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 عکس ماه

  ...  شما چه گفته اید، درباره
 آیا طبقه متوسط به اعتراض های دی ماه نپیوست؟/ رضا حقیقت نژاد

 شما این سوال که آیا طبقه متوسط به اعتراضات دی ماه پیوست یا نه را از اساس غلط می دانید چون معتقدید نگاه مطرح کنندگانش به آرایشسعید علیمردانی: 

طبقات اجتماعی در ایران کالسیک و دور از تحوالت جامعه ایران است. در این که دید تحلیلگران به جامعه کنونی ایران دور از واقعیت 

است، شکی نیست ولی نمی شود تعاریف کالسیک را حذف کرد و طبقات اجتماعی را به این سادگی بازتعریف کرد. این که یک عده به 

خاطر بحران صندوق های مالی به این اعتراضات پیوستند، دلیلش این نیست که این اعتراضات متعلق به طبقه متوسط بود. در علم 

سیاست بر هر حال کلی گوی زیاد می شود، وقتی گفته می شود، نبودند به معنای این نیست که همه حاضران خارج از طبقه متوسط 

بودند. یعنی اکثراً نبودند. مهم تر این که بیش تر به معنای آن است که خواسته هایشان با آن چه معموالً طبقه متوسط طلب می کند، 

فتن ژست های گر متفاوت است. طبقه متوسط ایران هنوز تحت سلطه اصالح طلبان است و معتاد به اینستاگرام و توییتر. این طبقه دنبال چیزهایی مثل مد روز،

 هنری، کسب راه های جدید بازاریابی شبکه ای و گرفتن آیلتس برای مهاجرت است. همدلی می کند اما به دنبال آمدن توی خیابان نیست. 

است.  بقهبه نکته خوبی اشاره کردید. خیلی وقت ها هنگامی که صحبت از طبقه متوسط می شود، چیزی که در ذهن است صرفاً اقشار باالیی و مرفه این طویکتور: 

 فرق می کند.یط به نوعی هم در تمام این سال ها این قشر از طرف کل طبقه متوسط حرف زده و خواسته خودش را خواسته کل طبقه جا زده. اما امروز دیگر شرا

 دختران خیابان انقالب و بازتعریف شیوه های مبارزه/ مهرک کمالی
شود! فریب کاری موجود در آن این است که حرکاتی مثل قیام سراسری را با اعتراضات دختران انقالب هم سنگ  آغاز می“ فریب”این مقاله خواسته یا ناخواسته با یک نیما پوریعقوب: 

که متوجه شرکت کنندگان در آن ها بوده و هست می سنجد و نهایتاً هم حکم می دهد که  «خطری»می نامد. سپس این حرکات را “  شیوه های تازه اعتراض”گرفته و آن ها را 
خالقیت برآمده از تجربه فردی مبارزان ”روسری بر سر چوب کردن و بر بلندی کردن می ایستد و “  حرکت جدید”مارس جلوی وزارت کار در مقابل  ۸تجمع روز  «حرکت قدیمی”

می کند. نویسنده اما مشخص نمی کند که با حرکت دختران خیابان انقالب به چه چیزی می توان “  عادی علیه حجاب اجباری را کنار زده و هدف گیری علیه اقتدار مذهبی را کمرنگ
اندگار نیست و نخواهد بود که فاقد ن مرسید؟ اصالً مطالبه ای در میان است؟ لغو حجاب اجباری؟ از چه راهی؟ رفرم؟ انقالب؟ این حرکت دقیقاً به همین دلیل در سپهر سیاسی ایرا

 است...“ یک خالقیت فردی”مطالبه و نقشه ای مشخص برای رسیدن به آن است چراکه به اذعان نویسنده 
دند، بو درست زمانی که دختران خیابان انقالب شکل های جدیدی از حرکت نمایشی فردی، غیرمتمرکز، و غیرقابل پیش بینی مکانی و زمانی را باب کرده”آقای کمالی با این قسمت که می گویید رویا طلوعی: 

، موافقم. البته فکر می کنم فراخوان دهندگان این تجمع تصور می کردند با آمادگی مجازی و فضای ایجاد شده توسط “در تجمع وزارت کار گامی بود به عقب ۷۵۳۱مارس  ۸رجوع به سنت تشکیالتی و خیابانی 
از لحاظ محتوای حرکت نیز جنبش زنان علیه حجاب اجباری سیاسی تر و ”دختران انقالب و حرکت چهارشنبه های سفید، این فراخوان با اقبال بسیار گسترده تری مواجه شود. هم چنین تاکید بر این نکته که 

 بسیار تاکید به جایی بود.“. رادیکال تر از حرکت در جهت خواست های اقتصادی زنان کارگر بود

 تحصیل کرده ها  بسیاری در کشور برای تامین معاش مجبور به کولبری می شوند  -یک گرافیتی در شهر مریوان 
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  تبدیل شد. «تبلیغ کاالی ایرانی»گنبدکاووس، محکومیت حبس یک مقصر حادثه رانندگی به  یک قاضی دربا حکم 

 »میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد. ۰۳۲با تودیع وثیقه  ،فعال صنفی معلمان» محمد حبیبی 

  متخلف محیط زیست در ایام نوروز خبر داد. ۵۲۸فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از بازداشت 

 .تعدادی از زندانیان اوین در اعتراض به ممنوعیت مرخصی نوروزی و برخوردهای سلیقه ای سر خود را تراشیدند 

  میلیون کم سواد هستند.  ۷۷میلیون نفر از جمعیت ایران بی سواد مطلق و  ۸به گفته رئیس سازمان سوادآموزی، بیش از 

 .شماری از شهروندان در مناطق کردنشین در رابطه با برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف، بازداشت شدند 

 »سال پیش در زندان مرکزی تبریز محبوس است، در اعتراض به روند طوالنی بررسی پرونده خود دست به  ۷۰زندانی اعدامی که از حدود » ولی اهلل تقی زاده
 اعتصاب غذا زد.

 عتراض به این ر اگلرخ ایرایی، کنشگر مدنی زندانی که در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه آتنا دائمی به زندان قرچک ورامین تبعید شد، د
 انتقال در ماه گذشته نیز به اعتصاب غذای خود ادامه داد.

 .در پی تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری، دادستانی شهرستان شوش بسیاری از کارگران را احضار کرد 

  که از اخاذی ماموران نیروی انتظامی از راننده یک خودروی حامل سوخت گازوئیل فیلمبرداری کرده بود، بازداشت شد. »نصیر جت«یک شهروند بلوچ به نام 

 »سال حبس است که بدون مرخصی زندانی است. ۷۸زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، » غالمحسین کلبی 

 »ماه است در شرایط بالتکلیف در زندان به سر می برند.  ۷۳سه زندانی سیاسی،  »محمد بنازاده امیرخیزی«و » پیام شکیبا«، »مجید اسدی 

 ن های بند را جمع زیونیروهای گارد زندان با نظارت رئیس زندان به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند و پس از تهدید زندانیان تمام تلوی
 آوری کردند.

 ضاً به های کشاورزی، که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود، بع تجمعات کشاورزان اصفهانی در اعتراض به سیاست های توزیع آب مورد استفاده در زمین
 خشونت کشیده شد و تعدادی از کشاورزان نیز بازداشت شدند.

  تبعیض آمیز و حذفی«در رسانه دولتی به عنوان قسمی از سیاست های  »نادیده گرفته شدن«شهروندان عرب ساکن خوزستان که در اعتراض به آن چه« 
تن در این تجمعات  ۰۲۲های خوزستان اعالم کرده اند، دست به تجمع زده بودند، با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شده و دستکم  حکومت ایران در قبال عرب

 بازداشت شدند.

  که در پی اعتراضات اخیر شهروندان عرب خوزستان به همراه صدها تن دیگر بازداشت شده بود  »سعید نعمتی«یک شهروند ناشنوا و توانخواهان ذهنی به نام
 به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد. 

 گرفته اند.ار با تعدادی از درویشان گنابادی بازداشت شده در وقایع گلستان هفتم، با خشونت رفتار شده و خانواده بعضی از آن ها مورد آزار و اذیت قر 

  سال گذشته  ۷۷مدیرکل امنیتی، انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان گفت که مین های به جامانده و ادوات انفجاری از دوران جنگ ایران و عراق طی
 نفر شده است. ۵۳۳نفر و مجروح شدن  ۱۳در خوزستان موجب کشته شدن 

  هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته خبر داد.  ۵۲یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی از بالغ بر 

 عنوان مفسد فی حت آیت اهلل مکارم شیرازی، از مراجع تقلید خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دالالن ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسالمی ت
 االرض شد.

 .انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، موجب قطع هر دو پای یک جوان کولبر در کردستان شد 

  پا مجروح شد.  از ناحیه »صدیق خضرپور«با هجوم مرزبانان به جمعی از کولبران در نقطه صفر مرزی سردشت، کولبری به نام 

 »دو کولبر سردشتی توسط نیروهای هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.»لقمان محمدی زاده«و » جمال خباز ، 

  توسط نیروهای هنگ مرزی سردشت با اصابت گلوله جان خود را از دست داد. »ابراهیم سلیمانی«یک کولبر به نام 

 .در اثر تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی یک شهروند اهل ایرانشهر با اصابت گلوله به سر کشته شد 

  نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند. ۰در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه دلگان به یک خودرو 

  پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند. »محبوبه«و  »علی«، »امیرحسین«، »علیرضا«مجرم زیر سن قانونی به نام های  ۰در سال گذشته 

  سالگی به ارتکاب قتل متهم شد و با پس از اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شد. ۷۱سال دارد، در  ۰۷صالح شریعتی که حدود 

  قربانی به  »یهودی بودن«هیات قضایی پس از شش سال، سه متهم به سرقت که طی اقدام خود موجب قتل یک شهروند یهودی شده بودند، با توجه به
 ساله محکوم کرد. ۰۲به پرداخت دیه و حبس  »قتل، سرقت مقرون به آزار و جنایت بر میت«اتهام 

 »از درویشان گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم که پس از برگزاری سه جلسه دادگاه به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی به »محمد ثالث ،
 اعدام محکوم شده بود، با تغییر حکم بر سه مرتبه قصاص )اعدام( و حبس محکوم شد.

  علی رغم بخشش شاکی و با وجود توجهات بسیار افکار »مهدی چراغی«و  »بهمن ورمزیار«دو جوان متهم به سرقت از یک طالفروشی به نام های ،
 عمومی به پرونده آنان، در همدان به دار آویخته شدند. 

  زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. »رامین حسین پناهی«حکم اعدام 
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واکنش ها به موضوع خواستگاری از سارا و نیکا دو دختربچه 

دوقلوی بازیگر در سریال پایتخت، از همان روزهای اول پخش 

این سریال در نوروز امسال آغاز شد. حاال فعالین حقوق کودک 

معتقدند نمی توان در برابر این موج ایجاد شده از سوی تلویزیون 

برای ترویج ازدواج کودکان سکوت کرد و مسئولین این رسانه 

 باید در این زمینه پاسخگو باشند.

ماجرا از این قرار بود که یکی از شخصیت های سریال، موضوع 

ساله را برای برادران  21-21خواستگاری از این دو دختر حدوداً 

کند. با ادامه دار شدن سریال، کم کم بر میزان  خود مطرح می

شوخی ها و لودگی های حول این موضوع، توسط شخصیت 

 های سریال دامن زده شد.

محسن تنابنده، بازیگر و نویسنده این سریال با تاکید بر این که 

را تبلیغ نمی کند، گفته که منتقدان “  پدیده کثیف” هرگز این 

حاضر نیستند تا پایان سریال صبر کنند. آقای تنابنده ضمن اشاره 

، گفت “همه چیز حل می شود”به این که در قسمت دهم سریال 

که مسئله ازدواج دختران کم سن را مطرح کرده چون مخالف 

سرسخت آن است و باالخره باید کسی آن را مطرح می کرد. به 

والدین سارا و -گفته آقای تنابنده، نقی معمولی و هما سعادت 

، به شدت با این مسئله مخالفند و در ادامه سریال وقتی -نیکا

متوجه می شوند که قصد رحمت چیست واکنش تندی نشان می 

 دهند.

این که صدا و سیما تا چه حد توانسته است در فرهنگ سازی 

جامعه مدنی ایران موفق باشد، همیشه برای پژوهشگران جای 

سوال بوده است. بارها در برنامه های پرمخاطبی مانند کودک 

شو و یا دورهمی نظرات مختلفی نسبت به ازدواج کودکان ارائه 

شده و کمپین گام به گام در مورد هر کدام نظراتی منتشر کرده 

است. این بار نیز مانند دفعات پیشین الزم است چند نکته 

 یادآوری شود.

در واقع موضوع مهم تر از وقوع ازدواج کودکان در این سریال 

آن است که در ذهن مخاطب خواستگاری از دختران کم سن و 

سال را عادی سازی می کند. در ذهن بینندگان پرشمار این 

سریال تمام رشته هایی که فعالین در این زمینه سال ها بافته 

بودند تا به تمام ابعاد اجتماعی و فرهنگی و معضالت وابسته به 

آن توجه کنند در مدت کم تر از بیست شب پنبه می شود. به 

 همین سادگی!

هادی شریعتی، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن 

حمایت از حقوق کودکان، به خیر آنالین چنین می گوید: 

محتوا و زبان طنز سریال نباید بهانه ای برای مطرح شدن یک ”

معضل اجتماعی، آن هم به این شکل، باشد. سوژه طنز قرار 

بدون آن که -دادنِ آسیب اجتماعی هم چون ازدواج کودکان 

پرداخت صحیح و کارشناسانه ای در الیه های این طنز دیده 

، بیش تر شبیه چشم بستن و تمسخر همه مشکالت و -شود

همسری آن ها را تولید می کند. -آسیب هایی است که کودک

آسیب هایی مثل سقط جنین، افسردگی، طالق، خیانت در 

 “.روابط زناشویی و فقر

عدم استفاده صدا و سیما از کارشناسان متخصص در زمینه 

های مختلف اجتماعی و فرهنگی جهت غنی تر کردن پایه 

های اجتماعی مردم و پافشاری مدام بر عدم به کارگیری چنین 

افرادی هر بار مشکالت و معضالتی در برنامه های نه چندان 

استاندارد این رسانه ایجاد می کند که بار پاک کردن اشتباهات 

در خاطره جمعی مردم را به دوش فعالین حقوق شهروندی و 

 بشر می اندازد.

“ ۳پایتخت ”رضا صائمی منتقد سینما و تلویزیون درباره سریال 

ساخته سیروس مقدم که در ایام نوروز از شبکه یک سیما روی 

 نویسنده و پژوهشگر

 رایحه مظفریان
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به آن توجه کرده است و حتی ما می بینیم که فهیمه به رحمت 

وی از برخی از دیالوگ های سریال یاد کرد و گفت: “. عالقه دارد

بعضی از دیالوگ ها و حرف هایی که بازیگران سریال به هم ” 

بیان می کنند و یا فحاشی ها و تو سر هم زدن ها، ویژگی های 

منفی سریال است و نباید کل کل کردن را با تو سر هم زدن 

 “.اشتباه بگیریم

این نگاه متفاوت و مدافعانه از بخش های پرداخته شده به موضوع 

ازدواج کودکان هم جای تامل بسیار دارد! مقایسه ازدواج دختران 

سال  در شرایطی که  21زیر 

امکان دادوستد اموال منقول 

)دارای سند( و غیرمنقول را 

ندارند با زن بیوه ای که شوهر 

خود را از دست داده است و 

دوباره قصد ازدواج دارد، نمونه 

گی  چ پا ت س گری از د ی د

همیشگی مسئولین نسبت به 

اشتباهاتی است که از دید آن 

ها چون عادی جلوه می کند، 

یت  ل ب قا هم  عموم  برای 

پرداخته شدن دارد. در همین 

تناقض گویی ها اما نقد به 

جایی مطرح می شود از کتک زدن ها و بد و بیراه گفتن های رایج 

در این سریال؛ اما ازدواج کودکان قالب طنز داشته و کتک کاری 

 ها جدی! 

این درحالیست که ازدواج یکی از بزرگ ترین انتخاب های هر فرد 

در زندگی است که باید تمامی وجوه عقالنی و احساسی فرد بر آن 

صحه بگذارد. با وجود وعده های آقای تنابنده در سامان دادن به 

این وضع آشفته و نقدها، ماجرای سریال با پرداختن به جنگ 

آشفته تر می شود و سایر موضوعات مطرح شده بدون هیچ نتیجه 

ای در ذهن مخاطب و خاطره جمعی، پرونده بازی می شود که 

 بازخورد آن در نهایت گریبان خود جامعه را خواهد گرفت.

آنتن رفت به خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن ازدواج 

اکنون سن ازدواج در شمال کشور هم ”سارا و نیکا بیان کرد: 

آن قدر پایین نیست و به نظر من نقی و هما در این سریال 

قصد شوهر دادن بچه هایشان را ندارند. حتی آن ها قبل از 

کنند مدیری که برای  این که به ترکیه بروند فکر می

خواستگاری فهیمه آمده برای دخترانشان آمده و نقی به 

همین دلیل یک درگیری ایجاد می کند. این که برخی فکر 

می کنند این بخش از داستان ترویج ازدواج در کودکی است 

برداشت اشتباهی 

ید  ما شا است، ا

بهتر بود که مطرح 

نمی شد. با نگاهی 

دیگر ممکن است 

نگاه رحمت باشد 

یا های  که در رو

کر  ف خودش 

ین  می ند ا ک

لو ق برای  دو ها 

برادرانش مناسب 

هستند و سریال 

قصد نداشته که 

ازدواج در سن پایین را ترویج کند. به صرف این که مسئله 

ای طرح می شود، به معنای ترویج و تایید آن نیست و، چون 

این “.  طنز است باید از این زاویه هم به موقعیت نگاه کنیم

منتقد هم چنین به ازدواج فهیمه که همسرش فوت کرده 

چرا ازدواج فهیمه در سریال مورد ” است اشاره و بیان کرد: 

توجه قرار نمی گیرد؟ او زن جوانی است که همسرش فوت 

کرده است و خواستگار هم دارد و اتفاقاً هنوز این مسئله در 

جامعه ما قبح دارد که در سریال این قبح شکسته می شود. 

همه ما چنین زنانی را در اطراف خود می بینیم و چرا باید 

این ها یک عمر تنها باشند. این نکته مثبتی است که سریال 
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سرپاس مختاری ها و ساواک و خلخالی و الجوردی و مرتضوی 

ها افتاده که البته این آخری در زمان نگاشتن این مختصر 

است و سخنگوی دستگاه قضایی نظام که خود در “  فراری” 

نیاورده اند “ گیر”مهارت خاصی دارد! گفته است که او را “ گرفتن” 

 به قولی فاعتبروا!“. بگیرند”و خالصه نتوانسته اند 

اما گذشته از سانسور در عرصه های مطبوعات و اینترنت و قس 

علیهذا، صداوسیمای جمهوری اسالمی در عرصه سانسور کردن و 

دانستن ید طوالیی دارد و بارها به مانند “  صالح” نشان ندادن و 

همین ماجرای پستان های گرگ لوگوی باشگاه ایتالیایی رُم 

شگفتی ساز بوده است. اگر قرار باشد فهرستی از سانسورهای این 

تهیه “  میلی” و به قول منتقدین “  ملی” رسانه به قول خودشان 

شود سر به آسمان می گذارد و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. 

اما کوتاه باید گفت که صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

عرصه های جدیدی را در سانسور گشوده است که به نظر می آید 

الباقی دستگاه های رسانه ای سانسورچی باید سال ها نزد این 

و “  مسئول پخش” و “  ناظرپخش” بزرگواران سانسورچی ملقب به 

غیره شاگردی کنند. از سانسور چهره محبوبی چون ناصر خان 

مهران مدیری تا سانسور و عدم “ دورهمی”ملک مطیعی در برنامه 

ذکر نام آقایان بقایی و احمدی نژاد، آن هم در گزارش زنده و در 

زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت 

کشور از جمله ممیزی هایی است که توسط این رسانه اعمال شده 

 است.

سانسور البته تنها به این حوزه ها نیز محدود نمی شود و تاریخ 

ایران را نشانه می رود و با پخش سریال ها و گزارش هایی پر از 

کذب های آشکار )به مانند معمای شاه( و یا سانسور نقش 

از پستان های گرگ لوگوی باشگاه رُم تا سخنان رئیس 

جمهور مملکت یعنی آقای حسن روحانی مورد ممیزی و جرح 

و تعدیل قرار می گیرد و ممیز و جناب تعدیل کننده مطابق 

سلیقه خودش و کسانی که آن را به او دیکته می کنند، آن چه 

به آن -را که دلش بخواهد یا دل مقامات باالدستی و متصلین 

جاهایی که می دانیم کجاست اما اسمش را نمی توانیم ببریم

، بخواهند، جایگزین می کند. منتقدین به این عمل می -

گویند سانسور که همان ممیزی و تفتیش و ارزیابی و 

ممنوعیت و خالصه کاری است که دستگاه های نظام هایی 

که با نشر آزاد اطالعات بیگانه اند، انجام می دهند. البته خود 

آقایان به آن می گویند حفظ حریم عمومی، نظام یا در واقع 

دادن آن چه ما )مای حاکمیت( می خواهیم و نه واقعیت به 

 خورد مخاطبِ به تعبیر آقایان از همه جا بی خبر!

از کلمه سانسور و معنی و ریشه آن که بگذریم )که می دانیم 

 Censuraبه معنای ارزیابی و یا  Censereاز ریشه التین 

به معنای سرکوب است(، آن چه در ایران و در تمام سال 

هایی که مسئله ای به نام رسانه های ارتباط جمعی، 

مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت و خالصه هر چیزی که 

بتواند چیزی را به مردم بدون کنترل حاکمیت برساند، مطرح 

بوده، نشان می دهد که در ایران و تنها به جز برخی مقاطع 

کوتاه، هیچ گاه حکومت های مستقر نخواسته اند و مطابق 

“ صالح” مصلحت نظام و شخص و دستگاه نظری شان 

ندانسته اند که دانستن حق مردم باشد و مردم آن چه را که 

باید، بدانند و بخوانند. از عهد رضاخانی و پیش از آن )استبداد 

دهه حاکمیت  4صغیر( تا دوران استبداد محمدرضا شاهی و تا 

جمهوری اسالمی هم این مسئله برقرار بوده است. در هر 

دانستن ارباب “  صالح” زمانی هم که رسانه ای از این 

حاکمیت تخلف کرده، سروکارش با پزشک احمدی ها و 

 ؛ از گرگ رُمی تا دوقلوهای افسانه ای“صالحدید”

 فعال حقوق بشر

 علی کالئی 
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شخصیت هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، حسینعلی منتظری، 

میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و خالصه هر 

بنی بشر مسئول سابق نظامی که امروز با دولت حاکم بر نظام و 

شخص اول حاکمیت زاویه داشته و دارد، تاریخ ایران زمین را 

نشانه می رود. این دستگاه سانسور البته هیچ حوزه ای را هم بر 

زمین نگذاشته است و هیچ بنی بشری هم از آن در امان نبوده 

است. حرف های عادل فردوسی پور پس از دو دهه مجری گری 

ورزشی در این رسانه در ارتباط با حضور زنان در استادیوم ها در 

برنامه دورهمی سانسور می شود. سریال هایی با بودجه این 

سازمان برای تحریف تاریخ و 

فرهنگ ایران و اسالم ساخته 

می شود و نقش های حقیقی 

سانسور شده و نقش های 

جعلی جایگزین می شود. در 

برابر تصویر زنان آباژور قرار 

داده می شود و بعد رئیس 

پیشین سازمان صداوسیما از 

سورچی  سان ین حضرات  ا

 تقدیر هم می کند. 

اما صداوسیما در عرصه سانسور و در طول این سال ها عرصه 

های جدیدی را فتح کرده که بعید به نظر می رسد به جز 

تلویزیون دولتی کشورهایی چون کره شمالی و احتماالً چین، 

کسی فکرش به چنین سانسور و تحریف هایی رسیده باشد. 

سانسورها و تحریف های محتوایی در سریال های تلویزیونی 

کاری بود که صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران انجام داد تا 

سریال های غیر ایرانی را نه تنها دوبله کند که اصوالً داستانش را 

از نو بکوبد و بسازد و شخصیت هایی را زیاد و کم کند و به 

 شخصیت های داستان ها نقش های جدیدی بدهد! 

اوشین و سال های دور از خانه را همه به یاد داریم. اوشین 

تاناکورایی که نام فامیلش تا سال ها برند لباس های دسته دوم در 

ایران شد. اوشینی که توسط صداوسیما نشان داده شد یک بانوی 

قهرمان، خانواده دوست و پاکیزه )با پارامترهای ارزشی نظام( است 

که حتی یک زن مسلمان می تواند او را الگوی خود بداند! که 

البته این الگو دانستن موجب عصبانیت بنیانگذار نظام در سال 

و صدور فتوای اعدام و برخورد شدید با مسببین این حادثه  76

)مصاحبه کنندگان و پخش کنندگان مصاحبه با یک زن در این 

خصوص( شد. آن زن ایرانی در آن مصاحبه گفته بود که 

الگویش اوشین است و ایضاً گفته بود دختر پیامبر اسالم الگویی 

قدیمی است و الگوی جدید و امروزی ایشان اوشین است! 

همین سخن هم موجبات عصبانیت بنیانگذار نظام را آن هم در  

 76و پس از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  76بهمن 

فراهم آورده بود! اما نکته 

این جاست که اوشین اصوالً 

)به “  پاکدامن” آن بانوی 

توجه به دستگاه ارزشی 

لکه او در  ب بود  ن نظام( 

داستان اصلی بدل به یک 

به “  گیشا”  می شود و 

روسپی گری روی می آورد. 

اما صداوسیمای ما سریال 

اوشین و این شخصیت را 

کالً کوبید و از نو ساخت. حتی به طنز و در همان زمان مطرح 

شده بود که ژاپنی ها خواستار خرید دوباره دوبله شده و از 

 شده بودند.“ اوشین ایرانی”نوساخته 

همجنس گرایی در سریال جومونگ سانسور شد. تعجب برانگیز 

است اما شد! افسر هیوبو همان برادر فربه و مو فرفری که یک 

دست لباس قهوه ای رنگ بیش تر نداشت با سایونگ، مشاور 

بانو سوسانو در ارتباط بود. به سایونگ )که خودش در سریال می 

گوید هم مرد است هم زن( اما در نسخه فارسی شده تنها 

توجهی ویژه از سمت هیوبو به سایونگ نشان داده می شد که 

 طنزآمیز به نظر می رسید. 

سریال فوتبالیست ها و سوباسا اوزارا. در این سریال سوباسایی 

ای ها هفته به هفته با روی هوا بودن  76که کودکی نسل دهه 

سوبا و توپ و شوت هایش گذشت، عمویی دارد که مرتب به 
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آن ها چوبین بود. اما خوب است بدانیم که چوبین مادر داشت. اما 

مادر چوبین موازین اخالقی دوستان سانسور چی سیمای ملی )یا 

میلی( را در پوشش رعایت نمی کرد و مادری هم که چنین کند 

 باید سانسور شود. 

دوقلوهای افسانه ای! دو نفری که ما فکر می کردیم خواهر و 

برادری با قدرت های افسانه ای هستند، اصالً دوقلو نبودند! البته 

کمی هم مشکوک بودیم که این دوتا چرا در ظاهر به هیچ وجه 

شبیه به هم نیستند، اما ذهن پاک کودکی مان نمی پذیرفت که 

داستان این ” کاسه ای زیر نیم کاسه باشد که خب، ظاهراً بود. 

 2181انیمیشن دوبعدی در سال 

در شهر پکن چین اتفاق می افتد 

که طی آن بنا به یک پیشگویی 

جولز )یک پسر چینی( و جولی 

)یک دختر انگلیسی( از والدینی 

متفاوت در یک ساعت و در یک 

مکان متولد می شوند و مادر هر 

دو کودک به هنگام زایمان از دنیا 

( دوستان صداوسیما 2“. ) می روند

هم لطف کرده بودند و برای شرعی کردن حضور این دو کنار 

 همدیگر، آن ها را به عنوان برادر و خواهر جا زدند. 

البته بر این لیست می توان موارد بسیاری افزود و شاید زمانی 

بشود در این خصوص تحقیقی کرد و لیستی از تغییرات مبتنی بر 

دانستن های سانسورچیان در سیمای ملی تهیه کرد. “  صالح” 

تغییراتی که حتی دیالوگ های فیلم ها را هم نشان می رود و گاه 

اصطالحات و حرف هایی در فیلم ها شنیده می شود که وقتی بعد 

با اصل فیلم قیاس می کنی، به هوش سناریو و دیالوگ نویسی 

 دوست سانسورچی اعتراف می کنی! 

مطابق قانون اساسی عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما بر 

عهده رهبر جمهوری اسالمی است. اما جناح های غیر متعلق به 

جریان مورد عالقه رهبری از این تریبون ملی که از بودجه عمومی 

هم تغذیه می کند یا محروم بوده اند و یا تنها در برخی از مناسبت 

مادرش سر می زند. اما جالب است بدانیم که او عموی سوبا 

نیست بلکه دوست مادر سوباساست. و صداوسیما به همین 

ای را از این  آلودگی  که  76سادگی اذهان ما کودکان دهه 

مادر آدم می تواند در وضعیتی که پدر نیست دوست مذکری 

داشته باشد، خالص کرد! ایضاً صداوسیما کمک کرد تا ما 

نفهمیم که سوباسا که قهرمان کودکی ماست با دختر خانمی 

به سانائی دوست است و رابطه ای عاشقانه با او دارد. اصال چه 

معنی دارد بچه در این سن و سال از عشق و عاشقی سر 

 دربیاورد!؟

همه ما فکر می کنیم 

“ تام و جری”که سریال 

را نه یکبار که صدبار 

دیده ایم. عموماً هم 

مدعی هستیم که تمام 

قسمت هایش را از حفظ 

بلدیم! ولی این گونه 

نیست. در این سریال 

یک قسمت عاشقانه هم 

داده اند که ما “  تشخیص” وجود دارد که دوستان صداوسیما 

آن را نبینیم. در این قسمت جری برای بیرون کشیدن تام از 

وضعیت عاشقی و از سر گرفتن دعوای همیشگی شان و 

وضعیت عادی تام و جری، برای تام یک رقیب عشقی می 

تراشد و گربه ای دیگر را خبر می کند. اما در انتها خودش 

عاشق موشی دیگر می شود و حال اوست که دیگر تمایلی به 

ندارد. عاشقیت در آن سن و سال “ تام و جری”وضعیت عادی 

 برایمان خوب نبوده البد!

بابا لنگ دراز و جودی ابوت! رابطه عاشقانه و رمانتیک جودی 

با بابا لنگ دراز یا همان آقای پندلتون به راحتی سانسور شده 

 است. کالً عاشقیت هرجا باشد برای کودکان ضرر دارد ظاهراً!

اما کودکی ما دهه شصتی ها پر بود از کودکان یتیمی که 

مبارزه می کردند و یا به دنبال پدر و مادرشان بودند. یکی از 
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ها به مانند انتخابات تریبونی هم به آن ها داده شده است. حسن 

روحانی رئیس جمهور اسالمی ایرانی پیش تر صداوسیما را متهم 

شده است و اصوالً همین “  گرفتار یک باند سیاسی”کرده بود که 

باندی شدن رادیو تلویزیون ملی ایران بود که موجب شد مردم 

ایران هربار به سوی خوراک جدیدی به غیر از برنامه های 

صداوسیما روی بیاورند. زمانی فیلم های وی.اچ.اس با دستگاه 

های ممنوعه اش و بعد وی.سی.دی و دی.وی.دی و بعد ماهواره 

و شبکه های جم و من و تو و بی 

بی سی فارسی و اینترنت و شبکه 

های اجتماعی هرکدام در زمانش 

و به صورتی به منبع تغذیه مردم 

بدل شدند. هربار هم صداوسیما 

تالش کرد تا با این موج مقابله 

بکند و هر بار هم به نتیجه 

نرسید! یعنی تالش سانسورچی 

نام مقابله با  66ها که از دهه 

تهاجم فرهنگی به خود گرفت به 

دلیل درک دستوری و امری از فرهنگ و عدم درک این مسئله 

که فرهنگ با بخشنامه و دستور و بگیر و ببند های امنیتی تغییر 

شد. “  جدید” نمی کند، بدل به روش مقابله شان با هرآن چه 

سویی آن قدر از دست صداوسیما عصبانی شد که تقاضای 

تحریمش را کرد و سوی دیگر، یعنی خود سیاست گذاران برای 

صداوسیمایی ها فرض کردند که با کنترل سرعت اینترنت و 

فیلترینگ و جمع کردن دیش ها میتوان مردم را جلوی تلویزیون 

نشاند. که خوب، تالش عبث از پیش شکست خورده بوده و 

 هست.

 266دی ماه سال گذشته شمسی هم دیدیم که مردم دستکم 

شهر کشور روز و شب در خیابان هایشان چیزی را می دیدند و 

صدای اعتراض می شنیدند و شب ها در بخش های خبری 

سیمای ملی، چیزهای دیگری را می شنیدند. انگار که دوستان 

سازمان فخیمه صداوسیما، در یک سیاره و یا کشور دیگر سیر می 

 کردند با اتفاقات و وضعیت دیگر.

در واقع حکومت ها در ایران همواره با استفاده از سانسور به 

صورت ابزار سرکوب در کنار دیگر ابزارهایشان تالش کردند تا 

تنها صدای موجود در جامعه را صدای خود بنامند و اصوالً منکر 

وجود دیگر صداها بشوند. رفتاری که در سخنرانی نوروزی رهبر 

جمهوری اسالمی در اول فروردین در مشهد هم دیده می شد و 

ایشان در آن جا به طور کل همه چیز را منکر شد و گفت که در 

کشور آزادی بیان است و مردم در ابراز نظرات مختلف هم آزادند 

و هرکسی هم که می گوید نیست 

بی انصاف است و دروغ می گوید. 

ایشان رسماً در چشم دوربین ها و 

مردم نگاه کرد و آشکارا همه 

واقعیت را تکذیب و سانسور کرد و 

با انکار سرکوب دست به سرکوبی 

 دوباره زد.

سال هاست سانسور در ایران و 

توسط صداوسیما و همه نهادهای 

حاکمیتی ادامه دارد. البته انگار 

هم هست.  یک پژوهشگر تاریخ “  مانسور” تنها سانسور نیست. 

مطبوعات با مرور تاریخچه سانسور در مطبوعات دوره های 

به قول یکی از دوستان ما دو پدیده ”قاجار و پهلوی، اظهار کرد: 

داریم؛ یکی سانسور و دیگری مانسور! پرسیدیم منظورت 

چیست؟ گفت سانسور که یعنی چه نباید بنویسیم اما مانسور 

حکومت ایران سال هاست که هم  (2) “یعنی چه باید بنویسیم!

سانسور می کند هم مانسور! هم می گوید چه نشان نده هم می 

گوید چه نشان بده! تالش می کند تا افکار عمومی را با 

 صالحدید  خودش سامان بدهد و اما می بینیم که نتیجه نداده و 

 نمی دهد. کاش قدری تجربه می اندوختند. کاش!

 
 پانوشت ها: 

حبشی، الهام، ده سانسوری که محتوای فیلم را هم تغییر داد!، وبگاه جیم  .1

 2187شهریور ماه  11دات.آی.آر، 

مروری بر تاریخچه سانسور مطبوعات در ایران؛ تفاوت سانسور و مانسور  .2

 2187آبان ماه  21چیست؟!، ایسنا، 
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به استقالل اقتصادی زنان منجر می شود، بلکه به توانمندی و 

باورمند بودن آن ها به حقوق و کرامت انسانی شان قوت می 

 بخشد.

توسط  1621کشور جهان در سال  128در تحقیقی که در بین 

صورت گرفته، چنین بر آمد )  (Mc Kinseyسازمان مکنزنی 

شده که چنانچه حضور زنان در بازار کار رسمی برابر با مردان 

درصد تولید ناخالص جهانی بیش تر  17تریلیون دالر یا  11گردد، 

 می شود.

ارتقاء سطح تحصیالت زنان نیز عامل و شاخص مهم دیگری در 

توانمندی اقتصادی و سالمت و اعتالی جامعه است. در پژوهشی 

کشور جهان در خالل سال های  128که توسط  سازمان ملل در 

صورت گرفت چنین نتیجه گیری شد که در ازای  1668-2868

هر یک سال تحصیالت زنان و دختران جوان )از سن بلوغ تا 

درصد مرگ و میر کودکان کاهش می یابد.  8.1بزرگسالی(، 

تحصیالت زنان و دختران می تواند نتایج چشمگیری در توانمندی 

اقتصادی زنان و توسعه پایدار داشته باشد. شکاف جنسیتی 

تحصیالت اگرچه در دوره دبستانی به طور عموم بسته شده است، 

اما هم چنان در دوران متوسطه وجود داشته و آهنگ رشد آرام 

 تری دارد.

در سطح جهان، به طور کلی تعداد روزافزونی از زنان وارد بازار کار 

می شوند. این روند نه تنها در کشورهای اروپای غربی و آمریکای 

و  2886درصد در سال  41به  2866درصد در سال  11شمالی از 

غالب است،  1626درصد در سال  18.1سپس با افت اندک به 

بلکه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز که پایین ترین 

میزان مشارکت اقتصادی زنان را دارد نیز به چشم می خورد. برای 

 در جهش ناگهانی از عشق 

 درخیزی از نفرت 

 پس مانده های پایمال شده به هم درآمیخته اند

 به توده ای سوزان و آتشفشانی 

 خویشان و راز که میز، بدل شده اند.

 اول ماه مه -بخشی از سروده ارنست فیشر

فرا می رسد. این روز یادآور تقابل خونین  1621اول ماه مه 

پلیس شیکاگو با کارگرانی است که در پی اعتصاب سال 

پلیس  6نفر از تظاهرکنندگان،  4، منجر به کشته شدن 2117

و زخمی شدن تعداد کثیری شد. کارگران، شهروندان و 

نهادهای هوادار حرمت کار، عدالت اقتصادی، احترام به حقوق 

انسانی و اقتصادی کارگران با اجتماعات و تظاهرات وسیع این 

روز را ارج می گذارند و بر حقوق انسانی افراد به کار و مقابله 

با استثمار که درجای جای مناسبات قدرت کار و سرمایه قرار 

 دارد، تاکید می ورزند.

زنان به مثابه نیمی از جامعه بشری به طور روزافزونی در 

نیروی کار جوامع مختلف حضور دارند. آن ها که نه تنها ستم 

جنسیتی را در چنگال کار و -طبقاتی، بلکه ستم جنسی

سرمایه، نظامی گری لجام گسیخته و واپسگرایی مذهبی هر 

روز بیش از پیش تجربه می کنند، در این روز در سراسر دنیا 

به فضای عمومی می آیند که نه تنها برای برابری جنسیتی 

بلکه رهایی از تمام الیه های ستم به مبارزات خود ادامه 

 دهند. 

واقعیت آن است زمانی که زنان سهم بیش تری در نیروی کار 

جامعه دارند، اقتصاد رشد فزون تری خواهد داشت. برابری 

جنسیتی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه ای متقابل و 

دیالکتیکی با یکدیگر دارد. برابری جنسیتی، زمینه های 

مشارکت اقتصادی گسترده تری را فراهم می آورد و نه تنها 

 مالحظاتی درباره چالش های زنان و اقتصاد در ایران

 کنشکر کمیسیون زنان سازمان ملل

 الهه امانی



84شماره   
 اردیبهشت

1397 

 زنان

13 

مثال میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای 

همکاری خلیج )عربستان، کویت، امارات متحده، قطر، بحرین و 

درصد بود. این رقم تقریباً نیمی از  17.8، 1627عمان( در سال 

درصد  12.6میزان مشارکت اقتصادی زنان در جهان است که 

 16برآورد شده است. نکته قابل تذکر آن است که از این تعداد 

درصد در بخش خصوصی شاغل هستند. حتی در این کشورها که 

 -1662حضور زنان در بازار کار کم تر است، در خالل دهه 

1626 ،2 . 1 

میلیون زن وارد 

بازار کار شده 

اند و تعداد کل 

زنان شاغل را 

میلیون  1.1به 

میلیون  11.1از 

نیروی کار این 

کشورها رسانده 

 اند.

نیروی کار زنان به طور عموم از نظر اقتصادی ارزان ترین نیروی 

کار جهان ما است و از این رو بسیاری از کمپانی های چند ملیتی 

و یا نهادهای اقتصادی کالن، با نیت حداکثر نمودن سود، خط 

تولید خود را به کشورهایی که نیروی کار ارزان تری دارند منتقل 

 می کنند.

 شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد

عالوه بر کار زنان در بازار کار رسمی، بخش قابل توجهی از کار 

ارزش ” است که تنها از نظر اقتصادی “  کار بدون دستمزد” زنان 

داشته و در تولید ناخالص ملی به حساب نمی آید. شکاف “ مصرف

جنسیتی کار بدون دستمزد دربرگیرنده کارهای خانگی، نگهداری 

از فرزندان، افراد مسن، بیماران، کارهای داوطلبانه اجتماعی و 

غیره است و در کشورهای گوناگون متفاوت است. به طور متوسط، 

درصد از جمعیت  11که در برگیرنده -کشور جهان  11در بررسی 

، میزان کار بدون دستمزد زنان به طور 1621، در سال -دنیا است

 متوسط سه برابر مردان است.

درصد بیش تر از مردان کار بدون  21برای مثال در اوگاندا زنان 

برابر  26دستمزد انجام می دهند، در حالی که در هند زنان 

مردان کار بدون دستمزد انجام داده، در کشورهای خاورمیانه و 

آفریقای شمالی شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد، چشمگیر 

ساعت در برابر یک ساعت  1بوده و زنان به طور متوسط در روز، 

 برای مردان کار بدون دستمزد انجام می دهند.

کار بدون دستمزد در سراسر جهان از جمله کشورهای اروپایی و 

لی  کای شما ی مر آ

یکی از دالیل و 

چالش های عدم 

مشارکت اقتصادی 

ست. در  نان ا ز

بررسی جامعی در 

کشورهای اروپایی، 

درصد از زنان  11

 1در مقابل تنها 

درصد از مردان عدم 

اشتغالشان را به علت مسئولیت های خود در خانه و نگهداری از 

 فرزندان قید کرده اند.

 شکاف جنسیتی، بازار کار و اقتصاد کار رسمی و غیررسمی 

یکی دیگر از روندهای غالب در جهان در زمینه اشتغال زنان آن 

است که اکثریت زنان جهان در اقتصاد غیررسمی به کار مشغول 

درصد کارهای خارج از بخش  16هستند. در آسیای جنوبی 

کشاورزی زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد است. درحالی که در 

درصد از زنان در بخش  14آمریکای التین و کارائیب قریب 

 غیررسمی اقتصاد به کار مشغول هستند.

کار در بخش غیررسمی اقتصاد در برگیرنده کار در واحدهای 

اقتصادی کوچک، کارگاه هایی که خدمات و کاال را برای فروش 

ارائه می دهند، زنانی که مشاغل آزاد دارند، در خانه کار می 

کنند، دست فروش هستند و کسانی که از کودکان و افراد مسن 

نگهداری کرده و کارهایی از قبیل تمیزکردن خانه ها را دارند، 

است. اگر زنانی که در بخش کشاورزی کار می کنند هم در 
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سنت برآورد می  1برای زنان آمریکای التین تبار این تغییر تنها 

سنت در مقابل یک دالر مرد سفید  11شود؛ یعنی حقوق آنان از 

تغییر نموده  1621سنت در سال  11به  2816پوست در سال 

 است.

 شکاف جنسیتی امنیت شغلی 

قراردادی، کم  -زنان بیش تر از مردان در کارهای نیمه وقت

دستمزد، بدون حمایت اتحادیه های کارگری و بدون امنیت شغلی 

 48.2در جهان،  1621به کار مشغول اند. در بررسی های سال 

درصد زنان شاغل، از امنیت شغلی برخوردار نبوده اند؛ رقمی که در 

درصد این رقم  11.1درصد از مردان قرار می گیرد.  47.2برابر 

مربوط به زنان خاورمیانه 

ای است؛ رقمی که در برابر 

درصد از مردان قرار  11.6

 گرفته است.

شکاف جنسیتی در زمینه 

 محدودیت های اشتغال 

 86کشور،  241در بررسی 

درصد کشورها حداقل یک 

نونی  قا مورد محدودیت 

برای فرصت های شغلی 

برابر زنان وجود داشته اند. 

کشور، زنان فرصت های شغلی برای کار در  68از این تعداد، در 

 21تمام رشته هایی که مردان در آن شاغل هستند، نداشته و در 

را از زنان “  حق کار” کشور مردان خانواده و شوهران می توانند 

 خود سلب کنند.

 دالیل و چالش های مشارکت اقتصادی زنان 

درحالی که زنان شاغل با چالش های عدیده ای در جامعه مواجه 

هستند، دالیل عدم حضور فعال زنان در بازار کار در سطح جهانی 

 نیز قابل تامل است.

عدم وجود برابری جنسیتی، حق زن بر بدن خود، تصمیم  -2

گیری در مورد تعداد فرزندان و باروری که در کمیت ساعات کار 

اقتصاد غیررسمی به حساب آوریم، شکاف جنسیتی بازار کار 

 رسمی و غیررسمی به مراتب فزون تر خواهد بود.

درصد بازار کار رسمی را زنان تشکیل می  84.12دراوگاندا 

درصد این بخش از اقتصاد  16.74دهند، درحالی که در یونان 

 را زنان دارند.

 شکاف جنسیتی مزد برابر در مقابل کار برابر 

در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، زنان مزد کم تری 

در مقابل کار برابر دریافت می کنند و به طور متوسط دستمزد 

درصد دستمزد مردان است. البته این آمار  76  -61زنان 

عمومی شکاف جنسیتی عدم دریافت مزد برابر در مقابل کار 

برابر است. تبعیضات 

نژادی، قومی، مذهبی، 

نمندی  جنسیتی، توا

فیزیکی و غیره، هر 

کدام الیه های فزون 

یافت  برای در تری 

مزد برابر محسوب می 

کا  ی مر ند. در آ شو

اگرچه قانون مزد برابر 

در برابر کار برابر در 

2سال  8 7 به  1

تصویب رسید و همواره یکی از مطالبات جنبش زنان بوده اما 

هنوز این برابری به طور  -به ویژه برای زنان رنگین پوست-

 چشمگیری میسر نشده است.

سال(، شکاف جنسیتی در  11)2816-1621در خالل سال های

سنت کمتر شده است.  11این زمینه برای زنان سفیدپوست 

، در مقابل یک دالر مرد سفید پوست، 2816یعنی اگر در سال 

سنت دریافت می نمود این میزان در سال  76زن سفید پوست 

سنت تغییر مثبت داشته است. اما در خالل همان  11به  1621

سنت  8برهه زمانی این شکاف برای زنان سیاه پوست تنها 

سنت رسیده است.  71سنت به  17تغییر مثبت نموده و از 
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 بدون دستمزد زنان تاثیر مستقیم دارد.

عدم وجود امکانات اجتماعی برای زنان شاغل که با تکیه بر  -1

“ ارزش مبادله” به کاری که “  کار بدون دستمزد” آن بتوانند از 

داشته و از نظر اقتصادی ارزشمند باشد، حقوق و مزایا و 

بازنشستگی و سایر فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم اشتغال را 

 دارد، گذر کنند.

نهادهای نگهداری و مراقبت کودکان، نگهداری کودکان دبستانی 

بعد از ساعات مدرسه، نگهداری از  افراد 

مسن، امکانات رفاهی چنانچه با هزینه 

های کم و یا به صورت رایگان وجود 

نند زمینه  داشته باشد، زنان می توا

مساعدتری برای مشارکت اقتصادی داشته 

باشند. با این حال، حتی در کشورهای 

اروپایی و آمریکایی که چنین مراکز و 

نهادهایی وجود دارد، هزینه آن ها در 

بسیاری از موارد از حقوق و دستمزد زنان 

به ویژه در مشاغل آزاد و یا کارهایی با -

 ، امکان پذیر نیست.-حداقل دستمزد

امکانات رفاهی و وسایل زندگی  -1

مدرن، برقی و اتوماتیک چون ماشین 

لباسشویی، جاروبرقی و ماشین ظرفشویی 

زنان را کاهش داده و “  کار بدون دستمزد” می تواند ساعات 

 شرایط مساعدتری برای حضور آنان در بازار کار فراهم آورد.

به ویژه -عوامل فرهنگی، ارزش ها و باورهای اجتماعی  -4

، یکی از برجسته ترین -درکشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی

موانع مشارکت اقتصادی زنان است. نقش های جنسیتی، محدود 

نمودن فضاهای عمومی برای حضور زنان، کدهای رفتاری 

زن خانه ” فرهنگ سنتی غالب بر جامعه، انگاره هایی ذهنی چون 

، تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی و خصوصی و “ و مرد بیرون

سیاست های تحمیلی بر جامعه برای محدود نمودن زنان به 

، سنت، مذهب “ سالمت جامعه”فضای خصوصی خانه تحت لوای 

و فرهنگ، همه و همه نقش بازدارنده ای از حضور زنان در بازار 

 کار دارد.

قوانین و مقررات تبعیض آمیز برای اشتغال زنان، عدم  -1

جنسیتی، عدم -پاسخگویی دولت در برابر تبعیضات جنسی

پاسخگو دانستن بخش خصوصی توسط دولت، تبعیضاتی که 

زنان در محیط کار تجربه می کنند، عدم پیگیری و اجرای 

جنسیتی محیط کار به ویژه پاسخگو -عدالت در تعرضات جنسی

ندانستن بخش خصوصی در این امر، مهندسی جنسیتی نیروی 

کار و سیاست های زن ستیزانه برای 

محدود کردن حضور زنان مجرد در 

اقتصاد رسمی و ایجاد شرایط تشویق 

کننده برای عدم بازگشت زنان بعد از 

مرخصی زایمان، می تواند در راستای 

بازار کار  کاهش حضور زنان در 

 محسوب شود.

 زنان و حقوق کار 

لی و  مل ل ین ا ب سناد  بر ا عالوه 

استانداردهای حقوق و شرایط کار 

 )(ILOتوسط سازمان بین المللی کار 

کن،  پ نس  فرا ن ک یی  ها ن سند   ،

کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه 

زنان و کنوانسیون های منطقه ای از 

به طور  2878جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال 

ویژه بر حقوق کار زنان و عدالت جنسی جنسیتی در محیط کار 

 تاکید دارند.

اهداف توسط هزاره سازمان ملل، چالش های  1هدف شماره 

کار بدون ” برابر جنسیتی و توانمندی زنان را در راستای 

این هدف و  4زنان مورد توجه قرار داده است. در ماده “ دستمزد

برنامه عمل جهانی قید شده است که دولت های عضو سازمان 

ملل باید با به رسمیت شناختن و ارزش  نهادن بر کار بدون 

دستمزد زنان، با حمایت های اجتماعی و تشویق فرهنگ 

 مشارکت مردان در کارهای بدون دستمزد خانواده، گام بردارند.

 ایران، زنان و کار 

عدم وجود امکانات اجتماعی برای زنان شاغل که 

به کاری “ کار بدون دستمزد”با تکیه بر آن بتوانند از 

داشته و از نظر اقتصادی ارزشمند “ ارزش مبادله”که 

باشد، حقوق و مزایا و بازنشستگی و سایر فرآیندهای 

 مستقیم و غیرمستقیم اشتغال را دارد، گذر کنند.

نهادهای نگهداری و مراقبت کودکان، نگهداری 

کودکان دبستانی بعد از ساعات مدرسه، نگهداری از  

افراد مسن، امکانات رفاهی چنانچه با هزینه های 

کم و یا به صورت رایگان وجود داشته باشد، زنان 

می توانند زمینه مساعدتری برای مشارکت اقتصادی 

 داشته باشند.
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درصد  26.1درصد به  7، میزان مشاغل موقت از 1661  -1627

افزایش یافته است. نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان تحصیل 

کرده به ویژه در استان های غربی ایران بسیار باال است. نرخ 

درصد است و برای زنان  16-71بیکاری در بین جوانان این ناحیه 

 درصد برآورد شده است. 71-61تحصیل کرده 

میلیون  2.1، 1627  -1626میلیون فرد بیکار در  1.1به عبارتی از 

درصد دارای مدرک دانشگاهی بوده اند. بسیاری از زنان به  41یا 

های  شار لت ف ع

اقتصادی با دستمزدهای 

و حتی یک -بسیار کم 

، به کار -سوم مردان

ند. مشارکت  مشغول ا

اقتصادی زنان در ایران، 

یکی از پایین ترین 

جدول  ها در  شور ک

مشارکت اقتصادی زنان 

 جهان است.

کشور مشارکت اقتصادی زنان کم تر از  7، تنها در 1624در سال 

ایران برآورد شده است. با این حال نیز، حتی شش کشوری که 

شامل فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان می شوند، 

هیچ کدام پتانسیل و خواست اجتماعی و جمعی زنان ایران را برای 

حضور فعال در جامعه و شهامت و جسارت در طرح مطالبات خود 

ندارند. فلسطین، عراق، سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که 

در حال جنگ بوده و طبیعتاً اقتصاد این کشورها تحت تاثیر 

فرآیندهای مختلف ناشی از جنگ اعم از عدم امنیت سیاسی، 

 اقتصادی است.

چالش های زنان شاغل و آنان که فرصت های شغلی ندارند در 

ایران، به مانند سایر کشورهایی است که امروزه بالیای 

نئولیبرالیستی غرب بر سالمت اقتصادی آنان سایه افکنده است. 

خصوصی سازی نهادهای دولتی، اقتصاد مقاومتی و هدفمندی 

یارانه ها، از جمله استراتژی هایی است که بانک جهانی و صندوق 

درصد از جمعیت کارگران ایران را زنان تشکیل می  22بیش از 

دهند. علی رغم آن که اکثریت دانش آموختگان جامعه ایران را 

درصد از دانشجویان دانشگاه ها  71زنان تشکیل می دهند و 

زنان هستند، اما شکاف جنسیتی عظیمی )که چه بسا باالترین 

در سطح جهان باشد( در زمینه اشتغال زنان دانش آموخته 

وجود دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرعامل بنیاد توسعه 

کارآفرینی زنان و جوانان کشور از نرخ مشارکت اقتصادی کم 

درصدی  27تر از 

زنان در ایران خبر 

می دهد. شکاف 

ین  47 ب درصد 

نان  غال ز ت ش ا

تحصیل کرده در 

واقع عدم  بهره 

مندی جامعه از 

نیروی بالقوه ای 

است که می تواند 

در رشد و توسعه اقتصادی پایدار نقش مهمی ایفا نماید. وی 

زمانی که محدودیت ها و گروه های جدی ”تاکید می کند که 

مربوط به بخش فرهنگی زیرساختنی و عدم برخودباوری در 

 “.زنان گشوده شود، نیاز به زن و مرد کردن نیست

این اظهارات سیاست های کالن مهندسی جنسیتی بازار کار و 

عدم اراده دولت در زمینه برداشتن موانع مشارکت اقتصادی 

 زنان را نادیده می گیرید.

زنان زحمتکش و کارگر ایران که در کارگاه ها و کارخانه ها به 

کار مشغولند با تبعیضات گوناگونی نسبت به مردان مواجه 

، تنها 1626هستند. براساس آمارهای بانک جهانی در سال 

درصد از مردم ایران در صنایع مشغول به کار بوده اند.  11.1

هم چنین زنان بخش عمده نیروی کار غیر رسمی را تشکیل 

می دهند. کارها و حرفه های موقتی که امنیت شغلی ندارند 

نیز در ایران عمدتاً توسط زنان انجام می شود. در خالل دهه 

 عکس از مهرخانه
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بین المللی پول به کشورهای جهان ارائه می دهد و ایران نیز 

همان الگوها را دنبال کرده و امروز مصائب شدید تعمیق شکاف 

فقر و ثروت و قطبی شدن طبقه متوسط شهری با کاهش قدرت 

خرید اکثریت شهروندان و به خط فقر نزدیک شدن آنان را تجربه 

 می کند.

رشد قابل توجه زنان سرپرست خانواده و این امر که اکثریت آن 

ها مشاغل مناسبی ندارند، فصل دیگری از زنانه شدن فقر و 

چالش های اقتصادی زنان در ایران است. شهریور ماه سال 

درصد از زنان  66گذشته، خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که بیش از 

سرپرست خانواده شغل مناسبی ندارند. بر اساس سرشماری سال 

 11میلیون خانوار در ایران وجود دارد که در  12، در مجموع 2181

ست  پر سر ها  مرد صد،  در

درصد  21خانواده اند و در 

زنان. تعداد زنان سرپرست 

میلیون نفر  1خانواده قریب به 

است. زنان به طور عمده در 

بخش غیر رسمی اقتصاد به 

کار مشغول اند. امنیت شغلی 

به غایت کم تری از مردان دارند، در بسته شدن واحدهای تولیدی 

و خدماتی زنان نخستین افرادی هستند که کار خود را از دست 

می دهند، مزد برابر در مقابل کار برابر دریافت نمی کنند؛ با این 

میلیون از زنانی که با چنین چالش هایی مواجه هستند،  1حال 

 سرپرست خانواده نیز هستند.

سیاست های مهندسی جنسیتی در زمینه اشتغال زنان، محدودیت 

های شغلی برای زنان مجرد، کاهش ساعات کار زنان، 

بازنشستگی های زودرس و افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین 

بازگشت به کار، به صورت هدفمند حضور زنان در عرصه اشتغال 

و فعالیت های اجتماعی را محدود کرده است. به عالوه، زنان 

ایران عمده ترین نیروی انسانی کار در بخش خاکستری 

هستند که هیچ گونه نظارت و حمایتی از جانب دولت “ غیررسمی”

 ندارد.

مارچ زنان در برابر وزارت کار به درستی  1در فراخوان اجتماع 

 اشاره گردیده که:

بیش از نیمی از زنان بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و ” 

دستمزدهای بسیار اندک مشغول به کار اند و از حداقل حقوق 

قانونی محروم هستند. بخش زیادی از این کارگران غیر رسمی 

را مهاجران تشکیل می دهند که در مقابل روابط بهره کشانه 

کار آسیب پذیرند. زنان شاغل در بخش رسمی نیز با عدم 

امنیت شغلی، نظارت های نفس گیر بر پوشش و رفتار خود، 

نظیر مهد کودک پس از  -محدود کردن خدمات عمومی

بارداری و موانع سرسخت بر سر راه پیشرفت شغلی شان مواجه 

 “.اند

برابر به باالی بیکاری زنان  1این فراخوان هم چنین به نرخ 

نسبت به مردان اشاره نموده است. 

در این فراخوان قید شده است که 

طه ”  سل نان از  یی ز ها راه ر

مردساالری، سرمایه داری و انواع 

سلطه های دیگر بسیار طوالنی 

 “.است

آری، این راه طوالنی است و پر از 

فرازهای کوچک و نشیب های کالن برای زنان جامعه ما بوده 

است. اما زنان و مردان برابری طلب، آنان که  در جهت حقوق 

جنسیتی گام بر می دارند، -انسانی، عدالت اجتماعی و جنسی

هم چنان استوار و آرام به راه خود ادامه می دهند تا فردایی 

بهتر، روزهایی روشن تر و رهایی از سلطه مردساالری، سرمایه 

 داری و انواع سلطه های دیگر را به ارمغان بیاورند.

 
 پانوشت ها:

هندی، رعنا، مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج  .1

 1627می  28فارس، دانشگاه قطر، 

اسپینا، استبان، و تزتکوبا، سندرا، کار زنان: حقایق کلیدی و روند مشارکت  .2

 1627اکتبر  27اقتصادی زنان، وبسایت دنیای ما در آمار، 

آمار و ارقام: توانمندسازی اقتصادی، وبسایت کمیسیون زنان سازمان ملل  .3

 متحد

سال تغییر نکرده است،  11سالیر، کریستین، شکاف نژادی دستمزد در  .4

 1627جوالی  2مجله تایم، 
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 “.گفتم   یک روز زیبا خواهد رسید که تو به من افتخار خواهی کرد

شاپرک و دیگر دختران خیابان انقالب به هیچ جنبشی تعلق ندارند 

و یکدیگر را فقط از طریق رسانه های اجتماعی می شناسند. 

تحلیلگران محافظه کار در ایران این زنان معترض را یک پدیده نه 

چندان جدی و حاشیه ای دانسته و آن ها را به یکی از این سه 

شکل ارزیابی کرده اند. نخست، عامل نیروهای بیگانه دانسته اند. 

دوم، از نظر روانی و ذهنی، بیمار و سوم این که آن ها را روسپی 

قلمداد کرده اند. اما جالب این 

جاست که در برخورد با این پدیده، 

واکنش آن ها نشان از جدی 

گرفتن این اعتراض دارد. یک 

نشانه آن که در هر گوشه شهر 

دیده می شود، اضافه کردن قطعات 

مثلثی کوچک بر بلندی جعبه های برق است تا ایستادن زنان 

 معترض روی این جعبه ها غیرممکن شود.

من تاریخ مبارزات زنان را خوانده ”شاپرک به رادیو سوئد می گوید: 

ام و فکر کردم حاال نوبت من است. نمی توانم بنشینم و منتظر 

 “.بمانم تا دیگران به خاطر من رنج ببرند

به گزارش رادیو سوئد، شاپرک تصریح می کند که برایش سخت 

بوده است وقتی در آستانه سال نوی خورشیدی پیامی از مدرسه 

ساله اش گرفته که در آن به او گفته اند  ۳پسر 

بهتر است به خاطر سابقه مبارزاتی اش، در مراسم 

 جشن نوروز مدرسه شرکت نکند.
توضیح: نویسنده این مطلب که در رادیو سوئد منتشر شده، 

 است.  “ سیسیلیا اودن”

، تعداد محدودی از زنان ایرانی علیه حجاب ۰۲۷۸از ابتدای سال 

اجباری دست به اعتراض زده اند. آن ها روی جعبه های برق در 

خیابان ها ایستاده، روسری هایشان را بر سر چوبی گذاشته اند و 

 آن را تکان می دهند. این شیوه اعتراض شان است. 

با وجود این که تعداد این اعتراضات زیاد نبوده، اما عکس العمل 

شدید مقامات حکومتی ایران را به دنبال داشته است؛ به گونه ای 

که دو نفر از این زنان جوان، پس از بازداشت و بازجویی به زندان 

محکوم شده اند. زنانی که در اعتراضات اخیر علیه حجاب اجباری 

مشارکت داشتند اغلب تمایلی به حضور در رسانه ها و گفتگو با آن 

ها ندارند اما خبرنگار رادیو سوئد، سیسیلیا اودن با یکی از آن ها 

مصاحبه منحصر به فردی انجام داده است. شاپرک شجری زاده 

که در حال حاضر منتظر دریافت حکم 

خود به سر می برد در گفتگو با خبرنگار 

این ” رادیو سوئد در تهران می گوید 

اعتراض نه فقط درباره روسری بلکه 

سال  ۰۲درباره حقوق زنان بود و پس از 

زمانش رسیده بود که ما دراین باره به 

 “.یک نافرمانی مدنی دست بزنیم

او که از دختران معترض خیابان انقالب به شمار می رود به خاطر 

برافراشتن روسری خود بر سر چوبی در خیابان قیطریه بازداشت 

شد و یک هفته در زندان انفرادی به سر برد. شجری زاده، در حال 

حاضر به قید وثیقه آزاد است و منتظر است حکم دادگاه را دریافت 

کند. در میان این زنان جوان، دو زن دیگر به ترتیب به یک و دو 

 سال حبس محکوم شده اند.

وقتی سیسیلیا اودن، خبرنگار رادیو سوئد برای تهیه گزارش به 

خانه شاپرک می رود، پسر او را می بیند که در آشپزخانه نشسته 

است و تکالیف مدرسه اش را انجام می دهد. شاپرک در توصیف 

وقتی از زندان آزاد ” احساسات پسرش به رادیو سوئد می گوید: 

شدم پسرم به من گفت  مامان ، من که گفتم بیرون نرو! . من به او 

 زاده؛ یک روز زیبا خواهد رسید شاپرک شجری

 روزنامه نگار

 زهرا باقری شاد

عکس از رادیو سوئد  -شاپرک شجری زاده   
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نخست مستلزم شناختن “  سرکوب درویشان گنابادی” نوشتن از 

درویشان است. یعنی ابتدا این که درویشان گنابادی که هستند و 

چه می خواهند می باید تعریف شود، سپس از سرکوب آنان گفته 

 شود.

ما درویشان بیش تر از دو دهه است که آماج بگیر و ببند و بزن و 

نظام ایران  بکش حکومت هستیم و هر بار که بین ما و نظام بی

تنشی پیش می آید، سوژه تقبیح عده ای و تعریف عده ای دیگر 

می شویم. برخی ما را شکل دیگر مذهبی های حاکم می دانند و 

از این نگران و در هراسند که اگر حکومت به دست درویشان 

بیفتد، همان خون ها می ریزند که 

صوفیان صفویه ریختند. برخی نیز ما را 

گروه و سازمانی متشکل می دانند که در 

منازعات اجتماعی و سیاسی پشتیبان 

یکدیگر هستیم و از جانفشانی برای هم 

 مسلک هایمان دریغ نداریم.

البته که هر دو این برداشت ها از اساس 

غلط است و هیچ پی و پایه ای در واقعیت 

ندارد؛ زیرا ساخته توهم این دو گروه و 

ناشی از ناآشنایی ایشان با درویشان و 

اساساً برخاسته از عدم آگاهی آنان از 

تصوف است و بیراه نیست اگر بگوییم 

درویشان هزینه همین ناآگاهی و بی 

 اطالعی جامعه را می دهند.  

به دنبال غائله ای که در شهرستان کوار علیه درویشان  2186سال 

راه انداخته بودند، جمعی از خبرنگاران و وکالی درویشان که در 

، -که من نیز جزوشان بودم-“  مجذوبان نور” وبسایت خبری 

بازداشت و زندانی شدند. وقتی ما را به بند عمومی بردند و 

آورده  116زندانیان سیاسی فهمیدند عده ای درویش را به بند 

اند چنین فکر کردند که عنقریب با یک عده ریش دراز و 

  سبیل کلفت که در هر انگشت ده انگشتری درشت نگینِ

منقش به نقش طلسم و سحر دارند، هم بند خواهند شد؛ اما به 

که به تعبیر -محضی که ما را دیدند نگاه کلیشه ای غلطی 

تغییر کرد. زیرا یک عده آدم  -ایشان بود“  زاده توهم” شاملو 

قد کوتاه یا قد بلند و ریغماسی یا تنومند دیدند که نه در   ساده

ناصیه و ابرو و نه در چشم و دهان و قد و لباس هیچ تفاوتی با 

خودشان نداشتند. سیاسیون حتی نمی دانستند در کوار چه 

اتفاقی افتاده است و خبر نداشتند که حکومت تیر در کرده 

گلوله به بیضه اش خورده است “ بنانی”است و درویشی به نام 

و بی آن که شاید حتی قطره ای 

خون در بدنش مانده باشد، کشته 

پرسیدند    شده است. یا حتی از ما می

مگه درویشام کار سیاسی می ” 

یعنی همین قدر که عرض “  کنن؟

 کردم از ماجرا پرت بودند.

درویشان گنابادی گروه نیستند. با 

هم اگر هستند به قصد تشکیالت با 

هم نیستند. درویشان مرام سیاسی 

واحد ندارند. عده ای شان سلطنت 

طلب اند، عده ای طرفدار موسوی و 

خاتمی اند و عده ای شاید برای 

احمدی نژاد یقه پاره کنند. اما نه او 

که سلطنت طلب است می تواند بقیه را زیر عبای خودش ببرد 

و نه او که طرفدار احمدی نژاد است. به همین صراحت که 

عرض کردم بین دو درویش در مسائل سیاسی و اجتماعی 

 نویسنده و خبرنگار

 علیرضا روشن

ما درویشان بیش تر از دو دهه است که آماج بگیر 

و ببند و بزن و بکش حکومت هستیم و هر بار که بین 

نظام ایران تنشی پیش می آید، سوژه  ما و نظام بی

تقبیح عده ای و تعریف عده ای دیگر می شویم. 

برخی ما را شکل دیگر مذهبی های حاکم می دانند و 

از این نگران و در هراسند که اگر حکومت به دست 

درویشان بیفتد، همان خون ها می ریزند که صوفیان 

صفویه ریختند. برخی نیز ما را گروه و سازمانی 

متشکل می دانند که در منازعات اجتماعی و سیاسی 

پشتیبان یکدیگر هستیم و از جانفشانی برای هم 

 مسلک هایمان دریغ نداریم.
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زنده یادان ابراهیم باستانی پاریزی و همایون خرم و قاسم 

هاشمی نژاد و دیگر شهرگان شهر شرکت می کردند؛ زیرا ایشان 

هم درویش بودند. یا علی جورابی که اصالً در شهر شهرتی ندارد 

و به واسطه فروختن جوراب به این نام 

مشهور شده است. علی جورابی و قاسم 

لره که خنزر پنزر در کوچه حسینیه 

امیرسلیمانی بساط می کرد و آب انار و 

انبردست را با هم می فروخت )همین 

قدر مضحک که عرض می کنم(، هم 

همراه آن نامآوران کنار هم در مجالس 

می نشستند و ذکرکی می گفتند و یاد 

دوست می کردند و می رفتند خانه 

 شان.

حکومت ایران بعد از انقالب چون به 

هر جمعی انگولکی می رساند تا همه را 

زیر سلطه بگیرد درویشان را هم بی 

نصیب نگذاشت. حسینیه امیرسلیمانی را همان وقت در آتش 

 -سوختند. آقای خمینی گفت که من دهن آقای سلطانعلیشاه را 

هیچ نظر واحدی وجود ندارد. این ها فقط و فقط سر یک 

سفره با هم هستند؛ آن هم وقتی که به دیدار پیرشان می 

روند یا در مجالس درویشی شان شرکت می کنند. در این 

مجالس هم هیچ چیز پنهان و 

پوشیده ای ندارند. یا شعر حافظ و 

عطار و مولوی را به آواز می خوانند 

های شیخ و پیرشان  یا به صحبت

گوش می دهند و غالب این صحبت 

ها هم این است که همدیگر را 

دوست بدارید و در شادی و غصه با 

هم شریک باشید. جالب است بدانید 

در این مجالس از دکتر و استاد تا 

حمال و دستفروش کنار هم می 

می بندند و   نشینند و همگی چشم

ذکر می گویند، یا به پیر و بزرگشان 

به هر –نگاه می کنند و برای او 

گریه می کنند یا دست افشانی    –دانند نیت که خودشان می

می کنند. بد نیست بدانید در این مجالس چهره هایی چون 

در این مجالس از دکتر و استاد تا حمال و 

می   دستفروش کنار هم می نشینند و همگی چشم

بندند و ذکر می گویند، یا به پیر و بزرگشان نگاه می 

 –دانند به هر نیت که خودشان می–کنند و برای او 

گریه می کنند یا دست افشانی  می کنند. بد نیست 

بدانید در این مجالس چهره هایی چون زنده یادان 

ابراهیم باستانی پاریزی و همایون خرم و قاسم 

هاشمی نژاد و دیگر شهرگان شهر شرکت می کردند؛ 

زیرا ایشان هم درویش بودند. یا علی جورابی که اصالً 

در شهر شهرتی ندارد و به واسطه فروختن جوراب به 

 این نام مشهور شده است. 
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به واسطه تفسیر قرآن اش می  -که از اقطاب درویشان است 

بوسم. یا به محمدی گیالنی گفت درویشان در سایه حکومت 

اسالمی باید بتوانند زندگی کنند و از این حرف ها. حاال عده ای 

سایه را به سلطه می خواستند تغییر بدهند و المحاله برای تبدیل 

ای جز قداره کشیدن و شمشیر از رو بستن و  سایه به سلطه چار 

ریختند در قم حسینیه  14تهدید و ارعاب نداشتند. این ها سال 

شریعت درویشان را آتش زدند و با خاک یکی کردند و درویشان 

را تا می خوردند، زدند. خنده دار 

است که بدانید درویشان در دفاع از 

خودشان استکان نعلبکی هایی را 

که روزهای مجلس درویشی در آن 

چای می نوشیدند سمت حمله 

کنندگان پرت می کردند یا به جای 

سپر دریچه های کولر روی بام 

حسینیه را بین خودشان و سنگ 

هایی که از کوچه به سمت شان 

پرت می شد حمایل می کردند و 

چه انگشت ها که از لبه دریچه ها 

بیرون مانده بود از ضربات این 

سنگ ها له نشد و قطع نشد و از 

بین نرفت. در این وانفسا شماری از 

درویشان آمدند ریش سفیدی کنند. 

برای همین فکر کردند حضرات مقابل واقعاً انقالبی هستند. 

همین بیاینه آقای خمینی را زدند زیر بغل بردند نشان متحجران 

ببینید امام خمینی راجع به ما چی گفته؟ دست از سر ”دادند که 

؛ اما آن طرفی ها نامه امامشان را هم پاره کردند “ما بردارید پس

اون بابا یه چی گفته. اینی که االن هست چیز دیگه ” و گفتند 

ببینید آخر چه ساده دلی کودکانه ای در درویشان است. “. می گه!

فکر می کنند با ریش سفیدی می شود کار از پیش برد. 

درویشان، قداره حکومت را با چاقوی میوه خوری اشتباه گرفته 

بودند و فکر نمی کردند کاردی که به خیال ایشان برای تقسیم 

کردن میوه است، قرار است دل و روان و جسم آنان را قاچ کند. 

عده ای از درویشان که وکیل دادگستری بودند و از رسانه هیچ 

نمی دانستند، وقتی دیدند رسانه های حکومت و مملکت از 

نوشتن درباره درویشان ممنوع شده اند و به اصطالح رایج 

مشمول بایکوت خبری شده اند، تصمیم گرفتند عالوه بر کار 

حقوقی برای پیروان این سلسله عرفانی، کار رسانه ای هم بکنند 

و صدای این ظلم را به گوش دیگران برسانند. این شد که یک 

سایت خبری زدند به نام مجذوبان نور! آخر شما به این اسم 

دقت کنید. چه کسی روی سایت 

خبری اسم عاشقانه یا عارفانه 

می گذارد. این نشان می دهند 

ما درویشان هیچ اطالع درست و 

واضحی از رسانه نداریم و 

  مجذوبان نوری هم اگر ساخته

بوده ایم برای این بوده است که 

فریادمان را به گوش کسی 

برسانیم. خوشا که همین یک 

دانه را هم طاقت نیاوردند و به 

هزار حیل بساطش را برچیدند. 

این را این جا الزم است بگویم 

که دوستان و یاران من در 

مجذوبان نور اینک در زندانند و 

این حکومت طوری رفتار کرده 

است که اگر کوچک ترین صدایی از درویشی بلند شود، فی 

الفور آن را گردن مجذوبان نور بیندازند. به عبارتی این وبسایت 

یعنی -خبری شده است آلت سرکوب خود درویشان. من راقم 

فرقه ” ، باید مراقب هر کلمه و کالمم باشم تا -علیرضا روشن

و ده ها رسانه مشابه آن مانند خبرگزاری صوفیه گزک از “  نیوز

هایم نگیرد و یک تکه را نبرد و هزار جور وصله به آن  حرف

نچسباند و از آن وسیله تاخت و تاز و اعمال فشار بیش تر روی 

درویشان نپردازد. باید اعالم کنم مسئول تمام این حرف ها 

شخص من است و الزم نیست برای بستن و دوختن دهان من 

چهار نفر زندانی در تنگنا گرفتار شده را زیر فشار بگذارد و یک 

عده ای از درویشان که وکیل دادگستری بودند و از رسانه 

هیچ نمی دانستند، وقتی دیدند رسانه های حکومت و مملکت 

از نوشتن درباره درویشان ممنوع شده اند و به اصطالح رایج 

مشمول بایکوت خبری شده اند، تصمیم گرفتند عالوه بر کار 

حقوقی برای پیروان این سلسله عرفانی، کار رسانه ای هم بکنند 

و صدای این ظلم را به گوش دیگران برسانند. این شد که یک 

سایت خبری زدند به نام مجذوبان نور! آخر شما به این اسم 

دقت کنید. چه کسی روی سایت خبری اسم عاشقانه یا عارفانه 

می گذارد. این نشان می دهند ما درویشان هیچ اطالع درست و 

بوده   واضحی از رسانه نداریم و مجذوبان نوری هم اگر ساخته

ایم برای این بوده است که فریادمان را به گوش کسی برسانیم. 

خوشا که همین یک دانه را هم طاقت نیاوردند و به هزار  

 حیل بساطش را برچیدند. 
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واکنش خبری شدیدتر از سوی درویشان. بعد از بروجرد نوبت به 

اصفهان رسید و پس از آن نوبت به کوار که باالتر ماجرایش را 

عرض کردم. درویشان پس از واقعه کوار دست به حرکات 

جمعی منظم برای حمایت از برادران زندانی شان زدند. در فاصله 

چهار سال انواع و اقسام اعتصاب غذا، 

انفرادی رفتن، تحصن و تجمع، ایجاد 

کمپین و حتی نامه نوشتن برای رفتن 

به زندان از سوی درویشان پی گرفته 

شد. حکومت ریشه تمام این اعتصاب و 

می “  مجذوبان نور” اعتراض ها را در 

دید و به نظرش می آمد که مجذوبان 

دهی می  نور توسط دکتر تابنده خط

شود. بنابراین از مجذوبان و شخص 

دکتر تابنده کینه به دل گرفت. دکتر 

تابنده را در خانه اش زندانی کرد و 

رفت و آمدش را زیر کنترل گرفت و با 

مجذوبان به روش هایی چندش انگیز بنای عناد گذاشت. ده ها 

درست کردند و  -که پیش تر اسم بردم-سایت و کانال تلگرام 

فتنه ” عده ساده دل را علیه من بشوراند و باز بانگ بردارد که 

 چه گرفتاری شده ایم.“. جدید مجذوبان نور کلید خورد

به هر رو، این مجذوبان نور بنا کرد به انتشار و درج اخبار 

مربوط به درویشان. حکومت که آمده بود با تخریب حسینیه 

درویشان در قم از شر آنان خالص 

با تشکیل جلسه فوری  شود )

شورای تامین در قم(، دید نه تنها 

به مقصود نایل نشده، بلکه یک 

سایت خبری هم برای آنان دست و 

پا کرده. باز هم فشار را بیش تر 

کردند و این بار حسینیه بروجرد را 

تخریب کردند. آن جا هم درویشان 

با قابلمه و بشقاب و نعلبکی رفتند 

به جنگ کوکتل مولوتف و گاز 

اشک آور و قمه و لوله و چه و چه. 

و باز مانند قم، حسینیه با خاک 

یکی شد و موجی از درویشان روانه زندان شدند. و باز دادگاه 

هایی غیرقانونی و دوباره بایکوت خبری شدیدتر و دوباره 

در فاصله چهار سال انواع و اقسام 

اعتصاب غذا، انفرادی رفتن، تحصن و تجمع، ایجاد 

کمپین و حتی نامه نوشتن برای رفتن به زندان از 

سوی درویشان پی گرفته شد. حکومت ریشه تمام این 

می دید و “ مجذوبان نور”اعتصاب و اعتراض ها را در 

به نظرش می آمد که مجذوبان نور توسط دکتر تابنده 

دهی می شود. بنابراین از مجذوبان و شخص  خط

دکتر تابنده کینه به دل گرفت. دکتر تابنده را در خانه 

اش زندانی کرد و رفت و آمدش را زیر کنترل گرفت 

و با مجذوبان به روش هایی چندش انگیز بنای 

 عناد گذاشت. 
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شروع به تخریب سایت مجذوبان نور کردند. اما خبرنگاران 

مجذوبان دست از کار نکشیدند و به کار سایت ادامه دادند. ایادی 

حکومت این بار نقشه یک توطئه را 

ریختند. شایعه کردند که قرار است دکتر 

تابنده بازداشت شود. شایعه کردند که می 

خواهند سر کوچه منزل ایشان در گلستان 

هفتم گیت بازرسی بزنند. از آن سو در 

درویشان شور حسینی ایجاد کردند که آی 

و جماعت باید از پیرتان دفاع کنید. 

همزمان از شوربایی که ساخته بودند 

مقدمات یک دسیسه را چیدند. در کنار فیلم 

های منتشر شده در فضای مجازی و 

شهادت درویشان دیگر، به عنوان فردی که 

در صحنه اعتراضات حضور داشت و از 

نزدیک شاهد آن چه گذشت، بود درویشان را در آن کوچه گرد 

هم آوردند و همزمان این تجمع را به 

گردن مجذوبان نوری ها انداختند. 

یک عده از سوی حکومت گسیل 

شده بودند و شعارهای سیاسی در 

جمع درویشان می دادند. به چشم می 

دیدم که درویشان برای مرزبندی 

فریاد می کشیدند که ما قصد سیاسی 

نداریم. برای دفاع آمده ایم. حکومت 

در بار اول در غائله گلستان هفتم 

چنان وانمود کرد که بله ما از 

درویشان شکست خوردیم. چند تا 

مامور درجه ده غیر مسلح را سوار 

موتور کرد و سیل شان کرد بین 

درویشان. درویشان هم این موتوری 

ها را می گرفتند و نمی گذاشتند در 

بنده جوالن  حدود منزل دکتر تا

ببین ” بدهند. می گرفتند و آن ها را تحویل پلیس می دادند که 

همان طور که “.  آقای پلیس! اینا دارن ما رو تحریک می کنن

می بینید بازی ای درست کردند که درویشان احساس دالوری 

کنند. به نظر بنده این قپی آمدن برای 

نقشه چینان فرصت مناسبی بود که نقشه 

شان را وارد مرحله دوم کنند. این بار 

دیگر خبری از چهارتا موتوری نبود. صبح 

بهمن ماه و در شروع این صحنه  16روز 

آرایی خطرناکی که درویشان در آن 

یروی  نده ن تار شده بودند، فرما گرف

انتظامی تهران راساً وارد کار شد. لباس 

طور. ریختند سر  شخصی ها هم همین

درویشان و بزن و بکشی مفصل راه 

انداختند. عده بی شماری را روانه زندان 

کردند و شکنجه کردند. اینان زندان ها را 

از قبل برای پذیرش تعداد زیادی زندانی آماده کرده بودند. در 

رسانه هایشان هم جوری وانمود 

کردند که گویی درویشان شورش 

  کرده اند. در حالی که کدام بی

خردی شورش را محدود می کند 

به یک کوچه و مقابل یک خانه!؟ 

درویشان اگر قصد شورش داشتند 

به گلستان هشتم و نهم و دهم و 

ششم هم می رفتند. چرا خودشان 

را در یک کوچه محصور کنند و 

بدهند دست لباس شخصی ها که 

  آن طور پاره پوره شان کنند؟

سرانجام در سحرگاهان آن روز 

صدها درویش زندانی شدند. سایت 

مجذوبان نور به تعطیلی کشانده 

نده  ب تا نورعلی  شد. و دکتر 

مجذوبعلیشاه به حصری دوچندان 

 گرفتار آمد. و حکومت به خواسته اش رسید. 

شایعه کردند که قرار است دکتر تابنده 

بازداشت شود. شایعه کردند که می خواهند سر 

کوچه منزل ایشان در گلستان هفتم گیت بازرسی 

بزنند. از آن سو در درویشان شور حسینی ایجاد 

کردند که آی جماعت باید از پیرتان دفاع کنید. و 

همزمان از شوربایی که ساخته بودند مقدمات یک 

دسیسه را چیدند. به شهادت فیلم های منتشر 

شده در فضای مجازی و هم چنین شهادت 

شاهدان عینی ماجرا، درویشان را در آن کوچه 

گرد هم آوردند و همزمان این تجمع را به 

 گردن مجذوبان نوری ها انداختند. 

بهمن ماه و در شروع این صحنه آرایی  16صبح روز 

خطرناکی که درویشان در آن گرفتار شده بودند، فرمانده 

نیروی انتظامی تهران راساً وارد کار شد. لباس شخصی ها هم 

طور. ریختند سر درویشان و بزن و بکشی مفصل راه  همین

انداختند. عده بی شماری را روانه زندان کردند و شکنجه 

کردند. اینان زندان ها را از قبل برای پذیرش تعداد زیادی 

زندانی آماده کرده بودند. در رسانه هایشان هم جوری وانمود 

کردند که گویی درویشان شورش کرده اند. در حالی که کدام 

خردی شورش را محدود می کند به یک کوچه و مقابل   بی

یک خانه!؟ درویشان اگر قصد شورش داشتند به گلستان 

هشتم و نهم و دهم و ششم هم می رفتند. چرا خودشان را در 

یک کوچه محصور کنند و بدهند دست لباس شخصی ها که 

 آن طور پاره پوره شان کنند؟ 
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سخن آخر این که حکومت ایران می توانست به جای این همه 

افروزی و بگیر و ببند، به روزنامه ها و رسانه ها اجازه انتشار   آتش

اخبار درویشان را بدهد؛ زیرا در این صورت هیچ 

لزومی به تاسیس سایت خبری مجذوبان نور نمی 

بود. می توانست به درویشان نه به دیده دزد و 

مخل امنیت، که به دیده یک عده شهروند که به 

مسلک و منشی تاریخی معتقدند بنگرد و اجازه 

بدهد در دادگاه وکیل ببرند و قاضیان صدای آن 

ها را بشنوند و مستنداتشان را ببینند و اصول 

دادرسی را رعایت کنند. اما دریغ که جای این 

کارهای ساده، شاخ و شانه کشید و ماشین آب 

پاش آورد و لباس شخصی گسیل کرد و زد و کشت و آتش گشود 

 و زندان کرد و شکنجه کرد و عذاب داد و عذاب داد و عذاب داد. 

تلخ است ابراز این که حکومت ایران برخورد با تمام مسالک 

طریقت را در دستور کار خود گذاشته است. نوربخشی ها را آن 

طور به انزوا کشاندند و تعطیلشان کردند و با 

صفی علیشاهی ها آن کارها کردند. در سلسله 

گنابادی مشکل ایشان با شخص آقای دکتر 

نورعلی تابنده است و با هر درویشی که راه و 

روش این مرد حقوقدان را می پسندد. اما دکتر 

کسی نرفته است و زیر    نورعلی تابنده زیر سایه

سلطه هیچکس هم نخواهد رفت. این پیرمرد 

و اندی سالگی هنوز به آبادانی کشورش  86در 

فکر می کند وگرنه که پیرانی در این سن، باید 

آبیاری  بر صندلی ننویی بنشینند و از طراوت گل های باغ تازه 

 شده نفس تازه کنند.

حکومت ایران می توانست به 

افروزی و بگیر   جای این همه آتش

و ببند، به روزنامه ها و رسانه ها 

اجازه انتشار اخبار درویشان را 

بدهد؛ زیرا در این صورت هیچ 

لزومی به تاسیس سایت خبری 

 مجذوبان نور نمی بود. 



 زیست درویشان در ایران؛ 

 از تخریب خانقاه ها، تا سرکوب پیروان
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داشتن عقاید مغایر با عقاید ترویجی و تبلیغی سیستم حکومت 

مرکزی، همیشه با طرد و سرکوب مواجه بوده است. چه عقاید و 

 باورهای مذهبی و طریقتی بوده باشد، چه عقاید و تفکرات سیاسی. 

 جریان های سیاسی:

به وضعیت موجود “  معترض” و “  منتقد” جریان های سیاسی یا 

سیستم حاکم هستند. نحوه برخورد و کنش “  مخالف” هستند، یا 

آن ها نیز نسبت به نوع مشی سیاسی شان از اصالح، سهیم شدن 

 در قدرت تا تغییر ساختاری، متغیر است.

حاکمیت نیز بسته به فعالیت آن ها، از فعالیت های مدنی، حقوق 

بشری و حوزه زنان و دموکراسی خواهی تا ایجاد شکاف در هسته 

سخت قدرت برای تغییر، برخوردهای متفاوتی را اتخاذ می کند. از 

بازداشت و احکام تعلیق و جریمه و حبس چند ماهه تا حبس های 

 طوالنی و ابد و اعدام.

 جریان های مذهبی و عقیدتی:

این طیف بدون سودای قدرت و سیاست، بیش تر در پی کسب 

آزادی عمل برای ادامه بقای حیات فکری و مذهبی و اعتقادی و 

خود هستند. آن ها خود را واجد حقوقی می دانند که به صورت 

قهرآمیز از آن ها سلب شده است. حاال بسته به میزان گستردگی 

 جمعیت، نوع مقاومت و هژمونی آن ها نیز فرق می کند.

 جریان های قومی:

جریان های قومی در چند سطح عمل می کنند. اول از همه روی 

حقوق قومی و ملی و زبانی خود پافشاری می کنند، بعد در سطوح 

مختلف سودای قدرت و استقالل دارند، هم تالش می کنند نوع 

نگرش و سیاست های قدرت مرکزی را به نسبت فرهنگ 

 تفکرات قومی خود تغییر دهند.

جریان های قومی علی رغم داران بودن سطح وسعی از مردم، 

به دلیل توده وار بودن و تشتت در نوع نگرش به سیاست، اقبال 

 کم تری نسبت به موفقیت در پیگیری مطالباتشان دارند.

برخورد حاکمیت با همه این جریان ها یکسان است: برخورد 

امنیتی. اما شدت آن بسته به قدرت و فعالیت و نوع مطالبات آن 

 ها متفاوت است.

سخت ترین برخورد با جریان هایی است که، یک: با رد 

ایدئولوژی و سیاست ورزی حاکمیت، قصد تغییر ساختاری 

دارند. این جریان ها می توانند به لحاظ آمار جمعیتی فعالین و 

طرفدارانی از چند صد نفر تا میلیون نفر داشته باشند. دو: به 

دلیل دارا بودن هواداران و گستردگی پیروان، قدرت سازماندهی 

 و هژمونی داشته باشند.

در دنیایی جدید، مذهب جایگاه تاریخی خود را در معنادهی به 

زندگی انسان ها از دست داده است. انسان عصر جدید، غالباً، یا 

مذهب گریز و خداناباور است، یا به جای مذهب دنبال معنویتی 

است که خالء ایمان مذهبی تاریخی را پر کرده و تهی از معنا 

نباشد. یکی از دالیل اصلی گسترش عرفان های نوظهور همین 

است. هم آن جزمیت قوانین مذهبی را ندارد، هم آزادی عمل 

بیش تری برای پیروانش دارد، هم به زعم ایمانیان، مفری برای 

 انسانِ دچار شده و سردرگم در جهان پیچیده امروز است.

عالوه بر مختصات دین باورانه عصر جدید، چند دهه اخیر هم 

به دلیل سیاست های دین ورزانه حاکمیت در ایران، هر روز بر 

تعداد مردمانی که از مذهب گریزانند، افزوده می شود. بنابراین 

شبیه شکل جهانی آن، هم عرفان های نوظهور و نگرش های 

کیهانی بیش تر می شود، هم جریان هایی مثل درویشان که 

 تاریخیت نیز دارند، ظهور بیش تری پیدا می کنند.

 آسیب شناس اجتماعی

 امیر چمنی
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علما و مراجع تقلید، عدم اقامه نماز در مساجد و اقتدا نکردن به 

امامان جماعت، شارب مردان درویش، حکم تحریم تریاک، تجمع 

در حسینیه ها و مکان های خاص به جای مساجد، جدایی دین از 

سیاست و مواردی نظیر این ها را دستاویز مخالفت با تصوف قرار 

داده و به همین واسطه گاه تا 

یز  ن یان  اعالم ارتداد صوف

پیشرفته اند. کسانی هم چون 

ضل  فا هجت،  ب یت اهلل  آ

شیرازی،  کارم  م نی،  کرا ن ل

سیستانی و مصباح یزدی طی 

فتواهایی با اندکی اختالف 

رسماً رفت و آمد و معامله و 

وصلت با صوفیان را مکروه و 

عدم انجام آن را احتیاط واجب 

دانسته اند و تصوف و درویشی را در زمره فرق ضاله و گمراه 

جز -کننده عنوان نموده اند. سایر روحانیون مطرح و تراز اول نیز 

، عموماً به صورت غیررسمی این نظرات را -تعداد انگشت شماری

 با اندکی تسامح تائید نموده اند.

دلیل دوم، محبوبیت در حال گسترش این 

طرز فکر در جامعه و افزایش جمعیت پیروان 

، به -خصوصا گرایش چشمگیر جوانان-آن 

 (2این مکتب است . )

 وضعیت درویشان در ایران

چنانچه در باال نیز ذکر شد، به دالیل فقهی و 

ایدئولوژیک، درویشان و هر جریان دیگری 

که قرائت ایمانی شان با قرائت رسمی جریان 

حاکمیت متفاوت باشد، غیرخودی، ضاله و 

انحرافی تلقی شده و مستوجب برخورد 

هستند. درویشان، بهاییان، نوکیشان مسیحی 

و برخی از دیگر جریان های مذهبی، به چنین سرنوشتی دچار 

 شده اند.

“ باورمند” از نگاه حاکمیت، جریان های مذهبی و عقیدتی که 

بوده و تفکراتشان هم راستا با مذهب و ایدئولوژی “  ایمانی”و 

حاکم نیست، و پیروانشان زیست سیاسی و اجتماعی خود را 

بدون هیچ نوع مماشات و کوتاه آمدنی بر پایه ایمان به عقیده، 

استوار کرده اند، خطرناک 

تر هستند. زیرا پیروان 

سرسخت بیشماری دارند 

نه ” که به راحتی برای 

تن ف ست “ گ خوا ، و 

کان  م شان، ا بات ل طا م

ندهی و تشکیل  سازما

یک جمعیت بزرگ را دارا 

 هستند.

حاال نوع برخورد با این 

 امنیتی است. -جریان ها نیز در دو سطح فقهی و سیاسی

 مخالفت اهل شریعت و حاکمیت با درویشان عمدتاً بر دو محور 

 اصلی استوار است.

دلیل اول که توسط روحانیون و علمای 

ظاهری و قشری گرا ارائه و تبلیغ می 

گردد، وجوه اختالف ظاهری در عملکرد 

و اعتقادات درویشان با گفته ها و کردار 

حاصل از استنتاجات فقهی علمای شیعه 

است که با استناد  به  آن مکتب، 

درویشی را التقاطی و بدعت می نامند. 

التقاطی در لغت به معنای گزینشی و 

گردآوری شده و بدعت نیز به معنای 

 نوآوری است.

این گروه مواردی نظیر مفاهیم قطب، 

فکر و ذکر، تقسیم بندی اسالم به دو 

قسمت شریعت و طریقت، عدم اعتقاد به والیت فقیه، تبدیل 

خمس و ذکات به عشریه و عدم پرداخت آن به نمایندگان 

کسانی هم چون آیت اهلل بهجت، 

فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سیستانی و 

مصباح یزدی طی فتواهایی با اندکی اختالف 

رسماً رفت و آمد و معامله و وصلت با صوفیان 

را مکروه و عدم انجام آن را احتیاط واجب 

دانسته اند و تصوف و درویشی را در زمره 

فرق ضاله و گمراه کننده عنوان نموده اند. 

جز -سایر روحانیون مطرح و تراز اول نیز 

، عموماً به صورت -تعداد انگشت شماری

غیررسمی این نظرات را با اندکی تسامح 

 تائید نموده اند.
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محرومیت از تحصیل، محرومیت از کار، محرومیت از حقوق 

اجتماعی و شهروندی، بخشی از همین سرنوشت محتوم پیروان 

 این جریان ها است.

درویشان حداقل از دهه هشتاد به بعد با اتخاذ سیاست های 

نه در مقابل هر نوع  گرا مدارا

برخوردی با نوشتن نامه، مذاکرات 

مختلف و این قبیل کارها تالش 

می کردند به صورت مسالمت 

آمیز و بدون هیچ نوع تنشی از 

عی  ما ت ج نی و ا سا قوق ان ح

پیروانشان صیانت کنند. و از 

خشونت پرهیز می کردند. بارها 

خانقاه هایشان تخریب شد، پیروانشان زندانی و اعدام شدند، قطب 

هایشان تبعید و محل تجمعاتشان پلمب شد؛ اما هم چنان مدارا 

کردند. در سال های اخیر نسل جدید درویشان که نگاه تازه ای به 

سیاست، اجتماع، حقوق شهروندی و حتی خود آیین درویشان 

داشتند، و از محرومیت های پیوسته، به ستوه 

زدند که در “  مقاومت” آمده بودند، دست به 

“ خشونت” ، به “ مقاومت” قرائت حاکمیت این 

تعبیر شد. در تئوری های سیاسی، چنین 

مقاومتی که منجر به خشونت می شود، به 

 نیز تعبیر می شود.“ خشونت مقدس”

آلن بدیو در یکی از مصاحبه هایش در باب 

خشونت می گوید:  مسئله خشونت مسئله 

بسیار پیچیده ای است؛ ولی چرا؟ از محاالت 

است که بگوییم خشونت هرگز! نمی توانیم 

این را بگوییم، چرا که می دانیم که وضعیت 

هایی خاص وجود دارد که در آن ها خشونت، 

است. هم “  ضرورت” مثالً خشونت دفاعی در برابر متجاوز یک 

چنین می دانیم که خشونت قدرت واقعی ویرانگری در مقابل خود 

 سیاست دارد .

ناصر زرافشان طی یادداشتی در باب التقاط مفهوم قهر و خشونت 

می نویسد:  خشونت مربوط به رابطه دو شهروند معمولی و در 

سطح یکدیگر است و البته از دیدگاه اخالقی و فرهنگی در روابط 

انسانی ناپسندیده و محکوم است، حال آن که قهر مقوله ای 

تاریخی است و مربوط به رابطه حاکمیت و مردم با یکدیگر است. 

جامعه ناگزیر پیشرفت می کند 

و تغییر می یابد و البته که همه 

ترجیح می دهند این تکامل 

تاریخی خود را بدون آن که از 

بینی کسی خون جاری شود، 

طی کند. اما چه می توان کرد 

آن ها که منافعشان در حفظ 

وضع موجود است حرکت 

جامعه به جلو را ترمز می کنند و همین ها هم هستند که همیشه 

پیشرفته ترین افزارهای اعمال قهر را که با پول خود مردم تهیه 

کرده اند در زراد خانه های خود انبار می کنند و همین ها هستند 

 که همواره علیه مردم از قهر استفاده کرده اند و می کنند.

بله. البته که مردم ترجیح می دهند آرام و 

بی آنکه از بینی کسی خون آید پیشرفت 

کنند، اما آزادی و پیشرفت بدون عدالت 

اجتماعی، به دست آمدنی نیست و نتیجه 

این شده است که به قول ژوزف دو مستر 

از برگ برگ تاریخ بوی گند خون بلند 

است و از روز اول در این روند پر درد و 

مصیبت تکامل تاریخ، قهر نیز پا به پای 

تالشی که مردم برای پیشرفت و احقاق 

حقوق خود در برابر زورمندان و حاکمیت 

ها می کرده اند، حضور و وجود داشته 

 (1است . )

، سلسله اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد 87در دی ماه سال 

که همه ریشه در نارضایتی عمومی طی چند دهه اخیر داشت. 

مردمِ به ستوه آمده از فقر مالی و معیشتی، به خیابان ها آمده 

بودند تا شاید راهی برای برون رفت از بحران های موجود پیدا 

آلن بدیو در یکی از مصاحبه هایش در باب 

خشونت می گوید:  مسئله خشونت مسئله 

بسیار پیچیده ای است؛ ولی چرا؟ از محاالت 

است که بگوییم خشونت هرگز! نمی توانیم 

این را بگوییم، چرا که می دانیم که وضعیت 

هایی خاص وجود دارد که در آن ها خشونت، 

مثالً خشونت دفاعی در برابر متجاوز یک 

است. هم چنین می دانیم که “ ضرورت”

خشونت قدرت واقعی ویرانگری در مقابل خود 

 سیاست دارد .
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نفر بازداشت شدند، اما هم  166خوردند، زخمی شدند، بیش از 

چنان مقاومت کردند. دو روز مقاومت و تسلیم نشدن، بعد از دهه 

شصت، تجربه جدید محسوب می شود. اما بهای این مقاومت 

اعدام محمد ثالث و حبس های طوالنی مدت سایر بازداشتی ها 

است. و قطعاً محرومیت ها و محدودیت های شدید تری برای 

 درویشان در پی خواهد داشت.  

 تاریخچه برخورد امنیتی با درویشان و تخریب خانقاه ها

 تبریز:

ترویج ” نیروهای کمیته انقالب اسالمی تبریز، با ادعای  71سال 

، به “ تفکرات الحادی از طرف درویشان و فاسد کردن جوانان

خانقاه درویشان نعمت الهی 

در خیابان ثقه االسالم و 

همجوار با مقبره الشعراء 

حمله کرده و پس از درگیری 

با درویشان، به زور اسلحه 

همه را از خانقاه بیرون کرده 

و قدیمی ترین خانقاه شهر با 

ساله که در دهه  16قدمتی 

مرمت شده بود را با  46

بولدوزر با خاک یکسان می 

کنند. آقای خمسه ای، پیرِ 

ساله بود در همانجا در حیاط  86خانقاه تبریز را نیز که پیرمردی 

خانقاه می نشانند تا شاهد تخریب خانقاه باشد. خمسه ای یک 

 هفته بعد از این ماجرا فوت می کند.

 روستای اوچ تپه در میاندوآب:

، از درویشان اهل حق، به خدمت “ حسین محمدی”   68در مرداد 

سربازی می رود. طبق آیین اهل حق، پیروانشان باید سبیل داشته 

باشند. حسین که از دستور فرمانده پادگان برای کوتاه کردن 

سبیل، تمرد می کند، روحانی و یکی از افسران پادگان با انداختن 

دعوای شیعه و سنی کاری می کند که حسین به دلیل نداشتن 

امنیت جانی، مجبور به گرفتن مرخصی و فرار از خدمت سربازی 

کنند. اعتراضات دی ماه، جنبش اعتراضی گرسنگان و 

فرودستان بود. بیکاری، فقر، محرومیت، بی حقوقی کارگران، 

وضعیت مالباختگان و سپرده گذاران موسسات مالی، انواع 

آسیب های اجتماعی، مطالبات زنان، از بین رفتن محیط 

زیست و غیره مواردی بودند که وضعیت بحرانی چند ماه اخیر 

 را دامن زد.

در ادامه این اعتراضات، درویشان گنابادی نیز از گزند 

برخوردهای امنیتی به دور نمانده، و در بهمن ماه خیابان 

گلستان هفتم در پاسداران تهران صحنه درگیری بین نیروهای 

امنیتی و پیروان درویشان گنابادی شد. هواداران آقای تابنده 

گفتند که تجمع آن ها 

برای حفاظت از قطب 

بادی از  نا گ شان  دروی

هرگونه تعرض احتمالی از 

سوی ماموران امنیتی و 

لباس شخصی بوده است. 

چرا که برخی از رفت و 

آمدها به منزل آقای تابنده 

به  تهی  من در روزهای 

یت  محدود با  یری  گ در

ماموران امنیتی مواجه بوده 

 است. 

درویشان از نوع و شدت برخوردها به ستوه آمده بودند. جان به 

لب شده بودند و دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند. 

مجبور بودند آخرین سنگر را حفظ کنند. آن ها در مقابل 

-نیروهای نظامی مستقر در خیابان های اطراف گلستان هفتم 

، برای پاسداری و صیانت از حیثیت -که مجهز و مسلح بودند

ایمانی و انسانی خود، با دست خالی و سپر انسانی، دست به 

“ قتل” و “  حمله” ، “ خشونت” زدند، اما متهم به “  مقاومت” 

شدند. وقتی گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای از طرف 

پلیس شلیک شد، به ناچار دست به سنگ و چوب بردند. کتک 

عکس از مجذوبان نور  -نمونه ای از تهدید درویشان در خرمشهر   
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شود. یکی از فرماندهان ارشد به سنی ها گفته بود: او را بکشید. 

 من جوابش را می دهم. چون برای این ها قصاص وجود ندارد.

 آقای سلطانعلی محمدی به همراه تعدادی از اهالی روستای اوچ 

تپه میاندوآب، با نوشتن نامه هایی به مسئوالن محلی و کشوری 

از جمله به وزارت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و رهبر 

جمهوری اسالمی، خواستار احترام به عقاید اهل حق و مصونیت 

آنان از توهین و اهانت در پادگان ها 

و ادارات شدند و به تبعیض در 

استخدام و بازنشستگی پیش از موعد 

پیروان اهل حق به دلیل اعتقاداتشان 

اعتراض کردند. پیگیری ها و نامه 

های سرگشاده اهالی روستای اوچ تپه 

نتیجه ای  ۸۰-۸۲طی سال های 

نداشت و در برخی اوقات با واکنش 

ها و اعمال فشار نیروهای امنیتی 

 مواجه شد.

، اقدام آقای سلطانعلی ۷۵۸۰در سال 

محمدی برای چاپ کتابی در زمینه 

عقاید اهل حق و نصب تابلوهایی با 

مضامین اعتقادات اهل حق بر سر در 

گاوداری اش در روستای اوچ تپه، با 

واکنش و ممانعت مقامات محلی روبه 

رو شد و با احضار و بازداشت موقت تعدادی از پیروان اهل حق 

ادامه یافت. مصوبه شورای تامین شهرستان برای برچیدن تابلوها 

و اصرار جمعی از پیروان اهل حق بر اعتقادات مذهبی خود، در 

در محل  ۷۵۸۵نهایت به دو درگیری مسلحانه در مهر ماه سال 

گاوداری روستای اوچ تپه انجامید. این دو درگیری به کشته شدن 

شش تن از اهالی روستا و سه تن از افسران نیروی انتظامی و 

تن دیگر انجامید. فرمانده نیروی انتظامی  ۰۲زخمی شدن 

میاندوآب، سلطانعلی محمدی و پسرش از جمله کشتگان این 

درگیری بودند. بهروز، برادر آقای مهدی قاسم زاده نیز در درگیری 

دوم در هفت مهرماه کشته شد. پس از این درگیری ها، تجهیزات 

گاوداری، کارخانه شیر پاستوریزه و مزارع کشاورزی مرتبط از 

سوی دولت تخریب شد و تعدادی از اهالی روستا بازداشت شدند. 

دست کم سه تن از درویشان اهل حق تحت تعقیب نیز، به 

فرمان قطب خاندان آتش بیگی خود را تسلیم نیروهای امنیتی 

کردند. بازداشت شدگان حادثه محاکمه شده و به مجازات های 

به اتهام  16زاده، در اسفند  مختلف از جمله اعدام )مهدی قاسم

اقدام مسلحانه علیه نظام در زندان 

ارومیه اعدام شد( و حبس های 

 (1طوالنی مدت محکوم شدند . )

 تخریب حسینیه درویشان در قم:

، در پی ناآرامی بر سر ۷۵۸۰ بهمن 

بستن حسینیه درویشان نعمت 

اللهی گنابادی در شهر قم، گزارش 

شد که حسینیه آن ها و دو منزل 

مسکونی مجاور آن که به دو تن از 

درویشان و خویشاوندان متولی 

حسینیه تعلق داشته، به صورت 

شبانه به آتش کشیده شده و 

تخریب شده است. شاهدان عینی 

گفتند که یک روز پس از حمله به 

حسینیه و دو منزل مجاروش، 

نشانی از ساختمان ها نیافتند. این 

حسینیه سه سال و نیم پیش از آن ساخته شده بود، اما هنوز از 

نفر  ۷۲۲۲آن بهره برداری نشده بود. استاندار قم اعالم کرده که 

نفر، از جمله جانشین  ۰۲۲در جریان ناآرامی ها بازداشت و 

فرمانده پلیس استان قم مجروح شده اند. مصطفی آزمایش، 

نماینده سلسله درویشان گنابادی در خارج از ایران گفت که 

درویشان گنابادی در ایجاد درگیری نقشی نداشتند و به دستور 

 قطب خود میان مردم گل و شیرینی توزیع کرده اند.

، دو وکیل درویشان گنابادی به حبس تعزیری ۷۵۸۳اردی بهشت 

و محرومیت پنج ساله از شغل وکالت محکوم شدند. شماری از 

درویشان نیز به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. 

، در پی ناآرامی بر سر بستن حسینیه درویشان ۷۵۸۰بهمن 

نعمت اللهی گنابادی در شهر قم، گزارش شد که حسینیه 

آن ها و دو منزل مسکونی مجاور آن که به دو تن از 

درویشان و خویشاوندان متولی حسینیه تعلق داشته، به صورت 

شبانه به آتش کشیده شده و تخریب شده است. شاهدان 

عینی گفتند که یک روز پس از حمله به حسینیه و دو منزل 

مجاروش، نشانی از ساختمان ها نیافتند. این حسینیه سه سال 

و نیم پیش از آن ساخته شده بود، اما هنوز از آن بهره برداری 

نفر در جریان  ۷۲۲۲نشده بود. استاندار قم اعالم کرده که 

نفر، از جمله جانشین فرمانده  ۰۲۲ناآرامی ها بازداشت و 

پلیس استان قم مجروح شده اند. مصطفی آزمایش، نماینده 

سلسله درویشان گنابادی در خارج از ایران گفت که درویشان 

گنابادی در ایجاد درگیری نقشی نداشتند و به دستور قطب 

 خود میان مردم گل و شیرینی توزیع کرده اند.
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اطراف مقبره )ساختمان قدیمی و محل مجالس( را با بلدوزر 

 (7تخریب کردند. )

 حمله به درویشان در شهرستان کوار

در شهرستان کوار استان فارس،  ۷۵۳۲در شهریور ماه سال 

درگیری نیروهای بسیج با درویشان 

منجر به کشته شدن درویشی به 

، زخمی شدن ده “ وحید بنانی” نام 

ها نفر و بازداشت تعداد زیادی از 

درویشان شد. این درگیری خونین 

که نیروهای امنیتی در آن برای 

مقابله با درویشان به پرتاب گاز 

اشک آور و شلیک گلوله نیز روی 

آوردند، در پی تبلیغات گسترده 

طالب و بسیجیان استان فارس که 

بدعت ” و “  آمریکایی” درویشان را 

خوانده بودند، به راه افتاد. “  گذار

عالوه بر این موارد، محل کسب 

درویشان کوار به آتش کشیده شد و 

خبری  گاه  ی پا ندکاران  دست ا

درویشان )مجذوبان نور( بازداشت 

 (6شدند. )

 
 پانوشت ها:

قنادی، زهره، حکومت ایران و درویشان )قابل دسترسی از طریق وبسایت  .1

 یوتوب( 

 ۷۵۳۱دی ماه  ۷۰در مبارزه، لج ور، “ خشونت”زرافشان، ناصر، مالحظه ای بر  .2

 طرح یک یادبود؛ درباره مهدی قاسم زاده، بنیاد برومند .3

 2درویشان گنابادی و کشمکش با حکومت ایران، سایت بی بی سی فارسی،  .4

 2187اسفند ماه 

 همان .5

 همان .6

، رادیو  “ مرگ بر درویش آمریکایی” حمله به دراویش در استان فارس با شعار  .7

 ۷۵۳۲شهریور ماه  ۷۰

فرشید یداللهی یکی از دو وکیل درویشان در گفتگو با 

خبرگزاری ایلنا گفت که به دنبال ماجرای تخریب حسینیه 

نفر از درویشان گنابادی بنا به حکم دادگاه  ۳۰شریعت در قم، 

به اتهام اخالل در نظم عمومی و سرکشی از دستور پلیس به 

شالق و حبس تعزیری و 

قدی  ن مه  ی جر خت  پردا

 (4محکوم شده اند . )

تخریب حسینیه درویشان 

 گنابادی در شهر بروجرد:

حسینیه درویشان  ۷۵۸۱آبان 

گنابادی در شهر بروجرد، در 

غرب ایران، به دست نیروی 

شد.  یب  خر ت می  ظا ت ن ا

خبرگزاری فارس در گزارش 

عدادی از  ت له  م ح خود 

درویشان گنابادی به مسجد 

النبی بروجرد و پرتاب سنگ 

به این مسجد را دلیل شروع 

درگیری ذکر کرد. طی حمله 

به حسینیه درویشان گنابادی 

 (1نفر بازداشت شدند. ) ۷۸۲ده ها نفر زخمی و 

 حسینیه و کتابخانه درویشان گنابادی در تخت فوالد اصفهان:

حسینیه و کتابخانه درویشان گنابادی در تخت  ۷۵۸۱بهمن 

فوالد اصفهان، مورد حمله قرار گرفت و با بولدوزر تخریب شد. 

تعدادی از درویشان که هنگام حمله در تکیه درویش ناصر علی 

حضور داشتند، بازداشت شدند؛ ولی پس از تخریب این محل 

آزاد شدند. وبسایت مجذوبان نور، متعلق به درویشان گنادبادی 

تن از نیروهای امنیتی، یگان ویژه، اماکن و  ۰۲۲نوشت که 

شهرداری این محل را محاصره کردند و به بهانه تفتیش و 

بازرسی وارد مقبره شدند و سپس کتابخانه و کلیه وسایل و 

اقالم موجود در این محل را جمع آوری و کلیه ساختمان های 

عکس از مجذوبان نور  -تخریب حسینیه درویشان گنابادی در شهر بروجرد   
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سرکوب درویشان در جمهوری اسالمی سابقه ای طوالنی دارد. در 

نگاه اول شاید برخورد حکومت با یک گروه مذهبی که باورهای 

بنیادینش با مذهب رسمی کشور تمایز عمده ای ندارد، تعجب آور 

به نظر برسد. اما ماهیت انحصارگرای حکومت ایران بارها نشان 

داده که حتی تفاوت های جزئی مذهبی یا سیاسی را هم تحمل 

ها  نمی کند. درویشان گنابادی از ابتدای انقالب با تخریب حسینیه 

و خانقاه های خود مواجه بوده اند. آنان هم چنین محرومیت از 

 اند.   تحصیل و اشتغال را هم تجربه کرده

بین نیروهای حکومتی  2187درگیری هایی که در بهمن و اسفند 

و درویشان گنابادی صورت گرفت، بی سابقه بود و باعث کشیده 

شدن مسئله درویشان به متن جامعه شد. در این مطلب به چند بعد 

 این حادثه می پردازم. 

 محدود کردن قطب درویشان

علت اولیه درگیری های بهمن ماه ظاهراً عزم حکومت برای 

محدود کردن نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی بود. عده ای 

از درویشان برای پیشگیری از تعرض ماموران حکومت به او در 

مقابل منزل وی تجمع کردند. انگیزه حکومت برای این کار روشن 

نیست. ایجاد محدودیت برای یک فرد بدون دلیل موجه قضائی 

توجیه حقوقی ندارد و نقض حقوق وی محسوب می گردد. نه 

کیفرخواستی علیه نورعلی تابنده صادر شده و نه هیچ اتهام حقوقی 

علیه وی مطرح شده؛ ضمن این که در قوانین ایران نیز حصر 

خانگی به عنوان یک مجازات پیشبینی نشده است. از این رو اقدام 

اولیه حکومت برای ایجاد محدودیت برای وی ناقض حقوق وی 

 تحت قوانین بین المللی و هم چنین قوانین داخلی ایران است. 

 متهم کردن کل درویش ها به افراط گرایی

یکی از نگران کننده ترین اتفاق هایی که در جریان درگیری 

بین درویشان و نیروهای حکومتی افتاد، مطرح شدن اتهام 

های حکومتی بود.  های کلی نسبت به درویشان در رسانه

“ فرقه تابنده” سایت مشرق در اشاره به درویشان از عبارت 

استفاده کرد که اشاره به قطب درویشان داشت. روزنامه کیهان 

یاد کرد. هشتگ “  تفاله های داعشی” از درویشان با عنوان 

داعشی نیز از سوی - درویشان# انحرافی و -فرقه#هایی نظیر   

حامیان حکومت در فضای مجازی به راه افتاد و در رسانه هایی 

نظیر تسنیم پوشش داده شد. روند یکسان نمایاندن اعضای 

یک گروه قومی، نژادی، مذهبی یا ملی بعضاً نشانه ای از آغاز 

سرکوب گسترده آن گروه بوده است. به عنوان مثال  قبل از 

وقوع نسل کشی در رواندا گروه قومی توتسی به طور کلی 

خوانده می شدند. به عبارت دیگر، انسان زدایی از “  سوسک” 

اعضای یک گروه، و دادن هویت منفی جمعی به آن ها، پیش 

زمینه سرکوب وحشیانه آن ها شد. اساساً مسئولیت جرائم 

کیفری فردی است نه گروهی. از این رو رویکرد درست در 

مورد حوادثی نظیر حمله اتوبوسی به نیروهای انتظامی نیازمند 

این است که فقط فردی که متهم به انجام این حمله است، 

مسئول شناخته شود و نه کلیت گروهی که وی به آن تعلق 

 دارد. 

 مرز مبارزه بدون خشونت

وقتی که سیستم سیاسی یک کشور دچار انسداد است، مبارزات 

مدنی مسالمت آمیز راهکار عبور از استبداد و استیفای حقوق از 

دست رفته تلقی می شود. اما برای فعالین مدنی و حقوقی این 

پرسش پیش می آید که وقتی حکومت در برابر شهروندانی که 

دست به مبارزه مسالمت آمیز زده اند خشونت می ورزد، عکس 

العمل آن شهروندان چه باید باشد؟ هدف متوسل شدن به 

حربه های مسالمت آمیز پرهیز از خشونت و پیشگیری از 

خونریزی است، بنابراین مقابله به مثل در برابر حکومتی که 

 مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 شاهین صادق زاده میالنی
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مرد در زندان بزرگ  116درویشان، گفته است که نزدیک به 

زن در زندان قرچک تحت بازداشت هستند. اتهامات  22تهران و 

فردی این اشخاص روشن نیست. آن چه نگران کننده است، 

برخورد حکومت با بازداشت شدگان به صورت جمعی است. همان 

طوری که در باال آمد، در روند دادرسی این مسئولیت فردی است 

که مهم است. دادگاه های دسته جمعی نظیر دادگاه های پس از 

ناقض حقوق شهروندان هستند. برپایی چنین  2111انتخابات 

دادگاه هایی حاکی از اراده ای سیاسی برای سرکوب و قلع و قمع 

 و نه دادرسی عادالنه است. 

 مرگ محمد راجی در بازداشت

محمد راجی، یکی از بازداشت 

شدگان درویشان در اول اسفند 

، پس از دستگیری درگذشت. 2187

به گفته دختر محمد راجی، او در 

هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم 

شدید قرار گرفته بود. خانواده محمد 

راجی قبل از درگذشت او از وخامت 

حال او بی خبر بودند. تا کنون 

تحقیقاتی راجع به این که آیا وی در 

اثر شکنجه یا بی توجهی پزشکی 

پس از بازداشت فوت کرده باشد، 

صورت نگرفته است. این به نگرانی 

در مورد وضعیت سایر درویشان 

بازداشتی هم دامن می زند. به 

گزارش هرانا یکی از درویشان تهدید شده که در صورت عدم 

همکاری با حکومت به همسر وی تجاوز خواهد شد. مرگ محمد 

راجی و بدرفتاری با بازداشت شدگان، مشابه وضعیتی است که 

به وجود آمد. جمهوری  2187برای تظاهرکنندگان دی ماه 

اسالمی در هیچ یک از این موارد به مسئولیت خود برای تحقیق 

در مورد علت مرگ بازداشت شدگان و محاکمه افراد خاطی عمل 

 نکرده است. 

دست به خشونت می زند، فوراً مبارزه مسالمت آمیز را از مسیر 

خود خارج می کند. در عین حال تسلیم شدن در برابر خشونت 

نیز به منزله پایان و شکست حرکت مدنی است. در حالت ایده 

آل نیروی سرکوبگر در برابر تعداد زیاد شهروندان جرات 

برخورد خشونت آمیز را به خود نمی دهد. اما وقتی این نیرو 

 دست به خشونت زد، چاره چیست؟

حق دفاع از خود یکی از حقوقی است که در زمره حقوق 

طبیعی به شمار می رود. ممکن است این نتیجه را گرفت که 

در برابر نیروی سرکوبگر 

حق دفاع وجود دارد. با 

این حال باید خاطرنشان 

فاع  هر د که  کرد 

مشروعی، باید متناسب با 

تهدید اولیه باشد. هم 

چنین دفاع در موقعی 

کند که  موضوعیت پیدا می

نی  بر تهدیدی آ در برا

صورت بگیرد. به عبارت 

دیگر اگر فردی که قصد 

دفاع از خود را دارد، از 

صحنه فرار کند و از خطر 

دور شود و مجدداً به 

صحنه برگردد و از نیروی 

ند،  ک فاده  ست کشنده ا

استفاده او از نیروی کشنده مشروع نیست. از این رو عمل 

فردی که با استفاده از اتوبوس به نیروی انتظامی حمله کرد 

( فاصله زمانی 1( غیرمتناسب بودن و )2حداقل به دو دلیل )

بین تهدید اولیه نمی تواند مشمول تعریف دفاع مشروع قرار 

 بگیرد. 

 بازداشت دسته جمعی درویشان

خبرگزاری هرانا به نقل از فرهاد نوری، یکی از فعالین  



 فرصت درویشان
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سر جنگ داشته و حاکمان “  طریقت” همواره با “ شریعت”این که 

متشرع حالج ها بر دار کردند و به سهروردی ها قوت ندادند تا 

قالب تهی کنند و عین القضات ها را شمع آجین کردند، حقیقتی 

تاریخی است که نیاز به مداقه چندانی برای فهم آن نیست. اما 

واقعیت این است که عناد جمهوری اسالمی با درویشان گنابادی 

نه عقیدتی و ایدئولوژیک، که کامالً سیاسی و از موضع حکومت 

شبه توتالیتر صورت می گیرد که توان دیدن هیچ حرف و نظری 

ای از عَدد بگذرند و   مخالف خود را ندارد؛ به ویژه اگر گروه و دسته

 عِده شوند. 

درویشان گنابادی پس از انقالب از همان آغاز کم و بیش تحت 

فشار بودند اما وقتی تعدادشان رو به انبوهی نهاد، درگیری ها و 

ها در شهرهای مختلف از جمله بروجرد آغاز شد و در  تخریب تکیه

با یورش  ۷۵۸۰قم و سپس اصفهان به اوج خود رسید. در بهمن 

وسیع پلیس به تکیه درویشان در قم و تخریب کامل آن و 

نفر،  ۰۲۲دستگیری بیش از هزار نفر و مجروح شدن بیش از 

درگیری بین حکومت و درویشان گنابادی وارد مرحله تازه و 

طی یورش نیروهای امنیتی و  ۷۵۸۱بهمن  ۵۲وخیمی شد. در 

لباس شخصی به گورستان تخت فوالد اصفهان، تکیه آذرگشسب 

با بولدوزر تخریب شد. این تیکه که به عنوان آثار ملی ایران نیز 

ثبت شده بود، مقبره  درویش ناصر علی  از عرفای سده گذشته بود. 

تخریب تکیه درویشان سلسله حوادث دیگری را رقم زد. در سوم 

اسفند همان سال، تعدادی از درویشان در مقابل مجلس ایران 

نفر از آنان شد.  ۱۲تحصن کردند که موجب دستگیری بیش از 

حوادث مشابهی در ابعاد کوچک تر در سایر شهرهای کشور اتفاق 

 افتاد؛ از جمله بروجرد.

درویشان گنابادی از آن جا که مهدی  ۷۵۸۸در انتخابات 

کروبی در وقایع قم از درویشان حمایت کرده بود، از نامزدی 

کروبی حمایت کردند و بعد هم که اعتراضات به نتایج انتخابات 

شکل گرفت به عنوان بخشی از جنبش سبز در میدان مانند. راه 

اندازی سایت مجذوبان نور توسط درویشان و دستگیری وکالی 

 گان این سایت ابعاد تازه ای پیدا کرد. درویشان و گردانند

درگیری در اطراف خانه نورعلی تابنده،  ۷۵۳۱در بهمن و اسفند 

قطب درویشان گنابادی، در گلستان هفتم پاسداران موجب 

فاجعه انسانی شد که دیگر خبرش ابعاد جهانی به خود گرفت و 

کم تر کسی را در ایران می توان سراغ گرفت که با این 

طریقت آشنا نشده باشد و یا دستکم نام درویشان طریقت 

نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی به گوشش   سلسله

نخورده باشد و از دالوری ها و همبستگی و اتحاد آنان سخن 

 نگوید.

که  ۷۵۳۵آشنایی من با درویشان گنابادی برمی گردد به اسفند 

در زندان اوین، بند هشت با چند تن از وکال و گردانندگان وبگاه 

مجذوبان نور هم بند شدم و با رضا انتصاری و مصطفی عبدی 

هم اتاق. قبالً شرحی نسبتاً مفصل از آن چه در بند هشت با 

این دو عزیز و درویشان گرانقدر دیگری مثل کسری نوری که 

حقوقدان بسیار جوانی بود و از شیراز به بند هشت منتقل شد و 

چند ماهی پیش ما بود نوشته ام و نمی خواهم آن نوشته ها را 

این جا تکرار کنم. اما می خواهم به این نکته اشاره کنم که 

جرم اصلی و اساسی درویشان گنابادی در مقاوم و پیگیر بودن 

ها در دفاع از حق و حقیقت است. حداقل، دوستانی که از  آن

نزدیک یک سال به طور شبانه روز با آن ها حشر و نشر داشتم، 

، ۳۱چنین بودند و اکنون پس از حوادث و سرکوب اسفند 

بالتکلیف و این بار در شرایطی بسیار بدتر از قبل در زندان 

 فشافویه به سرمی برند. 

دولت های جمهوری اسالمی چه آن دولت هجو و حقیر 

 فیلم نامه نویس، طراح و تهیه کننده تلویزیونی 

 مصطفی عزیزی
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از   اکنون ده ها درویش گنابادی در بدترین شرایط هستند. یکی

که از بدترین کالنتری -آن ها در شکنجه گاه کالنتری شاپور 

های وحشتناک برای مجرمین  های ایران و مشهور به شکنجه

درگذشت و بقیه در زندان تهران بزرگ، موسوم  -غیرسیاسی است

که زندانی تازه تاسیس و فاقد کم ترین امکانات -به فشافویه 

آینده مبهم خود را با اتهاماتی سنگین انتظار می کشند.  -است

یکی شان هم که تاکنون به اعدام محکوم شده است و منتظر 

 اجرای حکم است.

دوباره مصطفی عبدی و رضا انتظاری و کسری نوری در زندان 

هستند و این بار با خواهران و برادران خونی و مرامی خود. خانواده 

های مضطرب نگران حال فرزندانشان هستند و همه این ها به 

دلیل هراس حکومت است و بس. هراسی که چندان واقعی نیست 

اما سرانجام فنای نزدیکشان را رقم می زند. حافظ در غزلی که 

 منسوب به اوست می گوید:

 از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی”

 “از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

زمستانی که نام خود را بهار نهاده بود و چه این دولت مکر و 

خواند در هر چه اختالف  فریب سیاه کار که خود را بنفش می

داشته باشند، در یک چیز مشترک اند؛ کوچک ترین حق 

حیاتی برای هیچ جمع و تشکلی در خارج از حکومت قائل 

نیستند. خواه این جمع و تشکل کانون صنفی معلمان باشد یا 

اتحادیه آزاد کارگران یا کانون نویسندگان و یا حتی درویشان. 

تنها نهادهایی را تایید می کنند که کنترل کامل آن ها به 

نحوی در دست بخشی از حکومت باشد. مشکل حکومت با 

درویشان هم دقیقاً همین است. درویشان گنابادی به نهادی 

مردم نهاد تبدیل شده اند که از حکومت فرمان نمی گیرد و 

سرسخت و مقاوم هم هست. اهل یورش بردن نیستند اما در 

دفاع از فوالد هم مقاوم تر اند و این برای حکومتی که 

ماندگاری اش در ایجاد وحشت و ترس از سرکوب در بین 

مردم است حکم پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دارد و دقیقاً 

همین جاست که سرکوب درویشان دیگر یک خواست دینی 

 نیست بلکه حکمی حکومتی برای بقاست. 



 درویشان گنابادی، باهمان تنهایان
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در میان اعتراضات سراسری اخیر، از روزهای نخست، اتحاد و 

یکپارچگی درویشان گنابادی زبانزد گروه های مختلف سیاسی و 

جمعی از   اجتماعی بود. نمونه این اتحاد تجمع و تحصن چندروزه

این درویش ها با همراهی برخی از خانواده های زندانیان دیگر در 

مقابل زندان اوین برای بیان درخواست آزادی چهار تن از درویشان 

بازداشت شده در حاشیه اعتراضات سراسری بود. زن و مرد، پیر و 

بترسید، ”جوان، با حضور پرتعداد در کنار هم در مقابل اوین با شعار 

تا آزادی هم فکرانشان ایستادگی “  بترسید، ما همه با هم هستیم

کردند و با برخورد خشن نیروهای امنیتی نیز عرصه را ترک نکردند 

 که در نهایت به آزادی چهار درویش مذکور منجر شد.

این ایستادگی منتج به آزادی چهار درویش زندانی، به عنوان نمونه 

ای از اتحاد اثربخش در آن روزها در میان فعاالنی که اعتراضات 

سراسری را دنبال و تحلیل می کردند، نام برده می شد. اتحادی که 

اگر گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی آن را داشتند، بدون شک 

با پیوستنشان به موج گسترده اعتراضات سراسری نتیجه ای 

 متفاوت می یافت.

موج بعدی اعتراض یکپارچه درویشان گنابادی با محاصره خانه 

نورعلی تابنده، قطب این درویشان، در خیابان گلستان هفتم 

پاسداران در تهران شکل گرفت. نیروهای امنیتی با هدف 

دستگیری او خانه اش را محاصره کردند و بالفاصله عده کثیری از 

درویشان گنابادی با حضور و تجمع و تحصن در محل، در صدد 

محافظت از او برآمدند. این تجمع با وجود حضور چشمگیر و مداوم 

نیروهای امنیتی، روزهای متمادی ادامه یافت و درویشان از سراسر 

کشور به آن پیوستند. و دست آخر با خدعه نیروی انتظامی و 

پاسداران و  ۷۲۰کشاندن یکی از فقرا )درویشان( به کالنتری 

دستگیری او، کار به تشنج و درگیری کشید، به شدت سرکوب 

تن از درویشان گنابادی  ۰۲۲شد و دست آخر با دستگیری حدود 

 پایان یافت.

که درویشان از دو منظر صلح طلبی و قناعت همواره  درحالی

زبانزد گروه های مختلف اجتماعی بوده اند، اما نه تنها این امر 

کمکی به جلب حمایت دیگر کنشگران مدنی به صورت عملی 

نکرد، بلکه نحوه مدیریت بحران و خشونت از سوی نیروهای 

انتظامی و اطالعاتی کار را به جایی کشاند که این گروه صلح 

 طلب نیز برای دفاع از خود مجبور به مقابله شدند.

اما چرا مردم و گروه های سیاسی و مدنی دیگر از درویشان 

 حمایت نکردند و کنار آنان نایستادند؟ 

 شعری مشهور مارتین نیمولر می گوید:

 اول سراغ کمونیست ها آمدند،

 سکوت کردم چون کمونیست نبودم.

 بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند،

 سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.

 بعد سراغ یهودی ها آمدند،

 سکوت کردم چون یهودی نبودم.

 سراغ خودم که آمدند،

 دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

این شعر در جامعه ما مصداق عینی دارد و مکرراً با آه و افسوس 

بازخوانی هم می شود، اما چگونه است که با وجود این که به نظر 

می رسد می دانیم درد کجاست، اما به درمان ریشه ای آن 

 اهتمام نمی ورزیم؟ 

بخشی از پاسخ به این سوال تکراری را باید در بررسی میزان 

توسعه سیاسی و میزان رشد نهادهای مدنی در جامعه ایران 

جست وجو کرد. عالوه بر این که احزاب و تشکل های سیاسی و 

مدنی در ایران پیشینه چندانی ندارند، در چهل سال گذشته نیز 

قدرت حاکمه هرچند در مقاطعی بخش های نیمه انتخابی آن 

 روزنامه نگار

 ساقی لقایی
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تاثیرات اقلیمی آن، و از سویی بحران آب که مسئله ای جدی برای 

کشاورزان در بخش های بزرگی از کشور است، مردم، به ویژه 

فرودستان را چنان دچار گرفتاری های جاری زندگی کرده که اگر 

صدایی داشته باشند، تنها به فریاد زدن اعتراض خودشان کفاف می 

 دهد.

سرکوب شدید گروه های اجتماعی، از جمله دانشجویان، کارگران، 

زنان، معلمان، بازنشستگان، و دستگیری ها، بازجویی های 

درازمدت و احکام زندان طوالنی و 

یا آزادی با وثیقه های سنگین، 

فشار مضاعفی بر گروه های 

اجتماعی وارد کرده و هر کس به 

نوعی گرفتار کار خویش است. در 

واقع، به نظر می رسد حکومت در 

سرکوب موفق عمل کرده و 

 توانسته گروه های اجتماعی را از هم دور کند.

جریان های معترض گوناگون در مقاطع مختلف تاریخی در چهل 

سال گذشته سرکوب و متالشی شده اند. در 

فقدان سازوکار قانونی رشد و توسعه جامعه مدنی، 

و سرکوب مداوم رسانه ها و جریان های اجتماعی 

و سیاسی، جامعه به سوی انفجار سوق پیدا خواهد 

کرد. انفجاری که دیر یا زود با هزینه های گزاف 

 اتفاق می افتد.

در شرایطی که با نبود زیرساخت های جامعه 

مدنی از یک سو و پرهزینه بودن هر نوع اعتراض 

مسالمت آمیز از سوی دیگر، گروه های  –حتی  -

سیاسی و مدنی مثل جزیره هایی دور از هم 

فعالیت می کنند، انتظار همراهی و همدلی آن ها با درویشان 

 گنابادی، هرچند ضروری، اما دور از ذهن است. 

شاید برای به وجود آوردن چنین فضای همدلی و همراهی، گروه 

های مختلف سیاسی و مدنی باید با هم و در کنار هم چاره 

 بیاندیشند. 

بین اصالح طلبان و اصول گراها دست به دست شده، اما به 

طور کلی همواره در دست سیاستمداران یک جریان مذهبی 

است و کشور بر اساس ایدئولوژی تندروی شیعی اداره می شود. 

این نظام ایدئولوژیک سلطه گرا همیشه با تمام توان در صدد 

تضعیف و نابودی جامعه مدنی و جریان ها و نهادهای سیاسی و 

 سرکوب مذاهب و دیدگاه های مذهبی غیرخودی است. 

تنها کورسوی امیدی که برای جان گرفتن نهادهای مدنی در 

دهه هفتاد به وجود آمد، به 

موش شد و  خا سرعت 

ین  با ا میز  برخورد قهرآ

نهادها بیش از پیش شدت 

گرفت. این سرکوب شدید و 

مداوم سبب شده است که 

نیروهای اجتماعی و گروه 

های سیاسی در ایران دچار بحران چشم گیر سازمان دهی 

باشند. آن ها عمالً در رقابت ها و مشارکت سیاسی و اجتماعی 

حضور آزادانه و برابر ندارند. با نهادهای مشابه 

المللی در مراوده نیستند و عمالً امکان  بین

رشد و بالندگی به صورت قانونی ندارند. در 

چنین شرایط سرکوب شده ای، انتظار همراهی 

جریان های مدنی و سیاسی با درویشان 

گنابادی، هرچند مورد انتظار و خواست ناظران 

 باشد، اما بعید به نظر می رسد.

بخش دیگری از مسئله به بحران سازی 

عمدی و غیرعمدی حکومت به طور کلی 

برای همه اقشار جامعه و ایجاد فضای 

دوقطبی بین مردم، چه در فضای واقعی و چه مجازی، مربوط 

است. دامن زدن به شکاف طبقاتی و دور کردن گروه های 

اجتماعی از هم، وضعیت اسفبار اقتصادی که به طور عمومی 

زندگی مردم را فلج کرده است، بحران محیط زیست که 

خواهی ها و تخریب طبیعت به آن دامن زده و  حکومت با زیاده

سرکوب شدید گروه های اجتماعی، 

از جمله دانشجویان، کارگران، زنان، 

معلمان، بازنشستگان، و دستگیری ها، 

بازجویی های درازمدت و احکام 

زندان طوالنی و یا آزادی با وثیقه 

های سنگین، فشار مضاعفی بر گروه 

های اجتماعی وارد کرده و هر کس 

 به نوعی گرفتار کار خویش است. 

 عکس از مجذوبان نور
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فیلم رعب آوری که توسط حکومت از محاصره و کتک زدن 

درویشان و فحاشی به آن ها منتشر شده، همزمان که رفتارهای 

خارج از عرف و قانون لباس شخصی ها و ماموران را وانمایی می 

کند، از کینه و عداوت کهنه حکومت نسبت به درویشان نیز 

خواندن درویشان که در این فیلم به “  سگ سبیل” حکایت دارد. 

دفعات شنیده می شود، در ظاهر ناسزایی رایج و عمومی است؛ اما 

به واقع حاوی این پیام است که ماجرا از دستگیری یک تعداد آدم 

معترض فراتر رفته و غرض سرکوب و حذف طریقت و مسلکی 

است که نزدیک به دو دهه مقابل زورگویی های فراقانونی دستگاه 

 قضایی و امنیتی ایران ایستادگی کرده است.

ماجرای گلستان هفتم را نباید به یک اعتراض چند روزه که با 

دخالت نیروهای نظامی به پایان رسید، تقلیل داد. اگر ما را توان 

فرو رفتن به اعماق ذهن ماموران می بود، چه بسا می دیدیم که 

اراده زبان و لسان 

ماموران در دست 

برخی مراجع حوزه 

میه و صاحب  عل

گاه  ست صبان د ن م

های امنیتی بوده 

ست  ست، در د ا

همان ها که سال 

با  برخورد  هاست 

عرفان های به گفته 

خودشان بدلی را در دستور کار قرار داده اند و تمام مساعی شان را 

 برای حذف طریقت های عرفانی به کار گرفته اند.

این فیلم کوتاه و اضطراب آور از نحوه دستگیری و شکنجه 

بهمن و بامدادان  16درویشان در شب غائله گلستان هفتم )

( نشان می دهد که ماموران از پیش، علیه 2187یکم اسفند 

از پیش   و انگیزه های دینی و سیاسی  درویشان آنتریک شده

داشته اند. پس از کشته شدن یکی از ماموران لباس   مشخص

بهمن که  16در جریان وقایع غروب “ حدادیان”شخصی به نام 

صورتش پر بود از ساچمه تفنگ های نیروهای نظامی، رسانه 

های رسمی ایران او را به سرعت با کشته شدگان موسوم به 

خواندند و “  داعشی” قیاس کردند و درویشان را “ شهدای حرم” 

از همین تبلیغ عجوالنه بهره بردند تا نیروهای در صحنه شان 

را بیش از پیش علیه درویشان تهییج و تحریک کنند، به نحوی 

که در ساعات بامدادی روز سه شنبه یکم اسفند، محل حادثه 

که با دخالت ماشین های آب پاش و ضد شورش به کنترل 

نیروی انتظامی درآمده بود، در اختیار لباس شخصی ها قرار 

گرفت تا انتقام شهادت شهید مدافعِ حرم شان از درویشان بدتر 

 از داعش گرفته شود.

برخورد لباس شخصی ها در سحرگاه یکم اسفند چنان بود که 

تح  ف یی  گو

و   الفتوحات کرده

داعش را در دل 

خاک سوریه به 

زانو نشانده اند. 

آن ها با وجودی 

که درویشان را 

در بام خانه ای 

اسیر کرده بودند 

و می توانستند 

به یک دستشان را به دستبند ببندند و سوار ون های از   یک

پیش آماده کنند و به بازداشتگاه هایشان منتقل کنند، داالن و 

 فعال مدنی

 فرهاد نوری

 محمد راجی، عکس از مجذوبان نور 
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  و به زور سبیلشان را می تراشد. درویشان بارها آمیختن اشک

چشمشان را به خون جراحاتشان و به سبیل با تحقیر و زور 

تراشیده شان دیده اند. هنوز از یاد درویشان نرفته است که تجمع 

مسالمت آمیزشان در مقابل دادستانی که با چشم 

و دست بسته صورت گرفته بود، چگونه توسط 

ایادی حکومت و نهادهای امنیتی به خون کشیده 

شد. یادشان نرفته است برق برق نقره ای ساچمه 

های تفنگ های ماموران نظامی را در عکس 

رادیولوژی تن مجروح برادران شان. درویشان این 

ها را به یاد داشتند. صدای جیغ پرعذاب زنان 

درویش که فریاد می زدند نزنید، نزنید، برایشان 

آشنای سالیان دراز است. شنیدن فریاد درد ناشی 

از باتوم خوردن مثل صدای ریختن آب از پارچ به لیوان در شب 

تاریک برای درویشان آشناست. درویشان با این تصاویر و صداها 

آشنا هستند اما جایی نیست که صدای دردکشیدن آنان را به 

 گوش جامعه برساند. 

نگاه سرسری به ناسزاهایی که ماموران 

در شب دستگیری درویشان به آنان 

حواله می دهند به خوبی و وضوح نشان 

می دهد که چه میزان عقده و تنفر از 

پیروان عرفان در بدنه نظام جمهوری 

اسالمی وجود دارد. بی جهت هم نیست 

که سردار جعفری، فرمانده سپاه در 

بیمارستان به مالقات ادمین خبرگزاری 

صوفیه وابسته به اداره فرق و ادیان 

که در ایجاد تفرقه بین -اطالعات سپاه 

 -درویشان تالش شبانه روزی کرده است

می رود و بر دستان او بوسه می زند. زیرا 

این دستان، نگارنده نفرت عمیق و عصبی و خارج از حدود عقل و 

منطق بعضی علما و مراجع حوزه علمیه از صوفیه و از درویشان 

 گنابادی است.

تونل مرگ درست کردند و به جز فحاشی و ارعاب و قداره 

نشان دادن و هل من مبارز خواندن، هر درویشی را که می 

خواستند روانه ماشین کنند به ضربات مهلک باتوم و پهنای 

قمه و شمشیر و چماق ناکار می کردند. این 

برخوردها به حدی بود که مجبور شدند شماری 

از آنان را که وضع جسمی شان وخیم و در 

آستانه مرگ بود به بیمارستان ببرند اما کار از 

محمد ” دستشان در رفت و درویشی به نام 

 در اثر ضربات مهلک آن ها کشته شد. “ راجی

البته این برخوردها برای درویشان تازگی نداشت. 

که حسینیه درویشان  14آن ها از قبل، از سال 

در قم تخریب شده بود، با چنین رفتارهای 

خصمانه ای آشنا بوده اند. در قم آماج سنگ و آجر و قمه و 

ی فلزی و باتوم بوده اند. در بروجرد از نزدیک دیده بودند  لوله

که چگونه پهلوی یک پیرمرد درویش از ضربه قمه لباس 

شخصی ها پاره شده بود. دیده 

بودند که در کوار چگونه مامور 

حکومت لوله اسلحه اش را به 

نشانه “  وحید بنانی” میان تنه 

رفته بود و به بیضه او شلیک 

کرده بود تا تن و لباس آن 

جوان یکپارچه خون شود و به 

یرد.  م ب خراش  ل آن وضع د

درویشان در زندان های انفرادی 

تجربه تحقیر شدن توسط 

بازجویان را داشته اند. تجربه 

این را که در جریان بازجویی 

و ظاهرشان مورد تمسخر   سبیل

قرار بگیرد. تجربه پیچیدن صدای نحس ماشین های اصالح 

مو را در خلوت انفرادی به یاد دارند درویشان، در آن هنگام که 

مامور حکومت دو دستشان را می گیرد و بر پاهاشان می نشیند 

این برخوردها به حدی 

بود که مجبور شدند شماری از 

آنان را که وضع جسمی شان 

وخیم و در آستانه مرگ بود به 

بیمارستان ببرند اما کار از 

دستشان در رفت و درویشی به 

در اثر ضربات “ محمد راجی”نام 

 مهلک آن ها کشته شد. 

 درویشان بازداشتی گلستان هفتم، عکس از مجذوبان نور 
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اللهی گنابادی   برخورد خشن جمهوری اسالمی با درویشان نعمت

، عمق خصومت حکومت شریعت محور و فقه 2187در زمستان 

محور جمهوری اسالمی با درویشان و اهل تصوف و عرفان را به 

نمایش گذاشت. نگارنده بر این اعتقاد است که این برخورد و 

خصومت، نتیجه ذاتی سیستم فقه محور جمهوری اسالمی است. 

در این یادداشت ت ملی بر برخورد قهرآمیز با درویشان و متصوفه در 

ایران و جهان اسالم با تکیه بر ذات فقه و عرفان و تصوف صورت 

 می گیرد.

در اواخر قرن نخست و اوایل قرن دوم هجری، دو جریان در 

دنیای اسالم شکل گرفت که هر دو با ورود ایرانیان به دنیای 

اسالم نُضج گرفت. اولین جریان، جریان عقل گرا بود که رگه های 

اولیه آن توسط امام ابوحنیفه )فقیه ایرانی االصل مسلمان که 

اکنون بیش از نیمی از مسلمانان جهان، پیرو منهج فقهی او 

هستند( وارد جهان اسالم شد. فتوای درخشان او مبنی بر جایز 

بودن اقامه نماز به زبان فارسی و هر زبان دیگری، و فتاوای دیگر، 

از طرف او عطر عقالنیت را بر عرصه دنیای اسالم پاشید. اما 

باالخره او فقیه بود و تا یک جایی می توانست از ابزار عقل 

استفاده کند. چرا که اساساً دین اسالم یک دین متن محور بود. 

برخالف دین یهودیت که قوم محور بود و دین مسیحیت که 

شخصیت محور )شخصیت مسیح، نقش محوری در دین عیسوی 

 دارد( بود. 

در قرن دوم هجری شاگردان حسن بصری، فقیه و متکلم ایرانی 

االصل مکتب معتزله را بنیان نهادند که اوج عقل گرایی در دنیای 

اسالم بود. اما معتزله در برابر جریان اهل حدیث و نقل گرا )که 

بعضاً به اشاعره مشهور بودند( شکست خوردند. دکتر کاظم 

علمداری در فصل آخر کتاب  چرا ایران عقب ماند و غرب پیش 

رفت  با عنوان  معتزله محکوم به شکست بود  ضمن برشمردن 

تضاد ذاتی مبانی معتزله با روح شریعت اسالم، شکست آن را 

 ( 2اوری بدیهی تلقی کرده است. )

دومین جریانی که آن هم از ایران شروع به نشر در جهان 

اسالم گرفت، جریان عرفان و تصوف بود. در مورد خاستگاه و 

ریشه اصلی عرفان و تصوف جهان اسالم، اختالف نظر وجود 

دارد. آن چه که روشن است اولین عرفا و متصوفه در منطقه 

خراسان ایران ظهور کردند. به احتمال زیاد، در شکل گیری 

مبانی تصوف، بنیان گذاران اولیه، از آیین های هندی، آیین 

های ایران باستان و بخشی از الهیات و کالم اسالمی استفاده 

کرده اند، تا زمختی و خشونتی را که در ذات شریعت اسالم 

 هست، کمی تعدیل کنند.

جالب است که در دنیای اسالم، تصوف و عرفان در تشیع 

جذابیتی ایجاد نکرد. از قرن دوم تا قرن نهم هجری، به مدت 

نزدیک به هفتصد سال، عمده عرفا و متصوفه جهان اسالم، از 

ابراهیم ادهم تا شیخ خرقانی، از بایزید بسطامی تا شیخ 

عبدالقادر گیالنی، از ابن عربی تا عطار و موالنا و شمس 

تبریزی، از خواجه عبداهلل انصاری تا سنایی غزنوی، همه و همه 

از مذاهب مختلف اهل سنت بودند. تا این که در قرن هشتم، با 

ظهور یک فقیه اهل سنت حنبلی با نام ابن تیمیه حرانی )بنیان 

گذار متدلوژی سلفیسم در تاریخ اسالم(، ستیز با فلسفه و عرفان 

در دنیای اهل سنت، به اوج خودش رسید. گرچه ابن تیمیه 

خودش اکثر عمرش را در زندان سپری کرد و اکثر آثارش را در 

همان زندان نوشت، اما افکار ضد فلسفی و ضد تصوفی او به 

سرعت در جهان اسالم نشر یافت.  بخشی از جریان های 

عرفان و تصوف اهل سنت به سمت مذهب شیعه متمایل شدند 

که خاندان صفویه یکی از آن ها بود. صفوی ها در اصل اهل 

سنت شافعی بودند، و از زمان شیخ حیدر )پدربزرگ شاه 

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی
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خانه مجاور آن که به دو تن از درویشان و خویشاوندان متولی 

حسینیه تعلق داشته، به صورت شبانه به آتش کشیده و تخریب 

شده است. یک روز قبل تعدادی از نیروهای لباس شخصی قصد 

داشتند این حسینیه را تعطیل کنند که بین آنان و نیروهای امنیتی 

نفر از درویشان  ۰۲۲حامی شان و درویشان درگیری رخ داد که 

مجروح شدند. کسانی که صحنه های این درگیری را دیدند، از 

عمق خشونت آن متعجب شده بودند. پس از این درگیری، باالخره 

حسینیه این درویشان در قم به طور کامل تخریب شد. در ادامه، 

تخریب حسینیه های درویشان گنابادی در دیگر شهرهای ایران 

ادامه یافت و هر از چند گاهی نیز خبرهایی درباره بازداشت 

درویشان منتشر می شد. هم زمان، برخی از فقهای وابسته به 

حکومت، به شدت از این عمل نیروهای دستگاه سرکوب 

جمهوری اسالمی 

حمایت می کردند. 

آیت اهلل حسین 

نوری همدانی از 

فان  ل خا م له  جم

سرسخت درویشان 

بود که  در قم 

قاد از  ت ن ضمن ا

رواج صوفی گری 

در کشور درویشان 

را از جمله دشمنان 

در روایات به نقل از ائمه آمده ” امام شیعه معرفی کرد و گفت 

( برخی از روحانیون 1“. ) است که صوفی ها، دشمنان ما هستند

حکومتی نیز، درویشان گنابادی را به عنوان یکی از مصداق های 

سخنان آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی درباره مخالفت 

با  عرفان های نوظهور  تلقی کردند؛ حال آن که این سلسله 

درویشی، سابقه ای چند صد ساله در ایران دارد. در مقابل، اندک 

فقهایی به انتقاد از فشار به درویشان پرداختند. که مهم ترین آن 

ای اعالم  ها آیت اهلل منتظر ، مرجع تقلید شیعه بود که در بیانیه

اسماعیل صفوی(، شیعه شدند. در قرن دهم هجری، صفوی 

ها که یک جریان قوی عرفان و تصوف در شمال و شمال 

غرب ایران و در مناطقی از آناتولی و قفقاز و عراق بودند، به 

قدرت سیاسی دست یافتند. جالب است که در زمان حکومت 

این سلسله هم، علیه متصوفه و عرفا، فشارهای زیادی وارد 

می شد. در زمان شاه عباس و در جریان نزاع بین پسیخانی ها 

و نقطوی ها، شاه به نفع فقها و به مرگ عرفا رای داد. با 

قدرت گرفتن فقها در دستگاه صفوی و بعد از در دستگاه 

قاجاریه، به ویژه گرایش اَخباری فقها، باز هم فشار بر درویشان 

 و متصوفه ادامه یافت.

در ایران انقالبی رخ داد که رهبر آن بیش تر  2116در سال 

وجه عرفانی داشت تا وجه فقهی؛ و او را می توان پیرو مکتب 

عرفانی ابن عربی 

تی  ح ند.  خوا

ظریه  والیت ” ن

قیه یه “  ف پا که 

مت  کو ح

جمهوری اسالمی 

شد، هم بیش تر 

های  به  ن ج

نی دارد.  فا عر

یت  چون وال

فقهی بیش تر 

معنای سرپرستی محجور را دارد، اما والیت بر عام ابناء بشر در 

عرفان قابل توجیه است نه در فقه. اما بازهم در یک چنین 

حکومتی، عرفا و متصوفه و درویشان، تحت فشار و آزار قرار 

گرفتند. مهم ترین نمونه این فشارها، آزار و فشار بر درویشان 

نعمت اللهی گنابادی است. حدود یک و نیم دهه است که 

در جمهوری “  کیس امنیتی” درویشان گنابادی تبدیل به 

 ۸۰بهمن ماه سال  ۰۳اسالمی شده اند. روز سه شنبه 

درویشان گنابادی در قم متوجه شدند که حسینیه شان و دو 

عکس از مجذوبان نور -نورعلی تابنده، قطب درویشان نعمت اللهی گنابادی   
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تخریب منزل شخصی افراد و حسینیه و ضرب و شتم ” کرد: 

بندگان خدا به ویژه خواهران هیچ توجیه شرعی ندارد و باطل 

دانستن برخی افکار و نظریات آنان مجوز هتک و ضرب آنان و 

تخریب و تصرف غاصبانه در اموال آنان نمی باشد. اگر این کارها 

به دستور باالترها انجام شده که وامصیبتا، و اگر خودسرانه انجام 

گرفته وا  سفا. سوءاستفاده از قدرت و ابزار قدرت موجب سخط 

 (1“.)الهی می باشد

اما اوج اصطکاک بین جمهوری اسالمی و درویشان گنابادی در 

بود که چندین کشته برجای گذاشت. این خشونت  2187بهمن 

ها بعد از گذاشتن ایست بازرسی در مقابل منزل نورعلی تابنده، 

 قطب درویشان نعمت اللهی گنابادی آغاز شد.

به احتمال زیاد، انگیزه جمهوری اسالمی عالوه بر تمام دالیل 

عام ستیز به عرفان و تصوف، یک دلیل خاص هم داشت. شاید 

اصلی ترین انگیزه خاص نظام از لشکرکشی به اطراف منزل 

نورعلی تابنده، قطب سلسله درویشان نعمت اللهی گنابادی، واقع 

در گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و تالش برای گذاشتن 

ایست بازرسی در آن محل و غیره، تاثیرگذاری بر روند تعیین 

جانشین مجذوب علیشاه و ایجاد انشعاب در این سلسله درویشی 

باشد. این تاکتیک حکومت برای ایجاد انشعاب در نهادها و تشکل 

های غیردولتی سنتی و مدرن در ایران، امری مسبوق به سابق 

است. شبیه این دخالت در تعیین جانشین و تالش برای ایجاد 

انشعاب، یک بار توسط دولت عربستان سعودی درباره اسماعیلیان 

“ داعی” نجران اجرا شد. اسماعیلیان نجران، در حال حاضر سه 

دارند. اگرچه درویشی، یک مشی غیر سیاسی است، اما از چند 

دهه پیش، پایِ نورعلی تابنده به دنیای سیاست و حقوق باز شد. 

او قبل از انقالب، وکیل مدافع تنی چند از زندانیان سیاسی بود. و 

اوایل انقالب معاون وزیر فرهنگ در دولت موقت بود و با 

مذهبی رابطه خوبی دارد. -شخصیت های سیاسی ملی و ملی

ساله است،  86حکومت می خواهد بعد از نورعلی تابنده که االن 

فردی قطب درویشان گنابادی شود که به خوشنامی او نباشد و 

کاریزمای او را نداشته باشد. تا به راحتی این تشکل سنتی را 

تحت کنترل خود قرار دهد و اگر بتواند انشعابی در تشکیالت آن 

 ایجاد کند که به مقصود خود رسیده است.

اما سوال اینجاست که دلیل این فشار غیر عقالنی چیست؟ چرا 

حکومت هایی که از لحاظ فکری از عرفان بیش تر از فقه تغذیه 

 کرده اند، به فشار علیه عرفا و متصوفه دست می یازند؟

دلیل اصلی را باید در اقتدارگرایی موجود در ذات فقه و شریعت 

جستجو کرد. عرفان و تصوف و درویشی، شاید در ساخت و شکل 

نقش داشته باشد، شاید در  (Discourse)گیری یک گفتمان 

تهییج یک سلسله و یا گروه برای مبارزه نقش داشته باشد و حتما 

هم دارد، اما وقتی سیستمی مستقر شد، نیاز به هندسه سیاسی و 

حقوقی دارد. حقیقت این است که عرفان و تصوف و درویشی، در 

این جا مواد خام الزم را ندارد و توان ساخت و طراحی هندسه 

سیاسی و حقوقی را دارا نیست. لذا بعد از مبارزه و پیروزی، 

الجرم، جای خود را به فقه و شریعت می دهد که توان طراحی 

سیستم سیاسی و حقوقی )ولو در شکل ارتجاعی( آن را دارد. این 

دور باطل بین عرفا و درویشان و متصوفه از یک طرف و شریعت 

قرن است که در  26مداران و فقها از طرف دیگر نزدیک به 

جهان اسالم ادامه دارد. جنبش طالبان از طریق تهییج طریقت 

های عرفانی چون بریلوی و دیوبندی توانست توسط فقهای آن 

به سیستم سیاسی دست یابد، هم چنین نقش طریقت نقشبندیه 

در اوج گیری سیاسی داعش )دولت اسالمی عراق و شام( 

 غیرقابل کتمان است.

از طرف دیگر حکومتی که اساس آن فقه باشد، نوعی 

توتالیتاریانیسم )حداقل در گفتمان فقهی و شرعی و کالمی و 

الهیاتی آن(، به طور بدیهی در آن حکومت شکل می گیرد. و با 

توجه به اقتدارگرایی ذاتی فقه و شریعت که در باال بدان ذکر شد، 

 هرگونه گفتمان رقیب را به چشم دشمن می انگارد. 

 
 پانوشت ها:

علمداری، کاظم، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟، نشر توسعه،  .1

 2114تهران: 

مردادماه  21نوری همدانی درباره اشعار مولوی، ایسکانیوز،   استفتاء آیت اهلل .2

2186 

 2187بهمن ماه  26پاکزاد، سینا، از قم تا گلستان هفتم،  .3
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حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه های حمایت از  

حقوق مظنونان و متهمان و تضمین دادرسی عادالنه در مراحل 

پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی 

کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه 

وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی عادالنه اشاره شده است. 

مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق 

انسانی متهمان، به ویژه حق دادرسی منصفانه است. هر متهمی 

حق برخورداری از مساعدت حقوقی جهت تضمین رعایت حقوق و 

 دفاع از خود را دارد. 

میثاق  24ماده “  1” بند  “ د” برابر جزء  

“ 2” بند “  ج” حقوق مدنی و سیاسی، جزء 

منشور حقوق بشر آفریقایی، جزء  6ماده 

ماده کنوانسیون “  1” بند “  ح” و “  د” 

“ 1” بند “  ج” آمریکایی حقوق بشر، جزء 

بند “  د” کنوانسیون اروپایی، جزء  7ماده 

اساسنامه دادگاه یوگسالوی،  12ماده “ 4” 

اساسنامه رواندا  16ماده “  4” بند “ د”جزء 

اساسنامه  76ماده “  2” بند “  د” و جزء 

دادگاه کیفری بین المللی، حق انتخاب 

آزادانه وکیل در دوران محاکمه به رسمیت 

ولی ذکری از این حق در مراحل پیش از محاکمه نشده   شناخته

قواعد  81اصول بنیادین نقش وکال و قاعده  1و  2است، اما اصل 

اروپایی حق انتخاب وکیل در دوران پیش از محاکمه نیز به 

 رسمیت شناخته است.

دادرسی عادالنه یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز حقوق 

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

کرامت و حق زندگی شهروندان هر جامعه ای است. شالوده 

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

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

تواند سرنوشت یک دادرسی کیفری را دگرگون کرده و حقوق 

بنیادین شهروندی را که در مظان اتهام قرار گرفته، خدشه دار 

نماید. این مسئله در کشور ما نیز با چالش های خاص خود 

روبه رو بوده است که از جمله آن ها اجرای صحیح قوانین 

)حاکمیت قانون(، تشکیل پلیس قضایی، آموزش تخصصی به 

ضابطان، فرهنگ سازی و پیروی از استانداردهای بین المللی 

مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر دادرسی را می توان 

 برشمرد.

حق دفاع به دو مرحله پیش از 

محاکمه و دوران محاکمه تقسیم می 

شود. نقش ضابطان دادگستری در 

حقوق پیش از محاکمه بیش تر از 

دوران محاکمه بوده و بسیار راهبردی 

است. حقوق پیش از محاکمه مانند: 

حق دسترسی افراد بازداشت شده به 

اطالعات پرونده، حق برخورداری از 

وکیل، حق دسترسی بازداشت شدگان 

به محیط بیرون، حق حضور فوری 

نزد قاضی، حق اعتراض به اعتبار 

قانونی بازداشت، و حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی تا 

زمان محاکمه، حق برخورداری تسهیالت و زمان کافی برای 

تدارک دفاع، حق سکوت، حق برخورداری از شرایط انسانی 

 بازداشت و رهایی از شکنجه و غیره.

 نگاهی مختصر به حق دادرسی عادالنه

 وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

 محمد مقیمی

حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه 

های حمایت از حقوق مظنونان و متهمان و 

تضمین دادرسی عادالنه در مراحل پیش از محاکمه 

و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها 

و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب 

آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی 

عادالنه اشاره شده است. مساعدت وکیل یکی از 

شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی 

متهمان، به ویژه حق دادرسی منصفانه است. هر 

متهمی حق برخورداری از مساعدت حقوقی جهت 

 تضمین رعایت حقوق و دفاع از خود را دارد. 
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قانون اساسی کشورمان نیز به حق انتخاب وکیل در  11اصل 

در همه دادگاه ها ” دوران محاکمه اشاره نموده و مقرر می دارد: 

طرفین دعوی حق دارند برای خود 

وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی 

انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای 

آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم 

قانون آیین دادرسی  41اما ماده “.  گردد

به حق  2181کیفری مصوب سال 

انتخاب وکیل در مراحل پیش از 

محاکمه نیز تاکید نموده و بیان می دارد: 

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ” 

می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. 

وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه 

بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص 

تحت نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات با 

متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود را 

این ماده قانونی در راستای تحقق “. برای درج در پرونده ارائه دهد

دادرسی عادالنه، حق برخورداری از وکیل را در مراحل پیش از 

محاکمه و از هنگام تحت نظر قرار گرفتن متهم مورد شناسایی 

قرار داده و به آخرین استانداردهای بین المللی حقوق بشر توجه 

لبته آن بخش از ماده  نموده است. ا

وکیل باید با ”... یادشده که می گوید: 

بودن  رعایت و توجه به محرمانه 

تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت 

، با حق دسترسی به “ نظر مالقات نماید...

اطالعات و اسناد برای تدارک دفاع و 

حق داشتن ارتباط محرمانه متهم با وکیل 

خود که از اصول حق برخورداری آزادانه 

از خدمات وکیل است، مغایرت دارد. با 

این حال می توان گفت این ماده قانونی 

به استانداردهای روز دادرسی منصفانه 

نزدیک تر شده بود. چه این که اسناد 

سنتی حقوق بشری به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه اشاره 

کرده اند، ولی نسل جدید اسناد و قوانین مربوط به دادرسی 

پیش از ” عادالنه به حق برخورداری از وکیل منتخب در مراحل 

 نیز تاکید نموده اند. “ محاکمه

وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن 

تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات 

نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات با متهم که 

نباید بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود 

این ماده قانونی “. را برای درج در پرونده ارائه دهد

در راستای تحقق دادرسی عادالنه، حق برخورداری 

از وکیل را در مراحل پیش از محاکمه و از هنگام 

تحت نظر قرار گرفتن متهم مورد شناسایی قرار داده 

و به آخرین استانداردهای بین المللی حقوق بشر 

 توجه نموده است.
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اللهی گنابادی و ذهبیه و از میان اهل تسنن سلسله قادریه، معروف 

 ترین و پر شمار ترین سالسل هستند.

علویه رضویه معروفیه جنیدیه نعمت اللهیه سلطان ” در سلسله 

سلسله اجازه اعم از شیخ “  علیشاهی، معروف به گنابادی

 المشایخین و اقطاب رشته اجازه به شرح زیر است:

شیخ المشایخ معروف کرخی، شیخ المشایخ سری سقطی، از این 

پس که از نظر تاریخ اسالم همزمان با شروعِ غیبت امام در تشیع 

است. سلسله اقطاب که جانشین امام در امر طریقت در تصوف 

هستند، آغاز می شود. به جز شیخ المشایخین، زمان بازگشت 

.جنید بغدادی، 2سلسله نعمت اللهی از هجرت هند به ایران: 

بوعلی رودباری، 1 بوعلی کاتب، 1.ا .ابی عمران مغربی، 4.ا

.احمد توسی غزالی، 6.ابوبکر توسی، 7.ابوالقاسم رودباری، 1

.ابی 22.ابومسعود اندلسی، 26.ابوالبرکات، 8.ابوالفضل بغدادی، 1

.صالح 24.جمال الدین کوفی، 21.ابوسعید سعیدی، 21مدین، 

.رئیس سلسله شاه سید نورالدین 27.عبداهلل یافعی، 21بربری، 

.)هجرت به هند( میرشاه برهان الدین خلیل اهلل 26نعمت اهلل ولی، 

.میرشاه جمال 28.میرشاه حبیب الدین محب اهلل اول، 21اول، 

.میرشاه شمس 12.میرشاه حبیب الدین خلیل اهلل ثانی، 16الدین، 

.میرشاه حبیب الدین محب اهلل ثانی، 11الدین محمد اول، 

.میرشاه کمال الدین، 14.میرشاه شمس الدین محمد ثانی، 11

.شیخ محمود ساکن دکن، 17.میرشاه شمس الدین محمد ثالث، 11

.رضاعلیشاه دکنی، شیخ المشایخ 11.شیخ شمس الدین دکنی، 16

.)بازگشت 18سید معصوم علیشاه، شیخ المشایخ نورعلیشاه اول، 

.مجذوب علیشاه 16قطبیت به ایران( حسین علیشاه اصفهانی، 

تصوف، عرفان، درویشی و برخی اسامی دیگر، اشاره به 

مکتبی از دین اسالم دارد که بنا بر رویه هر سلسله از این 

، در -که من بعد به عنوان تصوف از آن یاد می کنیم-مکتب 

مذاهب مختلفه دین اسالم اعتقاد دارد که دستورات شرع، 

حداقل الزم برای یک مسلمان برای سبک زندگی در این 

جهان و رستگاری در آخرت است. اگر فردی می خواهد در 

این دنیا به حقایق دنیوی معنوی بالتجربه دست پیدا کند، باید 

عالوه بر حداقل سبک زندگی شرعی، مراعات امور دیگری را 

در راستای شرع نموده و عبادات خاص از جمله اذکار الهی، 

مستحبات و عبادات دیگر را در راستای شریعت به جا آورد تا 

قلب احکام شرعی را که ظاهر دین است، در یابد و در این 

دنیا آن چه را بیند و دریابد که پایبندان حقیقی شریعت شاید 

در دنیای دیگر و عالم روح دریابند. حد پایان این راه حقیقت 

نام دارد؛ به معنای درک رموز عالم ناسوت و الهوت و پیوند با 

 خالق و وجود مطلق.

چه در مذهب شیعه دوازده امامی چه در -در جهان اسالم 

، ده ها سلسله متفاوت صوفی با -مذاهب اربعه اهل تسنن

آداب و رسوم خود وجود دارند. این نیز عالوه است بر غالت 

شیعه و شاخه هایی از تشیع اسماعیلی که شباهت و نزدیکی 

به تصوف دارند. اما مهم ترین سالسل در جهان اسالم اعم از 

شیعه و سنی، چهارده سلسله جنیدی یا معروفی هستند که 

وجه تسمیه سلسله نیز بدین جهت است که اقطاب و مرشدان 

هر شاخه از این سالسل شیعه یا سنی به واسطه شیخ 

المشایخِ زمان امام هشتم شیعیان، امام علی ابن موسی الرضا، 

شیخ معروف کرخی، یا اولین قطب پس از غیبت امام 

دوازدهم شیعیان، جنید بغدادی، سلسله اجازه خود را پشت در 

پشت به امام اول شیعیان و خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب 

می رسانند. در ایران از میان سالسل شیعه، سلسله نعمت 

 نگاهی کوتاه به سلسله نعمت اللهی و رنج سالیان آن

 فعال مدنی

 شرر کنور تبریزی
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.حاج 11.حاج زین العابدین شیروانی مست علیشاه، 12همدانی، 

.حاج محمد کاظم 11میرزا زین العابدین شیرازی رحمت علیشاه، 

.حاج سلطان محمد بیدختی گنابادی 14اصفهانی سعادت علیشاه، 

.حاج مالعلی نورعلیشاه 11سلطان علیشاه، 

.حاج شیخ محمدحسن صالح علیشاه، 17ثانی، 

.حاج سلطان حسین تابنده رضاعلیشاه، 16

.حاج 18.حاج علی تابنده محبوب علیشاه، 11

دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه قطب 

 وقت.

صوفیان نعمت اللهی گنابادی، خصوصاً 

به شدت از  16بزرگان سلسله، پس از انقالب 

سوی حکومت و دستگاه های امنیتی و 

پلیسی ایران تحت فشار بوده و هستند؛ در 

حالی که مشی سلسله همیشه دوری از 

 سیاست و عدم دخالت در امور سیاسی بوده است.

سلسله نعمت اللهی گنابادی از نظر مذهبی شیعه است و مقدمه 

که در ادبیات سلسله تشرف یا بیعت گفته می -ورود در سلسله 

، بلوغ عقلی، تحقیق و تفکر در اصول و تقلید و تکمیل -شود

واجبات شرعی است. مجالس عبادی سلسله که پس از آغاز 

وقایع گلستان هفتم در ایران با فشار امنیتی، خصوصاً از سوی 

اطالعات سپاه پاسداران به همراه تمامی حسینیه های باقی مانده 

سلسله در ایران پس از موج تخریب حسینیه های سلسله گنابادی 

در زمان ریاست جمهوری محمود 

احمدی نژاد به کلی تعطیل شده، شب 

های یکشنبه، پنجشنبه، سحر جمعه و 

 صبح جمعه برگزار می شد. 

و  2187پس از وقایع زمستان سال 

حمله یگان ویژه نیروی انتظامی، عوامل 

سپاه و گردان های ویژه بسیج به 

صوفیان متحصن در گلستان هفتم 

خیابان پاسداران )روبه روی منزل قطب 

صوفی نعمت  166سلسله( بیش از 

اللهی گنابادی بازداشت شدند که یک 

تن در بازداشت کشته و یک نفر به اعدام محکوم شد. در پی این 

وقایع، قطب سلسله حاج دکتر نورعلی تابنده در حصر خانگی قرار 

گرفته و هم چنین نهاد خیریه مددکاری رضا و انتشارات حقیقت 

که چاپ کننده کتب سلسله بوده اند، توسط دادستانی تهران 

 پلمب شدند.

مجالس عبادی سلسله که پس از آغاز وقایع 

گلستان هفتم در ایران با فشار امنیتی، خصوصاً 

از سوی اطالعات سپاه پاسداران به همراه 

تمامی حسینیه های باقی مانده سلسله در ایران 

پس از موج تخریب حسینیه های سلسله 

گنابادی در زمان ریاست جمهوری محمود 

احمدی نژاد به کلی تعطیل شده، شب های 

یکشنبه، پنجشنبه، سحر جمعه و صبح جمعه 

 برگزار می شد. 

   حسینیه های درویشان در شهرهای مختلف کشور در سال های گذشته تخریب شده است.
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رسید که هر دو طرف کوچه  حوادث گلستان هفتم زمانی به اوج 

گلستان هفتم توسط نیروی انتظامی و سپاه و بسیج مسدود شد و 

درویشان که در محاصره این نیروها قرار گرفته بودند، راهی برای 

خروج از محل نمی یافتند. در این میان خبری توسط خبرگزاری 

های داخلی و کانال های تلگرامی تحت نظر سپاه و بسیج منتشر 

می شود که نه تنها درویشان را مبهوت و متحیر می کند بلکه 

بهانه ای برای یورش به درویشان و تکه پاره کردن آن ها در 

زیر گرفتن مامورین انتظامی توسط ” اختیار ماموران می گذارد: 

اتوبوسی با رانندگی یک درویش و به شهادت رسیدن سه نفر از آن 

 “.ها

مهاجمین به درویشان در اندک زمانی برای توجیه اعمال خالف 

قانون خود مبنی بر ضرب و جرح شدید درویشان محاصره شده، 

فیلمی را تهیه و به مراکز خبری حکومتی ارسال می دارند که در 

آن شخصی با صورتی خونین و پانسمان شده خود را محمد ثالث 

 معرفی کرده و اقرار به قتل می کند.

گرچه تنها شاهدان واقعی حادثه )یعنی درویشان حاضر در محل( 

بالفاصله بازداشت می شوند و هم اکنون بیش از دو ماه است که 

در حبس به سر می برند، اما دادستان تهران در اظهاراتی عجوالنه 

و شتابزده که آمیزه ای از تبختر و فخرفروشی در خود دارد، چنین 

اظهار می دارد که در یک حرکت جهادی بسیجی مآبانه، در ظرف 

 8ساعت کیفرخواستی به عنوان قتل عمد صادر و به شعبه  41

دادگاه کیفری ارجاع شده است. این شعبه نیز پس از برگزاری چند 

و پخش قسمت هایی به صورت “  علنی” جلسه به اصطالح 

ساعت از اعالم ختم  14سفارشی از صدا و سیما، در کم تر از 

محدودیت ها و محرومیت های رسانه ای و حقوقی که بر 

درویشان گنابادی اعمال شده، سابقه ای طوالنی دارد. پیروان 

پس از تخریب خانقاه  2114این جمعیت عرفانی از سال 

شریعت در شهر قم توسط حکومت ایران بارها و به دفعات 

احضار و جلب و بازجویی شده اند و بدون طی مراحل دادرسی 

قانونی به زندان و تبعید محکوم شده و بزرگان آن ها مورد 

 حصر پنهان و پیدا قرار گرفته اند.

متاسفانه به دلیل محرومیت رسانه ای جمعیت درویشان 

گنابادی، میزان آگاهی و اطالع جامعه از مسلک و روش 

زندگی پیروان درویشی گنابادی بسیار کم و ناچیز بوده و 

اندک اطالعی هم که از ایشان دارند از اخبار جسته گریخته 

 ای است که در فضای مجازی درباره آنان نوشته می شود.

مواجهه مردم ایران با این جمعیت صوفی مسلک، زمانی بود 

را با سر و “ محمد ثالث”که صدا وسیمای ایران فردی به نام 

صورت خونین و پانسمان شده، در حالی که روی تخت 

بیمارستان دراز کشیده بود، مقابل دوربین برد و از او اقرار 

گرفت که قاتل ماموران نیروی انتظامی در منطقه پاسداران 

تهران )گلستان هفتم( بوده است و همزمان با این اعتراف 

، جمعیت -که مصداق بارز قانون شکنی است-خبری 

نامید و زمینه های فریب  «داعشی»درویشان گنابادی را 

 افکار عمومی را فراهم کرد. 

در روز پایانی بهمن ماه سال گذشته، خبری در فضای مجازی 

منتشر شد که نشان از عزم ارکان حکومت برای سرکوب 

نهایی درویشان داشت. شروع این اخبار از رسانه های 

حکومتی و تحت نظر سپاه و بسیج بود و از پایان رافت 

اسالمی و برچیده شدن بساط درویشی در مکانی که محل 

سکونت قطب درویشان )یعنی گلستان هفتم در خیابان 

 پاسداران( بود، خبر می داد.

 صدور حکم اعدام محمد ثالث؛ فخر یا وهن دستگاه قضایی؟

 وکیل دادگستری

 ارمیا کروبی
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رسیدگی، حکم سه بار قصاص و محکومیت متهم را صادر می 

 کند.

اگرچه برای بررسی حقوقی و قانونی موضوع و روند تشکیل 

پرونده و اجرای قوانین 

شکلی و ماهوی، نیاز به 

مطالعه دقیق محتویات 

هر  ما  ست ا نده ا پرو

علم حقوق   تحصیلکرده

بدون  حتی  ند  توا می 

مطالعه پرونده متشکله، 

ایرادهای فراوان شکلی و 

 ماهوی آن را دریابد.

 41صدور کیفرخواست در 

 ساعت

صرف نظر از قواعد ماهوی پرونده و این که چه کسی راننده 

اتوبوس بوده و یا قتل توسط چه کسی صورت گرفته و یا این که 

عمل ارتکابی عمدی یا غیر عمدی بوده 

است، باید تاکید کرد که در هر پرونده جنایی، 

قواعد و اعمال خاصی برای کشف جرم، 

تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی تا 

مرحله صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست 

وجود دارد که بر اساس قوانین آمره، می 

 بایست رعایت شود. 

آن چه دادستان خوشحال و شتابزده تهران 

باید پاسخ بدهند این است که در این مدت 

ساعته آیا شرایط و قواعد زیر  41کوتاه 

 محقق شده است؟ 

. پس از وقوع حادثه و اعالم آن به مراجع قضایی، بازپرس 2

ویژه قتل به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم در محل حاضر و 

 دستور انجام تحقیقات مقدماتی صادر می شود.

. معاینه محل و تحقیق محلی: ماموران خبره با دستور بازپرس 1

تمامی دالیل و مدارک موجود در محل را جمع آوری کرده و از 

 مطلعین و ناظرین حادثه تحقیقات کامل به عمل آورند.  شهود،

. تفهیم اتهام به متهم با حضور وکیل متهم و ارائه دالیل و 1

 مدارک انتساب اتهام به متهم در دادسرا انجام شود.

. متهم می بایست 4

پس از تفهیم اتهام ابتدا 

برای معالجه به مراکز 

درمانی منتقل شود و 

هرگونه بازجویی و اخذ 

اقرار از او در شرایط 

مجروحیت غیرقانونی و 

غیرقابل استناد است؛ 

خصوصاً متهمی که بنا 

بر شواهد متعدد مورد 

 ضرب و جرح شدید با سالح گرم و سرد قرار گرفته است.

. حقوق قانونی متهم بایستی توسط نیروی انتظامی و بازپرسی 1

به وی تفهمیم شود. از مهم ترین حقوق متهم حق سکوت و حق 

داشتن وکیل دادگستری تعیینی است. 

بازپرس می بایست مهلت کافی برای 

اخذ وکیل دادگستری به متهم داده و در 

صورت عدم معرفی وکیل در ظرف 

مدت معین، اقدام به تعیین وکیل 

تسخیری برای متهم کند. انجام این امر 

ساعت خود علت اصلی  41در ظرف 

تضییع حقوق متهم است. به نظر می 

کیل  عالم حضور و رسد صرف ا

تسخیری در این پرونده بدون انجام هر 

گونه دفاعی توسط وی، سعی در قانونی 

 جلوه دادن رسیدگی و فرار از اجرای دقیق قانون بوده است.

. برای مشخص بودن اولیاء دم و معرفی آنان به عنوان شاکی 7

خصوصی و درخواست کنندگان قضایی می بایست گواهی 

انحصار وراثت پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامه ها 

صادر شود. این امر در بهترین شرایط حداقل یک ماه زمان نیاز 

صرف نظر از قواعد ماهوی پرونده و این که 

چه کسی راننده اتوبوس بوده و یا قتل توسط 

چه کسی صورت گرفته و یا این که عمل 

ارتکابی عمدی یا غیر عمدی بوده است، باید 

تاکید کرد که در هر پرونده جنایی، قواعد و 

اعمال خاصی برای کشف جرم، تعقیب متهم، 

انجام تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور قرار 

مجرمیت و کیفرخواست وجود دارد که بر اساس 

 قوانین آمره، می بایست رعایت شود. 

 عکس از مهر
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. اخذ آخرین دفاع از متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با 27

 حضور وکیل و اخذ دفاعیات وکیل متهم 

این موارد و بسیاری از قواعد و مقررات قانونی دیگر به هیچ عنوان 

ساعت منجر به صدور  41نمی توانسته در ظرف مهلت 

کیفرخواست شود. همان طور که اشاره شد، مسلماً این مقررات 

است که در صورت تشکیل یک   صرفاً قواعد شکلی آمره ای

پرونده جنایی می بایست رعایت شود و ایرادات ماهوی پرونده از 

جمله انتساب و یا عدم انتساب جرم به آقای محمد ثالث، اثبات 

سالمت جسمی و روحی او، وجود یا عدم وجود شرایط و موانع 

رافع مسئولیت کیفری، احراز علم و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه، 

بررسی شرایط دفاع مشروع از قبیل احراز رفتار ارتکابی برای دفع 

تجاوز یا خطر و اثبات عدم رعایت شرایط دفاع و غیره مواردی 

است که می بایست با دقت 

مورد بررسی قرار گرفته تا 

حقی از متهم تضییع نشود؛ 

مخصوصاً متهمی که در مظان 

اتهام قتل عمد و مجازات 

 اعدام قرار دارد.

رسیدگی به اتهام قتل به 

خصوص در پرونده ای که 

مورد توجه افکار عمومی و 

حتی نهادهای حقوق بشری در 

جهان است، موضوعی نیست 

که با استناد به اقرار متهم و 

بدون رعایت تشریفات خاص 

 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت کوتاه به اتمام برسد.

قواعد و موارد قانونی که محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند 

از حقوق اساسی متهم است و عدم رعایت آن را نمی توان حرکتی 

جهادی و بسیجی وار و انقالبی معرفی کرد و به آن مباهات نمود. 

این امر نه باعث فخر دستگاه قضایی بلکه باعث وهن آن خواهد 

 شد.

دارد. این مدت زمان در صورت وجود صغیر در بین وراث 

 متوفیان و تعیین قیم، زمان طوالنی تری طلب می کند.

. از تمامی اولیاء دم، پس از صدور گواهی انحصار وراثت 6

 شکایت قانونی اخذ شود.

. وجود فرصت کافی برای مالقات متهم با وکیل و توضیح و 1

شرح ماوقع توسط متهم به وکیل از جمله مسائل اصلی در 

ساعت رعایت شده  ۰۸پرونده است که نمی تواند در مهلت 

 باشد.

. وجود زمان کافی برای وکیل جهت مطالعه پرونده، بررسی 8

 مدارک و مستندات و تهیه مقدمات دفاع و تقدیم الیحه

 . انجام بازسازی صحنه با حضور متهم و وکیل قانونی او26

و فرصت ده “  بازداشت موقت” . صدور تامین قرار کیفری 22

روزه برای اعتراض به قرار 

توسط متهم و وکیل قانونی 

 او

.تحویل اجساد مقتولین 21

برای ارائه نظر کارشناسی به 

پزشکی قانونی. پزشکی 

قانونی پس از کالبدشکافی 

میزان صدمات وارده، علت 

و زمان مرگ را اعالم می 

دارد. این نظریه توسط متهم 

و اولیاء دم در مهلت معین 

 قابل اعتراض است.

سان 21 کارشنا . حضور 

راهنمایی و رانندگی و ارائه نظریه کارشناسی جهت اعالم 

 وجود یا عدم وجود نقص فنی اتوبوس

. ارجاع متهم به پزشکی قانونی جهت بررسی صحت و 24

 سالمت روانی او

. حق اطالع بستگان متهم از تحت نظر قرار گرفتن متهم و 21

 پاسخگویی به آنان جهت معرفی وکیل تعیینی



 امید معماریان: 

 روحانی چهره فریب کارانه خود را نشان داد
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خیابان گلستان هفتم در تهران تبدیل به میدان کارزار جنگ شده 

بود؛ از یک سو پلیس و نیروهای امنیتی و از سوی دیگر ایستادگی 

درویشان گنابادی. درگیری ها از جایی آغاز شد که نیروهای 

امنیتی محدودیت هایی را در رفت و آمد به منزل قطب درویشان، 

، در منطقه پاسداران در -ملقب به مجذوبعلی شاه-نورعلی تابنده 

شمال تهران ایجاد کردند. این امر با اعتراض هواداران آقای تابنده 

مواجه شد و آن ها از سراسر ایران خود را به تهران رساندند و با 

تشکیل زنجیره انسانی در اطراف خانه قطب درویشان، سعی کردند 

 از او حفاظت کنند. 

اگر چه درویشان گنابادی از بیش از یک دهه پیش بارها با مقام 

اما  های قضایی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران درگیر شده اند،

این اولین باری بود که در ماه های گذشته این درگیری به 

خشونت از سوی طرفین کشیده شد و چندین نفر زخمی و کشته 

شدند. این در حالی است که این سلسله صوفی، یکی از متشرع 

 ترین گروه های اهل طریقت در ایران به شمار می رود. 

حساسیت حکومت جمهوری اسالمی روی درویشان گنابادی از 

جایی باال گرفت که شماری از روحانیون شیعه در ایران در سال 

های اخیر از گرایش روز افزون جوانان به بعضی اعتقادات عرفانی 

و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کردند و این اعتقادات را گمراه 

 کننده دانستند. 

در همین راستا گفت و گویی داشتم با امید معماریان خبرنگار مقیم 

با اشاره به این که جمهوری اسالمی اجازه  نیویورک در آمریکا، او

نمی دهد هیچ ایدئولوژی ای غیر از ایدئولوژی خودش در جامعه 

حکومت جمهوری اسالمی  مشکل اصلی” رواج پیدا کند گفت: 

ایران با طرز فکرهای جایگزین و با فرقه ها و گروه هایی است 

که روایت های رسمی متفاوتی را در خصوص دین و ایمان و 

باورهای مذهبی ارائه می کنند. در همین راستا است که با 

درویشان، بهایی ها و با کسانی که از اسالم به مسیحیت می 

پیوندند، برخورد می کنند. آن ها می خواهند مردم را در مداری 

که دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژی خودشان می گردد، محصور 

 “.کنند

در سال های گذشته ” این خبرنگار در ادامه به خط صلح گفت: 

یک نوع همزیستی بین جمهوری اسالمی با درویشان وجود 

داشت و یا این که درویشان کم تر کنترل می شدند؛ اما در یک 

بیش تر مردم به  جایی، با افزایش طرفداران این گروه ها و توجه

نوع طرز تفکر این گروه ها، جمهوری اسالمی به جایی رسید که 

احساس خطر کرد. در حقیقت به نقطه ای رسید که فکر می کرد 

باید با این تفکر برخورد مستقیم کند و آن را جمع کند. کما این 

که با آقای محمد علی طاهری از گروه عرفان حلقه، این کار را 

 “.کردند

امید معماریان هم چنن اشاره داشت به این که جمهوری 

اسالمی همواره گروه هایی که فعالیت های مذهبی و عرفانی 

غیر از شیعه ای را که خودش آن را دیکته می کند، زیر ذره بین 

داشته است. اما این بار این موضوع به درگیری خیابانی کشیده 

شد، چون درویشان سکوت خود را شکستند و به دفاع از 

قطبشان، آقای تابنده، به پا خواستند و در مقابل نیروهای امنیتی 

 مقاومت کردند. 

جمهوری اسالمی به این گروه ها به عنوان ” او در ادامه گفت: 

 روزنامه نگار

 دلبر توکلی
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وظیفه پلیس و نیروهای امنیتی ایجاد برقراری ”وی در ادامه گفت: 

نظم است. وظیفه شان این است که از به خشونت کشیده شدن 

اعتراضات، جلوگیری کنند و مانع ایجاد آشوب در شهر شوند. اما 

می بینیم که خودشان در ایجاد خشونت و درگیری گام اول را بر 

می دارند. این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی و پلیس در 

سطح جامعه دست به خشونت می زنند. در حادثه کوی دانشگاه هم 

هم  ۸۸همین اتفاق افتاد و در اتفاقات اعتراضات خیابانی سال 

همین طور. اما توجه کنید که وقتی 

نیروهای امنیتی دست به خشونت 

می زنند، نه تنها مورد بازخواست 

قرار نمی گیرند، بلکه از سوی 

حکومت مورد حمایت قرار می 

گیرند و از هر نوع عواقب بدی 

ما گروه های  مصون هستند؛ ا

مردمی از این مصونیت برخوردار 

 “.نیستند

امید معماریان در خصوص حکم 

اعدام محمد ثالث نیز به خط صلح 

محمد ثالث را نمی شناسم ” گفت: 

و خودم هم در محل حادثه حضور 

نداشتم تا دقیقاً بدانم در آن جا و در 

آن روز چه اتفاقی افتاد. اما آن چه از کلیت ماجرا می دانم، این 

که -است که اگر پلیس و نیروهای امنیتی وظیفه اصلی شان را 

به درستی انجام می دادند، اصالً این  -برقراری امنیت است

درگیری ها پیش نمی آمد و آقای ثالث هم دست به فرار نمی زد 

که موجب کشته شدن افرادی شود. اگر چه این اتفاق متاثر کننده 

است، اما باید دید که ریشه و دلیل اصلی این حوادث چیست و از 

کجا آغاز شد. نمی توانیم به تنهایی یک طرف موضوع را که 

درویشان هستند دستگیر و محاکمه کنیم و طرف مقابل از 

 “.مصونیت کامل برخوردار باشد

وی با اشاره به این که دولت و رئیس جمهور نیز در این میان 

تهدید امینیتی نگاه می کند و معتقد است که این افراد با 

ترویج اعتقاداتشان آن چه که ایدئولوژی حکومت است را 

تضعیف می کنند. از طرفی رشد شبکه های اجتماعی، فرصتی 

را به این گروه ها داده است که مردم ارتباط بیش تری با نوع 

اعتقادات و افکار آن ها برقرار کنند. خوب، این امر بیش تر از 

گذشته نیروهای امنیتی ایران را نگران کرده است و به این 

گروه ها به عنوان خطر جدی تری نگاه می کنند؛ در نتیجه 

 “.دست با مقابله و خشونت زدند

رفتار نیروهای امنیتی و پلیس 

موجب شد تا درویشان که به صلح 

جویی و آرامش شهره بودند، در 

دفاع از خود وارد کارزار خیابانی 

شدند. امید معماریان معتقد است 

که این رفتار نا سنجیده نیروهای 

امنیتی بود که موجب شد تا از هر 

دو طرف افرادی زخمی و کشته 

حکومت باید حق ” شوند. او گفت: 

شهروندی مردم را به رسمیت 

بشناسد؛ حق همه مردم را، از هر 

گروه و فرقه ای که هستند. 

درویشان هم جزو مردم هستند و 

حتی حق اعتراض دارند و آن ها هم باید بتوانند آزادانه 

مطالبات خود را مطرح کنند.  اما می بینیم که جمهوری 

اسالمی با هر گروه و حتی فردی که اعتراضی می کند، یا 

مطالبه ای دارد، با خشونت برخورد می کنند. در همین حرکت 

دختران خیابان انقالب، دیدیم که دختران را از سکویی که بر 

آن ایستادند و در صلح و سکوت پیام خود را می رسانند، با 

خشونت برخورد می شود و آن ها را با ارعاب و برخورد 

فیزیکی به زمین پرت می کنند. در مورد فعاالن محیط زیست 

هم همین طور. در صورتی که بر اساس قانون اساسی کشور 

 “.اعتراض و بیان مطالبات مردم، حق آنان است
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رئیس جمهور در این خصوص سکوت ” مصون نیستند، گفت: 

پیشه کرد؛ با آن که آقای روحانی برای به دست آوردن رای، 

پیش از انتخابات ریاست جمهوری از حقوق شهروندی و احترام 

به حریم خصوصی بسیار صحبت کرده بود، اما حاال در سکوت 

به سر می برد. او کامالً این موارد را به 

نیروهای امنیتی واگذار کرده است. آقای 

روحانی تبدیل شده است به یک ضبط 

صوت که حرف های تکراری می زند و 

کسی هم به حرف او اهمیت نمی دهد. 

روش او باعث شد حتی یک جریان 

سیاسی اصالح طلبی بعد از سال ها 

فعالیت سقوط کرد. این ها همه نشانِ 

ترس او است. دیگر از این هم گذشته 

است که بخواهد بیاید بگوید دست هایی 

پشت پرده هستند. او حتی نتوانست مانند 

خاتمی عمل کند. خاتمی این طور نشان داد که تالش خود را 

کرده است اما به او اجازه نمی دهند که قدم اجرایی بردارد. اما 

روحانی حتی نشان نداد که تالشی برای مردم کرده است. او 

فریبکاری است که با شعار رای جمع کرد و وعده هایش را از یاد 

برد. این یکی از غیر اصولی ترین کارهایی است که در زندگی 

سیاسی اش انجام داد. آقای روحانی در مقابل ظلم هایی که می 

 “.شود سکوت کرده است

فشار بر دروایش به اتفاقات روزهای تلخ در خیابان گلستان هفتم 

تن از درویشان دستگیر شدند و در شرایط  ۰۲۲ختم نشد. حدود 

 بدی در زندان بدون دسترسی به وکیل در حبس به سر می برند. 

نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی 

در  ۷۵۳۱نیز در روزهای پایانی سال 

حصر ” ویدئویی به طور تلویحی از 

خود خبر داد و ابراز امیدواری “  خانگی

های اعمال شده در  کرد که محدودیت

مورد وی و سایر اعضای این گروه تا 

عید نوروز رفع شود اما او هم چنان در 

 حصر خانگی به سر می برد. 

آقای تابنده در این ویدئو که در وبسایت 

مجذوبان نور منتشر شده است، خطاب 

نگران ” که “  جمعی از فقرا و رفقا” به 

وی “  حال مزاجی”نباشند و “ نگران”وی هستند، گفت که “ حال

 خوب است. 

درویشان گنابادی چند روز قبل از شب واقعه خونین گلستان 

هفتم، با گلدان های گل به در خانه اهالی خیابان گلستان مراجعه 

می کردند تا از آنان بابت اتفاقاتی که در محله شان افتاده بود، 

 دلجویی کنند. 

آقای روحانی تبدیل شده است به یک ضبط 

صوت که حرف های تکراری می زند و کسی 

هم به حرف او اهمیت نمی دهد. روش او باعث 

شد حتی یک جریان سیاسی اصالح طلبی بعد از 

سال ها فعالیت سقوط کرد. این ها همه نشانِ 

ترس او است. دیگر از این هم گذشته است که 

بخواهد بیاید بگوید دست هایی پشت پرده هستند. 

او حتی نتوانست مانند خاتمی عمل کند.  خاتمی 

این طور نشان داد که تالش خود را کرده است 

اما به او اجازه نمی دهند که قدم اجرایی بردارد. 
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کسب بازارهای جدید شغلی در جهان از جمله موضوعات این بخش هستند. 

از جمله مولفه های غیر مستقیم موثر بر حقوق زنان می توان به ضریب نفوذ 

سیستم های تخلیه فاضالب و آب لوله کشی در جوامع مختلف اشاره کرد. به 

عنوان مثال احتمال کم تری وجود دارد که دختران پس از سن بلوغ به 

مدارسی بروند که از تاسیسات تخلیه فاضالب کافی برخوردار نیستند، و یا در 

کشورهایی که امکان آب لوله کشی ندارند مسئولیت حمل و جمع آوری آب 

روزانه خانوار بر عهده زنان و دختران است و این امر وقت آن ها را برای 

پرداختن به امور دیگر می گیرد. در نتیجه میزان حضور دختران در مدرسه به 

 شدت تابعی از فاصله آن تا منابع آبی است. 

بخش ششم به بررسی برخورداری یا عدم برخورداری زنان از امکانات 

گوناگون اجتماعی و رفاهی می پردازد. عالوه بر این موضوع، به بررسی مولفه 

هایی هم چون امکان تحصیل از سطوح ابتدایی و عالی، میزان دسترسی زنان 

به اینترنت به عنوان عاملی قدرتمند در تغییرات اجتماعی، مالکیت زنان بر 

 اموال خود و میزان گسترش فقر در میان زنان می پردازد.

حضور زنان در مناصب قدرت، حق رای، حضور در ارتش،و نیز معرفی اجمالی 

 جنبش های حقوق زنان و دستاوردهای آنان در بخش هفتم اشاره شده است.

بخش هشتم نیز به صورت آماری اطالعات جالب و درخور توجهی در مقام 

 مقایسه کشورهای مختلف ارائه می دهد.

اما شاید بتوان نقطه عطف این کتاب را در بخش انتهایی آن جستجو کرد. 

دکتر سعید مدنی به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی در بخش نهم با 

تمرکز بر ایران و در نظر گرفتن شرایط و شاخصه های بومی بر اساس آخرین 

اطالعات منتشر شده از سوی منابع رسمی، مطابق سر فصل های بخش 

 اصلی به بررسی وضعیت زنان در ایران پرداخته است.

 

نام کتاب: زنان در جهان و 

 ایران

نویسندگان: جونی سیگر، 

 سعید مدنی

 مترجم: مهدی خدایی

 2181زمان انتشار: 

 ناشر: روزنه

وقتی از حقوق زنان حرف می زنیم دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟ 

این سوال همواره یکی از دغدغه های اساسی فعاالن حقوق زنان در 

جهت تبدیل این مسئله به صورت مطالبه ای عمومی بوده است. عینیت 

بخشی و ترسیم وضعیتی واقعی از زنان در جوامعی که با وجود نابرابری 

ها و ظلم های بسیار، تالش در راستای احقاق حقوق آن ها حتی جزو 

زنان در ” مطالبات دست چندم نیز قرار ندارد، از مهم ترین اهداف کتاب 

قلمداد می شود. به عالوه، این کتاب با بیان همه جانبه “ جهان و ایران

ی مولفه های متعدد موثر در وضعیت زنان دریچه جدیدی در این زمینه 

 به روی مخاطبان می گشاید.

در بخش اول عالوه بر معرفی کشورهای امضا کننده کنوانسیون محو  

تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان، به بررسی طول عمر زنان در 

کشورهای مختلف و هم چنین معرفی روش های گوناگون اعمال 

محدودیت بر زنان از جمله حجاب اجباری و ممنوعیت رانندگی در 

 کشورهای مختلف می پردازد.

بخش دوم وضعیت خانواده ها از نظر کمی و کیفی بررسی است و هم 

چنین میزان خانواده های همجنسگرا در آمریکا، عالوه بر آن در مورد 

سن ازدواج، طالق، میزان خشونت خانگی و قتل زنان نیز آمار جالب 

 توجهی ارائه شده است.

بخش سوم را شاید بتوان مهم ترین بخش در زمینه حقوق زنان نامید؛ 

بحث تعداد فرزندان، روش های جلوگیری از بارداری و امکانات مورد نیاز 

آن، سقط جنین و جایگاه قانونی آن در کشورهای مختلف، مرگ و میر 

مادران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی درمانی به هنگام زایمان و نیز 

 اولویت داشتن فرزند پسر از آن جمله اند.

مالکیت بدن یکی دیگر از بحث های چالش برانگیز حقوق زنان است که 

در بخش چهارم به آن پرداخته شده است. گستردگی سرطان سینه، 

گسترش بیماری ایدز، تاریخچه مشارکت زنان در رویدادهای بزرگ 

ورزشی از جمله المپیک و سهم تیم های ملی کشورهای جهان از زنان، 

بررسی تاثیر جراحی های زیبایی و میزان مصرف لوازم آرایشی زنان در 

کشورهای گوناگون، رواج ختنه زنان در جهان و نسبت آن با دین و سنت 

در جوامع گوناگون و هم چنین تجارت جهانی سکس و آمار تجاوز که 

 زنان بزرگ ترین قربانیان آن هستند.

در بخش پنجم به بررسی وضعیت حضور و تاثیر زنان در اقتصاد خانواده 

و جامعه پرداخته شده است. برخورداری از حقوق برابر، کیفیت محل های 

کار، فرصت های برابر شغلی و درآمدی و میزان مهاجرت زنان در پی 

 زنان در جهان و ایران



  

 


