
1

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین 1398

شماره 95



2

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین ۱۳۹8

شماره ۹5

ماهنامه  حقوقی- اجتماعی خط صلح
صاحب امتیاز: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

سردبیر: سیمین روزگرد
مشاور هنری و اجرایی: محمد حیدری

دبیر اجتماعی: علی کالئی
دبیر فرهنگی: رضا نجفی

صفحه آرایی: سیامک مالمحمدی
همکاران این شماره: محمد مقیمی، مهدی موسوی، رایحه مظفریان، محمد 

محبی، امیر جواهری لنگرودی، فاطمه محمدی، مجید دری، احمد علوی، رضا 
دهدار، احسان حسین زاده، رضا اکوانیان، بهزاد احمدی نیا، صبا کردافشاری، 

مهدی صادقی، مرتضی هامونیان، مهنوش بختیاری و رندی  نوبل

شما چه گفته اید/ 3
برگزیده اخبار/ 4

کارتون ماه/مهدی صادقی/ 5
آسیب های ناشی از پدیده تهران زدگی/رضا دهدار/ 6

آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی است؟/احسان حسین 
زاده/ 8

شعر: زمستان/ سید مهدی موسوی/ 10 
پرونده های خشونت خانگی/ در  قاضی مشاور زن  ضرورت حضور 

رایحه منتظریان/ 11
در زندان چه می گذرد؟ در گفتگو با مژده رجبی/صبا کرد افشاری/ 

14
معرفی کتاب: خدای عزیز لطفًا آزادی را به ایران بیاور/ 16 

پرونده ویژه؛ سین روزهای سخت/ 17
است؟/احمد  گرفته  هدف  را  گروهی  چه  خوراکی  مواد  باالی  تورم 

علوی/18 

سایه شوم گرانی بر سالمت و حق تغذیه/فاطمه محمدی/ 19
حق غذا در قانون هدفمند کردن یارانه ها /محمد مقیمی/ 22

دکتر امیرباقر مدنی: برای حل معضل گرانی ها، دولت باید جلوی فساد 
را بگیرد/علی کالئی/ 26

نگاهی بر آثار تحریم نفتی بر زندگی روزمره خانوارهای ایرانی /بهزاد 
احمدی نیا/ 28

قصه کوپن و بازگشت سوال برانگیزش/مرتضی هامونیان/ 31 
گرانی روزافزون در ایران و به خطر افتادن “امنیت غذایی” ایرانیان/ 

محمد محبی/ 34
کارگران  و  کارکنان  و  بازنشستگان  معیشتی  وضعیت  به  نگاهی 

کشور/ امیر جواهری لنگرودی/ 36 
متاستاز فساد/ مجید دری/ 39

ماهنامه  خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.

Address:
12210 Fairfax Towne Center, Unit 911
Fairfax VA 22033
United State

Phone: +1 (571) 223 54 06
Fax: +1 (571) 298 82 17
E-mail: editor@peace-mark.org
Web: www.peace-mark.org

اطالعات تماس با ما:

فهرست



3

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین 1398

شماره 95

درباره مقاله: 
با یاسمن  در زندان زنان چه می گذرد؟ در گفتگو 

آریانی و صبا کرد افشاری/ سیمین روزگرد

گیشا اسدپور: زندان قرچک عجب وضعیت اسف 
باری دارد. این که زیاد خبری هم از زندان های زنان 
منتشر نمی شود، وضعیتشان را بدتر می کند. من فکر 
می کنم دختران جوانی مثل یاسمن و صبا را مخصوصًا 
به این زندان ها می فرستند که دختران دیگر و خانواده 
هایشان را بترسانند که سمت فعالیت های سیاسی 

نروند.

در  دیگر چیست؟  بازی  این مت  میهنی:  علیرضا   
مکان های دیگر من اصالً چنین چیزی در مورد زن ها 
نشنیده بودم. این که مصداق بارز تجاوز کردن هست. 
فرض را بر این می گیریم که تا االن مسئوالن زندان 
چیزی از این مت بازی نمی دانستند، االن که فهمیدند 

که می توانند جلویش را بگیرند...

چگونه “اتاق های مصرف مواد مخدر” زندگی افراد 
معتاد را نجات می دهد/ شاهین نصیری

ادریس مراد: ایده جالب و متفاوتی است اما بعید می 
دانم چنین ایده ها و راهکارهایی در ایران جواب بدهد. 
در واقع این قبیل راهکارها نه به درد میلیون ها معتاد 
ایران می خورد و نه به درد جامعه ایران. معضل مواد 
مخدر در ایران جدی تر از این حرف هاست و باید 
به فکر حل ریشه های این معضل بود. من فکر می 
کنم همان مراکز ترک اعتیادی که داریم اگر بیش تر 
شوند و رسیدگی بهتری به آن ها بشود، بیش تر به درد 

جامعه ما بخورد.

مریم عیاری: در ایران کسی برای جان افراد سالم هم 
ارزشی قائل نیست، چه برسد به این که بخواهند به 
فکر جان افراد معتاد باشند. یک سری از این کشورها 
دولت های سوسیال دموکرات دارند و حداقل زندگی 
افراد را هم تامین می کنند و حاال در مرحله بعد آمده 
اند و به فکر نیازهای دیگر افراد خاص جامعه هستند. 

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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تخفیف  ● و  عفو  از  از  کشور  های  زندان  سازمان  رئیس 
مجازات 94 هزار و 263 زندانی از 22 بهمن تا 27 اسفندماه 

خبر داد.
را  ● غیرمجازی  شکارچی  زرند  شهرستان  کیفری  دادگاه 

طی حکم جایگزین حبس، به ساخت آب انباری برای استفاده 
پرندگان و حیوانات در حال انقراض محکوم کرد.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس  ●
دادگاه  در  نهایتًا  تجاوز،  قربانی  نویدپور،  از خودکشی زهرا 

محکوم شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل  ●

متحد در امور ایران، گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر 
در ایران منتشر کرد.

با تصویب قطعنامه ای از عملکرد حقوق  ● پارلمان اروپا 
پاسخگویی  خواستار  و  کرد  انتقاد  اسالمی  جمهوری  بشری 

مسئولین ایران شد.
جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به ادامه  ●

بازداشت اسماعیل بخشی فعال کارگری، چندین مرتبه تجمع 
کردند.

معلمان در شهرهای مختلف، با فراخوان شورای هماهنگی  ●
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اعتصاب کرده و از رفتن 

به کالس های درس خودداری کردند.
درگذشت  ● سالروز  مراسم  برگزاری  از  امنیتی  نیروهای 

محمد مصدق در آرامگاه وی در احمدآباد جلوگیری کردند.
روزنامه قانون، به دلیل تیتری که در آن بشار اسد “مهمان  ●

ناخوانده” خطاب شده بود، توقیف شد.
ماموران شهرداری و نیروهای انتظامی مسجدی متعلق به  ●

شهروندان اهل سنت در شهرستان چابهار را تخریب کردند.
شماری از شهروندان در ارتباط با انفجار خودروی بمب  ●

گذاری شده در مسیر اتوبوس حامل نیروهای مرزبانی سپاه 
پاسداران در جاده خاش به زاهدان بازداشت شدند.

سوران  ● شهر  بوکسینگ  کیک  تیم  عضو  میرکی،  آرزو 
اقلیم کردستان عراق، در پی بر افراشتن پرچم اقلیم کردستان 

پس از پیروزی بر حریفش، در سنندج بازداشت شد.
سپاهان  ● و  تبریز  تراکتورسازی  های  تیم  بازی  از  پس 

پرشماری  تعداد  تبریز،  امام  یادگار  ورزشگاه  در  اصفهان 
شعارهای  سردادن  دلیل  به  تراکتورسازی  تیم  طرفداران  از 

سیاسی بازداشت شدند.
سنی  ● زندانی  عبدالرحمن(،  )نجف  کرکوکی  مریوان 

مذهب تبعه کشور عراق در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب 
غذا کرد.

رجایی  ● زندان  مذهب  سنی  زندانی  جاف،  پاالنی  ارکان 
اعتصاب  مرخصی  با  مسئولین  مخالفت  به  اعتراض  در  شهر 

غذا کرد.
سیاسی  ● زندانیان  از  رش،  تپه  علی  و  محمدزاده  قادر 

محبوس در زندان ارومیه، در اقدامی اعتراضی اعتصاب غذا 

کردند.
برزان محمدی و علیرضا شیرمحمدی، دو زندانی سیاسی  ●

محبوس در زندان تهران بزرگ اعتصاب غذا کردند.
علی بازآزرده، زندانی سیاسی زندان اوین، در اعتراض به  ●

حکم 13 سال حبس خود، با دوختن لبانش اعتصاب غذا کرد.
میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین  ●

دست به اعتصاب غذا زد و هم چنین اقدام به خودکشی کرد.
زندانی  ● زوج  صادقی  حسن  و  مثنی  فاطمه  کسب  محل 

سیاسی در زندان های اوین و رجایی شهر توسط ستاد اجرای 
فرمان امام مصادره شد.

رقیه حاجی ماشااهلل، شهروند ایرانی تبعه بحرین محبوس  ●
در زندان اوین، به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم 

شد.
روزبه و بابک علی پور دو برادر ساکن یکی از روستاهای  ●

اطراف رشت، در مجموع به 7 سال حبس محکوم شدند.
مایکل وایت، شهروند آمریکایی بازداشت شده در مشهد  ●

به تحمل 10 سال حبس محکوم شد.
و  ● اوکراین  دانشگاه  ایرانی  دانشجوی  کیانی،  مسعود 

محکوم  به 10 سال حبس  اوین،  زندان  در  محبوس  زندانی 
شد.

زهرا صادقی، کارمند سابق سازمان ملل و زندانی سیاسی  ●
شده  محکوم  تعزیری  حبس  سال   10 به  اوین،  در  محبوس 

است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در پرونده دوم خود از  ●

بابت 7 اتهام به 33 سال حبس و 148 ضربه شالق محکوم 
شد.

محکومیت محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی، به 12  ●
سال حبس، 74 ضربه شالق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 
سال محرومیت های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور 

قطعی شد.
محکومیت کسری نوری، درویش گنابادی، به 12 سال  ●

حبس، 74 ضربه شالق،  2 سال تبعید به ثالث باباجانی و 2 
سال محرومیت های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور 

قطعی شد.
با تایید و ابالغ احکام 23 تن از درویشان گنابادی، این  ●

افراد در مجموع به 190 سال حبس تعزیری، 46 سال تبعید، 
و  از کشور  1776 ضربه شالق، 46 سال ممنوعیت خروج 
46 سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه ها و احزاب 

محکوم شدند.
یک خانواده سه نفره اهل کرمانشاه به دلیل فقر، خود را  ●

باردار خانواده  به آتش کشیدند که در پی آن زن 30 ساله 
فوت کرد.

اسیدپاشی  ● مورد  تهران  در  دخترانه  مدرسه  یک  معاون 
قرار گرفت و در پی جراحات وارده یکی از چشم هایش را 

از دست داد.
علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه از ازدواج  ●

“رسمی” 500 تا 600 هزار کودک در طی سال 1397 خبر 
داد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از مرگ ساالنه  ●

هوا  آلودگی  دلیل  به  شهرها  در کالن  نفر  و 600  هزار   29
خبر داد.

□ برگزیده اخبار
دیــــــــدهبان
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کاری از مهدی صادقی

کــــارتونماه

مرگ  ● از  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
سال  در  تهران  غرب  در  کار  ناشی  حوادث  در  نفر   118

1397خبر داد.
با انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ در روستای نصر  ●

شهرستان دهلران، یک دختر 15 ساله عشایری کشته شد.
توابع  ● از  روتک  مرزی  منطقه  در  انتظامی  ماموران 

حامل  خودروی  به  مستقیم  تیراندازی  با  خاش  شهرستان 
نوتی  “رسول  نام  به  شهروندی  شدن  کشته  موجب  سوختی 

زهی” شدند.
به  ● مستقیم  تیراندازی  با  جاسک  بندر  دریابانی  ماموران 

خودروی حامل سوختی موجب کشته شدن دو شهروند شدند.
به  ● کولبری  مرزبانی،  نیروهای  مستقیم  تیراندازی  اثر  بر 

نام “سید واحد برزنجی” در مناطق مرزی پیرانشهر کشته شد.
“عبدالسالم سپاهی” از زندانیان عادی زندان سراوان به  ●

دلیل بالتکلیفی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست 
داد.
18 تن از متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر  ●

مرودشت در کنار سایر مجازات ها به تحمل شالق محکوم 

شدند.
چهار تن از متهمان پرونده شرکت گردشگری و سرمایه  ●

گذاری پردیسبان در کنار سایر مجازات ها مجموعًا به 214 
ضربه شالق در مالءعام نیز محکوم شدند.

سایر  ● کنار  در  سرمایه  بانک  پرونده  متهمان  از  تن  سه 
نیز  مالءعام  در  شالق  ضربه   222 به  مجموعًا  ها  مجازات 

محکوم شدند.
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین  ●

به عنوان غیبت از مرخصی به 30 ضربه شالق محکوم شده 
است.

روستای  ● اهل  ساله   5 بچه  دختر  “سالله”  قتل  به  متهم 
این روستا و در مالءعام  “گری دوجی” استان گلستان، در 

اعدام  شد.
حکم اعدام یک زندانی به نام جالل الدین مصلی نژاد به  ●

اتهام قتل در شهرستان جهرم در مالءعام به اجرا درآمد.
از  ● یکی  و  رضوی  قدس  آستان  متولی  رئیسی  ابراهیم 

جمعی  دسته  اعدام  در  که  مرگ”،  “هیات  اصلی  اعضای 
هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 نقش اساسی داشت، 

رئیس قوه قضاییه شد.



6

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین ۱۳۹8

شماره ۹5

تهران  به  و  شده  مشهور  روز  دو  که  جوانی  »متاسفانه 
مدیر  وزیر،  از  دهد  می  اجازه  خودش  به  آمده، 
کند«. انتقاد  رئیس جمهور  و  صداوسیما  باشگاه، 

جمالت باال، گوشه ای از گفتگوی تحقیرآمیز رئیس کمیته 
فوتبال است. جمالتی خودبرتربینانه و  انضباطی فدراسیون 
غیرمسئوالنه که نشان از آن دارد؛ گویا جوان “شهرستانی”، 
اجازه صحبت و ابراز نظر پیرامون مسائل و معضالت روز 
جامعه را ندارد. هرچند اکثر محافل خبری و کاربران فضای 
مجازی، نسبت به این مصاحبه حیرت انگیز، واکنشی یک 
و  کالم  فحوای  تا  است  الزم  جدا  اما  داشتند؛  تند  و  دست 
انضباطی  کمیته  در  مسئول  مقام  این  های  صحبت  اصل 
فدراسیون فوتبال، به صورت علمی و به عنوان یک آسیب 
اجتماعی، مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. اگر 
که  یافت  درخواهیم  شویم،  تر  باریک  کمی  زمینه  این  در 
این  باالی دولتی،  بار نیست که یک مقام سطح  اولین  این 

چنین “شهرستانی” ها را مورد توهین و اهانت قرار می دهد. 
پیش تر از این و در خالل نتایج انتخابات مجلس خبرگان 
رفسنجانی(  هاشمی  ائتالف  )شکست   94 سال  در  رهبری 
نیز، حسین مرعشی، از اعضای حزب کارگزاران، ساکنین 
شهرستان ها را “عقب مانده سیاسی” معرفی کرده بود. )1(

آمیز  توهین  لحن  که  است  این  اساسی  پرسش  حال  هر  به 
فدراسیون  انضباطی  کمیته  رئیس  زاده،  حسن  اسماعیل 
که  شود  می  چگونه  است؟  عواملی  چه  تابع  فوتبال، 
کثیر  عده  مانند  دولتی  رسمی  مقام  یک  ما،  جامعه  در 
فرد  شمردن  کوچک  برای  نشینان،  پایتخت  از  دیگری 
بردند؟ می  بهره  “شهرستانی”  صفت  از  افرادی  یا  و 

بی شک پاسخ به پرسش فوق، تنها معطوف و محصول یک 
علت و واقعیت اجتماعی نیست. اما در این میان یک علت 
می تواند نسبت به دیگر عوامل مختلف، معلول واقع شود. 
تمرکزگرایی  پدیده  در  ریشه  یادشده  معضل  من،  باور  به 
)سانترالیسم( و همین طور عدم توسعه  پایدار دارد. دو علت 
و واقعیت مذکور، در فرآیند و شکل گیری آسیب ها و بحران 
های این چنینی نقش به سزایی را ایفا می کنند. فرآیندی که 
فرآورده آن، بی عدالتی و تبعیض در تمام زمینه ها است. به 

□ آسیب های ناشی از پدیده تهران زدگی
اجتماعی

رضا دهدار
فعال مدنی

عکس از نود
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طوری که می توان نمود این اپیدمی را، در برساخت ها و حیات 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به کرات و دفعات گوناگون 
مشاهده نمود. بی گمان شناخت بهتر و دقیق تر این عارضه 
طلبد. می  را  تاریخی  بازاندیشی  و  بازبینی  یک  اجتماعی، 

رشد فزاینده و برتری عدالت به سود ساکنین پایتخت، پیش و 
بیش از هر چیز با رشد شهرنشینی و به وجود آمدن حکومت 
که،  این  است. طرفه  زمان  هم  و  متقارن  ایران  در  متمرکز 
عاملی  نفت،  از  حاصل  سرشار  درآمدهای  و  نفت  پیدایش 
دولت  که  جا  آن  است.  بوده  تمرکزگرایی  توسعه  بر  مهم 
به  را  نفتی  محصوالت  فروش  از  حاصله  درآمد  مرکزی، 
و  کرد  تزریق  تهران-  -مانند  خود  موردنظر  های  بخش 
برتری و  و مستقیم،  به صورت سیستماتیک  این حیث،  از 
موقعیت تبعیض گونه ای در مولفه های سیاسی، اقتصادی 
آورد  وجود  به  تهرانی  و  تهران  برای  اجتماعی-فرهنگی  و 
را دچار هرج  عادالنه  و  پایدار  توسعه  تعادل  و  تولرانس  و 
روزافزون  تقویت  و  تثبیت  نمود.  سامانی  نابه  و  مرج  و 
تضعیف  اقتصادی(،  و  سیاسی  )اداری،  مرکز  ویژه   جایگاه 
را  تهران  از  غیر  و قطب های  مرکز  از  دور  نقاط  موقعیت 
تشکیل داد و همین عامل، مهم ترین محرک و اراده را برای 
از  افتاده  پس  و  مانده  عقب  های  استان  و  نواحی  ساکنان 
بهتر  فردایی  امید  به  تا  نمود  مهیا  پیشرفت،  و  توسعه  نظر 
کنند. کوچ  تهران  به  نظرشان،  مورد  آل  ایده  زندگی  و 

این گونه بود که، هویت و پرسوناژ مدرن بودن، با تهرانی 
شدن عجین شد و ماهیت و چیستی و کیستی مکان جغرافیایی 
و  تضعیف  تحقیر،  دچار  بود،  آمده  “شهرستان”  از  که  آن 
فراموشی گردید؛ چرا که موقعیت خود را از هر نظر، نازل 
تر از موقعیتی که به آن وارد شده است می بیند و این چنین 
خودش را بازنده می یابد. متاسفانه پیاده سازی این رویکرد 
توسط حکومت های پیش از جمهوری اسالمی آغار گردید 
و با شدت ادامه یافت و کماکان نیز ادامه دارد. علی هذا، از 
مدت ها قبل تهران زدگی به بدترین شکل ممکن وارد ساختار 
و  نواحی  دیگر  و  شده  ایران  اجتماعی  و  فرهنگی  طبقات 
استان های ایران در برابر تهران تبدیل به هیچ مطلق شده اند.

ابعاد  است.  ایران  در  جدی  بحران  یک  قطعًا  زدگی  تهران 
این اختالل فرهنگی به حدی گسترده است که شاهد تحقیر 
از  غیرتهرانی  پرآوازه   فوتبالیست  یک  شمردن  کوچک  و 
زاده  حسن  هستیم.  دولتی  مهم  و  مسئول  مقام  یک  سوی 
است،  تهران  در  ساکن  مهاجر  ها  میلیون  از  یکی  خود  که 

مصداق بارز و عینی یک تهران زده است که مخاطب خود 
کند  می  تحقیر  اش،  اصلیت  بودن  غیرتهرانی  دلیل  به  را 
او  داند.  می  انتقاد  برای  درست  درک  نافی  را  او  حتی  و 
چه  به  نسبت  به  را  غفوری  وریا  که  است  زده  تهران  یک 
بودش، مانند طرز پوشش، گویش و سبک زندگی شرمنده 
ذهنیتی  از  حکایت  زاده،  حسن  رفتار  و  گفتار  کند.  می 
کند. می  قلمداد  فاضله  مدینه  عنوان  به  را  تهران  که  دارد 

بنابراین الزم است تا به صورت جدی تر و علمی تر، نه تنها با این 
مقام قضایی-ورزشی برخورد شود، بلکه بحران و آفت تهران 
زدگی را به درستی و در جایگاه خود، مورد ارزیابی قرار داد.

تقسیم  و  تمرکززدایی  برای  تالش  طبیعتًا  راستا،  این  در 
قدرت و ثروت و هم چنین توزیع عادالنه  منابع و امکانات 
راه حل  زیادی  بسیار  تا حد  تواند  می  در سطوح گسترده، 
شکاف  کردن  محدود  و  رساندن  حداقل  به  برای  مناسبی 
طبقاتی و گسل های اجتماعی و اقتصادی باشد. بایسته است 
تا از تجمیع لجام گسیخته قدرت و ثروت و امکانات و منابع 
جلوگیری به عمل آورد تا از وقوع و عمیق تر شدن بحران 
ها و آسیب های اجتماعی حاصل از اپیدمی مفتون و مغبون 
تهران شدن، ممانعت نمود. حسن زاده و امثال او، مظهر و 
تجلی همان چالش هایی است که توضیحش را ارائه دادیم. 
را  جامعه  توانند  می  رفتاری،  و  اجتماعی  علوم  متخصصین 
ایران  نمایند.  این چنینی آگاه  به خطرات رفتارهای  نسبت 
نودیدبخش  راهبرد  و  استراتژی  این  بایستی  ایرانی،  و 
تالش برای تمرکززدایی را در دستور کار خود قرار دهند. 

پانوشت:
1 - توهین حسین مرعشی به شهرستانی ها، مشرق نیوز، 9 اسفندماه 1394

اسماعیل حسن زاده، عکس از ایسنا
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اشخاص  به  شهروندان  تهمت  و  توهین  برابر  در  قضایی  سیستم 
مشهور )Public Figure( هستند و در مقابل، طرفداران حقوق 
فردی استدالل می کنند که حقوق سیاستمداران هرچند تعداد آن 
ها اندک باشد، باید محترم شمرده شود و نباید آزادی بیان وسیله 

ای برای آسیب زدن به اعتبار اشخاص معروف شود. 
رویکرد قوانین فعلی جمهوری اسالمی در این باره چیست؟

قوانین جزایی جمهوری اسالمی توهین به مقامات سیاسی را جرم 
انگاری کرده است و همین طور در رویه قضایی نیز اثبات کرده 
نیز  را  انتقادی  هیچ  موارد،  از  بسیاری  در  که  توهین  تنها  نه  که 
نسبت به مقامات سیاسی کشور -علی الخصوص نسبت به شخص 
اسالمی  جمهوری  رهبر  اساسی  قانون  دیدگاه  از  که  کشور  اول 
است-، برنمی تابد. لذا ماده 514 قانون تعزیرات اشعار می دارد: 
و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  خمینی،  امام  به حضرت  »هر کس 
مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش 
ماه تا دو سال محکوم خواهد شد« و این درحالی است که توهین 
انگاری  جرم  مجزا  به صورت  دیگری  ماده  در  را  عادی  افراد  به 
کرده است. قطعًا اگر پیگیر اخبار زندانیان سیاسی باشید، بی شمار 
زندانیان سیاسی را به خاطر خواهید آورد که به خاطر انتقاد به رهبر 
یا رئیس جمهور و یا حتی یکی از نمایندگان مجلس به شالق و 
یا حبس محکوم شده اند. از جمله موارد آخر، محمد نجفی وکیل 
دادگستری بود که به اتهام توهین به رهبری به حبس محکوم شد.

نظیر  دمدکراسی  دارای  و  پیشرفته  کشورهای  های  دادگاه 
امریکا و اروپا در این زمینه چه رویکردی دارند؟

از نظر دادگاه های آمریکا، به لحاظ عناصر مادی تشکیل دهنده 
جرم، برای تحقق این جرم، متهم باید یک خبر کذب و دروغ را 
به یک شخصیت معروف )و نه یک شخص عادی( نسبت دهد و 
این اعالن، به اعتبار شخص مذکور آسیب وارد آورد. لذا بار اثباتی 
ثابت کند این خبر یا  این جرم بر عهده سیاستمدار است که اوالً 

این که “آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی است؟” 
در  حقوقی  های  نظام  و  سیاستمداران  برخی  که  است  سوالی 
از  برخی  و  اند  داده  شالق  و  حبس  با  را  آن  جواب  حاضر  حال 
مجازات  نوید  فعلی،  اپوزیسیون  و  آینده  احتمالی  سیاستمداران 
برای این قبیل اعمال را در ایران بعد از جمهوری اسالمی می دهند. 
و  معروف  اشخاص  به  توهین  دانشگاهی،  حقوقی  ادبیات  در 
 )Defamation Law( سیاستمداران ذیل عنوان قانون افترا
بحث می شود و در واقع این قانون سعی در ایجاد توازن بین حق 
اشخاص  اعتبار و شهرت  و  از یک طرف  بیان شهروندان  آزادی 
معروف از طرفی دیگر دارد. )1( چرا که از یک طرف ما شهروندان 
و  تصمیمات سیاستمداران  از  همواره  داریم که  را  پذیری  آسیب 
افراد قدرتمند و با نفوذ صدمه می بینند و از طرفی سیاستمداران 
یا چهره های معروفی را داریم که هم قدرت دارند هم ثروت و 
ها  آن  پذیر  آسیب  دارایی  تنها  اما  اجتماعی  و  سیاسی  نفوذ  هم 
شهرت و محبوبیتشان است. طرفداران آزادی بیان برای جلوگیری 
و  قانونگذار  گیری  سهل  و  نرمش  خواستار  دیکتاتوری  ایجاد  از 

□آیا توهین به سیاستمداران
 جزو حقوق شهروندی است؟

اندیشه

احسان حسین زاده
حقوقدان

عکس از اکونومیست
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اعالنی که منتشر شده، کذب است و ثانیًا باید اثبات کند که این 
خبر یا اعالن، به اعتبار و شهرت او آسیب وارد کرده است. لذا این 
گام را قانون در حمایت از آزادی بیان برداشته و بار اثباتی را بر 
عهده شخص مشهور گذاشته است. دادگاه های آمریکا به صراحت 
به یک  نسبت  نظر  ابراز  با صرف  این جرم  تصریح می کنند که 
سیاستمدار محق نخواهد شد. برای مثال اگر شهروندی بگوید من 
از فالن سیاستمدار متنفرم، این جرم محقق نخواهد شد. در واقع 
باید  اعتبار آن سیاستمدار لطمه می زند  به  یا خبر که  این اعالن 
حاوی پیامی قابل راستی آزمایی درباره آن سیاستمدار باشد. برای 
قتل  به  را  نفر  یک  سیاستمدار  فالن  بگوید  شهروندی  اگر  مثال 
رسانده یا بگوید او به همسرش خیانت کرده است در این حالت 
این جرم محقق خواهد شد. البته در این میان دادگاه های آمریکا 
به این نکته نیز اشاره می کنند که نسبت دادن القاب زشت مثل 
این  نیست و  این جرم  از موجبات تحقق  یا “احمق”  “اوسکول” 
قبیل توهین ها به سیاستمداران جرم تلقی نمی شود. نکته بسیار 
مهم این که بعضی از دادگاه های آمریکا اصوالً این جرم را در بستر 
فضای مجازی قابل تحقق نمی دانند و اگر برای مثال شخصی در 
بستر اینترنت )و نه رسانه های رسمی( به یک سیاستمدار تهمت 
و  دانند  نمی  محقق  را  جرم  ها  دادگاه  این  بزند،  را  جرمی  انجام 
استدالل می کنند که این نظر شخصی بوده که در فضای مجازی 
ابراز شده و نه یک اعالن رسمی و تاثیرگذار. )2( هم چنین اکثر 
قائل  ساله  یک  زمان  مرور  جرم،  این  از  شکایت  برای  ها  ایالت 
هستند و شکایت شاکی بعد از گذشت یک سال از وقوع جرم، 
گسترده  برای  موثر  بند  یک  این  واقع  در  که  شد  نخواهد  شنیده 

کردن دامنه آزادی بیان شهروندان است.
تجربه اجرای قانون افترا در آمریکا نشان داده است هزینه دادرسی 
چنین شکایت هایی بسیار سنگین است. یک طرف دعوی اشخاص 
ثروتمند و مشهوری هستند که پول و نفوذ بسیار زیادی دارند و 
به دنبال محکوم کردن یک شهروند عادی اند که شهرت آنها را 
خدشه دار کرده است و یک طرف دعوی هم شهروندی معمولی 
ست بدون نفوذ و حتی بدون پول کافی برای استخدام وکیلی که 
بتواند از خود دفاع کند. معموالً رسیدگی به این پرونده ها سال ها 
به طول می انجامد و اشخاص عادی توانایی پرداخت هزینه های 
این که روزنامه های  تر  نکته جالب  ندارند.  این گونه دعاوی را 
پرطرفدار در این امر بسیار محتاطانه عمل می کنند. تیم حقوقی 
روزنامه ها چون می دانند اشخاص سیاستمدار و مشهور توانایی 
مالی و نفوذ باالیی دارند، هر خبر یا تیتری که ممکن است برای آن 
ها دردسرساز شود را بی درنگ حذف می کنند و این گونه میشود 
که آزادی بیان خدشه دار می شود. شهروندان عادی از یک سو و 
روزنامه ها و وبسایت های پرطرفدار خبری از سوی دیگر به دلیل 
ترس از ثروت و نفوذ افراد مشهور و علی الخصوص سیاستمداران، 
خودسانسوری می کنند و بدین صورت آزادی بیان قربانی حقوق 

چند شخص متنفذ می شود. )3(
کنوانسیون   8 ماده  از  افترا  قانون  اروپا،  اتحادیه  حقوق  منظر  از 
اروپایی حقوق بشر منشاء می گیرد که اشاره می کند: »هر کسی 
این حق را دارد که زندگی خصوصی و خانوادگی او محترم شمرده 
آزادی  کردن  محدود  برای  قوی  قانونی  پایه  یک  این  لذا  شود«. 
بیان است تا شهرت افراد تحت حمایت قانون قرار گیرد. در واقع 
هنوز  را  افترا  قانون  بشر  حقوق  اروپایی  دادگاه  و  اروپا  اتحادیه 
به حقوق  احترام  از  اما همین حد  نکرده است.  ملغی  بطور کامل 
شخصی افراد در اتحادیه اروپا و قربانی کردن آزادی بیان صحیح 

 International( نیست و از منظر موسسه جهانی مطبوعات
Press Institute( به گسترش سانسور و تحدید آزادی بیان 

ختم می شود. )4(
نهادهای حقوق بشری در این باره چه می گویند؟

این  در  ملل  بشر سازمان  سابق کمیسیون حقوق  ویژه  گزارشگر 
به  توهین  انگاری  جرم  از  که  کند  می  توصیه  کشورها  به  مورد 
مقامات سیاسی پرهیز کنند؛ چرا که این جرم سدی در راه ابراز نظر 
و محدود کننده آزادی بیان شهروندان جوامع است.)5( گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در گسترش و حمایت از آزادی بیان و عقیده می 
 )Defamation Law( گوید، جرم توهین به مقامات سیاسی
باید به نفع حقوق مدنی ملغی شود و اشعار می دارد که این قانون 
از  را  آن  است که کشورها  بیان  آزادی  برای  تهدید جدی  »یک 
بین  قضایی  رویه  دهند.  می  انجام  عمل  این  انگاری  جرم  طریق 
به مقامات سیاسی مخالف است و  توهین  انگاری  با جرم  المللی 
کمیته حقوق بشر برای حمایت از نسخ هر گونه قانونی که توهین 
به دولت ها و مقامات سیاسی را جرم انگاری می کند، بیانیه صادر 
کرده است و در نهایت به دولت ها توصیه می شود تا در راستای 
بردارند و مجازات  به مقامات سیاسی گام  از توهین  جرم زدایی 

حبس برای آن باید به طور کامل از بین برود«. )6(
***

آزادی  باب  انسداد  از  جلوگیری  برای  کشوری  هر  قانونگذار 
بیان باید از جرم انگاری و برخورد با متهمین توهین به مقامات 
با  سختگیری  که  چرا  کند؛  اجتناب  پرنفوذ،  اشخاص  و  سیاسی 
شهروندان منتقد و اهالی مطبوعات و تاکید بر حمایت از حقوق 
فردی سیاستمداران، مساوی خواهد بود با تزریق ترس به جامعه و 
ارعاب روزنامه نگاران، فعاالن مدنی و سیاسی تا مبادا از اشخاص 
قرار  مورد هجمه  را  ها  آن  یا  کنند  انتقادی  سیاسی  متنفذ  و  مهم 
گفتن  این  که  هرچه  گفتن  یا  ساده  انتقاد  یک  از  ترسیدن  دهند. 
مالزمه با برچسب زنی و تهمت و توهین به مقامات را در پی داشته 
سکوت  به  و  منتقدین  صدای  کردن  خفه  با  است  مساوی  باشد، 
اش  مشخصه  که  پویا  مدنی  جامعه  یک  مدنی.  جامعه  واداشتن 
زدن  حرف  فردای  از  نباید  است،  جامعه  اوضاع  بهبود  و  اصالح 
بترسد. هرچند که کسی منکر احقاق حق اشخاص صاحب منصب 
نیست و باید حقوق فردی آن ها نیز محترم شمرده شود، اما کفه 
ترازوی عدالت همیشه باید به سمت گسترش آزادی بیان و حقوق 

مردم سنگینی کند. 

پانوشت ها:
 Defamation and Freedom(1 - میلو، داریو، افترا و آزادی بیان

of Speech(، آکسفورد اسکالرشیپ آنالین، ژانویه 2008
2 - برای اطالعات بیش تر ر.ک به: تعریف قانون افترا در بنیاد مرز الکترونیک 
نوامبر  ولونگونگ،  دانشگاه  بیان،  آزادی  و  افترا  قانون  برایان،  مارتین،   -  3

1996
4 - آزادی بیان، قانون رسانه و افترا، گزارش موسسه جهانی مطبوعات، فوریه 

2015
5 - چگونه افراد قدرتمند از قوانین جرم افترا آمیز استفاده می کنند تا منتقدان 

خود را ساکت کنند، اکونومیست، 13 جوالی 2017
6 - آزادی بیان، قانون رسانه و افترا، گزارش موسسه جهانی مطبوعات، فوریه 

2015
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ظلم اینان می رود... نوبت به آنان می رسد
بعد پایان زمستان هم زمستان می رسد

»سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و 
بخت«

نیست، اما گاه گاهی تکه ای نان می رسد!

»کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی«
سیل، بعد از عشقبازی زیر باران می رسد!

»آسمان، سرسبز دارد میوه های خام را«
باز »کاکا رستِم« قصه به »مرجان« می رسد

»هر کجا ویران بُود، آن جا امید گنج هست«
عشق گاهی با سالمی در خیابان! می رسد

»فتنه، تیری از کمین بر مرِغ فارغبال زد«
عقل می چرخد! که گاهی ُدور میدان می رسد

»گر که اطفال تو بی شامند شب ها باک نیست«
صبح ها حاجی به مسجد یا به دکان می رسد!

»جان به جانان کی رسد؟ جانان کجا و جان کجا؟!«
کودکی هستم که گاهی تا دبستان می رسد

»گر به بدنامی کشد کارم در آخر، دور نیست«
رود عصیان کرده گاهی به بیابان می رسد

»چون هالِل دولِت این ظالمان شد بدِر تام«
باز ثابت شد که نسل ما به حیوان می رسد

»در میان سینه حرفی داشتم... گم کرده ام...«
بغض می خواهد... ولی کارش به زندان می رسد

»سایه دولت، همه ارزانِی نودولتان«
سفره ای داریم و یک عمر است مهمان می رسد

»بر زمستان، صبر باید طالب نوروز را«
دیر... اما روزهای بد به پایان می رسد

□ زمستان

شعری از سیدمهدی موسوی

پانوشت: 
مصرع های وام گرفته شده به ترتیب از شاعران زیر است:

حافظ، صائب تبریزی، بیدل دهلوی، موالنا، محتشم کاشانی، پروین اعتصامی، هاتف اصفهانی، وحشی بافقی، سیف فرغانی، اقبال الهوری، شهریار و سعدی.

شــــــــــــعر
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عنوان  تحت  خانواده  های  دادگاه  در  زن  قضات  اغلب 
قاضی مشاور و در دادسرا ها تحت عنوان دادیار فعالیت 
می کنند. در حقیقت در معنای واقعی کلمه،  قاضی زن 
بدین معنا که خانمی رئیس دادگاه بوده و در منصب قضا 
حد  باالترین  ایران  در  ندارد.  وجود  ایران  در  گیرد  قرار 
قضاوت برای زنان را قاضی مشاور یا دادیار می شناسیم.

در  و  مصوب 1353  خانواده  حمایت  قانون  تصویب  با 
حضور  دادگاه  در  زن  قاضی  قانون  این  حاکمیت  زمان 
در  نبود.  الزامی  و  بوده  مشورتی  نقش  این  ولی  داشت 
طالق  به  مربوط  مقررات  اصالح  واحده  ماده   5 تبصره 
خانواده  امر  در  زن  مشاور  از  استفاده   ،1370 مصوب 
پیش بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون 
اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به اصل 21 قانون 

اساسی )دادگاه خانواده( مصوب 1376 و سپس در بند 
ب ماده 14 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
و انقالب مصوب 1381، به این موضوع اشاره شده بود؛ 
ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. با تصویب ماده 
اسفند 1391(  قانون حمایت خانواده جدید )مصوب   2
دادگاه های خانواده با حضور قاضی مشاور زن رسمیت 
می یابد. در ماده صدرالذکر مقررگردیده: »دادگاه خانواده 
با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن 
تشکیل می گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه 
جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد، نظر مشورتی خود 
را به صورت کتبی باید ظرف سه روز از ختم دادرسی در 
پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن 
هم نظر بود طبق آن رای صادر می نماید و در غیر این 
صورت باید در رای صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن 
را به طور مستدل رد نماید«. البته این ماده دارای تبصره 
نیز هست: »قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج 
سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه 
های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی 
مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، 

استفاده کند«.
ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده هایی 

□ ضرورت حضور قاضی مشاور زن
 در پرونده های خشونت خانگی

گفتگو از رایحه مظفریان

حقوقی

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین 1398

شماره 95
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دادگاه  به  خانواده  فضای  در  خشونت  بروز  علت  به  که 
ارجاع داده می شوند، نسبت به سایر پرونده های کیفری 
متفاوت هستند. بنابراین پرونده های خشونت خانگی می 
بایست آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. کما این که در 
سال 1391، قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را پیش 
بینی و تصویب کرد و اکنون هم اجرا می شود. آن چه در 
ادامه آمده است مصاحبه ای است حول محور چرایی وجود 
با خشونت خانگی  مرتبط  در دعاوی  قاضی مشاور زن 
با محمد جواد مطهری فر، دانشجوی دکتری حقوق بین 

الملل دانشگاه تهران.
چرا و به چه دالیلی وجود قاضی مشاور زن عالوه بر  ■

دعاوی خانوادگی در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی نیز 
ضروری به نظر می رسد؟

بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهم ترین رکن 
و  رشد  برای  مهمی  و  اساسی  عامل  و  اجتماعی  حیات 
شکوفایی جوامع و یا سقوط آن ها می شناسند. بند 3 ماده 
16 اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948، خانواده را 
رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام 
اسالمی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده 
است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به عنوان 
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده 
است. بر همین اساس، جهت گیری کلی قانون اساسی و 
قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم 
و بزرگداشت آن است؛ همان طور که اصل دهم قانون 
اساسی نیز، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسالمی دانسته 
است. در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی 
دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان 
نوع  به  توجه  با  اساس  این  بر  کند.  می  خانواده  بقای  و 
اختالفاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید 
آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه 
هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور 

کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد. 
قاضی  حضور   ،1391 سال  در  قانونگذار  تصمیم  طبق 
زن صرفًا در دعاوی خانواده ضروری اعالم شده است و 
در پرونده های دیگری که اعضای خانواده ممکن است 
درگیری دیگری داشته باشند -از جمله دعاوی کیفری و 

خشونت خانوادگی-، چنین امری پیش بینی نشده است.
اگر چه طبق تبصره ذیل ماده دو قانون حمایت خانواده، قوه 
قضاییه موظف بوده ظرف پنج سال پس از تصویب این 
قانون قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده 
تامین کند و قاعدتًا می بایست تا پایان سال جاری کلیه 
اما  داشتند،  می  زن  مشاور  قاضی  خانواده  های  دادگاه 
متاسفانه دستگاه قضایی به دلیل این که نیروی قضایی زن 
به تعداد کافی نداشته، این امر مهم کاماًل محقق نشده و به 
نظر می رسد هنوز هم ضعف هایی وجود دارد و در تمام 
دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن مستقلی نداریم. مدتی 
که در یکی از مجتمع های قضایی مشغول به کار بودم در 
آن مجتمع دو شعبه دادگاه خانواده و یک قاضی مشاور زن 

بود و قاضی مشاور زن برای هر دو شعبه اظهار نظر می 
کرد. بنابراین با وجود الزام قانونی، هم چنان کمبودهایی 
وجود دارد. اگرچه قانونگذار به ضرورت حضور قاضی 
مشاور زن پی برده است، اما نبود چنین فرصتی در برخی 
از شعب دادگاه های خانواده، مشکالتی را برای رسیدگی 
ایجاد می کند. هنگامی که یک زن  دقیق تر پرونده ها 
در منصب قضا برای رسیدگی به پرونده ای حضور دارد، 
می  تر  راحت  زن هست،  که  ایی  کننده  مراجعه  قاعدتًا 
تواند مسائل شخصی اش را با قاضی مشاور زن در میان 
بگذارد و موضوع به طور دقیق قابل بررسی و موشکافی 
باید اضافه کرد که  البته این را هم  قرار خواهد گرفت. 
حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست 
و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده -مانند مرحله تجدید 
نظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر 
می نمایند- حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست؛ که 
البته خالء آن نیز حس می شود و نقدی است بر عدم توجه 

قانونگذار به چنین ضرورتی.
خانواده  دعاوی  از  بعضی  ریشه  است  ممکن  طرفی،  از 
ناشی از مشکالتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط 
با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمی تواند اصل موضوع 
حمایت  قانون   2 ماده  طبق  حال  هر  به  کند.  تبیین  را 
دعاوی  در  زن  مشاور  قاضی  حضور  ضرورت  خانواده، 
توسط  ماده  این  قالب  در  و  است  شده  احساس  خانواده 
قانونگذار مطرح می شود، اما قانون گذار به طور کامل 
این ضرورت را مورد ارزیابی قرار نداده است؛ کما این 
که در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده 
صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاه هایی 
حضور نخواهد داشت که این نقصی هست که سعی می 

کنیم در موردش بیش تر صحبت کنیم.
پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت 
خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد. به عنوان 
مثال در فرضی که دختر بچه ای توسط ناپدری خود مورد 
تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل 
چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی 
تجاوز صورت گرفته؟ دقیقًا چه اتفاقی افتاده است؟ این 
ها چند نمونه از سواالتی است که دختر بچه باید در مقابل 
مردان حاضر در دادگاه به آن ها پاسخ گوید. احتمال دارد 
دختر بچه شرم کند، بترسد و یا به هر دلیلی از بیان حقیقت 
شانه خالی کند. در نتیجه در همه این موارد احقاق حق 
عدالت  به  دستیابی  و  نخواهد گرفت  درستی صورت  به 
از تشکیل محکمه-  ترین هدف  قضایی -به عنوان مهم 
ابتر خواهد ماند. بی اعتمادی به دستگاه قضایی به عنوان 
مرجع تظلم خواهی افزایش پیدا می کند و حق دسترسی 
به دادرسی عادالنه تضییع می گردد. احساس تبعیض و 
سرخوردگی از دیگر آفات روانی و اجتماعی است که این 
گونه موارد به دنبال خواهد داشت. اما وقتی قاضی مشاور 
زن در چنین پرونده هایی -همانند پرونده های دعاوی 
خانواده- حضور داشته باشد، نیروی کمک کننده ای برای 

نوع  به  توجه  “با 
اختالفاتی که ممکن 
است بین زن و مرد 
پدید  خانواده  در 
موظف  دولت  آید، 
است با ایجاد دادگاه 
های صالح زمینه هر 
سوءاستفاده  گونه 
از  را  زن  حقوق  از 
طور  به  و  ببرد  بین 
زیر  را  او  کامل 
چتر حمایت قضایی 

درآورد”. 
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روشن شدن هر چه دقیق تر پرونده کیفری خواهد بود و 
مهم ترین ثمره آن اجرای عدالت و احساس شمیم خوش 

امنیت در جامعه خواهد بود.
سوال این جاست که چرا حضور قاضی مشاور زن در  ■

دعاوی کیفری پیش بینی نشده است؟ 
دعاوی  در  مشاور زن  قاضی  بینی  پیش  توجیه عدم  در 
خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساسًا تصدی منصب 
قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ 
اشاره کنم که در سال  نکته  این  به  باید  این استدالل  به 
1391، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را 
در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی 
مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار 
ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ 
بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر 
از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی 
می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل 
عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی 
که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا 
توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان 
گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- 
قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت 
نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد. 
عالوه بر این، از آن جا که فقه شیعه، فقه پویایی است، 
بنابراین انتظار می رود که فقها از فقه تفسیرهای جدیدی 
ارائه بدهند؛ کما این که در دعاوی خانواده مسئله حضور 

قاضی زن به شکل حضور قاضی مشاور زن حل شد.
آیا به نظر شما به طور کلی قوانین مرتبط با خشونت  ■

خانگی در ایران مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟
ما در ایران در دوران گذار قرار داریم. هرچند در برخی 
با  یا  گرفته  کامل صورت  طور  به  انتقال  این  ها  زمینه 
سرعت خوبی در حال انجام است، اما در برخی زمینه ها 
-مانند مسائل اجتماعی آن هم به دلیل وجود ریشه های 
سنتی و فرهنگی خاص-، این گذار به کندی صورت می 
گیرد که خود باعث کاهش سرعت در سایر ابعاد نیز می 
شود. خشونت خانگی از موضوعات بسیار مهم و حساسی 
موضوعات  با  و  داشته  خاصی  های  پیچیدگی  که  است 
فرهنگی و اجتماعی و حتی سنت ها به شدت آمیختگی 

دارد.  
اما به هر حال در این مرحله گذار -همان طور که گفتم-، 
قانونگذار و دستگاه قضایی حتی تا سال 91 لزوم حضور 
قاضی مشاور زن را هم پیش بینی نکرده بود و این تکامل 
در سیستم قضایی به مرور دارد شکل می گیرد. اما جای 
خانواده  اگر  که  باقیست  چنان  هم  موضوع  یک  خالی 
رکن اصلی اجتماع هست و اهمیت دارد، بنابراین نه تنها 
در دعاوی خانوادگی، بلکه در دعاوی کیفری مرتبط با 
خشونت خانگی هم قاضی مشاور زن باید حضور داشته 
شود  می  باعث  زن  مشاور  قاضی  حضور  عدم  باشد. 
رسیدگی به پرونده ها طوالنی شوند. اطاله پرونده ها وقت 

و انرژی دستگاه قضایی را هم می گیرد. زنان و کودکان-
مخصوصًا خشونت دیده ها- فرصت مطالبه به حق خود 
به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی  را از دست می دهند. 
و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکالت 
زن  مشاور  قاضی  حضور  بنابراین  نکنند.  بیان  را  خود 
اعتماد بیش تری نسبت به سیستم قضایی می تواند ایجاد 
کند. خشونت دیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، 

ماوقع را با اعتماد بیش تری شرح خواهد داد.
***

از  حمایت  قانون   2 ماده  در  شد  گفته  که  طور  همان 
خانواده ضرورت حضور قاضی مشاور زن سنجیده شده 
البته در مرحله بدوی  است و بدون حضور این قضات 
دادگاه رسمیت نخواهد داشت. اما آیا می توان وظایف 
کیفری خشونت  های  پرونده  در  را  زن  مشاور  قضات 
خانگی نیز در نظر گرفت؟ مواردی که بر شمرده خواهد 
شد مسئولیت های مشترکی است که قاضی مشاور زن 
در هر دو دادگاه کیفری و خانواده می تواند متقبل شود. 
نیز در پرونده های دعاوی  این وظایف اکنون  اگر چه 
خانواده بر عهده قاضی مشاور زن هست، اما برشمردن 
آن ها از حیث این که مسئولیت های آتی قاضی مشاور 
زن در دعاوی کیفری نیز سنجیده شود اهمیت دارد: 1( 
حضور قاضی مشاور زن در پرونده های کیفری خشونت 
خانگی هم می تواند در نظر گرفته شود و بدون حضور 
قضات مشاور زن دادگاه رسمیت نداشته باشد. 2( همان 
طور که قاضی مشاور زن می تواند در خصوص تمامی 
مواردی که در صالحیت دادگاه خانواده است اظهار نظر 
کند، بنابراین اظهار نظر وی محدود به دعاوی ویژه ای 
نیست. همین اصل را می توان برای دادگاه های کیفری 
مشاور  قاضی  و  گرفت  نظر  در  نیز  خانگی  خشونت 
دادگاه های کیفری خشونت  امکان حضور در  اگر  زن 
های  دادگاه  چون  هم  تواند  می  باشد،  داشته  را  خانگی 
خانواده اظهار نظر کند. 3( اظهار نظر قاضی مشاور زن 
اظهار نظر شفاهی  بنابراین  باشد؛  به صورت کتبی  باید 
قابل قبول نیست. 4( اظهار نظر قاضی مشاور زن باید 
مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن 
انتظامی محسوب می گردد.  این تکلیف قانونی تخلف 
دادرسی  از ختم  باید پس  قاضی مشاور  نظر  اظهار   )5
اظهار  مدت   )6 گیرد.  صورت  حکم  صدور  از  قبل  و 
از ختم  باید ظرف سه روز پس  نظر قاضی مشاور زن 
اطاله  رفع  به  مزبور  زمان  مدت  تعیین  باشد.  دادرسی 
دادرسی کمک می کند و باعث تسریع در رسیدگی می 
شود. 7( قاضی مشاور زن باید مراتب اظهار نظر خود را 
در پرونده درج کند. بنابراین مشارکت و حضور قاضی 
مشاور زن در دادگاه کیفری با موضوع خشونت خانگی، 
هم قاعده ای است برای حمایت از خانواده و هم گامی 
است در راه ارتقاء حقوق زن و نقش موثر وی در اداره 

جامعه.

کودکان- و  “زنان   
خشونت  مخصوصًا 
فرصت  ها-  دیده 
مطالبه به حق خود را 
دهند.  می  دست  از 
که  شرمی  دلیل  به 
و  فرهنگی  ریشه 
ممکن  دارد،  سنتی 
برابر  در  است 
قضات مرد مشکالت 
خود را بیان نکنند”.
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طور کلی در حوزه حقوق بشر ضعف های شدیدی وجود دارد و به 
خصوص این که زنان جنس دوم محسوب می شوند. این مسئله را 
البته هر انسانی که در جامعه ایران زندگی کرده باشد هم به وضوح 
می بیند، اما چیزی که من در زندان دیدم این است که اغلب زنان 

زندانی به این جنس دوم بودن عادت کرده اند. 
به  ■ توجه  با  بود؟  صورت  چه  به  زندان  در  بهداشت  وضعیت 

لزوم توجه بیش تر به بهداشت زنان، فکر می کنید مسئوالن به این 
مسئله توجه داشتند؟ در زندان جیره های بهداشتی به زندانیان داده 
می شد اما زمان مشخصی نداشت و کیفیت وسایل بهداشتی هم 
خیلی پایین بود. هم چنین به علت شوری آب اصاًل وسایل شوینده 

کف نمی کرد و عماًل مسائل بهداشتی رعایت نمی شد. 
رفتار پرسنل زندان با زنان زندانی چطور بود؟ طی دورانی که  ■

در زندان محبوس بودید، آیا رفتار یا رفتارهایی که همراه با بی 
احترامی و توهین به زندانی باشد هم مشاهده کردید؟

رفتار پرسنل زندان در قرچک خیلی بد بود و با زندانیان همواره با 
بی ادبی و توهین برخورد می کردند. مثاًل چند مرتبه که حال من بد 
شده بود، من را به بهداری نبردند و اصرار می کردند که دروغ می 
گویم. اصاًل اکثر اوقات که کسی حالش بد می شد، در را باز نمی 
کردند و توجهی نمی کردند. وقتی هم از رفتار بد افراد بند شکایت 
می کردم، مورد توهین قرار می گرفتم که اگر آدم سالمی هستی 

چرا این جا هستی. البته در زندان اوین هم وضع همین طور بود.
زندانیان چطور هزینه هایشان را تامین می کردند؟ آیا شاهد  ■

تبعیض و یا به عبارتی یک نظام طبقاتی در بین زندانیان بودید؟ 
مثاًل اگر زنی خانواده اش برایش پول واریز نمی کرد، چه شرایطی 

داشت؟ 
زنانی که واریزی نداشتند، مجبور بودند در زندان کارگری کنند تا 
از این طریق پولی به دست بیاورند. مثاًل سرویس بهداشتی های بند 
را می شستند یا نظافت بند را بر عهده می گرفتند. یا این که ظرف 
غذای سایر زندانیان و یا لباس هایشان را می شستند. در مقابل 
هم یا کارت تلفنشان شارژ می شد، یا زمان تلفن زدن دریافت 
می کردند و یا مبلغی به عنوان کاری که کرده بودند می گرفتند تا 
بتوانند مایحتاج خودشان را با خرید از فروشگاه زندان تامین کنند.

به  اعتراض  در  تهران  در  تجمعی  مردادماه 1397،  تاریخ 11  در 
شرایط بد اقتصادی و فساد برگزار شد که در پی آن بیش از 50 
نفر دستگیر شدند. مژده رجبی، یکی از این بازداشت شدگان است 
که توسط شعبه 28 دادگاه انقالب تهران، به ریاست قاضی محمد 
بود. خانم  به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده  مقیسه، 
رجبی دارای مدرک کارشناسی بیوتکنولوژی که تجربه حبس در 
بازداشتگاه وزرا، زندان قرچک و همچنین بند نسوان زندان اوین 
را دارد، اخیراً از زندان آزاد شده است. در این شماره از خط صلح، 
شرایط  مورد  در  او  از  و  ایم  کرده  گفتگو  سیاسی  زندانی  این  با 
زندان، مشکالت و بی قانونی هایی که با آن مواجه بودند پرسیده 

ایم.

از ماجرای بازداشت خودتان بگویید و این که در طی مدتی  ■
که در زندان بودید، چه تجربه ای کسب کردید؟ آیا این بازداشت 
موجب شد که دیدگاه شما نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران 

عوض شود؟
 97 سال  مردادماه   11 در  گرانی  به  اعتراض  تجمعات  در  من 
دستگیر شدم. من هر روز ساعت هفت عصر در مکان تئاتر شهر 
ماموران  روز  آن  فروختم.  می  را  خودم  هنری  های  سازه  دست 
اطالعات من را از از پشت سر گرفتند و مورد ضرب و شتم قرار 
به صورت و  با شوکر  مقاومت هایی که کردم،  به علت  و  دادند 
پاهای من کوبیدند که در پی آن دندان سمت چپ من شکست. 
یک شب در بازداشتگاه وزرا بودیم و بعد به دادسرای اوین منتقل 
شدیم و روز بعد هم به زندان زنان قرچک تبعیدمان کردند. 75 
روز در زندان زنان بودیم که در این مدت 75 روز من به شدت 
از لحاظ روحی آسیب دیدم؛ چون اولین باری بود که بین  افرادی 
قرار می گرفتم که در زندگی عادی با آن ها مواجه نشده بودم. در 
واقع هیچ گونه تفکیک جرایمی در آن زندان وجود نداشت. در 
تمامی بندها افراد معتاد، فروشندگان مواد مخدر، متهمین به قتل 
و افراد دارای بیماری های پرخطر همه و همه در کنار هم بودند 
و ما هم کنار آن ها بودیم. زندان جای غیر قابل توصیفی است؛ 
مخصوصًا وقتی کنار افرادی باشی که فرهنگ متفاوتی با تو دارند 
و فعالیت ها و هدفت را دائم سرزنش می کنند. در تمام مدتی که 
زندان بودم، انگار به دیواره ذهنم رنگ سفید پاشیده شده بود و به 
طور کلی تحربه متفاوتی از زندگی به دست آوردم. زندان به من 
به  ایران  یاد داد که رهاتر شوم و دلبستگی هایم را کم کنم. در 

□در زندان چه می گذرد؟
در گفتگو با مژده رجبی

زندانیان

گفتگو از صبا کرد افشاری

مژده رجبی
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نکته خاص این که از تمامی افراد جامعه درخواست دارم قضاوت 
کردن را فراموش کنند. تمام افرادی که تحصیل کرده اند، الزامًا 
سواد  بی  هم  دارند  کم  تحصیالت  که  افرادی  همه  و  نیستند  دانا 
کنید،  مراجعه  خود  درون  به  ابتدا  قضاوت  برای  اگر  نیستند. 

قضاوت کردن دیگران را فراموش خواهید کرد. 
نکته مهم این که عکس هایی از من در سایت ها پخش شد و گفته 
شد مکان آن پارک شهر بود که باید اصالح کنم و بگویم مکان 
آن عکس ها تئاتر شهر بوده. هم چنین عده ای زیر آن عکس های 
نوشتند که اگر دستفروشی می کند، پس چرا  از من  منتشر شده 
بینی اش را عمل کرده و مواردی از این دست. من هدفم از این 
برای زندگی  بدهم  نشان  زنان سرزمینم  تمام  به  بود که  این  کار 
کردن از هیچ مانعی نترستند و در هر شرایطی پا به پای مردان کار 
باید موانع را از سر راه  به اهدافشان  کنند؛ چرا که برای رسیدن 

بردارند و مستقل باشند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  ■

عکسماه

در زندان قرچک، چه مشکلی بیش از همه چیز شما را آزار  ■
می داد؟ 

در قرچک کیفیت غذا بسیار پایین بود و حتی باعث شد که در 
همین 

مدت کم من در آن جا کیست سینه بگیرم. رفتار پرسنل هم واقعًا 
و  زندان  حواشی  موارد،  این  همه  از  تر  مهم  اما  بود.  دهنده  آزار 
آسیب روحی بود که سایر زندانیان به من وارد کردند. این مسئله 

به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان است. 
فکر می کنید به طور کلی در زندان ها چه مشکل یا مشکالت  ■

مهمی وجود دارد که اغلب توجهی به آن نمی شود؟
های  بیماری  زنان،  بند  در  جنسی  پرخطر  رفتارهای  من  نظر  به 
به  پرخطر نهان و عدم تفکیک جرایم مشکالتی است که توجهی 

آن نمی شود. 
در پایان اگر نکته خاصی مد نظر دارید، بفرمایید. ■

رفتار تحقیرآمیز با کارگران شهرداری برازجان در مراسم “پاسداشت” پاکبانان و کارگران این شهر



16

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین ۱۳۹8

شماره ۹5

مهنوش بختیاری ، 33 ساله دارای تحصیالت مترجمی زبان انگلیسی، 
سوئد  کشور  در  حاضر  حال  در  که  است  بشر   حقوق  فعال  نویسنده 
سکونت دارد. وی به همراه نویسنده امریکایی آقای رندی  نوبل تهیه 
کننده رادیو و فعال حقوق بشر، یکی از نویسندگان کتاب “خدای عزیز 

لطفا آزادی رو به ایران بیاور” است.
Dear god bring free�“ آ انگلیسی  عنوان  که  کتاب  ناین 

dom to Iran” است، در بخش های مختلفی نوشته شده که در هر 
فصل خواننده را با سرنوشت بسیاری از فعاالن حقوق بشر زندانی چون 
آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و نسرین ستوده، فعاالن عقیدتی چون فاطمه 
محمدی، فعالین اجتماعی چون شعله پاکروان، هنرمندانی چون مهدی 
رجبیان، فعاالن حقوق زنان و از بازماندگان حادثه اسید پاشی چون ماریا 
احزاب سیاسی کرد، چون  نسل کشی  قربانیان  از  یکی  نیز  و  رشیدی 

رامین حسین پناهی آشنا می کند.  
کتاب  “این  گفت:  کتابش  پیرامون  صلح  خط  با  گفتگو  در  بختیاری 
نتیجه تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در ایران است که توسط من 
حوزه  در  فعال  و  رادیو  کننده  تهیه  امریکایی،  نویسنده  نوبل  رندی  و 
حقوق بشر ایران نوشته شده است. در واقع، هدف کتاب این است که 
صدای سرکوب شدگان در ایران باشد. صدا و فریاد کسانی که در ایران، 
متاسفانه از سوی حکومت، قلم هایشان شکسته و صدایشان سرکوب 
شده و مورد بی عدالتی های گسترده قرار گرفته اند. هم اکنون کتاب 
در “وبسایت آمازون” در دسترس خوانندگان ایرانی و غیر ایرانی است 
تا سند دیگری باشد برای آیندگان از آنچه که در ایران امروز میگذرد. 
کتاب با چینش موردی نقض حقوق انسانها در ایران، خوانندگان ایرانی 
و غیر ایرانی را با سرکوب های سیستماتیک و گسترده در ایران آشنا 
میکند. مواردی که در این کتاب میتواند، نمونه هایی از سرنوشت هایی 

باشد که ما از آنها بی خبریم”.  
در ابتدای کتاب مطالبی در باب آزادی و دموکراسی برای ایران آمده 
و  اتحاد  برای  ایرانیان  آرزوی مشترک  مطالب شرح  این  است. هدف 
همبستگی با یکدیگر، رسیدن به آزادی و دموکراسی و بازگشت آرامش 
نیز در بخشهای دیگر کتاب درباره  ایران است و  باستانی  به سرزمین 
پناهندگان ایرانی و یکی از نمونه های آن سرنوشت دختر جوانی با نام 

مانیا نوشته شده که بخاطر آزارهای عقیدتی و نداشتن آزادی مذهب از 
ایران فرار کرد و هم اکنون پناهنده کشور اسکاتلند می باشد. 

در کتاب، درباره آزادی حجاب و حمایت از دختران خیابان انقالب نیز 
نوشته شده و در بحثهای متفاوتی به این مقوله اجتماعی بعنوان دغدغه 

ی بسیاری از زنان و دختران جامعه امروزی ایران، پرداخته شده است. 
نویسنده ی کتاب در رابطه با بازخوردهای صورت گرفته از کتاب در 
گفتگو با خط صلح گفت: “ از سوی خوانندگان انگلیسی زبان کتاب 
مورد تحسین و نیز سرنوشت و بی عدالتی هایی که درباره شخصیت های 
داستان کتاب ما شده، گاهی باعث تاسف و همدلی بعضی از خوانندگان 
نام  از  موارد  بعضی  در  هم  زبان  فارسی  مخاطبان  از سوی  است.  شده 
کتاب انتقادهایی شده، که در این خصوص من درباره نام کتاب مختصرا 
می گویم که “خدا”ی نام کتاب ما نمادی از قدرت و اتحاد و همبستگی 
ست و دنبال کردن یک هدف و آرزو که در تصویر جلد کتاب، دختر 
جوان)عکس خودم( با باز کردن دستانش در یک کشور آزاد، این آزادی 

را برای مردم و کشور خودش آرزو میکند”.

□  خدای عزیز لطفًا آزادی را 
به ایران بیاور 

نام کتاب: خدای عزیز لطفًا آزادی را به ایران بیاور
نویسنده: مهنوش بختیاری و رندی  نوبل

تاریخ انتشار: 2019
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ایران در خصوص  آمار  منتشره مرکز  ترین گزارش های  تازه  به  بنا 
به خصوص  ها  گروه خوراکی  قیمت  افزایش  کاالها،  گرانی  و  تورم 
گرفته  سرعت  ها  گروه  سایر  به  نسبت  گوشت  نظیر  پروتئینی  مواد 
در  قیمت  شاخص  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  به  مثال  برای  است. 
گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات” بهمن ماه نسبت 
و  خوراکی  غیر  “کاالهای  عمده  گروه  در  و  درصد   4.5 قبل  ماه  به 
قیمت  تغییرات  گذارد.  می  نمایش  به  افزایش  درصد   1.1 خدمات” 
در بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه 1396 برای این دو گروه 
به ترتیب  64.3 درصد و 33.5 درصد است. در همین راستا، اخبار 
مربوط به گرانی گوشت بازتاب گسترده ای را در رسانه های  داخل 
ایران داشت. واکنش مقامات دولتی در واکنش به گرانی ها، اقدامات 
ابزارهای دیوان ساالرانه نظیر  یا  از واردات و  مانند استمداد  ضربتی 
توزیع دولتی کاالها است. مثاًل محمدرضا کالمی، مدیر کل دفتر برنامه 
بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت  تامین، توزیع و تنظیم  ریزی 
هدفمندی  سازمان  از  بگیران  یارانه  فهرست  است  »مقرر  گوید:  می 
صورت  این  در  شود،  بارگذاری  داخلی  تجارت  سامانه  در  تا  احصا 
فروشگاه هایی که به این سامانه متصل هستند، می توانند گوشت تنظیم 
این چنینی  اقداماتی  برای گروه های هدف عرضه کنند«.  را  بازاری 
بارها در گذشته به آزمون گذاشته شده است، اما نتایج مثبت پایداری 
نداشته است. به همین دلیل است که معضل ناکارآمدی نظام تولید و 
توزیع در ایران هر بار از عرصه ای پنهان اما در عرصه دیگری آشکار 
شده و تعادل ناپایدار اقتصادی را بار دیگر به شکل دیگری به نمایش 
می گذارد. امنیت و ایمنی خوراک، از مالک های کارآمدی و بالتبع 
مشروعیت حکومت ها در دوران ماست. بنابراین، با کاهش امنیت و 
ایمنی خوراک ظهور بحران های سیاسی در سطح کالن شگفت آور 

نیست. 
تورم مواد خوراکی از میانگین تورم کل باالتر است

مواد خوراکی جزو کاالهای تجارت پذیر است، مصرف آن گسترده و 
پیوسته و روزمره است و بنابراین گردش این کاال و دارایی در بازار 
قیمت  دلیل  به همین  تر است.  بیش  بسیار  بادوام  به کاالهای  نسبت 
این نوع کاال بیش تر از سایر کاالها در مقابل شوک های اقتصادی، 
سیاسی و روانی واکنش نشان می دهد. نخستین نکته ای که در شرایط 
فعلی باید به آن توجه کرد این است که شتاب نرخ تورم مواد غذایی 
در ایران باالتر از میانگین کل تورم ایران است و به نظر می رسد در 
آینده تشدید شود. نمایه زیر روند سرعت گرفتن تورم گروه خوراکی 

ها نسبت به میانگین کل تورم را به نمایش می گذارد.
نمودار باال نشان می دهد که از سال 1391 به بعد سرعت تورم گروه 

خوارکی ها نسبت به میانگین کل تورم افزایش یافته است. در مقایسه 
بین  میانگین  از  باالتر  بسیار  ایران  تورم مواد غذایی  نرخ  نیز  جهانی 
المللی است. عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، چندی پیش اعالن کرد که قیمت مواد غذایی 
باالتر از سایر کشورهای دنیاست. دلیل آن هم   در ایران 50 درصد 
ناکآرآمدی و غیر رقابتی بودن ساختار تولید و توزیع در ایران است. 
البته این ناکآرآمدی و غیر رقابتی بودن ساختار تولید و توزیع، تنها 
و  کاالها  از  بسیاری  شامل  بلکه  و  نیست  غذایی  مواد  قیمت  شامل 
خدمات دیگر است. افزون بر این موارد فضای کسب و کار نامناسب، 
فساد گسترده، سیاست گذاری نامناسب و هم چنین پیشرفته نبودن 
نظام تولید و توزیع از دالیل مهم این گرانی و تورم است. به همین 
دلیل بسیاری از تولیدکنندگان توزیع مواد غذایی وارداتی را بر تولید 

در داخل ترجیح می دهند و آن را سود آور تر می یابند.
تورم باالی مواد خوراکی و اقشار گوناگون جامعه 

با سبد  اقشار گوناگون  از  ایران، یک جامعه طبقاتی است و  جامعه 
درآمد و هزینه های گوناگون تشکیل شده است. از این رو پیامدهای 
هر آسیب اقتصادی به یکسان در میان طبقات و اقشار مربوطه تقسیم 
تورم  که  است  پرسش ضروری  این  دلیل طرح  همین  به  شود.  نمی 
باالی مواد خوراکی در شرایط فعلی به چه گروهی آسیب بیش تری 
دستخوش  تر  بیش  را  غذایی چه گروهی  ایمنی  و  امنیت  و  زند  می 

مخاطره خواهد نمود؟
بنا به تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران میانگین سهم هزینه مواد 
غذایی و خواروبار شهریور ماه، کمی بیش از 27 درصد از میانگین 
هزینه خانوار است کل کشور است. البته توزیع هزینه سبد خوارکی 
)درآمد  کم  بودجه  با  های  گروه  خانوارهای  میان  در  نسبت  این  ها 
پایین( و بودجه باال)درآمد باال( یکسان نیست. سهم هزینه مواد غذایی 
بسیار  درآمد(  )کم  کم  بودجه  با  خانوارهای  بودجه  در  خواروبار  و 
پذیری  آسیب  دلیل  همین  به  است.  پردرآمد  خانوارهای  از  تر  بیش 
باالتر است.  نوسان قیمت خواروبار  به  خانوارهای کم درآمد نسبت 
هم چنان که نمودار زیر نشان می دهد، سهم گروه خوراکی ها در سبد 
هزینه خانوار با بودجه پایین بیش از چهل درصد و برای خانواده های 

با هزینه و درآمد باال چیزی نزدیک 17 درصد است.
این  میان  مصرفی  خواروبار  کیفیت  که  کرد  فراموش  نباید  همزمان 
گروه های درآمدی نیز برابر نیست و طبیعی است که نه تنها امنیت 
های  خانواده  از  تر  کم  درآمد  کم  خانوارهای  غذایی  ایمنی  بلکه 

پردرآمد است و با شوک های اقتصادی بدتر می شود.
می  تالش  قدرت  بر  بقای  و  اعتبار  و  آبرو  حفظ  برای  اساسًا  دولت 
کند که با واردات مواد خوارکی یا دخالت در توزیع آن ها، نارسائی 
های اقتصادی را که دارای عوامل ساختاری اقتصادی و سیاسی است 
را پنهان یا جابه جا کند. اما تا تولید و توزیع کاالی اساسی در ایران 
را  مشکالت  تنها  دولت  اقدامات  نشود،  رقابتی  و  شفاف  کارآمدی، 
پنهان می کند. دولت هم امکانات نامتنهاهی ندارد به همین دلیل بازار 
مواد خوراکی ممکن است با اقدامات ُمسکن و فرمایشی آرام شود اما 
مشکالت از جای دیگری سر باز می کند. تجربه چهل سال اخیر این 

دور باطل را به نمایش می گذارد. 

 تورم باالی مواد خوراکی ■
چه گروهی را هدف گرفته است؟

احمد علوی
اقتصاددان

مرکز آمار ایران، گزارش شهریور ماه سال 1397

.بانک مرکزی، سری های زمانی، آمار میانگین ساالنه سال های 1395 به بعد در در دسترس نیست

اقتصادی
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سایه شوم گرانی بر سالمت و حق تغذیه ■
■ 

فاطمه محمدی
فعال حقوق بشر

هستند، رفتیم.
هر دو کارمند شرکت سایپا هستند و همکار یکدیگر. می 
این  در  و  گذرد  می  ازدواجشان  زمان  از  سال  سه  گویند 
مناسبت  در  چه  و  یلدا  شب  چه  عید،  شب  چه  سال،  سه 
های دیگر توان خرید اقالم خوراکی خاص این مناسبات را 
نداشته اند. برای گشت و گذار به بازارچه آمده اند و نهایتًا 
با صرف یک بستنی یا بالل تفریحشان را کامل می کنند. 
با وجود افزایش قیمت ها هم چنان افزایش حقوق شامل 
حالشان نشده و به قول خودشان مجبورند به روال “ندیدن 
مناسبت ها” و جریان زندگی “عادی” ادامه دهند. این زوج 
جوان اما خوشحال به نظر می آیند و گویی تصمیم گرفته 
اند به روی خود نیاورند که زندگی شان پر از کم و کاستی 

است تا الاقل لبخند را از خودشان نگیرند.
زن و مرد دیگری به همراه فرزندشان برای خرید به بازارچه 
آمده بودند. مرد میانسال که کارمند شرکت سایپا بود در 
با لحنی منتقد، عصبی و به ستوه آمده گفت:  با ما  گفتگو 
»دائم می گویند مردم خرید نکنند تا قیمت ها کاهش پیدا 
بچه من  نکنم.  ام هزینه  بچه  برای  توانم  نمی  کند. من که 
چه  پس  نخورد،  خداتومان  کیلویی  موز  نخورد،  گوشت 
بخورد؟ چطور رشد کند؟ از هرجایی هم که بتوانم پولش 

را جور می کنم«.
پس از آن به سراغ مردی جوان با لهجه جنوبی رفتیم. بسیار 
همان  بود.  شکالت  بسته  یک  تنها  خریدش  بود.  خونگرم 

سال نو فرا رسیده است، اما هم چنان مردم در گرانی ها و 
ای  بهانه  که  نوروز  زنند.  می  پا  و  دست  معیشتی  مشکالت 
برای دور هم بودن و فراغ از تنش های زندگی است، امسال 
بانی شرمندگی پدران، مادران و همسران در قبال فرزندان و 

خانواده هایشان شده است.
تجریش  بازارچه  به  سری  نو،  سال  فرارسیدن  مناسبت  به 
تهران زدیم تا ببینیم مردم برای عید امسال چه تدارکاتی در 
نظر گرفته و سبد خریدشان حاوی چه اقالم و اجناسی است.

در این بازارچه علی رغم شلوغی ها، ترددها و رفت و آمدهای 
مردم، چندان خبری از کیسه های خرید در دست مردم نیست 
و بیش تر، تماشای مغازه ها رونق یافته است. در مسیر تردد 
“عمو نوروزها” در حال رقصیدن و گفتن تبریک هستند و 
البته منتظر دریافت عیدی ناچیزی از سوی مردم.اما این تنها 
وضعیت بازارچه تجریش و بازارهای مشابه است که مردم 
از تمام نقاط تهران به آن ها مراجعه می کنند و نوعی مرکز 
خرید محسوب می شوند. حقیقت وضعیت بازار کار و قدرت 
مناطق دیگر خودنمایی می کند.  ها و  خرید مردم در محله 
محله هایی که در آنها پرنده پر نمی زند و صاحبان مغازه ها 

در مغازه هایشان مشغول تماشای تلویزیون هستند!
تصمیم گرفتیم از دیدن و تصور و تفکر فراتر رویم و برای 
داشته  کوتاه  صحبتی  آنان  با  مردم  زبان  از  واقعیت  شنیدن 

باشیم.
ها  مغازه  تماشای  به سراغ زوج جوانی که مشغول  ابتدا  در 
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حتی کم تر هم شده است. این فروشنده در پایان تاکید کرد: 
»اگر روابطمان را با آمریکا بهبود ببخشیم و به کشورهای 
عربی کم تر کمک کنیم، فشار کم تری به مردم خودمان می 
گویم!؟«  می  »درست  گفت:  کارگرش  به  رو  سپس  آید«. 

کارگر مرغ فروشی نیز با نظر او موافق بود.
پس از آن به یک مغازه آجیل و خشکبار رفتیم. با صاحب 
مغازه که در گوشه ای روی صندلی نشسته بود و مشغول 
قدرت  کرد  اذعان  نیز  او  کردیم.  صحبت  بود،  کردن  فکر 
و  است  نصف شده  سال گذشته  عید  به  نسبت  مردم  خرید 

اکنون فروشش هم چون روزهای عادی است.
نگاه  مردم  به  فروشنده  رفتیم.  فروشی  میوه  مغازه  به سمت 
می کرد و کاری برای انجام دادن نداشت. او گفت آن قدر 
سپس  کند.  نمی  استخدام  کارگر  که  است  کساد  کارش 
گفت: »اصاًل انگار نه انگار که عید است. هیچ بویی از عید 
»اگر  داد:  ادامه  و  بود«  بهتر  مردم  خرید  پارسال  آید.  نمی 

روحانی بگذارد، مردم خرید می کنند«.
تعداد دیگری از شهروندان فارغ از خرید ویژه مناسبات، از 
تغییرات کلی که در لیست غذایشان رخ داده و یا در سال 

آینده تغییر خواهد کرد، صحبت کردند.

مردی که تا چندی پیش نگهبان بوده و حال به دلیل تعدیل 
از  »غذاها  گفت:  خصوص  این  در  است  شده  اخراج  نیرو 
حالت پلو با گوشت و مرغ خارج شده و بیش تر به سمت 

خوراک و غذاهایی که باید با نان صرف شوند، می روند«.
برای  نه  خودم،  برای  را  شام  »وعده  گفت:  زن  معلم  یک 
دیگر اعضای خانواده، حذف کرده ام. میزان استفاده از انواع 

جا بسته شکالت را باز کرد و به من تعارف کرد. وقتی به 
می  موج  در چشمانش  کرد، خستگی  می  سواالتمان گوش 
زد. کارگر بود. او می گفت: »حتی یک ریال افزایش حقوق 
نداشته ام. همه درآمدم صرف شام و ناهار و مایحتاج خانواده 
ماند.  نمی  باقی  عید  خرید شب  برای  پولی  دیگر  شود.  می 
امسال مجبورم قید آجیل و شیرینی و میوه و غیره را بزنم. 

ای بابا گرانی بیداد می کند...«.
افزایش  قول  کارم  »صاحب  گفت:  دیگری  جوان  کارگر 
حقوق را به من داده اما نگفته چقدر یا چند درصد؛ باید ببینم 
چه می کند. هنوز که چیزی معلوم نیست«. او با لبخند ادامه 
داد: »نمی توانم از خرید شب عید صرف نظر کنم؛ نمی شود 
که. می خواهم تمام خوردنی هایی را که سال های قبل می 
خریدم، بخرم؛ اما مجبورم کمتر بخرم. قاعدتًا با نزدیک شدن 
به عید اجناس گران تر می شوند. اما همین است دیگر؛ باید 

ساخت«.
زنی جوان به همراه پسر خردسالش در حال تماشای اجناس 
است. می گوید همسرش فوت کرده و به خاطر مراقبت از 
فرزندش نمی تواند مشغول به کار شود. تحت حمایت یکی 
عید  مناسبت  به  کنون  تا  اما  است.  خیریه  های  سازمان  از 
نوروز هیچ کمکی به وی نشده و هم چنان منتظر آذوقه شب 
اید؟  آمده  بازار  به  چرا  اوصاف  این  با  پرسیدم  است.  عید 
گفت: »بچه ام یک موقع در دلش نماند و نگوید مامان عید 
بود و مرا بیرون نبردی. می خواهم کمی دلش باز شود. این 

کار که از دستم بر می آید«.
پاسخ های مردم ما را برآن داشت که وضعیت بازار و رونق 
یا کسادی بازار را از بازاریان جویا شویم و حرف های آنان 

را هم بشنویم. 
به مرغ فروشی رفتیم و از صاحب مرغ فروشی -که مردی 
با فروش سال  افتاده بود-، خواستیم فروش امسالش را  جا 
گذشته در همین مقطع زمانی مقایسه کند. او گفت قدرت 
خرید مردم 50 درصد کاهش پیدا کرده است. هم چنین با 
نیش خندی گفت که فروشش در مقایسه با روزهای عادی 
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مغازه  یک  صاحب 
خشکبار:  و  آجیل 
مردم  خرید  “قدرت 
سال  عید  به  نسبت 
گذشته نصف شده است 
هم  فروشش  اکنون  و 
عادی  روزهای  چون 

است”.

یک  با  گفتگو  در 
از  “غذاها  شهروند: 
گوشت  با  پلو  حالت 
شده  خارج  مرغ  و 
سمت  به  تر  بیش  و 
غذاهایی  و  خوراک 
نان صرف  با  باید  که 

شوند، می روند”.
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گوشت ها را به نصف رسانده و هم چنین مقدار غذای هر 
برای  ام.  داده  کاهش  خانواده  اعضای  تمام  برای  را  وعده 
را  هستند  تر  ارزان  که  پالسیده  های  میوه  نیز  میوه  خرید 

ترجیح می دهم.”
بازنشستگی  حقوق  از  و  است  بازنشسته  که  مسنی  زن 
اموراتش را می گذراند، با ناراحتی گفت: »آجیل نخریدیم. 
توان  اند. هیچ کس  نخریده  همسایه هایمان هم هیچ کدام 
خرید خشکبار ندارد. سفره هفت سین نمی اندازم. پولی که 
قرار است برای خرید سفره هفت سین خرج کنم، نگه می 
دارم و چیزهای واجب را می خرم«. او ادامه داد: »چند وقت 
به  و  ریزم  نمی  قرمز  گوشت  خورشت  در  دیگر  که  است 

جایش مرغ می ریزم«.
یک معلم زن دیگر گفت: »لبنیات به غیر از پنیر کاماًل از 
لیست غذایم حذف شده است. در گذشته هر روز دو تا سه 
میوه در لیست غذایم بود اما مدتی است چند روز یک بار 

یک میوه می توانم بخورم.”
***

همان طور که در این گزارش خواندید و نیز مطابق واقعیت 
این روزهای مردم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا 
از  هاست  ماه  که  ها،  مناسبت  و  اعیاد  در  تنها  نه  و  کرده 
بسیاری از اقالم و موادغذایی مورد نیاز بدن محروم اند. هرم 
غذایی، تغذیه مناسب و مصرف هر یک از گروه های غذایی 
برای داشتن بدن و حتی روانی سالم ضروری است. مردم به 

از مصرف چندین گروه غذایی بی  افزایش گرانی ها  دلیل 
با خطرات عدیده ای روبه رو  نصیب مانده و سالمت آنان 
است. این نگرانی ها آن جا تشدید می شود که مواد غذایی 
الزم و مناسب در اختیار کودکان، نوجوانان و افرادی که در 
سنین رشد هستند و هم چنین بیماران قرار نگیرد و آن ها را 

دچار مزید اختالالت و مشکالت نماید.
سفره تهی دستان، کارگران و قشر کم درآمد جامعه بیش از 
دیگران مورد تهاجم قرار گرفته، از ارزش کمی و کیفی اقالم 
سفره ها کاسته و مواد مغذی مانند پروتئین ها، ویتامین ها 
و غیره جای خود را به مواد غذایی کم ارزش می دهند. ادامه 
این وضع حتی می تواند منجر به حذف نان از سفره ها شود

سالم  برای  تنها  نه  مناسب  و  کافی  تغذیه  از  مندی  بهره 
زیستن، ترمیم، رشد و نمو که برای حفظ بقا یک ضرورت 
و امری حیاتی به حساب می آید. نیازهای بنیادین و ابتدایی 
بشر که تغذیه مناسب یکی از آن هاست، اگر برطرف نشوند 
انسان را در تقالی دستیازی برای احقاق و دستیابی به این 
نوع نیازها که در پایین ترین سطح قرار دارند، نگاه می دارد.
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تغذیه  از  مندی  “بهره 
مناسب  و  کافی 
سالم  برای  تنها  نه 
رشد  ترمیم،  زیستن، 
حفظ  برای  که  نمو  و 
ضرورت  یک  بقا 
به  حیاتی  امری  و 

حساب می آید”.
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نیازمند آزادی  تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شهروندان در کسب و کار و امور اقتصادی است و به طور 
اصولی دولت باید با پرهیز از دخالت در این امور، بستری را 
فراهم نماید که به طور طبیعی شهروندان با تعامل و رقابت 
اما  کنند.  برآورده  را  خویش  اقتصادی  نیازهای  یکدیگر  با 
روابط طبیعی میان انسان ها دارای کاستی هایی است که در 
ایجاد نظم و تامین عدالت اجتماعی ناتوان است و نیازمند به 
یک نیروی عمومی است که با در نظر گرفتن خیر و منافع 

جمعی، به ایجاد نظم و عدالت اقتصادی در جامعه بپردازد.
آدام اسمیت، اقتصاددان معروف بریتانیایی، بنیانگذار مکتب 
کالسیک در اقتصاد، بر این باور بود که جهان به طور طبیعی 
پیش می رود و برای تحول و تکامل آن به دخالت دولت و 
تدابیر خاص پیش بینی کننده نیازی نیست. آزادی مد نظر 
اسمیت، آزادی کامل کسب و کار اشخاص و موسسات در 
سطح ملی و نیز آزادی تجارت بین المللی است که بستری 
کنندگان  و مصرف  تولیدکنندگان  آزادانه  ستد  و  داد  برای 
و  تولید  مورد  در  محدودیتی  گونه  هیچ  و  نموده  فراهم 

مبادالت وجود ندارد.
نظم  و  مبانی  اصول،  این  ها  سوسیالیست  دیگر،  سوی  از 
طبیعی را رد می نمایند. آن ها همه مشکالت جوامع را ناشی 
از نظام سرمایه داری می دانند و بر این باورند که برای رفع 
به  ابزار و وسایل تولید  باید همه  بی عدالتی های اجتماعی 
مالکیت دولت درآمده و آن به طور مستقیم بر امور اقتصادی 
دخالت و نظارت کند. آن ها قدرت ابتکار شخصی و اهمیت 

و نقش تالش اشخاص را دست کم می گیرند. )1(
و  بشر  نخست حقوق  نسل  بر  مبتنی  ها  لیبرالیست  دیدگاه 
مستلزم نقش سلبی دولت، و دیدگاه سوسیالیست ها مبتنی 
از  پس  است.  دولت  ایجابی  نقش  مستلزم  و  دوم  نسل  بر 
جنگ جهانی دوم، هر دو دیدگاه تعدیل گردیده و راه میانه 
و  آزاد  اقتصاد  شدن  جهانی  با  امروز  اما  اند.  برگزیده  را 
تحوالت ناشی از آن، شاید بتوان گفت که آزادی شهروندان 
از دخالت دولت در امور اقتصادی، اصل گردیده و دخالت 
استثنایی  عدالت  اجتماعی،  و  نظم  ایجاد  به  منظور  دولت 
قانون  بند 12 اصل 3  راستا،  این اصل است. در همین  بر 
اساسی مقرر می دارد: »پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر 
طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف 
ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، 

حق غذا در قانون هدفمند کردن یارانه ها ■
حقوقی

محمد مقیمی 
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
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بهداشت و تعمیم بیمه«.
حق بر خوراک و پوشاک 

وسایل  نخستین  از  پوشاک  و  غذا  آب،  اکسیژن،  از  پس 
دارد.  بستگی  بدان ها  انسان  امکاناتی هستند که زندگی  و 
بنابراین، بدیهی است که بدون برخورداری از حق آب، غذا 
و پوشاک مناسب، حق زندگی و کرامت انسانی با چالش و 
خطر جدی روبه رو شده و انسان از دیگر حقوق نیز محروم 
می گردد. در قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور صریح 
برخورداری  حق  به  اما  است،  نشده  برده  نام  حقوق  این  از 
و  نقدی  های  یارانه  پرداخت  اجتماعی -که  های  از کمک 
غیرنقدی به خانوارها و ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی 
باردار و کودکان زیر 6 سال و طرح  تغذیه زنان  از جمله 
را  برای گروه های هدف  مالی خرد )2(  گسترش خدمات 
شامل می شود-، در این قانون اشاره شده که غذا و پوشاک 
البته در عمل به جز پرداخت یارانه  را نیز در بر می گیرد. 
نقدی به طور برابر، دیگر موارد کمک های اجتماعی مانند 
اجتماعی  تامین  جامع  نظام  اجرای  و  غیرنقدی  های  یارانه 
در  کشور  محاسبات  دیوان  گزارش  برابر  و  مانده  مغفول 

اجرای این موارد، تخلف صورت گرفته است. 
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها 

یک سیاست همبستگی طراحی شده از سوی دولت به تعیین 
“حداقل معاش” منجر می گردد که عبارت از کمک هایی 
است که به صورت یارانه برای تامین حداقل منابع زندگی 
به نیازمندان پرداخت می گردد. )3( چنان که از تفسیرهای 
آید،  می  بر  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  کمیته  عمومی 
نیست؛  شهروندان  همه  به  یارانه  پرداخت  به  مکلف  دولت 
که  چنان  هستند.  یارانه  دریافت  مستحق  نیازمندان  بلکه 
به  نفقه دادن  یا  بر غذا  نه  کریستین سن می گوید: »تاکید 
مردم، بلکه بر ایجاد محیطی اجتماعی و اقتصادی است که 
توسعه را بهبود می بخشد تا از این راه نیازی به وابستگی به 

صدقه نباشد«. )4(
قانون  اجرای  با  کشورمان  در  ها  قیمت  آزادسازی  فرآیند 
راهکارهای  از  یکی  شد.  شروع  ها  یارانه  کردن  هدفمند 
این  اجرای  پیامدهای  رساندن  حداقل  به  برای  قانونگذار 
قانون )از جمله با توجه به افزایش قیمت ها به نسبت قیمت 
های جهانی و اثری که این فرآیند بر تورم خواهد گذاشت( 
به ویژه بر روی اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه، پرداخت 
یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارها است. این از این 
این  در  را  آزادسازی  با  مرتبط  قوانین  برخی  نخست  رو، 
نحوه  نمود و سپس  بررسی خواهیم  مرتبط  قوانین  و  قانون 
بررسی  خانوارها  به  غیرنقدی  و  نقدی  های  یارانه  پرداخت 

می گردد.
کردن  هدفمند  قانون   4 ماده  در  قانونگذار  راستا  همین  در 
یارانه ها دولت را به هدفمند کردن یارانه کاالهای اساسی 
)برنج، روغن، شیر و شکر( و برخی خدمات اساسی )خدمات 
دوره  یک  در  ریلی(  خدمات  و  هواپیمایی  خدمات  پستی، 
هدفمند  با  واقع،  در  است.  نموده  موظف  ساله  پنج  زمانی 
کردن یارانه این کاالها و خدمات، نخست می بایست یارانه 

به همه مردم تعلق  نمی گرفت و موجب حذف یارانه بخشی 
یارانه  پرداخت  ترجیح  با  این که  دوم  مردم می گردید،  از 
کاهش  ها  قیمت  تحریف  و  بازار  در  دولت  دخالت  نقدی، 
می یابد که این دو راهکار در راستای آزادسازی قیمت ها و 

توزیع عادالنه ثروت در جامعه است.
به  را  دولت  یادشده  قانون   5 ماده  در  قانونگذار  چنین،  هم 
آزادسازی قیمت آرد و نان -به میزانی که در الیحه بودجه 
این  برابر تبصره  هر سال معین می شود-، موظف نموده و 
ماده در راستای حمایت از نیازمندان، یارانه نان روستاییان، 
شهرهای کم جمعیت )زیر بیست هزار نفر( و اقشار آسیب 
پذیر را به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد بیش تر از 

متوسط یارانه سرانه مقرر نموده است.
آزادسازی  پیامدهای  تعدیل  برای  یادشده  قانون   7 ماده 
قیمت ها بر روی خانوارها مقرر می دارد: »دولت مجاز است 
حداکثر تا پنجاه درصد )5( خالص وجوه حاصل از اجرای 

این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
لحاظ  با  غیرنقدی  و  نقدی  پرداخت  قالب  در  یارانه  الف- 
به  کشور  خانوارهای  کلیه  به  نسبت  خانوار  درآمد  میزان 

سرپرست خانوار پرداخت شود...«. 
شش نکته را می توان در این ماده به شرح زیر بررسی نمود: 
-1 قانونگذار در این ماده دولت را به هزینه نمودن حداکثر 
50 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون “مجاز” دانسته 
است. در واقع، دولت در این مورد اختیار دارد )ملزم نیست( 
از  درصد   50 نماند  )ناگفته  خود  به صالحدید  تواند  می  و 
وجوه یادشده عالوه بر اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی به حق 
برای  را  یادشده  هزینه  دارد(  اختصاص  نیز  اجتماعی  تامین 

پرداخت یارانه به خانوارها مصرف نماید.
-2 منظور از وجوه حاصل از اجرای این قانون، درآمد حاصل 
از آزادسازی قیمت ها است. در واقع، پیش از این، هزینه 
ای برای اعطای یارانه عام )غیرهدفمند( به برخی کاالها و 
خدمات اختصاص می یافت که برابر این ماده مقرر گردید 
با آزادسازی قیمت ها، بخشی از آن هزینه برای حق تامین 

اجتماعی و اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی هزینه گردد.  
-3 برابر بند “ح” ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده پیش گفته، 
یارانه نقدی عبات است از هرگونه پرداخت مستقیم وجه نقد 
توسط دولت که از طریق حساب های بانکی به دریافت کننده 

یارانه صورت می گیرد.
یارانه  تعریف  یادشده در  نامه  آیین  بند “خ”  -4 هم چنین 
به  دولت  دارد: »هرگونه کمک مستقیم  مقرر می  غیرنقدی 
خانوارها در قالب کاال یا با استفاده از روش هایی مثل بن 
تخفیفات  چنین  هم  و  کاالبرگ  و  الکترونیکی  یا  کاغذی 
و  طبیعی  گاز  برق،  تبعیضی  های  قیمت  قالب  در  اعطایی 
آب را شامل می شود«. با وجود این که قانونگذار پرداخت 
یارانه را به دو صورت نقدی و غیرنقدی و بدون ترجیح یکی 
بر دیگری مقرر نموده است، در عمل پرداخت یارانه نقدی 

بیش تر در دستور کار دولت بوده است.  
خانوارهای  کلیه  شده  یاد  قانون   7 ماده  در  قانونگذار   5-
پرداخت  است.  دانسته  یارانه  دریافت  مستحق  را  کشور 
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مفهوم  با  برابر  طور  به  ویژه  به  شهروندان  همه  به  یارانه 
هدفمندی و عدالت اجتماعی ناسازگار است و دارای مبنای 
حقوقی نیست. از آن جا که گروه های نیازمند جامعه مانند 
زنان  بیماران، کودکان و  معلوالن،  اقشار کم درآمد،  فقرا، 
سرپرست خانوار، اقلیت ها، سالخوردگان و غیره در راستای 
تحقق عدالت اجتماعی و یا بخش های اقتصادی و تولیدی 
در راستای توسعه اقتصادی، مستحق دریافت یارانه هستند، 
به دور  به کلیه خانوارهای کشور،  یارانه  پرداخت  بنابراین 
و  سیاسی  های  مالحظه  تاثیر  زیر  و  کارشناسی  دیدگاه  از 
در  ناکامی  از  بیم  چنین،  هم  و  پسندانه  عوام  های  سیاست 
به تصویب رسیده است.  بندی اقشار مختلف جامعه  خوشه 
زمینه  و  گردیده  اصالح  ماده  این  آینده  در  رود  می  انتظار 
هدفمندی واقعی یارانه ها فراهم گردد؛ چه این که هدفمندی 
یعنی گروه های کم درآمد بیش ترین منافع را از برنامه برده، 
در حالی که کم ترین مشارکت را در تامین مالی آن دارند 
و گروه های پردرآمد در تامین مالی برنامه مشارکت داشته 
اما از منافع آن برخوردار نباشند یا کم ترین بهره را داشته 

باشند. )6(
البته قانونگذار در این ماده کلیه خانوارها را به  نسبت   6-
درآمدشان مستحق دریافت یارانه دانسته است و با این قید 
ماده  5  راستا  تر شده است. در همین  نزدیک  به هدفمندی 
آیین نامه یاد شده می گوید: »وزارت رفاه و تامین اجتماعی 
)7( موظف است با استفاده از پایگاه نسبت به گروه بندی 
خانوارها  درآمد  میزان  به  توجه  با  هدف  جامعه  خانوارهای 
اقدام نماید«. این ماده به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف 
تاکید نموده، در حالی که جامعه هدف در این قانون تعریف 
نشده است. بنابراین، شایسته است به  منظور هدفمند نمودن 
راستین یارانه ها در اصالحات بعدی این قانون، جامعه هدف 

تعریف گردد.
های  »گروه  می گوید:  باره  این  در  نیز  ماده  این  تبصره 
موضوع  غیرنقدی  و  نقدی  های  دریافت  مشمول  درآمدی 
و  رفاه  وزارت  پیشنهاد  با  ساالنه  به صورت  نامه  آیین  این 
اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان [سازمان  تامین 
این  به  توجه  با  شود«.  می  تعیین  ها]  یارانه  هدفمندسازی 
نقدی  یارانه  نیز  عمل  در  و  نشده  تعریف  هدف  جامعه  که 
برابر پرداخت می گردد و یارانه  به همه شهروندان به طور 
غیرنقدی نیز مغفول مانده است. بنابراین، می توان گفت که 
این تبصره مورد اعتنای مسئوالن اجرایی قرار نگرفته است.

ماده 6 این آیین نامه نیز مقرر می دارد: »سهم پرداخت نقدی، 
غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به 
تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد«. با توجه به 
این که برابر ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه، 50 درصد از 
وجوه حاصل از آزادسازی قیمت ها به پرداخت یارانه نقدی 
و غیرنقدی به خانوارها و هم چنین اجرای نظام جامع تامین 
اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص یافته است، این ماده 
در مقام چگونگی تعیین سهم هر یک از این دو مقرره است. 
اما نظام جامع تامین اجتماعی مورد نظر این قانون به طور 
پرداخت  کامل  طور  به  نیز  آن  سهم  و  نگردیده  اجرا  کامل 

نشده است. بنابراین، این ماده نیز به درستی اجرا نشده است.
در همین راستا ماده 7 آیین نامه یاد شده می گوید: »پرداخت 
توجه  با  کشور  خانوارهای  کلیه  به  غیرنقدی  و  نقدی  های 
به ماده 5 این آیین نامه با استفاده از جدول زیر تعیین می 

گردد:
  

توضیحات مشموالن ردیف

 کلیه خانوارهای کشور که
 پرسشنامه اطالعات اقتصادی

 را تکمیل کرده و متقاضی
 دریافت یارانه هستند به استثنای

 خانوارهای ردیف )2( این
جدول

 خانوارهای با درآمد
متوسط و باال

1

 افراد شناسایی شده توسط
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی
 )8( و یا مورد تایید وزارتخانه

مذکور

 خانوارهای
کم درآمد

2

تایید  با  ماده  این  موضوع  درآمد  کم  خانوارهای  تبصره -1 
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی 
ب- ساکنان مناطق محروم کشور

ج- سایر اقشار نیازمند حسب مورد
از  پس  ماه  شش  حداقل  است  موظف  سازمان   2- تبصره 
اجرایی شدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد 

باال اقدام نماید.
تبصره 3 )اصالحی 11/10/1389(- میزان پرداخت نقدی 
و غیرنقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک 
)پس  باال  درآمد  و  متوسط  درآمد  درآمد،  کم  خانوارهای 
به تصویب مجمع عمومی  پیشنهاد سازمان  به  از شناسایی( 

سازمان مزبور می رسد«.
با وجود این، در عمل، تاکنون در پرداخت یارانه های نقدی 
و غیرنقدی نه تنها شاهد اجرای هدفمند این قانون )در نظر 
این  تاکید  وجود  با  بلکه  ایم،  نبوده  هدف(  جامعه  گرفتن 
به   خانوارها  به  غیرنقدی  و  نقدی  یارانه  پرداخت  بر  قانون 
همه  به  برابر  طور  به  نقدی  های  یارانه  درآمدشان،  نسبت 
متقاضیان پرداخت می گردد. گذشته از ایرادها و انتقادهایی 
این  دارد،  وجود  این خصوص  در  قانونگذاری  نحوه   به  که 
آن  بر  صحیح  نظارت  و  اجرا  در  ضعف  از  نشان  موضوع 
دارد. البته به نظر می رسد، گاهی کشمکش های سیاسی میان 

مجلس و دولت نیز در آن بی تاثیر نبوده است.
گفتنی است، در ماه های پایانی دولت دهم قانونی با عنوان 
در  آسیب پذیر  اقشار  برای  اساسی  کاالهای  تامین  قانون 
تاریخ 8/3/1392 مصوب گردید. این قانون می گوید: »به 
کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  غذایی  امنیت  منظور حفظ 
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دولت  کشور،  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  امام خمینی  امداد 
موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کاالیی شامل برنج، 
مزبور  های  دستگاه  طریق  از  و  تامین  را  گوشت  و  روغن 
از  قانون  این  اجرای  برای  نیاز  مورد  اعتبار  نماید.  توزیع 
موضوع  های  یارانه  از  باال  درآمدی  های  دهک  سهم  محل 
قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین و در بودجه ساالنه کشور 
پرداخت مستمری  نافی  قانون  این  اجرای  منظور می شود. 
ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور نیست«. در این قانون مقرر 
یارانه های دهک های  از محل سهم  اعتبار آن  گردیده که 
تشخیص  چگونگی  که  حالی  در  شود؛  تامین  باال  درآمدی 
یارانه آن ها مشخص  این دهک ها و شیوه حذف  و تعداد 
تصویب  به  جای  بود  شایسته  چنین،  هم  است.  نگردیده 
نتیجه صرف هزینه، وقت  یک قانون جدید و موازی و در 
ها  یارانه  کردن  هدفمند  قانون  اصالح  با  فزاینده،  انرژی  و 
جامعه  نشدن  )مشخص  گفته  پیش  ایرادهای  خصوص  در 
بهتر  اجرای  زمینه  ها(،  یارانه  غیرهدفمند  پرداخت  و  هدف 

آن فراهم می گردید.
برخی  نظرهای  اظهار  و  یازدهم  دولت  کار  به  شروع  با 
ها،  یارانه  کردن  هدفمند  قانون  خصوص  در  آن  مسئوالن 
مبنی بر لزوم اصالح این قانون و تعلق یارانه به گروه های 
انتظار  که  حالی  در  کنونی،  قانون  نبودن  عادالنه  و  نیازمند 
این  اصالح  به  اصولی  و  جامع  نگاه  با  دولت  این  رفت  می 
قانون بپردازد، با تصویب آیین نامه  اجرایی تبصره 21 قانون 
بودجه 1393، اجرای مرحله دوم این قانون را شروع نمود. 
اما با توجه به ایرادات گسترده ای که در این قانون وجود 
آیین  یک  تصویب  با  را  آن  دوم  مرحله  توان  نمی  دارد، 
همه  قانون،  این  در  نمونه  برای  نمود.  اجرا  درستی  به  نامه 
متقاضیان مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته شده اند. اما 
در تبصره جزء 1 بند “الف” ماده 3 آیین نامه یاد شده، فقط 
شناخته  نقدی  یارانه  دریافت  مستحق  نیازمند  خانوارهای 
شده اند و دولت اختیار حذف اشخاصی را که واجد شرایط 
با  یاد شده  نامه  آیین  از  این بخش  بنابراین،  دارد.  نیستند، 
قانون هدفمند کردن یارانه ها مغایرت دارد و با توجه به این 
که آیین نامه نباید با قانون مغایر باشد، هر شخصی می تواند 
برابر اصل 170 قانون اساسی، ابطال آن را از دیوان عدالت 
با  بود که دولت  بنابراین، شایسته  نماید.  اداری درخواست 
گرفته  های صورت  پژوهش  و  کارشناسان  نظر  از  استفاده 
در این خصوص به اصالح این قانون همت می گمارد و به 

تصویب یک آیین نامه اکتفا نمی نمود.
با  قانونگذار  نخست،  گام  در  می گردد  پیشنهاد  بنابراین، 
با  و  کند  تعیین  و  تعریف  جامعه هدف  قانون،  این  اصالح 
اعطای یارانه به اعضای این گروه، زمینه هدفمندی واقعی را 
فراهم نماید. هم چنین، سهم قانونی بخش های اقتصادی و 
تولیدی نیز پرداخت گردد و با اصالح قانون افزایش یابد و 
یارانه در این بخش نیز به سوی زیرساخت ها از جمله اصالح 
فناوری های قدیمی و پر مصرف هدفمند شود و در راستای 
ویژه  )به  یارانه  بخش،  این  به  غیرنفتی  صادرات  گسترش 

یارانه نقدی( ارائه گردد. هم چنین، موارد دیگری مانند مواد 
مربوط به تامین اجتماعی در این قانون و آیین نامه اجرایی 
آن که از لحاظ حقوقی دارای ایراد هستند نیز برای اجرای 
هر چه بهتر این قانون، باید اصالح گردد، به حقوق فرهنگی 
آموزش  و  پژوهشی  های  طرح  به  یارانه  پرداخت  ویژه  به 
پراکنده  مقررات  و  قوانین  همه  گردد،  توجه  نیز  ابتدایی 
مربوط به یارانه ها در راستای هدفمند شدن در این قانون 
تدوین شوند و از متخصصان حقوق بشر )حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی( نیز در اصالح این موارد استفاده شود. 
از سوی دیگر، نظارت درست و دمکراتیک، مشارکت مردم 
در تصمیم گیری و اجرا و تعامل میان قوا که از الزمه های 
قرار  توجه  مورد  باید  نیز  قانون  هستند،  این  موفق  اجرای 
گیرند. اصالح نظام مالیاتی که یکی از موارد هفتگانه طرح 
تحول اقتصادی است نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چه 
تامین  مالیات  از  باید  ها  یارانه  هزینه  اصلی  منبع  که  این 
گردد. هم چنین، دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی نیز 
باید اجرا گردد. از سوی دیگر، با توجه به افزایش قیمت ها 
و تورم ناشی از اجرای این قانون، حقوق و دستمزد اقشار 

حقوق بگیر نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.

پانوشت ها:
بشر،  حقوق  و  عمومی  های  آزادی  منوچهر،  موتمنی،  طباطبایی   -  1

تهران: دانشگاه تهران، چاپ نخست ، 1370، ص. 147.
یارانه ها  قانون هدفمند کردن  اجرایی ماده 7  نامه  2 - ماده 11 آیین 
مقرر می دارد: »آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای 
گسترش و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص می یابد، توسط 
سازمان برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است: ... ج- حمایتی و 
توانمدسازی ... -4 تغذیه زنان باردار و کودکان زیر )6( سال  -5 طرح 
گسترش خدمات مالی خرد برای گروه های هدف از طریق صندوق مهر 

امام رضا )ع( یا بانک ها...«.
3 - آرلِت همین- دوآ، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ترجمه  موالیی 
یوسف و برناک رشید، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران، چاپ نخست ، 1382، ص. 276.
4 - کریستنسن، چریل، حق غذا: چگونگی تضمین، نیویورک: موسسه 

نظم جهانی Institute for World Order، 1987، ص. 33
این  موضوع  اعتبارات  جایی  جابه  شده،  یاد  قانون  ماده 14  برابر   -  5
سنواتی  بودجه  در  درصد  واحد  ده  و 11 حداکثر   8 ،7 مواد  در  قانون 
مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل از موارد پیش بینی شده در 
این قانون مصرف شود. چنان که در بودجه سال 1390 دولت مجاز شده 
نیز  سهم ماده 11 قانون یاد شده را به ماده 7 آن اضافه کند. ماده 11 
مقرر می دارد: »دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل 
از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و 

تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند«.
بنگ، صفحه  یه:  مفهوم هدفمندی، ر.ک  از  تر  بیش  برای آگاهی   - 6

26 این کتاب.
7 - در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

8 - همان.
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دکتر امیرباقر مدنی: برای حل معضل گرانی  ■
ها، دولت باید جلوی فساد را بگیرد

گفتگو

گفتگو از علی کالئی

یک چیزهایی از اقتصاد می دانند و اما نه تجربه ای 
دارند و نه آگاهی کافی«.

مشروح گفتگو با این اقتصاددان با سابقه در ذیل از 
نظر شما می گذرد:

بر اساس آخرین اطالعات شما، میانگین افزایش  ■
یارانه  ارز  تحت حمایت  کاالهایی که  )تورم(  قیمت 
ای بودند و هم چنین کاالهای غیرحمایتی حدوداً چند 

درصد بوده است؟
آمار  و  است  گفته  درصدی  تورم 42  از  دولت  خود 
گوید.  می  دولت  که  است  همانی  هم  من  نظر  مورد 
البته آمار و ارقام دو گونه است؛ یکی مربوط به آماری 
است که خود دولت می دهد و دیگری چیزی است 
که رسانه های خارج از کشور می گویند. این دو با 
هم فرق دارند. میان خود نهادهای حکومتی هم بر سر 
این آمار اختالف وجود دارد؛ مثاًل بین بانک مرکزی 
و اداره آمار ایران. در خارج از کشور هم آمارهایی 

مطرح می شود که بعضًا مستند و مورد قبول است. 

امیر باقر مدنی، استاد کهنسال اقتصاد و اندیشمند ایرانی 
است که کتاب هایی چون “ژاپن چگونه ژاپن شد؟” و 
را  ژاپن(”  با  )مقایسه  ایران  اقتصادی  توسعه  “موانع 
او  از  تاکنون مقاالت بسیاری  در کارنامه خود دارد و 
در روزنامه ها و نشریات معتبر داخل و خارج کشور 
منتشر شده است. وی در گفتگو با خط صلح در ارتباط 
می  کشور  اقتصادی  مشکالت  و  اخیر  های  گرانی  با 
گوید که عالوه بر تحریم های اقتصادی موجود، مسئله 
باید  دزدی ها و فساد موجود در کشور هم هست که 

حل شود. 
این استاد اقتصاد عقیده دارد که: »یکی از دالیل افزایش 
قیمت ها، چاپ اسکناس جدید از سوی دولت است«. 
گوید:  می  کشور  اقتصادی  مدیران  از  انتقاد  با  وی 
»متاسفانه افرادی که واقعًا کار را بلد هستند، برسرکار 
نمی گذارند. آدم هایی را بر سر کار می آورند که تنها 
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تا  ■ گرفت  نظر  در  را  تومانی   4200 ارز  دولت 
جلوگیری  مردم  کاالهای ضروری  قیمت  افزایش  از 
تومانی   4200 دولتی  ارز  با  دام  خوراک  مثاًل  شود. 
وارد می شود. با توجه به این که این مسئله در کنترل 
قیمت ها اثربخش نبوده، به نظرتان این نوع ارز برای 
چه کسانی سودمند است و چرا دولت نظارت دقیقی 

بر آن ندارد؟ 
دالر  این  ای  عده  گذشته  در  که  جاست  این  مشکل 
اما  اند.  به قیمت آزاد فروخته  اند و  دولتی را گرفته 
نظارت  خواهد  می  و  کرده  پیدا  تجربه  دولت  امروز 
کند. اگر این کار را بکند، قیمت ها می تواند پایین 
بیاید و مردم کم تر در زحمت باشند، ولی اگر نتواند 
دالل ها را کنترل کند و آن ها کار خودشان را بکنند، 
هم چنان سودشان را آن ها خواهند برد. این بستگی 
به این دارد که در مواجه با این مسئله، دولت آقای 

روحانی چقدر تجربه پیدا کرده باشد. 
افزایش  اخیر  ماه  درست است که قیمت ها در چند 
گذشته  در  ریشه  مسئله  این  ولی  داشته،  چشمگیری 
از  نیست. یکی  اخیر مربوط  به خاطر مسائل  دارد و 
دالیل افزایش قیمت ها چاپ اسکناس جدید از سوی 
دولت است. دولت در حال چاپ اسکناس است و این 
افزایش قیمت ها  باعث  نقدینگی در جامعه  افزایش 
می شود. باید بر این مسئله نظارت شود. باید مجلس 
نظارت کند که دولت بدون مجوز این همه پول چاپ 

نکند. 
به نظر شما ارز دولتی تا کی قرار است در ایران  ■

توزیع شود؟ فکر نمی کنید توزیع این نوع ارز اساسًا 
به اقتصاد کشور ضربه زده باشد؟

حاکمیت احتیاج دارد مواد غذایی مردم را تامین کند 
و راهی هم ندارد جز این که پول نفت را در اختیار 
آمریکا  های  تحریم  که  زمانی  تا  ما  بگذارد.  مردم 
برقرار است، این مشکل را خواهیم داشت و ماه به ماه 

هم بیش تر خواهد شد. 
من فکر می کنم که اگر این تحریم ها برداشته شود 
و ایران بتواند به مانند گذشته نفت و گاز صادر کند، 
دالر می تواند به همان پنج-شش هزار تومان و حتی 
کم تر بازگردد. علت این گرانی نبود دالر و صادرات 
است. اصلی ترین صادرات ما نفت است که جلوی 
آن هم گرفته شده. خب گرانی مشخص است که از 

تبعات این مسئله است. 
تحریم  ■ مشکل  تنها  که  کنید  می  فکر  شما  یعنی 

هاست؟ 
تنها تحریم ها نیست، سوءاستفاده ها و دزدی ها هم 
هست. در رادیو و تلویزیون هم اقالم دزدی ها اعالم 
باید جلوی این فساد گرفته شود. در واقع  می شود. 
مشکل اصلی ایران همان فساد است. اگر این نبود، 

حتی می شد با همان صادرات کم نفت هم مملکت را 
اداره کرد. باید جلوی فساد گرفته شود. 

نظرتان در رابطه با افزایش قیمت گوشت چیست؟  ■
قیمت  افزایش  که  گوید  می  کشاورزی  جهاد  وزیر 
قاچاق  نه  و  دارد  واردات  حجم  به  ارتباطی  نه  گوشت 
در  شود،  می  تولید  سبک  دام  میلیون   58 چراکه  دام. 
حالی که حجم قاچاق حدود یک میلیون راس است و 
تواند نقش چندانی در قیمت ها داشته  نمی  این مقدار 

باشد. پس علت چیست؟
البته علت را باید از خود آقای وزیر پرسید. ولی من فکر 
می کنم یک علت تضعیف پول ملی است. هم چنان که 
دولت گوسفندها را وارد می کند، از سوی دیگری عده 
ای آن را صادر می کنند و نتیجتًا در مملکت با کمبود 
عده  هم،  باشد  کمبود  که  وقتی  هستیم.  مواجه  گوشت 
ای از آن سوءاستفاده می کنند و قیمت ها را باالتر می 
برند. همه این ها به گرانی دالر بر می گردد. اگر مسئله 
دالر حل شود، بقیه مشکالت ما هم حل می شود. مسائل 

اساسی گرانی دالر و فساد در کشور هستند. 
قیمت  ■ کاهش  با  رابطه  در  دولت  راهکارهای  چرا 

کاالهای اساسی و ضروری مردم تاکنون اثربخش نبوده 
است؟ 

فساد  همان  کار  مشکل  کردم  عرض  که  طور  همان 
موجود در کشور است. البته ضعف مدیریت هم هست 
و در آن تردیدی نیست. من بیش از چهل سال اقتصاد 
تدریس کرده ام. برخی از این آدم هایی که بر سر کار 
می آیند و شغل های اقتصادی کشور را در دست می 
گیرند، خیلی خوب می شناسم. نمی خواهم اسم ببرم اما 
مثاًل یکی از کسانی که امروز در ایران تصمیمات مهم 
اقتصادی برعهده اوست، سال ها پیش شاگرد من بود و 
پایین ترین نمره را در اقتصاد از من گرفت. من این آدم 
ها را خوب می شناسم. متاسفانه افرادی که واقعا کار 
را بلد هستند برسرکار نمی گذارند. آدم هایی را بر سر 
کار می آورند که تنها یک چیزهایی از اقتصاد می دانند 

و اما نه تجربه ای دارند و نه آگاهی کافی. 
البته یکی از مشاورین رئیس جمهور که من او را سال 
او هم  اقتصاد می دانست که  ها می شناختم، کمابیش 

استعفا داد و رفت.
در رابطه با حل معضل گرانی گوشت، بحث توزیع  ■

گوشت کوپنی مطرح شده. شما با چنین راه حلی تا چه 
حد موافق هستید؟ 

محدودی  مدت  برای  و  جنگ  زمان  در  کردن  کوپنی 
از  باید  و  ندارد  نتیجه  االن  کار  این  شود.  می  معمول 
اساس کار را درست کرد. در کل همان طور که عرض 
کردم برای حل معضل گرانی ها، دولت باید به صورت 

واقعی جلوی فساد را بگیرد. 
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید. ■

مشکل  واقع  “در   
همان  ایران  اصلی 
فساد است. اگر این 
شد  می  حتی  نبود، 
صادرات  همان  با 
نفت هم مملکت  کم 
باید  کرد.  اداره  را 
گرفته  فساد  جلوی 

شود.”.
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و هشتمین سالگرد  پایانی سال 1397 در شصت  روزهای 
درباره  زیادی  اگرهای  و  اما  ایران،  نفت  ملی شدن صنعت 
آینده این صنعت و ارکان کشوری که بر پایه آن چیده شده، 
مطرح کرده است. نفتی که در دوران های مختلفی طی هفت 
دهه گذشته، قرار بود منبعی برای سعادت باشد و اینک در 
المللی و فنی گرفتار شده و  بین  هزارتوی محدودیت های 

دغدغه های مختلفی برای آینده ایجاد کرده است.
ایران است و  امروز  اقتصاد  بنیاین  بی شک نفت شالوده و 
شود،  وارد  آن  به  که  آفتی  و  نقصان  هرگونه  منظر  این  از 
این  در  اما  داد،  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  ارکان  تمامی 
به زبانی هرچه ساده تر، آثار تحریم  نوشتار تالش می کنم 
ایرانی را  ایران بر سفره خانوارهای  نفتی  ها و تحدید های 
رمزگشایی کنم؛ مجموعه شرایطی که در پنج الیه مختلف، 

توان زندگی روزمره مردم ایران را می کاهد. 
کسر بودجه و بیکاری

منابع  اثرگذاری تحریم فروش نفت، خلل در  نخستین الیه 
درآمدی دولت و در نتیجه آن ناتوانی از پرداخت تعهدات 

است. بودجه دولت ایران طی دهه های اخیر همواره با اتکای 
بیش از 80 درصد به درآمدهای نفتی تنظیم شده و نوسان 
های قیمت جهانی این ماده خام نیز بر شرایط اقتصادی ایران 
که  است  مدعی  دولت  حال،  این  با  است.  بوده  تاثیرگذار 
تنظیم  برای سال 98  را  ایران  تاریخ  بودجه  ترین  غیرنفتی 
بر  نفت خام،  فروش  از  درآمدهای حاصل  به جای  و  کرده 
نیز هم  بودجه  این  اما  است؛  متکی شده  مالیاتی  درآمدهای 
چنان روی فروش یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در 
روز حساب باز کرده و محقق نشدن آن تهران را فلج خواهد 
کرد. دولت ایران نزدیک به 5/2 میلیون نفر کارمند و حقوق 
بگیر مستقیم دارد که بزرگ ترین بخش هزینه های آن را 
تشکیل می دهند و در صورت نبود درآمد نفتی، در کوتاه 
مدت ناچار به قرض گرفتن از بانک مرکزی و افزایش تورم 
برای پرداخت حقوق و در میان مدت به طور کامل ناتوان از 

این پرداخت خواهد بود. 
در کنار این مشکل، مسئله تعهدات مالی و پیمانکاری دولت 
به بخش خصوصی و نیمه خصوصی نیز مطرح است. ناتوانی 
خصوصی،  نیمه  و  خصوصی  بخش  به  دیون  بازپرداخت  از 
یک دومینوی ورشکستگی را در صنعت و تجارت کشور به 
همراه خواهد داشت که به نوبه خود موجب افزایش بیکاری 
و کاهش توان خرید شهروندان خواهد شد. به عنوان نمونه، 
حداقل  و  کارگران  حقوق  افزایش  درباره  اخیر  مباحث  در 
دستمزد در سال 98 -که تا واپسین روزهای سال نیز ادامه 
یافت-، دولت به وضوح اعالم کرد که در صورت افزایش 
400 هزار تومانی دستمزد، از پرداخت آن عاجز خواهد ماند 

نگاهی بر آثار تحریم نفتی بر زندگی روزمره خانوارهای ایرانی ■

اقتصادی

بهزاد احمدی نیا
روزنامه نگار
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در  ارز  قیمت  است که رشد 167 درصدی  این درحالی  و 
سال 97 هزینه های زندگی هر شهروند را بیش از این مبلغ 
افزایش داده اما دولت ایران اکنون برای تامین هزینه های 

کارکنان خود دچار مشکل است. 
ریاضت و سیاست

افسار  تورم  مشروعیت،  بحران  و  فساد  نخست  فرزند 
گسیخته است. ایران نخستین کشوری بود که در خاورمیانه 
به منابع نفتی دست پیدا کرد و تا آمدن رقیب بعدی، بیش 
از یک دهه صنعت نفت خود را توسعه داد. از سوی دیگر، 
حرکت  این  پرچمدار  نیز  ایران  نفت  صنعت  شدن  ملی 
بهره  بی  تقریبًا  رقبا،  دیگر  میان  در  اما  بود.  خاورمیانه  در 
دالیل  ترین  مهم  از  یکی  است.  نعمت  این  از  کشور  ترین 
این وضعیت، وجود آراء و عقاید غیرکارشناسی و مالک و 
معیارهای ایدئولوژیک برای مقابله با چالش ها است. همان 
گونه که در بخش قبل توضیح داده شد، نخستین اثر تحریم 
پرداخت  برای  دولتی  درآمدهای  کمبود  و  بودجه  کسر  ها، 
تعهدات است، اما طی چهار دهه اخیر، دولت ایران همواره 
سریع و آسان ترین راهکار -یعنی استفاده از اسکناس های 
بدون پشتوانه برای پرداخت به کارکنان خود- را برگزیده 

که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم است. 
ایجاد  در شرایط تورم و رکود تورمی، قیمت کاالها بدون 

تنها  یابد و  افزایش می  افزوده  ارزش 
و  فقر  پذیرش  آن،  از  اجتناب  راه 
در  امری که  است؛  اقتصادی  ریاضت 
شرایط بحران مشروعیت به  هیچ وجه 

قابلیت اجرا ندارد. 
نامدار  بیژن   ،97 تابستان  ابتدای  در 
زنگنه، وزیر نفت ایران، طی بخشنامه 
تحت  وزارت  ارکان  تمامی  به  ای 
کاهش  برای  دستوراتی  مدیریتش 
هزینه های جاری داد. در میان بندهای 
تمامی  تعطیلی  جمله  از  بخشنامه  این 
نفت و ممنوعیت خرید  مهمانسراهای 
در  پذیرایی  برای  شکالت  و  شیرینی 
جلسات نیز به چشم می خورد. کسانی 

که با شرکت نفت ایران کار کرده اند یا با شرایط کار آن 
بهترین  جمله  از  مجموعه  این  که  دانند  می  دارند،  آشنایی 
کرد  می  فراهم  خود  کارکنان  برای  را  امکانات  و  خدمات 
و به دلیل اتکای شدید حکومت به کار کارکنانش، در تمام 
دوران ها بر مسئله رفاه تاکید داشت، اما اکنون شرایط به 
شکلی سخت و تامین نقدینگی به قدری دشوار شده که حتی 
خود  کار  دستور  در  را  اقتصادی  ریاضت  نیز  نفت  وزارت 
قرار داده و این کار را قبل از آغاز رسمی دور جدید تحریم 
در  حتی  نفت  وزارت  دیگر،  سوی  از  است.  داده  انجام  ها 
نیاز برای پرداخت  نیز برای تامین نقدینگی مورد  بهار 97 
بانک مرکزی  از  به استقراض  ناچار  دستمزد کارکنان خود 
شد؛ اتفاقی که در اوج گرانی نفت در سال 97 روی داد و در 
شرایطی که بودجه ایران با نفتی 20 دالر ارزان تر از قیمت 

با وضع تحریم های شدید علیه  بود. اکنون  روز بسته شده 
این منبع درآمدی، مشخص نیست توان مالی دولت تا چه 

زمانی یارای پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. 
کشاورزی و دامداری، قربانیان خطرناک

در  دهه گذشته، همواره تالش دولت های مختلف  از چهار 
ایران رسیدن به خودکفایی غذایی بوده است. در این مسیر 
نیاز  شد  موفق  کوتاهی  مدت  برای  خاتمی  دوم  دولت  تنها 
بعد  های  سال  طی  و  برساند  صفر  به  را  گندم  واردات  به 
موجب  دیگر کشاورزی،  های  بخش  به  سیاست  آن  تعمیم 
هدر رفت منابع آب و ایجاد بحران زیست محیطی در کشور 
شد. اکنون با تحریم های نفتی و افزایش نرخ ارز، مشکل 

دیگری فراروی این بخش در سال 98 خواهد بود. 
اوره یکی از محصوالت جانبی پتروشیمی ها است، اما این 
محصول به قدری مهم است که پتروشیمی های خاصی فقط 
این  کاربرد  ترین  اصلی  شوند.  می  ساخته  اوره  تولید  برای 
هم  و  ازت  کودهای  و  ها  کش  علف  ساخت  در  محصول 
چنین تولید برخی محصوالت پالستیکی برای تولید ظروف 
بسته بندی و یک بار مصرف است. در سال 97 پتروشیمی 
ها و واحدهای تولید اوره به دلیل اختالف قیمت ارز دولتی 
و بازار آزاد، اقدام به صادرات بی رویه این محصول کردند؛ 
تا جایی که وزارت جهاد و کشاورزی در دی ماه هشدار داد 
شیمیایی  کود  اندوخته  که 
را  آینده  سال  نیاز  کفاف 
پتروشیمی  و  داد  نخواهد 
این  داخلی  فروش  از  ها 
می  خودداری  محصول 
سال  در  مشکل  این  کنند. 
آینده می تواند موجب افت 
محصوالت  تولید  شدید 
ویژه  به  و  کشاورزی 
خوراک های دامی شود که 
تامین حداقل  آن  نتیجه  در 
خانواده  مصرفی  سبد  های 
بدل  دشوار  بسیار  امری  به 

خواهد شد. 
موجب  کنون  تا  بندی  بسته  اقالم  کمبود  دیگر  سوی  از 
تعطیلی بسیاری از  واحدهای تولید مواد غذایی شده و این 
تعطیلی ها بیکاری و فقر مضاعف را در کنار کمبود غذا به 

همراه دارند.
نوسان های ارزی و خیابان یک طرفه قیمت ها

و  ارز  تامین  منبع  یگانه  نفت  شد،  تشریح  که  گونه  همان 
به  نداشتن  دسترسی  و  است  ایران  در  دولت  مالی  پشتوانه 
ورشکستگی  معنی  به  محصول،  این  از  حاصل  درآمدهای 
خواهد بود. بزرگ ترین و سریع ترین اثر تحریم های نفتی 

نیز در همین عرصه قابل مشاهده است. 
ناتوانی در تامین نیاز بازار داخلی به ارزهای خارجی، موجب 
پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه افت شدید ارزش 
پول ملی می شود که در موج نخست آن در سال گذشته، 
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رقم رشد نرخ ارز تا بیش از 160 درصد نیز رسید. در این 
شرایط دولت ناگزیر به جلوگیری از تقاضاست و در این راه 
می  محدود  را  واردات  برای  گمرکی  سفارشات  ثبت  ابتدا 
کند که منجر به توقف فعالیت شرکت ها تجاری و در نتیجه 
کاسته شدن از نیروهای شاغل در این شرکت هاست. این 
بیکاری دامن خواهد زد و در میان مدت،  بر مشکل  اتفاق 
اقالم مختلفی را از سبد مصرف ایرانی حذف می کند؛ مانند 
آن چه در دهه شصت خورشیدی شاهد آن بودیم و اقالمی 
مانند موز، شکالت و حتی نوشابه های خارجی در ایران در 

زمره اقالم لوکس محسوب می شد. 
اقدامات،  این  به  واکنش  نخست  موج  در  حال،  همین  در 
قیمت اقالم مصرفی در خرده فروشی های ایرانی به دو دلیل 
افزایش تصاعدی را تجربه می کنند. دلیل نخست این است 
که تقریبًا تمامی محصوالت به شکلی وابسته به واردات، یا 
ماده اولیه وارداتی هستند و دلیل دوم ناشی از موج روانی 
از  ریالی  بهای  افزایش  که  داده  نشان  تجربه  است.  جامعه 
کاهش نرخ ارز پیروی نمی کند و آرامش و تعدیل بعدی 

برای بازگرداندن توان خرید به جامعه موثر نخواهد بود. 
نمای کلی 

بر  ها  تحریم  اثرگذاری  مسیرهای  این  از  کدام  هر  اگرچه 
نیز قابل مشاهده  کوچک ترین اجزای جامعه از هم اکنون 
هستند، اما مهم ترین اثر که مجموعه ای از تمامی این هاست 
از همه مهم تر خواهد بود. ناتوانی دولت در هر کدام از اقدام  
های فوق موجب شکل گیری یک بی اعتمادی اجتماعی به 
اقتصاد و نهاد اداره آن خواهد شد که بازگشت آن به آسانی 
سوی  از  آینده  تآمین  به  جامعه  اعتمادی  بی  نیست.  میسر 
دولت اثری بسیار بزرگ بر سرعت بخشیدن به این تحوالت 

می گذارد و صفوف حقیقی و مجازی را در مقابل هرگونه 
زمان  در  چه  آن  نظیر  دهد؛ صفوفی  می  تشکیل  ای  عرضه 
آغاز سهمیه بندی بنزین و دوران کمبود ارز شاهد آن بودیم. 
این تقاضای کاذب معادالت برآورد شده در دولت را بیش 
از پیش برهم خواهد زد و حتی بخش هایی را که با مشکلی 
مواجه نیستند، درگیر خواهد کرد. نمونه هایی از این اتفاق 
در سال 97 و حتی قبل از آغاز تحریم ها مشاهده شد که 
دوبار شکسته شدن رکورد مصرف روزانه بنزین، قاچاق دام 
زنده و گوجه فرنگی به عراق و ذخیره ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی در خارج از کشور از آن جمله هستند. 
نفت  به جای  بودجه ای که  بستن  با  در همین حال، دولت 
متکی بر مالیات است، امیدوار است در سال 98 بتواند این 
کاهش درآمد ارزی را با درآمد ریالی داخلی جبران کند، اما 
مشخص نیست بخش خصوصی که هدف اصلی این مالیات 
پرداخت  به  قادر  موجود چگونه  های  با محدودیت  هاست، 
این مالیات است و نارضایتی و بی اعتمادی عمومی به چه 

شکلی اجازه تحقق این درآمد را می دهد. 
با این شرح، بهترین و تنها راه برون رفت از این بن بست، 
مذاکره و دیپلماسی فعالی است که شوربختانه از دستور کار 
ایران خارج شده و پیکارهای سیاست داخلی بر سر  دولت 
الزم  ابزراهای  پولشویی،  با  مبارزه  لوایح  مانند  موضوعاتی 
برای این مذاکره را نیز از دسترس دولت خارج کرده است. 
نفت،  تحریم  های  معافیت  دوره  پایان  با  دید  باید  اکنون 
حیات  تداوم  برای  اسالمی  جمهوری  آسای  معجزه  راهکار 

اقتصادی چه خواهد بود. 
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چهار دهه پس از پیروزی انقالب و در شرایطی که رهبری نظام 
بیانیه گام دوم انقالب را می نویسد، باز نوایی دردآور اما آشنا 
یاد  به  را  انقالب  اول  های  دهه  که  آنانی  رسد.  می  به گوش 
دارند، کلمه کوپن -یا همان فارسی شده اش، کاالبرگ- را به 
خاطر می آورند. کاالبرگ های یک یا چند نفره ای که توسط 
ستاد بسیج اقتصادی در اختیار مردم قرار می گرفت تا مردم با 
آن ها سهم خود از کاالهای اساسی شان را دریافت کنند. هم 
چنین زندگی کردگان آن روزها، کوپن فروش های سطح شهر 
را هم به خاطر می آورند که با فریاد “کوپن کوپن” و نام بردن 
از کاالی مورد نظر، با آن کاسبی می کردند و بازار سیاه راه 

می انداختند.
وزیر جهاد کشاورزی توزیع کوپن را، چهار دهه پس از انقالب 
و این بار به دلیل گرانی شدید و کمبود گوشت رد می کند )1(، 
اما مجلس طرح توزیع کاالبرگ یا همان کوپن الکترونیکی را 
تصویب می کند و مجید کیانپور، نماینده دورود و ازنا و عضو 
کمیسیون عمران مجلس هم می گوید که »به دلیل عدم نظارت  
کافی به سمت کوپنی شدن رفتیم«. وی هم چنین دلیل تصویب 
چنین طرحی را این مسئله عنوان می کند که »هیچ ساز و کاری 
در توزیع کاالهای اساسی در کشور در این برهه از زمان وجود 

نداشت و در نتیجه بررسی های مجلس این بود که کاال به دست 
آن مصرف کننده اصلی که هدف توزیع این کاالهای اساسی 

است نمی رسد«. )2(
البته در بهمن ماه امسال، شعار مسئوالن امر دیگری بود. جمله 
ای که سایت تابناک آن را »هر روشی غیر از کوپن« نام می 
نهد. )3( اما انگار رانت و عدم نظارت بر توزیع کاالها، این 
شعار را به بازگشت به کوپن تغییر داده است؛ رانتی که عضو 
کمیسیون عمران مجلس عدد 70 درصد در شش ماه اخیر بر آن 
می نهد و می گوید که »از اول سال تا االن حدود 22 میلیارد 
دالر کاالی اساسی با نرخ 4 هزار و 200 تومان وارد شده اما 
هم چنان می بینیم که قیمت کاالها دارد باال می رود و نظارتی 
بر توزیع آن نیست و عماًل شاید به نحوی بازار رها شده باشد. 
به جای این که مدیریت و برنامه ریزی شود فقط دارند بازار را 

کنترل می  کنند«. )2(
آخرین کوپن سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری بود که در 
پنجم اسفند 1388 اعالم شد. و اعالم آن قرار بود پایانی باشد 
بر نظام توزیع دولتی 16 قلم اساسی سبد خانوار مردم که از 
زمان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود. البته این 16 قلم پس 
از پایان جنگ ایران و عراق به سه کاالی شکر، روغن و برنج 
محدود شد. آغازش اما پس از اشغال خرمشهر، به دست ارتش 
بعث عراق کلید خورد. خرمشهر بندری مهم و تجاری بود و 
جنگ، اشغال خرمشهر و حصر آبادان و سوختن خوزستان در 
آتش جنگ و بعدش عدم امنیت و امکان حمله عراقی ها به 
کشتی های ایرانی برای رفت و آمد در خلیج فارس و تجارت 
همه چیز، رفته رفته نفس واردات را در ایران گرفت و با کم 
شدن واردات، ارزاق مورد نیاز مردم هم کم شد و باید برای آن 

سازوکاری اندیشیده می شد. 

قصه کوپن و بازگشت سوال برانگیزش ■
اقتصادی

مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر
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ادامه  با  و  بود  شده  اشغال   58 آبان  هم  آمریکا  سفارت 
نفت  مشتری  دیگر  هم  آمریکا   ،59 سال  در  گروگانگیری 
ایران نبود و یکی از اصلی ترین واردکنندگان نفت ایران در 
آن روزگار هم دیگر از ایران نفت نمی خرید. مملکت مشتری 
اصلی نفتش را از دست داده و درگیر جنگ هم می شود و بنادر 
اصلی اش هم اشغال شده است. برای توزیع کاالهای اساسی در 
آن مقطع، کوپنی کردن کاالها مطرح می شود و کم تر از یک 
هفته کار هیات دولتی را که محمدعلی رجائی نخست وزیرش 
اقتصادی کشور  بود، می گیرد که تصویب شود. ستاد بسیج 
اعضای تصمیم گیرنده ستاد در جلسه  تشکیل می شود. )4( 
پنجم مهرماه 1359 هیات وزیران، ستادی مرکب از »وزرای 
وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، 
کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، 
دفاع و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا 

نمایندگان تام االختیار آنان به ریاست نخست وزیر بود«. )5(
 13 ایران  در  کوپنی  شیوه  به  کاال  توزیع  دهه  سه  طول  در 
مرحله کاالبرگ در میان ایرانیان از شهرنشین تا روستانشین و 
عشایر توزیع شد. شاملین کوپن در دوران جنگ اقالمی چون: 
“بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، 
و تن ماهی” و هم چنین “گوشت و مرغ و تخم  مرغ” بودند. 
این کوپن ها مکمل هم داشت. اقالمی چون: “سیگار، دفترچه 
مشق، لوازم التحریر، پارچه چادری” و برخی تولیدات داخلی 
مثل: “پارچ و لیوان” از طریق دفترچه  های ستاد بسیج اقتصادی 
کشور و با قیمت یارانه  ای با همکاری مساجد و تعاونی  های 

دولتی در میان خانواده  ها توزیع می  شد. )4(
فرض این بود که با جمع شدن قصه کوپن از ایران، باید آن را به 
خاطره ها سپرد، اما از زمانی که بار دیگر مسئله جنگ اقتصادی 
در ایران مطرح شد، خاطره کوپن هم در اذهان زنده شد. در 
آذرماه 1397، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای 
اسالمی خواستار تشکیل “ستاد جنگ اقتصادی” شد )6( و بعد 
هم وقتی در اسفند ماه 1397، حسن روحانی، رئیس جمهور 
نظام گفت که »آیت اهلل خامنه ای، رهبری جنگ اقتصادی را 
نپذیرفت و به من واگذار کرد« )7(، مشخص شد که حاکمیت 
دوباره و این بار نه در شرایط جنگ با عراق که در برابر خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های این کشور موضع جنگی گرفته 
است و چون تحریم ها اقتصاد ایران را هدف گرفته، حاکمیت 
هم به صرافت تشکیل ستاد جنگ اقتصادی افتاده است. وقتی 
هم مسئله جنگ اقتصادی مطرح می شود، الزاماتش هم پای 
به میدان می گذارد. اسفند 97 فصل گرانی گوشت می شود 
کاالبرگ  قامت  در  بار  این  کاال،  این  شدن  کوپنی  مسئله  و 

الکترونیکی مطرح می شود. 
پیش تر از این تصویب طرح کاالبرگ الکترونیکی در مجلس 
شورای اسالمی هم در باب آن بحث و جدل فراوان بود. محمود 
جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بازگشت کوپن به اقتصاد را 
موجب نارضایتی می دانست و از سوی دیگر روزنامه شهروند 
در اواخر بهمن ماه سال جاری گزارشی با عنوان “به خاطر یک 
شقه گوشت” منتشر می کند که در آن سوتیتری دارد که می 

گوید: »کاش کوپن ها برگردند«.
موافقان کوپن در امروز ایران می گویند که دولت ارز 4200 
تومانی به کاالهای اساسی می دهد و اما باز کاالها باال می رود، 
وارد  تومانی  ارز 4200  با  چه  آن  و  شود  می  قاچاق  اجناس 

ارز آزاد  با قیمت  با معادل سازی  از موارد  شده، در بسیاری 
به بازار عرضه می شود. پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران 
هم گزارشی منتشر می کند با این عنوان که “بازگشت کوپن، 
آخرین راهکار مبارزه با دالالن کاالهای اساسی” و می نویسد: 
»نمایندگان مجلس برای کاهش میزان داللی و سفته بازی در 
بازار کاالهای اساسی« به بازگشت الکترونیکی کوپن به چرخه 

اقتصادی کشور رضایت دادند. )8(
برگه های  بود، فساد هم داشت.  اما در سال هایی که  کوپن 
جعلی کوپن خودش مصیبت و مسئله ای فراگیر بود و مسئله 
جعل آن به مانند جعل اسکناس در کشور، جاعالنی کارکشته 

داشت.
فریادهای کوپن باطله خریداریم را هم کم تر کسی از زندگی 
کردگان آن روزهای ایران است که به یاد نداشته باشد. دالالن 
با همکاری کوپن فروش ها، کوپن باطله مردمی را که نتوانسته 
بودند به موقع خرید کنند، به قیمت پایین می خریدند و بعد 
از آن سو، جنس کوپنی دیروز که کوپنش با قیمت پایین تر 
خریداری شده و تحویل ستاد مربوطه شده، با قیمت بازار آزاد 
سر از بازار سیاه در می آورد و به چندین برابر قیمت معامله می 
شد. تالش های دولت هم حتی با تعویض کاغذهای کوپن ها با 

کاغذ های خارجی و واترمارک نتیجه نداد. 
تری داشت،  بیش  عائله  از سویی دیگر هم، هر خانواری که 
برای  درآمدی  منبع  به  هم  همین  و  داشت  تری  بیش  کوپن 
خانوارهای پر عائله و کم سواد و درآمد بدل شده بود. البته این 
مسئله ظاهراً امروز هم می تواند اتفاق بیفتد. با این همه اصرار 
رهبر نظام و ارکان حاکمیت به ازیاد جمعیت در ایران )که البته 
از زمان طرح مملکت 120 و 150 میلیونی زمانی احمدی نژاد 
توسط رهبر و رئیس جمهور وقت، ملت آن را تحویل نگرفتند( 
این کوپن های جدید می تواند باز به تشویقی به عائله مندی و 

بهانه ای برای داللی های جدید منجر شود.
امروز اما اعالم کرده اند که کاالبرگ ها الکترونیکی است. باید 
نیازمند  که  ای  جامعه  از  درصد  چند  انصافًا  که  پرسید  سوال 
این کاالبرگ هاست، یعنی طبقات فرودست و شهرستانی ها 
و عشایر و اقشار کم درآمد می توانند در وب سایت ها ثبت 
که  کرد  سوال  شود  می  بشوند؟  کوپنشان  پیگیر  و  کنند  نام 
فساد اول نمی تواند از اینجا ناشی بشود که کافی نت داران 
که برای دیدن نتایج کنکور و ثبت نام یارانه در زمان ثبت نام 
ها بازارشان گرم بود، این بار هم برای کوپن های الکترونیکی 

بازارشان گرم شود؟
ایضًا چقدر آقایان می توانند جلوی فساد و دالل بازی را که این 
روش توزیع کاال می تواند تولید کند، بگیرند؟ آن روزگاری 
که کوپن کاغذی بود و اما اختالس ها عددهای نجومی نداشت، 
از این کاالبرگ ها متاعی برای خرید و فروش و دلیلی برای 
صفرهای  شمردن  امکان  که  حال  شد.  می  ساخته  سیاه  بازار 
اختالس های اعالم شده توسط حاکمیت برای ریاضی خوانده 
ها هم سخت است، آیا امکان سو استفاده های این بار سازمان 
یافته از این کاالبرگ های الکترونیکی نیست؟ در دهه اول و 
دوم انقالب میزان فساد سیستماتیک در تمامیت بدنه حاکمیت 
در این حد و حدود امروز نبود. اما امروز که فساد مدیریتی و 
را در خود حل کرده و مسئله فساد  ساختاری همه حاکمیت 
اقتصادی نه حرف اپوزسیون، که نقل محافل حاکمیتی هاست، 
که  بماند  ندارد؟  وجود  مسئله  این  از  سوءاستفاده  امکان  آیا 
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در مملکتی که هنوز زیرساخت یکپارچه اطالعاتی به صورت 
الکترونیک ندارد، چگونه می توان جلوی سوءاستفاده در لحظه 
را گرفت؟ ایضًا این که چطور می خواهند و می توانند نظام 
تبادل کوپن-کاال را به صورت الکترونیک هدایت و مدیریت 

کنند؟
همه این ها پرسش هایی ابتدایی در مواجه با این پدیده نوظهور 
مدیریت  است.  الکترونیکی  اینبار  کاالبرگ  سابقه  کهن  اما 
اقتصادی کشور در سال های اخیر تالش کرده تا بازار ارز و 
طال را مدیریت کند و نتیجه جز این نشده که جز به زور دگنک 
و برخورد با صراف ها و بگیر و ببند و فشار و خرج از صندوق 
ذخیره کشور، نتوانسته اند آن را تا حدی مهار کنند که آن هم 
مشخص نیست تا با تمام شدن مهلت شش ماهه معافیت آمریکا 
برای خرید نفت از ایران چه اتفاقی برای آن رخ بدهد. در واقع 
حاکمیت پیش از طرح و بعد تالش -در طرحی که اخیراً مطرح 
کرده-، در رزمی با فساد در حوزه ارزی و قیمت طال شکست 
خورده است. و به نظر می رسد باید بتوان پرسید که وقتی در 
آن عرصه توفیقی حاصل نشده و توان مدیریت آن را نداشته اند، 
حاکمیت چگونه امیدوار است تا در این عرصه که خود به ارز 

وابسته است، توفیق حاصل کند؟
راه حل ها اما از قبل آماده است. انکار کردند و گفتند صف 
گوشت جمع شده و اما گزارش ها حاکی از آن است که صف 
گوشت جمع نشده هیچ، صف مرغ هم به آن اضافه شده؛  مرغی 
اما  و  است  تومان  پانصد  و  هزار   11 آن  مصوب  قیمت  که 
کیلویی 15 هزار تا 16 هزار و پانصد تومان عرضه می شود. 
)9(  در واقع و در شرایطی که تا دیروز گوشت قرمر یخ زده 
با کارت ملی و به میزانی محدود عرضه می شد، امروز ظاهراً 
نظام جمهوری اسالمی باید فکری هم به حال تنظیم بازار مرغ 
بکند. احتماالً راهکارشان چیزی شبیه به روش توزیع گوشت 
قرمز است. که مردم ساعت ها در صف بایستند و با کارت ملی 

3 تا 4 کیلوگرم گوشت یخ زده دریافت کنند. شخصیت مردم 
با کارت ملی، مسئله  به کنار، در همین عرضه گوشت قرمز 
فروش برخی کارت ملی ها برای گوشت و بدل کردن آن به 
بازار سیاه هم پیش آمد. این که آقایان دقیقًا در این وضعیت 
قیمت گوشت قرمز و روش توزیعش و ایضًا وضعیت اخیر مرغ 
و فساد سیستماتیک و ساختاری موجودی که چون موریانه تمام 
ارکان حاکمیت را جویده است، چگونه می خواهند با کاالبرگ 
الکترونیکی حاللی برای مسئله باشند، باید منتظر بود و دید. اما 
هرچه هست، خود آقایان هم می دانند که نمی توانند با جادویی 
یک شبه دگرگونه کنند. مسئله عدم تالش برای راه حلی بلند 
مدت و با ثبات است. زخمی کهنه را پشت سرهم ضماد موقت 

زدن، چون کهنه تر کردن زخم نتیجه ای ندارد.

پانوشت ها:
1 - توزیع گوشت کوپنی رد شد، رویداد24، 7 اسفندماه 1397

2 - گفتگوی مجید کیانپور با خبرگزاری ایلنا، 16 اسفندماه 1397
3 - از کارت ملی تا کدپستی؛ فروش گوشت تنظیمی به هر روشی غیر از 

کوپن، تابناک، 16 بهمن ماه 1397
4 - کیانی، مراد، اقتصاد سیاسی 29 سال کوپنیسم ایرانی؛ غیبت 7 ساله 

کاالبرگ رو به پایان است؟، بی بی سی فارسی، 22 شهریورماه 1397
5 - ستاد بسیج اقتصادی کشور، دانشنامه اسالمی

6 - پزشکیان: ستاد جنگ اقتصادی در کشور تشکیل شود، ایرنا، 11 آذرماه 
1397

7 - روحانی: آیت اهلل خامنه ای، رهبری جنگ اقتصادی را نپذیرفت و به من 
واگذار کرد، بی بی سی فارسی، 15 اسفندماه 1397

8 - بازگشت کوپن، آخرین راهکار مبارزه با دالالن کاالهای اساسی، پایگاه 
خبری اتاق تعاون استان تهران، 13 اسفندماه 1397

9 - صف گوشت جمع نشده، صف مرغ هم آمد!، ایسنا، 27 اسفند 1397
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گرانی روزافزون در ایران و به خطر افتادن “امنیت غذایی” ایرانیان ■

حقوقی

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

افزایش قیمت کاالهای اساسی در ایران، در سال 1397، 
قیمت  که  جا  آن  از  داشت.  شدیدی  و  تند  بسیار  روند 
کاالهای مرتبط با تغذیه مردم هم افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است، روز به روز، سفره های مردم، در حال کوچک 
تر شدن است و کاالهایی از جمله گوشت، آجیل و برخی 
میوه ها، که برای بدن انسان ها ضروری هستند، به خاطر 
قیمت های نجومی، در آستانه حذف از سبد غذایی عده 

کثیری از ایرانیان است.
به نوعی، می توان گفت که امنیت غذایی بخش بزرگی 
از جمعیت ایران، در آستانه خطر جدی قرار دارد. امنیت 
غذایی و حق دسترسی به غذا و دور بودن از سوءتغذیه 
هیچ  تحت  و  بوده  بشر  بنیادین  حقوق  جزو  گرسنگی  و 
نیست.  تعلیق  قابل  نیز  مخاصمات  در  حتی  شرایطی 
زمان  در  )سوءتغذیه(،  مشکل  این  حل  جهت  بنابراین 

بر  حق  قبیل  از  مختلفی  رویکردهای  صلح  و  مخاصمه 
غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است. در حال حاضر، 
بر مبنای کرامت انسانی و حق بر غذا، اسناد حقوق بین 
الملل تعهدات متعددی را به کشورهای عضو جهت تامین 
جهت  مختلفی  های  مکانیزم  که  نماید  می  تحمیل  غذا 
رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متاثر 
از آن پیش بینی شده است. این رویکرد در اسناد حقوق 
استفاده  که  رفته  پیش  حد  آن  تا  بشردوستانه  الملل  بین 
از ابزار گرسنگی، نابود یا غیر قابل استفاده کردن اموال 
دریافت  از  ممانعت  نظامی،  غیر  جمعیت  حیات  برای 
کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه -به ویژه 
مخاصمات بین المللی-، به منزله جنایات جنگی، ژنوساید 
و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است. هم چنین، 
حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا از طریق نهادهای 
و  المللی  بین  کیفری  دیوان  قبیل  از  المللی  بین  مختلف 

شورای امنیت به رسمیت شناخته شده است. )1(
های  بیانیه  و  بشری  حقوق  متعدد  های  کنوانسیون  در 
مجامع بین المللی به حق غذا بسیار اشاره شده است. از 
جمله در بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین 1398

شماره 95



35

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، فروردین 1398

شماره 95

اجتماعی و فرهنگی و نیز بند 1 ماده 25 اعالمیه جهانی 
استانداردهای  از  برخورداری  برای  حق  این  بشر  حقوق 
که  صورتی  در  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  مناسب 
مسایل محیط زیستی ایران و بحران های خشکیدگی حل 
خطر  معرض  در  ایرانیان  از  بسیاری  تغذیه  آینده  نشود، 
آلوده،  محیطی  در  تغذیه  دیگر  طرف  از  گیرد.  می  قرار 
اسناد  در  چه  آن  با  بهداشتی  غیر  و  ناسالم  تخریب شده، 
مذکور حقوق بشری مقرر شده، مغایرت خواهد داشت. از 
این رو حق بر محیط زیست سالم، حق بر غذا را تضمین 
خواهد کرد و مقتضیات حق بر غذا نیز بعضًا وجود محیط 
اقلیم از طریق  زیستی سالم را ضروری می سازد. تغییر 
کاهش دسترسی به غذا، بیابان زایی و کاهش محصول و 
حوادث  توسط  کشاورزی  های  زمین  رفتن  بین  از  دام، 
غیر مترقبه و تاثیر بر روی الگوهای جوی موجب از بین 
رفتن ذخایر غذایی و کاربرد و استفاده غذا شده است. )2(

معموالً در اسناد بین المللی، امنیت غذایی مشتمل بر چند 
زیر سیستم است، از قبیل: تولید، نگهداری و توزیع، عرضه 
و باالخره مصرف. با نگاهی به میزان واردات محصوالت 
مختلف به کشور و هم چنین بررسی آمارهای موجود در 
تحقق  اصلی  بار  که  بخشی  عنوان  -به  بخش کشاورزی 
میزان  بررسی  است-،  آن  بر دوش  امنیت غذایی کشور 
محیطی  زیست  و  اقلیمی  شرایط  تورم،  نرخ  اشتغال، 
سنجش  در  تاثیرگذار  پارامترهای  جزو  همه  که  غیره  و 
به  اقتصادی  دسترسی  هستند،  کشور  یک  غذایی  امنیت 
غذا یا همان امنیت غذایی در ایران را سال به سال سخت 

تر کرده است. )3(
علل  به  چه  شدید،  گرسنگی  و  غذا  فقدان  یا  و  کمبود 
بشر  مستقیم  دخالت  نتیجه  چه  باشد،  آمده  پدید  طبیعی 
نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، و یا به دلیل 
پی  در  دردناکی  نتایج  ها،  دولت   نادرست  های  سیاست 
دارد. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از 
انسان ها رنج می کشند و حتی ممکن است به شکلی رقت 
رفتارهای  آن،  اثر  در  افراد  از  بسیاری  بلکه  بمیرند،  بار 
گرسنگی  از  که  مردمی  دهند.  می  بروز  خود  از  ناهنجار 
رو به مرگ هستند، عالوه بر دزدی و احتکار مواد غذایی، 
می  جرم  به  دست  غذا  خرید  پول  آوردن  به دست  برای 
زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در این خصوص، 
قحطی  از  زیادی  دهنده  تکان  های  قول  نقل  و  روایات 
بزرگ در ایران در زمان جنگ جهانی اول وجود دارد؛ تا 
جایی که برخی مورخان معتقدند که یک-سوم از جمعیت 

ایران در آن قحطی جان خود را از دست دادند.
چندی پیش دو نماینده مجلس شورای اسالمی اعالم کردند 
که امنیت غذایی در 4 استان کشور بحرانی است و 75 
درصد مردم سیستان و بلوچستان دچار فقر غذایی هستند. 
از شهرستان خاش  نماینده مجلس  امینی فرد،  محمدنعیم 
استان سیستان و بلوچستان در این خصوص گفته است: 

اختالف،  با  بلوچستان  و  سیستان  استان،  چهار  این  »در 
خراسان  و  بوشهر  هرمزگان،  سپس  و  دارد  را  اول  رتبه 
جنوبی رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده 
اند«. وی در ادامه یادآور شده است که: »استان سیستان 
به لحاظ شاخصه های توسعه ای و ضریب  بلوچستان  و 
جینی در رتبه های پایینی قرار دارد و متاسفانه به دلیل 
نبود ثروت و نیز خشکسالی 18 ساله، به موضوع امنیت 
به  است.  شده  وارد  استان صدمات جدی  این  در  غذایی 
این دلیل مردم روستاها به حاشیه شهرهای زابل، زاهدان 
و چابهار کشانده شده اند و فاکتورهای مربوط به امنیت 
غذایی به قهقرا رفته است«. به گفته وی تحقیقات نشان 
به  نسبت  استان،  این  در  وزن  و  قد  میزان  که  دهد  می 
میانگین کشوری بسیار پایین تر است. )4( این اظهارات 
قبل از شروع موج بزرگ گرانی ها در پاییز 1397 ایراد 
شد و بدون تردید در روزهای آغازین سال 1398، وضع 

بدتر هم شده است.
و  فقیر  افراد  که  آید  می  دست  به  وقتی  غذایی  امنیت 
آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکان، به مقدار غذایی که 
غذایی  امنیت  واقع  در  باشند.  داشته  دسترسی  دارند  نیاز 
هنگامی واقعیت می یابد که مصرف کننده توانایی خرید 
غذای مورد نیاز خود را داشته باشد. این به این معنی است 
که گرچه عرضه کافی غذا شرط الزم است، اما شرط کافی 
نیست و خانوارها باید بتوانند مواد غذایی را خریداری و 
اقتصاد  در  اساسی  تحول  که  زمانی  تا  لذا  کنند.  مصرف 
کشور و وضعیت کسب و کارهای مردم صورت نگیرد، و 
اقشار گوناگون جامعه درآمد الزم برای خرید اقالم غذایی 
امنیت  افتادن  خطر  به  باشند،  نداشته  را  خود  نیاز  مورد 
چون  راهکارهایی  و  است  جدی  چنان  هم  مردم،  غذایی 

“کوپن” و امثالهم، فقط “ُمسکن” هستند.

پانوشت ها:
1 - اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سیدباقر، بررسی ابعاد حق بر 
پزشکی،  حقوق  فصلنامه  المللی،  بین  اسناد  در  غذایی  امنیت  و  غذا 

دوره 9، شماره 35، زمستان 1394، صص. 157-184. 
اقلیم  تغییر  پیامدهای  بررسی  دیگران.  و  بهنوش  منش،  2 - خوش 
از دیدگاه حقوق بشر، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 17، 

شماره 4، ، زمستان 1394، صص. 225-234.
3 - اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سیدباقر، بررسی ابعاد حق بر 
پزشکی،  حقوق  فصلنامه  المللی،  بین  اسناد  در  غذایی  امنیت  و  غذا 

دوره 9، شماره 35، زمستان 1394، صص. 157-184. 
4 - خبرگزاری ایلنا، 22 خردادماه 1397
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نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور ■
اقتصادی

امیر جواهری لنگرودی
فعال حقوق کارگران

روزها و هفته های پشت سرگذاشته، با چهل سالگی انقالب بهمن 
57 روبه رو بودیم. حال سال 98 هم آغاز شده است. اما زندگی 
در پهنه جغرافیای ایران چه سخت می گذرد که شاعر می گوید: 
»این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید«. نوروز 
از راه رسیده و از “بهاران” خبری نیست. اما ببینیم مضمون و 
مفهوم انقالب بهمن، در امر دفاع از موجودیت استقالل، آزادی 
و عدالت اجتماعی از فردایش چگونه دهن گشود تا پاسخگوی 
آن مجموعه نیروی اجتماعی باشد که انقالب را به ثمر رساندند؟

ابتدا  متناقض،  انقالب  این  بهمن 57،  انقالب خونین  فردای  از 
فرزندان خود را بلعید، و سپس انقالب ملعبه آن نیرویی گردید 
که جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و واسطه به بار 
هایی شد که شگرفی  ننشستن تالش های جان سوز همه جان 
آفریدند، جان هایی که برای تحکیم انقالب، امروز نیز نظاره گر 

همه خواسته های دیروزی خویش اند. 
گفت:  خواهم  بداریم،  صحبت  هم  با  تعارف  بدون  چه  چنان 
مجموعه  آن  ننشستن  بار  به  قبال  در  گویی  پاسخ  مسئولیت 
خواسته ها و نیازهای جامعه، بیش از پیش به عهده کارگزاران 
نظام و قدرت سیاسی حاکم است که طی چهار دهه، چرخ لنگان 
و  فراز  شاهد  ما  همه  امروز  که  کشاندند  سویی  به  را  جامعه 

فرودهایی نگون بخت آن هستیم. 
انقالب  پیروزی  گذشته،  سال  چهل  در  که  بودیم  شاهد  ما  همه 
آزادیخواهی و  ملی و  نیروهای  اتحاد عمل کلیه  ایران در گرو 
سلطنت  سرنگونی  امر  در  که  بود  ما  جامعه  تولید  حاشیه  توده 
آزادی  استقالل،  راه  تا  گرفتند  جای  هم  کنار  در  ها،  پهلوی 
مقدم  شرط  عنوان  به  را  اجتماعی  عدالت  تحقق  و  ایران  مردم 
نمایند. نسل ما  افروزی زندگی جامعه و مردمان ما تضمین  به 
بلوچ،  از فارس، ترک، کرد، عرب،  اعم  ایران  دید که مردمان 
لر، گیلک و مازی؛ مسلمان و مسیحی و کمونیست، عارف و 
عامی، از توده زنان و مردان، از درون جامعه شهری و روستایی، 
با اتحاد و یگانگی خویش، چگونه در عمل دژ مستحکم نظامی 
که با ساواک و نیروی سرکوب نظامی اش، خود را جزیره ثبات 
منطقه می نامید و در هیکل استبداد پهلوی چهره می نمود، در هم 

شکستند و برانداختند.
به  انقالب،  از  برآمده  سیاسی  قدرت  بهمن،  انقالب  فردای  از 
همه مجاری وصول آزادی و نیروهای تعیین کننده آن )اردوی 
میلیونی کار( جامعه، بی باور شده و از آنان روی برگرداندند. 
همگان دیدیم که چگونه این کارورزان دیروزی، به عبارتی از 
کشوری،  فرهنگی،  بازنشستگان  یعنی  امروزی،  کارماندگان 
وجودی  هیکل  در  که  کار  ای  توده  پرشمار  اردوی  و  لشکری 
از  اعم  صنعتی  و  تولیدی  کارگاهی،  خدمات،  بخش  کارگران 
فقر و  ما زیر خط  زنان و مردان و کودکان خیابانی در جامعه 
ناداری شناورند و هم چنان برای گذران زندگی خود در تالش 

و معاش اند. 
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کارمندان  و  بازنشستگان  مصائب  و  مشکالت  طومار  ایران  در 
و کارگران اعم از زنان و مردان به انتها نمی رسد. بازنشستگان 
پایه، حقوق و مستمری که می گیرند، کافی  و کارمندان دون 
ارائه  ها  آن  شرایط  با  مناسب  درمانی  خدمات  اساسًا  و  نیست 
نمی گردد. علی رغم این که نیروی قابل توجهی اند، ولی به دلیل 
مطالبه  برای  متشکل  و  متحد  صدای  صدایی،  بی  و  پراکندگی 
گری ندارند و زندگی شان در حال تالشی است. چه چیزی وسیله 
این درجه از سقوط آنان منتهی گردید؟ دولت ها همیشه برای 
اجرای سیاست های پوپولیستی خودشان و برای فریب نیروی 
رنج و کار جامعه، وعده های پوچ و توخالی داده اند و به جایش 
امر  به  نوعی  به  از درون تهی کرده و آن را  اجتماعی را  تامین 
تعهدات  پرداخت  از  بعدتر  و  اند  کرده  صاحبانش  رودررویی 
خودداری  و  کرده  خالی  شانه  هایشان،  برداشته  به  خود  مالی 
از  دیگری  از  پس  یکی  ها  دولت  واقع،  در  یعنی  اند.  ورزیده 
برای  کار-،  و  رنج  توده  -یعنی  صندوق  اصلی  صاحبان  جیب 
اهداف تبلیغاتی خود خرج کردند. از همین رو، امروز هم چون 
دیروز، دولت بدهکارترین شخصیت حقیقی و حقوقی به سازمان 
تامین اجتماعی است. به طوری که اعالم شده که دولت حسن 
روحانی مبلغ 187 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی 
بدهکار است. کارفرمایان و مدیران صنایع نیز 17 هزار و330 
آن  هستند.  بدهکار  اجتماعی  تامین  سازمان  به  تومان  میلیارد 
وقت مجلسیان با ارائه “طرح پارامتریک” در صدد این هستند 
سن  افزایش  با  را  کارفرمایان  و  دولت  بدهکاری  هزینه  که 
بازنشستگی به جای بیست سال، بیست و پنج سال کار کنند و 
با کاستن از مستمری بازنشستگان، سهم بیمه کارگر را تا زمان 
بر حداقل  پنج سال  زمان  هم  و  دهند  می  افزایش  بازنشستگی 
تر  بیش  تعداد  تا  اضافه کنند  از موعد  بازنشستگی پیش  زمان 
کسانی که در معادن و سایر مشاغل پرخطر کار می کنند، قبل 
از بازنشستگی بمیرند و سابقه بیمه پردازی و غیره را از جیب 
به  اجتماعی  تامین  واگذاری  سیاست  البته  بپردازند.  کارگران 
این  نیست.  جدیدی  سیاست  دولت،  سوی  از  خصوصی  بخش 
داشته  علیه  حکومت  سوی  از  شده  داده  سازمان  تعرضی  طرح، 
ها و حداقل های هم اکنون موجوِد کارگران است. در پی آن 
هستند که همین داشته های حداقلی را هم از کارگران بگیرند. 
آور،  زیان  و  مشاغل سخت  به  مربوط  های  بحث  در  حکومت 
افزایش پرداختی حق بیمه کارگران و باال بردن سن بازنشستگی 

به تعرض دست زده است.
جای  به  شغل  چند  داشتن  نداری،  پولی،  بی  با  زندگی  گذران 
استراحت در شرایط بس دشوار و با انواع بیماری ها در سنین 
باال، هم چنان دامنگیر تعداد زیادی از بازنشستگان ایران است. 
همین جا باید بیفزایم که اساسًا سازمان تامین اجتماعی که یک 
موسسه عمومی غیر دولتی و سازمان بین النسلی است و صندوق 
های بازنشستگی -که به عنوان پشتوانه مالی طبقه کارگر باید 
از کار  بابت  بگیران  تمامی مستمری  از  در نظر گرفته شوند-، 
بیکاری می گیرند و قرار هم است که “این  یا حقوق  افتادگی 
ها را جمع کنند” و به بخش خصوصی وابگذارند. جدا از این، 
از  ناپذیر  جدایی  جزئی  بی شک  -که  بیکاران  از  مهمی  بخش 
اجتماعی  تامین  حمایت  مشمول  اساس  در  کارگرند-،  طبقه 
نیستند. بازنشستگان می گویند: با توجه به تورم و گرانی سرسام 
آور، مستمری تامین اجتماعی برای اغلب آنان یک هفته از ماه 
هم کفاف نمی دهد و می شود گفت در ایران، هیچ کس سیاه 

روزتر و بی پشتوانه تر از زحمتکِش بازنشسته نیست. در ایران 
به راستی “روزگار سپری شده سالخوردگی” روزگار نامرادی و 

ناامیدی است. 
را  روز  سرنوشت،  هم  بازنشسته  هزاران  کشور،  کجای  هر  در 
به شب می رسانند. بدون کم ترین تردید می توان اعالم داشت 
رضایت  خود  زندگی  رفاهی  و  معیشتی  از سطح  آنان  همه  که 
ندارند. اینان امید هیچ حمایتی از هیچ جا ندارند و دستشان از 
همه جا کوتاه است و هیچ دادرسی نیست. آمار واقعی موجود 
نیست ولی بیش از چندین میلیون کارگری که بعد عمری تولید 
و سازندگی، متوسط دریافتی شان کم تر از دو میلیون تومان در 
هر ماه است، بیش ترشان مستاجر و بی خانه و خانه به دوش اند؛ 
تازه اگر موفق شوند حقوق های خود را به موقع وصول نمایند.

و  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان  فراخوان  آخرین  پایه  بر 
ترین  اصلی  »امروز  است:  آمده  اسفند 97  هفتم  برای  فرهنگی 
الیحه  ارقام  اصالح  و  بازنگری  خواست  بازنشستگان،  مطالبه 
بودجه سال 1398 و افزایش رقم بودجه همسان سازی به میزان 
ضریب  افزایش  چنین  هم  و  تومان  میلیارد   500 و  هزار  یک 
تمامی  عبارتی  به  است«.  درصد   40 به  بازنشستگی  سنوات 
مزایا و امتیازات شاغالن هم تراز، باید نصیب بازنشستگان نیز 
بشود. ولی در همایش خیابانی ما شاهد طرح یک شعار و رخداد 
ویژه  به  حاکمیت  کل  با  رودررویی  آن  و  بودیم  هم  ظفرنمون 
سیه چهره گان آن که داغ و شکنجه را بر تن کارگران مستولی 
نموده اند، است. آن ها فریاد بر آوردند:”شکنجه، مستند، دیگر 
اثر ندارد”. کارگر دیروز و بازنشسته امروز، خود را در کالبدی 
می بیند که هر شالقی به عینه بر گرده فرزندان او فرود می آید 
و می خواهد درک طبقاتی خود را در صحنه مصاف نابرابر این 
قیرگونه گی و قیقاج رخداد داغ و درفش بر تن و جان هم طبقه 
ای خود به فغان آورد. بازنشستگان در تحرک خیابانی خویش، 
موضوع  به  بازنشستگان،  مستمری  عادالنه  افزایش  کنار  در 
خدمات درمانی شان اعتراض و انتقاد جدی داشتند. بازنشستگان 
همواره بیمه تکمیلی را، بیمه تحمیلی می دارند. آنان برآنند که 
طومار مشکالتشان هیچ گاه به نقطه پایانی نمی رسد و هر چه به 
سمت سالمندی و کهولت پیش می روند، مشکالت و دشواری 
ها عمیق تر و فزون تر می گردد. کارگران و بازنشستگان سال 
هاست علیه غارت صندوق های بازنشستگی کشور مبارزه می 
کنند. حاال هم که دولت این صندوق را به ورشکستگی کشانده، 
روحانی می خواهد شستا را به بخش خصوصی بفروشد. بی دلیل 
و  ها  سازی  خصوصی  لغو  شاغلین،  و  بازنشستگان  که  نیست 
مبارزه علیه فساد و اختالس را در راس مطالبات خود قرار داده 
و  نشستیم  خانه  در  که  گویند  می  بازنشستگان  داد.  خواهند  و 
تر در زیر خط  بیش  را  ما  اما  ماندیم،  منتظر  و  سکوت کردیم 
دادخواهی  و  گری  مطالبه  فریاد  باید  رو  این  از  کشاندند.  فقر 
و مظلومیت مان را به گوش همه برسانیم و اعالن بداریم دیگر 
تبعیض بس است، کارد به استخوان جان های بی قرار ما رسیده 

است. 
***

هستند؛  ما  دیروز  خسته  پدران  و  مادران  امروز،  بازنشستگان 
رانده از کار و مانده در کشاکش چرخه پر تناقض زندگی. در 
نمایش بودجه چند موضوع روشن است؛ از جمله: در حالی که 
روند  کردن  متوقف  و  اساسی  قانون  ام  سی  اصل  به  »پایبندی 
ساز  زمینه  که  آموزشی  خدمات  ستد  و  داد  و  سازی  خصوصی 
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از  است«،  آن  ماهیت  تغییر  و  تربیت  و  تعلیم  شدن  کاالیی 
در  است،  کشور  گر  مطالبه  فرهنگیان  عموم  مهم  مطالبات 
خرید  به  آموزش،  درصد   10 آشکار  صورت  به   98 بودجه 
بنگاه  به  پرورش  و  آموزش  یعنی  شده.  مربوط  خدمات 
صنفی  وحدت  شکستن  درهم  تا ضمن  شده  تبدیل  کاریابی 
معلمان با حقوقی معادل یک سوم حقوق زیر خط فقر فعلی 
آنان، خدمات آموزشی برای 10 درصد از دانش آموزان را از 
طریق “بخش خصوصی” خریداری کند؛ کاری که جز “نسل 

کشی فرهنگی” معنای دیگری ندارد.
در حالی که 12 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری گذشته، با این که بار اصلی نظام سالمت بر دوش 
پرستاران است، 2 هزار میلیارد تومان بودجه الزم برای اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال آینده 
زاده،  تقی  گفته  به  که  حالی  در  است،  نشده  داده  اختصاص 
نیاز  مورد  بودجه  حداقل  بازنشستگی،  صندوق  عامل  مدیر 
میلیارد  هزار   15 بازنشستگان،  حقوق  سازی  همسان  برای 
تومان است، در بودجه سال آینده در بهترین حالت 25 درصد 
این میزان هم تامین نشده و طرح روشنی برای نحوه تخصیص 

میزان پیش بینی شده وجود ندارد.
به  است، روشن می گردد که  ما  پیش روی  پایه آن چه  بر 
نام واردات کاال، بیش از 3 میلیارد دالر ارز دریافتی را باال 
کشیده و از کشور خارج کرده اند. به نام توزیع مواد غذایی، 
با ایجاد شبکه های مافیایی در بازار، قیمت ها را به شدت باال 
کشیده و در حالی که شالق گرانی قیمت ها، نصیب مصرف 
کننده می شود، رانت های میلیاردی باد آورده در فاصله ارز 
دولتی و توزیع آزاد کاالهای وارداتی را نصیب خود می کنند. 
به نام “اقتصاد مقاومتی” در کاخ هایشان می نشینند و ما را 
به بستن لنگ و خوردن نان خشک توصیه می کنند. به نام 

ساالنه  های خصوصی  اسکله  مجاری  از  ملی،  امنیت  تقویت 
بیش از شش میلیارد دالر پوشاک قاچاق می کنند و حداقل 
260 هزار نفر را در بازار پوشاک ایران از نان خوردن می 
اندازند. به نام “مدیریت جهادی”، به توزیع رانتی پست های 
می  و ساحل خواری  زمین، دشت، کوه، جنگل  و  مدیریتی، 
پردازند. به نام توسعه و عمران، زیرساخت های اقتصاد کشور 
را در زمینه آب و فاضالب، راه و جاده سازی، تعمیرات پل 
ها، الیروبی سدها چنان ویران می کنند که از سیل و ریزگرد 
و خشکسالی گرفته تا تصادفات جاده ای و آلودگی هوا، دائمًا 

جان مردم را بگیرد.
ریاضت  بودجه  آینده،  سال  بودجه  که  است  روشن  بنابراین 
معلمان،  کارگران،  برای  تر  بیش  گستری  فقر  و  کشی 
و  شهری  محرومان  معلوالن،  بازنشستگان،  پرستاران، 
مستقل  تشکل  با  فقط  است.  کار  اردوی  عموم  و  روستایی 
طبقاتی و اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه بخش های 
و  ریاضتی  های  گیری  سمت  توان  می  که  است  گر  مطالبه 

فقرگسترانه بودجه 98 را به چالش کشید. 
است،  کارگران روشن  و  بیکاران  و  بازنشستگان  همه  برای 
واقعی  تامین  عدم  ناداری،  و  فقر  گرانی،  و  تورم  از  رهایی 
به دستمزدی عادالنه، معادل هزینه  رفاه اجتماعی و دستیابی 
متوسط زندگی یک خانوار شهری، امر مسلم و ذاتی و کاماًل 
از مسیر  مهم،  این  به  لذا دستیابی  آنان است.  بقای  ضروری 
مبارزه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و پیوند آن با مبارزه 

سیاسی این اقشار حاصل می آید. 
تنها  را  جامعه  پرشمار  اردوی  این  که  است  ما  یکایک  بر 
آنان  نیازمندی های  از خواست و  تمام قدرت  با  نگذاریم و 

حمایت و پشتیبانی نماییم و صدای بی صدایان باشیم.
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الینحل. این فساد آن قدر گسترده شده و گسترده تر نیز می 
کس  هر  دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  هم  را  فرهنگ  که  شود 
تلقی  بدوزد زرنگ  برای خودش  نمد کالهی  این  از  توانست 
می شود و این یعنی نفوذ به همه اندام ها و جوارح.  ادامه و 
گسترش این امر باعث ایجاد رانت شده و سیستم را فقیر  و با 
سرعت به سمت فساد می کشاند. انواع سرطان ها اعم از شکر، 

کاغذ، سکه، گوشت و غیره حاصل این تسری و تفکر است.
می شود.  تر  مصداقی  و  تر  فهم  قابل  حال سخنان گورباچف 
فساد اقتصادی شرکت ها و بانک های دولتی و بعد خصولتی 
شروع و چون مقابله ای با این غده سرطانی انجام نشد و نشر 
پیدا کرد. نیروهای نظامی با دخالت در سیاست و اقتصاد و با 
استفاده از ابزار قدرت غیر پاسخگو از یک طرف و سیاسیون و 
صاحبان نفوذ با استفاده از رانت حاصله به غارت اموال عمومی 

دست می یازند.
غده سرطانی رانت و فساد باید از بدن خارج می شد، نشد و 
و  است  کرده  نفوذ  هم  دیگر  های  بخش  به  این سرطان  حال 
اصطالحًا متاستاز کرده. متاستاز فساد دالر 4200 تومانی می 
گیرد و 12یا 13 هزار تومان عرضه می کند، کاالهای چینی 
بی کیفیت به وسیله قاچاق حاصل از رانت بازار را پر می کند، 
تولید ها از کار می افتند و آن چه می ماند به دلیل عدم رقابت 
داخلی.  خودروسازی  صنعت  مثاًل  ماند؛  می  باقی  کیفیت  بی 
نوکیسه های به وجود آمده از این رانت ها نه به فکر تولید اند 
و نه کیفیت.  تورم و گرانی هجوم می آورد و شکاف طبقاتی 
را عمیق تر می کند. آن قدر این متاستاز عیان است که هرچه 
گفته شود زیاد است و هر چه از فشار اقتصادی حرف زده شود 
تکرار مکررات. حقوق های ناچیز پرداخت شان عقب می افتد، 

افسار گریخته و گرانی که کمر را زیر فشار خم می کند. 
به هر روی بعید می دانم راهکار درخوری وجود داشته باشد 
که بتوان این وضعیت را درست کرد مگر یک رفرم پایه ای 
و کوتاه کردن دست های پشت پرده در غیر این صورت این 
بدن نحیف که سال ها از فعالیتش جلوگیری کرده اند، با این 

حال نزار نمی تواند تحمل کند.
پاسخ روشنی ندارد تا کی تحمل می کند و تاب می آورد، اما 
ادامه روند بی گمان چیزی جز نابودی در پی نخواهد داشت. 
درمان سرطان، نیاز به تغییر تفکر دارد؛ به تغییر سیستماتیک 
با استفاده از کارشناسان مجرب و یک جوشش و همراهی که 

از بطن تک تک سلول ها برخیزد.

به  )نقل  بود  گفته  هایش  مصاحبه  از  یکی  در  گورباچف 
بود.  فساد  شد،  شوروی  فروپاشی  باعث  چه  »آن  مضمون(: 
را  آن  با  مقابله  توان  که  بود  شده  گسترده  آنقدر  که  فسادی 

نداشتم«.
اقتصاد مانند فرهنگ و یا حتی سیاست نیست که عرصه الف 
و گزاف باشد و بتوان با دروغ و دغل به عرصه رسید؛ حساب 
دو دو تا چهارتاست. هرچه آمار را کتمان کنی و از گفتن و 
شنیدن واقعیت سرباز زنی، روزی چون بهمن بر سرت فرو می 
می  تشبیه  بدن  به  را  جامعه  دیکتاتورها  معموالً  تمام.  و  ریزد 
کنند و هر بخش از نهادهای خود را به بخشی از آن مشبه می 
سازند. با این وضع، نیروهای نظامی به گلبول های سفید تشبیه 
می شود که وظیفه آن ها مقابله با عوامل مزاحم است. اما اگر 
هر عامل بیرونی و درونی دشمن تلقی شود و به مقابله برخیزد، 
به جای رسیدگی به امورات خود در امور دیگر نیز دخالت کند 
نیز  به جای سایر اعضا  تواند  بکند که می  این تصور را  یا  و 
فعالیت کند، هم تحرک و پویایی را از عضو اصلی می گیرد 
و هم به دلیل تعدد کاری وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و 

زمینه را برای انهدام بدن فراهم می آورد.
حال با این مثال به سراغ بدن خود -که کشور ما ایران است- 
می رویم. نیروهای مدنی، محیط زیستی، اجتماعی، مطبوعاتی 
، فضای مجازی، معلمان کارگران و غیره را به تصمیم خودش 
وظیفه  نظامی  نیروی  کند.  می  تلقی  دشمن  نظامی(  )نیروی 
امور  در  تواند  نمی  قانون  اساس  بر  و  است  تعریف شده  اش 
اقتصادی دخالت کند. ممکن است در ارائه توان نظامی بزرگ 
نمایی انجام پذیرد و غرور ملی تحریک شود و کسی حرفی 
امور  در  تفکر  همین  با  نظامی  نیروی  همین  وقتی  اما  نزند 
فرودگاه  اش  نمونه  آفریند.  می  فاجعه  کند  دخالت  اقتصادی 
امام و یا امور عمرانی که باید توسط بخش خصوصی با نظارت 
کافی انجام شود، اما تبدیل به بنگاهی می شود اقتصادی که 
عمران را نیز فشل می کند. وقتی کسی مثل رستم قاسمی وزیر 
می شود، باید انواع فساد و اختالس ها از آن سر بر آورد چرا 
که او کارش چیز دیگری است. اختالس بزرگ اخیر در رابطه 
با پرونده پتروشیمی، در زمان ایشان اتفاق افتاده، در صورتی 
که قوه قضاییه توان مقابله با آن را داشته باشد، باید از صدر تا 

ذیل را به محاکمه بکشد.
غیره  و  زنجانی  خاوری،  از  اعم  ها  اختالس  این  از  کدام  هر 
می تواند اقتصاد را نابود کند که کرده است و تبعاتش تسری 
و  موسسات  ها،  بانک  است.   دیگر  های  بخش  به  فساد  این 
اند  شده  معضلی  رسانی  خدمت  جای  به  هرکدام  ها  تعاونی 

متاستاز فساد ■

اقتصادی

مجید دری
فعال دانشجویی
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