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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...
درباره مقاله:

زندانی مهریه؛ تاوان تشکیل خانواده برای مردان/
بهروزجاویدتهرانی
مسعود طباطبایی :من به طور اتفاقی به این نشریه در
اینترنت برخورد کردم و مقاله "زندانی مهریه" را خواندم.
اگرچه در مکان و موقعیتی زندگی می کنم که از این
گونه امور بسیار دور هستم ،ولی خواندن این مطلب برایم
هم تکان دهنده بود و هم یاد آور اولین کشفیات شخصی
در مورد جنسیت و فرهنگ جنسیت در زمان جوانی و
هنگامی که در ایران زندگی می کردم .تالش شما را در
این روشنگری ارج می نهم.
علی چاوشیان :مهریه مسلم است که رسم منسوخ و
غیرکارآمدی است .زندانی شدن مردان به خاطر مهریه
هم غلط است و من واقع ًا توصیه می کنم که اگر دو نفر
از بودن در کنار هم خوشحال نیستند ،به صورت توافقی
جدا شوند .اما همه مثل من و شما فکر نمی کنند و زنی
که حق طالق ندارد و در زندگی و جامعه اش بسیاری
حقوق دیگر هم ندارد ،برای به اجرا گذاشتن مهریه نباید
قضاوت شود .قانون هم مردان را مجبور نکرده که مهریه
زیاد بدهند .خودشان تن به این مهریه های کالن می دهند.
در نظر بگیرید که نقض حقوق زنان سیستماتیک است اما
نقض حقوق مردان سیستماتیک نیست.

مهریه؛ تضمین کننده آینده زن یا حربه ای برای ترذیل
او؟ /فاطمه محمدی
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مهسا ایمانی :آمدم بنویسم که چقدر این دو گفتگو نشان
می دهد که چقدر همه خودخواه و فردگرا شدند و هم
دنبال انتقام گرفتن از همدیگر هستند و بی دانش هستند،
بعد با خودم گفتم مگر ما هر روز در میان اطرافیان یا در
تاکسی و خیابان مردمی با این تفکر را کم می بینیم؟
مث ًال خانم زهره گفت که با حربه مهریه باید تقاص عمر و
آبرویی را که مردان تباه کرده اند ،ازشان گرفت .البته به
نظر من مهریه تنها حق زن در ازدواج است اما نباید انتقام
جویی کرد.
نسرین زرگرنژاد :من فکر نمی کنم گفتگوهای این
طوری با دو انسان معمولی مشکلی را حل کند .مشکل
از سنت ها و قوانین غلط ایران است .این دو بنده خدا
که گناهی ندارند .قانون غلط باعث شده که هر کدام
تجربیات بدی داشته باشند و با نگاه به تجربه بد ،همه چیز
را غلط و با نفرت قضاوت کنند .باید به سراغ کسانی
رفت که این قانون ها را درست کردند.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

● ●سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به بررسی
وضعیت فعاالن زنان و تاثیر حجاب اجباری در جمهوری
اسالمی ایران پرداخت و حجاب اجباری را تبعیض علیه زنان
خواند.
● ●جمعی از کارگران هفت تپه در نامه ای به سازمان جهانی
کار نسبت به ادامه بازداشت و سرکوب فعاالن کارگری از
دولت ایران شکایت کردند  .
● ●در پی قتل علیرضا شیرمحمدعلی ،زندانی سیاسی در
زندان تهران بزرگ ،دو تن از زندانیان سیاسی دیگر این
زندان به زندان اوین منتقل شدند.
● ●پیرو انتشار ویدئوی رقص کردی کادر مدرسه و دانش
آموزان در مدرسه ای دخترانه در مهاباد ،امتیاز این مدرسه
لغو شد.
●●"کلیسای انجیلی" آشوریان در تبریز با فشار نیروهای
امنیتی تعطیل شد.
● ● ۳۵واحد صنفی متخلف به اتهام "روزه خواری" در
شهرستان قم در ماه رمضان پلمب شدند.
● ● ۹۳واحد صنفی در کرمانشاه و کوهدشت به دلیل فروش
مواد غذایی در ماه رمضان پلمب و  ۴۱۲تن در این رابطه
بازداشت شدند.
● ● ۳۰۵واحد صنفی در استان اصفهان به دلیل فروش مواد
غذایی در ماه رمضان پلمب  شدند.
● ●در پی انتشار ویدئوی مربوط به اجرای تک خوانی نگار
معظم ،هنرمند شیرازی در جریان تور گردشگری در ابیانه،
وی به مراجع قضایی احضار شد.
● ●دادستان عمومی و انقالب مازندران از دستگیری  ۱۷تن
از گردشگران سد لفور سوادکوه در پی انتشار عکس هایی از
این گردشگران خبر داد.
● ●در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه ،دو تن از زنانی
که در مقابل در غربی ورزشگاه حضور داشتند همراه با ضرب
و شتم بازداشت شدند.
● ●سازمان بهزیستی کشور طی بخشنامه ای استخدام پرسنل
از اقلیت های دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعالم کرد.
● ●نازنین زاغری ،زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان
اوین ،بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.
● ●امیر ستاری رئوف ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی و ایرادات موجود در
پرونده اش اعتصاب غذا کرد.
● ●عباس لسانی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان
اردبیل ،در اعتراض به ممانعت مسئولین زندان از دسترسی
وی به خالصه پرونده اش ،اعتصاب غذا کرد.
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● ●امیرساالر داودی ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
محبوس در زندان اوین به تحمل  ۳۰سال حبس تعزیری
محکوم شد.
● ●نماینده مردم سروان در مجلس از محرومیت بیش از
 ۱۰۰هزار کودک از ادامه تحصیل در استان سیستان و
بلوچستان خبر داد.
● ●رئیس اداره آموزش و پرورش بخش دشتیاری چابهار از
مرگ  ۳دانش آموز پایه دوم و سوم ابتدایی بر اثر غرق شدن
در گودال آب خبر داد.
● ●شورای نگهبان با الیحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی که
به تازگی به تصویب مجلس رسیده بود ،به دالیل "امنیتی"
موافقت نکرد.
● ●دو شهروند از جمله یک مادر  ۱۹ساله در نسیم شهر
تهران به دلیل مشکالت اقتصادی اقدام به خودکشی کرده و
جان خود را از دست دادند.
● ●یک مرد در پیرانشهر مورد اسیدپاشی قرار گرفت و از
ناحیه چشم ،صورت ،سینه و پا دچار سوختگی شد.
● ●نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید
مجازات اسیدپاشی ،مصوبه ای مقرر کردند که بر اساس آن
برای "اسیدپاشی با قصد ایجاد ناامنی" مجازات اعدام در نظر
گرفته خواهد شد.
● ●نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصالحات طرح
تشدید مجازات اسیدپاشی ،با تصویب دسترسی آسان به
خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
● ●مردی در یکی از روستاهای آبادان دو برادرزاده  ۱۶و
 ۲۷ساله خود را به دالیل ناموسی به قتل رساند.
● ●بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و
عراق در مناطق مرزی شهرستان سردشت پای یک شهروند
از ناحیه قوزک قطع شد.
● ●کولبری به نام "محمد حسین زاده" ،در مناطق مرزی
شهرستان بانه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان
باخت.
● ●دو کولبر به نام های "خالد سلیمی" و "آکام باردل"
با شلیک مستقیم نیروهای سپاه در مناطق مرزی شهرستان
پیرانشهر جان باختند.
● ●با تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در محدوده روستای
پسکوه سراوان ،راننده یک خودرو مظنون به حمل سوخت،
کشته شد.
● ●یک شهروند زاهدانی به نام "موسی سه بخش" هدف
تیراندازی ماموران لباس شخصی قرار گرفت و کشته شد.
● ●چهار سوخت بر بلوچ در استان های کرمان و سیستان و
بلوچستان بر اثر تعقیب و گریز و تیراندازی مستقیم نیروهای
نظامی کشته شدند.
● ●راننده  ۳۲ساله یک دستگاه پژو  ۴۰۵که مورد ظن
بسیجیان یکی از پایگاه های محلی در مشهد قرار گرفته

بودف با شلیک گلوله کشته شد.
● ●در جریان تعقیب و گریز و تیراندازی مستقیم نیروهای
انتظامی به سارقان سیم های برق در کمیجان دو کودک جان
خود را از دست دادند.
● ●دادستان عمومی و انقالب سیستان و بلوچستان از صدور
حکم  ۳بار اعدام در مالءعام و  ۷۴ضربه شالق برای هر یک
از  ۴متهم پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر خبر داد.
● ●بنا به اعالم سخنگوی قوه قضاییه یکی از متهمان به جرایم
اقتصادی ،در کنار سایر مجازات ها به  ۵۰ضربه شالق در
مالءعام محکوم شد.
● ●بنا به اعالم سخنگوی قوه قضاییه ،دو تن از متهمان پرونده
تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر در کنار سایر مجازات
ها مجموع ًا به  ۱۴۸ضربه شالق در مالءعام محکوم شدند.
● ●بنا بر اعالم مسئوالن قضایی قزوین ،چهار تن از متهمان
پرونده شهرداری ها ،در کنار سایر مجازات ها مجموع ًا به
 ۱۷۸ضربه شالق محکوم شدند.
● ●یک فوتبالیست به اتهام "رابطه خارج از ازدواج" عالوه
بر محکوم شدن به دو سال تبعید ،به تحمل شالق نیز محکوم
شد.
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● ●مهیار بهرام اصل ،با شکایت تهمینه میالنی که از سوی
بسیاری از اهالی هنر به کپی برداری آثار هنری متهم شده
بود ،به اتهام توهین به خانم میالنی به  ۳۵ضربه شالق تعلیقی
محکوم شد.
● ●حکم شالق در مالءعام یک متهم که پیش تر به اتهام
"سرقت" به شالق محکوم شده بود در ایرانشهر اجرا شد.
● ●عباس طاهری ،زندانی  ۲۴ساله محکوم به اعدام زندان
رجایی شهر کرج به دلیل رفتار نامناسب رئیس اندرزگاه،
اقدام به خودکشی کرد.
● ●مهرداد بابرشمسی ،از زندانیان محکوم به اعدام جرایم
مرتبط با مواد مخدر که جهت اجرای حکم به سلول های
انفرادی زندان بیرجند منتقل شده بود ،به طرز پر ابهامی پیش
از اعدام در سلول انفرادی جان باخت.
● ●معاون اول قوه قضاییه از صدور اذن (اجاره شرعی
اجرای حکم اعدام)  اعدام  ۳۵۰زندانی در سه ماهه اول سال
توسط این قوه خبر داد.
● ●سیدجالل حاجی زوار ،کارمند سابق هوا-فضای وزارت
دفاع ،به اتهام جاسوسی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
● ●علیرضا شیرمحمدعلی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
تهران بزرگ با ضربات متعدد چاقو توسط زندانیان عادی در
این زندان به قتل رسید.

اجتماعی

□نگاهی کوتاه به شورش استون وال
به مناسبت ماه افتخار اقلیت های جنسی
رضوانهمحمدی
فعال برابری جنسیتی

در سراسر دنیا ماه ژوئن با عنوان "ماه افتخار" شناخته می شود .اما
تاریخچه این امر به چه زمانی برمی گردد؟ در بیست و هشتم ژوئن
 ،1969پلیس نیویورک به کلوبی متعلق همجنسگرایان واقع در
گرینویچ ویلج یورش برد .در این یورش کارمندان و مشتریان
کلوب با خشونت پلیس مواجه شده و در نهایت به اعتراضاتی
شش روزه در آن جا و خیابان های اطراف منجر شد .استون وال
نقطه آغاز جنبش حقوق ال.جی.بی.تی ها ( )LGBTنبوده ،اما
بسیاری ازاین شورش با عنوان شتاب دهنده آن یاد می کنند.
دهه  60میالدی در ایاالت متحده ،دوره ای تاریک برای
همجنسگرایان ،دوجنسگرایان و ترنس ها بوده است .در 1969
همجنس خواهی جرم انگاری شده بود و پوشیدن لباسی نامنطبق
با جنس ثبت شده در مدارک شناسایی ،عواقب قانونی به دنبال
داشت .در میانه دهه  ،60هفته ای صد نفر به اتهام روابط همجنس
خواهانه در نیویورک دستگیر می شدند .اما حمله به استون وال
امری پنهان را آشکار کرده بود و دیگر هیچ چیز نمی توانست
آن ها را به پستو بازگرداند .این حمله سومین حمله گسترده
پلیس به بارهای همجنسگرایان در گرینویچ ویلج بود .شاید
همین موضوع باعث شد که مردم بیرو ِن بار ،هم چون گذشته به
راحتی عقب نشینی نکرده و یا
پراکنده نشوند .این بار آنان به
مقابله به مثل پرداختند .خشم
آن ها زمانی شدت گرفت که
مشتریان درون بار به سمت
ماشین های پلیس برده می
شدند .بطری ها و زباله ها
به سمت پلیس پرتاب می
شدند .این واکنش ها ،پلیس
نیویورک را ،به دلیل عادت
به رفتار منفعالنه همجنس
خواهان حتی در برخورد با جمعیت های بیش تر ،شگفت زده کرده
بود .نیروهای پلیس که در مقابل جمعیت  400نفری معترضین به
داخل بار پناه برده بودند ،تقاضای نیروی پشتیبانی کردند .بار در
آتش سوخت و با آمدن نیروهای پشتیبانی جمعیت متفرق شدند؛
اما برای آرام شدن ماجرا پنج روز دیگر زمان الزم بود .برخی
این شورش را پاسخی خودجوش به خشونت همیشگی پلیس و
تبعیض های اجتماعی می دانند .این نخستین تجمع اعتراضی
همجنسگرایان نبود اما نخستین بار بود که هدف مشترک،
همجنسگرایان و دوجنسگرایان زن و مرد و ترنس را به اتحاد
باهم سوق داده بود .بعدها سرانجام با پیگیری گروه های قدیمی
تر ،تاسیس تشکل های جدید و مبارزات جنبش های رادیکال
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حقوق ال.جی.بی.تی ها در دهه  ،70بهبودهای قابل توجهی در
وضعیت حقوقی و اجتماعی اقلیت های جنسی مشاهده شد.
"ماه افتخار" فرصتی برای آگاهی رسانی درباره حقوق جامعه
اقلیت های جنسی و در عین حال زمانی برای جشن ،پایکوبی
و برگزاری فستیوال در سراسر دنیا شده است .سرانجام ،امسال
رئیس پلیس نیویورک ،جیمز اونیل پس از  50سال برای آن
چه که در استون وال رخ داده بود ،عذرخواهی کرد« .رک و
راست بگویم ،اعمالی که پلیس نیویورک انجام داد ،اشتباه بود».
"ماه افتخار" در سال های اخیر برای ایرانیان نیز اهمیت یافته
است .پناهندگان ال.جی.بی.تی ایرانی به دفعات در رژه افتخار
( )Pride Paradeدر شهرهای مختلف ترکیه شرکت کرده
اند .رژه ای که در شهرهای بزرگی هم چون استانبول و آنکارا
از سال  2015بوده و در سال های اخیر به دلیل ممنوعیت ،بارها
توسط پلیس به خشونت کشیده شده است .البته انجمن "کایوس
جی ال" در آنکارا اخیراً با حکم دادگاه موفق شده است که
ممنوعیت برگزاری تجمعات مرتبط با ال.جی.بی.تی را لغو کند.
با وجود چنین ممنوعیت ها و تبعیض هایی ،صحبت از رژه افتخار
دگرجنسگرایان ( )Straight pride paradeکه اخیراً
به فضای مجازی فارسی زبان نیز کشیده شده است ،چه دلیلی
دارد؟ این رژه که در اواخر دهه هشتاد میالدی گروهی کوچک
متشکل از افراد محافظه کار -که مبدع آن بودند -برای نخستین
بار مطرح شد .مطرح شدن از ماه افتخار برای دگرجنسگرایان و
یا همسوجنسیتی ها در واقع عکس العملی به رژه افتخار ال.جی.
بی.تی ها بود و خواسته ای جز به حاشیه بردن آنان نداشت .مانند
افرادی که در هشت مارس (روز جهانی زن) به اعتراض از نبود
روز جهانی مرد سخن می گویند؛ فارغ از آن که  19نوامبر دقیقا با
نام روز جهانی مردان نامگذاری
شده است .افرادی که دغدغه
ای جز به سخره گرفتن حقوق
به حاشیه رانده شدگان ندارند
و تنها در پی نابودی هر آن
چیزی هستند که به مرور زمان
و به واسطه ی جنبش های
اجتماعی به دست آمده است.
با توجه به شرایط موجود در
ایران هرچند نمی توان انتظار
تجمعی گسترده از همجنس
خواهان داشت ،اما به واسطه برخی فرصت های قانونی می توان از
حقوق تضییع شده ترنس ها و بیناجنسی ها در داخل ایران نیز سخن
گفت .برای احقاق حقوق ال.جی.بی.تی ها و سخن گفتن از تبعیض
ها نمی توان تنها به مناسبت هایی چون ماه ژوئن و یا روز مبارزه
با هموفوبیا بسنده کرد .چنان که عموم رسانه های فارسی زبان
نیز در همین روزهای محدود سخنی از ال.جی.بی.تی ها به میان
می آورند .سال ها زمان الزم است تا شاید اندکی تغییر در افکار
عمومی ایجاد شود .آن چه الزم است ،نه تنها پذیرش و یا تحمل
اقلیت های جنسی بلکه حمایتی تام در تمامی سطوح جامعه ،احترام
و حمایت از حقوق ال.جی.بی.تی ها برای فردای ایران فرداست.

فرهنگی

□کابوسمانپابرجاست؛
در گفتگو با مصطفی پروین ،هنرمند اردبیلی

گفتگو از سیاوش خرمگاه

اردیبهشت ماه سال جاری اجرای یک پرفورمنس اعتراضی در
اردبیل به نام "کابوسمان پابرجاست" توجه مخاطبان ،خصوص ًا
هنرمندان و فعالین مدنی را به خود جلب کرد .این اجرا در فضایی
اتفاق افتاد که سالن اجرا به محوطه داخل منزل هنرمند تبدیل
شده بود.
مصطفی پروین ،هنرمند جوان اردبیلی ،سویه های اعمال خشونت
و سلطه را در اجرای خود بازسازی می کند .او سعی دارد الیه های
پنهان خشونت جاری در جامعه را آشکار کند .پروین هنر را در
گرو امر اجتماعی با رسالت بیان فقدان ها می داند و برای هنرمند
نقشی سوبژکتیو در بطن جامعه قائل است؛ کسی که هنر را چون
یک حادثه می آفریند و منتظر سیل رویدادها نمی ماند؛ یعنی تاثیر
می گذارد تا صرف ًا پذیرنده و متاثر باشد .در واقع هنر نه یک مقوله
اخته ،بلکه خود به نوعی عامل پیش برنده در اجتماع است و اگر
در مسیر درست باشد ،به فهم همگانی و نهایت ًا توسعه میدان آزادی
کمک می کند.
گفتنی است که وی علی رغم لغو مجوز نمایشگاه نقاشی اش
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توسط نیروهای امنیتی در سال های قبل ،در آذرماه سال گذشته
نیز نمایشگاهی با عنوان "اوین" در منزل شخصی خود و در
حمایت از زندانیان سیاسی دایر کرد.
مصطفی پروین هنرمند و فعال مدنی ،در گفتگو با خط صلح به
بیان هنر خود ،فعالیت ها و انگیزه هایش می پردازد.
■■از کی و چگونه فعالیت هنری تان را شروع کردید؟
من از بچگی با هنر آشنایی دارم؛ با برادرم طراحی می کردیم .در
 ۱۸سالگی با طراحی و نقاشی اُنس پیدا کرده و به طور تخصصی
شروع به کار کردم .در این شاخه هنری دست به تجربه های زیادی
زدم و از تکنیک ها و متدهای بسیار فایده بردم .کارهایم بیش
تر بافتی اند؛ به شکل تجربی ،فی البداهه و رها کار می کنم و
اجازه ورود هیچ قید و محدودیتی را نمی دهم .به گفته مخاطبانم،
کارهایم حسی ،زننده ،تاثیرگذار و به شدت اکسپرسیونیستی
هستند .من ُپرکارم و در سبک های آبستره اکسپرسیونیستی،
اکسپرسیونیستی و غیره به موضوع های زیادی پرداختم و همواره
از حوزه تجسمی به عنوان میدان وسیعی برای کارهایم استفاده
می کنم.
■■به عنوان یک هنرمند اعتقا دارید که هنر دارای رسالت اجتماعی
است یا خیر؟
بله ،من نخواستم تنها در نقاشی بمانم و خواستم که از کلیت بدنم
استفاده کنم و به بازی اش بگیرم .شاید بتوان گفت پرفورمنس
آرت تنهاترین رسانه معاصر هست که ماهیت سیاسی اش را حفظ
کرده و اص ًال سویه اصلی آن سیاسی بودنش است .با شناخت این
حوزه وارد ماجرا شدم   .هم چنین با مطالعه تاریخ هنر معاصر
از جمله فوتوریست ها ،دادائیست ها ،سورئالیست ها و باالخص

وقایع دهه  ۶۰میالدی (هیپیسم ،جنبش دانشجویی ،جنبش سیاهان
و غیره) بیش تر به آثار با ارزش هنرمندانی که در این زمینه ها
کار می کردند ،عالقه مند شدم.
■■با این توضیحات ،تعریف شما از اثر هنری چیست؟
هنر فقدان مدار هست (این چیزی است که روانشناس ها به
آن پرداخته اند) ،همیشه در واالیش و ناکامی
است .هنرمند زمانی به خلق اثر هنری مبادرت
می ورزد که به بیان فقدان برسد .هنرمند تمام ًا
متاثر از پیرامون و محیط اطرافش است .من جزو
جغرافیای خودم هستم .این جامعه و شرایطش
است که این گونه در من اثر گذاشته است.
ضمن این که تماتیک خود بنده هم به بروز
کارهایم کمک کرده است .حتی بخش های
عظیمی از کارهایم را به محیط پیرامونم (شهر
یئری ،شیروان دره ،جنگل های قاراداغ و حیران،
دریاچه ارومیه و غیره) اختصاص داده ام .اص ًال به
نظر من هر اثر هنری ناکام است و در توضیح آن
و بلکه خود ناکامی ست که شکل می گیرد ،فرم
پیدا می کند و بروز می یابد .ظلم های اجتماعی
و ناعدالتی ها را که می بینید ،در حس خفگی و
خالء می مانید و این طوری است که شما دست
به تولید اثر می زنید .من وقتی ظلم را می بینم،
دست و پایم به لرزه می افتد و باید کاری کنم؛
نمی خواهم انسان تهی و توخالی باشم ،کار خودم
را می کنم و با مصلحت ها کاری ندارم .خلق اثر هنری خلق
موجود زنده است مستقل از صاحبش (ردپای صاحبش است ولی
مستقل از صاحبش هویت دارد و عمل می کند) .نه نیازی به
وصف دارد و نه توضیح کسی .حی و حاضر است با فرم زنده و
ما از آن دریافت حسی می کنیم .یک اثر هنری می تواند قرن ها
زنده بماند ،کهنه بشود و در شرایطی از بین برود .کار اتفاق می
افتد؛ یعنی خودش را تحمیل می کند و این هنر است .این اتفاق
در میدان هنری انجام می شود ،زمانی که هنرمند آزاد باشد ،می
تواند از قوانین عدول کند ،تابوشکنی کند ،نافرمانی کند ،جلوتر
از زمان خودش حرکت کند ،جسور باشد و در نقطه ای قرار بگیرد
که حال و آینده را از هم جدا کند.
■■ممکن است از انگیزه برگزاری نمایشگاهی از آثارتان به نام
"اوین" که در آذر ماه  97انجام شد ،برایمان بگویید؟
من اتفاق را رقم می زنم ،نه این که اتفاق به سرم بیفتد و وظیفه
هنرمند بهنگام ( )Contemporary Artistهمین است و
عالوه بر طرح مشکالت انسانی و درک آن با تاروپود و خون
اش ،باید آن را به خوبی انتقال دهد و منعکسش کند .مایه مباهات
است که در تاریخ  ۹آذرماه  ،۹۷نمایشگاهی با عنوان "اوین" در
منزل شخصی خودم و در حمایت از زندانیان سیاسی دایر کردم
و برای من افتخاری بود که افتتاحیه این نمایشگاه را آقای عباس
لسانی ،فعال مدنی سرشناس آذربایجان قیچی کرد و هم چنین در
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این مراسم سخنرانی داشت .ایشان اکنون (زمان انجام گفتگو) در
اعتصاب غذا هستند و خبر دارم که از بیماری های کبدی ،زخم
معده و دیسک کمر رنج می برند .با بی خبری از وضعیت این
فعال مدنی ،مردم مضطرب و نگران هستند .استدعا دارم که در این
رابطه تالش مضاعفی داشته باشید و صدایشان را منعکس کنید.
می خواهم بگویم آقای لسانی الگوی شهامت و
شجاعت من و امثال من بوده و هست ،ایشان با
آن سن اش می رود کف صحنه و خودش پای
همه قضایا می ایستد .مسایل جامعه را به خوبی
می شناسد و سال ها کوشیده است که از آزادی
دفاع کند.
■■یکی دیگر از کارهای شما اجرای پرفورمنس
"کابوسمان پابرجاست" در اردیبهشت امسال
است ،این کار اعتراضی چه چیزی را نشانه
گرفته بود؟
من اعتراضم را علیه هر پدیده اجتماعی غلط و
خشونت آمیز به خصوص کلیت نقض حقوق
بشر در ایران عنوان کردم .می دانید که نقض
حقوق بشر در ایران وجهه های گوناگونی دارد؛
از جمله افزایش فشارهای سیاسی بر اتنیک ها،
فقدان الزام به رعایت حقوق زن ،نفی آموزش به
زبان مادری ،مسایلی نظیر مشکالت معیشتی و
اقتصادی ،تحدید حق برابری و آزادی و بسیاری
از موارد دیگر.
■■به شکل بارزی اجرای این پرفورمنس از جلوه های مختلف
خشونت مدار بود؛ چرا؟
در اصل اجرا ،در کلیت خودش خشونت پرهیز و ضد آن است و
سعی بر این است رابطه فرد با وخامت جامعه آشکار شود .اجرا،
خشونت رایج و شایع در جامعه را بازگو می کند و در اعتراض به
آن است .هم چنان که برتولت برشت می گوید ،کار هنر ،بازسازی
واقعیت است و این بازسازی بدون استفاده از خشونت در اجرای
هنری ممکن نیست؛ چرا که جامعه سرشار از خشونت است .بر اثر
فرهنگ غالب و یا سلطه ،این جامعه دستخوش خشونت هایی بوده
و هست .واقعیت دقیق ًا این است .همان طور که گفتم من جایگاه
خاص خودم را دارم ،به این خاطر که شرایط اجتماعی متفاوتی
دارم؛ شما نمی توانید این جا را با سوییس ،فرانسه یا هر جای
دیگری مقایسه کنید.
تفکر شوونیستی هر بالیی سر فعالین مدنی می آورد تا جرات
تکرار فعالیت نداشته باشند .علی رغم این که می دانم در رابطه
با این کار مجازات خواهم شد ،برای من تجربه بسیار موثری بود
و حتی به نظرم کار زمانی جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد که
دستگیر بشوم و هزینه اش را با زندان و یا هر مجازات دیگری
متقبل شوم و این هنر محض و عین نافرمانی مدنی است.
■■در اجرای این پرفورمنس مخاطبان شما چه کسانی بودند؟
می خواهم در رابطه با این اجرا بگویم که کار خودش گویاست؛ از

بروز داده شده توسط آن ها ،در
نظر گرفته شده بود .اما متاسفانه
به دالیل امنیتی (از آن جا که
تعدادی از دوستان هنرمندم و
هم چنین فعالین مدنی افتخار
حضور داده و در بین مخاطبان
بودند) ،بخش مخاطبان از فیلم
منتشر شده حذف شد .اما در
واقع با توجه به حاالت پریشانی
و عاصی شدن مخاطبان ،می
توانم بگویم که اجرا تاثیر الزم

میزان سن و رنگ و غیره گرفته
تا اکت ها و هنجارهایش.
بخش اعظم کار صریح و
شفاف و در عین حال پر از
استعاره و کنایه است .من این
خشونت ها را از فرط سختی و
مشقت حاکم در جامعه مستند
و به وضوح به چشم می بینم.
لمس واقعیات ،انگاره های
ذهنی ام برای کار هنری را به
تجربه بدل کرد .از دیدگاه من
هنرمند باید به مشکالت جامعه بپردازد .و این رویه نشان از آگاهی
و اشراف هنرمند به درد مردم و جامعه دارد .توجه کنید که مادرم
علی رغم میل اش با پافشاری من در جمع مخاطبانم حاضر شد و
اصرار من به این دلیل بود که حتی مادرم هم وخامت اوضاع جامعه
را درک کند .هنرمند نباید حتی یک مخاطب را از قلم بیاندازد؛
خصوص ًا که مادر و رابطه مادر فرزندی در لحظات بحرانی اهمیت
مضاعف دارد .مانند قسمتی از اجرا که حین آتش گرفتنم به
صورت واقعی ،او هراسان به سمت من دوید؛ هرچند که متاسفانه
این بخش از فیلم سانسور شده است .حاضر شدن مخاطبان و
مشارکت و در نهایت مداخله آن ها هنگام آتش گرفتنم ،حاکی
از موفقیت اجرای من بود .صحنه به قدری جدی و واقعی بود که
مخاطبان در جای خود آرام نگرفته و  با تالش برای نجاتم و حتی
در آوردن لباس هایم که در حال سوختن بود ،به نوعی در اجرا
شرکت کردند .مخاطب های من پریشان و عاصی شده بودند و
این برای من به این معنی بود که اجرا در مسیری که باید می
رفت ،حرکت کرده است .تاثیر یک پرفورمنس اگر درست پیش
برود باید حتی در چهره مخاطبان قابل دیدن باشد .در این اجرا
دوربین هایی برای مانیتور کردن صورت مخاطبان و واکنش های

را گذاشته بود.
■■اگر نکته ای هست که می خواهید به آن اشاره کنید ،بفرمایید.
از دیگر امتیازاتی که اجرا داشت ،می توان به بی کالمی آن
اشاره کرد .در اجرا هیچ سخنی نیست؛ به جز قسمت آخر که من
ناخواسته جمله ای را فریاد زدم و آن اکت ناخواسته اتفاق افتاد.
منظور این است که در نهایت ،این اجرا هم مخاطب و هم خود من
را غافلگیر کرد .یعنی تجربه جدیدی حتی در زندگی شخصی ام
بود و به من جسارت و هنرمندانه ایفای نقش کردن را آموخت.
چندی پیش که با مخاطبانم گفتگو می کردم ،بابت سوختنم
ناراحت بودند .البته مشکل سوختگی رفع شد ،اما تقریب ًا
یک ماه خانه نشینم کرد .به خاطر محدودیت های زیادی که
در جوامعی مثل کشور ما وجود دارد ،نمی توانیم اجراها را در
مکان های عمومی و متفاوت -از خیابان ها گرفته تا مکان های
خاص -به نمایش بگذاریم .به همین دلیل من به اجبار کارهایم را
در خانه اجرا می کنم .همان طور که می دانید مجوز صادر شده
برای کارهای من چندین بار توسط ماموران امنیتی لغو شده است.
■■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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اجتماعی

□خـصـوصـی سازی و رعـایـت حـقـوق بـشــر
محمدمقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
یکی از مهم ترین چالش های بشریت در طول تاریخ ،مسئله
معیشت و اقتصاد بوده است .پس از جنگ جهانی دوم،
اندیشمندان در پی درمان ریشه های جنگ و خشونت با دیدی
گسترده تر به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نگریستند و
زمینه ایجاد تکلیف برای دولت ها در تامین رفاه شهروندان به
عنوان جزیی از حقوق بشر -که در صلح و امنیت بین المللی نیز
تاثیرگذار است ،-فراهم گردید .بنابراین ،دولت حداقلی که وظیفه
تامین امنیت داخلی و خارجی ،ایجاد ارتش ،ضرب پول و به طور
کلی تکالیف حاکمیتی را برعهده داشت به دولت حداکثری که
افزون بر وظایف پیش گفته ،تکلیف مداخله در اقتصاد و نظام
بازار برای تامین رفاه جامعه را نیز عهده دار بود ،مبدل گردید و
نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) مورد
توجه اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفت .از دیگر سوی ،در
پی رویدادهای پیش گفته و در برابر کاستی های نظام لیبرالیسم
اقتصادی ،اندیشه سوسیالیسم به اشکال گوناگون و گاه افراطی
مطرح گردید .هر دو دیدگاه نیز مدعی محقق کردن اصول بنیادین
حقوقی و فلسفی مدرنیته (آزادی ،عدالت ،جمهوری و امنیت) و
جهانی شدن بودند و حقوق بشر نیز زیر تاثیر این دو دیدگاه سیر
تکاملی خود را طی می کرد .در نهایت پس از فروپاشی بلوک
شرق ،زمینه جهانی شدن اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت آزاد تجاری
در سطح جهانی فراهم و دوباره از مداخله حداقلی دولت در اقتصاد
و کوچک شدن دولت و حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای
بحث گردید .بنابراین ،با جهانی شدن اقتصاد آزاد ،اجرای سیاست
های تعدیل اقتصادی مانند آزادسازی ،خصوصی سازی و هدفمند
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کردن یارانه با برنامه ریزی سازمان های بین المللی ،چون صندوق
بین المللی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در دستور
کار کشورها قرار گرفت و تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
با چالش  روبه رو شده است.
خصوصی سازی به معنای محدود ،تبدیل صنایع و واحدهای
دولتی به بخش خصوصی و یا مسئول کردن مردم در فعالیت
اقتصادی است .اما در مفهوم موسع ،خصوصی سازی عبارت از
فرهنگی است که دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده به این
باور می رسند كه كار مردم را باید به مردم واگذار كرد .بنابراين،
باید زمينه  مشاركت مردمی در فعاليت های اجتماعی ،سياسی،
فرهنگی و به خصوص اقتصادی هموار گشته و بدون شك اين
مشاركت گسترده می تواند در يك جامعه ،پايه های دموكراسی را
تحكيم بخشيده و نظارت مردم بر عملكرد دولت به ويژه در اقتصاد
را بيش تر سازد )1( .خصوصی سازی در ایران برای نخستین بار
از خرداد  1370با توجه به اصل   44قانون اساسی و با استناد
به تبصره  32و بندهای  8-2 ،8-1 ،37-4و  8-3قانون برنامه
اول توسعه مصوب  1368آغاز شد .همان گونه که از مفاد بند
 37-4قانون برنامه اول استنباط می شود ،هیچ گونه محدودیت
یا سیاست خاصی برای واگذاری فعالیت ها در نظر گرفته نشده
و با تاکید بر تشویق و حمایت از تشکل های صنعتی ،معدنی و
تخصصی ،کلیه صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ
و مادر) قابل واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته شد)2( .
نگارنده بر این باور است که پیش نیاز خصوصی سازی ،آزادسازی
اقتصادی است .در واقع خصوصي سازی ،تنها به معنای انتقال
مالكيت از دولت به بخش خصوصی نيست ،بلكه اين فرايند بايد
همراه آزادسازی اقتصادی و ايجاد بازار رقابتی به منظور تولید
كاال و خدمات با مزیت نسبی با سازكارهای قانونی ،فرهنگی،
سياسی ،اجتماعی و غیره باشد .آزادسازی ،مجموعه اقدام هایی
را شامل می شود که به منظور برداشتن کنترل های دولتی از
بازارهای مالی ،کاال و خدمات ،کار و بخش خارجی و واگذاری
آن به مکانیسم بازار ،اعمال می گردد .مقوله ای که به نظر می
رسد ،در کشورمان اراده ای برای تحقق آن وجود ندارد .البته مراد
از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها ،آزادسازی اقتصادی بود؛

اما این قانون نه به درستی نگاشته شد و نه به درستی به اجرا درآمد.
منظور از هدفمندسازی یارانه ها ،واقعی کردن قیمت ها است .در
واقع ،دولت نباید با اختصاص یارانه به کاالها و خدمات در فرایند
قیمت گذاری دخالت کند ،بلکه باید آن را به جریان بازار بسپارد.
خصوصي سازی و آزاد سازی اقتصاد ،يك فرايند دمكراتيك است
كه مكمل ديگر آزادی ها از جمله آزادی سياسی است .اما اگر
اين مقوله در يك فرايند دمكراتيك و قانونمند صورت نگيرد،
خصوصی سازی و آزادسازی ،به معنای راستین رخ نمی دهد .در
واقع ،اقتصاد کنونی ایران نه دولتی است و نه خصوصی ،بلکه
اقتصادی است شبه دولتی که نه کارایی و مزایای اقتصاد آزاد
را دارد و نه مزایای حداقلی اقتصاد دولتی .در جهان فقط دو نوع
مالکیت وجود دارد ،مالکیت خصوصی یا دولتی؛ در ایران اما شاهد
فعالیت اقتصادی نهادهایی مانند بنیادها و سپاه پاسداران هستیم.
وضعیت مالکیت این نهادها مشخص نبوده ،مالیات نمی پردازند و
از نظارتی که بر واحدهای دولتی از طریق ديوان محاسبات و دیگر
نهادهای قانونی اعمال می گردد ،مصون هستند که این موضوع
موجب فعالیت های مافیايی ،انحصار ،رانت ،نبود شفافیت و
پاسخگویی شده و در نتیجه به ناکارآمدی و فساد اقتصادی منجر
می گردد .بنابراین ،خصوصی سازی باید در یک فرایند قانونمند
و با رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند شفافیت ،پاسخگویی
صورت پذیرد که نقش اقتصادانان ،حقوقدانان و دانشگاهیان به
عنوان تصمیم سازان در این فرایند ،نباید نادیده گرفته شود.
از دیگر موانع خصوصی سازی در ایران می توان به تاثیر آن بر
اشتغال ،مقاومت برخی مدیران با نگرش دولتی ،نبود شفافیت
و مشکالت قیمت گذاری شرکت ها ،گاهی دریافت تئوریك 
نادرست از این مقوله ،لزوم ترسیم یک الگوی جامع با قابلیت
فرادستی مقبول ،نبود بخش خصوصی توانمند در کشور و فراتر
از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری که بسیار مهم است ،نام
برد )3( .در همین مورد دکتر علی محمد ایزدی ،وزیر کشاورزی
دولت موقت می گوید« :امنیت اطمینان بخش ،نخستین پیش نیاز
سرمایه گذاری است» .وی پیشنهاد می کند ،با تصویب ماده واحده
ای با عنوان« :احیاء حق الناس ضایع شده» ،در عمل امنیت سرمایه
گذاری تضمین شود و اموالی را که مصادره آن ها منطبق با هیچ
یک از شقوق مندرج در اصل  49قانون اساسی نبوده است به
صاحبان آن ها بازگردانده شود)4( .
از سویی دیگر ،گرچه همه اقتصاددانان بر این باورند که ساز و
کار رقابت ،بیش ترین کارایی را ایجاد می کند ،اما هیچ تضمینی
نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه
تقسیم شود .ممکن است ،بخشی از جامعه بیش ترین استفاده را
از این وضعیت ببرند و گروهی دیگر از حداقل مزایای آن بی
بهره بمانند .در این جا وظیفه دولت آن است که بدون مخدوش
کردن سازوکار رقابت ،با روش هایی  نظیر اخذ مالیات ،منافع
حاصل از اقتصاد بازار را میان دیگر قسمت های جامعه توزیع
کند .بنابراین ،بهبود توزیع درآمد و اتخاذ سیاست هایی برای
گسترش عدالت اجتماعی از جمله وظایف دولت در اقتصاد است.
( )5همان طور که گفته شد ،یکی از پیامدهای سوء آزادسازی و
خصوصی سازی ،چالشی است که در تحقق نسل دوم حقوق بشر
ایجاد می گردد .در این فرایند حق آموزش ،بهداشت و برخی دیگر
حق های بشر بر خالف قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق
بشری به بخش خصوصی واگذار شده اند که پیامدهای ناگواری
برای جامعه داشته است .از این رو ،برای تعدیل این پیامدها ،باید
تامین حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد و برای ایجاد عدالت اجتماعی تمهیداتی اندیشید.
برای نمونه ،قطع یارانه هایی که به کاالهای اساسی تعلق می
گیرد ،موجب افزایش قیمت این کاالها می شود ،برای تعدیل این
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افزایش ،باید به اقشار نیازمند یارانه نقدی و یا غیرنقدی پرداخت
گردد .در واقع ،هدفمندی یارانه ها یعنی آزادسازی قیمت ها و
هدفمند کردن یارانه ها به سوی اقشار نیازمند یا زیرساخت های
اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی.
در اصول قانون اساسي كشورمان حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی به اختصار مورد اشاره قرار گرفت ،اما در قوانین و
مقررات مربوط به خصوصی سازی از جمله سياست های كلي
مقام رهبری در خصوص اصل  44قانون اساسی که اغلب مصوب
مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به صورت پراکنده به
مواردی مانند :تامین اجتماعی ،عدالت اجتماعی و اقتصادی ،حق
اشتغال و بیمه بیکاری ،حمایت از اقشار نیازمند ،توجه به مناطق
محروم و دیگر مسائل حقوق بشری اشاره شده است .شایسته است
به جای این که خصوصی سازی در قوانین و مقررات پراکنده و
حتی غیرمرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردد،
مجلس قانونگذاری با پیش بینی نظام حقوقی معین برای خصوصی
سازی با استفاده از نظر کارشناسان و حقوق تطبیقی به به طور
خاص به تصویب قانون خصوصی سازی بپردازد و بخشی از آن
نیز به مسایل حقوق بشری مرتبط با خصوصی سازی اختصاص
داده شود.
فرایند خصوصی سازی در ایران چندان در دستیابی به اهدافش
موفق نبوده و دولت همواره در حال بزرگ تر شدن است.
سیاستگذاری و قانونگذاری شایسته ،آزادسازی اقتصادی،
شفافیت در واگذاری ها ،نظارت دمکراتیک ،استفاده از تجارب
دیگر کشورها ،به کارگیری کارشناسان ،ایجاد زیرساخت های
الزم ،حذف فعالیت اقتصادی نهادهای شبه دولتی ،پذیرش
وابستگی متقابل آزادی های سیاسی و اقتصادی و غیره از جمله
مواردی است که در موفقیت خصوصی سازی نقش به سزایی دارد.
از سویی دیگر ،خصوصی سازی گذار از اقتصاد دولتی یا نیمه
دولتی به اقتصاد آزاد است که چالش هایی را برای جامعه ایجاد
می کند ،یکی از این چالش ها تامین اجتماعی و توزیع عادالنه
ثروت است .در واقع با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد،
سرمایه داران و صاحبان قدرت اقتصادی ،آزادانه تر به فعالیت
می پردازند و ایجاد رقابت موجب کارایی و تولید کاال و خدمات
با مزیت نسبی می گردد ،در مقابل امکان شکل گیری طبقات
اجتماعی و ایجاد فاصله بیش تر میان اقشار غنی و فقیر ،شدت
می یابد .بنابراین ،برای پرهیز از سلطه صاحبان سرمایه و قدرت
بر اقشار ضعیف تر و رعایت حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ایشان ،سازوکارهایی نیاز است .به نظر می رسد؛ قانونمند كردن
فرايند خصوصي سازی ،رعايت موازين حقوق بشری و اجرای آن
در يك فرايند دمكراتيك می تواند به موفقیت و تعدیل پیامدهای
سوء آن منجر گردد.
پانوشت ها:
 - 1خليلی زاده ،مرتضی ،خصوصی سازی و تاثير آن بر اقتصاد ،روزنامه
رسالت ،شماره  7 ،6376اسفندماه .1386
 - 2سلیمانی سه دهی ،مجتبی و داورزنی هدی ،خصوصی سازی و برون سپاری:
نمونه های موفق و ناموفق ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،
چاپ نخست ،1389 ،ص .277
 - 3امینی ،رامین و مهجوریان ،وجیهه ،پیشین.
 - 4مصاحبه با ایزدی ،علی محمد ،امنیت اطمینان بخش ،اولین پیش نیاز
سرمایه گذاری ،سال .1385
 - 5هداوند ،مهدی و سرزعيم ،علی ،تحول نقش دولت در اقتصاد ،فصلنامه
اطالع رسانی حقوق ،تهران ،انتشارات نهاد رياست جمهوری ،شماره ،14
تابستان  ،1387ص .40

قصه را از کجا شروع کنم!؟ از شب ِ زخم ِ "کوی دانشگاه"
یا جلوتر
"الال ...الال ...ساکت!"شب ِ تک تیرهای توی "جناح"
یا عقب تر ،دو دست قفل شده
"قفل کردم در ِ اتاقت را،دست ِلولو نمی رسد این جا!"
ایستاده جلوی بند ِسپاه

شــــــــــــعر
□ کوی دانشگاه

ِ
خوردن دهانت
یا عقب تر ،عقب تر از سیلی ،قبل ِجر
"هییییییس!"قبل یک جفت چشم خونی و خیس ،قبل امضای برگه های گناه
"چشمها را ببند و توی سرت ،بَ َبعی های باغ را بشمر!"خورده شد چند گوسفند سفید ،رد شد از گله چند گرگ سیاه

توی تختی به کوچکی ِتنت
 "ال ...الال ...خواب های خوووب ببین!"شعری از فاطمه اختصاری خواب ِبیدارباش ِصبح ِاوین ،خواب یک آدم ِبدون پناه
مادرم سعی کرد الالیی ،توی گوشم بخواند و ...خوابید!
من پر از ترس بودم و تردید ،شهر در رفت و آمد ارواح
قصه را از کجا شروع شدم!؟ همه کوچه را که باریدم
یک نفر داد زد ...فراریدم! به تو برخوردم از سر ِهر راه
به تو که خسته بودی و خونی ،با تو این قصه را عقب رفتم
با تو تا انتهای شب رفتم ،با دو تا دست قفل تا خود ِماه!
تا ته ِمست کردن ِمشروبُ ،دور دنیای مرده چرخ زدن
کتک و مشت خورده چرخ زدن ،خسته بر پله های دانشگاه
آرزویم بزرگ و دست نیافتنی و خنده دار و مسخره بود
چشم های تو پشت پنجره بود ،که به من گفت :هیچ چیز نخواه!
سایه ها توی کوچه می گشتند ،به شبم خاک ِمرده پاشیدند
قصه ام را کجا شروعیدند!؟ مادرم خواب بود وقت لقاح…
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حقوقی
□□الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی،
در کشاکش مجلس و شورای نگهبان
مهران مصدق نیا
حقوقدان
بررسی الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،از حدود چهار سال پیش
در دولت آغاز شد و پس از اعمال تغییراتی توسط کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس ،طی دو جلسه در تاریخ  ۲۲و ۲۳
اردیبهشت  ۱۳۹۸به تصویب رسید .ما در این مقاله سعی داریم
به بررسی روند تصویب این قانون و عواملی که موجب شد،
گام مهمی در جهت رفع یک تبعیض بنیادین علیه زنان ایرانی
و کودکان آن ها از سوی دولت و مجلس ایران برداشته شود،
بپردازیم .ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مصوبه جدید
مجلس در حقیقت جانشین قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد ،که
در سال  ۱۳۸۵به تصویب رسید .بر طبق این قانون «فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد
شده ،یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران
متولد می شوند ،می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام،
تقاضای تابعیت ایرانی نمایند .این افراد در صورت نداشتن سوء
پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت
ایران پذیرفته می شوند».
***

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،تیر 1398
شماره 98
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در تاريخ نظام هاي حقوقی تابعيت ،پدر نقش اساسی و تقريب ًا
انحصاری ،در انتقال تابعيت به فرزندان داشته است و نقش مادر
در اين ارتباط يا به کلی ناديده گرفته شده و يا آن که نقشی به
مراتب کم اهميت تر به آن داده شده است .اما به تدريج اين
نگرش تغيير يافته و به ويژه در دهه های اخير ،قانونگذاران در
بسياري از کشورها به مادران نقشی تقريب ًا برابر با پدران در
اعطاي تابعيت دولت متبوع شان به فرزندان داده اند .قانونگذار
ايرانی که در زمان تدوين قانون مدنی ( )1307و در ماده 976
قانون مدنی هيچ گونه اشاره ای به نقش مادر در انتقال تابعيت
ايرانی نکرده بود ،با تصويب ماده واحده "تعيين تکليف تابعيت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجي مصوب
مهر ماه  ،"1385نه تنها مقررات مبهم قانون مدنی را اصالح
نکرده ،بلکه حتي امتيازاتی کم تر از زنان خارجی را برای
مادران ايرانی در اعطاي تابعيت به فرزندان شان مقرر نمود.
عق ًال و منطق ًا به نظر مي رسید ،اصالح مقررات مزبور ضرورتی
انکارناپذير در جهت همگام شدن با نيازهاي امروز جامعه ايرانی
و موازین بين المللی حقوق بشر است .از این حیث مصوبه اخیر
مجلس گامی بسیار مثبت در جهت رفع این تبعیض بزرگ علیه
زنان ایرانی می شود؛ اگر چه هنوز کاستی های بسیاری دارد و
نقدهای جدی به آن وارد است.
ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی چه بود؟
مهر سال  85ماده واحده ای با عنوان "قانون تعيين تكليف تابعيت

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجی" در مجلس
به تصويب رسيد .اين قانون ،اعطاي تابعيت به فرزندان متولد شده
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را ،به پايان سن  18سالگی
فرزند و هم چنين رد تابعيت پدر ،موكول مي كرد .پس از تصويب
اين قانون و طي سیزده سال گذشته ،نمايندگان دوره هاي مختلف
مجلس تاكيد داشته اند كه تعداد كودكان بدون شناسنامه رو به
افزايش است و حتی از وجود يك ميليون ايراني فاقد شناسنامه هم
سخن گفته شده است .محمد جواد فتحی ،عضو كميسيون قضايی
مجلس مدعی شد كه ماهانه  100كودك بی هويت در تهران متولد
مي شود و در استان های مرزی ،تولد كودكان بدون شناسنامه به
يك معضل جدي تبديل شده است .به دنبال اين اظهارات ،پروانه
مافی ،عضو كميسيون شوراها و امور داخلی مجلس هم ضمن آن
كه از مصوبه اين كميسيون براي بهبود وضعيت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی خبر داده بود ،اعالم كرد كه
طبق سرشماری وزارت تعاون 60 ،درصد فرزنداني كه مشمول
قانون مصوب سال  85مي شوند ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايرانی با مردان افغانستانی 12 ،درصد مردان عراقی و  28درصد
از ساير مليت ها هستند .در نهایت می توان گفت ،براساس قانون
ماده واحده سال  ،85فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس
از تصویب این قانون در ایران متولد می شدند ،می توانستند بعد
از رسیدن به سن  ۱۸سال تمام ،تقاضای تابعیت ایرانی کنند .این
افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد
تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شدند .بر اساس
این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده ،قبل از تحصیل تابعیت
نیز ،مجاز به اقامت در ایران بودند .در نهایت قانون تعیین تکلیف
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ
 85/7/2به تصویب مجلس و در تاریخ  85/7/12به تایید
شورای نگهبان رسید .این قانون به منظور اصالح ماده  ۹۷۶قانون
مدنی ایران ارائه شد .اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در
رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد ،اما
نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند؛ چرا که اعطای تابعیت
به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایطی بود .بنابراین الزم
بود که طرح دیگری به تصویب برسد ،که ضعف های حقوقی و
قانونی ماده واحده را مرتفع سازد .از جمله متاسفانه این قانون،
مشکالت زیادی برای کسانی ایجاد می کرد که ازدواج مادران
ایرانی شان با پدر خارجی صرف ًا شرعی بوده و طبق روال قانونی
صورت نگرفته بود.
تصویب کلیات الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
در جلسه  22و  23اردیبهشت  ،1398نمایندگان مجلس کلیات
الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با  ۱۸۸رای موافق،
 ۲۰رای مخالف و  ۳رای ممتنع ،از مجموع  ۲۴۶نماینده حاضر
در مجلس شورای اسالمی تصویب کردند .البته این الیحه هنوز
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«بر پایه یکی از تبصره
های این الیحه ،افراد فاقد
تابعیتی که خود و حداقل
یکی از والدینشان در
ایران متولد شده باشند ،می
توانند پس از رسیدن به
سن  ۱۸سالگی ،تقاضای
تابعیت ایرانی کنند .این
افراد به شرط نداشتن سوء
پیشینه کیفری و مشکل
امنیتی ،به تشخیص وزارت
اطالعات ،به تابعیت ایران
پذیرفته می شوند.».
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مورد موافقت نهایی شورای نگهبان قرار نگرفته و متاسفانه ممکن
است این الیحه بار دیگر در هاله ای از ابهام بماند؛ اما در صورت
تصویب نهایی این الیحه ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان غیر ایرانی تابعیت ایرانی خواهند گرفت .این قانون مقرر
می کند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر
ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند،
قبل از رسیدن به سن  ۱۸سال تمام شمسی ،به درخواست مادر
ایرانی به تابعیت ایران در می آیند .در بخش دیگری از الیحه
مصوب مجلس آمده است« :فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن
 ۱۸سال تمام شمسی ،در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی ،می
توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل
امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات) به تابعیت ایران پذیرفته
می شوند ،پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه
ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور
پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند».
بر پایه یکی از تبصره های این الیحه ،افراد فاقد تابعیتی که خود
و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند ،می توانند
پس از رسیدن به سن  ۱۸سالگی ،تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
این افراد به شرط نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی ،به
تشخیص وزارت اطالعات ،به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
اما دو نقد جدی که به این الیحه مفروض است .نخست این که
در صورت تصویب نهایی این الیحه ،فرزند مادر ایرانی و پدر
خارجی به محض تولد ،ایرانی محسوب نمی شود؛ بلکه مادر باید
درخواست اخذ تابعیت فرزند را بدهد و پروسه این درخواست هم
مشخص نیست .اگر طبق روال اوایل سال های دهه  ۱۳۶۰باشد
که مادران ایرانی بر اساس تفسیر موسع از بند  ۴ماده  ۹۷۶قانون
مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می کردند،
یک پروسه طوالنی و پر زحمتی خواهد بود .و دوم این که در این
الیحه آمده که فرزندان حاصل از ازدواج های رسمی و قانونی
مدنظر هستند .می دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای
بزرگ و استان های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج
کرده ،که عمده این ازدواج ها صرف ًا شرعی بوده ،ثبت نشده و طبق
روال قانون مدنی صورت نگرفته است( .ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی طبق ماده  ۱۰۶۰قانون مدنی تابع اجازه مخصوص
از دولت بوده و در صورت عدم مجوز قانونی طبق روال ماده
 ،۱۰۶۰ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی قانونی نیست).
بررسی دالیل و شرایطی که موجب تصویب این الیحه در مجلس
شد
موضوع رفع تبعیض علیه زنان ایرانی ،که در نتیجه ازدواج با
مردان غیر ایرانی صاحب فرزند می شوند و کودکان حاصل از
این ازدواج ها ،از مدت ها پیش مورد توجه فعاالن حقوق زنان و
نیز مردم ،در شبکه های اجتماعی بوده و در شمار مطالبات امضا
کنندگان کمپین یک میلیون امضا برای مقابله با تبعیض علیه زنان
قرار داشته است .لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رییس جمهور در
دولت روحانی ،در تشریح دالیل دولت برای پیشنهاد این اصالح

در جلسه علنی مجلس می گوید« :بسیاری از زنان فرهیخته ما
هم چون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به دنبال
این بودند که فرزندانشان تابعیت ایرانی داشته باشند .بسیاری
از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر
ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این
باعث ایجاد تبعیض در بین آن ها می شود .در گذشته آن ها با
مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیالتی تا حدی
این مشکل برطرف شد ،اما در حال  حاضر با مشکل داشتن شغل
و استفاده از سایر حقوق قانونی شان مواجه هستند .این عوامل
تبعیض با گذشت زمان می تواند منجر به بر هم خوردن نظم
اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود .چون آن ها احساس
می کنند که از حقوقشان محروم بوده ،لذا اعطای تابعیت یک
نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد» .بسیاری از فعالین
مدنی و حقوق بشری در طول این سال ها از مجلس شورای
اسالمی خواستند که الیحه ای را تصویب کنند که به فرزندانی
که مادر ایرانی دارند ،تابعیت ایرانی دهد .آن ها این را فرصتی
برای اصالح قانونی دانسته اند که ،هم تبعیض آشکار جنسیتی
است و هم پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد .به هر حال می
توان با قاطعیت گفت این موفقیت به دنبال سال ها تالش فعاالن
جامعه مدنی و علوم اجتماعی و هم چنین برخی شخصیت ها در
ایران به دست آمده است .به تازگی ۳۱ ،والی سابق ایران در
نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسالمی این کشور خواستار
شدند که به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی ،تابعیت ایرانی
دهند .از سوی دیگر ۱۷۰ ،استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز
به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران

«بسیاری از فعالین مدنی و
حقوق بشری در طول این
سال ها از مجلس شورای
اسالمی خواستند که الیحه
ای را تصویب کنند که به
فرزندانی که مادر ایرانی
دارند ،تابعیت ایرانی دهد.
آن ها این را فرصتی برای
اصالح قانونی دانسته اند که،
هم تبعیض آشکار جنسیتی
است و هم پیامدهای
اجتماعی نامطلوبی دارد».
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درباره ضرورت تصويب اليحه اعطای تابعيت به فرزندان مادر
ايرانی تاکید کردند.
البته این الیحه برای تایید نهایی باید به تایید شورای نگهبان
ایران نیز برسد و پس از آن ،برای توشیح به ریاست جمهوری
برود.
***
اگرچه الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس
تصویب شد اما متاسفانه تا زمان نوشتن این مقاله با ایرادات
شورای نگهبان مجدداً سرنوشت این الیحه دچار الیه ای از ابهام
شده است .آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان در نشست
خبری از رد این الیحه خبر داده است ،که قرار بود قانونی
سرنوشت ساز را اصالح کند .به گفته عباسعلی کدخدایی ،الیحه
یادشده با کلیت قانونی موجود تفاوتی نمی کند و هم چنین
شورای نگهبان مدعی است که ،مجلس "مباحث کیفری و
مسایل امنیتی" را به طور کامل حذف کرده و این مسئله را
"خالف موازین شرع" تشخیص داده است.
باید ببینیم که در ماه های آتی سرنوشت این الیحه به کجا می
رود؛ ولی آن چه مشخص است ،در صورت تایید این قانون از
سوی شورای نگهبان ،ماده  ۹۷۶قانون مدنی ایران که انتقال
تابعیت ایرانی را فقط از طریق پدر ممکن می داند ،اصالح می
شود و می توان گفت این قانون شاید تا حدودی مرهمی بر
قانونی ظالمانه و تبعیض آمیز ،علیه زنان ایرانی و کودکان بی
هویتی باشد ،که از یکی از ابتدایی ترین حقوقشان -یعنی احراز
هویت ،-محروم هستند.

کتابخانه
□□جامعه شناسی و روانشناسی زندان از درون
نام کتاب :دنیای بسته
نویسنده :عمادالدین باقی
سال انتشار1394 :
ناشر :سرایی
دنیای بسته کتابی است از عماد الدین باقی و نشر سرایی .آقای
باقی مدت طوالنی از عمر خود را در زندان بوده و تجربه دسته
اول از موضوع کتاب خود دارد .دنیای بسته قرار است به جامعه
شناسی و روان شناسی زندان از درون بپردازد .این کتاب از دل
تجارب و یادداشت های آقای باقی در زندان برآمده و هنگام
تدوین و تکمیل این یادداشت ها ،دوباره به عنوان پیش فرض
و ایده حاکم بر سراسر کتاب بازگشته و چون نخ تسبیح در تمام
بندها و فصول آن جریان یافته است .در این کتاب نگارنده تالش
دارد تا فلسفه نفی شکنجه و دالیل حق بودن ارتباط زندانی با جهان
خارج را روشن کند و توضیح دهد.
عمادالدین باقی در یادداشتی که در وبسایت شخصی خودش
پیرامون معرفی این کتاب منتشر کرده ،می نویسد« :اگر قرار باشد
كه معیاری را برای سنجش كیفیت عدالت در یک جامعه نشان
دهیم ،شاید یكی از بهترین معیارها ،كیفیت و چگونگی رعایت
قانون و عدالت درباره زندانیان و رفتار با آنان است .چرا چنین
ادعایی می شود؟ به این دلیل كه حكومت و شاید جامعه مدعی
است كه زندانی به سبب تخلف از قانون مجازات می شود .اگر
این ادعا درست باشد ،به طریق اولی باید حقوق انسانی و تصریح
شده زندانی نیز رعایت شود».
این کتاب از شش بخش تشکیل شده است .بخش نخست به ایده
"زندانوارگی" پرداخته شده و تاکید شده که زندان برای کسانی
که از درون با آن سروکار دارند ،ملموس ترین و عریان ترین
پدیده انسانی و انسان شناختی است .بخش دوم با نام "جامعه
بسته و قربانیان" ،مشتمل بر پنج فصل با نام های "پدیدارشناسی
زندان"" ،زندان مثل جامعه تمام"" ،زندانی و خانواده"" ،مفهوم
زمان ،طبیعت ،زندگی" و "خبر و آگاهی" است .در این جامعه
بسته ،هر چقدر محیط بسته تر و کوچک تر می شود ،ناخودآگاه
جهان بینی انسان هم کوچک تر خواهد شد.
بخش سوم کتاب عماد الدین باقی" ،رفتارشناسی و روانشناسی
اجتماعی و فردی در زندان" نام دارد که مشتمل بر چهار فصل با
عناوین "امید و جنون – سندرم زندان"" ،رویاها و باورها"،
"کار ،آفریننده انسان" و "علل و منابع تنش" است .در این فصل
ها مسئله روان و رفتار شناسی زندانی از زوایای مختلف مورد
بررسی قرار می گیرد؛ از وضعیت او در زندان تا دالیل تنش
او در رفتار و زندگی اش .بخش چهارم کتاب به سراغ پدیده
"زندانبانی" می رود .این بخش نیز مشتمل بر سه فصل است که
با عناوین "کنش متقابل و مناسبات پیچیده زندانی و زندانبان"،
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تیپ ایده آل زندانبانی" و "ترس ،شالوده جامعه بسته" مشخص
شده است .در فصل اول با اشاره به جامعه بسته زندان و وضعیت
سلطه زندان بان بر زندانی می پردازد و بعد تیپ ایده آل زندانبانی
از دیدگاه زندان بانان را بررسی می کند .شاید عنوان بخش
اول این فصل فضای این بحث را روشن کند .عنوان این است:
"چرا زندان بان ها الجوردی را دوست دارند؟" فصل سوم اما با
پرداختن به رابطه میان زندان بان و زندانی ،به این رابطه بعض ًا پر
رمز و راز ،نگاهی کاوشگرانه می اندازد.
در بخش پنجم نیز ،دنیای بسته به مقوله جرم و مجازات با
دیدگاهی جامعه شناختی و روانشناختی پرداخته است .بخش ششم
کتاب این زندانی سابق و محقق که از تجربه خود به طبع چنین
کتابی رسیده ،اما به فصل پایانی زندگی یک زندانی در زندان می
پردازد؛ یعنی "پایان زندان" .فصلی که زندانی می بایست پس از
خروج فیزیکی از زندان ،به واقع از فضای ذهنی و روحی زندان
هم آزاد شود .بارها تجربه شده که زندانیان پس از خروج از زندان
هم چنان با ذهنیت درون زندان زندگی می کنند و این ذهنیت و
روان در بند ،گاه تا سال ها آن ها را همراهی می کند .نویسنده
دنیای بسته تاکید می کند« :خروج اول به معنای خارج شدن از
قاعده عادی رفتار است ،به معنای قیام و شورش و طغیان کردن
است .خروج دوم به معنای خارج شدن زندانی از زندان است و
این دو نوع خروج پیوندی عمیق با همدیگر دارند .در اغلب زندان
های دنیا ،مرکزی به نام مرکز مراقبت های پس از خروج از زندان
وجود دارد .اما وقتی که به خود دوره زندان و شرایط زندانی و
حقوق او توجه نمی شود ،چگونه می توان انتظار داشت به شرایط
و به حقوق او پس از آزاد شدن توجه شود؟»

اجتماعی

عکس از آسوشیتدپرس

□□ضرورت توجه به مسئله پناهندگان
به مناسبت  ۲۰ژوئن ،روز جهانی پناهندگان
سولمازاسکندری
فعال حقوق زنان و کودکان

بحران مهاجرت امروزه به یکی از بزرگ ترین بحران های جهانی
تبدیل شده است .میلیون ها انسان در نتیجه جنگ هایی مانند
سوریه ،عراق و لیبی آواره و بی خانمان شده اند ،یا به فقر و
فالکت محض دچار گشته اند .مرکز این بحران عظیم پناهندگی
جهانی در حال حاضر سوریه است .جایی که شمار افرادی که از
کشور خود گریخته و به کشورهای دیگر پناه برده اند ،از مرز ۶
میلیون نفر عبور کرده که حدود نیمی از این تعداد کودکان زیر
ده سال هستند .میلیون ها نفر هم در داخل کشور خود آواره شده
یا در جستجوی راهی برای فرار از وضعیت موجود و عبور از
مرزها هستند .سفری پر مخاطره که غالب ًا شامل عبور از دریای
مدیترانه به سمت کشورهای اروپایی می شود و تا به حال جان
هزاران زن و مرد و کودک را گرفته است.
به مناسبت  ۲۰ژوئن ،روز جهانی پناهندگان ،نگاهی داریم به
مسئله پناهندگی و بحرانی که این روزها زندگی میلیون ها
انسان را دستخوش تغییر و تحوالت اساسی کرده و سیاست های
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جهانی را به طبع آن ،تحت تاثیر خود قرار داده است.
"مهاجرت" عبارت است از جابه جایی انسان ها از مکانی به
مکان دیگر ،برای بهبود شرایط زندگی خود .مردم به دلیل دور
شدن از شرایط و عوامل نامساعدی مثل جنگ ،قحطی ،بیکاری،
فقر ،عدم امنیت ،بالیای طبیعی ،مسایل سیاسی و غیره به سمت
جاهایی که شرایط زندگی مساعدتر باشد ،جابه جا می شوند.
جایی که امکانات بهداشتی و آموزشی بهتر ،درآمد بیش تر،
امنیت باالتر و آزادی های سیاسی و اجتماعی بیش تری وجود
دارد.
یکی از اشکال مهاجرت تقاضای پناهندگی است" .پناهنده"،
طبق معاهده های جاری ،به کسی اطالق می شود که به علت
ترس موجه از شکنجه و آزار براساس نژاد ،مذهب ،عضویت در
گروه های اجتماعی مشخص و یا عقاید سیاسی ،از کشور خود
متواری و قادر به بازگشت به کشور خودش نیست .و یا به دلیل
ترس موجه از شکنجه و آزار ،مایل به بازگشت به کشور خود
و قرار دادن خود تحت قوانین مراقبتی جاری در کشور نیست.
هر سال ،صدها هزار انسان به دالیل سیاسی و سرکوب دولت
ها یا جنگ و قحطی و بیکاری تن به سفری مخاطره آمیز می
دهند ،که در بسیاری از موارد راه بازگشتی برای آن وجود ندارد.
میلیون ها انسان به امید یک دورنمای بهتر در آینده ،دل به

دریاها می زنند یا از کوه های صعب العبور عبور می کنند و
مرزها را به صورت غیرقانونی و با مخاطرات بسیار طی می
کنند ،تا خود را به ساحل امنی برسانند .طبق آمارهای آژانس
پناهندگی سازمان ملل فقط  2/6میلیون پناهنده در کمپ ها و
اردوگاه ها زندگی می کنند .بسیاری از آن ها دو یا سه نسل
است که در این اردوگاه ها به سر می برند .آن جا به دنیا می آیند
و همان جا هم پیر می شوند و می میرند.
مث ًال آوارگان فلسطینی نزدیک به  ۶۰سال است که ،در اردوگاه
های کشورهای همسایه بدون هیچ چشم انداز روشنی برای
آینده خود و فرزندان شان زندگی می کنند.
صدها میلیون نفر انسان به عنوان پناهنده و مهاجر در جهان
زندگی می کنند و این تعداد هر روز در حال افزایش است .با
تغییرات اقلیمی و ویران شدن زیست بومی ،بسیاری از مناطق،
دیگر قابل سکونت نیست؛ باالخص مناطقی که اقتصادشان به
دامداری و کشاورزی وابسته است .همین امر یکی از عواملی
است که ساکنین این مناطق را برای زنده ماندن ،وادار به
مهاجرت می کند .سرزمین های زیادی در جهان امروزه در حال
خالی از سکنه شدن است.
بحران "مهاجرت" مشکل و معلول جنگ های غارتگرانه است.
از سوی دیگر کنترل و نابودی اقتصادی زمین به دست برخی
دولت ها نیز میلیون ها نفر را در فقر و فالکت غوطه ور کرده
که راهی جز مهاجرت پیش پای آن ها وجود ندارد.
مسئله دیگر پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی است.
در گزارشی که کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی در
آوریل    ۲۰۱۵منتشر کرده بود ،آمده است که بانک جهانی
با تحمیل برنامه های نئولیبرالی ،با قطع یا کاهش بودجه های
رفاهی ،ضبط زمین ها و سدها ،حمایت از کمپانی ها و دولت
های حامی تجاوز ،قتل و شکنجه و با سرمایه گذاری های عظیم
در "پروژه های دارای عواقب بازگشت ناپذیر و بی سابقه"
اجتماعی در گسترش فقر جهانی نقش عمده ای داشته است و
البته نه تنها بانک جهانی ،بلکه موسسات مالی دیگر نظیر صندوق
بین المللی پول ،بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپا نیز در
این میان نقش های عمده ای بازی کرده اند.
دو-سوم پناهندگان جهان از پنج کشور سوریه ،افغانستان،
سودان جنوبی ،میانمار و سومالی می آیند .سیاست های
نئولیبرالیسمی حاکم بر ایران و روند رو به رشد خصوصی سازی
که منجر به بیکاری شمار زیادی از کارگران و اقشار فرودست
جامعه شده و فقر ویرانگری که این روزها بر قشر تهدیست
جامعه تحمیل می شود ،از یک سو و فضای خفقان آور سیاسی
حاکم بر کشور هم از سوی دیگر ،باعث رشد روزافزون سیل
مهاجران ایرانی از کشور خود به سمت کشورهای دیگر شده
است.
هم چنین وضعیت نامناسب پناهندگان ساکن در ایران ،که از
کم ترین حق و حقوق انسانی برخوردار نیستند و در فقر شدید
و محرومیت های گسترده ای به سر می برند ،موجب شده که
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بسیاری از مهاجرانی که بعض ًا تمام سال های عمر خود را در
این کشور گذرانده اند هم ،امروز تصمیم به مهاجرت مجدد و
پناه بردن به کشورهایی بگیرند که شرایط اقتصادی و انسانی
بهتری در انتظارشان است .سیل پناهندگان که امروز به یک
بحران مبدل شده پیامد تهاجم و مداخله نظامی کشورهای منطقه
و فرامنطقه و همین طور رشد جریانات اسالمی رادیکال در این
مناطق است.
اما پاسخ دولت ها به این بحران عظیمی که خود نقش اصلی را
در به وجود آوردن آن بازی کرده اند ،چیست؟
تنها در سال گذشته شاهد حرکت کاروان ده ها هزار نفر از
پناهجویان ،از مناطق مرکزی قاره آمریکا به سمت شمال آمریکا
با پای پیاده بودیم .صحنه های دلخراشی که برخورد دولت های
مکزیک و آمریکا با آن ها تراژدی انسانی فجیع تری را به وجود
آورد.
مسئله مهاجران یکی از نقاط تمرکز کارزار انتخاباتی دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا بود .سیاست های سختگیرانه در
رابطه با مهاجران غیرقانونی و برخورد جدی و بدون انعطاف با
کسانی که بدون ویزا و عمدت ًا از طریق مرز زمینی مشترک با
مکزیک ،وارد خاک آمریکا می شوند .سیاستی که به جدا کردن
هزاران کودک از خانواده هایشان و انتقال آن ها به مراکز اسکان
موقت (که حتی یکی از مقامات سابق سیا آن ها را با اردوگاه
های آشویتس قابل مقایسه می دانست) ،گسیل داشتن ارتش
و گارد ملی آمریکا برای حفاظت از مرزها در برابر مهاجران،
اختصاص بودجه چند میلیون دالری برای دیوارکشی در مرز
مکزیک و غیره منجر شد .بخش اعظمی از این مهاجران ساکنین
کشورهای السالوادور ،گواتماال و هندوراس هستند.
در یونان ،صربستان ،بلغارستان و بوسنی و هرزگوین ،رفتار
وحشیانه دولت ها با پناهندگان و سرکوب خشونت بار توسط
پلیس ،ماه ها سرگردانی و آوارگی پشت مرزها ،بدون هیچ
چشم انداز روشنی برای عبور و رسیدن به سرزمین های امن
تر ،سکونت در محل های اسکان موقت برای ماه های متوالی
و حتی سال ها با کم ترین امکانات زیستی و بارها بازداشت و
بازگردانده شدن به کشورهایی که از آن عبور کرده اند ،زندگی
بسیاری از پناهندگان در این کشورها را با بحران های روحی و
روانی شدید مواجه کرده که ،تعدادی از آن ها تا مرز خودکشی و
اقدام به آن نیز پیش رفته اند .حصارهای مرزی به ارتفاع چندین
متر و طول چندین مایل توسط دولت های یونان ،بلغارستان،
اسپانیا ،بریتانیا (در محوطه تونل مانش) و سایر کشورها تقویت
و برپا شده اند.
بسیاری از پناهجویان ساکن کمپ های جزایر استرالیا ،سال
هاست که در سخت ترین و غیر انسانی ترین شرایط ،همانند
یک زندانی پشت درهای بسته زندگی می کنند و حتی اجازه
خروج از کمپ ها را در بسیاری از شرایط ندارند و از بومی های
محلی به جای پلیس برای سرکوب و آزار و اذیت آن ها استفاده
می شود .دولت استرالیا هیچ مسئولیت و تعهدی در قبال کسانی

که با مخاطرات بسیار جانشان را کف دست گذاشته و از دریاها
عبور کرده اند تا خود را به سرزمینی برسانند که فکر می کردند
جایی به آن ها برای زندگی خواهد داد ،ندارد.
در ترکیه هزاران پناهجو به مثابه نیروی کار ارزان به کار گرفته
شده اند .پناهجویانی از کشورهای ایران ،سوریه و افغانستان
که حتی در بسیاری از شرایط از خدمات اجتماعی هم محروم
هستند ،اجازه مسافرت به شهرهای دیگر را بدون اذن پلیس
ندارند و محکوم به زندگی در شهرها و روستاهایی هستند که
برای آن ها تعیین شده است .نیروهای کار ارزانی که برای زنده
ماندن تن به انواع و اقسام فشارهای وحشتناک کاری و تحقیر
و توهین های کارفرما می دهند و در نهایت سر ماه بسیاری از
کارفرمایان حتی حقوق ناچیزی را که از قبل با آن ها طی کرده
بودند ،پرداخت نمی کنند .پناهندگانی بدون هیچ پشتوانه دولتی
و اجتماعی و بدون چشم انداز روشنی برای خروج از کشور دوم
و رسیدن به ساحل امنیت و ثبات در کشور سومی که معلوم
نیست چه زمانی آن ها را خواهد پذیرفت.
در اروپا نیز احزاب دست راستی با سیاست های مهاجر ستیزی،
این روزها در حال احیای دوباره فاشیسم هستند و متاسفانه هر
روز بیش تر از پیش شاهد قدرت گرفتن و کسب کرسی های
قدرت توسط این احزاب هستیم ،که عمده شعارها و تمرکز
سیاسی شان بر مسئله مهاجران است .سران این کشورها با
سیاست های پناهنده گریزی و پناهنده هراسی ،از یک سو
پناهندگان را عامل بحران های اجتماع و اقتصادی -مانند
افزایش میزان جرم و جنایت و بیکاری -معرفی می کنند و
از سوی دیگر ،با تکیه بر همین جو ،راست ترین سیاست های
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اقتصادی را به تصویب و اجرا درمی آورند.
در ایران نیز وضعیت پناهجویان به مراتب بدتر از بسیاری از
کشورهای پناهنده پذیر است .سکونت مهاجران افغانستانی
بالخص در بسیاری از شهرها و استان های ایران ممنوع است.
بسیاری از کودکان مهاجر بدون شناسنامه هستند و ثبت هویتی
نمی شوند؛ کودکانی که به همین سبب از تحصیل محروم و روانه
خیابان ها و پیوستن به میلیون ها کودک کار و خیابان می شوند.
افغانستانی ها در ایران از اشتغال در بسیاری از مشاغل محروم
و تنها در مشاغلی می توانند کار کنند که ،دستمزدهای ناچیزی
به آن ها داده می شود .آن ها حتی نمی تواند مالکیت بر خانه،
زمین یا حتی ماشین خود داشته باشند .مقامات حکومت ایران
اما به همین میزان هم اکتفا نمی کنند .آن ها بسیاری از مهاجرین
افغانستانی را برای پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه منطقه ای
خود قربانی می کنند و با وعده و وعید حقوق و دریافت اقامت
و حتی با فشار ،آن ها را در یک دوره یک ماهه آموزشی به
عضویت لشکر فاطمیون درآورده و رهسپار میدان های جنگ
در سوریه می کنند که ،بسیاری از این سربازان را کودکان زیر
سن قانونی تشکیل می دهند.
دولت ها تصور می کنند که با سیاست "مشت آهنین" و احداث
دیوارهای طویل با ارتفاعات چند ده متری ،گسیل ارتش و
نیروهای سرکوب گر برای مقابله با کاروان های پناهجویان،
وضع قوانین سخت گیرانه ،زندانی کردن ،دیپورت کردن،
بدرفتاری و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و چشم انتظار
نگه داشتن طوالنی پناهجویان ،یا حتی به گلوله بستن کاروان
های چند هزار نفره ،شاید بتوانند به این معضالت پاسخی بدهند

اما با کاروان های میلیونی پناهجویان چه خواهند کرد؟
امروز محصول تلخ و تراژدی انسانی چند دهه سیاست اقتصادی
جهانی سازی به پشت مرزها و حصارهای آن ها رسیده است.
سال هاست که توده گرسنه و قحطی زده و محروم و بدون آینده
جوامع جنگ زده و سرکوب شده ،آوارگان زیست محیطی و
ملل تحت حاکمیت دیکتاتورهای نظامی و مذهبی و فاشیستی،
دریاها ،کوه ها ،اقیانوس ها و دشت ها را با پای پیاده طی می
کنند ،تا خود را به سرزمین دیگری برای زندگی برسانند.
سیاست های متکی بر نژادپرستی و ناسیونالیسم ،سیاست های
کاسب کارانه کارفرمایان برای به خدمت گرفتن نیروی کار
ارزان تنها پاسخی کوتاه مدت برای این بحران جهانی است.
این بار بر خالف گذشته ،نه یک اقلیت ثروتمند صاحب اسلحه و
قدرت بلکه اکثریت عظیم نیروی کار در حال جابه جایی است.
اگر در گذشته صاحبان زر و زور توانستند جهان را درنوردند و
برای خود تشکیل دولت جدید و نظام اقتصادی در سرزمین های
دیگر دهند ،این بار پابرهنه گان و گرسنگان و قحطی زدگانند
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که با دست خالی و تنها به اتکای نیروی کار خود ،می روند تا
صاحب سرزمین های دیگری شوند .می روند تا خاطره زیست
وحشتناک در میان جنگ و خون و گرسنگی و وحشتی را که
همین صاحبان زر و زور بر آن ها تحمیل کرده اند ،پشت سر
بگذارند .نمی روند تا انباشت سرمایه کنند و اموال یک ملت
دیگر را به یغما ببرند ،نمی روند تا ساکنان بومی مناطق دیگر را
مجبور به کوچ اجباری کنند و دولت جدیدی بنا کنند ،می روند
که شاید به آن ها فرصت ادغام شدن در جامعه جدید داده شود.
در این مسیر جدید مهاجرت ،جهان مثل قبل غارت نخواهد شد.
این مهاجران از سرزمینی هایی می آیند که هم اکنون به خوان
یغما رفته است.
البته آن چه در این بستر بیش از هرچیز دیگری نگران کننده
است ،ظهور فاشیسم است .اشباع نیروی کار ارزان و به هم
خوردن تعادل بازار می تواند به هولوکاست دیگری منجر شود.
از همین روست که توجه به مسئله پناهندگان و بحران عظیم
پناهندگی در جهان باید به یکی از مسائل مهم و جدی و حیاتی
همه انسان هایی که به دنبال برپایی جهانی عادل و آزاد هستند،
تبدیل شود.

فضاسازی های رسانه ای و تشدید فشارهای مقامات امنیتی و قضایی و حمایت آن ها از حجاب اجباری ،نهایت ًا منجر
به دیدار پویه نوریان ،مسافر اسنپ ،به همراه پدر و مادرش با سعید عابد ،راننده اسنپ ،در دفتر دادستانی تهران شد.
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زنان

■■صدای زن ،ممنوع

حجت االسالم روحاهلل امینی ،امام  جمعه نطنز ،در گفت و

گویی با خبرگزاری تسنیم اعالم کرد « :این حرکت وقیحانه

را محکوم می کنم و از کانال های الزم نیز موضوع را پیگیری
کردم .مسئوالن امر نیز در حال پیگیری این اتفاق هستند».

دلبرتوکلی
روزنامه نگار

دیری نپایید که "نگار معظم" ،که در روز جمعه ۲۷
اردیبهشت ماه ،در یک گروه گردشگری در محله "هرده"

نام قمرالملوک وزیری نامی آشناست؛ اولین زن خواننده در
تاریخ معاصر ایران .او در سال  ۱۳۰۳برای اولین بار در

گراند هتل به روی سن رفت و بدون حجاب آواز خواند؛ اما

نظمیه تاب نیاورد و از او تعهد گرفت .با گذشت  ۹۵سال از

یا "پایین ده" روستای تاریخی ابیانه ،برای شاد کردن
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آن روز هنوز شاهد آن هستیم که حنجره زنان در ایران به بند

استقبال گرفت .اما چند روز از این ماجرا نگذشته بود که

زنان به خصوص در بخش موسیقی واکنش نشان می دهد؛
نظر مراجع در مورد حرام بودن صدای زن

در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری ،ویدیویی
توریستی ابیانه در فضای مجازی منتشر شد و بسیار مورد

اولین باری نیست که جمهوری اسالمی نسبت به ارائه هنر
چرا که معتقدند شنیدن صدای زن توسط  نامحرم ،حرام است.

کشیده می شود.

کوتاه از آواز خواندن یک زن جوان ایرانی در شهر تاریخی-

همراهانش آواز خوانده بود ،احضاریه دریافت کرد .البته ،این

پیشی گرفتن مراجع تقلید از قانون اساسی امر تازه ای نیست.

22

حتی پیش از انقالب سال  ۱۳۵۷نیز ،مراجع تقلید در صورت

نیاز ،با "فتوا" دادن ،می توانستند به راحتی از قانون عبور
کنند .ریشه ممنوعیت آواز خواندن زنان نیز به نظر مراجع باز

قانون ،صورت میگیرد.

می گردد و برخی از مراجع آن را حرام اعالم کردند.

در سایت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی ،مالی ،حیثیتی،

آمده « :تمامی فقها آواز زن را -اگر غنائی باشد ،-حرام

باشد .هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت ،حقوق و

حقوقی ،قضایی ،شغلی ،اجتماعی و نظایر آن برخوردار

قم در پاسخ به این سوال که آیا شنیدن صدای زن حرام است،

آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را

دانسته اند .البته بعضی از فقها مانند حضرت امام ،مقام معظم

مورد تعرض و تهدید قرار دهد .اقدامات غیرقانونی به نام

رهبری و آيت اهلل گلپايگانی ،يك مورد را استثناء كرده اند

تامین امنیت عمومی -به ویژه تعرض به حریم خصوصی

و آن هم آواز زن در شب عروسی است -نه در مراسم عقد يا

مولودی ها-؛ آن هم در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود  .

مردم ،-ممنوع است».

گفته اند كه حتی در شب عروسی هم برای زنان ،آوازه خوانی

مسئول پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی ابیانه ،بدون

بعضی ديگر از فقها مانند آيت اهلل مكارم و آيت اهلل سيستانی،

جايز نيست».
اما واقع ًا چه جادویی در صدای زن نهفته است که باید در
پستو بماند؟ علمای حوزه علمیه قم در وب سایت خود در

به نقل از خبرگزاری های داخلی ایران ،سید احمد نجیبی،
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هیچ توجهی به منشور حقوق شهروندی ،خود را بر حق می
داند که برای اوقات فراغت گردشگران ،حد و مرز تعیین

کند .او در خصوص آواز خوانی نگار معظم در ابیانه گفت:

«در ساعت های بعد از ظهر در محله "هرده" این برنامه اجرا

پاسخ به این سوال گفته اند« :زیبایی زن اگر به همراه آواز
ظهور و بروز پيدا كند ،ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال

شد و زمانی که عوامل یگان حفاظتی پایگاه میراث فرهنگی

خواهد آورد .همان طور كه در روايات هم آمده ،مسئله زنا

و عوامل دهیاری ابیانه در حال گشت زنی در سطح روستا

فقط به اندام تناسلی نيست؛ بلكه گوش و چشم و غیره هم

بودند ،به این جمع برخورد می کنند و با وجود این که وظایف

زنائی دارند .در فقه بين صدای زن و مرد تفكيك شده؛ صدای

و اختیارات قانونی جهت ورود به چنین موضوعی را نداشتند،

زن مثل چهره زن يكی از زيبايی هاست و اگر ابراز شود

در قالب نهی از منکر اقدام به تذکر کردند و خواستار خاتمه

-مثل بی حجاب آمدن يك  زن در خيابان -موجب هوس

برنامه شدند که این تذکر باعث تمام شدن برنامه میشود».

نامحرم می شود .بنابراين اين حكم قرآنی برای جلوگیری از

اما موضوع به همین جا ختم نشد و دادستان نطنز هم موضع

مشکالت اجتماعی است».

گیری تندی داشت و گفت« :این خانم در کانال اینستاگرامش

"نگار معظم" نیز بر اساس همین دیدگاه به دادگاه احضار شد.

 ۲۰۰ویدئو با این مضامین (موسیقی) به اشتراک گذاشته

که یکی از ترانه های معروف شهره صولتی ،خواننده قدیمی و

واکنش نشان دادیم».

ناگفته نماند که او از چند جهت مورد شماتت قرار گرفت؛ چرا

است و ما اولین شهرستانی هستیم که به این اتفاق تلخ،

معروف ایرانی را که در لس آنجلس
زندگی می کند ،بازخوانی کرد.

اگر چه مراجع فقهی   ،تندروها و
حتی قانونگذاران دست به دست

منشور حقوق شهروندی

هم داده اند و به همه لحظات

از سوی دیگر می بینم که منشور

زندگی مردم سرک می کشند و از

یازدهم به امضای رئیس جمهور
رسید ،کام ًال با نظر مراجع و عملکرد

پستوی جامعه فروگذار نکرده اند،
شاهد آن هستیم که هیچ یک از این

دارد .بر اساس ماده  ۱۲و  ،۱۳بند

از موسیقی ایرانی حذف شود .شاید

حقوق شهروندی که در دولت

هیچ تالشی برای کشاندن زنان به

قانونگذار در این خصوص ،مغایرت

اعتراضات موجب نشد تا صدای زن،

پ ،منشور حقوق شهروندی -که

به نوعی می توان گفت که جمهوری

به حق آزادی و امنیت شهروندی

اسالمی ،از تقابل با زنان ،نتیجه

اختصاص دارد ،-آمده است:

دلخواهش را به دست نیاورده است

«آزادی های فردی و عمومی

و زنان ایرانی ،بارها و بارها از خط

شهروندان مصون از تعرض است.

قرمزهای حکومتی عبور کرده اند.

هیچ شهروندی را نمی توان از
این آزادیها محروم کرد .محدود

کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب

زنان و دختران بسیاری در داخل و
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خارج از کشور به طور حرفه ای در

زمینه موسیقی سنتی ،پاپ و کالسیک فعالیت می کنند.

گفتگو

■■افراد در ایران مکلف هستند و نه شهروند؛
در گفتگو با سعید معید فر ،جامعه شناس

گفتگو از سیامک مالمحمدی

دکتر سعید معیدفر ،جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه تهران،
که در سال های  -۱۳۸۷ ۱۳۸۳رئیس انجمن جامعه شناسی
ایران را نیز بر عهده داشته است ،اکنون به عنوان مشاور اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی مشغول به کار است .دکتر معیدفر دارای
تالیفات و مقاالت زیادی به زبان های فارسی و انگلیسی در زمینه
جامعه شناسی است .از جمله آثار وی می توان به "بنیادهای
نظریه اجتماعی"" ،جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر در
ایران" و "جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران" اشاره کرد.
وی در گفتگو با خط صلح ،با شرح ساز و کارهایی که شکل
گیری سبک های مختلف زندگی را سامان می دهند ،با توضیح
دینامیسم حاکم بر نحوه در تضاد قرار گرفتن شیوه های زیست
شهروندان و هنجارهایی که حاکمیت قصد در ترویج و تحمیل
آن دارد ،به بیان این حقیقت می پردازد که حاکمیت ها محصول
شرایط و زمانه خود هستند و اگر توانایی تطبیق خود ،با واقعیت
ها و تحوالت جدید اجتماعی را نداشته باشند ،در مواجهه با
مخاطرات اجتناب ناپذیری قرار می گیرند که ،ممکن است آن
ها را به ورطه اضمحالل درونی و یا فروپاشی بکشاند.
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■■به عنوان یک جامعه شناس بفرمایید که ،حاکمیت در معنای
عام با چه انگیزه هایی در زندگی شهروندان دخالت می کند؟ و
حد این دخالت ها بر مبنای تعاریف مدرن از شهروند و حاکمیت
می تواند تا چه میزان باشد؟
از نگاه جامعه شناسانه ،مهم ترین رکن برای شکل گیری الگوهای
هنجاری و کنش افراد ،عمدت ًا به حوزه تعامالت اجتماعی باز می
گردد .آن جا که انسان ها در قالب گروه ها و نهادهای اجتماعی
با همدیگر در تعامل قرار می گیرند و در نهایت آن گروه یا نهاد
اجتماعی ،هنجارهایی را به صورت سیستماتیک بر کسانی که
عضو آن هستند ،اعمال و نهادینه می کند .برای مثال عضویت
در یک گروه اجتماعی مانند خانواده که ممکن است الزام ًا
داوطلبانه نباشد ،و یا در بعضی دیگر از اشکال که عضویت
فرد به صورت داوطلبانه است؛ مانند گروه های مختلف مدنی،
نهادهای آموزشی یا دینی که ممکن است فرد ،به هر دلیلی وارد
آن ها شود و به عنوان یک عضو در قالب آن نهاد یا گروه
کنشگر خواهد بود .در کل همه این گروه ها ،در خود شامل
هنجارها و الگوهای رفتاری هستند که اعضا برای این که قادر
به تعامل با هم باشند ،این قالب ها و هنجارها را می پذیرند و یا
در واقع تحت تاثیر عقاید و باورهای آن نهاد اجتماعی قرار می
گیرند .بنابراین در نگاه جامعه شناسانه عواملی است که تعیین
می کند افراد چه نوع سبک زندگی ،چه نوع هنجارها ،عقاید و
باورهایی داشته باشند ،به آن وفادار باشند و براساس آن عمل
کنند .این زیست اجتماعی از سطوح پایین -یعنی گروه های
کوچک تر -شروع می شود و در نهایت به کلیت جامعه تعمیم
پیدا می کند .زیست اجتماعی می تواند داوطلبانه باشد و یا به
اجبار؛ اما در نهایت سبک زندگی خاصی را برای ما تعیین خواهد
کرد .ما گاهی به صورت فردی از آن استقبال می کنیم و یا با

انگیزه پذیرفته شدن در یک گروه خاص ،سبک زندگی مورد
قبول آن را جهت مقبولیت از جانب آن گروه در پیش می گیریم.
فرض کنید کسی می خواهد وارد یک جامعه جدید شود و در
آن جا تجربیات خاصی که مدنظرش است ،مانند گردش ،تفریح
و غیره را به دست آورد؛ همین می تواند باعث شود که وی علی
رغم خواسته درونی ،هنجارهایی از جامعه جدید را بپذیرد.
■■ساز و کارهای اجتماعی را که منجر به تولید ارزش های
مربوط به سبک زندگی می شود ،چگونه تعریف می کنید؟
جامعه ای که در آن زندگی می کنیم از سطوح پایین تا باال ،دارای
مولفه هایی است که ،هر کدام به نوعی فرد را تحت تاثیر قرار
می دهند .از دید جامعه شناسان ،هر کدام از ما به عنوان فرد در
جامعه ،در گروه های کوچک تا جامعه در کلیت اش ،چهار نوع
رفتار را انجام می دهیم .یکی از این چهار نوع ویژگی رفتاری،
می تواند از جنس اقتصادی باشد .ما گاهی در روابط اجتماعی و
تعامالتمان منظورهای اقتصادی داریم .مث ًال در خانواده هر یک
از اعضا رفتارهایی دارند که بعض ًا از جنس اقتصادی هستند؛
مانند پدری که باید منشا درآمد باشد و یا فرزندانی که معموالً
از لحاظ اقتصادی مصرف کننده هستند .جنس دوم ،بعد ارزشی
رفتارهای ماست .قاعدت ًا هر کدام از رفتارهای ما ،تابع نوعی
از ارزش ها است؛ مانند ارزش های دینی ،یا ارزش هایی که
گروه یا نهاد برای فرد تعیین کرده است .ممکن است برخی
عادات یا آداب دینی داشته باشیم و یا اعتقادات خاصی که در
یک گروه جریان دارد و براساس آن عمل می کنیم .جنس سوم
رفتارهای ما ،می تواند اجتماعی باشد .یعنی حالتی تعاملی یا
تبادلی داشته باشد .در واقع رفتارهای ما کنش و یا واکنشی در
مقابل رفتارهای دیگران است .بحث هنجارها هم در این حوزه
قرار می گیرد .چهارمین نوع رفتارهای ما از جنس قدرت است،
که بعضی تحت عنوان بعد سیاسی از آن نام می برند .قدرت در
همه جا جریان دارد و یکی از وجوه الینفک کنش های ماست.
مث ًال نوع اقتدار پدر خانه و نوع عکس العملی که فرزندان نسبت
به این اقتدار نشان می دهند .تفاوتی که در این زمینه وجود دارد،
جایگاه ها را تعیین می کند .به هر حال اقتدار یا قدرت یک
وجه از کنش های ماست ،که کام ًال فراگیر است .این قدرت از
گروهی به گروه دیگر و از نهادی به نهاد دیگر متفاوت است .در
سطح جامعه هم ممکن است شکل دیگری داشته باشد .در جوامع
مختلف ،قدرت از گروه های کوچک تا سطوح باالتر از یک
ویژگی نسبت ًا مشابه برخوردار است ،اما تفاوت هایی هم دارد.
در جوامع توسعه یافته ،قدرت از خانواده تا نهادهای اجتماعی،
تقریب ًا در یک فرایند دموکراتیک سیر می کند؛ اما بالعکس در
کشورهای در حال توسعه -یعنی در جوامعی مثل جامعه ما،-
قدرت تا حد زیادی بر مبنای سلطه و به عبارتی دیگر ،نابرابری
قرار گرفته است .در جوامع دموکراتیک قدرت تا حدی (نه
کام ًال) برابر توزیع شده است .مث ًال همان طور که هابرماس می
گوید ،در کشوری مانند آمریکا مردان نسبت به زنان دارای
اقتدار و سلطه متفاوتی هستند و جایگاه متفاوتی هم دارند ،و
این مطلب در مورد نسبت کودکان به بزرگساالن هم وجود دارد.
بنابراین به نظر می رسد که ،سبک زندگی -یعنی همان
هنجارهایی که افراد به آن تن می دهند -در جوامع دموکراتیک
نسبت به جوامع غیر دموکراتیک به سالیق شخصی فرد نزدیک
تر استِ .
من ایرانی ،با توجه به جامعه ای که در آن زندگی
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«در جامعه ای که دولت اجزای
دیگر کنش را هم -مانند اجزای
اقتصادی ،اجتماعی و ارزشی-
در اختیار گرفته است ،چیزی
به نام "شهروند" نداریم و افراد
به روایتی "مکلف" هستند.
حاکمیت می خواهد به ضرب و
زور ،همه چیز را برایشان تعیین
کرده و آن ها را به سعادت
برساند».

«نهاد خانواده در جامعه ای مثل ما
یک رویارویی جدی با حاکمیت
پیدا کرده است .در واقع خانواده
ها هستند که در حال ترویج
سبک زندگی هستند .این عمالً
با رویکرد حاکمیتی که خودش
را در این زمینه فعال مایشاء می
داند ،در تقابل است».
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می کنم ،در مقایسه با کشورهای دموکراتیک در انتخاب
سبک زندگی ام ،قطع ًا مجبورترم .بعد انتخابی سبک زندگی در
کشورهای دموکراتیک بیش تر از طریق فرد ،و در جوامع در
حال توسعه ،بیش تر اجبار جمع و نهادهای اجتماعی است .این
اجبار از خانواده و نهادهای آموزشی شروع می شود ،تا به دولت
و حاکمیت می رسد .یکی از این نهادهای حاکمیت ،دولت است.
همین ویژگی است که به حاکمیت ها در کشورهایی مثل ایران
که یک کشور در حال توسعه است ،-غلظت داده است .هر چهجامعه کم تر توسعه یافته باشد و اقتدار مرکزی بیش تر باشد،
سلطه هنجارها و ارزش ها و سبک زندگی از باال (حاکمیت)
به افراد بیش تر است .در کشورهای توسعه یافته ،افراد بیش
تر مختارند و قدرت انتخاب بیش تری هم دارند .می رسیم به
جوامعی که ممکن است ویژگی دینی هم داشته باشند .در بعضی
از کشورهای در حال توسعه -مانند ایران ،-نهادهای دینی
توانسته اند حاکمیت را هم به دست بگیرند .در ایران ،حاکمیت
مدعی دینی بودن است .در جوامع دینی سبک زندگی می تواند
از شیوه های برگرفته از دین به افراد تحمیل شود ،که همین
مسئله می تواند فشار و اجبار را بر فرد مضاعف کند.
■■در یک جامعه دینی خصوص ًا اسالمی ،آیا می توان آحاد جامعه
را شهروند قلمداد کرد؟
در مجموع هر چه آن چهار جنس رفتاری -که پیش تر گفتم
(اقتصادی ،ارزشی ،اجتماعی ،قدرت) ،-یکپارچه شده تر باشد،
افراد کم تر مختارند و بیش تر مجبور .جامعه ای مانند جامعه
خودمان را در نظر بگیرید که در آن حکومت دینی شکل گرفته
و اقتصادش هم از نوع دولتی است .حکومت عم ًال می خواهد
همه عرصه ها ،قانونگذاری ها و هنجارها از طریق دولت اعمال
شود .طبیعی است که در چنین جامعه ای ،اساس ًا فرد از دید
دولت مختار نیست؛ بلکه فردی است مجبور .در نتیجه در
جامعه ای که دولت اجزای دیگر کنش را هم -مانند اجزای
اقتصادی ،اجتماعی و ارزشی -در اختیار گرفته است ،چیزی
به نام "شهروند" نداریم و افراد به روایتی "مکلف" هستند.
حاکمیت می خواهد به ضرب و زور ،همه چیز را برایشان تعیین
کرده و آن ها را به سعادت برساند.
البته این یک وجه مسئله است و باید وجه دیگر موضوع را هم
در نظر گرفت .باید ببینیم در جوامعی مثل ما که حاکمیت همه
اجزای کنشی را در اختیار دارد ،تا چه اندازه افراد می توانند از
سیطره نظارت حاکمیت رها باشند .برای مثال ،نهاد خانواده در
جامعه ای مثل ما یک رویارویی جدی با حاکمیت پیدا کرده
است .در واقع خانواده ها هستند که در حال ترویج سبک زندگی
هستند .این عم ًال با رویکرد حاکمیتی که خودش را در این زمینه
فعال مایشاء می داند ،در تقابل است .امروزه رویکرد خانواده ها
در حال به چالش کشیدن رویکردهای حاکمیت در همان چهار
حوزه است .می شود این گونه بیان کرد که حاکمیت ،علی رغم
آن که شعار می دهد ،شهروندان را مختار اعالم می کند و می
گوید که افراد حق انتخاب دارند ،اما در واقعیت در جامعه ما،
چیزی به اسم شهروند وجود ندارد .اما اگر به جامعه نگاه کنیم،
می بینیم که افراد کنشگر اند؛ چرا که جامعه ایرانی ،جامعه کنش
گری است .سال های سال است که در مدارس ما ،در آموزشگاه
های ما و در همه جا ،سبک زندگی ویژه ای را ترویج می کنند
و یا ارزش های خاصی را در کتاب ها تعریف کرده اند که گفته

می شود باید به آن ها عمل شود .حتی تاریخ را آن طور که می
خواهند نوشته اند .اما سوال این جاست که آیا محصول نهادهای
آموزشی ما همان چیزی است که حاکمیت ترویج کرده است؟
ما یک شهروند را داریم که با رویکرد حاکمیت در تقابل است.
حاکمیت در بحث شادی و غم و بسیاری زمینه های دیگر ،با
توجه به اقتدار از باال به پایین اش تالش کرده است که افراد
آن طور که می خواهد عمل کنند .اما آیا حاکمیت با هیچ
چالشی روبه رو نیست؟ هر چه زمان می گذرد ،با چالش های
بیش تری روبه رو می شود .ما امروزه در سطح شهرها ،شاهد
رویارویی ماموران امنیتی با مردم کوچه و بازار هستیم؛ در نوع
لباس پوشیدن ،آرایش ،مهمانی ها ،شب نشینی ها و خیلی زمینه
های دیگر .این نشان می دهد جامعه هم چنان زنده است .جامعه
ای را می بینیم که علی رغم ده ها سال تالش حاکمیت برای
سمت و سو دادن به سبک زندگی ،افرادی دارد که به شیوه های
خاصی که خود می پسندند ،عمل می کنند و حاکمیت هم هر
روز در حال عقب نشینی است .تنها جایی که شاید بتوان گفت
شهروندان در آن کنشگر فعال نیستند ،حوزه بین المللی است.
آن هم به این خاطر که حوزه بین الملل جایی نیست که افراد
بتوانند در آن ترتیب فعالیت و کنش دهند و حاکمیت می تواند
هر طور که بخواهد عمل کند .اما در تمام حوزه های دیگر ،عم ًال
مردم توانسته اند حاکمیت را به چالش بکشند .البته حاکمیت
ایران شامل دو بخش است؛ بخشی که هیچ حرفی از شهروند
نمی زند و بخش جمهوریت اش که حرف از شهروند و حقوق
شهروندی می زند؛ با این حال این بخش هم عم ًال در چارچوب
حقوق شهروندی و گفته هایش عمل نمی کند .شهروندان در
ایران نشان داده اند که کنشگر فعال اند و توانسته اند در همین
حوزه سبک زندگی ،نظام را به چالش بکشند.
■■قشرهایی که ضدیتی با ایدئولوژی حاکم ندارند به چه طریقی
سبک زندگی حاکم را دریافت و می پذیرند ،و
همین امر چگونه باعث تحت فشار قرار گرفتن
بقیه اقشار که نسبتی با این سبک زندگی
ندارند ،می شود؟
به هر حال در هر مقطع زمانی که حاکمیتی
شکل می گیرد ،مربوط به شرایط همان دوره
است و طرفداران خودش را دارد .طرفدارانی
که غالب می شوند و آن قشدر اهمیت پیدا
می کنند که می توانند قدرت را در همه ابعاد
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در
اختیار بگیرند؛ مانند آن چیزی که در سال 57
اتفاق افتاد و یا آن چیزی که پنجاه و اندی سال قبل تر از آن
که نظام پهلوی حاکم بود .همه این حکومت ها زمانی از یک
مقبولیت نسبی برخوردار بوده اند .دستکم اکثریت افراد جامعه،
زمانی که آن حاکمیت ها با آن ویژگی ها شکل گرفتند ،ساکت
بوده و آن را به چالش نکشیدند .بنابراین هر حاکمیتی در یک
دوره زمانی خاص نزدیک به اراده عموم یا همان اراده اجتماعی
است .اما با توجه به این که جامعه پویاست و به تدریج در مسیر
تغییرات خود پیش می رود ،عم ًال یک برابرنهاد شکل می گیرد.
فرض کنید که وقتی یک نهادی موجود است ،عده ای با توجه
به تغییرات و تحوالتی که در عرصه های سیاسی و اجتماعی در
دنیا اتفاق می افتد ،کم کم خود را در نقطه مقابل وضعیت قبلی

«در نهایت به جایی می رسیم که
سر با بدنه تفاوت اساسی پیدا
می کند .طبیعت ًا آن سر دیگر
نمی تواند ،بدنه را مدیریت کرده
و جامعه را کنترل کند .بنابراین
تضادها جدی تر و شکاف
های درون حاکمیت عمیق تر
می شود .در چنین شرایطی
هر مسئله ای می تواند تهدید
حاکمیت لحاظ شود و هر چیزی
به عنوان عامل تخریب به حساب
می آید .به همین دلیل است که،
حاکمیت ها در اواخر عمرشان
همه چیز را امنیتی می بینند».
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قرار می دهند و به این وسیله خودشان را می شناسند و از آن
هویت می گیرند .آن ها از نهاد موجود فاصله گرفته و با این
فاصله گرفتن ،مداوم رشد می کنند .بنابراین با این که حاکمیت
هم چنان ارزش ها و هنجارهای خودش را ترویج و اعمال می
کند ،با گذشت زمان ،به تدریج ،تغییرات اجتماعی جدی تر شده
و فوج فوج ،جمعیت هایی پدید می آیند که خودشان را برابر
نهاد حاکمیت و ارزش ها ،هنجارها و سبک زندگی که اعمال
می کند ،قرار می دهند .خود حاکمیت هم در خالل این تغییرات
از یک دستگی خارج می شود .مث ًال در مرحله اول زمانی شکل
گیری یک حاکمیت ،جمعیت زیادی در مورد هنجارها و ارزش
ها و سبک زندگی آن در همه ابعادش توافق دارند ،اما به تدریج
در درون خود حاکمیت نیز عده ای در موضع برابرنهادش قرار
می گیرند .در واقع هر روز حاکمیت کوچک و کوچک تر و
عناصر درونش کم و کم تر می شود .یعنی عم ًال مواجهه بین
جامعه و حاکمیت ،موجب تغییرات جدی تری می شود .در واقع
این تضادها خودش عامل تغییرات وسیع و پیش روی تحوالت
اجتماعی است.
■■به نظر شما حاکمیت با قشر بزرگی از جامعه که امروزه در
ِ
احقاق خواسته های مدرن خود پافشاری
تضاد با حاکمیت بر سر
می کنند ،چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا سرکوب ها را تشدید
می کند یا در نهایت به وضعیت جدیدی ،سازگارتر با این
خواسته ها ،تن خواهد داد؟
این که حاکمیت که و یا چه هست ،اهمیتی ندارد .مهم آن است
که حاکمیت محصول شرایط خاصی است که در آن جامعه،
خودش را بر اساس آن بازنمایی می کند و با تغییراتی که به
مرور زمان اتفاق می افتد ،فرد خودش را از آن متمایز کرده و
تغییر می دهد .بنابراین به جایی می رسیم که ،بخش عظیمی از
جامعه به گروهی که خواهان تغییر است ،می پیوندد؛ مخصوص ًا
جوان ها ،گروه های آکادمیک و دانشگاهی و
بعد از آن نسل به نسل ،گروه های دیگر مانند
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به این تغییر می
پیوندند .در پی آن حاکمیت عناصر خودش را
بیش تر از دست داده و انسجام درونی اش از
بین می رود .در نهایت به جایی می رسیم که
سر با بدنه تفاوت اساسی پیدا می کند .طبیعت ًا
آن سر دیگر نمی تواند ،بدنه را مدیریت کرده
و جامعه را کنترل کند .بنابراین تضادها جدی
تر و شکاف های درون حاکمیت عمیق تر می
شود .در چنین شرایطی هر مسئله ای می تواند
تهدید حاکمیت لحاظ شود و هر چیزی به عنوان عامل تخریب
به حساب می آید .به همین دلیل است که ،حاکمیت ها در اواخر
عمرشان همه چیز را امنیتی می بینند .ترس و نگرانی پدید می
آید ،طوری که هر چیزی آن ها را به وحشت می اندازد و برای
آن ها یک مواجهه سخت امنیتی است .این ها همه به عبارتی
نشان دهنده آن اضمحالل درونی است که آن ها در فرایند تغییر
دچارش می شوند و چاره ای ندارند ،جز آن که فرآیند تغییر را
پذیرفته و استحاله شوند و یا این که طی یک تضاد شدید ،با
فروپاشی کنار آیند.
■■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

اجتماعی

■■گذران عمر در گودال اسارت
فاطمهمحمدی
فعال حقوق بشر

نهادها و اشخاص وابسته به قدرت نه تنها همواره سعی بر دخالت
در حریم خصوصی شهروندان ،بلکه تصمیم گیری برای تعیین
سبک زندگی آن ها را نیز در دستور کار خود دارند .با اطمینان
می توان گفت تاکنون همه آن چه که برای توجیه دخالت ها
و تصمیم گیری ها در ابعاد گوناگون زندگی شهروندان توسط
مقامات حکومتی مطرح شده ،چیزی جز بهانه های واهی نبوده
است.
حکومت ها از جانب شهروندان انتخاب می شوند .امکانات
مملکت و حق اتخاذ تصمیمات کالن مانند امانت به اشخاصی که
به مردم وعده ساخت و مدیریت کشوری موفق تر و پیشرفته تر
می دهند ،تفویض می شود و تداوم حفظ قدرت و حکومت منوط
به امانت داری ،اثبات صالحیت و کارآمدی آن است.
یکی از علل اصلی که نهادها و مقامات حکومتی به خود اجازه
تصمیم گیری در حیطه زندگی خصوصی شهروندان را می دهند،
عدم وجود دیدگاه "انسا ِن دارای کرامت و ارزش" نسبت به
شهروندان توسط حکومت است .نباید فراموش شود که "انسان"
ِ
صرف انسان بودن دارای ارزش و کرامت است و محق است
به
از حقوق بشر بهره مند شود .اگر نهادها یا اشخاص صاحب قدرت
برای انسان ،کرامت و ارزش قایل نیستند ،ریشه آن را باید در
عقاید باطل گذشته هم چون فلسفه های به جامانده از دوران
قدیم و هم چنین شیوه نگاه آنان به موجودی به نام "انسان"
پیدا کرد .حکومتی که برای تک تک شهروندان حقوق برابر
و شهروندی لحاظ نمی کند ،اساس ًا در شناخت "انسان" دچار
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ضعف است و توقع رعایت حقوق بشر از آن کاری عبث و
بیهوده است.
با نگاه از زاویه ای دیگر ،نهادهای سیاسی و امنیتی که به نحو
گفته شده با شهروندان در تعامل هستند ،در واقع آن ها را
کودک و خود را والد اطالق می کنند .والدی که کودکش را
بی خرد و محتاج به امر و نهی در هر موضوعی می داند و حق
انتخاب ،مطالبه گری ،درخواست توضیح و تبیین مسایل ،آزادی
و سایر حقوق بدیهی را برای کودک به رسمیت نمی شناسد.
برند محصوالت مورد استفاده شهروندان ،وبسایت ها ،نگهداری
ماهواره ،اپلیکشین های مورد استفاده شهروندان ،نوع پوشش و
آرایش ،معتقدات دینی و ایدئولوژیک ،گرایش های سیاسی،
بیانات ،مکتوبات ،مرز انتقادات ،مقاصد گردشگری ،رشته های
ورزشی -به خصوص برای زنان ،-نحوه برگزاری میهمانی ها،
نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی و موارد متعدد دیگر از
جمله نمونه هایی هستند که نظام حاکم هر یک را تا حد زیادی
تحدید و عم ًال حق انتخاب سبک زندگی را از آحاد ملت سلب
کرده است .محدوده این دخالت ها از خیابان ها و اماکن عمومی
فراتر رفته و به داخل خودرو و منازل شهروندان نیز رسیده است.
این دخالت ها از سخنرانی های مقامات بلندپایه گرفته تا وضع
قوانین ،نمود پیدا کرده است .مسئله ای که در این نوشته ،به
صورت موردی به آن پرداخته می شود ،ممنوعیت تردد به همراه
حیوانات خانگی ،خصوص ًا سگ گردانی است.
گرداندن حیوانات خانگی باالخص سگ ها مورد توجه حکومت
قرار گرفته؛ تا آن جا که نسبت به این امر جرم تراشی کرده و
قوانینی برای برخوردهای قهرآمیز با شهروندانی که همراه با حیوان
خانگی تردد می کنند ،وضع کرده است .شهروندی عادی که تنها
اقدام به نگهداری سگ و گرداندن آن نموده ،مجرم شناخته شده
و مجازات می شود .وضعیت موجود هیچ گونه شباهتی با یک
جامعه مدرن و آزاد ندارد و خالء دموکراسی ،آزادی و رعایت
حقوق شهروندی را بیش از پیش در سطح جامعه نمایان می کند.

آن چه الزم به ذکر است ،آن است که حکومت در توجیه دخالت
های نابجای خود در تعیین سبک زندگی شهروندان ،ناتوان است
و اظهاراتی تمام ًا متعارض و بی پایه و مصداق ارائه می دهد.
گویی در بین مقامات نیز درخصوص ممنوعیت گرداندن سگ
اطالع رسانی و شفاف سازی نشده است .آن ها ،خود نیز به علت
اصلی مخالفت با برخی آزادی های طبیعی و بدیهی واقف نیستند
و تنها در راستای افزایش محظوریت شهروندان گام برمی دارند.
برخی مقامات و مخالفان گرداندن حیوانات خانگی ،بهانه عدم
رعایت نکات بهداشتی را برای توجیه اعمال محدودیت ها مطرح
نموده اند.
"حیوانات خانگی متداول" ( )1همان طور که از معنای این
اصطالح قابل استنباط است ،بی خطر هستند و صاحبان آن
موظف اند نکات بهداشتی را لحاظ کنند .حیوانات خانگی متداول
امنیت جانی ،روانی ،بهداشتی و غیره را سلب نمی کنند .البته
نمی توان بیماری های مشترک انسان و حیوان را انکار کرد ،اما
به طور معمول صاحبان حیوانات خانگی موارد و نکات بهداشتی
را رعایت می کنند .اما عدم توجه برخی افراد به این موضوع،
توجیهی برای ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی نیست .بهتر
آن است قوانینی وضع شود که صاحبان حیوانات خانگی را
ملزم به رعایت نکات ضروری کند .وضع قوانین هوشمندانه بر
اساس نیاز و شرایط جامعه تا حد زیادی از مشکالت موجود می
کاهد .توجه افراطی به ایدئولوژی و فرهنگ مورد پسند حکومت
یادآور آپارتاید است که در هر عرصه موجب پسرفت جامعه و
کشور می شود.
شدت فشار و برخورد با افراد به حدی است که یکی از شهروندان
عادی که در منزل سگ خانگی نگهداری می کند ،از مصاحبه
شدن بدون ذکر مشخصات نیز بیم دارد و تنها به ذکر چند جمله
اکتفا می کند.
او می گوید« :به شدت با کسانی که سگ به خیابان می برند
برخورد می شود و من مجبورم فقط از کوچه های اطراف منزل
برای گرداندن و بیرون بردن سگم از خانه استفاده کنم».
برخی دیگر از دیدگاه ایدئولوژیک به موضوع نگهداری و
گرداندن حیوانات ،خصوص ًا سگ های خانگی می پردازند و
احکام غیرقابل قبول صادر می کنند.
«سگ هایی که بدلیل زیبایی نگهداری می شوند ،به عنوان
"مال" محسوب نمی شوند و نباید به مکان های عمومی برده
شوند» .این تنها یک نمونه از موارد مطروحه توسط مقامات در
خصوص توجیه ممنوعیت سگ گردانی است.
تصمیم گیری برای آحاد ملت از دریچه ایدئولوژی حاکم به
دور از تکثرگرایی است .نبود تکثرگرایی که مترادف با استبداد
است ،از بارزترین ویژگی های منفی حکومت ها تلقی می شود.
در موارد دیگر "احتمال حمله حیوانات خانگی به عابرین" علت
مخالفت با سگ گردانی عنوان شده است.
از نمونه های تعجب برانگیز دیگر ،اظهارات اخیر دادستان
عمومی و انقالب شهرستان فردیس است .او طی نامه ای خواست
که "به محض مشاهده" افرادی که اقدام به آوردن سگ در سطح
شهر ،معابر عمومی و پارک ها به عنوان "تفریح یا خودنمایی"
می کنند ،برخوردهای قهرآمیز صورت گیرد .در متن این نامه آن
چه مبرهن است ،علت برخورد با افراد ،نه احتمال حمله به عابرین
است ،نه مشکالت بهداشتی و نه موارد دیگر .چرا که تاکید شده
"به محض مشاهده" با افراد مزبور که قصد "خودنمایی" دارند،
برخورد شود .حکومت حتی در قصد و نیت افراد نیز دخالت می
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کند و برای کنترل تفکر و تفریحات آن ها به تشکیل پرونده و
مجازات متوسل می شود .شیوه های قهرآمیز هیچ گاه موفقیت
آمیز نبوده و شکست این گونه شیوه های برخورد با شهروندان
در راستای تحقق اهداف حکومت ها مسبوق به سابقه است.
ممنوعیت سگ گردانی و حتی حضور سگ در خودرو ،طبیعتاً
ممنوعیت نگهداری سگ در منزل را به دنبال دارد؛ چرا که اگر
بیرون بردن سگ یا هر حیوان خانگی دیگری جرم و ممنوع
باشد ،افراد ناگزیرند برای جلوگیری از ایراد صدمات روحی به
آن ها از نگهداری شان صرف نظر کنند.
آن چه از رویه موجود استنباط می شود ،تحمیل قوانین جبری
حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی رسمی حکومت است .این اقدامات
در جهت گسترش زندگی و فرهنگ بر مبنای ایدئولوژی رسمی
کشور و حذف دیگر ایدئولوژی ها و فرهنگ ها است .حکومت
نه تنها اجازه ظهور فرهنگ های متفاوت -صرفا متفاوت نسبت
به ایدئولوژی حاکم و نه در تضاد با آن -را نمی دهد ،که احترامی
برای تنوع عقاید و سبک های زندگی منتخب شهروندان قائل
نیست؛ تنوعی که از زیبایی ها و جذبه های جامعه محسوب می
شود ،اما حکومت قادر به درک آن نیست و در نتیجه آن را مورد
سرکوب قرار می دهد.
ً
قانون ممنوعیت سگ گردانی اگر چه رسما در مجلس شورای
اسالمی به تصویب نرسیده است ،اما نیروی انتظامی با افرادی که
اقدام به گرداندن سگ های خانگی می کنند ،برخورد می کند،
تشکیل پرونده می دهد و شهروندان مرتکب به این جرم نانوشته
را مجازات می کند .قوانین در ارتباط با گرداندن حیوانات
خانگی در اماکن و معابر عمومی باید به گونه ای باشد که نه
حقوق فردی شهروندان را پایمال کند و نه تعرض به حقوق
اجتماعی قلمداد شود .افرادی که دارای سگ های خانگی
هستند ،به عنوان شهروندانی که حیوان خانگی نگهداری می
کنند حق و حقوقی دارند و اگر از داشتن یا گرداندن حیوانات
خانگی منع شوند ،حقوق فردی و شهروندی آنان زیر سوال می
رود .برخی معتقدند گرداندن سگ و دیگر حیوانات خانگی در
معابر عمومی ورای حریم شخصی و زندگی خصوصی است و
وارد حریم اجتماعی شده است .باید توجه داشت که مرز حقوق
فردی و اجتماعی گاه آن چنان باریک و ظریف است که برای
تشخیص آن ممکن است دچار اشکال شویم و به اشتباه از حقوق
فردی برای حفظ حقوق اجتماعی یا بالعکس صرف نظر نماییم.
اما آن چه که مسلم است ،راهکار موثر را نباید در ممنوعیت
گرداندن حیوانات خانگی جستجو کرد .در امر گرداندن
حیوانات خانگی مواردی مانند هدایت و کنترل مسیر حرکت آن
ها و جمع آوری مدفوع از سطح معابر باید مدنظر قرار گیرد .به
طور قطع ،زندگی در اجتماع در سایه توجه و رعایت نکاتی ساده
امکان پذیر خواهد بود.
باید برای حفظ اعتدال و حفظ حقوق فردی و اجتماعی قوانینی
وضع شود؛ قوانینی که نه بر پایه تحمیل فرهنگ ایدئولوژیک به
آحاد ملت که بر پایه حفظ حقوق فردی ،اجتماعی و شهروندی
باشد.
پانوشت:
 - 1حیوانات خانگی به دو گروه حیوانات خانگی متداول و غیر متداول
تقسیم می شوند .سگ و گربه از حیوانات خانگی متداول محسوب می شوند
و حیواناتی مانند همستر و انواع مار از حیوانات خانگی غیر متداول به شمار
می آیند.

حقوقی

■■مرزهای ناپیدای حریم خصوصی
و دخالت حکومت در زندگی شهروندان
فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

حریم خصوصی عموم ًا به عنوان خط قرمزی برای جلوگیری از
ورود دیگری به زندگی شخصی افراد در نظر گرفته می شود.
انسا ِن قرن بیست و یکم در دنیایی به سر می برد که حریم
خصوصی اش گاه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و وجود گسترده
شبکه های اجتماعی به اشکال مختلفی ،بدون این که از آن
آگاهی داشته باشد ،نقض می شود .اما نباید چنین پنداشت که
وجود چنین شرایطی ،ما را برای پذیرش نقض حریم خصوصی
در هر شکل و قالبی اقناع نماید.
در سوی دیگر نقض حریم خصوصی به واسطه پیشرفت
تکنولوژی و فناوری ،نقض حریم خصوصی توسط دولت ها و
حکومت ها قرار دارد که سابقه ای به مراتب طوالنی تر و ابعاد
گسترده تری نیز دارد .مسئله آزادی های فردی و حریم خصوصی
شهروندان و دخالت حاکمیت و میل به احاطه و کنترل آن ،امر
مهمی است که مسلتزم بررسی از چندین بعد مختلف است و
یکی از مهم ترین جلوه های نقض حریم خصوصی و دخالت در
زندگی شهروندان به شمار می آید که حاکمیت ایدئولوژیک
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جمهوری اسالمی در ایران -که تمامی ویژگی های یک حکومت
تمامیت خواه را داراست  -به مسئله حریم خصوصی شهروندان
نیز حساسیت فراوانی دارد و در طول چهل سال گذشته با قدرت
هرچه تمام تر ،سعی در کنترل و ورود به این فضای شخصی را
داشته و دارد.
در دست داشتن و کنترل حریم خصوصی شهروندان از جانب
جمهوری اسالمی ایران را باید از چندین منظر ایدئولوژی اسالمی،
قانون اساسی ،قانون شهروندی ،و مسایل سیاسی و امنیتی مورد
بررسی قرار دارد .تمامی این مسایل به صورت پیچیده ای نیز در
هم گره خورده اند که متاسفانه مجال بررسی همه این جنبه ها در
این نوشتار نیست .اما از آن جایی که بسیاری از قوانین تدوین
شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی برگرفته از فقه اسالم
شیعی است ،لذا باید این مورد را نه تنها در اولویت قرارداد،
بلکه واقف بود که این ایدئولوژی اسالمی است که خط مشی
قانون اساسی کشور و حقوق شهروندی را تعیین می کند و فقه و
تدوین قانون در یک مسیر ،یعنی ارضای امیال حاکمیت حرکت
می کنند .نکته بعدی اجرای صحیح این قانون و شرط و شروط
هایی است که برای آن در نظر گرفته شده است.
آیت اهلل خمینی در سال  1361فرمانی  8ماده ای را خطاب به
قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسالمی شدن
قوانین صادر کرد و طبق این فرمان ،ورود بدون اجازه به منازل
و محل کار افراد ،شنود تلفن ،گوش دادن به نوار و ضبط صوت
دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای

آن را ممنوع و مصداق جرم دانست.
با وجود صدور چنین فرمانی از جانب رهبر وقت انقالب ،در
قانون اساسی جمهوری اسالمی نمی توان هیچ اصلی را یافت
که مشخص ًا به موضوع حریم خصوصی شهروندان پرداخته باشد
و تعریف دقیق و مشخصی از آن ارایه نماید .اصل  25قانون
اساسی به صورت کلی و بسیار مبهم مسایلی را بیان کرده که
شاید بتوان تنها موردی دانست که اشاره ای غیرمستقیم به مسئله
حریم خصوصی دارد یا دست کم می توان از آن چنین استنباط
کرد .به موجب این قانون« :بازرسی ،نرساندن نامه ها ،ضبط و
فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آن ها ،استراق سمع و هرگونه
تجسس ممنوع است ،مگر به حکم قانون».
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران سال  1395در جلسه هیات
دولت درباره دخالت دولت و ارگان های دولتی در زندگی
خصوصی مردم گفت« :چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی
بخواهد با  اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد .آزادی مردم با
آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود
و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی
شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود
کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته
باشد .حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت
کنیم ،جز در زمینه اجرای قانون».
با توجه به سخنان رئیس جمهور ایران و اصل  25قانون اساسی،
سوالی که پیش روی ما قرار می گیرد این است که قانون چگونه
به حریم خصوصی شهروندان نگاه می کند و چه تعریفی از آن
دارد؟ ارجاع دخالت در زندگی خصوصی شهروندان با در نظر
گرفتن این که تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده ،تا
چه حد می تواند دست نهادهای قضایی و امنیتی را برای توسل
جستن به قانون باز بگذارد؟
در واقع اگر فرمان  8ماده ای آیت اهلل خمینی را در نظر نگیریم،
هیچ تعریف و اصل مشخصی در مورد حریم خصوصی و حد و
حدود آن در قوانین جمهوری اسالمی وجود ندارد و این ،دست
حاکمیت علی الخصوص دست نهادهای امنیتی-انتظامی را برای
تعیین حد و حدود به طبع نیاز و مصلحت باز می گذارد.
در سوی دیگر ورود به حریم خصوصی شهروندان به دلیل اجرای
قانون -که همواره مورد اشاره مسئوالن برای توجیه دخالت های
نه گاه و بی گاه ،بلکه بیش از حد در زندگی و حریم خصوصی
شهروندان است ،-باید مسئله ای عقیدتی و مهمی به نام "امر به
معروف و نهی از منکر" را نیز مورد توجه قرار داد .در موارد
متعددی ،اگر قانون جوابگوی عطش نهادهای دولتی و امنیتی
برای دخالت در زندگی خصوصی مردم نبوده باشد ،اصل دینی
امر به معروف و نهی از منکر ،این خالء را برای آنان پر کرده
است.
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از جمله رایج ترین دخالت های نهادهای امنیتی-انتظامی
حکومت جمهوری اسالمی در حریم خصوصی شهروندان ،برهم
زدن مهمانی ها و پارتی های خصوصی و دستگیر کردن افراد
به جرم شرکت در مهمانی مختلط است .این مورد به وضوح
جزو مواردی است که برخورد با آن از امر به معروف و نهی
از منکر سرچشمه می گیرد .ماموران نیروی انتظامی عموم ًا با
توسل به این شبه قانون ایدئولوژیک -که در ایران رواج بسیار
دارد و در مورد حجاب اجباری نیز در ابعاد مختلف مورد استفاده
قرار می گیرد ،-مهمانی های خصوصی که در منازل شخصی و
یا فضاهای کام ًال غیرعمومی برگزار می شود را برهم می زنند
و عامالن و شرکت کنندگان در آن را به عنوان مجرم دستگیر
می کنند.
ضرب المثل معروف "چهار دیواری اختیاری" که از قدیم االیام
به موضوع ضرورت حفظ و احترام به حریم خصوصی افراد اشاره
دارد ،این جا کام ًال از معنا تهی می شود و زمانی که شهروندان
در خانه -که خصوصی ترین مکان آن ها محسوب می شود،-
حق برگزاری مهمانی را آن گونه که خودشان می پسندند ،ندارد؛
ما را مجدداً در مقابل این پرسش قرار می دهد که چه چیزی می
تواند حریم خصوصی باشد؟ آیا اساس ًا حریم خصوصی با وجود
چنین شرایطی در چهارچوب جمهوری اسالمی معنا و مفهومی
خواهد داشت یا اص ًال وجود دارد؟
در خصوص ِ
مورد مهمانی ها که اشاره شد ،با این که طبق قانون
گرفتن مهمانی های مختلط و شرکت در آن جرم محسوب نشده،
اما حکومت سعی می کند با استدالل هایی مانند احتمال برقراری
رابطه نامشروع و استفاده از مشروبات الکلی و موادمخدر،
شرکت کنندگان را دستگیر کند .بر پایه این فرضیه (حتی اگر
معلوم هم شود که دخالت و ورود به مهمانی ها به این دلیل نباید
جایز باشد) و جلوگیری از بروز چنین جرایمی (هر چند که قرار
است در فضای خصوصی اتفاق بیافتد) حکومت این اجازه را
به نهادهای انتظامی و امنیتی می دهد تا در مهمانی های مردم
سرک کشیده ،فضای خصوصی آن ها را به حیطه فضای عمومی
برای جلوگیری از بروز احتمالی جرم (از دید حکومت) تبدیل
کند .حکومت هر چند سعی می کند چهره "دایه مهربان تر از
مادر" را برای شهروندان نمایان کند ،اما اساس ًا حق دخالت در
این عرصه را نه تنها نداشته ،بلکه فرصتی در دست آن هاست
برای سرکوب ،ایجاد وحشت و کنترل هرچه بیش تر مردم در
جنبه های مختلف.
از این رو تاریخ چهل ساله حاکمیت جمهوری اسالمی با دخالت
های مداوم در زندگی خصوصی مردم همراه بوده و هست .کنترل
فضای خصوصی مردم از همان اولین روزهای به وقوع پیوستن
انقالب به دلیل مسایل امنیتی و حذف مخالفان آغاز و تاکنون به
دالیل و روش های مختلف ادامه پیدا کرده است.

دانشجویان

■■گام به گام تا دانشگاه امنیتی
نگاهی به "تخلفات دانشجویان در فضای مجازی"

امکانش فراهم می گردد .اقبال مردمی هم به دانشگاه باال بود.
حتی مردم کوچه و بازار هم چشم به دانشگاه داشتند و فعالیت

هایش را رصد می کردند .این برای تمامیت خواهان که اکثر

مجید دری
فعال مدنی

شکست هایشان را از ناشی از دانشگاه می دیدند ،منطقه خطر
تلقی می شد؛ پس باید فکری به حالش می کردند .زاهدی و

در دهه های  ۷۰و  ،۸۰دانشگاه حرف اول را می زد .در قبال «کمیته انضباطی حق خود دانشجو ،وزرای علوم دولت های نهم و دهم با روی کار آوردن
زیاده خواهی ها هرچند با هزینه بسیار ،می ایستاد و تنها به دانست که به هر مسئله ای وارد افرادی که بعض ًا مدرک دانشگاهی هم نداشتند ،پروژه تضعیف
ژست آوانگارد بودن بسنده نمی کرد؛ بلکه تالش می کرد که با شود و فعالین سیاسی و اجتماعی دانشگاه را شروع کرده و با جدیت ادامه دادند .حاکمیت هم که
حمایت از مطبوعات تا تاثیرگذاری در انتخابات و حمایت از تا صنفی و مدنی را به زیر ضرب از حمایت بی دریغ  خود از احمدی نژاد و بر روی کار آمدنش
روشنفکران و برگزاری جلسات متعدد اجتماعی-سیاسی ،جزو برده و با احکام سنگین انضباطی بسیار خرسند بود ،مستانه هر آن چه می کرد ،می ستودند و
با قلع و قمع فعاالن دانشجویی و در مقابل ،با قدرتمند کردن
عملکردش گردد .هر زمان هم الزم می دید ،دست به کار می شد مواجه کند.».
و با برگزاری تجمعات گوناگون و سخنرانی های آتشین(هر
بسیج دانشجویی ،هرچه بیش تر در جهت جامه عمل پوشاندن به
چند در داخل دانشگاه) وارد عرصه عمل می شد.

بازوی قضایی دانشگاه -یا همان کمیته انضباطی ،-بر اساس
بندهایی می توانست دانشجویان را محکوم کرده و جلوی
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فعالیتشان را بگیرد؛ اما به دلیل قدرت و انسجام دانشجویان و

پیگیر و مستمر دانشجویان یا به هدف نمی خورد ،یا به سختی

داشتند ،-به حمایت بی چون و چرا از آن پرداختند .کمیته
سیاسی و اجتماعی تا صنفی و مدنی را به زیر ضرب برده و با

دانشگاه ،این امر به دشواری هر چه بیش تر انجام می گرفت.

سوم ،به هم ریخت .حاکمیت پی برده بود که تیرهایش با حضور

حکومتی و دست نشانده هایشان -که اکنون هر کدام سمتی

انضباطی حق خود دانست که به هر مسئله ای وارد شود و فعالین

گاهی ابهام در بندهای مقرر و البته اغماض و همکاری مسئولین
این رویه و بسیاری از معادالت ،با روی کار آمدن معجزه هزاره

اهدافشان کوشیدند .کمیته انضباطی هم قدرتمند شد و مسئولین

احکام سنگین انضباطی مواجه کند .احزاب هم پشت دانشگاه
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را خالی کردند و آن چه ماند ،همان چیزی بود که حاکمیت می

خواست .حاال دیگر فعالیت دانشجویی به امور خودش هم نمی
توانست برسد .فعالیت هایی هم اگر صورت می گرفت ،در آن

هایی که صورت گرفت ،برای این که اقتدار خود را نشان دهند،

فضای تمامیت خواه ،سرکوب می شد.

دانشگاه سال ها در این خفقان زیست تا این که روسای دانشگاه

علی رغم قول وزارت علوم مبنی بر پیگیری وضعیت آن ها،
بعض ًا با احکام سنگین قضایی روبه رو شدند .این نقطه عطفی

خواستند ،اعمال کردند و حال در مواجهه با همان تغییرات ،اراده

های دانشگاه ،در دانشگاه و توسط کمیته انضباطی رسیدگی می

ها در سال  ۹۲آرام آرام عوض شدند ،اما آن ها نیز محافظه

بود که نباید به راحتی از کنار آن رد شد .تا قبل از آن فعالیت

کارانه عمل کردند .مدیران احمدی نژاد ،تغییراتی را که می

شد ،اما اکنون فعالیت دانشجویی در دانشگاه جرم تلقی می شود.

ای جهت تغییر نبود .کم کم مجوزهایی جهت فعالیت صادر شد،

اما انگار حاکمیت به این هم رضایت نداد .این بار دانشگاه هم

اما با نظارت خود دانشگاه .وقتی دانشگاه باید صالحیت افراد

برای این که از قافله عقب نماند طی آیین نامه هایی ،فعالیت

را برای شرکت در انتخابات فالن تشکل دانشجویی صادر می
کرد ،نشان از آن داشت که فعالیت دانشجویی صرف ًا زیر نظر ما

دانشجویان در خارج از دانشگاه را هم مشمول قوانین درون
دانشگاه قرار داد" :اضافه شدن تخلف فضای مجازی و آیین

امکان پذیر است و از آن جایی که بیش تر روسا ،سعی در حفظ
سمت داشتند محافظه کاری را پیشه خود قرار داده و هم چنان
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دانشجویانی را که به زعم آن ها رادیکال بودند ،رد صالحیت
می کردند .کمیته دانشجویی هم چنان با قدرت ادامه می داد.

جلوگیری نشود ،چندی بعد جزو قوانین الینفک ،تلقی خواهد

شد.

ِ
قوانین خارج از عرف این چنینی ،باعث تضعیف هر
عوارض

آیین نامه های دانشجویی مالک های ریز و بی اهمیت را در
دستور کار خود قرار دادند .مث ًال اگر دانشجویان از مالک های

چه بیش تر دانشگاه خواهد شد .چماق کمیته انضباطی اکنون

تعیین شده دانشگاه در پوشش خود تمرد می کردند ،به کمیته

«این آیین نامه از اساس ناقض

صنفی بیش از طبع مدیران بود ،به کمیته انضباطی معرفی می

رغم وعده های مکرر ،باعث می

تحمیل ها نرفتند.

امن».

انضباطی معرفی می شدند .اگر فعالیت های اجتماعی و یا حتی

حقوق شهروندی است و علی

شدند .اگرچه دانشجویان و مسئوالنی نیز بودند که زیر بار این

شود که دانشگاه امنیتی شود نه

به هر روی ،بازوی قضایی مدیران دانشگاه اکنون قدرتمند شده

نامه انضباطی دانشجویان"؛ بدعتی  نو که اگر از اجرایی شدنش

هم در داخل دانشگاه و هم خارج از دانشگاه بر سر دانشجوست
و دخالت در فعالیت های اجتماعی او خارج از دانشگاه را هم،
زیر نظر خواهد گرفت .این آیین نامه از اساس ناقض حقوق

شهروندی است و علی رغم وعده های مکرر ،باعث می شود که
دانشگاه امنیتی شود نه امن .این که دانشجویان و تشکل های
دانشجویی چه برخوردی با آن کرده و خواهند کرد ،بسته به
تصمیم خودشان است؛ اما جامعه مدنی و فعالین سیاسی باید با

است و فعالیت های دانشجویی را زیر نظر دارد .منتها تا این جا

تحت فشار قرار دادن دولت و اعتراض به آیین نامه های مشابه،

فقط بحث دانشگاه بود .سال  ۹۶تعدادی از دانشجویانی که در

خواهان ملغی شدن این آیین نامه ها شوند و به جای خط و ربط

دانشگاه تجمع کرده بودند ،توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده

دادن به دانشجویان و تعیین تکلیف برای آن ها ،به حمایت از

و به دادگاه معرفی شدند .دخالت  نیروهای امنیتی در دانشگاه
ِ
مقابل اعتراض
مسبوق به سابقه بود ،اما نه در این حد علنی .در

ساحت دانشگاه و دانشجو برخیزند.
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گفتگو
■■آیت اهلل معصومی تهرانی:
خوردن روزه در مالءعام ،نه مجازات دارد و نه حرام است
گفتگو از علی کالئی

آیت اهلل عبدالحمید معصومی تهرانی ،روحانی نام آشنا و
ساکن تهران است که در حدود سه دهه اخیر ،به دلیل فعالیت
ها و نظرات خاص فقهی خود ،بارها طعم زندان و شکنجه و
برخوردهای امنیتی در جمهوری اسالمی را چشیده است .وی
که از شاگردان مراجع و روحانیان صاحب نامی چون سید احمد
خوانساری ،محمدتقی داودی ،حسن سعید تهرانی ،مجتبی تهرانی
و محمدرضا مهدوی کنی بوده ،از مراجع عظامی چون آیت اهلل
گلپایگانی ،آیت اهلل مرعشی و آیت اهلل خوئی اجازه اجتهاد خود
را دریافت کرده است.
کارنامه آقای معصومی تهرانی نشان می دهد که در تمام این
سال ها در تالش بوده تا بر همزیستی میان ادیان و مذاهب در
همه جای جهان تاکید کند .این هنرمند خوشنویس ،نقاش و
تذهیب گر بارها آثاری از خود را به معتقدان ادیان و مذاهب
دیگر تقدیم کرده است.
چند روزی پس از پایان ماه رمضان امسال ،با این روحانی منتقد
جمهوری اسالمی در خصوص برخوردها در این ماه با امری که
توسط مراجع رسمی" ،روزه خواری در مالءعام" عنوان می
شود ،گفتگو کردیم .او با ذکر این نکته که «ما از اساس چیزی
تحت عنوان "روزه خواری" نداریم» به خط صلح گفت که «ما
دچار تنگ نظری شده ایم» و این تنگ نظری ها «نتیجه ای جز
ریاکاری و ظاهرفریبی ندارد».
این روحانی نام آشنا هم چنین تاکید کرد که «در بنیاد خود دین
هم چنین مسئله ای نیست؛ کما این که آیه قرآن به تجسس

« در صدر اسالم نیز ،پیامبر
پلیس دینی نداشت که کسانی
را که این مناسک را انجام می
دهند و یا آن هایی را که انجام
نمی دهند ،کنترل کند».
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نکردن در امور زندگی مردم ،دستور می دهد .و مسئله روزه
داری یکی از مصداق های ارتباط بنده با خداست».
عبدالحمید معصومی تهرانی در ادامه با غیرشرعی دانستن
مجازات هایی که برای روزه خواری اعمال می شود ،گفت که
در زمان حکومت پیامبر و چهار خلیفه پس از او هم شرایط
بسیار روادارانه تر از قرن های پس از آن ها بوده است.
مشروح کامل این گفتگو در ذیل از نظرتان می گذرد:
■■از نظر جنابعالی تعریف جامع و مانع اصطالح "روزه خواری"
چیست؟
این بحث کمی مفصل است ،اما مختصر عرض می کنم .ما از
اساس چیزی تحت عنوان "روزه خواری" نداریم .هر دینی آداب
و مناسک خاص خودش را دارد و افراد معتقد به آن ،سعی شان
به ادای آن مناسک است .اسالم هم مناسکی دارد؛ مانند نماز،
روزه ،حج و غیره .این ها از مناسک و عبادات فردی هستند .در
اسالم دستور داده شده است که روزه بگیرید؛ اما گفته نشده که
شما به هر طریق و شکلی ،روزه را نگه دارید؛ بلکه استثناهایی
هم قایل شده که به افراد سخت نگیرد .مث ًال اگر کسی در سفر و
یا مریض باشد ،یا به هر دلیلی نتواند روزه بگیرد ،آمده است که
در ایام دیگری غیر از ماه رمضان قضای آن را بگیرد ،یا فدیه
بدهد؛ یعنی مسکینی را سیر کند.
وقتی از مناسک فردی مانند روزه داری صحبت می کنیم ،یعنی
خود فرد موظف به انجام آن است .در صدر اسالم نیز ،پیامبر
پلیس دینی نداشت که کسانی را که این مناسک را انجام می
دهند و یا آن هایی را که انجام نمی دهند ،کنترل کند .در واقع
ما دچار تنگ نظری شده ایم و برای آن اصطالح روزه خواری
را درست کرده ایم که در تقابل با روزه داری باشد .یعنی یا فرد
روزه می گیرد پس متدین است ،یا روزه را می خورد که پس

یعنی دین ندارد.
■■در این جا مسئله روزه خواری در مالء عام مطرح می شود.
آیا این نوع روزه خواری موضوعی منتج از شرع و خود اسالم
است یا در فرهنگ مسلمانان چنین مقوله ای ساخته و پرداخته
شده است؟
این یک مسئله اجتماعی و ساخته شده در فرهنگ است .پیش
از انقالب در رستوران ها باز بود ،ولی جلوی شیشه رستوران ها
پرده آویزان می کردند .کسی کاری نداشت به این که چه کسی
روزه است و چه کسی نیست .خود مردم بودند که مراعات می
کردند .این مسئله خصوصی و رابطه بنده با خدایش است و ربطی
به فرد دیگری ندارد .ما نمی توانیم برای مردم یک جامعه این
نسخه را بپیچیم که چون عده ای روزه می گیرند ،پس دیگران
موظف اند که روزه خواری نکنند .با این اوصاف مسلمانانی که
در غرب هستند ،چه می کنند؟ ظاهراً با تفکری که این ها دارند،
انتظار دارند که مردمان کشورهای غربی هم رعایت روزه داران
را بکنند و در خیابان از خوردن ،خودداری کنند .مگر آن هایی
که روزه می گیرند چه می کنند؟ دیگرانی هستند که زندگی به
خصوص خود را دارند .این تنگ نظری ها اخیراً درست شده
است و نتیجه ای جز ریاکاری و ظاهرفریبی ندارد .در بنیاد خود
دین هم چنین مسئله ای نیست؛ کما این که آیه قرآن به تجسس
نکردن در امور زندگی مردم ،دستور می دهد .مسئله روزه داری
یکی از مصداق های ارتباط بنده با خداست.
■■امور خصوصی در حوزه شخصی تعریف می شود .مالءعام
دیگر حوزه شخصی نیست و بخشی از حوزه عمومی است .از
این جهت چطور؟
اگر شما بخواهید این طور به مسئله نگاه کنید ،پس بحث نماز
هم مطرح است .به این صورت که اکنون ظهر است و اذان گفته
است؛ پس وقتی که باید در مسجد باشید ،در خیابان چه می
کنید!؟ در قرآن دستور روزه داریم .اما همان قرآن برای عده ای
استثناء قائل شده است .ما که نمی توانیم به سراغ فردی که در
مالءعام روزه خواری می کند برویم و ببینیم چه مشکلی دارد و
مصداق کدام یک از گروه های استثناء کرده قرآن -مثل بیمار
و مسافر و غیره -می شود .باالخره آن فرد حتم ًا معذوریتی دارد
که در حال خوردن است .مشکل این جاست که شما روزه داری
ِ
معادل دینداری و کفر قرار داده اید؛
و روزه خواری را در تقابلی
در صورتی که حتی قرآن نیز چنین اختالفی را قایل نشده است.
خود پیغمبر هم چنین برخوردی نمی کرد.
این جریانات مانند روزه خواری یا حجاب ،سیاسی شده است
در حالی این ها اموری فردی در دین است و با طرح آن ،همه
ما را سرگرم کرده اند.
■■آیا اساس ًا این "روزه خواری در مالءعام" مصداق عمل حرام
محسوب نمی شود؟
پیامبر هم نمی توانست چیزی را از خود حرام اعالم کند ،به تبع
اولی یک فقیه هم نمی تواند این کار را کند .وقتی در قرآن
برای چیزی لفظ حرام ندارید ،نمی توانید آن را حرام تلقی کنید.

«پیامبر هم نمی توانست چیزی
را از خود حرام اعالم کند ،به تبع
اولی یک فقیه هم نمی تواند این
کار را کند .وقتی در قرآن برای
چیزی لفظ حرام ندارید ،نمی
توانید آن را حرام تلقی کنید».
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اشکال این جاست که زمانی که اعراب مسلمان از حجاز خارج
شدند ،با تضادهای فرهنگی مواجه شدند و چون در راس قدرت
قرار گرفتند ،سعی کردند عقایدشان را به جوامع تحمیل کنند و
آن خطا تا به امروز ادامه پیدا کرده است .ما باید با جوامع دیگر
تعامل فرهنگی داشته باشیم نه تحمیل فرهنگی .ما خودمان را
محق می دانیم که نظراتمان را تحمیل کنیم .در صورتی که،
جوامع دیگر چند فرهنگی و چند دینی هستند .شما نمی توانید
چون در اکثریت هستید ،بخشی را در معذوریت قرار دهید.
■■بر فرض سنتی که این مسئله عمل حرامی تلقی شود ،آیا
از نظر شما هر عمل حرامی باید جرم قلمداد شود و مجازات
اجتماعی در پی داشته باشد؟
خیر .در قرآن یک سری اعمال حرام اعالم شده است ،اما برای
آن مجازاتی نیست .هر حرامی مجازات ندارد .خوردن روزه در
مالءعام هم که حرام نیست .اصل این اصطالح را ما خودمان
درست کرده ایم .یعنی عده ای که روزه می گیرند ،چون زورشان
می رسد ،انتظار دارند که جامعه به عقایدشان احترام بگذارد .اما
خودشان حاضر نیستند به عقاید دیگران احترام بگذارند .این
یک مشکل فرهنگی است .مث ًال بت تراشی در اسالم حرام است.
منظور البته تنها مجسمه سازی نیست .این بت می تواند هیکل
یک امام باشد ،مجسمه ،اندیشه و یا فرد باشد .یا مث ًال در حج اگر
موجودی را بکشید ،کار حرامی انجام داده اید .در مناسک عبادی
مشخص شده است که اگر کار حرام انجام داده اید ،باید چه
کنید .برای مثال بنده ای را آزاد کنید ،روزه بگیرید یا مسکینی
را طعام بدهید .اسالم نمی گوید این آدم را بخوابانید و شالقش
بزنید .در اسالم در خصوص چهار مورد عمل حرام مجازات
تعیین شده است که شامل دزدی ،قتل ،زنا و قذف می شود .این
مشکالت به سده های اول هجری بر می گردد که باید ممالکی
را که مسلمانان به تازگی فتح کرده بودند ،اداره و کنترل می
کردند .آن زمان این احکام را نوشته اند و نسل به نسل هم به ما
رسیده است ،اما ما نتوانسته ایم از آن عصر خارج شویم .مسلمان
ها اعم از شیعه و سنی همه در عصر خلفای اموی و عباسی گیر
کرده اند .دست اندرکاران اسالم حکومتی ،این بحث ها را از
روایات استخراج کرده اند که روی آن اسم "حد" نمی گذارند  
و آن را "تعزیر" نامیده اند.
■■هر سال در ماه رمضان با خبر می شویم که تعدادی از
شهروندان تحت عنوان "ارتکاب به روزه خواری در مالءعام"
توسط نیروی انتظامی و نهادهای دیگر بازداشت و با حتی به
مجازات های عجیب هم چون قبرکنی و غیره محکوم می شوند.
لطف ًا نظرتان را راجع به این رویه بفرمایید.
اول می بایست چیزی جرم تلقی شود که برای آن مجازات
تعیین شود .خود قرآن اجازه داده است ،که شما روزه را در
شرایطی بخورید و درعین حال اجازه نداده است در امور شخصی
بنده با خدا کنکاش کنید .این مسئله روزه مسئله ای میان بنده و
خدای اوست .در این مورد اگر مجازاتی هم داشته باشد ،از نوع
اخروی است .ما نماینده خدا نیستیم که در مورد اعمال مردم

مبنی بر درستی و نادرستی آن ها نمره لحاظ کنیم.
اما اگر شما به تعزیرکنندگان بگویید کاری که می کنید خالف
شرع و عقل است ،می گویند قانون جمهوری اسالمی است .طبق
قانون جمهوری اسالمی فرد در ماه مبارک رمضان در مالءعام
نباید روزه خواری کند و این فعل از نظر قانون جمهوری اسالمی
خالف است .همین حرف در رابطه با حجاب نیز زده می شود.
در غرب قوانین متفاوت است .ولی این آقایان قانون آن ها را
قبول ندارند و به آن عمل نمی کنند .فکر می کنند در غرب هم
همه باید حجاب داشته باشند .دستشان برسد ،می گویند چون ما
روزه ایم ،رستوران ها در آن جا هم بسته شود .این همان تنگ
نظری است که دچارش شده ایم .یعنی تعامل و رواداری دینی
که در ابتدای اسالم بود -که توضیح دادم ،-به تضاد فرهنگی در
جوامع نو مسلمان برخورد کرد ،و هم چنان این تضادها ادامه
دارد .فقهای اسالمی هم نتوانستند از این تضادها خارج شوند و
روشنفکران دینی هم نتوانسته اند خود و مردم را از این تضادها
نجات دهند .تنها نتیجه این تضادها هم دین گریزی است .یعنی
شاید فرد مشکلی نداشته باشد و قادر به روزه داری هم باشد ،اما
از سر لجبازی به آن تن نمی دهد.
■■پرسش این جاست که در دوران حاکمیت پیامبر یا چهار
خلیفه پس از پیامبر ،آیا چنین برخوردهایی در خصوص روزه
خواری در مالءعام اتفاق نمی افتاده؟
خیر .بسیار روادارتر از امروز بودند .هر چه ما از آن عصر دور
می شویم -در واقع به قول دینداران هرچه از عصر طالیی خلفای
اموی و عباسی(به عنوان یک امپراطوری بزرگ اسالمی) فاصله
می گیریم ،-فشار روانی روی مسلمان ها بیش تر می شود .زیرا
اعتبار و ارزش قدیمی و امپراطوری بزرگ شان را از دست
داده اند .هنوز در کشورهای اسالمی درکی از مفهوم ملت وجود
ندارد؛ این ها در فکر امت هستند .نمی فهمند که تفکیک شده اند
و در کشورهای جدید ،تحت عنوان ملت زندگی می کنند .این
تفکر امت خواه ،در آن ها هنوز باقی است و در حسرت زمان
های گذشته مانده اند .در واقع به سمت رادیکالیسم و بنیادگرایی
پیش می روند که نتیجه اش را به وضوح مالحظه می کنیم.
دلیلش هم آن کمبودی است که ما نمی توانیم در با فرهنگ های
دیگر در عصر امروز تعامل درستی داشته باشیم .چون کم آورده
ایم ،به خشونت روی آورده ایم .وگرنه اگر کسی حرف درستی
داشته باشد که به دنبال خشونت نمی رود.
آن زمان ها تا این حد روایات عجیب و غریب نداشتیم .روایت
نویسی ما در اسالم از قرن دوم شروع شده است .تمام این
مصیبت ها هم از این روایات سر در آورده است .در روایات
انواع و اقسام تضادها وجود دارد و همین مشکل زا شده است.
شما در قرآن نمی بینید که در ارتباط با روزه خواری ،ترک نماز
و حتی شراب خواری مجازات دنیوی تعیین شده باشد؛ در حالی
که در روایات برای آن مجازات تعیین شده است .مث ًال برای
تارک الصالة (ترک کننده دائمی نماز) اگر مقصود فرد انکار
اصل توحید و نبوت باشد ،پس او مرتد شمرده می شود .حتی در

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،تیر 1398
شماره 98

« هنوز در کشورهای اسالمی
درکی از مفهوم ملت وجود ندارد؛
این ها در فکر امت هستند .نمی
فهمند که تفکیک شده اند و در
کشورهای جدید ،تحت عنوان
ملت زندگی می کنند .این تفکر
امت خواه ،در آن ها هنوز باقی
است و در حسرت زمان های
گذشته مانده اند .در واقع به
سمت رادیکالیسم و بنیادگرایی
پیش می روند که نتیجه اش را به
وضوح مالحظه می کنیم».

35

خود قرآن هم برای مجازات فرد مرتد حکمی وجود ندارد .فوقش
از تعبیر حبطت اعمالهم (در سوره آل عمران ،آیه  )22استفاده
می کند .اما این آقایان می گویند ،مرتد را باید کشت .مشکل
این است که می خواهند جامعه را ،دینی اداره کنند .کسی که
در راس قدرت قرار گرفته است ،ادعای خلیفه مسلمین بودن و
امیرالمونین بودن دارد .بنابراین قوانین باید مطابق با اسالم باشد.
این چیزها در قرآن نیست ،پس سراغ روایات می روند.
■■مسئله ارجاع به قوانین جمهوری اسالمی ایران را ذکر کردید.
با توجه به ماده  638قانون مجازات اسالمی ،برای روزه خواران
مجازات  10روز الی دو ماه حبس و  74ضربه شالق در نظر
گرفته شده است .مطابق ماده  3همین قانون هم اجرای آن بر
همه آحاد که در کشور حضور دارند الزامی است؛ چه افراد بیمار،
چه اقلیت های دینی و یا اتباع دیگر کشورها که در ایران تردد
می کنند .آیا این قانون حقوق تعدای از افراد را تضییع نمی کند
و یا روی برخی از منافع ملی هم چون (صنعت توریسم) تاثیر
نمی گذارد؟
جدا از این که روی منافع ملی تاثیر می گذارد ،روی فرهنگ
اجتماعی هم تاثیر می گذارد .به این ترتیب که در جامعه،
ریاکاری ،دروغ و مقدس مآبی رواج پیدا کرده است .قبل
انقالب قوانین این گونه نبود و کسی به روزه گرفتن و نگرفتن
دیگران کاری نداشت .اگر کسی اهل مسجد بود ،به مسجد و اگر
اهل طرب بود ،به کاباره می رفت .اما حال می بینیم که کسی
ریش گذاشته و پیشانی اش هم پینه بسته اما "چون به خلوت
می رود ،آن کار دیگر می کند" .این قوانین موجود جز این که
روان و فرهنگ اجتماعی را از بین ببرد ،خاصیتی ندارد .در یک
جامعه سالم می بایست ،درستی و صداقت حاکم باشد ،نه حیله،
مقدس مآبی ،سجاده آب کشیدن و پیشانی پینه بسته .مدیری
که باید  24ساعته کار کند ،کی فرصت این را دارد ،آن قدر
سجده برود که پیشانی اش پینه ببندد!؟ مرحوم آقای خوانساری
که سه بار نماز ،کل عمرش را اعاده کرده بود پیشانی پینه بسته
نداشت .این ها معلوم است که ریاکاری است .این ریاکاری
است که جامعه را از درون تخریب می کند .وقتی قانونی را
برای یک جامعه تعیین می کنند ،باید تمام جوانب را در نظر
بگیرند .پیش از انقالب ،اگر کسی اهل روزه گرفتن نبود ،دین و
مذهب درست و حسابی نداشت و یا اص ًال مسلمان نبود ،خودش
مراعات دیگران را می کرد؛ البته نه از روی ترس .امروز با همه
این اوصاف ،خود مردم از روی لجبازی رعایت نمی کنند .باید
تاثیر آن را خود آقایان ببینند .باز هم معتقدم که این بحث ها
برای این است که مردم سرگرم شوند ،حتی بحث امر به معروف
و نهی از منکر هم نیست.
■■با توجه به اصل برائت و آیه "الاکراه فی الدین" راه حل شما
نسبت به مسایل این چنینی ،جهت ایجاد وضعیتی انسانی تر
مطابق با شرایط روز چیست؟
اصالح این رویه به اعتقاد من این است که اساس ًا باید شریعت از
حکومت جدا شود .این ها مربوط به عصری می شود که بشر قادر

به قانونگذاری برای خود نبوده است .حتی مربوط به دوره صدر
اسالم هم نیست .به دوران ادیان ابتدایی باز می گردد .این قوانین
همه برگرفته از آن تفکرات آسمانی بوده که پادشاه ،جادوگر،
پیامبر و یا کاهنان آن را اعالم می کردند .به مرور زمان جوامع
با پیشرفت علم و دانش ،به سمتی رفتند که ارتباط بیش تری
با هم پیدا کردند و خودشان بر اساس تجارب اجتماعی شان،
قانون نوشتند .و بعد از آن دین در حوزه مسایل اخالقی ،عبادات
فردی و مسایل روحانی شخص دسته بندی شد .باید شریعت را
از حکومت جدا کرده و در حوزه اخالقیات قرار دهیم و به حوزه
رابطه فرد با خدا مرتبط شود .در قوانین اجتماعی نمی توان یک
اندیشه دینی را به تمام افراد یک جامعه تحمیل کرد؛ چرا که
نتیجه ای جز دین گریزی ندارد .هم چنان که در قرون وسطی
و یا در دوره عثمانی این اتفاق افتاد و در ایران ،هم اکنون در
جریان است .ایران یک کشور چند مذهبی و چند فرهنگی است.
در مذهب شیعه هم ،همه چیز ،آن تفکری نیست که حکومت
عنوان می کند .به "ال اکراه فی الدین" زمانی می توان پرداخت،
که دین از حاکمیت سیاسی جدا باشد .در غیر این صورت سخن
آقای مصباح یزدی پیش می آید که می گوید ،این آیه متعلق
به زمانی است که هنوز ایمان نیاورده اید؛ یعنی قبل از مسلمان
شدن .این طور تفسیر می شود که وقتی کسی مسلمان می شود،
دیگر از خود اختیاری ندارد.
ً
■■چون خودتان اشاره کردید ،لطفا محبت کنید و مختصری هم
راجع به مقوله "امر به معروف و نهی از منکر" توضیح دهید.
بسیاری کل بحث برخورد با روزه خواری در مالءعام را به همین
مسئله ارجاع می دهند .با توجه به این که این مسئله دستکم از
دیدگاه شیعیان یکی از فروع دین است.
قرآن امر به معروف و نهی از منکر را ،صریح توضیح داده است.
اما مشکل این جاست که فقهای ما ،برای این که موضوعی را
اثبات کنند ،معنی آن را از جایگاهش تغییر می دهند .در بخش
ات
ون َوال ْ ُم ْؤمِ َن ُ
اول آیه  71سوره توبه گفته می شود « َوال ْ ُم ْؤمِ ُن َ
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْول ِ َيا ُء بَ ْع ٍ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر» .در
ض َ ي ْأ ُم ُر َ
این آیه اولیا به معنای سرپرست نیست؛ بلکه به معنای دوست
است .یعنی بعضی از مردان و زنان مومن با هم دوستی دارند و
در معاشرت اند؛ بنابراین همدیگر را از بدی نهی و به خوبی امر
می کنند .پس وقتی که در خیابان کسی را نمی شناسیم ،چطور
می توانیم ،برای مثال ،به وی بگوییم این گونه راه نرو .این آیه
در دایره دوستی می گنجد نه در دایره ناآشنایان .نمی شود که
بیایی یک دستگاه به اسم "امر به معروف و نهی از منکر" راه
بیاندازیم و فکر و عقیده مان را از طریق آن به دیگران تحمیل
کنیم .این مسئله مربوط به مومنان و کسانی است که دوست
یکدیگر هستند؛ همدیگر را به خوبی امر می کنند و از بدی نهی
می کنند.
این جا در واقع رفتار حاکمیت تالش برای تحمیل عقیده و فکر
است .این اشتباهی است که در نتیجه آن مردم رو در روی هم
قرار می گیرند.

شاید این جا این مسئله مطرح شود که در آیه پیش از آن ،یعنی
در آیه  70مسئله "قوم" مطرح شده و به قوم نوع و عاد و ثمود
و ابراهیم و غیره ارجاع داده شده است .ناظر به این آیه پیشین،
باز درک تفسیری شما همینی است که فرمودید؟
قرآن وقتی صحبت از قوم می کند هم ،از مجموعه ای از افراد
سخن می گوید .وقتی که افراد و دوستان و آشنایان نسبت به
همدیگر بی تفاوت شوند -به مانند حال که برادر بر سر برادر
کاله می گذارد ،-نتیجه وضعیت همین جامعه نابسامان می شود.
مسئله این است که در آن جوامعی که ذکر شده ،افراد این وظیفه
دوستی و آشنایی را انجام نمی دادند .به مانند جامعه امروز ما به
هم رحم نمی کردند .برادر سر برادر کاله می گذاشت و همسایه
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سر همسایه .منظور این آیه این است که مثل آن جوامع پیشین
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نسبت به اطرافیان و نزدیکانتان بی تفاوت نباشید .این وظیفه
مومن نسبت به اطرافیانش است .در جامعه ما که همه نسبت
به هم بی اعتماد هستند و سعی می کنند جیب همدیگر را خالی
کنند ،سنگ روی سنگ بند نمی شود و این خود عین عذاب
است .ما دچار عذاب اعمال خودمان شده ایم.
■■در آخر اگر نکته ای دارید بفرمایید.
« به "ال اکراه فی الدین" زمانی به عنوان نکته آخر ،دوست دارم مردم ما ،در فکر و رفتارشان
می توان پرداخت ،که دین از با "حب و بغض" عمل نکنند .پیشینیان ما با حب و بغض عمل
کردند و دچار این وضعیت شده ایم .اگر ما هم این رویه را ادامه
حاکمیت سیاسی جدا باشد».
دهیم" ،چاه ویل" بدتری درست می شود .درست فکر کنیم و
عقل مان را دست هر کسی ندهیم .البته احساسی هم عمل نکنیم.
■■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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زنان
■■از گشت امنیت اخالقی نامحسوس
تا گذار از حجاب به بدحجابی و بی حجابی

عکس از ایسنا

الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل
در بیش از  4دهه از استقرار جمهوری اسالمی ،صاحبان قدرت
همواره کوشیده اند ،تا هویت اسالمی خود را با نقض حق زنان،
مبنی بر انتخاب حق پوشش ،تحقق بخشند .گشت های خیابانی
و کمیته ها تحت عنوان گشت ُجنداهلل ،گشت ثاراهلل ،گشت
انصار ،گشت ارشاد و غیره ،با اذیت و آزار شهروندان در فضای
عمومی و خصوصی ،آرامش خاطر را از آن ها سلب کرده و
حقوق اولیه انسانی را نقض نموده اند.
حجاب اجباری موضوعی کلیدی برای هویت بخشی اسالمی
صاحبان قدرت بوده و با وجود تالش های مکرر و البته نافرجام
حاکمیت ،جامعه ایران با مقاومت به اشکال گوناگون ،به انگاره
های ذهنی واپسگرایان ،هیچ گاه رضایت خاطر نداده اند.
اگر کشف تحمیلی حجاب در راستای تحوالت جامعه جهانی
راهگشای حضور زنان در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی
بود ،حجاب اجباری با مختصات خاص ایدئولوژیکی آن و روش
های خشونت بار برای تحمیل آن ،به یک کنش سیاسی تبدیل
شده است.
در  4دهه گذشته به مصداق "هر کسی به ظن خود شد یار من"،
امنیت ،اخالق ،ساختار و هنجار در مورد کنترل پوشش زنان
و حجاب ،در هر دوره به گونه ای با سایه روشن های خاص،
بازتاب تنش و مبارزه قدرت در حلقه صاحبان قدرت جمهوری
اسالمی بوده است.
به نظر می رسد با شدت گرفتن تنش بین آمریکا و ایران ،تحریم
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اقتصادی که سنگینی بار آن بر دوش مردم زحمت کش ایران
است ،بار دیگر کمربندهای کنترل اقتدارگرایانه بر روی زنان
و به ویژه حجاب ،محکم تر بسته می شود ،و این بار گشت
نامحسوس امنیت اخالقی ،خشونت بین زنان را در فضای
عمومی دامن زده است .نگاهی به  4دهه قبل و سیر گذار حجاب
اجباری به بدحجابی و سپس بی حجابی نشان می دهد که حتی
برخی از دست اندرکاران جمهوری اسالمی می گویند ،در دیگر
بر روی همان پاشنه نخواهد چرخید .در اسفند ماه  ،57آیت اهلل
خمینی در جمع طالب قم گفت که زنان باید با حجاب اسالمی
بیرون بیایند و سپس شعار "یا روسری با توسری" نه تنها بر
دیوارهای خیابان ها نقش بست ،بلکه مزاحمت های خیابانی،
توهین ،هتک حرمت و بازداشت ها چنان باال گرفت ،که آیت
اهلل طالقانی در گفتگویی اظهار داشت« :هر حقوق حقه زنان در
اسالم و در جمهوری اسالمی محفوظ خواهد ماند و حاال از آن
ها خواهش می کنیم که لباس ساده و با وقار با روسری سرشان
بیاندازند چون به جایی بر نمی خورد».
 10تیر ماه  ،1359حجت االسالم ری شهری ،رئیس وقت دادگاه
انقالب در بخشنامه ای نوشت که ،از ورود آن دسته از پرسنل
زن که پوشش اسالمی ندارند به اماکن نظامی و سرویس های
رفت و آمد جلوگیری به عمل آید .در پی این بخشنامه دوره
نوینی از خشونت علیه زنان در فضای عمومی به عمل آمد و
رسانه ها فروکردن پونز در پیشانی زنان را گزارش دادند.
در آبان ماه  ،1362قانون مجازات اسالمی تصویب شد و بر
اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی
ظاهر شوند ،به حبس تعزیری تا  74ضربه شالق محکوم می
شوند .برای اولین بار در همان سال  1362بحث تازه ای تحت
عنوان "بدحجابی" مطرح شد و کمیته های ُجنداهلل و نیروی
مبارزه با منکرات برای برخورد با "بدحجابی" تشکیل شدند.
اواخر تیر ماه  1363نیز ،با یورش ماموران وزارت کشور به
بوتیک های لباس ،عده ای بازداشت شدند .فروردین ماه ،1364
اکبر هاشمی رفسنجانی ،با اوج گرفتن حرکات بی بند و بار

موتورسواران حزب اللهی در خیابان ها ،بدون انتقاد تند از عمل
آن ها جلوگیری نمود.
سایه روشن های مبارزه با بدحجابی در خالل سال های 1364
تا  1375ادامه داشت .گشت ارشاد که نام رسمی آن "طرح
ارتقای امنیت اخالقی" است ،به طور رسمی و با سازمان دهی
جدید خود از سال  1384کلید خورد .این طرح با  219ماده در
خصوص وظایف تخصصی دستگاه های قانون گذار و اجرایی،
و  16ماده در مورد سیاست ها و راهکارها در دوران ریاست
جمهوری احمدی نژاد ابالغ شد.
در تابستان  1385اتومبیل های گشت ارشاد در قالب "طرح
ارتقای امنیت اجتماعی" در خیابان ها مستقر شدند .در سال
 ،1387نیروی انتظامی از اختصاص بودجه  103میلیاردی به
این طرح و دائمی شدن آن خبر داد .این طرح تا سال ،1389
علی رغم مخالفت های گوناگون نسبت به شیوه اجرای این
طرح ،ادامه پیدا کرد تا در این سال گشت ارشاد به طور رسمی
حذف شد و پروژه اعمال کنترل بر پوشش زنان با نام جدیدی
که "طرح امنیت اجتماعی" بود به میدان آمد .اما این تغییر نام
نتوانست باور مردم را به نقش گشت ارشاد تغییر دهد و مردم
هم چنان به این طرح "گشت ارشاد" می گفتند.
تمرکز فعالیت گشت ارشاد ،موضوع حجاب زنان و برخورد
با کسانی است که حجاب را با هنجارهای توصیف شده توسط
جمهوری اسالمی ،رعایت نمی کردند .افراد خاطی
مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و پای خیل عظیمی از
زنان به حوزه های قضایی کشیده شد .در سال ،1392
اسماعیل احمدی مقدم ،از برخورد با سه میلیون و شش
صد هزار بدحجاب خبر داد ،که هجده هزار مورد آن
به قوه قضاییه معرفی شدند و پرونده های قضایی برای
آنان باز شد .اما از آن جا که همواره پوشش زنان
ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی صاحبان قدرت
است ،با نزدیکی به فضای انتخابات ریاست جمهوری
از فعالیت های گشت ارشاد کاسته شد .علی رغم
هزینه کالن دولت برای گشت ارشاد و حجم پرونده
های قضایی و تالش جمهوری اسالمی برای منکوب
کردن خواست زنان نسبت به انتخاب پوشش خود و
تنوع در نوع ،رنگ ،طرح ،پدیده "بد حجابی" نه تنها
مهار نشد ،بلکه بیش تر به مثابه شکلی از مقاومت مدنی
بدل شد.
در سال  ،1394مرکز پژوهشی مجلس شورای اسالمی این طرح
را ناموفق دانست .و اجرای آن را باعث ایجاد دورویی و نفاق در
جامعه قلمداد کرد .این گزارش هم چنین عدم توفیق این طرح را
در فقدان مطالبه خواست عمومی دانست .این گزارش هم چنین
اشاره کرد که جرم انگاری بدحجابی در ابتدای انقالب اسالمی
در شرایطی رخ داد که چنین مطالبه ای در جامعه وجود داشت.
گزارش خواستار تدابیر و راهکارهای نوینی برای "امنیت
اجتماعی" بود.
در سال  ،1395حسین ساجدی نیا ،خبر از حضور  7هزار نیروی
نامحسوس جهت پیشبرد "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" داد.
در سال های اخیر نیز به یمن رسانه های اجتماعی و تلفن های
همراه هوشمندی که در اختیار مردم است ،خشونت و سرستیزی
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گشت ارشاد با زنان انعکاس و حضور گسترده ای داشته ،که
سبب شده مقاومت در برابر حضور آن در فضای عمومی باال
بگیرد.
فاطمه سعیدی ،در  ،1396در مورد گشت ارشاد با دختران
می گوید« :ای کاش به جای گشت ارشاد ما گشت دروغ می
گذاشتیم ،دروغ و فساد را رها کرده ایم و گرفتار چند تار موی
دختران شده ایم».
وظیفه "گشت امنیت اخالقی نامحسوس" چیست؟
این  7هزار مامور ،پالک ماشین هایی را که اقدام به مواردی اعم
از کشف حجاب در خودرو ،مزاحمت برای نوامیس ،آلودگی
صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند ،از طریق ارسال پیامک
گزارش می دهند .پس از گزارش ،ماموران پلیس امنیت اخالقی
با فرد خاطی تماس گرفته و به وی اعالم می کنند که در مهلت
داده شده به پلیس مراجعه کند؛ اگر فرد خاطی مراجعه کرد اقدام
قانونی صورت می گیرد و در غیر این صورت پلیس خود به
منزل فرد خاطی مراجعه کرده و اگر فرد خانه نباشد یا آدرس
درست نباشد ،پالک ماشین در حوزه تخلفات ثبت و فرد نمی
تواند ماشین خود را بفروشد یا از خدمات آن استفاده کند.
جزییات این طرح و نحوه اجرای آن ،سواالت زیر را به وجود
می آورد:
ً
این  7هزار نفر اگرچه مستقیما با افراد تماس برقرار نمی کنند،
اما ضابط قضایی تلقی می شوند .براساس آیین
دادرسی کیفری کشور ،پلیس نامحسوس وجود ندارد
و بنابراین این افراد نمی توانند ضابط قانون باشند.
این افراد از چه صالحیت و تخصصی برخوردارند؟
مدیریت و بررسی پرونده های قضایی که گشت های
نامحسوس اخالقی به وجود می آورند بر حجم کالن
پرونده های قضایی کنونی  -که در فروردین 1395
به نسبت جمعیت ایران  2برابر استانداردهای جهانی
است ،-می افزاید .حمیدرضا طباطبایی نایینی ،نایب
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،می گوید
که ساالنه حدود  7میلیون پرونده به محاکم دادگستری
یا نهادهای قضایی وابسته ،مانند شوراهای حل
اختالفات وارد می شود .در واقع میزان پرونده های
قضایی ایران با هند -که جمعیتی بیش از یک میلیارد
نفر دارد ،-برابر است .این در حالی است که روند کلی
جهانی و رهنمودهای بین المللی ،در مسیری است که
باید سیستم قضایی موثرتری سازماندهی شود ،تا پرونده های
کم تری باز شود.
هم چنین نقش پلیس گشت ارشاد این سوال را بر می انگیزد
که ،بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده
قانون است و نمی تواند قانونگذاری کند .اما اسماعیل احمدی
مقدم ،فرمانده وقت نیروی انتظامی در این مورد می گوید:
«تعمیق مصادیق حجاب و حد مرز آن بر عهده نیروی انتظامی
است» .الزم به یادآوری است که شورای عالی انقالب فرهنگی
بر خالف قانون اساسی ،که یگانه قانونگذار را مجلس می داند،
حق وضع قانون دارد و این شورا مجری "طرح جامع عفاف" را
به نیروی انتظامی ،وزارت اطالعات و بسیج واگذار کرده است.
ِ
انتظامی "محسوس" در ایران کنونی و سابق،
پلیس و نیروهای

از اعتماد مردم نسبت به رفتارهای اخالقی برخوردار نبوده ،آن
وقت چه انتظاری از نیروی "نامحسوس" که پاسخگویی آنان
در برابر مردم نامشخص است ،داریم؟ بسیار محتمل است،
اختالفات شخصی و خرده جنایت هایی در این گزارش ها،
مستقر گردد و زندگی شهروندان ،امنیت و آرامش آنان را به
مخاطره اندازد .نمونه های اخیر رفتارها و برخورد خشونت بار
مردم با گشت نامحسوس (ویدئوی گیالن) حکایت از تشدید
سوءظن ،نفاق ،دشمنی و خشونت دارد ،که همه این ها ضرباتی
مهلک بر اعتماد عمومی ،سقوط اخالقیات و بروز تنش های
اجتماعی است.
بی حجابی ،مسئله ای امنیتی؟
در جامعه ای که آزادی و احترام به حقوق انسانی وجود
ندارد ،هر موضوعی می تواند امنیتی و سیاسی شود .پیگیری و
کوشش های نافرجام  4دهه پافشاری بر تحمیل حجاب اسالمی
به زنان ،بخش زیادی از سرمایه مادی و معنوی حاکمیت را
صرف خود کرده است .حجاب اجباری آن گونه که محمدجعفر
منتظری ،دادستان تهران می گوید «بدحجابی و بی حجابی خط
قرمز جمهوری اسالمی است» ،یکی از موضوعات بنیادی و
استراتژیک حاکمیت شد و مقابله هر روزه با زنان حساسیت
های زیادی را در جامعه بر انگیخته است .به نظر می رسد بخش
قابل مالحظه ای از مقابله با گشت ارشاد و نیروهای محسوس
و نامحسوس "امر به معروف و نهی از منکر" به نوعی مخالفت
با گفتمان غالب و رسمی ،و شکلی از کنش اجتماعی به خود
گرفته است.
گفتگویی را به خاطر می آورم با یک دانشجوی ایرانی دارای
حجاب اسالمی ،که در دانشگاه کالیفرنیا دوره کارشناسی ارشد
خود را می گذراند .برای اطمینان از این که در جو کنونی
آمریکا ،حقوق وی پایمال نشود و با آسودگی خاطر به تحصیل
ادامه دهد ،از او پرسیدم که ،چه احساسی با پوشش خود در این
جا در مقایسه با ایران دارد؟ وی به سرعت پاسخ داد که ،نسبت
به آمریکا ،نگاه های سنگین را در ایران بیش تر احساس می
کردم .وی گفت چون که در ایران حجاب اجباری است .در
دهه گذشته ،الیه هایی از حاکمیت ،بدحجابان و ناقضان حجاب
در اعتراض به حجاب اجباری را در ردیف اختالس گران و
دزدان بیت المال رده بندی کرده اند .نشریه اداری-سیاسی سپاه
پاسداران در شماره اخیر خود می نویسد« :اگر اختالس ،دزدی،
احتکار و حرام خواهی نمی خواهیم ،باید زنی عفیف ،نجیب و
محجوب در جامعه داشته باشیم» ،هم چنین به صراحت از حجاب
به عنوان «مقوله ای امنیتی ،اعتقادی ،ایدئولوژیک و فرهنگی
که پیش از آن که قانون باشد ،اخالق است» ،می نویسد .از
سوی دیگر احمد مازنی ،نماینده مجلس ،می گوید« :برخوردهای
نظامی با مسائلی که جنبه فرهنگی دارد جواب نمی دهد .جامعه
را نمی توان با این روش ،به هنجارهای ارزشی بازگرداند .دوره
گشت ارشاد به پایان رسیده است» .پروانه سلحشوری رئیس
فراکسیون مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی
بر این که "حجاب دغدغه دولت است" به حضور گشت ارشاد
اشاره کرده و می گوید« :باید برخورد غیرمحترمانه نکرد .سیزده
سال گشت ارشاد چه جوابی توانسته بگیرد؟ چه حجاب بهتری
برپا شده؟ آیا نتیجه دلخواه گرفته شده؟ در ترکیه .و مالزی که
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حجاب اجباری نیست ،روز به روز به افراد محجبه اضافه می
شود».
واقعیت آن است که امنیت ،چه در دنیای واقعی و چه در دنیای
مجازی ،یکی از موضوعات مورد توجه قرن کنونی است .اما
نقطه تالقی امنیت و جنسیت از اهمیت و الیه های بیش تری
برخوردار است .یکی از حوزه های قابل تامل در دولت های
توتالیتر و بسته ،آن است که از امنیت زنان برای تحکیم کنترل
بر جامعه ،استفاده ابزاری کرده و یا در ارتباط قرار دادن امنیت
زنان با امنیت ملی می کوشند ،تا فریادها را برای تحقق برابری
جنسیتی و رسیدن به حقوق انسانی زنان خفه کنند.
کنترل پوشش ،سبک زندگی ،رفتار و کردار زنان در فضای
خصوصی و عمومی ،که به بهای سلب آزادی های شخصی
شهروندان تمام می شود ،در شرایط کنونی که زندگی روزمره
مردم با فشارهای نوینی از سوی تحریم اقتصادی مواجه است،
الیه های سنگینی از عدم امنیت و آرامش را به مردم تحمیل می
کنند .زنان در چنین شرایطی که از یک سو ،تنش های روابط
خارجی و مطرح بودن گزینه جنگ و از سوی دیگر فشارهای
اقتصادی را تجربه می کنند ،دیگر تاب فشارهای روانی عدم
امنیت به وجود آمده توسط گشت ها را ندارند.
امنیتی کردن مسئله حجاب ،پیامک های تهدیدآمیز ،سرکوب،
بازداشت ،اذیت و آزار بدحجابان و بی حجابان و دختران خیابان
انقالب ،عدم توجه به خواست عمومی مبنی بر حق انتخاب
پوشش ،در واقع پاک کردن صورت مسئله است .مبارزات
و رویارویی نسل های پس از انقالب -که در بطن جمهوری
اسالمی پرورش یافته اند ،-مبنی بر خواست آزادی های فردی،
انتخاب در سبک زندگی و پوشش ،هم چنان ادامه دارد و رشد
خواهد یافت .جوانان ایرانی به یمن تکنولوژی اطالعاتی ،امروزه
در ارتباط نزدیک با جامعه جهانی قرار دارند ،مطالبات به حق
خود را مطرح و دولت و کارگزاران دولتی را مسئول می دانند.
جذابیت موضوع حجاب برای صاحبان قدرت و رسانه های غربی
آن ها را برآن داشته تا از آن برای پیشبرد سیاست های سلطه
گرانه خود ،استفاده ابزاری و هدفمند کنند.
امنیتی کردن مسئله حجاب ،نه تنها امنیت اخالقی را به ارمغان
نمی آورد ،بلکه جامعه جنسیت زده ایران را ،با چالش های نوین
مواجه خواهد کرد و به نوعی تالش حکومت برای خفه کردن
مطالبات مدرن ،آب در هاون کوبیدن است.
پانوشت ها:

 - 1مروری بر تاریخچه گشت ارشاد ،عصر ایران ۱  ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 - 2ورود گشت ارشاد به نمایشگاه کتاب ،فرارو ۱۰ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 - 3پرونده های قضایی در ایران  ۲برابر استاندارد جهانی است ،خانه ملت 20 ،فروردین

ماه 1395

 - 4امنیت اخالقی ،وبسایت وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار سیدعلی خامنه ای،
 - 5پلیس امنیت اخالقی چیست؟ ،وبسایت فرمون 1 ،اسفندماه 1397

 - 6نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران :حجاب "مقوله ای امنیتی" است ،وبسایت ایران

اینترنشنال ۲۹ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
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 - 7برخورد "گشت ارشاد"ی با بدحجابی موثر نبوده است ،ایسنا 27 ،تیرماه 1396

 - 8مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد؛ فقدان خواست عمومی ،دلیل ناموفق بودن اجرای

گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها ،آنا 21 ،شهریور ماه 1394

حقوقی

■■وضعیت نیمه بردگی کارمندان
در نظام اداری جمهوری اسالمی
محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

ِ
اداری دولتی،
در نظام های حقوقی مختلف در دنیا ،برای نظام
یک سری استانداردهای حداقلی برای کارمندان در نظر گرفته
می شود؛ از جمله لباس فرم ،ظاهر متین و آراسته ،و حداقل هایی
از شئونات و ترتیبات برای حفظ شان و یا پرستیژ آن نهادها و
ادارات .این عرف و رویه ،برای برخی شرکت های خصوصی در
کشورهای توسعه یافته هم مرسوم است .اما سوال این جاست
که ملزم کردن کارمندان به این استانداردها و ترتیبات ،تا
کجاست؟ آیا حد و حدودی بر ای آن وجود دارد؟ آیا ادارات و
نهادهای دولتی ،حق دارند ،زندگی خصوصی کارمندان خود را
هم ،در این راستا کنترل کنند؟
در علم حقوق ،شاخه ای وجود دارد
تحت عنوان "حقوق اداری" که زیر
مجموعه "حقوق عمومی" است .در
حقوق اداری ،به ترتیبات رابطه بین
نهادهای دولتی با مردم ،و هم چنین
وظایف و مسئولیت های کارمندان،
نهادها و ادارات دولتی پرداخته می شود.
قواعد "حقوق اداری" ،تابع "حقوق
عمومی" است و نه "حقوق خصوصی".
لذا کارمند یک نهاد و اداره دولتی ،به
طور بدیهی ،دست کم در محیط کاری
خود ،نمی تواند آن گونه که دلش می
خواهد رفتار کند ،لباس بپوشد ،آرایش
کند و غیره .کارمند مجبور است که از استانداردهای دولتی که
ایجادکننده آن نهاد است ،پیروی کند.
پر واضح است که کارمند ،به مثابه برده نهاد اداری هم محسوب
نمی شود و ادارات نباید محدودیت هایی بیش از استاندارد
قانونی وضع کنند و کارمند را مجبور به پذیرش آن محدودیت
ها کنند .هم چنین برخی محدودیت ها که با قواعد کلی و جهان
شمول حقوق بشر تعارض داشته باشند نیز ،الجرم باید لغو شوند.
در عین حال برخی استانداردها در نظام هایی چون جمهوری
اسالمی ،اساس ًا بخشی از ایدئولوژی حکومتی هستند؛ مانند
پوشش اسالمی که آن هم با بدیهیات حقوق بشر در تعارض
است .در نظریات "حقوق اداری" ،هرگونه استاندارد برای
ظواهر کارمندان ،باید در جهت افزایش کارآمدی اداره و بهبود
بخشیدن به راندمان کاری و حل مشکالت و معضالت جامعه
و مردم و در نهایت نظم و ترتیب اداری ،برای رضایت مندی
ارباب رجوع باشد؛ نه در جهت حفظ احکام یک مذهب و یا
ایدئولوژی!
در ایران و از ابتدای تاسیس بوروکراسی مدرن ،تدوین یک
سری استانداردها برای رعایت کارمندان ادارات ،مرسوم شد.
رویه حقوقی ،در دوران قبل از انقالب ،سخت گیری زیادی را
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برای کارمندان در پی نداشت؛ برعکس ،در ادارات ،کارمندان
ظاهر مدرن تری نسبت به عرف اجتماع داشتند .اما بعد از انقالب
ِ
تحمیل محدودیت های مذهبی و ایدئولوژیک هم به
،1357
آن ها اضافه و این مسئله باعث آزار بسیاری از کارمندان شد؛
کارمندانی که به خاطر نیاز مالی به آن شغل دولتی و وضعیت
نامساعد بازار کار در بخش خصوصی ،قادر به استعفا و ترک آن
محیط نشدند .در نهایت وضعیت کاری آن ها به چیزی شبیه به
وضعیت نیمه بردگی در آمد.
از همان روزهای نخست پیروزی انقالب ،بحث حجاب زنان
مطرح بود ،تا این که بعد از هشدارهای آیت اهلل خمینی ،و با
دستور ابوالحسن بنی صدر ،اولین رئیس جمهور اسالمی ایران ،از
صبح روز شنبه 14 ،تیر  ،1359ورود زنان بی حجاب به ادارات
ممنوع شد .حسن روحانی رئیس جمهور کنونی هم در آن زمان
مسئول این کار در ادارات وابسته به ارتش شده بود.
بدنه بوروکراتیک سیستم جمهوری اسالمی ،در  4دهه اخیر ،با
سرعت بسیار باالیی رشد کرده است .در دنیایی که حجم نهاد
دولت ،برای کارآمدی بهتر ،در حال کوچک تر شدن است،
نهاد دولت در ایران ،به شدت فربه و پرجمعیت شده است.
این سیستم بیش از  6میلیون کارمند و حقوق بگیر دارد و این
کارمندان ،عمدت ًا اسیر محدودیت های
قانونی نوشته و نانوشته عصر جمهوری
اسالمی هستند .فضای پلیسی و امنیتی
که در میان کارمندان ادارات جمهوری
اسالمی در چند دهه اخیر شکل گرفته
است ،باعث شده که کارمندان ادارات،
عالوه بر پای بندی به محدودیت های
غیرانسانی و خالف حقوق بشری وضع
شده سیستم ،به یک سری محدودیت
های نانوشته هم تن دهند تا شغل خود
را از دست ندهند .روحیات و ذهنیات
کثیری از کارمندان ،طوری تکوین
یافته که فکر می کنند که تا پستوی خانه
و در خصوصی ترین مسایل زندگی هم زیر ذره بین جمهوری
اسالمی هستند و لذا باید آن جا هم یک سری محدودیت ها
را برای خودشان قایل باشند .موارد و مثال های زیادی در
این مورد هست ،مث ًال اکثر کارمندان فکر می کنند که اگر در
انتخابات رای ندهند ،و یا در مراسم هایی چون تظاهرات های
حکومتی شرکت نکنند ،موقعیت شغلی آن ها به خطر می افتد.
بارها اتفاق افتاده که برخی کارمندان ،برای حفظ موقعیت کاری
خود و جلوگیری از خطر بیکاری و از دست دادن شغلشان ،حتی
برای ارتباطات خانوادگی ،رفت و آمدهای عادی فامیلی ،رفتن
به مراسم هایی چون عروسی و ترحیم و غیره وسواس به خرج
داده و خود را از بسیاری از لذت های زندگی محروم کنند و
تبدیل به انسان های "نیمه برده" شوند .این بردگی و تخریب
واضح کرامت انسان ها ،نتیجه محتوم جامعه ای است که نهاد
دولت (آن هم دولت مذهبی و ایدئولوژیک) در آن ،یکه تاز و بی
رقیب است و بخش خصوصی و نهادهای مدنی در آن پا نگرفته
ِ
ِ
قدرت آن را اندکی
چموش
اند تا سیستم را کنترل کند و اسب
اهلی نمایند .قدرت ،فقط با قدرت قابل مهار است .جامعه ،فقط
با قدرتمند شدن می تواند مقابل دولت فربه و زیاده خواه بایستد
و آن را رام کند.

گفتگو
■■نوا جنگوک:
ممنوعیت صدای زن تبعیض و خشونت علیه زنان است
گفتگو از نرگس سرلک

نوا جنگوک دارای تحصیالت عالی در رشته روانشناسی ،از
جمله زنانی است که در ایران به صورت حرفه ای به آوازخوانی
و موسیقی پرداخته است .وی که فرزند نوازنده سرشناس ،استاد
عطاءاهلل جنگوک ،پژوهشگر و آموزگار موسیقی ایران است ،در
مصاحبه با خط صلح از تجربیات خود در خصوص فعالیت هنری
ضمن وجود تبعیض ها و موانع بسیار پیش روی هنرمندان در
ایران ،خصوص ًا زنان می گوید .او معتقد است که در چهار دهه
اخیر ،بسیاری از خوانندگان زن در خود فرو رفته و در سکوت،
از یاد رفته اند.
■■لطف ًا خودتان را معرفی کنید و توضیح دهید چه مدت است کار
موسیقایی می کنید؟
من موسیقی را از کودکی شروع کردم .مثل خیلی از هنرمندان
دیگر که موسیقی را از کودکی و با شیوه آموزشی اُرف شروع می
کنند .پس از این دوره آموزشی ،ساز ویولن کالسیک را انتخاب
کردم و دوره کوتاهی نزد آقای ارسالن کامکار ویولن زدم .مدتی
هم با خانم قنبری مهر ،دختر استاد قنبری مهر ،ویولن ساز بزرگ،
کار کردم .اساس ًا به راحتی با ساز ارتباط برقرار نمی کردم .از آن
جایی که در یک محیط هنری و موسیقایی به دنیا آمدم و بزرگ
شدم ،از کودکی با برادرم که تنبک می زد ،آواز می خواندم و چون
صدای خوبی داشتم ،مورد تشویق قرار می گرفتم .به اصطالح،
گوش دقیقی داشتم و همان جا بود که احساس کردم شاید راه
من آوازخوانی باشد؛ با این که هرگز اصرار و اجباری از سمت
خانواده ام برای ادامه موسیقی نبود .از حدود سن هشت سالگی
با خانم "معصومه مهرعلی" ،یادگیری ردیف موسیقی ایرانی را

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،تیر 1398
شماره 98

41

شروع کردم .کالس ها دسته جمعی برگزار می شدند و یادم هست
که اولین درسی که از ایشان یاد گرفتم ،گوشه "گیلکی" در آواز
دشتی بود .استاد بعدی ام آقای "محمداسماعیل قنبری" بودند که
بخشی از ردیف استاد دوامی را با ایشان خواندم .بعد از ایشان هم
با آقای "محسن کرامتی" یک "نوا" و یک "بیات ترک" خواندم.
این دوره ها ،همه در زمینه ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی بودند.
بعد از این ها آوازخواندن را با خانم "افسانه رثایی" ادامه دادم تا
این که زمستان سال  87پدرم از طریق آقای "داریوش پیرنیاکان"
مطلع شده بودند که آقای شجریان کارگاه های آموزشی برگزار می
کنند .البته متقاضیان زن و مرد ،پیش تر آزمون ورودی داده بودند،
اما از آن جایی که من اصرار به شرکت در کالس های ایشان داشتم،
پدرم با آقای شجریان صحبت کردند .این طور بود که یک روز به
مجموعه "دل آواز" رفتم و نزد خود ایشان امتحان دادم .همان روز
سر کالس های ایشان حاضر شدم که شاگردان در حال تمرین "سه
گاه"(آسمان عشق) بودند .از لحاظ شخصی زیاد با آقای شجریان
هم سو نبودم و شخص ًا کالس ها را برای خودم مفید نمی دیدم و
به همین دلیل هم بود که با ایشان ادامه ندادم و هرگز هم خودم را
از شاگردان ایشان نمی دانم .با همه احترامی که برای بقیه اساتیدم
قایل هستم ،اساتیدی که بیش ترین تاثیر را در این سال ها روی
من داشتند ،آقای قنبری و خانم رثایی بودند و خودم را صرف ًا شاگرد
این عزیزان می دانم و البته که از لحاظ احساسی ،اولین درسی که
از خانم مهرعلی گرفتم و آرامش انسانی آقای کرامتی را هرگز
فراموش نخواهم کرد .بعد از فوت پدرم در سال - 89از آن جا
که نمی توانستم سوگواری کنم ،-تنها راهی که برای کنار آمدن با
نبود او می دیدم ،یادگیری موسیقی ایل قشقایی بود .خواندن آواز
قشقایی را نزد استاد عزیزم خانم "پروین بهمنی" شروع کردم.
■■با توجه به ممنوعیت خوانندگی و نوازندگی زنان روندی که زنان
در عرصه موسیقی در این چهل سال طی کرده اند ،چگونه می بینید؟
ببینید در این چهل سال همیشه ممنوعیت آوازخوانی برای زنان را

داشتیم ،اما یادم است زمانی که کودک بودم ،ممنوعیت نوازندگی
زنان روی صحنه ،اص ًال وجود نداشت .این موضوع تقریب ًا جدید
است و اخیراً به دیگر معضالت موسیقی اضافه شده است .حاال
نوازندگی هم برای زن ها ممنوع شده و حتی زن ها را از روی
صحنه پایین می کشند .در طی این چهل سال ،تک خوانی برای
زنان همیشه ممنوع بوده است .در حقیقت ،زنان اجازه داشتند که
فقط در شرایطی که صدایشان زیر صدای مرد یا مردانی پنهان شود،
بخوانند؛ تا کم تر "تحریک کننده" باشد! در پاسخ به سوال تان می
توانم بگویم فرصتی برای زنان در موسیقی نداشتیم که بتوانیم بحث
روند را به شکل صحیح و عمیق مطرح کرده یا مقایسه کنیم.
■■با توجه به محدودیت هایی که قوانین ایران در خصوص
آوازخوانی و نوازندگی زنان وجود دارد ،میدان را بر آن ها تنگ
تر و فضا را رقابتی تر می کند .آیا فعالیت حرفه ای در این بستر
فرهنگی ،تغییری در انگیزه شما برای ادامه دادن ،ایجاد کرده است؟
در مورد تجربه شخصی می توانم بگویم که انگیزه من در این
زمینه در ایران به شکلی نابود شد .وقتی از ممنوعیت صدای زن
ها صحبت می کنیم ،در واقع می توان آن را به تبعیض و خشونت
علیه زنان بسط داد .اگرچه این از دل حکومت اسالمی و مذهب
زده می آید ،اما بخشی از آن هم به فرهنگ جامعه بر می گردد.
دلیل این ممنوعیت ها و محدودیت ها به نوعی به ترس انسان
برمی گردد .وقتی شما از چیزی می ترسید ،سعی می کنید آن را
نابود کنید ،یا آن را پس می زنید .از این طریق ،انگار دارید هراس
روانی خودتان را دور می زنید .این شاید شکلی از یک مکانیسم
دفاعی باشد در برابر ترس از آلوده شدن به گناه! به نظر من مسئله
صرف ًا به ممنوعیت و تبعیض اعمال شده از سوی حکومت بر زنان
خالصه نمی شود ،بلکه ابعاد عمیق تر این پدیده این است که تحت
چنین شرایطی که زن ها در موقعیت های برابر با مردان ،فرصت
رشد و بروز استعدادهای خود را ندارند و صدایشان گرفتار حبس و
خفقان می شود ،پیش می آید که گاه ،حتی خود آن ها نیز کمر به
حذف و سرکوب یکدیگر ببندند .دور از ذهن نیست که در چنین
فضای رقابتی مسمومی ،هنرمندانی با توانایی های خاص خود(در
این مورد ،حجم و رنگ صدا) و با بیان منحصر به فرد و ویژه،
"درد مشترک" را از یاد برده و به دنبال فرصتی برای ابراز وجود،
پا روی یکدیگر بگذارند .این به ویژگی های روانی انسان ها نیز
برمی گردد ،اما منظورم فضای بسته رقابتی است که خود به آن
اشاره کردید.
■■علی رغم این که گفته می شود ،آزادی زنان معیار سنجش
آزادی جامعه است؛ می شنویم که مسئله زنان در اولویت مسایل
کشور قرار نمی گیرد .به نظر شما زنان در جامعه و به طور خاص در
عرصه موسیقی در چه جایگاه و اولویتی قرار می گیرند؟
این ایده که از اساس مهمل است که زنان جامعه ای با مشکالتی
مواجه باشند و مسائل شان در اولویت نباشد! با این که سنم به اوایل
انقالب  57نمی رسد ،اما بر اساس آن چه که شنیدهام ،از همان روزها
و ماه های اول انقالب همیشه کسانی حتی در بین روشنفکران بوده
اند که از آن جا که زن را “جنس دوم” می دیده اند ،بهانه آورده
اند که در حال حاضر مساله زنان به صورت خاص مطرح نیست
و مسایل مهم تری وجود دارد .چطور ممکن است در جامعه ای
تبعیض و خشونت علیه زنان وجود داشته باشد و مسئله یک جامعه
نباشد؟ مگر این که اساس ًا آن جامعه از سالمت بی بهره باشد! اتفاق ًا
در همین ماه های اخیر ،مشغول کار روی همین موضوع بودم و در
گفتگویی که با دوستی داشتم -که به نظرم انسان باز و روشنی
هم هست ،-او نیز معتقد بود که در حال حاضر مسئله جامعه ما،
مسئله زنان نیست و مسایل مهم تری از قبیل مسایل اقتصادی و
تهدید جنگ ،پیش روی ما هستند .چطور در جامعه ای که این همه

«چطور ممکن است در
جامعه ای تبعیض و خشونت
علیه زنان وجود داشته باشد
و مسئله یک جامعه نباشد؟
مگر این که اساس ًا آن جامعه
از سالمت بی بهره باشد»!

«دلیل این ممنوعیت ها و
محدودیت ها به نوعی به
ترس انسان برمی گردد.
وقتی شما از چیزی می
ترسید ،سعی می کنید آن
را نابود کنید ،یا آن را پس
می زنید .از این طریق ،انگار
دارید هراس روانی خودتان
را دور می زنید .این شاید
شکلی از یک مکانیسم
دفاعی باشد در برابر ترس از
آلوده شدن به گناه»!
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اساتید موسیقی داریم" ،خانه موسیقی" داریم ،هیچ کس به مسئله
ممنوعیت صدای زنان در موسیقی اعتراض نمی کند؟ به نظرم به
تعداد انگشتان دست هم نمی رسند آن هایی که به این موضوع
اشاره ای کرده اند .جالب این جاست که این ستم ،ستمی نیست که
فقط شامل حال زنان می شود؛ بلکه بخشی از موسیقی هم به شکل
غیرمستقیم نابود می شود .چرا که آهنگساز هم به ناچار ،تنها برای
صدای راست کوک یا صدای مردانه خواهد نوشت .شاید بدبینانه به
نظر بیاید ،اما مردان خواننده طی این سال ها از این کمبود استفاده
هم کرده اند و باعث شده که بیشتر دیده و شنیده شوند .درست
همین جاست که اصطالحات به نظر من خنده داری مثل "خسرو"
و "شوالیه" و "سلطان" و غیره زاده می شود؛ صد البته که میزان
سالمت یا خودشیفتگی یک ملت هم در همه این ها بی تاثیر نیست.
شما تصور کنید اگر صدای ادیت پیاف ( )Edith Piafیا جون
بایز ( )Joan Baezیا ماریا کاالس ( )Maria Callasرا از
موسیقی جهان حذف کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین اتفاق
برای موسیقی ایران افتاده است .نمی شود یک بازه صدایی را به
کل از موسیقی حذف کرد.
ً
■■در گزارش ها می شنویم که بعضا وزارت ارشاد مجوز آلبوم یا
اجرایی را صادر کرده ،اما حراست وزارت ارشاد دستور لغو آن را
می دهد .در واقع در تمام این سال ها حکومت در مقابل هنرمندان
عرصه موسیقی عملکرد سلیقه ای داشته است .به نظر شما دلیلش
می تواند ،این باشد که از لحاظ فقهی و قانونی هم در این مورد نظر
واحدی وجود ندارد؟
این حرف ها بهانه های واهی هستند .یعنی اگر واقع ًا چنین است،
این یعنی که مملکت قانون ندارد .اما از جنبه فقهی ،اساس ًا نمی
خواهم از این زاویه به مسئله بپردازم .در منظر من ،مسئله روان
های بیماری هستند که قوانین را به بازی در دست گرفته و از طرق
مختلف تبعیض و خشونت را بر زنان اعمال می کنند .مسئله فقهی
موضوع من نیست ،از دید من این مسئله بی معناست .مسئله انسان
است ،نه قوانین فقهی و اصول شرعی.
■■می دانیم که هنر بخشی از زندگی و هویت هنرمند است و به
ابراز آن و داشتن مخاطب نیاز دارد .در واقع منع هنرمند از هنرش،
منع وی از زندگی است .زن ها در این سال ها در عرصه موسیقی
چگونه بر حقوق خود پافشاری و مبارزه کرده اند؟ در وضعیت
کنونی با چه شیوه هایی ،می توانند مطرح باشند؟
ببینید شاید در این زمینه شما اسمش را مبارزه بگذارید .من قبول
دارم که خانم های زیادی و در کل اساتید بسیاری هستند که در
تمام این سال ها به فعالیت حرفه ای خودشان -تا جایی که توانسته
اند -ادامه داده اند .به نوعی ،انگار در هر موقعیت که توانسته اند
سرشان را از زیر آب بیرون کشیده اند تا حرف شان را بزنند و
کارشان را ارائه بدهند و در کل ،سعی کرده اند که دوام بیاورند.
اما از دید من مسئله سرکوب و مبارزه بسیار با ویژگی های روانی
هنرمند مورد بحث در هم تنیده است و حتم ًا در این میان ،زنانی
هم بوده اند که بیش تر در خود فرو رفته و در سکوت ،از یاد رفته
اند .نکته قابل توجه این است که ،وقتی شما با مسئله ای مانند
ایدئولوژی ،مذهب ،فقه و قوانین اسالمی مقابل هستید ،خود به
خود ،کار سخت تر است؛ خیلی سخت تر .در واقع شما با یک
سری تابو مواجه اید و مبارزه در این زمینه آسان نیست .مبارزه
در چنین شرایطی شاید این گونه تعریف می شود که شما بتوانید
دوام بیاورید و از روزنه هایی هرچند کم و باریک ،صدایتان را به
گوش برسانید .و من این زنان را تحسین می کنم .اما طرف دیگر
این مسئله این است که ،مردها چه مقدار تالش کرده اند تا صدای
زنان باشند؟ چه مقدار راه را بر او هموارتر یا ناهموارتر کرده اند؟
شاید مثال خنده داری باشد اما شما میزان جسارت و آزادی خواننده

ای مثل آقای “ساالر عقیلی” را روی صحنه در نظر بگیرید و آن را
با میزان جسارت و آزادی یک خواننده زن از نسل اساتید ایشان
مقایسه کنید؛ تعداد و تنوع کارهای پیشنهادی به ایشان که بماند.
بخشی از هویت را جامعه برای انسان تعریف می کند و انسان در
تجربیاتش رشد می کند و به نظر من ،در این سال ها فعالیت هنری
اکثر اساتید زن موسیقی ایران (به ویژه در حوزه آواز زنان) ،به
اجبار به تدریس محدود شده و در مقابل ،خوانندگان مرد ،روز به
روز بیش تر باد کرده و فربه شده اند.
■■فکر می کنید اگر زن نبودید ،عرصه برای فعالیت حرفه ای شما
در ایران ،چقدر بازتر می بود؟
من هرگز نخواستم که زن نباشم! شاید خیلی ساده تر می توانستم
موسیقی را ادامه بدهم؛ با فضاهایی که به قلب و گوشم آشناتر
است .اما من به عنوان فرزند یک آهنگ ساز ،به نوعی مشکالت
زندگی پدرم را هم ،تجربه کرده ام .در کل ،شرایط برای هنرمندانی
که در واقع مستقل و خارج از سیستم ،خواهان دوام و بیان خود
هستند به هیچ عنوان آسان نیست و در ایران و به ویژه در حوزه
موسیقی ،سختی ها بارها سخت تر می شود؛ حتی برای مردان .البته
برای مردها موانع کم تر است؛ چرا که نگاه جنسیتی بیمارگونه آن
طور که موقعیت زن ها را تحت الشعاع قرار می دهد ،روی مردها
سنگینی نمی کند.
■■به نظر شما نقش مردها در حوزه موسیقی ،در ارتباط با جنبش
زنان چگونه بوده است؟ در این سال ها ،آیا آن ها در کنار زنان
بوده اند یا سنگ اندازی کرده اند؟
ساده نیست که این قضیه را به همه مردها تعمیم بدهم .به نظر
من ،مردهایی بوده اند که به شکل متفاوتی اندیشه و عمل کرده
اند و خیلی ها نیز سد راه بوده اند و حتی از محدودیت های زنان
سوءاستفاده هم کرده اند .من فکر می کنم که مردان نسل پدران ما،
انسان های روشن تری بوده اند .آن ها بیش تر مطالعه می کردند،
بیش تر پرسش می کردند و شاید مفاهیم انسانی عمق بیش تری
نزد آن ها داشت .قبول دارم که فرهنگ مردساالر قدمتی بیش از
چهل سال دارد ،اما تجربه ای را که من از هم نسل های خودم در
ایران دارم ،نشان از این دارد که نظام آموزشی حکومت اسالمی
در بخش های فرهنگی به آن چه می خواسته رسیده است .البته به
موازات همه این ها ،کسانی هم از نوازندگان هم نسل خودم می
شناسم ،که به این تبعیض ها علیه زنان معترض اند و حتی تالش
می کنند که صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند.
■■اگر وسط یک اجرا ،زن هنرمند از ادامه کار منع شود ،واکنش
مردهای هنرمند حاضر در گروه چه باید باشد؟
من اگر جای مردان گروه بودم به روی صحنه نمی رفتم .این می
تواند یک قدم در راه اعتراض به نابرابری باشد ،اما از نگاه دیگری
اگر آن اجرا به روی صحنه نرود هم ،شاید مسئله حائز اهمیتی به
نظر نیاید .ماه ها پیش ،تعدادی از دوستانم که از اعضای یک
ارکستر مهم در ایتالیا هستند ،از طریق توافقی که بین دولت
ایران و ایتالیا مبنی بر تبادل فرهنگی صورت گرفته بود ،راهی
تهران شدند .قرار بر این بود که اپرای معروفی از جوزپه وردی
( )Giuseppe Verdiرا در تهران اجرا کنند .در یکی از تمرین
های گروه با همکاری ارکستر سمفونیک تهران ،بازرسان به حضور
خوانندگان زن اعتراض کرده و به آن ها گفته شده بود که به هیچ
عنوان نمی توانند با خوانندگان زن روی صحنه بروند .در نهایت،
با رهبر ارکستر ایتالیایی به این نتیجه رسیده بودند که برای چاره
جویی ،خطوط سوپرانو و مزو سوپرانو را با سکوتُ ،پر کنند! قضیه
به این جا ختم نشد و در تمرینات بعدی دو نوازنده زن ویولن را هم
از ادامه منع کردند و علت را که جویا شده بودند ،به آن ها گفته شده
بود که این زن ها بیش از حد زیبا هستند و نمی توانند روی صحنه
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« این ستم ،ستمی نیست که
فقط شامل حال زنان می
شود؛ بلکه بخشی از موسیقی
هم به شکل غیرمستقیم نابود
می شود .چرا که آهنگساز
هم به ناچار ،تنها برای صدای
راست کوک یا صدای مردانه
خواهد نوشت».

«از شما می خواهم که
چشمان خود را برای فقط
چند دقیقه ببندید و دنیایی
را تصور کنید که زنانی
برای دادن احساس آرامش
و امنیت به فرزندانشان
نتوانند الالیی بخوانند .حتم ًا
دنیای پوچ و ترسناکی
خواهد بود»!
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باشند و ساز بزنند! ارکستر سمفونیک به همراهی دیگر نوازندگان
ایتالیایی ادامه داده بود؛ اما به تعریف دوست من با هراسی بی سابقه.
خوب ،در چنین جامعه واپسگرایی ،تبادل فرهنگی معنی خودش را
از دست نمی دهد؟ به طنز تبدیل نمی شود؟ به نظر من این وظیفه
هنرمندان مرد هم هست که برای پاسداری از حرمت نه هنرمند،
که انسان ،به این ِ
شکل نگاه به زن ،که او را به یک اُبژه برای لذت
جویی مرد تقلیل می دهد ،اعتراض کنند.
■■با توجه به این که نسل جدید ظاهراً سرکش تر است و در
پیگیری مطالبات مدنی بیش تر مصر است ،آینده موسیقی ایران
را چگونه می بینید؟
من نسل خودمان را نسل سر به زیری نمی دانم و نسل جدید را
هم آرمان خواه نمی دانم .ما نسلی بودیم که پدران و مادرمان یک
انقالب به تاراج برده و شکست خورده را پشت سر گذاشته بودند و
ما تربیت شده توسط آن نسل هستیم .نسل جدید شاید برای احقاق
حقوقش مصر به نظر بیاید ،اما مطالباتش بیش تر محدود به آزادی
های اجتماعی مانند حجاب ،رقص و غیره می شود .من در کل
جامعه ای در این سال ها افسرده شده و اخته شده را می بینم(البته
خودم هم جزو آن هستم) ،که صرف ًا به دنبال فراموش کردن است و
رغبتی به اندیشیدن ندارد .به وضعیت موسیقی کالسیک ایران نگاه
کنید و هم زمان ،موسیقی را در سال های قبل و اوایل انقالب در
نظر بگیرید .منظورم مقایسه موسیقی و هنر نسل پدران و مادران
مان با هنر و موسیقی امروز است .به نظر من ،موسیقی کالسیک ما
از جایی دچار تخریب و دگرگونی شد .شاید چون ما در ناخودآگاه
جمعی مان به جنگ تاریخ مان رفتیم .آن چه امروز به عنوان
ی مثالً سنتی به خورد ما داده می شود ،ملغمه ای است از یک
موسیق ِ
سری المان های عجیب و غریب با رنگ ها و بوهایی از موسیقی
هندی ،ترکی ،عربی و غیره .خوانندگان مردی را می شناسیم که
شاید به دنبال جبران خالی بودن جای صدای زنانه در اثر موسیقایی،
جیغ های عجیب می کشند و سال هاست که از یاد برده ایم که در
هنر ،اگر احساس هنرمند و زیبایی کارش بیش از تکنیک او حائز
اهمیت نباشد ،کم تر از آن نیست .به نظر من ،ما در موسیقی دچار
یک تظاهر شده ایم .شاید مثل خیلی از مقوالت دیگر...
■■با تشکر از شما برای پذیرش این گفتگو .به عنوان نکته آخر ،اگر
مطلبی برای گفتن دارید ،بفرمایید.
در پایان ،چند نکته را ملزوم به یادآوری می دانم .اول این که خوب
است که ،هر یک از ما به قدر دانش و توان خود از هر تبعیض و
ستمی حرف بزنیم .اما در مورد ممنوعیت صدای زنان ،برای مثال
کسانی مثل خانم "مسیح علی نژاد" یا دیگران ،کمپین هایی راه
می اندازند و از زنان دعوت به خواندن می کنند .کسانی هم مث ًال
از خود در حال آواز خواندن در آشپزخانه ویدئو تهیه می کنند و
الی آخر ...در تمام این اتفاقات نکته ای که عجیب فراموش می
شود این است که ،ما زنانی را داریم که تمام زندگی شان را صرف
شناخت موسیقی و آوازخوانی کرده اند و این ماجرا را نمی توان
به آواز خواندن یک زن در آشپزخانه یا زیر دوش تقلیل داد .این
نگاه درستی به مسئله نیست .آواز خواندن برای بسیاری از زن های
ایرانی یک دانش ،حرفه و هنر است .و تاکید می کنم مسئله مورد
بحث من صرف ًا ممنوعیت آوازخوانی برای زنان در ایران بود ،بدون
ارجحیت دادن به هیچ ژانر خاصی از موسیقی .خوب می دانم که
حتم ًا در ایران خوانندگان زنی داریم که موسیقی را در ژانرهای
مختلف دیگری مثل پاپ ،جز ،راک و غیره کار و دنبال می کنند.
در پایان ،از شما می خواهم که چشمان خود را برای فقط چند دقیقه
ببندید و دنیایی را تصور کنید که زنانی برای دادن احساس آرامش
و امنیت به فرزندانشان نتوانند الالیی بخوانند .حتم ًا دنیای پوچ و
ترسناکی خواهد بود!

اجتماعی

■■نقض حریم خصوصی به مثابه سرکوب حداکثری
جواد عباسی توللی
فعال حقوق بشر

مفهوم "حقوق شهروندی" قدمتی پانزده ساله در نظام حقوقی
ایران دارد .با این وجود باید اذعان داشت که به رغم همه قوانین
و مقرراتی که طی این پانزده سال وضع شده است ،آن چه
بقا و حفظ این مفهوم را همواره نقض کرده است ،سیاست و
ایدئولوژی حاکم بر ایران است .به رغم وجود قوانین مصوب،
عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی ایران در طول حیات حاکمیت
جمهوری اسالمی همواره تابع قوانین و دستورات نانوشته ای
است که ممکن است بنا به مصلحت نظام ،تمامی و یا بخشی
از حقوق شهروندی هر فرد ایرانی زیر پا گذاشته شود .از سوی
دیگر عدم وجود سیستم فراگیر آموزش حقوق شهروندی در
ایران ،موجب واقف نبودن اکثر ایرانیان به بدیهی ترین و
ابتدایی ترین حقوق خود شده است .چنین است که همراهی
عدم آموزش و عملکرد خودسرانه نهادهای حاکمیتی در ایران،
مفهوم "حقوق شهروندی" را تا حد زیادی تهی از معنا کرده
است .بر اساس ماده  36منشور حقوق شهروندی که به امضای
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز رسیده است« :حق هر
شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود .محل
سکونت ،اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از
تفتیش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون» .اما با نگاهی
گذرا به اخبار و اتفاقات روزمره در ایران ،موارد بسیاری از
نقض مکرر حریم خصوصی افراد را ،به عنوان بدیهی ترین اصل
حقوق شهروندی از سوی دستگاه های قضایی ،نهادهای امنیتی
و نیروی انتظامی شاهد هستیم .تشکیل ستاد "امر به معروف و
نهی از منکر" در سال  1372و حمایت مالی و امنیتی از این
ستاد توسط رهبر جمهوری اسالمی ،تنها نمونه ای از ده ها روش
دخالت سیستماتیک حکومت در زندگی شخصی افراد است.
قاعده "امر به معروف و نهی از منکر" که توسط ستاد مربوطه
در سطح شهرهای ایران پیاده سازی شده است ،در حقیقت ابزار
فراگیری است که در جهت کنترل حریم خصوصی شهروندان
به کار گرفته شده است .این ستاد به نیروهای خود اختیارات
ویژه می دهد تا در شخصی ترین مسایل یک شهروند از جمله
خوراک ،پوشش ،حجاب و هم چنین نحوه تعامالت و ارتباطات
وی ،دخالت مستقیم داشته باشند.
«زندگی خصوصی یا مسایل خانوادگی یا محل سکونت یا
ارتباطات هیچ فردی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع
شود .»...این جمالت برگرفته از ماده  12اعالمیه جهانی حقوق
بشر ،به صراحت دفاع از امنیت زندگی خصوصی افراد در سراسر
جهان را گوشزد کرده است .در ماده  3همین اعالمیه نیز بر لزوم
امنیت شخصی انسان ها تاکید شده است .اما در نظام تمامیت
خواهی هم چون نظام جمهوری اسالمی ،عملکرد خودسرانه و
فراقانونی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در سرکوب مخالفین و
همین طور تالش مداوم برای تحمیل مهندسی اجتماعی مدنظر
حاکمیت از یک سو و خالءهای موجود در قانون اساسی ایران
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که افراد و نهادهایی را فراتر از قانون و با اختیارات ویژه قرار
می دهد از سوی دیگر باعث شده است که حریم خصوصی افراد
به سادگی مورد تعدی و تعرض قرار گیرد.
دستور آتش به اختیار به مثابه چراغ سبز نقض حقوق شهروندی
«آن جایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختاللی دارد و
نمی تواند درست مدیریت کند ،آن جا آتش به اختیارید .یعنی
باید خودتان تصمیم بگیرید ،فکر کنید ،حرکت کنید ،اقدام
کنید .»...این جمالت بخشی از سخنرانی علی خامنه ای در جمع
دانشجویان بسیجی در خرداد ماه سال  96است.
در طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسالمی نمونه های بی
شماری از اقدام های خودسرانه نیروهای امنیتی و نظامی در
ارتباط با شهروندان را شاهد بوده ایم .از برجسته ترین آن
ها یعنی پروژه قتل های زنجیره ای گرفته تا اشکال مختلف
بازداشت ها ،اعدام ها و اقدامات مشابه دیگر .عبارت دستوری
و خطابی "آتش به اختیار" که حدود دو سال پیش توسط علی
خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی به کار برده شد ،در حقیقت
از آن دست خالءهای قانونی نانوشته ای ست که دست عوامل
امنیتی خودسر را برای دست درازی به هرگونه حق شهروندی
از جمله حریم خصوصی افراد -باز می گذارد .بدون شک بهکار بردن این عبارت توسط رهبر جمهوری اسالمی در راستای
کنترل هرچه بیش تر اعتراضات و خیزش های اجتماعی کنونی
است.
پاسداری از حریم خصوصی دفاع از سنگ بنای دموکراسی
بدون شک امنیت و آرامش روانی افراد در جامعه در گرو این
است که مطمئن باشند اسرار و محدوده زندگی شخصی آن ها از
تعرض سایرین -به ویژه ارگان های حکومتی -در امان است.
این امنیت و آرامش بنیادین در حقیقت اولین قدم حرکت یک
جامعه به سمت اصول بعدی دموکراسی خواهد بود .مادامی
که یک انسان خود را در معرض خطر تعرض نهادهای امنیتی
ببیند ،نمی تواند با سالمت کامل در مورد حق تعیین سرنوشت
و حق انتخاب دیدگاه و دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی اولیه
خود تصمیم گیری کند .حاکمیت جمهوری اسالمی با تعرض
مداوم به حریم شخصی افراد باعث خودسانسوری ،سرخوردگی
و در نهایت مصادره کلیت اجتماع به نفع سیاست های خود شده
است .گذار به دموکراسی در چنین جامعه ای یقین ًا بسیار بعید
و دور از تصور خواهد بود .بررسی اجمالی گفته های آیت اهلل
خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی در مورد توصیه و
دستورات مکرر به زیر نظر گرفتن شهروندان توسط یکدیگر
و خبرچینی مردم برای نهادهای اطالعاتی را ،می توان به مثابه
نقطه مقابل اصل مسلم حفظ حریم شخصی افراد برشمرد .در
حقیقت اتکا به نظرات این چنینی رهبران جمهوری اسالمی
باعث شده است هم اکنون جامعه ایران از شاخصه های مسلم
یک جامعه دموکراتیک فرسنگ ها فاصله داشته باشد .در جوامع
توسعه یافته ،میزان تحرک اجتماعی به روشنی وابسته به میزان
مشارکت آزادانه و فعال افراد در همه امور است .مادامی که
حفره های قانونی و خطابه های فراقانونی امنیت و آسایش روانی
افراد را تهدید می کند ،بدون شک مشارکت فعالی را نمی توان
از سوی شهروندان شاهد بود .لزوم عدم دخالت دولت و دست
درازی نهادهای حکومتی در حریم شخصی افراد ،ضامن حرکت
به سمت دموکراتیزه شدن اجتماع و خیز برداشتن به سمت توسعه
یافتگی است.

اجتماعی

■■چرا سبک زندگی؟ چرا زنان؟
مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر

روزنامه "صبح نو" ،از روزنامه های اصولگرا ،در  21خرداد
ماه سال جاری ،در گزارشی با عنوان "مدلینگ؛ برخورد مدبرانه
یا سهل  اندیشانه" از ماجرای دریاچه سد لفور و تفریح چند
شهروند که تنها روش تفریحشان ،با استانداردهای اجتماعی
حاکم بر ایران مطابقت نداشت ،نقبی هم به مسئله مدلینگ در
ایران امروز زده است .شاید بد نیست که نویسنده این مقاله
هم به تبعیت از این جریده اصولگرا -که احتمال زیاد خود را
نزدیک به منویات رهبر نظام می داند هم ،-چنین کند و به
ایشان تاسی جوید .دستکم گاهی تاسی به اهل اصول (که البته
در آن هم شک جدی است) کار بدی نیست.
الغرض ماجرای سد لفور و تصویر برداری آماتوری یک شهروند
بیش از حد کنجکاو و شاید آتش به اختیار ،موجب شد که در
وضعیتی که سایه جنگ و مذاکره یا عدم آن و سختی وضعیت
اقتصادی بر جان و جهان ایرانی سایه افکنده ،تیتر اخبار یک
روز را قبضه کند .ماجرا اما حکایت از امر دیگری داشت .امری
که "صبح نو" با وصل کردن آن به قصه مدلینگ ،تا حدودی به
آن اعتراف کرد.
باید به سال ها پیش بازگشت .در ایران پسا آغاز سلطنت
رضاخانی ،انگار پوشش مردم و خصوص ًا حساس ترین قشر آن،
یعنی زنان ،دغدغه حاکمیت ها بوده است .فرض حاکمیت بر
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این بوده که با سلطه بر زندگی و سبک حیات مردم ،می تواند
به فرهنگ آن ها هم دست یازی کنند و مردمی بسازند طراز
ارزش های حاکمیتشان .در عصر رضاخانی کاله پهلوی و بعدش
کاله لگنی سهم مردان شد و کشف حجاب سهم زنان .نتیجه اش
هم شد بازداشت ها و بگیر و ببندهای بسیاری ،به دلیل عدم
استفاده از این کاله و آن کاله یا خانه نشینی زنان مذهبی به دلیل
ترسشان از خروج از خانه و مواجه شدن با گزمگان حکومت.
شهریور  1320این ماجرا را پایان داد و اما تالش حاکمیت ادامه
پیدا کرد .اسناد برمال شده ساواک ،امروز نقل از تالش حاکمیت
پهلوی دوم بر ایجاد تغییرات فرهنگی در ایران دارد .تغییراتی
حکومت فرموده ،تا کشور را به دروازه های تمدن بزرگ برساند
و در ایران "رستاخیز"ی برپا کند .انگار این تالش برای تغییر
فرهنگ مردم ،بسیار بیش از عمر نظام جمهوری اسالمی ،سال
هاست که سرلوحه حاکمیت های ایران بوده و هست.
پس از انقالب هم که کشتی بان را سیاستی دگر آمد .بر تخت
نشسته جدید پسا انقالب ،می خواست هر آن چه ،آن شاه انجام
داده تغییر دهد .از تغییر تمام "شاه" ها به "امام" ،تا حجاب
اجباری و جلوگیری از آستین کوتاه برای مردان و گشت های
ثاراهلل و قس علی هذا .کشور هم درگیر جنگ بود و هر صدای
مخالفی به بهانه جنگ خفه می شد؛ کما که شد.
اما خرداد  ،1368رهبر پیر درگذشت و طلبه ای به نسبت جوان
تر ،جایش را گرفت .او که سابقه هم نشینی با اهل فرهنگ را
داشت و در جمع اهل ادبیات نشسته بود و در گذشته اهل ساز
و نواز بود ،در دل اهل فرهنگ ایران نوری برانگیخت ،که شاید
روزگار ،به شود .بنا به گزارش تاریخ در اوایل سخن کم تر می
گفت ،اما سال  1371ناگاه ذکر "تهاجم فرهنگی" رهبر جدید

اوج گرفت .به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسالمی ،تنها
در سال  1371رهبر جمهوری اسالمی ،بیش از  5600بار تالش
برای تبیین تهاجم فرهنگی کرده بود .عددی که در سال پیش از
آن  768است و در سال بعدش )1( .1370
در واقع دغدغه او در حوزه سبک
زندگی ،هر بار در تمام طول این سه
دهه با ادبیاتی خاص ،در کالم وی
پدیدار شده است .باالخص هر زمان
که به نوعی از سیاست روزمره،
قدری فارغ شده و فرض کرده که
دولتی حاکم است ،که نظرش به نظر
او نزدیک تر است .رهبر جمهوری
اسالمی نظر به سبک زندگی عمومی
کرده و در تالش برای تغییر و به نظر خود ،اصالح آن برآمده
است.
اما او انگار با آغاز دهه  90شمسی ،در دولت نزدیک النظر
احمدی نژاد و پس از (دستکم به فرض او) تمام شدن ماجراهای
مرتبط با انتخابات سال  ،88دوباره به این مسایل می پردازد .در
سال  ،1391در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی ،مسئله
سبک زندگی را پیش می کشد و می گوید« :ما اگر از منظر
معنویت نگاه کنیم –که هدف انسان ،رستگاری و فالح و نجاح
است– باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و
رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم ،برای زندگی
راحت ،زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخالقی ،باز پرداختن
به سبک زندگی مهم است .بنابراین ،این مسئله اساسی و مهمی
است»)2( .
او در تالشش برای اصالح این سبک زندگی ،در سال های اخیر
از سیاست های کنترل جمعیتی تا برند پوشی مردم و از آموزش
زبان انگلیسی تا سفر مردم به شهرهایی مثل آنتالیای ترکیه را هم
مدنظر قرار داده و در آن ها وارد شده است .در واقع در نظر رهبر
جمهوری اسالمی ،حوزه های بسیاری از سبک زندگی مردمان
هست ،که باید چاره شود و تغییر کند و او خود را به عنوان
پدری پیر می داند ،که باید به فرزندان چه بگوید.
برگردیم به همان گزارش "صبح نو" که در ابتدای سخن بحثش
شد .در این گزارش از مدلینگ قانونی (رسمی) و غیرقانونی
صحبت می شود .در واقع ظاهراً جمهوری اسالمی اصل ماجرای
مدلینگ را پذیرفته ،اما مسئله اش قانونی بودن آن است .یعنی
آن چه که آن را چهارچوب شریعت می دانند ،رعایت شود و
کسی از آن سیستم استاندارد سبک زندگی که آقایان برای مردم
خوب می دانند ،خارج نشود؛ ایض ًا چرخه درآمد آن هم توسط
آقایان قابل نظارت باشد .پوشش این ژست نگران برای مدلینگ
هم احتماالً اغفال دختران و ارتکاب اعمال به قول این گزارش
منافی عفت ،در پوشش مدلینگ است.
این که حاکمیت می بایست مدافع حقوق شهروندان باشد و اگر
به هرکسی در هر شغلی تعرض شد ،امکان پیگیری را داشته
باشد و فضای اشتغال امن باشد ،جای شک و شبهه ای نیست.
این که وظیفه دستگاه های انتظامی مملکت است ،تا مراقب
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ایجاد مافیایی در هر شغل و تضییع حقوق مشارکت کنندگان
در آن شغل باشد هم ،بحثی نیست .اما مسئله این جاست که این
نوع ورود به مسئله ،به بهانه ای بدل می شود تا حاکمیت تالش
کند با در اختیار گرفتن عرصه ای از حوزه عمومی و زندگی
اجتماعی مردم با محوریت نوع
پوشش آن ها ،به حقوق شهروندان
تعرض کند .کار تا جایی باال گرفته
است که در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،کارگروهی با عنوان
ساماندهی مد و لباس تشکیل شده
و تالش دارد تا مد بومی منطبق با
فرهنگ ایرانی اسالمی به مردم ارائه
کند .قاعدت ًا هر مجموعه یا فردی که
در این راستا هم با نظرگاه این کارگروه همراه نباشد ،محکوم به
برخورد سنگین انتظامی است .از بازداشت عکاسان تا آن چه که
سپاه "انهدام باند مدلینگ" اعالم می کند! و آن را نتیجه تالش
سربازان گمنام امام زمان می داند)3( .
در واقع در عرصه مشخص مدلینگ ،چند عرصه را می توان
ردیابی کرد و آن ها را دلیل تاخت و تاز حاکمیت و تالشش
برای کنترل آن برشمرد .اولین مسئله -همان طور که پیشتر
گفته شد ،-تالشش برای القای آن چیزی است که آن را فرهنگ
ایرانی-اسالمی می شناسد .در این عرصه سخنان غالمعلی
حدادعادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از نزدیکان
رهبر ،نظام قابل ردیابی است .از میانه دهه  90تا امروز او بارها
و بارها از هم نشینی سبک زندگی ایرانی-اسالمی و اقتصاد
مقاومتی سخن گفته است .ردگیری این ادبیات در کالم رهبر
و مسئوالن نظام هم کار سختی نیست .خروجی هم اظهر من
الشمس است.
حاکمیت البته هرگونه اندیشه جز این را هم ،با عناوینی چون
براندازی نرم ،تهاجم فرهنگی و مانند آن ها جرم انگاری می
کند .شاید تنها در جمهوری اسالمی است که عناوینی چون
براندازی قانونی و نرم و امثالهم محلی از اعراب دارد؛ در
جمهوری اسالمی و نظام های دلسوز! سبک زندگی مردم ،مسئله
ای هویتی است .یعنی ممکن است به صورت مستقیم با مسایل
مرتبط با امنیت ملی ،ارتباطی نداشته باشد ،اما سبک زندگی
مردم و شناسه رفتاری این مردم ،هویت آن حکومت را شکل
می دهد .از نظر حاکمیت جمهوری اسالمی ،قرار است ایران
کشوری اسالمی ،ام القرای جهان اسالم و ملت مسلمان ایران
باشد .تعریف چگونه مسلمان بودن هم پیش تر توسط رهبر
نظام و مراجع حکومتی مشخص شده است .پس اگر رفتاری
خارج از چهارچوب و تعریف هویتی مشخص شده انجام شود،
دیگر این جامعه از مشخصات از پیش تعریف شده حاکمانش،
تبعیت نمی کند .شاید با این توضیح بتوان دریافت که چرا سه
دهه است ،از تهاجم فرهنگی تا سبک زندگی ایرانی-اسالمی و
اقتصاد مقاومتی ،رهبران جمهوری اسالمی سعی دارند که سبک
زندگی مورد نظر خود را به جامعه ایرانی تحمیل کنند.
مسئله دیگر ،تالش حاکمیت های این چنینی برای تسلط

کامل ،بر سوژه ای به نام زن است .این که چرا مسئله زن سوژه
حاکمیت ها برای تالش در جهت حاکم کردن دستگاه ارزشی
خود در جامعه است ،البته بحث دراز دامنی است .کوتاه سخن
آن که مولد بودن زنان و زایندگی آنان ،چونان زمین در عصر
کشاورزی را شاید بتوان انگیزه آغازین این رفتار کنترل محور
قملداد کرد .در این راستا باید بحثی در خصوص تاریخ زنان
با نگاهی به تاریخ انسان کرد ،که بحث دراز دامنی است و
شاید بتوان در منابع دیگر سراغش را گرفت .اما در ایرا ِن پسا
مشروطه و به طور مشخص از عصر پهلوی اول ،کشف حجاب،
شامل زنان شد .کسی با سبیل یا ریش گذاشتن مردان کاری
نداشت .اما این زنان بودند که هدف قرار گرفتند تا با واسطه
آنان تغییرات فرهنگی مورد نظر حاکمیت در جامعه مستقر شود.
در ماجرای اصالحات ارضی و انقالب سفید در زمان پهلوی دوم
هم زن و زمین مسئله اصلی نیروهای حافظ سنت -در این جا
روحانیت حوزوی ،-برای مخالفت با این مسئله بود .در حالی
که مث ًال موضع نیروهای ملی در مخالفت با این مسئله این بود
که می گفتند" ،اصالحات آری ،دیکتاتوری نه"؛ یعنی مسئله
شان سیاسی بود نه جنسیتی .با آغاز جمهوری اسالمی در ایران
هم برساخته زنانه مورد پسند اسالم گرایان مستقر ،با آن چه که
پیش تر تبلیغ می شد تفاوتی اساسی داشت .در واقع در همین
جا هم اگر قرار بود که ،جامعه به الگوی مورد نظر حاکمان جدید
بدل شود ،باید زنان کنترل شوند .حجاب اجباری و مسئله الیحه
مربوط به خانواده و برخورد حاکمیت پس از انقالب با آن را،
در این راستا می توان ارزیابی کرد .در همین راستا شاید بهتر
بتوان فهمید که ،چرا حاکمیت جمهوری اسالمی تا این حد با
مسئله مدلینگ و مد در میان زنان ،مخالفت جدی دارد .در ابتدا
با کلیت آن مخالفت کرد ،اما نتوانست در برابر موج آن مقاومت
کند .سپس به رسمی و غیر رسمی کردن آن ،دست زد .یعنی در
هنگام عدم توانایی برخورد با موجودیت آن ،تالش کرد تا آن
را به خدمت بگیرد و از آن هم ابزاری جهت نشر نگاه مسلط
خود در خصوص زنان بسازد .تنها نگاهی به تعداد دستگیری ها
در این حوزه نشان می دهد که ،تا چه میزان میل به کنترل زنان
در این حوزه در فرهنگ مسلط حاکمیت ایران وجود دارد .می
توان تعداد زنان و مردان دستگیر شده را شمرد و با هم قیاس
کرد .مشخص می شود که فاصله میان زنان و مردان تا چه حد
نجومی است.
مسئله دیگر هم اقتصاد مدلینگ است .به هر حال مدلینگ هم
به عنوان یک کسب و کار دارای چرخه پولی است و اگر این
مجموعه ها ،رسمی ،مجوز دار و مورد تائید حاکمیت نباشند،
ممکن است مجموعه های قدرتمند مالی در کنار این صنعت
ایجاد گردد که زمانی شاید مزاحم سیطره مالی باندهای خاص در
میان اصحاب قدرت شود .باالخص در وضعیتی که ایران چهار
دهه است در "شرایط حساس کنونی" است و در تحریم .و دهه
اخیر هم مملو است از کشف فسادهای مالی در میان صاحبان
قدرت ،که معدودی قربانی شوآف برخورد دستگاه قضایی می
شوند ،بسیاری آزاد می چرخند و برخی هم سر از کانادا و دیگر
کشورهای ینگه دنیا در می آورند.
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اما در چند سال اخیر ،شبکه های اجتماعی جدید به ابزاری جهت
به چالش کشیدن این تالش حاکمیت برای سیطره خود بدل شده
اند .مث ًال در اینستاگرام ،یک فرد می تواند اکانتی بسازد و بدون
مجوز از فالن اداره و سازمان مرتبط با وزارت ارشاد و دیگر
نهادها ،به نشر تصاویر مدل شده خود یا مجموعه "مدلینگ غیر
رسمی" خود بپردازد .همین حضور هم در سال های اخیر پدیده
هایی چون واینرها ،شاخ های اینستاگرام -که در واقع همان
اینفلوئنسرها هستند -و مواردی از این دست را دامن زده است
و بخش اعظمی از اقتصاد این شاخ های دهه دوم هزاره سوم در
اینستاگرام فارسی ،از طریق گرفتن تبلیغ لباس ها و مدل شدن
ها و مانند آن می گذرد .همه نیروهای امنیتی حاکمیت هم در
برخورد با این شاخ های مدل دخیل می شود .از پلیس فتا گرفته
تا سپاه پاسداران .و بعد همین شاخ های عموم ًا زن که تا دیروز
مدل لباس های خارج از فرهنگ مسلط جمهوری اسالمی بودند،
به ناگاه عابد و زاهد شده ،حجاب کرده و تبعیت خود را از نظام
جمهوری اسالمی اعالم می کنند و به ابزاری برای آن بخش مجاز
و یا به قول حاکمان مدلینگ رسمی بدل می شوند .در واقع هسته
اصلی مسئله ،نه اصل ماجرای مدلینگ بلکه چگونگی آن و نوع
استفاده حاکمیت در راستای همان سبک زندگی و تاثیر مستقیم
در پوشش شهروندانش است.
مسئله سبک زندگی و پوشش شهروندان در حاکمیت هایی
مثل جمهوری اسالمی هم مسئله امنیت ملی هست ،هم نیست.
نیست چون شاید ربط علنی نداشته باشد؛ هست چون بنا بر
قرائت رسمی از امنیت ملی ،این امنیت زمانی تامین می شود
که ،شهروندان آن گونه رفتار کنند که نُرم های تعریف شده
حاکمیت اقتضا می کند .در واقع مسئله هویتی است .هویت
نظام اسالمی به شهروندانی است که سبک زندگی مورد تائید
نظامشان را رعایت می کنند .در غیر این صورت ،نه از نظامشان
نشانی می ماند ،نه از سبک زندگی مورد پذیرش رهبرانش.
و این گونه است که در انتهای همان گزارش "صبح نو" اگر
تدابیر فرهنگی جواب نداد ،پای برخوردهای انضباطی به میان
می آید .و شاید می توان فهمید که چرا در سال های اخیر بگیر
و ببند ها در این حوزه تا این حد گسترده شده است .حاکمان
با گزارش هایی از جنس صبح نو و برخوردهای انضابطی شان،
شهروندانی طراز حاکمیتشان می خواهند .وگرنه ،نه از مملکت
نشانی می گذارند ،نه از شهروندانش! شاید بهتر باشد بگوییم
حاکمان چنین سیستم هایی شهروند نمی خواهند ،رعایایی می
خواهند که پوششان را مطابق خواست حاکم رقم می زنند .چه
فرمان یزدان ،چه فرمان شاه ،حاکم یا شیخ حاکم ،یا هر که
حاکم مطلقه!
پانوشت ها:

 - 1جستار تهاجم فرهنگی ،سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل سید علی خامنه ای

 - 2سبک زندگی ،محورها و مفاهیم اصلی مطرح شده در سفر رهبر انقالب به استان خراسان
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شمالی ،سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل سید علی خامنه ای 24 ،مهر ماه 1391

 - 3سپاه :سه "باند مدلینگ" را منهدم کردیم ،رادیو زمانه 28 ،اردیبهشت ماه 1398
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