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درباره مقاله: 
دور باطل مطالبات سیاسی در ایران/گلرخ ابراهیمی 

ایرایی

بابک ایرانی: نکات بسیار خوبی از منظر اسیب شناسی 
مبارزاتی در ایران بیان شد .. سپاس از شما بانو ایرایی

محمد رضایی: نسل کنونی را بیش تر افرادی تشکیل 
داده اند که در طبقه ی خرده برژوا قرار داشته اند. از این 
رو بی اراده، منفعت طلب، سطحی و هیچ بودگی در سطح 
جامعه فوران می کند. از بچه کارگرش بگیر تا پرفسور 
همه و همه فکرشان این است که چه طور معامله گری کنند 
و پولی هرچند ُخرد به کف آرند. نسل امروز آزادی را 

نمی شناسد.

بحران فقر در ایران؛ آیا هر روز فقیرتر می شویم؟/
معین خزائلی 

ماهک خاکپور: بله هر روز فقیرتر می شویم چون قیمت 
اجناس سیر صعودی رو داره و هر روز داره قیمتا باال میره 

وحقوق ملت ثابته.

سیاست ترویج اندوه و همچنین رو در رو کردن اقشار 
اجتماعی، تهدیدی برای سالمت روان اجتماع/ماری 

محمدی

محمد نامدار: استفاده کردیم، ممنون از خانم محمدی 
بابت وقتی که صرف این مقاله ی ریز بینانه و دقیق کردند.

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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امضای  ● به  که  آزاری  حیوان  ممنوعیت  طرح  در 
اعالم وصول  تازگی  به  و  رسیده  مجلس  نماینده   ۱00
شده است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، 
جراحی های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان 
آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا 
دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 
میلیون ریال و شالق از ۳۱ تا 74 ضربه برای مرتکبین 

پیش بینی شده است.
رئیس دادگستری شهرستان سرعین در رسیدگی به  ●

پرونده یک متهم، وی را به جای حبس و زندان به خرید 
۱۱0 جفت کفش ایرانی برای کودکان و دانش آموزان 

محروم این شهرستان محکوم کرد.
در  ● ساله  پسر ۳0  و  ساله   ۹ موقت” کودک  “عقد 

 ۳0 پسر  علیه  دادگاه  توسط  و  باطل  بهمئی  شهرستان 
ساله، پدر کودک ۹ ساله و عاقد اعالم جرم شد.

و  ● روزان  روزنامه  مسئول  مدیر  مطبوعات،  دادگاه 
به  اکاذیب  نشر  اتهام  به  را  پیشرو  زنبورداران  ماهنامه 

قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت.
نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط  ●

عمومی وزارت آموزش و پرورش توسط دادگاه انقالب 
تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت 
و  احزاب  در  عضویت  و  هوشمند  تلفن  از  استفاده  از 

گروه های سیاسی محکوم شد. 
برنا پیراسته دانش آموز ممتاز بهایی اهل سمنان از  ●

ادامه تحصیل در دبیرستان سابق خود بازماند. 
تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور  ●

ایرادات  با  آزمون  این  نتایج  در  جاری  سال  سراسری 
مختلفی از جمله “نقص در پرونده” در سایت سازمان 
ادامه  از  بودن  بهایی  دلیل  به  و  شده  مواجه  سنجش 

تحصیل محروم شدند.
52 نفر در یک مهمانی خصوصی در ساری بازداشت  ●

شدند که از این تعداد 2۹ نفر پسر و 2۳ تن دختر بودند.
قشم  ● در  خصوصی  مهمانی  یک  در  شهروند   ۳۳

توسط نیروهای سپاه بازداشت شدند.
۱0 تن از شهروندان حاضر در یک مراسم عروسی  ●

در جویبار، با حضور دادستان این شهرستان و نیروهای 
تاالر  و  بازداشت  مازندران  استان  معروف  به  امر 

برگزارکننده مراسم نیز پلمب شد.
گرمابه  ● واحد صنفی  یک  متولی  و  مرد  و  زن  یک 

در مشهد به دستور دادستانی و به دلیل آنچه “اقدام به 
ماساژدرمانی و تبلیغ آن در فضای مجازی” عنوان شده 

است، بازداشت شدند. 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از پلمب  ●

و  “بدحجابی  وی  آنچه  دلیل  به  بروجرد  در  مغازه   50
بدپوششی متصدیان آنها” عنوان کرده، خبر داد.

به  ● زنان  ورود  برای  تالش  دلیل  به  جوان  دختر   6
ورزشگاه های ایران بازداشت و به زندان قرچک منتقل 

شدند.
عنوان  ● تحت  زن  یک  تذکر  پی  در  که  شهروندی 

بندرگز  در  بود،  شده  درگیر  وی  با  معروف”  به  “امر 

بازداشت شد.
از  ● سیرجان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

با  ارتباط  بازداشت تعدادی از شهروندان در  احضار و 
یکی از گروه های عرفان های نوظهور توسط نیروهای 

اطالعات سپاه در سیرجان خبر داد.
حدود 78 نفر در شهرستان های هویزه و باغملک  ●

به بیماری روده ای به علت ناسالم بودن آب آشامیدنی 
مبتال شده اند.

به  ● اعتراض  در  حیوانات  حقوق  حامیان  از  جمعی 
تهران  شهرداری  ساختمان  مقابل  در  ها  سگ  کشتار 
و  تجمع  این  به  پلیس  ورود  پی  در  که  کردند  تجمع 
معترضین  از  تعدادی  آن،  شدن  کشیده  خشونت  به 

بازداشت شدند.
مولوی رشید احمد آرامش، روحانی اهل سنت و از  ●

مدرسین مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون در شهرستان 
مورد  و  احضار  شهر  این  اطالعات  اداره  به  سرباز، 

بازجویی قرار گرفت.
منزل  ● در  نوشین جعفری،  خواهر  شهرزاد جعفری، 

به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  خود  شخصی 
مکان نامعلومی منتقل شد. 

کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه ساکن مشهد،  ●
توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت 

و به مکان نامعلومی منتقل شد. 
دستور بازداشت صبا کمالی، بازیگر سینما به دلیل  ●

پاسداران  سپاه  به  وابسته  توسط یک خبرگزاری  آنچه 
“توهین به امام سوم شیعیان” عنوان شده است، صادر 

شد.
دادگاه تجدید نظر حکم ۱ سال حبس رحیم غالمی،  ●

تایید کرد. آقای  اردبیل را عینًا  اهل  نویسنده  شاعر و 
غالمی در مرحله بدوی توسط دادگاه عمومی و انقالب 
اردبیل به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده 

بود.
محسن اسدی، مدرس دانشگاه یزد که در تاریخ ۹  ●

مردادماه سال جاری با پایان دوران محکومیت از زندان 
این شهر آزاد شده بود، روز شنبه مجددا توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت شد.
دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، میترا بدرنژاد،  ●

شهروند بهایی ساکن اهواز را به یک سال حبس تعزیری 
محکوم کرد. 

حسن روشن پیشکسوت تیم فوتبال استقالل تهران  ●
توسط  باشگاه  این  مربیان  از  تن  دو  شکایت  پی  در 
 74 به  دولت  کارکنان  قضایی  مجتمع  کیفری  دادگاه 

ضربه شالق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
تن  ●  86 بروجن،  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه 

 580 و  هزار   2 به  مجموعًا  را  بلداجی  شهروندان  از 
کرد.  محکوم  تعزیری  حبس  ماه   ۳44 و  شالق  ضربه 
انتقال  با   مخالفت  در   ۹5 تیرماه  در  شهروندان  این 
به منظور استفاده در  به سفیددشت  بلداجی  آب منطقه 

کارخانه فوالد اصفهان دست به اعتراض زده بودند.
پرونده  ● متهمین  حکم  تهران،  انقالب  دادگاه 

اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم 
اسماعیل بخشی به ۱4 سال حبس تعزیری و 74 ضربه 
سپیده  تعزیری،  حبس  سال   6 به  خنیفر  محمد  شالق، 
ساناز  فرد،  محمدی  امیرحسین  امیرقلی،  امیر  قلیان، 
حبس  سال   ۱8 به  هرکدام  محمدی  عسل  و  الهیاری 

□ برگزیده اخبار
دیــــــــدهبان
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 کاری از 
مهدی صادقی

کــــارتونماه

تعزیری محکوم شدند.
حمیدرضا درخشنده، متهم به قتل امام جمعه کازرون  ●

در مال عام به اجرا در آمد.
یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام  ●

محکوم شده بود در پارک جنگلی بابلکنار شهرستان بابل 
در مال عام اعدام شد.

به دلیل خرابی درب  ● یک زندانی در زندان سنندج 
برقی زندان و ماندن سر وی میان در، دچار حادثه شده و 

جان خود را از دست داد.
نیروهای  ● مستقیم  تیراندازی  پی  در  گذشته  روز 

نظامی به سمت چند قایق در بند کالهی واقع در استان 
هرمزگان، دو شهروند کشته و زخمی شدند.

نیروهای مرزبانی  ● اثر شلیک مستقیم  بر  یک کولبر 
در مناطق مرزی شهرستان بانه جان خود را از دست داد.

پلیس خرمبید  ● اداره  احشام در  به سرقت  متهم  یک 
از  را  خود  جان  پلیس  توسط  شتم”  و  “ضرب  دلیل  به 

دست داد.
یک دختر و پسر جوان در پارک قلعه مرغی تهران  ●

توسط دو فرد ناشناس مورد اسیدپاشی قرار گرفتند که 

در پی آن دختر جوان 5 درصد و پسر جوان ۱0 درصد 
دچار سوختگی اسیدی شده اند.

یک زن مقابل یکی از واحدهای قضایی تهران پس  ●
از مراجعه به دادگاه و پیگیری پرونده اش در خصوص 
بیمارستان  به  و  کرد  خودسوزی  دادگاه  به  “حجاب” 

منتقل شد.
استان  ● در  واقع  دیشموک  بخش  در  در  زن  یک 

کهگیلویه و بویراحمد در منزل شخصی خود، خودسوزی 
کرد.

دختری ۱6 ساله در واکنش به اصرار خانواده اش  ●
مبنی بر ازدواج اجباری، اقدام به خودسوزی کرد. بخش 
دچار  خودسوزی  پی  در  وی  و صورت  بدن  از  زیادی 

سوختگی شده است.
فرزند یکی از جان باختگان جنگ ایران و عراق که  ●

به دلیل مشکالت پزشکی و در اعتراض به عدم رسیدگی 
به وضعیتش در مقابل ساختمان بنیاد شهید قم اقدام به 

خودسوزی کرده بود، جان خود را از دست داد.
دختر هوادار تیم فوتبال استقالل ایران که در مقابل  ●

دادسرای تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، درگذشت.
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ماه شهریور در ایران نگاه ها به سمت سینما معطوف می شود؛ هم به 
این دلیل که 2۱ شهریور در صدمین سال گرد ورود سینماتوگراف 
به ایران »روز ملی سینما« لقب گرفت و هم به این دلیل که یکی از 
رویدادهای مهم سینمایی در ایران یعنی »جشن خانه سینما« در یکی 
از روزهای شهریور برگزار می شود و امسال در 8 شهریور برگزار 
شد. در طراحی این جشن تالش شده است از جایزه ساالنه »آکادمی 
می  اهدا  اسکار  طی جشن  که  متحرک«  تصاویر  هنرهای  و  علوم 
جشنواره  که  فجر  جایزه  برخالف  یعنی  شود؛  گرفته  الهام  شود، 
اعضای  است  قرار  جشن  این  در  است،  آن  الگوی  اروپایی  های 
صنوف مختلف به همکاران خود رای بدهند. کم و بیش همان گونه 
تفاوت  اما  افتد.  می  اتفاق  آکادمی  جایزه  و  اسکار  جشن  در  که 
عمده خانه سینما با آکادمی اسکار در این است که آکادمی نهادی 
دولتی  نهادی  سینما«  »خانه  که  حالی  در  ست  صنفی  و  خصوصی 
فراز و نشیب  با  پر رنگ است.  بسیار  نقش دولت در آن  ست و 
دولت در دوره های مختلف همان طور که خانه سینما دچار فراز 
و فرود می شود، جشن خانه سینما نیز تحت تاثیر قرار می گیرد تا 
جایی که در سال ۱۳8۳ هنگامی که ابولحسن داودی دبیر جشنواره 
صورت  جشن  این  برگزاری  نحوه  به  که  انتقاداتی  از  پس  بود، 
شدند.  دستگیر  مدعوین  و  گان  کننده  برگزار  از  تعدادی  گرفت 
به جز جنگ قدرت بین جناح های مختلف که سینما و اهالی اش 
را وارد جبهه بندی های مختلف می کند و در دوران هشت ساله 
احمدی نژاد به اوج خودش رسید و کار به تعطیلی موقت خانه سینما 
مطرح  ایران  سینمای  در  همواره  که  یی  مسئله  و  موضوع  کشید؛ 
بوده است مسئله سانسور است، زیرا سانسور در دو وجه سیاسی و 
اجتماعی آن اعمال می شود و سانسور با ذات هنر در تضاد است.

و  سانسور  تاریخ  یعنی  هستند،  عجین  هم  با  سینما  و  سانسور 
تاریخ سینما در جهان به هم گره خورده است. با رشد و گسترش 
سینما شیوه های سانسور هم دچار تغییرات زیادی شده است. در 
کشورهای پیشرفته با نظام درجه بندی سنی و تدابیر دیگر سانسور 
کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  سانسور  در  دولتی  دخالت  و  مستقیم 
است و می توان گفت صفر شده است اما در کشوری مانند ایران 
به  تری  گسترده  ابعاد  سانسور  اسالمی  جمهوری  حکومت  تحت 
ُجستار  در  سانسور  مختلف  زوایای  به  دارد  جا  است.  گرفته  خود 
دیگری پرداخته شود. در سال های اخیر به جز سانسور و جنگ های 
جناحی مسئله ای تازه، وارد سینمای ایران شده است؛ موضوع پول 
اقتصادی ست. بخش  در  رانت خواری  از  که حاصل  کثیفی  های 

برخورداری از رانت برای کاهش سانسور در زمینه پوشش زنان، 
اندازه قاب  پی رنگ و گفت وگونویسی و حتی زاویه دوربین و 

ها  از سال  فیلم ساز  و شهرت  بیننده  میزان  باالبردن  برای  تصویر 
منشا  و  منبع  که  هایی  پول  ورود  با  اما  است.  داشته  رواج  پیش 
باور  شکل  به  مزدها  دست  و  حقوق  ابعاد  نداشتند،  سرراستی 
نکردنی باال رفته است و اکنون جنگ فیلم سازها به ابعاد مالی نیز 
کشیده شده است و دعوای اکران، دیگر یک دعوای واقعی ست.

در جشن امسال به نقل از ایسنا، بهمن فرمان آرا که در پیش از 
انقالب با فیلم »شازده احتجاب« که از روی رمانی به همین نام به 
نویسندگی هوشنگ گلشیری اقتباس شده بود، در خارج از ایران 
درخشید و به جشنواره کن راه یافت؛ می گوید: »هر کمکی که به 
سینما شود الزم است زیرا به سرعت در حال رفتن به سوی ابتذال 
است. فیلم فارسی به برخی فیلم های امروز شرف دارد و سینماداران 
که بخش مهمی از درآمد را دارند اسباب سلیقه شده اند و مشخص 
می کنند چه چیزی اکران شود یا نشود. برای فیلم من سینمایی بود 
که 24 سانس داشت و دو فیلم نشان می داد. 2۳ سانس »هزارپا« 
را نشان می داد و یک سانس صبح، فیلم  مرا«. منظور فرمان آرا 
فیلم »دل دیوانه« است که با نام »حکایت دریا« اکران شد. اما این 
دسیسه  از  نگرفت  قرار  بینندگان  اقبال  مورد  فیلمی  وقت  هر  که 
مافیای اکران بدانیم و اگر قرار گرفت و طبیعتا سالن های سینمایی 
بیش تری را به خود اختصاص داد آن را به دلیل سطحی بودن و 
ابتذال برشماریم، تنها روشی برای جنگیدن است نه بیان واقعیت.

فراگرفته  را  ایران  صنعت  تمام  خواری  رانت  و  باندبازی  بختک 
جشن  در  است.  نمانده  مصون  آن  از  هم  سینما  صنعت  و  است 
فاسد  های  پول  از  اما  شد  گفته  سخن  چیز  همه  از  سینما  خانه 
محمدهادی  سید  سنگین  حکم  تازه  که  حالی  در  نشد  زده  حرفی 
سینما  اهالی  و  است  شده  صادر  اختالس  جرم  به  رضوی 
بود. کرده  گذاری  سرمایه  او  که  بودند  هایی  پروژه  درگیر 

هر چند سینمای ایران زیر سایه سنگین سانسور و پول های فاسد 
و باندبازی های مختلف، هنوز در حال نفس کشیدن است و فیلم 
های خوبی هم در این سال ها ساخته شده اند و برخی پس از سال ها 
توقیف، اکران شده اند اما تا وقتی سانسور و فساد وجود دارد امیدی 
نمی توان به این سینما داشت؛ تنها امید هنرمندانی هستند که گاه و 
بی گاه از گوشه ای سر در می آورند و فیلم درخور توجهی می سازند.

□ خانه سینما زیر سایه سنگین سانسور، رانت و 
باندبازی

مصطفی عزیزی
فیلم نامه نویس

فرهنگی
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درباره چنین محله ای شنیدم.  ام  بازجویی  بار در جلسات  اولین 
بازجو می پرسید که در سفرم به استانبول ترنس های کنار میدان 
تنها  باقی موارد  مانند  این هم  تکسیم را دیده ام؟ فکر می کردم 
برای سوال پیچ کردن و آزار من است. اما حقیقت آن بود که او 
محله را بهتر می شناخت. کوچه هایی که خیابان »تاالرباشی« را به 
استانبول وصل می کنند محل کار ترنس های کارگر جنسی در 
ترکیه است. این را پس از فرارم از کشور فهمیدم. وقتی که ساعت 
متوجه  را  ماجرا  اصل  و  کردم  عبور  کنارشان  از  شب  ده  حدود 
شدم. نخستین بار نبود که کارگران جنسی ترنس را می دیدم، اما 
برخالف مشاهداتم در ایران در یک گوشه جمع نشده بودند و یا 
از این نمی ترسیدند که توجه کسی را به خود جلب کنند. به زبان 
ساده تر خود را »ابراز« می کردند و این نخستین تفاوتی بود که به 
چشمانم می آمد و اولین پرسشم آن بود که چه عاملی موجب این 

تفاوت رفتار در دو کشور مسلمان و همسایه شده است؟
کار جنسی یا آن چه که با عنوان روسپی گری شناخته می شود 
از  مکانی که ردی  هر  دارد.  بشری  تمدن  تاریخ  اندازه  به  قدمتی 
مدت  است.  شده  مشاهده  نیز  سکس  تجارت  دارد،  وجود  تمدن 
کارگران  شرایط  ساختن  ایمن  برای  کشورها  برخی  که  هاست 
جنسی آن را قانونی کرده اند و انجمن های بسیاری به این افراد 
خدمات ارائه می دهند و حتی برخی شغل خود را با افتخار اعالم 
کارگر  و  ترنس  فعال  الماس،  آسیه  همچون  کسانی  کنند.  می 
جنسی که از حزب ج.ه.پ در ترکیه مدتی پیش نامزد شهرداری 
کادیکوی، یکی از قدیمی ترین محله های استانبول واقع در بخش 
آسیایی، شده بود. در حال حاضر کارگری جنسی در ترکیه جرم 

نیست اما به دلیل سیاست های اسالم گرایانه حزب حاکم ترکیه 
با بازداشت و جریمه های نقدی با آن ها برخورد می کنند. اوضاع 
در  قبل  ماه  نیست. چند  ترکیه چندان مساعد  در  ها  ترنس  برای 
ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه پس از استانبول و آنکارا، شاهد 
قتل یک ترنس زن کارگرجنسی توسط پلیس بودیم. پلیسی که 

خود خدمات جنسی او را دریافت کرده بود.
به طور کلی از سه منظر متفاوت می توان به کار جنسی نگریست. 
دوم  است.  آن  برداشتن  میان  از  خواهان  که  نگاهی  نخست 
جنسیتی  برابری  از  بخشی  را  جنسی  های  آزادی  که  دیدگاهی 
فرض می کند و نگاه آخر که بیشتر بدان خواهم پرداخت، جرم 
این  در  بسیاری  های  پژوهش  است.  جنسی  کارگری  از  زدایی 
همچنین  آن،  به  آوردن  روی  از  افراد  انگیزه  و  شده  انجام  حوزه 
تجربه ابژگی جنسی و تاثیر آن بر عزت نفس را بررسی کرده اند. 
توجه  مورد  است،  جنسی  کارگری  لغو  خواهان  که  اول  دیدگاه 
فمینیست های رادیکال است، آن ها کار جنسی را هم تراز تجاوز 
کردن  غیرقانونی  خواهان  رویکرد  این  پیروان  دانند.  می  جنسی 
کار جنسی نیستند، اما کارگران جنسی را قربانیانی می بینند که 
باید نجات داده شوند و به عالوه آن ها خواستار پایان بخشیدن به 
پورنوگرافی، ماساژ و رقص اروتیک نیز هستند. برخی پا را از این 
فراتر نهاده و برخورد قانونی با مشتریان را طلب می کنند. در این 
نگاه روسپی گری حاصل پدرساالری است که می خواهد زنان را 

در جایگاه فرودست قرار دهد. 
نگاه دوم پدرساالری را علت سرکوب جنسی زنان می داند. این 
بدین  است.  تولیدمثل  در  زنان  نقش  کنترل  منظور  به  سرکوب 
باقی  دگرجنسگرایانه  همسری  تک  ساختار  در یک  زنان  ترتیب 
به مردان آزادی جنسی می  استانداردی دوگانه که  ماند.  خواهند 
جنسی  میل  کند.  می  محدود  ازدواج  ساختار  در  را  زنان  و  دهد 
در  را  زنانه  احساسات  نقش  و  شده  توصیف  شیطانی  امری  زنان 
رابطه جنسی اغراق می کنند. به باور این گروه، پدرساالری، هر 
نوع تمایل دیگری همچون سکس بدون عشق، همجنس خواهی، 
روابط سلطه گر/سلطه پذیر و همچنین کار جنسی را تقبیح کرده 
را  جنسی  کار  واقع  در  نگرش  این  دهد.  می  نشان  نامطلوب  و 
وسیله ای برای زیر سوال بردن کدهای اخالقی موجود می داند. 
نرم هایی که زنان را از داشتن زندگی جنسی فعال محروم می کند 
و در نهایت نگاه سوم که خواهان جرم زدایی از کار جنسی است. 

 □ رویکردهای مختلف در برخورد با کار جنسی؛
 وضعیت اقلیت های جنسی در این عرصه

رضوانه محمدی
فعال برابری جنسیتی

عکس از دیلی استار

اقلیتهایجنسی
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طرفداران این رویکرد باور دارند که جرم انگاری تاثیری جز فشار 
ندارد. کسانی که خواهان  بدنام سازی کارگران جنسی  و  بیشتر 
کار  به  دوم،  رویکرد  برخالف  هستند  جنسی  کار  از  زدایی  جرم 
جنسی به عنوان وسیله ای برای کسب تجربه های جدید جنسی 
نگاه نمی کنند. کار جنسی برای آنان کاری مشروع همچون سایر 
مشاغل است که برای به رسمیت شناختن اجتماعی آن باید مبارزه 
کرد. به باور آنان قاچاق زنان برای بردگی جنسی گاها اتفاق می 
کارگران  برای  حتی  و  نیست  جنسی  کار  ویژه  امر  این  اما  افتد 
خانگی و یا کارگران بخش کشاورزی نیز رخ می دهد و قاچاق 
زنان برای کار جنسی تنها بخش کوچکی است از آن چه که به 
این عرصه، خود  اعظم زنان فعال در  واقع رخ می دهد و بخش 
آزادانه شغل شان را انتخاب کرده اند. فعالین ترنس نیز بیش تر به 
همین گفتمان توجه دارند. آن ها رویکرد قربانی انگاری کارگران 
کارگران  نباید  معتقدند  که  زیرا  برند.  می  سوال  زیر  را  جنسی 

جنسی ترنس را تنها قربانیانی منفعل دید. 
میان کارگران جنسی ترنس در ترکیه، مهاجران و یا پناهجویان 
ایرانی نیز حضور دارند. با توجه به سیل عظیم پناهندگان ال.جی.

بی.تی ایرانی به ترکیه و شرایط سخت یافتن شغل برای پناهجویان 
علی الخصوص ترنس ها، بسیاری به سمت کار جنسی سوق داده 
به  ارائه خدمات  برای  نظیر چتر قرمز که  اند. سازمان هایی  شده 
کارگران جنسی و حمایت از آنان ایجاد شده اند، این جا در ترکیه 
به دلیل کوچک بودن شهرهای پناهنده  اما  نیز فعالیت می کنند. 
پذیر و همچنین جمعیت کم جامعه اقلیت های جنسی برخی برای 
چشم  ها  سازمان  این  کمک  از  دهند  می  ترجیح  نشدن  شناخته 

پوشی کنند تا به عنوان کارگر جنسی شناخته نشوند.
در ایران نیز طرد ترنس ها از سوی خانواده ها، هزینه های باالی 
پروسه گذار و هورمون درمانی، ترنس زن ها و در مواردی ترنس 
مردها را به کارگری جنسی وا می دارد. به عالوه، شلترها و گرم 
نه بخش  نیستند. گاها  برای ترنس ها  امنی  خانه ها چندان محل 
در  ماندن  راه  تنها  و  نیست  پذیرایشان  مردان  بخش  نه  و  زنان 

خیابان است. 
نیز کار جنسی می  ایران  ایرانی، که پیش تر در  میم، ترنس زن 
کرد، پس از آمدن به ترکیه و در دوره پناهجویی نیز از همین راه 
امرار معاش می کند. او می گوید گاهی کارش جنبه ای بیش از 
مردان  با  ارتباط  برقراری  برای  راهی  این  و  دارد  درآمد  کسب 
است. مردانی که گاه از روی کنجکاوی قصد امتحان کردن رابطه 
جنسی با یک ترنس را دارند اما پس از برقراری رابطه احساسات 
یا  و  خشونت  به  منجر  موارد  برخی  در  کنند.  می  پیدا  متناقضی 
کشته شدن فرد ترنس می شود. شاید به همین دلیل است که برخی 
از آن ها از گفتن هویت جنسیتی خود امتناع می کنند. امری که 
قرار  معرض خطر  در  را  ها  آن  جان  دیگر  نوعی  به  است  ممکن 
دهد. بعضی از آن ها در حین رابطه متوجه جنسیت فرد می شوند 
و خشم ناشی از ترنس ستیزی آن ها ممکن است به قیمت جان 

کارگر جنسی ترنس تمام شود. 
نداشتن  برای کار جنسی قلمداد می کند،  میم مزیت دیگری که 
دلیل  به  کار  محل  از  که  است  آمده  پیش  بسیار  است.  کارفرما 
آشکار شدن هویت جنسیتی اش پس از چند هفته و یا چند روز 

اخراج شده، هرچند وضعیت برای همگان یکسان نیست. 
برخورد قانونی در سرتاسر جهان نیز با کار جنسی متفاوت است. 
کشورهایی همچون ایران که به شکل کامل کارجنسی را ممنوع 
کرده اند و عموما نیز در کنترل آن ناموفق هستند. در کشورهایی 
یافته و تشکیالتی غیرقانونی  همچون روسیه کار جنسی سازمان 
است. در کشورهایی مانند سوئد، فرانسه، کانادا و بخش هایی از 
ایاالت متحده، این خریدار سکس است که مورد مجازات قرار می 
گیرد. در وضعیتی که نبود اتحادیه و بیمه شرایط را برای کارگران 

جنسی سخت تر می کند. کشورهایی مانند آلمان و یا بخش های 
های  آزمایش  و  مشخصات  و  نام  ثبت  شرط  به  تنها  استرالیا  از 
مرتب بیماری های مقاربتی اجازه فعالیت قانونی به آن ها را می 

دهند. 
خرید سکس(  انگاری  خرید سکس)جرم  تقاضای  به  دادن  پایان 
که در فرانسه و کانادا با هدف کاهش آسیب به کارگران جنسی 
ها  فمینیست  رادیکال  گفتم  تر  پیش  که  همانگونه  و  شد  آغاز 
معکوس  نتیجه  نهایت  در  هستند،  آن  طرفداران سرسخت  از  نیز 
با  کرد.  زیرزمینی  پیش  از  بیش  را  سکس  تجارت  بازار  و  داده 
اجرایی شدن قانون ممنوعیت خرید سکس، آمار کارگران جنسی 
که خیابان عرصه فعالیت آنان بود به سرعت کاهش یافت و این 
به معنای زیرزمینی شدن کار جنسی  نه معنای کاهش خرید که 
از  فرانسه صورت گرفته است، پس  تحقیقاتی که در  به  بنا  بود. 
به  دیدند  قوانین در سال 20۱6، خریداران سکس که می  تغییر 
شکل قانونی خود را به خطر انداخته اند، بیش از گذشته تقاضای 
سکس حفاظت نشده می کنند)۱(. به این ترتیب، با تغییر قوانین 
مقاربتی  های  بیماری  به  کارگران جنسی  ابتالی  آمار  فرانسه  در 
افزایشی ناگهانی داشته است، هرچند هرگونه اظهار نظری درباره 
شیوع HIV هنوز زود است اما آن چه که به نظر می رسد شکست 
این ایده در عمل است. پژوهش های مشابه در سوئد نیز افزایش 
مشکالت کارگران جنسی پس از تغییر قوانین را تایید می کند.

جرم  نیز   UNAIDS و  الملل  بین  عفو  چون  هایی  )2(سازمان 
زدایی از کارجنسی را بهترین راه برای تضمین رعایت حقوق بشر 
و حقوق کارگران می دانند. مثال موفقی از قانونی کردن خرید و 
فروش سکس نیوزیلند است. این کشور از سال 200۳ خرید و 
فروش سکس را قانونی کرده و بدین ترتیب بدل به لیبرال ترین 
کشور برای کارگران جنسی شده است، البته پرداختن به جزئیات 

طرح خود مطلب مفصل دیگری را می طلبد. 
با هویت جنسیتی دارد  ارتباطی  نه  به هر روی، کارگری جنسی 
یا  و  آزادانه  مردان  و  زنان  است.  به گرایش جنسی  وابسته  نه  و 
به اجبار وارد این مسیر می شوند و بیش از سایرین در معرض 
انواع  به  منجر  خود  که  دارند  قرار  خشونت  یا  و  تجاوز  دزدی، 
آسیب های روانی خواهد شد. بنا به آمار ترنس هایی که به کار 
جنسی مشغولند بیش از افراد سیسجندر کارگر جنسی در معرض 
خشونت های جسمی و جنسی قرار دارند. این خشونت ها نه فقط 
از سوی خریداران سکس که در بسیاری کشورها از سوی پلیس 
فروش  و  خرید  قانونی  شناختن  رسمیت  به  شود.  می  اعمال  نیز 
سکس نه شاید پذیرفته ترین راه برای همگان اما بهترین راه برای 
به  هرچند  تفاوتی  است.  ها  این خشونت  کاهش  یا  و  پیشگیری 
ظاهر کوچک در قوانین ایران و ترکیه)جرم انگاری کامل خرید 
ترکیه  در  جنسی  کار  بودن  قانونی  و  ایران  در  سکس  فروش  و 
مردم  های  سازمان  فعالیت  همچنین  و  کاغذ(  روی  بر  حداقل 
قوانین  عالوه  به  و  جنسی  کارگران  به  خدمات  کننده  ارائه  نهاد 
الئیک جمهوری ترکیه شرایط کارگران جنسی را در این کشور تا 

حدودی مطلوب تر از ایران کرده است. 

پانوشت ها:

1-https://www.opendemocracy.net/en/beyond-

trafficking-and-slavery/impact-of-swedish-model-

/in-france-chronicl

2-http://swexpertise21.nl/wp-content/up-

loads/2015/07/Levy-2014-Swedens-abolitionist-

discourse-and-law-effecten.pdf
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□ جنون های ادواری

شعری از محمد مهدی پور

شــــــــــــعر
برای اسماعیل و نیشکرهای تلخ جنوب

اسماعیل
 باتوم ها مسالمت آمیز نمی دانند

وقتی که گوشت
شکل خودش را جمع کند

و هوا
توی گوش های از خون رفته

النه کند
جنون های ادواری با دست های مکرر

در گرفتن
در بریدن

هوا را پس خواهند زد
چنان وحشی
چنان سنگین

که حضور مشت صدباره شود
اسماعیل

دستت را که باال می بردی
آرزوها پرتاب می شدند

به شکل ستاره
که عبورش را از ما گریخته بودند

به شکل منحنی های پرواز
شکل هالل های ایستاده بر شانه ها

و نیشکرانی تلخ
از سایه ی این خون
که پاشیده روی میز

پاشیده روی دفتر بازجویی
و همین طور

اتاق که بیهوش افتاده است
میان تو و آن ها

آن ها که خود به گناه خویش معترف بودند
معترف بودند

به مشت های کوبیده بر دندان ها

معترف بودند
به ناخن های فشرده از کبود

و عبور خون از میانه ی این دندان چپ
که سال هاست کندنش

را به چوب ها پیوند می دهند
چوب های آهنی

ایستاده در سایه ی گازوئیل ها
و صدایی که به باال بردن فرمان می داد.

سرد است اسماعیل
سرد است

و من بر چشمه های مغموم
هوس راه هایی را می برم

که شکلشان از پاها کوفته است
و پتک هایی از استخوان

که شکل پا را سبز می کنند

چنان که گندم
به شکل عبورهای پیوسته

چشم را دور می برد
سرد است اسماعیل

و آتش ها دور اما روشن

و سیاهی گشوده
چنان تنگ بغل مان کرده

که عبور سرها هیچ چیز را زنده نمی کند

فردا اما که نوبران بادام ها
بر شاخسار قرمز زمین

روشن شوند
همه ی بیابان را خواهم رفت

به شکل افتاده های پا
و دست هایی که به شکل مشت

بلند می شوند

می خواهم حرف بزنم اسماعیل
اما حرف که می زنم
آن دندان های پریده

می پرند میان من و حرف های ما
می پرند میان من و نان ها

می پرند روی ساقه ی نیشکرها
این سطرها تا کجا می روند
این سطرها تا کجا می برند

نمی دانم اسماعیل
من اما

هر روز را بندی می کنم
برای ادامه

تا آفتاب بر ما تابیدن بگیرد
به شکل عمودهای نور

و رشته هایی که باران را
پرتاب می کند

سرد است اسماعیل
و خنده از دهان باز ما
هجرت خواهد کرد

به تصویر بیرون
و قاب می شود.
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وزارت فرهنگ و ارشاد از تابستان سال گذشته و با آغاز بحران 
بازار کاغذ در ایران با تشکیل "کارگروه سامان دهی کاغذ" به 
عنوان متولی دولتی برای رتق و فتق نوسانات قیمت، وارد بازار 
کاغذ شد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی باالدستی در واردات از 
جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی  و همچنین بخش خصوصی 
اردیبهشت  در  کند.  هموار  دولتی،  ارز  با  کاغذ  واردات  برای  را 
ماه گذشته اما حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد از تخلف 
به  اقدام  دولتی  ارز  با  که  بازرگانی  شرکت   ۱۳0 مالی  گسترده 
واردات کاغذ کرده و سپس بخش اعظم این ورادات را در بازار 
حسین  اظهارات  به  بنا  داد.  خبر  بودند،  رسانده  فروش  به  آزاد 
دولتی  ارز  با  کاغذ  تن  هزار  از 260  بیش  در سال ۹7  انتظامی 
با  شده  خریداری  کاغذهای  این  از  درصد   ۱0 تنها  اما  شد  وارد 
انتشاراتی  و  مطبوعاتی  کنندگان  مصرف  دست  به  دولتی  ارز 
رسید. دولت حسن روحانی در تصمیمی بی نتیجه، اعالم کرد که 
صنعت،  وزارت  از  کاغذ  واردات  برای  ارز  تخصیص  کارگروه 
می  منتقل  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  تجارت  و  معدن 

شود. در ادامه این اقدامات کمیته ای نیز به منظور »سامان دهی 
کاغذ مطبوعات« زیرنظر معاونت مطبوعات داخلی این وزارتخانه 

تشکیل شد.
این تصمیمات اما تا به حال مانع رشد قیمت کاغذ نشده است. آن 
گونه که به گزارش روزنامه »همدلی« کمیته سامان دهی تعطیل 
شده و قیمت کاغذ به ۱8 هزار تومان برای یک کیلوگرم رسیده 
بیشتر شده  برابر  پنج  با مدت مشابه سال گذشته،  که در مقایسه 

است. 
محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران 
در  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کاغذ  کارگروه  در  رسانه 
گفتگویی که به تازگی با خبرگزاری مهر انجام داده، از یک فساد 
و  برداشته  پرده  مطبوعات  کاغذ  واردات  در  تومانی  میلیارد   40
البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است. به گزارش 
فرهنگی  کمیسیون  عضو  فر  پژمان  نصراهلل  تسنیم،  خبرگزاری 
مجلس نیز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه خبر از احتکار ده ها هزار تن 

کاغذ از سوی دالالن داد.
گذشته از فساد گسترده در واردات کاغذ و به وجود آمدن پدیده 
بازار  بازار این محصول، عامل دیگر ایجاد بحران در  احتکار در 
کاغذ، عدم توزیع منصفانه و سهمیه بندی کاغذ بین چندگانه های 
مصرف  شامل  است؛  کاغذ  کننده  مصرف  انتشاراتی-مطبوعاتی 
تبلیغاتی  های  شرکت  مانند  باال  حجم  در  آزاد  صورت  به  کننده 
کننده  مصرف  خصوصی،  های  چاپخانه  و  پرتیراژ  مطبوعات  و 
فرهنگی در حجم پایین مثل نشریات خصوصی ناشران مستقل و 
نهادهای کوچک، و مصرف کننده دارای سهمیه باال نظیر نهادهای 

 □ گزارشی از وضعیت صنعت چاپ در ایران؛
گفتگو با یک ناشر 

 جواد عباسی توللی
فعال حقوق بشر

گزارش
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انتشاراتی کشوری یا چاپخانه های دولتی یا مطبوعات حکومتی؛ 
یعنی عدم تناسب فاحشی بین کاغذ عرضه شده به صورت سهمیه 
کاغذ  فروش  خرید  در  منافع  دارای  یا  دولتی  های  بخش  به  ای 
وجود دارد و ازطرفی مصرف کنندگان کاغذ به صورت خرد برای 
مصارف مطبوعاتی و انتشاراتی است که مجبور به خرید کاغذ از 
بازار آزاد هستند؛ و بعضا با استفاده از امکانات قانونی و اداری 
سهمیه های اندکی را دریافت می کنند؛ که معموال حجم مورد نیاز 
چاپخانه  بین  تر،  پایین  تیراژهای  در  تکثیر  و  چاپ  برای  کاغذ 
بسیار،  مبادله می شود. در مواردی  انتشاراتی و فروشنده خرد  و 
بعضا  و  خصوصی  حتی  یا  حکومتی-دولتی  انتشاراتی  موسسات 
سواستفاده  با  یا  آورند  درمی  انحصار  به  را  کاغذی  حجم  منتفع، 
آزاد  بازار  در  و  کنند  می  دریافت  کاغذ  ها،  سهمیه  مجوزها  از 
موارد مصرف کاغذ، خرده  نابسامانی  این  مقابل  در  فروشند.  می 
و  تبلیغاتی  و  مطبوعاتی  های  بخش  کاغذ،  انبارهای  مالکان 
انتشاراتی کوچک تر را، نیازمند خود برای تعیین حجم و قیمت 
کاغذها کرده اند؛ که باتوجه به تعیین نشدن موازین و عدم نظارت 
بازار  در  کاغذ  انواع  از  بسیاری  حجم  اصناف،  و  اتحادیه  توسط 
و  شود  می  رها  آن،  دالالن  و  کاران  کاسب  بین  کاال  این  طویل 
اتحادیه)چاپخانه  ازطرف  چه  متناقض،  امر  این  بر  نظارتی  هیچ 
داران، فروشندگان کاغذ، ناشران( چه از طرف دولت)اداره چاپ 
و نشر ارشاد، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، معاونت توزیع کاال 
اثر  بی  راستای سیاست های  در  ندارد.  بازرگانی( وجود  وزارت 
دولتی و نیز عدم نظارت کافی بر عرضه و توزیع کاغذ در ایران 
گفتگویی را با یکی از ناشران معتبر در تهران که نخواست نامش 

در این گفتگو آورده شود، انجام داده ایم.
در  نشر  حوزه  در  هاست  سال  شما  که  این  به  توجه  با  پرسش: 
تهران فعالیت دارید، عملکرد دولت و بطور اخص  وزارت ارشاد 
در مدیریت بحران پیش آمده در بازار کاغذ را چگونه تحلیل و 

ارزیابی می کنید؟
چاپ  اداره  و  فرهنگی  معاونت  مشخصا  ارشاد  وزارت  ناشر: 
بروکراسی های  انجام  بر  مبنی  برمبنای موازین عادی خود  نشر، 
ناشران خصوصی  از  مطبوعات  و  منتشرات  تحویل  برای  موجود 
و کوچک عمل می کنند و عمال توان یا خواست حمایت تولیدی 
یا اعطای سهمیه مشخص برای تولیدات انتشاراتی را ندارند؛ رشد 
تیر ماه۹7  از  بازار کاغذ  این معضالت در صنف چاپ و نشر و 
مذکور  نهادهای  تسکینی  و  موقتی  اقدامات  با  همیشه  کنون  تا 
کاغذ  خرید  برای  مقطعی  های  سهمیه  اعطای  مانند  بوده،  همراه 
از چند شرکت توزیع کننده وابسته به دولت آن هم با نرخ های 
دولتی  کاغذ  سهمیه  یا  کاغذ؛  آزاد  بازار  از  کمتر)نیمایی(  اندکی 
مراحل  از  پس  و  ناشران  اتحادیه  واسطه  به  هم  آن  قدیم  نرخ  با 
اداری پیچیده و اخذ مجوزهای ملزوم. حتا باوجود وعده طرح های 
خصوصی  نهادهای  به  بهره  کم  تولیدی  وام  اعطای  مثل  حمایتی 
انتشاراتی یا خرید دولتی کتاب )مانند دهه۱۳80( یا تحویل تیراژ 
)همچون  خصوصی  و  مستقل  ناشران  از  منتشره  هرعنوان  از  باال 
ناشران ارگانی و دولتی( که بتواند ناشران را به لحاظ مالی حمایت 
کند، اقدامی صورت نگرفته است. این نهادهای ذی صالح چاپ 
مصرفی  کاالهای  از  را  کتاب  و  فرهنگی  تولیدات  انتشارات،  و 
دیگر منفک نمی کنند و عمال تولید و تکثیر کتاب و مطبوعات را 

به ورطه ی کاالهای مصرفی دیگر می کشانند، با این اینکه این 
تولیدات چه ازلحاظ صرف سرمایه چه از لحاظ سود چه از لحاظ 

حجم تولید قابل مقایسه با کاالهای دیگر نیست.
داشتن  با  ناشران  از  برخی  آمده  خبرها  در  که  طور  آن  پرسش: 
ارتباطات خاص با دستگاه های دولتی و ایجاد رانت توانسته اند 
در سیستم عرضه و توزیع کاغذ در بازار اختالل ایجاد کنند. آیا 

شما به عنوان ناشر از این رانت های ایجاد شده مطلع هستید؟
ناشر: نهادهای خصوصی یا وابسته به دولت به طوری نامشخص 
واردات و تامین کاغذ را در انحصار دارند که نمی توانند یا نمی 
توزیع  چرخه  وارد  مصوب  های  نرخ  با  را  کاغذی  اقالم  خواهند 
کنند. درنتیجه این عدم کنترل تعمدی بازار، حجم باالیی از اقالم 
کاغذ با نرخ ارزی آزاد، توسط شرکت های واردکننده و با واسطه 
های زیادی اعم از توزیع کنندگان کالن و سپس خرِد کاغذ، بدون 
با قیمت  اقالم کاغذی را  این  نظارت تعزیرات کاالهای اساسی، 
های غیرعادی و نه مصوب اتحادیه صنف، عرضه می کنند. این 
اعالم دولت توسط وزارت بارزگانی و برای تولید کاالهای نیازمند 
انبوه  تولیدات  دیگر  و  برچسب  سازی،  جعبه  بندی،  کاغذ)بسته 
برای مصارف مختلف( است که عمال تاثیری بر مصارف مطبوعاتی 
کوچک  و  خصوصی  نشر  و  چاپ  خصوص  به  کاغذ،  انتشاراتی 
ندارد. مشکوک است که شرکت های زیادی با مجوز یا وابستگی 
به اشخاص دولتی واردات عمده کاغذ مصرفی را در دست دارند. 
انبارهای دولتی و تعدد واردکنندگان کاغذ  انباشت کاغذ توسط 
بدتر  نکته  اما  قضایاست؛  این  عامل  سازی  خصوصی  بر  مبتنی 
احتکار محرِز کاغذهای مورد استفاده در چاپ و انتشارات است؛ 
که با تاکید بُنکداران بر خریداری شدن آن ها به نرخ ارزی آزاد، 
توزیع و  بر  نظارت  نبود  مقابل  این قضیه الپوشانی می شود. در 
آن  نشدن،  متضرر  برای  نیز  ُخرد  فروشندگان  آن،  قیمت  تعیین 
به مصرف کننده حجم  بهره،  یا  انباشت  از  ناشی  نرخ  به همان  را 
پایین عرضه می کنند. باوجود ادعای سازمان تعزیرات و نهادهای 
قضایی، جز ضبط و اعالم چند مورد، تخلف عمده دیگری معرفی 
نمی شود و این امر نیز تاثیری محسوسی بر آن چه در بازار کاغذ 
حاکم است، نمی گذارد. اگرچه اکنون فقط چند شرکت رسمی و 

معتبر برای فروش کاغذ با نرخ مصوب وجود دارند. 
قرآنی  های  فعالیت  ترویج  و  تبلیغ  مدیر  امیرنیا  اصغر  پرسش: 
وزارت ارشاد، مرداد ماه گذشته خبر از اعطای مقادیر زیادی کاغذ 
به صورت یارانه ای به 4 ناشر داد که این ناشران نیز در عوض 
دریافت این صلت از وزارت ارشاد، تنها می بایست ۱۱ هزار جلد 
در  نیز  را  ارشاد  وزارت  بخشی  حاتم  این  آیا  کنند.  چاپ  قرآن 

راستای عدم توان کنترل دولت بر بازار کاغذ می دانید؟ 
ترویج  بر  مبنی  های حکومت  سیاست  در  همیشه  امر  این  ناشر: 
ارزش ها به وسیله موسسات انتشاراتی وابسته و تبلیغات حکومتی 
نهادهای  تمامی  برای  داشته؛  وجود  کتاب  و  انتشارات  قالب  در 
اعتراض  برای  توانی  و  است  روشن  امر  این  خصوصی  فرهنگی 
عادی  های  سهمیه  اعطای  عدم  باوجود  حتی  ندارد.  وجود  آن  به 
به ناشران، باز هم ناشران کوچک یا فرهنگی یا ضدجریان، نمی 
توانند این عدم توازن را بهانه ای برای مطالبه سهمیه بدانند. ضمن 
این که معاونت فرهنگی ارشاد نه تنها خود را ملزم به توضیح نمی 
نشر  در صنعت  الزامی  و  عادی  امری  عنوان  به  را  آن  بلکه  داند 
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عکسماه

 استادیومی در کابل؛ ابراز همبستگی زنان افغانستانی با سحر خدایاری که در اعتراض به صدور حکم حبس علیه اش به دلیل ورود 
به استادیوم آزادی و تماشای فوتبال، خود را مقابل دادگاه به آتش کشید و پس از چندی جان سپرد. وی به دختر آبی معروف شد.

کشور مطرح می کند.
پرسش: به گفته مدیر مسئول انتشارات ارمغان طوبی، وزارت 
ارشاد برای هر ناشر با توجه به میزان فعالیتش، کاغذ یارانه ای 
در نظر می گیرد. این مساله باعث شده که افراد و ناشرانی که 
از  ای  یارانه  کاغذ  بیشتری  سهم  بتوانند  دارند  بیشتری  روابط 
دولت دریافت کنند. و به نحوی که در خبرها شنیده می شود، 
بازار آزاد به  برخی از این افراد کاغذ دریافتی از دولت را در 
چند برابر قیمت به فروش می رسانند. آیا وزارت ارشاد راهکار 
مشخصی برای جلوگیری از فساد در این زمینه ارائه داده است؟

ناشر: سواستفاده از ضوابط و ارتباط های دولتی بعضی ناشران 
و موسسات از قضا خصوصی و خرده مالک برای اخذ مجوزهای 
صوری یا دورزدن های قانونی، برای ناشران واقعی و متعهد به 
ایده که نمی خواهند از این امکان سوءاستفاده کنند، قابل مطرح 
بینند؛ چراکه  می  قضیه ضربه  این  از  که  هرچند  نیست،  کردن 
فضای کاالیی شده تولید کتاب و حجم باالی عناوین مشابه به 
هم یا عناوین بی کیفیت قابل کنترل نیست و درعین حال برای 
آن ناشران متخلف کامال توجیه قانونی دارد. بسیاری کتب در 
اعالم وصول می شوند و سهمیه  تیراژهای صوری  و  ها  عنوان 
می  منتفع  امر  این  از  که  موسساتی  کنند؛  می  دریافت  کاغذ 
شوند عمدتا از روابطی در اتحادیه ناشران و اداره چاپ و نشر 
برخوردارند که امکان شکایت از آن ها را می گیرد. از آن جایی 
که اتحادیه ناشران، متولی تایید عناوین و اعطای سهمیه کاغذ 

است، قاطعیتی بر ناشران متخلف ندارد؛ ضمن این که کنترلی بر 
مصرف کاغذ سهمیه ای نیز وجود ندارد و معاونت فرهنگی صرفا 
به تخلفات حقوقی به گفته خودشان خارج از موازین محتوایی 
تخلفات  درمورد  ای  ضابطه  بنابراین  کند،  می  نظارت  ناشران 
مالی یا کتاب سازی بعضی ناشران ندارد. کما این که با مصرفی 
شدن کتاب به عنوان یک کاالی انبوه و نازل، هر راهکاری برای 
مقابله با این فساد از بین می رود. در نتیجه کتاب های با کیفیت 
و دارای محتوای ناشران مستقل و متعهد، به معضل تیراژ پایین 
ضابطه  این  شدن  مطرح  شوند.  می  دچار  تر  گران  قیمت  و  تر 
ابتدای ۹2 بسیار چالش برانگیز بود و همواره بین مسئوالن  از 
معاونت  باالدست  نهاد  که  این  بر  مبنی  هایی  اختالف  ربط  ذی 
نظارت ارزیابی و معاونت فرهنگی متولی ممیزی و تایید مجوز 
انتشار است وجود داشته، کما این که بخشی از وزارت ارشاد 
که  کنند  واگذار  ناشرانی  به  را  محتوا  بررسی  است  تالش  در 
از  ندارند.  ها و ممیزی های موجود  مقراض  با  تعارضی  ازقضا 
تناقضات  از  کشور  در  فرهنگ  اجرایی  سیاست  که  جایی  آن 
زیادی برخوردار است و ارکان مختلف حکومت تالش می کنند 
تا عرصه فرهنگی و تولید محتوا را از پایین و از ریشه نظارت 
اتحادیه  در  نفوذان  ذی  یا  نمایندگان  یا  مسئوالن  معموال  کنند، 
ابراز نظر نمی کنند تا در نهایت تصمیمات از باال گرفته شود؛ 
و این درحالی است که ناشران مستقل و متعهد یا تعاونی های 
ندارند.  را  امور  این  در  مشارکت  یا  نظر  اظهار  امکان  ناشران، 
علی رغم این که محتمل است اتحادیه متشکل ناشران ثروتمند 
و بزرگ تر به همراه ذی نفوذان در رابطه با دولت، این شکل از 

ممیزی را به اجرا در بیاورند.
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در  آرامش  از  مملو  ای  زندگی  و  امنیت،  و  به صلح  یابی  دست 
سایه این دو رکن مهم، از اولین خواست های بشر از ابتدای تاریخ 
تاکنون بوده و اقدامات مختلفی در ادوار تاریخ، برای تحقق این 
با  همواره  صلح  به  یابی  دست  است.  گرفته  صورت  واال  آرمان 
چالش های مختلفی رو به رو است که یکی از اساسی ترین آن 
ها، معنا و مفهوم های متفاوت در برهه های مختلف از آن است. 
در جهان امروزی صلح غالبا مصداق رعایت اصول حق حاکمیت، 
آنان،  نمایندگان  و  کشورها  مصونیت  رعایت  حقوق،  برابری 
احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و 
حل و فصل اختالفات به روش مسالمت آمیز تلقی می شود. اما با 
توجه به حرکت جهان به سمت گلوبالیزه شدن و پیدایش تهدیداتی 
متفاوت نسبت به گذشته، این تعریف از صلح و امنیت رفته رفته 
دست خوش تغییر و مصادیق دیگری برای آن نمایان شده است. 

بعد از جنگ جهانی دوم که به عنوان مرگ بارترین جنگ تاریخ 
بر  کشته  نفر  میلیون   85 تا   70 حدود  و  شود  می  شناخته  بشر 
جای گذاشت، تأثیرات فاجعه بارش جامعه جهانی را دربرگرفت و 
هرچه بیش تر الزام بر وجود سازمانی جهانی، برای نظارت بر صلح 
و امنیت در سطح بین الملل را در چشم اندازه آینده ملت ها قرار 
می داد. جنگ جهانی دوم، این جنگ خانمان سوز، چنان چهره دنیا 
را تغییر داد و هراس از وقوع جنگی دیگر دل میلیون ها انسان را 
آن چنان به لرزه درآورده بود، که وجود تشکیالتی قدرتمند برای 

جلوگیری از بروز دوباره چنین فاجعه ای، خواستی همگانی بود.

پیروز در جنگ دوم جهانی، سازمان ملل  این رو کشورهای  از 
تأسیس  ملل«  »جامعه  جای  به  ۱۹45میالدی  سال  در  را  متحد 
سال  در  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  ملل  جامعه  گرچه  کردند. 
۱۹20میالدی و در جهت پیشگیری از بروز جنگ از طریق امنیت 
طریق  از  المللی  بین  اختالفات  حل  و  سالح  خلع  جمعی،  دسته 
و  نداشت  موفقی  عملکرد  چندان  اما  بود،  آمده  وجود  به  مذاکره 

نتیجتا سازمان ملل متحد با اعضایی بیش تر جایگزین آن شد.
امضاء  را  متحد  ملل  منشور  که  با 5۱ عضو  متحد  ملل  سازمان 
کردند کارش را آغاز نمود و در حال حاضر ۱۹۳ کشور دارای 
عضویت در این سازمان هستند. منشور ملل متحد نیز سندی است 
که اهداف، فعالیت ها، سازمان، نحوه کار و نهادهای وابسته به آن 
را تعیین می کند و حکم اساس نامه سازمان ملل متحد دارد که 

متشکل از یک دیباچه و ۱۹ فصل است.
و  ملل  سازمان  اهداف  بیانگر  متحد،  ملل  منشور  اول  فصل 
است.  جهانی  صلح  و  امنیت  حفظ  و  تأمین  جهت  آن  اقدامات 
ارکان  ترین  مهم  زمره  از  نیز  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
همین سازمان به حساب می آید و به صورت ویژه وظیفه حفاظت 
از  متشکل  که  است  دار  عهده  را  المللی  بین  امنیت  و  صلح  از 
اعضای دائمی)5 کشور( و دارای حق وتو )جلوگیری از تصویب 
پیش نویس( و اعضای انتخابی )۱0 کشور( برای دوره های دو 
از کشورهای:  امنیت عبارتند  ساله است. اعضای دائمی شورای 

آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین.
مهم ترین عامل تشکیل و وظیفه سازمان ملل متحد برقراری صلح 
و امنیت، خلع سالح، پاسداری از حقوق بشر و دمکراسی است. 
گرچه با گذشت زمان حیطه فعالیت های سازمان ملل گسترش 
یافت، اما پاسداری از صلح و امنیت جهانی در اشکال گوناگون، 
از  بعد  اکنون  ماند.  باقی  این سازمان  وظیفه  ترین  مهم  همچنان 
گذشت 74 سال از بدو تشکیل سازمان ملل، نکته ای که حائز 
تحقق و  راستای  در  ملل  بررسی عملکرد سازمان  است،  اهمیت 
دست یابی به این مهم)صلح( و میزان موفقیت آن در سطح جهان 

است.

سازمان ملل متحد؛ صلح و امنیت جهانی از اراده تا عملکرد ■
اجتماعی

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

عکس از انستیتو صلح آمریکا
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که  رسانده  تصویب  به  صلح  برقراری  راستای  در  مختلفی  های 
کشمیر،  قبرس،  های  قطعنامه  به  توان  می  ها  آن  ترین  مهم  از 
عراق، کوزوو، سودان، فلسطین و لبنان اشاره کرد. اما با توجه به 
تصویب این قطع نامه ها و تالش های مستمر برای برقراری صلح 
و امنیت جهانی، همچنان در تعدادی از این کشورها و مناطق، از 
جمله فلسطین و کشمیر صلح پایدار برقرار نشده است و مدام این 

مناطق از جهان شاهد درگیری ها و نزاع های خونین است.
سازمان ملل متحد در راستای حفظ و پایداری صلح، عملیاتی را 
تحت عنوان »عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد« تعریف و در 
دستور کار خود قرار داده، تا بر اساس آن ملل متحد برای ایفای 
نقش در اجرای امنیت دسته جمعی با استفاده از اختیاراتش، بتواند 
عملیات )عملیاتی در خصوص( حفظ صلح انجام دهد و از این رو 
نیروهای حافظ سازمان ملل نیز شکل گرفت و مسئولیت اجرای 
عملیات آن به عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته شد. 
این نیروها که به نام »کاله آبی ها« شناخته می شوند، متشکل از 
نیروهای نظامی و غیرنظامی هستند و از زمان شکل گیری آن در 
سال ۱۹48میالدی تاکنون بیش از 75 عملیات در مناطق مختلف 

جهان برای جلوگیری از جنگ و برقراری صلح انجام داده اند.
نیروهای کاله آبی سازمان ملل متحد در حال حاضر ۱4 مأموریت 
حفظ صلح مختلف در جهان با تعداد ۱00 هزار نفر نیرو از جمله 
لبنان،  خاورمیانه،  مرکزی،  آفریقای  پاکستان،  و  هند  مرز  در 
صحرای  سودان،  دارفور  کوزوو،  کنگو،  قبرس،  مالی،  هائیتی، 
غربی و سودان جنوبی را ترتیب داده است. یکی از طوالنی ترین 
ماموریت های کاله آبی ها در کشور لبنان بود که از سال ۱۹78م 
تا 20۱7م در مرز لبنان و اسرائیل برای ممانعت از درگیری های 
از  متشکل  نیروها  این  و  داشتند  حضور  منطقه  این  در  احتمالی 

همکاری 40 کشور بودند.
اما همان طور که پیشتر اشاره شد، عملیات ها و عملکرد سازمان 
تالش  وجود  با  امنیت،  و  صلح  برقراری  راستای  در  متحد  ملل 
مستمر از موفقیتی تام و کمال برخوردارنبوده و انتقادهای فراوانی 
نسبت به این عملکرد و عملیات ها وجود دارد. در سال های اولیه 
ابر قدرت ها  افزایش اختالفات میان  از جنگ جهانی دوم،  پس 
خصومت  از  فضایی  سرعت  به  منافع  ارجحیت  و  گرفت  شدت 
و بی اعتمادی را به ویژه درباره یونان، ایران، اندونزی، لبنان و 
سوریه به وجود آورد. بنابراین، از همان ابتدا رقابت رو به رشد 
میان قدرت های بزرگ، توانایی سازمان ملل متحد را برای مقابله 
با این بحران ها با موانع عمده ای مواجه کرد. نداشتن اتفاق نظر 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  بین  طلبی  قدرت  از  برآمده  و خصومت 
اتحاد جماهیر شوروی)سابق(، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
را از پا درآورد، از این رو، اجرای مفاد منشور ملل متحد برای 
حفظ صلح با دشواری هایی مواجه گشت. عالوه بر این، شورای 
های  درگیری  درباره  که  ای  ویژه  های  گیری  تصمیم  در  امنیت 
هرچند  خورد.  کرد، شکست  اتخاذ  و کشمیر  فلسطین  اندونزی، 
منازعات، صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته بود، شورای 
امنیت تحت فصل هفتم منشور و امنیت دسته جمعی اقدامی انجام 
نداد. بدین ترتیب، با این که جنگ ها همچنان به روال خود ادامه 
داشت، هیچ گونه اقدام نظامی، اقتصادی یا قهری برای جلوگیری 
در  تنش  کاهش  با  سرد،  جنگ  پایان  از  بعد  نشد.  اتخاذ  ازآن 
شورای امنیت سازمان ملل، روند صلح ملموس تر شد و سازمان 
ملل توانست در مقابل درگیری ها توانایی پاسخ گویی بیشتری 
داشته باشد. در دهه ۹0 میالدی شمار نیروهای درگیر سازمان ملل 
متحد در خاتمه دادن به نزاع  ها افزایش یافت و تمرکز شورای 
بین جوامع متمایل  به جنگ های داخلی و خشونت های  امنیت 
شد. با پایان جنگ سرد، تعداد عملیات حفظ صلحی که سازمان 
ملل انجام می داد، افزایش چشمگیری به دنبال داشت. در فاصله 

سنجش عملکرد و موفقیت سازمان ملل متحد، نیازمند فاکتورهای 
راستای  در  عملکردش  از  همواره  سازمان  این  است.  گوناگون 
اهدافی که بر پایه آن بنیان نهاده شده به خود می بالد و یکی از 
دستاوردهای مهم آن که به عنوان تأییدی بر عملکرد پیروزمندانه 
صلح  جایزه  هشت  کسب  شود،  می  گرفته  مدنظر  ملل  سازمان 

نوبل است.
پیدایش  از  بعد  این که  با وجود  نیز  و  ها  این  موفقیت  تمام  با 
تاکنون، جهان هنوز سومین  از سال ۱۹45میالدی  سازمان ملل 
جنگ جهانی را به خود ندیده، اما عاری از جنگ هم نبوده، بلکه 
های  جنگ  شاهد  جهان  سازمان،  این  ساله   74 عمر  طول  در 
کره  جنگ  و  یوگسالوی  جنگ  ویتنام،  جنگ  جمله  از  خونینی 
گرفته تا جنگ های افغانستان، عراق، سوریه و... بوده که چهره 
جهان را همواره ماتم زده کرده است. به همین جهت کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد، علی الخصوص کشورهایی که موجبات 
های  سیاست  به  بارها  کردند،  فراهم  را  سازمان  این  پیدایش 

دوگانه و نقض منشور سازمان ملل متحد متهم شده اند.
گذشته از تاریخچه این سازمان، عملکردش و نقدهایی که به آن 
وارد می آید، سازمان ملل متحد در حال حاضر اهداف و برنامه 
های متنوعی را دنبال می کند و حیطه فعالیت هایش نسبت به 
گذشته بسیار گسترده تر شده است. اهداف کلی سازمان ملل به 

طور خالصه عبارتند از:
-حل اختالفات میان کشورها به صورت صلح آمیز

-تالش برای صلح و امنیت بین المللی
-توسعه روابط دوستانه میان کشورها

-تالش برای توسعه حقوق بشر و عدالت
-فقرزدایی در سطح جهانی و توسعه

سازمان ملل متحد و استقرار صلح جهانی
اهمیت  بر  متحد صراحتًا  ملل  منشور سازمان  ماده یک  اول  بند 
برقراری صلح تاکید دارد و بندهای ۳،2 و 4 نیز در راستای همین 
هدف، به عنوان مکمل های این بند و تضمین کننده آن هستند: 
»حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به دست آوردن 
کردن  برطرف  و  جلوگیری  برای  موثر  جمعی  دسته  اقدامات 
متجاوزانه  عمل  هرگونه  ساختن  متوقف  و  صلح  علیه  تهدیدات 
موجبات  آوردن  فراهم  و  کننده صلح  نقض  اقدامات  سایر  یا  و 
تعدیل و حل و فصل اختالفات بین المللی و یا شرایطی که ممکن 
است منجر به نقض صلح شود، با شیوه های مسالمت آمیز و بر 

طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل«.
با توجه به این ماده، اهمیت شکل گیری و ماهیت سازمان ملل 
متحد بیشتر از پیش آشکار می شود. سازمان ملل متحد می کوشد 
از راه های مختلف، مستقیم و غیرمستقیم، صلح را ترویج کرده 
و برای مهار مناقشه های موجود میان کشورها، از طریق میانجی 
جنگی  هرگونه  بروز  از  صلح،  حافظ  نیروهای  اعزام  تا  گری 
از جنگ، می  پیشگیری  زمینه  در  آن،  بر  جلوگیری کند. عالوه 
به  و  نماید  رسیدگی  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  به  کوشد 
برای حل  بستری  وگو،  گفت  و  دیپلماسی  برای  مرکزی  عنوان 
مسالمت آمیز اختالف ها و راهی برای برطرف کردن مناقشات 
پیش از شروع آن ها، ارائه دهد و هنگام بروز بحران های بین 
المللی به عنوان کانونی اصلی در پی کاستن از تنش ها و شروع 
مذاکرات خدمت می کند. سازمان ملل متحد همچنین با مجموعه 
و  ترویج  به  توسعه،  به  کمک  طریق  از  نیز  و  الملل  بین  حقوق 

ارتقاء صلح یاری می رساند.
سال  مصوب   ۱۱/2۳۹ شماره  نامه  قطع  طبق  بر  ملل  سازمان 
۱۹84، همانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، صلح را به عنوان یک 
بتوانند در فضایی مملو از  تا  انسان ها در نظر گرفته  برای  حق 
نامه  قطع  تاکنون  ملل  سازمان  کنند.  زندگی  امنیت  و  آرامش 
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ملل  سازمان  در  نظامی  های  هزینه  مند  ضابطه  دهی  گزارش 
است، که باعث شفافیت بیشتر در مسائل نظامی می شود.

کودک  میلیون  دو  حدود  گذشته،  دهه  در  مناقشات  درجریان 
با سالح های سبک و اسلحه کوچک؛ شامل هفت تیر، تفنگ، 
پنج  و  کشته  دستی،  انداز  موشک  و  دستی  نارنجک  خمپاره، 
هایی  سالح  چنین  وجود  شدند.  معلول  نیز  دیگر  نفر  میلیون 
قاچاق  سندیکاهای  فاسد،  مأموران  اسلحه،  دالالن  دردست 
ویرانی  و  مرگ  تواند  می  دیگران  و  ها  تروریست  موادمخدر، 
ملل  سازمان  بیاورد.  جهان  سراسر  های  خیابان  و  شهرها  به  را 
می کوشد تجارت غیرقانونی این سالح ها، سالح های انتخابی 
تروریست ها، جنایت کاران و نیروهای غیرمنظم را مهار کند. 
کشورهای عضو در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت 
سال  در  سبک  های  سالح  و   کوچک  های  سالح  غیرقانونی 
200۱، در راستای تدابیری برای تقویت همکاری بین المللی در 

جهت مهار تجارت غیرقانونی سالح ها به توافق رسیدند.
سازمان ملل متحد و پاسداری از حقوق بشر

یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل متحد، ایجاد مجموعه 
ای فراگیر از قوانین حقوق بشر است که همه ملت ها می توانند 
در آن ها سهیم باشند و از آن ها پیروی کنند. سازمان ملل متحد 
همچنین ساز و کارهای موثری برای حمایت از حقوق بشر، به 
و  ترویج  برای  و  است  آورده  به وجود  جهان  مردم سراسر  نفع 

پایبندی به اعالمیه جهانی حقوق بشر می کوشد.
سازمان ملل متحد در تالشی چشمگیر حقوق بشر را به شیوه های 
بسیار متنوعی ارتقاء می دهد. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل 
متحد، نگرانی ها و مسائل را با دولت ها مطرح می کند، در برابر 
موارد نقض حقوق بشر واکنش نشان می دهد و برای جلوگیری 

از آن ها اقدام می کند.
به  مربوط  مهم  مسائل  متحد،  ملل  عالی  کمیساریای  و  دبیرکل 
جمله  از  بشر،  حقوق  مسائل  و  وضعیت  درباره  را  بشر  حقوق 
مرگ،  های  مجازات  کاهش  و  تخفیف  و  زندانیان  با  رفتار 

محرمانه با دولت ها در میان می گذارند.
به موجب بعضی از معاهده های حقوق بشر ملل متحد، افراد می 
توانند علیه دولت ها برای نقض حقوق خود، مشروط به انجام 
بعضی از پیش شرط ها، از جمله استفاده کامل از همه راه حل 

های داخلی، شکایت کنند.
ایجاد  براي  مهمي  نامه  قطع   2006 مارس   ۱5 عمومي  مجمع 
شوراي حقوق بشر به منظور جایگزیني با کمیسیون حقوق بشر 
اصلي گفت  مجمع  عنوان  به  بشر  تصویب کرد. شوراي حقوق 
وگو و همکاري براي حقوق بشر خدمت مي کند. تمرکز آن بر 
کمک به کشورهاي عضو ملل متحد براي رفع نیازهاي خود در 
زمینه حقوق بشر از راه گفت وگو، ظرفیت سازي وکمک هاي 
فني است. این شورا همچنین توصیه هایي به مجمع عمومي براي 
توسعه بیش تر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه مي 
دهد. شوراي جدید در مقایسه با 5۳ عضو کمیسیون حقوق بشر، 

47 عضو دارد. 
دفتر کمیساریای عالی یاری رسان تمام این تالش ها است. این 
فعالیت  انجام  طریق  از  فنی  های  ارائه کمک  با  همچنین  دفتر 
درباره  مشورت  ارائه  و  قضات  و  پلیس  آموزش  مانند  هایی 
نهادهای قوه قضاییه و حقوق بشر ملی به دولت ها برای انجام 
است.  رسان  کمک  بشر  حقوق  زمینه  در  خود  های  مسئولیت 
هایی  ماموریت  شامل:  صلح،  حفظ  عملیات  از  بسیاری  اینک 
برای محافظت و ترویج حقوق بشر مردم جهان درحوزه فعالیت 
این عملیات تعریف می شوند. سازمان ملل متحد از پاسخگویی 
برای موارد نقض شدید حقوق بشر بین المللی و حقوق و قوانین 

بشردوستانه نیز حمایت می کند.

در  سریع  خیلی  صلح  حفظ   20۱۱ اواخر  تا   ۱۹88 های  سال 
شرایط پس از جنگ سرد امکان پذیر شد.

اما اگر کمی به دوران حاضر و بعد از سال 20۱۱ نزدیک تر 
شویم، همین اتفاق در قبال جنگ در کشورهایی مانند اوکراین، 
سوریه و لیبی رخ داد. اقدامات شورای امنیت سازمان ملل بارها 
به دلیل اختالفات بی نتیجه ماند و جنگ همچنان بعد از چندین 

سال در این کشورها جریان دارد.
پایان جنگ سرد،  از  بعد  الخصوص  این سالیان، علی  در طول 
سازمان ملل می کوشد عملیات حفظ صلح و امنیت را به روش 

های مختلفی همچون موارد زیر، به اجرا در بیاورد:
-استقرار پیشگیرانه
-حفظ صلح سنتی

-کمک به اجرای توافقات
-حمایت از تحویل کمک های بشردوستانه

-بازسازی دولت های ورشکسته
-اجرای آتش بس

-اجرای صلح
جهانی،  امنیت  و  صلح  استقرار  برای  ها  تالش  این  جوار  در 
تهدیداتی که وجود دارند و روند امنیت و صلح را به خطر می 
اندازند نیز بسیار شکل پیچیده تری به خود گرفته و عموما آن ها 

را به موارد زیر، دسته بندی می کنند:
-تهدیدات سیاسی

-تهدیدات اقتصادی
-تهدیدات اجتماعی

-تهدیدات نظامی
-تهدیدات زیست محیطی

متحد،  ملل  سازمان  نظر  در  نیز  و  امروز،  دنیای  در  رو  این  از 
فقر،  بلکه  شود،  نمی  تلقی  نظامی  رویارویی  عدم  صرفا  صلح 
گرسنگی، نبود دمکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر 
و... به عنوان تهدیداتی بالفعل برای امنیت و صلح جهانی قلمداد 

می شوند. 
خلع سالح و کنترل تسلیحات

یکی دیگر از راه های برقراری صلح و امنیت که سازمان ملل در 
راستای آن تالش می کند، کنترل و نظارت بر تسلیحات کشتار 
امنیت  تهدیدکننده  و  متخاصم  کشورهای  سالح  خلع  و  جمعی 
جهانی است. خلع سالح، جایگاهی مهم در تالش های سازمان 
ملل برای استقرار صلح و توسعه در دنیایی امن تر دارد. سازمان 
ملل از طریق نهادهای خود که مسئول رسیدگی به مسائل خلع 
المللی که  بین  نهادهای  و  از مجامع  با حمایت  و  سالح هستند 
تعیین  منظور  به  هستند،  زمینه  این  در  مذاکره  انجام  مسئول 
فعالیت  سالح  خلع  برای  جانبه  چند  اصول  تقویت  و  معیارها 
برای  را  الزم  ابزار  ملل،  سازمان  طریق  از  کشورها  کند.  می 
موافقت  رعایت  تأیید  و  دیگر  یک  به  اطمینان  و  اعتمادسازی 

نامه ها در اختیار دارند.
مذاکرات  مانند  ملل،  سازمان  حمایت  با  جانبه،  چند  مذاکرات 
نامه  موافقت  از  گسترده  طیفی  انعقاد  به  سالح،  خلع  کنفرانس 
پیمان  ای،  هسته  هاي  سالح  تکثیر  عدم  پیمان  جمله  از  ها، 
برای  هایی  پیمان  و  ای  هسته  های  آزمایش  ممنوعیت  فراگیر 
ایجاد مناطق عاری از سالح های هسته ای، منجر شده است. به 
عالوه، نهادهایی برای کمک به کنترل سالح های کشتار جمعی 
تاسیس شده است. برای مثال، آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
نظام تدابیر حفاظتی و تایید هسته ای را اداره می کند و سازمان 
از  کشورها  پیروی  تضمین  به  شیمیایی،  های  سالح  ممنوعیت 
تدابیر  سایر  کند.  مي  کمک  شیمیایی  های  سالح  کنوانسیون 
نظام  و  متعارف  های  ثبت سالح  شامل:  اعتمادسازی  زمینه  در 
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تالش این مقاله پاسخ به این پرسش است که چگونه تمرکززدایی 
به  تواند  می  اقتصادی(  و  اداری  ایضا  )و  سیاسی  ساختار  در 
کاهش منازعات داخلی و تقویت مراودات صلح آمیز بین مردم 
در مناطق مختلف یک کشور بیانجامد. در ابتدا، صلح را در این 
جا به معنای سلبی آن یعنی فقدان جنگ و منازعه برداشت می 
کنیم. تمرکززدایی را هم عجالتا به معنای »انتقال مسئولیت برای 
برنامه ریزی، مدیریت و تخصیص منابع از حکومت مرکزی به 
نیمه  عاملین  و  ایاالت  مانند،  تر  محلی  کارگزاران  و  واحدها 
مستقل دولتی و یا سازمان های مردم نهاد« )برگرفته از تعریف 
دو  هر  کنیم.  می  تعریف   )۱۹84 همکاران  و   Rondinelli

تعریف، مبهم و ناکافی هستند، اما آن ها را مقدمتا می پذیریم تا 
این که بعدا در ادامه مقاله روی این تعاریف تجدید نظر کنیم.  

تا جایی که بحث حول این دو تعریف کلی از صلح و تمرکززدایی 
می چرخد، هر دوی موافقین و مخالفین می توانند سناریوهایی 
مدعی  تمرکززدایی  مخالفین  کنند.  مطرح  خود  ادعای  موید 
ایاالت، موجب  از  استقالل نسبی سیاسی هرکدام  می شوند که 
افزایش رقابت بین آن ها بر سر منابع می شود، به خصوص اگر 
مرزهای قابل مناقشه و یا اختالفات تاریخی و قومی بین آن ها 

وجود داشته باشد. به زعم ایشان، یک حکومت مرکزی به لطف 
یک قدرت نظارتی و مدیریتی واحد، هرچه باشد، بهتر می تواند 
از بروز این اختالفات جلوگیری کند. اما مرکزگرایی نیز فقط 
این مناقشات را به مناقشه بین مردم محلی و حاشیه ای با دولت 

مرکزی خواهد کشاند. 
الکساندر همیلتون، که )به اصطالح( از پدران بنیان گذار آمریکا 
شناخته می شود، در دفاع از فدرالیسم و درباب مسئله مناقشات 

بین ایاالت می نویسد:
تمایل  دارند،  قرار  تری  نامطلوب  موقعیت  در  که  »ایاالتی   
بیشتری دارند تا با سهیم شدن در مزایای همسایگان خوشبخت 
تر خود، محرومیت های موقعیت محلی خود را جبران کنند.« 

)Hamilton -No7 –P28(
و  منابع  در  اختالف  که  شود  می  مدعی  جا  این  در  همیلتون 
امکانات بین ایاالت، همان قدر که ممکن است باعث نزاع شود، 
انگیزه ای خواهد بود برای مشارکت و تعاون با ایاالت مجاور. 
در ثانی، برای یک ایالت، مضرات جدا شدن از) یا منازعه با( 
فدراسیونی از ایاالت، و به تبع انزوا، احتماال بیش از مزایای آن 

باشد. 
تا این جا، به نظر می آید که نه یک ساختار سیاسی مرکزگرا و نه 
نامتمرکز، هیچ کدام نسخه عالجی برای تقویت یا کاهش صلح 
مناقشات  توانند روی شکل  فقط می  دو  این  واقع،  در  نباشند. 
تمرکززدایی  به  مرکزگرایی  از  هرچه  ما  یعنی  بگذارند.  تاثیر 
مقابل  در  و  کاهش  را  مرکز/حاشیه  مناقشه  احتمال  برویم، 
یک  مرزهای  در  )ولو  مستقل  نیمه  ایاالت  بین  مناقشه  احتمال 

دولت-ملت( را افزایش داده ایم. 

آیا تمرکززدایی به تقویت صلح کمک می کند؟  ■
اجتماعی

امین قضایی
نویسنده و پژوهشگر
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یک  که  ایاالت  از  کنفدراسیونی  سیاسی)یعنی  تمرکززدایی 
نوع  این  ام.  را فرض گرفته  دهند(  را تشکیل می  دولت-ملت 
تمرکززدایی الزاما مورد تایید من نیست و این فقط یک فرض 
است تا نشان دهم حتی در حالت افراطی تمرکززدایی سیاسی، 
متمرکز حفظ می شود.  از حالت  بهتر  قوا  توازن  مثابه  به  صلح 
در عمل، ترجیح است که بسیاری از عناصر مهم در حاکمیت، 
مانند فرماندهی قوای نظامی، سیاست خارجی، حق اعالم جنگ، 
قوانین کنترل مرزها و تعرفه ها، دادگاه عالی و غیره، متمرکز 

باقی بمانند. 
بازتعریف تمرکززدایی

اما این نتیجه گیری ما ممکن است تاحدی پیش پا افتاده باشد. 
بدیهی به نظر می رسد که هر گروهی با عضویت داوطلبانه، باید 
بتواند شرایطی برقرار کند که در آن برای تمامی اعضای گروه، 
یا  منازعه  از  بیش  گروه  در  ماندن  و  ایجاد حفظ صلح  مزایای 
متارکه باشد. اما سئوال این جاست که به لحاظ نظری، چگونه 
ایاالت  نسبی  استقالل  با تمرکززدایی سیاسی)که  یک حکومت 
به ایجاد چنین شرایطی است. ما در  را حفظ کرده است( قادر 
این جا تازه به نقطه تعیین کننده در بحث رسیده ایم. مشکل در 

تعریف سطحی و نارسای ما از تمرکززدایی است. 
مطابق نظریه بازی و سیستم های غیرمتمرکز در فن آوری مالی، 
واحد  یک  از  ها  مسئولیت  و  قدرت  اعطای  فقط  تمرکززدایی 
اشتباه(،  نارسا)و شاید  تعریف  این  نیست. در  اعضا  به  مرکزی 
آن  در  که  است  تعریف شده  به صورت سیستمی  تمرکززدایی 
برای  یعنی  کند،  می  عمل  مستقل  نسبتا  سیستم  در  واحد  یک 
عملکرد خود نیازمند اطالعات و تعامل با واحدهای دیگر نیست. 
یک سیستم نامتمرکز همزمان با از بین بردن یا کاهش قدرت 
و کنترل واحد مرکزی، باید بتواند تضمین کند که اعضا مطابق 
مقررات تعریف شده در سیستم)در مورد مثال ما، قانون اساسی 
کشور( عمل می کنند)no malicious act( و عملکرد و 
با  پس  باشد.  سیستم  اعضای  دیگر  تایید  تحت  ها  آن  نظارت 
مرکزی  واحد  یک  کنترل  از  واحدها  مرکزی،  قدرت  کاهش 
خارج می شوند، اما بدون کنترل باقی نمی مانند و کل مجموعه 
می  برعهده  دموکراتیک  و  غیرمتمرکز  شیوه  به  را  کنترل  این 

گیرد. 
پس سیستم های نامتمرکز طراحی نشده اند تا فقط اعضا مستقل 
و خودمختار عمل کنند، بلکه برعکس، هدف این هست که هیچ 
عمل  سیستم  اعضای  دیگر  تایید  بدون  و  مستقل  نتوانند  کدام 
تایید  بدون  تواند  نمی  هیچ کس  چون  ترتیب،  این  به  و  کنند 
دیگران عمل کند، پس نیازی به اعتماد به هیچ کسی هم نیست.  
یک سیستم نامتمرکز، سیستمی است که هرکدام از اعضا برای 
عملکرد خود نیاز به اعتماد به هیچ کدام از اعضای دیگر نباشد و 
در عین حال این توانایی را هم نداشته باشند که خالف مقررات 

مشکل در این جاست که چارچوب بحث ما روی مفاهیم بسیار 
استوار است. پس  از صلح و تمرکززدایی  کلی و غیرانضمامی 
سعی می کنیم با نگاه متفاوتی به این دو مفهوم، چارچوب بحث 

را دقیق تر کنیم. 
صلح به مثابه توازن قوا

دو تصور از صلح می توان داشت، از یک سوی تصوری از صلح 
وجود دارد به شکل یک عصر طالیی که در آن تمامی طرفین از 
وضعیت و تعامالت اظهار رضایت نسبتا کامل دارند و از سوی 
دیگر صلحی مورد تصور است که صرفا به معنی فقدان جنگ و 
منازعه آشکار تلقی می شود ولو این که برخی منقاد و تحت ستم 
برخی دیگر قرار داشته باشند. من فکر می کنم صلح واقعی تر و 
عملی تری که باید مد نظر قرار داد، صلح در شرایط توازن قوا 
است. یعنی شرایطی که اگرچه طرفین رضایت کامل از وضعیت 
موجود ندارد و همچنان مسائل قابل مناقشه پابرجاست، اما هیچ 
به وضعیت  دیگری،  توسط  کامل  انقیاد  و  به خاطر عجز  کدام 
که  است  حاکم  شرایطی  واقع،  در  است.  نداده  تن  آمیز  صلح 
طرفین با وجود نارضایتی، ضررهای حاصل از جنگ و مناقشه 
را بیشتر از ادامه شرایط صلح آمیز می یابند. من فکر می کنم، 
یک مطالعه اجمالی تاریخی، تایید خواهد کرد که در اکثر موارد، 
در دوره های صلح آمیز همین شرایط برقرار بوده است. )نمونه 
بارز آن صلح نسبی در زمان جنگ سرد است که به سبب توازن 

قوا بین قدرت های هسته ای حفظ شد(. )۱( 
اگر چنین تصوری از صلح داشته باشیم، پس می توان نشان داد 
ایجاد شرایط  به سبب  به تمرکزگرایی،  که تمرکززدایی نسبت 
بهتری برای توازن قوا، توان بیشتری برای حفظ صلح دارد. این 
استدالل مشابه همان چیزی که نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، 
شرایطی  تمرکززدایی  گویند:  می  حکومت  و  جامعه  توجیه  در 
مزایای  ایاالت(،  یا  )افراد  طرفین  برای  که  آورد  می  فراهم 
در  ایاالت)یا  از  فدراسیونی  یک  به  تعلق  و  تعاون  مشارکت، 
مورد قرارداد اجتماعی، جامعه(، بیش مزایای ناشی از جدایی از 
این مجموعه یا ایجاد مناقشه و نزاع با یک یا چند تن از اعضای 

این مجموعه باشد. 
با  بلکه  اجباری،  الحاق  و  قدرت  خلع  با  نه  تمرکززدایی،  پس 
مزایای تعلق به یک دولت-ملت با مرزهای سیاسی و اقتصادی 
مشخص و به قول همیلتون با سهیم شدن در مزایای همسایگان 
خود،  هم وحدت را حفظ می کند و هم جنگ و نزاع را به یک 
گزینه نامطلوب بدل می سازد. در این جا، صلح نه با برآوردن 
نفی  یا  ناتوانی، سرکوب  به سبب  نه  و  رضایت کامل واحدها، 
انقیاد و خلع  عاملیت برای سهم خواهی و ایجاد مناقشه )یعنی 
قدرت(، بلکه با توازن قوا و با یک محاسبه فایده باورانه توسط 

طرفین حفظ می شود. 
شکل  ترین  نهایی  من  که  باشد  متوجه  باید  خواننده  البته 
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می توان چنین خالصه کرد: 
اگرچه  که  است  حالتی  ترین صلح  محتمل  و  ترین  عملی   -  ۱
رضایت طرفین برقرار نشده است ولی هیچ کدام از طرفین هم 
زیرا  است  برقرار  صلح  حال،  این  با  نیست.  دیگری  انقیاد  در 
هرکدام از طرفین مزایای حفظ صلح را بیش از جنگ و منازعه 

محاسبه می کنند. 
این  ایجاد  به  تواند  می  مرکزگرایی  از  بهتر  تمرکززدایی   -  2
نامتمرکز واقعی)همانطور  بیانجامد زیرا یک سیستم  توازن قوا 
که پیش تر توضیح دادیم(، وابستگی متقابل بیشتری بین اعضا 
بوجود می آورد تا سیستم متمرکزی که هر عضو را فقط به مرکز 

وابسته می کند.
۳ - از بند دوم و اول نتیجه می شود که تمرکززدایی به معنای 
صحیح کلمه، به علت ایجاد وابستگی و درهم تنیدگی هر عضو 
به کل، در ایجاد شرایط صلح آمیز مبتنی بر توازن قوا موثرتر 

است. 
پانوشت ها: 

۱ - برای یک توضیح از نقش توزیع برابر قدرت در حفظ صلح نگاه کنید به: 
■■ Wanger R.H. 'Peace (2003), 'War, and the 

Balance of Power'. Published online by Cam-

bridge University Press

■■ Faguet. J. (2000) Decentralization and Lo-

cal Government Performance: Improving 

Public Service Provision in Bolivia

■■ Hamilton. A (1786-1800). 'Federalist Pa-

pers' .cowriters: John Jay, James Madison. 

The Gideon Edition. Note 7.

■■ Rondinelli. D, G. Shabhir Cheema, J. Nellis, 

Decentralization in DevelopinG Countires: A 

review of Recent Experience, World Bank taff 

Working Papers No 581, 1984

کنترلی  و  نظارتی  مرکزی  عنصر  هیچ  یعنی  کند.  عمل  سیستم 
نیست و در عین حال، هیچ عضوی نتواند تقلب کند.  

ایاالت  از  هرکدام  نامتمرکز،  واقعا  سیاسی  ساختار  یک  در 
نهادهای  طریق  از  خود،  داخلی  مسائل  حل  برای  توانند  می 
دموکراتیک، تصمیم گیری کنند. اما این بدان معنا نیست که آن 
ها برای این تصمیم گیری و پیاده سازی آن نیازی به اطالعات، 
مشاوره، منابع، و یا نیروی انسانی دیگر ایاالت ندارند. همچنین 
دیگر  ایاالت  با  احزاب،  از طریق  ایالت،  هر  های سیاسی  مهره 
و  اجرایی  مدیریتی،  لحاظ  به  بنابراین  هستند.  وابسته  و  متصل 
بافت سیاسی، یک سیستم نامتمرکز می تواند وابستگی و درهم 
تنیدگی بسیار پیچیده تری نسبت به یک سیستم سیاسی متمرکز 
کلمه،  واقعی  معنای  به  نامتمرکز  سیستم  واقع،  در  کند.  ایجاد 
هیچ  حال،  عین  در  )و  کرد  خواهد  تر  وابسته  هم  به  را  اعضا 
در یک سیستم  ندارد(.  تسلط  و  کنترل  دیگر  بر عضو  عضوی 
در  است؛  وابسته  مرکزی  واحد  یک  به  عضوی  هر  متمرکز، 
شود.  می  وابسته  واحدها  تمامی  به  واحد  هر  نامتمرکز،  سیستم 
گراتر،  چندجانبه  گذاری  سیاست  بیشتر،  تعامل  معنای  به  این 
است.  بیشتر  اطالعات  تبادل  و  تر  پیچیده  مدیریتی  مالحظات 
بی  و  استقالل  معنای  به  مرکزی  حکومت  از  استقالل  بنابراین 

نیازی به کل ساختار نیست. 
از این جا نتیجه می شود که یک سیستم نامتمرکز واقعی)یعنی 
وقتی عملکرد اعضای سیستم با تایید بقیه اعضای سیستم انجام 
شود و نیازی به اعتماد به هیچ کدام از اعضای سیستم نباشد(، 
وابستگی اعضا به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد و بنابراین مزایا 
به  تقویت می کند.  به مشارکت در سیستم را هم  نیاز اعضا  و 
سیستم  یک  یه  سیاسی،  سیستم  یک  هرقدر  دیگر،  عبارت 
به  مرکزی،  حکومت  از  استقالل  شود،  نزدیک  کامل  نامتمرکز 
وابستگی بیشتر ایاالت به هم می انجامد. این وابستگی بیشتر، 
مدل فایده باورانه ما را تقویت کرده و نتیجتا به احتمال بیشتری، 
صلح را به معنای توازن قوا حفظ خواهد کرد. روند استداللی را 
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شورای  دهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  سلحشوری،  پروانه 
است،  آموخته دکتری جامعه شناسی  دانش  او که  است.  اسالمی 
در تمام طول عمر مجلس دهم در کمیسیون فرهنگی و همچنین 
فراکسیون زنان این مجلس فعال بوده است. این نماینده اصالح 
طلب مجلس در طول دوران نمایندگی اش تاکنون بارها اظهاراتی 
را در حوزه معضالت مدنی جامعه ایران انجام داده که خودش می 
مانند  به  مختلف  های  پرونده  به  ورود  و  اظهارات  همین  گوید، 
پرونده فعالین مدنی بازداشت شده، باعث شده تا او مورد حمله و 

آزار و اذیت منتقدین و مخالفینش قرار بگیرد.
در این شماره خط صلح با این نماینده مجلس، با محوریت احکام 
جمهوری  قضایی  دستگاه  توسط  اخیرا  که  مدنی  فعاالن  سنگین 
اسالمی ایران صادر شده به گفتگو نشست و سلحشوری هم گفت 
که "که به نظر نمی رسد این افراد، سزاوار چنین احکامی باشند." 
این  پیگیری  از  همچنین  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
احکام از مراجع رسمی قضایی و امنیتی خبر داد و اما تصریح کرد 
که "اگر هم عنوان مجرمانه ای وجود داشته باشد و کسی جرمی 
انجام داده باشد، فرقی نمی کند که چه کسی باشد، نهادهای امنیتی 
و قضایی باید به مسئله ورود کرده و رسیدگی بکنند. این در هر 

نظام و کشوری هم رایج است و مسئله عجیبی نیست."
این عضو فراکسیون امید مجلس دهم با تصریح بر این که ما "می 
توانیم نطقی بکنیم یا تذکری بدهیم. فراتر از این چیزی در دست 
ما نیست"، در پاسخ به پرسشش خط صلح در خصوص مشکل 
مسئله  و سیاسی  امنیتی  ابعاد  نفی  با  ها،  به ورزشگاه  زنان  ورود 
از خصلت فرهنگی ای صحبت کرد و گفت: "می گوییم"حرف 
مرد یکی است"! فکر می کنیم که اگر تغییری به وجود بیاید، به 
منزله این است که ما کنار رفتیم و بر عقیده مان استوار نبودیم. 

این ویژگی عمومی است. به نظر من بیش تر این مسئله است." 
ادامه  در  همچنین  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو  سلحشوری، 
در  مسائل،  این  با  سنتی  طور  به  هم  مردم  خود  که  کرد  تصریح 
اینجا رفتن زنان و دختران به استادیوم ها مخالف هستند و گفت 
که "شاید و البته شاید از خود من هم بپرسند؛ می گویم که نمی 

گذارم فرزندم به استادیوم ها برود! البته "شاید" عرض کردم."

با  دهم  مجلس  نماینده  سلحشوری،  پروانه  با  گفتگو  مشروح 
ماهنامه خط صلح را در ذیل می خوانید:

در ماه های اخیرا با صدور احکام سنگین توسط دستگاه قضایی  ■
برای فعاالن مدنی و حقوق بشر، زنان، کارگران  مواجه هستیم. 

دلیل این سطح از شدت برخورد را چه می دانید؟
با وجود این که من منتقد این وضعیت هستم اما این سوال را از 
نماینده مجلس نباید پرسید، بلکه از قوه قضائیه باید پرسیده شود. 
من هم چندی پیش در تذکری که داده ام، این سوال را پرسیده ام 
و گفتم که به نظر نمی رسد این افراد، سزاوار چنین احکامی باشند. 
البته هم که منتظر پاسخ از سوی قوه قضائیه به تذکر و سوال خودم 

هستم تا ببینیم که دستگاه قضا چه پاسخی خواهد داد.
اساسا به لحاظ قانونی هم به این صورت نیست که ما در مجلس 
اما جایی که شائبه ای  بطلبیم.  از قوه قضائیه  بتوانیم پاسخگویی 
وجود دارد به عنوان نماینده مردم و وظیفه نمایندگی از مردم، به 
تذکر است  به  البته الزم  موضوع ورود و پرسش گری می کنم. 
که چه در زمان رئیس سابق قوه قضائیه و چه ریاست فعلی، قوه 
قضائیه با ما همکاری داشته و دارد. همچنین وزارت اطالعات یا 
دیگر نهادهای اطالعاتی و معاونین پارلمانی آن ها بارها به یاری 
ما آمده اند و به درخواست های ما پاسخ داده اند و توانستیم حتی 
به نتیجه برسیم. یعنی رابطه میان مجلس و این نهادها قطع نیست 
بلکه رابطه خیلی خوبی هم میان این مجموعه ها وجود دارد و ما 

هم تالشمان را می کنیم.
در مورد این احکام هم نه تنها شخص من بلکه دیگر همکاران نیز 
ورود کرده و پیگیر ماجرا هستند که ان شاء اهلل بتوانیم به نتایج 

بهتر برسیم. 
ما هم امیدواریم، اما نکته همین جاست. بخشی از این پرونده  ■

که  اند  کرده  پرداخته  و  ساخته  ایجاد،  ای  امنیتی  نهادهای  را  ها 
های  پرونده  اطالعات  وزارت  هستند.  مجلس  نظارت  مورد 
مربوط به هفت تپه، نشریه گام یا آقای نصراهلل لشنی از زندانیان 
به  سیاسی و فعاالن ملی مذهبی را سامان داده است. مجلس هم 
و  پرسش  برای  تالشی  آیا  دهد.  می  اعتماد  رای  اطالعات  وزیر 
بازخواست از این وزارت خانه در خصوص این پرونده سازی ها 

انجام شده است؟
بله تالش شده است. ما پیگیر هستیم. همان طور که عرض کردم 

 در مجلس نمی توانیم از قوه قضائیه پاسخگویی بطلبیم؛ ■
در گفتگو با پروانه سلحشوری نماینده مجلس 

گفتگو

گفتگو از علی کالئی
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در استادیوم ها وجود نداشته باشد، اساسا تعداد معدودی هستند 
که خواهند رفت و طالب این مسئله اند. االن به نظر می رسد که 
مطالبه تعداد زیادی است. ولی واقعا به این صورت نیست. این 
گونه نیست که اگر آزاد باشد همه دخترها به استادیوم ها بروند. 
مسئله عالقه است که کسی که دوست دارد می رود. مهم این است 

که کسانی که دوست دارند، بتوانند بروند.
آیا قوانین و رویه فعلی و آرایش قدرت به صورت فعلی اجازه  ■

جمعیت  اکثریت  که  مطالباتی  تحقق  جهت  در  شرایط  دهد،  می 
جوان کشور خواهان آن است، پیش برود؟

در  ما  ندارد.  گفتید، وجود  مواردی که  در  ای  قانونی  منع  اساسا 
مجلس هم ورود کرده ایم و مسئوالن امر گفته اند که فراهم سازی 
شرایط برای ما مهم است. شما دیدید که یک دختر خانمی)دختر 

آبی( اخیرا فوت کرد که موجب ناراحتی جدی شد.
ببینید واقعا آمادگی هم وجود ندارد. چون اگر وجود داشت این 

اتفاق رخ نمی داد. 
آمادگی از سوی چه کسی؟  ■

به  ها  ساخت  زیر  این  اگر  است؛  زیرساختی  لحاظ  به  منظورم 
چون  حوادثی  با  ما  داشت،  وجود  ایمن  و  قوی  مطمئن،  صورت 
یک  جریان  در  اخیرا  که  ساله  کودک شش  یک  رفتن  دست  از 
دیدار ورزشی )دیدار پرسپولیس-نفت آبادان( قربانی شد مواجه 
نبودیم. مسئله عدم وجود امکانات و شرایط مناسب است. تا جایی 
که اطالع دارید برای مسابقات بین المللی هم فیفا به زمین های 
بود.  ایراد گرفته  دارد، خیلی  امکاناتی که وجود  ورزشی و سایر 
یعنی اساسا چنین امکاناتی آن چنان وجود ندارد که شرایط برای 
رفت  همین  در  هم  مردهایمان  حتی  ما  باشد.  فراهم  زنان  حضور 
پیش  بنابراین،  اند.  دیده  آسیب  خیلی  ها،  استادیوم  به  آمدها  و 
شرط فراهم شدن زیر ساخت ها بسیار مهم است. و امیدواریم که 
شرایط به گونه ای فراهم بشود که مردم بتوانند بنابر عالقه شان به 

ورزشگاه ها بروند.
این فراهم آوردن ها، نیازمند بودجه است. آیا در این خصوص،  ■

بودجه برای وزارت ورزش لحاظ می شود؟
ما بودجه زیادی برای وزارت ورزش گرفته ایم. من به نمایندگی 
از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق حضور داشتم و پیشنهاد 
ورزش  صرف  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   27 که  دادم  هم 
و  گرفتند  آن  از  را  اش  افزاری  سخت  خصلت  بعدا  البته  بشود. 
بیشتر به موارد قید شده ای چون گسترش ورزش و تهیه امکانات 
برای ورزشکاران، و همچنین تبلیغ برای ورزش همگانی، ورزش 
زنان و ورزش معلوالن اختصاص پیدا کرد که آن موقع با توجه به 
میزان مالیات بر ارزش افزوده عددی حدود ۱400 میلیارد تومان 

می شد که کمک خوبی برای این وزارت خانه بود. 
نکته مهم این که این بودجه برای ورزش زنان تخصیص داده شده 
بود. و نکته مهم تر این که قرار نبود این بودجه به تهران بیاید. این 
بودجه دقیقا به استان ها اختصاص پیدا می کند که هر استانی به 

اقتضای نیاز خودش آن را خرج کند.
اما در کنار کاستی ها باید توجه داشت که روزانه چقدر خبر از 
به  واقعا  به گوش می رسد.  ایران  موفقیت های ورزشکاران زن 
بوده  نظیر  بی  ما  زنان  ورزش  رشد  امکانات،  و  جمعیت  نسبت 
چنین  اساسا  دارند،  کامل  آزادی  که  دیگر  کشورهای  در  است. 

موفقیت هایی را در حوزه ورزش زنان نداشتند. 
به نظر من در این روند توسعه، ما در وضعیت مطلوبی به لحاظ 
به  نسبت  به خصوص  هستیم.  زنان  ورزش  حوزه  در  روی  پیش 
هستند.  ما  به  شبیه  اجتماعی  یا  فکری  لحاظ  به  که  کشورهایی 
وضعیت زنان کشور ما اساسا بد نیست. مسئله عدم امکان داشتن 

نمود بیرونی آن است. 
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید. ■

وزارت اطالعات هم همکاری می کند. اما باید بگویم که پروسه 
های بدین شکل در کشور ما، قدری زمان بر است، اما از این که 
نا  بدهیم،  انجام  اقداماتی  امنیت کشور  بتوانیم در جهت صلح و 
امید نیستیم. باالخره اگر هم عنوان مجرمانه ای وجود داشته باشد 
و کسی جرمی انجام داده باشد، فرقی نمی کند که چه کسی باشد، 
به مسئله ورود کرده و رسیدگی  باید  امنیتی و قضایی  نهادهای 
بکنند. این در هر نظام و کشوری هم رایج است و مسئله عجیبی 

نیست. 
در خصوص این پرونده ها می گویم که ما پیگیر هستیم و به نظر 

می رسد که روندی امیدوارانه، در جریان است. 
احکام  ■ و  شوند  می  بازداشت  مدنی  فعالین  از  زیادی  زنان 

زندان هم در  از  نرگس محمدی  اخیرا  طوالنی مدت می گیرند. 
نامه ای به این موضوع اشاره کرده است. دلیل تمرکز بیش از حد 

حاکمیت بر موضوع زنان چیست؟
من جدیدا مصاحبه ای کرده ام که می توانید از آن استفاده کنید. 

صحبت بنده همان است که قبال اظهار کرده ام. 
این خصوص:  در  آنالین  مستقل  با  گفتگو  در  سلحشوری  خانم 
را  زنان  سیاسی  فعالیت  هزینه  خواهد  می  کشور  در  تفکری   "
افزایش دهد که هیچ زنی جرات نکند قدم به وادی فعالیت های 

سیاسی بگذارد".
و  ■ برخورد  در  هم  امنیتی  نهادهای  سایر  و  انتظامی  نیروی 

بازداشت مردم رفتارهای خشنی انجام می دهند. از آخرین نمونه 
با  برخورد  و  انتظامی  نیروی  حمله گروه ضربت  در  را  آن  های 
بودیم. وظیفه مجلس در  کارگران معترض هپکوی اراک شاهد 
این حوزه چیست که بتواند جلوی این گونه برخوردها را بگیرد؟

به نظر می آید که قوه قضائیه اعالم ورود کرده و کسانی هم که 
بگویم که من خبرهای  آزاد شدند. صادقانه  بودند،  بازداشت  در 
مربوط به این وقایع اخیر را دنبال نکرده ام و درگیر مسائلی بودم 
که اخیرا مطرح کرده اند. البته خدا رو شکر مشخص شده است 
که به خاطر همین اظهارات و ورود به همین پرونده هاست که من 

را دارند اذیت می کنند.
چه در حوزه بازداشت ها و چه در مورد استادیوم های ورزشی  ■

می  موثر  را  قدرت  پنهان  نهادهای  حضور  آیا  زنان،  حضور  و 
دانید؟ فکر می کنید چرا چنین شرایطی رخ داده است؟

اتفاقا من فکر نمی کنم آن ها باشند. به نظرم نه دولت پنهان و نه 
حتی امر سیاسی در این حوزه، مسئله نیستند. ما خصلتی فرهنگی 
داریم که می گوییم "حرف مرد یکی است"! فکر می کنیم که 
اگر تغییری به وجود بیاید، به منزله این است که ما کنار رفتیم و 
بر عقیده مان استوار نبودیم. این ویژگی عمومی است. به نظر من 
بیش تر این مسئله است. یعنی ابعاد امنیتی و سیاسی و مانند آن 

ها نیست، که مسئله است. 
به نظر من ماجرا مسئله ساده ای است که اکنون پیچیده شده و 
مهم هم به نظر می رسد. در حالی که همه ما دغدغه های جدی 
تری داریم. اما مطمئن باشید که به تدریج شرایط بهتر خواهد شد. 

در  ■ شرایط  این  از  رفت  برون  برای  که  جاست  این  پرسش 
مجلس چه راهکارهایی پیش بینی شده است؟

شما دیده اید که ما چقدر تالش های خودمان را کرده ایم. ما در 
مجلس قانون گذار هستیم و بر قانون نظارت می کنیم. همچنین 
می توانیم نطقی بکنیم یا تذکری بدهیم. فراتر از این چیزی در 
دست ما نیست. در آن چه که در دست ما هم بوده، ما تالشمان را 

کرده ایم. االن نهادهای دیگر باید کمک کنند. 
من فکر می کنم که خود مردم ما هم به طور سنتی خیلی مخالف 
این مسائل هستند. شاید و البته شاید از خود من هم بپرسند؛ می 
گویم که نمی گذارم فرزندم به استادیوم ها برود! البته "شاید" 
عرض کردم. ولی می گویم که اگر مسئله ای برای حضور زنان 
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سلطه نیروهای نظامی بر هستی اجتماعی ایرانیان ■
اجتماعی

سولماز ایکدر
روزنامه نگار

ورود  منع  دستور  صریحا  خمینی  اهلل  آیت  که  روزی  آن  از 
سپاه  فرمانده  که  زمانی  تا  داد  سیاست  به  مسلح  نیروهای 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: »خیالتان راحت سپاه در سیاست 
طی  و  است؛  گذشته  سال  چهل  داشت«،  خواهد  فعال  حضور 
این چهل سال سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان نیروهای 
که  دوانده  ریشه  مردم  زندگی  پود  و  تار  در  چنان  آن  مسلح 

فرصتی برای تنفس باقی نمانده است.
دستور صریح آیت اهلل خمینی برای منع نیروهای مسلح از ورود 

به سیاست
حداقل چهار نقل قول مستقیم از بنیان گذار جمهوری اسالمی 
در خصوص منع نیروهای مسلح از ورود به عرصه سیاسی وجود 

دارد.
•»اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، 
برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد 
می کشد این ها را و من عرض می کنم کسانی که در رأس 
هستند،  پاسداران  سپاه  رأس  در  که  کسانی  و  هستند  ارتش 
موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از 

احزاب کنار بزنند«.  صحیفه امام خمینی  جلد ۱6  صفحات 
۱۱0

طور  همان  که  است  آن  مسلح  قوای  به  من  اکید  •»وصیت 
که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها 
و جبهه ها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقًا، چه 
نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر این ها، در هیچ حزب 
و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه 

دارند«. صحیفه امام خمینی جلد 2۱  صفحات 4۳2
باید  را  این  ارتش است،  ارتش شکست  •»ورود سیاست در 

بدانید و شرعًا جایز نیست«. سایت جامع امام خمینی
•»برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، 
و آن طرف دار آن یکی، آن یکی طرف دار آن یکی. به شما 
چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ در امر انتخابات باز 
هم به من اطالع دادند که بین سپاهی ها هم باز صحبت هست. 
خوب! انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، 
به سپاه چه کار دارد که آن ها هم اختالف پیدا کنند؟ برای سپاه 
جایز نیست این. برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن 
تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به عهده اوست باز می  دارد 
و همین طور ارتش را؛ و ما در گفتارمان، در کردارمان که در 
محضر خدای تبارک و تعالی واقع است، باید فکر بکنیم…«. 

صحیفه امام خمینی  جلد ۱۹  صفحات ۱2

عکس از سایت شانا
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با این حال اما نیروهای مسلح، یا حداقل سپاه و بسیج، بارها به 
دنیای سیاست ورود کرده اند.

خصوصا طی سال های اخیر که نقش سپاه در مناسبات سیاسی 
بیشتر نیز شده است، رسانه های وابسته به این نیروی نظامی 
با استناد به یکی از اصول قانون اساسی، راه دور زدن از فرمان 
صریح آیت اهلل خمینی را یافته و آن را به صورت مکرر منتشر 
می کنند؛ »طبق قانون اساسی حفاظت ازدست آوردهای انقالب 

اسالمی وظیفه  اصلي سپاه است«.
وب سایت های مشرق، رجا و خبرگزاری فارس و تسنیم، از 
جمله رسانه هایی بودند که بارها به استناد این اصل از قانون 
اساسی  قانون  و  خمینی  اهلل  آیت  فرمان  بین  تضاد  به  اساسی 
پرداخته و به طرق مختلف سعی در اثبات آن داشتند که »قانون 

اساسی بر فرمان رهبر کبیر انقالب اسالمی« ارجحیت دارد.
با  بسیج  و  سپاه  سیاسي  فعالیت  مورد  در  رسد  مي  نظر  »به 
نوعي تناقض مواجه هستیم. از یک سو، طبق سفارش حضرت 
امام)ره( سپاه و بسیج نباید در سیاست دخالت کند- امري که 
مخالفان نظام براي تضعیف سپاه و بسیج از آن سو استفاده ي 
حفاظت  اساسي  قانون  طبق  دیگر  سوي  از  کنند-  مي  زیادي 
ازدستاوردهاي انقالب اسالمي وظیفه اصلي سپاه است. سپاه اگر 
سیاسي نباشد، در فضاي سیاسي نباشد، از انحراف گروه هاي 
سیاسي خبر نداشته باشد، چگونه مي تواند توطئه هاي سیاسي 
حفاظت  انقالب  آوردهاي  دست  از  و  خنثي  را  انقالب  علیه 

کند«. وب سایت مشرق، ۱4 اردیبهشت ۱۳۹0
»نیروهاي نظامي اعم از ارتش و سپاه نباید در احزاب سیاسي و 
بحث انتخابات دخالت کنند اما از بسیج نامي برده نشده است؛ 
"فرزندان  که  کنند  مي  اظهار  خود  نامه  وصیت  در  امام)ره( 
کنند".  نفوذ  انقالب  در  ها  نااهل  ندهید  اجازه  من  بسیجي 

خبرگزاری فارس 20 تیر ۱۳۹0
پاسداران)مصوب  سپاه  نامه  اساس  اول  ماده  موجب  »به 
6۱/6/۱5( سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی است تحت 
از  نگهبانی  آن  هدف  که  رهبری  معظم  مقام  عالی  فرماندهی 
انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در 
خدا  قانون  حاکمیت  گسترش  و  الهی  های  آرمان  تحقق  راه 
طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی 
جمهوری اسالمی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و 
آموزش و سازمان دهی نیروهای مردمی می باشد«. خبرگزاری 

فارس، 8 خرداد ۹۱
سپاه و دریای غیر شفاف سیاست

به  از نحوه ورود سپاه  تر  به تصویری شفاف  یابی  برای دست 
اقتصاد  در  را  نظامی  نیروی  این  نقش  ابتدا  در  باید  سیاست، 

مورد بررسی قرار داد.
در دو دهه گذشته، تقریبا هیچ فعالیت سودآور اقتصادی بدون 

حضور مستقیم یا غیرمستقیم سپاه رخ نداده است.
استفاده از رانت های اطالعاتی و نیروی سازمان یافته نظامی، 
سپاه را در برخی حوزه ها میدان دار بی رقیب تجارت و تولید 

کرده است.
فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر می 
گیرد. بزرگ ترین شرکت های ساختمانی و راه سازی، و مهم 

ترین صنایع و کارخانه ها یا به سپاه متعلق اند یا به شرکت های 
ظاهرا خصوصی زیر مجموعه این نهاد نظامی.

زمان  »در  دهد  می  اختیار  دولت  به  اساسی  قانون  اصل ۱47 
امدادی،  کارهای  در  ارتش  فنی  تجهیزات  و  افراد  از  صلح 
آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی« استفاده کند. ظاهرا این 

اصل مبنای فعالیت های اقتصادی نظامیان است.
در سال  اقتصادی  بحران های  بهانه  به  و  اصل  این  بر  تکیه  با 
های پس از جنگ، سپاه پاسداران قدم به قدم به فتح »حیات 

اقتصادی« ایرانیان نزدیک تر شد.
اختیار  توانایی لجستیکی که در  به پشتوانه  نظامی  ارگان  این 
داشت با یا بدون مناقصه، تقریبا تمامی قراردادهای دولتی در 

حوزه ساخت و ساز را در اختیار گرفت.
این روند به جایی رسید که در سال های میانی دهه هشتاد دیگر 
حتی به صورت صوری نیز مناقصه ای برگزار نمی شد و تمامی 
پروژه های کالن و متوسط به صورت مستقیم به سپاه پاسداران 

احاله می شد.
نتیجه این روند بسته شدن شریان اقتصادی بخش های وسیعی 
از طبقه متوسط کشور بود؛ در نتیجه منبع درآمد این افراد یا به 
صورت کامل قطع شد و یا به صورت دسته دوم از سوی سپاه 

به پیمان کاران دیگر واگذار می شد.
»طبقه  که  شد  این  به  منجر  متوسط،  طبقه  اقتصادی  تنگنای 
به نان  حامل دموکراسی« در ایران بیش از ارکان دموکراسی 

شب بیاندیشد.
مجلس  انتخابات  تا  الاقل  پاسداران  سپاه  دست  حال  این  با 

پنجم، از دخالت در امور سیاسی به صورت وسیع، کوتاه بود.
روزنامه کیهان 2۹ فروردین ۱۳75 از قول فرمانده کل سپاه 
خطاب به نظامیان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم 
به صحنه بیایند و با رای خود جلوی ورود »لیبرال ها ولو یک 
نفر آن ها به مجلس« را بگیرند. پس از انتخابات، حزب اهلل با 
انتشار بیانیه ای از هدایت »جریان انتخابات به مسیر صحیح« 
عملیات  »اولین  را  اقدام  این  سپاه  فرمانده کل  و  سخن گفت 
سیاسی این نیرو« خواند که به گفته او، در تاریخ فعالیت هایش 

به ثبت خواهد رسید.
به  مقطع  آن  در  مسلح  نیروهای  فرمانده کل  استراتژی  گرچه 
ریاست  به  خاتمی  محمد  بعدی  انتخابات  در  و  نرسید  نتیجه 
حضور  برای  بود  آغازی  تازه  این  اما  یافت  دست  جمهوری 
گسترده نیروهای مسلح وفادار به رهبری جمهوری اسالمی در 

عرصه سیاسی.
ریشه دواندن سپاه در سال های اصالحات

در طی سال های اصالحات به موازات رشد مقطعی نهاد های 
مدنی، سپاه پاسداران نیز با حمایت های پنهان و آشکار رهبری، 

شروع به فراهم آوردن شرایط نقش آفرینی سیاسی کرد.
محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه، در خصوص نقش سپاه در 
سال های اصالحات در گفت وگوی با رادیو فردا توضیح داده 
ای در  آقای خامنه  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  بود که »سپاه 
دوره جنبش اصالحات، برای سرکوب این جنبش وارد عرصه 
سیاست کرد و پاره ای از فرماندهان سپاه نیز که جاه طلبی های 

سیاسی داشتند از این کار استقبال کردند«.



24

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، مهر ۱۳۹8

شماره ۱0۱

نقش آفرینی سپاه در امر سیاسی در نهایت به جایی رسید که 
این نیروی نظامی به صورت غیر مشهود در انتخابات سال 84 
و به صورت مشهود در انتخابات سال 88 دخالت و نتیجه آن 

را تحت تاثیر قرار دهد.
ورود علنی سپاه به حیطه سیاست

انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را شاید بتوان اولین حضور 
علنی سپاه در سیاست و به صورت خاص، انتخابات دانست.

فرماندهان  های  از سخنرانی  ویدئو  چند  های گذشته  ماه  طی 
این  در  را  سپاه  نقش  روشنی  به  که  شده  منتشر  سپاه  وقت 

انتخابات اثبات می کند.
نقش آفرینان سپاه در وقایع منتهی به انتخابات 88 و پس از 
آن اما برای اولین بار نه تنها دست به تکذیب دخالت سپاه در 
سیاست و انتخابات نزدند، که این موضوع را وظیفه ذاتی سپاه 

نیز دانستند.
و  پاسداران  فقیه در سپاه  مجتبی ذوالنور، جانشین سابق ولی 
از  شده  منتشر  ویدیوی  به  واکنش  در  مجلس  فعلی  نماینده 
بود:  گفته  انتخابات سال 88،  از  بعد  سپاه  فرماندهان  سخنان 
»دغدغه داشتن و رصد تحوالت جامعه، دخالت سپاه در سیاست 

نیست«.
او تاکید کرده بود که اگر منظور از »دخالت سپاه در سیاست«؛ 
»حفظ انقالب«، »دغدغه داشتن و رصد تحوالت جامعه و خط 
و خطوطی که ممکن است انقالب را کمک کند یا به آن آسیب 

برساند«، باشد این »دخالت سپاه در سیاست نیست«.
پنجم  سپاه،  در  رهبری  وقت  نماینده  سعیدی،  علی  همچنین 
ایلنا در توجیه دخالت  با خبرگزاری  ماه در گفت وگو  مرداد 
خمینی،  اهلل  آیت  فرمان  با  آن  تضاد  و  سیاسی  امر  در  سپاه 
گفته بود که باید »شرایط زمانی و مکانی آن ]فرمان[ مد نظر 
خاصی  زمان  در  مطلبی  یک  است  ممکن  که  چرا  گیرد  قرار 
مقتضیات الزم را داشته باشد و در زمان دیگر نداشته باشد«. او 
با انتقاد از کسانی که به نظر آیت اهلل خمینی استناد می کنند، 
افزود: »در امور حکومتی نظر ولی فقیه حاکم باید مورد توجه 

باشد«. علی سعیدی می گوید: »باید 
شرایط زمانی و مکانی و تهدیدات و 

توطئه ها را لحاظ کرد«.
سپاه  فرمانده  سخنان  اما  بار  این 
طور  این  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
پاسداران  سپاه  گویا  که  نمایاند  می 
انقالب اسالمی قصد دارد نه فقط در 
سیاسی  حضور  که  انتخابات  مقطع 
تر«  »گسترده  و  تر«  »رسمی  را  خود 
داده  وعده  رسما  او  که  چرا  کند. 
است »سپاه حضور خود را در عرصه 

سیاسی« ادامه خواهد داد.
با  سیاسی،  عرصه  در  سپاه  حضور 
امنیتی-  سرکوب  ابزار  به  توجه 

قضایی این نهاد، اطالعات سپاه، از یک سو حاشیه امنی برای 
امر سیاسی  نهاد در  این  فعالیت سیاسی وابستگان و نزدیکان 
ایجاد کرده است، از سوی دیگر هرگونه حرکتی خارج از منافع 

این نهاد را در نطفه خفه می کند.
رانت  و  اقتصادی  پایان  بی  منابع  از  استفاده  با  همچنین  سپاه 
سیاسی، هر روز بیش از پیش خیمه خود را بر حیات سیاسی 

ایرانیان گسترده می کند.
حیات اجتماعی، پاشنه آشیل سپاه

در این میان شاید تنها سنگر باقی مانده تا همین چند سال پیش، 
عرصه اجتماعی بود؛ جایی که تا پیش از سال های پایانی دهه 

هشتاد همچنان از سیطره سپاه خالی باقی مانده بود.
به مرور اما سپاه به عرصه فرهنگ و در نتیجه حیات اجتماعی 
سازمان  تا  ها  نامه  هفته   ، ها  روزنامه  از  شد.  وارد  نیز  مردم 
های فرهنگی مانند سازمان اوج به مرور طی ده سال گذشته به 
دست سپاه ایجاد شدند تا به فرهنگ مخاطب عام جهت بدهند 

و حیات اجتماعی مردم را متاثر کنند.
اکثر این نهاد های به ظاهر فرهنگی، کارکردی تبلیغاتی برای 
تکرار و جا انداختن خواست های سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

دارند.
مقاله ها، گزارش ها، فیلم ها و... ساخته می شوند تا مخاطبان 
تحت تاثیر آن ها به چیزی جز آن چه از بلندگوهای سپاه تکرار 

می شوند نیاندیشند.
از سوی دیگر بازوی امنیتی- قضایی سپاه به قلع و قم صداهای 

متفاوت می پردازد.
های  بحران  از  بتوانند  هم  اگر  مستقل  نگارهای  روزنامه 
اقتصادی-رانتی ساخته شده توسط سپاه، جان به در برند، توسط 
سازمان اطالعات سپاه بازداشت و روزنامه ها تعطیل می شوند.

فیلم های مستقل یا شانسی برای ساخت و پخش ندارند و یا 
فیلم سازها بازداشت و ممنوع الکار می شوند.

در این میان از همه مهم تر شمشیری ست که اطالعات سپاه به 
روی نهادهای مدنی و ان.جی.او ها)NGO( بسته است.

برخالف آن چه در طول دوران اصالحات رخ داد، سال هاست 
تعداد  و  شود  نمی  صادر  ان.جی.او  تاسیس  برای  مجوزی  که 
معدود فعالین این عرصه نیز که از سال های سیاه پس از وقایع 
انتخابات 88 جان به در بردند، یکی 

یکی بازداشت می شوند.
روزهای  اوج  در  حتی  که  جایی  تا 
ابتدای  سراسری  سیل  مانند  بحرانی 
امسال، در تلویزیون علیه امدادگران 
مستقل، برنامه ساخته و بازداشت می 

شدند.
اگر  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
این  مرزهای  از  دفاع  برای  روزی 
بین  جنگ  بحران  اوج  در  کشور 
نه  امروز  شد،  ایجاد  عراق  و  ایران 
سرکوب  نفس  به  که  سرکوب  ابزار 
حیات  های  عرصه  تمامی  در  مردم 

ایشان تبدیل شده است.
ابزاری مسلط به رانت سیاسی، منابع اقتصادی، زندان، بازجو 
و قاضی تا جایی برای تنفس هیچ منتقدی باقی نگذارد، چه به 

رسد به مخالفین.
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اند که دنباله  به این نقطه رسیده  جوامع بشری در طول اعصار 
روی های پیش از مدرنیته و پس از آن را در سیستم و تفکر 
ربط  را  آن  های  گردایه  اجزای  و  بجویند  و  گنجانده  سیستمی 
بدهند. بخشی از تنش بی قواره داده های گردایه های روزگاران 
شکل  مبنا  این  بر  جست.  ادبیات  در  توان  می  را  مختلف 
گرفتگِی پسادرگیری های سیاسی را در ایفای نقش شاعران و 
ایرانی  در  و  آغازید،  اول  از جنگ  جهانی  بُعِد  در  نویسندگان، 
اما سوال اساسی  که بعد از جنبش مشروطه پا گرفت، ُجست. 
این است؛ چگونه متون ادبی می توانند به درک پیچیدگی های 
آیا  کنند؟  کمک  اجتماعی  آشتی  مشکالت  و  انتقالی  عدالت 
ادبیات می تواند به شکل گیری ایجاد صلح کمک کند تا از این 
درگیری های "جدید" در دوران مدرن درس بگیریم؟ آیا یک 
اثر داستانی و یا شعری تاثیرگذار می تواند یک پژوهش راست 
آزمایی به خودی خود باشد؟ به گونه ای که راهی و َفرجی برای 
فراموش کردن جنگ،آالم دردها و درگیری های سیاسی و نیز 

حرکت به سوی جلو و دربرگیرنده یادآوری گذشته باشد؟ 
از  پیش  سال  هزار  از  را  فارسی)ایران(  ادبیات  تردستی  اگر 

این که  به  علم  با  بگیریم،  نظر  در  "اوستا"  پیدایش  با  و  میالد 
واقعیت  این  هست،  نیز  آن  از  تر  کهن  شفاهی  ادبیات  قِدمت 
بر  "فلسفی"  نگاهی  دیرباز  از  ایرانیان  نمایاند که  می  ما  به  را 
پایه نگرشی متفاوت به "زندگی" داشته اند. جزء بزرگی از این 
نگرش سه وجه "صلح" و "سازش" و در مقابل آن "جنگ" را 
شامل می شود. منتها در این جا باید اشاره ای کوتاه به شاهنامه 
به تصویر کشیدن  اثری که در خصوص  باشیم.  فردوسی داشته 
پیدا  توان  نمی  فارسی  ادبیات  در  آن  برای  َهمدوشی  ها  جنگ 
را آن گونه ژرف و  آیین جنگ و جنگ آوری  کرد. فردوسی 
نبردها  آن  تمامی  در  انگار خود شاعر  کند، که  بیان می  عمیق 
حی و حاضر بوده است. بر این اساس شاعر در پژوهش جنگ 
و آالت جنگی کوتاهی نورزیده و این نقطه عطف هنر اوست. 
در  را  خود  حال  و  قبل  روزگار  سراسر  فردوسی  سو  دیگر  از 
خود  نگرش  از  جدایی  است.  نقد  قابل  این  و  بیند.  می  جنگ 
فردوسی، پژوهش در مورد تاریخی که تا روزگار او رفته ست 
و در برگیرنده چه جنگ هایی بوده، شاید دلیلی بر اوِج فزونی 
جنگ در این اثر سترگ فارسی  باشد. برخی از محققین آن را 
اثری صلح آمیز می دانند و تعدادی آن را برعکس، به مانند اثری 
جنگ طلبانه به آن نگاه می کنند. فردوسی خود می گوید: "پر 
یاد دارم ز آموزگار"  این روزگار    همی  آشوب جنگ است 
است  عیار  تمام  از خشونت  نمادی  که  دیو  آوردن  با  فردوسی 
با آن خشونت، َرزم هایی بسیار در سراسر  و در افتادن انسان 
شاهنامه را رقم زده است. اما نکته این جاست که این دیو تا چه 
این سفیدی و خوبی و  مقابل  نقطه  بوده است؟  بد  و  پایه سیاه 
نیکِی تام و تمام که ایرانیان باشند، تا چه پایه زشتی و دژخویی 

واکاوی صلح و جنگ طلبی در ادبیات فارسی  ■
اندیشه

پیمان یاریان
روزنامه نگار و نویسنده
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نهفته است؟ در این ارتباط باید به دالیلی که در شاهنامه عامل 
جنگ بوده اند اشاره شود. عمده دلیل به وجود آمدن این جنگ 
ها، خون خواهی و انتقام است. این مورد در رویدادهایی که به 
اتفاق  شاهان  و  پهلوانان  جانب  از  بیشتر  شوند  می  ختم  جنگ 
افتاده است. پس نگرشی عمیق باید نسبت به اسطوره ای به نام 
پهلوان که خود سراسر در کین و خون خواهی غوطه می زده، 
داشت. در این راستا اخالق جایش را به جنگ خواهی می سپرد. 
و در جنگ منطقی به جز خود جنگ و پیروز شدن بر دشمن یا 
همان سیاهی نیست، در شاهنامه، منطق دیگری سراغ نمی توان 
معنی  بدی  بر  نیکی  چیره شدن  از  نمادی  را  آن  برخی  گرفت. 
کرده اند. اما آن که "بدی" باشد، به گونه ای تمام سیاه که قبول 
کردن آن بسیار سخت است، در پرده ای از ابهام قرار دارد. پس 

جنگ در شاهنامه بر صلح تقدم دارد. 
رویکرد صلح و افق دید و دایره معرفتی انساِن دوراِن باستان، 
بی هیچ ُگمانه ای رویکردی جستجوگرایانه را دنبال می کرده 
است. انسان، "با ارزشِی" خویش را مدیون دخالت خدایان در 
توانایی  عقل  زیرا  پنداشت،  می  اش  زندگی  های  عرصه  تمام 
درک مسایلی َورای پهنه قدرت خود را نداشت، و مفهوم زندگی 
را گاه غوطه در پوچی و بیهودگی فرض می کرد و گاه سوار بر 
امواج روزگار، پژوهنده به سوی مقابل پیش می رفت. اما قدرت 
تخیل خویش را آن چنان بسط می داده که افسانه های حیرت 
انگیزی از خود بر جای گذاشته است. افسانه هایی که درون مایه 
ای از جنگ و صلح دارند. و در این میان قدرت انسان در تالشی 
زوال گونه فرایند حدس و گمان را در ابتدا به چالش می کشیده، 
ولی اندک اندک در مسیر خرافات گام نهاد. به عبارتی در جهت  
استمرار صلح، سازش وار گردنه جنگ را دور می زده و در آن 
سوی به کام باورهایی افراطی و افیون وار افتاده و به ناگاه در 
جنگ هایی خانمان سوز و غیر قابل پیش بینی بلعیده شده است. 
پیرنگ حکایت ها و داستان ها در وجود خدایانی، نیمی اسطوره 
ای نیمی انسانی، به زندگی معنایی خاص می بخشیده اند. همه 
در سویی از باور و سنگینی آن بر جزء جزء زندگی هاشان، دل 
درکی  توانایی  خود  محدود  عقل  با  که  سپردند  َورایی  گرو  در 
و  حد  بی  وسعت  به  محدود  دیدشان  دایره  نداشتند.  را  آن  از 
حصر تخیل شان بوده است. پس اجتماع در وابستگِی نگرش و 
میل و رغبتی یکسان  به سر می بردند. اما به مرور حالت ها و 
نااستواری های ذهنی معنایی دیگر را جستجو کردند. از آن پس 
بود که نگاه به معنای زندگی در تخیل و عملکرد مردمان فالت 
ایران روندی غیر از روند پیشینیان خود در پیش گرفت، زیرا 
آنان به خاطر عدم تابعیت از علل درونی، تاثیر و تأثری عمیق 
از بیرون گرفته و در پی شناخت عناصر ساختاری دیگر برآمدند. 
در این اثنا فریبندگی و دشواری زندگی رفته رفته پیرنگ افسانه 
ها و حکایات را دگرگون کرد و آن زمانی بود که "تک خدایی" 
در  پایی  هنوز  که  مسایلی شد  درگیر  انسان  ذهن  و  حاکم شد 
گرو گذشته داشتند. شاخه های رونده جستجوگر خدایان قیچی 

خورد و محدود به "تحمل" شد و فلسفه نو، مدارا و سازش را 
در حد نیندیشیدن کاست. اما از آن جایی که فکر رونده است و 
مانعی برای ایستایی آن وجود ندارد، داستان ها و حکایت ها و 
افسانه های گذشته با جامه ها و رنگ ها و معناهایی، آن هم در 

روزگاران مختلف، َسر از خاک به در آوردند.
 بر طبق داده های علمی امروز، سرزمینی که با بی آبی دست و 
پنجه نرم می کند، از درگیری های سیاسی، پا را فراتر نهاده و 
به مرور خشمی مرموز الیه های اجتماع را در مسیری پر تنش 
سوق می دهد. "ایران زمین" همواره با بی آبی دست به گریبان 
بوده است. و این بی گمان جنگ هایی به دنبال داشته است، که 
یادآوری  اما  است.  مقال  این  از حوصله  آن خارج  به  پرداختن 
این نکته ضروری ست که؛ این تنها به جنگ آب و کمبود آن 
در امپراتوری وسیع ایران ختم نمی شود، بلکه به ویژه در ابعاد 
های  خونریزی  داخلی  سرکوب  و  شاهان،تجاوز  کشورگشایی 
و  کشورگشایی  نمونه:  عنوان  به  است.  داشته  دنبال  به  وسیعی 
و  سرکوب  و  خارجی  جنگ  بُعِد  در  شاه"  "نادر  تاز  و  تاخت 
قلع و قمع مردمان چهار سوی ایران به بهانه یکپارچگی کشور 
باعث  تنها  نه  مواردی ست که  قاجار"  "آقا محمد خان  توسط 
عقب نگه داشتن ایران در هر زمینه ای شد، بلکه به دلیل همان 
مورد اول، در آثار ادبی بسیار کمی به این دو مهم تاریخی ایران 
پرداخته شده است. و آن چه هم که بازتاب ادبی به دنبال داشته 
در مدح و ستایش شاهان، فی الواقع ادبیات درباری، محسوب 
می شود. اگر به بحث "آب" برگردیم، گذشتگان توانستند به هر 
بیافرینند که جنگ  تمدنی  و  آبی( چیره شوند  بر آن)بی  تقدیر 
این ویژگی در طول  و  یافت،  ادبیات  در  معنایی ویژه  و صلح 
اعصار چشم اندازهای زندگی فردی و جمعی را به سادگی قابل 
مشاهده کرد و نیز تو در توهای خاص خودش را داشته است. 
گیلَگِمش  در حماسه  را  و سازش  این صلح  زمینه  پیش  َرِد  اما 
باید سراغ گرفت. گیلَگِمش به 2700 سال پیش از میالد مسیح 
برمی گردد. دانایی، آگاهی، زیبایی و فرزانگی از ویژگی های 
هویدای گیلَگِمش است. خداگونگی او به مقام و منزلت شاهی 
اش برمی گردد؛ زیرا در اساطیر "شاه" به "خدا" بسیار شباهت 
را  قدرتش  و  فرهنگ رشد کرده  از  بستری  بر  گیلَگِمش  دارد. 
بنابراین آدمی از دیرباز برای  مدیون طبیعت می دانسته است. 
نیاز داشته، و به چنگ آوردن  غلبه بر طبیعت به نیرویی فراتر 
قدرت از همو طبیعت میسر بوده و بی شک این چیرگی نابودی 
این  پس  است.  داشته  پی  در  را  طبیعت  خود  از  بزرگی  بخش 
این  در  است.  نبوده  همراه  کشمکش  و  جنگ  بدون  درگیری، 
برپایی  قوانینی، جهت  یا  و  مفاد  صورت آدمی در تسالی خود 
به رشته تحریر درآورده و در  تفسیر هم زیستی مسالمت آمیز 
قدم  "صلح"  راستای  در  خود  نقش  تعریف  به  زندگی  دایره 
برداشته است. اما برخی از آن صلح نامه ها و یا نبشته ها، چه 
دیگران که  برای  و  دارند  داخلی  تعریفی  پایدار،  نیمه  و  پایدار 
در آن دوران ها در بیشتر مواقع دشمن به حساب می آمده اند، 
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رنگ و بویی از بردگی و بندگی و تحقیر به همراه داشته است. نمونه 
بزرگ و بارز آن سنگ نبشته "داریوش" در "بیستون" است. در 
این سنگ نبشته عالوه بر پیروزی های او)داریوش( در جنگ ها، 
بلکه در پابرجایی آرامش و امنیت در سطح جامعه تأکید شده و نیز 
استمرار صلح  در  اهورامزدا  از  داریوش  سپاس  و  دروغ  از  دوری 
و  سازش  جنگ،  بَردارنده  در  ما  برای  متن  این  است.  رفته  اشاره 
صلح است. جنگ برای از بین بردن دشمن َپلِشت، سازش با اسیران 
سنگ  این  پس  کشور.  سراسر  در  "صلح"  استقرار  و  ناتوانان  و 
نبشته در بردارنده صلح و آرامش فقط برای مردم "پرشین" بوده و 
بس. ولی نکته آموزنده آن دوری از دروغ است که نه تنها از جانب 
مردم بلکه از طرف خود شاه هم مورد نکوهش واقع شده است. اما 
نقطه مقابل سنگ نبشته داریوش، ما در این جا از "پیران ویسه" 
در شاهنامه فردوسی هم می توانیم مثال بیاوریم: پیران ویسه پس از 
افراسیاب از شخصیت های بزرگ "توران زمین" است. داستان او 
ُحزن انگیزترین قسمت شاهنامه ست. پیران ویسه به ایران و ایرانی 
عشق می ورزیده و نیز نام او در ُزمره پهلوانان "خردمند" ثبت شده 
است. او را می توان به مانند شمعی فرض کرد که مابین عالقه به 

ایران و عشق به میهن اش، توران، قطره قطره آب شده است.
اولین ستیز انسان، ستیز بی امان او با طبیعت بوده است. زنان در 
ِگردآوردن توان درونی خود و سود جستن از َوقت، زمان، پی به 
دانسته  تمام  آرام  آرام  و  برآمدند  ِگل  به  بخشیدن  شکل  و  گندم 
به  یعنی  انسان،  قدرت  از  خارج  وجودی  به  را  ها  ندانسته  و  ها 
پیچ  پر  فرایندی  دادند و در طی  مافوق قدرت خود، ربط  قدرتی 
سرنوشت  خدایان  پس  آن  از  نهادند.  نام  "خدا"یان  را  آن  خم  و 
"ایندرا" خدای جنگ شد  دادند. خدایی همچون  تغییر  را  آدمیان 
و "میترا" مهر و پیمان و دوستی را زیر سلطه گرفت. باد و آب 
و آتش بر زمین، و خورشید و ماه و ستارگان در دل آبی آسمان 
ها  افسانه  تنیدگی  شدند.  واقع  ایران  فالت  مردمان  ستایش  مورد 
با این خدایان، رمز جاودانگی مهر به معنای "صلح" و ناپایداری 
خشم و دژخویی به معنای "جنگ" را در سرلوحه تفکر مردمان آن 
سامان قرار داد. این دوران زمانی است که هنوز انسان با قوانین 
خدایی که مطلق است و همه باید فرمانبردار او باشند، خیلی فاصله 
دارد. مردمان آن دوران با پیش کشیدن فلسفه خیر و شر و نیکی 
و بدی، الگوهایی برای رهایی از تندخویی ها و رسیدن به سعادت 
و اندیشیدن و نیز به طلب آرزو برای جاودانگی، که نشأت گرفته 
از ناتوانی در برابر خشم طبیعت بوده از یک سو، و چیره شدن بر 
طبیعت از سویی دیگر، رفته رفته در برابر سوال هایی بی جواب، 
دست به دامان خدایانی شدند که تا چند وقت پیش از آن نگرشی 
کنجکاوانه در قلمرو دانستن و پی بردن به ذات قدرت بزرگ بود، 
به  و  شد  کوچک  خداشناسی  دایره  و  گذاشت  دیگر  درجهتی  گام 
مرور نظم از دست زنان که خود آفریننده خدایان بودند به درآمد 
و مردان بر زنان و خدایان غلبه کردند و رنگ و بوی خدا و انسان 
تغییر کرد و به سرعت فراگیر شد. بی گمان جنگ های خونین بر 
پا گرفت و  بینی شده،  ابعادی غیر پیش  پایه مالکیت، آن هم در 

آنگاه رنگ اساطیر شکلی دیگر و در سویی گاه خالف گذشته و نیز 
در راستای همو، آن هم در الیه های پنهان به مانند باری "سنگین"، 
پیش رفت، و طلِب صلح بر پیکر زندگی، اندیشه ای در کام رنج 

و زجر سر برآورد.
بازشناخت  بدون  ایران،  ادبیات  عرصه  در  جنگ  و  واکاوی صلح 
زبان فارسی کاری به غایت سترگ است. زبان فارسی اعجاب وار 
به زندگی خود ادامه داده و در تداوم خویش متداول پیش رفته و 
غیرمعمولی ها را در هم بستری با تاریخ در خود ادغام کرده است. 
طنز و تلخی)تاریخ( آن نتیجه خودخوری ها شد و نامالیمات و گاه 
کج فهمی های غیر معمولی را با کنایه و طنز و َمتل و ضرب المثل 
اندیشه  تداوم  در  فارسی  زبان  است.  نگذاشته  جواب  بی  همواره 
ورزی شاعرانی همچون؛ جامی، سعدی، فردوسی، خیام و حافظ به 
این نقطه از زمان رسیده است. امروز، زبان فارسی، در بستری از 
ناکامی ها در برابر دیگر زبان های پویای جهان هنوز سخنی برای 
گفتن دارد. این شاعران، به ویژه "سعدی" و "فردوسی" در زنده 
"حافظ" در  بر زمانه وقت چیره شدند و  نگه داشتن زبان فارسی 
باز گفت.  را  نگفته  شناسی، سخنان  معنایی  بُعِد  ِرندی،  سار  سایه 
اینان پیام مهر و صلح و جنگ و کین را در بستر بزرگ "نظم" دو 
دستی تقدیم اعصار مابعد خود کردند. در تاریخ ایران ما با ادبیات 
کردی، آذری، گیلکی و عرب خوزستان رو به رو هستیم. در قرن 
هفده میالدی، در دوران شاه عباس صفوی، جنگی مابین کردها و 
ُکردی  ای  منظومه  این جنگ  قوای صفوی درمی گیرد. و حاصل 
به نام "قه الی دم دم"، نبرد قلعه دم دم، است. شاه عباس دستور 
قتل عام مردم "ُمکری"، آذربایجان غربی کنونی، را می دهد و با 
سرکوب و خونریزی زیاد مردم ُکرد را سرکوب کرده و بخشی از 

آنان را برای همیشه به خراسان می کوچاند.
در ادبیات فارسی ما با اثری بزرگ همچون شاهنامه فردوسی رو 
اودیسه  و  ایلیاد  طراز  هم  جهان  سطح  در  اثر  این  هستیم.  رو  به 
به  قلم  اما  شود.  می  هنوز  و  شده  واقع  تحلیل  یا  و  تجیلل  مورد 
دستان ایرانی باالخص از دهه چهل شمسی به بعد، اشخاصی همچون 
شاملو دیدی انتقادی نسبت به آن داشتند. اگر چکیده وار بگوییم؛ 
ستمگر.  کاوه  و  بوده  عادل  َضحاک  که  داشت  این  به  باور  شاملو 
تجزیه و تحلیل سخناِن دوستاران و یا منتقدین فردوسی خارج از 
حوصله و فرصت این مقال است، اما با پیش کشیدن این مطلب 
عنوان می شود؛ ادبیات ایران توانسته دروازه مناظره های فکری-

بر  ادبی،  های  درگیری  عنوان  تحت  را  برانگیزی  چالش  فلسفی 
آثار  از  جنگ  یا  و  صلح  دایره  در  زبانی-شعری  الگوشناسی  پایه 
به  راه  تا چگونگی  باز کند،  ما چارتاق  برای  را  برگزیده و مطرح 
سوی جهانی شدن را آشکار کنیم. در راستای ادبیات صلح؛ برخی از 
صاحب نظران موالنا را در رده اصول صلح خواهی حاکم بر اندیشه 
عرفان شرق معرفی می کنند. زیرا بر این باوراند که عقل گرایی، 
خداپرستی و نوع دوستی را، در حد عشق به خدای خویش و انسان، 
موالنا توانسته به نحو بارز و چشمگیری ادا کند. در این جا پویش 
و جستجو جایش را با خیرخواهی تغییر می دهد و سازش در حد 



28

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، مهر ۱۳۹8

شماره ۱0۱

نیندیشیدن را نه در ابیات اشعار موالنا، بلکه در مفسرین بی اطالع 
از عمق فلسفه شعری او پایین می آورند و نوعی سازش تو سری 

خور مآبانه را می پرورانند. 
اگر بپذیریم که صلح آرامش را به دنبال دارد و در پرتو خود راه 
شناخت به انسان می نمایاند، سعدی عقل گرایی ست که صلح را 
در حد یکپارچه بودن جوامع بشری به ما معرفی می کند. او در این 

راستا می ُسراید:
بنی آدم اعضای  یک دیگرند***که در آفرینش ز یک گوهرند 
اما اگر مبنای اندیشه سعدی را بر پایه مدارا و گذشت بپنداریم، 
های  نابرابری  و  ها  جنگ  در  را  او  فکر  جهت  از  برآمده  صلح 
اجتماعی قبل از او باید ُجست. بدین معنی که ادبیات صلح در ِگرو 
پیش و یا پس از درگیری ها رو به ما می نمایاند و قابل پژوهش 

است. او باز می ُسراید:
بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت*** به شرط آن که 

نگوییم از آن چه رفت حکایت
در تاریخ ادبیات ایران برای دفاع از نیکی و گسترش مهر فراوان و 
گذر از جنگ، نقطه عطف آن رسیدن به صلح و پرهیز از خشونت 
است. بنابراین شاعران و نویسندگان مانند هم فکر نمی کرده اند، 
زیرا تنوع فرهنگ و زبان و هم زیستی چالش برانگیزی که با آن 
رو به رو بوده اند، پویایی و رشد نَحله های فکری فراوانی را در 
پی داشته است. بر این اساس در بُرهه هایی از تاریخ ادبیات ایران 
بر خالف مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم، باور به این داشته اند؛ 
در سرنوشت خویش  آدمی  و  بوده  انسان  بر  مقدم  "جوهر روح" 

هیچ دخل و تصرفی نداشته است. آنان رو در رویی با پوچی را نه 
با استهزاء بلکه با سازش مورد تمسخر قرار داده اند.

این سرزمین)ایران( جنگ ها به خود بسیار دیده و گاه پیش آمده 
که برای ماندگاری خویش زجر و سازش پیشه کرده است. حمله 
"اعراب" و "مغول" دو نمونه بارز تاریخی آن هستند. و بازتاب 
ما  داستانی  ادبیات  در  تاریخی،  به جز کتاب های  دوران  دو  این 
آثاری به اندازه انگشتان یک دست، جایی هنوز برای خود، دست 
و پا نکرده است. از میان این گونه آثار می توان به "پروین دختر 
ساسان" اثر "صادق هدایت" اشاره کرد. در این اثر نشانی از صلح 
نیست، بلکه جنگی درگرفته و پرسناژهای آن مرتب در حال دفاع 
هستند. پروین دختر ساسان نشأت گرفته از متون تاریخی و تاثیر 
از ادبیات شفاهی، قوی ترین وجه ادبیات فارسی ست، بر مبنای 
واقعه ای که اتفاق افتاده داشته است. در این اثر باز ما با زیبایی و 
تنومندی و آگاهی رو به رو هستیم. بدین معنی که با ورود به دنیای 
آیند،  به حساب می  داستان و رمان جزء الینفک آن  مدرنیته که 
دوران  از  تأثر  بردارنده  در  ساسان  دختر  پروین  چون  اثری  خلق 
باستان است. به عبارتی هنوز کشمکش بین انسان و طبیعت، خیر 
و شر و نیکی و بدی در این اثر گران مایه نیز به چشم می خورد. 
برای ظهور  ای  زمینه  ای  و درگیری  تعارضی، جنگی  هر  از  پس 
ادبیاتی نو فراهم می شود. ادبیاتی که خودآگاهانه ساَحت زمان را 
نشانه گرفته اند. بروز همچین ادبیاتی باعث دگرگون کردن شعور 

و امکان تلنگری در زندگی جامعه می شود. 
با این پیش زمینه بحث خود را به دوران مدرنیته ادبیات فارسی به 
ویژه از سرآغاز صد سال اخیر می بریم. پربارترین دوران ادبیات 
نگاهی  با  گرفت.  صورت  شمسی  چهل  دهه  در  گذشته  سال  صد 
اجمالی به نویسندگان و شاعران این دوره از تاریخ ادبیات ایران 
متوجه این نکته می شویم که درونمایه بیشتر آثاری که با ممانعت 
ها و در زیر تیغ سانسور، که بدترین لطمه را به فرهنگ و زبان و 
ادبیات این سرزمین زده، با درونمایه ای از گله مندی ها و سازش 
گرانه پر از خشم و کین رو به رو می شویم. مثال "اخوان ثالث در 

قطعه ای از شعر خود می گوید: 
خانه ام آتش گرفته است، آتش جان سوز

هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرش ها را، تارشان با پود

من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر درد

و ز میان خنده هایم، تلخ
و خروش گریه ام، ناشاد
از درون خسته ی سوزان

می کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد 
این شعر در زمان جنگ و یا حمله هیچ دشمنی سروده نشده است. 
این زبان تند یک "شاعر" معترض است، که اوضاع نابسامان وقت 
کشور را به مانند جنگ تشبیه کرده است. زیرا به نظر او همه چیز در 
آتشی لهیب که نادانی و جور و ظلم باشد، در حال سوختن است. در 
این جا این سوال پیش می آید: آیا درونمایه ای این گونه تلخ می 
تواند به رود رونده فکر در جهت نضج رفاه و آسایش مردم جامعه 
به ویژه دست یابی به آزادی پیش برود؟ آیا ارایه تصویری تلخ و 
بسیار گزنده در هر اثر ادبی راه به صلح پایدار دارد؟ پس در این 
دوران مهم نیست جنگی در گرفته باشد یا نه، یا این که در سایه ساِر 
صلح و آرامِش نیم بَند به ایجاد دموکراسی برسند، بلکه در شتاب 
زدگی افسار گسیخته آن دوران مهم تلنگری ست که به حاکمیت 

زده می شود و روشنگری ای در سطح جامعه صورت گرفته باشد.
 بر مبنای مطالعات صورت گرفته درباره کشمکش صلح و ستیز، 
از  ادراک پس  توان  از جمله:  دانسته هایی  پایه  بر  نظریه جدیدی 
آسیب، حقیقت، مدارا و آشتی و نیز روایت بهبودی-درمانی را به 
ادبی  بنابراین متن های  طور واضح و آشکاری مشخص می کند. 
آمدن  کنار  پیچیده  سرشت  با  مدیدی  و  عمیق  غایت  به  واکنشی 
بر پاشنه نگرش های گونه گون و گرایش  با گذشته آسیب زا را 
پایه  چه  تا  شمسی  چهل  دهه  ادبیات  کند.  می  مفهوم  انسان  های 
برای  آسان  شناسانه  زیبایی  های  حل  راه  توانسته  و  بوده  محتاط 
تجربیاتی که آزار دهنده و بسیار آسیب زا هستند را مفهوم کرده 
ما کمک  به  است که  ای  ادبیات وسیله  نکنیم که  فراموش  باشد؟ 
می کند تا پیچیدگی های اخالقی را شرح و بسط دهیم، که جوامع 
پس از تنش و درگیری جنگ را تفکر می کند و به آن ها معنی می 
ادبیات صلح پس از هر جنگ و کشتاری  به  بخشد. اگر بخواهیم 
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پی ببریم، الزم است بدانیم که تنها نباید به مفهوم ادبیات داستانی 
و یا شعر توجه داشته باشیم. بلکه از زندگی و خاطره نوشتن نیز که 
تسکین درد است و درمانی ست، تا با خواندن آن ها درک کنیم 
معنی  و  نظم  برای  اهتمامی  تواند  می  چگونه  گر  روایت  ُهنر  که 
بخشیدن به ماهیت ناهمگونی این تجربه به غایت آسیب زا باشد. 
در بُعِد جهانی "جنگ"ها از ابتدای قرن بیستم شکل و ُفرمی دیگر 
به خود گرفتند و از جنبش مشروطه در ایران نیز جنگ و مفهوم آن 
دگرگون شد. منتهی در غرب به وفور درباره جنگ در قالب متون 
ادبی، فیلم، تئاتر و سینما پرداخته شد، اما در ادبیات ایران جایی 
برای خود به دلیل وجود استبداد، هنوز نیافته و آن چه در سینمای 
پس از جنگ هشت ساله بر پرده سینما رفت را باید در مقوله هایی 
داد،  قرار  ارزیابی  ادبیات روان شناختی و جامعه شناسی مورد  از 
زیرا در قالب سیستم تفکری حاکمیت ساخته و پرداخته شده اند. 
بر این اساس ادبیات جنگ هم دست خوش حوادث روزگار شد و 
مطالعه آن به ما نشان می دهد که چگونه ادبیات برآمده از جنگ، 
و  قبل  با  ارتباط  در  پیرامون خویش  نیز  و  از جهان  را  ما  ادراک 
از جمله؛  متفاوت داخلی  یا حوادث و درگیری های  بعد جنگ و 
اعتراض ها و بگیر و ببندهای حاکمیت های پهلوی اول و دوم و 

نیز عصر حاضر، فرم می بخشد.
همان طور که در باال اشاره شد، ادبیات ایران در دهه چهل شمسی 
و نیز قبل و بعد از آن همواره با سانسور کشمکش داشته است. در 
این نبرد نابرابر نویسندگان رنج بسیار دیده اند و بر پیکر ادبیات 
زخم ها نشسته، می توان آن را جنگی پنهان دانست که برای رسیدن 
این زمان  به  تا  توانسته  با سرکوب و خفقان  به حق خویش مدام 
را  لطمه  بیشترین  نیز  ایران  تئاتر  و  سینما  ببرد.  پیش  را  خودش 
که  زشت  سیاسی  حربه  این  از  رهایی  برای  پس  دید.  سانسور  از 
و  نویسنده  سر  فرق  بر  و  کرده  چوبی  دم  هر  را  آن  گر  سرکوب 
شاعر می کوبد، خود در برگیرنده و نمادی از صلح خواهی است. 
زیرا قلم به دستان این مرز و بوم به دلیل انواع تهدیدها و فشارهای 
گوناگون که دست کمی از جنگ ندارد، دقیق تر و بهتر از هر قشر 
سرکوب شده دیگری در ایران به مفهوم و ذات زیبای "صلح" پی 
برده اند. اگر در گذشته های دور مردم این خطه از جهان با طبیعت 
دست به گریبان بودند و شکاف بین خود و طبیعت را با افسانه و 
اسطوره پر می کردند تا مگر فرجی برای درمان آالم بیابند، اکنون 
دشمن در چند قدمی ست و باعث جنگی شده که صلح را دور از 

انظار قرار می دهد. 
در نهایت باید گفت؛ ادبیات صلح تعریفی ایستا ندارد.  فکر و عمل 
در ارتباط با شرح و بسط ادبیات صلح در گرو مجالی ست که در 
بر  صلح  ادبیات  تأثر  و  تاثیر  توان  آزمایی  راست  پژوهش  نتیجه 
الیه های مختلف جامعه باید سراغ گرفت.  پندارهای ژانر ادبیات 
صلح و  جنگ و انتقاد و تمجید از آن نه تنها پایدار نیست، بلکه 
در زمان و مکان تولد آن، مورد ارزیابی باید واقع شود. همواره این 
تعریف  جنگ  یا  و  صلح  راستای  در  را  اثری  که  هستند  منتقدان 
ای  نویسنده  ندرت  به  نوشتن  فرایند  در طی  عبارتی  به  کنند،  می 

پیدا می شود که تأکیدوار بر مقوله مثاًل صلح قلم فرسایی کند. اما 
جنگ فرایندی دیگر در ذهن نویسنده طی می کند. هر نویسنده ای 
به آسانی می تواند جنگ را بر کاغذ سفید پیاده کند، اما صلح را 
کمتر. گران مایگی ترفندهای سودمند در راستای ادبیات صلح و 
جنگ با ژانرهایی همچون: تراژدی، قالب شعری سنتی نظیر؛ غزل 
و داستان های کوتاه که پی در پی انتخاب شده خود نویسندگان 
هستند در متفاوتی خاصی به سر می برند. در سویی دیگر عدم بی 
برمی گردد،  به مدرنیته  امروزین که سرچشمه آن  معنایی زندگی 
این  بر  شوند.  می  تلقی  ادبیات  بر  تاثیرگذار  عاملین  خوانندگان 
تا  شده  باعث  ها  پدیده  از  خیلی  به  نسبت  آدمی  درک  عدم  مبنا 
و  ادبیات صلح  بی گمان  بجویند. پس  ادبیات  در  را  ها  ناشناخته 
جنگ مهم ترین ژانر این مبحث است. این مهم در معناشناسی که 
در برگیرنده زیر شناخت های واژگان، عبارات و عالیم است، و نیز 
معنی شناسی شناختی ست، که مطالعه صرف بر زبان شناسی ست، 
ادبیات صلح  به غایت مهم دارد.  تاثیری  بر کردار و سلوک  بلکه 
در برگیرنده یک جریان یا حرکت و یا فالن دسته و گروه معنی 
نمی شود، بلکه تمام الیه های اجتماع را در بر می گیرد. کودکان، 
به  بنا  دیگر  و هر طیف و گروهی  مردان، همجنس گرایان  زنان، 
زمان و مکان و رویدادهای مختلف، ژانر صلح را در ادبیات شامل 
می شود. و نیز هیچ فرادستی نمی تواند منتقد کننده صلح باشد و 
زیبایی  کثرت،  در  تنوع  درآورد.  خود  انحصار  در  را  آن  بخواهد 
بر دیگر آثار  او  اثر و برتری  ادبیات صلح را در راستای سنجش 
ثمره خوش اندیشی و پذیرش زندگی مسالمت آمیز در جوار تمام 
نحله های فکری است. از دیگر سو هر اثری در خور ادبیات صلح 
قلمداد شدن نیست. به طور مثال؛ اگر اثری بازتاب سرکوب هویت 
باشد و ادبیات هایی ملی که اقلیت ها را نادیده و منکر می شوند، 
هیچ گاه در راستای ادبیات صلح قرار نمی گیرند. درست برعکس؛ 

همچین اثرهایی در برابر صلح قد علم کرده اند.
شفاهی  ادبیات  طریق  از  "فرهنگ"  همواره  ما)ایران(،  تاریخ  در 
و به عبارتی سینه به سینه به ما رسیده است. اما در سرزمین های 
شود.  می  داده  ها  نسل  دیگر  به  آموزش  توسط  فرهنگ  پیشرفته، 
وجه مشترک این دو گونه انتقال فرهنگی "وجدان" است. و این 
خردمند  و  گرا  عقل  شورانگیز،  احساسی،  پایه  چه  تا  وجدان  که 
است و دربرگیرنده تمام واقعیت ها باشد، نیاز به تحقیقی میدانی و 
کتابخانه ای گسترده دارد. به ویژه برای فرهنگ هایی چند زبانه ای 
مانند ایران که استبداد و دیکتاتوری گمراه کننده نقطه تمایز نیکی 
از بدی در تحلیل اثرهایی با درونمایه "جنگ" و "صلح" است. در 
دنیای امروز، صلح مهم ترین انگیزش ارتباط مابین مردمان گیتی 
ست. بر این اساس ما برای رسیدن به رفتاری اجتماعی مبتنی بر 
صلح زمان و عالقه به هم نوع و احترام متقابل، هدف غایی تمام 
انسان ها باید باشد. به همین دلیل نقش هنر و ادبیات و سازشی که 
این دو می توانند مابین انسان های امروز و انتقال مفهوم صلح به 
آینده بشریت داشته باشند، حایز اهمیت و از دستاوردهای انسان 

امروزی است.
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مجازات شالق برای کارگران و زنان موجب  ■
 تشدید ستیز اجتماعی می شود؛

در گفتگو با صالح نیک بخت حقوق دان و وکیل دادگستری

گفتگو

مدافع  وکیل  و  برجسته  دان  حقوق  بخت  نیک  صالح  محمد 
از  حمایت  انجمن  عضو  و  بشر  حقوق  فعال  ایران،  آشنای  نام 
زندانیان است. وی سابقه ای طوالنی در وکالت پرونده های مهم 
و جنجالی کشور داشته و هم اکنون وکالت تعدادی از اعضای 
بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

حومه را به عهده دارد.
در این شماره خط صلح، در خصوص وضعیت آزادی بیان در 
کشور و میزان قانونی بودن احکام سنگینی که اخیرا برای فعالین 
کارگری، مدنی، حقوق بشر، زنان و روزنامه نگاران صادر می 
شود، به گفتگو با ایشان پرداختیم؛ متن این گفتگو در ادامه می 

آید: 
تا چه حد  ■ فعلی در جمهوری اسالمی  قوانین  به  توجه  با 

شهروندان آزادی عمل دارند که برای اظهار خواسته هایشان 
دست به تجمع، تشکیل گروه و اتحادیه بزنند؟ این میزان از 
آزادی عمل در چه نسبتی با استانداردهای بین المللی قرار 

دارد؟
در قانون اساسی تشکیل احزاب، جمعیت، انجمن های صنفی و 
سیاسی و انجمن های اسالمی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزاد 
اعالم شده است. در قانون احزاب که در سال ۱۳60 به تصویب 
و  سیاسی  های  گروه  و  احزاب  تشکیل  برای  شرایطی  رسیده، 
و  احزاب  فعالیت  دایره  که  شده  بینی  پیش  آن  های  فعالیت 
تشکیل آن را محدود کرده است. به همین جهت تاکنون تشکیل 
احزاب و گروه ها فقط محدود به گروه هایی شده که غالبًا فصلی 
و موقتی در دوران انتخابات مجلس بوده و در حدی است که 

در ۳8 سال گذشته فعالیت کرده اند. عماًل باید گفت این دایره 
هر روز تنگ تر می شود و محدود به کسانی است که حاکمیت 
را تایید کنند و جایی برای هیچ حزب، گروه و تشکیالت)حتی 
نیست.  باشد،  وضعیت  این  مخالف  که  اسالمی(  ایدئولوژی  با 
چنان که حتی با فعالیت نهضت آزادی که قدیمی ترین سازمان 
سیاسی اسالمی ایران با بیش از 60 سال سابقه است، یا احزاب 
و گروه های سیاسی- مذهبی دیگری تحت عنوان ملی مذهبی یا 
سازمان ها و تشکیالت دیگری که ملی و لیبرال باشند، موافقت 
ایران غیر  در  اند.  این گروه ها شده  فعالیت های  مانع  و  نشده 
از گروه های خاص و محدود، برای سایر احزاب و گروه های 
دگراندیش به ویژه اگر ملی و غیر مذهبی باشند، اجازه فعالیت 
بازداشت  به صورت مطلق  داده نمی شود. اگر چه ممکن است 
نشوند اما همیشه ممانعت های جدی برای آن ها وجود دارد. به 
عنوان نمونه جبهه ملی ایران که از سازمان های سیاسی قدیمی 
و باسابقه است به انحای مختلف از فعالیت سیاسی ممنوع است 
و آزادی عملی مبنی بر تشکیل جلسات حزبی و کنگره ندارد. 
در مورد تشکل ها و انجمن های صنفی نیز همین روال حاکم 
است، چنان که با این بهانه که کلمه سندیکا در اصل 26 قانون 
مخالفت  کارگری  سندیکاهای  تشکیل  با  عماًل  نیامده،  اساسی 
می کنند ولی مخالفتی با سندیکاهایی که مدافع کارفرمایان یا 
اصناف به اصطالح طبقه متوسط باشند، ندارند. هم اکنون چند 
سندیکای کارگری با وجود با این که رسما منحل نشده اند، اما 
از انجام فعالیت ممنوع هستند. یکی از قدیمی ترین سندیکاها، 
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است که در دهه 
۳0 شمسی تشکیل شده و بیش از 60 سال سابقه فعالیت دارد. 
بسیاری از رهبران این سندیکا زندانی شده و برخی دیگر که من 
وکالت آن ها را به عهده دارم به حبس های طوالنی مدت محکوم 
شده اند. هرچند به دلیل اعاده دادرسی هنوز حکم در مورد آن ها 

گفتگو از سیامک مالمحمدی

های  گروه  از  غیر  ایران  »در 
سایر  برای  محدود،  و  خاص 
احزاب و گروه های دگراندیش 
مذهبی  غیر  و  ملی  اگر  ویژه  به 
نمی  داده  فعالیت  اجازه  باشند، 
به  است  ممکن  چه  اگر  شود. 
نشوند  بازداشت  مطلق  صورت 
جدی  های  ممانعت  همیشه  اما 

برای آن ها وجود دارد«.
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اجرا نشده است، مانند آقای ابراهیم مددی که به 5 سال و ۳ ماه 
حبس محکوم شده و به  دلیل درخواست اعاده دادرسی پرونده او 

در یکی از شعب دیوان عالی کشور در جریان است.
احکام  ■ صدور  از  متعددی  خبرهای  اخیر  روزهای  در 

زنان  نگاران،  مدنی، روزنامه  فعاالن کارگری،  علیه  سنگین 
و فعاالن حقوق بشر می رسد؛ معموال چه اتهاماتی علیه این 
افراد از سوی دستگاه قضایی مطرح می شود؟ و چه مصادیقی 

برای این اتهامات مطرح می کنند؟
از سال ۱۳62 به بعد که عماًل قوانین مجازات ایران تغییر کرد 
و گذار از قانون مجازات عمومی سال ۱۳04 به قانون مجازات 
جرایم  عنوان  تحت  ماده  دوازده  ده  گرفت،  صورت  اسالمی 
ضدامنیتی یا بر علیه امنیت داخلی کشور تدوین و به تصویب 
تا  تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 4۹8  از  رسید. 
ماده 5۱2 و نیز ماده 6۱0  معروف به نام تبانی برای بر هم زدن 
امنیت داخلی و خارجی برای تعقیب متهمان سیاسی که آن ها 
تبلیغ  شامل  این جرائم  می شود.  استفاده  نامند،  می  امنیتی  را  
علیه نظام، تشکیل احزاب و جمعیت ها با هر مرام و مسلکی به 
قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه ها و احزاب 
سیاسی است که اگر به اصطالح فعالیت سیاسی انجام بدهند و 
غیرقانونی باشد، از دو تا ده سال برای رهبران آن ها حکم حبس 
صادر می شود، و اگر با تفسیر قضات »محارب« شناخته شوند 
به اعدام محکوم می شوند. این اتهامات به جز مواردی که متهم 
در یک گروه مسلح فعالیت مسلحانه کند، همگی در چارچوب 
فعالیت سیاسی قابل بررسی است. در سال های اخیر بیش تر 
متهمان سیاسی با اتهامات تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی 
و تبلیغ علیه نظام به استناد مواد 500  و 6۱0 قانون مجازات 
اسالمی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند. سابقه قانون 
اقدام علیه امنیت و نظام به سال ۱۳۱0 در زمان رضاشاه بر می 
گردد که تبلیغ علیه نظام مشروطه، مجازات حبس ۳ ماه تا یک 
سال داشته است. در حال حاضر نیز به ماده 6۱0 قانون مجازات 
آن  از  سیاسی  اتهامات  غالب  در  و  شده  استناد  بسیار  اسالمی، 
استفاده می شود. طبق ماده مزبور افرادی به تبانی متهم می شوند 
که دو نفر یا بیشتر باشند. به عبارتی دیگر الزمه تبانی این است 
که حداقل دو نفر باشند و علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 
به  و  پیشگیرانه  آن  مجازات  و  جرم  این  دهند.  انجام  اقداماتی 
منظور جلوگیری از وقوع جرم در آینده است. یعنی اشخاصی 
اقداماتی علیه امنیت داخلی یا خارجی  تبانی می کنند که بعداً 
کشور انجام دهند. پس این ماده مجازات شروع به جرم است. 
به عبارتی اگر خود جرم که برای آن تبانی کرده اند به مرحله 
اجرا و اقدام برسد، مرتکبین دیگر مشمول این مجازات نشده و 
مجازات مربوط به جرم محقق در مورد آن ها اعمال می شود. 
این شاکله بیشتر محکومیت های سیاسی است. الزم به ذکر است 
بر اساس تشریحی که قانون گذاران و حقوق دانان کشور  که 
از این ماده کرده اند، اساسا این جرم هرگز اتفاق نمی افتد! زیرا 
الزمه تحقق چنین جرمی این است که از پیش، توافق بر انجام 
باشد که  تبانی کنندگان؛ صورت گرفته  بین  امنیتی،  عمل ضد 
می  متاسفانه  دهند.  انجام  را  اقدام  بهمان  یا  فالن  هم،  با  بیایند 
بینیم این ماده مرغی است که در عزا و شادی سر بریده می شود، 

چه در مورد دو نفر یا حتی در مواردی که یک نفر هم بوده، به 
این ماده استناد می شود. این اتهام در مورد افراد مختلف زده می 
توافق  این است که قبال  بزه  این  شود در حالی که الزمه وقوع 
اولیه برای انجام جرم حداقل بین دو نفر شده باشد.یعنی اشخاص 
در جایی جمع شده و برای اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی 
توافق کنند فالن کار را انجام دهند. اگر اجتماع کنندگان توافق 
کنند با انفجار بمب یا به صورت مسلحانه به یک محل نظامی 
یا غیرنظامی حمله کنند و این اقدام عماًل صورت گیرد، چنین 
اعمالی زمانی که اتفاق افتاد خود مجازات مشخص دارند و به 
مجازات عمل ارتکابی محکوم می شوند. به ندرت پیش می آید 
قبل از این که نفس عمل مجرمانه انجام شود به آن پی ببرند. ما 
در دفاعیاتی که در این پرونده ها انجام می دهیم؛ نظریات یکی 
از اساتید برجسته حقوق در ایران که اتفاقا خود زمانی سخنگوی 
قوه قضاییه بوده استفاده می کنیم و تحلیل ایشان را در مورد این 
دفاعیات  و  ها  تحلیل  این  اگر  متاسفانه حتی  داریم.  قبول  ماده 
این دفاعیات  خوب و محکمه پسند هم عرضه شود، دادگاه ها 
را نادیده می گیرند و مجازات این ماده را اعمال می کنند. کما 
این که چند سال پیش در شهر مهاباد به روزنامه نگاری چنین 
دادگاه  نوشتم.  وی  برای  ای  دفاعی  الیحه  و  بودند  زده  اتهامی 
تجدید نظر گفته بود که اگرچه این الیحه خوبی است و خیلی 
به  را  ساله   4 مجازات  ولی  بودند،  کرده  هم  تمجید  و  تعریف 
کرد.  تحمل  را  زندان  دو سال  این  متهم  کردند.  تبدیل  سال   2
جا  این  در  شود.  نمی  اجرا  قانون  ُمّر  ها  دادگاه  در  حقیقت  در 
اتهاماتی  موارد  سایر  نیست.  قانون  مّر  به  مقید  قضایی  سیستم 
که به افراد منتسب می کنند غیر از دو مورد گفته شده، موردی 
مجازات  قانون   6۱8 ماده  در  که  نظم  در  اخالل  نام  به  هست 
اسالمی آمده و طبق آن برای اشخاص متهم، هم مجازات شالق 
و هم مجازات حبس درنظر گرفته شده است که متاسفانه اخیراً 
اند. اخیرا  در مورد کارگران مجازات شالق را هم اعمال کرده 
شورای  شرکت  همچنین  و  واحد  شرکت  کارگران  از  نفر  چند 
مجازات شالق  به  تپه،  هفت  نیشکر  کارگران  و  آزاد  کارگران 
محکوم شدند. درمورد یکی از بانوان که کارگری 62 ساله است 
اقدامات جدید  از  این یکی  هم مجازات شالق، درنظر گرفتند. 
است که در مورد کارگران اعمال می شود. اولین بار است که 
چند نفر از کارگران ایران به مجازات حبس و شالق محکوم می 
شوند. مجازات شالق برای کارگران و زنان موجب تشدید ستیز 
انعکاسی  و  کشور  داخلی  امنیت  بر  منفی  اثر  و  شده  اجتماعی 
کارها  گونه  این  اندازه  به  چیز  هیچ  دارد.  خارج  در  نامطلوب 
موجب بسیج شدن و متحد شدن کارگران در داخل و خارج علیه 

نظام و کشور نخواهد بود.
یکی دیگر از اتهامات، اخالل در نظم است. زمانی که کارگران، 
دانشجویان، فعالین مدنی، زنان و یا هر گروه و صنف خاصی از 
مردم، در یک محیط عمومی جمع شوند به آنان منتسب می شود. 
اما اخالل در نظم، حالتی است که یا با هیاهو، تهدید و ارعاب 
موجبات از بین بردن نظم عمومی و وحشت مردم فراهم شود یا 
این که باعث اخالل در نظم ترافیکی منطقه ای شود. خوشبختانه 
علی رغم این که ما از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در 40 سال 
فرهنگ  با  قدر  آن  ایران  در  مردم  کردیم،  پیدا  مشکالتی  اخیر 

تر  بیش  اخیر  های  سال  »در 
اتهامات تبانی  با  متهمان سیاسی 
بر علیه امنیت داخلی و خارجی 
و تبلیغ علیه نظام به استناد مواد 
مجازات  قانون   610 و    500
طویل  های  حبس  به  اسالمی 
سابقه  اند.  شده  محکوم  المدت 
نظام  و  امنیت  علیه  اقدام  قانون 
به سال 1310 در زمان رضاشاه 
بر می گردد که تبلیغ علیه نظام 
مشروطه، مجازات حبس 3 ماه تا 

یک سال داشته است«.

»الزم به ذکر است که بر اساس 
و  گذاران  قانون  که  تشریحی 
حقوق دانان کشور از ماده 610 
کرده اند، اساسا این جرم)اجتماع 
امنیت ملی( هرگز  تبانی علیه  و 

اتفاق نمی افتد!«
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کارگران،  ام  ندیده  تاکنون  که  دارند  سیاسی  فهم  و  هستند 
دانشجویان، فعالین مدنی یا زنان در محلی اجتماع کرده باشند 
فراهم  موجبات  اساس آن  بر  و  زده  بر هم  را  ترافیکی  نظم  که 
باشد. منتها همان  برای سایر مردم فراهم شده  آمدن مشکالت، 
و  شادی  در  که  است  مرغی  مانند  نیز  ماده  این  گفتم  که  طور 
به  بار که کارگران  این  نمونه  به عنوان  عزا سربریده می شود؛ 
مناسبت اول ماه می یعنی روز کارگر و به مناسبت بزرگداشت 
هفته کارگر در ایران، که در تقویم رسمی نیزوجود دارد، جلوی 
نظم  در  اخالل  عنوان  به  را  افراد  این  بودند؛  شده  جمع  مجلس 
که  حالی  در  کردند؛  محکوم  و  محاکمه  نیز  عمومی  و  ترافیکی 
باید دستکم گزارش  الزمه اخالل در نظم عمومی این است که 
پلیس باشد که اجتماع این عده در فالن خیابان و فالن محل، راه 
ها را بند آورده و به عنوان مثال این خیابان مسیر عبور و مرور 
اتومبیل های آتش نشانی و ... را سد کرده اند. در حالی که در 
نیامده بود. هر سال ده ها  آن روز اصال چنین وضعی به وجود 
بار این اجتماعات در مقابل مجلس به وجود می آید ولی هیچ 
یک از آنان را تعقیب نمی کنند. اما این شتر در روز کارگر، 
آنان  برای  را  این مشکالت  در جلوی خانه کارگران خوابید و 
شرکت  کارکنان  از  دانید  می  که  طور  همان  و  آورد  وجود  به 
واحد در تهران و اتحادیه کارگران آزاد و همچنین چند نفر از 
کارگران نیشکر هفت تپه را به همین اتهام محکوم کردند. این 
تاسف آور است که کارگر را به علت اعتصاب صنفی و مطالبه 
حقوق خود به مجازات شالق محکوم کنند. این کار خالف نص 
آمده  اصل  این  در  است.  ایران  اساسی  قانون   27 اصل  صریح 
است: هرگونه اجتماع و راهپیمایی چنان چه بدون حمل سالح 
باشد و مخل به مبانی اسالم نباشد) بدون هیچ قید و شرطی و 
بدون این که الزم به اخذ مجوز از جایی باشد(، بالاشکال است.

اطالع  ■ افراد  این  دادگاه  برگزاری  نحوه  به  راجع  آیا 
حکم  و  بررسی  ها  پرونده  فضایی  و  شرایط  چه  در  دارید؟ 

صادر می شود؟
هایی  محدودیت  اگرچه   ۱۳۹4 سال  تا  که  است  این  واقعیت 
بود، ولی به صورت ظاهری برای وکال در قبول وکالت و دفاع 
ممانعتی به وجود نمی آوردند. در سال ۱۳۹2 مجلس ایران، در 
نماینده  عنوان  به  که  دادگستری  قضات  از  تعدادی  قبلی،  دور 
مجلس انتخاب شده بودند، تالش کردند یک قوانین جزای در 
خور شرایط زمانی و همچنین یک قانون آیین دادرسی کیفری 
تصویب  کند،  می  فراهم  را  دعاوی  به  رسیدگی  تشریفات  که 
کنند. این موضوع در قانون تصویب شد و در آن برای اولین بار 
اجازه داده شده بود؛ شخصی که به هر شکل و با هر اتهامی دستگیر 
می شود، در همه مراحل رسیدگی، یعنی چه در مراحل تحقیق 
مقدماتی، حتی اگر شخص در اختیار ضابطین امنیتی و اطالعاتی 
از  بتواند  است  بازپرسان  اختیار  در  که  زمانی  در  چه  و  باشد 
مزایای داشتن وکیل برای یک محاکمه عادالنه برخوردار باشد. 
این قانون بالفاصله با عکس العمل معارضین روبه رو شد و در 
نتیجه ذیل ماده 48 این قانون تبصره ای آوردند تحت این عنوان 
حضور  شرط  جرایم  از  دیگر  نوع  چند  و  امنیتی  جرایم  در  که 
وکیل درمرحله مقدماتی این است که آن وکیل از کسانی باشد 
که به وسیله رئیس وقت قوه قضاییه یعنی آقای صادق الریجانی 

تایید شده باشد. این مسئله از همان آغاز مشکالت متعددی را 
دادرسی  آیین  قانون  بر خالف  عمال  ترتیب  این  به  کرد.  ایجاد 
کیفری مصوب ۱۳۹2، از ورود وکال در یک مرحله از دادرسی 
کار  و  شد  جلوگیری  است  تحقیقات  مرحله  همان  که  کیفری 
هنگامی از بد هم بدتر شد که لیست وکالی مقبول رئیس وقت 
قوه قضاییه منتشر شد. در حالی که به موجب بندهای ۹ و ۱4 
اصل سوم قانون اساسی؛ عمال قانون گذار بین شاغالن یک حرفه 
که قبال از طریق مقررات قانونی انتخاب شده اند و به همه آن ها 
پروانه وکالت داده شده بود و مراجع ذی ربط همه را تایید کرده 
به جای  و  انداختند  اختالف  بین وکال  کرد.  ایجاد  تبعیض  بود، 
هزار  به 70  نزدیک  از  یکی  اصحاب دعوی  از  این که هریک 
نفر وکیل تابع کانون وکالی دادگستری یا مرکز مشاوران خود 
قوه قضاییه را انتخاب کند، مجبور است از میان حدود 70000 
نفر وکیل یکی از ۱50 نفر وکیل تایید شده آقای الریجانی را 
انتخاب کند. یعنی 6۹ هزار و 850 نفر صالحیت وکالت ندارند 
و فقط این ۱50 نفر چنین صالحیتی دارند و به این ترتیب آن چه 
که از ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر بود، عمال آن 
آرزوها بر باد رفت و رانتی نیز برای گروهی خاص ایجاد شد. آن 
۱50 نفر هم تبدیل شدند به کسانی که بین شاغالن حرفه وکالت 
انگشت نما شوند. معاون جدید حقوقی قوه قضاییه آقای دکتر 
مصدق که هم روحانی است و تحصیالت حوزوی و دانشگاهی 
قضایی  جامعه  اعتماد  مورد  شخص  هم  قضایی  نظر  از  و  دارد 
کشور است، این را به عنوان ننگ قانون آیین دادرسی کیفری 
تلقی کرد. به نظر آقای دکتر مصدق بدتر از آن انتشار لیست بود 

که رانتی را برای عده خاصی ایجاد کرده است.
اعتراض  ■ صادره  احکام  به  شان  وکالی  یا  و  افراد  این 

کرده اند؟ اظهاراتی که در راستای عدم لزوم تشکیل دادگاه 
توجه  با  دارد؟  قانونی  وجه  حد  چه  تا  شده  بیان  تجدیدنظر 
وجود  با  دانشجویان،  از  خصوصا  تن  چند  برای  که  این  به 
دادگاه  جلسه  تشکیل  بدون  صادره،  حکم  به  متهم  اعتراض 

تجدیدنظر حکم قطعی صادر شد.
در مورد این قسمت احتماال سوال شما ناظر بر موضوعی است 
که اخیرا و به درخواست آقای رییسی و حکم حکومتی رهبری 
حذف شد. باید بگویم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش 
حدود،  های  مجازات  مستوجب  که  جرایمی  در  بود؛  شده  بینی 
مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت یا حکم قصاص یا مربوط 
مستوجب  که  عمدی  غیر  جرایم  در  یا  قتل  مانند  جرایمی  به 
پرداخت بیش از نصف دیه باشد، مشروط بر این که دیه آن بیش 
از نصف باشد و همچنین در جرایم تعزیری درجه 4 و 5 که قانون 
گذار قیدکرده است به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه 6 
و 7 در صورت محکومیت به حبس و همچنین در سایر موارد 
به پرونده  باید جلسه مجدد رسیدگی  نظر  نظر دادگاه تجدید  با 
تشکیل شود و این موارد با حضور وکیل، متهم و شاکی و وکیل 
بود و در حقیقت  این موضوع، بسیار کار خوبی  البته  باشد.  او 
باعث  زیرا  کرد  می  پیدا  خوبی  نقش  نظر  تجدید  های  دادگاه 
می شد که هم دادگاه های بدوی دقت الزم را در صدور احکام 
داشته باشند و هم این که با توجه به این مسئله که قضات دادگاه 
های تجدید نظر حداقل باید دو نفر باشند، سه نفر از قضات در 

کارگران  برای  شالق  »مجازات 
ستیز  تشدید  موجب  زنان  و 
بر  منفی  اثر  و  شده  اجتماعی 
انعکاسی  امنیت داخلی کشور و 
هیچ  دارد.  خارج  در  نامطلوب 
کارها  گونه  این  اندازه  به  چیز 
موجب بسیج شدن و متحد شدن 
کارگران در داخل و خارج علیه 

نظام و کشور نخواهد بود«.

»به این ترتیب آن چه که از ماده 
48 قانون آیین دادرسی کیفری 
مدنظر بود، عمال آن آرزوها بر باد 
گروهی  برای  نیز  رانتی  و  رفت 
خاص ایجاد شد. آن 150 نفر هم 
بین  که  کسانی  به  شدند  تبدیل 
شاغالن حرفه وکالت انگشت نما 

شوند «.
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ولی  بود.  ارزشمند  و خیلی  کنند  پرونده رسیدگی و حکم صادر 
قضات  از  زیادی  وقت  رسیدگی  نوع  این  که  بود  این  واقعیت 
می گرفت و در روز گاهی حتی نمی توانستند به دو پرونده هم 
رسیدگی کنند در حالی که ورودی پرونده ها به دادگاه ها بیش از 
5 پرونده در روز بود و عمال کار دادگاه ها را به عقب می انداخت 
و به همین جهت رسیدگی ماه ها و سال ها به عقب می افتاد. به 
همین جهت تعیین وقت رسیدگی حضوری در دادگاه تجدیدنظر 
را در اختیار دادگاه ها قرار دادند که اگر قاضی تشخیص دهد در 
کدام موارد ضرورت دارد تشکیل جلسه دهند و در چه مواردی 
نظر وکال و حقوق  از  این کار  نظر می رسد  به  ندارد.  ضرورت 
دانان نه رسیدگی را در مرحله تجدید نظر منتفی کرده است و نه 
به آن حالت قبلی وقت گیر است که الزم بود برای تعداد کمی از 
جرایم کوچک تشکیل جلسه داده نمی شد. این مسئله باید مجددا 
بررسی شود و تحقیق الزم به عمل آید و اجرای ماده 450 قانون 
آیین دادرسی کیفری که اخیرا معلق شدن در مسیر درست قرار 
گیرد و طوری نشود که در همه مراحل تجدید نظر بدون تشکیل 

جلسه رسیدگی شود.
های  ■ بازداشت  از  هدف  دادرسی  مرسوم  روال  برخالف 

متصل به صدور رای و یا صدور وثیقه های سنگین و خارج 
از عرف چیست؟ اصوال میزان وثیقه بر چه مبنایی تعیین می 

شود؟
تا  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  این  گفتم  قبال  که  طور  همان 
حدودی از اقدامات بی حد و حصر در جهت تضییع حقوق متهمان 
برای مواردی که مجازاتش  قانون جدید  جلوگیری می کرد. در 
اعدام بود و همچنین مواردی که مجازات آن حبس ابد و یا سلب 
حیات)قصاص و اعدام( و یا حبس ابد یا جرایم قطع عضو که دیه 
آن نصف دیه کامل است بازداشت موقت 2 ماه در نظر گرفته شده 
بود. اگر علت موجهی برای بقای قرار بازداشت باشد بازپرس می 
تواند آن را تمدید نماید. در سایر جرائم مدت قرار بازداشت یک 
ماهه است و اگر جهات موجه برای تمدید باشد، تمدید می شود. 
انتساب  افرادی که  آزاد کردن  قتل چون  مانند  هایی  پرونده  در 
اتهام قتل به آن ها جدی و محرز است و متهم مطمئن است که 
فرار  شود  صادر  ای  وثیقه  قرار  هر  اگر  طبیعتا  شود،  می  اعدام 
به این دلیل،  می کند. چون می داند او مرتکب قتل شده است، 
پیش  ماه   2 حداکثر  را  موقت  بازداشت  قرارهای  که  قانون  این 
به رو شده و عمال قضات دادگاه  با مشکل رو  بینی کرده است، 
ها و دادسراها این کار را نمی کنند. در این موارد هر وثیقه ای 
را که فرد می آورد، نمی پذیرند. در غیر از جرائمی که مجازات 
باشد  اعدام است و قطع عضو مستحق نصف دیه  یا  آن قصاص 
قرار بازداشت موقت باید حداکثر یک ماه باشد و برای یک ماه 
دیگر تمدید می شود. این قانون هر چند تاثیر قطعی نداشته ولی 
از  کمتر  عماًل  سیاسی  های  پرونده  های  موقت  بازداشت  مدت 
پیش از تصویب این قانون است. آن چه که بعد از آمدن آقای 
شود.  می  عملی  حد  چه  تا  ببینیم  باید  است  شده  مطرح  رییسی 
از گذشته  تر  فعاًل احکام دادگاه ها علیه کارگران بسیار سنگین 
به خاطر شرکت در مراسم  را  بیشتری  است و کارگران و زنان 
ضربه   74 و  سال   7 مجازات  به  کارگر(  می)روز  ماه  اول  روز 
شالق محکوم می کنند. هم بازداشت و هم محاکمه در زمان آقای 

رئیسی بوده است. ببینیم دستور رعایت مساعدت و انصاف او در 
مرحله تجدید نظر چقدر عملی می شود. در مورد روزنامه نگاران 
و فعالین مدنی و کارگران در جنوب و تهران یک خط و خطوطی 
است که هم در قرارهای بازداشت خیلی اصرار دارند که عمال به 
صدور حکم دادگاه متصل شود و هم قرار آزادی آن ها را تا پایان 
صدور حکم قطعی صادر نمی کنند. وقتی حکم قطعی صادر شد 
این  بازداشت متصل می شود.  قرار  به  به روال سابق حکم  عمال 
این  این است که  بر  وضعیت در حال حاضر وجود دارد. تصور 
این  در  اقدامی  و  بازداشت های طوالنی مدت  قرار  گونه صدور 
یا  شود  متصل  قطعی  حکم  به صدور  موقت  بازداشت  که  جهت 
مدنی،  فعالین  درمورد  ویژه  به  سنگین  وثیقه  قرارهای  صدور  با 
تر  غیرعادی  وضعیت  سندیکاها  اعضای   و  کارگران  و  سیاسی 
شده و  این ها همه یک زنگ خطر است. این را هم اضافه کنیم 
زن  کارگران  گاهی  و  مرد  کارگران  برای  شالق   احکام  صدور 
نوعی رفتار نامتعارف است و عمال جمهوری اسالمی و دادگاه های 
آن به نوعی دنیا را بر علیه خودش، بسیج می کند. تا نتایج منفی 
مانند  این مسائل  از  آید، چنان که در مورد بعضی  به وجود  آن 
مسئله  به یک  اکنون  ای  هسته  دانشمندان  ترور  متهمان  شکنجه 

مهم تبدیل شده است.  
به نظر شما وضعیت پیش آمده)تراکم و شدت حکم ها( و  ■

خصوصا برخورد شدید با فعاالن کارگری و بازداشت شدگان 
فعاالن  برای  پیامی  یا حاوی  است،  معمول  امری  روز کارگر 

این عرصه است؟
بیان آن  قبلی و همچنین در  ادامه توضیحات  من می خواهم در 
چیزی که در مورد روزنامه نگاران گفتید صدور احکام جدیدی 
که درمورد خانم امیری، خانم جعفری و همچنین کسان دیگری 
پرونده  فعالین خوزستانی که  و  بودند و کارگران  که طنزنویس 
هایی  احکام درمورد آن  احاله شده است و صدور  تهران  به  آنها 
شدت  این  با  و  شکل  این  با  واقع  در  کردند  حجاب  کشف  که 
باشد.  با جرم  متناسب  باید  مجازات  نیست چون  درست  قانونی 
آن چه که درمورد روزنامه نگاران شده، یکی از مسائل غیر عادی 
است. جمهوری اسالمی در دنیا هم خبرنگارانی دارد که به دنبال 
می  منتشر  هم  غریب  و  عجیب  خیلی  خبرهای  و  روند  می  خبر 
کنند. قطعا بدون این که این خبرنگاران تالش کنند و در محل 
اصوال  بفرستند.  را  اخباری  چنین  توانند  نمی  کنند،  پیدا  حضور 
وظیفه خبرنگار خبررسانی و رساندن اطالعات به مردم است. نمی 
توان خبرنگاری چون خانم امیری خبرنگار شرق را صرفًا به علت 
حضور در تجمع روز کارگر در مقابل مجلس، محکوم کرد. حتی 
نباشد.  از آن چه که مطرح می کند، صحیح  بعضی  یا  تمام  اگر 
این طور برخورد کردن درواقع یک نوع برخورد با رسانه است. 
امیدوارم که آن طوری که شما مطرح کردید؛ فقط خطی باشد در 
حالی که یک دادرسی عادالنه حق همه مردم است و باید در ضمن 
تند اخیر  اقدامات  انصاف هم رعایت شود و  رسیدگی عدالت و 
در محاکم انقالب پیامی برنامه ریزی شده از پیش نباشد. اجرای 
قانون و مر قانون تنها ضمانتی است که موجب بقای یک مملکت 
و یک حکومت در قدرت خواهد بود. اگر از این مسیر خارج شود 

خود نظام بیشتر از آن ضرر می کند. 
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید. ■

تنها  قانون  مر  و  قانون  »اجرای 
بقای  موجب  که  است  ضمانتی 
حکومت  یک  و  مملکت  یک 
از  اگر  بود.  خواهد  قدرت  در 
این مسیر خارج شود خود نظام 

بیشتر از آن ضرر می کند«.
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به  منحصر  های  تفاوت  از  وسیعی  گستره  با  انسان  میلیارد  چند 
گروه و فرد بر روی کره خاکی زندگی می کنند؛ با تفاوتهایی از 

دو جنس خودخواسته و ناخواسته.
تفاوت های ناخواسته، تفاوت هایی هستند که انسان ها خود در 
انتخابشان نقشی نداشته اند؛ همچون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، 
سبک  دین،  مانند  خودخواسته  های  تفاوت  اما  و  مادری.  زبان 
با مقدمه آزادی در  البته  نوع پوشش  زندگی، گرایشات سیاسی، 
انتخاب آن ها توسط انسان ها به وجود می آیند. هیچ انسانی نباید 
به خاطر هیچ یک از تفاوت های خودخواسته یا ناخواسته مواخذه 
یا مرعوب شود. برقراری نظم، ثبات آرامش و آسایش در این کره 

خاکی پهناور جز در زیر سایه "صلح" میسر نخواهد بود.
امروزه، برای زیستن در کنار یک دیگر به طور مسالمت آمیز و به 
دور از هر گونه خشونت و آسیب؛ به عبارتی دیگر بند شدن سنگ 
"صلح"  نام  به  کیمیایی  نیازمند  انسانی،  جوامع  در  سنگ  روی 
هستیم. صلحی که باید در لحظه لحظه زندگی شخصی و اجتماعی 
تدوین  در  باشد.  سرلوحه  رفتارمان  و  کردار  جزء  به  جزء  در  و 

قوانین داخلی و بین المللی نیز صلح طلبی نباید از یاد برود.
حقوق  تحقق  به  نیل  مقدمه  صلح  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
بشر است یا این که باید از رهگذر تحقق و رعایت حقوق بشر به 
صلح دست یافت، باید اذعان شود که تا عناد و ستیز در کار باشد، 
ابتدا  به حقوق بشر مزین نخواهد شد. اگر در  ذهن، فکر و عمل 
صلح نسبی برقرار باشد تا حد زیادی تحقق حقوق بشر نیز میسر 
خواهد شد. و از طرف دیگر، صلح مطلق بدون رعایت حقوق بشر 
عبارتی مهمل و گزافه گویی قلمداد می شود. اگر چه صلح مطلق 

و تحقق کامل حقوق بشر آرمان گرایی به شمار می رود اما به طور 
ابقای  و  تحکیم  مایه  بشر  توان گفت، رعایت حقوق  خالصه می 
صلح خواهد بود و نیز برای رعایت حقوق بشر می بایست اندک 
مردم، سران  به  نسبت  ها  و حکومت  ممالک  میان سران  صلحی 
حکومت ها نسبت به سران دیگر حکومت ها و مجامع بین المللی 
نسبت به ملت ها برقرار باشد. در حقیقت، رعایت صلح و حقوق 

بشر الزم و ملزوم یک دیگرند.
هر  در  یا  و  ای  جامعه  هر  ناشدنی  حذف  های  ویژگی  از  یکی 
همه  است.  غیردینی  و  دینی  اعتقادات  تنوع  و  تکثر  کشوری، 
در  باید  دیگران  آزار  و  شخصی  حیطه  به  ورود  بدون  اشخاص 
ایدئولوژی  و  عقیده  هر  باشند.  آزاد  خویش  اعتقادات  از  پیروی 
نیز تا آن جا که در حفظ حقوق، آزادی و حریم شخصی دیگران 
جهان  به  اسالمی  کشوری  که  ایران  است.  احترام  قابل  بکوشد؛ 
گوناگون  افکار  و  مشی  با خط  مختلف  های  گروه  شده،  معرفی 
به  معتقدان  تا  از خداناباور گرفته  بطن آن زندگی می کنند؛  در 
ادیان ابراهیمی و پیروان ادیان غیرابراهیمی و این به عنوان یکی 
از جذابیت های جوامع در طول تاریخ بشری محسوب شده و می 
شود. اما شوربختانه این جذابیت در مواقعی حربه ای می شود در 
نابخردان که در پی آن واقعیت ها و تصاویر غیرانسانی،  دست 

خشونت بار و هولناک پدید می آیند.
اما سوالی که مطرح می شود این است که این گروه های مختلف 
دینی و مذهبی در ایران تا چه حد از حقوق مسلم خویش مستفیض 
اقلیت  بر  می شوند؟ زیر پوست جامعه و در سکوتی مهلک چه 

های دینی و مذهبی می گذرد و جایگاه صلح کجاست؟
به دلیل آن که از معضالت و مشکالت اقلیت دینی مسیحی کمتر 
سخن به میان آمده و از آن جا که نگارنده نیز خود مسیحی است 
و آشنایی کافی با این حوزه دارد، در این نوشتار به حقوق مربوط 

به مسیحیان در ایران پرداخته خواهد شد.
مشکالت حقوقی و اجتماعی مسیحیان در ایران گستره وسیعی را 
از آن خود کرده است. برای تبیین میزان محدودیت های مسیحیان 
تنها  بدانید کتاب مقدس مسیحیان اگر چه  ایران کافی است  در 
یک جلد باشد و در یک منزل شخصی یا در کتاب فروشی کشف 
می  تشکیل  نیز  امنیتی  پرونده  و  ادله جرم ضبط  عنوان  به  شود، 

شود!

 محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسا؛ ■
 برخالف نص صریح قانون اساسی

اقلیتهایدینی

ماری محمدی
فعال حقوق بشر
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مصدر  بر  نشستن  و  دولتی  اماکن  در  استخدام  و  تحصیل  شرایط 
که  است  مضاعفی  مشکالت  از  ای  گوشه  نیز  مهم  های  منصب 

مسیحیان با آن دست به گریبان اند.
به  ایران  در  مسیحیان  اجتماعی  و  حقوقی  وضعیت  خصوص  در 
حقوق  فعاالن حوزه  گیرد.  نمی  رسانی صورت  آگاهی  کافی  قدر 
بشر و به طور خاص مدافعان حقوق اقلیت های دینی نیز چندان 
روی خوشی به اقلیت مسیحی نشان نداده اند. معرفی مسیحیان به 
عنوان یکی از اقلیت های دینی رسمی در قانون اساسی باعث شده 
عده بسیاری گمان کنند مسیحیان وضعیت بهتری نسبت به سایر 
اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی دارند. مضاف بر آن، از طرفی 
ناآگاهی مسیحیان از نحوه مطلع ساختن نهادهای حقوق بشری از 
بازداشت، محکومیت و سایر محرومیت ها و از طرفی دیگر، عدم 
تمایل خبرگزاری ها و کار خبری ناچیز و نتیجتا عدم اطالع مردم 
و بسیاری از فعاالن این حوزه از واقعیت زندگی مسیحیان، بر این 
گمان و خیال که مسیحیان وضعیت بهتری دارند، صحه می گذارد.

مسیحیان تنها از مشکالت و آزارها به سبب قرار گرفتن در گروه 
بلکه مانند سایر  اند  اقلیت دینِی مسیحی موزد اذیت قرار نگرفته 
اقشار با مشکالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و ذلک نیز 
دست و پنجه نرم می کنند و از هیچ یک از مشکالت جامعه مصون 

نیستند.
می  تحمیل  ها  آن  به  بودن  مسیحی  به سبب  که  هایی  محدودیت 
شود، محدودیت های مضاعفی است که آن ها را در شرایط سخت 
تری نسبت به سایر اقشار جامعه گرفتار می کند. و این مهم، از نگاه 

فعاالن حقوق بشر و مردم تا حد زیادی پنهان مانده است.
مشکالت و محدودیت های اقلیت مسیحی در ایران بسیار متعدد 
هستند و باید طی دفعات و از زوایای متعدد به آن ها پرداخته شود. 
برای بررسی اصول مربوط به حقوق و وضعیت اقلیت های دینی به 
چندین اصول قانون اساسی می توان پرداخت اما در این نوشتار، 
از مشکالت  به گوشه ای  قانون اساسی بررسی و  صرفا اصل ۱۳ 

مسیحیان نیز اشاره می شود.
اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

برای بررسی و تبیین حقوق اقلیت های دینی بهتر آن است که به 
معاهدات و قوانین بین المللی، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 
رجوع کرد. اما به منظور بررسی مجزای قوانین جمهوری اسالمی 
ایران و قوانین بین المللی و حقوق بشر و تشریح ارتباط این دو، 

مجالی دیگر الزم است.
قصد نویسنده در این نوشتار، بررسی اجمالی جایگاه اقلیت دینی در 
جمهوری اسالمی با استفاده از برخی اصول قانون اساسی و مشروح 

برخی مشکالت مسیحیان است.
معرفی  مرجع  که  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل ۱۳ 
اقلیت های دینی رسمی است، علی ظاهر نمایانگر توجه نظام حاکم 
و قانون اساسی به اقلیت های دینی و اختصاص یک اصل از ۱77 
امر آن  اما واقعیت  برای معرفی آن ها است.  اساسی  قانون  اصل 
است که این اصل عدم بی طرفی نظام حاکم و قانون اساسی نسبت 
به شهروندان با عقاید، گرایش ها و ویژگی های متفاوت و وجود 
فاشیسم و آپارتاید مذهبی در ساختار نظام را کتبا اثبات و امضا 

می کند.
بخش اول اصل 13 قانون اساسی

"ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته 
می شوند...".

به  که  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل ۱۳  اول  بخش 
اقلیت دینی جز  اقلیت های دینی رسمی می پردازد، هیچ  معرفی 

سه اقلیت زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت نمی شناسد.
در اصل 2۳ قانون اساسی آمده است:

به صرف  توان  نمی  را  کس  هیچ  و  است  ممنوع  عقاید  "تفتیش 

داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد".
انجام این امر را  اصل 2۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعالم کرده و 
تحت هیچ شرایطی مجاز نمی داند. مستقال می توان از این اصل 
چنان استنباط کرد که عقاید شهروندان آن چنان که قابل تفتیش 
نیست، نمی تواند سبب تفویض یا سلب امتیاز مثبت یا منفی نیز 
دینی"  اقلیت  به عنوان یک  "به رسمیت شناخته شدن  اما  باشد. 
یک امتیاز است که الزمه تفویض آن،  تفتیش عقیده است. اصل 
۱۳ از امتیاز مزبور سخن رانده که با اصل 2۳ یعنی اصل ممنوعیت 
تفتیش عقیده هم خوانی ندارد. اگرچه با استناد به اصل 2۳، تحقق 
اما در مقام عمل، اصل 2۳  به نظر می رسد  اصل ۱۳ غیرممکن 
اصلی مسکوت و خاک خورده است؛ آن چنان خاک خورده که 

دیگر قابل رویت نیست.
متن دو اصل ۱۳ و 2۳ در تعارض با یکدیگر هستند و این تعارض 
فاحش، برای "قانون اساسی" که حدود و چارچوب قوانین، تبصره 
ها، آیین نامه ها و هر اقدام و فعالیت را تعیین می کند، غیرقابل 
اغماض و تثبیت کننده ناکارآمدی اشخاص و نهادهایی است که 

در تدوین و اصالح آن نقش داشته اند.
اما در خصوص سه اقلیت دینی نامبرده در اصل ۱۳، از متن آن 
این گونه استنتاج می شود که هیچ گونه محدودیتی از حیث زبان، 
قومیت، نژاد، فرقه دینی و غیره لحاظ نشده و تنها دو مولفه ۱_ 
یا  بودن"  "کلیمی  یا  بودن"  "زرتشتی   _2 و  بودن"  "ایرانی 
"مسیحی بودن" برای به رسمیت شناخته شدن، دو مولفه الزم و 

کافی شمرده شده اند.
برخی نکات الزم برای تکمیل توضیحات در خصوص تبیین بخش 

اول اصل ۱۳ در ذیل ذکر می شود:
و  دین  انتخاب  حق  دارای  نیز  و  عقیده  دین،  بدون  ها  انسان   -
ژن،  در  عقیده  و  دین  آیند.  می  دنیا  به  ذاتی(  حق  عقیده)یک 
دیگر  نسل  به  نسلی  از  انتقال  قابلیت  و  نیست  نطفه  یا  و  خون 
را ندارد. بنابراین، شخصی که توسط پدر و مادر مسلمان به دنیا 
می آید، فقط یک مسلمان زاده است و نه مسلمان. همچنین است 
یا پیرو سایر  در خصوص اشخاصی که توسط والدین مسیحی و 

مکتب ها، ادیان و ایدئولوژی ها پا به جهان می نهند.
- اگر شخصی تا پیش از رسیدن به بلوغ فکری و عقلی از اعمال 
پیرو  را  او  توان  نمی  تقلید می کند،  اطرافیان  و  والدین  افکار  و 
ایدئولوژی منتخب والدین دانست. چرا که او صرفا یک تقلیدکننده 
است. سن رسیدن به بلوغ فکری در افراد یکسان نیست. بنابراین، 
باال بودن سن افراد نیز معیاری مناسب و صحیح برای اطمینان از 

بلوغ فکری اشخاص نیست.
- همان طور که از متن اصل ۱۳ استنباط می شود، الزمه و شرط 
به رسمیت شناخته شدن مسیحیان تطابق و یکسان بودن دین پدر، 
مادر و پیشینیان شهروندان مسیحی -مسیحی زاده بودن- و یا عدم 

تطابق دین پدر و مادرشان -غیرمسیحی زاده بودن- نیست.
بنابراین، مسیحیان مسیحی زاده و غیرمسیحی زاده، هر دو گروه، 

در اصل ۱۳ گنجانده شده اند.
بنابراین،  است.  نشده  اشاره  خاصی  مسیحی  اقوام  به  همچنین   -
آشوری  مسیحیان  زبان،  ارمنی  و  تبار  ارمنی  مسیحیان  تمامی 
تبار و آشوری زبان، مسیحیان کلدانی تبار و کلدانی زبان و نیز 
اصطالحا  که  ایرانی  های  قومیت  و  ها  زبان  سایر  از  مسیحیانی 
رسمیت  به  جملگی  شوند،  می  نامیده  زبان"  فارسی  "مسیحیان 

شناخته می شوند.
اصل ۱۹ قانون اساسی که به برابری آحاد مردم ایران تاکید می 

کند، موید این نکته است.
در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است: 

مساوی  حقوق  از  باشند  که  قبیله  و  قوم  هر  از  ایران  "مردم 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد 
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بود".
هر چند عبارت "مانند این ها" عبارتی مبهم است اما می توان با 
توجه به موضوع و کلیت این اصل که به تفاوت ها اشاره می کند، 
تلقی کرد. اصل  این ها"  "مانند  از عبارت  نیز  دین و مذهب را 
۱۹ مانند اصل 2۳، اصل ۱۳ را که بی توجه به حق انتخاب عقیده 

است، از اعتبار ساقط می کند.
برخالف تصور عموم که تنها ارامنه و آشوریان را به عنوان جامعه 
مسیحی در ایران می شناسند، مسیحیان بسیاری از تمامی قومیت 
زندگی می  پهناور  ایران  در  از شهرهای گوناگون  و  ایرانی  های 
اردبیل  و  بندرعباس، مشهد  اهواز،  اصفهان،  اراک،  کنند؛ رشت، 
از جمله شهرهایی هستند که جمعیت بیشتری از مسیحیان را در 

خود جای داده اند.
و  نشده  گرفته  نظر  در   ۱۳ اصل  در  نیز  ای  فرقه  محدودیت   -
و  پروتستان  و  ارتدوکس  از جمله  فرق مسیحیت  تمامی  پیروان 

غیره مشمول اصل ۱۳ هستند.
- تعریف "مسیحی"، شخصی است که معتقد به مسیحیت است.

جز  دینی  هیچ  اش  زندگانی  در  که  ای  زاده  مسلمان  شخص 
مسیحیت را انتخاب کرده و البته با توجه به این نکته که بدون دین 

نیز به دنیا آمده، عمل تغییر دین انجام نداده است.
را  دینی  فکری،  بلوغ  به  رسیدن  از  پس  که شخصی  در صورتی 
نموده و دین دیگری را  نظر  از آن، صرف  نماید و پس  انتخاب 
انتخاب کند، در این صورت می توان گفت شخص مزبور عمل 

تغییر دین انجام داده است.
عمل  چه  شد،  ذکر  تر  پیش  آن  تعریف  که  "مسیحی"  اشخاص 
تغییر دین انجام داده باشند و چه انجام نداده باشند، از آن جا که 
واجد دو شرط الزم و کافی در اصل ۱۳ یعنی "ایرانی بودن" و 

"مسیحی بودن" هستند، باید به رسمیت شناخته شوند.
تداعی شود.  برخی  ارتداد در ذهن  این جا ممکن است بحث  در 
می  افراد  این  به  پاسخ  در  مختصرا  اما  است  مفصل  بحثی  ارتداد 
توان گفت که قانون اساسی بر اساسی موازین اسالمی نوشته شده 
است و در اصل ۱۳ هیچ قیدی مبنی بر منسوخ نمودن حق تغییر 
و  جایز  مواردی  دز  نیز  فقه  به  مراجعه  است.  نشده  ضمیمه  دین 
الزم شمرده شده که در قانون اساسی راجع به آن اظهار نظر نشده 
باشد. نظر به این که در این مورد، در قانون اساسی سخن به میان 
آمده، لزوم مراجعه به فقه منقضی است. هر چند برخی مراجع تقلید 
ارتداد را فراتر از تغییر دین و تحت شرایط خاص و در صورت 
بروز اعمال و رفتاری خاص دانسته اند که برای صیانت از حقوق 
فقهی در محاکم  نظرات  این دست  به  توان  انسان ها می  و جان 

اسالمی استناد کرد.
به هر روی، تغییر دین نمی تواند بهانه ای برای آزار افراد باشد. 
اقدامات  دیگر،  بیان  به  یا  فراقانونی  اقدامات  طی  متاسفانه  اما 
غیرقانونی، شاهد آن هستیم که حقوق اساسی اقلیت های دینی در 
جمهوری اسالمی ایران به طور خاص در آیین نامه ها، تبصره ها و 

قوانین موضوعه زیر پای صاحبان قدرت پایمال می شود.
بخش دوم اصل ۱۳ قانون اساسی

"... در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال 
شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل مي کنند".

در این اصل، همچون بسیاری از اصول و قوانین دیگر، از عبارت 
مبهم "در حدود قانون" استفاده شده است. این عبارت مبهم، این 
قابلیت را دارد تا با روش های متعدد و گوناگون از آن سواستفاده 
کرده و بسیاری از آزادی ها و حقوق بنیادین اقلیت های دینی را 
قانون  در  وفور  به  که  مبهم  عبارات  این  پشتوانه  به  تحدید کرد. 
با تصویب  اساسی دیده می شوند گاه در مجلس شورای اسالمی 
یک قانون یا تبصره و گاه در دادگاه ها، قضات با تفاسیر متفاوت 
دینی و  اقلیت های  به نقض حقوق  با یکدیگر،   متعارض  و گاه 

ها،  دادگاه  در  گاه  کنند،  می  مبادرت  آنان  علیه  فشار  افزایش 
قضات با تفاسیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر، اقلیت های 
مبهم  قوانین و عبارات  این  از  تفاسیر شخصی  دینی را در کمند 
گرفتار و محکوم می کنند. این محکومیت ها با استناد به "قانون" 

برای خود مشروعیت می خرند!
تفسیر  بنابر  دینی  های  اقلیت  های  آزادی  طیف  دیگر،  بیان  به 

صاحبان قدرت و منصب قابل تغییر است؛ نه بر پایه قانون.
کلیسا، محلی برای انجام مراسم دینی و احوال شخصیه)۱(

کلیسا که محلی برای انجام مراسم دینی است، اگر از مسیحیان 
شده  سلب  آنان  از  دینی  مراسم  برگزاری  حق  عمال  شود،  دریغ 

است.
طی سالیان گذشته، کلیساهایی تحت عنوان کلیساهای جماعت 
ربانی در شهرهای مختلف فعالیت می کردند. این کلیساها یکی 
پس از دیگری توسط نهادهای امنیتی پلمپ شدند. روند و علل 
توجیه ناپذیر پلمپ کلیساهای مزبور مختصرا در برخی رسانه ها 
منعکس شده و در دسترس است.  به دلیل آن که هدف نگارنده 
در این نوشتار، تشریح این وقایع نیست، صرفا به اشاره به این 

اتفاقات اکتفا می شود.
در کلیساهای فوق الذکر، مراسم به زبان فارسی نیز برگزار می 
شد و مسیحیان فارسی زبان)2( که بعضی مسیحی زاده و بعضی 
دیگر غیرمسیحی زاده بودند، تحت تدابیر امنیتی در این کلیساها 
شرکت می کردند. آخرین شعبه کلیسای جماعت ربانی که مراسم 
را به زبان فارسی برگزار می کرد، یعنی کلیسای جماعت ربانی 
هیچ  دیگر  و  شد  پلمپ   ۱۳۹۳ خرداد   5 مورخ  تهران  در  مرکز 
کلیسایی در سطح کشور نیست که مراسم مسیحیت را به زبان 
فارسی برگزار کند. کلیساهایی که در سطح کشور دیده می شوند 
غالبا یا پلمپ و از دسترس مسیحیان خارج شده اند و یا مختص 
مسیحیان غیرفارس زبان)آشوریان، ارامنه و کلدانیان( هستند و 

مراسمی به زبان فارسی در آن ها برگزار نمی شود)۳(.
این  به  ورود  حق  زبان  فارسی  مسیحیان  امنیتی  تمهیدات  بنابر 
و  ندارند  را  خاص  موارد  در  و  مواقع  برخی  در  حتی  کلیساها 
پرونده های  دلیل تشکیل  به  ها و سایر مسئوالن کلیسا  کشیش 
امنیتی از پذیرش مسیحیان فارسی زبان حتی به طور پنهانی نیز 

استنکاف می کنند.
وجود بنای کلیساها در سطح کشور عموما این تصور غلط را در 
ذهن سایر شهروندان ایجاد می کند که مسیحیان در ایران فراغ 
برخوردار  کلیسا  از  و  کنند  می  زندگی  محدودیت  بدون  و  بال 
هستند. بی آن که بدانند این کلیساها پلمپ شده و تنها چهره شهر 

را تزیین کرده اند.
مهمی  مسئله  یا  معضل  شاید  غیرمسیحیان  ذهن  در  کلیسا  نبود 
نباشد. بسیاری هنگام خواندن و شنیدن موارد مطروحه اظهار می 
کنند که مگر ما که )به عنوان مثال( مسجد داریم به مسجد می 
رویم؟ یا نبود کلیسا چه خالهایی در زندگی مسیحیان ایجاد کرده 

است؟ و سواالت مشابه دیگر. 
مسیحیان  برای  کلیسا  از  محرومیت  پی  در  ای  عدیده  مشکالت 
فارسی زبان به وجود می آید. به عنوان مثال، هیچ کلیسایی وجود 
ندارد که مراسم ازدواج دو مسیحی فارسی زبان را برگزار نماید 
و نیز هیچ دفترخانه ای در سطح کشور وجود ندارد که ازدواج دو 
مسیحی فارسی زبان را به روش مسیحی انجام دهد و ثبت نماید. 
مع الوصف، مسیحیان فارسی زبان ناگزیرند یا به روش اسالمی 
در ایران ازدواج کنند و یا در کشورهایی مثل ترکیه طبق آیین 
و  بر  زمان  بر،  هزینه  بسیار  گزینه  این  که  کنند  عقد  مسیحیت 
پردردسر است. تا پیش از پلمپ شدن کلیساها، تنها یک دفترخانه 
در تهران وجود داشت که عقد مسیحیان فارسی زبان را نیز انجام 
مجبور  این کار  برای  ایران  از سراسر  تمام مسیحیان  و  داد.  می 
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بودند به تهران آمده و به همان یک دفترخانه مراجعه کنند. اما پس 
از پلمپ شدن کلیساها دیگر خبری از همان دفترخانه نیز نیست.

مطابق  را  تدفین  مراسم  ندارند  اجازه  زبان حتی  فارسی  مسیحیان 
از  حتی  مسیحیان  سایر  برخالف  و  دهند  انجام  مسیحیت  آیین  با 

آرامگاه مجزا محروم مانده اند.
سال های طوالنی پیش از بر سر کار آمدن نظام جمهوری اسالمی 
در ایران، هزاران مسیحی فارسی زبان در ایران می زیسته اند. در 
ایران تشکیل خانواده داده اند. فرزندان و نوادگانشان نیز مسیحیت 
را انتخاب کرده اند و همچنان در ایران مانده اند. و امروزه بسیاری 
از مسیحیان فارس زبان مسیحی زاده هستند. اما به هر روی، فرقی 
نمی کند که مسیحیان فارسی زبان، مسیحی زاده باشند یا نباشند. 
با هر دو گروه به یک شیوه رفتار می شود و آن شیوه، سرکوب و 

اختناق است.
این نوع فشارها به گونه ای است که سبب شده دائما از جمعیت 

تمام اقلیت های دینی در ایران کاسته شود.
زبان  فارسی  کلیسای  آخرین  که   ۱۳۹۳ سال  تا   ۱۳58 سال  از 
و  تغییر  اندک  دچار  اساسی  قانون  متن  تاکنون،  نیز  و  پلمپ شد 
تحولی در خصوص اقلیت های دینی نشده است. مسیحیان فارسی 
زبان تا سال ۱۳۹۳ به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته 
زبان  به  مراسم  برگزاری  و  کلیسا  از  برخورداری  حق  و  اند  شده 
جشن  را  غیره  و  کریسمس  و  پاک  اعیاد  اند،  داشته  را  فارسی 
گرفته اند و این حقوق "در حدود قانون" قابل دفاع و تعریف بوده 
است. نظر به این که متن قانون اساسی نیز دچار تغییر نشده است، 
باید  نیز این حقوق در حدود قانون می گنجند و  بنابراین، امروز 
اسالمی  در جمهوری  باشند. حتی  مند  بهره  این حقوق  از  همچنان 
مبنای  از کلیسای رسمی  زبان  فارسی  ایران محرومیت مسیحیان 

حقوق و قانونی ندارد و در مغایرت با قوانین مکتوب است .
کلیسای خانگی

طبیعتا همه افراد پس از محرومیت از حقوق خود به تالش برمی 
خیزند تا خالها و کمبودها را برای خود با استفاده از امکاناِت در 
نیز  عبادتگاه  از  متدین  افراد  محرومیت  نمایند.  جبران  دسترس 
رسمی  کلیسای  از  محرومیت  وکمبودهاست.  خالها  دسته  این  از 
"کلیسای  اصطالح  تحت  تشکیل جلساتی  برای  را  بستر  و  زمینه 

خانگی")4( فراهم می کند.
به  نفوذ  زبان،  فارسی  مسیحیان  شناسایی  اصلی  های  راه  از  یکی 
کلیساهای خانگی است. در جایی که می توان چندین مسیحی را 
هم زمان و در یک پرونده به دام انداخت و محکوم نمود. به نظر 
می رسد محرومیت از کلیسای رسمی که تشکیل کلیسای خانگی 
را در پی دارد، تدبیری است که برای تسهیل شناسایی و سرکوب 

مسیحیان فارسی زبان اندیشیده شده است.
محکومیت و فشار بر جامعه مسیحیان فارسی زبان

در این سال ها، مسیحیان گاه با محکومیت در دادگاه و گاه بدون 
تشکیل دادگاه به کام مرگ فرو رفتند. از میان این افراد می توان 
به آقای حسین سودمند اشاره کرد که در یکی از شعبات کلیساهای 
جماعت ربانی در مشهد، به عنوان کشیش به طور رسمی مشغول 
فعالیت بود اما توسط وزارت اطالعات بازداشت شد. او مدتی را 
در زندان گذراند و نهایتا مورخ ۱2 آذر ۱۳6۹ بدون اطالع خانواده 
و بدون تشکیل دادگاه به رغم داشتن چهار فرزند خردسال در حیاط 
زندان به دار آویخته شد. پس از آن، حتی جسد وی به خانواده او 
تحویل داده نشد و نهاد امنیتی به صورت خودسرانه جسد وی را 
در مکانی متروک در بهشت رضا در مشهد دفن کرده و حتی اجازه 

گذاشتن سنگ قبر به خانواده او ندادند.
و یا آقای مهدی دیباج، کشیش یکی از کلیساهای جماعت ربانی 
در ساری که به اعدام محکوم شده بود و بیش از ۹ سال در زندان 
مترصد اجرای حکم بود. اما پس از حمایت های سازمان های بین 

المللی و پیگیری سایر کشیش ها بدون هیچ توضیحی مورخ 26 
تیر ۱۳7۳   ۱۳ مورخ  که  نکشید  طولی  اما  شد  آزاد  دی ۱۳72 
ربوده و کاردآجین شد. و جمهوری اسالمی نیز تاکنون هیچ گونه 

مسئولیتی بر عهده نگرفته است!)5(
امروزه نیز با صرف نظر از اعدام های مخفیانه)6( غالبا احکام ۱0 
و ۱5 سال حبس تعزیری در کنار محرومیت از حقوق اجتماعی، 
تبعید و غیره علیه مسیحیان صادر می شود؛ احکامی برابر با احکام 
"جاسوسی" و "فعالیت مسلحانه". در مواردی احکام پنج سال و 

کمتر نیز شاهد بوده ایم.
کلیسای خانگی به دلیل آن که یکی از راه های نفوذ و شناسایی 
مسیحیان توسط نهادهای امنیتی است، آرامش را به هنگام پرستش 
از مسیحیان در کلیساهای خانگی ربوده است. همچنین، به دلیل 
غیر رسمی و پنهانی بودن کلیسای خانگی، اعضای آن را سوای از 

مسایل امنیتی، با خطرات عدیده رو به رو می کند.
بهتر آن است که کمی از مشکالتی که تشریح شان شاید خارج 
از حوصله باشد، فاصله گرفت و روی دیگر مشکالت را نیز برمال 
کرد تا به اطالع رسانی اوج تبعات محرومیت از کلیسای رسمی و 

اجحافی که در حق مسیحیان می شود، پرداخت.
های  محدودیت  از  که  غیرمسیحی  و  افراد سودجو  که  شده  دیده 
فریب  به  اقدام  هستند،  مطلع  ایران  در  زبان  فارسی  مسیحیان 
مسیحیان کرده و به آن ها قول و وعده تشکیل کلیسای خانگی 
و  هستند.  مسیحی  زنان  غالبا  سودجو  افراد  این  طعمه  دهند.  می 
هنگامی که زنان به خیال خود به یک کلیسای خانگی دعوت شده 
با خانه ای  به پرستش و عبادت مشغول شوند،  تا در آن جا  اند 
روبه رو می شوند که در آن نه خبری از کلیسای خانگی است و نه 
سایر مسیحیان. افراد قربانی و متضرر، در این شرایط، برای طرح 
دعوی به مراجع ذی ربط نیز مراجعه نمی کنند چرا که بیم آن می 
رود که پرونده های اخالقی و امنیتی علیه خودشان تشکیل شود و 

توان ارائه مدرکی دال بر بی گناهی نداشته باشند.
می بینیم که اصل ۱۳ قانون اساسی علی رغم کاستی ها و نقایصی 
که دارد، حتی چندان مورد توجه مسئوالن ذی ربط نیز قرار نگرفته 
و اجرایی نمی شود. مسئولیت تمامی تبعات محرومیت از کلیسا 
بر عهده سیاست گذاران و قانون گذاران، نهادهای سیاسی و امنیتی 

و تمام آنان که از کوچک ترین حمایت دریغ می کنند، است.
نتیجتا، نداشتن کلیسای ساختمانی و رسمی که ممکن است برای 
برخی ها علی الظاهر مشکلی پیش پا افتاده و کم اهمیت جلوه کند، 
مشکالت و محدودیت هایی فراتر از نقض آزادی بیان، عقیده و 

اندیشه در حوزه دین و عقیده پیش روی مسیحیان قرار می دهد.
پانوشت ها:

۱ - شامل مواردی همچون ازدواج، طالق، ارثیه، تدفین، تعلیم و تعلم تعلیمات 
مسیحیت و موارد بسیار دیگر است.

2 - اصطالح "مسیحیان فارسی زبان" به مسیحیانی اطالق می شود که ارمنی تبار، 
آشوری تبار و کلدانی تبار نیستند و متعلق به سایر اقوام ایرانی هستند.

۳ - جهت رفع ابهام از ذهن خوانندگان این مطلب، الزم به ذکر است که مسیحیان 
ارمنی، آشوری و کلدانی نیز از حقوق شهروندی خویش به طور کامل بهره مند نیستند 
و فقط در انجام مراسم دینی، گذران زندگی روزمره، ازدواج و تدفین آزادند که بر طبق 
آیین خود رفتار کنند. اما در حوزه ها و زمینه های دیگر همچون استخدام در مراکز 
دولتی و اخذ منصب های مهم با محرومیت های جدی مواجه هستند. در طول این سال 
ها، علیه بسیاری از کشیش ها و رهبران کلیسا پرونده سازی شده و آن ها را وادار به 

مهاجرت اجباری کرده اند.
4 - کلیسای خانگی عموما منزل یکی از مسیحیان است که مسیحیان در آن جا جمع 
شده و عملی که در آن جا صورت می گیرد مطالعه کتاب مقدس و صحبت راجع به 

محتوای آن است. هیچ اقدامی علیه امنیت ملی نیز در آن جا صورت نمی گیرد.
5 - در خصوص قتل های زنجیره ای و کشتار مسیحیان در مجالی دیگر خواهم 

نوشت.
6 - به نظر نگارنده اعدام های مخفیانه گروه خاصی را هدف قرار نداده و همه اشخاص 
ممکن است قهرا به این شکل اعدام شوند و در پی آن، خانواده و رسانه نیز سکوت 
نمایند و اعدام، مخفیانه باقی بماند. مسیحیان نیز قطع به یقین از این نوع اعدام ها 

مستثنی نیستند.
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در ایران یک اقلیت، بر اکثریت حکومت می کند. ابزار حقوقی  
این تسلط اصل والیت فقیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی 
در انتخابات است که در همه کشورها یکی از ابزارهای اعمال 
نیروهای  اما  تسلط  این  ابزارهای  از  یکی  است.  ملی  حاکمیت 

نظامی و امنیتی و قوه قضائیه غیر مستقل و سرکوب گر است.
فکری،  عقاید  نظر  از  است؛  شده  متکثر  شدت  به  ایران  جامعه 
دینی، سیاسی، سبک زندگی و... . بنا به این بستر و نیز براساس 
کشور   از  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم  که  ای  سیاسی  شرایط 
مشاهده می شود، آینده احتمالی ایران از منظر تغییرات سیاسی 
بیشتر شبیه مشروطه خواهد بود تا نهضت ملی و انقالب بهمن 57 
که رهبری بالمنازع فردی داشتند. آینده ایران شبیه مشروطیت 
خواهد بود با خواستی نسبتا مشترک اما رهبران و سخنگویان و 

فعاالن متعدد و متنوع سیاسی و مدنی.
بخش اعظمی از مردم ایران اآلن می دانند چه نمی خواهند و چه 
می خواهند، اما هنوز نمی دانند چگونه بخواهند. تشتت در این 
امر به رویکردهای مختلفی منجر شده است که عموما خواست 

مشترکی دارند.
جامعه ایران نیز در مسیری تقریبا یک صد و پنجاه ساله از جامعه 
ای سنتی تبدیل به جامعه ای ناموزن با غلبه وجه سنتی و سپس 
در سه دهه اخیر تبدیل به جامعه ای ناموزون با غلبه وجه مدرن 
شده است. پلورال و متکثر بودن جامعه ایرانی و رنگین کمانی 
شدن اش در بسیاری از حوزه ها یکی از مهم ترین خصایص این 
تقریبا هیچ چیز  باشد  به آن بی توجه  جامعه است که هر کس 
از جامعه ایران نمی داند و بنابراین راه حل هایش نیز به همین 

ترتیب پا درهوا و ذهنی خواهد بود.
با این مقدمات و بر اساس این واقعیت ها جامعه سیاسی و مدنی 
ایرانی به شدت و همواره نیازمند »گفتگو«، تفاهم و اجماع نسبی 

برای عبور از این گذرگاه تاریخی است.
در فضای داخل کشور؛ اعمال زور و جبر شبه قانونی و سیاسی 
و امنیتی یکی از مهم ترین موانع شکل گیری گفتگو و تفاهم و 

به طور دقیق تر »عرصه عمومی« هابرماسی است. 
عمومی  عرصه  گیری  شکل  و  گفتگو  مانع)برای  و  مشکل  این 
ای موثر و راه گشا( در فضای خارج از کشور که ظاهرا به دور 
از این زور و جبر است نیز به شکل دیگری وجود دارد: زور و 
جبر مجازی و فضای بسیار آلوده با درون مایه ای مملو از حذف 
و خشونت کالمی و سیاسی با بهره گیری از روش های دروغ، 
تخریب و سیاه و سفید کردن های گسترده که خود نیازمند بحث 

مستقلی است.
در داخل کشور اما جامعه ایران نسبت به گذشته خویش حتی 
به  بنا  بودند،  غیرشهرنشین  آن  انقالب که 55 درصد  مقطع  در 
بودند،  سواد  بی  درصدش  به شصت  نزدیک  یونسکو  آمارهای 
مجموعه دانشجویان کشور به دویست هزار نفر هم نمی رسید، 
و  سانسور  فشار  تحت  شدت  به  و  محدود  جمعی  های  رسانه 
از زنان تحصیل  نازکی  به جز الیه  خودسانسوری قرار داشتند، 
کرده شهری، زنانش تحت سیطره ایدئولوژی خانه نشینی بودند، 
مهاجرت و مسافرت به خارج از کشور محدود به اقشاری مرفه و 
عمدتا مدرن بود و...؛ اینک بیش از سه چهارم جمعیت شهرنشین 
است، بیش از سه چهارم جامعه با سوادند، دانشجویان و فارغ 
التحصیالن دارای تحصیالت عالیه، ارقامی چند میلونی دارند، هر 
ساله معموال کمی کم تر یا بیش تر از شصت درصد دانشجویان 
دختر هستند، رسانه های متعدد و شبکه های مجازی امر سانسور 
به  خارج  و  داخل  ارتباط  اند،  کرده  نزدیک  صفر  به  تقریبا  را 
در  متعددی  مدنی  نهادهای  و  جامعه  است،  شده  تسهیل  شدت 

گفتگوی ناکام در عرصه عمومی ایران ■
اجتماعی

رضا علیجانی
روزنامه نگار و نویسنده

اعتراضات دی ماه ۹6؛ عکس از العربیه
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و  فعال  همچنان  اما  حکومت  زیرفشار  گوناگون  های  عرصه 
سرزنده هستند و... .

در این کشور با جامعه ای متکثر وجامعه مدنی ای گسترده؛ که 
ضرورت  هنوز  اما  هستند  حاکم  اقلیت  قشر  مخالف  اکثریتش 
گفتگو و بدین ترتیب زمینه گفتگو و منطق و روش های گفتگو 
دو  از  و حافظه جمعی  دارد. گویی خاطره  قرار  اولیه  مراحل  در 
را  ها  نگاه  همه  هفتاد  دهه  اصالحات  و   57 انقالب  مهم  رخداد 
یا  است که  و هیئت حاکمه کرده  به راس هرم سیاسی  معطوف 
باید آن را سرنگون کرد تا به رستگاری رسید)انقالب( و یا دل 
اصالح  و  آید  سرعقل  به  خود  تا  بست  اش  درونی  تغییرات  به 
دو  از  ترکیبی  که  کشورها  دیگر  تجارب  از  حافظه  این  شود. 
تجربه اصالح و انقالب است و تحت عنوان گذارسیاسی و تحول 
اجتماعی)ترانزیشن و ترانسفورمیشن( مطرح می شود، تقریبا تهی 
است. اما به برکت همین فضای رسانه ای و مجازی و شبکه های 
اجتماعی به تدریج دارد دانش سیاسی جامعه ایرانی ارتقا پیدا می 
کند و بنا به جبر واقعیت و نیز آموزه های موجود در تجارب دیگر 
کشورها کشف می کند که راه های رسیدن به هدف به عدد جوامع 

است نه فقط دو راه اصالح یا انقالب.
این تجارب تحول گرایانه از جمله می آموزد که نیروهای سیاسی 
و مدنی نیازمند گفتگو و تفاهم و مخرج مشترک گیری با یک 
دیگر و حرکت جبهه ای هستند تا بتوانند قدرت متمرکز و موثری 

در برابر سلطه حاکم باشند. 
همچنین می آموزد که چه بسا این نیروها نیازمند گفتگو با نیروی 

روی  میانه  های  بخش  حداقل  و  حاکم 
آن برای گذار و تحول مسالمت آمیز و 

کم هزینه تر هستند. 
نظامی-  نیروهای  باالدستی  حضور 
حافظ  همواره  اما  ایران  در  امنیتی 
ترین  افراطی  و  تندروترین  عامل  و 
آمیز  دوقطبی و خشونت  گفتار سیاسی 
عامل  و  حامل  ها  آن  گویا  است.  بوده 
داخلی(  در عرصه  جنگ)جنگی سیاسی 
شروع  وقتی  معموال  نیز  جنگ  هستند. 
و  دیپلماسی  زمان  و  زبان  که  شود  می 

گفتگو به پایان رسیده است. حضور وسیع نظامیان در عرصه های 
گوناگون قدرت مستقر نیز همین مضمون و پیام را دارد. حضور 
در عرصه اقتصاد یعنی از میدان به در کردن رقبای اقتصادی و 
اعمال زور و جبر برای برنده شدن در هر مزایده یا مناقصه ای. 
حضور در عرصه سیاسی و فرهنگی نیز که باید عرصه عمومی ای 
همین  دقیقا  نیز  باشد  و خودسانسوری  سانسور  و  زور  از  عاری 
رسانه)از  عرصه  در  آنان  وسیع  حضور  دارد.  را  کارکرد  و  معنا 
 ... جمله رسانه ملی( و حوزه مطبوعات و شبکه های مجازی و 
با تعبیر ارتش سایبری همین هدف رصد کردن و مقابله و حذف 

رقبا را دنبال می کند. 
مشحون  حاکم،  نظامیان  سیاسی  رهبر  و  راس  بر  حاکم  گفتار 

الفاظی چون دشمن و شبیخون فرهنگی و نفوذ و استحاله و  از 
الفاظ مشابه است که همگی بر یک صف  افسران جنگ نرم و 
بندی اهورا-اهریمنی حکایت دارد که بالطبع قاعده بازی را به 
سمت برد و باخت و ضرورت غلبه بر خصم و دشمن و عوامل 
این  در  راند.  پیش می  نفوذی آن  و  پنجم  پشت جبهه و ستون 
میان فضا به شدت آلوده، تیره و مملو از بدبینی و دروغ و تهمت 

می شود.
اما این همه داستان نیست. مسئله فقط اشکال معرفتی نیست که 
فرض بگیریم یک سوی میدان عینک تیره بر چشمان دارد و همه 
چیز را سیاه می بیند. خیر! او تعمد و تظاهر به سیاه نمایی دارد. 
به روز هم  اصلی که روز  مسئله  نیست.  معرفتی  مسئله مشکل 

قوی تر شده است مسئله »منافع« است.
انسان ها را ترکیبی از معرفت، احساس، منافع و موقعیت پیش 
می برد. اقلیت حاکم روز به روز از عناصر معرفتی مشروعیت 
بخش، عاری شده است و دیگر نمی تواند حتی بدنه هوادار خود 
را همراه و هم فکر خویش سازد. گستره وسیع فساد که خود به 
ساختاری بودنش اذعان و اعتراف دارد و تبعیضات آشکار حاکم  
بر روابط قدرت و ثروت به حدی است که تنها می توان از سالح 

زور عریان برای استمرار تسلط خویش بهره جست.
و  سیاسی  عرصه  در  ها  نظامی-امنیتی  حضور  ترتیب  بدین 
و محدود کردن  تنها کارکردش سرکوب  ای  و رسانه  فرهنگی 
عرصه گفتگو و ممانعت از شکل گیری هر گونه بستر گفتگوی 
مثال  طور  به  است.  خودسانسوری  و  سانسور  از  عاری  و  سالم 
سیاست  بر  نقدی  ترین  کوچک  وقتی 
خارجی کشور و حضور بیهوده و ضدملی 
در مثال سوریه به میان می آید این نقد 
با نقد پاسخ داده نمی شود بلکه از ابزار 
شانتاژ، دروغ و تهمت و به موازات آن 
ابزار قضایی-امنیتی برای خفه کردن هر 

صدای مخالفی بهره برده می شود.
عمدتا  اقتصادی  منابع  که  هنگامی  تا 
خرج  تکافوی  نفت،  آمد  در  به  متکی 
های  طیف  پاش  و  ریخت  و  برج  و 
مختلف قدرت را می داد و می توانست 
نفتی-  عمدتا  اقتصاد  بر  حاکم  شدید  پروری  حامی  موازات  به 
رانتی- غارتی چیزی هم برای اداره کشور و پرداختن به رعایا! 
باقی بگذارد، مشکالت کمتر بود. اما از وقتی که رانت خواری 
روزافزون  فشار  با  همزمان  تواند  نمی  دیگر  ساختاری  فساد  و 
رکود- تورمی ناشی از سوءمدیریت اقتصادی و نیز به خصوص 
با  همراه  بدشانسی حاکمان  با  که  ماجراجویانه  سیاست خارجی 
روی کار آمدن یک قدرت ناهنجار در آمریکا نیز شده، استمرار 
بیابد، وضعیت اقتصادی کشور به نقطه ای رسیده که روز به روز 
شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده تر از ناراضیان اقتصادی و 

آحاد ملت گردیده است.
این بار دیگر معترضان صرفا طبقه متوسِط خواهان دموکراسی، 

صحنه ای از اعتراضات دی سال 88؛عکس از تسنیم
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طیف  بلکه  نیستند  اجتماعی  و  سیاسی  ها  آزادی  و  بشر  حقوق 
اقشار  آمدترین  در  کم  از  اقتصادی  ناراضیان  از  از  گسترده 
اجتماعی را در برگرفته است. همان هایی که اقلیت حاکم پایگاه 
رای و نیروی میدانی خویش را در میان آن ها جستجو می کرد. 
در  عدالت)که  فریبکارانه  شعار  با  خواست  می  که  هایی  همان 
برابر شعار آزادی و حقوق بشر رقبای سیاسی علم کرده بودند(، 
بفریبد. امروزه همان پایگاه و نیرو در برابر راس قدرت، ایستاده 
است و برای سرکوب این نیرو طبق معمول از حربه نظامی – 
امنیتی و زور و جبر قوه قضائی سود برده می شود. از طرفی نیز 
به مدیریت کردن امر فساد توسط رئیس قوه ای که خود قبال دهه 
ها در همین نهاد باالترین سمت ها را داشت، پرداخته، کسی که 
البته به جنایت در رابطه با اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه 

شصت نیز متهم است.
باز در این جا حضور نظامی- امنیتی ها در عرصه های گوناگون 
عرصه  و  مدنی  جامعه  در  گفتگویی  فضای  گیری  شکل  مانع 
عمومی برای درست دیده شدن این اعتراضات گسترده است. از 
یک سو نمی توانند خواسته های اولیه و بدیهی و به حق کارگران 
عمدتا  که  مشکوکی  نهادهای  گان)به  مالباخته  و  بیکاران  و 
دارند(،  قرار  باالترین سطوح آن  در  پنهانی  به صورت  نظامیان 
را نادیده بگیرند و از سویی باید به بهانه ای این اعتراضات را 
باالی  ریسک  با  سراسری   اعتراض  یک  به  تا  کنند  سرکوب 
امنیتی برای اقلیت حاکم تبدیل نشود. راه چاره باز در اتهام زنی 
و سناریونویسی برای فعاالن این عرصه از یک سو و نقره داغ 
کردن قضایی به گمان النصر بالرعب و زهر چشم گیری از دیگر 
فعاالن جامعه مدنی است. بدین ترتیب است که می بینیم احکام 
صادره گاه از سن متهمان هم بیشتر است و برای کارگر، روزنامه 

نگار، هنرمند و ورزشکار و ... نیز حکم شالق صادر می شود!

تراژیکی مشاهده  واقع  به شکل کمیک و در  میان گاه  این  در 
می شود که برخی افراد موقعیت طلب بین نظامیان و روحانیون 
علیه  به کودتا  تشویق  را  نظامیان  و  تفکیک می شوند  به  قائل 
روحانیون می کنند تا به سهولت بازی های کامپیوتری در نهایت 

خود سوار خر مراد شوند!
اما نظامیان در ایران و تاریخ طوالنی آن، برخالف دیگر کشورها 
همواره »آقا اجازه!« بوده اند و استقالل و هویت جداگانه ای از 
ملوکانه  فرمان  به  روزی گوش  آنان  اند.  نداشته  حاکمه  هیئت 
بوده اند و وقتی ملک از ملوک تهی شد، مثل یخ آب می شوند 
و وا می روند و امروزه نیز گوش به فرمان مقام معظم هستند و 
اگر نیک بنگری زیر چتر خیمه ای با عمود والیت خود با خود در 
ستیز و رقابت اند و اگر این عمود نباشد ماهیت و هویت مستقل 
و مسنجمی ندارند. بدنه متوسط و پایین شان نیز که به شهادت 

آراء چندین انتخابات هیچ فرقی با بقیه جامعه ایران ندارند.
به هر روی؛ اما تجربه تاریخی نشان داده است که اگر به روز 
قدرت  بتواند  مدنی  و  سیاسی  جامعه  که  زمانی  یعنی  واقعه 
و  نظامیان  شمول  )به  حاکمه  های  هیئت  دهد،  بروز  متراکمی 
را  عمومی  خواست  برابر  در  ایستادگی  راه  باید  یا  ها(  امنیتی 
با  به تعامل  یا  باشند و  در پیش گیرند و شاهد فروریزی خود 
مخالفان بپردازند و در یک گفتگوی تعاملی تن به توافقی بدهند 
که گذار و تحولی مسالمت آمیز از ستم و تبعیض مسلطی باشد 

که بر کشورشان روا داشته اند. 
امکان و  توانستند  تر می  قبل  بصیرتی داشتد خیلی  اگر  ها  آن 
فرصت شکل گیری این گفتگو و تعامل ملی را برای همه آحاد و 
گرایشات ملت و از جمله خودشان فراهم کنند تا کار به باریکه 
های کشمکش و شورش و احیانا جنگ داخلی نکشد. بیگانگان 
نیز تنها در این موقعیت است که می توانند از آب گل آلود ماهی   پلیس در مقابل دانشجویان معترض در تیرماه 78؛ عکس از رادیوفردا
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 نگاهی به فشارهای اخیر بر کارگران در اهواز؛ ■
 در گفتگو با میثم آل مهدی

گفتگو

کلی  های  سیاست  اجرای  "قانون  تصویب  پی  در  اهواز  فوالد 
سازمان  توسط   ۱۳88 سال  اساسی،"در  قانون   44 اصل 
خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران گروه 
سوی  از  تهدید  و  احضار  رغم  علی  اهواز  فوالد  ملی-صنعتی 
نهادهای امنیتی، سال گذشته بیش از یک ماه به صورت مستمر 
با برپایی اعتصابات و تجمعات اعتراضی و سر دادن شعارهایی 
بخش  به  شرکت  "واگذاری  سازی"،  خصوصی  "لغو  خواهان 
دولتی"، آزادی کارگران بازداشتی" و "ایجاد تشکل مستقل" 
شده بودند. به موجب این اعتراضات بسیاری از کارگران فوالد 
توسط نهادهای امنیتی-قضایی احضار و یا بازداشت شدند و یا 
ادامه  چنان  هم  ها  آن  بر  فشارها  شد.  تشکیل  پرونده  برایشان 

دارد. 
میثم آل مهدی، متولد سال ۱۳6۳ و متاهل از جمله این کارگران 
است که نه تنها سابقه دستگیری و بازداشت را در کارنامه خود 
دارد، که به دلیل فعالیت های کارگری، از کار هم اخراج شده 
است. فشارها بر این کارگر تا حدی ادامه یافت که حتی حساب 
دولتی  داروهای  سهمیه  و  کردند  مسدود  را  وی  بانکی  های 
همسرش قطع شد. ایمان موسوی، همسر میثم آل مهدی، مبتال به 

بیماری خاص)ام.اس( است.
نمایندگان  از  مهدی،  آل  آقای  با  صلح  خط  از  شماره  این  در 
روند  خصوص  در  گفتگویی  اهواز،  فوالد  معترض  کارگران 
آخرین فشارها بر کارگران فوالد و هم چنین چرایی نگاه امنیتی 

به مطالبات کارگران ترتیب داده ایم.

اخیراً ده ها کارگر فوالد اهواز)41 نفر( احضار شدند که  ■
البته بعد از احضار برایشان قرار منع تعقیب صادر شد. علت 

این احضارها چه بود؟
نمی توان به صراحت گفت که دلیل این احضارها چه بود. باید 
علت را از آن هایی که کارگران را احضار کردند، پرسید. ولی 
کارگری  باز  های  پرونده  به  را  احضارها  این  توان  می  قاعدتًا 
مرتبط دانست. چنین پرونده هایی که برای مدت طوالنی باز نگه 
داشته شده اند، عماًل به قصد اهرم فشار علیه کارگران است. در 
واقع دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. درست در همان روزی 
که برای اسماعیل بخشی حکم صادر می کنند، کارگران فوالد را 
احضار می کنند و از آن ها می خواهند که به دادگاه بروند. وقتی 
هم که به دادگاه می روند، به آن ها می گویند که ما چنین نامه 
ای به شما نداده بودیم. بعد هم دادگستری خبری منتشر می کند 
و می گوید که قصد ما این بود که به کارگران فوالد بگوییم که 

قرار منع تعقیب برایشان صادر شده است. همه این مسائل در 
حالی است که تنها یک کارگر فوالد تحت تعقیب قرار داشته، و 
آن هم من بودم. در نتیجه اساسًا آن کارگران تحت تعقیب نبودند 
که قرار باشد برایشان قرار منع تعقیب صادر شود. در واقع این 
باید  شما  است.  بزرگ  دروغ  تعقیب یک  منع  قرارهای  صدور 
پرونده کارگر را ببندید. وقتی می گویید قرار منع تعقیب صادر 
شده، یعنی این پرونده ها باز هستند و هر زمان که ما اراده کنیم، 

می توانیم این کارگران را به دادگاه بکشانیم. 
برای چه تعدادی از کارگران فوالد پرونده تشکیل شده  ■

قرار  مرحله ای  چه  در  افراد  این  پرونده ی  وضعیت  و  است 
دارد؟

اهواز،  فوالد  کارگران  از  تن   72 برای   ،۱۳۹5 سال  اواخر  از 
۱۱2 پرونده در دادگاه ها تشکیل شده است که اغلب این پرونده 
 5 حتی  یا   2 کارگری  که  معنا  این  به  است.  باز  چنان  هم  ها 
بار احضار و یا بازداشت شده و هم چنان پرونده باز دارد. مثاًل 
روز کارگر امسال، با بعضی کارگران تماس گرفتند و به آن ها 
یادآوری کردند که پرونده هایشان باز است. هم چنین بعضی از 

کارگران را احضار کردند و یا پی آن ها مامور فرستادند. 
این پرونده ها هیچ دلیلی جز ایجاد یک اهرم فشار بر کارگران، 
مانع  خواهند  می  فقط  هایی  پرونده  چنین  با  ها  این  ندارد. 
در  کارفرماها  که  تخلفاتی  علیه  بر  کارگران  آینده  تحرکات 
شرکت ها انجام می دهند، شوند. من این که در همان هفته ای 
که کارگران هپکو و آذرآب در خیابان ها هستند، حکم سنگین 
اسماعیل بخشی را صادر می کنند و کارگران فوالد را احضار می 
کنند، یک اتفاق و تصادف نمی دانم. همان طور که اشاره کردم، 
این گونه اقدامات را انجام می دهند که هم مانع تحرکات آینده 

گفتگو از سیمین روزگرد

میثم آل مهدی، از نمایندگان کارگران معترض فوالد اهواز
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کارگران هفت تپه و فوالد شوند و هم این که کارگران هپکو 
و آذرآب را بترساند. البته در اراک شاهد این مسئله بودیم که 
وقتی کارگران نترسیدند و به اعتراضات خودشان ادامه دادند، 
مسئوالن و ماموران هم چهره حقیقی خودشان را نشان دادند و با 
آن حمله وحشیانه با کارگرانی که دست خالی هستند و چیزی 
جز شکم خالی ندارند، برخورد کردند و آن ها را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند. 
به غیر از این احضارها، آیا اخیراً شاهد موارد دیگری از  ■

تهدید یا اخراج کارگران فوالد اهواز هم بوده ایم؟ 
طی  چنین  هم  ام.  شده  اخراج  و  بودم  تعقیب  تحت  من  خود 
از  نفر  سه  شرکت  به  تردد  های  کارت  گذشته،  روزهای 
کارگران فوالد را مسدود و آن ها را از ورود به شرکت منع 
جواد  و  عبیداوی  رعید  حویزاوی،  غریب  آقایان  اند.  کرده 
اسکندری کارگرانی هستند که ممنوع الورود شده اند. این 
اقدام به خاطر اعتصابی است که کارگران فوالد در شرکت، 
انجام  هپکو  کارگران  به  وحشیانه  حمله  از  قبل  روز  یک 

دادند. 
اشاره  ■ آن  به  –که  فوالد  کارگران  اخیر  اعتصاب  علت 

کردید- چه بوده است؟
در پاسخ به این سوال باید ابتدا اشاره کنم که ما نباید موضوع 
اعتصابات کارگری را سطحی ببینیم. وقتی نمی توانند کارگران 
آگاه را از طریق احضار و در دادگاه ها بترسانند، سرمایه داری 
وارد می شود و از اهرم فشار خودش -که همانا عقب انداختن 
استفاده می کند. در واقع چند روز  پرداخت حقوق ها است-، 
از موعد پرداخت حقوق این ماه کارگران فوالد گذشته بود و به 
همین خاطر آن ها در شرکت دست به اعتصاب زدند. دلیل دیگر 

این اعتصاب هم اعالم همبستگی با کارگران هپکو بود. 
به نظر شما چرا اساسًا دید مسئوالن به اعتراضات صنفی  ■

کارگران در اهواز امنیتی شد؟
حکومت  گرانه  سرکوب  دیدگاه  از  برگرفته  امنیتی،  نگاه  این 
ایران، دید سرکوب گرانه نسبت  بر  است. وقتی سیستم حاکم 

به مردم دارد، قاعدتًا این رویکرد 
در مورد کارگران هم اعمال می 
وجود  هم  دیگری  مسئله  شود. 
از  دولت  حمایت  آن  و  دارد 
کارفرماها و سرمایه داران است. 
وقتی دولتی حامی سرمایه داری 
باشد، قاعدتًا می آید و کارگر را 
این  همیشه  کند.  می  سرکوب 
شعار بین کارگران وجود داشته 
که چطور بین چهار هزار کارگر، 
به  و  گردید  می  لیدر   ۱0 دنبال 
کنید،  می  پیدا  را  ها  آن  راحتی 

اما نمی توانید بین ۱0 مدیر، ۳ نفر از آن ها را که دزد هستند، 
پیدا کنید!؟ خوب وقتی خود مسئوالن با مسائل مافیایی که در 
بازار وجود دارد و رانت ها دخیل هستند، در نتیجه همواره سعی 
می کنند که کارگر را سرکوب کنند تا این که به فکر معالجه 

ای برای مشکالت به وجود آمده باشند. 
دستاوردی  ■ چه  اهواز  در  کارگران  اخیر  اعتراضات 

داشته؟ و در حال حاضر کارگران فوالد چه مطالباتی دارند؟
به طور کلی باید گفت که دستاورد اعتراضات اخیر کارگری در 
ایران، ایجاد آگاهی در طبقه کارگر بوده است. امروز کارگران 
بسیار آگاه هستند و به خصوص در رابطه با تشکالت کارگری به 
بینش خوبی رسیده اند؛ به طوری که یک کارگر به درستی تفاوت 
میان"تشکل زرد"، "تشکل حکومتی" و "تشکل مستقل"ی را 

که خودش می خواهد پایه گذار آن باشد، تشخیص می دهد. 
هم چنین باید اشاره کنم که این تصور اشتباهی است که مطالبات 
کارگری به دستمزدهای عقب افتاده محدود شود. مسئله این است 
که آیا اساسًا این دستمزدی که در حال حاضر به کارگر داده می 
شود، جوابگوی تورم موجود در کشور هست؟ هم چنین تکلیف 
حقوق پایمال شده کارگر مبنی بر حق مسکن، بهداشت و ایمنی 
کاری چه می شود؟ این ها از جمله حقوقی است که کارگران 
پی  در  امروز  کارگران  عالوه،  به  هستند.  محروم  آن  از  ایران 
تمام  با  های مستقل هستند که حکومت  نظیر تشکل  مطالباتی 
امیدوارم  با تحقق چنین مطالبه به حقی مقابله می کند.  توانش 
که اصحاب رسانه به چنین مطالباتی توجه بیش تر نشان دهند 
و مشکالت و حقوق کارگران را فقط دستمزدهای عقب افتاده 
قلمداد نکنند و بدانند که مسئله فقط دستمزد عقب افتاده نیست 

که کارگر را به خیابان و اعتراض و اعتصاب می کشاند. 
پیش بینی شما نسبت به اعتراضات و اعتصابات کارگری  ■

آینده در اهواز و نتایج آن چیست؟
داشته  آزادی  بتوانیم  که  داریم  امید  ایران  کارگران  تمام  و  ما 
باشیم. بتوانیم آزادی داشته باشیم که حرفمان را بزنیم و تشکل 
باید امنیت شغلی داشته  های خودمان را ایجاد کنیم. کارگران 
باشند و این نگرش کارفرمایی و سرمایه داری نباید وجود داشته 
باشد که اگر مسئله ای پسندت نیست، پس اخراجت می کنم. 
کارفرمایان نگرشی مبنی بر این دارند که اگر کارگری را اخراج 
کنند، هیچ مشکلی برایشان پیش نمی آیند و معتقدند که کلی 
آدم بیکار در خیابان وجود دارد 
که می توانند به عنوان جایگزین 
ما  بحث  امروز،  بیاید.  کار  سر 
دستمزد  امروز  است.  نان  بحث 
کارگر با تورم موجود در کشور 

اساسًا قابل مقایسه نیست. 
کارگر  آن  کنونی،  کارگر 
یدی سابق که برای جابه جایی 
کردند،  می  استفاده  او  از  بار 
مطالبات  امروز،  نیست. کارگر 
می  تشکل  و  دارد  مشخصی 
خواهد. من مطمئن هستم که در 
آینده اتفاقات خوب و بزرگی برای جامعه کارگری ایران خواهد 
افتاد. علت هم این است که کارگر امروز، کارگر آگاهی است. 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.   ■

کارگر  آن  کنونی،  »کارگر 
یدی سابق که برای جابه جایی 
کردند،  می  استفاده  او  از  بار 
نیست. کارگر امروز، مطالبات 
می  تشکل  و  دارد  مشخصی 
خواهد. من مطمئن هستم که در 
بزرگی  اتفاقات خوب و  آینده 
ایران  کارگری  جامعه  برای 
این  هم  علت  افتاد.  خواهد 
است که کارگر امروز، کارگر 

آگاهی است«. 
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یکم – خالیق هرچه الیق نیست!
توسعه، یکی از مفاهیم حساس، موسع و چندبُعدی علوم انسانی، 
و یکی از حقوق مهم شهروندان یک کشور/دولت، از آغاز ورود 
به ایران، دچار آفت بدفهمی شده است. طیفی از روشنفکران در 
ایران هستند که اساسًا خوِد »ملت ایران« را مانع توسعه ایران 
انگیز کنونی  را مستحق وضعیت رقت  ایران  دانند و ملت  می 
ایران می دانند و به تحقیرآمیزترین شکل ممکن، خطاب به این 
ملت می گویند: »خالیق، هرچه الیق«. آیا واقعًا حق ملت همین 

است؟! 
مفهوم  درباره  علمی  های  گزاره  تمام  تقریبًا  انقالب،  از  قبل 
توسعه، در مراکز علمی و تصمیم سازی دولتی، تولید و عرضه 
می شده است. و به نظر می رسد که رگه هایی از فهم دقیق از 
توسعه در سیستم سیاسی و حقوقی ایران در حال شکل گیری 
روشنفکران  و  متفکران  برخی  توسط  متونی  اندک  البته،  بود. 
می  تولید  پهلوی  عصر  توسعه  های  برنامه  نقد  در  چپ  عمدتًا 
شد که حرف چندانی برای گفتن نداشت. و تکرار کلیشه های 
عجیب  های  بدفهمی  با  همراه  دوران،  آن  های  چپ  آور  مالل 
بود. بعد از انقالب هم در دهه اول، یک ستیز عجیبی در رابطه 

با توسعه در میان کارگزاران نظام جمهوری اسالمی مشاهده شد 
پایان  از  بعد  اما  بود.  توسعه  دانستن  غربی  یکسره  آن  منشأ  و 
نظام  بدنه  از  بخشی  سازندگی،  به  موسوم  عصر  آغاز  و  جنگ 
با کلمه »توسعه« آشتی کرد. مباحث مربوط  جمهوری اسالمی، 
به توسعه در عصر موسوم به اصالحات، به اوج خود رسید. اما 
بدفهمی های منتقدان توسعه در عصر قبل از انقالب، به ادبیات 
طوری  به  کرد،  سرایت  اسالمی  جمهوری  عصر  گرایان  توسعه 
که، این توسعه گرایان، در زمان کنونی، عماًل ضدتوسعه هستند. 
بدفهمی، مقصرجلوه دادن ملت  این  از مهم ترین مصادیق  یکی 
در توسعه نیافتگی است. این بدفهمی تا مرحله توهین و تحقیر 
»ملت« پیش رفت، تا جایی که در ادبیات نخبگان چندین جریان 
از جمله جریان موسوم به اصالح طلب، جریان های مصدقی و 
ملی مذهبی و بسیاری از جریان های چِپ مذهبی و غیرمذهبی 
ایران  با توسعه، چیزی جز تحقیر ملت  و ضدمذهبی، در رابطه 
دیده نمی شود و تمام کاسه کوزه ها سر ملت شکسته شده است. 
به شدت  نداده،  انجام  را  در فالن جا فالن کار  ملت  این که  و 

سرزنش شده است.
دوم – اسطوره آگاهی و دانایی و نادانی ملت

»اسطوره آگاهی«، یکی از مهم ترین دالیل و ریشه های بدفهمی 
درباره توسعه است، که ریشه آن به اندیشه نحله چپ می رسد. 
از آن جا که ذات اندیشه سیاسی چپ در ضدیت با نهاد دولت 
شکل گرفته و اساسًا آرمان نهایی چپ ها و آنارشیست ها، نسخ 

حق توسعه و آزادی ملت، و نقد کلیشه »خالیق هرچه الیق«  ■
اجتماعی

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سطح زندگی مردم اطرف برج آزادی در زمان تاسیس این برج؛ عکس نصراهلل کسرائیان
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توسط  آگاهی  کسب  لزوم  به  معتقد  ها،  آن  است،  دولت  نهاد 
ملت ها هستند. این گزاره، چنان در تارو پود گفتمان چپ ها و 
آنارشیست ها رخنه کرده که هرگونه پلشتی در جامعه و دولت 
را ناشی از عدم آگاهی ملت می پندارند و در این زمینه، مبالغه 
می کنند. و هر حکومت ناالیق و ناکارآمد را ناشی از نادانی و 
بی عرضگی ملت می پندارند. اما سؤال این جاست که آیا یک 
»ملت نادان«! شایسته بدبختی و مستحق مصائب روزگار است 
و الیق بالیایی است که بر سر آن ها آوار می شود؟ از آن مهم 
تر اصاًل مگر امکان وجود »ملت دانا« هست که نقیض آن یعنی 

»ملت نادان« هم موجود باشد؟
اندیشه  از  برخی  ایدئولوژی و  از روشنفکران و اصحاب  خیلي 
سازان وابسته به حکومت ها، عامل بدبختي ملت ها را ناداني آن 
ها مي دانند، از گزاره های بی پایه آنان این جمله است که از 
افراد مختلفي نقل شده: »ملت ها الیق حکومتي هستند که تحمل 
مي کنند«!! به دالیل گوناگون، این سخن، یک گزاره آشفته، بی 

معنا و غیرمنصفانه است.
اي  اندازه  به  توانند  نمي  هرگز  ها  ملت  که  است  این  واقعیت 
که بتوانند دولت و حکومت خود را کنترل کنند، دانا باشند. و 
برابر ملت،  نمایند. چرا که در سوي دیگر و در  آگاهی کسب 
و جذب  ها  اندیشکده  و  نهادها  تأسیس  با  که  دارد  قرار  دولت 
نخبگان و خرید مشاوره از مؤسسات بزرگی که کارشان مشاوره 
به دولت هاست، همیشه بهتر و حرفه اي تر و هدف مندتر از ملت 

ها فکر مي کنند.
دانایي  و  دانستن  کنونی،  عصر  در  ویژه  به  اعصار،  همیشه  در 
هیچ  است.  قیمت  گران  امری  کننده،  تعیین  و  مؤثر  آگاهی  و 
گاه ملت ها و نخبگان یک کشور به صورت تک تک و مجزا 

نخواهند توانست دست دولت را بخوانند.
در نظریه هاي جدید فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق نهاد دولت، 
هستند  مکلف  ها  دولت  رئالیستی،  مکاتب  های  بحث  ویژه  به 
به  سپس  و  کنند  خریداري  را  خود  بقاي  علم  و  دانش  نخست 
سایر تکالیف ذاتي خود بپردازند. در کشورهایي مثل انگلستان 
و امریکا و فرانسه مؤسساتي وجود دارند که به دولت ها مشاوره 
مي دهند که چطور در اداره امر و بقاي خود موفق باشند و دولت 
هاي جهان سوم و عقب افتاده ارقام چندمیلیون دالري را صرف 
خرید این دانش ها مي کنند. یکي دیگر از ابزار دفاعي دولت ها 
این است که مانع شکل گیري نهادهایي بشوند که قدرت خرید 
دانش و تخصص و یا تولید آن از طریق جذب نخبگان را داشته 
باشند و با این روش مانعي در مقابل تهدید علیه بقاي خود ایجاد 
مي کنند. یکي دیگر از ابزارهای تولید و نشر ضد اطالعات است 
تا مردم در محاسبات خود با مباني و اطالعات پایه غلط به نتایج 
غلط برسند. یکي دیگر از روش ها ترویج تعالیم و آموزه هاي 
غیر علمي و تقویت آن هاست و به این وسیله در سر راه شکل 

گیري ایده ها حصار درست مي کنند.
یکي دیگر از ابزار ها تخصیص هدالین هاي خبری به چهره هایي 
بدانند موافق  است که به ظاهر مخالفند ولي بدون آن که خود 
این است که خود رهبر  ها  از طرق آن  دولت ها هستند. یکي 
طبیعي  ظهور  مانع  تا  کنند  مي  ظاهر  و  تولید  را  خود  مخالفان 
این که ساختن رسانه هاي جعلي  باشند و دیگر  رهبر مخالفان 
مخالف است تا از طریق آن مخالفان خود را شناسایي و َهَرس 
کنند. رسانه هایي که در ظاهر اخباري به شدت منفي علیه دولت 
منتشر مي کنند ولي در واقع چیزي جز فحاشي انجام نمي دهند 
و نیاز به خبر درست را با آب شور ضد اطالعات پاسخ مي دهند 
و مخالفان را به دولت معرفي مي کنند. یکي از طرق آنها ارعاب 
و فراري دادن مغزهاي ملت است و با این وجود تصور ملت دانا 

عمال تصوري آشفته و غیرواقعي است.
نام  به  دارد  می رسد که حقي وجود  نظر  به  دالیل  با جمیع  لذا 
حالتي  هر  در  ملت  حق،  این  طبق  لیاقتي«،  بي  وجود  با  »حق 
الیق بهترین هاست، حتي اگر نادان باشد، ادامه این ناداني نتیجه 
طبیعي بی ارادگی و یا بی عرضگی دولت در هر جامعه اي است.

براي  که  سطحي  در  و  دولت  اندازه  به  تواند  نمي  هرگز  ملت 
و  احزاب  تاسیس  با  مگر  باشند.  دانا  است،  الزم  آن  کنترل 
کنترل  و  نظارت  براي  کافي  قدرت  که  ساختارمحور  نهادهاي 
همه جانبه دولت و توان کافي براي خرید دانایي و فکر کنترل 
نهادها هم فقط در  ایجاد آن  باشند، که  داشته  اختیار  را در  آن 
صورت تسامح نهاد دولت و فهم دولت از توسعه، میسر است. 
در غیر این صورت تصور ملت دانا تصوري سطحي نگرانه است. 
و گزاره »ملت نادانی که مستحق مصائب است«، یک گزاره بی 

رحمانه است.
سوم – توسعه گرایی و تحقیر!

شاید اولین نسل از روشنفکرانی که دست به تحقیر به ملت می 
در  روشنفکری  سنت  اصوالً  بودند.  فرانسه  کرده  تحصیل  زدند، 
ایران، پیش از سیطره گروه های چپ گرا، به شدت تحت تأثیر 
فرانکوفیل ها و آلمانوفیل ها بود و احتماالً سیطره چپ نیز نتیجه 
به  نوشتار ربط چندانی  این  منتها بحث  باشد.  اولیه  همان سنت 
ریشه یابی سنت روشنفکری در ایران نیست. محمدعلی جمال 
زاده با کتاب »خلقیات ما ایرانیان« و صادق هدایت هم با کتاب 
ایران  »نیرنگستان«، نخستین جرقه های اغراق در تقصیر ملت 

در نابسامانی کشور در عصر جدید را رقم زدند.
بعد از هژمونی کامل روشنفکران و ادیبان و شاعران چپ گرا، 
شدت  به  ایرانیان  فرهنگ  منفی  وجوه  از  برخی  درباره  اغراق 
افزایش یافت و در دهه سی و چهل به اوج خود رسید، شاید این 
شعر سراسر توهین و تحقیر فریدون توللی، اوج این تحقیر باشد 
که در آن به مخاطب توصیه می کند که اگر خیانتی از دستش 

برنمی آید، حداقل خدمتی هم به ملت ایران نکند!
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»ترسم ز فرط شعبده چندان خرت کنند
تا داستان عشق وطن باورت کنند

من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خویش
بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنند

گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی
خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند
گر وا کند حصار »قزل قلعه« لب به گفت
گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند«

چپ،  عمدتًا  روشنفکران  توسط  ملت  تحقیر  مهم  وجوه  از  یکی 
نگه  زنده  سنت  غلط  تحلیل  همچنین  و  مذهبی  وجه  به  پرداختن 
داشتن یاد مردگان در میان ایرانیان است، و از آن جا که این قبیل 
روشنفکران، فهم درستی از این سنت ها ندارند، از آن ها به عنوان 
ابیات  ... یاد می کنند! شاید این  »بت پرستی«، »مرده پرستی« و 
اغراق  این تحقیر و  امان منطقی، کارگردان و شاعر معاصر، اوج 

باشد.
»گر شود زنده باز ابراهیم
به تبر فاتحانه دست کند
همه بتخانه های عالم را

محو و مستوجب شکست کند
مشرکان را برون کشد از خاک

همگی را خداپرست کند
از می جاودانه توحید

عالمی را دوباره مست کند
ملت بت پرست ایران را

نتواند جز این که هست کند«.
های  گزاره  از  کدام  هیچ  تقریبًا  خورشیدی،   70 دهه  از  قبل  تا 
توسعه  موضع  از  ایران،  ملت  علیه  تحقیرآمیز  روشنفکرِی  ادبی، 
به  از دهه 70  اما  نبود.  نبود. و یا حداقل هدف آن  گرایی محض 
بعد، فرهنگ عمومی ملت ایران و برخی عادات و صفات آن ها، 
بعد مورد تحقیر واقع شد.  از منظر توسعه، مورد تحلیل، و  صرفًا 
البته رگه هایی از این متدولوژی، قباًل توسط مهدی بازرگان و با 
با دو  اما علی رضاقلی  بود،  ایجاد شده  ایرانی«  کتاب »سازگاری 
کتاب »جامعه شناسی خودکامگی، تحلیل جامعه شناختی ضحاک 
رساند.  اوج  به  را  آن  کشی«،  نخبه  شناسی  »جامعه  و  ماردوش«، 
علی رضاقلی، که قبل از انقالب دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی 
تأثیر فضای چپ زده آن، و  به شدت تحت  دانشگاه تهران بود و 
بعد از انقالب هم با شرکت در کالس های روش شناسی عبدالکریم 
سروش، به اوج التقاط فکری رسید، در این دو کتاب، ملت ایران 
را به »نخبه کشی« و »خودکامگی« متهم کرده است، در حالی که 
باید پرسید، کدام نخبه کشی؟ ملت ایران، کدام نخبه را کشتند و 
او در  یا حتی غیرمستقیم در کشته شدن نخبه ای نقش داشتند؟! 
آموزه  تأثیر  تحت  به شدت  که  نخبه کشی،  شناسی  جامعه  کتاب 

های التقاطی علی شریعتی آن را نوشته است، مدعی شده که ناکامی 
قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و مصدق، نتیجه نخبه کشی ملت ایران 
بوده است که تاب اصالحات مدنظر این شخصیت ها را نداشته اند! 
از  آشفته  و  ایدئولوژیک  کاماًل  خوانش  یک  با  که  است  مشخص 
تاریخ ایران به این نتیجه رسیده است. این که قائم مقام و امیرکبیر، 
به دست شاهان قاجار کشته شدند، چه ربطی به ملت ایران دارد؟ 
این که مصدق با خودخواهی، مجلسین را تعطیل و از فرمان کاماًل 
قانونی پادشاه مشروطه ایران تمکین نکرد و هزینه برکناری قانونی 
خود را ده ها برابر افزایش داد، چه ربطی به ظرفیت ملت ایران برای 

اصالح نابسامانی های کشور دارد؟!
جریان  مانیفست  به  سرعت  به  کشی،  نخبه  شناسی  جامعه  کتاب 
موسوم به اصالحات! تبدیل شد. و تأکید بیش از پیش بر مشکل 
بیت  شاه  به  توسعه،  مانع  ترین  عمده  عنوان  به  ایران  در  فرهنگی 
ادعاهای باشندگان این جناح از جمهوری اسالمی تبدیل شد و برخی 
ها هم ادعا کردند که اساسًا بدون حل این مشکالت فرهنگی، امکان 
توسعه ایران فراهم نیست. و این دقیقًا »تعلیق به محال کردن« امر 
برای  جریان  این  باشندگان  که  هم  دارویی  تنها  ایران!  در  توسعه 
بر فرهنگی« است.  آن تجویز کرده و می کنند، »اصالحات زمان 
در حالی که »زمان« اساسًا هیچ مشکلی را نه در سیاست و نه در 
فرهنگ حل نکرده و نمی کند. حتی همان مشکالت فرهنگی هم با 
برنامه ریزی هدف مند نهاد دولت قابل حل هستند. چه بسا گذشت 
زمان در ممالکی که نهاد دولت در آن ها تضعیف شده و یا دچار 
اوضاع  بدتر شدن  باعث  بر سر کار هستند،  ناکارآمد  های  دولت 

فرهنگی ملت های آن ممالک هم شده است.
یکی از افراد دیگر که به شدت از موضع توسعه گرایی، به فرهنگ 
ملت ایران می تازد، محمود سریع القلم است. کتاب های او سرشار 
از نگاه از موضع باال و از موضع یک دانای کل به ملت است. به 
ویژه در کتاب »عقالنیت و آینده توسعه نیافتگی در ایران« با ردیف 
کردن یکسری صفات ایرانیان و اغراق درباره آن ها، ریشه توسعه 
نیافتگی را در آن صفات جستجو می کند. غافل از این که توسعه 
و اصالحات، فقط از باال و با آمریت نهاد دولت صورت می گیرد 
و بسترهای توسعه در داخل فرهنگ جامعه را هم، همان نهاد دولت 

فراهم می کند.
چهارم – توسعه و اصالحات آمرانه، تنها مدل توسعه در جهان

بدفهمی درباره توسعه و اصالحات در ایران، باعث جعل مفاهیم هم 
به دو  تقسیم توسعه  انگیزترین جعل،  ترین و شگفت  بزرگ  شد، 
تولید شده  نوع »توسعه آمرانه« و »توسعه غیرآمرانه« است. متون 
توسط اندیشکده ها و پژوهشکده های جریان موسوم به اصالحات، 
سرشار از این مفاهیم آشفته بود. که اوج آن ترجمه کتاب »بحران 

ها و توالی در توسعه« است.
در دنیا و در تاریخ، چیزی تحت عنوان »اصالح از پایین و از طریق 
وجود  غیرآمرانه  توسعه  و  اصالحات  ندارد.  وجود  جامعه«  اصالح 
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ندارد. اصالحات و توسعه، فقط از باال و با آمریت و اقتدار نهاد 
دولت صورت می گیرد.

جای  هیچ  و  جهان  جای  هیچ  در  پایین«  از  »اصالح  مدل  هیچ 
تاریخ وجود ندارد، حتی در تعداد انگشت شماری از کشورهای 
غربی که به خاطر تصادف تاریخی، آزمایشگاه مدرنیته شدند هم 
اصالحات از باال صورت گرفت نه از پایین، به جز انگلستان که 
در آن اصالح از باال صورت نگرفت و البته از پایین هم صورت 
نگرفت، اصالحات در انگلستان با دینامیسم »تجارت آزاد«، جلو 
رفت و به ثمر نشست. این مدل از توسعه را اگر بتوان در ایران 
هم،  ایران  در  باال،  از  توسعه  چون  عالیست.  بسیار  کرد،  پیاده 

مشکالت و محدودیت های خاص خود را دارد.
موفقیت اصالحات و توسعه آمرانه، در کشورهای مختلف و با 
خصوصیات متفاوت رقم خورده و به ثمر نشسته است. مثل تجربه 
پاروزلسکی در لهستان، فردریک دکلبرک در آفریقای جنوبی، 
گوستاو  ژاپن،  در  رو  شیگه  یوشیدا  مصر،  در  پاشا  علی  محمد 

واسا پادشاه سوئد، پارک چونگ 
هی در کره جنوبی، لئوپولد سدار 
اصالحات  سنگال،  در  سنگور 
موسوم به خط شریف گلخانه در 
آمرانه  اصالحات  مدل  عثمانی، 
آتاترک در ترکیه، ماهاتیر محمد 
در  شیائوپنگ  دنگ  مالزی،  در 
بوتسوانا  در  خاما  سرتسه  چین، 
این کشورها  و مدل های دیگر. 
با  مقایسه  در  و  خود  مناطق  در 
مراتب  به  سطح  هم  کشورهای 
طور  به  دارند.  موفقی  تجربه 
قاره  در  بوتسوانا  کشور  نمونه، 
آفریقا یک کشور بیابانی و فقیر 
است. اما شاخص های زندگی و 
مقایسه  در  کشور  این  در  ثبات 
بسیار  زیمباوه،  خود  همسایه  با 
باالتر است. در حالی که زیمبیاوه 
در مقایسه با بوتسوانا، سرسبزتر، 
است،  حاصلخیزتر  خاکش 
دارد.  بیشتری  زیرزمینی  منابع 
زیمباوه،  در  موگابه  رابرت  اما 

به ارمغان آورد. و سرتسه خاما در بوتسوانا، سیستمی  بدبختی 
را بنا کرد که در آن منطقه و در مقایسه با کشورهای هم سطح، 

بسیار موفق است.
و  مصلح  حاکمان  توسط  و  باال  از  فقط،  توسعه،  و  اصالحات 
توسعه گرا پیگیری می شود، و با اقتدار و آمریت نهاد دولت به 

سرانجام می رسد. حتی اصالح فرهنگ جامعه و تحدید و کنترل 
اقتدار مصلحانه  اراده و  بد ملت، در گرو  احتماالً  برخی عادات 
حکمرانان آن جامعه است. حتی بستر اصالح جامعه را هم همان 
حکمرانان می توانند ایجاد می کنند. عادات و خصلت های منفی 
در فرهنگ جوامع، ذاتی آن ها نیستند و انسان ها، با عادات و 
خصلت های بد و زشت، به دنیا نمی آیند، بلکه تحت تأثیر محیط 
و جامعه، بطور طبیعی آلوده به آن خصلت ها می شوند. و برای 
تحدید و کنترل عادات و خصلت های بد انسان ها و در نتیجه 
اصالح جامعه، باید اراده اصالح از طرف باال و از طرف حکمرانان 
وجود داشته باشد، تا زمینه های خصلت های بد محدود شوند، و 

فرهنگ عمومی اصالح شود.
ایران،  زیست  محیط  و  اقلیم  ناکارآمد  مدیریت  مثال،  طور  به 
باعث شکل گیری یک سری عادت واره های جدید در فرهنگ 
مردمان ایرانی شده است. به طور بدیهی، برای اصالح این عادت 
واره ها، باید به علت پرداخت، نه معلول! یعنی باید اراده اصالح 
در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم 
آن  و  بگیرد  گیر حکومت شکل 
یابد.  تغییر  ناکارآمد  مدیریت 
ُحقنه  و  مردم  تحقیر  وگرنه 
درست  مفاهیم)هرچند  کردن 
مثابه  به  مردم،  به  خردمندانه(  و 
چاه  یک  داخل  به  آب  ریختن 
ندارد.  ای  فایده  و  است  خشک 
منافع  براساس  عمومًا  ها  انسان 
جامعه  در  و  گرفته  تصمیم  خود 
بود و باش می کنند. نه براساس 
تعیین  پیش  از  های  آموزه 
است  شایسته  بنابراین  شده! 
نهاد  یعنی  جامعه،  رأس  از  که 
بگیرد.  صورت  اصالح  دولت، 
هم  یافته  توسعه  کشورهای  در 
شهروندی،  خوب  عادات  تمام 
و  ها  حکومت  سازی  فرهنگ  با 
افتاد،  جا  کارآمد  حقوقی  نظام 
پیشرفت تکنولوژی و فن آوری 
علت  بر  مزید  هم،  نوین  های 
فرهنگی  سیستم  االن  همین  شد. 
منسوخ  را  تکنولوژی  و  بزنند  هم  به  را  غرب  در  حقوقی  و 
کنند)فرض می گیریم، فرض محال که محال نیست(، ملت ها 
در عرض مدتی کوتاه به همان عادات قبلی برمی گردند. اساسًا 

طبع بشر این گونه است.

برج آزادی به هنگام تاسیس
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حق بهره مندی از حداقل استانداردهای زندگی از جلمه دسترسی 
خوراک،  درمانی،  و  بهداشتی  ضروری  و  اولیه  امکانات  به 
و  ذاتی  حقوق  جمله  از  اجتماعی  خدمات  و  مسکن  پوشاک، 
اولیه هر انسان بوده و یکی از حقوق است که در اعالمیه جهانی 
حقوق بشر)ماده 25( نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. 
زندگی  سطح  از  که  دارد  حق  »هر شخصی  ماده  این  اساس  بر 
مناسب برای تامین سالمت و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از 
حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات 

ضروری اجتماعی برخوردار شود«.
روشن است تاکید این حق که در واقع ضامن حق حیات انسانی 
و شرافتمندانه افراد است، بیش تر از آن که بر مفاهیم اجتماعی 
استوار باشد، بر جنبه اقتصادی حقوق انسانی افراد استوار بوده و 
در برگیرنده حق توانایی افراد برای دسترسی به منابع اقتصادی 
امروزه  که  حق  این  اساس  بر  است.  جامعه  در  برابر  شکلی  به 
توجه  مورد  نیز  اتفاق همه کشورها  به  قریب  داخلی  قوانین  در 
و  اجتماعی  شرایط  تا  موظفند  ها  دولت  گرفته،  قرار  تاکید  و 
های  فرصت  به  خود  شهروندان  یابی  دست  برای  را  اقتصادی 
اقتصادی برابر از جمله اشتغال سالم و منابع درآمدی فراهم کنند. 

دلیلی  هر  به  است که  افرادی  متضمن حقوق  این حق همچنین 
توان و یا امکان اشتغال نداشته و از این رو دولت ها مکلف به 
ایجاد شرایط اقتصادی حداقلی و البته استاندارد، برای نیازهای 

اولیه آن ها هستند.
نتیجه عملی احقاق این حق آن است که تمامی افراد جامعه، به 
ویژه افرادی که شاغل هستند، باید بتوانند با دست رنج خود به 
عنوان منبع اقتصادی مورد نیاز برای بهره مندی از این حقوق، 
تنها  نه  مزدشان  و  کرده  فراهم  را  زندگی  استاندارهای  حداقل 
برای دسترسی به امکانات اولیه کافی بوده، بلکه بتوانند از طریق 

آن به ورزش و تفریح نیز بپردازند.
در ایران نیز همانند دیگر کشورها این حق در قوانین موضوعه 
این کشور بارها مورد تاکید قرار گرفته و با استناد به آن دولت، 
حداقل  تا  است  موظف  اسالمی،  جمهوری  حکومت  معنی  به 
افراد  برای همه  اقتصادی سالم  منابع  به  در دسترسی  را  شرایط 
جامعه فراهم کند. در این میان یکی از راه های احقاق این حق، 
تعیین حداقل سطح دستمزد در کشور، به ویژه برای کارگران، 
از سوی دولت)وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی( است که از 
طریق آن منبع اقتصادی الزم برای بهره مندی از حقوقی که مورد 

اشاره قرار گرفت، برای افراد فراهم می شود.
در این زمینه واقعیت های امروز جامعه ایران نشان می دهد نه 
تنها احقاق این حق به هیچ شکلی میسر نشده است، بلکه حتی 
میزان حداقلی دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار به هیچ 
وجه با واقعیت های اقتصادی هماهنگی ندارد. در این نوشته این 
عدم هماهنگی و شکاف درآمدی ناشی از آن که نتیجتا به فقر هر 
چه بیشتر خانواده های کارگران منجر شده است، مورد بررسی 

قرار می گیرد.
حق بهره مندی از حداقل امکانات زندگی در قوانین ایران

 »میزان حداقل دستمزد کارگران«؛ ■
نرخ وزارت کار برای زیر خط فقر بودن

اجتماعی

معین خزائلی
روزنامه نگار
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حق بهره مندی از حداقل استاندارها و امکانات زندگی از طریق 
ایران  داخلی  قوانین  در  اشتغال  و  اقتصادی  منابع  به  دسترسی 
قرار  تاکید  بارها مورد  بشر،  اعالمیه جهانی حقوق  مانند  به  نیز 
گرفته است. اصلی ترین این تاکیدات در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی است که به موجب اصل 4۳ این قانون »تامین نیازهای 
اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  اقتصادی  جمله ضوابط  از  پرورش« 

شناخته شده است.
همین اصل در بند دوم و سوم خود به شکلی اختصاصی »تامین 
شرایط و امکانات کار برای همه... به صورتی که هر فرد عالوه 
بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، 
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش 

مهارت و ابتکار داشته باشد«، مورد تاکید قرار گرفته است.
حسن  دولت  شهروندی  حقوق  منشور  اساسی  قانون  بر  عالوه 
از  مندی  بهره  حق  خود   2 ماده  در  نیز   ۹5 سال  در  روحانی 
غذای  بهداشتی،  آب  همچون  آن  لوازم  و  شایسته  »زندگی 
مناسب،  درمان  محیط،  بهداشت  سالمت،  ارتقای  مناسب، 
دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی 
و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استاندارهای ملی، 
شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی« را از 
جمله حقوق اولیه و ذاتی همه شهروندان در ایران دانسته است. 
ضمن این که به موجب ماده 68 این منشور نیز »حق دستیابی 
به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی 

برابر« باید برای همه مردم فراهم باشد.
اجتماعی،  تامین  و  رفاه  حق  جمله  از  دیگری  حقوق  همچنین 
دسترسی به امکانان ورزشی و تفریحات سالم، آرامش، شادابی، 
داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده و تفریح و 
ورزش و گردش حقوقی هستند که در منشور حقوق شهروندی 

مورد تاکید قرار گرفته اند.
نشان می دهد که  ایران  داخلی  قوانین  در  تاکیدات  این  وجود 
به  دسترسی  برای  نیاز  مورد  اقتصادی  منابع  از  مندی  بهره  حق 
امکانات اولیه و استاندار زندگی برای همه شهروندان، دستکم بر 
روی کاغذ از سوی قانون گذار ایرانی مورد توجه قرار گرفته و 
به رسمیت شناخته شده است. با این وجود این شناسایی، همان 
طور که آمار و شواهد حکایت دارد، صرفا در حد قانونی برای 

استناد باقی مانده و در عمل به هیچ وجه اجرایی نشده است.
توهمی به نام تعیین »حداقل دستمزد برای کارگران«

سقف  تعیین  وظیفه  ایران  در  کار  قانون   ۳5 ماده  دوم  تبصره 
مشمول  شاغل  افراد  دیگر  و  کارگران  برای  دستمزد  حداقلی 
قانون کار را بر عهده وزارت کار گذاشته است. بر اساس این 
تبصره میزان حداقل دستمزد برای کارگران به پیشنهاد شورای 
عالی کار و تایید وزیر مربوطه تعیین می شود. در همین زمینه 
به موجب ماده 4۱ همین قانون، شورای عالی کار موظف است 
میزان حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به »درصد تورمی 
که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم می شود« به 

گونه ای تعیین کند که هزینه های »زندگی یک خانواده متوسط 
را که توسط مراجع رسمی اعالم می شود«؛ تامین نماید.

روشن است که بر اساس این قانون، میزان حداقل دستمزد تعیین 
شده برای کارگران از سوی شورای عالی کار باید در وهله اول 
با نرخ تورم در سطح جامعه همخوانی داشته و با توجه به افزایش 
آن تعیین شود؛ و دوم این که هزینه های حداقلی یک خانواده 
چهار  خانواده  یک  معموال  ایران  در  آن  از  منظور  که  متوسط، 
نفره است، را تامین نماید. از طرف دیگر از آن جا که به موجب 
مفاهیم مورد تاکید قرار گرفته در قانون اساسی و منشور حقوق 
شهروندی این هزینه ها صرفا به نیازهای اولیه خوراک، پوشاک، 
نیازهای  و  نشده  درمانی خالصه  و  بهداشتی  اقدامات  و  مسکن 
حداقل  تعیینی  میزان  گیرد؛  می  بر  در  نیز  را  خانواده  تفریحی 

دستمزد باید توان پوشش آن ها را نیز داشته باشد.
در  جامعه  امروز  اقتصادی  های  واقعیت  به  اجمالی  نگاهی  تنها 
ایران و بررسی آمار و شواهد در این زمینه نشان می دهد که تنها 
تنها کفاف  نه  میزان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 
هزینه های جانبی تفریحی یک خانواده چهار نفره را نمی دهد، 
بلکه نیازهای اولیه آن ها را نیز تامین نمی کند. به ویژه این که 
تنها یک نفر از اعضای این خانواده)یا پدر یا مادر( عضو شاغل 

و مزد بگیر آن باشد.
در  شده  تعیین  حداقلی  دستمزد  میزان  بررسی  زمینه  همین  در 
این  است.  مدعا  این  برای  گواهی  بزرگترین  خود  جاری  سال 
مقدار حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹8 در 
حالی از سوی شورای عالی کار یک میلیون و 5۱7 هزار تومان 
تنها ۳6   ،۹7 سال  آن،  از  پیش  سال  به  نسبت  که  شده  تعیین 
درصد یعنی 400 هزار تومان افزایش داشته است. حال آن که بر 
اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
در ایران هزینه سبد خانوار متوسط در تهران، که تنها نشان دهنده 
تومان  میلیون  از یک  بیش  است،  اولیه  و  هزینه های ضروری 
افزایش یافته و از سه میلیون و 400 هزار تومان در سال ۹7 
به چهار میلیون و 5۹0 هزار تومان در سال جاری رسیده است. 
در صورتی که افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران تنها 400 

هزار تومان بوده است.
از سوی دیگر همین هزینه نسبت به سه سال قبل از خود، یعنی 

در سال ۹5 افزایشی ۱00 درصدی را شاهد بوده است.
به  نرخی است که  میزان هزینه سبد خانوار در واقع همان  این 
عنوان خط فقر شناخته می شود. بدین معنی که میزان درآمدهای 
کمتر از آن در عمل به معنی عدم توان در تامین حداقل نیازهای 

اولیه زندگی شناخته می شود.
در این زمینه حتی محاسبه حق مسکن، حق اوالد، پایه سنواتی و 
بن کارگری و اضافه کردن آن به دستمزد کارگران نیز کمکی 
به حل این معضل نمی کند. چرا که محاسبه آن ها نیز به صورت 
پایه تنها ۳00 هزار تومان دستمزد کارگران را افزایش می دهد.

از این رو روشن است که تعیین این میزان از دستمرد حداقلی 
برای کارگران، نه تنها کفاف تامین شرایط اولیه زندگی را به آن 
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ها نمی دهد، بلکه با توجه به افزایش شدید و سرسام آور قیمت ها 
شکاف عمیقی از نظر اقتصادی و تبعا اجتماعی در جامعه به وجود 
آورده و فقر ناشی از آن هر روز گسترده تر می شود. شکافی که به 
اعتراف رسانه های حکومتی ایران در ۱6 سال گذشته، بی سابقه 

بوده است.
نرخ تورم بانک مرکزی؛ رقمی که وجود خارجی ندارد

به نظر می رسد یکی از عواملی که در ایجاد این شکاف درآمدی 
قانونا  کار  عالی  است که شورای  تورمی  نرخ  است،  موثر  عمیق، 
کند؛  تعیین  را  دستمزد  حداقلی  سقف  آن  اساس  بر  است  موظف 
نرخی که فرسنگ ها با واقعیت های اقتصادی امروز جامعه ایران 

فاصله دارد.
مکلف کردن شورای عالی کار به پیروی از نرخ تورم اعالم شده از 
سوی بانک مرکزی برای تعیین حداقل میران دستمزد کارگران در 
حالی است که اساسا بانک مرکزی ایران خود نزدیک به یک سال 
است که هیچ نرخ رسمی از تورم ارائه نداده و آخرین نرخ ارائه شده 

از سوی این نهاد مربوط به آبان ماه سال گذشته است.
در همین زمینه بانک مرکزی خود در دی ماه ۹7 با صدور اطالعیه 
ای گفته بود که از این پس نرخ تورم را به صورت عمومی منتشر 
نخواهد کرد و هدف از آن را »به حداقل رساندن اختالفات آماری« 
اعالم کرده بود. اختالفاتی که به عنوان نمونه نتایج پژوهش مرکز 
آن  از  یکی  جاری  سال  ماه  اریبهشت  در  مجلس  های  پژوهش 
اقالم  برخی  قیمت  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  که  چرا  هاست. 
ضروری سبد خانوار از جمله مرغ و گوشت در سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال پیش، افزایشی ۱00 درصدی داشته اند.
همچنین بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران نرخ تورم در ۱2 
ماه منتهی به فروردین ۹8 بیش از ۳0 درصد افزایش داشته است. بر 
اساس همین گزارش ها، قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در مناطق 
افزایش  تا 40 درصد  مناطق روستایی  در  و  تا 45 درصد  شهری 
بانک  از سوی  تورم  اعالمی  نرخ  آخرین  آن که  است. حال  یافته 
افزایشی  تنها  است  سال گذشته  آبان  به  مربوط  که  ایران  مرکزی 
۱8 درصدی را نشان می دهد. ضمن اینکه به گزارش همین مرکز 
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری در حدود 50 

درصد بوده است.
در این میان افزایش ۱00 درصدی هزینه مسکن و افزایش حداقل 
50 درصدی اقالم خوراکی اولیه از جمله میوه، سبزیجات، لبنیات 
میزان  همخوانی  و  هماهنگی  عدم  از  نشان  خود  مرغ  و  و گوشت 
از  اعالمی  تورم  نرخ محرمانه  اساس  بر  دستمزد حداقلی کارگران 

سوی بانک مرکزی با قیمت ها دارد.
نتیجه عملی این عدم همخوانی نرخ تورم و غیرواقعی بودن تصور 
بانک مرکزی ایران از شرایط اقتصادی جامعه آن است که جدای 
از سردرگمی کارشناسان اقتصادی، کارگران و دیگر مشاغلی که 
در  است،  وابسته  اعالمی  نرخ  به  آنان  پایه  دستمزد  میزان  تعیین 
سرابی از قیمت ها گرفتار شده و در فقر مطلق به سر برند. سرابی 
که حتی درآمد کارگران بر روی کاغد نیز توان از بین بردن آن را 
نداشته و شکاف ناشی از هر روز تعداد بیشتری از جمعیت ایران را 

در خود فرو می برد.
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صاحبان قدرت و سرمایه نقض شده داده شود. فعال حقوق بشر 
در راستای آن چه که هدفش است، حق دارد که تمامیت یک 
سیستم حکومتی را به چالش بکشد و از آن پرسش گری کند. 
او حق دارد که از امکانات حقوقی برای امر مورد هدفش بهره 
مند باشد و بتواند با نهادهای دولتی و غیردولتی، درون و برون 
مرزهای سرزمینی اش در ارتباط باشد و از کمک ها و خدمات 
آن ها برای امر مورد هدفش، یعنی دفاع از حقوق انسان ها بهره 
مند شود. فعال حقوق بشر باید به منابع مالی و انسانی دسترسی 

داشته باشد تا بتواند آن چه را که بر عهده دارد انجام دهد.)۱(
سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی صراحتا شکنجه و بازداشت 
های غیرقانونی را برای همه ممنوع کرده اند و حتی دادگاه های 
بین المللی آن را جرم انگاری کرده اند. اما واقعیت این است که 
در سراسر جهان و در کشورهای مختلف، و باالخص و متاسفانه 
در خاورمیانه ما، حکومت های بسیاری هستند که کوچک ترین 
احترامی برای حقوق انسان ها قائل نیستند. امروز از عربستان 
جهان،  و  منطقه  الباقی کشورهای  و  ایران  و  ترکیه  تا  سعودی 
اند و هم شکنجه می  بسیاری هم در زندان  بشر  فعالین حقوق 
شوند و تنها جرمشان این است که بر آن چه که به عهده داشته 
اند و عهدی انسانی که بر سر دفاع از حقوق انسان ها بسته اند، 

وفادار مانده اند. 
در ایران هم داستان همین گونه است. بگذارید از دهه اخیر آغاز 
کنم. از دستگیری های سال هشتاد و هشت شمسی. مسئله این 
نبود که طرف مقابل تالش می کرد تا انواع و اقسام اتهامات را 
متوجه فرد کند. مسئله این بود که از قاضی تا کارشناس)ضابط 
ها  پرونده  این  بررسی  حال  در  که  کسانی  الباقی  و  بازجو(  یا 
انکار  را  بشر  حقوق  فعالین  وجود  تا  کردند  می  تالش  بودند، 
کنند. برای آن ها مدافع حقوق بشر و فعالی که برای دفاع از 
کوشد،  می  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  بر  منطبق  بشر،  حقوق 
بود کسانی  این  نداشت. پیش فرض ذهنی شان  وجود خارجی 
که ادعای فعالیت حقوق بشر می کنند، وابسته به این سو و آن 
سو هستند. این یا آن گروه سیاسی یا جریان مختلف. حاکمیت 
فهمی از این ها نداشت. پس به سرکوب تمام عیار فعالین حقوق 

بشر در ایران دست زد. 
داستان امروز و دیروز نیست. داستان هشتاد و هشت و پیش و 

فعال حقوق بشر، استوار بر آرمان ■
اجتماعی

سال ۱۹۹8 پس از ۱4 سال بحث و بررسی و رایزنی، سازمان 
ملل متحد اعالمیه ای می دهد و در آن از حقوق و مسئولیت های 
ارتقا و  افراد، گروه ها و ارگان های مختلف در جامعه، جهت 
حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی های بنیادین شناخته شده 
دفاع می کند. این بیانیه دستاوردی تاریخی است برای حمایت 
از افرادی که از همه چیزشان می گذرند تا از حقوق انسان ها 
دفاع کنند و در آن از مشروعیت فعالیت حقوق بشری و نیاز به 
حمایت افرادی که این فعالیت را انجام می دهند، سخن به میان 
می آید. در آن فعال حقوق بشر هم بازشناسی می شود. هر فردی 
که، چه به عنوان بخشی از یک گروه و چه به تنهایی برای ارتقا 

و حمایت از حقوق بشر فعالیت می کند.
برای  فعالیت  آن  در  که  است  این  اعالمیه  این  اصلی  خصلت 
حقوق بشر به لحاظ حقوق بین الملل به رسمیت شناخته می شود 
و بر این مبنا پذیرفته می شود که باید)بایدی حقوقی( از حقوق 
بشر و فعالین حقوق بشر در سراسر جهان دفاع و حمایت شود. 
بیانیه قرار است کار را برای فعالین حقوق بشر، آسان تر  این 
کند. حقوقی چون آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماع و تشکیل 
از  تمام عیار و دفاع  گروه های حقوق بشری و آزادی حضور 
می  مسئول  هم  همه  شود.  می  شناخته  رسمیت  به  بشر  حقوق 
شوند تا از این آزادی ها و توان کسانی که خود محوری انسان 
خودخواه عصر مدرن را کنار می گذارند و به فعالیت اجتماعی و 

دفاع از حقوق انسان ها روی می آورند، دفاع کنند. 
بر این مبنا از فعالین حقوق بشر باید حمایت شود. باید آزادی 
های  گروه  به  باید  شود.  شناخته  رسمیت  به  شان  قلم  و  بیان 
حقوق بشری احترام گذاشته شود و حق آن ها برای جمع شدن 
و ایجاد تشکل، پذیرفته شود. باید به این فعالین امکان حضور 
و نمایندگی مغضوبین و کسانی که حقوق انسانی شان به دست 

مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر؛ محکوم به ۱6 سال حبس
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پس از آن نیست. مسئله حقوق بشر در ایران و مغضوب بودن 
آن برای حاکمیت ها در این کشور ماجرایی چندین دهه است. 
قصه ای که هربار سر باز می کند. حاکمیتی که به حقوق بشر باور 
ندارد و یا خود را معیار این حقوق می داند و یا به امری ابتکاری 
چه سرکوب  هرآن  تا  یازد  می  دست  اسالمی  بشر  حقوق  نام  به 

حقوق انسان هاست را مباح جلوه دهد. 
می  شکل  بشر  حقوق  از  دفاع  ایرانی  جمعیت   ۱۳56 فروردین 
گیرد. مهدی بازرگان از موسسین آن می نویسد: " فکر تاسیس 
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران در گردهمایی چند 
تاریخ 25 فروردین  تن از شخصیت های مبارز و سرشناس در 
۱۳56 در منزل آقای پوالدی شکل گرفت".)2( جمعیت پیش از 
انقالب و به گفته عبدالکریم الهیجی، از موسسان آن بدون مشکل 
کارهای خود را انجام می داد. انقالب شد و حاکمیت قرار شد که 
زیر و زبر شود. آدم ها زیر و زبر شدند و اما انگار روابط دیروز در 
قالبی جدید جایگزین شد. سال های 58 و 5۹ سال های سختی 
برای جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر شد. سال 5۹ فعالیت ها 
متوقف شد و پس از خرداد 60، با به زندان افتادن یا تبعید بخش 

اعظمی از اعضا و موسسان آن، این جمعیت به محاق رفت.)۳(
اولین تالش پس از انقالب به دست حاکمیت تازه به صحنه آمده 
برخورد  این  قصه  نشد.  تمام  داستان  اما  و سرکوب شد.  توقیف 
برای همه گروه های حقوق بشری در  تکراری  ماجرایی  به  بدل 
سال های بعد شد. سال های سال بعد، سه جمع حقوق بشری پا به 
عرصه نهادند. مجموعه فعاالن حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق 
تندباد پسا  اما هر سه در  بشر.  بشر و کمیته گزارشگران حقوق 
خرداد 88 با تبر حاکمیت مست از بر کرسی نشاندن نظرش به 
جای همان رای مردم، در همان انتخاباتی که خودش برگزار کرده 
حیز  از  بعد  یکی چندی  متحمل شدند.  را  سنگینی  بود، ضربات 
انتفاع، ساقط شد. دیگری که کلوب بزرگان بود، کلوب بزرگان 
ماند و وب سایتی از آن بر جا ماند و اما یکی دوباره ریشه هایش 
دیگری  مفصل  داستان  ها  آن  روایت  ایستاد.  سرپا  و  ساخت  را 

است و مجالی دیگر می طلبد.
این حقوق بشر معرفی کرد. حقوق  برای  اما جانشینی  حاکمیت 
بشری آمیخته با فهمی که از دیانت رسمی کشور داشت. حسن 
یوسفی اشکوری، دین پژوه آن چه به نام حقوق بشر اسالمی طرح 
شده را دارای پارادوکس ذاتی می داند و بهانه ای برای دولت های 
خودکامه برای نقض سیستماتیک حقوق بشر. او می گوید: " از 
نبریم که فلسفه وجودی اعالمیه جهانی حقوق بشر، تجارب  یاد 
تلخ بشر از نزاع ها و جنگ های عقیدتی و مذهبی و به ویژه تجربه 
دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم بوده و انگیزه تنظیم 
کنندگان اعالمیه جهانی صرفًا تأمین صلح و عدالت و برابری و 
برادری در میان نوع انسان بوده است و نه لزومًا نفی هویت های 
محلی و مذهبی و فرهنگی اقوام مختلف در چهار گوشه جهان". 
سخنانی که به بیان هایی دیگر، دین پژوهانی چون محسن کدیور، 
عبدالحمید معصومی تهرانی، حسن فرشتیان و … هم بدان قائل 

اند.)4(
فعالین حقوق بشر انکار شدند. حقوق بشری که از آن دفاع می 
اقسام گروه  انواع و  به  "حقوق بشر غربی" خوانده شد.  کردند، 
های سیاسی درون و بیرون ایران منتسب شدند. زندان و شکنجه 
شدند. از آنان خواسته شد تا از آرمانشان دست بشویند و به آن ها 
گفته شد که اگر چنین کنند، زندان نخواهند رفت و زندگی آرام 
تری خواهند داشت. عده ای هم سپر انداختند و تسلیم شدند. اما 
بخش عظیمی از آن ها در ایران و بیرون از ایران همچنان ایستاده 
اند. آنان نه دل به حمایت حاکمیت جمهوری اسالمی بسته اند و 
نه به بودجه های عجیب و غریبی که فعالیت های حقوق بشری 
ایرانی را مسموم کرده و می کند. آن ها به توان خود متکی بوده و 

هستند و به آن چه که انجام می دهند، معتقد اند. نظام جمهوری 
اسالمی بر اساس قوانین بین المللی باید محافظ و مدافع آن ها 
که  کند  تضمین  را  حقوقی  و  ها  آن  آزاد  فعالیت  حق  و  باشد 
در ابتدای سخن گفته شد. اما نظام دیِو وارونه کار است. نظام 
سیاسی در ایران خود ناقض اصلی حقوق بشر در طول چهار دهه 
اخیر بوده است. نظام سیاسی ای که هم حقوق بشر را نقض می 
کند و هم فعالین حقوق بشر را به بند می کشد و به زندان های 

طویل المدت محکوم می کند. 
انگار نکته هم همین جاست. فعال حقوق بشری که باید مدافع 
باشد، خود در معرض خطر قرار می گیرد.  حقوق بشر دیگران 
بشر  حقوق  چماق  با  و  شناسد  نمی  رسمیت  به  را  او  حاکمیت 
اسالمی و مانند آن او را می راند. فعال حقوق بشر به بهانه های 
مختلف، از اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی گرفته تا 
تبلیغ علیه نظام بازداشت می شود. شانس هم بیاورد که با فردی 
در کشوری که نظام جمهوری اسالمی آن را متخاصم می داند، 
ارتباط نگرفته باشد که در آن صورت ممکن است با اتهاماتی از 
قبیل جاسوسی یا ارتباط با دول متخاصم و امثالهم روبرو بشود. 
در واقع حاکمیت این روش را پیش گرفته است. فعال حقوق 
بشر در ایران پیش از آن که به وظیفه اش یعنی دفاع از حقوق 
بشر دیگران بپردازد، باید مراقب خودش باشد که اتفاقی برایش 

روی ندهد. 
بشر.  فعالین حقوق  اثر کردن  بی  این روش حاکمیت است در 
در واقع فعال حقوق بشر برای فعالیتش باید حقوق اولیه انسانی 
خودش را هم در قربانگاه ببیند. شاید با تصویر این شرایط بتوان 
درکی از عظمت آن چه که فعالین حقوق بشر ایرانی، در ایران 
انجام می دهند، داشت. چشم در چشم ناقضین صاحب حاکمیت 
و در تالشی مدنی برای برقراری صلح و آزادی و حقوق بشر در 

مملکتشان.
دنیا  جای  همه  در  بشر  حقوق  فعالین  برای  المللی  بین  قوانین 
وجود دارد. اما ضمانت اجرایی ندارد. حقوق بشر و آزادی فعالین 
حقوق بشری قربانی معامالت اقتصادی میان دولت ها می شود. 
بشر  حقوق  از  دفاع  مدعی  های  دولت  باشد،  باز  بازاری  وقتی 
برای تصاحب آن بازار هجوم می برند. آن ها حاضرند همه ارزش 
های خودشان را هم زیر پا بگذارند و حتی به قوانین ظالمانه، مهر 
تائید بزنند. در این میان فعالین حقوق بشر در سراسر جهان تنها 
همدیگر را دارند. تنها راه باقی مانده در جهانی که سرمایه و پول 
ستاندن  برای  ها  انسان  اتحاد  زند،  می  حرف  انسانیت  جای  به 
حقشان از صاحبان قدرت و ثروت است. تزویرگراِن دین آویز 
هم که همیشه آن ها را توجیه کرده اند. پس در برابر تیغ و طال و 
تسبیح، این عزم فعالین حقوق بشر است که می تواند چاره ساز 
باشد. آن روز که دست ها در هم گره خورد، می رسد. شاید ما 

نباشیم اما رسیدن آن روز قطعی است!

پانوشت ها:
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tional service for human rights -20 nov 20۱۳
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دی ۱۳۹7
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