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شما چه گفته اید ،درباره ...
نگرشی بر ماده  ۱۰۳قانون مجازات اسالمی و مقوله تبعیض در مجازات /فرشید رفوگران
مائده عدیم :این قانون تعبیض آمیز و ظالمانه کامالً دست پدران را باز می گذارد که هر بالیی می خواهند سر بچه
هایشان بیاورد .مخصوصاً در رابطه با مسائل ناموسی و دختران بی نوایی که در خانه های پدرهای شکاک مجبور به
زندگی هستند .اما همان طور که در مطلب هم آمده این قانون به اصول اسالمی مربوط می شود و هیچ امیدی به تغییر
آن نیست.
ایلیا محمدی :من دانشجوی حقوق هستم و تعجب می کنم که استادهایمان تا به حال در رابطه با این موارد سر کالس
حرفی نزده اند .این قانون واقعاً عجیب است و از آن اطالع نداشتم .با این که در کالس ها و منابع درسی مان در مورد قانون مجازات اسالمی کمی
خوانده ایم .بسیار مطلب خوبی بود و الزم شد که در مورد این قانون بیش تر تحقیق کنم.

”چوب الف“ ی که حاال دست معلمان است /احمد مدادی
ارشیا شریف زاده :واقعاً در سال های اخیر جز معلمان و کم و بیش کارگران هیچ قشر دیگری مثل دانشجویان و زنان که در سال های گذشته نقش فعالی در
برپایی جنبش های اجتماعی و فعالیت های مدنی داشتند ،فعالیت موثری نداشته است .این موضوع جای تامل زیادی دارد .باید دید چه شده که سکوت و خفقان تا
این حد گریبان جامعه را گرفته .اما حداقل در مورد پسیو شدن دانشجویان این نکته شاید صادق باشد که نسل جدید هیچ تمایلی به اعتراض ندارد و فقط منافع
شخصی خودش را دنبال می کند.
محمد سلطانی :معلمان در دوران روحانی به خوبی پرچمدار جنبشی بودند که در گذشته ای نزدیک دست دانشجویان بود .شاید اگر معلمان نبودند دیگر شاهد هیچ
مبارزه مدنی در دوران تدبیر و امید نبودیم و حامیان دولت بیش تر هم فضا برای دروغ گویی در مورد فضایل دولت داشتند.

کاری از حسین رادمهری
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دیده بان



مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدراز  ۳۱آبان ماه جاری الزم االجرا است ،لذا همه محکومینی که به اعدام و
حبس ابد محکوم شده اند می توانند یا خودشان ،یا از طریق خانواده و وکیل خود ،تقاضای رسیدگی مجدد یا اصالح حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند.




















مدیر ندامتگاه قزلحصارکرج از آغاز بررسی پرونده های زندانیان جرایم مواد مخدر و تغییر احکام قضایی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام یا حبس ابد در این ندامتگاه خبر داد.



























حکم اعدام ”محمدعلی طاهری“ در شعبه  ۱۱دیوان عالی کشور ،به ریاست قاضی نیازی ،برای دومین بار نقض شد.
در سری احکام صادره جایگزین حبس ،مجرم مواد مخدر به جای تحمل دو سال زندان و  ۰۰ضربه شالق ،به تهیه وسایل گرمایشی برای هموطنان زلزله زده در کرمانشاه محکوم شد.
”پرستو فروهر“  ،که برای برگزاری نوزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران سفر کرده از صدور اجازه مشروط برگزاری این مراسم از سوی مقامات امنیتی خبر داد.
”فریبا کمال آبادی“ از رهبران جامعه بهایی پس از تحمل  ۳۰سال حبس از زندان اوین آزاد شد.
گزارشگران بدون مرز اعالم کرد جایزه بخش ”شهروند خبرنگار“ به ”سهیل عربی“ عکاس و وبنگار زندانی رسیده است.
”نرگس محمدی“ ،مدافع حقوق بشر به عنوان یکی از برندگان جایزه انجمن فیزیک آمریکا در سال  ۳۰۳۲اعالم شد.
جمعی از معلمان و فعاالن مدنی با راه اندازی کمپینی از حسن روحانی خواستند مجوز بازگشت به کار ”رسول بداقی“  ،معلمی که به خاطر فعالیت های صنفی چند سال را در زندان گذراند ،صادر کند.
”اسماء جهانگیر“  ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به اعدام ها ،بازداشت ها و نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
انتشار شناخت نامه علی اشرف درویشیان ،به قلم آرش سنجابی رسماً ممنوع شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی با ممانعت از تجمع مردم در پاسارگاد به مناسبت روز کوروش ،دستکم  ۳۳نفر را بازداشت کردند.
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت که در هر ساعت  ۰۴نفر روانه زندان های کشور می شوند.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت” :از هر  ۳۰۰دانش آموز در جنوب استان ،فقط  ۲نفر فارغ التحصیل می شوند“.
یک مقام مسئول در سیستان و بلوچستان ،از شناسایی  ۳۳هزار کودک دچار سوءتغذیه در این استان خبر داد.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت که سال گذشته  ۳۳۱۴کودک مسمومیت با مواد مخدر داشته و در شش ماهه امسال نیز  ۰۱۳کودک ،معتاد به دنیا آمده اند.
دست کم هر سال بیش از  ۱۰۰۰ایرانی بر اثر ابتال به بیماری های شغلی جان می دهند.
سرپرست گروه سالمت هوا مرکز محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرگ  ۳۳هزار و  ۱۴۲ایرانی در اثر آلودگی هوا در سال  ۴۰خبر داد.
از اشتغال و فعالیت حرفه ای ”حمید حاج جعفر کاشانی“ داور لیگ برتر فوتسال ایران که به تازگی پس از سه ماه تحمل حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان آزاد شده ،با دخالت حراست
فدراسیون فوتبال جلوگیری می شود.
علی رغم این که دیوان عدالت اداری به نفع شهروندان بهایی اقدام به صدور رای کرده است ،محل کسب بیش از  ۴۹تن از بهاییان استان مازندران هم چنان پس از یک سال پلمب است.
تعداد زیادی از اماکن کسب شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل تعطیلی در مناسبت مذهبی بهاییان پلمب شد.
”گلرخ ایرایی“ ،زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین و ”آرش صادقی“ همسر تبعید شده او به زندان رجایی شهر کرج ،از امکان مالقات با یکدیگر محروم اند.
”محمد نظری“” ،خالد فریدونی“ و ”عمر فقیه پور“ ،سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج ،به زندان ارومیه تبعید شدند.
”محمود صالحی“  ،فعال سرشناس کارگری در حالی که در بیمارستان برای انجام عمل دیالیز به سر می برد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
دختری  61ساله در یکی از روستاهای بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت که به اجبار خانواده ازدواج کرده بود ،خودکشی کرد.
دختر  ۳۹ساله ای در مشهد به یک مشاور اطالع داد که از سن  ۱سالگی مورد سوءاستفاده جنسی ناپدری خود قرار داشته است.
الهام فخاری ،عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی کارگاه های تفکیک زباله که به کودکان خوابگاه داده اند ،گفت که از اغلب این کودکان سوءاستفاده های جنسی می شود.
یک پسر جوان در مسجد سلیمان استان خوزستان اقدام به خودسوزی کرد.
یک زن جوان آبادانی ،هنگام عدم حضور همسرش در منزل دست به خودسوزی زد و جان باخت.
فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگالن ،از توابع خراسان شمالی ،از مرگ یک زن جوان در اثر خودسوزی خبر داد.
یک مرد  ۰۰ساله در روستای چلقائی بناب ،اقدام به خودسوزی و هم چنین آتش زدن دو همسر خود کرد.
در مناطق مرزی پیرانشهر ،کولبری در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی جان خود را از دست داد و دو تن هم دچار جراحت شدند.
یک کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر ،در پی تعقیب و گریز نیروهای هنگ مرزی بر روی مین رفته و یکی از پاهایش قطع شد.
انفجار مین در شهرستان مهران به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو تن از عوامل پاکسازی میدان های مین منجر شد.
در اثر تیراندازی ماموران ،یک شهروند اهل سرباز به ظن حمل سوخت قاچاق زخمی شده و خودروی وی نیز آتش گرفت.
در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران انتظامی یک شهروند به نام ”اسماعیل کوهساری“ در منطقه سرباز کشته شد.
بعد از انتشار خبر ترور ”احمد نیسی“ در الهه هلند ،اداره اطالعات اهواز ،پدر او را برای چند ساعت بازداشت کرده و از وی خواستند که مراسم ترحیمی برای فرزند ترور شده اش برگزار نکند.
شعبه  ۳۹دادگاه انقالب شهر تهران ،رضا اکوانیان شاعر و فعال مدنی را به اتهام توهین به مقدسات از طریق سرودن شعر و تبلیغ علیه نظام به تحمل  ۱سال حبس تعزیری و  ۰۰ضربه شالق
محکوم کرد.
فروشندگان گوشت االغ در شهرستان کارزون از سوی شعبه  ۳۹دادگاه استان فارس به مجازات حبس و شالق در مالءعام محکوم شدند.
”نادر علی زهی“ از زندانیان عادی زندان مرکزی زاهدان با قرار بازداشت موقت ،پس از چند روز بیماری و بی توجهی بهداری زندان به وضعیت او ،فوت کرد.
حکم اعدام ”احمدرضا جاللی“  ،پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم که سال گذشته به ایران سفر کرده بود ،به اتهام جاسوسی ابالغ شده است.
”عبدالواسط دهانی“ ،زندانی  ۳۰ساله اهل سراوان به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه های مخالف نظام توسط دادگاه انقالب شهر زاهدان به اعدام محکوم شد.
”اسماعیل شه بخش“  ۳۰ساله” ،دور محمد شه بخش“  ۳۰ساله و ” حیات اهلل نیک زهی“  ۳۹ساله (تبعه پاکستان) از زندانیان زندان مرکزی زاهدان به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه با نیروی
انتظامی توسط دادگاه انقالب زاهدان به اعدام محکوم شدند.
”حمزه نورزهی“ ،کودک مجرم تبعه افغانستان ،که در  ۳۲سالگی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده ،به اتهام نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقالب شهر زاهدان به اعدام محکوم شده است.
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فرهنگی

علی اشرف درویشیان و پیرامون
چپ گرایانه او و هم چنین انسی ست که او با کارهای
نویسندگان شوروی از جمله گورکی داشت .او هنر را در خدمت

محمد مهدیپور

آرمان های سیاسی و انسانی می گیرد که خود به آن معترف

عضو کانون نویسندگان ایران

است و این پافشاری چنان که در شریفِ سال های ابری باقی و

علی اشرف درویشیان یا همان لطیف تلخستانی ،مرد شریف سال

استوار می ماند ،در خود خالق شریف هم بی کم و کاست ادامه

های ابری ،بعد از سال ها نوشتن و ترسیم دردهای طبقه محروم

پیدا می کند .شخصیت های داستان های او همان آدم های

در سن  61سالگی این جهان پرآشوب را ترک کرد .هدف این متن

اطراف او هستند .می توان آن ها را در میان کوچه ها ،روستاها و

نه پرداختن به نقد درون مایه آثار درویشیان و نه تحلیل های این

مناطق جنوب شهری به صورت ملموس مشاهده کرد .نکته دیگر

چنینی است؛ این یادداشت -هم چنان که نام پیرامون بر خود دارد

بومی نگاری و امتزاج داستان با اسطوره های مردمان کُرد در

 ، -سعی خواهد کرد به پیرامونی بپردازد که همیشه در نوشته های

کارهای درویشیان است که به عنوان یکی از نقاط قوت کارهای

درویشیان در مرکز توجه قرار می گیرد ،پیرامونی که شاید برای

او عمل می کند .درویشیان حتی نوع زبانی را که برای کارهایش

عده ای غریب و خارج از درک به نظر برسد .درویشیان که متعلق

انتخاب می کند  -یعنی زبان فارسی شکسته ای که سرشار از

به نسلی از نویسندگان چپگرای ایرانی بود-و شاید آخرین آن ها-

کلمات و اصطالحات کُردی ست -هم در خدمت همان تفکرات

 ،نویسندگانی که در کنار کار ادبیات به عنوان یک مبارز سیاسی

ضد سیستماتیکی می گیرد که به نوعی مردمان غیر فارس زبان

هم به ایفای نقش می پرداختند و به نوعی به عنوان پایگاه صدور

را از خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم کرده است.

تفکرات سیاسی و اجتماعی و سخنگوی جامعه ای عمل می کردند

محرومیتی که می شود تبلور آن را در زبانی که امروز به زبان

که سال ها این رسالت را تنها بر دوش شاعران دیده بود .سابقه

فارسی کرمانشاهی شناخته می شود ،به وضوح دید .زبانی که

ادبیات رئالیستی و پرداختن به رنج توده ها برمی گردد به مشروطه

نوعی موازی سازی با زبان فارسی معیار است و این زبان برای

و آن واخوردگی عظیم حادث شده در آن زمان؛ و رنج های پی در

کسانی که حتی توانایی صحبت به فارسی را هم ندارند ،به خوبی

پی بود که مردمان آن دوران در راه پافشاری بر آرمان های

قابل فهم است .این تلفیق دو زبان به نوعی تاکید بر مصیبتی

مشروطه و ستم هایی که بر آنان رفت ،درک کرده بودند و بعدها

ست که خبرش از پیش رفته است .محرومیت از یادگیری زبان

این رنج ها در شعر شاعران عصر مشروطه به خوبی منعکس شد.

مادری که حتی اگر در محاوره استفاده می شود (کما این که در

درویشیان هم مانند تمام نویسندگان رئالیست در داستان هایش به

کرمانشاه امروز هر دو زبان فارسی-کرمانشاهی و کُردی مورد

دنبال ساخت قهرمان و یا اهمیت به روایت و از این دست ملفه ها

استفاده قرار می گیرند) ولی توان خواندن متن به همان زبان در

نیست ،او تنها می خواهد راوی رنجی بی پایان باشد؛ رنجی که

شخص وجود ندارد و این گونه است که شخص به مرور توانایی

خود تماماً آن را لمس کرده است .او تنها می خواهد تصویرگر

اش را حتی برای حرف زدن هم از دست می دهد؛ چرا که او از

شماره  79زندگی طبقات فرودست بماند و این توجه به رئالیست و ملفه های

ابتدا خود را در معرض زبان رسمی دیده است و حتی ابتدایی

رئالیستی تا پایان در کار او باقی می ماند .شاید اصلی ترین ملفه

ترین درکی از دستور زبان مادری ندارد .البته نگارنده این متن

تاثیرگذار بر نوع نوشتار درویشیان ،تفکرات سیاسی و آرمان های

هیچ وقت نمی تواند فاصله احتمالی را که میان متن های
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کند .چرا که شاید از دیدگاه بسیاری از افراد ،زمینه هایی که ما

نظر زبان ،جغرافیا و پیشینه تفاوت های عرضی دارند اما از لحاظ

را به متن های درویشیان پیوند می دهد ،همین آبشخور

تجربه زیستی کامالً نزدیک هستند.

فر ه نگ

درویشیان به

و

ت مام

ک ُردی

باور

م ل موس

افراد فارغ از

بودن فضاها

گرایش های

و اسطوره

س یا سی

و

هایی ست

ایدئولوژی کی

که درون

شان ،یکی از

مایه اصلی

شریف ترین

دا س تان

نوی س ند گان

های

و

م عا صر

دروی ش یان

ت صو یر گری

را شکل می

صدیق برای

دهد .البته

طبقه ای بود

نمی توان

که خواستگاه

انکار کرد که فرهنگ فولکلور کُردی سهمی عظیم در شکل

خود او بود .این اهمیت نوشتن از طبقه خویش و درگیر نشدن در

گیری داستان های درویشیان دارد و همین گاهی ممکن است

ظواهر ،امری که ما را از واقعیت امر حادث دور می کند ،شاید بی

منجر به فاصله ای شود که میان مخاطب

بدیل ترین خصوصیت نوشتار او بود .علی

غیر و این فرهنگ وجود دارد؛ اما من این

درویشیان به باور تمام افراد فارغ از اشرف درویشیان چه در سال های قبل از

فاصله را نه یک فاصله زبانی و فرهنگی،

انقالب که مدت زمان های طوالنی را به

گرایش های سیاسی و ایدئولوژیکی

فرهنگی

درویشیان و مخاطبان خارج از فرهنگ کُردی وجود دارد ،درک

ما معتقد به معیاری به نام طبقات اجتماعی هستیم که هرچند از

بلکه فاصله ای ناشی از بینش و تفاوت شان ،یکی از شریف ترین نویسندگان جرم نویسش در زندان سپری کرد و چه در
زیست آدمی می دانم؛ چرا که سرگذشت معاصر و تصویرگری صدیق برای طبقه سال های پس از انقالب که با وجود بیماری
فرودستان ،سرگذشتی ست یکسان و وابسته

ای بود که خواستگاه خود او بود .این

از اعضای صدیق کانون نویسندگان ایران بود

به تبار و فرهنگ خاصی نیست .فرودستان با اهمیت نوشتن از طبقه خویش و درگیر و فشارهای زیادی را در راه دفاع از آزادی
ملفه هایی که برآیند آن رنج های مدام در

نشدن در ظواهر ،امری که ما را از

بیان و تاکید بر این که ما نویسنده ایم تحمل

زندگی ست ،خود را در تمام فضاها و واقعیت امر حادث دور می کند ،شاید بی کرد ،هیچ گاه لحظه ای از اعتقادات انسانی و
سرزمین ها به هم متصل و یکسان می بینند؛ بدیل ترین خصوصیت نوشتار او بود.

ظلم ستیز خود دست بر نداشت و همیشه

زیرا که معیار ما برای طبقه بندی افراد

ثابت قدم ایستاد .نامش گرامی و یادش

اجتماع نه معیار فرهنگ و زبان و مقوالتی از این دست ،بلکه

جاودانه بود.
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کودکان

مدارس در کنار میادین مین؛ آثار جنگ بر بدن کودکان  82سال پس از اتمام
گشین توپ را هدف می گیرد ولی پایش برای همیشه تک می
شود .با پیگیری های دائم پروین ذبیحی و پدر در نهایت پرونده

رایحه مظفریان

گشین با حداقل معلولیت به عنوان مستمر گیر جانبازی ثبت می

نویسنده و پژوهشگر

شود .اما روح خراشیده این کودکان چگونه درمان می یابد؟

سه سال پیش با ” پروین ذبیحی“ راهی روستای نشکاش از توابع

گشین درس نمی خواند .فقط گریه می کند .سایر کودکان هم با

مریوان شدیم .روستایی در دل کوه که مرزی نیست ،اما هم چون

ترکش ها و جراحت های خفیف تر مورد درمان قرار می گیرند.

اکثر نقاط کردستان ساکنان فقیری دارد .راهی شدیم تا از  6کودک

ولی آیا این انتهای ماجراست؟

قربانی مین -در انفجار یک مین وسط روستا زیر درخت گردو-

این حادثه یکی از دردناک ترین وقایع انفجار مین در ایران بود،

عیادت کنیم .کودکان بعد از یک سال از گذشت واقعه وضعیت

اما هر سال مین قربانیانی دارد از کوچک و بزرگ .مرداد دو سال

مناسبی نداشتند .خبرگزاری ها این موضوع را به عنوان یک مورد

پیش بود که دو کودک در حال چرای دام قربانی مین شدند.

از ده ها مورد انفجار بعد از جنگ تحمیلی به خوبی پوشش داده

”بهزاد“ جان باخت و ”فرشاد“ با جراحت وخیمی همان گونه رها

بودند و مسئولین ساکت و آرام از کنار ماجرا گذشته بودند .بعد از

شد که آال و خبات :بدون یک چشم و در جهانی نیمه تاریک!

پی گیری های پروین ذبیحی و مراجعه به چند وکیل داوطلب ،در

یک سال بعد ”کوسار“ اهل روستای گاگل ،قربانی حادثه جدیدی

نهایت وزیر بهداشت ،آقای هاشمی ،چشم ” آال“ را عمل کرد؛

می شود .بعد از پاکسازی ناقص میدان مین در جایی مشغول

اگرچه یکی از چشم

بازی کردن بوده که

های آال برای همیشه

آلوده به مین بوده و او

خاموش شد .به آال

از وجود مین اطالعی

دیه ای داده نشد و

نداشته است .در اثر

ح تی جا ن باز هم

انفجار مین چشمش به

شناخته نشد؛ چون

شدت آسیب دیده و

این انفجار پس از

هم چنان مانند موارد

جنگ بود و درصد

قبلی نه دیه ای ،نه

جانبازیت به  03نمی

کمک مالی جهت

رسید” .خبات“ پس از
 4سال از گذشت

پایگاه مخروبه به جا مانده از زمان جنگ در مجاورت میدان مین ،مدرسه و تنها
زمین بازی بچه ها به نام شهر بازی این زمین و محوطه پر از مین است.

درمان و نه رسیدگی.
این موضوع در منطقه

حادثه و وجود چند ترکش در بدن و صورتش یکی از چشمانش رو

کردستان آن قدر با روزمرگی مردم گره خورده است که برای

شماره  79به خاموشیست .پولی برای مداوا هم وجود ندارد” .گشین“ یک

مسئولین امری عادی جلوه می کند” .معتصم“  61سال دارد و

پایش را از دست داد .در واقع ضربه پای گشین به مین باعث

اهل روستای دوپلوره است .بر اثر انفجار مین یک پایش را از

انفجار شده بود .بچه ها زیر درخت گردو مشغول توپ بازی بودند.

دست داده و ارزانی و نامرغوبی جنس پروتز امانش را بریده است.

آذر
1396

7

او حاال  66ساله شده...

مربوط به آن هاست.

کرمانشاه احتمال وقوع انفجارهای مین باال خواهد رفت .کما

عنوان عوامل مستقیم و غیرمستقیم و سوءاستفاده و آزار

این که در طی همین چند روز  0انفجار مین رخ داده و احشام

جنسی کودکان در جنگ ها و بردگی آن ها از جمله موارد

را قربانی کرده است .سست شدن مین ها در جای خود و

نقض حقوق کودکان است.

حرکت آن ها با باران و برف متعدد و سنگین آن مناطق یکی

 .5از بین رفتن مدارس و بیمارستان ها از جمله دردهای بزرگ

از دالیل افزایش خطر انفجار مین پس از زلزله اخیر است .اما

در زلزله اخیر غرب کشور است ،ضمن این که محرومیت از

اندوهناکی ماجرایی که در مطلب پیش رو خواهید خواند تنها

دسترسی به کمک های بشردوستانه از آثار ناخوشایندی

به این موضوع ختم نخواهد شد .در آستانه روزهای جهانی

است که کودکان در یمن در این شرایط قرار دارند و کار به

مبارزه با خشونت و کودک ،همایشی با عنوان کودک و صلح

جایی رسیده است که همه رسای کشورها و سازمان ملل به

در تهران برگزار شد( .)6در این همایش خانم معصومه ابتکار،

این موضوع اعتراض کردند و شرایط کودکان یمنی چند سال

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ،با اشاره به نقض

است که براساس ناامنی ،ترور و ترومای روانی است.

حقوق کودکان در جهان ،به موارد قابل توجهی اشاره کرد:

با توجه به مواردی که اخیراً معاون امور زنان و خانواده بیان کرده

 .1ایران در حوزه کودکان به عنوان یکی از متعهدان

است ،بنابراین کودکانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در

کنوانسیون حقوق کودک ،اقدامات خوبی داشته است.

خطر آسیب جنگی قرار داشته باشند ،یا باید حمایت شوند و یا باید

 .2با اشاره به آسیب های جنگ و درگیری برای کودکان

از خطر دورنگه داشته باشند .آیا دولت به وظایف خود در مورد

افزود :تصویر شهادت علی اصغر(ع) در واقعه عاشورا نماد

وضعیت نامناسب کودکان قربانی و یا در معرض خطر عوارض به

بسیار مهمی است که در واقعه کربال و قیام امام حسین

جا مانده از جنگ به شایستگی عمل کرده است؟ چگونه می

(ع) روی داد و این کودک شش ماهه نمادی از مظلومیت

توانند داد سخن از همصدایی با سایر کشورها برای حمایت از

کودکان در درگیری ها و مخاصمات است و نمادی از

کودکان یمنی بلند کنند وقتی هم چنان کودکان سرزمینمان در

حقانیت دعوت امام
ح س ین(ع)

.3

امنیت نیستند؟

برای

کودکان مناطق غرب کشور

اعتالی شرافت و

هنوز بعد از  82سال از اتمام

انسانیت است.

جنگ تحمیلی ،آثار آن را بر

برا ساس آ مار های

جان و روح و روان خود

ارائه شده 4 ،میلیون

تحمل می کنند .کودکان

کودک در دوران

نواحی غرب کشور تنها در

معاصر کشته شده اند،

صحرا و دشت قربانی مین

ضمن این که آسیب

نمی شوند؛ در راه مدرسه تا

ها ،معلولیت و جراحت

کودکان

این داستان ها تمامی ندارد .پس از زلزله اخیر در منطقه

 .4به کارگرفتن کودکان در جنگ ها ،مانند به کارگیری به

پروین ذبیحی در کارگاه توانایی مقابله با مین روستای انجیران

ها ،بی خانمانگی و آوارگی کودکان از جمله آسیبهای

خانه هم در خطرند .پیش تر

خبرگزاری مهر نوشت” :ایجاد یک مجتمع آموزشی در روستای

8
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کودکان

شیخ صله در پنج کیلومتری مرز عراق و دیوار به دیوار یک میدان

و پرورش از انفجار مین در هنگام ساخت مجتمع و جراحت

مین تا کنون منجر به مصدومیت تعدادی از ساکنان این روستا

فردی به اسم حمید نظری افتتاح می شود و در طول دو سال
گذشته دانش آموزان به این منطقه پر خطر به مدرسه رفت و
آمد داشته اند تا این که مسئوالن استانی از طریق مردم و نه
آموزش و پرورش این موضوع را به اطالع مرکز مین زدایی
استان می رسانند ...براساس اعالم وزارت دفاع ،هم اکنون تعداد
زمین های آلوده به مین در استان های ایالم ،خوزستان،
کرمانشاه ،آذربایجان غربی و کردستان یک میلیون و  ۹۳۰هزار
و  ۴۳۱هکتار است که در سال  ۹۲این عدد  ۱میلیون و ۱۱۳
هزار و  ۰۱۰هکتار است“(.)8
دومین مدرسه ای که توسط پروین ذبیحی ،فعال حقوق کودک

پروین ذبیحی به پشت بام یک خانه اشاره می کند:
بعد از پاکسازی ،یک مین در آن جا پیدا شده است.

شده است .این در حالی است که فرمانده گردان تخریب سپاه نبی

اکرم کرمانشاه می گوید صدور اجازه ساخت مدرسه در این نقطه

فضای مدرسه و میدان مین در یک قاب

شناسایی شده است در روستای انجیران از توابع بخش خاو
ومیراوای مریوان با جمعیتی بالغ بر  414نفر و صد و یک خانوار
است .مردمان این روستا فقیر هستند و اکثرا به کولبری اشتغال
دارند.
پروین ذبیحی تصمیم می گیرد برای کودکان این مدرسه که در
کنار میدان مین قرار گرفته است کارگاه آشنایی با مین و
توانایی مقابله با آن را برگزار کند .در حالی که او معتقد است
مکان یابی چنین مدارسی بدون تخصص صورت می گیرد.
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چون امکان جا به جایی مدرسه و روستا وجود ندارد و هم چنین

دهیار در حال نشان دادن مناطق آلوده به مین بعد از آخرین پاکسازی
می گوید :کل روستا آلوده به مین شده و هیچ کس در امان نیست.

ارگان های مربوط نسبت به مین زدایی این مناطق احساس

پرخطر از سوی مسئوالن آموزش و پرورش سوال برانگیز است.

مسئولیتی نمی کنند؛ پس حداقل کودکان بیاموزند در مواجه با

این مجتمع آموزشی در سال  6022با وجود اطالع مدیران آموزش

چنین غول خفته ای بهتر است چه اصولی را رعایت کنند.
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به گفته اهالی محل پاکسازی در این روستا بسیار ناقص

شود .مرزبان

صورت گرفته است .تمام روستا بعد از پاکسازی بیش تر از قبل

کرمانشاه ،اظهار داشت” :در زلزله اخیر  62فضای آموزشی با 464

به مین های سرازیر شده آلوده شده اند .به نقل از اهالی روستا

کالس درس در سطح مدارس شهرستان های استان کرمانشاه دچار

پیش تر جهت مین زدایی به روستا مراجعه شده ولی تنها به

آسیب جدی شدهاند .برای اسکان دانش آموزان  843کانکس مورد

کودکان

چند انفجار و چند عکس و فیلم اکتفا

نظری ،مدیرکل نوسازی مدارس استان

نیاز است که تا روز گذشته  43کانکس

کرده اند .سپس خاک های مین
پس از خرابی های زلزله اخیر تعداد زیادی از فراهم شد“(.)0
گذاری شده را با لودر جا به جا کردند مدارس استان کرمانشاه آسیب جدی دیده اند و باید پرسید مکان یابی مدارس بر اساس
که به عنوان مثال بخشی از این خاک نیازمند مرمت هستند .بنا شده است کالس ها در چه اصولی صورت می گیرد؟ با مین های
های جابجا شده در کنار برخی از منزل کانکس برای دانش آموزان روستایی برگزار شود .به جا مانده قبلی چه باید کرد؟ با کودکان
ها تخلیه شده و یا در مسطح سازی مرزبان نظری ،مدیرکل نوسازی مدارس استان قربانی مین و خانواده های رها شده آن ها
زمین بازی کودکان مورد استفاده قرار کرمانشاه ،اظهار داشت” :در زلزله اخیر  62فضای چه باید کرد؟ چه کسی مسئول افزایش
گرفته است.
آموزشی با  464کالس درس در سطح مدارس تدوام قربانیان مین بعد از  82سال جنگ و
پروین ذبیحی ادامه می دهد” :در این شهرستان های استان کرمانشاه دچار آسیب جدی آسیب در غرب کشور است؟ پس از زلزله
روستا یک نفر معلول مین وجود دارد شدهاند .برای اسکان دانش آموزان  843کانکس اخیر تکلیف مین ها چه خواهد شد؟
که در شهر زندگی می کند .دو تا از مورد نیاز است که تا روز گذشته  43کانکس کانکس ها را در کجای روستا تعبیه کنند
دانش آموزان هم به من گفته اند که

که کودکان قدم های محکم و امنی به

فراهم شد“

خودشان مین پیدا کرده و به دهیار و

سوی آینده بردارند؟

روحانی و مدیر مدرسه خبر داده اند .دهیار می گوید :چندین بار
مین و خمپاره پیدا کردم که بدون ترس آن را درون آتش
انداخته و خودم به سرعت از محل حادثه دور شدم“.

پانوشت ها:
.1

مرگ  ۰میلیون کودک در جهان در دوران معاصر ،خبرگزاری فارس 82 ،آبان ماه
6021

پس از خرابی های زلزله اخیر تعداد زیادی از مدارس استان

.2

احداث مدرسه در کنار میدان مین ،خبرگزاری مهر 68 ،مهرماه 6023

کرمانشاه آسیب جدی دیده اند و نیازمند مرمت هستند .بنا شده

.3

 ۰۰کانکس برای اسکان دانش آموزان زلزلهزده استان کرمانشاه فراهم شد،

است کالس ها در کانکس برای دانش آموزان روستایی برگزار

تسنیم 82 ،آبان ماه 6021

شماره 79
آذر
1396
دانش آموزان مدرسه در کارگاه برخورد با مین
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اجتماعی

وضعیت اسفبار مدارس سیستان و بلوچستان
و دالیل بازماندن دانش آموزان از تحصیل
امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی روبه رو است .عالوه بر این
مسعود رئیسی
فعال مدنی

ها ،سیستم آموزشی ایران از بسیاری جهات با آموزش و پرورش
مدرن و مترقی دارای تضاد است و دانش آموزان بلوچ با توجه به
برخی سیاست های غلط حاکمیت مبنی بر یکسان سازی ملی و

نقش آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای بسیار

حذف هویت قومیت های موجود در کشور ،به شدت در معرض

پررنگ و حیاتی است؛ بنابراین اگر چنانچه این ارگان به وظایفی

ادغام زبانی و فرهنگی قرار گرفته اند .این در حالی است که

که بدان محول گردیده عمل نکند ،آن جامعه با ناهنجاری های

اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسالمی به اهمیت آموزش و

متعدد اجتماعی مواجه خواهد شد که بسیاری از آن ها جبران

جایگاه زبان مادری و عدم منع آموزش آن پرداخته است؛ اصلی

ناپذیر است.

که حاکمان ایران در طول این چند دهه ،به فراموشی سپرده اند.

استان سیستان و بلوچستان  -با وسعتی بیش از یکصد و هشتاد و

فرزندان سیستان و بلوچستان برای تحصیل انگیزه باالیی دارند

هفت هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد

اما متاسفانه هر از گاهی شنیدن خبرهایی مانند ”ریزش دیوار

هزار نفر ، -با پتانسیل های بالقوه جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در

مدرسه و مرگ دانش آموز ،تصادف سرویس مدرسه ،رفتارهای

جنوب شرق ایران واقع شده است .این استان یکی از محروم ترین

تبعیض آمیز معلمان غیر بومی و غیره“ این انگیزه ها را به

استان های ایران است و نسبت توسعه ،بهداشت و آموزشِ آن به

ناامیدی مبدل می کند و آمار دانش آموزانی که ترک تحصیل

استان های مرکزی ایران فاصله زیادی دارد .بسیاری از فعاالن

می کنند ،سال به سال در حال افزایش است .از دیگر دالیل

بلوچ ،تفاوت های ملی ،فرهنگی ،زبانی و مذهبی را دلیلی بر

ترک تحصیل در بلوچستان می توان ” دو زبانه بودن دانش

تبعیض و عمدی بودن عدم برنامه ریزی حاکمان ایران برای

آموزان ،وجود مشاغل کاذب ،نداشتن اوراق هویتی ،نبود عدم

توسعه یافتگی بلوچستان می دانند.

برقراری عدالت آموزشی ،دوری و فاصله محل تحصیل با محل

بر اساس آمارهای رسمی ،نرخ بی سوادی در این استان چهار و

سکونت ،صعب العبور بودن برخی مناطق و نبود ایمنی در جاده

نیم درصد ،یعنی  23برابر شاخص کشوری است ( )6که با توجه به

ها و به طبع آن وجود دلهره و ترس بین خانواده ها -علی

ایجاد فضای امنیتی توسط حاکمیت و تحمیل فقر و محرومیت،

الخصوص برای دخترانشان -در کنار مشکل ایاب و ذهاب و

بسیاری از دانش آموزان به دلیل نبود تمکن مالی ،و بسیاری دیگر

نبود وسایل نقلیه از طرف سازمان آموزش و پرورش“ را نام برد.

به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به تحصیل نیستند .بیش از دو ماه

بلوچستان دارای بیش ترین مدارس فرسوده و تخریبی در ایران

از سال تحصیلی جدید ( )26-21در سیستان و بلوچستان در حالی

است که با وجود اتفاقات ناگوار و دلخراش ،هیچ گاه از سوی

سپری می شود که هنوز بسیاری از دانش آموزان از داشتن سقفی

حاکمیت تدابیری جدی برای مقابله با حل این معضل و مسائل

شماره 79
برای تحصیل و کتابی جهت خواندن محروم هستند .بر خالف
آذر
 1396ادعاهای حاکمیت ،مدارس کپری ،خشتی و گلی برچیده نشده و

بوده است .در حال حاضر هزینه بازسازی این مدارس به رقمی

این استان با کمبود شدید نیروی آموزشی ،کالس های استاندارد و

معنادار تبدیل شده است .به گفته علیرضا نخعی ،مدیر کل

دیگر نشده و اگر هم کاری انجام شده ،بسیار ناچیز و بی تاثیر

11

آموزشی به میزان سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از

مدرسه کرایه کنند .در شانزدهم اسفند ماه سال گذشته ،تصادف

توان این اداره خارج است و برای رسیدن به میانگین کشوری

کامیون با سرویس مدرسه در روستای ”اپدم“ از توابع الشار منجر

نیاز به ساخت

به کشته شدن

هشتصد هزار

چهار دانش آموز

مترمربع فضای

د خ تر شد .ا ین

آموزشی است

اتفاق باعث شد

که هزینه و

بسیاری از والدین،

بود جهای

دیگر به فرزندان

هنگفت را می

خود اجازه ادامه

طلبد“)8( .

تحصیل در جای

تار یخ

دیگری از محل

در

سیزده شهریور

را

س کو ن ت شان

سال گذشته،

یک مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان  -عکس از تسنیم

ندهند.

” فریبا چهاردیواری“ دختر هفت ساله ای در روستای

رفتارهای تبعیض آمیز برخی معلمین غیر بومی ،یکی دیگر از

”بجاربازار“ با ریزش ستون درب مدرسه ،جان خود را از دست

مشکالتی هست که جویندگان علم در این خطه با آن مواجه

داد و سه بچه دیگر هم مجروح شدند .پس از آن بود که وزیر

هستند .با توجه به این که زبان آموزشی که در مدارس ایران

آموزش و پرورش قول داد در این روستا،

فاصله زیاد بعضی روستاها به محل تدریس می شود ،با زبان مادری بلوچ ها
تحصیل باعث شده تا بسیاری از دانش متفاوت است در ابتدا فهم و درک آن برای

بسازد؛ وعده ای که تاکنون عملی نشده

همگان می تواند مشکالتی مضاف به

مدرسه ای شش کالسه به نام ” فریبا“

آموزان بلوچ با هزینه های شخصی وانت

اجتماعی

آموزش و پرورش بلوچستان ” برای ترمیم این تعداد واحد

شخصی وانت هایی جهت استفاده کردن به عنوان سرویس

هایی جهت استفاده کردن به عنوان سرویس همراه داشته باشد.
است.
در حادثه ای دیگر معلم بلوچ فداکاری به مدرسه کرایه کنند .در شانزدهم اسفند ماه در ابتدای سال تحصیلی گذشته بود که
نام ” حمیدرضا گنگوزهی“ ،با آگاهی از

سال گذشته ،تصادف کامیون با سرویس

تنبیه بدنی ”قیصر قادری“ دانش آموز پایه

ریزش دیوار مدرسه ،خود را به دانش مدرسه در روستای ”اپدم“ از توابع الشار منجر پنجم روستای ” خیرآباد بمپور“ از سوی
آموزانی که در کنار این دیوار قرار داشتند ،به کشته شدن چهار دانش آموز دختر شد.این معلمش چنان حدی داشت که او را وادار به
رساند و دانش آموزان را از خطر قرار اتفاق باعث شد بسیاری از والدین ،دیگر به بستری شدن در بیمارستان ایرانشهر کرد.
گرفتن در زیر آوار با پرت کردن آنان فرزندان خود اجازه ادامه تحصیل در جای تنبیه بدنی دانش آموزان بلوچ حتی مواردی
نجات داد و خودش آن زیر گرفتار شد و

دیگری از محل سکونتشان را ندهند.

جان سپرد.

بدتر از بستری شدن در بیمارستان ها نیز
داشته است .در دوم آبان ماه سال ،22

از سوی دیگر ،فاصله زیاد بعضی روستاها به محل تحصیل

”سعید رئیسی“ پس از آن که معلمش کتاب را به سرش می کوبد

باعث شده تا بسیاری از دانش آموزان بلوچ با هزینه های

به علت آسیب سر و جمجمه و خونریزی مغزی ،پس از چند روز
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اجتماعی

یک مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان  -عکس از تسنیم

بستری شدن در بیمارستان زاهدان فوت می کند.

زابل ،دو برابر نیروی انسانی در چارت سازمان وجود دارد .حال

اتفاقاتی از این دست ناشی از تبعیضات موجود ،هر از چند گاهی

یک دانش آموز بلوچ با وجود این همه مشکالت و تبعیضات

برای افراد جویای علم و دانش در بلوچستان
رخ می دهد که بی تاثیر در ”ترک تحصیل“
نیستند .عدم وجود عدالت آموزشی نیز که
منشاء آن را می توان سیاست گذاری های
اشتباه و تبعیض آمیز حاکمیت دانست ،به بدتر
شدن شاخص های آموزشی در بلوچستان و
ترک تحصیل دانش آموزان کمک کرده؛ به
طوری که توزیع نابرابر نیروی انسانی و
امکانات در داخل خود استان ،مانع تحقق
عدالت آموزشی در بلوچستان شده است.
نیروی انسانی متخصص و مجرب -مخصوصاً

عدم وجود عدالت آموزشی نیز که منشاء آن را
می توان سیاست گذاری های اشتباه و تبعیض
آمیز حاکمیت دانست ،به بدتر شدن شاخص های
آموزشی در بلوچستان و ترک تحصیل دانش
آموزان کمک کرده؛ به طوری که توزیع نابرابر

نیروی انسانی و امکانات در داخل خود استان،
مانع تحقق عدالت آموزشی در بلوچستان شده
است .نیروی انسانی متخصص و مجرب -
مخصوصاً در جنوب بلوچستان ،-بسیار ضعیف
است و بیش تر این نیروها یا سرباز معلم های
فاقد تخصص و یا غیر بومی هستند.

شماره 79
آذر
 1396بیش تر این نیروها یا سرباز معلم های فاقد تخصص و یا غیر بومی

در جنوب بلوچستان ،-بسیار ضعیف است و

هستند .این در حالی است که در مناطق شمالی و شهرهایی مانند

تحمیل شده چگونه می تواند با دانش
آموز تهرانی که در بهترین مدارس و
زیر نظر بهترین معلمان و بعضاً کسانی
که طراح سواالت کنکور هستند ،رقابت
کند؟ بنابراین کامالً واضح است که
حاکمان ایران در طول سال های
گذشته با وجود درآمد های نفتی
هنگفت ،محرومیت زدایی و ارتقای
سطح علمی استان سیستان و
بلوچستان را در دستور کار خود قرار
نداده اند که هیچ ،بلکه با سیاست های
غلط باعث بیش تر شدن این شکاف

بین استان های مرکزی و مناطق بلوچ نشین شده اند.

معضل مهم و اساسی دیگری که باعث بازماندن بسیاری از
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مانند ”شناسنامه“ است .آمارهای رسمی تعداد این افراد را بیست

آزمایش ژنتیکی بدهد .این خود باعث شده که روستاییان فقیری

و پنج تا سی هزار نفر برآورد کرده اند اما محمد نعیم امینی فرد

که توانایی پرداخت هزینه ها را -که شامل سفر به تهران و اقامت

نماینده شهرستان های سرباز و ایرانشهر می گوید” :تعداد این

چند روزه می شود ، -ندارند عمالً نتوانند موضوع سجل خود و

افراد در حدود  663تا  683هزار نفر است“ )0 (.فقدان اوراق

خانواده را پیگیری کرده و بدون شناسنامه باقی مانده اند.

هویتی موجب شده تا بسیاری از کودکان بلوچ از آموزش و

رای بیش از هفتاد و سه درصدی مردم استان سیستان و بلوچستان

پرورش رسمی و کسب علم باز بمانند و عمالً تبدیل به کودکان

به دولت دوازدهم ،دلیل قانع کننده ای است که ثابت می کند آن

کار شوند .بسیاری از فاقدین شناسنامه به دلیل بی اطالعی از

ها دیگر از وضع موجود سرزمینشان خسته شده و خواستار توجه

اهمیت داشتن مدارک

بیش تر از سوی حاکمان ایران

هویتی و بسیاری دیگر

هستند .بلوچ ها با توجه به

هم به خاطر دور بودن از

شعارهای قبل از انتخابات حسن

شهرها و نداشتن راه های

روحانی انتظار دارند از فقر و

مواصالتی ،هم چنان

محرومیت بلوچستان کاسته و به

بدون شناسنامه هستند

زیرساخت ها با دقت نظر بیش

که بر طبق آمارهای ضد

تری نگریسته شود؛ تبعیضات

و نقیض دولتی این افراد

موجود و نگاه امنیتی از استان

در بلوچستان حدود چهار

برداشته شده و عدالت اجتماعی به

هزار نفر هستند)4 ( .

م عنای واق عی بر قرار باشد؛

بسیاری این افراد با توجه

حاکمیت به حقوق شهروندی آن

به ” امنیتی اداره شدن

عکس از همشهری

اجتماعی

فرزندان بلوچ از تحصیل شده است ،عدم داشتن اوراق هویتی

کند و بعد از طی همه این مراحل برای اثبات نسب خود می بایست

ها احترام بگذارد و آن ها را به

منطقه“ نمی توانند از روستاهای خود به شهرهای دیگر بروند؛

چشم ” غیر خودی و شهروند درجه سه“ نبیند؛ نگاه ویژه ای به

زیرا هنگام مواجه شدن با ایست و بازرسی ها ،بازداشت خواهند

فضاهای آموزشی داشته باشد و در صدد حل مشکالت معیشتی

شد و به مشکلی به مراتب بدتر تحت عنوان ”مشکوک التابعه“

مردم باشد؛ نه این که با دادن شعارهای غیرعملی و خارج از توان،

مواجه می شوند .مشکل مشکوک التابعه حتی برای بلوچ های

از آراء آن ها استفاده ابزاری کند.

شناسنامه دار هم وجود دارد .بعضاً پیش آمده هنگامی که فردی
از بومیان منطقه برای کارهای سجلی مانند عکس دار کردن و
یا تغییر عکس قدیمی شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه می
کند ،شناسنامه اش صرفاً بنا بر ظن ”مامور غیر بومی“ آن اداره
ضبط و مصادره می شود و از او می خواهند تا برای اثبات
هویت خود به اداراتی هم چون شورای شهر یا روستا ،وزارت
اطالعات ،وزارت دادگستری ،پلیس و ارگان های تابعه مراجعه

پانوشت ها:
.1

سیستان و بلوچستان نیازمند جذب  68هزار معلم است ،ایرنا 60 ،مهرماه 6021

.2

مدارس سیستان و بلوچستان و واژه غریب ” امکانات“ ،خبرگزاری مهر6 ،
مهرماه 6020

.3

 683هزار نفر در سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن مدارک هویتی از
تحصیل محروم هستند ،خانه ملت 66 ،تیرماه 6021

.4

چهار هزار نفر در سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند ،ندای زاهدان80 ،
اردی بهشت ماه 6020
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گزارشی پیرامون اجالس ساالنه ”زنان ،صلح و امنیت“ سازمان ملل
نقش زنان در فرایند صلح پایدار؛ یک گام به پیش ،دو گام به پس
لوای سیاست های مبارزه با تروریسم و سیاست های جنگی،
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

جامعه مدنی و سازمان های زنان تضعیف و ”فضای جامعه
مدنی“ هر روز محدودتر گردیده است .مدیر اجرایی برنامه زنان
صلح طلب )(Women Peacemaker Programبه

در  86اکتبر  ،8366اجالس ساالنه مذاکرات شورای امنیت

این امر اشاره نمود که گرچه پیشرفت های قابل توجهی در

سازمان ملل پیرامون امر ”زنان ،صلح و امنیت“ به ریاست نماینده

خالل  66سال گذشته صورت گرفته ،اما هنوز نقش زنان در

فرانسه در سازمان ملل برگزار گردید .این مذاکرات در آستانه

زمینه صلح و امنیت جهانی نتوانسته از بالقوه به بالفعل گذر

هفدهمین سال تصویب قطعنامه  6084شورای امنیت در سال

نماید؛ زیرا جنبش فمنیستی و مدافعان صلح فمنیستی هر روزه با

 8333و قطعنامه های متعاقب آن در زمینه نقش زنان در

حمالت سیستماتیک و تهدید های گوناگون مواجه می شوند و

پیشگیری از منازعات بین المللی و اهمیت حضور زنان در

جامعه مدنی در گفتمان صلح و امنیت جهانی حضور پررنگی

مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ است.

ندارد .هم چنین در حالی که بودجه های کالن نظامی ،جامعه

چکیده ای از اهداف این مذاکرات که با حضور جامعه مدنی و

بشری را گام به گام به ورطه تصادمات جنگی نزدیک می کند،

نمایندگان سازمان های زنان  -به ویژه از کشورهایی که درگیر

امنیت جامعه مدنی کاهش یافته ،مدافعان حقوق زنان و فعاالن

اختالفات و تصادمات جنگی هستند ،-از طرف نماینده فرانسه در

صلح فمنیستی مورد اذیت و آزار ،زندان و حتی سوءقصد قرار

اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت .نکته حائز اهمیت که در

می گیرند.

این مذاکرات به جنبه های مختلف آن پرداخته شد ،شکاف

در این مذاکرات هم چنین به ادبیات غنی که در زمینه نقش

عظیمی است که میان این مصوبات و قطعنامه ها و کارنامه عمل

زنان برای صلح و امنیت جهانی وجود دارد ،اشاره شد .تحقیقات

دولت ها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی است که امضای خود

اجتماعی نشان می دهد زمانی که زنان در مذاکرات صلح حضور

را در پای آن نهاده اند.

دارند ،توافق نامه های صلح 04 ،درصد شانس بیش تری دارند

در حالی که آگاهی عمومی و جمعی در سطح جهانی نسبت به

که حداقل برای  64سال تداوم یابند .هم چنین پژوهش ها بر

اهمیت حضور زنان و نقش ویژه ای که آنان می توانند در امر

این امر تکیه دارند که زنان در گام برداشتن فراسوی شکاف ها

صلح پایدار داشته باشند ارتقاء یافته ،اما هنوز موانع جدی در زمینه

و اختالفات مذهبی ،قومی و سیاسی موفق تر بوده و به عنوان

مشارکت زنان در سطوح گوناگون ،حفاظت و مسئولیت در زمینه

گروه اجتماعی که تحت ستم های گوناگون قرار دارند ،نمودهای

امنیت زنان و مقابله با خشونت هایی که مبنای جنسیتی داشته و

خشونت و اختالفات را زودتر از گروه های دیگر اجتماعی در می

شماره  79مدیریت فرآیندهای سهمگین فضای جنگی ،تهدید به اشغال
نظامی ،دخالت نظامی و سایر جنبه های اختالفات بین المللی بر
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عمومی وجود دارد ،زنان در یافتن راهکارها زیر پوست فضای

زنان دارد ،وجود دارد.

عمومی موفق تر بوده اند .تحقیقات نهادهای بین المللی به

در این مذاکرات به این امر به کرات اشاره گردید که چگونه تحت

عالوه بر این تاکید دارد که چه در امر توسعه ،چه استقرار صلح و
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دوستانه برای جامعه و محیط خود استفاده می کنند و کانالیزه

متعاقب تصویب این قطعنامه ،قطعنامه های دیگری از طرف

کرده این کمک ها به سوی نهادهای زنان ،سرمایه گذاری بهتر

شورای امنیت برای تدقیق این قطعنامه صادر شد تا کاستی های

و موثرتری در امر توسعه و جبران صدمات جنگی است.

قطع نامه سال  8333برطرف گردد .الزم به یاد آوری است

اما علی رغم این ادبیات ،پژوهش های نهادهای آکادمیک و

”برنامه عمل پکن“ که سند نهایی کنفرانس جهانی زنان در پکن

سازمان های جهانی زنان از فرصت مشارکت محروم بوده و سر

است ،به  68اولویت برای زنان در سطح جهان می پردازد.

میز مذاکرات حضور ندارند.

قطعنامه  6084و یکی از این اولویت ها ،زنان و صلح و امنیت

در بیش از  424توافق نامه صلح در خالل سال های -6223

است ،فرآیند تالش بی وقفه نهادهای مدنی ،سازمان های زنان و

 ،8363فقط در  28مورد اساساً موضوع ”زنان“ مطرح گردیده

فمنیستی و مدافعان حقوق بشر در زمینه زنان صلح و امنیت

است .از سال  6228-8366زنان کمتر از  4درصد امضاکنندگان

جهانی و دادخواهی از زنان خشونت دیده است که بعد از پکن در

توافق نامه های

د س تور کار قرار

صلح بوده اند و

گرفت.

کمتر از  63درصد از

قطعنامه  6283که

م یز

در سال  8332به

مذا کرات ح ضور

تصویب رسید ،اولین

داشتند .در واقع

قطعنامه ای است که

زمانی که تصمیمات

خشونت های علیه

کلیدی مربوط به

زنان را که مبنای

ام نیت و ا جرای

جنسی یا جنسیتی

عدالت برای زنان،

دارد ،به عنوان یک

ز نان

در

جوانان و کودکان -که  23درصد از  14میلیون نفر آوارگان

ابزار ،تاکتیک و شیوه نظامی منع نموده است .در این قطعنامه

جنگی و اختالفات محلی را شامل می شوند -گرفته می شوند،

برای اولین بار رابطه مستقیم خشونت های جنسی جنسیتی زنان

نیمی از جامعه بشری حضور ندارند.

در دوران جنگ یا صلح و امنیت جهانی تاکید شده است.

قطعنامه  6084شورای امنیت چه اهمیتی دارد؟

قطعنامه  6222شورای امنیت در سال  8332روی موارد خشونت

قطعنامه  6084شورای امنیت در سال  8333به تصویب رسید.

های جنسی جنسیتی علیه زنان ،فرای تجاوز و تعرض جنسی

تصویب این قطعنامه توسط شورای امنیت ،چهارچوب جهان

اشاره دارد و به مصائب خشونت های روانی ،اجتماعی ،اقتصادی

شمولی در زمینه نقش زنان در حفظ صلح و امنیت بین المللی

علیه زنان و افزایش آنها در شرایط جنگی می پردازد.

است .این قطعنامه سند بین المللی مهمی در زمینه اهمیت و

قطعنامه  6222شورای امنیت در سال  8332تاکید مجددی بر

کلیدی بودن نقش زنان ،اهمیت حضور و مشارکت زنان در

مفاد قطعنامه  6084بوده و بستر و جریان سازی

فرآیند تحقق صلح و امنیت ،ارائه کمک ها و اقدامات بشر

)(Mainstreamingو نهادینه نمودن مشارکت زنان در

دوستانه و فعالیت های مربوط به بازسازی صلح و دادخواهی

فرآیند صلح و امنیت بین المللی تاکید دارد.
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زنان

رفع آسیب های جنگی ،زنان به طور موثرتر از کمک های بشر

برای کسانی که مورد خشونت های جنسیتی قرار گرفته اند ،است.
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قطعنامه  6213شورای امنیت در سال  8363به تصویب رسید که

گردیده“ و به طور مستمر عرصه حضور و مشارکت زنان توسط

تاکید بر پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در زمینه ارتکاب

مداخالت سیاسی ،رشد افراط گرایی مذهبی و نیروهای

خشونت های جنسی-جنسیتی علیه زنان است.

واپسگرای مذهبی  ،میلیتاریسم و رشد گرایشات به غایت راست

قطعنامه  8631شورای امنیت ،در سال  8360به طور دقیق تر و

سیاسی در کشورهای غربی مورد تحدید قرار می گیرد .در این

مشروح تر موارد ارتکاب خشونت های جنسی -جنسیتی و

نامه سرگشاده به موارد عینی نیز اشاره شده است.

دادخواهی این خشونت پرداخته است.

برای مثال در افغانستان ” برنامه عمل ملی“ (National

قطعنامه  8688شورای امنیت ،در سال  ،8360بر نقش زنان در

) ،Action Planدر ماه جوالی  8364تصویب شد ولی هنوز

فرآیند تحقق صلح و دوران پس از جنگ تا کید دارد و لزوم به

گامی در جهت اجرای آن برداشته نشده است .و این امر با

وجود آمدن یک گروه کاری توسط سازمان ملل در زمینه مصائب

مشکالت عدیده ای مواجه است.

و خشونت های که در خالل جنگ بر زنان تحمیل می شود و

در شرایط کنونی تنها  66کرسی از  63کرسی اعضای شورای
عالی صلح در افغانستان را زنان دارند؛

ارائه کمک ها و حمایت های بشر
دوستانه برای ترمیم خسارات وارد آمده
بر زنان خشونت دیده ،تاکید می نماید.
نامه سرگشاده سازمان های جامعه
مدنی به نمایندگان شورای امنیت
در مذاکرات اکتبر  ،8366نهادهای

مدنی و فعاالن فمنیستی و زنان حضور
چشمگیری داشتند.
سازمان های غیر دولتی در یک نامه
سرگشاده که به امضای  023نهاد
مردمی از  22کشور رسیده بود ،توجه
اعضای شورای امنیت را به مطالبات
جامعه مدنی و فعاالن صلح و امنیت

در مذاکرات اکتبر ،2017نهادهای مدنی و فعاالن
فمنیستی و زنان حضور چشمگیری داشتند.
سازمان های غیر دولتی در یک نامه سرگشاده که به
امضای  390نهاد مردمی از  98کشور رسیده بود ،توجه
اعضای شورای امنیت را به مطالبات جامعه مدنی و
فعاالن صلح و امنیت مبذول نمودند .در این نامه
سرگشاده اشاره می شود که ”برابری جنسیتی،
توانمندی زنان و حمایت از حقوق زنان امری کلیدی
در امر توسعه ،صلح پایدار و پیشگیری از تصادمات و
تعارضات جنگی ،حل اختالفات ،استقرار صلح ،رفرم
های سیاسی و امنیتی و صلح پایدار است“.

در حالی که سال گذشته کشتار و سوء
قصد به جان زنان کار آمد ،موثر و
نقش آفرین در فضای عمومی -از
جمله مدافعان حقوق زنان 84،-درصد
افزایش یافته است.

در این نامه سرگشاده هم چنین یادآور
شده است که در سال  ،8366زمانی که
مجوز فعالیت های هیات اعزامی
سازمان ملل در افغانستان تمدید
گردید ،تبصره های مربوط به حقوق
زنان و مشارکت آنان در امر صلح و
همچنین آموزش دختران حذف شده
است.

مبذول نمودند .در این نامه سرگشاده
اشاره می شود که ” برابری جنسیتی ،توانمندی زنان و حمایت از

یکی دیگر از کشورهایی که شرایط تکان دهنده آن در نامه

حقوق زنان امری کلیدی در امر توسعه ،صلح پایدار و پیشگیری از

سرگشاده سازمان های مدنی به شورای امنیت آورده شده ،یمن

تصادمات و تعارضات جنگی ،حل اختالفات ،استقرار صلح ،رفرم

است .در یمن به واقع شرایط اسفناکی وجود دارد .اختالفات و

های سیاسی و امنیتی و صلح پایدار است“ .در این نامه تاکید شده

منازعات در این کشور و نقض حقوق انسانی ،فاجعه بشری

است که ” علی رغم  2قطعنامه متعاقب ،قطعنامه  6084شورای

دیگری برای مردم یمن رقم زده است .زنان و دختران یمن 18

امنیت و مذاکرات ساالنه گروه کاری زنان ،صلح و امنیت و وجود

درصد از  4میلیون نفری هستند که در معرض کمبود مواد
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حوزه عمومی فعال هستند و در حیات اجتماعی نقش دارند،

ویژه علی شهروندان جامعه ال.جی.بی.تی )(LGBTو سایر

جانشان در معرض خطر قرار دارد و از امنیت کافی برخوردار

گروه های محروم جامعه گردآوری نمایند .این تالش در برگیرنده

نیستند .این عدم امنیت فرآیند باورهای واپسگرایانه نیروهایی

تمام آسیب هایی است که تمام گروه های اجتماعی که با مقابله با

است که می کوشند تا نقش های جنسی-جنسیتی زنان را به

جنسی-جنسیتی سنتی برخاسته اند ،است.

حوزه خصوصی محدود نمایند .اما به هرحال زنان یمن در صف

اختالفات و شرایط جنگی سبب گردیده است که در سطح جهان

مقدم حفظ بافت اجتماعی و امر صلح هستند .آن ها در سطح

از  14.0میلیون نفری که آواره محسوب می شوند 23 ،درصد را

محلی و در خانواده خود ،از کارهای بشر دوستانه و کمک ها و

زنان ،کودکان و جوانان تشکیل دهند .این امر نه تنها سبب

پشتیبانی های الزم از دیگر شهروندان فروگذار نکرده و با

اختالل در امر آموزش کودکان و نوجوانان است ،بلکه تخمین زده

رهبران شبه نظامیان مذاکره نموده تا زندانیان جنگی را آزاد

می شود که از هر  4نفر زن و دختری که آواره محسوب می

نمایند .زنان

شوند ،یک نفر

ی من

در

خشونت های

شرا

یط

ج ن سی-

م حا صره در

جنسی تی را

یا ف تن

تجربه کرده

را ه کار ها یی

برای

زنان

(آغاز جنگ داخلی یمن) 14 ،درصد افزایش یافته و زنانی که در

اسناد ،مدارک و شواهد پیرامون نسل کشی ،نقض حقوق بشر به

است.

نا

حل

مه

ا خ تال فات و

سرگشاده ،هم

ادامه زندگی

چنین به نقش

کوشا هستند

ز نان

در

اما در پروسه

اسقرار صلح و
عکس از زنان صلح  -الکساندر کجیک

تالش های

خلع صالح در

رسمی برای صلح حضور ندارند .تنها  6زن برای مذاکرات صلح

کلمبیا به مثابه یکی از دستاوردهای جهانی اشاره نموده است .در

سازمان ملل که در سال  8361در کویت برگزار شد ،به عنوان

این مذاکرات به کرات اشاره شد که تجربه کلمبیا یک استثنا نباید

ناظر حضور یافتند.

باشد و زنان می بایست از جایگاه ویژه خود چون کلمبیا در استقرار

در عراق نیز ” برنامه عمل ملی“ هم چنان اجرا نشده و بدون

صلح و امنیت برخوردار گردند.

بودجه باقی مانده است .زنان حتی پس از عقب نشینی داعش،

یکی از دستاوردهایی که در سال کنونی به یمن فعالیت پیگیر

هم چنان در معرض خطر و عدم امنیت ،خشونت های جنسی-

جامعه جهانی –به ویژه زنان -تحقق یافته ،منع صالح های اتمی

جنسیتی و استثمار جنسی قرار دارند و از حضور در پروسه های

است که به طور جدی در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت و

بازسازی عراق محروم هستند .اما سازمان های زنان در عراق

جایزه صلح نوبل به ”“ICANاعطا گردید .این جنبش در دو

هم چنان علی رغم خطرات موجود پیگیرانه تالش نموده تا

سطح بسیج مردمی و افکار عمومی برای منع سالح های اتمی و
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زنان

دیپلماسی از سوی دیگر ،پس از سالهای متمادی پیگیری به

در سوریه و یمن نیز حضور دارد .در راستای سیاست های کالن

موفقیت نائل گردید.

جنسیتی جمهوری اسالمی ایران ،زنان نیز در مذاکرات بین

ممنوعیت استفاده از سالح های اتمی توسط سازمان ملل اگرچه

المللی از جمله در مذاکرات اتمی ایران و آمریکا حضوری

چون منع سالح های شیمیایی نمی تواند به طور جدی مانع

نداشتند؛ در حالیکه طرف مقابل میز مذاکرات در برابر ایران

استفاده از این سالح ها توسط دولت هایی که در شرایط جنگی

چهار زن بطور موثر و فعال نقش داشتند.

گردد ،اما گامی است مثبت در زمینه پاسخگو دانستن دولت هایی

برخورد ایران در مذاکرات پیرامون نقش زنان در صلح و امنیت

که از سالح های ممنوع استفاده کرده و اهرمی است در دست

جهانی و به ویژه مذاکرات ساالنه شورای امنیت در تداوم

نهادهای مدنی برای فشار توسط جامعه جهانی.

سیاست های جنسیتی جمهوری اسالمی ،تحمیل سکوت و

در گفتمان زنان ،صلح و امنیت ،مسئله نظامی گری در سطح

تضعیف جامعه مدنی و اذیت و آزار مدافعان حقوق زنان ،قوانین

جهانی یکی از موارد مورد توجه است .بودجه های کالن نظامی نه

نابرابر ،نقض حقوق انسانی زنان ،و عدم خواست سیاسی برای

تنها صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته ،بلکه رشد این

به کارگیری توان و استعدادهای نیمی از جامعه برای امر توسعه

اقالم در بودجه کشورها سبب کاهش بودجه ای است که به

و صلح است .زنان ایران همراه با زنان سایر کشورهای جهان

خدمات اجتماعی -فرهنگی و توانمندی اقتصاد و توسعه اقتصادی

برای مشارکت سیاسی و حضور در فضای عمومی و مشارکت

داده می شود.

در امر صلح و امنیت جهانی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهند

در سال  8361کشورهای جهان  6121تریلیون دالر بودجه نظامی

کرد.

داشته که نسبت به سال  3.4 ،8364درصد افزایش داشته است.

سیر تکامل قطعنامه  6084شورای امنیت و گفتمان داد خواهی

آمریکا به طور مداوم در صدر کشورهایی است که بیش ترین

برای زنانی که خشونت های جنسی -جنسیتی را تجربه کرده

بودجه نظامی را دارد و این بودجه در سال  8361بالغ بر166

اند ،پاسخگو دانستن عاملین این خشونت ها ،متعهد دانستن

تربلیون دالر بوده است .این بودجه  01درصد بودجه نظامی دنیا

جامعه بین الملل برای بازسازی و ترمیم جوامع در دوران پس از

است و سه برابر بودجه نظامی چین که در رتبه دوم در سطح

جنگ و رفع آسیب هایی که زنان و دختران از نظر جسمی،

جهان قرار دارد .در سال  8364عربستان سعودی در مقام سوم از

روحی ،روانی ،اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده اند و اساساً

نظر بودجه نظامی در سطح دنیا بود در حالیکه در سال  8361مقام

جریان ساختن و هموار کردن راه برای قبول و به رسمیت

این کشور به چهارم نزول کرده است.

شناختن نقش زنان در امر صلح و امنیت جهانی هم چنان ادامه

موقعیت ایران

خواهد داشت زیرا بدون برابری جنسیتی صلح پایدار نمی تواند

ایران در زمینه به اجرا درآوردن قطعنامه شورای امنیت هیچ

تحقق یابد.

اقدامی ننموده است .در اکتبر  8361ایران در مذاکرات ساالنه
شورای امنیت سازمان ملل در زمینه زنان ،صلح و امنیت شرکت
جست و بیانیه ای در زمینه پشتیبانی از این مذاکرات صادر نمود؛
اما هیچ گونه مسئولیت و تعهد مشخصی را تقبل ننمود .در سال
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1.
2.
3.
4.

اجتماعی

زلزله کرمانشاه و کنش های صنفی و مدنی
تصویر مادری با گیسوانی پریشان و چهره ای گریان ،در حالی
که تن بی جان فرزند خردسالش را در بغل دارد ،برای سال ها
یا حتی دهه ها ،یادبودی از زلزله کرمانشاه خواهد بود .هم
چنان که منجیل و رودبار ،بم و آذربایجان یادهایی از خود به

محمد حبیبی
فعال صنفی معلمان

جای گذاشتند .خاطراتی تلخ ،سخت و گزنده ،حک شده بر پس

شان ،عیار بیش تری می یابد.

پیشانی یک ملت ،خاطره ای جمعی از مردمانی از یک

در همان روزها که باندهای سیاسی ،لعن و نفرینشان را درست در

سرزمین ،که هر چند سال یک بار گوشه ای از آن ویران و

میانه خرابه ها و ویرانه های زلزله نثار یکدیگر می کنند و از میان

مردمانش زمین گیر می شوند.

آوارها و دیوارهای فرو ریخته به دنبال سلفی و یادگاری و رساندن

همراه با تکرار این رنج و سیاهی ،احساس مغمومیت همگانی و

زخمی به حریف سیاسی خود هستند ،درست در همین روزها

شور و همیاری انسانی در سراسر این سرزمین هر بار هویدا می

دستانی بی سروصدا ،یاریگر مردمان زخم خورده و بر زمین نشسته

شود .قدرت شبکه های مجازی نیز مزید بر علت است ،تا در

اند .زنان و مردانی از گروها و دسته جات مختلف .معلم ،دانشجو،

این سال های اخیر این شور همگانی وسعت بیش تری یابد.

کارگر ،پزشک ،پرستار ،روانشناس و غیره اما همه با یک نماد

شفعی اگر چه انسانی ،اما ،هربار ،زودگذر و عاری از ماندگاری.

مشخص .مستقل از دولت و حاکمیت .این جا حتی می توان،

این چنین است که بعد از سال ها ،هم چنان بم ،شهری است

حضور سلبریتی های رسانه ای را هم به فال نیک گرفت .آن گاه

عاری از نشاط پیش از ویرانی ،و وزقان و اهر ،در جستجوی

که از بوروکراسی فاسد درمانده در تهران ،و تصمیم خود مردمان

آبادانی.

به خاک نشسته برای آینده

با این همه تجربه همه این سال

خودشان ،به مدد میلیاردها کمک

ها ،نشان از دو خط موازی است.

دریافتی و نهادهای مدنی سخن می

دوخط در نمودار سنجش سرمایه

گویندد .می توان امیدوار بود که با

اجتماعی .یکی در حال سقوط و

چنین پیوندی ،سرنوشت ویرانه های

دیگری نشانی از صعود .یکی در

کرمانشاه ،چیزی جز خرابه های بم

جاده پسرفت و دیگری در مسیر

و آذربایجان باشد .آن جا که سند

پیشرفت .هرچه اعتماد عمومی در همه این سال ها به

بی کفایتی دولت ها هم چنان هویداست؛ این جا شاید ،سرزمینی

نهادهای حاکمیتی نشانی از نشیب دارد ،به همان میزان رشد

آباد تر از پیش از ویرانی ،ارمغان دستان پرتوان نهادهای مدنی

نهادهای مدنی و توان یاری رسانشان به مدد اعتماد عمومی رو

باشد.

به فراز است .به همان میزان که بی کفایتی دولت ها و تصمیم

با این همه تصویر مادر کرد با گیسوانی پریشان را باید به خاطر

گیران حاکمیتی در رفع نیازهای مردمی عیان می شود ،توان

سپرد .نه به نشانی از مویه و عزا ،که نمادی از زوال نهادهای

نیروهای مردمی و تشکل های صنفی و مدنی و اثرگذاری

حاکمیتی و برکشیدن یک جامعه مدنی.
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تالشی در راستای ایجاد گشتاپوی رسانه ای در ایران

اندیشه

سازمان نظام رسانه ای؛
قانون ایجاد ”سازمان نظام رسانه ای“ ،به صورت الیحه در
دولت تنظیم شده است .کلیات این الیحه روز چهارشنبه سوم
آبان به تصویب هیات دولت رسیده و جزئیات آن در حال
بررسی است .و اگر در دولت به تصویب برسد به مجلس
فرستاده خواهد شد .و در صورت تصویب در مجلس و تایید

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

در شورای نگهبان و ابالغ توسط رئیس جمهور و نهایتاً بعد از

 )6( 6020و هم پیش نویس سال  ،-)8( 6021را به دقت بررسی

انتشار در روزنامه رسمی ،الزم االجرا خواهد شد .این الیحه

کرده است .در آخرین پیش نویس آن با ترفندهای حقوقی و ادبی

یکی از فاجعه بارترین لوایح در چند سال اخیر است و در

و با بازی با کلمات ،سعی شده است که تمام باگ های نقد حقوقی

صورت تصویب ،بی اغراق شاهد تاسیس یک سازمانی شبیه

و رسانه ای و اخالقی آن بسته شود .اما با این حال به راحتی می

گشتاپو برای رسانه های ایرانی خواهیم بود.

توان ایرادات آن را درآورد .ضمن این که فکر ایجاد چنین سازمانی

فکر ایجاد یک نهاد دولتی برای رسانه ها و مطبوعات در

از اساس یک فکر باطل است .باید از ریشه با ایجاد چنین سازمانی

اوایل دهه  63مطرح شد .در ذهن سران جمهوری اسالمی،

مخالفت کرد ،حتی اگر متن آن پیشرفته تر از اسناد مترقی حقوق

روزنامه نگاران و نویسندگان هم باید همانند مهندسین در

بشری باشد .اگر قرار باشد نهادی برای سازماندهی روزنامه نگاران

”سازمان نظام مهندسی“ و پزشکان در سازمان نظام پزشکی،

و سروشکل دادن به مسائل صنفی و تخصصی آن ها تشکیل

در یک سازمانی تحت نظارت دقیق قرار بگیرند و دولت هم

شود ،باید توسط خود اصحاب رسانه و بدون دخالت نهاد دولت

بر آن نظارت و کنترل داشته باشد .حال آن که ماهیت صنفی

صورت بگیرد .چون مطبوعات و رسانه ها برای نظارت و دیده بانی

مشاغلی چون مهندسی و پزشکی ،با ژورنالیسم زمین تا

قدرت و دولت و هم چنین جامعه شکل می گیرند .هرگونه دخالت

آسمان تفاوت دارد .خالصه این که فکر ایجاد این سازمان در

دولت در این امر به فلسفه وجودی رسانه ها و مطبوعات آسیب

ذهن حضرات بود اما پس از وقایع سال  ،6022ایجاد این

می زند .فرقی هم ندارد که آن دولت چه نوع دولتی است .حتی

سازمان نزد مقامات ،تبدیل به یک اولویت و ضرورت گردید.

دمکراتیک ترین دولت تاریخ بشریت هم باشد ،نباید در ایجاد

چندین پیش نویس نوشته شد ،اما با نقدهای مختلف رد شد،

چنین سازمان فرضی ،کوچک ترین نقشی داشته باشد .چون

تا این که نخستین پیش نویس الیحه سازمان نظام رسانه ای

ماهیت قدرت در تمام دنیا یکسان است .اگر دیده بانی رسانه ای و

در سال  ،6020در  2فصل و  62ماده در آستانه ارائه به هیات

نظارت شهروندان بر یک دولت دمکراتیک و سالم و ایده آل،

دولت قرار گرفت که باز هم با انتقادات زیادی روبه رو شد .تا

تضعیف و یا از میان برداشته شود ،همان دولت دمکراتیک و سالم

این که پیش نویس باز چکش کاری شد .و اخیراً در  6فصل

هم ،در مدت کوتاهی ،به سمت فساد و استبداد و تباهی می رود .و

و  14ماده ،در هیات دولت بررسی و کلیات آن تصویب

این قانونِ محتوم و طبیعیِ پدیده قدرت است.

گردید.

بزرگ ترین خطر برای استقالل رسانه ای در ایران

نگارنده پیش نویس های مذکور  -هم پیش نویس سال

با عنایت به متن پیش نویس الیحه سازمان نظام رسانه ای ،باید
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زنگ های خطر را برای پیکر نیمه جان استقالل رسانه ها در

پروانه عضویت و روزنامه نگاری که با اکثریت مطلق اعضا

ایران به صدا درآورد .این الیحه به اصول پایه ای روزنامه نگاری،

اتخاذ می شود قطعی است ،مگر مواردی از قبیل اعتراض یا

یعنی آزادی رسانه ،امنیت رسانه و استقالل حرفه روزنامه نگاری

گزارش که پس از استقرار قطعی ارکان سازمان ،باید مجدداً از

به شکل گسترده ای تاخته است و آن را مورد خدشه قرار داده و

سوی رکن ذیصالح ،بررسی و حسب مورد رد یا اصالح شود“ و

آن ها را نقض می کند؛ هرچند با ادبیات شیک حقوقی .هم چنین

با توجه به این که ترکیب هیات مرکزی انتخابات که باز هم

به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات ،آزادی

اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی اند ،می تواند نتیجه انتخابات

بیان ،حدود وظایف قوه قضاییه و نظام حقوقی موجود توجهی

هیات مدیره را ابطال کند .اعضای این هیات طبق ماده 86

ندارد.

عبارت اند از :نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد

بر طبق این الیحه ،سازمان نظام رسانه ،تحت کنترل کامل دولت

اسالمی ،یک قاضی بازنشسته ،یک نماینده از هیات نظارت بر

است و صنف روزنامه نگار در آن هیچ استقاللی ندارد؛ بلکه

مطبوعات و یک نماینده از شورای عالی سازمان.

سررشته تمام امور اصلی و تعیین کننده سازمان در اختیار دولت و

هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای ،مجموعه ای از افراد است

نهادهای و ارگان های

که ا ک ثر یت آن ها

دولتی است.

حکومتی و غیر حرفه ای

طبق ماده  82پیش نویس

و غیر صنفی اند .طبق

این الیحه که بیان می

ماده  ۳۲این افراد عبارت

دارد ” :پس از انتخاب و

اند از :مدیرکل فرهنگ و

قبول مسئولیت توسط

ارشاد اسالمی استان ،یک

اع ضای ه یات مد یره،

قاضی بازنشسته ،یک

ساز مان از ش خ ص یت

وکیل ،یک عضو هیات

ح قوقی بر خوردار می

منصفه ،یک مدیر مسئول

شود“ ،و طبق ماده  62که

و یک روزنامه نگار.

شرایط افراد صالحیت دار برای عضویت در هیات مدیره را ذکر

مسئله دیگر به ماده  62این الیحه باز می گردد .در این ماده

می کند ،می توان به ناکارآمدی و زیانبار بودن این سازمان پی

مقرر شده است ” :به منظور رسیدگی به صالحیت داوطلبان

برد .بر طبق این پیش نویس ،صالحیت نامزدهای عضویت در

عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات،

هیات مدیره سازمان نظام رسانه ،باید به تایید هیاتی برسد که

هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس کل

کامالً دولتی و غیر صنفی است .اعضای این هیات طبق ماده 83

دادگستری استان ،مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان،

عبارت اند از :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،رئیس

بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان

دادگستری استان ،مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان ،بازرس

در هر استان تشکیل می شود“ .نکته جالب و تاسف بار این

سازمان و نماینده مدیران مسئول استان .این هیات باید تعیین کند

ماده ،نبود حتی یک عضو از میان روزنامه نگاران در میان هیات

چه کسانی صالحیت نامزدی و عضویت در هیات مدیره یک

رسیدگی کننده به صالحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره
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طبق ماده  88که اِشعار می دارد” :تصمیمات هیات موقت صدور

سازمان استان ها است .گویی بیش از اهالی مطبوعات،

مسئوالن سیاسی و قضایی می توانند صالحیت اهالی قلم را
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ماده دیگر حیرت آور ،ماده  08است .این ماده بیان می دارد که:

و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد-۰ .

” به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفهای روزنامه

تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت سه

نگاران هیات داوری و رسیدگی به تخلفات حرفهای با وظایف

ماه تا یک سال -۹ .تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه

زیر تشکیل می شود-۳ .داوری و حل اختالف بین روزنامه

نگاری به مدت یک سال تا پنج سال -۲ .تعلیق عضویت در

نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانههای مطبوع آنان

سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت پنج سال تا  63سال.

بنا به توافق طرفین -۳ .نظارت بر رعایت منشور اخالق حرفه

 -۱لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری“ .مسئله غیر

ای و تصمیم گیری در موارد نقض آن -۱ .رسیدگی و اتخاذ

حقوقی و غیرعادالنه این ماده این است که در حالی ماده به جرم

تصمیم نسبت به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر

انگاری پرداخته که جرمی را مشخص نکرده است .به طور قطع

در این قانون -۰ .رسیدگی به
اعتراض های ناشی از تصمیمات

اندیشه

احراز کنند.

درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی

چنین ماده بی معنایی خالف اصل
رسیدگی به اعتراض های ناشی از تصمیمات

قانونی بودن جرم و مجازات است .مضافاً

هیات های صدور پروانه روزنامه

هیات های صدور پروانه روزنامه نگاری“ .این جا آن که ،چه طور این امکان وجود دارد که

نگاری“ .این جا باید پرسید که اساساً

باید پرسید که اساساً اخالق چیست و چه کسی

نهادی غیر قضایی حکم به جبران

اخالق چیست و چه کسی رفتارهای رفتارهای اخالقی را از غیر اخالقی تمییز می دهد؟ خسارت دهد؟ همه می دانیم ،جبران
اخالقی را از غیر اخالقی تمییز می شاید هیچ کس در طول تاریخ قادر به پاسخگویی به خسارت -که نوعی از مجازات ها است-
دهد؟ شاید هیچ کس در طول تاریخ چنین پرسش هایی نبوده است و یکی از فلسفه های  ،در صالحیت نهادهای قضایی است؛ در

قادر به پاسخگویی به چنین پرسش

وضع قانون جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای از

حالی که این نهاد غیردولتی و نه قضایی

هایی نبوده است و یکی از فلسفه اخالق است و به قول مرحوم دکتر کاتوزیان -پدر معرفی شده است .از سوی دیگر در این
های وضع قانون جلوگیری از علم حقوق ایران” ،-حقوق و قانون رسوب تاریخی ماده حق تجدیدنظر خواهی نیز نادیده
تفسیرهای سلیقه ای از اخالق است اخالق هستند“ .وقتی در مملکتی اصل قانون گرایی گرفته شده است .حق دادرسی عادالنه
و به قول مرحوم دکتر کاتوزیان -پدر وجود دارد ،نباید عده ای به جای جامعه تصمیم

ایجاب می کند که وقتی بر کسی

علم حقوق ایران ” ،-حقوق و قانون بگیرند و بر مردم نقش قیم یا ولی را ایفا کنند.

مجازاتی در نظر گرفته می شود،

رسوب تاریخی اخالق هستند“ .وقتی

محکوم علیه حق تجدید نظر از رای را

در مملکتی اصل قانون گرایی وجود دارد ،نباید عده ای به جای

داشته باشد.

جامعه تصمیم بگیرند و بر مردم نقش قیم یا ولی را ایفا کنند.

در این قانون فقط کسی از حقوق طبیعی و ذاتی روزنامه نگاری

دیگر آن که ،در ماده  02پیش نویس آمده است ” :هیات

برخوردار است که چیزی به نام ”پروانه خبرنگاری“ گرفته باشد.

رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیات تجدید نظر رسیدگی به

یعنی در حالی که بسیاری عقیده دارند که نظام صدور پروانه که

تخلفات حرفه ای می تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و

در قانون مطبوعات است ،نظامی عقب مانده و ناکارآمد است و با

درخواست شاکی ،تصمیمات زیر را اتخاذ کند -۳ :الزام به

اصول حقوق و آزادی مطبوعات مغایر است ،این پیش نویس

عذرخواهی -۳ .توبیخ کتبی با درج در پرونده -۱ .توبیخ کتبی با

روزنامه نگاری را هم موکول به اخذ پروانه روزنامه نگاری کرده

درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان-۰ .

است .در واقع کسانی که چنین پروانه ای نداشته باشند ،از حقوق
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روزنامه نگاری محروم اند .برای مثال روزنامه نگاری که این

صالحیت دادگاه هاست؛ آن هم دادگاه های عمومی .هیات

پروانه را نداشته باشد ،نمی تواند در سازمان ها و مراجع رسمی و

رسیدگی به تخلفات در جایی مانند یک سازمان صنفی ،نمی

عرصه عمومی کار کند .در صورت وقوع جرم مطبوعاتی ،اگر آن

تواند صالحیت چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور

مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه نگاری ندارد ،در

قضایی است.

دادگاه عمومی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه می شود.

هم چنین ماده  66 ،00مورد تخلف حرفه ای را مشخص کرده

هیات رسیدگی به تخلفات این سازمان ،می تواند یک روزنامه نگار

است که اگر اتفاق بیفتد ،هیات رسیدگی به تخلفات می تواند

را برای مدت چند سال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه نگاری و در

رسانه یا روزنامه نگار را تنبیه کرده و حتی از کار محروم کند.

واقع از کار روزنامه نگاری محروم کند .این یک مداخله تمام عیار

قطع نظر از این که این فهرست غیر معقول و غیر حقوقی است،

در کار قضایی است.

نکته مهم این است که  63مورد از این  66مورد ،اموری اند که

بسیاری از موارد که در این الیحه به عنوان تخلف محسوب شده

طبق قوانین ”جرم“ محسوب می شوند .این موارد باید در دادگاه

است ،در واقع از عناوین کیفری هستند
که رسیدگی به آن ها فقط در صالحیت
دادگاه ها با رعایت تشریفات قانونی آیین
دادرسی کیفری و حضور هیات منصفه
است .اما این الیحه شرایطی ایجاد کرده
که بدون صالحیت قضایی و بدون

تشریفات قانونی کسانی بتوانند روزنامه
نگار را از حقوق اساسی اش محروم کنند.
و این نقض صریح و آشکار اصل 01
قانون اساسی و هم چنین اصل صالحیت
یکپارچه محاکم کیفری است.
نقض بدیهی ترین اصول حقوق اساسی

بند  4از ماده  ،38آمده است که ”هیات رسیدگی
به تخلفات می تواند رای به جبران خسارت علیه
یک روزنامه نگار بدهد“ .یک دانشجوی ترم دوم و
سوم رشته حقوق و کسی که درس ”آیین دادرسی
مدنی  “1را با نمره ضعیف هم پاس کرده باشد،

این نکته ساده را می فهمد و می داند که تعیین
خسارت و الزام کسی به پرداخت خسارت ،یک عمل
قضایی و فقط در صالحیت دادگاه هاست؛ آن هم
دادگاه های عمومی .هیات رسیدگی به تخلفات در
جایی مانند یک سازمان صنفی ،نمی تواند صالحیت
چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور

ایران

قضایی است.

ها و با تشریفات دقیق دادرسی رسیدگی
شوند .هیات رسیدگی به تخلفات اساساً
صالح به رسیدگی به چنین مواردی
نیست و این نقض آشکار حق دفاع و
اصول  01و  06قانون اساسی و اصول
مهم حقوق کیفری چون ”اصل قانونی

بودن جرم و مجازات“” ،اصل یکدست
بودن قوانین کیفری“ و غیره است.
نکته تعجب آور و هم چنین مضحک
این پیش نویس در آن است که ماده 0
الیحه ،مدعی است که سازمان نظام
رسانه ،دارای شخصیت مستقل بوده و
غیردولتی است .سپس در ماده 46

این الیحه نشان می دهد که نویسندگان و تنظیم کنندگان آن

تصمیمات هیات رسیدگی به تخلفات را قابل شکایت در دیوان

آشنایی چندانی با دانش حقوق و قوانین جاری کشور نداشته اند و

عدالت اداری می داند .اگر این سازمان اساساً غیردولتی است،

نکاتی بدیهی و ساده از حقوق اساسی ایران را رعایت نکردند

دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به شکایت علیه آن را

به طور مثال ،در بند  4از ماده  ،02آمده است که ”هیات رسیدگی

ندارد؛ چرا که دیوان فقط برای رسیدگی به شکایت علیه

به تخلفات می تواند رای به جبران خسارت علیه یک روزنامه نگار

تصمیمات دولت و سازمان های عمومی و شوراها و هیات های

بدهد“ .یک دانشجوی ترم دوم و سوم رشته حقوق و کسی که

دولتی صالحیت دارد.

درس ” آیین دادرسی مدنی  “6را با نمره ضعیف هم پاس کرده

از طرف دیگر از متن این الیحه بر می آید که نویسندگان آن

شماره 79
آذر
 1396باشد ،این نکته ساده را می فهمد و می داند که تعیین خسارت و
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الزام کسی به پرداخت خسارت ،یک عمل قضایی و فقط در

و نمی شناسد؛ زیرا بر طبق مفهوم و منطوق ماده  46این پیش
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آزمون و مدتی کارآموزی ،می تواند عضو این سازمان شود .باید

ماده استوار است .مفهوم و منطوق ماده بر منوط بودن فعالیت

پرسید که این چه سازمان صنفی و حرفه ای است که این قدر

روزنامه نگاری به اخذ پروانه داللت دارد .یعنی تنها کسانی می

فراخ و غیر حرفه ای می توان وارد آن شد؟ آیا این روزنامه

توانند قلم زدن در مطبوعات را به عنوان شغل اصلی خود قرار

نگاری است؟ یعنی مثالً تحصیلکردگان رشته های دامپزشکی،

دهند که از سازمان مربوطه مجوز الزم را اخذ کرده باشند .در ظاهر

ریاضی ،فیزیوتراپی و غیره بدون سابقه روزنامه نگاری و داشتن

شاید این موضوع با مواردی چون سازمان نظام مهندسی یا کانون

حداقل هایی از تخصص در این حرفه هم می توانند عضو این

وکالی دادگستری مقایسه شود ،اما موضوع فرای مشاغل این

سازمان شوند؟

چنینی است؛ زیرا اگر قرار باشد نویسندگی ،محدود به مجوز باشد،

حتی در الیحه آمده است که کارکنان سازمان صدا و سیما هم

اِعمال سلیقه ها بر اندیشه حاکم می شود .این موضوع یک تحلیل

می توانند عضو این سازمان شوند .از نظر اصول رسانه ای و نیز

بنیادین است که با اصل  84قانون اساسی همراه شده است .این

ما ل ک یت

اصل به صراحت و بدون

رژ یم

انحصاری صدا و

هیچ گونه لکنتی ،مقرر

سیما ،نمی توان

می دارد ” :نشریات و

خ بر ن گاران ا ین

مطبوعات در بیان مطالب

با

آزادند مگر آن که مخل به

ن گاران

مبانی اسالم یا حقوق

کاغذی یا سایت ها

عمومی باشد .تفصیل آن

و رسانه های دیگر

را قانون معین می کند“.

مقایسه کرد و در

بی تردید قانونگذار اساسی

ساز مان را
روز نا مه

یک تشکل حرفه ای دید .از نظر صنفی نیز شرایط این دو گروه

با ذکر این اصل درصدد قانونی کردن نقد و آزادی بیان بوده است.

مطلقاً متمایز و نامتجانس است .هم چنین مقررات خاص حاکم

قوانین عادی نباید محدود کننده اصول قانون اساسی باشند؛ زیرا

بر هر یک ،تفاوت های برجسته ای دارند .وانگهی ،صدا و سیما

قانون تالی نمی تواند ناقض قانون عالی باشد .شاید موافقان الیحه

در ایران ،کامالً دولتی است و وظیفه آن حفاظت و حمایت از

بگویند که اصل  84ناظر به آزادی نشریات و مطبوعات است .اگر

ایدئولوژی حاکم است .اگر کارکنان تلویزیون های خصوصی در

چنین استداللی آورده شود ،باید گفت که در شرایطی که آزادی

این پیش نویس ذکر می شدند ،مسئله قابل پذیرش بود؛ اما

نویسندگان در کسب شغل روزنامه نگاری محدود شود ،بی تردید

کارکنان صدا و سیمایی را که از فیلترهای گزینشی ایدئولوژیک

آزادی بیان نیز مخدوش می شود؛ زیرا مسئوالن نهاد پیش بینی

رد می شوند ،چطور می توان به عنوان ”مستقل“ به رسمیت

شده از همان ابتدا می توانند قلم را از دست برخی از روزنامه

شناخت؟

نگاران که شاید همفکرشان نباشند ،بگیرند .در هیچ یک از

اما مشکل اصلی این الیحه مربوط به ماده  48است .این ماده

کشورهای دموکراتیک دنیا نفراتی محدود ،تصمیم گیرنده اشتغال

مقرر می دارد ” :اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ

یا عدم اشتغال افراد به نویسندگی نیستند .پس اساس وجود پروانه

پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه ای جمهوری

روزنامه نگاری خالف نص صریح قانون اساسی است.
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اندیشه

نویس ،هر کس که مدرک کارشناسی داشته باشد ،با دادن

اسالمی ایران است“ .به نظر می رسد شاکله این الیحه بر این
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اندیشه

موضوع عجیب دیگر نادیده گرفتن حق روزنامه نگاران مناطق کم

سخن پایانی

جمعیت کشور است .در ماده  4آمده است” :سازمان در هریک از

پیش نویس ”سازمان نظام رسانه ای“ ،آن هم در دولت تدبیر و

استان ها که تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یک صد

امید ،مرزهای فاجعه را هم رد کرده است .باید به طور جدی و

نفر باشد ،تشکیل می شود .روزنامه نگاران استان های فاقد حد

با تمام قوا ،در مقابل آن ایستاد .در ایران کنونی ،رسانه های

نصاب ،تابع سازمان نزدیک ترین مرکز استان واجد شرایط است.

دیداری و شنیداری که همه دولتی و روزنامه های کثیراالنتشار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به طور مستمر نسبت به تشخیص

هم وابسته به نهادهای دولتی هستند .در این میان تنها چند

و اعالم تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استان ها اقدام می

روزنامه و مجله کم تیراژ ،دارای یک استقالل نسبی اند ،و این

کند“ .شاید نویسندگان این الیحه با الگوبرداری ناقص و بی ربط

الیحه ،همان استقالل نسبی را به مسلخ می برد.

از کانون های وکال ،چنین موادی را نوشته اند .اما احتماالً ایشان

به احتمال زیاد ،دلیل تالش برای تصویب این قانون و تشکیل

فراموش کرده اند که استانی کردن سازمان ها برای حل و فصل

چنین سازمان مخوف و گشتاپویی  -با رنگ و لعاب و بزک

امور اداری است .در صورتی که کارکرد سازمان نظام رسانه ای

حقوقی -این است که رسانه های مجازی در حال رشد هستند.

برای اهالی مطبوعات مبهم است ،نباید به بهانه جمعیت میان

از مفهوم و منطوق این پیش نویس بر می آید که این سازمان

روزنامه نگاران تبعیض گذاشت.

برای کنترل نویسندگان و روزنامه نگاران فضای مجازی هم

دیگر خبط و خطای بزرگ در حد فاجعه در این الیحه ،به ماده 16

طراحی شده است تا مدیران و یا گردانندگان صفحات مختلف

آن بر می گردد .نویسندگان این پیش نویس در این ماده ،حقوقی

در شبکه های مجازی را هم در چتر این سازمان قرار دهند و

را برای روزنامه نگاران دارای پروانه در نظر گرفته است .یکی از

هر کسی که خارج از چتر این سازمان ،کار رسانه ای کند ،از

این حقوق وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات است .اصل

کار رسانه باز بدارند.

 612قانون اساسی در خصوص وجود هیات منصفه مقرر می دارد:
” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور
هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد .نحوه
انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را

منابع:
.1

مردادماه 6020
.2

قانون بر اساس موازین اسالمی معین می کند“ .این الیحه،
صورت غیرقانونی هیات منصفه را تبدیل به یک امتیاز برای برخی
کرده است .اما مگر می شود که یک الیحه توسط دولت که باید
مجری قانون اساسی باشد ،این چنین ضد نص صریح قانون
اساسی نوشته شود!؟ هیات منصفه یکی از مصادیق متعالی جامعه
دمکراتیک است .اگر این مهم از جریان دادرسی کشور حذف شود،
باید در انتظار بی قانونی های گسترده دیگر بود .اصوالً هیات
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منصفه ،نماینده کف جامعه است و نباید هیچ صنفی ،هیچ حق

متن کامل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای (جدید) ،خبرگزاری
فارس 2 ،آبان ماه 6021

.3

چرا نمی توانیم نظام روزنامه نگاری را مثل نظام پزشکی ببینیم؟ ،ایسنا،
 84آبان ماه 6024

.4

خداکرمی ،سجاد ،خطرات الیحه ” سازمان نظام رسانه ای“ ،بهار نیوز60 ،
آبان ماه 6021

.5

نوروزی ،کامبیز ،الیحه سازمان نظام رسانه ای؛ چه باید کرد؟ ،روزنامه
ایران 64 ،آبان ماه 6021

.6

مولوی ،علی ،الیحه نظام رسانه ای؛ ”تنبیه اهل قلم“! ،ایرنا 66 ،آبان ماه
6021

.7

بازگشا ،حمیدرضا ،الیحه سازمان رسانه ای از دلسوزی دولت تا ابهامات
طرح شده منتقدان ،ایرنا 64 ،آبان ماه 6021

ویژه ای برای حضور در آن داشته باشد .در کشورهای توسعه یافته
و دموکراتیک ،اعضای هیات منصفه را به صورت تصادفی از میان

متن کامل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای(قدیم) ،ایلنا62 ،

.8

نقدی بر الیحه نظام جامع رسانه ،فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران،
 68آبان ماه 6021

همه شهروندان انتخاب می کنند.
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زنان مجرد و قوانین فرزندخواندگی در ایران
زنان

تونل زدن در کوه غیرممکن ها
قوانین فرزندخواندگی در ایران در سال  ۳۱۴۳اصالح شدند و
اصالحات اعمال شده ،برای نخستین بار این امکان را برای
زنان مجرد فراهم کرد که کودکی را به فرزندخواندگی
بگیرند .با این همه ،اصالح قوانین در این زمینه ،برای زنان
مجرد شرایطی مشابه و برابر با شرایط زوج های خواهان

زهرا باقری شاد
روزنامه نگار

پذیرش فرزندخوانده مهیا نساخته است .این زنان تنها در

کند ،هفت سال پیش از همسرش جدا شده و به گفته خودش در

صورتی که باالی سی سال سن داشته باشند می توانند برای

گروه زنانی قرار دارد که وقتی برای پذیرش فرزندخوانده اقدام

به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک اقدام کنند و این

کرده ،به صورت غیرمستقیم توصیه هایی شنیده است با این

درحالی است که کودک موردنظر فقط از بین دختران انتخاب

مضمون که ”شما جوان هستی و می توانی ازدواج کنی ،پس بهتر

می شود .از سوی دیگر ،زنان مجرد در فرآیند پذیرش

است فرزندخوانده نگیری“ .لنا می گوید” :اما منطق من این بود

فرزندخوانده در اولویت دوم قرار دارند و زوج های بدون

که دلم می خواهد بچه دار شوم .وقتی از همسرم جدا شدم یک

فرزند ،هم چنان موقعیت خود را در اولویت نخست بهزیستی

سگ سه ماهه آوردم به نام ویکی .این اولین نشانه بود که به من

برای به فرزندی گرفتن کودک حفظ کرده اند.

می گفت نیاز دارم موجودی را بزرگ و تربیت کنم .بعد از مرگ

از جمله عواملی که بر شرایط نابرابر میان زنان مجرد و زوج

ویکی ،جدی تر به این فکر کردم که فرزندی داشته باشم اما این

های خواهان پذیرش فرزندخوانده صحه می گذارد،

مسیر از روز اول برای من روشن نبود و تردیدها و نگرانی های

مالحظات قانونی برای واگذاری سرپرستی یک کودک به

زیادی داشتم و زمانی فکر کردم بهتر است عقب نشینی کنم“.

زنان مجردی است که شرایط ازدواج برای آن ها بعید بوده،

لنا در  ۳۳سالگی به دلیل یائسگی زودرس ،با این واقعیت مواجه

یا سن ازدواج و باروری آن ها گذشته باشد .با این همه ،تنها

شده که فرصتش برای بچه دار شدن محدود است .به گفته او

زنانی با این شرایط نیستند که برای پذیرش فرزندخوانده

زنانی که باردار نمی شوند برای بچه دار شدن باید فرآیند فرساینده

اقدام می کنند .در میان آن ها زنانی هستند که سال هاست

درمانی را طی کنند و همیشه احتمال عدم موفقیت وجود دارد .به

به ”مادر شدن“ به صورت مستقل و بدون همراهی شریک

این همین دلیل لنا ترجیح داده این فرآیند را طی نکند و در

زندگی فکر کرده اند و تنها از سر اجبارهایی هم چون شانس

عوض ،کودکی را به فرزندی بگیرد.

پایین ازدواج یا عدم باروری خواستار پذیرش فرزندخوانده

زنان مجرد در اولویت نیستند

نیستند».لنا« ۱۲ ،ساله و مدیرعامل یک شرکت مخابراتی،

بر اساس قوانین فرزندخواندگی در ایران ،زوج های بدون فرزند

یکی از این زنان است .او در گفتگو با خط صلح میگوید که

برای پذیرش فرزندخوانده در اولویت هستند و پس از آن ها زنان

از سال ها پیش به پذیرش فرزندخوانده فکر کرده و نیازی

مجرد ،و در رده سوم زوج هایی قرار میگیرند که فرزند دارند اما

نمی دیده است که بخواهد بچه دار شدن را تنها با وجود

خواهان پذیرش فرزندخوانده نیز هستند .اما زنان مجرد تنها می

همسر و شریک زندگی تجربه کند .لنا در تهران زندگی می

توانند سرپرستی کودکان دختر را برعهده بگیرند .با این حال ،لنا
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می گوید که در فرآیند به سرپرستی گرفتن فرزند از بهزیستی این

فرزندخوانده پسر باشد ،خانواده باید از راه هایی برا ایجاد

جمله را از مسئوالن این سازمان شنیده که گفتهاند ” قوانین در

محرمیت با مادر اقدام کنند و اگر فرزندخوانده دختر باشد فرآیند

بهزیستی انعطافپذیر است“ .او این گونه توضیح می دهد” :یعنی

محرمیت با پدر باید طی شود .در بهزیستی اما بر این مسئله

بنابراین شرایط سنی و اجتماعی درخواست کننده ،تصمیم نهایی

تاکید می شود که اگر زوج ها درباره مسئله محرمیت ،حساسیت

گرفته می شود .البته در بهزیستی برخورد خیلی مثبتی با من شد و

بسیار دارند ،یعنی برای به فرزندی گرفتن یک کودک هنوز

همواره به من احترام

آماده نشده اند .در چنین

گذاشتند“.

شرایطی زنان مجرد ،تنها از

این که زنان مجرد فقط

امکان به سرپرستی گرفتن

می توانند کودکان دختر

فرزندان دختر برخوردارند.

بین شش تا هفت ساله

تبعیض در فرآیند سنجش

را به فرزندخواندگی

سالمت روانی

بپذیرند از نظر لنا نوعی

صال ح یت ا فرادی

احساس تبعیض در او

خواهان به سرپرستی گرفتن

ایجاد کرده؛ با این همه

یک کودک هستند ،باید از

او می گوید اصراری به

سوی چهار مرجع مورد تایید

پذیرش نوزاد نداشته

قرار بگیرد .در نخستین گام،

چون مشغله کاری اش

بهزیستی در مصاحبه ای به

شرایط نگهداری از

ارزیابی اولیه می پردازد و از

نوزاد را فراهم نمی

محل زندگی فرد بازدید می

سازد .از سوی دیگر لنا

کند .در مراحل بعدی،

تاکید می کند که

گرفتن گواهی عدم سوء

تصویر او از فرزند

پیشینه از پلیس و گواهی

داشتن ،تصویری از

سالمت جسمی و روانی از

”مادر و دختری“ بوده و

پزشکی قانونی الزامی است.

به همین دلیل نسبت به

مرحله آخر نیز با تایید یک

که

این قانون معترض نیست” :اما کمیته ای که در بهزیستی تشکیل

مشاور معتمد بهزیستی طی می شود و پس از آن کمیته ای از

می شود در نهایت تصمیم گیرنده است و شاید اگر اصرار کنید

سوی بهزیستی ،تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد .لنا می گوید

سرپرستی نوزادی را هم به شما بدهند .درباره فرزند دختر اما ،این

که در فرآیند گرفتن گواهی سالمت از پزشکی قانونی و مشاور

قانون قابل تغییر نیست“.

معتمد بهزیستی ،با سختیهای بسیار روبه رو شده است” :اول

ممنوعیت به فرزندخواندگی گرفتن کودکان پسر از سوی زنان

این که ارزیابی های پزشکی قانونی برای سالمت جسمی چندان

مجرد ،به مسئله محرمیت و مالحظات شرعی در این باره بازمی

هم دقیق نیست .فقط بر اساس اعالم خود فرد و آزمایش های

گردد .در خانواده هایی که کودکی را به سرپرستی می گیرند ،اگر

ایدز و هپاتیت این گواهی صادر می شود .درباره مشاور روانی
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سال هاست پیش مشاور می روم و فهمیدم که مشاوری که در

سالگی تنها و مستقل زندگی کند اما برای افرادی که می خواهند

پزشکی قانونی با من صحبت کرد ،نرمال نبود و صالحیت نظر

سالمت روانی من را به عنوان یک زن مجرد متقاضی فرزندخوانده

دادن در این باره نداشت .شما چطور می توانید سالمت روانی

تایید کنند ،مستقل بودن من مالک و ارزش نیست“.

یک فرد را در بیست دقیقه بسنجید؟!“
بررسی سالمت جسمی و روانی افراد
متقاضی پذیرش فرزندخوانده به زنان
مجرد محدود نمی شود؛ بلکه زوج ها نیز
باید این فرآیند را طی کنند اما به گفته
لنا سوال هایی که از زنان مجرد در
بررسی سالمت روانی پرسیده می شود
در ارزش هایی هم چون استقالل زن،
ریشه ندارند .او می گوید در پزشکی
قانونی با این سوال ها روبه رو شده
است” :چرا وقتی طالق گرفتی برنگشتی

بررسی سالمت جسمی و روانی افراد متقاضی
پذیرش فرزندخوانده به زنان مجرد محدود نمی
شود؛ بلکه زوج ها نیز باید این فرآیند را طی
کنند اما به گفته لنا سوال هایی که از زنان
مجرد در بررسی سالمت روانی پرسیده می شود

در ارزش هایی هم چون استقالل زن ،ریشه
ندارند .او میگوید در پزشکی قانونی با این
سوال ها روبه رو شده است” :چرا وقتی طالق
گرفتی برنگشتی پیش پدر و مادرت ،چرا تنها
زندگی می کنی و نه با پدر و مادرت؟“.

لنا در صف انتظار برای در آغوش کشیدن
”آوا“
لنا اسم ” آوا“ را برای دخترش انتخاب
کرده اما تاکید میکند که الزاماً نمی تواند
او را با این نام بخواند؛ چون ممکن است
کودکی که او به سرپرستی می پذیرد با
اسم فعلی خود انس گرفته باشد .او فرآیند
به سرپرستی گرفتن فرزند را جذاب،
فرساینده و سخت می داند که با امیدها و
ناامیدی های بسیار همراه است و به او
آمادگی روانی برای بچه دار شدن

پیش پدر و مادرت ،چرا تنها زندگی می کنی و نه با پدر و

بخشیده .لنا می گوید” :این شبیه بارداری است .پدر و مادر من می

مادرت؟“.

گویند لنا حامله است ،فقط نمی دانیم بچه اش کی به دنیا می
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زنان

پزشکی قانونی هم می توانم بگویم به او اعتمادی نیست .من

لنا تاکید میکند ” :از نظر من بدیهی است که یک زن در ۱۲
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زنان

آید“.

اما لنا ،همه زنان مجردی را که خواستار به سرپرستی گرفتن

به باور او وجه تامل برانگیز ماجرا ،نگاه جامعه به فرزندخواندگی از

فرزندخوانده هستند نمایندگی نمی کند .بسیاری از این زنان،

زاویه ”کار خیر کردن“ است؛ درحالی که او تاکید می کند هدفش از

باالی چهل سال سن دارند و به این دلیل که برای خود شانس

این کار تشکیل خانواده بوده و نه این که کار خیر انجام دهد .با این

کمی در زمینه ازدواج یا باروری قائل هستند برای فرزندخوانده

همه عکس العمل اطرافیانش را نسبت به این تصمیم ،مثبت

پذیری اقدام می کنند .با این حال ،به نظر می رسد همه آن ها

ارزیابی می کند و می گوید ” :عالوه بر پدر و مادرم که در این

زنان مستقل ،قوی و تصمیم گیرنده ای هستند که فرآیند مادر

مسئله ،کامالً از من حمایت کردند ،اطرافیان هم مشوقم بوده اند.

شدن را به شیوه غیربیولوژیک طی می کنند و در شرایطی نابرابر و

افرادی که نگاه سنتی دارند از زاویه کار خیر کردن من را تشویق

تبعیض آمیز ،رویای خود را محقق می سازند؛ حتی اگر قوانین

می کنند و افرادی که نگاه مدرن دارند از زاویه دیگری .به هر حال

فرزندخواندگی در ایران برای این رویا چهارچوب ها و حصارهایی

برای من مهم این است که می خواهم مادر شوم .من شخصیت

تعیین کرده باشد.

»آنت«در رمان »جان شیفته«را خیلی دوست داشتم و این که
بخواهم مادر مجرد باشم همیشه در ذهنم به عنوان یک الگو وجود
داشت“.

پی نوشت:


اصطالح ” تونل زدن در کوه غیرممکن ها“ از یکی از سخنرانی های احمد
شاملو اقتباس شده است.

عکس ماه
بخشی از کشفیات پلیس ایران تحت عنوان”فیلمهای مبتذل“؛ مجموعه آثار عباس کیارستمی ،ناصر تقوایی ،سهراب شهیدثالث ،رومن
پوالنسکی ،ژان لوک گدار ،پیر پائولو پازولینی ،اینگمار برگمن ،وودی آلن ،مارتین اسکورسیزی ،ترنسفورمرز  -عکس از تسنیم
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پرونده ویژه

نقش راهبردی ضابطان دادگستری در دادرسی عادالنه

حقوقی

شناسایی قرار گرفته است .پیش از آن نیز در قانون احترام به
محمد مقیمی

آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ،6020

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

بسیاری از اصول دادرسی عادالنه از جمله مواردی که ضابطان
باید رعایت کنند ،مورد شناسایی قرار گرفته بود.

دادرسی عادالنه یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز حقوق بشر

اما چه کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ ضابطان

است که ریشه در اصل برائت دارد و ضامن آزادی ،امنیت ،کرامت و

دادگستری را قانون تعیین و معرفی می کند .هیچ کس ضابط

حق زندگی شهروندان هر جامعه ای است .ضابطان دادگستری ،در

نیست مگر این که قانونی ،این سمت را برای او به رسمیت

دادرسی منصفانه از نقشی راهبردی برخوردارند؛ چه این که شالوده

شناخته باشد .بنابراین ،می توان گفت اصل بر ضابط نبودن

پرونده های کیفری -به ویژه در حقوق پیش از محاکمه ،-وابسته

اشخاص است و در موارد شک ،اصل اجرا می گردد .ماده 82

به عملکرد ضابطان است .از این رو ،موقعیت خطیر ایشان می تواند

قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ” :ضابطان دادگستری

سرنوشت یک دادرسی کیفری را دگرگون کرده و حقوق بنیادین

مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف

شهروندی را که در مظان اتهام قرار گرفته ،خدشه دار نماید .این

جرم ،حفظ آثار و عالیم و جمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،

مسئله در کشور ما نیز با چالش های خاص خود روبه رو بوده است

یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی،

که از جمله آن ها اجرای صحیح قوانین (حاکمیت قانون) ،تشکیل

ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ،به موجب قانون اقدام می

پلیس قضایی ،آموزش تخصصی به ضابطان ،فرهنگ سازی و

کنند“ .ضابطان دادگستری به سه گروه ،ضابط عام ،خاص و

پیروی از استانداردهای بین المللی مندرج در اسناد بین المللی

نظامی تقسیم می شوند.

حقوق بشر دادرسی را می توان برشمرد.

برابر قانون پیش گفته ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

حق دفاع به دو مرحله پیش از محاکمه و دوران محاکمه تقسیم می

ضابط عام دادگستری محسوب می شود .همان طور که می دانیم

شود .نقش ضابطان دادگستری در حقوق پیش از محاکمه بیش تر

نیروی انتظامی ،سازمانی گسترده و متنوع است و این که همه

از دوران محاکمه بوده و بسیار راهبردی است .حقوق پیش از

ماموران این نهاد ،ضابط دادگستری باشند ،درست و اصولی به نظر

محاکمه مواردی است مانند :حق دسترسی افراد بازداشت شده به

نمی رسد؛ چه این که با توجه به نقش خطیر و راهبری ضابطان،

اطالعات پرونده ،حق برخورداری از وکیل ،حق دسترسی بازداشت

آموزش تخصصی و مستمر ایشان ضروری است و باید به صورت

شدگان به محیط بیرون ،حق حضور فوری نزد قاضی ،حق اعتراض

حرفه ای ،آموزش های الزم را در راستای ایفای وظایفشان

به اعتبار قانونی بازداشت ،و حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی

فراگیرند .در ایران ،پس از انقالب اسالمی ،در مورخ ،60423434

تا زمان محاکمه ،حق برخورداری تسهیالت و زمان کافی برای

شورای انقالب الیحه قانونی تشکیل پلیس قضایی را تصویب

تدارک دفاع ،حق سکوت ،حق برخورداری از شرایط انسانی

نمود .به موجب این قانون در هر نقطه ای که پلیس قضایی

شماره  79بازداشت و رهایی از شکنجه و غیره.
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 1396در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب  ،6028بسیاری از
آخرین استانداردهای دادرسی عادالنه مانند حق سکوت مورد

تشکیل می گردید ،وظایف ضابطان را عهده دار بودند .متاسفانه
این نهاد پس از ده سال در مورخ  601234386با تصویب قانون

نیروی انتظامی در این نیرو ادغام و منحل گردید.
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تحقیقات مقدماتی ،تعقیب ،دادرسی و اجرای حکم می شود .در

دادرسی کیفری مصداق های جرم مشهود را برشمرده است) .هم

نظام حقوقی فرانسه ،کشف جرم از وظایف پلیس قضایی،

چنین ،ماده  6آیین نامه قانون یاد شده ،تصریح می نماید ،این

تحقیقات از وظایف بازپرس ،تعقیب از وظایف دادستان ،دادرسی

ماموران باید دارای مجوز باشند و ماده  6این آیین نامه ،مقرر

از وظایف دادگاه کیفری و اجرای حکم نیز از وظایف دادستان

میدارد” :افرادی که مجوز دریافت می کنند باید به هنگام برخورد با

است .در ایران نیز ،احیاء پلیس قضایی که نهادی است مستقل و

متهمان در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت مجوز خود را ارائه

تخصصی بیش از پیش ضروری می نماید.

دهند“ .در ماده  2همان آیین نامه ،قانونگذار برای مهار خودسری

ضابطان خاص افرادی هستند که صالحیت اقدام درباره هیچ

های احتمالی ،بیان می دارد ” :نیروی مقاومت بسیج موظف است

جرمی را ندارند ،مگر آن چه قانون اجازه داده است .با پیشرفت و

هنگام عملیات تیمی مراتب را به اطالع رده نیروی انتظامی ذیربط

توسعه جوامع نیاز به ضابطان متخصص در بخش های گوناگون

برساند“ .این موارد نشان دهنده جایگاه خطیر ضابطان دادگستری

جامعه نمایان تر شد .برای نمونه؛

ضرورت نظارت قانونی بر آن ها است.

ماموران سازمان آب و برق ،روسا و

قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب

معاونان زندان نسبت به امور

 ،6028نیز به نظارت و آموزش مستمر

زندانیان ،ماموران وزارت اطالعات،

ضابطان و تحصیل کارت ویژه ضابطان

نیروی مقاومت بسیج و غیره که نام

تاکید نموده است .با توجه به مطالب پیش

بردن همه آن ها در این مختصر

گفته ،نکاتی به شرح زیر به ذهن خطور

نمی گنجد .در واقع ،همه آن ها در

می نماید.

حیطه تخصص و حوزه کاری

 -6با پیشرفت و توسعه جامعه و تخصصی

خویش ،ضابطان خاص هستند.

شدن امور ،ضابطان خاص به تناسب نیاز جامعه به وجود آمدند.

نیروی مقاومت بسیج  -که گاهی حساسیت هایی در جامعه در

پرسشی که ایجاد می گردد این است که نیروی مقاومت بسیج در

خصوص آن بوجود می آید ،-مطابق بند ”ب“ ماده  82قانون

کدام زمینه متخصص بوده و جامعه به تخصص آنان نیاز دارد؟

آیین دادرسی کیفری جدید ،به عنوان ضابط خاص معین شده

 -8ضابطان تنها باید مجری تصمیم های مقام قضایی باشند و در

است .ماده  6قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 606636336

محدوده وظایفشان در چهارچوب قانون اقدام نمایند و با حفظ بی

نیز مقرر می دارد ” :به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

طرفی از موضع گیری های عقیدتی و سیاسی مبرا باشند و در مورد

انقالب اسالمی اجازه داده می شود همانند ضابطان قوه قضاییه

متهمان مجاز به قضاوت کردن و تصمیم گیری نیستند.

هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان

 -0در بیش تر موارد ،زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه

دیگر و یا عدم اقدام به موقع آن ها و یا اعالم نیاز آنان به منظور

ضابطان تشکیل می دهد .از این رو ،باید در انتخاب افرادی که این

جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش

امر مهم بر عهده آنان نهاده می شود ،نهایت دقت به عمل آید و در

به مراجع قضایی اقدامات الزم را به عمل آورند“ .این ماده ،اقدام

صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول ،آگاه و مجرب در

نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط دادگستری ،به جرایم

این باره استفاده شود.
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پرونده ویژه

اجرای مجازات خاتمه می یابد و شامل مراحل کشف جرم،

و یا اعالم نیاز آنان ،مشروط کرده است (ماده  44قانون آیین

حقوقی

فرآیند کیفری امر سیالی است که با ارتکاب جرم شروع و با

مشهود ،حاضر نبودن ضابطان دیگر یا اقدام ننمودن به موقع آن ها
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در گفتگو با حسین رئیسی

گفتگو

پرونده ویژه

بررسی حقوقی نقش ضابطین قضایی و تاثیر آن بر زندگی شهروندان؛

نیروی (به استثنای سربازان) ،ضابطین عام شناخته می شوند .در
کنار مجموعه پلیس ،ضابطین خاص قرار دارند که به کسانی گفته
گفتگو از سیمین روزگرد

حسین رئیسی ،از دانشگاه های شیراز و تهران در رشته حقوق
قضایی و حقوق کیفری فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر
نیز استاد مهمان دانشگاه کالتون در کشور کانادا است .آقای
رئیسی سابقه بیش از بیست سال وکالت را در کارنامه خود دارد و
در پرونده های متعدد وکیل شهروندانی بوده که از ضابطین
قضایی شکایت داشتند.
با توجه به موضوع پرونده ویژه این شماره از ماهنامه خط صلح،
گفتگویی با این حقوقدان داشته ایم و از وی در رابطه با ضابطین
قضایی طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید و چرایی لزوم
ضابط شناخته شدن بسیجیان در شرایط کنونی پرسیده ایم.

ضابط بودن برای آن ها ،یا این نیروهای خاص صادر می شود و
آن ها هم وظایف محوله را که شامل کشف جرم ،تحقیق از
مظنونین ،تشکیل اولیه پرونده ،جمع آوری دالیل و در صورت
لزوم تفتیش از منازل و اماکن اشیاء است ،بر اساس دستور مقام
قضایی انجام می دهند و بالفاصله به نظر مقام قضایی دستور
دهنده می رسانند .ضابطین قضایی خاص مثالً مامورین مشخصی
هستند که با سازمان محیط زیست کار می کنند که به محیط
بانان محیط زیست معروف هستند و در زمینه حفاظت از مجموعه

هایی که تحت عنوان زیست بوم شناخته می شوند و محیط های
حفاظت شده زیست بوم هستند ،کار ضابطیت را انجام می دهند.
هم چنین ،ماموران وزارت اطالعات که در پرونده های مشخص

آقای رئیسی ،به عنوان اولین سوال بفرمایید ضابط

امنیتی ،وظیفه جمع آوری ادله و دستگیری متهم احتمالی را به

قضایی کیست و طبق قانون چه وظایفی دارد؟ هم

عهده دارد .وظیفه ضابطین خاص به آن حوزه مشخصی که برای

چنین بفرمایید که تفاوت میان ضابطین خاص و عام در چیست؟

آن آموزش می بینند ،محدود می شود و برای آن ها کارتی صادر

ضابطین قضایی ،به مامورینی گفته می شوند که امور مربوط به

می شود و وظایف محوله را زیر نظر مقام قضایی که معموالً

تحقیق ،جمع آوری دالیل؛ کشف جرم ،تعقیب و دستگیری متهم یا

دادستان و یا معاون دادستان است ،انجام می دهند .مجموعه این

مظنون و بازرسی از اماکن و اشیاء در حالت های خاص را بر عهده

ضابطین خاص و عام ،به طور اساسی زیر نظر مقام قضایی و

دارند و زیر نظر دادستان ،دادیاران و بازپرسان و بعضاً زیر نظر

دادستان فعالیت می کنند.

قضات دادگاه های دادگستری و یا دادگاه های اختصاصی که در

مشخصاً ضابطین عام وظیفه دیگری را بر عهده دارند که مربوط

سیستم قضایی وجود دارد ،فعالیت می کنند.

به زمان وقوع جرایم مشهود است .در این موارد ،آن ها وظیفه

تفاوت ضابط خاص و عام در این است که ضابط یا ضابطین عام

دارند که فوراً اقدام کنند و برخی از اقداماتشان نیازی به دستور
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می شود که حسب مورد برای انجام امور تخصصی یا ویژه ،کارت

 1396انتظامی جمهوری اسالمی -می شوند .یعنی در نگاه کلی ،نیروهای
موجود در نیروی انتظامی شامل ،فرماندهان و افسران و درجه داران

مقام قضایی ندارند .این مسئله در صورتی است که جرمی در حال
وقوع باشد که تعریف جرم مشهود را داشته باشد .مثالً جرمی که

در محیط عمومی در حال اتفاق افتادن است و یا به عنوان مثال
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مشخصی را بر عهده ضابط گذاشته است و در حالت عمومی

نیروهای بسیج در امر ضابط بودن برای دادگستری ،می تواند زیان

ضابط قضایی کسی است که بخشی از امور اجرایی پرونده های

های متعددی برای مردم داشته باشد و در حقیقت این امر از نظر

کیفری و امور جزایی را زیر نظر دادستان و معاونین دادستان

حقوقی پسندیده نیست و از نظر اصول کشف جرم و پیشگیری از

انجام می دهد و به ایجاد نظم و امنیت در جامعه کمک می

وقوع جرم که در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی مطرح می شود ،به

کند.

نظر نمی آید که بسیج بتواند نقش فعال و خوبی ایفا کند .معموالً در
همان طور که مستحضر هستید ،دادستان کل کشور

مواقعی که پلیس یک کشور و یا نیروی انتظامی توان اداره بخشی

به تازگی از صدور  43هزار کارت ضابط قضایی عام

از جاها را نداشته باشد ،نیروی آن تقلیل برود و یا در شرایط بحرانی

و اجرایی شدن ماده  82قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر

باشد ،امکان دارد که نیروهای دیگر بخشی از وظایف آن را بر عهده

داده است .اما آیا در شرایط کنونی ،ضرورتی دارد که بسیج بر

بگیرند اما در حال حاضر ما در کشورمان چنین شرایطی نداریم.

اساس اصول حقوقی ضابط قضایی محسوب شود؟

از سوی دیگر ،برای نیروی انتظامی هم ضرورتی ندارد که کارت

به نظر می آید با توجه به بند ب ماده  82قانون آیین دادرسی

صادر شود .افسران و درجه داران پلیس ،همین که درجه دار نیروی

کیفری جدید ،اساساً بسیج جزو نیروهایی

انتظامی باشند ،ضابط محسوب می شوند و

شناخته شده که ضابط خاص تلقی می

نیازی به کارت ندارند .کارت برای کسی

شوند .البته صدور حکم ضابط عام اگر در

صادر می شود که ضابط خاص است .هم

مورد آنان اتفاق بیفتد ،نقض غرض است و

چنین قانون اجازه صدور کارت ضابط عام

مغایر با ماده  82این قانون است .چرا که

و واگذاری همه وظایف و مسئولیت های

بر اساس این ماده قانونی ،فقط نیروهای

ضابط عام( پلیس) را برای بسیج را نداند

تحت امر نیروی انتظامی و پلیس ضابط

است .بسیج نمی تواند ضابط عام باشد.

عام محسوب می شوند؛ بقیه نیروها مثل

قانون صراحتاً اعالم کرده است که بسیج

ماموران وزارت اطالعات ،ماموران زندان یا

ضابط خاص است .اشاره آقای منتظری،

بسیج در صورت فراگیری آموزش های

دادستان کل کشور به ماموران اطالعات

الزم و صدور کارت برای آن ها ضابطین

سپاه به عنوان ضابط قضایی خاص هم

خاص محسوب می شوند.

نادرست است .چرا که قانون اجازه نداده

به نظر من البته حکم ضابط خاص هم به بسیجیان نباید داده

مامورین سپاه ضابط قضایی محسوب شوند و فقط نیروی مقاومت

شود؛ چرا که اوالً فقط پلیس است که می تواند وظیفه ضابط

بسیج –آن هم به صورت موردی -می توانند ضابط خاص محسوب

بودن دادگستری را به خوبی انجام دهد .علت هم آن است که

شوند .سپاه یک نیروی نظامی است و قانونگذار اجازه نداده است که

علی القاعده پلیس نیرویی مسلح و آموزش دیده است و به امر

سپاه و یا اطالعات سپاه حتی ضابط قضایی خاص باشند .قانون

ضابط بودن برای دادگستری آشنایی دارد و بسیج این آموزش را

آیین دادرسی کیفری جدید ،آخرین قانونی است که تصویب شده و

ندیده و یا اگر احیاناً برای آن ها آموزش هم گذاشته باشند ،این

با جزئیات در مورد ضابط خاص و عام صحبت کرده است .جز در
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پرونده ویژه

است .در هر صورت در شرایط مشهود ،قانونگذار وظایف

عیار نیست؛ یک نیروی مردمی است تا یک نیروی نظامی .دخالت

گفتگو

اگر فردی در حین رسیدن نیروی انتظامی طلب کمک کرده

آموزش نمی تواند کامل باشد .بسیج اساساً یک نیروی نظامی تمام
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گفتگو

پرونده ویژه

مواردی مثل قانون محیط زیست که به محیط بانان سازمان محیط

کارگران استفاده می شود .بسیجیان به دلیل این که در قامت و

زیست به طور مشخص اجازه داده شده زیر نظر دادستان ،آن هم

لباس بسیج هستند و یا لباسی شبیه به سایر مردم و نه پلیس

برای موضوع مشخص حفاظت و حراست از محیط زیست ضابط

دارند ،شاید بتوانند بهتر به امر سرکوب بپردازند .از دیدگاه حقوقی

محسوب شوند و موارد دیگری که ممکن است بعضاً وجود داشته

و مشخصاً از دیدگاه جرم شناختی کسانی که تخصص کافی در

باشد ،نمی توانیم نیروی دیگری را به ضابطین دادگستری اضافه

به دست گرفتن اسلحه ندارند ،نیروی مناسبی که بخواهند به امور

کنیم.

مشخص ضابطیت دادگستری بپردازند ،نیستند و فقط می توانند

الزم است مجدداً تاکید کنم که ضابط عام نیروهای رسمی پلیس

سبب ایجاد جو رعب و وحشت بیش تر در جامعه بشوند .این

شامل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامی هستند .غیر

مسئله با اغراض جرم شناختی فاصله دارد .چون به هر میزان که

از آن کسی نمی تواند ضابط عام باشد .برای ضابط خاص بودن

فضای جامعه به سمت پلیسی و یا امنیتی شدن بیش تر پیش

هم ،باید محدوده فعالیت بسیجیان مشخص باشد؛ این که برای چه

رود ،فضا و امکان سرکوب هم بیش تر فراهم می شود .در حالی

منظوری ضابط خاص محسوب می شود .معموالً در شرایط بحرانی

که رابطه پلیس با مردم و رابطه ضابطین دادگستری با مردم باید

ممکن است از نیروهای اضافی و یا نیروهایی که نقش نیروی

رابطه متقابلی باشد که منجر به آسایش و امنیت بیش تر مردم

نظامی دارند در امر ضابطیت دادگستری استفاده شود .وگرنه بسیج

شود ،تا منجر به سرکوب و برخورد سخت با احیاناً اعتراضات

به عنوان یک نیروی نظامی مردمی نمی تواند در شرایط معمولی

مردمی و یا جنبش های بدون خشونت مردمی .مردم امروزه برای

ضابط خاص و یا عام دادگستری محسوب شود .فقط در مواقع

سواستفاده هایی مالی که از آن ها توسط موسساتی مالی زیر نظر

خاص و برای موضوع مشخصی ممکن است به نیروهای نظامی

بانک مرکزی ،صورت گرفته است ،ناچار هستند به خیابان بیایند

چنین ماموریتی محول شود که به کمک پلیس بیایند.

تا به حقشان برسند .کارگران برای دریافت دستمزدشان مجبور

به نظر شما چه اهدافی پشت این موضوع که بسیج

هستند که تحصن کنند .یا بعضاً معلمین و یا دانشجویان برای

ضابط قضایی محسوب شود ،نهفته است؟

احقاق حقوق صنفی خودشان ناچار به تحصن و یا برپایی

به نظر می آید که این موضوع بیش تر یک امر سیاسی باشد تا

اعتراضات بدون خشونت هستند.

یک امر حقوقی-قضایی .به این دلیل که (چنان که اشاره کردم)

در حقیقت به نظر می آید که استفاده از نیروی بسیج به عنوان

بسیج یک نیروی نظامی است که عمالً نیروهای آن به خوبی هم

ضابط قضایی به منظور اغراض سیاسی و امنیتی برای سرکوب

مورد آموزش نظامی قرار نمی گیرند .در حقیقت با استناد به تجربه

سریع تر و از درون جامعه به وسیله خود جامعه است.

سال های پس از انقالب –به خصوص سال های اخیر و مشخصاً

جناب رئیسی ،آیا شما در دوران وکالتتان در ایران،

بعد از وقایع جنبش مردمی سال  6022که به جنبش سبز معروف

تجربه مشخصی که مربوط به تخلف ضابطین قضایی

شد ،-نقش سرکوبگر نیروهای بسیج برای مردم عیان شده است؛ و

باشد ،داشتید؟

این مسئله حالت امنیتی و سیاسی به خود گرفته تاکید می کنم؛ چرا

بله .ضابطین قضایی در موارد فراوانی در ایران مرتکب تخلف

که ضابطین در شرایط معمولی برای تامین امنیت و آسایش مردم

قضایی می شوند .در موارد متعددی من شاهد این بودم که

به کار گرفته می شوند .نیروهای بسیج ،نیروهایی از بدنه مردم و

نیروهای پلیس و افسران و درجه داران پلیس ،نیروهای وزارت

وفادار به آن بخش سخت حاکمیت هستند که در مقابل ایجاد

اطالعات ،سپاه و یا نیروهای بسیج تخلفاتی انجام دادند ،و حتی
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نیروها برای سرکوب مطالبات اقشاری نظیر معلمان ،زنان و

به شکنجه متهمین و مظنونین پرداختند.

سه مورد مشخص را می توانم در این جا بیان کنم .یکی مربوط
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متوجه می شوند دو دختر و دو پسر در آن خودرو هستند آن ها

بسیجیان به جای این که در مواقع بحرانی مثل وقوع زلزله به

را پیاده می کنند و به حاشیه شهر می برند .سپس به آن دو

فوریت به کمک مردم بیایند ،به بستن راه ها و ایجاد حس نا امنی

دختر دست درازی می کنند ،موبایلشان را می گیرند و وسایل و

برای شهروندان در شرایط عادی می پردازند .به هر میزان که گشت

جواهرتشان را می دزدند .این افراد کارت ضابط بسیج داشتند.

زنی های بسیج در سطح شهر بیش تر شود ،فضای شهر بیش تر

در این مورد ،با این که از آن ها شکایت شد و آن شکایت مورد

فضایی پلیسی و امنیتی پیدا می کند و خود به خود حس نا امنی را

رسیدگی هم قرار گرفت اما در نهایت برخورد قضایی جدی

به مردم و جامعه القاء می کند .این نقض غرض است .غرض اصلی

صورت نگرفت.

از وجود ضابط دادگستری ،از نیروهای پلیس ،ایجاد آسایش و امنیت

پرونده دیگر ،در رابطه با این بود که گشت نیمه شب بسیج به

برای مردم است .به هر میزان که آن ها را راهی خیابان کنند –به

فردی بدون هیچ دلیلی مشکوک می شود و به آن فرمان

خصوص بسیجیان که معموالً لباس خاص نظامی هم ندارند ،-حس

ایست می دهد .نیروهای بسیج ،پس از

نا امنی و حس کنترل شدن بیش از اندازه و

این که فرد نمی ایستد ،به دست او

غیر ضروری برای شهروندان ایجاد می کند

شلیک می کنند و همین شلیک منجر به

که اساساً محیط و شرایط شهرها را به شرایط

فوت او می شود.

پلیسی با حس نا امنی همراه خواهد کرد.

یا در موردی که گشت های بسیج به

چه نهادی به این گونه تخلفات

یک جوان دانشجوی در حال رانندگی،

رسیدگی می کند و معموالً چه

ایست می دهند اما چون او متوجه فرمان

برخوردی با ضابطین متخلف صورت می

ایست آن ها نمی شود ،به او شلیک می

گیرد؟

کنند .گلوله به قسمت مثانه این جوان

ضابطین دادگستری ،وقتی که برای امر

برخورد کرده بود و او پس از چند روز در پی عفونت شدید در

مشخصی از مقام قضایی دستور داشته باشند ،و برای آن اقدام کنند،

بیمارستان جان می دهد .بعد هم به خانواده این دانشجو فشار

در صورت وقوع تخلف ،دادگاه های دادگستری وظیفه رسیدگی به

می آوردند که رضایت دهند و پس از رضایت ایشان ،هیچ

تخلفات آن ها را دارند .این در شرایطی است که بر علیه آن ها

مجازاتی جدی برای عامالن این اتفاق در نظر گرفته نشد.

شکایتی وجود داشته باشد و یا خود دادستان متوجه شود که ضابط

موارد بسیار متعددی وجود دارد که مربوط به شکنجه و یا

تخلفی انجام داده است .ولی در شرایط عمومی که در حال انجام

رفتارهای ناشی از غیر متخصص بودن نیروهای بسیجی است

ماموریت مشخص و یا دستور مشخص مقام قضایی نیستند ،تخلفات

که می توانیم مثال بزنیم؛ به خصوص در روزهای تعطیل و یا

ضابطین دادگستری ،به عنوان یک نیروی مسلح ،در دادگاه ها و

مواقعی که به گشت ها موقت می پردازد .نمونه های بازرسی

دادسراهای نظامی رسیدگی می شود و پرونده های متعدد و مختلفی

های بدون دلیل خودروهای مردم یا رفتارهای تند با شهروندان

هم از این تخلفات در دستگاه های دادگاه های نظامی و یا سازمان

آن قدر زیاد است که فکر می کنم هر ایرانی یک یا چندین بار

قضایی نیروهای مسلح موجود است و همیشه آن محیط ،محیط

تجربه مواجه شدن با نیروهای بسیج و نیروهایی که شب ها در

شلوغی است.
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خودرو مشکوک می شوند و آن را متوقف می کنند .وقتی

باشد .این تجربیات معموالً همه تجربیاتی تلخ هستند؛ در واقع

گفتگو

می شود به این که نیروهای بسیج در حالت گشت به یک

شهرها و یا روستاها به گشت زنی و یا بازرسی مشغول هستند ،داشته
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به عنوان سوال آخر بفرمایید که شهروندان در مواجهه با

منزل و محل کارشان را بازرسی کنند .چون طبق ماده  44قانون

فردی که مدعی است ضابط قضایی است چه می توانند

آیین دادرسی کیفری ،بازرسی از اشیاء و اموال مردم ممنوع

کنند و چه حقوقی دارند؟ آیا مثالً ضابطین ،این اجازه را دارند که

است؛ مگر این که دستور مشخص مقام قضایی وجود داشته

خودروی شخصی و یا منزل و محل کار شهروندان را بازرسی کنند؟

باشد .بدون حکم مشخص مامور قضایی و یا ماموریت ،هیچ

در وهله نخست ،ضابط قضایی باید برای شهروند مشخص باشد.

ضابط دادگستری نمی تواند اقدام به تفتیش ،دستگیری مردم و

پلیس ضابط عام است و هر جا کسی مامور پلیس و یا خودروی او

یا بارزسی اشیاء و اموال مردم بپردازد .استثنایی که وجود دارد،

را می بیند ،با توجه به نوع مشخص لباس و خودرو ،می فهمد که

فقط مربوط به جرایم مشهود است .مثل این که دعوایی در

آن پلیس ضابط دادگستری است و می داند که وظایف مشخصی

خیابان رخ دهد و کسی ،فرد دیگری را مجروح می کند و در

دارد .در حالت کلی اتفاقی که باید بیفتد این است که مردم از بودن

حال فرار باشد و یا سایر مواردی که مشخصاً به عنوان جرم

در کنار پلیس و ضابطین دادگستری احساس امنیت کنند .در

مشهود شناخته می شوند .همان طور که پیش تر اشاره کردم ،در

مواجهه با پلیس یا سایر ضابطین دادگستری ،قبل از هر چیز مردم

مورد جرم مشهود هم فقط ضابطین عام -که مامورین پلیس

باید اطمینان پیدا کنند که این شخص واقعاً ضابط دادگستری یا

نیروی انتظامی هستند ،-می توانند اقدام کنند.

مامور است .اگر که مردم به هر دلیل تردید دارند -که بهتر است

از طرف دیگر ،وظیفه ضابطین هم این است که خودشان را به

همواره این تردید را داشته باشند و تا تردید شان هم برطرف نشده،

طور کامل به مردم معرفی کنند و حکم قضایی و یا حکم

به هر کسی که لباس پلیس بر تنش باشد یا هر کسی که خودش را

ماموریتشان را به شخص یا اشخاصی که با آن ها در محدود

مامور و یا ضابط دادگستری معرفی می کند ،اعتماد نکنند ،-الزم

انجام وظیفه مواجه می شوند ،ارائه دهند .یکی دیگر از وظایف

است که به دو موضوع توجه داشته باشند .کسی که خودش را

مهم ضابطین این است که حافظ اسرار مردم باشند .یعنی وقتی

ضابط دادگستری معرفی می کند ،باید کارت پلیس ،و یا کارت

که برای انجام ماموریتی می آیند -اعم از دستگیری و یا بازرسی

ضابط دادگستری خاص داشته باشد .باید چنین کارتی از آن ها

که با دستور مقام قضایی صورت می گیرد ،-باید نهایت دقت و

مطالبه شود و به مشاهده لباس پلیس یا نظامی اکتفا نشود؛ چرا که

سعی شان این باشد که آبرو ،حیثیت و اسرار مردم کامالً حفظ

لباس پلیس و لباس نظامی در همه جا خرید و فروش می شود و

شود .نه تنها به هیچ عنوان نمی توانند با انجام هیاهو و یا به

افراد سودجو ،به سادگی می توانند چنین لباس هایی را تهیه و به

نوعی با لشگر کشی و حمله به محلی ،باعث بدنامی و یا هتک

چپاول اموال مردم و ایجاد نا امنی مبادرت کنند .از این رو دیدن

حرمت شهروندان شوند که این حق شهروندی مردم است که

کارت ضابط و یا پلیس ،در وهله نخست اهمیت است .موضوع بعد

وقتی ضابط دادگستری مثالً به منزلشان مراجعه می کند،

این است که وقتی که کسی خود را ضابط معرفی می کند ،اجازه

همسایگانشان متوجه این موضوع نشوند .چون چه بسا که این

انجام ” هر کاری“ را ندارد .اگر ضابط برای انجام امر حقوقی-

فرد بی گناه باشد و به زودی بی گناهی او در دادگاه ثابت شود.

قضایی یا جزایی مشخصی مراجعه کرده است ،حتماً باید دستور

این مسئله که ضابطین رفتاری انجام ندهند که مغایر با شئونات

قضایی داشته باشد .ضابط دادگستری به خودی خود و بدون دستور

انسانی و اخالقی شهروندان باشد ،از مواردی است که جزو

مقام قضایی نمی تواند اقدامی انجام دهد .یعنی بدون حکم مقام

حقوق شهروندی مردم است و در قانون به طور مشخص بیان

قضایی ،شهروندان به هیچ عنوان نباید اجازه دهند که نه پلیس و نه

شده است .اگر هم ضابط دادگستری تخلفی در این رابطه انجام
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دهد و از او شکایت شود ،باید به آن شکایت رسیدگی شود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

خودرو ،اشیاء شخصی مانند تلفن همراه و کیف دستی و هم چنین
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موازی سازی های مخرب؛ بسیج ضابط قضایی به جای نیروی انتظامی
وقتی دستگاه قضایی خود در حوزه فعالین سیاسی و مدنی و
سپاه و غیره -است ،دیگر تکلیف ضابط قضایی (چه ضابط
”عام“ که از جمله هر گاه جرم مشهودی ببیند خود می تواند

روزنامه نگار

اقدامات اولیه قضایی را انجام دهد و چه ”خاص“ که در موارد و

برگزار شده ،اعالم گردید که کارت های ضابطین خاص (البد از

ماموریت های ویژه ای که بدان محول می شود ،می تواند ورود

جمله بسیج) نیز صادر شده که یک ماه بعد به آنان تحویل خواهد

کند) ،از پیش معلوم است.

شد.

قوه قضاییه در ایران در حوزه های سیاسی و مدنی و صنفی

صدور کارت برای ضابطین ،مستلزم گذراندن یک دوره آموزشی

بخشی از ماشین سرکوب و اعمال فشار و تضییق برای کنترل

است .این بدان معناست که مثالً هر فرد از نیروی انتظامی ولو با

امنیت قبرستانی و مبتنی بر ”النصر بالرعب“ نیروهای باالدستی

جرم مشهودی هم مواجه شود بدون داشتن این کارت نمی تواند

است .ضابط قضایی را نیز در حوزه های یاد شده برای همین

راساً ورود کند .احتماالً برای ضابطین خاص نیز همین روند در نظر

منظور می خواهد یعنی بخش و ابزار دیگری از کل سیستم

گرفته شده است .این برای بسیج به عنوان ضابط خاص به این

کنترل و ارعاب و سرکوب.

معناست که البد دیگر هر بسیجی نیز نمی تواند به صرف این که

و این کاری است که بسیج که در ابتدا با اهداف و شرح وظایف

”بسیج“ هم ضابط قضایی است در این امور دخالت کند و باید

دیگری تاسیس شده بود ،سال هاست بدان مشغول است .از

کارت ضابط خاص داشته باشد .شاید این اتفاقی نسبتاً مثبت در

نقش نیروی فشار و مامور بی لباس و لباس شخصی گرفته تا

یک روند منفی و مخرب باشد .یک کاسه آب شیرین در برکه ای

مامور با لباس رسمی در سرکوب جنبش سبز.

آب شور! و شاید در این مورد ناشی از بی نظمی ها و قانون شکنی

اما از حدود دو سال و نیم پیش در اواخر عمر مجلس پیشین با

های فراوانی باشد که در عمل اتفاق افتاده و یا به علت هرج و

تصویب شتابزده طرحی سعی کردند به این رفتار غیرقانونی

مرج ناشی از ناآگاهی و ”آتش به اختیاری“ حضرات ،پرونده هایی

لباس ظاهراً قانونی بپوشانند .بدین ترتیب که در آیین دادرسی

که بعداً باید مورد بررسی قضات قرار گیرد دارای نواقص اساسی

کیفری بسیج را نیز جزء ”ضابطین خاص“ برشمردند .البته این

بوده و آن ها را مجبور به دوباره کاری می کرده است .از انگیزه و

طرح ،زیاده خواهی های بیش تری هم داشت که برخی از آن

پیامدهای گذاشتن دوره های آموزشی و صدور کارت به هر علتی

ها حتی در آن مجلس نیز با مخالفت امثال مطهری و توکلی

که صورت بگیرد بگذریم ،مسئله اساسی این است که اصالً چرا

رای نیاورد (مثل این که در هر مجتمع مسکونی و تجاری و

طرح تقویت بسیج در مجلسی با اکثریت محافظه کار و با

غیره نیز الزاماً باید بسیج تاسیس شود!).

میدانداری جبهه پایداری ها مطرح گردید.

حال بعد از دو سال و نیم پس از صورت قانونی دادن به

در ایران به علت دوگانه بودن ساختار قدرت (والیی -جمهوری) و

رفتارهای غیرقانونی بسیج در مراسمی که برای صدور کارت

باالدستی بودن بخش والیی بر بخش بالنسبه انتخابی ،همیشه

یکی از مهم ترین ضابطان عام قضایی یعنی نیروی انتظامی

”اقلیت بر اکثریت حکومت می کند“ و سیاست ها و رویکردهایش
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صنفی ،آلت دست نیروهای امنیتی -اعم از وزارت اطالعات و

رضا علیجانی
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نظارت استصوابی برای هر چه محدودتر کردن بخش انتخابی نیز

بخش های زیادی از جریان محافظه کار ،بیت قدرت دو دستی

بهره برده است .اما حدود دو -سوم مردم در برخی از انتخابات

به صدا و سیما چسبیده و حاضر به پذیرش اعمال نظارت

اندیشه

پرونده ویژه

را پیش می برد .بخش والیی هم چنین از ابزار شورای نگهبان و

که علی رغم همه مخالفت ها با صدا و سیما حتی از سوی

های ذیل همین سالح برنده (نظارت
استصوابی) اراده خود را با رای دادن به

نسبی و محدودی که قانون به دیگر
بخش والیی هم چنین از ابزار شورای نگهبان و

قوا داده هم نیست ،از همین خطیر

دورترین سیاست از سیاست های بخش نظارت استصوابی برای هر چه محدودتر کردن بخش بودن خطرات حکومت اقلیت بر
والیی نشان داده اند .و این یعنی اکثریت انتخابی نیز بهره برده است .اما حدود دو-سوم مردم در اکثریت در جامعه ایران نشات می
جامعه با سیاست صاحبان بیش ترین برخی از انتخابات های ذیل همین سالح برنده (نظارت گیرد.
سهم از قدرت مخالفند .بدین ترتیب استصوابی) اراده خود را با رای دادن به دورترین یکی دیگر از ابزارهای مهم ”کنترل“
بخش مسلط تر قدرت مجبور است سیاست از سیاست های بخش والیی نشان داده اند .و و ” سر کوب“ ب خش ا م ن ی تی-
همیشه برای کنترل نظرات و احساسات این یعنی اکثریت جامعه با سیاست صاحبان بیش ترین اطالعاتی است .بیت قدرت در این
اکثریت جامعه که مخالف بخش کوچک سهم از قدرت مخالفند .بدین ترتیب بخش مسلط تر حوزه نیز نتوانست حتی وزارت
تر اما قدرتمندتر سیستم هستند ِ،چاره قدرت مجبور است همیشه برای کنترل نظرات و اطالعات آدمکش و مجری قتل
احساسات اکثریت جامعه که مخالف بخش کوچک تر های زنجیره ای را هم تحمل کند .و
اندیشی کند.
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نظر دولت است و گهگاه به دولت

خویش برای حقنه کردن به جامعه از

ها نسیمی از رای و تمایل اکثریت می وزد و می تواند سیاست

سوی صدا و سیما یکی از ابزارهای مهم اعمال سلطه است .این
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نهاد موازی ای را تدارک دید .این نهاد موازی یعنی

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که موازی سازی ها در

اطالعات سپاه و حراست قوه قضاییه و غیره به تدریج وزارت

ساخت قدرت مستقر معموالً برای دور زدن قانون و سرعت در

اطالعات رسمی مملکت را به حاشیه راند .این نیز از همان

اعمال اراده باالدستی ها و غیرشفاف ماندن و پنهان کردن برخی

خصیصه حکومت اکثریت بر اقلیت در این سیستم وسرزمین

امور بوده است .سپاه در کنار ارتش ،اطالعات سپاه در کنار وزارت

نشات می گیرد.

اطالعات ،و حال بسیج در کنار نیروی انتظامی!

حال بخش اطالعاتی و امنیتی گوش به فرمان نیازمند

بر همین اساس است که همیشه در رابطه با بودجه بسیج (و سپاه)

ابزارهای اجرایی و پیاده نظام هایی برای اعمال اعمال اراده

حساسیت ویژه وجود دارد و با سفارش های باالدستی با حداکثر

برای کنترل و سرکوب هستند .بسیج یکی از این ابزارهای

امکان (از نظر ظرفیت و جیب دولت) پرداخت می شود.

مهم است که روز بروز بیشتر در این باتالق فرو می رود.

به همین دلیل است که همواره تندروترین و نزدیکترین و مطیع

بدین ترتیب بسیجی که قرار بود یاور مردم

پرونده ویژه

از دولت نیز به اسرار آن دسترسی داشته باشند؛ به تدریج

این جا هم باید موازی سازی شود؟

اندیشه

هایش اندکی با رویکرد بیت قدرت زاویه داشته و گاه اغیاری

وگرنه مگر نیروی انتظامی همین وظیفه را برعهده نداشت ،چرا در

ترین فرد نسبت به راس هرم سیاسی به

در امور سخت و روزهای دشوار باشد ،تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است فرماندهی بسیج منصوب می شود.
بسیجی که قرار بود نیروی ذخیره همیشه که موازی سازی ها در ساخت قدرت در همین راستاست که اردوهای آموزشی و
آماده برای کمک به نیروهای نظامی در مستقر معموالً برای دور زدن قانون و آموزش گران بسیج همیشه از تندروترین
دفاع از مرزهای ملی باشد؛ به تدریج با سرعت در اعمال اراده باالدستی ها و دشمنان آزادی و دموکراسی و ذوب در والیت
طراحی هایی حساب شده به گارد ویژه غیرشفاف ماندن و پنهان کردن برخی ترین افراد و جزمی ترین و خشن ترین
قدرت مسلط تبدیل شد تا نقش های

امور بوده است .سپاه در کنار ارتش،

روحانیون انتخاب می شوند.

چندگانه لباس شخصی ها در امور مختلف اطالعات سپاه در کنار وزارت اطالعات ،بسیج برای ایفای این نقش های چندگانه
(در سرکوب تجمعات روشنفکری و و حال بسیج در کنار نیروی انتظامی! نیازمند ” مغزشویی“ است .به خصوص وقتی
دانشجویی و زنان و کارگری و کارمندی و

نیاز به دست به چماق شدن برای زدن بر سر

قومی و غیره) و یا نقش گزمه ها و میرغضب های گوش به

هم میهنان و هم شهری ها و هم محلی های خود است و یا

فرمان و مغزشویی شده را برای هر فرمانی که از سوی

سیاست خارجی باالدستی ها اقتضا می کند جانش را بر دستش

نیروهای امنیتی -قضایی صادر شود ،ایفا کند.

بگیرد و حتی در دفاع از دیکتاتوری چون بشار اسد کیلومترها دورتر

قدرت کنترل کننده و سرکوبگر نیز البته به تدریج به نظم و

از مرزهای وطنش قربانی سیاست های نابخردانه و غیرملی و امیال

نسق خاص خویش نیاز دارد .این نظم و نسق اداری همیشه

باالدستی ها شود .باید با ضرب و زور به او حقنه شود که برای دفاع

با هرج و مرج ”آتش به اختیاری“ نمی خواند .براین اساس

از حرم رفته است و نه دفاع از اسد جنایتکار.

است که طرحی به مجلس همسوتر می رود تا هم ظاهر

چقدر دور است این بسیج از بسیج ابتدای انقالب که یار و یاور مردم

قانونی به این اعمال هدایت شده و همیشه تایید شده

در مصائب روزگار بود و حافظ مرزهای وطن در برابر تجاوز .مردم

فراقانونی بدهد و هم شاید نظم و نسق و سامانی بدان

آگاه و منصف به همین خاطر بود که در کوران جنبش سبز شعار می

بخشد .و این می شود ضابط قضایی شمرده شدن بسیج.

دادند ”بسیجی واقعی؛ همت بود و باکری“!
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نگاهی به وظایف سازمانی بسیج در ایران

اندیشه

چندان الزم نباشد چون او هم مثل نگارنده در ایران زندگی کرده
قهرمان قنبری
فعال مدنی

است و تا حدی می داند که عضویت در بسیج به صورت جدی
از طرف حاکمیت تشویق می شود و این عضویت خصوصاً برای
اکثریت مردم ایران که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم

کلمه بسیج به صورت عادی در زندگی روزمره توسط رسانه های

می کنند ،پیش نیاز استفاده از امکانات دولتی مانند استخدام

حاکمیتی آن قدر تکرار شده است که صرف شنیدن نامش به

شدن و برخوردار شدن از امکانات دولتی است .در نهایت،

صورت غیرارادی ،حس و حالتی ویژه را در درون دل و چهره ما می

عضویت در بسیج هر چند داوطلبانه است ولی این داوطلبانه بودن

آفریند .اصوالً بوروکراسی و نهاد دولتی که نهادهای نظامی هم

به نوعی تحمیل دوگانه حکومت جمهوری اسالمی و شرایط

بخشی از آن هستند در همه کشورهای جهان سوای کیفیت و

زندگی توام با نداری و فقر است که یک انسان را مجبور می کند

کارکردشان  -که می تواند نسبت به فرهنگ و فضای دمکراتیک

برای به دست آوردن تکه نانی ،کاری کند که ممکن است در

جامعه متفاوت باشد ،-از نظر شکل سازمانی کم و بیش شبیه و یا

حالت عادی از انجام آن طفره برود.

مانند هم هستند .با این حال ،کم تر سازمان و نهادی در دنیا است

در این جا اما سوال این است که بسیج چیست و فلسفه وجود

که بتوان آن را به نهاد بسیج در ایران تشبیه و یا تطبیق کرد.

اش چیست؟ بسیج ،به عنوان ”بسیج مستضعفین“ زیر مجموعه

در جمهوری اسالمی ایران بسیج از مدرسه و کودکی و محله شروع

سپاه پاسداران جمهوری اسالمی است .در اولین بند مربوط به

می شود و در دانشگاه ،ادارات ،مساجد و روستاها ادامه دارد .امروزه

تاسیس بسیج در فصل چهارم اساسنامه سپاه ،هدف از تشکیل

کیست که نداند برای استخدام شدن به عنوان یک معلم و کارمند

بسیج مستضعفین ایجاد توانایی در کلیه افراد معتقد به قانون

ساده ،باید چند سالی سابقه بسیج داشته باشی و یا الزمه ترفیع مقام

اساسی و اهداف انقالب اسالمی برای دفاع از کشور و نظام

و افزایش حقوق در ادارات عضو بودن در بسیج ادارات و شرکت در

جمهوری اسالمی ذکر شده است(.)6

مراسماتی مانند حمایت از حکومت است که بسیج بدین

نقطه جالب ماجرا این است که در فصل اول-بند

خاطر برگزار می کند .حتی سابقه بسیج فعال برای

اول اساسنامه تاسیس سپاه پاسداران به عنوان نهاد

کسری خدمت سربازی و یا موفقیت در کنکور دانشگاه

باالسر ،بسیج نهادی ذکر شده است که هدف آن

ها خصوصاً در رشته هایی که رقابت سخت است به کار

نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن و

می آید و شدیداً راهگشا است .شاید اگر نگارنده بخواهد مزایای

کوشش مستمر در راه تحقیق آرمان های الهی و گسترش

بسیجی بودن و داشتن کارت بسیج که شامل یافت شغل در این

حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران است(

موسم بیکاری و موفقیت و ارتقای شغلی و تامین دفترچه تامین

 .) 8بسیج به عنوان زیر مجموعه سپاه پاسداران که سازمانی

اجتماعی برای اعضا و غیره را ردیف کرده و جداگانه بشمارد بالغ بر

نظامی است چه توجیهی برای وجود داشتن دارد و یا کالً به

شماره  79چندین صفحه نوشته ماللت بار بشود و در نهایت خواننده نگارنده را

صورت عمومی فلسفه وجود یک ارگان و نیروی نظامی چیست؟

 1396متهم بکند که نوشته ای در باب مزایای عضویت در بسیج را نوشته
است .البته شاید این کار برای خواننده که شهروند ایران است

در قراردادی اجتماعی مردم گرد هم جمع می شوند و حکومتی را

آذر

تشکیل می دهند تا از امنیت و حق زندگی آن ها دفاع کند .اگر
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یک حلقه مفقوده و ”عدم“ مواجه می شویم .این حلقه مفقوده

حاکم تجاوز میکند .مشروعیت حکومت اگر برآمده از اراده مردم و

امنیت جانی مردم است .در بند اول تاسیس سپاه پاسداران و

تشکیل دهندگان حاکمیت باشد ،حاکمان جمهوری اسالمی ایران

بسیج ،وظیفه این نهادها نه حفظ امنیت جانی و مالی مردم که

در اولین قدم تشکیل حکومت از مشروعیت ساقط شده اند و اگر

بلکه حفظ امنیت و استمرار حکومت جمهوری اسالمی در برابر

بخواهیم مثال عینی بزنیم تبدیل به گروهی شده اند که در مقابل

مردم به هر قیمتی است .یعنی بسیج و سپاه وظیفه دارند از

وجهی که قرار بود خدماتی ارائه بدهند و یا جنسی را بفروشند و

حکومت در برابر مردم محافظت بکنند؛ به این معنا که اگر

حاال بعد از این که پول ارباب رجوع را گرفته است به صورت او

مردم به عنوان کسانی که قدرت خویش را داوطلبانه به

سیلی می زنند و با وقاحت منکر دریافت وجه می شوند و و در عدم

حاکمیت تفویض می کنند ،به هر دلیلی در آینده پشیمان شدند

راستی و درستکاری به کالهبرداری و دزدی خویش افتخار می

و خواستند حکومت را به دلیل عدم لیاقت حاکمان فعلی ،از

کنند.

آنان بستانند و به حاکمانی با لیاقت تر تفویض کنند ،از این کار

حاکمیت در سیستم هایی که به صورت حداقل (نه حتی حداکثر)

عاجز خواهند بود،

مشروعیت خویش

چرا که بسیج به

را از طریق رای و

ع نوان ا ل یت و

خوا س ته

مردم

اقلیت نظامی و یا

کسب می کند ،این

شبه نظامی با این

حق را برای مردم

کار مخالف خواهد

محفوظ می دارند

بود و نامشروعانه و

که ا صوالً ا گر

متجاوزکارانه این

همان مردم که

حق مردم را برای

روزی آن ها را به

تعویض حکومت از

روی قدرت آورد،

راه های مسالمت

می تواند از طریق

آمیز را از آن ها

رای گیری قدرت را

سلب خواهد کرد .در این جا اگر بنیانگذاران و حاکمان

از آن ها سلب کرده و به گروه و کسانی که می پسندد تفویض کند.

جمهوری اسالمی ایران را حکومتی نتیجه هم پیمانی مردم

اما در جمهوری اسالمی ایران صرفاً نیروی عظیمی به نام سپاه و

ایران برای محافظت خود فرض کنیم ،در اولین قدم خود این

بسیج را به وجود آورده اند تا به صورت الی ابد از حاکمیت در

حاکمان به ولی نعمت و صاحبان حکومت که همان مردم

مقابل خواسته تغییر حاکمان توسط مردم پاسداری بکند.

هستند و حاکمیت به اراده مردمان به این ها -یعنی حاکمان-

چنین نیرویی و سازمانی با این مختصات و وظایف ،بدون نمونه

تفویض شده است خیانت در امانت و یا در بهترین حالت بی

مشابه در جهان ،در ایران وجود دارد .البته شاید موارد دیگری هم

اعتماد می کنند و عوض این که نهادی نظامی برای محافظت

در دیگر کشورها و یا مقاطعی از تاریخ باشد که خواننده می تواند
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پرونده ویژه

برای تشکیل حکومتی برای محافظت از خود فرض کنیم با

که به امنیت مالی و جانی مردم به خاطر حاکمیت و منافع طبقه

اندیشه

ما جمهوری اسالمی ایران را برآمد هم پیمانی و اراده مردم

شهروندان هم پیمان تشکیل بدهند ،نهادی نظامی تشکیل می دهد
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اندیشه

پرونده ویژه

آن ها را تشبیه به نیروی بسیج مستضعفین کند و مطمئناً تجسس

تجهیزات نظامی سبک و سنگین و چارت و درجه سازمانی هم

در تاریخ ماضی و معاصر جهان می تواند وجود گروه های دیگر را

شده بودند ولی اکثراً در جنگ هایی که بر علیه ارتش های

هم همانند بسیج اثبات کند و از این نظر ،بهتر می تواند بال و

خارجی شرکت می کرد به علت فقدان آموزش درست ،موفقیت

فاجعه ای را که امروز به نام حاکمیت فعلی مبتال شده است بهتر

نظامی کسب نمی کرد اما در هنگام نارضایتی داخلی و در زمان

بشناسد .اما نگارنده با تاملی در تاریخ معاصر بر یافتن مدلی مشابه

جنگ و یا بعد ورود واحدهای حرفه ای ارتش آلمان نازی به

در کشورهای جهان با نگاهی به کشورهای غیردمکراتیک و دوره

خاک دیگر کشورها و در هنگام نارضایتی مردم این کشورها،

هایی مانند انقالب فرهنگی چین ،ترمیدور استالین و سازمان حزب

نیروهای اس-اس با سبعیت وظیفه کشتار همگانی که توام با

کمونیست شوروی -که همانند ایران عضویت در حزب کمونیست

کشتار زنان و کودکان و تجاوز بود را به عهده داشتند که با این

از کودکی تا مرگ را شامل می شود -و یا نمونه پیراهن سیاه ها

کار وظیفه حاکم کردن فضای خفقان و وحشت و ترس را بر

در ایتالیای فاشیست ،در آخر به این نتیجه رسید که در هیچ کدام

جوامع اشغال شده و خود آلمان به سرانجام می رسانیدند که

از این کشورها نیروهای ارتجاعی ”رانش گر“ حاکمیت هیچ کدام

نیروهای نظامی معمولی عاجز از انجامش بودند و یا انجامش

شبیه بسیج یا سازماندهی شبیه بسیج نداشتند .شبیه ترین نمونه به

می توانست در بینشان عذاب وجدان و ناراحتی روانی پیش

بسیج مستضعفین در جهان معاصر به
نظر نگارنده ،تشکیالت اس-اس در
آلمان نازی و نقش آن در بسط قدرت
هیتلر بر سرنوشت مردم آلمان و جنایت

های منبعث از آن است(.)0
اس-اس همانند بسیج مستضعفین ،در
قدم اول برای حفاظت از سران حزب
نازی و حفظ امنیت تجمعات حزب نازی
پدید آورده شد و کم کم گسترش یافت
و به نهادی تبدیل شد که همانند ارتش
بیست میلیونی بسیج جمهوری اسالمی
ایران همه آلمانی ها مجبور به عضویت
و یا محصور جاذبه عضویت در اس-اس
از اول کودکی تا دوران پیری شدند.
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اس-اس همانند بسیج مستضعفین ،در
قدم اول برای حفاظت از سران حزب نازی و حفظ
امنیت تجمعات حزب نازی پدید آورده شد و کم کم
گسترش یافت و به نهادی تبدیل شد که همانند ارتش
بیست میلیونی بسیج جمهوری اسالمی ایران همه
آلمانی ها مجبور به عضویت و یا محصور جاذبه
عضویت در اس-اس از اول کودکی تا دوران پیری
شدند .امنیت آلمان نازی و مخصوصاً حاکمیت ناز ها از
مهم ترین وظائف اس-اس بود؛ طوری که اکثر جنایت
های آلمان نازی بر علیه یهودی ها ،چپ ها ،کولی ها،
مخالفان سیاسی و معلوالن که نهایتاً منجر به مرگ

بیش از ده میلیون انسان بیگناه شد منحصراً توسط
واحدهای اس-اس انجام شد.

بیاورد .یعنی با این که اعضای اس-
اس نیرویی حرفه ای نبودند اما از
جهت روحی-روانی برای جنایت و یا
امور ماورای جنایت انتخاب و آموزش

داده می شدند و دستشان برای
جنایت و سبعیت باز بود و این جنایت
و سبعیت در دل مردمان باعث ترس
و خوف آن ها و راضی شدن به
حاکمیت آلمان نازی می شدند.
عضویت در اس-اس هم مانند بسیج
الزمه رشد در سیستم اداری و
سیاسی آلمان نازی بود و مانند بسیج
به عنوان نهاد پروپاگاندای حاکمیت
وظیفه آماده کردن و تربیت مردم از

امنیت آلمان نازی و مخصوصاً حاکمیت ناز ها از مهم ترین

کودکی و دخالت در موارد جزیی مانند بچه داری و خانه داری

وظائف اس-اس بود؛ طوری که اکثر جنایت های آلمان نازی بر

مبتنی بر اهداف و ائدولوژی حاکمیت را شامل می شد.

علیه یهودی ها ،چپ ها ،کولی ها ،مخالفان سیاسی و معلوالن که

تشابه دیگر این دو سازمان در این است که هر دو خارج از نُرم

نهایتاً منجر به مرگ بیش از ده میلیون انسان بیگناه شد منحصراً

و اصول بورکرواسی اداری قرار داشتند و در هر دو اعضای

توسط واحدهای اس-اس انجام شد .در واقع اس-اس با این که

عادی و یا فرمانده هان نه به سلسله مراتب بوروکراسی و دولت

نیروی شبه نظامی بود و به مدد هیتلر و آلمان نازی صاحب

که فقط به شخص پیشوا و والیت فقیه جوابگو و اعالم
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دارند ،بیش تر از کار اقتصادی به نام کار اقتصادی به غارت

کارها شفاهی و همه دستورات در لفافه صادر شده بود .ما هم در

ثروت دیگران مشغول بودند .محل کسب و کار یهودیان و

ایران در همه حمله لباس شخصی های بسیجی به مردم و در مرگ

مراکز تولید در کشورهای اشغال شده توسط آلمان نازی را اس

های مشکوک و قتل های زنجیره ای و اعدام زندانیان در دهه

 -اس تملک می کرد و با کارگران و اسیران جنگی به مانند

شصت هم ،با چنین مسئله ای مواجه هستیم؛ هیچ دستور و برنامه

برده رفتار کرده و به چپاول و استثمار مشغول بود و در بسیج و

مشخصی وجود ندارد .حتی بعضاً حاکمیت با بی شرمی به دنبال

سپاه جمهوری اسالمی که تملک ثروت دیگران احتیاج به

فاعالن عمل می گردد و وعده دستگیری و مجازات آن ها را صادر

توضیح نگارنده ندارد و در اوج روابط حسنه احمدی نژاد و سپاه

می کند و حتی شخص رهبر انقالب کار فاعالن عمل را تقبیح می

و بسیار بِجا اصطالح برادران قاچاقچی را برای اعضای سپاه به

کند .اما تو گویی این انسان ها از مریخ آمده اند و بعد از قتل و

کار برد و یا روحانی از اصطالح دولت با تفنگ با اشاره به

ضرب و جرح و انداختن دانشجویان از طبقه هفتم و برهم زدن

کارهای اقتصادی سپاه

سخنرانی دوباره با فضاپیما به

که ولی نعمت بسیج

مریخ برگشته اند و کسی در

است نام برد.

نهایت نمی تواند و یا نخواسته

نیروی بسیج در ایران

و یا نتوانسته است که احدی از

بیش تر امری گنگ

این ها را شناسایی و محاکمه

است و این نه به خاطر

کند و اینان باز روز از نو و

که

روزی از نو به کارهای خویش

پد یدآور ند گان ب س یج

کما فی سابق ادامه می دهند.

هدف از پدید آوردن آن

این جا البته نگارنده قصد این

ا ین

ا ست

را نمی دانستند و یا خود نیروی بسیج امروزه وظیفه خود را

را ندارد که پرونده های سابق را واکاوی کند و یا از حاکمیت

نمی داند .این مسئله بیش تر بلکه از این امر ناشی می شود

بخواهد که لباس شخصی و حمله کنندگان به تجمعات مردم را

که بسیج نیروی ماورای قانون برای حکمرانان است و آن ها

شناسایی و محاکمه کند ،که بیش تر این انتظار داشتن از حاکمیتی

الزم می بینند کارهایی که شرم آور و مخالف اخالق و ارزش

که خود دستور و سازمان دهنده چنین نهادی است ،نهایت سادگی

های عمومی است و دیگر نیروها ممکن است از انجامش ابا

و بی اطالعی است .چون که فلسفه وجود تاسیس بسیج ماورای

داشته باشند و یا از مسئولیت انجامش بترسند را به طور

قانون بودن و به هیچ قانونی از جمله قوانین جمهوری اسالمی خود

شفاهی به بسیج محول می کنند .مثالً بعد از فروپاشی آلمان

ایران پایبند نبودن آن است و اصوالً اگر بسیج به عنوان یک نیروی

نازی ،نیروهای متفق سال ها به دنبال اسناد برنامه کتبی برای

نظامی بخواهد دست از کارهای غیرقانونی حتی با قوانین ناقص

نابودی هدفمند یهودیان در آلمان نازی می گشتند تا هم در

فعلی حاکمیت بردارد ،دیگر کارکرد وجود خود را برای حاکمیت

محاکمه علیه سران آلمان نازی استفاده کنند و هم این که به

فعلی از دست می دهد و بود و نبودش چندان فرقی نمی کند .قصد

عنوان یک سند تاریخی به عنوان واقعه ای شرم آور در تاریخ

نگارنده بیش تر توجه خواننده به بُعد ماورایی بسیج است و تشبیه
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کارهای اقتصادی می شدند و با توجه به قدرتی که داشتند و

هم برای کشتار سیستماتیک میلیون ها انسان وجود نداشت و همه

اندیشه

وفاداری می کنند .یا هر دو نیرو برای تامین نیازهای خود وارد

بشریت ثبت کنند .اما نقطه جالب این جاست حتی یک دستور کتبی
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آن با نیروی اس-اس با همان کارکرد برای حاکمیت نازی است

اسالمی ناراضی هستند و به شدت دنبال این هستند که از

که با تحقیق بیش تر به ماهیت بسیج آگاه شود.

حاکمیتی که به عهد خود وفادار نبوده و از مال و جان ایشان

اما وظیفه اصلی بسیج چیست ،هم سوالی سخت و هم آسان

حفاظت نکرده سلب صالحیت و حاکمیت کنند و حاکمیت را به

است ،آسان بدین دلیل که ما همه به عنوان شهروند ایران که

کسانی بدهند که جان و مالشان را پاس بدارند .بسیج اسم رمز

سابقه زیستن در چهارچوب مرزهای ایران را داریم به صرف

حاکمیتی است که حاکمان با نام آن ولی نعمتان سابق خویش را

زیستن با این تجربه مواجه شدیم که بسیج از مدرسه تا اداره و از

تمسخر و تحقیر می کنند و به آنان یادآور می شوند که هیچ

سازماندهی راهپیمایی مدافع حکومت تا آموزش نظامی به کودکان

ضمانتی بر این نیست که حاکمان به عهد خود با مردمان وفا

و نوجوانان و غیره در ایران وجود دارد و اصوالً بسیج همذات و

کنند و آن ها را عوض محافظت جانشان به صالبه نکشند .اما

همپایه حاکمیت جمهوری اسالمی ایران است و بدون بسیج این

شاید در نقطه مقابل هم بسیج این معنی را برساند که مردمانی

حاکمیت یک چیز اساسی را کم دارد و هم سوالی سخت است

از دست دزد و راهزن به داروغه پناه می برند و بعد از خالصی

بدین سبب که در تمام وقایع خونین و بی تدبیر سال ها حاکمیت

یافتن از دست راهزن ،داروغه بالی جانشان می شود و بیش تر

جمهوری اسالمی که فاعلین اش برای عموم مردم با نام تا حدی

از راهزن طلب می کند .شاید بسیج این منفعت را داشته باشد که

مجهول است و یا اگر هم مجهول نباشد کسی

این مردم با عطف به این وقایع ،زین به بعد

قادر به پاسخگو ساختن ایشان نیست ،دستان

بسیج کارهای بسیاری می کند؛ اما بیش تر مواظب اعمال خویش باشند و به هر

بسیج را میتوان در این قضایا مشاهده کرد.

راه رسیده ای اعتماد نکنند و سرنوشت خویش

همه این ها فرع بر اصل است .کار

رهبر کنونی انقالب در اولین سال رهبری در اصلی او به عهده گرفتن اموری است را به آن کس که مطمئن نیستند ،نسپارند و یا

مراسم بیعت بسیحیان با ایشان گفت :حفظ که حتی قوانین فعلی هم از بیان آن اِبا اگر سرنوشت خویش را به دیگری سپردند این
موجودیت انقالب ،کار اول ماست که در

و یا شرم دارند و حاکمان و قانون

مسئله را پیش رو داشته باشند که او ممکن

استمرار نظام جمهوری اسالمی تجسم یافته گذاران ترجیح می دهند این امور را است به عهدش خیانت کند و بهتر است از قبل
است .به همین خاطر ،امام(ره) مکرر می بسیج به طور شفاهی در هاله ای از برای این احتمال خیانت برنامه ای بچینند.
فرمودند :حفظ نظام اسالمی ،واجب ترین

در نهایت بسیج مرگ انقالب بود .حاکمان از

ابهام انجام دهد.

آن زمان است که آشکارا نوک تفنگ خویش را

فریضه است .انقالب ،از نظام جمهوری اسالمی
جدا نیست .نباید کسی خیال کند که این دو از هم جدا هستند.

توسط بسیج به سوی مردمان گرفتند و آن ها را به عنوان هدف

تجسم انقالب ،نظام جمهوری اسالمی است که همه قلدرهای

خویش برگزیدند به قرارداد خویش با مردمان خیانت کردند و از

دنیا دست به دست هم داده بودند ،تا او را ریشهکن کنند(.)4

مرتبه حاکمیت مشروع به مرتبه راهزن تنزل پیدا کردند.

در نهایت کار اصلی بسیج را چندان نمی توان از اساسنامه ها و
قوانین استخراج کرد .بسیج کارهای بسیاری می کند؛ اما همه این
ها فرع بر اصل است .کار اصلی او به عهده گرفتن اموری است
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پانوشت ها:
.1

اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وبسایت مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی

که حتی قوانین فعلی هم از بیان آن اِبا و یا شرم دارند و حاکمان و

.2

همان

قانون گذاران ترجیح می دهند این امور را بسیج به طور شفاهی در

.3

برای اطالعات بیش تر در رابطه با اس-اس ر.ک به وبسایت آموزشی

هاله ای از ابهام انجام دهد .کار اصلی بسیج حفاظت حاکمیت

جمهوری اسالمی از مردمی است که از حاکمیت جمهوری

اسپارتاکوس و کتابخانه مجازی یهودیان

.4

وظایف و آرمان های بسیج از منظر امام خامنه ای ،خبرگزاری فارس 6 ،آبان
ماه 6024
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بسیج و شکل گیری اش ،قاتُق نان یا بالی جان!؟
روزهای آغازین پسا انقالب بهمن  46است .مملکت در
انقالب تازه به ثمر رسیده محافظت می کنند و هم با به ثمر
رسیدن انقالب ،دسته بندی هایشان واضح تر می شود .وقت

فعال حقوق بشر

رقابت های گروهی فرا رسیده است .خیابان ها از حضور

با نظام پسا انقالب مبدل شدند ،انحالل ارتش را می خواستند و

نیروهای مردمی پر است .نیروهای مردمی که در زمان روی

به دنبال ارتش انقالبی ،توحیدی و بی طبقه و درجه بودند .ارتشی

دادن انقالب در حمایت از آن بسیج شده بودند ،هنوز در کنار

که حتی خود آنان هم نمی دانستند که چطور ارتشی است و

هم اند.

اصوالً چگونه ارتشی می تواند درجه و سلسله مراتب فرماندهی

اصلی ترین نیروی حامی رژیم پادشاهی در ایران -که اعالم

نداشته باشد.

بی طرفی اش به پیروزی انقالب می انجامد ،-ارتش است.

اما عالوه بر این ،بعدها معارض شدگان ،نیروهای انقالبی هوادار

ارتشی که در زمان آخرین پادشاه سلسله پهلوی برای حمایت

آیت اهلل خمینی هم به ارتش اطمینان نداشتند .نیروهای انقالبی

از او قسم یاد کرده بود و  88بهمن  46و اعالم بی طرفی

کوچه و خیابان ها که عموماً سازمان دهی شدگان مساجد بودند

اش ،تیر خالصی به رژیم گذشته زده بود و عصر پادشاهان را

برای آنان به تکیه گاهی بدل شده بودند که هم قدرت جریان

در ایران به اتمام رسانیده بود .اما نه تیمسار سپهبد هوشنگ

روحانی انقالب که نمادش آقای خمینی بود ،به رخ الباقی

حاتم که متن اعالمیه بی طرفی ارتش را نوشت و نه خود

نیروهای انقالبی بکشند و هم نیروی نظامی مطمئنی داشته باشند

شخص ارتشبد قره باغی ،آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران

تا اگر ارتش موجود خواست کودتا کند -و یا هر عمل دیگری،-

نمی دانستند که پس از این روز اعالم بی طرفی ،بسیاری از

این نیروی در اختیار بتواند در برابرش ایستادگی کند .وبسایت

فرماندهان رده باالی ارتش و حتی خود سپهبد حاتم به تیغ

بصیرت از قول خبرنگار نشریه صبح صادق (نشریه داخلی سپاه

دادگاه های انقالب سپرده خواهند شد و اعدام می شوند.

پاسداران) روایتی را از قول فردی به نام رحمانی نقل می کند که

ارتشی که پس از انقالب تا سطح فرماندهان ارشدش تصفیه

به نظر خواندنی می آید ” :با تعدادی از طلبه ها و یاران امام

شدند ،اما با حمله عراق به ایران در برابر متجاوز تمام قد

جلساتی را در نجف داشتیم و پیرامون حکومت شاه و جریان

ایستاد و جنگید .سال های اخیر پر است از خاطرات ارتشیان

اعتراضات مردمی با هم گفتگو می کردیم .در جمع ما حجت

(از مصاحبه های تلویزیونی در سالگردهای آغاز جنگ  2ساله

االسالم شهید محمد منتظری هم بود .صحبت در این خصوص

تا برنامه های خشت خام حسین دهباشی) که روایت یک

بود که انقالب به پیروزی برسد .آیا امام با این ارتش وفادار به شاه

سویه سپاه پاسداران از جنگ را به چالش می کشند و تصحیح

و حکومت پهلوی می خواهد از انقالب نگهداری کند یا فکر

می کنند.

دیگری دارد؟ آقای منتظری گفتند که من این موضوع را از امام

اما در آن روزهای پس از انقالب کسی به ارتش اطمینان

سوال خواهم کرد که نتیجه پیگیری ایشان این شد که حضرت

نداشت .بسیاری از نیروهای انقالبی ای که بعدها به معارضان

امام با یک تدبیر دور اندیشانه فرمودند :من اشتباه مصدق را که به
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ارتش شاه تکیه کرد مرتکب نخواهم شد ،بلکه بسیج مردمی را

خواهد شد.

تشکیل خواهم داد“)6(.

ماده  : ۱آیین نامه اجرایی این الیحه قانونی به وسیله وزارت

انقالب در بهمن  46به پیروزی می رسد و پنجم آذر  ،42وقتی

کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و به

حکومت جمهوری اسالمی اعالم شده ،آیت اهلل خمینی در جمع

تصویب هیات وزیران خواهد رسید“)0(.

اعضای سپاه پاسداران مرکز تهران (خود سپاه در اردی بهشت 42

با حمله عراق در  06شهریور  ،6042کشور وارد وضعیت جنگی

تشکیل شده بود) در سخنانی می گوید” :اگر یک ملت که همه

می شود و همین بسیج تازه تشکیل شده که تا این جا بازوی

جوان هایش مجهز باشند به همین جهازی عالوه بر جهاز دینی و

اعمال حاکمیت نیروهایی است که در روند قبضه تمام عیار

ایمانی که دارند ،مجهز به جهازهای مادی هم باشند ،سالحی هم

قدرت و حذف مخالفین هستند به فرستادن نیرویی برای حمایت

باشند و یاد گرفته باشند ،همچی نباشند که یک تفنگی دستشان

از جبهه ها ،در واقع نیروهایی که حامی تمام عیار رهبر نظام و

آمدند ندانند با آن ،چه بکنندش .باید یاد بگیرید و یاد بدهید رفقایتان

جریان اصلی قدرت درون نظام هستند ،اقدام می کند 82 .دی

را .جوان ها را یادشان بدهید .و همه جا باید این طور بشود که یک

ماه  6042محمد علی رجائی ،نخست وزیر وقت با ارسال نامهای

مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری با  ۳۰میلیون جوان

به مجلس اعالم کرد ” :قانون راجع به ادغام سازمان بسیج ملی

که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشد .بیست میلیون ارتش

(مستضعفین) در سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در جلسه

داشته باشد .و این یک همچه مملکتی آسیب بردار نیست .و اآلن

مورخ بیست و هشتم دی ماه  ۳۱۰۴مجلس شورای اسالمی

هم الحمدهلل آسیب بردار نیست .االن هم ما پشتیبانمان خداست .و

تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره

ما برای او نهضت کردیم .برای پیاده

/۳۹ق/م مورخ  ۳۳/۳۳/۰۴ریاست

کردن دین او نهضت کردیم .و خدا با

جمهوری به نخست وزیر واصل

ماست“)8(.

گردیده است ،برای اجراء به

این ایده ” ارتش بیست میلیونی“ در

پیوست ابالغ می گردد“)4(.

 63اردی بهشت  42در شورای انقالب

و به این ترتیب بسیج به عنوان

بدل به ” سازمان بسیج ملی“ می شود

بخشی از سپاه پاسداران به رسمیت

و مصوبه شورای انقالب برای اجرا به

شناخته شد و تا مهرماه  6022با

وزارت کشور ارسال می شود.

عنوان نیروی مقاومت بسیج فعالیت داشت.

متن کامل الیحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی بدین شرح بود:

اما بگذارید روایتی دیگر با تایید سخنان فوق را از سویی دیگر در

”ماده  :۳در اجرای فرمان رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی

خصوص تشکیل سپاه پاسداران و به تبع آن بسیج مستضعفین

ایران مبنی بر ایجاد ،آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت

بخوانیم .روایتی این بار از سوی فردی که امروز دبیرکل یکی از

پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی،

احزاب مغضوب حاکمیت است .مهندس محمد توسلی ،دبیرکل

اقتصادی ،فرهنگی و سوانح طبیعی ،سازمانی به نام سازمان بسیج

نهضت آزادی ایران در مصاحبه ای در خصوص تشکیل سپاه

ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور تشکیل می

پاسداران مسئله ایجاد گارد ملی را پیش می کشد و بیان می کند

گردد.

که ترس داشتند تا کودتای  82مرداد دیگری (توسط ارتش)
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مصاحبه و هم چنین در مصاحبه دیگری می گویند که قرار بوده

بسیج نیز معاونت هایی در قالب نیروهای ستاد تخصصی به فعالیت

این گارد ملی یا سپاه پاسداران تا شکل گیری کامل نهادهایی

خویش ادامه دادند .در تاریخ دوازدهم مهر ماه  6022نام بسیج از

مانند ارتش پس از انقالب فعالیت کنند ،اما آن چه روی می

”نیروی مقاومت بسیج“ به ” سازمان بسیج مستضعفین“ تغییر پیدا

دهد استقرار دائم سپاه و نهادهای زیر مجموعه آن در قانون

کرد و سردار سرتیپ محمدرضا نقدی فرماندهی این سازمان را

اساسی است)1(.

عهده دار شد .با تشکیل این سازمان ،بسیج دیگر مستقیماً به راس

بنا به دو روایت فوق از دو جریانی که با یکدیگر هیچ گاه همراه

حاکمیت متصل شد .شاید زمانی باید کار پژوهشی بشود تا دریابیم

نبوده اند ،تشکیل بسیج و در رده باالتر آن سپاه در واقع تشکیل

چرا راس نظام و هسته سخت حاکمیت دقیقا پس از روزهای خونین

نهادی توسط انقالبیون بود تا با توجه به بی اعتمادی به ارتش

پسا انتخابات ریاست جمهوری اسالمی سال  22تصمیم به این

و سازمان آن (که از دفاع ملی تا شهربانی و ژاندارمری و

تغییر سازمان گرفتند.

نیروهای امنیتی و اطالعاتی و خالصه همه شئون را در عصر

رهبر نظام جمهوری اسالمی در حکم خود در تاریخ  68مهر 6022

پیشین در دست داشتند) بتواند به نیرویی مورد اعتماد حاکمان

برای نقدی او را به ریاست سازمان بسیج مستضعفین منصوب می

تازه بدل شود تا هم در صورت حمله و تجاوز به کشور بتوانند با

کند و تمامی شاخه های بسیج را به زیر فرماندهی واحدی در یک

نیروی مورد اعتمادشان به مقابله برخیزند و هم در داخل بتوانند

سازمان می آورد .بسیجیان به سه دسته کلی ” عادی“ ” ،فعال“ و

با آن در برابر گروه های مخالفی که با انقالب همراه بودند ،اما

”ویژه“ تقسیم بندی می شوند که این تقسیم بندی در مقررات

هژمونی تازه بر تخت نشستگان و نظریه جدیداً حاکم شده را

استخدامی سپاه ذکر شده است.

نمی پذیرفتند برخورد کنند و آن ها را از صحنه حذف کنند.

آخرین فرمانده بسیج که امروز نیز در صدر این سازمان قرار دارد

از تشکیل بسیج تا پایان جنگ فرماندهان این نیرو که زیر نظر

”سردار سرتیپ پاسدار غالمحسین غیب پرور“ است که طی حکمی

سپاه پاسداران فعالیت می کرد به ترتیب عبارت بودند از سه

در  66آذر  6024به این مقام منصوب شد .رهبر جمهوری اسالمی

روحانی با نام های :امیر مجد ،احمد سالک و محمد علی

در حکم خود برای غیب پرور چنین می نویسد” :ارتقای حضور

رحمانی (از  6018تا پایان اسفند .)6012

سازمان یافته تر مردم (به ویژه جوانان عزیز) و اعتالی بسیج در

پس از این سه روحانی و با مرگ بنیانگذار نظام ،فرماندهی

عرصه های مورد نیاز انقالب اسالمی (مثل علم ،فرهنگ ،دفاع و

بسیج نیز به سرداران سپاه رسید .علیرضا افشار از اسفند  16تا

خدمات رسانی) ،ایجاد و ساماندهی مجموعههای اندیشه ورز و رصد

اواخر  61مسئولیت داشت و پس از او سید محمد حجازی تا

گر در تمام سطوح به خصوص در ستاد بسیج برای راهبرد نگاری و

پایان فرماندهی سید یحیی (رحیم) صفوی بر سپاه فرمانده این

رصد فعالیت ها و جلوگیری از نفوذ دشمن ،ایجاد ساز و کار قطعی

نیرو بود .با انتصاب محمدعلی جعفری معروف به ” عزیز“ به

برای تقویت هم افزایی اقشار و همکاری و هماهنگی با دستگاه

فرماندهی سپاه و با اجرای طرح تحول در سپاه و راه اندازی

های ذی ربط ،مورد انتظار است“)6(.

سپاه های استانی ،فرماندهی جدید سپاه خود فرماندهی بسیج را

نیروی بسیج اما چه در زمان جنگ و چه پس از آن نه تنها بدنه ای

در دست گرفت و حسین طائب ،جانشین فرماندهی در واقع

مردمی برای مقابله با دشمنان مردم و کشور نبود ،بلکه از همان

فرمانده بسیج شد .مناطق و نواحی بسیج در این تحول به سپاه

آغاز به نیرویی در دست حاکمیت جدید بدل شد تا به اعمال
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اسالمی ایران را برای آن برگزینند )4(.البته ایشان در این

کل سپاه متصل و ادامه ماموریت یافتند .در ستاد نیروی مقاومت

اندیشه

می گیرند که نام دیگری یعنی نام سپاه پاسداران انقالب

های استانی ملحق و تحت فرماندهی واحد ،مستقیماً به فرماندهی
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حاکمیت در کوچک ترین سلول های اجتماعی بپردازد .در واقع

بسیج گذرانده اند ،آن چه ایشان با آن مواجه شده اند (چه بسیج

بسیج که در زمان جنگ هم با تقدیم شهدای بسیار برای دفاع از

مساجد ،چه مدارس ،چه دانشگاه ها و غیره) محیطی پر از دروغ

میهن دارای آبرو و اعتبار اجتماعی شده بود ،چه در همان زمان و

و دغل و ریا بوده است .قطعاً آن چه از تجربیات نقل می شود

چه پس از آن به نیرویی اطالعاتی و امنیتی بدل شد که با حضور

حکم عام نیست .اما این اکثریت می تواند فضای موجود را

در همه جای کشور ،از روستاها تا شهرهای کوچک و بزرگ ،از

ترسیم کند.

ادارات تا مدارس و دانشگاه ها و خالصه در همه جا به حمایت

فضایی که توسط فعاالن سال های دهه  63بسیج نقل می شود،

اطالعاتی و امنیتی از نظام حاکم بپردازد و طبیعتاً افراد مخل را نیز

سال هایی که هنوز دولت اصالحات نوپاست ،جوانان به اصالح

به دستگاه های امنیتی معرفی نماید .البته مطابق آن چه که در

حکومت امیدوارند و هنوز نه  62تیری روی داده ،نه کوی

”صحیفه امام خمینی“ آمده ،مجوز چنین اعمالی نیز از سوی رهبر و

دانشگاه تهرانی به خون کشیده شده و نه دهه  23ای آغاز شده

تکیه گاه عقیدتی نظام و این نیرو صادر شده بود .بنیانگذار نظام در

که به حوادث خونین پسا انتخابات سال  22بیانجامد ،فضایی

این خصوص در همین صفحه می گوید” :وقتی که اسالم در خطر

است که هرچه رتبه این بسیجیان باالتر می رود ،دغل هم

است ،همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسالم را .وقتی

افزون می شود .یکی از این افراد که در مانوری به نام فداییان

که حفظ دماء مسلمین بر همه

امام در سال های پایانی دهه

واجب باشد ،اگر  -فرض کنید

 63از سوی نیروی مقاومت

که  -حفظ جان یک نفر

بسیج در قرارگاه ها و تپه های

مسلمانی ،حفظ جانش وابسته به

شرق تهران شرکت کرده بود ،از

این است که شما شرب خمر

تالش جوان ترهای تازه به

کنید ،واجب است بر شما ،دروغ

بسیج آمده برای انجام وظایف

بگویید ،واجب است بر شما“)2(.

محوله و فرار و شانه خالی

همین مبنا و مبانی ای این چنین

کردن اعضای قدیمی تر حکایت

و توجیه آوردن هر بالیی بر سر

می کند .در واقع انگار هرچه

مخالفین و کسانی که مخالف اسالم ،حکومت اسالمی ،والیت فقیه

سابقه باالتر می رود ،میزان عدم تعهد نیز افزون می شود .و

و مسلمین خوانده شده و می شدند (و در بسیاری از اوقات خودشان

وقتی چنین عدم تعهدی حتی در کار سازمانی بسیج انجام شود،

مسلمانان معتقدی نیز بودند) موجب شد که این نیرو نه به یار مردم

وقتی کار به عمل میدانی به مانند برخورد با مردم برسد ،برای

که به ابزار حاکمیت برای سرکوب مردم بدل شود و در واقع

قرب قدرت فرد غیر مسئولی که عمل اخالقی ندارد دست به هر

کارکردی حتی ضد آن چه خود ادعا می کند ،پیدا کند.

کاری می زند .از آغاز دهه  63رویدادهای بسیاری را از کسانی

بسیج سال ها برای مردم مذهبی عادی ای که دل در گرو انقالب

شاهد بودیم که نام لباس شخصی ها را بر پیشانی داشتند .از

و بنیانگذار آن داشتند و درگیر فجایع و حذف ها نیز نبودند ،محلی

ماجرای کتابفروشی مرغ آمین و آتش زدن آن در سال  ،6064تا

بود پاک ،مذهبی و مومنانه که می توانستند فرزندان خود را برای

کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم و سرکوب مردم در همه

رشد و پرورش اسالمی به آن جا بفرستند و خیالشان راحت باشد که

عرصه ها که به عاملیت نیروهای مختلف از جمله بسیج انجام
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می گرفت .اوج این عملکرد و سرکوب همه جانبه و رخ به رخی

بر تجربیات افرادی که روزهای نوجوانی و اوائل جوانی شان را در

نیرویی که قرار بود در خدمت مردم باشد ،اما به خدمت تمام عیار
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بسیجی سابق” ،امیر فرشاد ابراهیمی“ مغز شویی شده اند و هم

سازمانی ایدئولوژیک و ابزار دست حاکمیت وحدت نیاورد که هیچ،

از ایشان در عرصه سیاسی و انتخابات ها و سازماندهی تقلبات

خود باعث ایجاد تفرقه شد .انصار حزب اهلل شان با شعار ”فان حزب

و امثالهم بهره گرفته می شود ،هم نیروی سرکوب حاکمیت اند

اهلل هم الغالبون“ تنها خود را حزب خدا خواندند و در جای خدا

و هم نیروی اطالعاتی حاکمیت و هم نیروی تبلیغی آن.

نشسته به حساب کشی از بندگان خدا پرداختند .این خود محوری،

و به همه این ها باید امتیازات خاص بسیجیان را نیز اضافه

خود را محور عالم و آدم پنداشتن و دیگران را بی حق دیدن ،خود

کرد” .بسیجیانی که دارای درجه رزمجو و باالتر بوده و  ۰سال

را صاحب مملکت پنداشتن و هر صدای مخالفی را با توسل به

به باال سابقه بسیجی فعال داشته باشند ،حق استفاده از سهمیه

جنگی که همین مردم در پیش بردش و دفاعش سهم داشتند خفه

ویژه رزمندگان را برای ورود به دانشگاه دارند“ .بسیجی بودن

کردن و حاجی بخشی وار (یکی از شخصیت های این جریان

ها در میزان خدمت سربازی ،در استخدام ها ،در پروژه گرفتن

حاجی بخشی بود که ماشاءاهلل حزب اهلل گفتنش با پرچم و اسلحه

ها و شرکت در مناقصه ها و کال حوزه های اقتصادی ای که با

باالی جیپ کف خیابان های تهران هنوز در خاطر بسیاری از

نهادهای دولتی سروکار دارد ،و خالصه عموم شئون زندگی که

جوانان هست) خود محوری کردن و بر سر خلق اهلل فریاد کشیدن

فرد با نهاد حاکمیت درگیر است تاثیر دارد .این نکته مسلم

نیرویی که مدعی قاتق نان بودن خالئق شد به بالی جانشان بدل

است (ناظر به تجربیات کسانی که سالهایی را در این نیرو بوده

کرد .بسیج بدل به نیرویی شد و شده که پیراهن سیاه های حزب

اند) که بسیاری از نیروهایی که به عضویت بسیج در می آیند

نازی را در اذهان زنده می کند .اگر آن کف روی آب برای خودکامه

نه به حب بسیج و ایدئولوژی آن که به خاطر منافعی است که

آلمانی سودی داشت ،این محمل سودجویی نیز برای خودکامگان

از این طریق می توانند به دست بیاورند.

در میهنمان سود خواهد داشت .مالک نیز برای مردم خدمت و

لباس شخصی ها ،یقه سفید ها ،خودسرها ،و شاید این روزها

تعظیم مردم است یا ایستادن رو در روی مردم .این را در شعارهای

بتوان گفت خودجوش ها ،نامهای دیگر همان بسیجیانی هستند

مردم ،باالخص از پس از انتخابات سال  22می توان شنید .اگر

که باالخص در روزهای پس از جنگ ،با اعمال خودسرانه

گوشی برای شنیدن باشد.

پرونده ویژه

کردیم .بسیجیانی که در طرح هایی به مانند صالحین به تعبیر

در ابتدا قرار بود بسیج بیست میلیونی ملتی را متحد کند .اما تشکیل

اندیشه

قدرت در آمد را در ماجراهای پسا انتخابات سال  22مشاهده

تری بود به کیهان معروف.

(ظاهرا ولی در واقع وصل و به امر هسته های مرکزی قدرت
در جمهوری اسالمی) ،زندگی را بر مردم ،فعالین ،روشنفکران و

پانوشت ها:
.1

شرافتی ،حسن ،بسیج از ابتدا تا کنون ،وبسایت بصیرت 82 ،آبان ماه 6026

را در ایران طلب می کرد سخت و دشوار کردند .بخشی از

.2

 34آذر امام فرمان تشکیل بسیج را صادر کرد ،وبسایت تاریخ ایرانی

.3

همان

ایشان البته عالوه بر هویت بسیجی خود سازمانی نیز به نام

.4

همان

انصار حزب اهلل تشکیل دادند که بحثش خود فصلی جدا می

.5

چریکی که شهردار شد؛ گفتگوی فرزانه آئینی با محمد توسلی ،روزنامه شرق4 ،

هر آنکس که دیگر گونه اندیشیدن و دیگر گونه زندگی کردن

طلبد .کوتاه آنکه ارگانهای فرهنگی این انصار (از جمله نشریه
یالثارات) سالها پایگاه تئوریزه کردن برخورد با هر کسی بود که

شهریور ماه 6021
.6

گفتگوی حسین دهباشی با محمد توسلی ،خشت خام ،نوبت سی و دوم ،تاریخ
آنالین 64 ،مهر ماه 6021

غیر از هژمونی نظام حاکم می اندیشید .ارگانی فرهنگی ،امنیتی

.7

پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

که البته فرزند ارگان و روزنامه امنیتی ،شبه فرهنگی بزرگ

.8

خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام خمینی ،جلد  64ص 661
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محسن سازگارا :بسیج نیرویی خودسر و بدون انضباط است
که بسیج ضابط قضایی محسوب شود؟

گفتگو

نیروی بسیج چندین سال است که در قانون به عنوان ضابط
گفتگو از علی کالئی

قضایی آمده است ،ولی این مسئله که کارت صادر بشود و به عده
ای اجازه داده شود که مردم را بگیرند و ببندند و ببرند ،جدید

محسن سازگارا ،فعال سیاسی ،روزنامه نگار و پژوهشگر و از اعضای

است .به خصوص این که با این قانون جدید گسترش بسیج ،می

اولیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران محسوب می شود که در

خواهند امکانات بسیار زیادی هم به بسیج بدهند .بر اساس این

دولت محمدعلی رجائی ،معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در

قانون ،دولت ملزم می شود که هزاران هکتار زمین در اختیار

امور اجرایی بود .او از کسانی بود که در تاسیس سپاه پاسداران نقش

بسیج بگذارد و نتیجتاً این سازمان بیش از پیش بزرگ خواهد شد

داشت و در سال  6016نیز به عنوان رئیس سازمان گسترش صنایع

و خدا می داند که در آن چه میزان هم دزدی و فساد به وجود

سنگین جمهوری اسالمی منصوب شد.

بیاید.

در این شماره از خط صلح ،با آقای سازگارا در خصوص نیروی

بسیجیان به عنوان ضابط قضایی تا به حال چه

مقاومت بسیج و باالخص طرح این نیرو به عنوان ضابط قضایی در

کاربردی داشتند و به نظر شما چه ضرورتی پیدا شده

آیین دادرسی کیفری جدید به گفتگو پرداخته ایم .بسیجی که

است که مسئله به این صورت مطرح شود؟

مطابق اولین ماده فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران ،به منظور

ضابط قضایی یعنی کسی که حکم بازپرس و یا دادگاه را می برد

” ایجاد توانایی های الزم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و

و تحویل می دهد و یا متهمی را جلب می کند .اما در ایران با

اهداف انقالب اسالمی به منظور دفاع از کشور ،نظام جمهوری

توجه به این که بسیج نیرویی خودسر و بدون انضباط است ،و در

اسالمی و هم چنین کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیر

بسیاری از اوقات دیده شده که به صورت سلیقه ای به مردم زور

مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط“ تشکیل شد و اما در سال های

می گوید و منفعت خودش را تامین می کند ،این کار  -به

اخیر و در مجلس شورای اسالمی طرحی به تصویب رسیده است

خصوص این که کارت صادر شود ،-دست عده ای را باز می

که ”آموزش نظامی ،تعلیم و تربیت ،تهیه و اجرای طرحهای دفاعی،

گذارد برای این که بیش تر ایجاد ترس و وحشت کنند .اخیراً هم

سازندگی و کمک به رشد توسعه علمی“ را از وظایف این نیرو بر

دیدیم که آقای غالمحسین غیب پرور فرمانده بسیج گفته است

می شمرد .نیرویی که به گفته محسن سازگارا امروزه به یک

که می خواهیم گشت زنی های محله ای درست کنیم .این ها

سازمان ضد مردمی و منفور تبدیل شده است.

همه برای تقویت فضای امنیتی است .در واقع حکومت تحلیلش

متن کامل این گفتگو از نظر شما خوانندگان محترم می گذرد.

این است که مردمِ ناراضی ،گرسنه و فقیر صدایشان درخواهد آمد

همان طور که مستحضر هستید ،طبق ماده  ۳۴قانون

و شاهد نارضایتی ها و احیاناً شورش های بیش تر خواهند بود .به

آیین دادرسی کیفری جدید ،نیروهای بسیج به عنوان

همین دلیل به جای این که به درمان این مسائل بپردازند ،به این

ضابط قضایی در نظر گرفته شده اند و دادستان کل نیز به تازگی از

ترتیب و با این وسیله چاقوی سرکوب را تیز و در دل مردم
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چیزها نمی ترسند و اتفاقاً این قبیل اقدامات بیش تر مردم را

صد موسسه مالی اعتباری هم داریم که پول های مردم را گرفته

عصبانی و ناراضی می کند.

اند؛ اصل پول را بهره داده اند به عده دیگری ،یا دزدی کرده اند و

آیا فکر می کنید که این امر ،پیش بینی برای مرحله

خورده اند و باز هزاران نفر مالباخته ایجاد شده که بحران بزرگی در

ای است که قرار است بسیج برای آن آماده شود؟

سیستم بانکی ایجاد کرده است .مضاف بر این بحران مالی ،دو

کوه شروع شده است .شما ببینید تقریباً روزی نیست که چندین

که زنده بماند به هوا ،آب و نان احتیاج دارد .به همین سادگی

نارضایتی کارگری در سطح کشور نداشته باشیم .بیش از نیمی

حکومت این سه مسئله را نمی تواند حل کند .وقتی شغل نمی تواند

از  24هزار واحد صنعتی کشور -به معنی واحدهایی که بیش از

ایجاد کند ،مردم نان برای خوردن ندارند .هوا هم که به این صورت

ده نفر کارگر دارند -و هفت میلیون کارگر را در خودشان جا

فاجعه بار است و آب را نمی توانند مدیریت کند .نتیجه این است

داده اند ،در معرض تعطیلی یا بحران قرار دارند .با ظرفیت های

که این بحران ها در راه است .همان طور که عرض کردم به مانند

پایین کار می کنند و حقوق کارگران را از یک ماه یا دو ماه و

بهمنی از کوه در حال پایین آمدن است و هرچه می گذرد و به

حتی گاهی تا ده ماه و بیست ماه نپرداخته
اند .کارگری که نان ندارد به خانه ببرد و
سفره خالی به نشانه اعتراض پهن می کند و
گاهی با زن و بچه می آید و اعتراض می

کند ،تنها یک وجه این بهمنی است که در
حال سرازیر شدن از کوه است .بخش دیگر
آن گروه های بزرگ کارمندی کشور هستند؛
مثل معلمین یا پرستاران که آن ها هم بارها
اعتراض کرده اند .بازنشسته های کشور نیز
دیگر جمعیت معترض هستند .در کنار همه

یک موجود زنده برای این که زنده
بماند به هوا ،آب و نان احتیاج دارد .به
همین سادگی حکومت این سه مسئله
را نمی تواند حل کند .وقتی شغل نمی
تواند ایجاد کند ،مردم نان برای خوردن
ندارند .هوا هم که به این صورت فاجعه
بار است و آب را نمی توانند مدیریت
کند .نتیجه این است که این بحران ها
در راه است.

گفتگو

بله؛ این اتفاق در واقع مثل بهمنی است که سرازیر شدنش از

بحران فراگیر آب و هوا هم وجود دارد .یک موجود زنده برای این

پرونده ویژه

حال حاضر در جنبش های کارگری می بینیم ،-از این جور

است .پولِ در بانک ها ،پولِ مردم است .تازه در کنار بانک ها ،چند

دادش نمی رسیم ،بزرگ تر می شود.
آقایان در واقع با این مسئله اخیر در خصوص
بسیج ،تدارک همین مقابله با بحران ها را می
بینند؛ به اضافه ده ها بحران و گسل دیگری که

در جامعه ما ایجاد شده .گسل های بزرگ
اجتماعی که یک مورد آن در زلزله اخیر خودش
را نشان داد؛ بی اعتمادی مردم به حکومت و بی
اعتمادی اجتماعی به طور کل .گسل اقوام و
اقلیت ها در ایران با مرکز .گسل جنسیتی که
سال هاست زنان ما ایستاده اند و برای آن مبارزه

این ها ،یک خیل بزرگ از بیکاران در کشور وجود دارد .آمار

می کنند .همه نظام های دیکتاتوری هم ،چنین راهی را طی کرده

واقعی بیکاری کشور و جمعیت جوانی که هرسال باید به بازار

اند؛ آن ها سعی می کنند که علت وجودی خودشان را در برون مرز

کار وارد شود اما شغلی به دست نمی آورد و بیکار می ماند،

و ایجاد امنیت توجیه کنند .به هر صورت آقایان روز به روز سعی

عددی حدود  6تا  2میلیون نفر است .این بحران های بزرگ

می کنند بسیج را فربه تر کنند و به مانند گرگ گرسنه به جان

اقتصادی نشان از این دارد که در واقع حکومت از دادن نان

مردم بیندازند؛ بلکه با ترساندن مردم بتوانند این وضعیت را ادامه

مردم ناتوان است .وقتی نمی توانند کاری درست کنند ،شهروند

بدهند.

کشور نان برای خوردن ندارد .این را کنار این مسئله بگذارید

بر اساس قوانین موجود ،ضابطین قضایی بسیاری

که از سیستم بانکی کشور به روایتی  663هزار میلیارد تومان و

تعریف شده اند .آیا ضابط قضایی شناخته شدن بسیج

به روایتی تا  033هزار میلیارد تومان پول خارج شده و برنگشته

موجب اختالل و عدم هماهنگی در کار بقیه ضابطین قضایی به
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مانند نیروی انتظامی ،وزارت اطالعات و غیره نمی شود؟

پیراهن سفیدها ،وجود دارند .بعضی ها ممکن است بگویند گروه

این گونه اختالالت پیش تر نیز بسیار پیش آمده است .مواردی بوده

های خودسر ،اما به نظر من اصالً هم خودسر نیستند .بارها -

که دو دستگاه اطالعاتی کشور یعنی اطالعات سپاه و وزارت

مثالً در ماجرای حمله به دفتر مجله کیان یا روزنامه جامعه-

اطالعات ،همدیگر را خلع سالح کرده اند .در این خصوص ،تجربه

دیده ام که سرشان در بیت رهبری است و دستشان هم باز

خود من مربوط است به ماجرای روزنامه جامعه؛ وقتی یک عده از

گذاشته می شود .گاهی حتی خود پلیس ها را هم کتک می زنند

همین بسیجی ها جلوی روزنامه ریختند و می خواستند حمله کنند.

و از صحنه بیرون می کنند و هیچ کس هم کاری به آن ها

به نام خانواده شهدا شعار می دادند و البته بی سیم و اسلحه هم

ندارد .این ها یک عده لمپن هستند که امکانات هم می گیرند.

داشتند .ما دست به دامن کالنتری محل شدیم .وقتی سرهنگی از

در جنبش سبز دیدیم که به آقای کاظمی که با اسلحه ترک

آن کالنتری آمد و چشمش به این ها افتاد ،یواشکی به ما گفت که

موتور نشسته بود ،سمت مدیرعاملی کارخانه دنیای فلز را داده

از دست ما کاری بر نمی آید .در واقع در ایران وقتی این حضرات

بودند...

بسیجی یا لباس شخصی می ریزند ،حمله می کنند ،کتک و نعره

بنابراین در پاسخ سوال شما که آیا اخاللی در کار یک ضابط

می زنند ،پلیس عمالً با دستور از باال می ایستد گوشه ای و دخالتی

واقعی و منضبط ایجاد می شود یا خیر ،باید گفت که سال هاست

نمی کند .و یا اخیراً در ماجرای حضور آقای احمدی نژاد و

این اتفاق می افتد .این به اصطالح آشفتگی و استفاده از اراذل و

دوستانشان که رفتند و در شاه عبدالعظیم تهران بست نشستند،

اوباش که بریزند و مردم را کتک بزنند (حتی در مواردی آدم

پلیس هم بود و مراقبت می کرد .ولی وقتی قرار شد بسیجی ها

هایی با سوءسابقه را از زندان ها را به کمک آورده اند و به جان
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های دیگر حکومت مقدم شده اند.

وقتی او (رازینی) قبول کرد که این ها از جلوی در روزنامه جامعه

به عنوان ضابط قضایی انجام شده تا تعابیری چون

رئیس بانک مرکزی بود به صورت خصوصی به من اسنادی را داد

پیراهن سفیدها ،لباس شخصی ها ،خودسرها و یا خودجوش ها

(چون ایشان فوت کرده اند ،من منبع را فاش می کنم) که ما در

(تعبیری که اخیراً مطرح شده) ،دارای محمل و توجیه قانونی

روزنامه جامعه منتشر کردیم .این اسناد نشان می داد که همان پول

شود؟

صندوق دادگستری را به حساب شخصی گذاشته اند و سودش را

همین طور است .در واقع اگر کسی هم پیدا شود -فرضاً یک

صرف جابه جایی همین گروه ها می کردند؛ هنوز هم می کنند.

افسر پلیس شجاع -که به این ها

گفتگو

آیا می توان گفت که این به رسمیت شناختن بسیج

بروند ،پنج دقیقه بعد رفتند .همان موقع آقای دکتر نوربخش که

پرونده ویژه

بسیار سازمان یافته تر عمل می کنند و عمالً هم به همه بخش

دادگستری استان تهران ارتباط داشت و سر آن ماجرا دست او بود.

یعنی این ها را با هواپیما از مشهد به

بگوید اصالً شما چه کاره هستید،

زمانی آقای معزی که یک روحانی در بیت رهبری

اصفهان می بردند ،از اصفهان به تهران

کارتشان را در می آورند و می

بود ،مسئولیت سازماندهی این مسائل را بر عهده

می آوردند ،شام و نهارشان را می دهند؛

گویند که من ضابط دستگاه داشت .زمان دیگری آقای رازینی که آن زمان مدیرکل فقط برای این که بریزند و حمله کنند و
قضایی هستم و آمده ام مجرمین دادگستری استان تهران بود و با بیت رهبری در تماس کتک بزنند .اما گفت گل بود به سبزه نیز
را دستگیر کنم .هرچند که این

بود ،این کارها را می کرد .مثالً این که پول صندوق

آراسته شد! حاال دیگر فقط پول صندوق

آقایان چندان به توجیه قانونی هم دادگستری را به حساب شخصی بگذارند ،از زمان محمد دادگستری هم نیست؛ این یکی از
احتیاجی ندارند؛ سال هاست به یزدی در قوه قضاییه شروع شد و تا زمان حال ادامه پیدا منابعشان است .دستشان در صدها و بلکه

بیت رهبری وصل هستند .زمانی کرده است .در بانک ،پول مردمی را که بابت دعاوی می هزاران موسسه تولیدی و مالی و پروژه ای
آقای معزی که یک روحانی در

سپارند ،سپرده گذاری می کنند و بهره اش را که

کشور باز است و بزرگ ترین سرمایه های

بیت رهبری بود ،مسئولیت میلیاردها میلیارد تومان می شود دقیقاً صرف همین گروه کشور دست بیت رهبری است .بیش از
سازماندهی این مسائل را بر عهده ها می کنند .من این را در ماجرای حمله به روزنامه
داشت .زمان دیگری آقای رازینی

جامعه از نزدیک دیدم.

که آن زمان مدیرکل دادگستری

دویست میلیارد دالر سرمایه گذاری کشور
یکسره در کنترل بیت رهبری و بعد سپاه
است .دستشان در قاچاق مواد مخدر و

استان تهران بود و با بیت رهبری در تماس بود ،این کارها را

مشروبات الکلی و این ها هم آغشته است .و خالصه همین پول

می کرد .مثالً این که پول صندوق دادگستری را به حساب

هاست که صرف این گروه ها می کنند.

شخصی بگذارند ،از زمان محمد یزدی در قوه قضاییه شروع

آقای دکتر سازگارا؛ به نظر شما این مسئله چه تاثیری در

شد و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است .در بانک ،پول مردمی

زندگی عادی شهروندان دارد؟

را که بابت دعاوی می سپارند ،سپرده گذاری می کنند و بهره

به نظر من تفاوت چندانی نخواهد کرد .پیش تر هم عرض کردم

اش را که میلیاردها میلیارد تومان می شود دقیقاً صرف همین

که آن چه که تا االن می کردند ،کامالً دیده می شود .از این به بعد

گروه ها می کنند .من این را در ماجرای حمله به روزنامه جامعه

هم با دست بازتر و وسعت بیش تر خواهند کرد .هر کسی در هر

از نزدیک دیدم .مرحوم احمد بورقانی ،که معاون مطبوعاتی

محله و هر جایی که زندگی می کند ،این را دیده است که بسیج آن

وزارت ارشاد بود ،از طریق تلفن با آقای رازینی ،رئیس

محله چگونه مزاحم نوامیس مردم می شود ،چگونه زور می گوید و
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از امکانی که دستشان افتاده سوءاستفاده می کنند .این ماجرا،

پانصد نفره ،در کنار ارتش کالسیک بایستد و از خاک و آن مرز

ماجرایی قدیمی است .می شود گفت که بر اساس بحث اولی که

و بوم دفاع کند .این تعریف اولیه سپاه و بسیج بود.

کردیم ،آقایان چون خیلی از طوفان -و یا به همان تعبیر اولیه،

هم چنین ،این سازمان در زمان صلح قرار بود به هنگام وقوع

بهمنی که در حال پایین آمدن از کوه است -وحشت کرده اند ،در

بالیای طبیعی مثل زلزله به یاری مردم بشتابد .یعنی در هنگام

حال تقویت و توسعه این دستگاه های سرکوب هستند؛ بلکه با

بالیای طبیعی هم از جنس مردم و برای کمک به مردم باشد.

ترساندن مردم و ایجاد رعب

مثل کاری که گارد ملی

و وحشت بیش تر و چنگ و

آمریکا می کند ،یا سازمان

دندان نشان دادن ،جلوی

دفاع غیرنظامی مسئول

این برخوردها را بتوانند

است .این تعریف روز اول

بگیرند.

بود .منتهی به تدریج آقایانی
اصوالً وظیفه ذاتی

مثل آقای محسن رضایی

سازمانی بسیج در

که در فرماندهی سپاه قرار

ایران ،یعنی در واقع آن چه

گرفتند ،اوالً سپاه را از آن

که از ابتدا هم بر آن تاکید

تعریف اولیه خارج کردند و

می شد ،چیست؟

به یک ارتش مبدل نمودند

در روز اول تشکیل سپاه

که دارای نیروی زمینی،

قرار بود که سپاه یک

هوایی ،دریایی و نیروی

سازمان کوچک با مثالً 433

قدس برای خارج از کشور

نفر کادر ثابت باشد و چهار-

است و بعد هم یک نیروی

پنج هزار و یا حتی پنجاه

بسیج در کنار آن درست

هزار کادر نیمه وقت داشته

کردند ،و به خودشان درجه

باشد ،که وقت بگذارند و

دادند .ثانیاً ،بعد از جنگ

ماهی یک بار هم آموزش

درگیر مسائل اقتصادی و

ببینند .هم چنین حضور

پیمانکاری و کارخانه داری

تعدادی داوطلب از مردم

و انواع و اقسام فعالیت ها

عادی پیش بینی شده بود

شدند .کم کم ،از طریق

که اگر جنگی شد و به خاک کشور حمله شد ،آمادگی وجود داشته

درگیری در فعالیت های اقتصادی غیرقانونی ،به یک مافیایی

باشد و مردم را بسیج و سازماندهی کنند .آن موقع تصور بر این بود

بزرگ فاسد اقتصادی بدل شدند .در دوران اصالحات به سیاست

که آمریکا چنین می کند که البته یک سال و نیم بعد ،این مسئله از

ورود پیدا کردند .سازمان امنیتی چون اطالعات سپاه درست

طریق عراق اتفاق افتاد .این لغت بسیج از آن جا آمد .آن بیست

کردند و غیره .نتیجه این که به یک سازمان بسیار مخوف و
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عجیب و غریب بدل شد که هم حزب سیاسی است ،هم کارتل

پارتیزانی با کادرهای نیمه وقت و با هدایت کادر مرکزی مثالً

اقتصادی ،هم مافیاست و هم یک سازمان اطالعاتی .حال این
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و سازماندهی مردم برای دفاع از کشور و یا در هنگام بالیای

سازمان با همدیگر ارتباطات عملیاتی شان را حفظ کرده اند.

شخصی ها و پیراهن سفید ها بدل کرده است که خیلی شبیه

نیرو ،با توجه به رسالت اولیه آن و محمل قانونی ای که

به پیراهن سیاه های حزب نازی شده است .چون نازی ها هم

اخیراً برای آن در نظر گرفته شده امروز چه شده و چشم انداز آن در

همین طور ایجاد وحشت می کردند و قدرت را قبضه کرده و به

آینده چیست؟

جلو آمدند.

در خصوص فرجامش توضیحاتی را خدمتتان عرض کردم اما در

گفتگو

طبیعی بود ،به یک ابزار سرکوب و به یک ساختار لباس

به عنوان آخرین سوال ،آیا فکر می کنید فرجام این

با توجه به جدایی سازمان بسیج مستضعفین از سپاه،

یک جمله می توان خالصه کرد که ،به یک سازمان ضد مردمی و

وظایف این ها چگونه از هم تفکیک شده است؟ در

منفور تبدیل شده است .شما در هر دانشگاهی که پا بگذارید ،می

کجاها با همدیگر همپوشانی دارند؟

بینید کسی که دانشجوی بسیجی می شود ،چقدر در بین

آقای خامنه ای از چندین سال قبل طرح سازمان بسیج

دانشجویان منفور است .یا در کارخانه یا هرجای دیگری .وضع فعلی

مستضعفین را داشت .به همین دلیل هم بسیج را از سپاه جدا

اش این است .تبدیل به یک موسسه رانت خواری ،سرکوبگر مردم

کردند و (بسیج) به صورت مستقیم به بیت وصل شده است.

و در خدمت امیال حاکم شده است .اما این که فرجام آینده اش چه

هم می خواهند این سازمان ابزار سرکوب و حمله باشد و هم

خواهد شد ،به نظر من واضح است که همان اتفاقی برایش خواهد

این که فرهنگ توتالیتر و تمامیت گرایی را

پرونده ویژه

سازمان عجیب و غریب ،آن لغت بسیج را که برای بسیج کردن

دست سپاه هستند این رابطه تسهیل هم می شود و در واقع این دو

افتاد که در گروه های مشابه در کشورهای

که پسند آقای خامنه ای است ،به ایشان آقای خامنه ای از چندین سال قبل طرح دیگر به وقوع پیوسته است؛ مثل برف در
آموزش بدهند .فرهنگی دینی که ایشان سازمان بسیج مستضعفین را داشت .به حرارت دست مردم آب خواهند شد .به محض
فکر می کنند باید در جامعه گسترش یابد تا همین دلیل هم بسیج را از سپاه جدا کردند این که آن بهمنی که از کوه پایین می آید،
همه را واله و شیدای والیت فقیه کند .به و (بسیج) به صورت مستقیم به بیت وصل بزرگ تر شود و حجم نارضایتی مردم افزایش
همین دلیل است که بسیج به عرصه هایی شده است .هم می خواهند این سازمان یابد ،آن وقت همین بسیجی ها ،اولین مشکل
مانند سینما ،کتاب و نقاشی وارد شده است .ابزار سرکوب و حمله باشد و هم این که را در خانواده و محله و محل زندگی خودشان
اما به لحاظ عملیاتی گروه های مقاومت فرهنگ توتالیتر و تمامیت گرایی را که
بسیج در نیروی زمینی سپاه وجود دارد .پسند آقای خامنه ای است ،به ایشان سرزنش خواهند شد .در نهایت برخی از ترس
آموزش بدهند.
یعنی بند سازمان بسیج مستضعفین ،به
به کناری می روند ،عده ای وجدانشان به درد
پیدا خواهند کرد و توسط نزدیکان خود

نیروی زمینی سپاه از این محل وصل است.

می آید و الباقی شان هم وقتی موج مردم

بر این اساس ،وقتی حرکتی مثل جنبش سبز در سال  22اتفاق

بزرگ می شود –طبق تجربه کشورهای دیگر ،-به مانند برف در

می افتد ،قرارگاه ثاراهلل سپاه فرماندهی سرکوب را به عهده می

بستر رودخانه خروشان مردم ،آب می شوند و به سرعت از بین می

گیرد .همان طور که پلیس و وزارت اطالعات باید تحت فرمان

روند...

قرارگاه مرکزی باشند ،سازمان بسیج مستضعفین هم تحت

به تعبیر قرآن به مانند کف روی آب می مانند .و اما ما ینفع الناس

فرمان آن ستاد سرکوبگر سپاه قرار می گیرد .در واقع چون

فیمکث فی االرض.

پایگاه های مقاومت بسیج در مساجد آموزش نظامی دیده اند و

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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ضابطان قضایی (وظایف ،اختیارات و مسئولیت ها)
براساس ماده  82قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،6028ضابطین

انجام تحقیق و بازجویی بازداشت کنند؟

قضایی و دادگستری ”مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات

 .1آیا ضابطین در جرایم مشهود می توانند وارد حریم خصوصی دیگران

دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم،

شوند؟

شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات

 .6ضابطین در چه موارد مجاز به تیراندازی برای متوقف کردن یک

مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ،به موجب قانون اقدام

شخص هستند؟

میکنند“ .بنابراین قانون ،این ضابطین به دو دسته ”عام“ و ”خاص“

 .2وزارت اطالعات در چه موارد ضابط دادگستری شناخته می شود؟

تقسیم می شوند .ضابطین عام به ”فرماندهان ،افسران و درجهداران نیروی

 .2آیا پلیس افتخاری ضابط قضایی شناخته می شود؟

انتظامی“” ،که آموزش مربوط را دیده باشند“ اطالق شده و ضابطین

 .63وظیفه نیروی انتظامی برای کنترل تجمعات مربوط به وظیفه ضابطی

خاص ”شامل مقامات و مامورانی“ هستند ”که به موجب قوانین خاص در

است یا انتظامی؟

حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل

 .66آیا ضابطین عام دادگستری همزمان می توانند کارت ضابطین خاص

روسا ،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،ماموران

را هم کسب کنند؟

وزارت اطالعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب

 .68آیا ضابط خاص و ضابط عام دادگستری در غیاب یکدیگر می توانند

اسالمی .هم چنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون

وظایف دیگری را انجام دهد؟

تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط محسوب می

 .60اجرای دستورات مقامات قضایی غیر از دادسرا و دادگاه های نظامی

شوند“.

در یگان ها بر عهده چه مقامی است؟

دکتر جعفر صادق منش ،مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی

 .64صالحیت رسیدگی به جرایم ضابطین نظامی با کدام مرجع قضایی

نیروهای مسلح ،دارای مدرک دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه

است؟

امام صادق و مدرس دانشگاه در کتابی با عنوان ”ضابطان قضایی وظایف،

 .64تخلف ضابطین از تکالیف خود ،در چه موارد با مسئولیت کیفری،

اختیارات و مسئولیت ها“ تالش کرده است (با توجه به مقام رسمی ایشان

مدنی یا انضباطی همراه است؟

در ساخت حاکمیت) تا منبعی جامع برای آشنایی همه حقوقدانان،

گفتنی است که بنا بر ماده  08همین آیین دادرسی کیفری” ،ریاست و

دانشجویان ،قضات ،وکالی دادگستری و ضابطان قضایی در زمینه

نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به

مدیریت رفتار حرفه ای ضابطین قضایی ارائه کند .نگارنده در این اثر

عهده دارند ،با دادستان است.

کوشیده تا با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دریافت حقوقی

سایر مقامات قضایی نیز در

خود به سواالتی از این قبیل پاسخ دهد که:

اموری که به ضابطین ارجاع می

 .6آیا ضابطین قضایی می توانند در موارد مظنون شدن به یک شخص ،او

دهند ،حق نظارت دارند“.

را مورد بازرسی بدنی قرار دهند یا با انتقال به کالنتری از او رفع ظن
کنند؟

نام کتاب :ضابطان قضایی

 .8آیا چادر مسافرتی حریم خصوصی محسوب می شود؟

(وظایف ،اختیارات و مسئولیت

 .0قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قانون سابق در ارتباط با ضابطین

ها)

شماره  79قضایی چه تفاوت هایی دارد؟
آذر
 .4در صورت تصویب الیحه پلیس قضایی ،تکلیف ضابطین قضایی چه
1396
خواهد بود؟

نویسنده :جعفر صادق منش
زمان انتشار6024 :
ناشر :جاودانه جنگل

 .4آیا ضابطین قضایی بدون وجود احضاریه می توانند اشخاص را جهت
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