فاعالن عمل

صاحب شود .مثالً ما همیشه گاهی بر خود در زمان حال

کارورزی یا معلمان پیش دبستانی و یا هر کس دیگر با زور قوه

سختی هموار می کنیم تا در آینده بتوانیم از راحتی بیش تری

قهریه مجبور به این کار با دستمزد پایین تر از حداقل قانونی نمی

برخوردار بشویم؛ همین که کسی با سختی درسی می خواند

شوند و خودشان دلبخواهانه و داوطلبانه به این کار مشغول می

این سختی را با این امید به جان می خرد که در آینده خواهد

شوند .می شود گفت آری درست است؛ چون که آن ها چاره

توانست از این سواد خود استفاده کرده و راحت تر زندگی کند.

ندارند .حاکمان راه و امیدی به جز قبول استثمار و کار در شرایط

نقطه دوم سود این طرح هم ،فراهم شدن کارگر مفت یا ارزان

بردگی را برای معشیت و گذران زندگی این افراد باقی نگذاشته

برای کارفرما است که با استفاده از این کارگر رایگان هم سود

اند .در مملکتی که بیش از سی تا چهل درصد مردم از بیکاری و

خود را افزایش می دهد و هم این که به مدت نزدیک به یک

تبعات جانفرسای آن مانند گرسنگی و بی خانمانی رنج می برند،

سال کارگر یا کارمند ناماهر را بدون این که هزینه ای برایش

این امری طبیعی و معمولی است که مردم برای تصاحب شغلی

بپردازد ،تبدیل به کارگر ماهر می کند و در نهایت این کارگر

دائمی مدتی را به صورت موقتی به استثمار شدن و رایگان کار

ماهر را به استخدام خود در می آورد و نیاز خود به کارگر ماهر

کردن رضایت بدهند)9(.

را تامین می کند .در نظر گرفتن این نکته اهمیت دارد که تا

مسئله آخر که در این مورد ذکرش تکرار مکررات است اما باز

بهره وری کامل و یا مهارت یافتن و مسلط شدن کامل کسی

ناگزیر به تکرارش هستیم این است :توسعه اقتصادی و تولید

در محیط کار جدید از سه ماه تا یک سال زمان می برد که

اشتغال وابسته به بسط و گسترش دموکراسی در داخل کشور و

کارفرماها همیشه با اطالع از این هزینه ها کارگر و یا کارمند

روابط صلح آمیز و دوستانه با کشورهای منطقه و جهان است.

را استخدام می کنند و این رانت جدید ارائه شده با نام

اصوالً چیزی که چندین سال است به عنوان اقتصاد مقاومتی قرار

کارورزی فرصت خوبی برای کارفرما برای هماهنگ کردن

است رشد اقتصادی را افزایش داده و اشتغال زایی کند ،واژگانی

کارگر با محیط کار جدید است .اما آیا این کار اخالقی است؟

بی مفهوم هستند که برای اثبات بی مفهومی اش الزم نیست

به نظر می رسد در این حوزه برنامه ریزان نگاهی انسانی به

حتماً در اقتصاد آکادمیسین بود؛ حتی یک فعال اقتصادی جزء هم

مسئله ندارند و فقط درصد رشد اقتصادی و یا بازی با آمار بیش

که کارش با تجارت و تولید و خدمات است در نگاه گذری به

تر برایشان مهم است .همان طور که در باال ذکر شد ،این کار

منشور این اقتصاد مقاومتی ،اطمینان حاصل می کند اصوالً با

سال هاست در کشور انجام می شود؛ چه در بخش خصوصی با

کلماتی بدون معنی و بی ربط به اقتصاد سرکار دارد که

طرح هایی نظیر استاد -شاگردی و چه در بخش دولتی مانند

نویسندگانش از طرز مدیریت یک نانوایی هم بی خبر هستند .مثالً

آموزش پرورش و وزارت علوم که از قضا فرهنگی هم هستند

همان طور که گفته شد ،ما در این برنامه پر سر و صدا با واژگانی

و خود به نوعی وظیفه دارند به ارتقای اخالق جامعه کمک

روبه رو هستیم که معنی مشخصی ندارند و دفتر نشر و معارف
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برای انتقال به کارآموز نداشته باشند.

مذهب اسالم حاکمان سازگار است و نه با هیچ مذهبی دیگر .این

اقتصادی

گرفته خواهد شد و ممکن است که خود مربیان مهارت الزم را

کنند .استثمار انسان ها و پایمال کردن حق و حقوق آن ها نه با
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رهبری برای جلوگیری از کج فهمی معانی این کلمات را به نقل

ندارد و مردم به دنبال حراست از منافع شخصی شان هستند.

از ایشان توضیح داده است .در رابطه با معنی واژه اقتصاد مقاومتی

بازار راه و کار خود را دارد و با زور و شعار و برنامه های

چنین توضیح داده شده است” :اقتصاد مقاومتی معنایش این است

خوشبینانه ده ساله و پنج ساله یا با استثمار برده گونه گروهی از

که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی

مردم نمی شود شغل جدید ایجاد کرد و اقتصاد را ترقی داد .این

در کشور محفوظ بماند ،هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند؛

را خود حاکمان هم می دانند؛ اما منافع و تعصب حاکمان بعضی

یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در

وقت ها مانع عمل مخالف با باور و ایدئولوژی رسمی شان می

مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف

شود.

خواهد بود ،کم تر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند“ )4(1پاراگراف
اول بر رشد اقتصاد و تولید اشتغال در شرایطی که از طرف

منابع:

دشمنان در محاصره قرار گرفته ایم ،داللت دارد؛ یعنی این که ما

 11دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
موضوع مصوبه مورخ  .9399..979شورای عالی اشتغال ،وبسایت

با جهان اطرافمان در وضعیت جنگی قرار داریم .روشن است
سرمایه خارجی به کنار ،سرمایه داخلی هم از جای ناامن و بی
ثبات فرار می کند و اصوالً اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه به
مسئله بحث اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشیم ،در وضع حاضر

کارورزی
 12طرح کارورزی محرك اشتغال است ،خبرگزاری ایسنا 19 ،خردادماه
.934
 13زندگی خصوصی احمدی نژاد به روایت دامادش ،روزنامه شرق ،شماره
 16 ،1814اسفندماه .939

ناامنی موجود امید به بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست .چرا
که حاکمیت هم با مردم خودش ،و هم با مردمان و دولت های

اکثریت جهان درگیر است و هر نوع نسخه پیچی بیش تر به
عنوان مخدری برای امید بستن مردمی عاجز از سختی ها روزانه

 14معرفی آیت اهلل محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسالمی ایران

در وبسایت بنیاد مالصدرا که مدیریتش با خود ایشان است.
15

توضیح در مورد نحوه احتساب آمار بیکاری :در ایران سال هاست آمار
بیکاری را به نحوی حساب می کنند که در آن اگر فرد هفته ای یک

به سراب است .بازار و سرمایه قوانین خاص خودش را دارد که با

ساعت هم کار کند ،جزو جمعیت شاغل ایران حساب می شود و در

شعار و احساسات همخوان نیستند .مثالً آقای خامنه ای در رثای

آمار نهایی جزو بیکارها محسوب نمی شود .باالتر از آن خانم های

مصرف کاالی داخلی و مضرات کاالی خارجی می گوید” :شما

خانه دار ،سربازان و دانشجویان هم جزو جمعیت شاغل کشور حساب

می گویید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی را

می شوند .یعنی اگر کارگران فصلی و دستفروشان و دیگر شغل های
موقتی و خانم های خانه دار را جزو جمعیت شاغل حساب نکنیم -که

مصرف کنند .من که خوب چند سال است دارم سفارش می کنم؛

نیستند ، -جمعیت بیکاری در ایران باالتر از چهل درصد است.

بنده که بارها گفتهام ،منتها این با شعار درست نمی شود .خوب،

توضیحات جانبدارانه رئیس مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران را می

بله یک مقداری مردم حاال یک اعتمادی بکنند ،یک اعتنائی

توانید در وبسایت رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مطلبی

بکنند به حرف ما ،به خاطری که مثالً ما گفتیم ،بروند یک

تحت عنوان ”تشریح نحوه محاسبه نرخ بیکاری از سوی رئیس مرکز

مقداری چه کنند؛ این یک بخشی از قضیه است .یک بخش دیگر

آمار“ به تاریخ  1آبان ماه  ،.983بخوانید.

هم مربوط به کیفیت است .خوب کیفیت را باید باال برد؛ کیفیت

16

تفسیر جمالت و کلمات دارای معانی مخصوص مصوبه اقتصاد
مقاومتی برای احتراز از سواستفاده احتمالی از معانی کلمات توسط

ها را باید باال برد“ )0 (1این یعنی این که فرمایشات من هم

دفتر نشر معارف رهبر” :فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم
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 1396مادی به سودشان است و اصوالً وقتی حرف سود و زیان می آید،

.931

با این همه دنگ و فنگ حرف من هم در بین مریدانم خریداری

 17پیشین

اهمیتی ندارد ،مردم در نهایت انتخابی را می کنند که از نظر

انقالب اسالمی“  ،وبسایت رسمی آیت اهلل خامنه ای 13 ،بهمن ماه
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بیکاری ،بزرگ ترین بحران سال های آینده ایران
دولت دوم حسن روحانی در شرف آغاز به کار است .در میان
بی تردید معضل بیکاری مهم ترین چالش است .آمارهایی که
از طرف مراجع رسمی و غیررسمی اعالم می شوند ،متناقض و

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

متفاوت هستند و به نظر می رسد استاندارد یگانه ای برای

حالی که همین بیکاران از کارگر ساده گرفته تا کاسب ،معلم،

تعیین میزان بیکاری در ایران وجود ندارد .در بیان نرخ بیکاری

نویسنده ،هنرمند ،مهندس ،دکتر و سایر رشته ها ،هر کدام به نوبه

تعریف دقیق واژگان ”کار“” ،شاغل“ و ”بیکار“ الزم است .اما

خود در تولید اقتصاد کشور می توانند سهیم و موثر باشند.

در مورد چه کسانی این تعاریف معنادار می شود؟ آیا کودکانی

بیکاری ظاهراً پدیده ای است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل

که تخصص الزم در زمینه ای را دارا بوده و مشتاق انجام کار

عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به وجود می آید.

هستند ،ولی به آن ها کاری پیشنهاد نمی شود ،بیکار گفته می

یعنی از یک سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت تاثیر شرایط

شود؟ یا به فرد سالمند جویای کاری که هنوز توانایی انجام کار

اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه

را دارد و به درآمد آن نیازمند است بیکار اطالق می شود؟ بر

اصلی عرضه کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آموزشی به

اساس تعریف سازمان جهانی کار ) )ILOبحث در مورد

عنوان مشخص کننده میزان آگاهی حرفه ای و قابلیت های فنی

بیکاری به جمعیت فعال جامعه یعنی افراد بین ( .9 - 49سال)

و علمی نیروی کار مطرح است ،و از سوی دیگر شرایط تولیدی و

محدود می شود؛ بنابراین افراد خارج از این بازه سنی نقشی در

شالوده های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه کننده فرصت های

اندازه گیری میزان اشتغال و سطح بیکاری جامعه نخواهند

شغلی و جذب کننده نیروی کار.

داشت .در دوره احمدی نژاد هر شخصی که در هفته یک

انواع بیکاری

ساعت سر کار می رفت را جزو شاغلین به حساب می آوردند

بیکاری اصطکاکی :به بیکارانی گفته می شود که برای آن ها

که در مناظره بین محسن رضایی و محمود احمدی نژاد در

شغل وجود دارد ولی هنوز شغل خود را پیدا نکرده اند .هنگامی که

انتخابات سال  ،.988این معیار از طرف رضایی به باد انتقاد

افراد به دنبال شغل هستند ،مدت زمانی بیکار هستند که به این

گرفته شد .آن چه که مسلم است ،مشکل بیکاری در ایران

نوع بیکاری ،بیکاری اصطکاکی می گویند .افراد شاغل نیز ممکن

بسیار جدی است و تمام کسانی که در بطن جامعه ایران حضور

است برای یافتن شغل بهتر ،شغل خود را رها کنند و مدتی به

دارند ،این معضل را به راحتی حس می کنند.

دنبال کار باشند که در این زمان دچار بیکاری اصطکاکی هستند.

اما بیکار کیست؟ بیکاری چیست؟ انواع بیکاری کدامند؟

بیکاری سیکلی(ادواری) :این بیکاری هنگام رکود به وجود می آید.

بیکار به فرد یا افرادی گفته می شود که از هیچ منبع درآمدی

در دوران رکود ،تولید کاهش می یابد ،بنابراین اشتغال کاهش و

برخوردار نیستند و یا منبع درآمد آن ها پاسخگوی نیازهای

بیکاری به وجود می آید .به عبارتی ،به بیکاری که در دوران رکود

اجتماعی نیست .و بیکاری نیز می تواند موضوعی باشد که بر

به وجود می آید ،بیکاری سیکلی یا ادواری گفته می شود .راه

اثر تجمع افراد بیکار مفهوم و معنایی را به خود می گیرد و در

مبارزه با این نوع بیکاری ،اتخاذ سیاست های مالی و پولی
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انواع و اقسام معضالتی که پیش روی دولت دوازدهم هست،

محمد محبی
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انبساطی است تا تقاضای کل و به دنبال آن تولید ملی و اشتغال

استفاده کرد؟ تعداد افراد بیکار در جامعه نمی تواند مفهوم درستی

افزایش یابد.

از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم آن جامعه را نشان دهد .اگر

بیکاری ساختاری :این بیکاری به دلیل ساختار اقتصادی به وجود

تعداد افراد بیکار را به کل کسانی که در سن کار و اشتغال

می آید .یک نوع از این بیکاری ،بیکاری تکنولوژیکی است .با

هستند ،تقسیم کنیم ،نسبت حاصل نرخ بیکاری جامعه است .این

تغییر تکنولوژی ،بعضی شغل

نرخ بیان درستی از وضعیت

ها از بین می رود و شغل های

اقتصادی و معیشت مردم

جدید به وجود می آید .اگر

ارائه می دهد .برای مثال

افرادی که شغل خود را از

وقتی بیان می شود نرخ

دست داده اند ،نتوانند آموزش

بیکاری نسبت به سال

الزم را ببیند و شغل های

گذشته افزایش یافته است؛

جدید پیدا کنند ،بیکار می

یعنی افراد فعال امسال

شوند که بیکاری ساختاری نام

رقابت شدیدتری برای

دارند.

یافتن شغل و کسب درآمد خواهند داشت ،یا به عبارتی شانس

بیکاری فصلی :به بیکارانی گفته می شود که به دلیل فصلی بودن

یافتن شغل برای آن ها کاهش یافته است .هم چنین اتخاذ

شغل آن ها ،در بعضی از فصول سال بیکار می شوند .مثالٌ

سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای بوده که امکان ایجاد

کارگران پیست های اسکی در تابستان بیکار هستند و یا کارگران

شغل نسبت به گذشته کاهش یافته است.

ساختمانی در فصول سرد سال بیکار هستند که به بیکاری فصلی

اما تحلیل وضعیت اقتصادی با استفاده از این نرخ به چه صورت
است؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد در

معروف اند.

بیکاری آشکار و پنهان :بیکاران آشکار به وقتی بیان می شود نرخ بیکاری نسبت به یک اقتصاد خوب با به کارگیری مناسب
بیکارانی گفته می شود که شغلی ندارند .سال گذشته افزایش یافته است؛ یعنی افراد منابع بهترین نرخ بیکاری صفر درصد است،
بیکاری های سیکلی ،ساختاری ،فصلی و فعال امسال رقابت شدیدتری برای یافتن اما باید عنوان کرد حتی بهترین اقتصادها با
اصطکاکی از نوع بیکاری آشکار هستند .شغل و کسب درآمد خواهند داشت ،یا به ایجاد فرصت های شغلی فراوان نمی توانند
بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که

عبارتی شانس یافتن شغل برای آن ها

به این میزان برسند .دلیل آن این است که

شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند .مثالً اگر کاهش یافته است .هم چنین اتخاذ سیاست همواره در هر برهه زمانی عده ای شغل خود
در شرکتی  ۵٠٠نفر کار کنند و با  ۴٠نفر نیز های اقتصادی کشور به گونه ای بوده که را از دست می دهند و عده ای نیز صاحب
همان تولید را بتوان انجام داد ،گفته می شود امکان ایجاد شغل نسبت به گذشته کاهش شغل جدید می شوند و نمی توان نقطه
که  ۳٠نفر از آن ها بیکار پنهان اند .البته

یافته است.

بیکاری پنهان در آمارگیری ،محاسبه نمی

زمانی یافت که در آن تمامی افراد جویای
کار صاحب کار باشند .این بخش از جامعه

شوند ولی در بعضی از تحقیقات ،برآوردهایی از این نوع بیکاری،

درصدی از نرخ بیکاری را به وجود میآورند که به آن نرخ

ارائه می شود.

طبیعی بیکاری گفته میشود .اقتصاددانان میزان این متغیر را بین
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اما برای نشان دادن میزان بیکاری در جامعه از چه شاخصی باید

 6تا  4درصد برآورد کرده اند .حال اگر نرخ بیکاری در کشوری از

 9به  9درصد برسد ،نمیتوان گفت وضعیت اشتغال در این کشور
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رسید ،نمی توان گفت وضعیت اشتغال در این کشور به طور کلی

افزایش را نشان می دهد .این امر به معنای آن است که علی رغم

بهبود یافته است .حال با این چارچوب نظری می توان به نرخ

افزایش قابل مالحظه  044هزار فرصت شغلی طی یک سال

بیکاری در ایران کنونی نظری افکند.

گذشته ،به دلیل آن که تحت تاثیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی،

آمار بیکاری در ایران

میزان افزایش در عرضه نیروی کار بیش تر از میزان افزایش در

آخرین آماری که مراکز رسمی اعالم کرده اند ،مربوط به نرخ

تقاضای آن بوده ،لذا جمعیت بیکار و نیز نرخ بیکاری افزایش یافته

بیکاری در زمستان  .939است .این گزارش آماری توسط بانک

است .به طوری که نرخ بیکاری به  .119درصد رسیده که نسبت

مرکزی ایران ارائه شده است .در این گزارش به بررسی مهم

به فصل مشابه در سال قبل 710 ،و نسبت به فصل قبل  711واحد

ترین شاخص های مرتبط با بازار کار در زمستان  .939و

درصد افزایش یافته است.

مقایسه آن با پاییز  .939و زمستان سال  .936پرداخته شده

در زمستان  ،.939نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی  .7ساله

است .بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز

و بیش تر 9813 ،درصد بوده است که در مقایسه با زمستان .936

آمار ایران در زمستان  ،.939جمعیت فعال (عرضه نیروی کار)

حدود  .11واحد درصد افزایش داشته است .این افزایش در نرخ

به حدود  1919میلیون نفر و جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار)

مشارکت اقتصادی ،در همه گروه ها (زنان ،مردان ،شهری و

به حدود  1119میلیون نفر رسیده است.

روستایی) بروز نموده است.
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است یا اگر نرخ بیکاری کشوری از  .6درصد به  .7درصد

جمعیت فعال  .708هزار نفر و جمعیت شاغل  044هزار نفر

اقتصادی

بد است؛ زیرا این مقدار کماکان کم تر از نرخ طبیعی بیکاری

آمار و اطالعات مذکور در مقایسه با زمستان  .936در خصوص
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نرخ بیکاری جوانان ( .9-16سال) در زمستان  .939به 181.

 -9توسعه فعالیت های تکنولوژی اطالعات و توسعه فعالیت های

درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل و فصل قبل

آی.تی؛ که سبب به کارگیری نیروهای جوان و با استعداد کشور و

کاهش یافته است.

به تبع موجب اشتغال زایی شده و هم چنین موجب ارز آوری قابل

پیشنهادهایی برای مسئله بیکاری در ایران

مالحظه ای می شود.

بی تردید مسئله بیکاری در ایران مشکل الینحل نیست .الزمه

 -6جلوگیری از قاچاق کاالها؛ چرا که قاچاق کاال سبب می شود

کاهش بیکاری ،رونق و رشد اقتصادی است .باید توجه داشت که

بسیاری از شرکت های تولیدی ورشکست شده و بسیاری از

هر یک درصد رشد اقتصادی ،حداقل  ۵٠٠هزار شغل جدید و

کارکنان آن ها بیکار شوند .جلوگیری از قاچاق و حمایت از کاالی

پایدار ایجاد می کند .پس تا رشد اقتصادی در حد  4تا  8درصد در

ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

ایران رخ ندهد و این رشد تداوم نیابد ،نمی توان به رفع و یا

 -9حمایت از کارآفرینی و کار آفرینان؛ این راهکار -که نگارنده

کاهش معضل بیکاری امید بست.
به مسئله اشتغال باید از دو منظر توجه کرد.

به مسئله اشتغال باید از دو منظر نیز با توجه به اطالعات خود آن را پیشنهاد
توجه کرد .اول این که اشتغال موجود می کند ،-می تواند در اشتغال زایی بسیار

اول این که اشتغال موجود حفظ گردد و دوم حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود .موثر باشد .حمایت از جوانان ایرانی و استعداد
اشتغال جدید ایجاد شود .وقتی اشتغال موجود وقتی اشتغال موجود با خطر مواجه می آن ها در زمینه های مختلف اعم از علمی و
با خطر مواجه می شود ،شاغالن نیز در بازار شود ،شاغالن نیز در بازار جذب کارهای هنری باعث می شود آن ها به خودباوری
جذب کارهای جدید و چند شغله می شوند؛ جدید و چند شغله می شوند؛ ضمن این که رسیده و بخش عمده ای از نیروی جوان و
ضمن این که سقف اضافه کاری ها افزایش سقف اضافه کاری ها افزایش پیدا میکند .فعال از بیکاری رهایی یابند.
پیدا میکند .بنابراین اول باید شرایطی ایجاد بنابراین اول باید شرایطی ایجاد کرد که  -4بحث بعدی روابط خارجی ایران با دیگر
کرد که اشتغال موجود حفظ شود و سطح اشتغال موجود حفظ شود و سطح درآمدها کشورها است .اگر بتوان روابط ایران را با
درآمدها ارتقا پیدا کند تا نیروهای بیکار شده و ارتقا پیدا کند تا نیروهای بیکار شده و یا کم کشورهای دیگر منطقی کرد و از تنش ها
یا کم درآمد شده دوباره وارد بازار کار نشوند .درآمد شده دوباره وارد بازار کار نشوند.
برای افزایش اشتغال می توان به پیشنهادات
ذیل فکر کرد.

کاست ،دچار نوعی گردش اقتصادی خواهیم
شد که همین گردش اقتصادی منجر به این

می شود که بازار اشتغال رونق پیدا کند.

 -.افزایش ساخت مسکن؛ زیرا ساخت مسکن سبب ایجاد
مشاغل متنوع می شود .چنان چه این امر مورد توجه قرار بگیرد

منابع:

نه تنها نیاز اصلی اکثر جوانان که نیاز به مسکن است را تامین می

 11چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار -زمستان  ،.939وبسایت مرکز

کند ،از طرفی سبب ایجاد مشاغل متعدد گشته و هم چنین کارگاه
ها و کارخانه های کوچک و بزرگ هم می توانند از آن بهره

آمار ایران
 12بیکاری در ایران ،علل و راه حل های رفع بیکاری ،گفتگو نیوز1. ،
شهریورماه .939

گیرند.

 13بیکاری اصطکاکی چیست؟ ،گاهنامه فانوس .3 ،آبان ماه .939

 -1توسعه جهانگردی و گردشگری؛ با توجه به این که کشور ما از

 14مجیدی ،محمد ،انواع بیکاری ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره ،9843
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اول مهرماه .939

جاذبه های گردشگری فراوان برخوردار است با توجه بیش تر به

 15وزارت امور اقتصادی و دارایی :نرخ بیکاری جوانان در زمستان 39

کاهش یافت ،ایرنا .8 ،اردیبهشت ماه .934

جامعه شد.
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طرح کارورزی؛ مدیریت بحران دانش آموختگان بیکار یا نیروی کار ارزان؟
یکی از ویژگی های جهان کنونی آن است که بیش ترین
که در جهان امروز به سر می برند ،یک نفر بین سنین 1.-.9
سال است .این آمار قریب به  .18میلیارد نفر را شامل می شود

کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

که  37درصد این جوانان در کشورهای در حال توسعه آفریقا،

جنسیتی و عدم وجود خواست و اراده سیاسی برای اولویت

آسیا و آمریکای التین ساکن هستند .به جز آفریقا ،جمعیت

بخشیدن به بارور نمودن پتانسیل زنان و جوانان است .آهنگ رشد

جهان رو به سالمندی است؛ به این معنی که در هیچ بازه

بیکاری در میان جوانان ،و در زیر گروه آن جوانان تحصیلکرده و یا

زمانی در آینده ،تعداد جوانان جهان به میزان کنونی نخواهد

جوانانی که در حالی که شاغل هستند هنوز زیر خط فقر زندگی

بود.

می کنند ،زنان و جوانانی که زیر الیه های تبعیض چندگانه

برآمد چنین پدیده ای ،فرصتی با ارزش برای توسعه محسوب

اقتصادی ،جنسیتی ،قومی و مذهبی و حتی از دستیابی به امکانات

می گردد .نیروی انسانی که می تواند با پتانسیل خود ،توسعه و

موجود و محدود نیز محروم هستند ،باال است.

پیشرفت را در کشورهای به ویژه در حال توسعه با آهنگ سریع

بر اساس آمارهای سازمان ملل در سال  17.4در زمینه بیکاری

تری به پیش راند .از این رو جوانان و زنان امروزه به مثابه دو

جوانان ،آفریقای جنوبی با  9713درصد ،یونان با  6414درصد،

رکن اساسی نیروی انسانی برای آینده جهان محسوب می

فلسطین یا  6.14درصد ،اسپانیا با  9319درصد ،ایتالیا با  96درصد،

شوند .حضور زنان به مثابه اهرمی برای تغییرات توسعه به

صربستان با  9.11درصد و سپس ایران با  9711درصد بدترین

بهای آن است که از پتانسیل نیمی از جامعه انسانی به طور

وضع را در جهان دارند .در بین کشورهای خاورمیانه و آفریقای

کامل در کشورهای گوناگون –از جمله کشور ما ایران ،-بهره

شمالی ،ایران پس از فلسطین ،باالترین تعداد جوانان بیکار را دارد.

برداری نمی شود .در سال  ،17.9سازمان ملل اهداف توسعه

سازمان جهانی کار میانگین جهانی بیکاری جوانان را  .91.درصد

پایدار را تدوین و به تایید  .31کشور عضو سازمان ملل رساند.

در سال  17.4برآورد نموده که از  .113درصد سال  ،17.9بیش

در تحقق کلیه این اهداف تا سال (1797برنامه  .9ساله) بر

تر است.

حضور فعال زنان و جوانان تاکید شده و نقش جوانان و زنان در

در یافتن دالیل و راهکارهای موثر برای مقابله با چالش جوانان

تحقق اهداف  .0گانه ،از رفع گرسنگی ،تا بهداشت عمومی ،از

تحصیلکرده بیکار در کشورهای گوناگون ،پژوهش های ارزنده ای

مقابله با چالش های محیط زیست و استقرار صلح و امنیت تا

انجام شده که بسیاری از آنان در راستای روندهای اجتماعی،

دموکراسی و آزادی برجسته شده است.

اقتصادی و فرهنگی ایران است.

از چالش هایی که زنان و جوانان در جوامع در حال رشد از

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  ،17.1در تونس  47درصد

جمله ایران ،با آن مواجه هستند ،بیکاری جوانان ،عدم وجود

آموزش عالی این کشور را زنان تشکیل می دهند ،امکانات آموزش

فضایی سالم برای رشد و اعتالی نیروی انسانی آنان ،آموزش

عالی در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی اشاعه یافت و از این رو چالش

عالی بدون کیفیت و نیازهای بازار کار ،تبعیضات جنسی و

تحصیلکرده های بیکار به یکی از مشکالت اقتصادی-اجتماعی
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این جامعه بدل شده است .بخش خصوصی تونس ،به دلیل عدم

آموزش داده نمی شود .هم چنین ،در مصر نیز چون تونس ،از

فر ه ن گی

کیفیت و مهارت

ن ظر

های فنی مورد نیاز،

بسیاری از جوانان در

تمایلی به استخدام

انتظار فرصت های

فارغ ا ل ت ح ص یالن

کاری در ب خش

نداشته و از نظر

دول تی هس ت ند و

فرهنگی ،جوانان نیز

مو سسات آ موزش

تمایلی نسبت به

فعالیت چندانی در

اشتغال در بخش

راستای تشویق و

خ صو صی ندار ند؛

دادن را ه کار های

زیرا اشتغال ایده آل

موثر به دانشجویان

از نظر فرهنگ غالب

در زمینه اشتغال در

بر جامعه ،استخدام

بخش خصوصی و یا

دولتی است.

نوآوری ،ابتکار و خالقیت برای مشاغل آزاد نداشته اند.

مصر ،کشور دیگری که با چالش فارغ التحصیالن بیکار مواجه

دوارا جان )  ، )Devara Janکه یکی از کارشناسان ارشد

بوده و هست ،مورد پژوهش های گوناگون قرار گرفته است .دکتر

بحران اشتغال در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است ،از

گیتا سوبرامانیم ) ، )Dr. Gita Subrahmanyam

پاردوکس آموزش عالی در خاورمیانه سخن می گوید و بر کیفیت

پژوهشگر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

آموزش پایین که قابلیت رقابت در عرصه

اظهار می دارد که  07درصد از بیکاران مصر را

دوارا جان ) ،)Devara Janکه یکی جهانی را ندارد ،اشاره می کند .این امر به
از کارشناسان ارشد بحران اشتغال در
ویژه در مورد دانشجویانی که در رشته

جوانان بین  13-.0سال تشکیل می دهند و 47

درصد آنان دارای مدرك از موسسات آموزش کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است ،های علوم ،ریاضیات و مهندسی تحصیل
از پاردوکس آموزش عالی در خاورمیانه کرده اند ،صادق بوده است .در کنار
عالی هستند.
این امر که مصر نتوانسته فارغ التحصیالن با سخن می گوید و بر کیفیت آموزش پایین کیفیت پایین آموزش ،عدم برخورداری
کیفیت باال برای پاسخگویی به نیازهای بازار که قابلیت رقابت در عرصه جهانی را ندارد ،دانشجویان و نداشتن فرصت هایی برای
فراهم آورد ،سبب شده که متجاوز از  477هزار اشاره می کند .این امر به ویژه در مورد کسب مهارت های نرم شغلی چون کار
دانشجویانی که در رشته های علوم،
گروهی ،روابط انسانی در محیط کار،
شغل در بخش خصوصی وجود داشته باشد و در
عین حال  47درصد از بیکاران ،فارغ التحصیالن
از دانشگاه باشند.

ریاضیات و مهندسی تحصیل کرده اند،

ارتباطات شغلی و غیره ،سبب گردیده که

صادق بوده است.

بین فارغ التحصیالن بیکار و نیازهای
بازار کار عدم تطابق به وجود آید.

در ر سا له ر فع بی عدا ل تی در م صر(
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سیستم آموزش عالی ،بلکه بر ارائه معافیت های مالیاتی ،سیاست

نکرده و مهارت هایی که بخش خصوصی نیاز دارد ،به آن ها

های ارزی و امتیازات دیگری برای تشویق صاحبان کار در زمینه

) ،Addressing Informality in Egyptارزیابی شده

وی در زمینه راهکارهای برون رفت نه تنها بر تغییرات اساسی در
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و پژوهش ها و طرح های گوناگونی برای این مسئله مطرح

ملی به صورت هدفمند و کالن قرار دادن بودجه های دولتی به

است .مشارکت دانشجویان در زمینه توانمندسازی فارغ

موسسات آموزشی را به شاخص جدیدی که میزان اشتغال فارغ

التحصیالن( Student Advisement of Graduate

التحصیالن است ،در رابطه قرار داده است .این امر سبب می شود

)” ،Employability “SAGEپروژه ای است که

تا مدیران و مسئولین موسسات آموزشی تشویق شوند تا

مسئله رفرم در آموزش عالی چهار کشور اروپایی را در دستور

دانشجویان را برای اشتغال در بازار با پروژه های کارورزی،

کار قرار داده است .کشورهای دانمارك ،فنالند ،مجارستان و

آموزش مهارت های نرم چون ارتباطات ،روابط انسانی ،کار

اسپانیا ،چهار کشوری هستند که در این پروژه برای مدیریت و

گروهی ،ابتکار و خالقیت و نوآوری آشنا سازند .در کنار این امر

فارغ

مطالعات و آموزش ها در

کا هش

التحصیالن بیکار

زمینه شغل آزاد مورد نیاز

همکاری می کنند.

جامعه ،ابتکار ،خالقیت،

در آمریکا اشتغال

مهارت های و تخصص

جوانان با میزان

هایی که بخش خصوصی

تحصیالت آنان در

نیاز به آن دارد ،می تواند به

ارتباط مستقیم قرار

طور موثر اشتغال زایی برای

دارد 88 .درصد از

فارغ التحصیالن را فراهم

کسانی که مدرك

آورد.

دانشگاهی دارند ،در

به طور اجمالی ،در بررسی

برابر  68درصد از

روندهای جهانی و دالیل

کسانی که مدرك

بحران فارغ التحصیالن

دیپلم ندارد ،شاغل

بیکار ،سه دلیل مطرح می

هستند .به طور کل

گردد:

نرخ اشتغال جوانان  17-16ساله در آمریکا 01 ،درصد است که

 11تقابل میان مهارت ها و تقاضاهای بازار کار وجود ندارد.

این میانگین در بطن خود تفاوت فاحش و عظیم جوانان شاغل

 12میزان فارغ التحصیالن بیش تر از قابلیت بازار کار برای جذب

سیاه پوست و آفریقایی تبار و التین آمریکایی تبار را دارد.
تبعیضات نژادی ،فقر ،دستیابی محدود به موسسات آموزشی با
کیفیت باال ،در کنار سایر چالش ها سبب می شود که میزان

پرونده ی ویژه

مسئله بیکاری تحصیلکردگان در اروپا نیز مشکلی جدی است

مختلف ولی در کل با مضمون بازنگری آموزش عالی و رفرم های

اقتصادی

مشارکت در امر اشتغال زایی اشاره دارد.

بحران فارغ التحصیالن بیکار در نظر گرفته شده و تحت عناوین

آنان است.
 13رشد نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده به اصالح و
تغییرات در نظام آموزشی نیاز دارد.

اشتغال اقلیت های نژادی و کسانی که از نظر اقتصادی در

در کنار دالیل فوق ،چالش هایی چون اقتصاد ضعیف ،سیاست

حاشیه قرار دارند ،بسیار پایین تر باشد.

های مالیاتی و ارزی و فقدان انگیزه های الزم برای کارفرمایان

در اروپا و آمریکای شمالی ،یکی از راهکارهایی که در مقابله با

نیز وجود دارد.
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آسیب شناسی و تحقیق در زمینه عوامل اقتصادی ،سیاسی،

می شود که ایران رشد اقتصادی  .7درصد باید داشته باشد تا

اجتماعی ،فرهنگی ،دیدگاه های بنیادی در زمینه کیفیت آموزشی

بحران بیکاری جوانان را بتواند مهار کند.

و محتوای کتاب های درسی ،خواست سیاسی برای استقرار

در این بین ،طرح کارورزی دولت که در پاسخ به بحران بیکاری

آموزش و پرورش با کیفیت عالی ،برای همه ،بدون تبعیض که در

جوانان تحصیلکرده بیکار مطرح شده ،با انتقادهای فراوانی مواجه

زمره اهداف آموزش برنامه  1797سازمان ملل نیز است ،می تواند

است.

بستری فراهم آورد که راهکارهای موثر برنامه ریزی گردد.

در وهله نخست آن که این طرح درصدد یافتن راهکارهایی برای

طرح کارورزی در ایران

مدیریت بحران جوانان تحصیلکرده بیکار دارد ،بر ریشه های این

در ایران بیش از  119میلیون جوان بیکار هستند .1. .میلیون از آن

بحران که در نظام آموزش عالی قرار دارد ،نظر نداشته و می

ها تحصیالت دانشگاهی دارند ۰٠ ،هزار دانش آموخته در مقطع

کوشد تنها با فرآیندهای آن مقابله کند .برنامه موثر در این زمینه

دکتری بیکار هستند و ساالنه  97هزار
نفر نیز به این آمار اضافه می شود و در

در ایران بیش از  119میلیون جوان بیکار نه تنها باید در برگیرنده اشتغال فارغ
هستند .1. .میلیون از آن ها تحصیالت دانشگاهی التحصیالن بیکار کنونی ،بلکه با

واقع تحصیلکرده های بیکار که شاغل دارند ۰٠ ،هزار دانش آموخته در مقطع دکتری بیکار تغییرات بنیادین در نظام آموزشی
نیستند ،بحران بیکاری موجود را تشدید هستند و ساالنه  97هزار نفر نیز به این آمار اضافه سونامی ورود فارغ التحصیالن جدید را
می شود و در واقع تحصیلکرده های بیکار که شاغل به این خیل عظیم کنترل کند.
کرده اند.
بیکاری رسمی در کشور  .119درصد نیستند ،بحران بیکاری موجود را تشدید کرده اند .به اذعان وزیر کار ،علی ربیعی ،طرح
است اما بسیاری از صاحب نظران برآنند

بیکاری رسمی در کشور  .119درصد است اما

کارورزی طرحی است که ”بیکاران طی

که آمار واقعی بیکاران دو برابر این میزان

بسیاری از صاحب نظران برآنند که آمار واقعی

فرصت  4الی  3ماهه آموزش های الزم

است .در خالل سه سال گذشته ،نرخ بیکاران دو برابر این میزان است .در خالل سه سال را دیده و مدرك فنی و حرفه ای کسب
بیکاری از  14درصد در سال  17.6به گذشته ،نرخ بیکاری از  14درصد در سال  17.6به می کنند“1
 9716درصد در آغاز سال  17.0افزایش
یافته است.

 9716درصد در آغاز سال  17.0افزایش یافته

کارورزان که سن آن ها باید بین  19تا

است.

 96سال باشد ،در این طرح یک-سوم
حداقل دستمزد تعیین شده توسط

یحیی آل اسحاق در مصاحبه ای با تسنیم
در سال گذشته گفته بود که بیکاری  1میلیونی جوانان درست

وزارت کار –یک-سوم  397هزار تومان ،-را دریافت کرده و

نیست و در حال حاضر  8-0میلیون بیکار در کشور وجود دارد .در

تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند .نرخ بیکاری در برنامه

بین جوانان  17تا  16ساله ،نرخ بیکاری در بین مردان 1414

پنجم توسعه ،یعنی تا پایان سال  .939می بایست به  0درصد

درصد و در بین زنان  9714درصد است .این بحران در شرایطی

تقلیل یابد اما در سال  .116 ،.939درصد ،یعنی  916درصد بیش

است که ایران بزرگ ترین اقتصاد را بعد از عربستان سعودی در

از هدف قرار داده شده در برنامه پنجم بود.

میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی دارد و تولید ناخالص

منتقدان این طرح ،هدف دولت را تامین نیروی کار ارزان و

ملی اش در سال  6.111 ،17.4میلیارد دالر برآورد شده است .در

اشتغالزایی می دانند .برخی نیز معتقدند که طرح کارورزی با

ایران برای مدیریت بیکاری جوانان با توجه به کسانی که هر ساله

تکلیف قانونی که از سوی مجلس برای اشتغالزایی در قانون
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 1396وارد بازار کار می شوند ،باید ساالنه  .میلیون کار تولید شود که

دولت تنها  977هزار مورد آن را به وجود می آورد .تخمین زده

برنامه ششم توسعه گنجانده شده است ،تعارض دارد.

عیسی منصوری ،معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در
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توجهی از بیکاران کشور از دانش آموختگان دانشگاهی هستند.

حتی بهترین طرح هایی که در این زمینه در سایر کشورهای در

طی چند سال گذشته ،نظام اجرایی کشور با سرمایه گذاری در

حال توسعه موفق بوده است ،مورد توجه قرار نمی گیرد؛ در جامعه

نیروی انسانی ،جوانان را به خاطر مدرك گرایی به سمت

ای که خواست سیاسی و توجه دولت در زمینه اشتغال زایی برای

دانشگاه ها سوق داده است؛ اما لزوماً این افراد فارغ التحصیل،

جوانان کشور ،انعکاسی در بودجه و سرمایه گذاری های دولت

متخصص و دارای مهارت برای اشتغال نیستند .در حال حاضر

ندارد؛ در جامعه ای که بخش خصوصی در همکاری و تعامل با

نیروی کار متخصص وجود ندارد .حتی بسیاری از این افراد که

دولت به صورت خالق حضور ندارد تا از پتانسیل های انسانی زنان

تخصص متناسب با رشته تحصیلی خود را ندارند ،در دانشگاه

و جوانان بهره مند گردد و این نیروی عظیم بالقوه به سود توسعه

های معتبر تحصیل کرده اند“1

پایدار بالفعل گردد؛ در جامعه ای که ارائه طریق های جمعی جامعه

فعاالن کارگری هم

جهانی در قالب سازمان

نگران آن هستند که

ملل چون برنامه توسعه

این فرصت سبب

جهانی تا سال  1797با

شود که کارفرمایان،

انگیزه های سیاسی

کارگران و کارمندان

کنار زده می شود؛ طرح

خود را اخراج کرده و

هایی چون کارورزی

نیروی کار ارزان را

چاره ساز نخواهند بود.

جلب نمایند تا از

زیرا اقدامی بنیادین،

مشوق های بیمه ای

کارساز و پایا نبوده و

امتیاز پرداخت حقوق

صرفاً حرکتی نمادین و

کم تر( یک -سوم

برای

وا ک ن شی در

حقوق) برای نیروی کار بهره مند شوند.

خواست به حق میلیون ها ایرانی است که خواهان حقوق انسانی

البته نهادهای دولتی وعده نظارت بر این نگرانی را داده اند که

خود در زمینه اشتغال ،رفاه اقتصادی ،بهداشت و آموزش هستند.
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خبرگزاری مهر اظهار می دارد که ” بله ،دقیقاً بخش قابل

همکاری ،تبادل نظر با کارشناسان و پژوهشگران سر باز زده و

اقتصادی

پاسخ به معضل بیکاران فارغ التحصیل در مصاحبه ای با

خرد و کالن در زمینه آموزش و اشتغال زایی ،از هم اندیشی،

اعتماد و اطمینانی نسبت به پیاده شدن آن وجود ندارد .هدف
گذاری اشتغال ساالنه  .97هزار فارغ التحصیل بیکار در طرح

منابع(انگلیسی):

کارورزی و موفقیت این طرح که برخی بر این نظر هستند که

 11مگگرید ،پل ،کدام کشورها دارای کم ترین بیکاری فارغ التحصیل

در سال  .984تجربه شد و ناموفق بود ،امریست که بسیاری از
کارشناسان بازار کار در ایران آن را بعید می دانند.
هم چنین عدم تعامل و هماهنگی با تشکل های کارگری،

هستند؟ ،وبسایت انجمن جهانی اقتصاد 17 ،آگوست 17.9
” 12تحول دنیای ما :دستور کار  1797برای توسعه پایدار“ ،وبسایت پلتفرم
شناخت توسعه پایدار
 13مالقات با چالش های بزرگ در جهان در حال توسعه :مجموعه ای از

یکی دیگر از نگرانی ها برای عدم موفقیت این طرح است.

مقاالت کار ( ،).334فصل گزینه هایی برای بهبود بازار کار برای کالن

در جامعه ای که ”دولت محوری“ در جای جای سیاست های

شهرها در جهان در حال توسعه ،وبسایت آکادمی ملی مطبوعات
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علیرضا ثقفی :کارورزی ،یک طرح شکست خورده است
تعاونی داشته باشد ،یک نظام اقتصادی نیست و در حقیقت یک

گفتگو

بلبشوی اقتصادی همراه با سرکوب نظامی است .بلبشوی
گفتگو از بهزاد حقیقی

اقتصادی هم همواره به نفع قدرتمندان ،قاچاقچیان و کسانی
است که هیچ قانونی را گردن نمی گذارند .هر کس در این نظام

علیرضا ثقفی ،فعال کارگری ،عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و

اقتصادی ،با تکیه به قدرت هر کاری که می خواهد ،می کند .ما

عضو کانون نویسندگان ایران است .او که از فعالین قدیمی

از ابتدای پایه گذاری این نظام اقتصادی شاهد دو مسئله بودیم:

کارگری در ایران است بارها توسط نهادهای امنیتی به دلیل

یکی این که هیچ نظم و انضباطی در اقتصاد نباشد و دیگری

فعالیت های کارگری خود بازداشت و زندانی شده است.

هم این که هیچ گونه صدای مخالف سیاسی وجود نداشته باشد.

ثقفی در گفتگو با ماهنامه خط صلح ،طرح کارورزی وزارت کار را

این بنیان به اصطالح اقتصاد ما بوده است .شما می بینید که

که به منظور ثبت نام از متقاضیان کار و فارغ التحصیالن بیکار

مثالً در یک دوره این اقتصاد می آید خودش را به صورت کوپن

دانشگاهی اخیراً به صورت رسمی آغاز شده است” ،طرحی شکست

ها و سهمیه بندی های دولت آقای موسوی نشان می دهد که

خورده“ می داند که ”راه به جایی نخواهد برد“1

به معنی هیچ چیز اال چپاول قدرتمندان نیست .یعنی هرکس که

این فعال سرشناس کارگری در ایران که انتقادات جدی به طرح

نزدیک به قدرت بود ،خیلی راحت کاالها را می گرفت ،در بازار

کارورزی دارد ،معتقد است ”هیچ طرحی در این بلبشو و فسادی که

آزاد می فروخت و سود کالن می برد .هر صدای مخالفی هم

در این جا حاکم است ،قابل اجرا نیست“1

باید خفه می شد .ما در طی این  98سال همواره شاهد تداوم

همان طور که مستحضر هستید ،طرحی تحت عنوان
کارورزی از دوران تبلیغات ریاست جمهوری آغاز به کار
کرده است .هدف و راهبردهای اصلی طرح کارورزی چیست و
دولت به طور مشخص از تاسیس این سامانه چه هدفی را دنبال
می کند؟

این طرح به مانند بسیاری از طرح های دیگر به اصطالح فقط
طرح است .اگر خاطرتان باشد در زمان احمدی نژاد هم طرح استاد
 شاگردی را مطرح کردند .کارورزی هم شبیه همان طرح است.آن طرح به جایی نرسید ،و این هم راه به جایی نخواهد برد و به
زودی فراموش می شود .جا دارد که در همین ابتدای بحث ،مقدمه
ای را عرض کنم.
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تیر نظام اقتصادی که از حدود  98سال پیش بنیان آن نهاده شد و
 1396ابتدا قرار بود بر طبق اصل  66قانون اساسی ،نه دولتی باشد و نه

خصوصی ،نه سرمایه داری باشد نه سوسیالیسم ،و بیش تر شکل

این قضیه هستیم و در واقع هیچ گاه این دو خط از هم جدا
نشد؛ منتهی شکل هایش فرق کرد.
این مقدمه را عرض کردم که برسیم به همین طرح کارورزی که
فرمودید .ما در حال حاضر شاهد بیکاری وسیع دانشجویان فارغ
التحصیالن هستیم که به گفته خودشان در آمار رسمی میزان
بیکاری این افراد تا  97درصد هم می رسد .طبق آمارهای
رسمی ،ساالنه یک میلیون هم به جمعیت بیکاران اضافه می
شود .در چنین شرایطی ،مثالً خود من ممکن است پسرم یا یکی
از نزدیکانم را به جای این که برود و سر کوچه بایستد ،به هر
بنگاه اقتصادی که باشد ،بفرستم .این بیکاری وحشتناك در
حقیقت به نوعی نیروی کار مفت و ارزان در اختیار سرمایه داری
قرار می دهد .حاال هم به قول معروف از کیسه خلیفه بخشیده
اند و گفته اند این نیروی کار ارزان بروند و در بنگاه ها بدون

حقوق کاری یاد بگیرند .وقتی که بنیان اقتصادی از هم پاشیده و
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طرح اصالً چه کاری می خواهد انجام دهد.

شود .از نگاه شما معنی شغل چیست؟

آیا کارورزان که تاکید شده نباید سوابق بیمه داشته

تعریف من به طور مشخص از شغل ”میزان مشارکت و مسئولیت

باشند ،از شمول بیمه تامین اجتماعی خارج اند؟

یک فرد در چرخه تولید اجتماعی“ است .اما اگر این تعریف را در

ببینید ،قبالً در رابطه با طرح استاد-شاگردی گفته بودند که اگر

نظر بگیریم ،باید بگوییم که در ایران ما تقریباً در حال حاضر

کردند ،دو -سوم یا بخشی از بیمه اش را

نداریم و در ثانی میزان مسئولیت و جایگاه هیچ

دولت می پردازد .اما این قضیه فعالً

فردی هم در هیچ کجا مشخص نیست .در نتیجه

وضعیت مشخصی ندارد .البته وقتی یک

اگر ما بخواهیم شغل قانونمند را تعریف کنیم ،اول

بنگاه اقتصادی بخواهد یک نفر را به عنوان

باید بگوییم این سیستم اقتصادی کنونی ،از هم

کارورز بگیرد تا از نیروی کارش استفاده

بپاشد ،حضرات تشریف ببرند دنبال کارهای قبلی

کند ،با توجه به این که بیمه در ایران یکی

خودشان ،و بعد یک برنامه ریزی اقتصادی از

از گران ترین نرخ های جهانی را دارد و 97

طرف چند تیم که آدم های متخصصی باشند،

درصد است ،روشن است که هیچ

کشورهای مختلف را دیده باشند ،شکل بگیرد.

کارفرمایی حاضر نیست چنین حق بیمه ای

سپس میزان مسئولیت هر فرد در جایگاه سیستم

را بپردازد .کارفرما نیروی کار مجانی می

اجتماعی مشخص می شود.

خواهد ،آن وقت می خواهد حق بیمه اش را

ایجاد شغل نیاز به برنامه اقتصادی دارد .همان

بپردازد!؟ طبیعی است اگر کارفرما قرار باشد

طور که اشاره کردم ،کل نظام حاکم با قانون

چیزی بپردازد ،حاضر به پذیرش آن کارورز

اساسی آن و تمامی دولت هایی که آمده اند و

نیست .اما در نظر داشته باشید که کارفرما

رفته اند ،هیچ گاه یک برنامه اقتصادی نداشته اند.

اگر همان حداقل حقوق را بپردازد ،می تواند

ما در برخی کشورهای دیگر نظیر ترکیه ،پاکستان

از نیروی کار ،تقاضای این را داشته باشد که کاری برایش انجام

و کشورهای آمریکای التین هم شاهد این بلبشوی اقتصادی بوده

بدهد .ولی وقتی نه حقوق و نه حق بیمه ای پرداخت می کند،

ایم .اقتصاد چنین کشورهایی نه دارای یک سرمایه داری نظام مند

نباید هیچ انتظاری هم داشته باشد که او برایش کاری انجام

و نه یک سوسیالیسم نظام مند هستند .این بلبشوی اقتصادی فقط

بدهد .در نتیجه به نظر من این یک طرح شکست خورده است.

مختص حکومت های نظامی و یا حکومت هایی است که مثالً با

این طرح مرا یاد قدیم می اندازد که یک عده ای در تابستان

کودتا بر سر کار آمده اند .میلیون ها میلیون انسان بی خانمان،

بچه ها را از کوچه ها جمع می کردند و مثالً می فرستادند دم

میلیون ها کودك و زن خیابانی و یک اقتصاد ورشکسته محصول

در مغازه ای بایستند که خالف نکنند! وقتی که درآمد یا بیمه

این حکومت هاست .در واقع حکومت هایی که نمی خواهند خود

ای نباشد ،چه کسی حاضر است برود یک جایی بایستد که کار

به هیچ قانونی گردن بگذارند و فقط می خواهند یک عده خاص

کند؟

مطلق مایشا باشند ،قوانین موجود را به هر ترتیب به نفع خود
تفسیر می کنند .زمان شاه هم کمابیش همین طور بود.
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این افراد را بعد از یک سال استخدام

شغلی نداریم .چون اوالً چرخه تولید اجتماعی

شما بحث بیکاری و مسئله کار را مطرح کردید و می
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هزاران هزار جوان در این مملکت بیکار اند ،من نمی دانم این

گویید این کار نیست .در این میانه مفهومی به نام شغل مطرح می
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بیکاری در ایران هم محصول چنین بلبشویی اقتصادی است .شما

باتالق را رنگ آمیزی کنید؟ رنگ نمی گیرد .بنیان اقتصاد خراب

ببینید ،بعد از  98سال حکومت االن ما چه داریم؟ من بر مبنای

است .این اقتصاد هیچ طرحی بر نمی دارد .در هر طرحی باید

آمارهای رسمی عرض می کنم :بین  6تا  9میلیون جوان ترك

یک عده مجری باشند .همه ،از پایین تا باال فاسد اند .مامور

تحصیل کرده؛ بین  47تا  07درصد کارگاه های اقتصادی تعطیل

دارایی فاسد است ،مامور آموزش و پرورش فاسد است ،مامور

شده؛ بین  .7تا  ..میلیون معتاد .این ها نتایجی است که هیچ

شهرداری فاسد است ،مامور اجرا فاسد است ،قوه قضاییه سرتاپا

راه حلی هم برایشان در نظر گرفته نمی شود .این دولت هم نمی

فاسد است؛ این ها را خودشان می گویند ،ما نمی گوییم.

تواند برای این قضیه راه حلی پیدا کند .سند چشم انداز چند ساله

یکی از انتقاداتی که به این طرح می شود ،این است

هم تداوم همین وضعیت موجود است .مسئله این است که یک

که یک -سوم حداقل حقوق به عنوان دستمزد

پولی از فروش نفت می گیرند و در بین عده ای از قدرتمداران

پرداختی برای کارورزان در نظر گرفته شده است .آیا این روش

تقسیم می کنند .نه چیزی صرف ایجاد کارخانه و یا تولید شده و

مبارزه با بیکاری از راه بیگاری نیست؟

نه زیر بنایی محکم شده است .هرچه که بوده در زد و بندها و

ممکن است برای یک یا دو ماه کسی برود مجانی یا با یک-

پیمانکاری ها هزینه شده است 17 .تا  97درصد را خرج کرده اند

سوم حقوق کار کند .همان طور که در حال حاضر هم در بسیاری

و  07درصد دیگر را هم به خارج منتقل کرده اند .به گفته رئیس

از شهرستان ها ،شاهد هستیم که بسیاری از افراد زیر حقوق

اتاق بازرگانی دوهزار میلیارد دالر سرمایه های ایرانیان در خارج از

رسمی کار می کنند .این به خاطر نیاز و احتیاج بسیار شدیدی

کشور است .تردیدی نیست که این پول ها یا از طریق آقازاده ها،

است که آن ها را وادار به هر کاری می کند .کسی که فقط به

یا از طریق دزدی به دست امثال خاوری ها از کشور خارج شدند.

خاطر نمردن از گرسنگی ،سر یک کاری می رود ،شغل ندارد.

گاهی به ما خبر می رسد که مثالً یک راننده امام جمعه می رود و

این مسئله در حقیقت نوعی تن دادن اجباری به یک کار زودگذر

در خارج از کشور یک ساختمان بزرگ می خرد .خوب این غارتی

است .آن فرد هر لحظه که بتواند ،چنین کاری را ترك می کند.

است که از سرمایه ها شده است.

علت دیگرِ این که افراد چنین کارهایی را قبول می کنند ،تحت

تنها راه این است که این حضرات با قدرت خداحافظی کنند و

فشار بودن است؛ به این معنا که مثالً دختری برای این که در

بگویند ما نتوانستیم .باید این قدر شهامت داشته باشند که به

خانه نماند و فشار برادر و پدرش را تحمل نکند ،سرکاری می

مردم بگویند ما نتوانستیم از این قدرتی که به ما امانت داده بودید،

رود که اگر فقط هزینه رفت و آمدش را هم تامین کند ،راضی

استفاده کنیم.

است .ما خبر داریم که دختران با سیصد-چهارصد هزار تومان در

جناب ثقفی ،بگذارید به همین طرح کارورزی برگردیم.

شهرستان ها می روند و منشی گری می کنند .یا بچه ای برای

برخی از تحلیلگران معتقدند که این طرح سرپوشی

این که از داخل کوچه جمع شود ،و دنبال اعتیاد و مسائل دیگر

است بر ضعف نظام آموزشی مدرك محور و دستاوردی که منجر

نرود ،خانواده اش مجبورش می کنند که بیاید و تن به چنین

به کاهش آمار بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی شود ،نخواهد

کارهایی بدهد .او هر لحظه که بتواند از آن کار فرار می کند.

داشت .نظر شما در این خصوص چیست؟

حاال در نظر بگیرید که فرد تحصیل کرده یا متخصصی را برای

هیچ طرحی در این بلبشو و فسادی که در این جا حاکم است،

چه مدت می توان مجبور کرد که با حقوقی کم تر از حداقل

قابل اجرا نیست .دو روز می آیند یک طرحی را می دهند و عده

حقوق رسمی و بدون مزایا و امثالهم کار کند.
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ببینید ،این یک-سوم حداقل حقوقی که گفته اند ،حتی با برنامه

می کنند ،چهار روز دیگر از هم می پاشد .شما چگونه می خواهید

ششم توسعه هم نمی خواند .همین نشان می دهد که حکومت
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نظر من این سیستم اقتصادی آن ها را به جایی نرسانده و در

را استخراج می کنیم .در نتیجه آمار ما همیشه با آمار حکومتی

حال غرق شدن هستند و به همین خاطر به مصداق ضرب

متفاوت است .در رابطه با همین آمار تورم یک بار گفتند ،یک

المثل ”الغریق یتشبث بکل حشیش“ سعی می کنند که خود را

رقمی شده ،و بار دیگر اعالم کردند که همان حدود  .7درصد

به وسیله ای نجات دهند .این قانون را نقض می کنند تا قانون

است؛ ولی آماری که ما داریم بیش از دو برابر این اعداد است.

دیگری بیاید .وقتی این طرح کارورزی هم جواب ندهد ،شاید

متاسفانه در ایران مرکز آمار مستقلی وجود ندارد و آمارها دولتی

فردا بیایند و طرح بیگاری را اعالم کنند! در دوران قرن هفدهم

است .مامور آمار هم یک حقوق بگیر است؛ کافی است رئیسش

در انگلستان

ب گو ید ا ین

هر کسی را

گونه آمار بده

در

هم

که

و او

خیابان بود و

ه مان طور

بیکار بود ،به

آمار می دهد.

ع نوان

ن ت ی جه

در

و ل گرد

آمارهایی که

شناسایی و

در رابطه با

د س ت گ یرش

طرح

می کردند.

کارورزی هم

می گفتند فرد یا باید نیروی کار خودش را به ارزان ترین قیمت

ارائه شده ،قابل اتکا نیست .اما آمارهایی که ما داریم این است که

بفروشد و یا اگر بیکار باشد این قدر شالقش می زنیم تا از

موفقیت این طرح تقریباً در حد صفر بوده است.

بندش خون بیاید .البته در ایران هم به نحوی این مسئله را اجرا

اگر فکر می کنید نکته ای ناگفته مانده ،بفرمایید.

می کردند و نام مبارزه با اراذل و اوباش بر روی آن می

من فکر می کنم تعدادی از همان افرادی که به

گذاشتند.

پرونده ی ویژه

می گذارند .اولین بار نیست که ما شاهد این مسائل هستیم .به

کنیم و قیمت های پارسال را با امسال تطبیق می دهیم و آمارها

گفتگو

گران وقتی به بن بست می رسند ،قوانین خودشان را هم زیرپا

مستقیماً به مغازه دارها ،سوپر مارکت ها و بنگاه ها مراجعه می

اصطالح حقوق های نجومی می گیرند ،چنین طرحی را صرفاً
طرح کارورزی به صورت آزمایشی در سال  39در

برای خالی نماندن عریضه مطرح کردند .وگرنه اصالً در بازار کار،

هشت استان به اجرا درآمده است .آیا آماری از نتایج

مجانی کار کردن مفهومی ندارد .اگر به مجانی کار کردن است،

این اجرای آزمایشی در دست است که بتوان از آن طریق پیش

افراد ترجیح می دهند در خانه بنشینند و از طرف دیگر هم

بینی بهتری نسبت به آینده داشت؟

کارفرما حاضر نیست به نیرویی که حرفه را نمی داند ،مزدی

آماری که ما داریم ،همواره با آمارهای دولتی بسیار متفاوت

بدهد .البته در بسیاری از بنگاه ها شنیده می شود که از این افراد

است .مثالً اگر دقت کرده باشید در سایت کانون مدافعان حقوق

به عنوان آزمایشی دو یا سه ماه استفاده می کنند و بعد هم می

کارگر ما هر سال برای تورم آمارهایی را می دهیم که خودمان

گویند شما در آزمایش خوب در نیامدید و با او قطع رابطه می

محاسبه کرده ایم .نحوه محاسبه ما هم به این صورت است که

کنند.
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اندرون جهان سوم؛ کالبدشکافی فقر
در این قاره ها می پردازد .در پایان همین بخش به آسیب های کشاورزی

رضا هوشمند
فعال مدنی

های این کشورها (بیابان زایی ،خشکسالی و غیره) پرداخته می شود.
به شهرهای کشورهای جهان سوم که نگاهی بیندازیم ،شاهد انفجار جمعیت
هستیم و برعکس شهرها ،روستاهایی را می بینیم که در حال تهی شدن و

امروزه با وجود این که کم و بیش تمامی مردم جامعه با مقوله بیکاری آشنا

از دست رفتن هستند .از همین رو پال هریسون فصل دیگری از کتاب خود

هستند و به صورت سطحی از علل و آسیب های بیکاری خبر دارند اما برای

را به بررسی مشکالت شهرهای بزرگ و علل مهاجرت روستاییان به شهرها

بررسی ریشه ای علل این مشکل باید ریشه ای هم مطالعه کرد و هم چنین

و هم چنین ناتوانی صنعت های بزرگ به رفع بیکاری اختصاص داده است.

رابطه داشتن بیکاری با باقی شرایط جامعه انکار نشدنی است .به همین

در ادامه کتاب نویسنده به مسائلی مانند فقر و علت های آن و هم چنین

دالیل برای درك و بررسی این مسئله باید تمام جوانب را در نظر گرفت و

نظام آموزشی و دالیل ناتوانی آن در رفع فقر می پردازد .در این قسمت از

کتاب هایی را مطالعه کرد که به صورت زنجیر وار به این مسئله می

کتاب خواهید دید که چگونه پایه های آموزشی این کشورها به تنهایی برای

پردازند .از آن جا که کتاب ”اندرون جهان سوم“ نوشته ”پال هریسون“ به

وارد جامعه کردن جوانان کار آمد نیستند و تمام آنان برای هدف امتحانات

بررسی مشکالت و مسائل کشور های جهان سوم می پردازد ،می توان از

هماهنگ و دانشگاه ها می کوشند ،و از همین رو دانش آموزانی که به هر

این کتاب برای بررسی بیکاری در جامعه بهره برد.

دلیلی به دانشگاه نمی روند ،در جامعه درجا می زنند و آسیب می بینند و هم

پال هریسون نویسنده و خبرنگاری است که چندن سال از عمرش را به

چنین به این مسئله می رسید که برای ریشه کن کردن فقر در این جوامع

زندگی در کشورهای موسوم به جهان سوم و بررسی مشکالت اجتماعی و

نیاز به آموزش های مناسب و مرتبط برای تمام اقشار و سنین است.

سیاسی آن ها سپری کرده است .از نتایج این سال ها می توان به دو کتاب

بخش آخر این کتاب نیز به بررسی سیاست ها و عوامل ملی و بین المللی

اندرون جهان سوم و فردای جهان سوم اشاره کرد .یکی از دالیل معرفی

تاثیرگذار بر کشورهای در حال توسعه و تنگ دست و ساختار سیاسی موجود

کتاب اندرون جهان سوم ،ساده بودن این کتاب است؛ به این معنا که برای

در کشور که باعث فقیر ماندن فقرا و بی تاثیری اصالحات و اقدامات و هم

افراد غیر دانشگاهی نیز مناسب است.

چنین فاصله افتادن بین طبقات مختلف اجتماع می شود ،اختصاص دارد.

در ابتدای کتاب نویسنده به بررسی مشکالت طبیعی و جغرافیایی که مردم

با توجه به این که کتاب اندرون جهان سوم در مورد کشورهای جهان سوم

جهان سوم در رابطه با کشور خود باید بدانند و آن ها را بشناسند ،می پردازد

نوشته شده است و نزدیکی بسیاری با کشور خودمان دارد ،می توان در

و سپس به مسئله استعمار ورود می کند و نگاهی به این سوال می کند که:

رابطه با بررسی مسائلی نظیر بیکاری و فقر از آن بسیار بهره گرفت.

چرا اکثر کشور های جهان ،مانند کشورهای اروپایی پیشرفت نداشته اند و

ثمره استعمار شدن این کشور ها توسط اروپا چه آسیبی به آن ها رسانده

نام کتاب :اندرون جهان سوم؛

است؟ نویسنده در همین قسمت از کتاب به بررسی غربی شدن کشورهای

کالبدشکافی فقر

جهان سوم و علل آن می پردازد و مطرح می کند که وقتی به شهرها و

نویسنده :پال هریسون

روستاهای آن کشورها می رود ،به سیل بزرگ غرب گرایی مردم بر می

مترجم :شهریار آژغ

خورد و به وضوح مشاهده می کند که هر کسی که می خواهد خود را

زمان انتشار :چاپ اول۵۲۴۷ -

تحصیل کرده و با شخصیت نشان دهد ،تالش می کند رفتاری غرب

ناشر :اختران

شماره  74گرایانه داشته باشد؛ هم چنین شما تمایل رسانه های این کشورها را به
تیر
سمت برنامه های غربی و ترویج فرهنگ غربی خواهید دید.
 1396در بخش بعد این کتاب ،بحث کشاورزی جهان سوم در سه قاره آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین به میان می آید و نویسنده به بررسی و مقایسه کشاورزی
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