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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...
درباره مقاله:

سکسیسم در تاریخ و ادبیات و امتداد آن تا امروز/
جواد عباسی توللی
محمد دوستی :نویسنده می خواهد برای قوانین ضد زن
در جامعه امروزی شریک جرم پیدا کند .بزرگان سخن
بر اساس عادات و رفتار جامعه سخن می گفتند ،وگرنه
سرنوشت گالیله را پیدا می کردند .صحبت ها و خاطرات
دختر ملک الشعرا راجع به این مرد بزرگ را اگر بخوانید،
با یک بیت چنین برداشتی نمی کنید؛ که چقدر ایشان به
برابری زن و مرد اهمیت می داده و برای آن تالش می
کرده و از همه مهم تر عمل می کرده است.
محبوبه میرمهدی :دوره نقدهای احساسی گذشته است.
این که با استفاده از کلماتی چون "افسانه پردازی"
تحقیق علمی و مستند در باب ایزد بانوان ایرانی را خالصه
کنیم به کاالیی با جذابیت سکسی ،نشان از بی مایه بودن
نویسنده دارد .از معایب نویسندگی این است که هر کس
می تواند مدعی آن باشد.

ادبیات زن و ادبیات زنان /امید شمس
سیما حسینی :مطلب خیلی خوبی بود .به خصوص
تعاریفی که در مورد تفاوت جندر و سکسوالیته ارائه شده
بود ،از بهترین مواردی بود که تا به حال در متن های
فارسی خوانده بودم.
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آرمین اعتماد :من مثل آقای شمس معتقد نیستم که
تالش هایی که برای رفع تبعیض جنسیتی صورت گرفته،
بعض ًا این نظام تبعیض را وارونه کرده؛ خصوص ًا در ایران.
در این جا در زمینه رفع تبعیض جنسیتی چیزی وارونه
نشده .تا رسیدن به چنین ایده آلی راه طوالنی در پیش
داریم .در کل مقاله جالب و خواندنی بود.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

● ●پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه برای
موتورسیکلت سواری زنان شد.
● ●جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل،
گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را
منتشر کرد.
● ●محمدعلی نجفی ،شهردار سابق تهران که به
اتهام “قتل” همسرش ،میترا استاد به اعدام محکوم
شده بود ،توسط خانواده استاد بخشیده شد.
● ●یک طلبه حوزه علمیه در مالیر در پی اعتراض
به چند شهروند تحت عنوان “امر به معروف” و
بروز درگیری و خشونت مضروب شد.
● ●فرد متهم به سگ آزاری در شفت ،توسط
دادگستری این شهرستان به  ۲۰۰ساعت نگهداری
از حیوانات مصدوم ،محکوم شد.
● ● ۴واحد آرایشگاه زنانه در اراک به دلیل “تبلیغ
در فضای مجازی” پلمب شدند.
● ●رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از لغو
اجازه صدور مجوز مدارس طبیعت ،با فتوای
مراجع تقلید خبر داد.
● ●دادگاه تجدیدنظر نیما صفار ،نویسنده و فعال
مدنی ساکن گرگان را به  ۸ماه حبس محکوم کرد.
● ●نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم نوزدهمین
سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر نامدار ایرانی
ممانعت به عمل آوردند.
● ●فرهاد شیخی ،از بازداشت شدگان روز جهانی
کارگر توسط دادگاه کیفری دو تهران به  ۴ماه
حبس و  ۵ضربه شالق محکوم شد.
● ●کامیل احمدی ،مردم شناس ،پژوهشگر و
نویسنده ،توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت
شد.
● ●نرگس منصوری ،فعال مدنی و از اعضای
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
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و حومه ،در زمان بازگشت از محل کار ،توسط
نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل شد.
● ●سه شهروند به علت دفن سگ در یکی از
مساجد روستای “امشه” از توابع شهرستان رشت
بازداشت شدند.
● ●سهیال حقیقت ،شهروند بهایی ساکن شیراز،
روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شد.
● ●همزمان با تعطیلی مدارس دینی اهل سنت،
جواد کریمزایی اهل آشار سرباز ،طلبه مدرسه
علوم دینی ،توسط ماموران وزارت اطالعات
بازداشت شد.
● ●به دالیل «امنیتی» شورای نگهبان بار دیگر
الیحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را رد کرد.
● ●آیدا کیخایی ،بازیگر و کارگردان تئاتر ،سینما
و تلویزیون ،از ممنوع الکار شدن خود و همکارش،
محمد یعقوبی ،کارگردان نامدار ایرانی خبر داد.
● ●نوشین جعفری ،خبرنگار و عکاس سینما و
تئاتر بازداشت شد.
● ●سپاه پاسداران مدعی “انهدام شبکه ترویج
سبک زندگی غربی” در یک دورهمی زنانه در
شهر همدان شد.
● ●اسرین درکاله ،فعال حقوق زنان توسط
مامورین اداره اطالعات در منزل شخصی بازداشت
شد.
● ● ۱۷شهروند در یک مهمانی خصوصی در
ساری بازداشت شدند.
● ●سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که  70زن
دوچرخه سوار در میدان ولی عصر تهران بازداشت
شده اند.
● ●محمد رسول اف ،کارگردان سینما به یک سال
حبس محکوم شد.
● ●فرنگیس مظلوم ،مادر سهیل عربی ،زندانی
عقیدتی ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
● ●شهال انتصاری ،فعال حقوق زنان توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شد.
● ●شماری از حامیان حقوق حیوانات در جریان
تجمع مقابل شهرداری تهران ،بازداشت شدند.
● ● ۶دختر جوان به دلیل تالش برای ورود زنان به
ورزشگاه های ایران توسط نیروهای اطالعات سپاه
بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند.
● ●حکم قضایی صادره شده از سوی دادگاه مبنی

بر حبس ،شالق و جزای نقدی برای یکی از اعضای
شورای شهر سبزوار پس از طی تشریفات قانونی
به مرحله اجرا درآمد.
● ●مهدی کوخیان در اعتراض به مخالفت با اعزام
به مرخصی استعالجی و انتقال وی به مراکز درمانی
تخصصی با دوختن لب هایش دست به اعتصاب زد
و به قرنطینه این زندان منتقل شد.
● ●یک سرباز در شهرستان خواف ،به دلیل
مشکالت ناشی از فشار اقتصادی ،اقدام به
خودکشی کرد.
● ●آتش گرفتن موتور اتوبوس حامل دانشجویان
دختر در مسیر برگشت از اردوی مشهد به الرستان
فارس ۹ ،مصدوم بر جای گذاشت.
● ●یک شهروند اهوازی در اثر برخورد با مین از
ناحیه مچ پا ،دچار قطعی عضو شد.
● ●یک دانش آموز در رودبار به دلیل تنبیه بدنی
معلمش از ناحیه پای راست دچار فلج عضوی شد.
● ●در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار،
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کــــارتون ماه

یک کارگر مقنی و یک کودک کار در شهرهای
دیواندره و میانه جان خود را از دست دادند.
● ●در جریان تیراندازی سربازان پایگاه نیروی
هوایی محمودآباد به سمت مردم  ۲شهروند کشته
و  ۴نفر دیگر نیز زخمی شدند.
● ●یک شهروند در جاده اهواز به سمت شوشتر
هدف تیراندازی نیروهای انتظامی قرار گرفت و
جان خود را از دست داد.
● ●نیروهای زمینی سپاه پاسداران مستقر در بخش
صفائیه از توابع شهرستان خوی ،به سوی گروهی
از کولبران آتش گشودند و در نتیجه یک کولبر به
نام “رضا ابراهیمی” از اهالی روستای “کرکوش”
جان خود را از دست داد.
● ●تورج قاسمی ،کودک مجرم  ۲۲ساله که بیش
از  ۶سال پیش از بابت اتهام “قتل” بازداشت و
سپس به اعدام محکوم شد بود ،در زندان نور اعدام
شد.
● ●یک زن در  در بخش دیشموک واقع در استان
کهگیلویه و بویراحمد در منزل شخصی خود،
خودسوزی کرد.

کاری از
مهدی صادقی

جايگاه حق سالمت در منشورهای بینالمللی حقوق بشر
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اقلیت های جنسی

عکس از سایت ال.جی.بی.تی نیشن

□ اقلیت های جنسی در زندان؛
چالش دسته بندی زندانیان بر اساس جنسیت
رضوانهمحمدی
فعال برابری جنسیتی

«زندان نباید چیزی جز "محرومیت از آزادی" باشد»( .ژیسکار
دستن ،رئیس جمهور راستگرای فرانسه )1974-1981
میشل فوکو زندان را دستگاهی برای اصالح رفتار می
داند که محرومیت از آزادی امکان کارکرد آن را در
نظام قانونی فراهم می کند( .مراقبت و تنبیه)288 ،
اقلیت های جنسی همچون سایر اعضای جامعه ممکن است قوانین
را نقض کرده و بنا به حکم قاضی مدت محکومیت خود را در
زندان بگذرانند .رویکرد حکومت ها نسبت به زندانیان ترنس
متفاوت است .در عموم کشورها افراد ترنس مطابق با جنسیت
ذکر شده در مدارک شناساییشان به بند زنان و یا مردان منتقل
می شوند .اما در برخی دیگر رویکرد متفاوتی در پیش گرفته
شده است و آن ایجاد زندان (بند) مختص به افراد ترنس است.
به عنوان مثال بنا به قوانین نیوزیلند محیط زندان برای افراد
ترنسجندر می بایست به گونه ای باشد که هویت آن ها را پذیرفته
و هیچ گونه تبعیضی را به دلیل هویت جنسیتیشان اعمال نکند.
بنا به اصالحیه مصوب سال  2005تنها پس از اطمینان یافتن
رئیس زندان از تکمیل عمل تغییر جنس ،افراد می توانند در
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بندی که مطابق با هویت جنسیتی آن ها است ،حبس خود را
بگذرانند .دادگاه عالی این کشور هرگونه جداسازی جز به دلیل
رفتارهای خشن زندانی را ،توجیه ناپذیر قلمداد کرده است.
«رفتارهای غیرقانونی و خشن (سایر) زندانیان نمی تواند رفتار
غیرقانونی زندانبان را توجیه کند» .به بیان دیگر این مسئولین
زندان هستند که موظف به رعایت باالترین استانداردها و
حفاظت از همه زندانیان از جمله ترنس ها هستند و به بهانه
محافظت از ترنس ها نمی توان آن ها را از سایرین جدا کرد.
با این حال ،یکی از معایب سیستم نیوزیلند در خطر بودن
امنیت زندانیان ترنس است .چرا که حتی با شروع پروسه گذار
تا پیش از عمل جراحی تغییر جنس ،زندانی مجبور به گذارندن
دوره حبس خود در بندی است که مطابق با جنسیت او نیست.
شرایط در بریتانیا اندکی متفاوت است .پس از سال 2004
تغییر مدارک شناسایی برای افراد ترنس تسهیل شده است
و ترنس ها پس از دو سال زندگی کردن با هویت جنسیتی
مورد نظرشان می توانند مدارک شناسایی خود را تغییر دهند.
به همین ترتیب در زندان های این کشور نیز نیازی به عمل
جراحی تغییر جنس برای اثبات جنسیت وجود ندارد .در بریتانیا
و استرالیا زندانیان در مدت حبس خود ،هر زمان که بخواهند
می توانند پروسه گذار و یا هورمون تراپی را آغاز کنند.
همانگونه که در ابتدا اشاره شد ایجاد زندان مختص به افراد
ترنس در دنیا ،مسبوق به سابقه است ،پیش تر در سال 2010
در ایتالیا زندانی ویژه بزهکاران ترنس ایجاد شده بود ،که مجهز

به امکانات مناسب و نگهبانان آموزش   دیده برای برخورد
با زندانیان ترنس بود .در آن زمان بسیاری از فعالین ال.جی.
بی.تی از چنین ایده ای حمایت کردند اما منتقدین ،زندان های
جدا برای افراد سیسجندر و ترنسجندر را راه حلی موقتی برای
مشکلی دراز مدت دانستند .این افراد بهترین روش را برقراری
تعادل میان امنیت و دربرگیرندگی همه می دانند .به عالوه
منابع همواره محدود هستند و همه ی کشورها چنین امکاناتی
برای ساخت زندانی مجزا و مجهز برای ترنس ها را ندارند.
در ایران هیچ قانون مشخصی برای زندانیان ترنس در نظر گرفته
نشده اما بنا به گزارش هرانا( )1که در سال  95منتشر شده است،
زندانیان ترنس پس از دستگیری در فاز یک طبقه سوم و چهارم
بند  240اوین نگهداری می شوند .وضعیت بند اسف بار است.
زندانیان از دسترسی به هواخوری ،تلفن و حتی فروشگاه زندان
محروم هستند  .بند  240شبیه به  Nبوده و دارای سه فاز مستقل
است .بند  240زندان اوین بنا به برخی ادعاها متعلق به حفاظت
اطالعات نیروی انتظامی است که بخش هایی از آن تحت نظر
نهادهای دیگر اداره می شود .با این وجود بعضی از زندانیان سیاسی
که توسط وزارت اطالعات بازداشت شده  اند تمام یا بخشی از
دوره بازداشت انفرادی خود را در سلول های  240گذرانده
اند .طبقه سوم و چهارم این بند سال هاست که بدل به محبس
زندانیانی شده است که در چهارچوب دوتایی جنسیت قرار ندارند.
شرایط بند  240نه مطابق با استانداردهای داخلی و نه قوانین بین
المللی است و در این بند امکانات ویژه ای نیز برای ترنس ها در
نظر گرفته نشده است و بنا به گزارش ها ،زندانیان به دلیل هویت
جنسیتی خود مورد تحقیر و توهین مداوم نگهبانان نیز قرار دارند.
همچنین امکان تغییر جنس برای زندانیان ترنس در قوانین ایران
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پیش بینی نشده است .مقررات بین المللی درباره زندان ها خط
مشی روشنی دارد .مطابق با ماده دهم از میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی که جمهوری اسالمی نیز متعهد به اجرای آن است.
شرایط نگهداری زندانیان باید مطابق با شان انسانی آن ها باشد.
به عالوه بنا به اصل نهم از اصول یوگیاکارتا( ،)2باید تضمین
شود که بازداشت شدگان به دلیل گرایش جنسی و یا هویت
جنسیتی شان به حاشیه رانده نشوند و یا به این دلیل در محل
بازداشت در معرض خشونت قرار نگیرند .همچنین می بایست
اقدام هایی برای محفاظت از افرادی که به دلیل گرایش و یا
هویت جنسیتی شان آسیب پذیرند ،انجام شود .اما این اقدام
ها نباید موجب محدودیت دوچندان این افراد شود .به عالوه،
پرسنل زندان نیز باید استانداردهای بین المللی حقوق بشر
را آموخته و درباره اصول برابری و عدم تبعیض بیاموزند.
درشرایطی که بسیاری از کشورها در پی یافتن راهی برای کاهش
خشونت ها علیه جامعه ترنس ها هستند و برای مقابله با آن قانون
گذاری می کنند .در ایران شاهد اعمال خشونت حاکمیت نسبت
به این افراد هستیم .متاسفانه شرایط بند  240به گونه ای است که
امکان برقراری هرگونه ارتباط با سایر زندانیان غیرممکن است و
همین امر موجب تشدید نقض حقوق بشر در این بند شده است.
پانوشت ها:

 - 1شرایط غیرانسانی زندانیان تراجنسیتی در زندان اوین(https://

)/www.hra-news.org /2016/hranews/a-5088

 - 2اصول یوگیاکارتا در زمینهی حقوق انسانى و به کار بستن آن ها در مسائل مربوط

به تمایل جنسى و هویت جنسیتى ،حوزۀ وسیعى از هنجارها را در برمی گیرند .این
اصول تعهدات اصلى کشورها را در عملى ساختن حقوق انسانى تصریح می کنند.
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راهپیمایی سکوت 25 ،خرداد 88؛ عکس از ویکی پدیا

اجتماعی

□ دور باطل مبارزات سیاسی در ایران
گلرخ ابراهیمی ایرایی
زندانی سیاسی سابق

در فضای سیاسی ایران شرایط به گونه ای رقم خورده ،که جامعه
نسبت به زندانیان سیاسی رابطه ای احساسی و دلسوزانه برقرار
کرده است .شکی نیست که افراد پس از بازداشت مورد شدیدترین
فشارها قرار می گیرند ،اما واکنش جامعه صرفا ایجاد رابطه ای
عاطفی با این عناصر پیشرو و معترض است و معموال اندیشه
و باور معترضین و انتقادهایی که ختم به بازداشت و زندان می
شود ،مورد بررسی قرار نمی گیرد .یک ِ
فرد پیشرو که مورد غضب
حکومت قرار گرفت ،قطع ًا حرفی برای گفتن دارد.
صرف حضور این فرد در جامعه ،خشم نیروهای امنیتی را برنمی
انگیزد و آن چه که نیروهای سرکوبگر را به واکنش در برابر فرد
می کشاند؛ اندیشه ،باور و یا جسارت فرد در بیان خواسته هایش،
یا تن نداد ِن وی به قوانین تبعیض آمیز و سلطه گرانه است .اما در
حمایت هایی که خصوصا بعد از سال  ۸۸در جامعه سیاسی و مدنی
ِ
اعتراض افراد و پیش از
ایران روال شد ،پیش از پرداختن به دلیل
پرداختن به تفکر و باور فرد بازداشت شده ،صرفا اسامی و تصاویر
افراد توسط رسانه ها برجسته می شوند.
شاهدیم جامعه و افرادی که در شبکه های اجتماعی به صورت
گسترده از بازداشت شدگان حمایت می کنند ،کمترین شناختی
نسبت به باور این افراد نداشته و صرفا در مورد زندانیان سیاسی
اطالعاتی فراتر از اسامی و تصاویر یا مناسبات خانوادگی افراد
و بعض ًا بیماری های آنان ندارند .اگر این حمایت ها در قالب
حمایت حقوق بشری از زندانیان است ،بسیار هم جای تقدیر دارد.
اما این مسئله تا جایی مطرح است که هدف ما از حمایت ،فقط
تمرکز بر زندانیان سیاسی به عنوان قربانیانی است که به دلیل
اعتراض و انتقاد بهای سنگینی از جانب حکومت بر آنان تحمیل
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شده است .در حالی که وجه اساسی مبارزه در برابر حکومت های
دیکتاتوری ،تداوم مبارزه است .در شرایط فعلی شاهدیم بسیاری
از فعالین پس از بازداشت به دلیل فشار نهادهای امنیتی ،زندانی
شدن و در کل دور شدن از جامعه دیگر صدای پیشین را نداشته
و عم ًال بازداشت عاملی بازدارنده در برابر فعالیت و مبارزه شان
می شود.
در این مقطع وظیفه فعالین حقوق بشر تحت فشار قرار دادن
عوامل و ارگان های بازداشت کننده و البته حکومتی است که
فعالین را به جهت ابراز عقیده یا داشتن باوری متفاوت به بند
می کشد و جواب اعتراض ها را با تهدید ،حبس و بعض ًا شکنجه
و اعدام می دهد .البته این مهم باید توسط نهادهای حقوق بشری
و فعالین این عرصه بدون کمترین مرزبندی با عقاید و باورهای
بازداشت شدگان انجام شود.
اما بخش دیگر ماجرا تداوم مسیر مبارزه است که باید به صورت
سیستماتیک توسط ِ
افراد حاضر در عرصه مبارزات سیاسی انجام
شود.
ً
ِ
این بخش مهم سال هاست نادیده گرفته شده و عمال ما را به جایی
رسانده است که از فعالیت سیاسی و مبارزه جهت رسیدن به
شرایط مطلوب ،به معترضانی که صرفا شعارمان "آزادش کنید"
است ،تبدیل شدیم .در این که حکومت باید آزادشان کند و نباید
به خاطر داشتن نگاهی متفاوت به بندشان کشد ،شکی نیست.
ِ
آگاهی کافی و عدم شناخت در سطح گسترده ،مبارزه
اما نبود
را به رکود و انفعال کشانده و عمال می بینیم که بازداشت ها
بازدارنده بوده و افراد پس از بازداشت ،تنها تبدیل به پوستری
حاوی یک عکس ،یک نام ،چند هشتگ و شعارهایی مشابه با
مضمون "آزادش کنید" ،می شوند.
این فضای بی سرانجام که صرف ًا دور باطلی است که در بهترین
حالت ،شاید در درازمدت برخی تابوها را درهم بشکند؛ عم ًال
معنای مبارزه را در ادبیات نسل کنونی به بی هویتی و ابتذالی
کشانده که سرانجامی بر آن نیست و صرف ًا به ناله سر دادن ها و
مویه کردن هایی ختم می شود و دستاوردی ندارد.
ِ
فعالیت همه جانبه در برابر حکومت
در جامعه ای که نیاز است به
تمامیت خواه ،در کنار فعالیت های حقوق بشری(جهت افشای
نقض حقوق افراد و فشار حکومت به تن دادن به قراردادهای بین
المللی که ادعای پایبندی به آن را دارد) و در کنار فعالیت های

مدنی و اجتماعی ،نیاز است به شناخت کافی از فعالیت سیاسی و
مبارزاتی که در شرایط فعلی کامال نادیده گرفته می شود.
تضعیف فضای مبارزه علیه استبداد و تنگ شدن عرصه برای
فعالیت سیاسی از جایی شروع شد که جریا ِن حاکم در سال های
ِ
اول پس از روی کار آمدن ،کلیه احزاب و گروه های مخالف را به
اشکال مختلف(حبس ،محرومیت از حقوق شهروندی ،کشتار در
قالب تیرباران ،اعدام یا قتل های طراحی شده ،طرد ،خانه نشین
کردن و یا وادار کردن به ترک وطن) از بین برد.
پس از اتفاقات سال  ۸۸که مسیر اعتراضات به شبکه های اجتماعی
کشیده شد و اکثر رسانه ها انعکاس دهنده نظریات و مسیر فکری
قشر خاصی از جامعه که خود از بدنه نظام بودند ،شدند؛ چگونگی
مبارزه دچار تغییراتی شد و به جریان آزادی خواهی ایران که
بیش از یک قرن هویت تاریخی داشت ،لطمات جبران ناپذیری
را وارد کرد و به نوعی مبارزه با استبداد و ارتجاع را عاری از
ِ
جسارت حضور نمود و به سرگرمی ای برای طبقه متوسط
تفکر و
و سردرگمی ای برای کل جامعه تبدیل کرد .سرگرمی ای که به
انحرافی در دهه پایانی قرن شباهت دارد و لطمات آن شاید تا سال
های آتی نیز بر بدنه ی مسیر مبارزه باقی بماند.
برای مثال می توان قیام دی نود و شش را آسیب شناسی کرد.
قیامی که با شعار "نان" و همراهی "قشر فرودست" ،جامعه
ِ
گستردگی جغرافیایی و زمانی
را به التهاب کشاند و از لحاظ
مشخصهیک انقالب را داشت اما در میانه راه ماهیت اولیه خود
را از دست داد.
اقتصاد رژیمِ ،
ِ
هدف خشم توده جامعه قرار
در ابتدای اعتراضات،
ِ
مطالبات
گرفت اما کمی بعد با همراهی برخی رسانه ها ،سقف
مردمی به خواسته های حداقلی که دغدغه قشر خاصی بود ،کاهش
یافت.
ِ
مطالبات مردمی در کف خیابان و در شعارهای معترضین،
سقف
ِ
خود را نمایان کرد و ناتوانی حکومت در برآورده نمودن نیازهای
اولیه جامعه را هدف قرار داد.
شعار "نان" دغدغه شکم نبود و به جا مطرح شده بود .به جا از آن
لحاظ که حکومتی که اسیر اختالس و دزدی ست و به جهت ناکار
آمدی ،ناتوان از اطعام درصد عظیمی از جامعه است را با مطالبات
ِ
ناتوانی تأمین نیازهای اولیه جامعه را با
گسترده ای مواجه کرد و
ِ
فریاد خیل عظیمی در کف خیابان عریان کرد.
و اما نقطه ضعف قیام دی نود و شش مشخصا از "عدم سازماندهی"
است که به شکست و البته مصادره خیزش مردمی ختم شد و منجر
ِ
انحراف خواسته ها و دغدغه هایی که در کف خیابان مطرح
شد به
شده بود.
این جاست که با ِ
نبش قبری نابهنگام و شکل گیری کمپینی که
می توانست بسیار پیش تر نیز اعالم موجودیت کند ،توجه رسانه
ها و اذهان عمومی از هدف قرار داد ِن اقتصاد و غ ِم "نان" معطوف
به شعارهای دیگری می شود و توجه ما را از "اقتصاد" که اهمیت
آن در حدی است که می تواند رأس هرم استبداد و تمامی سفره
نشینان آن را به چالش کشیده و بر پیکرشان ت ََرک های اولیه را
بیاندازد ،منحرف کرده و به سمت مطالباتی لوکس که دغدغه قشر
خاصی از جامعه است ،جلب و در واقع صف معترضین را چند
پاره کرد.
پیش از این نیز طی دو دهه اخیر به جهت به وجود آمدن جریانات
اپوزسیون نمایی که از تریبون هایی مشترک با معترضین و
مخالفان استفاده می کنند ،دچار سردرگمی در امر مبارزه شده ایم
و برای شناخت سره از ناسره نیاز به دقت عمل بیشتری در شناخت
گروه ها و افراد و تکرار شعارها پیدا کردیم.
چرا که ما با رژیمی مواجه هستیم که با تریبون های بین المللی
ای که در اختیار دارد از رضایت شهروندانش به کرات صحبت
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کرده و با اپوزسیون (نماهای) پر مخاطبی طرف هستیم که هر دو
سال یک بار با حضور در سفارت های همین حکومت و شرکت
ِ
انتخابات طراحی شده آن ،این تایید را به دنیا می دهند که
در
شهروندا ِن کشورمان حتی اگر از ترس جان به دیگر کشورها
ِ
رکاب مسئولین هستند و به نوعی در
پناهنده شوند هم پای در
ِ
نقش ِ
حامی اختالس ها و جنایات صورت گرفته ،قرار می گیرند.
پس از روی کار آمدن حکومت فعلی کلیه احزاب(که طی نیم قرن
اول و مبارزه با استبداد پیشین شکل گرفته بودند) پایگاهِ خود را
داخل کشور از دست دادند .این احزاب با شکنجه و ِ
در ِ
قتل اعضا،
نابود شدند یا تحت فشار دچار استحاله شدند و تغییر ماهیت دادند.
طی چهار دهه اخیر نیز به جهت "سرکوب" و البته "انفعال"
ناتوان از داشتن تشکل و سازماندهی جهت مقابله با استبداد بودیم.
در این میان مواجه شدیم با گروه هایی که با ادعای فعالیت مدنی
ِ
انتخاب امن ترین راه ها ،کل فعالیت شان خالصه
سربرآوردند و با
شد به دورهمی های خانوادگی یا دوستانه ای که نهایتا دستاوردی
نداشته ولی با در دست داشتن تریبون هایی قوی اذهان عمومی را
به سمت "خود مبارز پنداری" سوق دادند.
لذا مبارزه در ذهن نسل جوان و کم تجربه ،پیوستن به این گروه
ها و هرز ِ
روی مداومی شده است که عاری از تفکر است و عمال
انرژی و پتانسیل نسل ها را در خود می کشد.
نتیجه گیری:
دلیل مواجه بودن با حکومتی که در طول چهار دهه حاکمیتِ
به ِ
جابرانه ،اثبات کرد برای بقا از انجام هیچ خشونتی خودداری نمی
کند و به دلیل ِ
نبود احزاب و گروه های مخالف و ضعف سازمان
ِ
مختلف اپوزیسیون نما و
دهی و البته مواجه بودن با گروه های
رشد قارچ گونه گروه های سرگرم کننده ای که از فعالیت مدنی
تنها نا ِم آن را به میراث برده اند؛ به بن بست و دور باطلی می
رسیم و با فعالینی مواجه می شویم که نه ِ
هدف تغیی ِر ساختار را
در سر دارند و نه الفبای مبارزه را می دانند و نه قائل به پرداخت
هزینه هستند.
فعالینی که بعضا اقدام به جلب احساسات و عواطف جمعی می
ِ
واقعی
کنند و به این ترتیب دچا ِر هرز روی و دور شدن از فضای
مبارزه می شوند.
فضای پلیسی و حجم گسترده سرکوب انکار ناشدنی ست؛ اما
همان قدر که قرار نیست فشار و سرکوب ماهیت مان را عوض
کند و ما را به ضد خود بدل کند ،قرار هم نیست در رویارویی
با حریف که بسیار هم َق َدر است ،به بیراهه رویم .تاریخ به کرات
اثبات کرد عدم حضور به واقع بهتر از هرز روی ست.
اما آن چه که پیش آمد ،این است که فضای سرکوب و خفقان را
که قاعدت ًا به زودی از فشا ِر جامعه ای ناراضی ،شکسته می شد؛ به
تنفس هایی کوتاه و مقطعی و دلخوشی هایی که یقین ًا راه به ایجاد
تغییر و تحول بنیادی نمی برند ،جایگزین کرد .این جایگزینی
دستاوردی نداشته و محصول همان بدنه معترض نمای حکومت
است که در طرح اپوزسیون سازی گاهی به میخ و گاهی به نعل
می کوبند و نهایتا در همدستی با اتاق فکر استبداد چهره کریه
فاشیسم را بیش از پیش ،نمایان می کند.
باشد که با آگاهی بیشتر و شناخت کافی از خانه بیرون بیاییم و
زمانی که د ِر خانه پشت سرمان بسته شد و اولین گام را در مسیر
پرفراز و نشیب مبارزه برداشتیم دست از وابستگی ها ،عادات،
دلخوشی ها و دلدادگی ها بشوییم و باور کنیم مسیری که در پیش
است و هدفی که برای به بار نشستن آن خون های بسیاری در
یک قرن اخیر ریخته شد؛ نه عرصه سرگرمی و فرونشاندن هوای
نفس است و نه دکانی ست جهت کاسبی .بلکه مسیری ست که
باید به برچیده شدن بساط استبداد و ارتجاع ختم شود و درخت
آزادی را به بار نشاند.

نجمه علوی؛ عکس از کتاب حمید احمدی

تاریخ

□ ما هم در این خانه حقی داریم؛
زمزمه های بیداری زنان در ایران
عص »
اری
گلناز ّ
فعال حقوق بشر
خانم نجمی علوی در سال  1297خورشیدی در خانواده حاج
سید محمد علوی از وکالی مجلس اول مشروطه ،در تهران بازار
آهنگرها ،کوچه حاج سید محمد صراف که هنوز به همین نام
است ،متولد شد .او ششمین و آخرین فرزند خانواده بود .تولد
او با مهاجرت سیاسی پدرش ،ابوالحسن علوی ،که از فعاالن
دوران مشروطیت بود ،هم زمان شد و فقط  9سال داشت که
خبر خودکشی پدرش در آلمان به خانواده اش رسید .ابوالحسن
ِ
فرزند حاج سید محمد علوی ،از فعاالن دوره
علوی نخستین
مشروطه و آزادی خواهان بود که ،همه فرزندان خود را برای
کسب علم و خدمت به کشور ،به خارج فرستاد .مادر نجمی ،قمر
خانم ،هم یگانه فرزند خانواده ثروتمندش بود ،ولی با مهاجرت
اجباری همسر و دوری سه فرزند پسرش یعنی آقابزرگ ،مرتضی
و مصطفی و مرگ زودهنگام آن ها هرگز روی آرامش و شادی
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را ندید.نجمی از  7سالگی به مدرسه نصرتیه و سپس عفتیه رفت
که یکی از گردانندگان اصلی مدرسه خواهرش ،بدری علوی بود.
پس از پایان دبیرستان و گرفتن دیپلم کالس یازدهم ،به معلمی
در مدرسه«دورة المدارس» مشغول شد و با گذشت دو سال ،هم
آموزش زبان فرانسه را آغاز کرد و هم اشتغال به معلمی را در
پیش گرفت.
ِ
سیاسی نجمی را می توان از زمانی دانست که
آغاز فعالیت های
داستان های آقابزرگ علوی ،نویسنده نامدار ایرانی ،را به صورت
مخفیانه از زندان خارج می کرد .آقابزرگ در اردیبهشت 1316
به اتهام مرام کشی و فعالیت در گروه ارانی به هفت سال زندان
محکوم شده بود .بعدها و پس از آزادی در سال  1321داستان ها
را تحت عنوان «ورق پاره های زندان» چاپ کرد و نخستین اثر در
ِ
ِ
سیاسی زندان در ایران را رقم زد .در چنین خانواده
حوزة ادبیات
ای کشش به سمت فعالیت های سیاسی کام ًال طبیعی بود .هر چند
نجمی خود هم شیفته مبارزه در برابر استبداد بود.
زندگی سیاسی-اجتماعی نجمی زمانی ژرفای بیشتری یافت که
فعالیتش در جنبش زنان با شعار «ما هم در این خانه حقی داریم»
آغاز شد .در خرداد سال  1322نجمی نامه ای از سوی عالیه
شرمینی دریافت کرد که او را به فعالیت در کلوب حزب توده

به منظور تأسیس تشکیالت زنان دعوت کرده بود .این تشکل را
عالیه شرمینی ،زهرا اسکندری ،مهرانگیز اسکندری ،بدری علوی،
شاه زنان علوی ،نجمی علوی ،اعظم سروش ،مریم فیروز ،جمیله
صدیقی و فروهید کباری شکل داده بودند.
می توان گفت در طول سال های  1300تا  1320زنان از حقوقی
منصفانه برخوردار شده بودند که در تاریخ ایران بی سابقه است
و همین ،جسارت کافی برای تشکیل سندیکا ،جنبش و در ابعاد
وسیع تر سازمان را به وجود آورد.
جنبش های اجتماعی بر تمام ارکان یک جامعه تأثیر می گذارد.
انقالب مشروطه مدرن ترین حرکت سیاسی-اجتماعی به سمت
دموکراسی بود که زمینه پیدایش جنبش های آگاهانه تر از جمله
فعالیت در زمینه حقوق زنان را به وجود آورد؛ اگرچه از فعالیت
حقوقی زنان در دوران مشروطه چیزی در دست نیست و بیشتر
مبارزات جنبه ملی گرایانه داشت ،اما پس از جنگ های خانمان
سوز جهانی و تغییرات بین المللی ،توجه به حقوق زنان منجر به
شروع فعالیت های فمینیستی در ایران شد که شاهد اتفاق شکوه

مندی چون تولد زنان شاعر(بیش از گذشته) و نویسندگان پیش
رو ،معلم ،پزشک و  ...شدیم .مقصود از جنبش زنان ،جنبش های
اجتماعی زنا ِن ایرانی است که ،در دوره های مختلف و برای
به دست آوردن حقوق زنان ،به صورت ارادی برپا شده است.
نجمی علوی و دو خواهرش بدری و شاه زنان جزء نخستین زنان
ایرانی بودند که در چارچوبی رسمی به فعالیت در جنبش زنان
پرداختند .صحبت های کلی در این تشکل بر سر فعالیت زنان در
برابر ارتجاع مذهبی بود .تحصیل دختران در دبیرستان و دانشگاه،
کوشش در راه ایجاد یک مجله زنان و دفاع از حقوق قانونی زنان
در جامعه که صحبت های مقدماتی را تشکیل می داد .بعدها اندک
شماری مثل مریم فیروز و نجمی علوی از ترکیب «بیداری ما»
عضو حزب کمونیست شدند؛ زیرا که فعالیت خود را در جنبش
زنان جدا از این مبارزه نمی دانستند.
با گذشت زمان تصمیمات در زمینه چگونگی اجاره یک محل برای
انتشار نشریه جدی شد ،نشریه ای با نام «بیداری ما» .با انتشار
مجله ،زمینه برای فعالیت دختران و زنان بیشتر شد و پایگاهی
برای ارسال مقاله و شعر در این جنبش پیدا کرده بودند .ژاله
اصفهانی ،دختر جوان  17-18ساله ای بوده که از اصفهان شعر
می فرستاد .فرخ علوی دیگر زن اهل قلم و شاعر مجله بیداری
بود .سیمین دانشور جوان  18ساله دیگری بود که داستان های
کوتاهش در «بیداری ما» چاپ می شد.
«بیداری ما» نخستین مجله ای بود که از طرف «وزارت فرهنگ»
مجوز گرفت و امتیاز آن به نام یک زن یعنی ،زهرا اسکندری ثبت
شده بود .اسکندری رسم ًا مدیر و صاحب امتیاز مجله بود .مجله ای
ویژه مسائل زنان با رهاورد بیداری و روشنگری.
نجمی علوی از پایه گذاران جنبش زنان در ایران و عضو هیئت
تحریریه مجله «بیداری ما» بود و در ستون طنز و فکاهی قلم می
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زد که رویکرد آن در راستای مبارزه با مردساالری و نیز طرح
مسائلی در انتقاد از قوانین چندهمسری و دیگر قوانین زن ستیز
سنتی بود .حال نجمی به صورت حرفه ای نویسندگی و روزنامه
نگاری را دنبال می کرد.
جنبش زنان در مجله جنبه فکری-تبلیغاتی داشت و عضویت در
جنبش زنان را محدود به بینش سیاسی-فکری نمی کرد و محور
مبارزه را در راستای تساوی حقوق زنان با مردان می دانست.
در رابطه با قانون اساسی آن اصولی که ناقض تساوی حقوق
زنان با مردان بود را نقد و بررسی می کرد و با تکیه بر اصل نهم
قانون اساسی انتقادها و استدالل های بسیاری را وارد می دانست.
تشکیل کالس اکابر از دیگر فعالیت های ارزشمند جنبش زنان در
آن دوران و از جمله در «بیداری ما» بود که مجوز آن اواخر سال
 1323برای افتتاح کالس به دست آمد .بدری علوی ،فرخ علوی،
رحیمه ادیب قدس تیو ،فاطمه بهزادی ،شهیدی و شهربانو گیاهی
مسئولیت تدریس و تعلیم را قبول کرده بودند.
«بیداری ما» نشریه ای برای زنان ،با گرایش چپ از سال 1323
تا  1326منتشر می شد .نخستین مجله زنا ِن ایران در سال 1289

هـ.ش منتشر شد و در سال  1311آخرین سازمان مستقل زنان
منحل شد .این سازمان ها و انجمن ها را فعاالن حقوق زنان که
اغلب زنانی تحصیل کرده و از طبقه متوسط رو به باالی تهران و
شهرستان های بزرگ بود ،تشکیل می دادند.
نجمی در مقدمه کتاب "ما هم در این خانه حقی داریم" ،که
مجموعه خاطرات ایشان به کوشش حمید احمدی است با فروتنی
می گوید« :من هیچ وقت از چهره ها یا بازیگران صحنه اصلی
ِ
سیاسی ایران نبوده ام .اما روایت های من از این زندگی
جریان
نامه دادن تصویرهایی از آن بخش از مسائل و رخدادهاست که
به نحوی در جریان آن قرار داشته یا بر من گذشته .این مسائل
از درون داالن های برخی مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و
خاصه دوره ای از جنبش زنان و مربوط به دورانی از تاریخ معاصر
ایران عبور کرده است»( .ص ،13با تلخیص)
نجمی از زنان دردکشیده مبارز ایران است که به  34سال مهاجرت
اجباری و  57سال دوری از وطن تن داد ،تا ذره ای از ارادتش
نسبت به آزادی خواهی کم نشود .تولد نجمی در خانواده ای پیش
گام او را به سمت آموزش و پروش خود و زنان ایران سوق داد.
او و هماالنش بی تردید می دانستند که بخش عظیمی از رشد
مدنیت در ایران در گرو آگاهی و ترقی زنا ِن ایران است .نجمی
علوی موفق به تألیف سه کتاب شد؛"گلی جون" که مجموعه چند
داستان کوتاه است" ،سرگذشت مرتضی علوی" و "پیکار" .روح
پژوهشگر نجمی در زمستان سال  1387در سن  88سالگی آرام
گرفت.
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منبع:
احمدی ،حمید ( )1387ما هم در این خانه حقی داریم(خاطرات نجمی علوی)،
چ ،3تهران ،اختران224،ص

شــــــــــــعر

باران بارید و هر قطرهی باران تیغ بود

□ تیغ ها

برگ میریخت و هر برگ تیغ بود
و در هر دانهی برف تیغ بود
و هر آجری که در خانههای شخصی به کار میرفت تیغ بود
نی را

شعری از کورش کرم پور

آنقدر تراشیدند که به زبان فارسی حرف زد و خط بنوشت

یکی از دالیل این شعر

نوشت:

چیزی است که در آن گوشهی خیابان میبینم

نستعلیقتیغآبدیده

***

نستعلیقتیغآفتاب

به من حق ندادند

نستعلیق سه تیغ کوه

که اگر این آدمهایی که در این خیابانها میآیند و میروند ،تیغ نیستند

نستعلیقتیغهیآجر

پس من چرا تکه تکه به خانه بر میگردم؟

نستعلیقتیغهدیوار

بخصوص این طبیب

نستعلیق تیغ زدن

که هر چه نور میاندازد توی گلویم

به من حق ندادند

تیغهایی را که خوردهام را نمیبیند

که اگر زبان فارسی من ناامن نیست

اصال من چرا باید

پس این خون که میچکد از نستعلیق چیست؟

دو لنگهی در را دو لنگهی تیغ ببینم؟

***

دست که میبرم در تصور موی معشوق

روزگاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران

میترسم از گوشوارههایی که دو تیغ آویزان صورت تراشیاند.

روزی

سرباز این پرچمی بودم که وطنم بود

جوجه تیغی غلتانی

پس این خون که میچکد از باد چیست؟
زندگی کردن در میان دو آروارهی سوسمار
پیشنهادی مدنی است برای پناه بردن از تیغ به تیغ

که یک عمر خاردار زندگی میکرد
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متولد فصل تخمریزی تیغ توسط سوسمارم

از درون خودش به درآمد گفت:
به من حق ندادید که این چهارراه واقعیت دارد

صورت فلکی من جامعهای است که ستارگانش بر خاک وطن افتادهاند.
***

در آن گوشه خیابان

تیغها
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روی پوست دلم                     تظاهرات کردهاند

مطبوعات
□ قلم و رسالتش؛ از دیروز تا امروز
مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر

انگار این تراونده کلمه ،از هر جنس که باشد ،چه در دنیای قدیم
و جدید ،از زغال و قل ِم پر تا مداد و خودکار و کیبورد ،شور و
شعور جادویی خود را در تاریخ می نهد .نمی دانیم رازش در قلم
است یا در کلمه .در آن چیزی است که با آن نوشته می شود یا آن
چه نوشته می شود .می دانیم که از ادیان تا اندیشه ورزان ،همه با
آن نسبتی تام و تمام داشته اند .از مسیح کلمه خدا تا قسم خوردن
به قلم .از توتم قبیله دانستن قلم به دست علی شریعتی که در آن
سخنان و نوشته های شورانگیزش می سراید که" :قلم توتم من
است ،توتم ما است ،به قلم سوگند ،به خون سیاهی که از حلقومش
می چکد سوگند ،به رشحه خونی که از زبانش می تراود سوگند،
به ضجه های دردی که از سینه اش برمی آید سوگند  ...که توتم
مقدسم را نمی فروشم ،نمی کشم ،گوشت و خونش را نمی خورم،
به دست زورش تسلیم نمی کنم ،به کیسه زرش نمی بخشم ،به
سرانگشت تزویرش نمی سپارم ،دستم را قلم می کنم و قلمم را از
دست نمی گذارم ،چشم هایم را کور می کنم ،گوش هایم را کر
می کنم ،پاهایم را می شکنم ،انگشتانم را بند بند می برم ،سینه
ام را می شکافم ،قلبم را می کشم ،حتی زبانم را می برم و لبم را
می دوزم" ( .)1تا آلبر کامو که می گوید" :یک نویسنده در هر
شرایطی که باشد ،چه گمنام ،چه موقتا مشهور ،چه در چنگال
زنجیرهای استبداد ،چه عجالتا بهره مند از آزادی بیان ،تنها به
شرطی می تواند دوباره با جامعه ای که به او معنا می دهد همراه
شود که تا آن جا که در توان دارد دو مسئولیتی را که عظمت حرفه
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او در آن نهفته ،بپذیرد :خدمت به حقیقت و خدمت به آزادی"(.)2
کامو خبرنگار هم بود .در  1939نشریه ریواژ(ساحل ها) را با
مشارکت ادی زیو و روبلس بنا گذاشت .همان سال ،با آغاز
جنگ دوم بین الملل ،روزنامه آلژه ریپوبلیکن که با سانسور دست
و پنجه نرم می کرد ،در ماه اکتبر تعطیل شد .به جایش لوسوار
ریپوبلیکن منتشر شد که گستره نشر آن شهر الجزیره بود .انتشار
این روزنامه نیز به نوبه خود در دهم ژانویه  ۱۹۴۰به حالت تعلیق
درآمد .کاموی خبرنگار یا نویسنده ،اما تفاوتی نمی کرد .تعهد
او به حقیقت و آزادی سر جایش بود .حقیقت زندگی که او می
فهمید و تالش برای آزاد کردن انسان از قید و بندهایی که تاریخ
و زمانه و روزگار بر دست و پایش بسته بود .تعهد بر سر جایش
بود .رسانه تفاوت می کرد.
کار روزنامه نگار و خبرنگارجماعت مشخص است .خبر را بدست
آورد ،گردآوری کند ،سامان دهد و با هر رسانه ای که در اختیار
دارد ،نشرش دهد .گزارش تهیه کند .مصاحبه بگیرد و بسیاری
از کارهایی از این قبیل را انجام دهد .روزنامه نگار تحقیقی یا
خبرنگاری در میدان نبرد و رو در روی مرگ ،تفاوتی نمی کند.
عکاسی که عکاس خبری است .در میدان جنگ می رود و عکس
می گیرد .نمونه اش کاوه گلستان .به میدان جنگ می رود و حتی
جان را در راه آن چه بر دوش می داند ،تقدیم می کند.
گفتم مصاحبه می کند .چگونه؟ مصاحبه می کند تا صرفا آن چه
که صاحب قدرت مصاحبه شونده می خواهد ،بازتاب بدهد؟ یا
مصاحبه می کند تا گزارشی تهیه کند و خدمتی به مصاحبه شونده
بکند؟ یا مصاحبه می کند تا سواالت موجود را صراحتا از طرف
مقابل بپرسد .بی هیچ مالحظه و رودربایستی؟
پرسش این جاست که آیا روزنامه نگار دقیق ،مستقل ،بی طرف،
مسئولیت پذیر و متعهد به انسانیت هست یا نه؟ نقطه تفاوت
این جا زاده می شود .به بیان کامو ،آیا روزنامه نگار و خبرنگار
به حقیقت و آزادی خدمت می کند و متعهد است یا به قدرت و
صاحبان قدرت؟
اما عیار روزنامه نگاران در این مواجهه به طور اخص در مقابل
نظام هایی که ناقض آزادی ،پنهان کننده حقیقت ،بی مسئولیت و

بی دقت و ضد انسانیت هستند ،مشخص می شود .در نظام هایی
که اقتدارگرایی و نه مردم ،سازنده نظم ساختاری آن است .نظام
هایی چون نظام ما در ایران .نه تنها در این چهار دهه که انگار،
فارغ از دوره هایی خاص ،از زمانی که یادمان می آید ،اوضاع بر
همین منوال بوده است.
عهد مشروطه را یادمان هست .میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل،
سر به دار شد .مامونتوف روزنامه نگار روس در خصوص اعدام
او و چند تن دیگر می نویسد که :امروز ایشان را به باغ بردند
و پهلوی فواره نگاه داشتند .دو دژخیم طناب به گردن ایشان
انداختند .از دو سو کشیدند .خون از دهان ایشان آمد و این زمان،
دژخیم سومی خنجر در دل  های ایشان فرو کرد.
امیر مختار کریم پور شیرازی پس از کودتای  28مرداد آتش زده
شد .محمد مسعود ترور شد .حسین فاطمی اعدام شد .سرنوشت
روزنامه نگاری مستقل پیش از انقالب بهمن  57دردناک بود.
تنها روزنامه ها در آستانه انقالب جانی دوباره گرفتند .نوشتند و
قلم ها را بنا بر آن چه سود حقیقت ،آزادی و مردم می دانستند،
چرخاندند .مطبوعات هم دو روز در سال  57اعتصاب کردند.
انقالب شد .به قول مهدی بازرگان ،اولین نخست وزیر پس از
انقالب ،ما از خدا باران خواستیم سیل آمد .همه را هم برد.
آمار گزارشگران بدون مرز است .حدفاصل سال های  1358تا
 1388دستکم  860روزنامه نگار و و شهروند-خبرنگار تحت
تعقیب قرار گرفته و یا بازداشت و زندانی شده اند(.)3
در سال اول پس از انقالب ،دستکم  60روزنامه( 24درصد از کل
روزنامه ها) بودند که به جز شماره اول شان ،شماره دیگری از آن
ها منتشر نشد .تا شش ماه پس از پیروزی انقالب هیچ روزنامه
ای نیاز به کسب مجوز نداشت .اما الیحه
مجوز قانون مطبوعات در  16مرداد 1358
در شورای انقالب تصویب شد و سی روز
بعد 24 ،روزنامه توسط دادستانی توقیف
شدند(.)4
اولین نمونه توقیف هم روزنامه آیندگان
بود .در همان مرداد ماه  .1358روزنامه ای
که با همت داریوش همایون و سردبیری
غالمحسین صالحیار منتشر می شد .رهبر
انقالب تازه که می رفت تا نظام جدیدش
را بنیانگذاری کند ،گفت که آن را نمی
خواند .همین کافی بود تا نفس "آیندگان"
گرفته شود .محمد قائد که روز توقیف
این روزنامه در محل نشریه دستگیر شد ،درباره علت توقیف
آن روزنامه می نویسد ،مى توان دالیلى یافت :با گذشت شش
ماه ،وقتش بود اوضاع سیاسى تحت قاعده در آید و َه َرس کردن
مطبوعات باید با آیندگان شروع مى شد .او می افزاید :شاید بهتر
باشد بپرسیم آیندگان اصال چگونه توانست  ۱۶۳شماره دوام
بیاورد و چرا آن را زودتر نبستند؟(.)5
رهبر نظام هم سخن گفت .از پشیمانی اش از نشکستن قلم ها و
تعطیل نکردن مطبوعات سخن گفت و اعالم کرد که انقالبی عمل
نکرده و حال قرار است انقالبی عمل کند( .)6او به سبک خودش
انقالبی عمل کرد .نفس ها را برید و قلم ها را شکست و مطبوعات
را تعطیل کرد.
بهار مطبوعات پس از انقالب پس از شش ماه به سر آمد .نظام
تازه نامش را انتخاب کرده بود .پس خودش را تحمیل کرد و
اول هم نفس مطبوعات را گرفت .تا خرداد  60این روند ادامه
داشت .حتی به روزنامه رئیس جمهور مملکت هم رحم نکردند17 .
خرداد  1360روزنامه را توقیف کردند .آخرین روز خرداد همان
سال هم رئیس جمهور را عزل کردند تا پس از امکان حداقلی
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تنفس مطبوعات در ایران پس از انقالب بهمن  57و حتی پس
از آن ضربه مرداد  ،1358دیگر رسانه رسمی ،از رادیو تلویزیون
تا مطبوعات جوالنگاه حکومتی ها باشد .اما می دانیم که جناح
ضد آزادی وقتی دیگر دشمنی ندارد ،به جان خودش می افتد.
روزنامه رسالت در سال  1366به دستور بنیان گذار نظام به جبهه
ها فرستاده نشد و از توزیعش در جبهه ها ممانعت به عمل آمد.
رسالت را همان دوران ،مخالفینش در درون حکومت "رذالت"
می خواندند.
جنگ تمام شد .بنیانگذار نظام هم جان به جان آفرین تسلیم کرد.
عصر رهبر جدید آغاز شد .جریان های درون قدرت به تکاپو
افتادند تا مطبوعاتشان را دست و پا کنند و در فضای جدید
حرفهای شان را بزنند .همچنان هیچ غیر خودی ای حق سخن گفتن
نداشت .از «سالم» متعلق به مجمع روحانیون مبارز تا «همشهری»
شهرداری تهران که متعلق به جریانی بود که بعدها «کارگزاران
سازندگی» نام گرفتند .از آن سو هم جریانی که زمانی سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی ها نام آن ها را رسا ،راست تندروی
افراطی گذاشته بودند و در بخشی از بدنه جامعه آن ها را راست
وحشی می خواندند هم به دنبال روزنامه و مجله رفتند .یالثارات
الحسین یک نمونه اش بود .البته باز جای خوشحالی بود که موتور
سواران چماق به دست قلم به دست گرفته بودند .کما این که جای
خوشحالی بود وقتی که مسعود ده نمکی ،از سرکوب در مقابل
دانشگاه تهران به قلم زدن در یالثارات و شلمچه و جبهه رسید
و بعد به جای باتوم ،دوربین بر دوش گرفت .البته اکسیر قلم و
دوربین هم بر ده نمکی تاثیر گذاشت .کسانی که آن سال ها را
دیده اند می دانند ،میان ده نمکی آن سال ها و این سال ها ،چه
تفاوت هایی است.
خرداد  76باز مردم با رایی دسته جمعی
خواست شان را بیان کردند .سال های
ابتدایی اش بهار مطبوعات خوانده شد.
نسل نوی روزنامه نگاران پا به عرصه
گذاشت .از جامعه و نشاط و عصر آزادگان
تا خرداد و فتح و صبح امروز .مطبوعات
در خصوص افشای قتل های زنجیره ای
و فاجعه کوی دانشگاه نقش عمده بازی
کردند و البته تحمل نشدند .فرماندهان سپاه
عصبانی پس از کوی دانشگاه نامه ای به
خاتمی نوشتند .نامه آن ها در سخنرانی علی
خامنه ای در مصالی تهران دست به دست
می شد .رهبر نظام هم آمد و مطبوعات را شارالتان خواند و فرمان
توقیف را صادر کرد .فردایش آن چیزی روی داد که توقیف فله ای
مطبوعات نام گرفت .صدها روزنامه نگار بیکار شدند .بسیاری از
روزنامه نگاران هم بازداشت و روانه زندان ها شدند .اکبر گنجی،
عماد الدین باقی ،احمد زید آبادی ،مسعود بهنود و بسیاری دیگر
از روزنامه نگاران آن سال ها محبوس شدند تا خواسته بنیانگذار
نظام محقق شود .رهبر جدید هم به همان سبک سال  58انقالبی
عمل کرده بود .در همچنان بر همان پاشنه می چرخید.
از آن روزها تا دوران احمدی نژاد و پیش و پس از حوادث سال
 88و تا امروز ،همچنان مطبوعات افتان و خیزان در ایران به حیات
خود ادامه می دهد .با حضور اینترنت و بعد شبکه های اجتماعی
هم تغییری بنیادین در نوع اطالع رسانی ،در سپهر اجتماعی
ایران پدید آمده است .اما حاکمان همچنان همان روش سابقشان
را دارند .دادستانی و دادگاه و از بهمن ما  1389هم دادسرای
فرهنگ و رسانه ،همه ابزار سرکوب مطبوعات در ایران هستند.
ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در
جهان است .بر اساس بیالن خشونت علیه روزنامه نگاران در سال

 ،2018ایران با  28روزنامه نگار زندانی در باشگاه زندان های
بزرگ جهان برای روزنامه نگاران قرار دارد .دقت باید کرد که
این آمار متعلق به آذر ماه  1397است(.)7
مسعود کاظمی ،مرضیه امیری ،نوشین جعفری ،کیومرث
مرزبان ،هنگامه شهیدی ،آفرین چیت ساز و پویا خوشحال تنها
معدودی از خیل نام های روزنامه نگاران و عکاسان و اهل قلم
در بند هستند که تنها به جرم آن چه کرده اند ،به بند کشیده شده
اند .به این نام ها عالوه کنید سهیل عربی ،نرگس محمدی و
بسیاری دیگر از نام ها را.
البته آزار حکومت ایران نسبت به روزنامه نگاران تنها به گرفتن
و زندانی کردن و احکام سنگین دادن به آن ها محدود نمی
شود .دست نظام سرکوب تا خارج از مرزهایش هم دراز است
تا صدای اهل قلم را ببندد .آزار و اذیت روزنامه نگاران رسانه
های تصویری و نوشتاری به مانند آن چه بر سر روزنامه نگار
بی بی سی فارسی آمده و می آید و رفتاری که با خانواده های
آنان از سوی نظام ایران می شود( )8نشان می دهد که حاکمیت
همچنان و با همان منطق سال های نخستین و اوج سرکوب در
تالش است تا صدای منتقد و مخالف را هر جا که هست خفه
کند.
چهار دهه پس از پیروزی انقالب و بیش از یک صد سال پس
از انقالب مشروطه ،همچنان اگر روزنامه نگاری حرفی بزند
که حاکمان خوششان نیاید ،عاقبتش با بازداشت و سرکوب و
داغ و درفش است .ظاهرا در قاموس نظام جمهوری اسالمی

درون و بیرون ایران هم ندارد .اگر دستش به بیرونی نمی رسد،
دستش به خانواده های آنان که می رسد! کلمه و سخن و تعهد
اما برای آنانی که چون کامو حقیقت و آزادی را مبنا می دانند
و می خواهند قلم به مزد نباشد ،همچنان دردسر آفرین است .اما
این جماعت شب که سر بر بالین می گذارند ،می دانند که به
رسالت قلم خیانت نمی کنند بلکه پاسداران حیثیت این توتم
قبیله انسانی هستند .تاریخ را بنگرید .قلم فروش ها مانده اند
یا کسانی که رسالت قلم را پاس داشته اند؟ قضاوت با تاریخ
است.
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پانوشت ها:
 - 1توتم – دکتر علی شریعتی
 - 2یادی از آلبر کامو – بی بی سی فارسی به مناسبت صدمین سالگرد تولد
آلبر کامو
 - 3گزارشگران بدون مرز
 - 4خاطرات دو استاد ارتباطات از روزنامه نگاری انقالب – ایسنا – 18
بهمن 1395
 - 5نشانه شناسی روزنامه ها و نشریات ایران – حسن سربخشیان – وب
سایت بی بی سی فارسی –  31تیر 1397
 - 6صحیفه امام خمینی – جلد  – 9صفحه 282
 - 7بیالن خشونت علیه روزنامه  نگاران در سال  – 2018گزارشگران بدون
مرز –  18دسامبر 2018
 - 8فدراسیون بین   المللی روزنامه   نگاران خواهان رفع اتهامات علیه
روزنامه   نگاران بخش فارسی بی   بی   سی شد – فدراسیون بین المللی
روزنامه نگاران –  18آبان 1396

هشت داور از  ۳۰داور مسابقات مدارس فوتبال استان بوشهر زن بودند که تنها در روز نخست مسابقات 11 ،مردادماه
جاری ،توانستند چند مسابقه را داوری کنند .آن ها به دلیل حساسیت های مذهبی از دور مسابقات حذف شدند.
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کتابخانه

■■عقل محض و حقوق بشر

نام کتاب :عقل محض و حقوق بشر
نویسنده :امین قضایی
سال انتشار :تابستان 1398
ناشر :مجموعه فعاالن حقوق بشر ایران

کتاب عقل محض و حقوق بشر نوشته امین قضایی،
توسط انتشارات مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ایران منتشر شد .این کتاب به بررسی و ارایه نظریه
در خصوص مفاهیم بنیادین حقوق بشر می پردازد».
"بر پایه چه دالیلی یک حکومت باید به شهروندان آزادی
بیان ،آزادی تحزب و تشکل اعطا کند؟" این سوالی است
که امین قضایی در آغاز کتاب می پرسد .او سپس پاسخ
های رایج به این پرسش مهم را بر می شمرد و بیان می
کند که هیچ یک از آن ها نمی توانند توجیهی عقالنی برای
لزوم پایبندی حکومت ها به حقوق بشر به دست بدهند.
نویسنده در برابر توجیه های متکی به عواطف و احساسات
برای دعوی حقوق بشر ،استدالل های عقالنی و نظری را
قرار می دهد .همزمان معتقد است که اعالمیه حقوق بشر
نیز با این که متقاعدکننده تر به نظر می رسد ،اما مفاهیم
عقالنی برای پشتیبانی صدق دعوی حقوق بشر در اختیار
نمی گذارد.
با این اوصاف تنها یک راه برای گیر انداختن ناقضان
حقوق بشر باقی می ماند و آن هم پناه بردن به پشتوانه
نظری و فلسفی است .روشی که با بکارگیری مفاهیم و
اصول عقالنی محض ،حقوق بشر را به عنوان گفتمانی
نامشروط ،جهان شمول و پیشینی اثبات کرده و عرصه
را بر ناقضان حقوق بشر تنگ می کند .نویسنده برای این
کار «نظریه حقوق پیشینی» را معرفی و معیاری دقیق را
برای تعیین حدود آن تعریف میکند" :فرد مجاز به انجام
هر عملی است ،مگر این که عمل وی مانع از عمل دیگران
شود".

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،شهریور ۱۳۹8
شماره 100

16

اما این پایان راه نیست ،از آن جایی که نویسنده حقوق
بشر را نه صرف ًا یک ادعا بلکه نتایج مسلم اصول عقالنی
غیرقابل انکار می داند ضروری می داند «سیستمی» ارائه
کند که عالوه بر این که حقوق موضوعه در آن از اصول
عقالنی منتج شوند ،بلکه امکان استنتاج هر یک از این
حقوق از سایر حقوق را نیز داشته باشد .به این شیوه هر یک
از حقوق بنیادین مانند حق حیات ،حق بیان و حق مالکیت
اوالً از بسیط ترین اصول عقالنی انسانی(اصل عدم تناقض
و اصل دلیل کافی) استنتاج شده اند ،ثانی ًا از پیوندهای هر
یک از این حقوق با اصول اولیه(اثبات هر کدام) می توان
حقوق دیگر را استنتاج و اثبات کرد.
خواندن این کتاب پلی است که فعاالن حقوق بشر را از لبه
پرتگاه «قرارداد جامع حقوق بشر» به لبه فالت وسیع و امن
«اصول جامع حقوق بشر» می رساند .اگر ناقضان حقوق
بشر با انکار یک به یک گزاره های قرارداد ،می خواهند ما
را به پس نشستن تا لبه پرتگاه هدایت کنند ،ما هم با ارائه
این کتاب آن ها را به قدم زدن بر روی پل و گردشی در
فالت “اصول حقوق بشر” دعوت خواهیم کرد.
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حقوقی
■■حق سالمت ،مابین حقوق طبیعی و قراردادی

محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

در مباحث حقوق طبیعی ،سه حق حیات ،مالکیت و آزادی ،جزو
«حقوق طبیعی» به حساب می آیند .طرفداران حقوق طبیعی
برآنند که ،این سه حق ،ذاتی بشر هستند و دولت ها ،موقع
تأسیس ،باید این سه حق را به عنوان حقوق بدیهی شهروندان
در نظر بگیرند و در «حقوق موضوعه» یعنی حقوق قراردادی،
این سه حق را تضمین کنند .و حقوقی باالتر از این سه حق به
شهروندان اعطا کنند ،و یا حداقل ،قرارداد اجتماعی را طوری
تنظیم کنند که این سه حق ،با هیچ روشی اعم از قانون گذاری
مستقیم(رفراندوم و پله بیسیت یا مراجعه به آرای تمام افراد
جامعه و  )...و قانون گذاری غیرمستقیم (مصوبه پارلمان و سنا
و  ،)...و روش های دیگر ،تحدید و تهدید نشوند .این حقوق،
فردی هستند و مطلق ًا نمی توان بر آن ها خدشه ای وارد کرد،
نه توسط دولت و نه توسط اجتماع .به طور مثال ،حجاب
اجباری ،ناقض حق طبیعی آزادی است .نه تنها با قانون گذاری
غیرمستقیم (یعنی تصویب قانون در پارلمان) ،بلکه با قانون
گذاری مستقیم ،یعنی رفراندوم هم ،نمی توان آن را بر احدی از
شهروندان تحمیل کرد .به عبارت ساده تر ،اگر در یک رفراندوم،
تمام شهروندان یک کشور رأی دهند که فقط یک شهروند باید
اجباراً حجاب بر سر کند ،آن رفراندوم و آن چندمیلیون رأی،
پشیزی ارزش نخواهند داشت.
فلسفه حقوق طبیعی ،در عصر مدرن ،برای این طراحی شده است
که اساس ًا انسان(انسان ،بدون هیچ پسوند و پیشوند ،انسان فارغ
از قومیت ،نژاد ،مذهب ،جنسیت ،عقیده ،سبک زندگی و ،)...
یک موجود تنها در طبیعت و دنیاست ،و باید یک سری حقوق
تضمین شده ،در برابر زیاده خواهی های نهاد دولت و قشرهای
مختلف اجتماع داشته باشد .این حقوق ،نتیجه استقالل اراده ،و
سوژگی انسان در عصر مدرن است .تنها محدوده این سه حق،
ِ
آزادی افراد
خودشان هستند .یعنی محدوده حق آزادی یک فرد،
دیگر است این سه حق ،پایه اصلی تأسیس اجتماع سیاسی انسان
ها هستند و باید از طرف دولت ،جامعه و تک تک شهروندان،
مورد احترام باشند.
عالوه بر «حقوق طبیعی» ،شهروندان ،به واسطه حضور در
اجتماع سیاسی ،صاحب حقوق دیگر هم می شوند که به آن
«حقوق قراردادی» می گویند و «حقوق موضوعه» (اعم از قانون
اساسی و قوانین عادی) ،مفسر و مبین این حقوق است .حقوق
قراردادی ،ذیل حقوق طبیعی نیست ،بلکه ،به نوعی باید مکمل
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آن باشد .حقوقی چون آموزش ،بهداشت و  ...می توانند ذیل
حقوق قراردادی جای بگیرند .در این میان ،حقی وجود دارد
تحت عنوان «حق سالمت» ،این که نهاد دولت ،برای حفظ
سالمت شهروندان و بقولی ،برای حفظ حق سالمت آن ها،
وظایفی دارد.
در میان حقوق دانان ،بحثی مطرح است که آیا "حق سالمت"
بخشی از حقوق طبیعی است و یا باید در ذیل حقوق قراردادی
باشد و در حقوق موضوعه لحاظ شود؟
با تفسیر موسع از «حق حیات» ،که بدیهی ترین و اصیل ترین
حق طبیعی بشر است ،برخی حقوق دانان آن را جزو حقوق
طبیعی و از زیرمجموعه حق حیات می دانند .چرا که الزمه حفظ
حیات و پاسداری از حق حیات ،حفظ سالمت است .و دولت
ها وظیفه دارند ،در قالب بیمه های سالمت ،این حق را برای
شهروندان اِعمال کنند .به قول منطقیون« ،اذن در شیء ،اذن در
لوازم آن هم هست» ،وقتی حق حیات را به عنوان بدیهی ترین
حق طبیعی می پذیریم ،الزام ًا باید لوازم آن را هم بپذیریم.
اما یک سری دیگر از حقوق دانان ،تفسیر موسع از حقوق طبیعی
را به زیان دولت و جامعه می دانند و معتقدند که این کار باعث
بزرگ شدن حجم نهاد دولت ،باال رفتن مالیات ها و تالی های
فاسد دیگر می شود .و دولت ،هرچقدر بزرگ تر شود ،امکان
افتادن آن به ورطه فساد و تباهی هم بیشتر می شود .لذا باید از
حقوق طبیعی هم تفسیر مضیق ارایه شود ،و این حقوق ،صرف ًا
فردی انگاشته شود .مث ًال منظور از حق آزادی ،در واقع آزادی در
بیان عقاید و آزادی در انتخاب پوشش ،سبک زندگی و انتخاب
های گوناگون باشد ،و حقوقی چون آموزش و  ...در ذیل حقوق
طبیعی نباشد ،و در ذیل حقوق قراردادی باشند ،تا اگر دولت
ها امکان مالی و مدیریتی داشتند ،حق آموزش هم به شهروندان
اعطا کنند و در غیر این صورت ،شهروندان خودشان به فکر
آموزش خود و فرزندان خود باشند .در حق حیات هم ،این حقوق
دانان معتقدند که حق حیات ،صرف ًا حفظ امنیت جانی شهروندان
و جلوگیری از تعرض به جان شهروندان است .و حق سالمت و
بیمه های سالمت ،تنها در دیل حقوق قراردادی می توانند باشند
و بسته به امکانات دولت و جامعه ،اِعمال شوند.
اما در این میان ،می توان به نظریه سومی قائل شد .و آن این
که ،حق سالمت ،یک حق ،مابین «حق طبیعی و قراردادی» قرار
بگیرد .بدین ترتیب که نهاد دولت ،صرف ًا بخشی از احتیاجات
اولیه شهروندان برای سالمت را از طریق بودجه عمومی تأمین
کند و این وظیفه ذاتی دولت باشد ،اما در موارد دیگر ،آن را به
وجود امکان مالی موکول نماید .اساس ًا هرگونه افزایش بار مالی
برای نهاد دولت ،الجرم به افزایش بودجه و الزام ًا به افزایش
مالیات ها منجر می شود .افزایش بی رویه مالیات ها هم عمدت ًا
به کاهش انگیزه سرمایه گذاران ،و افت رونق در کسب و کار و
در نتیجه افزایش بیکاری ،و مشکالت اقتصادی دیگر می شود،
و باعث به محاق رفتن حقوق دیگر هم می شود.

عکس از قدس آنالین

اجتماعی

■■ نقش سیاست های حاکمیت
در ایجاد تنش و ازدیاد ناامیدی در بین جوانان
پیمانیاریان
روزنامه نگار و نویسنده

در ایران بحران زده امروز ،مردم در بالتکلیفی مرگ آوری
روزگار می گذرانند .زندگی ها مدت های مدیدی است ،دست
خوش انقالبی شده که با نام مستضعفان سربرآورد و پس از
چهل سال نه تنها از شمار مستضعفین نکاست ،بلکه به وسعت
ایران گسترشی ناامید کننده ،به دنبال داشته است .جدای از آن،
ایران با انواع بحران ها دست به گریبان است .بحران زیست
محیطی ،تورم ،اعتیاد ،کودکان کار ،کمبود آب ،افسردگی ،زنان
خیابانی ،تحریم های بین المللی ،فرار مغزها ،بیکاری و از همه
مهم تر خطر جنگ ،که بیخ گوش کشور است ،از جمله بحران
های موجود هستند .هر کدام از این بحران ها به تنهایی می تواند
زنگ خطر را به صدا درآورد ،اما گویا حاکمیت فعلی ایران،
نه تنها در پی یافتن راه حلی نیست ،بلکه خود بنا به عمل کرد
چهل ساله اش ،عامل تشدید بحران است .هنگامی که نیروهای
پنهان و آشکار حکومت و نیز نیروی انتظامی ،بسیج ،خودسر و
یا آتش به اختیار ،شدیدتر از گذشته با زنان بی حجاب ،جوانانی
که در پی اندک تفریحی هستند و هنرمندان ،به ویژه هنرمندان
عرصه موسیقی برخورد می کنند ،خود عاملی بزرگ برای ایجاد
ناامیدی در بین جوانان جامعه است ،که با موانعی روبه رو می
شوند تا شادی و تفریح و سرگرمی نداشته و در کالفی سردرگم
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به سر ببرند .بغرنجی این مسایل تا حدی است که بازتاب اخبار
بگیر و ببندها و لغو کنسرت ها بیشتر از هر چیز دیگر بر سالمت
روان افراد جامعه ،تاثیرات منفی در حد تخریب شخصیت را به
دنبال داشته است .زیرا حفظ شخصیت امری آشکار در دنیای
ِ
روش تضاد اخالقی و
پیچیده امروزی است .حاکمان با این
چندگانگی ،ریشه های ترسی پنهان را در اندرونی ترین روان
افراد یک جامعه ،ایجاد کرده اند.
بر این منوال مردم روز به روز در هاله ای از تضادها گرفتار
آمده اند .عدم هم آوایی افراد جامعه با معیارهای قرون وسطی
حاکمیت ،باعث تشدید اختالف بین مردم با اربابانی شده که
به نام دین ،زمام امور کشور را دو قبضه در اختیار گرفته اند.
جنگی نابرابر از همان ابتدای انقالب  57آغاز شده و نیروی قشر
جوان که می بایست در راه توسعه و پیشرفت جامعه گام بردارد،
صرف مبارزه با سرکوبگ ِر غارتگر درون و برون خود شده است.
جوانان به دنبال امیدی هستند ،که در اجتماع به یغما رفته است.
نحوه فکر حاکمان با طرز زندگی مردم و به ویژه جوانان بسیار
متفاوت است .مردم در هر شغل و کاری که باشند ،مجبور به
رعایت مسایلی تحمیلی از جانب حاکمیت هستند ،که در ُکنه
فکریشان باور به آن ندارند .اگر هم داشته باشند بسیاری از
جوانان امروز آن را مسأله ای شخصی می دانند و پاره ای از آن
ها همواره کوشیده اند ،تا از تحمیل کردن آن بر دیگران اجتناب
کنند .بر این اساس با نگاهی کوتاه به توییتر و دیگر شبکه های
مجازی درخواهیم یافت ،که مردم در صدد فرصتی مناسب جهت
بروز اعتراض های خود هستند .در این اعتراض ها آن ها به
درستی اصل نظام را نشانه رفته اند .و به همین دلیل حاکمیت

هم بیکار ننشسته و دایره آزادی ،رفاه و امنیت را تنگ تر کرده
است ،تا که شاید به زعم خویش ،زهر چشمی از مردم گرفته
باشد .از این رو حاکمیت فعلی به دلیل عدم توانایی و شناخت
ایرا ِن تو در تو ،زبانی به جز زبان زور و تهدید نمی شناسد.
امروز جوانان ایران تلخ ترین دوران زندگی خود را در جامعه ای
تجربه می کنند که آینده ای روشن در پیش روی خود نمی بینند.
نشاط جوانی جایش را به انواع استرس ها داده و جوانان با انواع
تهدیدهای پنهان و آشکار در سرزمینی به مثابه میدانی پر از مین،
ایدز ،انواع اعتیاد و بیکاری ،به وسعت ایران زندگی می کنند.
این سخنان سیاه انگاری نیستند .بلکه واقعیاتی است دردآور که
رنج دیرین را همچون دملی چرکین باز کرده است .کافی است
که حتا به آماری که از سوی خود دولت ایران درباره اعتیاد،
فساد و فحشا ،خودکشی و پخش مواد مخدر در سطحی بسیار
وسیع نگاه کنیم .آن گاه درخواهیم یافت ،که گفتن از درد و
زخم ناسور این مردم محنت زده ،گزافه گویی و یا غلو و بزرگ
نمایی مشکالت نیست .رخت بر بستن امید در این سرزمین
پهناور از بی تدبیری سیاست ورزان نشأت می گیرد .به عبارتی
ساده انگارانه است اگر عمق بحران های مختلفی که بر گردن
این نسل از مردم آویخته شده را جدای از عملکرد حاکمیت
و مسووالن بدانیم .هویدایی عدم امید در جامعه چند میلیونی
را باید در اتالف انرژی ،نبود امکانات جهت بروز استعدادها
و انسداد آهنگ یک پارچگی در جامعه متکثر ایران سراغ باید
گرفت .جامعه ای پویا خواهد بود که امکاناتی در خصوص گرد
آمدن مردم را فراهم آورد ،تا مشکل زدایی کنند .ولی حکومت
جمهوری اسالمی سودای دیگری در ذهن می پروراند.
جوانان برای رسیدگی به خواسته هایشان در جامعه با انواع
سنگ های ریز و درشتی که اغلب از ناحیه حکومت جلو پایشان
قرار می گیرد ،روبه رو بوده و هستند .مث ًال لغو مکرر کنسرت
ها هر از گاهی شتابی عجیب می گیرد و هنرمندان و جوانان اگر
پیگیر باشند و بخواهند دلیل این همه فشار را جویا شوند ،با
انواع بگیر و ببندها و تهدیدها مواجهه خواهند شد .آدمی به امید
زنده است و مردم ایران به ویژه جوانان در پی به دست آوردن
آن امیدی که در جامعه نیست و یا با موانع زیادی در خصوص
رو نمودن آن هست ،تکاپوهای پراکنده و غیر منسجم دارند .به
عبارتی دارای آن انگیزش الزم و کافی نیستند و این برای رهایی
از غیر متحرک بودن کافی نیست.
طیف بزرگی از حاکمیت که تابع روحانیون هستند ،شور و شوق
جوانان را در قالب هنر ،موسیقی ،رقص ،فیلم و حق انتخاب
پوشش گناه و مغایر با موازین اسالم دانسته که به سلب آزادی
های آن ها می انجامد .این در حالی است که در سال های اخیر
به کرات کاشف به عمل آمده که فرزندان بیشتر مسوولین و
مدیران دولتی از جمله روحانیون ،خارج از کشور ،به ویژه در
آمریکای جهان خوار زندگی می کنند و از انواع این تفریحات
آزادانه بهره مند هستند.
با توجه به این که آمار دقیقی از خودکشی در ایران ارائه نمی
شود ،اما طبق آمار پزشکی قانونی ایران در سال  1397در
ازای هر 100هزار نفر  6نفر خودکشی می کنند .اما به نظر
کارشناسان مربوطه رقم آمار خودکشی در ایران ،بیش از آن
آماری است که دولت اعالم می کند .بیشترین آمار خودکشی
در ایران بین جوانان  15تا  30ساله است .غم و اندوه مداومی
که ناشی از عدم شادی و نبود آینده ای مطمئن در جامعه است.
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باید افزود که در ایران بیکاری طوالنی مدت و شکاف طبقاتی،
از دیگر عمده دالیل چشم پوشی از زندگی است.
اجتماع ایران چهل سال پیش حول محوری گرد آمد ،که
هیچ شناختی از آن نداشتند .بی شک امروزه ،جوانان ایران نه
اتوپیایی می اندیشند و نه آرمان خاصی را دنبال می کنند .ولی
فقدان امید در الیه های زندگی آن ها کام ًال آشکار است .آن ها
چون امیدی به تغییر وضع موجود ندارند ،آینده را در پرده ای از
ابهام می بینند .عدم سیاست درست در رأس امور کشور ناامیدی
را به حد اشباع خود رسانده است .اگر زمانی در بروز رخدادهایی
چون کوی دانشگاه و یا جنبش سبز مردم به پا خاستند ،زیرا امید
وجود داشت .دلیلی بزرگ و مهم داشتند تا گرد آن جمع شوند
و به وضعیت نامطلوب وقت اعتراض کنند .اما همین جوانان
با سرکوب های مداوم که دی ماه  1396آخرین امید آن ها
به تغییر وضع موجود بود ،به شدت سرکوب شد .خیزشی که
نخبگان آن را قیام گرسنگان نام نهادند .ایشان اگر در بحران
بیکاری ،شرایط اسفناک محیط زیست و تحریم های العالج
و غیره ،یک پارچه تحت عنوان قشر مظلوم جامعه اعتراض
کردند ،دیگر اقشار جامعه از جمله بخش بزرگی از نخبگان،
هنرمندان ،روزنامه نگاران و دیگر فعاالن ،جنبش دی ماه  96را
مورد حمایت خود قرار ندادند.
پس از جنبش سبز ربنای شجریان نیز به کام حوادث تلخ فرو
رفت .به صورتی که دولت روحانی نیز نتوانست برای پخش
دوباره آن در صدا و سیمای حکومتی کاری از پیش ببرد.
مسووالن نظام یک بار برای همیشه حالل و حرام بودن موسیقی
را در موضعی مشخص اعالم نمی کنند .ایران به ظاهر یک دولت
دارد ،اما در واقع این نظام با دولت در دولت های آشکار و پنهان
چهار دهه را پشت سر گذاشته است .به عنوان نمونه لغو کنسرت
ها ،ماجرایی است که سوای هر رویداد تلخ دیگری باید به آن
نگاه کرد .نهادهای گوناگونی با موسیقی سر سازگاری ندارند.
امامان جمعه ،شخص رهبر ،نمایندگان رهبری در سپاه ،بسیج،
وزارت اطالعات و دیگر شخصیت های مطرح نظام ،در لغو
کنسرت ها مدت هاست که وارد گود زورآزمایی ویرانگری شده
اند .به گفته کیهان کلهر«فرهنگ و هنر این سرزمین گروگان
زورگیری و زورآزمایی جناح های سیاسی شده و باید از
فعالیت هنری در ایران خودداری کرد» .این همان بازی و فشار
ویرانگری است که از جانب رژیم هم چون نوک تیز چاقویی
برنده سالیق و نوع زندگی مردم را نشانه رفته و ریشه در همان
بی اخالقی محض حاکمیت دارد .علم الهدی در خصوص موسیقی
گفته است« :برپایی کنسرت و نوازندگی عمومی و جمعی در هر
نقطه ای از کشور اگر هنجار شکن باشد ،نه تنها گناه است ،بلکه
توسعه و ترویج فسق و فجور است .اما در مشهد قطعا حرمت
شکنی نسبت به امام رضا است»؛ این سخن بدین معنا است که
خراسان زیر پوستی خودمختاری خویش را به نفع علم الهدی و
آستان قدس رضوی در دست گرفته و نسبت به هر جای دیگر
از ایران خودسرانه عمل می کند .برخی از کنسرت های مورد
غضب حکومت ،که از سوی شورای تامین در شهرستان ها ،قوه
قضاییه و اداره اماکن نیروی انتظامی در شرایطی لغو شده اند،
که دارای مجوز بودند .این همان دولت در دولتی است که نه تنها
در قبال مردم ،بلکه از نظر سیاست خارجی نیز ،ما با دولتی یک
پارچه روبه رو نیستیم.
در چند سال اخیر بسیاری از خواننده های زیرزمینی بازداشت

شده و به آن ها انواع توهین و افترا نیز بسته اند .دستگیری
آنان همیشه با انواع اتهامات واهی روبه رو بوده است .بستن
استودیوهای زیرزمینی توسط نهادهای انتظامی و امنیتی که
مجوز قوه قضاییه را همیشه در دست دارند ،این هنرمندان را با
مضامین غیر اسالمی و عدم رعایت شئونات اخالقی و اجتماعی
و نشر آن در شبکه های مجازی و کانال های خارج از کشور
متهم و به بند کشیده شده اند و یا از فعالیت آن ها جلوگیری
کرده است .در تمام این سال ها سرکوب خواسته های هنری و
غیر هنری مردم و بگیر و ببندهای افسار گسیخته ،نتوانسته مانع
افزایش و گسترش موسیقی زیرزمینی در سراسر ایران شود .اما
بی شک توانسته است که در بعد زایل کردن اخالق اجتماعی،
افزایش ناامیدی ،اختالالت روانی ،عدم اعتماد به نفس در بین
جوانان و نیز گسترش خودسانسوری که تنه به درد تاریخی
می زند ،موفق از آب درآید .موفقیتی که به بحران اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و هنری امروز سوق پیدا کرده است.
همه مشکالت امروز ایران را نمی شود به یک یا دو موضوع ربط
داد .امتزاج فرهنگ و هنر در الیه های بافت جامعه ،پویایی هنر
را در هر ادواری پیش برده ،ولی آن گونه نبوده که حاکمیت
فعلی توانایی خفه کردنش را نداشته باشند .نو شدن یکی از نشانه
های جامعه پویا است ،اما تفکر دینی برخاسته از امیال تمامیت
ِ
خواهی حاکمیت است ،تمام عیار در برابر آن همواره قد علم
کرده و کماکان به راه خویش ادامه می دهد ،و نوجویی گناهی
بس بزرگ محسوب می شود.
در جامعه ای که وضعیت اقتصادی نامطلوب در حد بحرانی
بزرگ فرو رفته است ،اشتغال زایی افسانه ای بیش نیست.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران؛ مردم در سال  1397با تورم
اقتصادی  30درصدی و در سال  1398با تورم در حدود 36
درصد زندگی می کنند .پس بی
گمان جوانان قید ازدواج را زده
اند و با مشاهده شکاف طبقاتی
موجود روزنه ها برای شان کور
می نماید ،تا زورق امید را بر
ِ
اجتماعی پویا بیاندازند.
رودخانه
طبق آمار موجود  43درصد از
فارغ التحصیالن دانشگاهی نسبت
به کل بیکاران جامعه بیشتر بوده
و در مقایسه با سال گذشته 4
درصد ،افزایش داشته است.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار
ایران ،بیش از  3میلیون و دویست هزار نفر بیکار مطلق در
سراسر کشور وجود دارد .ولی کارشناسان آن را بیشتر از آمار
اعالم شده توسط دولت ارزیابی می کنند .اما سهم زنان و مردان
مشغول به کار ،تفاوتی بسیار داشته به گونه ای که سهم زنان در
اشتغال  19درصد و سهم مردان  81درصد است .همین آمار،
شکاف و نابرابری در میان زنان و مردان که نشان از خط کشی
طبقه حاکم بین زن و مرد است ،گویای میزان درد و رنجی است
که زنان به دلیل زن بودن بر شانه های خود احساس می کنند.
از دیگر مصادیق جلوگیری از شادی نشاط توسط مردم ،علی
الخصوص در قبال زنان؛ ممناعت از ورود زنان به استادیوم
های ورزشی است .حاکمیت همواره با عنوان دالیلی چون عدم
امنیت و نبود زیر ساخت های مربوطه و رعایت نکردن شئونات

اسالمی ،شرایطی فراهم کرده تا زنان نتوانند به ابتدایی ترین
حق خود یعنی رفتن به استادیوم ورزشی دست یابند .وعده و
وعیدهای حسن روحانی هم در این ارتباط در همان حد شعار
و وعده های انتخاباتی باقی مانده و راه به جایی نبرده است .در
خصوص ورود خانم ها به استادیوم ورزشی ،کسی مسوولیت
منع زنان را به عهده نمی گیرد و فدراسیون جهانی فوتبال تا
شهریور ماه  1398به فدراسیون فوتبال ایران وقت داده تا در
این ارتباط وضعیت را مشخص کند .عالوه بر آن منع دوچرخه
سواری زنان نیز یکی دیگر از تبعیض های آشکار است .شاید
زنان برای حق از دست رفته خود از پای ننشسته باشند ،اما
بیشترین ضربه روانی و عاطفی را متحمل شده اند ،که در پی
داشتن ناامیدی را بر زنان که نیمی از مردم جامعه را تشکیل می
دهند ،به همراه داشته است.
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عملی نشده مسوولین در قبال زنان مواجه هستیم .از هر چهار
زن تحصیل کرده یک نفر بیکار مطلق است .مشارکت اقتصادی
زنان در ایران نزدیک به یک چهارم مردان است و نیز امسال
( )1398اشتغال زنان در صنعت و کشاورزی به نحو چشم
گیری کاهش داشته است .این در حالی است که ما در جامعه ،با
زنان خودسرپرست و یا سرپرست خانواده روبه رو هستیم .پس
بنابراین زنان در آپارتایدی تلخ روزگار می گذرانند.
حجاب اجباری یکی دیگر از مسائلی است که امروز به بحرانی
بزرگ تبدیل شده است .صدای اعتراض زنان در این چند سال
اخیر نسبت به حجاب اجباری افزایش داشته است .جهانیان
صدای معترضان زن ایرانی برای داشتن حق انتخاب پوشش
را شنیدند ،اما گویا حاکمان با پیاده کردن سیاست های غلط،
گوشه چشمی هم به این اعتراض ها نیانداختند.
آمار زنان و مردان بیکار به روند
رو به رشد اعتیاد در بین آن ها
را با سرعتی مرگ آور در پی
داشته و مسووالن چشم بر ازدیاد
مواد مخدر در سطح جامعه،
علی خصوص در میان جوانان و
نوجوانان  بسته اند ،زیرا هیچ راه
کاری تا به حال به حل این بحران
ارائه نداده اند .جوانان بیشتر از
دیگران پناه به مواد مخدر می برند.
حتا اگر تا دیروز زنان کمتری پا
به خطر اعتیاد می نهادند ،امروز
فرافکنی به عوامل مبهم(عموم ًا دشمن)
به جای ریشه یابی ،یک رویه نهادینه تعداد زنان معتاد ،دست کمی از مردان ندارد .تاثیر انواع تبعیض
شده توسط مسئوالن در برخورد با ها و نبود فضای سرور و شادی و محیطی آلوده به انواع دردهای
مسایل اجتماعی است.
العالج ،تاثیری غم افزا در به دام افتادن جوانان و نوجوانان به
مواد مخدر است .نبرد حاکمیت با هنرمندان ،نبرد و تقابل با
فرهنگ و هنر است .هنگامی که جوانان نتوانند در سرنوشت
خود ،نوع پوشش ،حجاب ،رفتن به کنسرت و استادیوم ،سفر و
هر آزادی دیگری حق انتخاب داشته باشند و دیگران برای آنان
تعیین تکلیف کنند که چه بپوشند ،چه بخورند و یا به کجا بروند
یا نروند ،بی گمان شور و نشاط از جامعه رخت برمی بندد و
جای خود را به اعتیاد و نابسامانی و ناامیدی خواهد داد .تجسم
جلوگیری از پرداختن به عالیق شخصی که به گونه های مختلف
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در جمع نیز نمود پیدا می کند ،عذاب آور است.

اجتماعی

روستایی در چابهار؛ عکس از ایرنا

■■بحران دسترسی به آب آشامیدنی سالم در ایران
اعظمبهرامی
فعال محیط زیست و حقوق زنان

در حادثه دلخراش نخست ،کودک  تنها  ۱۰سال داشت .حاال
برای همیشه دستش را از دست داده است .کودک بعدی اما
خوش شانس بود و تنها جای زخم روی پایش احتماال تا همیشه
با ترس آن روز همراهش خواهد بود .تصویر جدال کودکان
و گاندوها(نوعی تمساح پوزه کوتاه) شببیه جدال زنان هند
و اندونزی با ببرها و مارهای بوآ است ،زمانی که برای برای
آوردن آب از دریاچه و تاالب های کوچک مورد حمله قرار می
گیرند .تصویری که روزگاری آن را از ایران دور می دیدیم .اما
بنا به آمار رسمی سازمان آب و فاضالب در دو تابستان ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۶بیش تر از  ۳۵۰شهر ایران با درجه ای از تنش آبی
مواجه بودند.
ایران کشوری گرم و خشک است و تا  ۷۵درصد آن بیابانی
و نیمه بیابانی است .به این ترتیب حفظ منابع آبی موجود و
مدیریت مصرف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است(نمودار
 .)۱اما آمار نشان می دهد که ایران در مصرف منابع آبی زیر
زمینی اش بدهکار نسل آینده است و به این ترتیب بسیار بیش
از آن چه باید و می توانسته ،مصرف کرده است .هر کشوری
سرانه ساالنه ای برای آب های تجدید پذیرش دارد .این ظرفیت
آبی می تواند بر توانمندی خاک در جذب و نگهداشتن رطوبت،
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غنای تاالب ها و چشمه ها و حوزه های آبی کوهستانی  ،رونق
کشت و کشاورزی  ،حفظ سهم مناطق جنگلی و پوشش گیاهی
و به طور خالصه کاهش مشکالت محیط زیستی در ارتباط با
آب داللت کند .به نقل از رییس سازمان محیط زیست در ایران
 ۱۱۰درصد آب های تجدیدپذیرمان را مصرف کرده ایم و از
این منظر جزء نخستین کشورهای جهان هستیم .در سال ۱۳۰۰
میزان سرانه آب های تجدید پذیر به ازای هر نفر برابر ۱۳۰۰۰
متر مکعب بود و این عدد در سال ۱۳۹۳به  ۱۴۰۰متر مکعب
رسید .اما نکته مهم در مورد ایران این است که ما دچار کم
آبی فیزیکی هستیم و به شکل طبیعی حتی اگر بهترین سیستم
مدیریتی را برای باال بردن تا حد امکان راندمان استفاده از منابع،
بهبود دهیم باز هم قادر به تامین آب مورد نیاز جمعیت فعلی در
ایران نخواهیم بود .درنظر داشته باشیم که سیاستهای ایران برای
افزایش جمعیت و خودکفایی در محصوالت کشاورزی می تواند
این امنیت شکننده در حوزه آب را به شدت مختل کند.
الگوی تقسیم مصرف در مورد کشورهای توسعه یافته اغلب
تا  ۶۰درصد سهم بخش صنعت است و  ۳۰درصد بخش
کشاورزی و باقی سهم شرب خانگی ،درایران این نسبت به
این ترتیب است ۹۲ ،درصد بخش کشاورزی ۲ ،درصد صنعت
و باقی مربوط به بخش مصرف خانگی .اما نکته مهم در یک
مدیریت صحیح مصرف در حوزه آب ،تفاوت منابع تامین کننده
و بکار بردن تکنولوژی و دانش روز در باال بردن راندمان مصرف
و توزیع است.
در ایران اما سهم بخش کشاورزی بدون مدیریت و نیاز سنجی

محصول ،مکان یابی بازار فروش و متدهای تجارت ،حتی در
مراحل پیش از آن  ،سیستم آبیاری سنتی به در می روند ،بخشی
از آن با پروژه های انتقال آب که می تواند آسیب های زیست
محیطی جبران ناپذیری داشته باشد ،به بخش صنعت داده می
شود و سهم مصرف کنندگان آب شرب نیز به ناعادالنه ترین
شکل ممکن توزیع و مدیریت می شود .پروژه های انتقال و
شیرین سازی آب اغلب با توجیه تامین آب شرب کلید می
خورند و در بخشی از کشاورزی انحصاری و صنایع رانتی به
مصرف می رسند.
بی عدالتی اقلیمی در دسترسی به آب
در سال  ۲۰۱۶گزارشگر ویژه آب و سالمت سازمان ملل اعالم
کرد ،آمار نشان می دهد ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم در
جهان رابطه مستقیم با شرایط اقتصادی کشورها دارد .آمار
آخرین گزارش سازمان ملل نیز روشن کرد که بی عدالتی اقلیمی
در جهان رو به گسترش است و بخش مهمی از آن شامل سیاست
های حوزه آب و انرژی است .فراموش نکنیم که بسیاری از
حوزه های آبی جاری با هدف تولید انرژی دستکاری شده اند.
کاتیا ایورسن ،زنی که بیش از بیست سال در حوزه توسعه
و مدیریت با سازمان های جهانی همکاری داشته ،می گوید:
"امروز زنان بیش از حمل کودکان و نوزادان ،ظرف های آب
حمل می کنند ،آن ها متحمل سختی بسیار در راه اندازی یک
کسب و کار تازه اند ،آن ها بار بخش زیادی از جوامع محلی
را به دوش می کشند ،پتانسیل ها و راه حل ها اغلب در دستان
آن هاست .زمانی که ما آن ها را به شمار آوریم و برای سالمتی،
آگاهی ،حقوق و رفاه شان سرمایه
گذاری کنیم ،تا روی پای خود
بیاستند ،کشورشان را نیز روی شانه
هایشان بلند خواهند کرد".
در تابستان سال جاری ،به نقل
از سازمان های آبفای استان های
مختلف ،آب رسانی به بخش های
زیادی از استان های خصوصا مرزی
با مشکالت جدی مواجه است .در
خراسان رضوی ،آب رسانی به
 ٤٢٠روستا با تانکر انجام می شود،
روستاهايي كه زمانی خود منبع تولید
آب شهرها بودند و ییالق های آبادی
داشتند .همین طور  ۵۰۰روستاى خراسان جنوبي هم با تانكر
آب رسانى مي شوند و تنها  يك بار در روز ،سختی بدانجا رسید
که استاندار دستور داد آب خانه رییس شرکا آبفا را قطع کنند و
یکساعت در روز به او امکان دسترسی به آب بدهند ،تا در حل
مشکل روستاییان اهتمام کند .همین طور بيشتر از  ٢٥٠روستا
در خراسان شمالى هم با تانكر آب رسانى مي شوند.
به این مجموعه شهرها و روستاهای استان خوزستان را هم
اضافه کنید ،که در برخی روزها حتی با دمای بیش از  ۴۰درجه
سانتیگراد نیز به آب و برق توامان دسترسی ندارند .حتی در
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استان چهارمحال بختیاری که حدود  ۱۰درصد منابع آب های
زیر زمینی ایران را در آغوش گرفته ،نیز مشکل کم آبی وجود
دارد .مشکالت این استان ها از ایالم تا کرمانشاه و خوزستان،
پس از سیل و تخریب شبکه های آب رسانی  بسیار هم دشوارتر
شده است .در سیستان و بلوچستان اما روستاهایی وجود دارد که
لوله کشی هم در آن ها انجام شده است ،اما حتی بعد از گذشت
یک سال هنوز آبی در آن جریان ندارد .در این استان ۱۲۶۱
روستا همچنان با تانکر آب رسانی می شود .این مناطق سال
هاست به آب در شرایط پایدار دسترسی ندارند .تصاویر غم
انگیزی ازروستاهای خراسان جنوبی ،که مدارس و پارک های
کوچک بازی رها شده و متروکه ای را نشان می دهد ،روستاهایی
که زندگی با رفتن آب از آن ها رفته است .روستاییانی که اولین
تولید کنندگان زعفران و زرشک جهان بودند و امروز در حاشیه
شهرها به کارگری های روزمزد مشغول هستند.
همه این ها ،درحالی است که ،بنا به گفته رییس سازمان آب و
فاضالب استان تهران ،هر تهرانى روزانه  ٣٣٠ليتر آب مصرف
مي كند .عددی که آب مصرفی کارواش ها ،قالیشویی ها و پر
کردن استخرهای خصوصی و چمن کاری های میادین و موارد
دیگر که در خالء نظارت و قانون ،با مصرف حتی در بسیاری
موارد آب شرب صورت می گیرد هم ،باید بر آن افزوده شود.
کیفیت و سالمت آب آشامیدنی
در ایران هنوز آماری به شکل رسمی در مورد انواع سرطانهای
کشنده و نحوه پراکندگی استانی آن وجود ندارد .اما به نقل
از جدیدترین سمینارپزشکی حوزه سرطان شناسی در ایران ،
اولین رتبه مرگ   ،مربوط به سرطان
معده است .حتی کیفیت غذایی که
میخوریم نیز به کیفیت آب بستگی
دارد .اخبار بسیار زیادی وجود دارد
از آبیاری سبزیجات با فاضالب  ،از
پرورش میگو و ماهی با آبهای آلوده به
آالینده های صنعتی  ،استفاده از سموم
کشاورزی خطرناک و منسوخ حاوی
ازت در کشاورزی که همگی از آلوده
کنندگان آبهای جاری و زیر زمینی
هستند .موضوع مهم دیگر پسماندها و
کوههای انباشت زباله های رهاسازی
شده در طبیعت است که میتواند عامل
مهمی در آلوده کردن منابع آب آشامیدنی باشد .به ازای هر تن
زباله  ۵۰۰لیتر شیرابه زباله تولید میشود وبنا به داده های منتشر
شده از طرف شهرداری تهران در سال  ، ۱۳۹۶روزانه  ۷۰۰۰تا
 ۸۰۰۰تن زباله خانگی تنها از شهر تهران جمع آوری میشود و
این میتواند روشن کند که چه حجم عظیمی شیرابه آلوده میتواند
با رهاسازی و دپوی غیر اصولی آن وارد آب و خاک شود  .
یک تجربه ،یک روایت کامل از داستان آب
تجربه جنوب استان کرمان نمونه ای بسیار گویا است از،
مجموعه ای از تمام این تبعیض و سوء مدیریت ها و از آن مهم

تر روایت تلخ تاثیر عمیق ویرانی اجتماعی و اقتصادی در اثر
کمبود آب .اوایل زمستان سال گذشته ،ده ها کشاورز در یک
پارک در جنوب کرمان ،درکنار هلیل رود روزهای متمادی
شب را به صبح می گذراندند .آن ها اغلب زمین کشاورزی و
دامداری خودشان را داشتند و حاال مشکل بی آبی آن ها را برای
کارگری به جیرفت و کرمان کشانده است .اما این گروه حتی
جایی برای خوابیدن نداشتند و حتی کار کارگری ساختمانی
که هر روز به دنبالش بودند ،نیز دائمی نبود .اعتراض شهرهای
جنوب استان کرمان برای توقف پروژه های انتقال آب هلیل
رود به شهر کرمان بیش از دوسال است که ادامه دارد.
اغلب زنان و کودکان این منطقه آب آورند و به طور میانگین
 ۴تا  ۶ساعت در روز را صرف حمل آب به منازل خود می
کنند .وضعیت دشواری که ده ها مشکل جسمی و فقر فرهنگی و
اقتصادی را به آن ها تحمیل کرده است .از یائسگی زودرس به
خاطرحمل روزانه ظرف های سنگین آب گرفته تا نداشتن زمان
برای رفتن به مدرسه و توانمندسازی فردی .جنبش مخالفین
انتقال آب هلیل رود و جازموریان به کرمان با ده ها نامه نگاری
و شکایت پیش رفت و هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است .عدم
دسترسی به آب شرب سالم می تواند بافت های جغرافیایی و
انسانی را نیز عالوه بر وضعیت محیط زیست ،بسیار شکننده و
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آسیب پذیر کند.
کودکان ،زنان و سالمندان اولین قربانیان و گروه های آسیب
پذیر از نقصان در کیفیت و کمیت آب هستند .کودکان بسیاری
در استان های سیل زده به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی
و شرب پاکیزه به بیماری های چشمی ،پوستی و انواع اسهال،
مبتال شدند .در برخی استان ها مانند خوزستان ،سال هاست که
مردم برای دسترسی به آب سالم آشامیدنی ،ماهانه صدها میلیون
تومان( برای خرید بطری های بسته بندی شده آب) هزینه می
کنند.
در گام نخست ،کنترل و مدیریت مصرف با آموزش و بکارگیری
تکنولوژی موثر در کنترل مصرف آب ،می تواند نتیجه بخش
باشد .اما زیرساخت های اساسی ما  هنوز در حوزه آب بسیار
اندک است .تعداد تصفیه خانه ها و مراکز بازچرخانی آب حتی
در شهرهایی که بیش از  ۵۰۰هزار نفر جمعیت دارند نیز از
استاندارد فاصله معناداری دارد .نگاه به آب در ایران یک نگاه
انحصار گرایانه و سازه محور است و قانون از شرایط موجود
حمایت کرده است .به این ترتیب در کشوری که کنترل منابع
آب به نوعی ابزار اعمال قدرت است ،انحصار آب و در نظر
نداشتن حوزه های آبی و نیروهای ذی نفع محلی به راحتی می
تواند مشکالت جدی بین استانی به وجود بیاورد.

عکس از شهروند

اجتماعی

■■بحران فقر در ایران؛ آیا هر روز فقیرتر می شویم؟
معینخزائلی
روزنامه نگار

«از دری که فقر وارد شود ،از در دیگر ایمان بیرون می رود».
این جمله ای است که دست کم عده ای از علمای شیعه ،به عالوه
عده فراوانی از مردم معتقدند که گوینده آن ،امام اول شیعیان
بوده است .روایتی که بر اساس آن فقر در جامعه اسالمی مذموم
و ناپسند است و این مذمت به حدی است که می تواند سبب از
بین رفتن ایمان ،در میان مسلمانان شود.
با این وجود ،صحت این روایت همیشه از سوی علمای غالب
شیعه ،به ویژه روحانیون نزدیک به حکومت جمهوری اسالمی
مورد تردید قرار گرفته و درستی آن انکار شده است .این انکار
و تردید تا جایی است که در مواردی حتی برخی از مقامات
جمهوری اسالمی فقر را نه تنها سبب از بین رفتن ایمان نمی
دانند ،بلکه آن را موجب «تهذیب نفس» انسان نیز دانسته اند.
در عین حال چه این روایت درست باشد چه نباشد ،واقعیت
این است که جامعه ایران هر روز در حال فقیرتر شدن است.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ایران در
اردیبهشت ماه سال جاری( )1398منتشر کرد ،پیش بینی شده
تا پایان سال جاری بیش از  ۵۵میلیون نفر از مردم به دلیل نیاز
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جدی به کمک های مالی دولتی ،در آستانه سقوط به زیر خط فقر
قرار خواهند گرفت .این روند سالمت خانوارهای ایرانی را چه از
نظر جسمی و درمانی و چه از نظر روانی با معضالت جدی روبرو
خواهد کرد .در کوتاه مدت با کاهش غنای تغذیه افراد و عدم
توانایی پرداخت هزینه های درمان و در درازمدت سرخوردگی
و ناامیدی جوانان ،از هم پاشیدگی خانواده ها و معضالتی چون
اعتیاد و در نهایت افزایش لجام گسیخته حاشیه نشینی و حلبی
آبادها را در پی خواهد داشت .در این نوشته وضعیت فقر در
ایران ،به عنوان عامل اصلی تهدید کننده سالمت جامعه مورد
بررسی اجمالی قرار می گیرد.
خط فقر؛ تالش برای زنده ماندن
خط فقر در اصطالح شرایطی است که قرار گرفتن بر روی آن
به معنی توانایی تامین مایحتاج صرفا ضروری زندگی(مسکن،
خوراک ،پوشاک ،درمان) آن هم به میزان حداقلی بوده و طبیعتا
قرار گرفتن در زیر آن بدین معنی است که درآمد خانواده کفاف
مخارج مایحتاج اولیه و اساسی زندگی اعضایش را نیز نمی
دهد .در حقیقت میزان نزدیکی و دوری خانوارها به این خط،
فرضی است که وسعت فقر را در جامعه نشان داده و به نوعی به
عنوان شاخص تشخیص فالکت شناخته می شود .چرا که هرچه
تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه بیشتر باشد ،حکایت از عدم
توانمندی اقتصادی مردم در تامین نیازهای اولیه و ضروری خود
است.
در همین زمینه آمارها نشان می دهند در حالی که خط فقر
ماهانه در سال  ۹۵در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفره،

دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده است ،تنها به فاصله سه سال
صد درصد افزایش یافته و در بهار سال جاری به چهار میلیون
و پانصد و نود هزار تومان رسیده است .حال آنکه تا پایان سال
گذشته این رقم در حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان بوده
است.
در خارج از شهر تهران نیز اگرچه خط فقر پیش بینی شده برای
سال جاری دو میلیون تومان کمتر ،و در حدود دو میلیون و
سی صد هزار تومان پیش بینی شده ،اما با توجه به درآمد کمتر،
تفاوت چندانی به چشم نمی خورد.
پیس بینی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران نشان
می دهد که ،نتیجه عملی و عینی این افزایش صد درصدی میزان
خط فقر تنها در بازه زمانی سه ساله ،چیزی نزدیک به  ۵۷میلیون
فقیر برای جامعه ایران است ،که به گفته گزارش این مرکز به
طور جدی به کمک های دولتی نیازمند خواهند بود.
اعالم این رقم از جمعیت زیر خط فقر ،که دست کم یک سوم از
آن ها فقیر مطلق هستند ،در حالی است که شهریور ماه سال ۹۶
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی رییس جمهوری
ایران ،تعداد افراد زیر خط فقر در ایران را تنها  ۱۰میلیون نفر
گزارش کرده بود .رقمی که به سرعت از سوی پرویز فتاح
رییس وقت «کمیته امداد امام خمینی» به چالش کشیده شد.
فتاح گفته بود «وضعیت اقتصادی به گونه ای است که می توان
تا  ۲۰میلیون نفر را در دایره فقیران مطلق قرار داد» .او همچنین
آمارهای رسمی دولتی را در مورد خط فقر و شمار افراد فقیر زیر
سوال برده و گفته بود ،دولت به دلیل هزینه های سیاسی و بین
المللی از اعالم نرخ واقعی خط فقر خودداری می کند.
در عین حال به گفته گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس
شمار افراد فقیر در ایران در سال جاری در حالی به  ۵۷میلیون
خواهد رسید که این رقم در سال  ۹۶تنها  ۱۶میلیون بوده است.
یعنی  ۴۰میلیون افزایش تنها در طول دو سال .نتیجه این که
انتظار می رود تا پایان سال جاری عالوه بر هفت دهک اول
جامعه به ویژه کارگران ،بازنشستگان ،بسیاری از کارمندان
دولت و افراد تحت پوشش کمیته امداد که از سال گذشته به
زیر خط فقر مطلق سقوط کرده بودند ،دهک هشتم نیز بر روی
این خط قرار گیرد.
این افزایش ناگهانی خط فقر که در نتیجه افزایش سرسام آور
هزینه خانوار ایرانی در برابر عدم افزایش درآمد آن ها روی داد،
تامین مایحتاج اولیه و ضروری خانواده های ایرانی را به شدت
با مشکل مواجه کرده است.
کاهش قابل توجه قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و افزایش
شدید هزینه های زندگی به ویژه قیمت مسکن که بر اساس
گزارش ها تا صد درصد افزایش داشته است؛ موقعیت اقتصادی
خانواده ها را در ایران به شدت متشنج تر از پیش کرده است .به
ویژه آن که بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود نرخ متوسط
تورم در سال جاری به پنجاه درصد برسد .چرا که هزینه برخی
اقالم خوراکی که به نوعی جزو اقالم اصلی سفره خانوارها
محسوب می شود(مانند برنج ،گوشت ،مرغ ،لبنیات و میوه و
سبزیجات) ،تاکنون به طور متوسط بیش از  ۵۰درصد نسبت به
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مدت مشابه سال  ۹۷افزایش یافته است.
بر همین اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ در تیرماه سال جاری
نسبه به مدت مشابه سال گذشته  ۶۵درصد ،برنج ایرانی ۶۷
درصد ،روغن مایع  ۴۳درصد و ماست پاستوریزه ساده ۷۰
درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مرکز داده های وزارت اقتصاد و
دارایی جدای از افزایش نزدیک به  ۵۰درصدی تورم مصرفی
برای مصرف کننده ،تورم تولید کننده نیز در این مدت تا ۳۵
درصد افزایش داده است .این موضوع خود سبب افزایش قیمت
های تمام شده برای تولید کنندگان شده و در نتیجه قیمت
مصرفی را برای مصرف کننده بیش از پیش باال برده است.
در این میان اما این افزایش لجام گسیخته تورم که خود سبب باال
رفتن خط فقر شده ،به هیچ وجه با میزان افزایش درآمد خانوارها
هماهنگی و حتی نزدیکی نیز ندارد .در این زمینه افزایش حداقل
دستمزد کارگران و حقوق پایه در سال  ۹۸در حالی تنها ۴۰۰
هزار تومان افزایش داشته که میزان افزایش هزینه سبد معیشت
خانوار چیزی نزدیک به دو میلیون تومان نسبت به سال گذشته
بوده است.
بر همین اساس حقوق پایه سال  ۹۸با محاسبه حق مسکن ،حق
اوالد ،پایه سنواتی و بن کارگری تا مرز یک میلیون و هشت
صدهزار تومان است ،حال آن که هزینه سبد معیشت یک خانوار
چهار نفره ،به گفته فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون
عالی شوراهای اسالمی کار کشور در اردیبهشت ماه سال جاری
نزدیک به شش میلیون و پانصدهزار تومان بوده است .این یعنی
با احتساب خط فقر ،در یک خانواده چهار نفره با فرض این که
هم زن و هم مرد کار کنند ،نه تنها درآمد خانواده کفاف هزینه
سبد معیشتی را در تهران نمی دهد؛ بلکه زیر خط فقر است.
افزایش شدید هزینه خانوارها که در عمل سبب کاهش قدرت
خرید اقالم ضروری شده است ،بر خدماتی نیز که افزایش قیمت
چندانی نداشته اند تاثیر منفی گذاشته است .در همین زمینه
روزنامه ایران اواخر تیرماه سال جاری با استناد به یک گزارش
خبر از افزایش شدید خودتجویزی دارو در میان مردم به ویژه
دانشجویان و سالمندان داد .به نوشته این روزنامه یکی از علل
اصلی این موضوع عدم توانایی تامین هزینه درمان و بهداشت
بوده است .این روزنامه به نقل از محمد جهانگیری معاون فنی
و نظارت سازمان نظام پزشکی نوشته بود« :کاهش بار مراجعه
مردم به پزشک و افزایش خودتجویزی به دلیل هزینه های
سالمت نیست ،بلکه به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و اثر
بخشی ضعیف پوشش بیمه ای است».
فقری که بیکاری می آورد!
اگرچه بیکاری یکی از عوامل فقر و کاهش درآمد خانوارها
شمرده می شود ،اما در مواقعی این خود فقر و تورم است ،که
سبب افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.
بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری
اعالم کرده است ،نرخ بیکاری بهاری در سال  ۹۸چیزی نزدیک
به  ۱۱درصد بوده است .اگرچه پیش بینی ها نشان می دهد این
رقم تا پایان سال جاری به  ۱۵درصد خواهد رسید.

البته با توجه به عدم شفافیت در مراکز آماری در ایران،
کارشناسان عموما با شک و تردید به آمارهای ارائه شده از سوی
این مراکز می نگرند .به ویژه این که اساسا روشن نیست این
مراکز داده ها خود را بر مبنای کدام الگو پردازش و تحلیل می
کنند .در همین زمینه رضا وفایی یگانه مسئول کمیسیون های
اتاق تعاون کشور اوایل تابستان امسال با ابراز تردید در آمار
ارائه شده از سوی مرکز امار ایران در مورد نرخ بیکاری خبر
از بیکاری یا اشتغال ناقص  ۴۲درصد از جمعیت فعال کشور
داده بود.
در این میان جدای از عدم ایجاد شغل و شرایط اشتغال متناسب
با جمعیت جویای کار از سوی دولت ،یکی از دالیلی که بیکاری
را افزایش داده باال رفتن هزینه ها و تورم تولیدی و همچنین
کاهش قدرت خرید طبقه متوسط است .میثم زالی دبیر کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ،معدن و تجارت تیرماه
امسال با اشاره به این موضوع از تعطیلی  2026بنگاه تولیدی و
در نتیجه بیکاری کارگران و کارمندان آن خبر داده بود .روزنامه
رسالت نیز در اواخر تیرماه با اعالم تعطیلی  ۴۷کارخانه از بیکار
شدن هفت هزار کارگر در نتیجه آن ،گزارش کرده بود.
آمارهای اقتصادی نیز نشان از افزایش شاخص قیمت تولیدکننده
دارند .بر اساس این آمارها شاخص قیمت تولیدکننده در سال
جاری در بخش کشاورزی  ۹۳درصد ،در معدن  ۴۱درصد ،در
صنعت  ۴۷درصد و در بخش خدمات نیز تا  ۱۷درصد افزایش
داشته است .این افزایش ها به عالوه افزایش  ۳۵درصدی تورم
تولید خود سبب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش هزینه
مصرف برای مصرف کننده شده و به دلیل عدم افزایش درآمد
خانوارها ،این شرایط مسلما به معنی کاهش داد و ستد اقتصادی
و کاهش فروش محصول برای تولید کننده خواهد بود.
از سوی دگیر تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی خود موجب
افزایش فشار اقتصادی و بار ناشی از بیکاری بر کارگران و
خانواده هایشان شده و در نتیجه تعطیلی یک بنگاه اقتصادی به
دلیل افزایش هزینه تولید و کمبود فروش در عمل به افزایش
شمار خانوارهای زیر خط فقر می انجامد.
شاغالنی که دستمزد نمی گیرند
عالوه بر تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی ،اعم از کارخانه
ها و صنایع خود و کوچک ،که سبب بیکاری تعداد قابل توجهی
از شاغالن سابق شده و خود به شدت بر گسترش فقر و فالکت
دامن می زند ،عدم پرداخت دستمزد و معوقات مزدی کارگران،
کارمندان و بازنشستگان چه از سوی دولت و چه از سوی بخش
خصوصی خود عامل موثر دیگری در کاهش قدرت اقتصادی
خانواده ها و در نتیجه افزایش شمار افراد زیر خط فقر است.
نکته حائز اهمیت در مورد چنین خانوارهایی این است که اگرچه
سرپرست آن ها در آمار به عنوان افراد شاغل محسوب می شوند
اما در عمل تفاوتی با افراد بیکار نداشته و فشار اقتصادی ناشی
از عدم دریافت دستمزد و معوقات مزدیشان به مانند افراد بیکار
است.
تجمعاتی که هر هفته توسط معلمان ،پرستاران ،کارگران و
بازنشستگان ارگان های مختلف در شهرهای مختلف ایران
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در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی برگزار
می شود ،خود بزرگترین دلیل بر این ادعا است .تجمعاتی که
رسیدگی به وضعیت معیشیتی شرکت کنندگانش به دلیل فشار
کمر شکن اقتصادی همواره یکی از اصلی ترین مطالبه تجمع
کنندگان است.
در همین زمینه ولی داداشی نماینده مجلس در ایران اوایل مرداد
ماه جاری از بدهی  ۲۰هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش
و پرورش به فرهنگیان خبر داده بود .در مورد بازنشستگان
کشوری و لشکری نیز وضعیت مشابه بوده و بدهی  ۲۵هزار
میلیارد تومانی دولت با سازمان تامین اجتماعی سبب شده است
که طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل فقدان منابع
مالی اجرا نشود.
شکاف طبقاتی؛ پیامدی غیرقابل اجتناب
وضعیت نابسامان اقتصادی ،افزایش شدید تورم ،کاهش ارزش
پول ملی ،کاهش شدید قدرت خرید مردم ،بیکاری و تعطیلی
بنگاه های تولیدی و اقتصادی و کسری بودجه دولت در پرداخت
بدهی های خود همگی سبب شده اند که به اساس گزارشات
شکاف طبقاتی در سال  ۹۸به رکوردی جدید و بی سابقه در ۱۶
سال گذشته برسد.
در این رکورد جدید از شکاف طبقاتی در ایران گفته می شود که
سهم هر خانوار ثروتمند ایرانی در صرف هزینه های خود بیشتر
از  ۱۴برابر یک خانوار کم درآمد است .این رقم در سال ۹۰
نزدیک به  ۱۲برابر بود.
آمارهای ضریب جینی ،که شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی
در جوامع است نیز نشان می دهند که در حالی که شاخص
این ضریب در سال  ۹۰معادل  37/0بوده ،این رقم در سال
جاری به  4132/0رسیده است .رقمی که به گفته خبرگزاری
تسنیم(رسانه وابسته به سپاه پاسداران) از سال  ۸۲تاکنون در
اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
افزایش نزدیک به دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت خانوار
نیز خود نشان دیگری از این شکاف طبقاتی عمیق است و در
شرایطی که خانواده ها در سال  ۹۶برای ماندن بر روی خط فقر
رقمی معادل سه میلیون و پانصدهزار تومان هزینه می کردند،
این هزینه در پایان بهار سال جاری به بیش از پنج میلیون تومان
رسیده است.
در این میان افزایش صد درصدی قیمت مسکن ،هزینه زندگی
نزدیک به  ۳۷درصد خانوارهای ایرانی را که مستاجر هستند به
شدت تحت تاثیر قرار داده است .اختصاص  ۴۰تا  ۵۵درصدی
درآمد کل خانواده برای پرداخت اجاره بها و در نتیجه کاهش
قابل توجه قدرت خرید و اثر منفی آن بر سبد خوراک خانواده
ها از پیامدهایی است که تورم افسار گسیخته بازار مسکن ایجاد
کرده است.
اما آن چه که ورای تمامی این آمار و ارقام شرایط وخیم اقتصادی
را در ایران نشان می دهد ،عدم رضایتی است که بسیاری از
خانواده های ایرانی را به شکلی عمیق در خود فرو برده است.
اضطرابی روزانه و مداوم با این سوال که فردا و فرداها چه خواهد
شد و آیا ما هر روز فقیرتر می شویم؟

اجتماعی

عکس از فارس

■■کمبود پزشک و پرستار؛
بحرانی که دامن گیر سالمت شهروندان و دولت است
فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

به گفته علی اکبر محزون ،مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار
ایران ،در سال  1398جمعیت ایران به رقم  83میلیون نفر رسید.
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به موقع و مناسب به جمعیتی
 83میلیون نفری که در جغرافیایی وسیع پراکنده هستند ،امری
بسیار ویژه و حائز اهمیت است که سالمت و امنیت جسمی
و روانی شهروندان به صورت مستقیم با آن گره خورده است.
در سال های اخیر ،نظام خدمات بهداشتی و درمانی ایران با
مشکالت متعددی دست به گریبان بوده و هست .این مشکالت
نه تنها دامن گیر دولت و نظام درمانی کشور ،بلکه بیشتر عواقب
آن دامن گیر شهروندان جامعه شده است .مشکالتی که از جمله
مهم ترین آن ها می توان به کمبود دارو(علی الخصوص برای
بیماری های خاص) ،مدیریت ناکارآمد ،کمبود مراکز درمانی،
کمبود لوازم و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و مراکز
درمانی ،هزینه های بسیار باالی خدمات درمانی و نیز کمبود
پزشک ،پرستار و پرسنل بیمارستانی و مراکز درمانی اشاره کرد.
از جمله علل به وجود آورنده این بحران ها در نظام خدمات
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بهداشتی و درمانی ایران ،نقص در نظام آموزش پزشکی ،اختالس
های کالن در بودجه ای که به بخش درمان اختصاص داده می
شود ،ضعف های مدیریتی ،ناکافی بودن محتوای مناسب و منابع
علمی در سطح کشور ،تحریم های بین المللی(با این که تحریم
ها شامل موارد انسان دوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی
نمی شود ،اما دولت به دلیل مشکل در نقل و انتقاالت بانکی
قادر به تهیه برخی داروها و تجهیزات پزشکی نیست) و نبود راه
کارهایی برای بهبود بخشیدن به حوزه بهداشت و درمان است.
در این میان بیش از هر چیز کمبود پزشک ،علی الخصوص
پزشک عمومی و پرستار و برخی دیگر از کادر و پرسنل مراکز
درمانی و بهداشتی ،نگران کننده است و به معضلی جدی برای
دولت و شهروندان تبدیل شده است .در زمینه کمبود پزشک،
ایرج حریرچی ،معاون کل وزیر بهداشت اخیرا اعالم کرد که
شاخص تعداد پزشک عمومی ،متخصص و داروساز به ازای هر
یک هزار نفر  1/6است و کمبود پزشک در کشور به یک
نگرانی جدی تبدیل شده است .این در حالی است که به گفته
حریری ،کف میزان مورد نیاز 2/5 ،پزشک به ازای هر هزار نفر
است .او پیش تر در سال  1395گفته بود« :در گذشته افرادی با
اعالم آمارهای نادرست ،این تصور را ایجاد کرده اند که میزان
پزشکان در کشور زیاد است».
در ارتباط با کمبود پرستار ،اصغر دالوندی ،رئیس کل سازمان
نظام پرستاری اردیبهشت  98اعالم کرد کشور با کمبود 125

هزار پرستار رو به رو است .این در حالی است که محمد شریفی
مقدم ،دبیرکل خانه پرستار در خرداد ماه امسال اعالم کرد که:
« 20هزار پرستار بیکار وجود دارد .در حالی که استاندارد نسبت
پرستار به جمعیت در کشورمان ،در حد کشورهای عقب افتاده
است».
اکنون با توجه آمار و ارقام و گفته های مسووالن و مدیران
مربوطه در حوزه بهداشت و درمان ،که حکایت از کمبود جدی و
بی سابقه نیروی پزشک و پرستار در سراسر کشور دارد؛ سواالتی
که پیش روی عموم مردم قرار می گیرد عبارتند از:
 عوامل به وجود آورده این بحران چیست؟ چگونه می توان بر بحران کمبود پزشک و پرستار در سطحکشور غلبه کرد؟
 کمبود پزشک و پرستار چه تأثیرات منفی ای بر ارتقاء سالمتشهروندان خواهد داشت و چه خطراتی را متوجه آنان خواهد
کرد؟
 نقش دولت برای سروسامان دادن به این بحران چیست؟ چه راه کارهایی تاکنون برای رفع این معضل اندیشیده شدهاست؟
جستجو برای یافتن پاسخی به هر کدام از این سواالت ،به مدت
ها تحقیق نیاز دارد و در مجال این نوشتار نمی گنجد ،زیرا
بسیاری از این موارد بایستی مورد ارزیابی های کارشناسانه و
ریشه یابی قرار بگیرند.
بدون شک یکی از اصلی ترین عوامل به وجود آورنده کمبود
پزشک و پرستار در ایران ،مدیریت ناصحیح منابع انسانی است.
دکتر نادر ممتازمنش ،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،معتقد است در نظام آموزش
پزشکی کشور مشکالت فراوانی وجود دارد و اصلی ترین چالش
آن را «هم سو و هماهنگ نبودن نظام آموزشی با نظام ارائه
خدمات خدمات بهداشتی و درمانی کشور و تبیین نشدن دقیق
نظام ارائه خدمات سالمت و جایگاه دانش آموختگان علوم
پزشکی» می داند .از سوی دیگر ،از جمله عوامل کمبود پزشک
در کشور ،تمرکز  40درصد از فارغ التحصیالن حوزه پزشکی
در پایتخت و یا به دلیل مشکالت و معضالتی که پیش روی کار
پزشکی قرار دارد ،پزشکان به خارج از کشور مهاجرت می کنند.
در میان شاخه های مختلف پزشکی ،در  5زمینه جراح عمومی،
جراح زنان و زایمان ،جراح مغز و اعصاب ،ارتوپدی و چشم
پزشکی ،بیش از سایر زمینه ها بحران کمبود پزشک وجود دارد.
همان طور که اشاره شد ،ضعف مدیریتی و نبود ساز و کار
حمایتی برای شبکه درمان کشور ،که وظیفه آن به عهده دولت
است ،از عوامل به وجود آورنده این بحران هستند و تأثیر منفی
آن بدون شک بر روی شهروندانی است که نیازمند دریافت
خدمات پزشکی و درمانی مناسب هستند.
کمبود پزشک و پرستار ،رابطه مستقیمی با جان شهروندان دارد
و می توان به افزایش مرگ و میر ،به علت عدم رسیدگی به
موقع و یا دریافت خدمات درمانی ناکافی ،منجر شود .بیش از
 20هزار پرستار بیکاری که در کشور وجود دارد ،به علت فقدان
مدیریت صحیح منابع انسانی ،نبود بودجه و موانع دیگری از این
دست ،نه تنها نمی توانند کار پیدا کنند ،بلکه بر روند سیستم
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درمانی تأثیرات منفی می گذارند و پرستاران و پزشکانی که
در حال حاضر مشغول به کار هستند ،بایستی فضای خالی این
کمبود نیرو را نیز جبران کنند که عمال غیر ممکن می نمایاند.
در همین زمینه حیدر عبادی ،سخنگوی کمیسیون بهداشت و
درمان گفته است« :پرستاران در کشور مجبور به انجام 150
ساعت اضافه کاری اجباری هستند» .فشار کاری باال ،ساعت
های کاری طوالنی و اضافه کاری زندگی و سالمت جسمی و
روانی پرستاران را نیز تهدید می کند .کمبود نیروی پرستار به
عدم رعایت استانداردهای الزم در هنگام کار متنهی می شود.
خستگی مفرط ناشی از همین فشارها ،موجب خطا در کار ،بروز
برخوردهای نامناسب با بیماران و پایین آمدن سطح کیفیت
خدمات درمانی خواهد شد .سال  ،97یک پرستار جوان 24
ساله ،به علت فشار کاری بسیار زیاد و خستگی مفرط ،جانش
را از دست داد و این تنها  1نفر از  20پرستاری است که طول 3
سال گذشته ،به دلیل عوامل مشابه تحت فشار کاری ،جان شان
را از دست داده اند.
ادامه روند وضع موجود نه تنها موجب می شود که شهروندان
از استانداردهای الزم جهت برخورداری از خدمات درمانی بهره
مند نباشند ،بلکه به ایجاد فضای تنش و اضطراب در جامعه
نیز منتهی می شود .کمبود پزشک و پرستار به مراقبت های
نامطلوب از بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان ها دامن می
زند .تقریبا هر روزه میتوان در اخبار ایران ،گزارش هایی را
در ارتباط با وضعیت اسفناک برخی بیماران ،عدم رسیدگی
مطلوب ،فقدان امکانات و تجیزات پزشکی کافی و برخوردهای
غیرحرفه ای پزشکان و پرستاران را یافت.
ساالنه صدها پزشک و پرستار از ایران خارج می شوند .شکاف
کاری (از حیث درآمد و بی عدالتی جهت برخورداری از مزایا
و موقعیت ها) و طبقاتی میان پزشکان ،علی الخصوص پزشکان
متخصص و پرستاران از یک سو ،و از سوی دیگر نبود شغل
و موانع گسترده بر سر راه استخدام و یا در صورت استخدام
داشتن حقوق پایین ،تنها راهی را که پیش روی این قشر تحصیل
کرده جامعه قرار می دهد ،مهاجرت است .شریفی مقدم در همین
زمینه اعالم کرده بود که ساالنه چیزی حدود پانصد پرستار برای
دریافت معرفی نامه جهت مهاجرت به سازمان نظام پرستاری
مراجعه می کنند .پرستاران تاکنون چندین مرتبه نسبت درآمد
پایین و فاصله درآمدشان نسبت به پزشکان اعتراض کرده اند.
آن ها نسبت اجرای فاز سوم طرح «تحول سالمت» معترضند و
می گویند که اجرای این طرح به کاهش درآمد آن ها منجر شده
و در عوض افزایش درآمد سه برابری پزشکان را در پی داشته،
که به شکاف طبقاتی در میان کادر و پرنسل با پزشکان مراکز
درمانی انجامیده است .دولت در نهایت با وضع مالیات 20
درصدی بر درآمد پزشکان سعی کرد این فاصله درآمدی را تا
حدودی کنترل کند ،اما موفق نشد و همچنان در بر همان پاشنه
سابق می چرخد .مقصد بیشتر پرستاران ایرانی برای مهاجرت،
کشورهای کانادا ،استرالیا ،بریتانیا ،هلند و سوئیس است.
وزیر بهداشت برای حل بحران پرستار ،در سال  1397وعده
داد که در سال  20 ،1398هزار پرستار استخدام خواهند شد
و قرار بود که تا تیرماه  10 ،98هزار نفر از آن ها استخدام

شوند و مابقی نیز تا پایان سال ،اما شریفی مقدم ،دبیرکل خانه
پرستار اعالم کرد ،تاکنون هیچ اقدامی در راستای برگزاری
آزمون استخدامی و مجوز جذب نیروی  10هزار پرستار انجام
نشده است.
باید توجه داشت که هر پرستار بیکار ،عالوه بر این که به آمار
بیکاران در کشور می افزاید ،خطر مرگ و ارائه خدمات به موقع
برای بیماران و نیازمندان جهت دریافت کمک های پزشکی را
به همراه خواهد داشت .عالوه بر تمام این موارد ،سطح استاندارد
ایران کمتر از متوسط میزان سطح جهانی از نظر تعداد پرستار
است .متوسط سطح استاندارد جهانی به ازای هر هزار نفر 6
پرستار است که ایران به ازای هر هزار نفر  1/6پرستار دارد.
سال گذشته نماینده اصفهان در مجلس اظهار کرد ،که کمبود
نیروی پرستار به «بیماران» ایران آسیب وارد کرده ،او افزود
که« :در سال های اخیر به دلیل کمبود نیروی پرستار از همراهان
بیمار درخواست می شود برای مراقب از بیمارشان در بیمارستان
حضور یابند که بسیار نامطلوب است» .شریفی مقدم ،دبیرکل
خانه پرستار با اشاره به  20هزار پرستار بیکار ،معتقد است از
عوامل مهم کمبود پرستار در ایران ،وجود جریانی حاکم در
وزارت بهداشت است ،که سعی می کند بقیه گروه های بهداشت
و درمان را نبیند .اشاره وی مشخصا به جریان پزشک ساالر
قدرتمندی است ،که در دولت کنونی اوضاع را تحت کنترل
خود دارد.
بحران کمبود پزشک نیز به شیوه هایی دیگری مانند کمبود
پرستار در حال افزایش است .مسووالن مدام آمارهای متناقضی
از میزان کمبود پزشک ارائه می دهند ،برخی تماما آن را انکار
می کنند .اما واقعیت این است که به جای  5پزشک به ازای هر
هزار نفر  1/6پزشک در کشور وجود دارد و طبق گزارش ساالنه
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سازمان جهانی بهداشت ،میزان متوسط سرانه پزشک در ایران از
کشورهای جنگ زده ای همچون سوریه و فلسطین کمتر است.
همان طور پیشتر اشاره شد ،از مهم ترین دالیل بحران کمبود
پزشک در ایران ،توزیع ناعادالنه پزشکان در سطح کشور است،
به طوری که  40درصد از فارغ التحصیالن رشته های مختلف
پزشکی تنها در تهران مشغول به کار هستند .تمرکز پزشکان در
پایتخت به بحران کمبود پزشک در روستاها و مناطق مرزی
منجر شده است .معاون کل وزیر بهداشت در تیرماه امسال اعالم
کرد که از مجموع  6هزار پزشکی که باید در روستاها و مناطق
مرزی مشغول به کار باشند ،تنها  4400پزشک در این مناطق
وجود دارد.
از دیگر عوامل آن نیز باید به میزان پذیرش و سهمیه ورودی
دانشگاه ها برای رشته های مختلف پزشکی اشاره کرد .در سال
 93ظرفیت پذیرش رشته پزشکی بسیار کاهش پیدا کرد .سال
 93ظرفیت پذیرش روزانه دانشگاه های دولتی به  2هزار و 882
نفر رسید ،در حالی که در کنکور سال  92برای پذیرش رشته
پزشکی  4هزار و  700نفر در دانشگاه های دولتی ظرفیت تعیین
شده بود .به گفته حریرچی ،نحوه پذیرش دانشجویان رشته های
پزشکی و تخصصی نیاز به دقت بیشتری دارد و بایستی شرایطی
فراهم شود تا آن ها بتوانند در همان حوزه تحصیلی خود مشغول
به کار شوند.
در واقع می توان به راحتی رد پای دولت و مدیریت در تشدید
بحران کمبود پزشک و پرستار در کشور را دید .سیاست های
غلط ،ناکارآمدی در مدیریت ،رانت خواری ،اختصاص ندادن
بودجه کافی ،اختالس و نظام پزشک ساالر ،از جمله عمده دالیل
بروز این مشکل و نیز جزو عوامل بازدارنده راه حل مناسب برای
رفع آن است.

گفتگو
■■مشکل ما در حوزه همکاری هاست؛
در گفتگو با بشیر خالقی نماینده مجلس پیرامون بحران سالمت و دارو

گفتگو از علی کالئی

بحران در عرصه سالمت و دارو بحثی است که بارها در ایران پی
گرفته شده و حال در وضعیت تحریم تشدید شده است .منتقدان
از بحران در این عرصه ها سخن می گویند و اما مقامات رسمی
می گویند که وضعیت بحرانی نیست .مجلس هم در مردادماه
سال جاری وزیر بهداشت را برای پاسخ به پرسش هایی در این
خصوص به کمیسیون بهداشت و درمان فراخوانده و دستکم دو
نماینده از توضیحات وزیر قانع نشدند.
در همین رابطه و با پرسش هایی در حوزه سالمت و دارو به
سراغ بشیر خالقی ،نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس دهم
و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی رفته ایم تا با
پرسش هایی ،وضعیت موجود را از او جویا شویم .خالقی که
خود پزشک متخصص کودکان است ،در گفتگو با خط صلح به
تشریح بندهای مرتبط به سیاست های سالمت در برنامه ششم
توسعه پرداخت و در خصوص منابع ارزی در حوزه دارو و
سالمت می گوید که "ما از نظر تخصیص ارز مشکل نداریم،".
چون "سه هزار و پانصد میلیارد دالر بابت تجهیزات پزشکی آن
هم با ارز  4200تومان در نظر گرفته اند".
این نماینده مجلس و عضو فراکسیون غذا و دارو همچنین با
ذکر این که مشکالت پیش آمده از قانون گذاری نیست بلکه از
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"اجرا و همکاری" است گفت "اگر همکاری صمیمانه باشد و
بشود افراد خائن ،افراد منافقی که در خیلی از ادارات نفوذ کرده
اند را شناسایی کنند ،مسئله حل می شود".
به نظر این نماینده مجلس که خود می گوید "مدتی طوالنی
مسئول یک مرکز بزرگ روانپزشکی" بوده" ،بعضا برخی افراد
جامعه و برخی مدیران مشکل شان با دارو قابل کنترل است .اما
انسانی که بخیل و تنگ نظر است و کار و فکرش این است که
کار مردم عقب بیافتد ،این با دارو کنترل نمی شود .چگونه می
شود انسان حسود را درمان کرد؟ خائنین اصلی این نوع افراد
اند که نمی خواهند کار مردم را راه بیاندازند .نیازی نیست که
اسم بیاوریم .اما افرادی هستند که نمی خواهند ،کار مردم را
راه بیاندازند .رشوه و پول می خواهند و مردم را دچار مشکل
ساخته اند".
مشروح گفتگو با بشیر خالقی ،نماینده مجلس دهم با ماهنامه
خط صلح را در ذیل می خوانید:
■■مجلس مطابق چه دستورالعمل هایی حوزه سالمت را پایش
میکند و نگرانی های شما بیشتر حول چه محورهایی قرار دارد؟
ما قوانین عادی را داریم که هر سال در مجلس تصویب می شود.
اما قانون باال دستی هم داریم که برنامه پنج ساله ششم است.
قانون پنج ساله ششم تعیین کننده سیاست های کلی سالمت در
تمام قسمت هاست .این هم مبتنی بر سیاست های کلی نظام و
سیاست های کلی ای است که از سوی رهبری تعیین می شود.

در برنامه ششم چند بند مشخص است .یکی تشکیل پرونده
الکترونیکی برای تمام ایرانیان است .این در خرداد ماه تصویب
و در تیرماه رونمایی شد .یعنی هر ایرانی یک پرونده الکترونیکی
سالمت دارد .این باعث می شد که هم پوشانی ها برطرف شود.
افرادی هستند که سه ،چهار نوع دفترچه دارند .این پرونده
الکترونیکی این هم پوشانی ها را از بین می برد .مسئله دوم
بحث راهنمای بالینی است .راهنمایی بالینی خط راهنماست.
یعنی انجمن علمی باید تشخیص بدهد مثال چه آزمایش هایی
الزم است .قرار نیست برای همه مثال هم ام آر آی هم سی تی
اسکن و … نوشته شود .راهنما و دستورالعمل هم برای این کار
وجود دارد .مسئله سوم هم پزشک خانواده است .این ها برنامه
های کاری ماست که ما از وزارت بهداشت پیگیری کرده و
می کنیم .وزیر هم بر روی این برنامه کار می کند و تعهدات
وزیر نسبت به این برنامه است .این از نظر برنامه .اما از نظر
دارو! امسال بودجه خوب ریالی و ارزی گذاشته شده است.
ما  97درصد داروی تولید داخل داریم .سه درصد هم وارداتی
است .همچنین یک سری داروهای مشابه داروهای خارجی،
تولید داخل داریم که حمایت از تولید داخلی هم هست .اما
در این قسمت ما مشکالت بسیاری داریم .بعضی از پزشکان
فقط داروهای برندهای خارجی را تجویز می کنند .این ها را
باید متقاعد کرد .در این شرایط تحریم و در شرایطی که برای
تبادالت ارزی و ریالی بانک الزم است و امکان آن فراهم نیست.
همچنین دشمنان هم به دنبال این هستند که حداکثر نارضایتی را
در کشور پیش بیاورند.
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■■مشکالتی که در حوزه دارو در کشور داریم در چه مواردی
است و اوضاع کشور چگونه است؟
ما از نظر تخصیص ارز مشکل نداریم .سه هزار و پانصد میلیارد
دالر بابت تجهیزات پزشکی ،آن هم با ارز  4200تومان در نظر
گرفته اند .چون سالمت جامعه در اولویت کاری ماست .ممکن
است البته سوء استفاده هایی هم انجام بگیرد .اما در عین حال
مبنا و نظارت بر این است که پیگیری ها و نظارت ها از سوی
دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت انجام گرفته و بیشتر
کار شود تا از این به بعد مشکلی نباشد .چون دیگر با ارز 4200
تومانی واردات انجام می شود .خب با توجه به تفاوت قیمت
ارز ،البته خط قاچاق هم هست .سعی وزارت بهداشت هم بر این
است که نیازهای دارویی کشور را تامین کند.
■■تحریم ها چه نقشی را در این مسائل و بحران ها داشته است؟
تاثیراتش مشخص است .فشارها مشکالت عدیده ای را فراهم
کرده است .اما سعی می شود که موضوع به نحوی حل بشود.
اوال در دراز مدت و میان مدت ما بر مبنای دانش بنیان بودن
و با تکیه بر تولیدات داخلی خودمان باید عمل کرده و چاره
اندیشی کنیم .ما از آمریکا با توجه به وضعیت و سیستمش که
انتظاری نداریم .ولی به هر حال نباید بگذاریم که سالمت جامعه

دچار اخالل بشود.
■■گفتید که  97درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید  
و باقی آن ها وارد میشوند .این اقالم دارویی مربوط به چه
بیماری هایی هستند و تا چه حد حیاتی قلمداد میشوند؟ چقدر
عمومی و چقدر تخصصی است؟
داروهای عمومی مشخص است که مردم به درمانگاه ها مراجعه
می کنند و دریافت می کنند .این سه درصد وارداتی داروهای
های تک و خاص ،مانند داروهای شیمی درمانی است .این ها هم
در حدی تولید می شود .سعی هم بر این است که با تالشی دانش
بنیان در داخل کشور به نحوی مسئله حل بشود .در عین حال
برای بیماری های خاص و ضروری هم دارو باید به هر قیمتی
وارد بشود که مردم از این بابت دچار مشکل نشوند.
■■ولی در همین داروهای تولید داخلی در قیاس با نمونه های
خارجی تفاوت کیفیت دیده می شود و شهروندان به وفور از
بابت آن گالیه دارند .به نظرتان چه عاملی مشکل زاست؟
تعهد برای همه اقشار الزم است .متاسفانه برخی پزشکان ما مثال
می گویند که این دارو قیمتش چهار هزار تومان است و دیگری
 140هزار تومان است .می آید مقایسه می کند .خب اگر قرار
باشد همه داروها وارد شود ما کل بودجه مملکت را باید برای
واردات دارو بدهیم .پزشک هم می آید این دو نوع دارو را مثال
می گوید تفاوت بین بنز و پراید!
اگر واقعا پزشکان در شرایط بحرانی موجود همکاری کنند و
جایی که الزم است داروی خارجی تجویز کنند .در خیلی از
موارد می بینیم که بر مبنای راهنما و دستورالعمل عمل نمی
شود .اما باالخره فعالیتی که وزارت بهداشت دارد و ما می بینیم،
نیت و سعی شان بر این است که مردم را دچار مشکل نسازند.
■■یکی از مسائل مهم مورد نظر شهروندان ،عالوه بر دسترسی
آسان به دارو ،قیمت دارو ست .در قیمت گذاری داروها و
خدمات درمان ،چه فاکتور هایی تعیین کننده اند؟
پنج ،شش سال بود که قیمت داروهای داخلی افزایش داده نشده
بود .امسال تغییراتی داده شد .مسئله این است که تولیدکنندگان
دارو هم با توجه به تورم موجود ،باید بتوانند خودشان را اداره
کنند .برخی از داروها هم به خاطر مقرون به صرفه نبودن از
چرخه تولید خارج شد و مجبور شدند که برخی داروها را
دوباره وارد کنند .در شرایط فعلی مردم مشکل اقتصادی دارند
و وزارت بهداشت و سازمان دارو تولیدکنندگان هم البته باید
شرایط مردم را مراعات کنند.
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■■سوال این جاست که آیا وضعیت اقتصادی مردم در این
قیمت گذاری نقشی دارد؟ این که قیمتها به صورتی تنظیم شود
که کسی از دارو محروم نماند؟
قیمت داروی تولید داخل ،در مقام مقایسه خیلی هم باال نیست.
دارو ،کارخانه و تولید کننده دارد و باید بتوانند کارخانه تولید

میلیارد دالر قاچاق در کشور داریم .چه کسی این قاچاق ها را انجام
می دهد؟ این دزدی ها را چه کسی انجام می دهد؟ این همه سوء
استفاده را چه کسی انجام می دهد؟ اگر واقعا دستگاه های مختلف
کشور دست به دست هم بدهند ،بسیاری از مشکالت در ایران حل
می شود.

دارو را بچرخانند .کارخانه ها هزینه های مختلفی از هزینه پرسنلی
گرفته تا هزینه انبار دارند و باید بتوانند آن را تامین کنند .کاری
که دولت می تواند انجام دهد ،افزایش پوشش بیمه ای است تا
مردم دچار مشکل نشوند.
■■چندی پیش وزیر بهداشت در مجلس ،به انحصار و احتکار دارو،
واردات داروهای تقلبی و حتی آسیب دیدن شهروندان از بابت این
داروها ،ناپدید شدن ارزهای دولتی اختصاص یافته و یا واردات
کاالهای غیر مرتبط اشاره کردند .خصوصی سازی واردات دارو و
تجهیزات پزشکی به چه شیوه ای تحقق پیدا کرده ،معایب و مزایای
آن چه بوده است؟
هیئت امنای ارزی این ها را وارد می کنند تا نیاز مردم تامین شده
و زیاد هم قیمت ها باال نرود .بخش خصوصی هم تابع یک سری
نظارت هاست و خودمختار نیست که هرکاری انجام دهد! وزارت
بهداشت و سازمان دارو بر این ها نظارت دارد .نظارت هم باید
باشد .بخش خصوصی هم وظایفی دارد که تعریف شده است .باید
نظارت هم در کارها باشد و سازمان غذا و دارو و دانشگاه های
علوم پزشکی هم ،واحد نظارت دارند.

■■به عنوان نماینده مردم فکر میکنید چه گام هایی در راستای
ارتقای سالمت و حوزه های مرتبط آن ،باید انجام شود که یک نظام
استاندارد و به دور از فساد در کشور تثبیت شود؟
ما قانون و برنامه مشخصی داریم .روی این قانون کار شده است.
ما قوانین پنج ساله مختلفی داشته ایم .االن هم در سال دو ِم برنامه
پنج ساله ششم هستیم .قانون برنامه ششم باالتر از قوانین جاری
است .قانونی مرجع است .برنامه دولت و وزارت بهداشت ،در این
قانون مشخص است و آن ها باید بر مبنای این قانون عمل بکنند.
ما کمبود قانون نداریم ،اما مشکل در اجرا داریم و در این حوزه
باید کاری صورت بگیرد.

■■فکر می کنید که مجلس در پیگیری تخلفات فوق الذکر در چه
حد موفق بوده است؟
وظیفه مجلس نظارت و قانون گذاری است و در کار اجرایی باید
به سیستم قضایی کشور ارجاع شود .اگر سیستم قضایی و اجرایی
بتوانند با یکدیگر همکاری کنند ،بسیاری از مشکالت حل می شود.
می گویند که کلی دارو قاچاق وارد می شود .رسیدگی و نظارت
بر قاچاق وظیفه وزارت بهداشت نیست .ارگان های دیگری هستند
که بر قاچاق نظارت می کنند .باید بین تمامی دستگاه ها در این
شرایط همکاری کنند تا احتیاج مردم رفع شود .مشکل ما بعضا در
حوزه همکاری هاست .تعریف شورای عالی سالمت هم مشخص
است .درست است که وظیفه وزارت بهداشت ،تامین سالمت جامعه
است ،ولی ارگان های آموزشی و اجرایی باید دست به دست هم
بدهند که این مشکالت حل بشود.
■■آیا مجلس پیگیر قاچاق های مطرح شده و مسائلی که وزیر
بهداشت گفته اند هست؟
وظیفه مجلس قانون گذاری است .ما قانون داریم .اما پرسش این
جاست که چه کسی باید قانون را اجرا کند؟ باید دولت و قوه
قضائیه اجرا کنند .ما که نمی رویم و بپرسیم ،وضعیت داروها
چیست! وظیفه مجلس قانون گذاری است .قانونی که بتواند
مشکالت جامعه را حل بکند .این وظیفه نمایندگان در مجلس است.
اما دستگاه های اجرایی باید با همکاری قوه قضائیه با کسانی که
خائن اند برخورد کند .فقط مسئله ما ترامپ نیست .ما ترامپ های
زیادی در کشور داریم .باید با این ها برخورد کنند .وقتی با این
ها برخورد نشود و این ها سوء استفاده کنند ،همین می شود .افراد
زیادی سوء استفاده کرده اند .مگر قاچاق کم است؟ ما باالی سی
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■■یعنی شما مشکل اساسی را در حوزه اجرا می دانید؟
اجرا و همکاری .همکاری یعنی تمام تشکیالت با هم کار کنند .مثال
در حوزه بهداشت ،درست است که مسئول سالمت جامعه وزارت
بهداشت است ،اما آیا باید تمام مسائل حوزه بهداشت و پیشگیری
مثال در حوزه اعتیاد را خودش بر عهده بگیرد؟ که بحث تامین دارو
دارد ،یا مثال در مسئله تصادفاتی که در جاده ها اتفاق می افتد.
بهداشت و پیشگیری و سالمت در حوزه شورای عالی سالمت است.
در راس این شورا هم رئیس جمهور است .دبیرش هم وزیر مربوطه
در حوزه بهداشت است .و همچنین روسای دانشگاه و استانداران و
فرمانداران هم حضور دارند .اگر همکاری صمیمانه باشد و بشود
افراد خائن ،افراد منافقی را شناسایی کنند که در خیلی از ادارات
نفوذ کرده اند ،مسئله حل می شود .نباید به ظاهر بسنده کنند .خیلی
از افراد خائن اند و این ها باید شناسایی بشود .عمال هم این در
کشور دیده می شود .آیا واقعا در ادارات با ارباب رجوع آن گونه
که امام حسین در مورد حوائج مردم گفته اند ،رفتار می کنند که
مشکل آن ها را حل کنند؟ یا فقط دنبال کارشکنی اند؟
خیلی از این مسائل را در کشور می بینیم .مثال در حوزه سرمایه
گذاری .بنده مدتی طوالنی مسئول یک مرکز بزرگ روانپزشکی
بودم .بعضا برخی افراد جامعه و برخی مدیران مشکل شان با دارو
قابل کنترل است! اما انسانی که بخیل و تنگ نظر است و کار و
فکرش این است که کار مردم عقب بیافتد ،این با دارو کنترل نمی
شود .چگونه می شود انسان حسود را درمان کرد؟ خائنین اصلی
این نوع افراد اند که نمی خواهند کار مردم را راه بیاندازند .نیازی
نیست که اسم بیاوریم .اما افرادی هستند که نمی خواهند کار مردم
را راه بیاندازند .رشوه و پول می خواهند و مردم را دچار مشکل
ساخته اند.
■■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

عکس از سایت مانی وایز

حقوقی
■■حق بر محیط زیست سالم در قانون هدفمند کردن یارانه ها
محمدمقیمی
کارشناس ارشد حقوق بشر

دامنه حق بر سالمت بسیار گسترده است و مقتضای ذات این حق
نیز تفسیر موسع آن را اقتضاء می کند .چنان که تفسیر عمومی
شماره  14کمیته اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال
 2000تاکید می کند؛ حق بر سالمتی دربرگیرنده طیف گسترده
ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند محیط زیست سالم است
که شرایط زندگی سالم انسان را ارتقاء می دهد( .)1بنابراین ،حق
بر محیط سالم با حق بهداشت ،حق زندگی  و  ...مرتبط است ،به
گونه ای که حق محیط زیست سالم با حق زندگی بهتر و حق
کار بهتر ،آشکار می شود .از سویی حق محیط زیست دربرگیرنده
حق های مهم دیگری چون ،حق جریان آزاد اطالعات است؛ چنان
که مردم جامعه باید از حقوق خود ،از جمله حق محیط زیست و
چالش ها و تهدیدهای مرتبط با آن آگاه باشند(تقی زاده انصاری،
 ،1374ص .)33به ویژه در جهان امروز که به علت  پدیده های
گوناگون از جمله مدرنیته و صنعتی شدن ،چالش ها و تهدیدهای
زیست محیطی نیز جهانی شده اند و مفهوم توسعه پایدار ،به معنای
برآوردن نیازهای نسل کنونی بی آن که منابع و امکانات نسل
های آینده به خطر افتد ،مطرح شد .از همین روست که حق محیط
زیست سالم ،دارای ابعاد جهانی شده و عالوه بر حقوق اجتماعی ،در
محدوده نسل سوم حقوق بشر(حقوق همبستگی) نیز مورد بررسی
قرار می گیرد.
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امروز حقوق بینالملل ،محیط زیست و حقوق بشر ،رابطه تنگاتنگی
با یکدیگر دارند .قواعد حقوقی مدرن ،حق زندگی در یک محیط
سالم و پاکیزه را یکی از حقوق بنیادین بشر برمی شمارند .محیط
زیست آلوده موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده ،به فقر و تنزل
جایگاه انسان منجر می شود ()Joyner, 2005, p219
بنابراین می توان گفت که حقوق محیط زیست اعم از داخلی و
بین المللی ،قواعد مربوط به حمایت از محیط زیست و مبارزه با
آلودگی آب ،هوا ،خاک ،پوشش گیاهی و جانوری و محیط پیرامون
انسان در داخل و خارج از کشور را دربر می گیرد(عباسی،1390،
ص .)444البته درباره حق محیط زیست سالم ،تعريف دقيقي ارایه
نشده است ،اما شايد بتوان گفت ،منظور از محيط زيست سالم،
برخورداری از محيطي كه داراي حداقل هاي يك  زندگي سالم
است(فیروزی ،قابل دسترسی در .)www.ensani.irنباید از
نظر دور داشت که در زندگی امروزی حداقل های یک زندگی سالم
می تواند دامنه گستردهای داشته باشد .بنابراین ،برای تامین این حق
و رفع نیازهای بشر در این رهگذر ،باید قایل به تفسیر موسع شد.
با وجود شناسایی حق محیط زیست در سطح بین المللی و قوانین
داخلی ،این حق بیش از پیش با چالش روبرو است .یکی از مهمترین
این چالش ها ،ضمانت اجرای این اسناد می باشد .همچنین ،برخی از
کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا از پذیرش اسناد بین المللی حق
محیط زیست خودداری می کند.
اصل  50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مقرر می کند:
«در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل
های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،

وظیفه عمومی تلقی می شود .از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر
آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران مالزمه
پیدا کند ،ممنوع است».
از قوانین عادی در خصوص محیط زیست ،می توان از قانون
شکار و صید مصوب  ،1346قانون حفظ و گسترش فضای سبز و
جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب  ،1352قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست مصوب  ،1353الیحه ی قانونی مجازات
صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب  ،1358قانون
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  1374نام برد.
برآوردهای سریواستار و پندی ( )2001نشان می دهد که حجم
یارانه های پرداختی برای بهبود محیط زیست بسیار کم و آثار
آن محدود می باشد ،اما حجم یارانه های مخرب محیط زیست
بسیار زیاد است ،به طوری که پرداخت یارانه های غیرموجه اکنون
در سطح جهانی مشکالت گوناگونی به وجود آورده است .برای
نمونه مایرز و کرست ( )1998برآورد کردند که بیش از 1/5
تریلیون دالر در سطح جهانی یارانه های غیرموجه پرداخت می
شود ،این رقم که از کل اقتصاد  5کشور بزرگ جهان بیشتر است،
ضمن آثار تحریفی بر اقتصاد دارای آثار منفی بر محیط زیست نیز
است(ورمزیار ،پیشین ،ص.)38
یکی از زیان های اعطای همگانی و غیرهدفمند یارانه ها ،گسترش
اسراف و مصرف بی رویه کاالهایی است که به آن ها یارانه تعلق
می گیرد ،به ویژه حامل های انرژی ،این موضوع در داخل کشور
اعطاکننده یارانه و در سطح بینالمللی به اتالف منابع و آلودگی
محیط زیست منجر می شود .چنان که به همین علت ،الگوی
مصرف در کشور ما به ویژه در بخش انرژی ،نشان از مصرف زیاد
و بی رویه دارد و در این مورد ،جزء کشورهای پرمصرف جهان
هستیم ،به نظر می رسد وجود ذخایر بزرگ انرژی در کشورمان از
عوامل تاثیرگذار در این خصوص بوده است ،چنان که این موضوع
بر فرهنگ مصرف در کشورمان نیز اثر گذاشته است.
در دهه های اخیر پیشرفت های علمی ،آسیب پذیری محیط زیست
را در برابر فعالیت های بی رویه و غیرعقالنی انسان آشکار ساخت.
در این میان نازک شدن الیه اوزون و پیدایش شکاف هایی در
بعضی از قسمت های آن ،محیط زیست و تهدیدهایی که زندگی
انسان را در سیاره خاکی به خطر انداخته بود ،در کانون توجه
دانشمندان و عالقه مندان قرار گرفت و درک جدیدی از همبستگی
بین المللی به وجود آمد .ارتباط تنگاتنگ محیط زیست و توسعه،
مفهوم توسعه پایدار را به وجود آورد(ساعد وکیل و عسکری،
 ،1383ص .)105در واقع ،توسعه پایدار یعنی در فرآیند توسعه به
حفظ محیط زیست ،اهمیت داده شود.
در اقتصاد ملی ،یارانه قیمت ها و سطح تولید را تغییر داده ،مانع از
تعدیل ساختاری شده و کسری بودجه را بیشتر می کند .در سطح
بین المللی نیز ،یارانه بر تجارت و رقابت پذیری تاثیر منفی داشته
و جریان تجارت را منحرف می کند .از نظر مسایل زیست محیطی،
یارانه ،مصرف بی رویه و افراطی از سوخت های فسیلی و دیگر
نهاده های تولیدی را تشویق می کند و یا ممکن است به استخراج
بیش از حد منابع و اتالف آن ها سبب آلودگی شود .این تخریب
های زیست محیطی به آسانی به دیگر نقاط جهان منتقل می شود.
از نظر اجتماعی ،این حمایت ها می تواند درآمد را از مصرف کننده
به تولیدکننده بازتوزیع کرده و یا جریان مالی و تخصیص منابع
میان موسسه ها ،بخش ها و کشورها را جابه جا کرده و بر سطح
استاندارد زندگی اثر معکوس می گذارد.
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بنابراین ،اصالح یارانه می تواند سبب افزایش پس انداز مالی،
تعدیل ساختاری ،باال رفتن کارایی و بهره وری در تولید شود.
از نظر زیست محیطی نیز سبب کاهش یارانه های زیان آور شده
و می تواند آثار خارجی منفی از قبیل آلودگی و اتالف منابع را
کاهش دهد .از نظر اجتماعی نیز ،اصالح یارانه می تواند به توزیع
عادالنه درآمد و رشد اقتصادی متعادل بلندمدت کشورها منجر
شود .همچنین ،در سطح بین المللی نیز در صورت اصالح یارانه
ها ،همه کشورها از تجارت آزاد منتفع می شوند(OECD, 2006,
.)p8
اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر تحقق حق محیط زیست
سالم چه تاثیری گذاشت؟ اگر یارانه ها به سوی زیرساخت های
زیست محیطی هدایت می شد ،مصرف انرژی کاهش یافته و حق
محیط زیست سالم نیز بهتر محقق می شود .یکی از مصداق های
هدفمندی ،هدایت یارانه ها به سوی زیرساخت های زیست محیطی
است ،اما هدفمند کردن یارانه ها در کشورمان به درستی قانون
گذاری نشد و در واقع اعطای یارانه ها هیچگاه هدفمند نشد .از
سوی دیگر ،سهم بخش های زیست محیطی و اصالح الگوی مصرف
که در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده بود ،به طور
کامل پرداخت نشده و در مواردی نیز که پرداخته شده ،هدفمند(به
سوی زیرساخت ها) نبوده است .برای نمونه ،همچنان یارانه انرژی
پرداخت می شود ،در حالی که می بایست یارانه انرژی به سوی
اصالح فناوری کم مصرف انرژی هدفمند می شد .در واقع ،این
قانون ،بیش از این که یارانه ها را هدفمند کند ،به نقدی کردن
یارانه ها منجر شده و به تبع آن ،حق محیط زیست سالم به خوبی
محقق نشده است .به نظر می رسد ،برخی زیرساخت های اجرای
این قانون مانند تامین منابع آن با چالش هایی روبرو است .برابر
گزارش مورخ  1392/4/9دیوان محاسبات ،در اجرای این قانون
تخلف شده و از منابع غیرمجاز استفاده شده است .چنان که کمتر
از  57درصد کل منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی
تامین شده است و باقیمانده منابع تامین شده از محل بودجه عمومی
دولت زیر عنوان یارانه ها ،انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده،
سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل
کشور برخالف حکم قانون بودجه سال  90بوده است .برای نمونه،
برداشت مبلغ  40هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه
داری کل کشور (زیر عنوان علی الحساب) را می توان نام برد.
توجه به همه حقوق و آزادی های بشر به عنوان یک کل یکپارچه و
به هم پیوسته نیز یکی دیگر از شروط کامیابی در اجرای این قانون
است .بنابراین ،تحقق حق محیط زیست سالم با دیگر حقوق و
آزادی ها و به طور خاص ،برقراری مردم ساالری و رعایت اصول
حکمرانی مطلوب مانند پاسخگویی ،شفافیت ،حاکمیت قانون،
دادگستری مستقل و جریان آزاد اطالعات و  ...مرتبط است.
با توجه به این موارد ،پیشنهاد می شود در گام نخست ،قانون گذار
با اصالح این قانون ،زمینه هدفمندی واقعی یارانه ها را به سوی
زیرساخت های زیست محیطی فراهم کند .همچنین ،سهم قانونی
بخش های زیست محیطی و اصالح الگوی مصرف به طور کامل
پرداخت شود .از سوی دیگر ،اصالح نظام مالیاتی ،نظارت درست
و دموکراتیک ،مشارکت مردم در تصمیم گیری و اجرا و تعامل
میان قوا که از لوازم اجرای موفق این قانون  هستند ،نیز باید مورد
توجه قرار گیرند.
پانوشت ها:

UN CESCR, general comment 14, UN Doc. E/C. 12.2000/4-2000 - 1

عکس از سایت دانشگاه علوم پزشکی فسا ها ،این کارگران جنسی انکار شده در جامعه ایران ،جمعیتی بالغ بر
زنان
 30هزار نفر را در سراسر کشور شامل می شوند .در این نوشته به
حسب موضوع ،مجال پرداختن به دالیل اقتصادی -اجتماعی بروز
■■حق سالمت زنان
این پدیده نیست اما سوالی که می توان مطرح کرد این است که
زنان تن فروش در ایران تا چه میزان دسترسی راحت و رایگان به
خدمات پزشکی دارند؟ باید گفت در سال های اخیر از طرف سازمان
بهزیستی تنها تعداد محدودی مرکز نگهداری از زنان خیابانی تحت
جواد عباسی توللی»
عنوان "خانه سالمت" دایر شده که پذیرش این زنان در این مراکز
فعال  حقوق بشر
مشروط به صدور حکم از طرف قاضی دادگاه است .و این بدین
زنان در ایران تنها در حقوق قضائی و امور مربوط به مشارکت های
معناست که اکثر زنان بزه دیده اجتماعی و کارگران جنسی غیررسمی
اجتماعی مورد تبعیض واقع نشده اند ،بلکه یکی از شاخصه های اصلی
نمی توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند .به گفته معاون امور
تبعیض علیه زنان در ایران ،عدم دسترسی رایگان و سریع به پزشک و
اجتماعی سازمان بهزیستی؛ هم اکنون  6درصد از زنان تن فروش
همچنین عدم تامین بیمه های درمانی مربوط به چکاپ ها و آزمایش
خیابانی مبتال به بیماری ایدز و حدود  11درصد از این زنان به
های الزم برای پیش گیری و درمان سرطان های زنانه است .در حال
بیماریهای مقاربتی دیگر مبتال هستند .ناگفته پیداست که این آمار
حاضر عدم آموزش کافی برای شناخت تن و ضروریات فیزیولوژیک
تنها زنانی را در بر می گیرد که از طریق سازمان بهزیستی شناسایی
زنان ایرانی از یک سو و عدم دسترسی به خدمات رایگان پزشکی از
شده اند و همان طور که گفته شد ،درصد باالیی از زنان خیابانی به
سوی دیگر منجر به شیوع گسترده سرطان ها و بیماری های مختلف
دلیل عدم تشکیل پرونده قضائی در دادگاه همچنان از تحت پوشش
زنان در ایران شده است .نکته تاسف آور این مساله آن جاست که
قرار گرفتن از سوی سازمان بهزیستی محروم هستند .به گفته معاون
تصویب قوانین مربوط به حق بیمه های پزشکی زنان ایرانی هنوز اندر
بهزیستی استان تهران در حال حاضر تنها  7مرکز بازپروری زنان
خم نشست ها و کمیسیون های بی سرانجام مسئولین این حوزه گیر
خیابانی در تهران فعال است که این تعداد نیز پاسخگوی درصد کمی
افتاده است و پس از دهه ها همچنان بند و ماده قانونی صریحی برای
از زنان آسیب دیده خیابانی هستند .طبق خبرهای منتشر شده از درون
حمایت رایگان و فوری از زنانی که در معرض سرطان هستند ،در
این مراکز بازپروری  ،برای زنانی که در این مراکز نگهداری می
نظر گرفته نشده است .سال هاست که در ایران هیچ مصوبه اثرگذاری
شوند ،خدمات تخصصی پزشکی و روانپزشکی ارائه نشده ،بلکه تنها
در مورد تحت پوشش قرار دادن رایگان زنان حداقل برای انجام
معاینات سرپایی ابتدایی انجام می شود.در مراکز بازپروری زنان در
تست های پاپ اسمیر( )pap smear testو آزمایشات مربوط
تهران ،افراد آسیب دیده پس از مدت کوتاه چند ماهه ای که به آن
به سرطان پستان ،به تصویب نرسیده است .براساس اعالم رئیس اداره
قرنطینه می گویند ،بدون هیچگونه چتر حمایتی مجددا به اجتماع
پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت در مهرماه  1397از هر صد
بازگردانده می شوند.
هزار زن ایرانی حدود  137نفر به سرطان های پستان و دهانه رحم
عملکرد کمیسیون اجتماعی مجلس در طی چهار دهه حیات جمهوری
مبتال هستند .در یک تناسب تقریبی جمعیتی ،تعداد زنان مبتال به
اسالمی ،برای وضع قوانین حمایتی از زنان خیابانی در حد صفر باقی
سرطان های زنانه در ایران به حدود  55هزار نفر می رسد .این آمار
مانده و حتی در مواردی به دلیل برخورد مغرضانه و نگاه مذهبی به
ماهنامه حقوقی اجتماعی
اما تنها بیمارانی را در بر می گیرد که تاکنون شناسایی شده اند .در
سال دهم ،شهریور  ۱۳۹8مساله تن فروشی ،وجود این زنان در جامعه انکار شده است .تنها در
منابع حقوقی ایران ،مساله حق سالمت زنان همواره مساله ای علی
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بند الف ماده  97قانون برنامه چهارم توسعه به صورتی کلی و مبهم
السویه و نادیده انگاشته شده است.
به ضرورت ارتقای سطح بهداشت و خدمات مددکاری اجتماعی در
آمارها:
از
طردشدگان
روسپیان غیر رسمی،
مورد افراد و گروه های در معرض آسیب اشاره شده است .همچنین
نگاه امنیتی و مذهبی به مساله زنان تن فروش غیر رسمی ،مجال
در ماده واحده قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی با ذکر عبارت
تحقیقات وسیع و دقیق در مورد کارگران جنسی غیر رسمی را از
"منحرفین اجتماعی" اشاره کوتاهی به زنان تن فروش و خیابانی شده
فعاالن اجتماعی ایران گرفته است اما با این وجود همان تحقیقات
است.
میدانی اندکی که در قالب پرسشنامه ها و پروژه های دانشگاهی
ضرورت چاره یابی و تالش برای احقاق حق سالمت زنان پیش از
تاکنون منتشر شده از رسیدن سن روسپیگری به  14سال و وسیع تر
36
هرچیز نیازمند تغییر در تمام ارکان حکومتی است که زنان را تنها در
شدن دایره جمعیتی این زنان در ایران حکایت دارد .براساس تخمین
ساختارهای تنگ عرفی و دینی به رسمیت می شناسد.

عکس از دیدار نیوز

اجتماعی

■■پیش بینی ناپذیری سالمت روان در اجتماع ایرانی
مجید زارعی
مشاور و نایب دبیر اتحادیه روان شناسی و مشاوره ایران

بارها گفته ام و بار دگر می گویم ،بی توجهی به مسائل جامعه،
انفعال و عدم پیش بینی در مقابل آسیب ها ،مهم ترین مشکالت
اجتماعی کشور ما هستند .ما سال هاست که درباره مشکالت و
مسائل اجتماعی کشورمان صحبت می کنیم و جالب این جاست
که هیچ اتفاقی هم نمی افتد .انگار وظیفه ما عده اندک ،آن
است که حرف بزنیم و آن عده زیاد تماشاچی سکوت کنند و
حرف های ما هم به هیچ کجا نرسد .انگار این وظیفه ما شده
است که برای رسانه ها خوراک تهیه کنیم و با حسرت بگوییم
که هر سال دریغ از پارسال ،...متاسفانه باید اعتراف کرد که
معضالت جامعه ما در حال تلنبار شدن است و درباره آن هم هیچ
گونه اظهارنظر تخصصی انجام نمی شود و اگر هم اظهارنظری
تخصصی انجام گیرد؛ متاسفانه برای آن ارزشی قائل نخواهند شد
و آن را جلوی چشم ،ذهن و گوش نمی نشانند.
بنابراین در این نوشته قصد داریم به صورت مختصر به تعریف
بهداشت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن و همچنین ارائه
پیشنهادات و راهکارهایی در این خصوص بپردازیم.
در واقع تعریف کردن دقیق بهداشت روانی و عدم بیماری روانی
و شاخصه های سالمت روانی به تبع در یک اجتماع دشوار است.
افرادی که نقش های خود را در جامعه اجرا می کنند و رفتار آن
ها مناسب و سازگارانه است ،سالم در نظر گرفته می شوند بر
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عکس،کسانی که نمی توانند نقش های خود را برآورده کنند و
مسئولیت های خود را انجام دهند ،یا رفتارشان نامناسب است،
بیمار انگاشته می شوند .فرهنگ هر جامعه قوی ًا بر ارزش ها و
عقاید آن اثر می گذارد و این به نوبه خود بر نحوه ای که آن
جامعه سالمتی و بیماری را تعریف می کند ،تاثیر می گذارد.
آن چه را که یک جامعه ممکن است پسندیده و مناسب در نظر
بگیرد ،جامعه دیگر ممکن است ناسازگارانه و نامناسب بداند.
در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت(" ،)WHOسالمت"،
نه تنها نبود بیماری یا معلولیت ،بلکه حالت بهینه خوب بودن
جسمی ،روانی و اجتماعی تعریف شده است(گزارش سازمان
جهانی بهداشت .)2001 ،گرچه سازمان جهانی بهداشت از سال
 1946میالدی برای سالمت تعریف سه بعدی زیستی ،روانی و
اجتماعی را بیان کرده است ،اما در بیشتر کشورها دو بعد روانی
و اجتماعی سالمت تا حد زیادی به وسیله متولیان سامانه سالمت
و حاکمان کشورها نادیده گرفته شده ،که البته کشور ما نیز از
این قاعده مستثنی نبوده است و در مواردی بدترین وضعیت
ممکن را دارد.
نزدیک به  85درصد عوامل تأثیرگذار بر سامانه سالمت ،خارج
از عوامل زیستی و ژنتیک است ،که به نظر می رسد در تمامی
کشورها ،از جمله ایران ،نادیده گرفته شده است .اگرچه برای
سالمت اجتماعی ،تعریف و شاخص گذاری یکسان جهانی وجود
ندارد و متناسب با هر منطقه شاخص های خاصی به کار رفته
است .اما از دیدگاه صاحب نظران و متخصصین سالمت روان
ایران ،باید اشاره کرد که شاخص های سالمت اجتماعی و روانی
افراد عبارتند از :نبود فقر ،خشونت ،تبعیض جنسیتی ،بیکاری
و تبعیض قومی ـ نژادی ـ منطقه ای؛ کنترل رشد جمعیت؛

برابری همگان در برابر قانون(نبود ژن برتر)؛ رعایت پیمان های
حقوق بشری و سایر پیمان های مرتبط با حقوق انسان؛ آموزش
اجباری و رایگان تا پایان دوره تحصیالت مقدماتی؛ رعایت و
درنظر گرفتن حق و حقوق کودکان و زیست آنان ،دسترسی
همگان به خدمات سالمت؛ وجود امنیت و آزادی عقیده؛ احساس
رضایت از زندگی؛ زیرپوشش بیمه بودن تمامی مردم؛ توزیع
عادالنه درآمدها(حقوق افراد پرداخت شود و همه برای کسب
درآمد فرصت برابر داشته باشند)؛ مشروعیت حکومت نزد مردم؛
انتخاب حاکمان به شیوه مردم ساالرانه و نظارت مردم بر آن ها
و  ...از جمله مواردی است که ما آن را در این مرز پرهیاهو و
پرگزند ،کمتر و گاه ًا هرگز نمی بینیم.
برخی واقعیت های عیان و آشکار روانی ـ اجتماعی ایران
 - 1روند شیوع اعتیاد در ایران
الف ـ طی  40سال گذشته از سال  1357تا  1397به طور
متوسط میزان بروز سوء مصرف مواد ساالنه  8درصد رشد داشته
است .مقایسه این نرخ با نرخ رشد جمعیت ،که طی  20سال
گذشته به طور متوسط  2/63درصد بوده است ،نشان دهنده
چهار برابر بودن میزان رشد بروز سوء مصرف مواد نسبت به نرخ
رشد جمعیت است .همچنین میزان مصرف تزریقی مواد در سال
گذشته  33درصد رشد داشته است ،به بیان دیگر رشد متوسط
 33درصدی در هر سال(رحیمی موقر ،محمد ورزاقی.)2018 ،
ب  -پژوهش کیفی بررسی مشکل های اجتماعی در اولویت
ایران(مدنی ،وامقی و رفیعی، 2007 ،به نقل از مدنی)2008 ،
از افراد صاحب نظر با کاربرد روش دلفی نشان داد15 ،مشکل
اعتیاد ،بیکاری ،خشونت ،بی اعتمادی اجتماعی ،فقر اقتصادی،
فساد ،تبعیض اجتماعی ،بی عدالتی در برخورداری از قدرت،
نزول ارزش ها ،افزایش میزان جرایم ،سیاست های اقتصادی،
معضل ترافیک ،مسایل آموزش و پرورش ،رعایت نشدن حقوق
شهروندی و نابرابری در اجرای قانون مورد اجماع صاحب نظران
است .بنابراین اعتیاد به عنوان مهمترین مشکل اجتماعی ایران
در نظر گرفته شده است.
 - 2سالمت روان در ایران
سالمت روان بیش از این که فردی باشد ،یک موضوع اجتماعی
به شمار رفته و جامعه ناسالم از لحاظ سالمت روان دچار بی
اعتمادی ،دشمنی و بدگمانی می شود ،در حالی که جامعه سالم
در قیاس با آن بسیار کارآمدتر خواهد بود.
بررسی سالمت روانی شهر تهران ،در راستای پروژه سنجش
عدالت در سالمت(نورباال ،باقری یزدی ،اسدی الری و واعظ
مهدوی )2011 ،روی  19370نفر از جمعیت باالی  15سال
شهر تهران با کاربرد پرسش نامه  GHQ 28-شیوع اختالل
روانی شهر تهران  34/2درصد( 37/9درصد زنان و 28/6
درصد مردان) برآورد کرد .این آمارها در حالی است که بر
پایه آمار سازمان جهانی بهداشت(  )2008میزان شیوع اختالل
روانی در  14کشور دنیا بین  4/3درصد در شانگهای چین تا
 26/4درصد در ایالت متحده آمریکا متغیر بوده است .و بر
اساس آخرین پیمایش های ملی که در سال  90انجام شده ،آمار
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شیوع اختالالت روان پزشکی در کشور در بین گروه سنی 15
تا  64سال  6.23 ،درصد است .از این اختالالت روان پزشکی،
 7.12درصدش اختصاص ًا اختالل افسردگی و  6.15درصدش
اختالل اضطراب است .همچنین شایعترین بیماری در کشور
اختالالت روان پزشکی است و شایعترین اختالل روان پزشکی
نیز افسردگی اعالم شده است .بنابراین می توان گفت ،در حوزه
سالمت و ارتقای آن در راستای بهزیستی خدمات منسجم و
پایداری نداشته ایم.
 - 3بیکاری و نبود پایگاه شغلی در ایران
بر اساس آخرین اعالم مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور
در زمستان  97نسبت به زمستان سال گذشته  302هزار نفر
افزایش یافته است .بررسی نرخ بیکاری افراد نشان می دهد که
 1.12درصد از جمعیت فعال ،بیکار بوده اند .و روند تغییرات
این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به زمستان
 1396هیچگونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با 68
هزار نفر افزایش به  3میلیون و  221هزار نفر رسیده است .بی
گمان کشوری که بتواند بحران بیکاری خود را حل کند ،قطعا
در مهمترین مشکل خود توانسته است با سربلندی بیرون بیاید و
بی شک این ارزش و ارمغان بزرگی در راه دستیابی به شکوفایی
یک اجتماع است.
 - 4روند ازدواج و طالق در ایران
بر پایه مطالعات منتشر شده و گفته های سخنگوی سازمان ثبت
احوال کشور  175هزار و  614رویداد طالق در سال  97تا
تیرماه  98ثبت شده است و میانگین سن مردان  36/9و میانگین
سن زنان  32/1در طالق بوده است .با توجه به این که نسبت
ازدواج به طالق بسیار مهم است .در برخی جوامع طالق زیاد
است اما ازدواج هم زیاد است .مثال در فرانسه و روسیه حدود
 40درصد آمار طالق داریم .اما آمار ازدواج هم باال است .اما
در کشور ما در حالی آمار طالق افزایش پیدا می کند که آمار
ازدواج افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی هم افرادی که تاکنون
ازدواج نکرده اند و هم افرادی که طالق گرفته اند ،نتوانسته
اند ازدواج کنند .نتیجه نسبت باالی طالق به ازدواج ،آشفتگی
در عرضه و تقاضای رابطه جنسی و رابطه عاطفی است؛ که به
نابودی و زوال رفتن سالمت روان در این هیاهوکده انجامیده
است.
 - 5پدیده فقر در ایران
از مهمترین شاخص های مطالعات فقر در کشورها ،خط فقر و
درصد افراد زیر خط فقر است .متاسفانه در ایران این شاخص
یکی از مناقشه برانگیزترین شاخص ها بوده و بعضا برخوردهای
مبهم ،غیرمشخص و امنیتی بر سر راه پژوهشگران حوزه فقر در
زمینه انتشار داده ها و اطالعات وجود دارد .این شاخص که جزو
ساده ترین شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی است ،متاسفانه به
صورت مدون در ایران تعریف و پایش نشده است و در هیچ
یک از پایگاه های آماری کشور ،سری زمانی برای سنجش دیده
نمی شود .در سایت های مرجع بین المللی نیز همین وضعیت
در مورد ایران به خصوص از سال  2014به بعد وجود دارد و

هیچ آماری برای شاخص های مرتبط با فقر در ایران در دسترس
نیست .بنابراین در این قسمت به صورت کوتاه با تکیه بر منابع
آماری موجود سعی در بررسی وضعیت فقر در ایران شده است.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس به مدون سازی و پایش این
شاخص پرداخته و آمارهایی را منتشر کرده است .این مرکز فقر
مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرده
است؛ به عبارتی فقر مطلق معادل با عدم دسترسی به حداقل های
معیشتی است که طبق آخرین گزارش در تابستان  97برای
خانوار چهارنفره در تهران معادل دو میلیون و  728هزار تومان
است و نسبت به سال گذشته  20درصد رشد کرده است .اگر
این رشد فقر با افزایش درآمد جبران نشود ،به معنای آن است
که تعداد خانوار زیر خط فقر افزایش پیدا کرده و سالمت روانی
افراد کاهش یافته است .این رشد خط فقر در برخی خوشه های
درآمدی باالی  25درصد هم بوده است و در مناطق روستایی
بیشتر از مناطق شهری رخ داده است .طبق این گزارش که تنها
گزارش قابل استناد ملی است رشد قابل مالحظه ای در خط فقر
در تابستان  97نسبت به بهار  97رخ داده و البته پایش شخصی
قیمت ها ،بیانگر تداوم این رشد تا زمستان  97و روند روبه رشد
آن در بازار تحریم شده و آشفته اقتصاد  98است .که امید است
سیاست گذاران و مدیران دولتی و حکومتی از این مهم چشم
پوشی نکنند و راهی برای آن بیابند و یا بیافرینند.
 - 6فرار مغز ها کشور ایران
رتبه دوم فرار مغزها و یا بهتر بگویم فراری دادن مغزها در
جهان را دارا است ،به طوری که طبق گفته های محمد باقر
الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت ساالنه  150تا 180
هزار متخصص تحصیل کرده از کشور مهاجرت می
کنند که الزم است برنامه ریزی جدی برای استفاده
از این ظرفیت ها در داخل کشور صورت گیرد.
بنابراین با توجه به وضعیت آمار و ارقام موجود و
آن چه که الزم است در خصوص سالمت جسمی،
روانی ،معنوی و اجتماعی ایران مورد توجه قرار
گیرد ،به صورت خالصه بدین شرح پیشنهاد می
شود :
1ـ اهمیت سالمت روانی و نیز سالمت اجتماعی در
سامانه سالمت کشورها و نیز ایران تا حد زیادی
نادیده گرفته شده است .بنابراین برای آینده سالمت
روانی و اجتماعی جهان و نیز ایران احساس نگرانی
می شود.
2ـ آمار اختالل های روانی در ایران در مقایسه با
سایر کشورها وضع خوبی ندارد.
3ـ جامعه ایرانی ،جامعه ای هیجانی ،نگران ،غمگین ،غیرقابل
پیش بینی و به تعبیر برخی بزرگان و مسئوالن غیراخالقی ،قانون
گریز و نظارت ناپذیر است ،که همگی از عوامل خطر در بروز
اختالل روانی و بیماری های روان ـ تنی است.
4ـ در ایران افراد متأهل نسبت به افراد مجرد ،به دالیل گوناگون
از سالمت روانی بهتری برخوردار نیستند ،موضوعی که جای
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فکر و نگرانی دارد.
5ـ در ایران سیر فزاینده آمار طالق ،در شهر و روستا نگران
کننده است که نشان دهنده وجود مشکل و آسیب در خانواده و
دست کم اختالل در روابط میان فردی است.
 6ـ مهار نشدن ،بلکه رشد سیر شیوع پدیده اعتیاد در ایران ،با
وجود همه مقابله های سطحی و نه جدی صورت گرفته پیش و
پس از انقالب ،نشانگر ناموفق بودن اقدامات انجام شده بوده،
اعتیاد را به مقوله مهم آسیب زای روانی ـ اجتماعی کشور تبدیل
کرده است.
 7ـ اگر در بعد پیش گیری از بروز عوامل تنش زا ،در سطح
خانواده و اجتماع اقدامی اساسی و بنیادی صورت نگیرد ،آینده
ای ناخوشایند برای کشور پیش بینی می شود.
 8ـ آموزه های دینی و موازین اخالقی و معنوی جدا از نگاه
سیاسی و دیدگاه حاکمان دینی ،از عوامل مؤثر در تأمین ،حفظ
و ارتقای سالمت روانی به حساب می آید.
 9ـ زمینه سازی برای کاهش نگرانی و ایجاد فضای آزاد و
با نشاط ،همراه با امنیت و رفاه اجتماعی و برخورداری جامعه
از حقوق وکرامت انسانی و قابل پیش بینی ،همگی در سطح
نخست پیشگیری سالمت روانی ـ اجتماعی قرار می گیرد،
موضوعی که نادیده گرفته شده است و تدبیری جدی می طلبد.
10ـ آگاهی بخشی به همه اقشار جامعه و همه مسئوالن تقنینی،
اجرایی ،قضایی ،نظامی ،امنیتی و اطالع رسانی درباره عوامل
سبب ساز آسیب های اجتماعی و اختالل های روانی و بار این
اختالل ها بر سالمت ،فرهنگ و اقتصاد جامعه از اولویت های
بسیار مهم است.
در پایان الزم است وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور عوامل اجتماعی تأثیرگذار
بر سالمت را شناسایی ،تعیین محدوده و با موازین
بومی و فرهنگی درجه بندی نماید .به بیان دیگر
وزارت بهداشت ،به همان صورت که به آلودگی
های زیستی ،میکروبی ،صوتی و  ...حساسیت
نشان داده ،اقدامات به جا و الزم انجام می دهد،
ضرورت دارد نسبت به تنش های روانی ـ اجتماعی
و ناهنجاری های ارتباطی نیز حساس و چاره جو
باشد .بنابراین الزم است برای رسیدن به جامعه ای
آرام و به دور از تنش ،برخوردار از تعادل هیجانی،
سرشار از سرور و شادی و پرهیز از غم و خشم
افراطی و مراعات کننده جنبه های ارتباطی آحاد
افراد بر مبنای اخالق انسانی ،وزارت بهداشت
مشوق ،بلکه هدایت گر سیاست گذاران ،قانون گذاران ،متولیان
اجرایی ،قضایی ،نظامی ،انتظامی ،امنیتی باشد .چرا که یکی از
وظایف دولت ها کاهش آسیب های اجتماعی(با فراهم کردن
فرصت ها و افزایش قابلیت ها) در راستای تامین سالمت روان
جامعه و کاهش رنج ،غم و اندوه مردمان آن است .امیدواریم...
هرچند کم سو!

عکس از موزه عبرت ایران

زندانیان

■■محرومیت از امکانات درمانی و پزشکی زندانیان
مصداق بارز شکنجه و نقض" حق حیات " است
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

"نادیده گرفتن حقوق انسان ها به چالش کشیدن انسانیت آن
هاست" .نلسون ماندال
دغدغه سالمت بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و
عقیدتی ،یکی از موارد نقض حقوق زندانیان است که  به بحرانی
مداوم و مزمن در خالل  40سال گذشته تبدیل شده است.
محرومیت از امکانات درمانی و عدم توجه به درخواست زندانیان
در زمینه خدمات پزشکی مورد نیاز آن ها ،نه تنها نقض آشکار
حقوق انسانی زندانیان ،بلکه به اذعان سازمان های حقوق بشری
که مداوما دولت ایران را خطاب قرار داده اند ،مصداق بارز
شکنجه است.
بهداشت و سالمت زندانیان ،بخشی از بهداشت عمومی جامعه و
دولت مسئول نظارت بر این امر است .سازمان بهداشت جهانی
ِ
هدف زدودن شکاف کیفیت خدمات پزشکی ارایه شده به زندانیان
و امکانات و دسترسی به معالجات پزشکی در خارج از زندان را
در صدر اولویت های خود قرار داده است .این اهداف و برنامه 
ریزی برای تحقق آن با تکیه بر ارزش های حقوق بشری ،برابری
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و عدالت برای کسانی که آزادی آنان سلب شده ،صورت گرفته
است.
علی رغم آن که امروزه قواعد و دستورالعمل های بین المللی
صریح تر از هر زمانی دولت ها را پاسخگو می داند ،اما بسیاری از
دولت ها از این تعهدات سرباز زده و عامدانه به سالمت این بخش
از جامعه و حقوق انسانی آن ها ،توجهی ندارند و این عدم توجه،
امری فراگیر در صلح جهان است .طبق آمارها مجموعا حدود 10
میلیون و  740هزار نفر در زندان های سراسر کشورها به سر
می برند که احتماال آمار واقعی ،به مراتب بیشتر است .در چین
یک میلیون و  650هزار نفر ،آمریکا  2میلیون و  300هزار نفر،
برزیل  690هزار نفر ،روسیه  583هزار نفر ،هند  420هزار نفر،
تایلند  249هزار نفر ،و در ایران  230هزار نفر در زندان ها به سر
می برند .از سال  2000تا کنون ،تعداد زندانیان جهان  24درصد
افزایش داشته که هم تراز افزایش جمعیت رشد داشته است.
در همین بازه زمانی تعداد زندانیان در اروپا  22درصد کاهش
یافته ،اما در آمریکا(شمالی و التین) 48 ،درصد افرایش یافته
است .سرانه متوسط تعداد زندانیان بر اساس آمارهای سازمان
ملل 145 ،نفر در برابر هر  100هزار نفر از جمعیت کشور است.
در ایران سرانه زندانیان  126نفر در برابر  100هزار نفر است.
سرانه زندانیان در آمریکا بیشتر از هر کشوری در جهان  689 ،
است .آمریکا  5درصد جمعیت جهان و  25درصد زندانیان جهان
را دارد.
مراقبت های پزشکی در زندان های کشورهای گوناگون و
نسبت زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندانیان عادی ،الگو های
قابل توجهی دارد .در ایران ،تعداد روزافزونی زندانیان سیاسی و

عقیدتی وجود دارد که حکم بسیاری از آن ها نیز مشخص نشده
و در واقع بالتکلیف هستند.
درصد زندانیانی که حکم شان مشخص نیست ،یکی دیگر از
آمارهای جانبی و جالب توجه است که شرایط و وضعیت
زندانیان را در کشورهای مختلف محک می زند.
این که مراقبت های پزشکی زندانیان توسط دولت که باید
پاسخگو باشد ،صورت گرفته و یا به بخش خصوصی واگذار
شده ،یکی دیگر از موارد قابل بررسی کیفیت مراقبت های
پزشکی زندانیان است .در آمریکا طی روند خصوصی سازی
بخش دولت،یCorizon Correctional Health�،
 careو  ،WexFord Health Sourcesمراقبت
های پزشکی 571زندان آمریکا را به عهده دارند و پرونده های
قضایی بی شماری از طرف خانواده های زندانیان ،علیه این
کمپانی ها در دادگاه های ایاالت مختلف آمریکا وجود دارد.
در مقایسه در بسیاری از کشورهای جهان سوم مراقبت های
پزشکی به بخش خصوصی واگذار نشده اما پاسخگویی در زمینه
عدم ارایه خدمات پزشکی نیز وجود ندارد و هر حرکت مدنی در
زمینه اعتراض به عدم وجود مراقبت های پزشکی ،موردی برای
تنبیه و به انفرادی اعزام کردن زندانیان است.
اسناد بین المللی در زمینه حقوق زندانیان در مورد بهداشت و
سالمت
 - 1مجموعه "قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان".
این مجموعه یکی از کلیدی ترین اسناد بین المللی در زمینه
حقوق زندانیان است که بخش حقوق زندانیان در مورد دسترسی
به معالجات پزشکی نیز در آن قید شده است.
این مجموعه نخستین بار در سال  1955میالدی ،در اولین
اجالس سازمان ملل ،ناظر بر "پیشگیری از جرم و رفتار با
مجرمین" در  ژنو به تصویب رسید و سپس به تصویب شورای
اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در سال  1979رسید و به سند
پایه ای در زمینه وظایف دولت ها در زمینه نظارت بر زندان ها
و رفتار با زندانیان بدل شد .در خالل سال های 1955_2000
سازمان ملل به منظور دست یابی به راهکارهایی برای پیشگیری
از جرایم و تدقیق " حداقل استاندارد های برخورد با زندانیان"،
 10کنگره با حضور نمایندگان دولت ها ،سازمان های غیر
دولتی طرفدار حقوق زندانیان ،و کارشناسان عدالت کیفری
برگزار کرد .در خالل سال های  ،2011_2014این مجموعه
با تکیه بر دستاورد های کنگره های قبلی و کارشناسان ارشد،
مجموعه را مورد بازبینی دقیق قرار داده و در سال  2015در
کیپ تاون( )Cape Townآفریقای جنوبی ،مجموعه کامل
تری تهیه شد که به علت نقش نلسون ماندال که  27سال در
زندان به سر برده بود "قواعد نلسون ماندال" نام گرفت.
 - 2میثاق بین اللمللی حقوق سیاسی و مدنی _ ماده 12
 - 3کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها و یا مجازات های
ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیرآمیز.
 - 4اعالمیه جهانی حقوق بشر_ماده 35
 - 5حداقل قواعد معیار سازمان ملل برای اجرای عدالت در
مورد نوجوانان_ قواعد پکن
مجموعه این پیمان نامه ها ،اعالمیه ها و قواعد ،بر این امر تاکید
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دارند که حقوق انسانی زندانیان می بایست در زمینه مراقبت
های پزشکی و معالجات رعایت شده و "حق حیات" زندانیان
حفظ شود ،زیرا عدم پاسخگویی به درخواست های درمان از
طرف زندانیان ،مصداق شکنجه است و درد و رنجی که از این
بابت بر آن ها تحمیل می شود ،با ارایه خدمات پزشکی می تواند
برطرف شود.
مطابق این دستورالعمل های بین المللی ،حداقل هایی که محیط
نگهداری محکومین باید از آن ها برخوردار باشد موارد زیر
است:
 هوا ،فضا ،روشنایی ،گرما ،تهویه و پاکیزگی کافی برای هرزندانی الزامی است.
 تسهیالت مربوط به حمام و توالت باید کافی ،پاکیزه وآبرومند باشد.
 وعده های غذا باید مرتب ،مغذی و خوب آماده شده باشد( دردسامبر  ،2018زندان  ، Marylandدر آمریکا اعالم کرد که
غذای خوب و مفید برای زندانیان ارایه می دهد تا زنان زندانی
چاق تر از زمانی که وارد زندان شدند ،زندان را ترک نکنند).
 مراقبت های پزشکی مشتمل بر مراقبت های روانی و مواظبتاز دندان ها باید در دسترس باشد.
 مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی نباید بر زندانیان تحمیلشود.
 زندانیان سزاوار ارتباط مرتب با دوستان و اعضا خانواده خودهستند.
در این مجموعه قواعد توجه خاص به نیازهای درمانی ویژه زنان
شده و تاکید می شود که کلیه مراقبت ها و معالجات پیش و پس
از زایمان باید فراهم شود .ترتیباتی باید صورت گیرد که تولد
اطفال بیرون از زندان صورت گیرد و اگر کودکی در زندان به
دنیا آمد ،این امر نباید درگواهی تولد کودک قید شود.
ایران
علی رغم آن که جامعه جهانی هر روز بیش تر بر تدقیق حقوق
انسانی افرادی که آزادی شان سلب شده ،تاکید می کند و سعی
بر آن دارد تا مشکالت و و ارایه خدمات پزشکی و کیفیت
مراقبت های پزشکی و سالمت زندانیان با امکاناتی که در خارج
از زندان وجود دارد ،به سوی وضعیت بهینه گذار کند ،در ایران
در خالل  40سال گذشته این بحران بی گسست ادامه پیدا کرده
و تجربه نشان داده است ،هر روز ابعاد نوینی نیز در تعرض بر
نقض حقوق زندانیان مخابره خواهد شد.
هزاران اعالمیه و بیانیه در خالل  40سال گذشته در زمینه نقض
حقوق انسانی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی ،از
طرف نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشر ،در زمینه
زندانیان بیمار و خطراتی که جان آن ها را تهدید کرده و یا
بیماری هایی که درد و زجر مدام برای آن ها به همراه دارد،
منتشر شده است که راه به جایی نبرده است.
امتناع عامدانه مسئوالن و مقامات زندان ،از فراهم کردن مراقبت
های پزشکی ،شکنجه و ناقض "حق حیات" است که هر انسانی
می بایست از آن برخوردار باشد.
در خالل  40سال گذشته ،هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی،
دست به اقدامات اعتراضی فردی و گروهی در خصوص شرایط

غیر بهداشتی زندان ها ،عدم دسترسی به پزشک و مراقبت های
پزشکی ،عدم دسترسی به دندان پزشک ،شرایط غیر بهداشتی
زندگی در زندان ها ،زده اند .اعتصاب غذا ،آخرین اقدام زندانی
برای فریاد نسبت به حقوق پایمال شده خوداست که آن هم در
اغلب موارد ،راه به جایی نمی برد .آمارهای دقیقی از تعداد
زندانیانی که در زندان های ایران به علت بیماری ،جان خود را
از دست داده اند وجود ندارد ،از نوع و ابعاد بیماری ها در زندان
ها زیاد نمی دانیم ،از تعداد خودکشی ها و یا قتل هایی که تحت
عنوان خودکشی مطرح می شود ،به طور دقیق نمی دانیم و صد
ها هزار زندانی در فضاهایی که گنجایش تراکم انسانی آن ها
را ندارد ،بدون پاسخگویی مقامات مسئول ،مرگی خاموش را
تجربه می کنند.
در قواعد "نلسون ماندال" برای رفتار با زندانیان به روشنی قید
شده که چنانچه امکانات پزشکی در داخل زندان فراهم نیست،
فرد زندانی باید برای معالجات پزشکی به بیمارستان های خارج
از زندان اعزام شود ،اما این تعهدات اجرایی نشده و اخیرا از
همین بابت ،عفو بین الملل نگرانی جدی خود را از خطری که
جان آرش صادقی را تهدید می کند ،در بیانیه ای مفصل ،اظهار
کرده است.
آرش صادقی بعد از عمل سرطان می بایست دستکم  25روز
در بیمارستان بستری بماند اما بعد از  3روز در  24شهریور به
زندان بازگردانده شد.
چندی پیش  20زندانی سیاسی محبوس در بند  350زندان
اوین در نامه ای به رییس قوه قضاییه ،با شرح وضعیت
زندانیان بیمار محبوس در این بند به رفتارهای غیرقانونی
و خودسرانه مسئوالن زندان و قاضی ابوالقاسم صلواتی
رییس شعبه  15دادگاه انقالب اسالمی ،در جلوگیری از
پیگیری روند درمانی این زندانیان اعتراض کردند .آن ها
در نامه خود هشدار دادند که با اقدامات بی اساس ،در
درمان زندانیان کارشکنی نکنند و باعث ابتالی آن ها به
بیماری های صعب العالج نشوند و با ایجاد تاخیرهای
مکرر و غیر قانونی کاری نکنند که فرصت درمان وجود
نداشته باشد.
در نامه ای دیگر که زندانیان بندهای  7و  8زندان زاهدان
نوشته اند ،آمده است که این دو بند قریب به  1400نفر
زندانی دارد و هرماه تنها  140نفر زندانی بیمار می توانند
به پزشک مراجعه کنند .بعضی اوقات تا دو و حتی سه هفته
پزشک در زندان وجود ندارد و وقتی پزشک می آید ،برای هر
بند دو بسته قرص تجویز می کند و چنانچه زندانی به این کمبود
ها اعتراض کند به سلول انفردای منتقل می شود .این زندانیان
تا  5ماه برای آمدن دندان پزشک باید صبر کنند و وقتی دندان
پزشک می آید ،فقط  5نفر از هر بند را ویزیت کرده و درمانی
که ارایه می شود ،کشیدن دندان است!
زینب جاللیان زن کرد محکوم به حبس ابد که در زندان خوی
محبوس است ،به دلیل درد شدید کلیه به بهداری زندان منتقل
شده و پزشکان بهداری به علت کمبود امکانات پزشکی ،خواستار
معالجه وی در خارج از زندان می شوند ،اما با مخالفت مسئوالن
زندان این امر انجام نمی گیرد .زینب در سال  1397در اعتراض
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به عدم رسیدگی پزشکی در زندان دست به  اعتصاب دارویی می
زند .وی در نامه سرگشاده خود می نویسد" :اول از همه چشم
هایم بیمارشدند و بعد از آن کلیه ها ،ریه ها ،فشار خونم ،بعد
از آن دهانم برفک زد و نهایتا دندان هایم خراب شدند .مجبورم
درد زیادی را تحمل کنم .من به عنوان یک زندانی سیاسی از
هیچ حقی و حقوقی برخوردار نیستم".
اعتصاب غذای نازنین زاغری ،شهروند دو تابعیتی ایران و
انگلیس برای حبس ناعادالنه خود از  25خرداد ماه ،همزمان
با سال روز تولد دختر کوچکش ،یکی دیگر از نمونه های
استیصال زندانیان برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش
صاحبان قدرت است.
نرگس محمدی ،نسرین ستوده ،ساناز الهیاری و همسرش(از
اعضای نشریه گام) و صدها زندانی دیگر ،که به علت عدم
دسترس به مراقبت های پزشکی دست به اعتصاب غذا زده اند تا
فریاد حق طلبانه خود را به گوش مسئوالن زندان ها برسانند ،اما
نقض حقوق زندانیان در مورد مراقبت های پزشکی چون گذشته،
همچنان هدفمندانه با بی توجهی مواجه می شود.
در آیین نامه سازمان زندان ها مرخصی زندانیان یک "امتیاز"
تعریف شده نه یک "حق" (تبصره  ،)213اما مرخصی استعالجی
در زمینه "حق" زندانیان به درمان و امکانات پزشکی در این
آیین نامه آمده است .همچنین طبق ماده  102این آیین نامه
بهداری زندان وظیفه دارد حداقل ماهی یک بار نسبت به
رسیدگی وضعیت پزشکی زندانیان اقدام کند .در این
خصوص در ماده  103ذکر شده است که تا جایی که
امکان دارد باید ترتیبی داد که بهداری زندان نیازهای
درمانی و بهداشتی محکومان بیمار را تامین کند ،اما در
مواقع ضروری ،انتقال زندانی به بیمارستان با اجازه رئیس
زندان و موافقت قاضی امکان پذیر است.
حقوق زندانیان در بسیاری از قوانین ایران از جمله قانون
اساسی ،آیین نامه دادرسی کیفری ،قانون احترام به آزادی
های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان
زندان ها اگرچه نه به طور کامل و مشروح اما آماده است
 ،اما در عمل نه احترامی به حقوق شهروندی وجود دارد و
نه مسئولین زندان ها در برابر نقض مفاد آیین نامه سازمان
زندان ها پاسخگو هستند .دادخواهی برای فجایع رخ داده
در  40سال گذشته در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی،
پاسخگویی برای نقض حقوق اساسی کلیه زندانیان براساس
همین قوانین موجود در ایران ،اسناد بین المللی ،منشورها و
پیمان نامه های سازمان ملل ،دفتری باز است که هر روز برگ
نوینی به آن افزوده می شود.
مبارزه برای دفاع از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی
مبارزه ای است که با مقاومت و پایداری زندانیان از یک سو
و سازمان ها و نهادهای طرفدار حقوق زندانیان و روح جمعی
دادخواهی در جامعه از سوی دیگر ،در پیوند تنگاتنگی قرار دارد.
"هیچ کس واقعا ملتی را نمی شناسد تا این که درون زندان
هایش نرفته باشد .یک ملت نه با نحوه برخورد با باالترین
شهروندان بلکه با پایین ترین آن ها قضاوت می شود" .نلسون
ماندال

اجتماعی

عکس از مشرق نیوز

■■سیاست ترویج اندوه وهمچنین رو در رو کردن اقشار اجتماعی
تهدیدی برای سالمت روان اجتماع
ماری محمدی
فعال حقوق بشر

از دیرباز تامین و حفظ امنیت ،آزادی های منفی( )۱و نگهبانی
از حقوق انسان ها از دالیل تشکیل حکومت ،جوامع و نهادهای
مدنی بوده است .لزوم تمکین شهروندان به قوانین و مقررات
مدون نیز در راستای اجرایی شدن برنامه ها و تصمیمات کالن
حکومت مبتنی بر تحقق خواسته های مردمی ضروری به نظر
می رسد.
اما شوربختانه ،امروزه علت تشکیل حکومت تماما به فراموشی
سپرده و فرمانبرداری شهروندان از حکومت ها به یک وظیفه
بی قید و شرط بدل شده است .حکومت بدون ارائه هیچ گونه
خدماتی به مردم از منابع ،سرمایه ها و قدرتی که تصاحب کرده
برای تامین منافع خود سواستفاده می کند .حکومت هر فعل
یا ِ
ترک فعلی که شهروندان را ملزم به حفظ منافع نظام و نه
منافع ملی می کند ،در قالب قانون به تصویب می رساند؛ به این
طریق به هر بهانه و تحت لوای "قانون" به نقض گسترده حقوق
بشر و پایمالی تمامی آزادی های بنیادین یک ملت می پردازد.
برخورداری از یک زندگی شاد توام با امنیت و آزادی منفی از
حقوق بنیادین بشر است که جملگی نادیده گرفته شده اند.
حکومت با یدک کشیدن واژه قانون و با بهانه های واهی و
توجیهات بی پایه و اساس به بی قانونی ها و بی توجهی های خود
نسبت به قوانین بین المللی و حقوق بشر مشروعیت می بخشد.
در این وضعیت ،هر منتقد ،فعال حقوق بشر و دگراندیش ،معاند
نظام تلقی می شود و "قانون" در خدمت سرکوب آن ها قدرت
نمایی می کند.
در این اثنا ،شهروندان موظف هستند از امکانات ،سرمایه ها،
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اراضی و هر آن چه که خانه اجدادی شان -کشورشان -در
اختیارشان قرار داده و همچنین حقوق ذاتی که صرفا به خاطر
"انسان" بودنشان باید از آن برخوردار باشند ،به خاطر ترس
ِ
وحشت القا شده توسط
از سرکوب که ماحصل ایجاد ارعاب و
حکومت بر مردم است ،چشم پوشی کنند.
امنیت روانی و سالمت روانی
همانطور که گفته شد یکی از دالیل تفویض قدرت و مجوز
تصمیم گیری های کالن در تمامی حوزه ها به حکومت که تمام
ابعاد زندگی آحاد ملت را تحت الشعاع قرار می دهد ،تامین
و حفظ نظم و امنیت کشور است .امنیت دارای جنبه های
گوناگون است که تامین و حفظ آن مستلزم بهره مندی از
مدیریت باالقوه در این زمینه است .امنیت روانی یکی از اصلی
ترین وجه های امنیت محسوب می شود .امنیت روانی و سالمت
روانی با یکدیگر در پیوندی عمیق و جداناشدنی قرار می گیرند.
حفظ امنیت روانی ،مقدم و متضمن حفظ سالمت روانی است.
ترس از بازداشت های خودسرانه ،ترس از خشونت و تعرض
فیزیکی ،ترس از توقیف مطبوعات ،ترس از آزارهای جنسی و
خیابانی ،از عالئم عدم وجود سالمت روانی است.
هر فعل یا ترک فعلی که موجب اخالل در نظم و امنیت شود،
به راحتی می تواند امنیت روانی و به دنبال آن سالمت روانی
جامعه را به مخاطره بیندازد .گاه اخالل در نظم و امنیت توسط
شهروندان و گاه توسط حکومت رخ می دهد.
اگر اخالل در نظم و امنیت از جانب شهروندانی رخ دهد -اخالل
در سطح خرد -که نسبت به قوانین جوامع بشری -نه صرفا
قوانین و مصوبات یک نظام خاص -بی اعتنایی می کنند ،نهادها
و مراجع ذی ربط باید به موجب قوانین استاندارد و اصالح کننده
با افراد خاطی و متخلف برخوردهای مقتضی را انجام دهند.
اما اگر حکومت خود عامل ایجاد اخالل در نظم و امنیت کشور
از طریق پشت پا زدن به تعهدات و قوانینی که موظف به احترام
و رعایت آن هاست ،باشد-اخالل در سطح کالن -بازگرداندن
نظم و آسایش ،احیای حقوق بشر و جبران خسارات وارده بسیار
زمان بر و دشوار خواهد بود .در صورتی که حکومت مسبب و

عامل اخالل و بر هم زدن امنیت روانی جامعه باشد ،سالمت
روانی بطور ریشه ای دچار اضمحالل می شود و در دوره ای
طوالنی-حتی چندین نسل -سالمت ،افکار ،رفتار و عملکرد
مردم را بطور جدی تحت تاثیر قرار می دهد و به همین علت
قابل انتقال به نسل های بعدی نیز هست .مضاف بر این که
زمانی طوالنی و بکارگیری تخصص های پیچیده و فعالیت های
گسترده برای بهبود وضعیت و بازیابی سالمت و تعادل جامعه
الزم است .اما آن چه از مطالعه تاریخ بدست می آید ،آن است
که مسئوالن امر بطور معمول بازیابی و بازپروری سالمت روانی
جامعه را دائما به دست تعویق یا فراموشی می سپارند.
نشاط اجتماعی
یکی از موارد مهمی که می تواند از آسیب پذیری سالمت روانی
و بروز بسیاری از مسائل و معضالت اجتماعی جلوگیری یا
دست کم آن را کنترل کند ،حفظ نشاط جمعی یا نشاط اجتماعی
است .تامین و حفظ نشاط اجتماعی نیز در قلمرو فعالیت های
الزم در راستای حفظ سالمت روانی و از اهم وظایف حکومت
ها است .امروزه ،در ایران نه تنها تامین و حفظ نشاط اجتماعی
در دستور کار و برنامه های حکومت قرار ندارد بلکه حق شاد و
آزاد و آرام زیستن برای شهروندان-خصوصا زنان که آن ها را
شهروندان درجه دوم و جنس دوم قلمداد می کند -را به رسمیت
نمی شناسد و در مقابل شهروندانی که می کوشند خال نشاط را
با فعالیت های سالم و نشاط آور پر کنند موضع گیری و آن ها
را سرکوب کرده و افسردگی ،سرخوردگی و غم را برای جامعه
به ارمغان می آورد.
"میل به غم" نشان از رخنه آفت افسردگی در جامعه دارد ،چرا
که پرواضح است یک انسان یا جامعه سالم و شاد ابدا میل به
غم ندارد .محرومیت از شاد زیستن و بهره مندی از حقوق ذاتی
و آزادی های منفی-به عبارتی دیگر اسارت -قطعا سهم قابل
توجهی در منشا و دالیل ایجاد افسردگی و میل به غم دارند.
افسردگی که ناامیدی و انفعال را در پی دارد ،موجب تضعیف
روحیه حق طلبی و پافشاری بر احیای حقوق تضییع شده می
شود .گرفتار شدن به غم ،افسردگی و انفعال خواست حاکم
مستبد و یکی از روش ها برای جلوگیری از اعتراض مردم و
توجه به کارکرد مسئوالن با هدف تداوم حکمرانی است .سعید
نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش تر در
خصوص سالمت روان به دو نکته اشاره داشت که توسط رسانه
ها منعکس شد:
"_۱فشار اقتصادی تنها عامل گرفتاری ها و افسردگی های
مردم نیست؛ چرا که هر دو قشر فقیر و مرفه جامعه غمگین
هستند".
 "_۲به جای شاد و بانشاط کردن جامعه "،ضجه ،گریه ،اندوه
و غصه ،یاس و ناامیدی را تبلیغ می کنیم و انگار جریاناتی در
کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آن ها دل بسته اند".
مردم از حقوق ذاتی ،اولیه و اساسی شان محروم هستند و جریان
زندگی شان عمال متوقف شده است .ممنوعیت موتورسواری
و دوچرخه سواری زنان ،رقص ،میهمانی-حتی میهمانی های
زنانه ،-آواز زنان ،نفی حق انتخاب پوشش و لغو کنسرت ها
مشتی از یک خروار و تنها مواردی چند از نقض حقوق بشر و
حقوق شهروندی هستند که منجربه ترویج افسردگی در جامعه
و به طور ویژه در بین زنان می شود .حکومت با برنامه های از
پیش تعیین شده ،نه تنها با شهروندانی مزبور برخورد کرده و
تشکیل پرونده می دهد ،بلکه به تقبیح رفتارهای مذکور در سطح
جامعه می پردازد که در نتیجه آن ،سایر شهروندان که تحت
تاثیر تبلیغات و خط مشی حکومت قرار گرفته اند ،به بازوی
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دیگر حکومت برای اعمال قدرت و سرکوب بدل می شوند.
این یکی از دالیلی است که سبب شد جامعه به شق های عدیده
تقسیم شود ،اقشار مختلف مردمی مقابل یکدیگر قرار بگیرند
و آسایش ،آرامش ،امنیت و سالمت روانی تمامی گروه های
مردمی ،به ویژه گروه های فاقد حمایت های حکومت و حتی
گروه های مردمی موافق نظام را محو می کند.
ِ
مردمی بی بهره از پشتیبانی حکومت ،باید هم در مقابل
گروه های
حکومت و هم در مقابل گروه های مردمی هواخواه حکومت به
طور روزانه ایستادگی و مقابله کنند؛ مقابله ای به غایت نابرابر،
دشوار که موجب تحریک خشم و تغییر و تشدید روش های
اعتراضی می شود .هر چه خشونت علیه یک گروه بیشتر شود ،به
رغم مدارا و مصالحه گروه مقابل ،ناگزیر نهایتا به رفتار متقابل
و اعمال خشونت برای صیانت خود و حفاظت از حقوق خویش
کشیده می شود .در نتیجه ،ضریب و میزان خشونت و هرج و
مرج در جامعه افزایش می یابد .افزایش خشونت در یک جامعه
مایه مخدوش سازی فرهنگ ،حیثیت و جایگاه آن کشور و
مردمانش در گستره جهانی می شود.
در مقابل ،باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشت که
بکارگیری شیوه های غلط و عدم رعایت اصول فعالیت های
حقوق بشری و نیز جهت دهی -مثال جهت دهی سیاسی -به
مبارزات مرد ِم خواهان حقوق برابر-به طور مثال حقوق زنان-
می تواند در جهت ایجاد شکاف و نزاع میان اقشار مختلف
مردمی ،انحراف مسیر مطالبه گری و پایمالی هزینه های
پرداخت شده توسط مردم و همچنین گستاخ تر کردن نهادهای
سیاسی و تشدید برخوردهای حکومت با مردم و سایر فعاالن
حقوق بشر دامن بزند .در این صورت دو اهرم بر مردم فشار
وارد می کنند؛ یکی از سوی اشخاصی که مقید به اصول فعالیت
های حقوق بشری و روش های کاربردی در مسیر مطالبه گری
نیستند-عمدا یا سهوا -و دیگری از جانب حکومت .این وضعیت
اسفناک و برای مردم غیرقابل تحمل است.
در وضعیت کنونی ،فعاالن حقوق بشر و مردم در یک مسابقه
گاوبازی گرفتار شدهاند .این گاو ،وحشی ،بی منطق و بی
مباالت است و با هر حرکت و اقدام متوحش می شود و به سمت
هرکسی که مقابلش باشد ،حمله ور می شود .آن قدر قدرتمند
است که به محض برخورد با انسان ها ،خون شان در فضا پخش
و معلق می شود ،هر تکه از بدنشان را به سمت و سویی پرتاب
می کند و چیزی از آن ها باقی نمی گذارد .این گاو با هر اقدام
نسنجیده از سوی گاوباز ،چنان حمله ور می شود که گاه به
یک خودویرانگر تبدیل می شود .این ،شرایط پیش رو است.
در این شرایط باید از قاعده هزینه-فایده تبعیت کرد .فعالیت
ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که حاصل آن کمترین هزینه
و بیشترین فایده باشد .در گاوبازی کسی برنده است که بیشتر
ضربه را می زند و کمترین آسیب را می بیند .رعایت قواعد
گاوبازی به صالح و نفع گاو بازیست که در مقابل گاو قرار دارد
نه تماشاچیان خارج از گود که گاوباز را به رفتارها و واکنش
های حساب نشده تشویق می کنند ،تا هیجان و لذت بیشتری
نصیب خودشان شود! ما باید گاوبازهایی ماهر ،حاذق و هنرمند
باشیم و با حرکات صحیح و سنجیده ،پارچه قرمز گاو وحشی
را وارد مسیر دلخواه کنیم ،مسیری که انتهایش دیواری محکم
است که شاخ های گاو را خرد می کند(ناگفته نماند که این
تمثیل صرفا قیاسی جهت توضیح وضعیت بغرنج کنونی است و
گاوبازی به عنوان تفریحی غیراخالقی هرگز جای دفاع ندارد).
این نکات" ،مسئولیت" فعاالن حوزه های مختلف حقوق بشر را
خطیرتر می سازد ،چرا که هر فعالیت حقوق بشری غیراصولی و

در نظر نگرفتن شرایط تحقق حقوق مدنظر و نیز هرگونه اشتباه
سهوی یا تعمدی قطعا نتیجه ای وارونه نسبت به اهداف حقوق
بشری خواهد داشت و منتج به وخیم تر شدن وضعیت حقوق
بشر از جمله حق سالمت و امنیت روانی می شود.
قرار دادن اقشار مردمی مقابل یکدیگر از عوامل اصلی سلب
سالمت روان جامعه
"تفرقه بینداز و حکومت کن" شیوه ای غیراخالقی است که به
کرات توسط صاحبان قدرت به کار گرفته شده است .به زعم
نگارنده ،صاحب قدرت کسی است که افسار وضعیت حقوقی،
اجتماعی ،رفتار و تحریک نهاد قدرت در خطه مورد نظر و
واکنش شهروندان نسبت به وقایع و اتفاقات را در دست می
گیرد و با تمسک به شیوه هایی خاص آن ها را کنترل می کند.
او برای این کار محدود به مرزهای حقوقی و جغرافیایی نیست.
صاحب قدرت می تواند صاحب قدرت سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و اموری مشابه این ها باشد.
غالبا حکمرانان یک نکته ناگفته و نانوشته ،اما بدیهی را فراموش
می کنند؛ میزان ایجاد تفرقه و قرار دادن اقشار مختلف مردمی
با عقاید متفاوت در مقابل یکدیگر که تا پیش از آن به طور
مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کردند ،باید کنترل
شده باشد تا بتواند موجبات حکمرانی را فراهم کند .اما در پی
حرص تداوم حکمرانی و قدرت نمایی بیشتر ،بیش از حد اقدام
به ایجاد تفرقه صورت می گیرد و طولی نمی کشد که هرج و
مرج و آشوب داخلی کشور را می بلعد .این وضعیت قطعا به
زیان حاکمان ،صاحبان قدرت و مردم خاتمه می یابد.
با رسوخ تعصبات و تفکرات سنتی و ناقض حقوق زنان در
برخی اقشار مردمی ،عده ای سر برمی آورند و تحقق حقوق
زنان -بطور مثال دوچرخه سواری و یا حق انتخاب پوشش -را
امری نکوهیده و در قلمرو خطوط قرمز بر می شمارند ،انجام
آن را در تضاد با اعتقادات خود و فاعل آن را دشمن خود می
پندارند .این گروه ها نسبت به زنانی که اصرار به برخورداری از
حقوق بدیهی خود می نمایند ،دائما خشم ،نفرت و کینه در دل
می پرورانند و به محض احساس حمایت از جانب نهاد قدرت و
اطمینان از عدم برخوردهای قضایی به طور لجام گسیخته اقدام
به دخالت ،اهانت ،فحاشی و در موارد شدیدتر هجوم ،ضرب و
شتم و ضرب و جرح نسبت به این افراد می کنند .در این موارد،
قانون بصورت جهت دار و مغرضانه حکم صادر می کند .اگر
تنها چند مورد اتفاق بیفتد ،تنش ،خشونت و عدم امنیت روانی
رواج می یابد و سالمت روانی را در جامعه به معنای واقعی کلمه
"منهدم" می کند.
مسئله حجاب یکی از مسائلی است که امروزه در جامعه باعث
شکل گیری خشونت های متعدد شده است .خشونت های شکل
گرفته بر سر مسئله حجاب در حال تکثیر و ترویج در جامعه
است و این واقعیتی است که هشدار می دهد کشور در آینده،
مکانی بسیار خطرناک تر برای سکونت خواهد بود .زنانی که
دارای پوشش مورد پسند حکومت نیستند در هر بار که از خانه
خارج می شوند مضاف بر این که توسط اشخاص وابسته به
تشکل ها و نهادهای تخصیص یافته برای برخورد با مسئله
حجاب-برخوردی که تجاوز آشکار به حقوق و انتخاب های
فردی است -در امان نیستند ،دست کم چندین مرتبه اصطالحا
از تذکر لسانی دیگر شهروندان در عذاب هستند .هر شخصی که
مورد حمله و خشونت فیزیکی آمران به معروف و گروه های
مردمی مخالف قرار می گیرد ،پس از آن در هر بار ظاهر شدن
در اجتماع دائما از زنان با پوشش چادر و مردان ریش دار و یقه
بسته ،با اضطراب حذر می کنند و به طور کلی امنیت روانی و

سالمت روانی خود را از دست می دهد( .)۲به دلیل تعامالت
اجتماعی و تبادل اطالعات به طور گسترده ،این حس ناامنی و
بدبینی همه گیر می شود و احساس شهروندان در حین تردد در
شهر ،به گونه ای درمی آید که گویی نیروهای نظامی یک کشور
خارجی علنا در کوچه ها و خیابانهای شهر حکومت نظامی برقرار
کرده اند! تقسیم مردم به شق ها و گروه هایی در مقابل یکدیگر
توسط هر صاحب قدرت از دالیل اصلی سلب امنیت روانی و
سالمت روانی در جامعه است(.)۳
به طور کلی ،صاحبان قدرت در طول تاریخ با ارائه و تحمیل
دیدگاه های خود ،برداشت های خود از مفاهیم -به عنوان مثال
مفاهیمی همچون حیا و عفاف -و چارچوب های الزم برای ابقای
قدرت خود زمینه و بهانه اعمال زور را علیه مردم فراهم کرده
اند .بسیاری از اوقات تنها با انتخاب یک رنگ پوست ،نژاد،
ملیت ،دین ،پوشش و غیره و معرفی آن ها به مردم به عنوان
رنگ پوست برتر-مثال سفید -و نژادبرتر ،ملیت برتر ،دین برتر
یا کامل تر ،پوشش یا حجاب برتر به مبارزه با دیگر نژاد ها،
ادیان ،رنگ های پوست ،ملیت ها و سایر پوشش ها پرداخته
و موجب شکل گیری تفرقه ،تنازعات و تشنج های بسیاری در
بین گروه های مختلف مردمی شده اند .آن چه که خود انتخاب
کرده و ترجیح داده اند و عامل سعادت و رستگاری و یا به
عبارتی دیگر ،عامل تداوم اعمال قدرت از طریق جوسازی و
تحمیق مردم دانسته اند ،به احزاب سیاسی ،نهادهای مدنی و
اقشار مردمی تحمیل کرده و چنان چه گروه های تحت سلطه از
پذیرش آن سرباز زنند ،محکوم به تحمل مجازات های گوناگون
خواهند شد .این دیدگاه انحصارطلبانه و خودکامه به هرگونه
تکثرگرایی و درنظر گرفتن تنوع انتخاب ها ،نگرش ها و امثالهم
دهن کجی می کند و صرفا انتخاب و نگرش خود را صحیح و
صواب می پندارد.
اساسا انتخاب ها و برتر تلقی کردن یک مورد از موارد متعدد
بستگی به طرز تفکر اشخاص دارد و فاقد قابلیت تعمیم و تحمیل
است .اما حقوق بشر که جهان شمول است و فارغ از محدودیت
های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هر نحله فکری در هر خطه و
نیز مانع تبعیض ،تضییع حقوق مسلم و خشونت علیه بشر  ،می
تواند و باید سرلوحه تمامی امور باشد .در این صورت ،تمامی
اشخاص و گروه ها در مناسبات و تعیین الگوهای فردی و
اجتماعی و در سامان دهی و انجام فعالیت های گروهی ،بدون
تعرض به حقوق و آزادی های دیگران آزاد خواهند بود.
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پانوشت ها:
 - 1آزادی منفی :به معنی نبود هر مانع بیرونی -مانند قدرت های سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و نیز شهروندان هم تراز -در تحقق آزادی های
مشروع -مانند آزادی عقیده ،قلم ،نقد و بیان -که به آزادی های مشروع،
حقوق و حریم دیگران تعرض نکند.
آزادی مثبت :به معنی انتخاب صالح و خیر افراد در امور شخصی و اجتماعی
از سوی مرجعیتی بیرونی ،سوای خود افراد است.
 - 2این جانب به عنوان یک فعال حقوق بشر و یکی از کسانی که مورد
هجوم ،خشونت فیزیکی ،اهانت و فحاشی یک شهروند در اتوبوس بر سر
مسئله حجاب قرار گرفته ام ،به طوری که از ناحیه صورت دچار جراحت و
خونریزی شدم ،به احساس و وضعیت روحی اشخاصی که مورد هجوم آمران
به معروف قرار می گیرند ،کامال واقف هستم.
  - 3بررسی ،ریشه یابی و آسیب شناسی تبدیل مسئله حجاب (مسئله ای
ذاتا اجتماعی و فرهنگی) به یک مسئله سیاسی-امنیتی بطور تفصیلی امری
ضروری است .تشدید برخوردهای حکومت با مردم ،ایجاد تنش در سطح
جامعه و از بین رفتن سالمت روانی بر سر مسئله حجاب موکد و موید این
ضرورت است.
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