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درباره مقاله: 
وقتی که ورزش سکوی پرتاب سیاسیون می شود/

آبان پرتویی

ولی نیشابوری: البته در همه جای دنیا سیاستمداران به 
سراغ جاها و یا وجهه هایی از جامعه می روند که پرطرفدار 
باشد که از طریق آن کسب محبوبیت و نهایتا رای بکنند. 
اما در ایران بعضی وقتها ورزش، باشگاه ها و فدراسیون ها 
برای بعضی از نظامی ها و حوزوی ها شده است مکانی 
بماند که  بازنشستگی حتی!  برای سپری کردن دوران 
هیچ دانش و تخصصی در این زمینه ندارند و بعضا هم 
ماموریت کنترل و نظارت بر ورزش را ایفا می کنند که 
کسی از راه نظام کج نرود! و گرنه برای چه یک سردار 

سپاه باید مدیر باشگاه فوتبال باشد؟

مرجان قمی زاده: بسیار مطلب خوبی بود و جذابی بود، 
مگر ندیده اید که یک روحانی متولی بیلیارد کشور شده 
است. بعضی اوقات اینها نه برای سکوی پرتاب و مال 
اندوزی بلکه برای شکلی از تبلیغ به ورزش گماشته می 
شن. این حاجی هم اومده واسه این که بگه آخوندها هم از 

این کارا می کنن و خالصه خرید وجهه و اعتبار!!!

فرار برای زندگی/مرتضی هامونیان

نامدار شیبانی: به نظرم نویسنده نباید از کلمه فرار استفاده 
می کرد، مهاجرت یا پناهجویی بهتر نیست، راستش وقتی 
می گویید فرار، انگار دارم روایت را از شبکه دو می 
شنوم. هرچند که مطلب را خواندم دانستم قصد نویسنده 
چیست، اما بهتر عنوان هر نوشته ای نیت و جهت نویسنده 
را به درستی بیان کند که خواننده دچار سوء تفاهم نشود.

شکوفه عالیی اصل: راستش رو بخواید این ورزشکارا به 
ویژه زن ها بهترین کار رو کردن، مگه میشه آدم به صرف 
کلمه وطن بمونه و هر تحقیری رو بشنوه و تحمل کنه. به 
نظرم جایی که به آدم احترام گذاشته نمی شه و حقوقش 
رعایت نمیشه، موندن و سوختن حرف بی معنایی ست و 
بی جهت زجر کش کردن خود از درون است، مگر نوشته 
کیمیا علیزاده رو پس از رفتنش نخونید، بغضم گرفت.  

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری   
پدر و مادری به اتهام قتل فرزند ۳ ساله شان خبر داد. پدر این 
کودک روز جاری و یک هفته پس از قتل فرزندش خود را به 

پلیس معرفی کرده است.
علی ظاهری ساری، شهروند اهوازی توسط دادگاه انقالب   

این شهر به ۱5 سال حبس تعزیری محکوم شد.
فدراسیون    عضو  و  نگار  روزنامه  مصطفایی،  فردین 

امنیت شهرستان سقز  پلیس  بین المللی روزنامه نگاران، توسط 
احضار و مورد بازجویی قرارگرفته است. گفته می شود احضار 
وی در خصوص اعالم آمارهای مربوط به شیوع ویروس کرونا 

بوده است.
بدالرضا کوهپایه، از متهمین پرونده فعاالن محیط زیست   

محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
فعال    لنگرودی،  بهشتی  محمود  اسفندماه،   ۱7 شنبه  روز 

در  محبوس  تهران  معلمان  صنفی  کانون  سخنگوی  و  صنفی 
زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

سیروان رحیمی، شهروند ساکن شهرستان دهگالن واقع در   
احزاب  از  یکی  با  “همکاری  اتهام  بابت  از  کردستان،  استان 
مخالف نظام” توسط دادگاه انقالب سنندج به سیزده ماه حبس 

تعزیری محکوم شد.
یک شهروند در تهران با سقوط از باالی یک پل دست به   

خودکشی زده و جان خود را از دست داد. این شهروند دست 
نوشته ای از خود به  جا گذاشته، که در آن علت این اقدام خود 

را مشکالت مالی عنوان کرده بود.
شهرام کاظمیان، شهروند اهل ارومیه توسط دادگاه انقالب   

این شهر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. 
واحد     4 پلمب  از  قم  استان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 

صنفی فروش پوشاک به دلیل فروش آنچه لباس های نامتعارف 
عنوان کرده، در این شهر خبر داده و همچنین اعالم کرد که 6 

واحد صنفی در این راستا اخطاریه پلمب دریافت کردند.
“افساد    اتهام  بابت  از  پیشتر  که  زندانی  یک  اعدام  حکم 

فی االرض” به اعدام محکوم شده بود، در زندان تبریز به اجرا 
درآمد.  همچنین طی روزهای اخیر یک زندانی دیگر که پیشتر 
از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان رجایی 

شهر کرج اعدام شد.
سه    باژن،  کیوان  و  )مهابادی(  آبتین، رضا خندان  بکتاش 

نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران جهت تحمل دوران 
شهید  دادسرای  احکام  اجرای  یک  شعبه  به  خود  محکومیت 

مقدسی فراخوانده شدند. 
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری   

پدر و مادری به اتهام قتل فرزند ۳ ساله شان خبر داد. پدر این 
کودک روز جاری و یک هفته پس از قتل فرزندش خود را به 

پلیس معرفی کرده است.
زهره سرو و سینا منیرزاده، دو متهم سیاسی از باب اتهاماتی   

دادگاه  توسط  مجازی”  فضای  در  رهبری  به  “توهین  از جمله 
انقالب تهران هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم 

شدند.
علی ملیحی، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی، توسط   

میلیون   4 و  حبس  سال   2 به  تهران  انقالب  دادگاه   26 شعبه 
این  مدافع  وکیل  گفته  به  شد.  محکوم  نقدی  جزای  تومان 
روزنامه نگار، حکم صادره به مدت 4 سال به حالت تعلیق در 

آمده است.
تحمل حدود 7 سال    از  بهایی پس  فهندژ، شهروند  فرهاد 

از  بار  برای نخستین  اسفندماه  امروز دوشنبه 26  نیم حبس  و 
زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شد. او از مهرماه ۹۱ 
دوران محکومیت ۱0 ساله خود را در این زندان سپری می کند.

بشر    حقوق  فعال  و  دادگستری  وکیل  ستوده،  نسرین 
محبوس در بند زنان زندان اوین از امروز دوشنبه 26 اسفندماه، 
در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی طی نامه ای 

از اعتصاب غذای خود خبر داده است.
سجاد ساالروند یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان   

توسط  ماه”  آبان  “اعتراضات  به  موسوم  سراسری  اعتراضات 
دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس به یک سال حبس تعزیری 
محکوم شد. وی عالوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ 

ماه شست وشوی میت محکوم شده است.
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس   

در زندان اوین با پابند الکترونیک به مرخصی اعزام شد.
جریان    در  شده  بازداشت  شهروندان  از  زاده  کهن  فاطمه 

اعتراضات  باختگان  از جان  یکی  بختیاری،  پویا  چهلم  مراسم 
آبان ماه، توسط دادگاه انقالب کرج به تحمل یک سال حبس 
تعزیری محکوم شد. خانم کهن زاده از بابت مجازات تکمیلی 
نیز به انجام دو سال خدمات نظافتی در یکی از بیمارستان های 
شهر کرج محکوم شده است. وی همچنین توسط دادگاه کیفری 
ماه  به شش  عمومی”  نظم  در  “اخالل  اتهام  بابت  از  کرج  دو 

حبس و 50 ضربه شالق تعلیقی محکوم شد.
به    مجازات  سایر  کنار  در  اردل  شهرستان  در  متهم  یک 

تحمل ۱48 ضربه شالق محکوم شد.
یک زندانی محبوس در زندان ارومیه، روز چهارشنبه ۳0   

بهمن ماه در اعتراض به اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به پرونده  
دست به خودکشی زد.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن   
از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان 
ماه امسال توسط دادگاه انقالب تهران به اعدام محکوم شدند. 
این افراد عالوه بر این مجموعا به ۳8 سال زندان و 222 ضربه 

شالق نیز محکوم شده اند.
یک متهم در تهران به دلیل داشتن “رابطه خارج از ازدواج”   

توسط دادگاه کیفری استان تهران به ۹۹ ضربه شالق محکوم 
شد.

ارتفاعات    از  ساله   2۱ کولبر  یک  اسفندماه،   ۳ شنبه 
اورامانات، در مرز ته ته مریوان سقوط کرد و مصدوم شد.

روز شنبه ۳ اسفند ماه، یک نوجوان بر اثر انفجار یک مین   
بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در مناطق مرزی شهرستان 
قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه، جان خود را از دست داد.

   6 بازداشت  و  شناسایی  از  رضوی  خراسان  پلیس  رئیس 

□ برگزیده اخبار
دیــــــــدهبان
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متهم به آزار جنسی کودکان در مشهد خبر داد. به گفته وی، این 
افراد متهم هستند که از سه سال پیش تاکنون کودکان زیادی 

را ربوده و مورد تجاوز قرار داده اند.
یک کارمند سابق شهرداری مامونیه در استان مرکزی در   

کنار سایر مجازات به 74 ضربه شالق محکوم شد.
از    اهل جوانرود کرمانشاه  ساله  آموز دختر ۱4  دانش  دو 

طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را 
از دست دادند. 

مشکوک    عالئم  با  بزرگ  تهران  زندان  در  زندانی  یک 
به  اعزام  در  مسئولین  کارشکنی  سایه  در  کرونا  ویروس  به 
بیمارستان تخصصی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی جان خود 

را از دست داد.
روز پنج شنبه 8 اسفندماه، دستکم دو شهروند در زاهدان بر   

اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شدند.
استان    در  چرداول  شهرستان  اهل  ساله   ۱6 نوجوان  یک 

ایالم از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زده و جان 
خود را از دست داد.

روز شنبه ۱0 اسفند ماه، در پی تعقیب و گریز و شلیک   
بی ضابطه ماموران انتظامی روستای کمب از توابع شهرستان 

کاری از شاهرخ حیدری

کارتونماه

چابهار، یک نوجوان ۱5 ساله کشته و دو شهروند که یکی از 
آنها ۱6 سال دارد، نیز زخمی شدند.

تهران،    در  ساله   ۱7 دختر  یک  ماه،  اسفند   ۹ جمعه  روز 
اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. گفته می 
و  به اصرار خانواده  اجباری  ازدواج  نوجوان، در پی  این  شود 

اطرافیان دست به این اقدام زده بود.
ماموران دریابانی بندرعباس در استان هرمزگان یک لنج   

در  که  دادند  قرار  مستقیم  تیراندازی  هدف  را  سوخت  حامل 
جریان آن یک شهروند بر اثر اصابت گلوله به گردن، جان خود 

را از دست داد.
بخش    رئیس  و  فقیه  ولی  سابق  نماینده  خانی،  قلی  بایرام 

زندان  در  قبل  روز   40 حدود  جلفا  شهرستان  بسیج  عقیدتی 
تبریز اعدام شد. وی که روحانی و در استخدام سپاه بود توسط 
اعدام  به  و  محاکمه  قتل  اتهام  بابت  از  روحانیت  ویژه  دادگاه 

محکوم شده بود.
دوران    تحمل  جهت  سینما،  کارگردان  رسول اف،  محمد 

محکومیت خود به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد.
روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه، ملیحه جعفری، از دانشجویان   

دانشگاه تهران توسط دادگاه انقالب به 6 ماه حبس تعزیری و 
مجازات های دیگر از جمله رو نویسی کتاب های مذهبی محکوم 

شد.
بال های خسته ی هواپیمایی ایران 
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شیوع ویروس کرونا در چین و سپس انتقال آن به کشورمان، 
نیز  برخی  متاسفانه  و  هموطنان شد  از  بسیاری  ابتالی  موجب 
این  با  دولت  برخورد  نحوه  اما  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
متاسفانه  است.  داشته  پی  در  را  زیادی  انتقادهای  مساله 
برخورد  امنیتی  صورت  به  مسایل  همه  با  اسالمی  جمهوری 
نماند.  امر مستثنی  این  از  نیز  می کند و موضوع شروع کرونا 
اصول  و  دموکراسی  عناصر  از  یکی  عنوان  به  شفافیت  امروز 
حکمرانی مطلوب پذیرفته شده است. در واقع، اصل شفافیت 
مبتنی بر تجربه بشریت است، چه این که گردش آزاد اطالعات 
ضامن تحقق و تامین حقوق شهروندان است. چنان که از رسانه 
آزاد در کنار سه قوه )مجریه، مقننه و قضائیه( به عنوان رکن 
به  را  افکار عمومی  این که  یاد می شود. چه  دموکراسی  چهارم 
عنوان یکی از ضمانت های اجرایی حقوق بشر نسبت به آن چه 
تنها  نه  اسالمی،  جمهوری  اما  می سازد.  آگاه  است،  جریان  در 
بلکه در عمل، محرمانه بودن  هیچ اعتقادی به شفافیت ندارد، 
و برخورد امنیتی به عنوان اصل پذیرفته شده است. جالب آن 
این روش و  به کارگیری  از  از گذشت سال ها  است که پس 
مشاهده نتایج آن، هنوز از آن درس گرفته نشده و همچنان به 
آن ادامه می دهند. به نظر می رسد، شیوع کرونا در کشورمان به 
علت برگزاری انتخابات مجلس و راهپیمایی 22 بهمن، پنهان 

و با تاخیر اعالم شد و این موضوع در کنار مسایل دیگر، مانند 
عوامل  از  چین،  به  هواپیمایی  شرکت های  برخی  پرواز  ادامه 

شیوع گسترده این ویروس در ایران بوده است.
شهروندان  سالمتی  و  بهداشت  تامین  قبال  در  دولت ها  اما 
برابر  هستند.  بین المللی  و  داخلی  مسئولیت  دارای  خود 
تامین  خصوص  در  دولت ها  بشری،  حقوق  بین المللی  اسناد 
تکالیفی  دارای  شهروندان شان،  بهداشت  و  سالم  محیط زیست 

هستند و باید پاسخگو باشند.
دامنه حق بر سالمت بسیار گسترده است و مقتضای ذات این 
تفسیر  چنان که  می کند،  اقتضاء  را  آن  موسع  تفسیر  نیز  حق 
عمومی شماره ۱4 کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 
سال 2000 تاکید می نماید؛ حق بر سالمتی در برگیرنده طیف 
اقتصادی مانند محیط زیست  از عوامل اجتماعی و  گسترده ای 
سالم است که شرایط زندگی سالم انسان را ارتقاء می دهد)۱(. 
بنابراین، حق بر محیط زیست سالم با حق بهداشت، حق زندگی 
و ... مرتبط است، به گونه ای که حق محیط زیست سالم با حق 
حق  سویی  از  می شود.  آشکار  بهتر،  کار  حق  و  بهتر  زندگی 
چون،  دیگری  مهم  حق های  برگیرنده  در  نیز  زیست  محیط 
از  باید  حق جریان آزاد اطالعات است؛ چنان که مردم جامعه 
حقوق خود از جمله حق محیط زیست و چالش ها و تهدیدهای 
مرتبط با آن آگاه باشند)2(. به ویژه در جهان امروز که به علت  
پدیده های گوناگون از جمله مدرنیته و صنعتی شدن، چالش ها 
و تهدیدهای زیست محیطی نیز جهانی شده اند و مفهوم توسعه 
پایدار، به معنای برآوردن نیازهای نسل کنونی بی آن که منابع 
و امکانات نسل های آینده به خطر افتد مطرح شد)۳(. از همین 

□ بحران کرونا و مسئولیت حکومت

 محمد مقیمی 
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

عکس از بخش انگلیسی رادیو فردااجتماعی
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روست که حق بر محیط زیست سالم دارای ابعاد جهانی شده و 
عالوه بر حقوق اجتماعی، در محدوده حقوق همبستگی و نسل 

سوم حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
در اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 
تکلیف و مسئولیت دولت ها در قبال تامین حق محیط زیست و 
بهداشت تاکید شده است. همچنین، ماده ۱5 پیش طرح سومین 
میثاق بین المللی حقوق بشر نیز می گوید: "هر انسان و کلیه ی 
انسان ها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل 
اقتصادی،  توسعه ی  برای  مساعد  و  محیطی  زیست  نظر  از 
مقدمه ی  شوند".  برخوردار  حقوقی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
اعالمیه ی الهه نیز تصریح می نماید: "حق زندگی حقی است که 
از آن سرچشمه می گیرد، مسئول تضمین  تمامی دیگر حقوق 
این حق، کسانی هستند که در دولت ها در سراسر جهان روی 
کارند، ...". بنابراین، کوتاهی دولت ها در تحقق تکالیفشان در 
مسئولیت  موجب  می تواند،  بهداشت  و  محیط زیست  خصوص 

بین المللی آنان شود. 
از شواهد و قرائن چنان به نظر می رسد که حکومت در اعالم 
پنهان کاری  به موقع شیوع ویروس کرونا در کشور، مرتکب 
هموطنان مان  از  بسیاری  متاسفانه  و  است  شده  تقصیراتی  و 

و  دادند  دست  از  را  جانشان 
با وجود مشکالت قبلی ناشی 
بی کفایتی  و  سوءمدیریت  از 
نیز  مشکل  این  حکومت، 
کشور  و  شده  علت  بر  مزید 
نو  سال  آستانه  در  عمل  در 
که  شد  کشیده  تعطیلی  به 
اقتصادی آن بسیار  پیامدهای 
بغرنج خواهد بود. برابر قانون 
مصوب  مدنی  مسئولیت 
۱۳۳۹ و دیگر قوانین مربوط، 

دولت در قبال هرگونه قصور یا تقصیری در این خصوص باید 
پاسخگوی خسارات مادی و معنوی شهروندان باشد. بنابراین، 
سوی  از  نمایندگی  به  این خصوص  در  است  مکلف  دادستان 
مردم اقدام مقتضی نماید و  شهروندان نیز صرف نظر از نتیجه 
آن، باید نسبت به مطالبه حق خود در این موضوع اقدام حقوقی 
پرسش گری،  حق،  مطالبه  قانون،  حاکمیت  این که  چه  کنند. 
و  شود  تبدیل  فرهنگ  یک  به  باید  عدالتخواهی  و  دادخواهی 
قطعا این اقدام تاثیر خود را بر افکار عمومی داخلی و بین المللی 

خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، حکومت باید در راستای تعدیل پیامدهای این 
بحران تهمیداتی بیاندیشید و در خصوص ۳ گروه هدف شامل؛ 
نیروی کار، اقشار کم درآمد و مشاغل، اقدامات حمایتی انجام 
هدفمند  و  هوشمند  باید  مالی  کمک  هرگونه  واقع،  در  دهد. 
باشد. در غیر این صورت می تواند در راستای کمک به اقشار 
شیوع  از  ناشی  مالی  بحران  از  است  ممکن  که  باشد  توانمند 

کرونا هیچ آسیبی ندیده باشند. برای نمونه نکاتی به شرح زیر 
اشاره می شود:

-۱ حمایت از اشخاصی که خانه نشین شدند یا شغل شان را در 
این بحران از دست دادند.

به کارکنانشان اعالم  -2 در این فرآیند خیلی از کارفرمایان 
کرده اند که باید به مرخصی بدون حقوق بروند. در این مواقع، 
از  برخورداری  شرایط  و  کند  حمایت  ایشان  از  باید  دولت 

حداقل حقوق و دستمزد را برای این اشخاص فراهم کند.
در  موثر  و  آسیب پذیر  اقشار  از  یکی  عنوان  به  کارگران   ۳-
مالی  بسته های  ویژه  حمایت  از  باید  اقتصاد  و  تولید  چرخه 

برخوردار باشند.
می بینند،  حمایتی  آسیب  بحران  این  در  که  صنایعی  از    4-

مالی شود. 
-5 با توجه به احتمال کمبود مواد غذایی، نیازهای اولیه اعم از 
خوراک و پوشاک اقشار آسیب پذیر و در صورت نیاز بخش 

بیشتری از جامعه را فراهم شود. 
ساخت،  نمایان  را  خود  بحران  این  در  که  دیگری  مساله 
تبعیض میان مردم و دولتمردان بود. چه این که پس از شیوع 
این ویروس، امکان گرفتن آزمایش ابتالی این ویروس برای 
دولتمردان فراهم شد و بسیار از آنان با این آزمایش و آگاهی 
درمان  ابتالء  از  زودهنگام 
از  خطر  و  کردند  شروع  را 
ایشان دور شد. ولی این امکان 
نبود.  فراهم  مردم  عموم  برای 
که  داشت  دور  نظر  از  نباید 
بشری  حقوق  بین المللی  اسناد 
کشورمان  اساسی  قانون  و 
و  ممنوع  را  تبعیض  هرگونه 
امکانات  از  برخورداری  بر 
برای همه مردم  برابر  بهداشتی 

تاکید کرده اند.
 یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این بحران مطرح شد و 
باید آن را به فال نیک گرفت، مذمت دخالت روحانیون در علم 
پزشکی و اشاعه خرافات در آن بود. دخالت هایی که با عناوینی 
مانند؛ طب اسالمی که از هیچ منطق و جایگاه علمی برخوردار 
نیست، صورت می گیرد. از سوی دیگر، با وجود مقاومت اولیه 
تعطیلی  نهایت  در  مقدس،  اماکن  قرنطینه  و  تعطیلی  برابر  در 
آن ها، اتفاق میمونی بود که امید آن می رود، شروعی بر پایان 
برخی قرائت های رایج از مذهب و نوید دهنده نوعی روشنگری 

در این خصوص باشد.

پانوشت ها:
1- UN CESCR, general  comment 14, UN Doc. 

E/C. 12.2000/4 (2000(.
2 - تقی زاده انصاری، ۱۳74، ص ۳۳.

۳ - گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست سال ۱۹87.
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معیارهای  و  اصول  فاقد  امروز  ایران  در  معماری  بافت 
شهرسازی و خطرآفرین است.

بشری  هفتگانه  هنرهای  از  که  معماری  هنر  نیست  تردید 
با فرهنگ جامعه  محسوب می شود رابطه تنگاتنگ و متقابلی 
هر  در  معماری  بافت  دارد.  بشری  حیات  از  دوره ای  هر  در 
رسوم،  و  آداب  با  ناگسستنی  ارتباط  بشر  حیات  از  عصری 
خلق و خوی، وضع معیشتی، روابط اجتماعی، اوضاع سیاسی 
اجتماعی  و  فردی  آزادی های  و  آرمان ها  و  ایده  اقتصادی،  و 
مردمان آن دوران را در خود داشته و تصویری از اوضاع کلی 

مردمان روزگار خود را به نمایش می گذارد.
تصویری  ایران  در  گذشته  دهه ی  چهار  در  معماری  متاسفانه 
بلبشو،  و  مرج  و  هرج  فالکت،  و  رنج  بی عدالتی،  از  گویا 
اصول  و  است  طبقاتی  ژرف  شکاف های  و  تضاد  و  تبعیض 
علمی معماری و چهارچوب های شهرسازی مدرن در آن دیده 
نمی شود و چنانچه در روح آن تعمق کنید بی درنگ نبود آزادی 
و عدالت و سایه شوم خفقان و نادیده گرفتن حقوق شهروندی 

را در خشت خشت آن مالحظه خواهید کرد.

با  ایران  در  انقالب  از  بعد  سال های  معماری  بافت  به  نگاهی 
وجود  به  شهرسازی  علوم  و  اصول  از  دور  به  این که  به  توجه 
آمده و شکل گرفته است به بیننده خواهد گفت که دست های 
غیرمتخصص، ناخلف و پنهانی در ساخت و پرداخت و تغییر 
بی قانونی  از  و  بوده  دخیل  آن  در  نشده ای  تعریف  تحوالت  و 
می توان  راحتی  به  به طوریکه  است.  برده  رنج  سرسام آوری 
التیام نیافتنی را در خشت خشت  جای زخم های عمیق و بلکه 
این  دیدگاه های  با  پیوند  در  روند  این  و  نمود  مشاهده  آن 
سال های دولت و ملت در بافت کلی ساخت و سازها وضعیت 
خطرآفرینی را برای شهروندان به وجود آورده است و جان و 
مال و آسایش و امنیت و حقوق مردم را به شکل جدی تهدید 

می کند.
نشان  گذشته  دهه ی  چند  در  گرفته  صورت  معماری  بافت 
تبعیض آلودی  نماد  سال ها  این  معماری  شکل  کلیت  می دهد 
از شکاف های عمیق طبقاتی، فقدان عدالت اجتماعی و اصول 
علمی و اخالقی در شهرسازی است و این نارسایی ها بر کلیه 

شئون زندگی و حقوق شهروندان تاثیر گذار بوده است.
معماری این سال ها در ایران و به ویژه در شهر کرمانشاه که 
مورد بررسی نگارنده است، تصویری از رواج لجام گسیخته ی 
بی قانونی، هرج و مرج و بلبشو، شهرسازی بی ضابطه و باری به 
هر جهت و نادیده گرفتن حقوق پیش پا افتاده ی شهروندی بوده 
و بی تردید در برخورد با نخستین پدیده های نه چندان بزرگ 
طبیعی چون سیل، زلزله و .... بی ثباتی و خطرآفرینی خود را 
مال  و  جان  و  گذاشت  خواهد  نمایش  به  نامتعارفی  شکل  به 

میلیون ها نفر را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.
اردیبهشت ماه سال ۱۳78 که تشکیل شوراهای اسالمی شهر 
و روستا در ایران به اجرا درآمد و اداره شهرداری ها و انتخاب 

□ رابطه متقابل فرهنگ و معماری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی

 کیومرث امیری کله جوبی
نویسنده و روزنامه نگار

اجتماعی
تخریب مسکن مهر پس از زلزله ی کرمانشاه؛عکس از خبرآنالین
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شهرداران به شوراهای شهر محول شد، مصادف بود با کاهش 
به  ناچار  شهرداری ها  به طوریکه  شهرداری ها  بودجه  شدید 
این رابطه دستکم در کرمانشاه  خودکفایی روی آوردند و در 
سال  بودجه  از  درصد   60 به  نزدیک  شد  مصمم  شهر  شورای 
شهرداری را از طریق جرایم تخلفاتی که شهروندان در ساخت 
و ساز انجام خواهند داد تامین نماید و برای نیل به این مقصود 
تنظیم  گونه ای  به  را  شهرسازی  ضوابط  و  قوانین  شهرداری ها 
کردند که شهروندان جز در موارد بسیار محدود راهی غیر از 
تخلف از نظر ضوابط من درآوردی شهرداری نداشته باشند و 
دنبال آن  به  بسازبفروش ها  بود که دالالن و  این همان چیزی 

بودند و در سایه آن بود که شهر خرابی را بنا نهادند.
در چنین شرایطی قوانین و ضوابط علمی و اصولی شهرسازی به 
طور کلی کنار گذاشته شد و شهروندان بنا به میل خود و با توجه 
به اوضاع کلی شهرداری با انواع تخلفات کوچه و خیابان ها و 
اصول  کمترین  رعایت  بدون  را  جدیداالحداث  ساختمان های 

علمی و قانون مدرن شهرسازی بنا کردند.
در سایه این بی قانونی که رانت و رشوه و رفیق بازی هم، جزو 
الینفک آن بود شهری به وجود آمد که از هر لحاظ فاقد اصول 
اولیه شهرسازی است. کالن شهر کرمانشاه در سایه مشکالت 
سیستم دفع فاضالب، مشکالت ترافیکی، آب، برق، گاز و ... 
کز کرده است تا با کوچکترین بحرانی تراژدی هولناک در آن 
گذشته  دهه ی  چهار  مدت  در  که  کرمانشاه  شهر  بیافتد.  اتفاق 
حداقل سه تا چهار برابر بزرگ شده و گسترش یافته است به 
طور کلی از نوعی معماری بی ضابطه و بیمارگونه و به دور از 
ضوابط شهرسازی و اصول علمی بنا شده است و چنین وضعی 

را به دیگر شهرهای کشور نیز می توان تعمیم داد.
شاهد  بحران  کمترین  با  متاسفانه  که  است  شرایطی  چنین  در 
تخریب ها و ویرانی های وسیع ناشی از چنین بافت معماری و 
شهرسازی هستیم و زمانی که این سبک از معماری بی ضابطه 
با  را  می برد  رنج  جانبه ای  همه  بی نظمی  و  آشفتگی  از  که  را 
نتایج  به  می گیریم  نظر  در  زندگی  پیرامونی  پدیده های  دیگر 

ناخوشیندی می رسیم.
سیاق  و  سبک  روی  از  معتقدند  جامعه شناسان  از  بسیاری 
معماری هر دور و زمانه ای می توان تشخیص داد آن مردمان 
انسانی  مزایای  و  حقوق  چگونه  از  و  زیسته  شرایطی  چه  در 

برخوردار بوده اند.
در  اخیر  قرن  نیم  حدود  معماری  بافت  در  عدیده  مشکالت 
ایران و لزوما در کرمانشاه را تنها نمی توان در آن چه که آمد 
خالصه نمود. چرا که هر چه باشد کلیت این معماری از دیدگاه 
ایدئولوژی اسالمی و فقه شیعی نشات گرفته است و متاثر از 

آن بوده است.
و  مذهب  و  دین  تاثیر  تحت  شهرسازی  در  دخیل  داده های 
کمترین  تنها  نه  امروزی  معماری  ساختار  با  دینی  حاکمیت 
همخوانی و همسانی ندارد بلکه به صورت وصله های ناچسب و 
ناموزنی چهره شهر را زشت و کریه کرده است و از سوی دیگر 
نقش دمل های چرکینی را دارند که با بروز حوادث، جان و مال 

شهروندان را به شکل بسیار جدی تهدید می کنند.

ترمیم و بازسازی بازارهای سنتی و سرپوشیده مربوط به قرون 
گذشته، مخروبه ها و ویرانی های ناشی از جنگ شهرها که هنوز 

در مناطقی از شهر بازسازی نشده اند.
زیرگذر  چون  شهر  مرکزی  نقاط  در  زیرگذرهایی  احداث 
چهارراه اجاق و میدان آزادی و ... به منظور پناهگاه در زمان 
و  می شود  استفاده  آن ها  از  بازار  شکل  به  اکنون  که  جنگ 
ساختن زیرزمین هایی جهت پناهگاه در دوران جنگ در اکثر 
نقاط شهر که چندسالی است از آن ها به اشکال مختلفی مانند 
تبدیل شدنشان به پایگاه بسیج و ... توسط نهادهای امنیتی و 
انتظامی استفاده می شود، تار و پود شهر را در نوردیده است و 
بخش مهمی از اساس معماری سردرگم این دوران شده است. 
نمودهایی که حین بررسی هر یک از آن ها به مسائلی برخواهی 
خورد که بسیار نگران کننده است و به راحتی متوجه می شوی 
و  آفرین  حادثه  مشکالتی  برای  را  دهانش  معماری  نوع  این 

خطرساز در زمان هایی خاص باز کرده است.
احداث،  بدو  در  کرمانشاه  شهر  مجموعه  بدانیم  است  خوب 
توسط راسته بازار سرپوشیده ای که از دروازه چوب فروش ها تا 
محله آرامگاه امتداد می یافت، تشکیل شده بود. این راسته بازار 
جز در چند نقطه در حال تبدیل شدن به بازاری روباز بود ولی با 
ابتکار میراث فرهنگی و تحت عنوان معماری اسالمی و سنتی 
دوباره به شکل سرپوشیده و با هزینه های فراوان احیا و بازسازی 
شدند. در حالی که امروز با توجه به سیستم های لوله کشی گاز و 
آب و برق در آن و نیاز مبرم به نور آفتاب از چنین بازارهایی 
به عنوان اماکن خطرآفرینی باید یاد کرد، زیرا کافی است یک 
حادثه مثل نشست گاز در آن اتفاق بیافتد که با توجه به بسته 
بودن محیط و وجود مغازه های زیاد و جمعیت عبوری فراوان 
در آن روشن است چه حادثه هولناکی رخ خواهد داد. این دسته 
بازارها همین مشکل و ایراد را در رابطه با ترکیدگی لوله آب 
و یا آتش سوزی ها و ... دارند زیرا با توجه به عدم امکان عبور 
و حضور ماشین های آتش نشانی حین حادثه در آن ها خسارات 

حادثه را چندین و چند برابر خواهد کرد.
در ادامه این ناهنجاری ها و بسیاری دیگر از مشکالت زیربنایی 
از اختیار شهرداری  نیز  بافت معماری در کرمانشاه پیاده روها 
خارج و در اختیار بازاریانی قرار گرفته که جلوی پاساژها و 
هر  از  دور  به  و  سلیقه ای  و  دلخواه  شکل  به  را  مغازه هایشان 
ضابطه و قانونی درست می کنند و بر این اساس اگر عابر چند 
ثانیه از جلو پای خود در پیاده رو غافل شود یا باید سقوط از 
چند پله را به جان بخرد و یا ساق پاهایش بلندی به وجود آمده 
در پیاده رو را لمس کند. لذا روزی نیست که شهروندان زیادی 
در  موجود  احداثی  موانع  با  برخورد  یا  و  افتادن  مشکالت  با 
پیاده روها دست و پایشان صدمه نبیند و چون با قوانین قضایی 
نیز ناآشنا هستند، مسببین این گونه موانع هم قصر در رفته و 

کسی جز در موارد بسیار معدود شاکی آن ها نمی شود.
شواهد نشان داده شهرداری ها نه به این دست مسائل توجه دارند 
و نه به اعتراضات شهروندان وقعی نمی نهند. لذا هر روز بدتر 
از روز پیش باید شاهد بی نظمی و بی ثباتی در وضعیت کلی 

شهر بود.



رفیقم
این یک متد اسنایپری ست

متد ِ تک تیراندازها
گلنگدن را که میکشند

هدِف اولی را که زوم میکنند
دست روی ماشه که میبرند

فشار که میدهند
آن تیر نیست که به سمِت مسابقه ی هر کس 
بیشتر زد مدال بزرگتری میگیردشان پرتاب 

میکند
آن مکر بزرگ است که شلیک میشود

رفیقم
تیر را به زانوی رفیقت میزنند

رفیقم
تیر را به آن یکی زانوی رفیقت میزنند

رفیقم
تیر را جوری میزنند که پا از هم پاشیده شود
مجروِح افتاده و حاال یک پا شده عر بزند در 

وسط میدان
و تو

حاال باید برای عصمت یک عمر رفاقت 
حرکت کنی

جلو بروی
مهره های سرباز را از جلوی مهره های اصلی ات

در صفحه ی شطرنجی خونی
مهره هاِی دست پا گیر بخوانی

و همه را با یک دست بریزی کنار
بریزی پایین میز

انگار که مست کرده باشی
و سربازها از آن فاصله پر پر بزنند

و تو فقط نگاه کنی
به خونی که حاال روی آسفالت پر شده است

به خونی که حاال جوِی تشکیل داده اش
به جلوی پای تو رسیده است

انگار رِد خون
تو را فرا میخواند
خودمانی تر بگویم

جنازه تو را صدا میزند

شــــــــــــعر

شعری از علی عرفانی

□ خط تولید

اما تو می دانی
این یک متِد اسنایپری ست

که تو را فرامیخواند
و حاال گه گیجه گرفته ای که چکار کنی وسِط 

خیاباِن ولی ِعصر
بروی جلو که مغز پاشیده ات را تاریخ روی 

دیوارها ثبت کند؟
یا نه 

بایستی که فریادهاِی رفیقت را 
وقتی که از تو کمک میخواست را رکورد 

کنند
و حتما بعد از حادثه به تو بگویند بی خایه

اما تو میدانستی در هر دو صورت یک بازنده 
هستی رفیِق کیش و مات شده ام

اگر جلو بروی مغزت از بیرون پاشیده است
اگر جلو نروی مغزت از درون پاشیده است

دقیقن همین صحنه را تصوری کنید
مغزم توی همچین حالت هایی گیر کرده است

و هر چه به دکتِر نفهمم میگویم هیچ چیز بارم 
نمیکند

جز یکی دو قرص اضافه
که خالی از مورفین مدنظر من است

همین صحنه را تصور کنید
همینجوری توسط خودم گروگان گرفته 

شده ام
و این یک قیام علیه خود نیست

این یک وضعیت تحمیلی از جانب آقای 
قدرت است

درست است که از بیرون انگار خودم با 
دست هایم دارم خودم را خفه میکنم
اما چیزی که من میبینم این نیست

یک کالب دعواست
که از قضا سازنده ی آن فینچر نیست

و حریِف با حضور محذوفم هم بردپیت جذاب 
نیست

همه ی این ها توسط مرد دیگری تنظیم می شود
همان که عمر من را به مدت 12 سال در 

مدرسه
کلی سال در دانشگاه

بعد در سربازی
و بعد در صف های محل کار تلف کرد
و حاال هم میگوید تقصیر خودت است

میخاستی از اول بروی یک کاری یاد بگیری
که حاال بیکار نباشی اینجور

همان که به من میگوید یک یک بیکاِر 
تمام عیار

یا یک مصرف کننده ی صرف
اما من نقشه ی دیگری دارم

پرت کردن سربازها از بلندی کار درستی 
نیست

باید ردیف عقبی را خالی کنی
توی سطلی از آشغال

توی جوب آب که گه گرفته است
توی چاهی از مستراح

که از قضا آن هم همیشه گرفته است
رفیقم بازی از این حرف ها هم خفن تر است

یعنی وقتی همه ی بزرگترها
یعنی وقتی حتا پدر و مادرت هم

در حرکتی انتحاری
زیر حرف های آن ها را امضا میکنند

و تو برای همیشه در آن صحنه مانده ای
که خالصه بروی جلو

و بدن ِمجروح شده و از زانو ترکیده ات را
نجات بدهی

یا نه برای همیشه آنجا بایستی
و دکمه ی باز که هیچ

استاپ ریموت را فشار دهی
و خالصه تلوزیون را خاموش کنی
و دست از اخبارهای جعلی بکشی

و سیگاری روشن کنی برای خودت
و در حالی که پول ویزیت نوبِت آمده ی 

دکترت را نداری
از همه ی زمین های بازی بزنی بیرون

این است رفیِق گلم
شرح همه ی وضعیت های قرمزم

اصلن تو تا حاال به وعده ی غذایی که مصرف 
میکنی توجه کرده ای؟

هیچ میدانی هر روز یک نفر
مثل سگ

آن ها را دانه دانه
از ساعت 6 صبح

تا 8 شب
به صورت یک ریز

میچیند درون کارتن های حمل بار؟
تا برسد به تو؟

بله رفیق ِگلم
به این میگویند خِط تولید
فوبیایی که من از آن دارم

و تمام زندگی ام را به گه کشیده است
ترمز کفش هایم را میگویم

بنده را ببخشد

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، فروردین ۱۳۹۹

شماره ۱07

10



11

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، فروردین ۱۳۹۹

شماره ۱07

عمو  به  ملقب  خیاط  صداقتی  علی  سراغ  به  مصاحبه  این  در 
خیاط رفتیم. وی مبتکر شیوه ی نوین آموزش »هنر خواندن و 
نوشتن«  است که در سال های اخیر با تجربه ی موفق آموزش  
مسیر  تحصیل  از  بازمانده  افراد  و  خیابان  و  کار  کودکان  به 
جدیدی را برای  فراگیرشدن آموزش عمومی رقم زده است. در 
واقع این شیوه با تکیه بر ساختار پیوندی زبان فارسی در پی 
فارسی  زبان  مهارت های  ابتدایی  هرچه ساده تر کردن آموزش 
برای افرادی است که به هر طریفی خواهان یادگیری این زبان 
هستند، هدف بنیادی در این شیوه ریشه کن کردن بی سوادی به 

خصوص در میان اقشار ستمدیده ی جامعه است. 
علی صداقتی در سال ۱۳25در مشهد متولد شد. در سال ۱۳55 
پس از تکمیل تحصیالت خود در حوزه جامعه شناسی از کشور 
فرانسه به ایران بازگشت و در سال های ۱۳57 تا ۱۳68 در 
وکیل آباد  و  قزل حصار  گوهردشت،  اوین،  مختلف  زندان های 
مشهد در بند بود. فعالیت های رسمی عموخیاط در سال ۱۳7۱ 
با نویسندگی آغاز شد. وی اولین رمان خود را به نام »گورگاه« 

ایاز« را منتشر کرد  به چاپ رساند و در سال ۱۳74 »حکیم 
)که این رمان پس از کسب مجوز رسمی در سال ۱۳78 تحت 
عنوان »مه سوار« از سوی انتشارات آگاه منتشر شد(. در سال 
۱۳76 در کمتر از شش ماه، سه زلزله مخرب بجنورد، سرعین 
اردبیل و اسفدان قاین را لرزاند، صداقتی خیاط در قامت یک 
زلزله  اجتماعی   - روانی  پیامدهای  بررسی  به  جامعه شناس 
پرداخت و سلسله مقاالتی را تحت عنوان »جامعه شناسی زلزله« 
تابستان ۱۳8۱  در  آن ها  از  یکی  که  درآورد  تحریر  رشته  به 
و در فصلنامه »رفاه اجتماعی« به چاپ رسید. در همین زمان 
به فعالیت در  حوزه کودکان کار و خیابان پرداخت. وی در 
و  خانه کودک شوش  در  را  سال ۱۳8۱ کالس های خالقیت 
نیز تشکیل داد. همچنین در سال ۱۳82 در خانه  ناصرخسرو 
در  و  کار  - حمایتی کودکان  فرهنگی  کانون  پامنار؛  کودک 
سال ۱۳8۳ در خانه کودک پاسگاه نعمت آباد؛ جمعیت دفاع 
از کودکان کار و خیابان، کالس های خالقیت را برپا کرد. در 
سال ۱۳84 نخستین بخش از نوشته های کودکان کار و خیابان 
به  - که در همان کالس های خالقیت و توسط خود کودکان 
رشته تحریردر آمده بود - را تدوین و تحت عنوان »برج غار« 
منتشر کرد. همچنین در همین سال کالس های خالقیت خود را 
در بنیاد »امید مهر« تشکیل داد. در سال ۱۳85 دومین بخش از 
نوشته های کودکان کار و خیابان را تحت عنوان »غار تار« و 
در سال ۱۳86 سومین بخش از همین نوشته ها را با نام »ترس 
غار«، منتشر کرد. همچنین بخش اول از رمان خاکستر را در 
ایران منتشر کرد. در سال  نویسندگان  سومین گاه نامه کانون 
۱۳87 چهارمین بخش از نوشته های کودکان کار و خیابان را 

با عنوان »زیرگذر« به چاپ رساند.
در این مصاحبه از عمو خیاط راجع به  دغدغه های آموزگاری اش 

□ شیوه نوین آموزش مقدماتی؛
در گفتگو با علی صداقتی خیاط

گفتگو از الهه بیننده

گفتگو
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سوال کردیم. این که طی چه روندی به فکر ابداع شیوه نوینی 
چه  آموزشی  چنین  اساس  و  افتاد  فارسی  زبان  آموزش  برای 
نسبتی با بنیان های زبان پارسی دارد. برای ورود به این بحث 
توضیح مختصری راجع به کالس های خالقیت و طرح خانه ی 
امن خالی از لطف نیست. طرح اتاق امن در واقع تالشی بود 
برای تامین فضایی امن برای کودکان کاری که به خاطر شرایط 
مانده اند  محروم  تحصیل  از  خود،  روزمره ی  زندگی  خاص 
همچنین  باشند.  داشته  را  آن  تجربه  امکان   کالس ها  این  در 
کالس های خالقیت از  فضاهایی بود که عمو خیاط سال ها در 
داستان نویسی  و  قصه گویی  برای  شرایطی  تا  کرد  فعالیت  آن 
طرح    دغدغه  می خوانید،  مصاحبه  در  که  همان طور  شود.  مهیا 
شیوه ی آموزشی عموخیاط از دل همین کالس ها شکل گرفت.

در مصاحبه پیش رو، عموخیاط با بیان شیوا و دلنشین خود، از 
تجربه ی کار با سودآموزان و ویژگی هایی که هنر آموزگاری 
دارد، با ما سخن می گوید. در سال های اخیر شیوه سوادآموزی 
عموخیاط در بیشتر شهرستان ها و مناطق دور افتاده کشور به 
روزی  امید  به  است.  یافته  گسترش  همکارانش  و  وی  همت 
که در ایران هیچ فردی به خاطر فقر و نارسایی نظام آموزش 

عمومی از هنر خواندن و نوشتن بی بهره نماند. 
 خوانندگانی که تمایل دارند از روند کار وی و شیوه ی آموزش 
وبسایت  به  می توانند  بدانند،  بیشتر  نوشتن،  و  خواندن  هنر 
در  کنند.  مراجعه   )amookhayat.com( آدرس  به  وی 
مقاالت  و  عموخیاط  کالس های  از  ویدئوهایی  وبسایت  این 

پژوهشی درباب چگونگی آموزش زبان پارسی آمده است. 

متن گفتگو با عموخیاط در ادامه می آید:

ایجاد   عمومی و  آموزش  مسئله ی  به  نسبت  شما  دغدغه 
راهکار برای عبور از موانع آموزشی از کجا شروع شد؟ در 
واقع مشکل چه بود یا چه هست که شما را به سمت شیوه ای 

دیگر سوق داد؟

نوشته  جایی  نکردم.  صحبتی  موضوع  این  مورد  در  زیاد  من 
و  دیگر  فیلم  دو  و  امیری  ارسالن  از  فیلم  یک  از  غیر  نشده 
تدکس. نزدیک چهار پنج فیلم مستند در این خصوص ساخته 
شده است. من در آن جا به شکل مختصر توضیح دادم که ماجرا 
را  خالقیت  کالس های  داشتیم  ما  که  زمانی  بود.  قرار  چه  از 
بود،  شده  شروع   78 سال  در  که  می بردیم، کالس هایی  پیش 
بودند، سرکار می رفتند، سواددار شده  خب بچه ها بزرگ شده 
بودند. قصه می نوشتند، شعر می گفتند، نقاشی می کشیدند. ولی 
یک عده از بچه ها  زیاد جذب این کارها نشده بودند و بیشتر 
از ۱2  بودند. معموال  به کار  برای گذران روزگارشان مجبور 
سال به باال مجبورند سر کار بروند. خانواده هایی که نمی توانند 
بچه ها  این  کار  نیروی  از  مجبورند  باشند،  نیازها  جوابگوی 
با  پنج سالی  یا  و  بچه ها دو سال، سه سال  این  استفاده کنند. 
من بودند و بعد رفتند سر کار. این کالس های خالقیتی که با 
من بود، فقط روزهای جمعه بعد از ظهرها در چند جا تشکیل 
می شد. شوش، دروازه غار، گود، ناصرخسرو و پاسگاه نعمت 
آباد. این بزرگسال ها را گذاشتیم پاسگاه نعمت آباد، از ساعت 
6 تا ۹ شب و بعد دو سالی بود که این برنامه ادامه داشت و 
نزدیک پنج سال کالس ها ادامه داشت. این ها بچه هایی بودند 

بعد سرکار رفته  بودند و  با من شروع کرده  اول  از همان  که 
بودند. نوشته هایشان یواش یواش، داشت نشان می داد که بچه ها 
یکسره سر  ندارند.  پیش می روند. فرصت  بی سوادی  به سمت 
کارند. فقط روزهای جمعه بیکار بودند که جمعه ها هم نصف 
و  شخصی  نظافت  و  حمام  و  استراحت  و  خودشان  مال  روز 
دیدار دوستان و تفریح  و باقی چیزهاست و نصفه دیگر روز 
را می آمدند سر کالس. وقت برای خواندن هم نداشتند و این 
بی سوادی می روند.  به سمت  دارند  تدریج  به  نشان می داد که 
این  از  بود که عده ای   یا 87  این که فکر می کنم سال 86  تا 
بچه ها یواش یواش گفتند که ما اصال نمی توانیم بنویسیم، برای 
می کردیم  قبال  ما  که  همین کاری  بیاید  است. شما  ما مشکل 
و کودک بودیم و سواددار نبودیم رو انجام بدیم. یه سری از 
مدرسین یاور کنار بچه ها می نشستند و هرچیزی که می گفتند، 
بچه ها یادداشت می کردند. »حاال که می گید خودمون بنویسیم، 
نمی تونیم بنویسیم. زور می زنیم برای نوشتن یادمون میره چی ها 
می خواستیم. یکی از یاورها باید کنار ما بیان تا ما بنویسیم«. من 
دیدیم این ها تعدادشون از سه و چهارتا بیشتر شده است. هفت 
این ها دارند بی سواد می شوند. خواندن شان   تا شدند و واقعا 
خوب بود ولی در نوشتن کامال مستاصل بودند. نمی توانستند 
بعد  افتادم.  به فکر  بود. من  بد شده  بنویسند. خط شان هم که 
رفتیم پیگیر کارشان بشویم و  ببینیم چه راه هایی وجود دارد 
که خب سوادآموزی گفت این ها باید کم کم سه دوره یکسره 
می کشد  طول  نیم  و  سال  یک  یعنی  ببینند.  آموزش  تا  بیاید 
گفت  پرورش  و  آموزش  بازگردد.  شان  نوشتن  و  خواندن  تا 
چهارسال. من دیدیم این بچه ها اصال روز جمعه شان نصف روز 
ناچار  گرفتن.  یاد  برای  این جا  می آیند  که  دارند  همت  خیلی 
مقدری  یه  که  کرد  کاری  میشه  گفتم   ... مرتبه  دو  که  شدم 
سریع تر این ها راه بیوفتند. خب من کالس ها را تعطیل کردم و 
به مطالعه زبان فارسی پرداختم تا ببینم که چطور شکل گرفته 
و مسئله اش با عربی چیست. همین طور پیش رفتم تا به معاصر 
رسیدم و بعد نظام آموزش و پرورش را یک دور مرور کردم و 
در بقیه زبان ها دقیق شدم که ببینم ساختار زبان چگونه است. 
است.  چگونه  آموزش  ببینم  که  کردم  مطالعه  را  زبان شناسی 

مروری کردم دیدم بسیار ساده است! 

در چه سالی شیوه خودتان را عملی کردید؟ 

زبان های  من  نبود.  من  روش  واقع  در  این  هفت؛  و  هشتاد   
دیگر را بررسی کردم. دیدم در زبان های دیگر یک سال بیشتر 
طول نمی کشد تا خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. چرا در ایران 
این طور است که کالس چهارم دبستان نمی تواند درست بخواند 
به پایین شهر و  بنویسد. پنجم ششم هم همین طور و هرچه  و 
می شود.  بدتر  خیلی  سواد  وضعیت  می شویم  نزدیک  روستاها 
که  داریم  افرادی  یازدهم  و  دهم  کالس  در  زبانه ها  دو  بین 
داشتم  نظر  مد  را  مسئله  این  بنویسند.  و  بخوانند  نمی توانند 
پارسی را  ... زبان  بررسی کردم. دیدم خیر  پارسی را  و زبان 
می توان به راحتی درس داد به شرط این که زبان مادری دانش 
آموز باشد. یعنی یادگیری زبان مادری خیلی راحت است. بعد 
خیابان  و  کار  ساله  ده  بچه ی  هر  که  متوجه شدم  بررسی ها  از 
دنیا  زبان های  تمام  در  دارد.  واژه شنیداری  هزار  حدودا چهار 
کسی که بخواهد مقصودش را بیان کند و دیگران هم متوجه 
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بشوند، احتیاج به ۳500 تا 4000 واژه دارد، در تمام زبان های 
دنیا. من از همین شیوه استفاده کردم، این بچه ها هم دیگر افراد 
تهیه  را  جزوه ها  راحت   خیلی  و  می شدند  محسوب  بزرگسال 
کردم و در اختیارشان گذاشتم. و از همه آن ها خواستم، آنهایی 
داشتند،  بی سوادی  به  بازگشت  یعنی  بودند،  شده  بی سواد  که 
جا  همان  بیایند.  کالس  سر  و  کنند  تعطیل  را  کار  هفته  یک 
در پاسگاه نعمت آباد کالس برگزار شد. روز پنج شنبه همه ی 
این بچه ها خواندن و نوشتن شان برگشت. روز جمعه هم جشن 
گرفتند و زدن و رقصیدن و شیرینی دادند. عده ای گفتند »حاال 
که این قدر آسونه ما می خوایم کالس ششم رو امتحان بدیم«. 
و  کردیم  پیدا  معلمی  و  کردیم  صحبتی  خوب.  خیلی  گفتم 
خواندن و نوشتن و حساب ها و را ظرف یک هفته یاد گرفتند. 
خواندن یاد دادم و دست خط شان هم برگشت و این ها ظرف 
سه ماه، همه امتحان ششم دبستان را دادند و قبول شدند. سه ماه 
بعد یه عده شان گفتند » خب این که آسونه ما می خوایم متوسطه 
رو یاد بگیریم«. باز معلم به کار گرفته شد و حدودا یک سال 
طول کشید تا سوم راهنمایی رو امتحان دادند. بچه های جای 
دیگه هم بودند. خب یه مقداری ترسیده بودند، به هر حال از 
بچه ها امتحان گرفتند و  یازده نفر کالس سوم راهنمایی قبول 
افتاد. من شروع  به روال  این مسیر  ماجرا،  این  از  بعد  شدند. 
کردم به این بچه هایی که خواندن و نوشتن شان ضعیف بود، 
یاد بدهم. عده ای بی سواد را آوردم سر کالس. دیدم نهایتا طی 
۱5 روز، هر بی سواد باالی ده سالی می تواند خواندن و نوشتن 

یاد بگیرد. افراد هم مراجعه کردند و این جریان ادامه دار شد. 

اولین گام هایی که برای گسترش طرح آموزش خواندن و  
نوشتن برداشتید به چه صورتی عملی شد و در این مسیر چه 

موانعی سد کار شما بود؟

در نهضت سوادآموزی، رویکرد بسته به فردی که بر سر کار 
است فرق می کند. کسانی که بینشی به مسئله نگاه می کنند، همه 
مشکل داشتند. یعنی برای آن ها قابل قبول نبود. حتی امتحان 
می کردند و می دیدند که عجب! این شیوه جواب می دهد. ولی به 
لحاظ بینشی برای آن ها قابل قبول نبود. خب بله این موسسات 
کنکور و فالن و فالن و کارتل های آن چنانی همه زیر سوال 
می روند. »اگه قرار باشد ۱5 روزه خواندن و نوشتن یاد بگیرند 
آن ها باید درشون تخته بشه دیگه! کنکور باید جمع بشه این 
درس  جهان،  در  دیگر  االن  ما  خب  دیگه«.  نداره  رو  حرف ها 
دم دست  است، کتاب  باز  االن کتاب  جا  همه  نداریم.  حفظی 
است. اینترنت داری و باید مسئله را حل کنی. دروس حفظی از 
بین رفته و جهان دیگر این طوری کار نمی کند. خب ما هم که 
شیوه خاصی داشتیم و این ها همه با آن مشکل داشتند. افرادی 
افرادی که در  البته  هم در آموزش و پرورش موضع گرفتند. 
نهضت سواد آموزی بودند، آن هایی که آمدند این دوره را یاد 
گرفتند، در این کار ایستادگی کردند و دقیقا به این شیوه کار 
سواالت  در  که  هست  قسمت  این  در  مشکلی  ولی  می کنند. 

بعدی به آن می پردازم. 
 

چارچوب   در  را  خودتان  داوطلبانه  فعالیت  شما 
نهاد چه  یا سازمان مردم  نهاد می بینید؟  سازمان های مردم 

نقشی در گسترش کار شما داشته است؟ 

 اوال من در مورد سازمان ها و ان.جی.او  ها، هر سازمان و ان.جی.
ایران از شرق تا غرب از  او هر کجایی که بودند، در سراسر 
شمال بگیر تا جنوب، گفتم اشکالی ندارد، شما هر معلمی که 
دارید با دو تا بی سواد سر کالس بیاورید. جنسیت شان هم  فرقی 
نمی کند. هیچ محدودیت سنی هم نداریم. شما بیاید سرکالس. 
من ۱5 روزه همه این ها را سواد دار می کنم. توضیح می دهم که 
چطور باید درس بدهی. به هرکس به یک شیوه ای باید درس 
به تجربه دارد.  احتیاج  بود.  این جا سخت ترین بخش کار  داد. 
بارها باید سرکالس حاضر بشوند. کالس های مختلف باشند. تا 
این رو به خوبی یاد بگیرند یعنی باید از نظر مطالعات خیلی 
قوی باشند. باید روانشناسی و کارکرد مغز را بدانند و ذخیره ی 

لغات را بدانند تا بتوانند موفق شوند.

منظور شما این است که  بیشتر به معلم بستگی دارد؟ 

دقیقا. خیلی ها بودند که معلم آموزش و پرورش نبودند و خیلی 
معلم های خوبی شدند. استادهایی بودند یادگرفتند و االن هم به 
همین طریق مدرس تربیت می کنند، ولی به علت مشکالتی که 
قسمت اول عرض کردم، ادامه کار خیلی مشکل می شود. یعنی 
من تلفنم یک سره باز است. از هرکجای ایران تماس می گیرند 
و حتی معلم ها سر کالس در حال درس دادن، تماس می گیرند 
و  نمی گیرد  یاد  شیوه  این  به  دانش آموز  این  که  می گویند  و 
من چیکار کنم؟ من مشاوره می دهم. راه حل می دهم. تا وقتی 
دلسوزی  و  می برد  زمان  می برد.  کار  برسند  مرحله  این  به  که 
را  کسانی  ما  باشی.  یادگرفتن  سواد  عاشق  باید  می خواهد. 
شما  بودند. خب  کامل  بی سواد  سال،  سال، 25  می بینیم، 20 
نمی توانید مقایسه کنید. هر فردی فرق می کند. خب مثال معلم 
می گوید فالن دانش آموز این جا را یاد گرفته ولی به این نرسیده. 
می گویم مشکلش چیست؟ می گویم برگرد فالن جا. این ها را 
این ها عوامل  یا خسته اش کردی.  تاکید می کردی  بیشتر  باید 
معلمان  از  برخی  می شود  باعث  متاسفانه  که  هست  مختلفی 
برای مدرسین هنر خواندن و نوشتن گروه  نباشند. االن  موفق 
واتس آپی داریم به نام »مدرسین هنر خواندن و نوشتن« نزدیک 
6 ماه است که این گروه راه اندازی شده. همه این معلم ها یک 
کاسه شدند. برای کسانی که دوره ی مدرسی را می گذرانند و در 
این مسیر به مشکالتی برمی خورند که نیاز به مشورت با افراد 
باتجربه تر دارد، در آن جا سوال های خودشان را مطرح می کنند 
خیلی  می دهند.  جواب  را  سواالتشان  دیگر  معلم های  همان  و 
بهتر از من. این کار جمعی است. این طور کار انجام می شود. 
افرادی که فردی کار می کردند، نتیجه نمی گرفتند. دوره را باید 
به شکل کامل بگذرانند و در سه چهارتا کالس که برای تربیت 
مدرس هست، شرکت کنند. این شیوه زوایای گوناگونی دارد. 
از همه جهت باید  برای برخورد با این مشکالت آماده باشند. 

فقط از این مسیر می توانند به نتیجه برسند.

این افراد بیشتر از ان.جی.او  ها دواطلب می شوند یا خارج  
از آن؟

نه، افراد از جاهای مختلفی عالقه مند هستند. معلم های مدارس 
که  کسانی  همان  جاها.  از  خیلی  و  اصفهان  و  هرمزگان  در 
تماس می گیرند. خوب،  بالفاصله  بر می خورند  به مشکل  قبال 
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و  ندهد  درس  ماه  سه  معلمی  اگر  که  است  این  بدی اش  ولی 
بر  مشکل  به  بگیرد.  فاصله  نوشتن  و  خواندن  هنر  تدریس  از 
می خورد. این قدر مسائل زیاد هست و باید ملکه ی ذهن بشود. 
من چیزی برای خودم نگه نداشتم. همیشه همه چیز را در اختیار 
همه گذاشتم. عده ای فراموش کردند. عده ای یادداشت نکردند. 
تا  می کنند  توجه  هست.  که  فیلم هایی  به  می کنند  رجوع  بعد 

درست بشود.

بازمانده   افراد  به تجربه غنی ای که در خصوص  با توجه 
از تحصیل دارید، به نظر شما بهترین راه برای ایجاد بستر 

مناسب برای گسترش عدالت آموزشی در ایران چیست؟

من متوجه سوال شما شدم. بر می گردم به یک مطلب عمده تر. 
مشکل  این  باید  دارد.  مشکل  پایه  از  آموزش مان  ما  ببینید 
زبان مان  ما  کجاست؟  ریشه  کرد.  حل  ریشه ای  شکل  به  را  
،مفعول،  فاعل،  فعل،  عربی!  زبان مان  دستور  است.  پارسی 
به زبان عربی  این ها مربوط  مبالغه.  ثالثی، ثالثی مزید، صیغه 
است. ما اصال در پارسی این موارد را نداریم. زبان پارسی طور 
دیگری است. هر زبانی شاخصه های خودش را دارد. اول زبان 
تشکیل می شود. از روی زبان، دستور زبان استخراج می شود. 
جا  همه  به  نسبت  که  ایدئولوژیکی  نگاه  علت  به  متاسفانه  ما 
ایدئولوژیک نگاه کردیم. ما  با  به زبان هم  و همه چیز داریم. 
زبان مان پارسی است، اما دستور زبان عربی داریم. زبان پارسی 
۳2 نشانه دارد. در عربی 28 نشانه داریم. این خودش مشکلی 
است. دوم، زبان پارسی پیوندی و الصاقی است. در حالی که 
و  هستند  متفاوت  دنیای  دو  اصال  است.  تصریفی  عربی  زبان 
متاسفانه در این ۱400 سال هیچ کس به فکرش نرسیده بود 
این مسئله را بررسی کند. من بررسی کردم. مسئله بسیار ساده 
است. زبان پارسی ساده ترین زبان دنیا است! تنها زبان پارسی 
است که ما می تونیم در ۱5 روز یعنی 45 ساعت یاد بدهیم. 
برای آموزش بقیه زبان ها چنین بازه زمانی کوتاهی امکان پذیر 
نیست. ببینید من از درون خود زبان طریقه ی آموزش زبان و 
هنر خواندن و نوشتن رو درآوردم. این امر در خود زبان وجود 
در  بیشتری  تالش  ما  بزرگان  و  اندیشمندان  اگر  است.  داشته 
شناخت ساختار زبان داشتند این مسئله روشن می شد. چه کسی 
گفته که دوره خواندن و نوشتن باید چهار سال طول بکشد؟ نه 
اصال این طور نیست. من البته اعتقادات خودم را دارم. به نظر 
من آموزش رسمی باید از ۱0 سالگی شروع بشود و نه پیش از 
آن. من با پیاژه در مورد آغاز سن آموزش مشکل دارم. آغاز 
سن تحصیلی نباید 7 سالگی باشد. در آن سن دوران کودکی 
پایان  دوران کودکی  بدهی  اجازه  باید  است.  نشده  تمام  اصال 
یابد و بعد آموزش را شروع کنی. از ۱0 سالگی تازه مفاهیم 
تاحدودی برای بچه ها جا می افتد. این یک مبحث جداگانه است 
که به گفتگوی ما زیاد مربوط نیست. این نقطه نظر خود من 
کاری  اصال  می رود  مدرسه  که  ساله  هفت  بچه ی  برای  است. 
ندارد، نهایتا دو ماه تمام کتاب فارسی رو می خواند و می نویسد 
و جمع و منها تمام می شود، حداکثر دو ماهه، نه بیشتر. ما نگاه 
می کنیم می بینیم که سال اول همه ی بچه ها مشکل دارند. نُه ماه 
دو  روزی  و  روز  مدت طی 60  این  باید  می آیند.  و  می روند 
ساعت باشد. دو ساعت فقط درس بخوانند. همه ی کتاب اول 
برای تمام بچه ها تمام است. برای همه بچه ها و همه ی آی.کیو 

در  بچه ها.  تمام  برای  بچه های خانواده های خاص.  فقط  نه   ها. 
سن 7 سال 60 جلسه دو ساعته کتاب اول تمام می شود. من 
این مسئله را راجع به بچه های 7 ساله عرض کردم. از ده ساله 
به باال تا هر سنی باشه، من از غالب لغاتش استفاده می کنم و 
خواندن و نوشتن را یاد می دهم. خواندن و نوشتن هنر است. 
خواندن و نوشتن سواد نیست. سواد یک مسئله جداست. یعنی 
هنر است، من هنر موسیقی ندارم. هنر نقاشی و رقص ندارم. 
من بی هنرم. خواندن و نوشتن هنر است. به کسی که داده نشده، 
از این هنر محروم است. این مسئله حتما معلم می خواهد. هر 
کودکی در بستر خانواده حرف زدن را یاد گرفته است. مفاهیم 
خواندن  هنر  دارد.  را  سوادش  می کند.  بیانش  و  گرفته  یاد  را 
و نوشتن مثل باقی هنرها به او داده نشده است. از او مضایقه 
اختیارم  نمی دانم. چون در  بنده مکانیکی رو  این که  شده. مثل 
قرار داده نشده یا خط و نقاشی و باقی هنرها همین طور. هنر 
بدهد.  یاد  این  به  که  نبوده  معلم  آن جا  می خواهد.  معلم  حتما 
باالی ده سال نهایتا ۱5 جلسه ی 45 ساعته. صبح و بعد از ظهر 
برای یک هفته. االن مدرسین من می گویند »عمو چرا می گی 
اندازه کالس  به  همه  جلسه   ۱0 کافیه.  جلسه   ۱0 جلسه،   ۱5
دوم، خواندن و نوشتن رو یاد می گیرن«. با هر آی.کیویی ما 
درس دادیم. نمونه های بسیار زیاد. البته من از ای.کیو استفاده 
می کنم. یعنی از هوش هیجانی در تدریس استفاده می کنم، نه 
از آی.کیو. مثال این مورد در خود روش بیان می شود. معلم ها 
می گویند، ۱0 جلسه همه می توانند یاد بگیرند، یعنی سی ساعته 
به آی.کیو 48 درس  ما  به من گفتن  یعنی  با هر آی.کیویی. 
دادیم کسی که فقط می توانست بافتنی یاد بگیرد، حاال خواندن 
آموزش  غیرقابل  پایین  به   50 از  آی.کیو  می داند.  نوشتن  و 
هیچ  و   دارد  مهارت آموزی  امکان  فقط  و  می شود  محسوب 
یاد  افراد  این  به  را  نوشتن  و  ما خواندن  نمی شود کرد.  کاری 

دادیم. االن هم در حال یادگیری است. 

برای   بیشتر  انگیزه  ایجاد  در  آموزگار  شما  نظر  به 
دانش آموزان تا چه اندازه می تواند نقش آفرین باشد؟

که  نداریم  را  کس  هیچ  ما  می گردد.  بر  معلم  به  چیز  همه 
من  ندارم.  قبول  را  حرف  این  اصال  من  نباشد.  آموزش پذیر 
شاگردی داشتم که سندروم دان داشته و خواندن و نوشتن را 
یاد گرفته  روز،  اخیر من طی ۱5  تجربه  در  است.  یاد گرفته 
کنار  که  داشتیم  دان  سندروم  شاگری  که  بود  قشم  در  است. 
همه  گرفت.  یاد  را  خواندن  روزه   ۱5 و  نشست  بچه ها  باقی 
متحیر شدند. گفتند امکان ندارد که این یاد بگیرد. اصال عجیب 
است! همه چیز به معلم بستگی دارد. معلم توانایی ندارد. ضعف 
از آموزش معلم است و نه از خود کودک. می گویند »این یاد 
نمی گیره«. من می گویم »غلط کردی که می گی یاد نمی گیره! 
تو چکاره هستی. باید چند تا کتاب روانشناسی بخونی«! هیچ 
پیاژه.  می گویم  نمی خوانند.  کتاب  االن  ما   معلم های  از  کدام 
میگه پیاژه کیه؟ اصال نمی شناسند. می گویند روانشناسی فردی 
است. یعنی چی؟ روانشناسی اجتماعی است. معلم هم هست. 
ما یک میلیون حقوق بگیر بخش آموزش داریم. این همه دفتر 
و دستک دارند چه غلطی می کنند که ما این قدر بی سواد داریم؟ 
االن در ایران بیست میلیون به آمار رسمی که دولت اعالم کرده، 
بی سواد داریم. در رژیم قبلی و این رژیم هر دو زبان پارسی اما 
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دستور زبان عربی ست. ما در این شیوه پارسی رو پارسی درس 
می دهیم. خیلی راحت. این شیوه رو هم باید معلم ها یاد بگیرند. 

و   آموزش کودکان کار  چشم انداز سوادآموزی خصوصا 
افراد بازمانده از تحصیل را در آینده ایران چطور ارزیابی 
می کنید؟ با چه شیوه ای می توانیم تمام و کمال از بی سوادی 

عبور کنیم؟

دوره  یک  اول  کالس  معلم های  برای  شما  ندارد!  کاری  هیچ 
مجانی بگذارید. ما که از کسی پول نگرفتیم. یک دوره بگذارید 
چندتا از این بچه های کالس اول که می خواهند مدرسه بروند، 
بیاید،  خودش  شاگرد  با  معلم   هر  بنشینند.  کالس  همان  سر 
و  نوشتن  و  خواندن  بچه ها  همه ی  به  می کنیم  کار  جلسه  سی 
حساب یاد می گیرند. معلم ها هم یاد بگیرن به هر شاگرد چطور 
باید آموزش بدهند. بچه ها از معلم ها می ترسند. این جا کالس 
به  ما  می گفتند  معلم ها  بود.  همین طور  )درگهان(  قشم  در  ما 
من  کالس های  سر  می ترسند.  تخته،  پای  بیاید  می گیم  بچه ها 
وقتی می گویم »کی میاد پای تخته« همه می دون که بیایند. باید 
ببینید چکار کردند با این بچه ها. بچه ها از درس ها فراری اند. 
دارد.  دوست  را  گرفتن  یاد  و  می گیرد  یاد  بچه  این که  برای 
می خواهد خودش را نشان بدهد: »من خنگ و خرفت نیستم. 

این قدر تو سر من نزن«.

منظور شما این است که با شیوه ی شما، ما دیگر مشکل  
سوادآموزی نخواهیم داشت؟

را  گذشته  راه  همان  ما  است.  گذشته  اشتباهات  مسئله  ببینید 
ادامه می دهیم. زبان پارسی را مثل عربی درس می دهیم. روی 
کتاب ما نوشته کتاب فارسی، نمی گیم پارسی. عرب ها چون 
شعور  این قدر  فرهنگ  این  در  ما  فارسی.  می گن  ندارند  پ 
نفهمیدند.  رو  تفاوت  این  است.  پارسی  این  ندادیم.  خرج  به 
ندارد  است. »پ«  محترم  خیلی  است  عربی  زبانش  که  کسی 
اصال  آن هاست.  خود  زبان  دارد؟  اشکالی  چه  »ف«.  می گوید 
تاکیدی  این جا  این جا.  نداریم  قومیتی  نداریم، مشکل  مشکلی 
دارم. من که به این کودکان درس می دم، می گویم اول به زبان 
مادری درس می دهم. به یک ترک اول ترکی را یاد می دهم با 
بعد  می دهم  یاد  ترکی  نوشتن  و  خواندن  لغات خودش.  همان 
پارسی. برای کرد و لر و عرب هم همین کار را می کنم. اول 
عربی درسش می دم، بعد به پارسی. عربی به شیوه ی خودمان. به 
شیوه ای درس می دهم که بچه بفهمد. زبانش عربی است. خب 
باشد چه اشکالی دارد؟ اول خواندن نوشتن زبان مادری را یاد 
بگیرد. چون  زبان خیلی مشترکات دارد. ما مسئله ی قومیت و 
دوزبانه نداریم. اتفاقا کسانی که دوزبانه هستند به علت دوزبانه 
برابر  باالتر است. شاید دو  بودن ظرفیت یادگیری شان خیلی 

باشد. این خیلی هم عالی ست. 

به نظر شما افرادی که با ابتکار خود به فکر راهکارهای  
هستند.  آموزشی  مشکالت  حل  برای  داوطلبانه  و  مستقل 
چگونه می توانند با تکیه بر توانایی هایشان مسیر نوینی خلق 

کنند. چه دشواری هایی در این راه است؟ 

من دشواری در این مسیر نمی بینم. دست به کار بشوند. ولی 
یخ  مارکز؛  تنهایی«  »صدسال  کتاب  مثل  هست  مسئله  یک 
اشکال  آقا می خاد کشف ش کند!!!  شما می بیند  کشف شده، 
در آموزش خواندن و نوشتن است. مشکل االن کشف شده، چه 
چیزی را می خواهید نوآوری کنید؟ بیا این مسئله را بشناس و 
به اسم خودت بزن. بیا بشناس و یک قدم به جلو برو. من دست 
این فرد را می بوسم. افتخار می کنم به وجودش. عالی است. ما 
فقط می خواهیم نوآوری کنیم. یخ کشف شده! نیازی به کشف 
به  است،  نسوخته  دلمان  ملت  برای  ما  یعنی  نیست.  کردن 
خاطر بی سوادی دلمان نسوخته به خاطر اسم در کردن نوآوری 
می کنیم؟ من می گویم زبان پارسی این قابلیت را دارد. من از 
خانه مادرم این را نیاوردم در درون زبان بوده است. استادان ما، 
معلم های ما هنوز به این نرسیدند که از درون زبان، دستور زبان 
کرد.  استخراج  باید  زبان  درون  از  را  آموزش  بیاورند.  در  را 
کسی بیاید و بگوید »خیاط تو داری اشتباه می کنی. از این راه 
سریع تر پیش میره«. عالیه! من راه او را ادامه می دهم. می گویم 
خیلی متشکرم عزیز من، تو مرا آگاه کردی. بارها تاکید کردم 
را  توانایی  چنین  پارسی  زبان  نیست.  من  مال  روش  این  که 

دارد. زبان از آن یک ملت و یک تاریخ است. 

اگر نکته دیگری دارید، لطفا اشاره بفرمایید. 

نکته اضافی ندارم. سواالت خیلی جامع بود. من از شما و همه 
همراهی  و  داشتند  لطف  من  به  نسبت  خیلی  که  ان.جی.او  ها 

کردند، از همه سپاسگزارم. 
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید. 

عموخیاط در میان کودکان بلوچ؛ عکس از مهر
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می دانیم که حق حیات، در کنار حق آزادی، و حق مالکیت، 
جزء سه حق طبیعی و بی چون و چرای بشر است و هیچ دولت، 
آن ها  بر  خدشه ای  ندارد  حق  شخصی،  و  تشکیالت  حکومت، 
"وضعیت  به  وارد نماید، چرا که در غیاب این سه حق، بشر 
بیعی"، که "وضعیت جنگ همه علیه همه است" برمی گردد. 
و انسان هم در یک جمع جنگل گونه زندگی می کند. از طرف 
باز در می یابیم که، حق حیات  تعقل،  تأمل و  اندکی  با  دیگر 
بر دو حق دیگر، رجحان دارد، دلیل آن هم روشن است. برای 
استیفای تام حقوق، انسان باید "حیات مستقر" داشته باشد. در 
تعریف حقوقی "قتل عمد"، آن را "سلب عمدی حیات مستقر، 
استاندارد"  و  منصفانه  قانون  برخالف  دیگر،  زنده  انسان  از 
بدون  لذا  انسان.  یک  حیات  پایان  یعنی  هم  قتل  و  می نامند. 
از  را  تمام حقوق دیگر موضوعیت خود  وجود حیات مستقر، 

دست خواهند داد.
قاعده عقالنی، وجود یک شی، وجود ملزومات آن  طبق یک 
"حیات مستقر"،  امتداد حق  را هم ضروری می کند. وجود و 

و  آرامش  امنیت،  جمله،  از  دارد.  متعددی  ملزومات  به  نیاز 
سالمتی. بدین معنی که یک انسان، باید در امنیت و آرامش و 
در سالمتی نسبی باشد تا بتواند در کنار حق حیات، بقیه حقوق 

طبیعی و قراردادی خود را استیفا کرده، و از آن ها بهره ببرد.
شاید در میان ملزومات "حق حیات مستقر"، "حق سالمتی"، 
سالمتی،  بدون  باشد.  داشته  ارجحیت  دیگر  حقوق  همه  بر 
نمی توان از حق حیات استفاده کرد و لذت برد. به همین دلیل 
اساسی کشورهای مختلف، حفظ سالمتی  قوانین  است که در 
از وظایف دولت ها شمرده شده است، و در  بهداشت ملت،  و 
دولت های رفاه، از بهداشت رایگان، به عنوان یکی از وظایف 
ذاتی دولت ها و از حقوق شهروندی اولیه ملت ها یاد شده است.

نیست.  کافی  درمان  و  بهداشت  فقط  سالمتی،  حفظ  برای  اما 
سالمتی  حق  ملزومات  حداقل  درمان،  و  بهداشت  واقع،  در 
برای سالمتی، آرامش و نشاط و شادی هم الزم است.  است. 
تجربه ها و پژوهش های گوناگون نشان داده که سالمتی روح 
و روان، مهم تر از سالمتی جسم است. غم و غصه و افسردگی، 
بعضًا بیش تر از عوامل بیماری زا، سالمتی انسان ها را به خطر 

می اندازند.
"حق  شهروندی،  حقوق  و  بشر  حقوق  جدید  نظریه های  در 
شده  ذکر  حیات  طبیعی  حق  پایه های  از  یکی  زیستن"،  شاد 
است. دولت ها وظیفه دارند که با صیانت از آزادی شهروندان، 
زیستن  شاد  زمینه های  گوناگون،  زیرساخت های  احداث  و 

□ شاد زیستن به عنوان یک حق بشری

 محمد محبی
پژوهشگر اندیشه سیاسی و فلسفه حقوق

حقوقی
کنسرت، اثری از جودیت لیستر، ۱6۳۳
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"مفهوم مخالف" در  بر طبق قاعده  شهروندان را فراهم کنند. 
علم حقوق، دولت ها، حق ندارند، زمینه غم، غصه و افسردگی 
شهروندان را فراهم کنند. ماتم و عزا، باید یک پدیده استثنایی 
و بسیار گذرا و فقط برای گرامی داشت عزیزان از دست رفته و 
بزرگان وفات یافته، آن هم برای چند روز باشد. و نباید تداوم 
داشته باشد. به همین خاطر، اکثر مناسبت های ملی و مذهبی در 
کشورهای توسعه یافته، از میان روزهای تولد بزرگان دینی و 

ملی انتخاب شده اند.
برای  هم  که  است  حقی  آن،  از  صیانت  و  زیستن،  شاد  حق 
است  پرواضح  دولت ها،  برای  هم  و  است  سودمند  شهروندان 
که شهروند سالم و شاد، با سالمتی زندگی می کند و با استفاده 
می آورد.  دست  به  را  خود  سالمتی  شادی آفرین  امکانات  از 
و  جامعه  برای  کمتری  خطر  شاد،  و  سالم  شهروند  همچنین 
و  هنجارها  کمتر  شهروندی،  چنین  داشت،  خواهد  دولت ها 
قوانین جامعه را زیرپا می گذارد. و برای شهروندان دیگر و نهاد 

دولت، هزینه های کمتری ایجاد می کند.
در ایران، به خاطر نشر فرهنگ شیعی، در چهار قرن اخیر، ماتم 
از  به یک شیوه زیست متداوم در میان کثیری  و عزا، تبدیل 
ایرانیان شده است. حال آن که در اصل دین اسالم، ماتم و عزا، 
امری گذرا و استثنایی است. بر طبق حدیثی از پیامبر اسالم، 
هر انسانی، برای عزیز از دست رفته، فقط سه روز حق عزاداری 
دارد. و بیشتر از سه روز جایز نیست، چه رسد به این که بعد 
و  عزا  مراسم  فرد،  یک  درگذشت  سالگرد  برای  قرن،   ۱4 از 
ماتم برگزار شود! در سیره پیامبر و هیچ کدام از خلفا و به کل 
افراد نسل اول اسالم، هیچ نمونه ای از مراسم عزا در سالگرد 
وفات یا شهادت وجود ندارد. همچنین انجام اعمال غیرعادی، 
از جمله بر سر و سینه زدن، لباس سیاه پوشیدن و امثالهم، در 

غم عزیزان از دست رفته، ولو در همان سه روز بعد از فوت 
هم جایز نیست.

امر  به  تبدیل  عزا، حتی  و  ماتم  مسئله  انقالب ۱۳57،  از  بعد 
در  که  جا  آن  از  ایران،  کنونی  رهبر  است.  شده  هم  دولتی 
دانشگاهیان  و  تکنوکرات  سیاسیون  و  سنتی  فقهای  میان 
تندترین  لذا  است،  نکرده  پیدا  چندانی  جایگاه  مذهبی(،  )ولو 
عزاداران  و  مداحان  میان  در  را  خود  پیروان  وفادارترین  و 
هیأت های عزاداری پیدا کرده است. به طوری که در سه دهه 
اخیر، مافیایی از مداحان ایجاد شده که پول های کالن زیادی 
تهران  چون  بزرگی  شهرهای  در  می شود.  تزریق  مافیا  آن  به 
...، مداحان جوان حکومتی، شبکه ای  و کرج و قم و مشهد و 
اختیار دارند  از رستوران ها و قهوه خانه ها را در  پیوسته  به هم 
این  هستند.  آن ها  پامنبری های  و  پیروان  همیشگی  پاتوق  که 
مداحان جوان و جدید که تفاوت های اساسی با مداحان قدیمی 
و پیرغالمان سنتی دارند، در جلسات عزاداری خود، کاری جز 
چماق داران  از  بسیاری  ندارند.  مخاطبین  برای  وحشت  تولید 
از  می کنند،  سرکوب  را  مردم  بی رحمانه  که  تک تیراندازان  و 
و  برخاسته  اخیر  دهه  سه  در  جدید  عزاداری  هیأت های  همین 
همچنین،  یافته اند.  تربیت  وحشت  تولید  جلسات  همان  در 
در  حضور  برای  جمهوری اسالمی،  که  نیروهایی  از  بسیاری 
جنگ های داخلی کشورهایی چون سوریه و عراق و افغانستان 
اعزام می کند، از محصوالت همین هیأت های عزاداری هستند. 
افرادی که برای زندگی و نشاط و شادی، ارزشی قایل نیستند، 
به قول خودشان، شهادت هستند.  یا  دنبال مرگ،  به شدت  و 
ارزشی  خود  حیات  و حق  زندگی  برای  که  انسان هایی  چنین 
قائل نیستند، طبعًا برای حق حیات و زندگی دیگران هم ارزشی 

قائل نخواهند شد. عزاداری به مثابه تزریق اندوه و غم در ایران
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ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی 
بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی الزم از نظر 
است.  ضروری  و  الزم  آن  برای  اجتماعی  و  روانی  جسمی، 
پایدارترین و  قدیمي ترین،  از  یکي  و تشکیل خانواده  ازدواج 
پیچیده ترین کنش هاي انساني است که قدمتي به طول تاریخ 
دارد؛ واقعه ای که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
ازدواج در صورتي براي نظام اجتماعي کل کارکرد مثبت دارد 
که در زمان مناسب و با فرد مناسب صورت بگیرد؛ یعنی اگر 
زوجین در سن مناسب ازدواج نباشند و بلوغ فکری الزم برای 
فرد  انتخاب  توانایی  مطمئنا  باشند،  نداشته  را  زندگی  تشکیل 
فردی  آسیب های  هم  آن  نتیجه  و  داشت  نخواهند  را  مناسب 
است که بر خود این افراد وارد می شود و هم تاثیرات اجتماعی 
که بر اثر ازدواج گریبان گیر جامعه می شود که از بیماری های 
جسمی و روانی و نارضایتی از زندگی زناشویی گرفته تا نرخ 
پایین مشارکت اجتماعی و جامعه پذیری ناقص در خانواده که 

خود آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد. 
در واقع سن ازدواج در یک جامعه تا حدودي نشان دهنده شیوه 
سازمان دهی زندگی خانوادگی و همچنین بیان گر فرصت هایی 
است، که زنان و مردان جوان در زمان ازدواج از آن برخوردار 

هستند.
به همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، 
سن  حداقل  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  سنی  حداقل 
پذیرفته شده برای ازدواج بر اساس مفاد کنوانسیون های حقوق 
کودک و حقوق بشر، ۱8 سال بوده که دارای مقبولیت جهانی 
در اکثر کشورها است. بنابراین در صورتی که حداقل یکی از 
زوجین زیر سن تعیین شده باشند، پدیده "ازدواج زودهنگام" 

یا "کودک همسری" اتفاق افتاده است.
ازدواج زودهنگام از جمله مسائل درد  ناک و غمناکی است که 
سالمت روان و جسم میلیون ها کودک و نوجوان را در سراسر 
جهان به خطر انداخته است. اگرچه کودکان و نوجوانان فارغ از 
جنسیت شان از آسیب هاي این پدیده لطمه مي بینند، اما دختران 
نشان  آمارها  مي روند.  شمار  به  پدیده  این  قربانیان  بیش ترین 
مي دهد درسطح جهاني ۳6 درصد زنان 20 تا 24 ساله قبل از 
رسیدن به ۱8 سالگي ازدواج کرده اند، ساالنه ۱4 میلیون نوبالغ 
۱5 تا ۱۹ ساله زایمان می کنند و دختران زیر ۱5 سال، 5 برابر 
بیشتر از دختران سن 20 سالگی دست خوش مرگ و میر در 

 .)UNICEF, 2007( طول بارداری یا زایمان می شوند

□ مادرانی که دهانشان بوی شیر می دهد

 مجید زارعی
مشاور و نایب دبیر اتحادیه روانشناسی و مشاوره ایران

اجتماعی
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امروزه  پیشرفته  و  مناطق شهري  بعضي  در  پدیده  این  هرچند 
کم رنگ تر شده است، اما همچنان در بسیاري از مناطق شهري 
معرض  در  نوجوانان  از  زیادي  تعداد  ما  کشور  روستایي  و 
خطر ازدواج زودهنگام قرار دارند و با شرایط فرهنگي موجود 
و گسترش  جامعه  در  آموزش هاي سطح کالن  و  ما  درجامعه 

خدمات اجتماعي و ... هنوز معضل مهمي به شمار مي آید.
ساله   ۱5 ـ  زنان25  سهم  درصدی   ۱۳ افزایش  که  طوری  به 
کشور از اعتیاد، آمار ۱6 درصدی طالق در کشور، سهم ۳0 
هزار   4۳ ثبت  و  خانگی  خشونت  قربانیان  از  زنان  درصدی 
که خواب خوش  نیست  آماری  دختران ۱5ـ۱0ساله،  ازدواج 
را به چشم وطن دوستان این سرزمین مهمان کند؛ چرا که نقش 
سالمت و توانمندی جامعه ی زنان در پرورش نسلی کارآمد بر 

هیچ کسی پوشیده و پنهان نیست. 
این واقعیت فاش و آشکار را باید پیش چشم، گوش و ذهن 
مقطع  حساس ترین  در  ایران،  در  خانواده  نهاد  که  بنشانیم 
هسته ی  در  که  نهاد  این  است.  گرفته  قرار  خویش  تاریخی 
خویش شناسه ی ملی را رمزنگاری کرده و هرگونه بی توجهی 
اجتماعی،  متوجه ساختارهای  را  ناپذیری  اثرات جبران  به آن 

اقتصادی و سیاسی جامعه ایران می نماید.
با توجه به آثار و عواقب ازدواج زودهنگام و براساس شرایط 
و  فکری  بلوغ  عدم  همچنین  و  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی 
ناسالم،  نادرست،  سنین  این  در  ازدواج  اجتماعی کودکان، 
و  مکرر  مطالبه  وجود  با  اما  است.  اجتماع سوز  و  خانمان سوز 
فراوان از سوی فراکسیون زنان مجلس، جامعه مدنی، فعاالن 
اجتماعی و رسانه ها، معضل ازدواج زودهنگام از سوی دولت 

مفیدی  و  گام سودمند  و  است  مانده  ذهن  از  دور  و  مسکوت 
برای مقابله با آن برداشته نشده است. در حالی که مساله کودک 

همسری بازتولید آسیب های اجتماعی است.
 بنابراین ضرورت دارد که در قوانین مدنی و قضایی در باب 
ازدواج زیر ۱8 سال بازنگری شود و راه کارهای مناسب حقوقی 
در  نظری  تجدید  و  شود  ارایه  آن  با  مقابله  برای  فرهنگی  و 
خصوص اصالح ماده ۱04۱ قانون مدنی و به تبع آن افزایش 
سن ازدواج قانونی به ۱8 سال و الزم االجرا کردن آن، حذف 
عقد نکاح با اجازه ولی، افزایش دسترسی دختران به تحصیالت، 
اشتغال مناسب، باال بردن آگاهی جامعه درباره عوارض ازدواج 
با  بزرگساالن  ازدواج  جرم انگاری  و  ممنوعیت  زودرس، 
مدنی  گسترده ی  فعالیت هاي  همچنین،  شود.  اعمال  کودکان 
آن ها  در  ازدواج  پیشرسی  درصد  که  استان هایی  در  ویژه  به 
و  راهگشا  زنان  بهبود وضعیت  در جهت  می تواند  است،  زیاد 
اثربخش باشد. نهایتا، فعالیت سازمان هاي مردم نهاد و حامیان 
حقوق کودک در توسعه ي برنامه هاي آموزشی مبتنی بر حقوق 
می تواند  ازدواج،  پیشرسی  مشکالت  کاهش  در  نیز  کودک 

مؤثر و سودمند واقع شود.
چرا که واقعیت های روز و زمانه، این نکته حساس را برای ما 
آدمیان بازنمایی می کند که ازدواج زودرس و شتاب زده در هر 
جامعه ای، از ویرانگرترین و سرخورده سازترین رخدادهای خانه 
و اجتماع بوده و آسان و شتابان همه داشته ها و توانمندی های 
بالقوه و بالفعل آدمی را در گرداب نادانی ها و تصمیمات اشتباه، 

نابود ساخته و آدمی را برباد می دهد و به خاک سیاه می نشاند.
باشد که سنگ راه نباشیم!!!
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همین چند روز پیش بود که با خبر شدیم فیلم شیطان وجود 
کارگردان  آخر  ساخته ی   )There is no evil( ندارد 
در  برتر  جایزه ی  برنده ی  توانست  رسول اف  محمد  ایرانی، 
جشنواره برلینانه سال 2020 شود و خرس طالیی برلین را از 
آن خود کند. این فیلم محصول مشترک ایران، آلمان و چک 
است که عالوه بر جایزه ی برتر این جشنواره، جایزه ی جانبی 

"هیئت داوران کلیساهای آلمان" را هم دریافت کرد.
به  که  می گیرد  بر  در  را  اپیزود  چند  از  مجموعه ای  فیلم  این 
فردی،  مسئولیت  انتخاب،  در  آزادی  مساله ی  چون  مضامینی 
انسان ها،  بودن  محیط  اجبار  تحت سیطره ی  و  اعدام  مجازات 
محمد  خالی  صندلی  کنار  در  را  مضامین  این  اگر  می پردازد. 
ممنوع  او  که  جایی  بگذارید،  برلین  جشنواره ی  در  رسول اف 
الخروج است و حکم یک سال زندان را برایش بریده اند، این که 
نمی تواند به هیچ جشنواره ای وارد شود و در مراسم جهانی در 
کنار فیلمش حضور داشته باشد، در چنین شرایطی مضامین یاد 
شده، بسیار بیشتر از باقی موقعیت ها در پیش روی شما خواهند 

درخشید و صدای بلندتری خواهند یافت. 

فیلم آخر رسول اف با نام پرسش برانگیز "شیطان وجود ندارد" 
برای در امان ماندن از تیغ سانسور، بدون دریافت مجوز و به 
طور مخفیانه فیلمبرداری و ساخته شد و به دلیل این که جایی 
برای نمایش در داخل مرزهای کشور خود نداشت، طبق روال 
دیگر آثار مستقل و بدون مجوز هنری، روانه ی جشنواره های 
خارج از کشور شد تا راهی به آن سوی مرزها بیاید و فرصت 

روی پرده رفتن و دیده شدن را به دست آورد. 
ایران و خود  برای سینماگران  تجربه ها  این دست  به هر حال 
رسول اف اتفاق تازه ای نیست و آثار او همواره دستگاه سانسور 
و ممیزی حکومت ایران را قلقلک داده تا آن ها نیز جواب او را 

به شیوه ی خود بدهند. 
چه سینمای رسول اف را دوست داشته باشیم یا دوست نداشته 
باشیم، چه شاخصه های هنری اش برایمان اهمیت داشته باشد یا 
اهمیت نداشته باشد اما این واقعیت دارد که محمد رسول اف 
بدل به فیلمسازی مهم و دغدغه مند در سینمای ایران شده است 
و دانستن آن چه که در طول این سال ها بر او رفته، ما را به 

تامل و بررسی وضعیت او وا می دارد.
آثار و فیلم های رسول اف سرشار از دل مشغولی های اجتماعی 
و  آهنی"  "جزیره   چون  سیاسی  درام های  ساخت  با  او  است. 
متوجه  نقادانه اش،  نگاه  همواره  نمی سوزند"  نوشته ها  "دست 
سیاست های  و  ایران  جامعه ی  در  حاضر  مشکالت  و  مسائل 
حاکم بر آن بوده است. به همین دلیل با این که در جشنواره ها 
تحسین  و  ستایش  فرصت  همواره  خارجی  فستیوال های  و 
جهانی را به دست آورد اما هیچ کدام از آثار او در داخل ایران 

□ رسول اف، آرنت و باقی قضایا!

 پانیذ قهرمانی
فعال دانشجویی

فرهنگی
عکس از فیلم " شیطان وجود ندارد" 
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نتوانستند نمایش عمومی داشته باشند. 
شاید نقطه ی عطف آن چه که امروز متوجه او شده است زمانی 
باشد که رسول اف در کنار جعفر پناهی، به دلیل ساختن فیلمی 
درباره ی اعتراضات و وقایع اتفاق افتاده پس از انتخابات سال 
۱۳88 با  اتهام اجتماع و تبانی به جهت اقدام علیه امنیت ملی 
بازداشت شد و حکم چند سال زندان را دریافت کرد که البته 
بعدها در دادگاه تجدید نظر رای تغییر یافت و او به یک سال 

حبس محکوم شد. 
"لرد" رسول اف  فیلم  این که  از  در سال ۹6 پس  آن  از  پس 
فیلم  هفتادمین جشنواره ی  در  نگاه"  "نوعی  رقابتی  بخش  در 
موفق به کسب جایزه ی بهترین فیلم شد، هنگام بازگشت به 
کشور گذرنامه ی او توقیف شد و پس از آن او را به شعبه ۱2 
بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کردند. در آن جا نیز 
به دلیل اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال زندان و دو سال 
ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت احزاب و 

گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 
با این سوابق و گذشته ای که بر رسول اف رفت، چند روز پیش، 
برنده ی  ندارد"  وجود  شیطان  "فیلم  این که  از  پس  ساعاتی 
جایزه ی خرس طالیی شد، سازمان امنیت دست به کار شد و 
برای کشیدن گوش این سینماگر حرف نشنو، او را برای اجرای 
این  این در حالی است که  حکم یک سال زندانش فراخواند. 
به  کرونا  ویروس  شیوع  علت  به  زندانیان  از  بسیاری  روزها 
برای  بیشتر  فراخوان  این  می رسد  نظر  به  و  آمده اند  مرخصی 

رسول اف جنبه ی تنبیهی دارد. 
واضح است که این اتهامات قطعا در زیر سایه ی فقدان آزادی 
بر  حاکم  قوانین  نقض  نمایی،  سیاه   نامشخص  برچسب  بیان، 
رسول اف  محمد  به  فیلم  ساختن  علت  به  تنها  و  سینماگران 
باره گفته  این  در  تحمیل شده است. رسول اف خود در جایی 
سیاه  نمایی  من  که  بود  این  بازجویی  در  اصلی  "حرف  است: 
آثارم  در  امید  و  دارم  ناسالم  نقد  شرایط،  به  نسبت  و  کرده ام 
وجود ندارد. واقعا منظورشان را نمی فهمم... کار من در سینما 
قصه گویی است. عجیب است که مرا بابت قصه گفتن به تبلیغ 
علیه نظام متهم می کنند. داستان هیچ کدام از فیلم هایم سیاسی 
سیاسی  بازتاب  به  تبدیل  که  است  اجتماعی  نقد  بلکه  نیست 

می شود...". 
اما چرا فیلم آخر رسول اف بار دیگر شاخک های دستگاه ممیزی 
و امنیتی را نسبت به او حساس تر کرده است که خواهان انتقام 
از او شده اند. آن چه که از گفته های منتقدان شنیده می شود این 
است که این فیلم چهار داستان درباره ی کسانی است ماموریت 
انجام اعدام به آن ها محول شده است. این شخصیت ها نیز در 
طول داستان دائما درگیر انتخاب های خود هستند و اثر عمل 
خود را بر روی نزدیکان خود نظاره می کنند. محمد رسول اف 
کنفرانس  در  همراه  تلفن  با  ویدئویی  تماس  یک  نیز  طی 
مطبوعاتی جشنواره برلین شرکت کرد و درباره ی فیلم اخیرش 
چنین گفت: "موضوع این فیلم مسئولیت پذیری افراد است. 

سلب  خود  از  که  بزنم  حرف  کسانی  درباره ی  می خواستم 
مسئولیت می کنند و می گویند که تصمیم ها را افراد باال دست 
در سلسله مراتب قدرت می گیرند. اما آن ها می توانند نه بگویند 

و این نقطه ی قوت آن ها است". 
پر واضح است که همین بیان رسول اف از مضمون فیلمش، بار 
دیگر به سیاق سابق فیلم هایش، خواسته یا ناخواسته پایه های 
قدرت را قلقلک داده است و انگشت اتهامش می تواند همه ی 
غلط  و  غیرانسانی  کشتار  سیستم  یک  کارمندان  و  همراهان 
را نشانه بگیرد. در واقع فیلم رسول اف بیان این اندیشه است 
پاک  و  معصوم  قدرت،  مناسبات  و  مراتب  در  هیچ کس  که 
معذور"  و  مامورم  "من  فریبنده ی  و  توجیهی  حکم  و  نیست 
و  جایگاه  افراد،  انتقادی  تفکر  و  انسانی  اخالق  چارچوب  در 
پشتوانه ی معتبری ندارد و هر عملی همواره باید مورد بازبینی 

و بازاندیشی افراد قرار بگیرد.
و  است  قانونی  ابعاد  دارای  ایران  در  اعدام  دیگر،  طرفی  از 
عمل  سیاسی  متهمان  و  عادی  مجرمان  تنبیهی  ابزار  عنوان  به 
می کند. همچنین شغلی غریب و ناشناخته با عنوان مامور اعدام 
وجود دارد که احتماال فاعل آن به کرات این عمل را انجام داده 
برای مخاطب  همیشه  انسانی  چنین  تجربه ی  می دهد. درک  و 
به  نسبت  اعدام  مامور  یک  این که  درک  بود.  خواهد  جالب 
جایی  آن  از  دارد؟  احساسی  چه  می شود  مرتکب  که  چه  آن 
قانونی  اعدام وجهه ی شرعی و  برای  ایران  که سیستم قضایی 
قائل شده است، پرداختن به آن و نقد اجتماعی چنین مضمومنی 
می تواند به راحتی در لیست برچسب های مختلف و با تعبیرهای 

نامشخصی چون نقد ناسالم یا عنوان سیاه نمایی قرار بگیرد. 
من این فیلم را هنوز ندیده ام اما همین حد از بیان مضمون فیلم 
توسط منتقدان، کارگردان و همراهان فیلم، نظرات هانا آرنت، 
فیلسوف آلمانی یهودی تبار را به خاطرم می آورد که خود از 
جوخه ی اعدام و اردوگاه های مرگ بار نازیسم آلمان جان سالم 
سویی  از  نوشت.  بسیار  آن  درباره ی  آن  از  پس  و  برد  در  به 
دیگر به این دلیل که فیلم "شیطان وجود ندارد" نیز در کشور 
شباهت ها  این  شناخت  رسید  نظرم  به  درخشید،  خوش  آلمان 
خالی  آرنت،  هانا  اندیشه  و  رسول اف  فیلم  بین  نزدیکی ها  و 
از لطف نیست. خصوصا نظریات آرنت در تحلیل محاکمه ی 
باشد.  راهگشا  می تواند  مسئله  شناخت  برای  آیشمان  آدولف 
وظیفه ی  خود  که  کسی  آیشمان،  آدولف  محاکمه ی  بررسی 
کشتار یهودیان را در اردوگاه های مرگ بار آلمان نازی بر عهده 
نزدیک  فیلم جدید رسول اف  اصلی  به مضمون  بسیار  داشت، 
فلسفی  آرای  با  فیلم  کارگردان  که  نیست  بعید  هیچ  و  است 

و سیاسی آرنت در این زمینه تا حدودی آشنایی داشته باشد. 
هانا آرنت فیلسوف لیبرال و تاریخ نگار آلمانی بود که بسیاری 
آرنت  اندیشه های  و  نظرات  می دانند.  امروز  فیلسوف  را  او 
تاکنون به طرز عمیقی در تلقی دنیا از آن چه که در قرن بیستم 

گذشته تاثیر گذار بوده است. 
آرنت در سال ۱۹۳۳ در پی روی کار آمدن نازیسم و رواج 
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عکسماه
برای  که  ُکرد  پیرمرد  این  تصویر 
ماسکی  ویروس  کرونا  با  مقابله 
طی  گذاشته،  صورت  بر  گونی  از 
در  گسترده  صورت  به  گذشته  ماه 
شد  همرسانی  کشور  خارج  و  ایران 
کرد. متاثر  را  زیادی  های  انسان  و 
ویروس  کرونا  گسترده  شیوع  پی  در 
در ایران، پراکندگی وسیع مبتالیان و 
کمیابی  و  گرانی  ابتال،  خطر  از  ترس 
و  یکسو  از  پیشگیرانه  تجهیزات 
دیگر  سویی  از  رسانی  اطالع  ضعف 
به  شهروندان  که  است  شده  موجب 
به  که  محروم  مناطق  ساکنان  ویژه 
حداقل های بهداشتی دسترسی ندارند، 
وحشتی عمیقتر و رنجی مضاعف را در 
کنند. تجربه  بیماری  این  گذار  دوره 

سیاست یهود ستیزی افراطی آن به ناچار از زادگاه خود، آلمان 
فرار کرد و به پاریس رفت و به مدت هفت سال در آن جا ماند. 
در سال ۱۹40 پس از آن که فرانسه به اشغال آلمان درآمد با 
همسرش به آمریکا رفت و در همان جا به عنوان یک فیلسوف 

و نویسنده ی آزاد به کار نوشتن و اندیشیدن ادامه داد.
آرنت در زمانی که آیشمان توسط موساد ربوده و در اسرائیل 
محاکمه شد، در دادگاه حضور یافت و سعی کرد به دور از تبار 
یهودی خویش و آزارهایی که از نازیسم و ماموران آن متوجه 
او شده بود، به رصد و تحلیل این دادگاه و نقد آن بپردازد. او 
بینش و شیوه ی  نقد  به  تحلیل محاکمه ی آدولف آیشمان،  در 
ماموری  می پردازد.  دیگران  کشتار  مساله ی  به  آیشمان  نگاه 
شناس  وظیفه  و  خوب  سرباز  یک  صرفا  را  خود  همواره  که 
تنها به وظیفه ی ملی و میهنی خویش  می دانست و مدعی بود 

عمل کرده است و اتفاقا شایسته ی تقدیر نیز می تواند باشد.  
آرنت در کتاب "آیشمان در اورشلیم" و با عنوان فرعی "ابتذال 
شر" به این مساله می پردازد که در یک سیستم استبدادی و در 
یک دولت تمامیت خواه، افراد در سلسله مراتب بوروکراتیک 
جامعه، قابلیت تشخیص انتقادی را از دست می دهند و تنها به 
فضیلت اطاعت متکی هستند. او دریافت که آیشمان نه یک 
جانی به صورت آن چه که از یک جانی در ذهن داریم است 
بلکه او صرفا یک فرد معمولی است. اما این معمولی بودن بدل 

به هولناک ترین و آزاردهنده ترین جنبه ی فاعلیت این فرد شده 
است چرا که فضیلت را در اطاعت چشم و گوش بسته از امر 
باالتر و شبه الوهی دانسته و قادر نیست شر حاصل از اعمال 
قساوت آمیز و هولناکی که انجام داده است را دریابد. او یک 
جانی یا یک بیمار روانی یا یک فرد انتقام جو نبوده، بلکه او 

تنها سربازی بود که از مافوقش اطاعت کرده است. 
بنابراین چنین انسانی با سرکوب قوه ی تشخیص و احساسات 
انسانی اش به یک ابزار کشتار بدل شده است. او آزادی و فهم 
که  چه  آن  مسئولیت  و  کرده  دریغ  خود  از  را  انسانی  متقابل 

انجام داده است را به سیستم نسبت می دهد. 
نکته ای که در اندیشه ی آرنت و مضمون فیلم اخیر رسول اف 
به وجود شیطان و تجسم  این است که هر دو  مشترک است 
کارخانه ی  به  مشکوکند،  فرد  یک  خویشتن  از  بیرون  در  شر 
نقد  افراد  از  تمامیت خواه  نظام های  ربات سازی  و  ابزارسازی 
ارتقای تشخیص و قوه ی  با  قادرند  افراد  دارند و معتقدند که 
به  و  بگویند  نه  باشند  معذور  ماموری  این که  به  خود  انتقادی 
این ترتیب مسئولیت آن چه را که تاکنون انجام داده اند را بر 
عهده گیرند. بنابراین عمل فردی اعدام گران به خصوص وقتی 
که می دانند ممکن است بی گناهی را از چوبه ی دار بیاویزند از 
انتخاب  این  انجام  است. چگونگی  برخوردار  بنیادینی  اهمیت 
فردی هنگامی روشن خواهد شد که فرد خود را با کسانی که 
دیگری  جای  به  را  خود  و  کند  مقایسه  بگویند  نه  توانسته اند 

بگذارد و در نهایت به درستی تصمیم بگیرد.
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کتاب دموکراسی علیه بی عدالتی، نوشته فریبرز رئیس دانا، 
تهران  در  بیماری  اثر  بر  اخیرا  که  اقتصاددان  و  نویسنده 
دوره  از  دموکراسی  مفهوم  تدقیق  در  کتابی  درگذشت، 
باستان تا دوره ی حاضر است. این کتاب در 264 صفحه و 

توسط انتشارات علم در ایران منتشر شده است.
دموکراسی علیه بی عدالتی، شامل نه مقاله با موضوع بررسی 
مدیریت دموکراسی سیاسی با نظر به نسبت آن با تبعیض، 
نابرابری، بی عدالتی، و ظلم است. الزم است قبل از ورود 
 80 دهه ی  اوایل  در  کتاب  این  انتشار  اهمیت  بحث،  به 
نشان داده شود. اوایل دهه ی 80 اوج دوران بسط گفتمان 
است  دوره  همین  در  است.  ایران  در  دموکراسی خواهی 
مفهوم مردم ساالری دینی،  با بسط  که روشنفکران دینی 
آزادی های  روی  بر  گذاشتن  با دست  لیبرال  روشنفکران 
اقتصادی به عنوان پیش زمینه ضروری استقرار دموکراسی 
با دست  و روشنفکران حوزه ی عمومی  و روزنامه نگاران 
در  مدنی، هریک سهمی  بسط جامعه ی  بر روی  گذاشتن 
پروراندن ایده ی دموکراسی که ایده ی باب روز بوده است، 

دست می گذارند.
اهمیت کتاب "دموکراسی در مقابل بی عدالتی" در دست 
در  دموکراسی  استقرار  امکان  شروط  روی  بر  گذاشتن 
برای  دموکراسی  وجود  ضرورت  همچنین  و  اول  درجه 
تضمین  نهادهای  ایجاد  و  مردم  واقعی  حاکمیت  استقرار 

کننده ی اراده مردم، در مقابل بی عدالتی است.
مفهوم  از  برداشت خود  در صفحه ۱6  دانا  رئیس  فریبرز 

دموکراسی رو این گونه شرح می دهد: 
چگونه  که  این  و  مردم  حکومت  یعنی  دموکراسی 
یعنی  آزادی  کنند.  جایگزین  و  برگزینند  را  فرمانروایان 
آزادی فردی و اجتماعی برای همه ی فعالیت ها، بی حصر 
اجتماعی  شده ی  پذیرفته  موازین  چارچوب  در  استثنا  و 
انتخاب در  قلم و حق  بیان،  اندیشه،  و داشتن حق کامل 

لطمه  دیگران  آزادی  به  که  شرطی  به  شخحصی  زندگی 
نزند.

قدیم  یونان  از  دموکراسی،  مختلف  اشکال  ایشان  سپس 
گرفته تا قرن بیست و یکم به اختصار و بر اساس نظریه 
درباره اش  و  می برد  نام  تاریخی  دوره ی  هر  دانشمندان 

توضیح می دهد:
جان  دموکراسی  حمایتی،  دموکراسی  آتنی،  دموکراسی 
دموکراسی  شومپیتر،  وبر  دموکراسی  میل،  استوارت 
نخبه گرا، دموکراسی مشارکتی و … وی از بین این تعداد 
دموکراسی، انگشت تایید خود را بر دموکراسی مشارکتی 

می گذارد و آن را بدین گونه توضیح می دهد:
در دموکراسی مشارکتی اصل و شرط اساسی همانا آزادی 
انسان است. تا انسان آزاد نباشد نمی تواند دموکراسی را 
متحقق کند. اما انسان آزاد عمدتا انسانی است که از فقر 

و فالکت اقتصادی نجات پیدا کرده باشد.
در این کتاب دموکراسی نه کاالیی لوکس و صادراتی و 
نه حتی فرم سیاسی صرف، بلکه فرآیندی درون زا در هر 
عموم  همگانِی  مشارکت  خالل  از  باید  که  است  اجتماع 

مردم برساخته شود.

کتابخانه

□ دموکراسی علیه بی عدالتی

نام کتاب: دموکراسی علیه بی عدالتی
نویسنده: فریبرز رئیس دانا

تاریخ انتشار: 1381
انتشارات: نشر علم
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راننده، خودرو و جاده؛ ترکیب مرگ آور تصادفات در ایران 	
اجتماعی

معین خزائلی
روزنامه نگار

دوازده برابر میانگین جهانی، رتبه اول در خاورمیانه و دوم در 
آسیا به نسبت تعداد خودرو، یکی از کشورهای قعر جدول در 
توصیفاتی  این ها  ایران؛  در  میر  و  مرگ  عامل  سومین  و  دنیا 
می شود.  ایران  در  رانندگی  تصادفات  وضعیت  از  که  است 
خسارت  تومان  میلیارد   800 به  نزدیک  ساالنه  که  وضعیتی 

مالی و دستکم ۱7 هزار کشته بر جامعه ایران تحمیل می کند.
اگرچه تصادفات رانندگی ساالنه در جهان بیش از 25 میلیون 
تلفات  اما  می کند،  مصدوم  یا  کشانده  مرگ  کام  به  را  نفر 
مصدومیت های  هم  و  مرگ  )هم  ایران  در  سوانح  این  جانی 
دیگر  در  که  است  چیزی  آن  از  فراتر  بسیار  مادام االعمر( 
کشورها بر جای گذاشته می شود. به عنوان نمونه در حالی که 
است، در  در جهان  میر  و  نهمین عامل مرگ  رانندگی  سوانح 
ایران این عامل جایگاه سوم را داشته و سبب ۳0 درصد کل 

مرگ ها در ایران است.
وضعیت سوانح رانندگی از جهت خسارات جانی آن در ایران 
این کشور در میان ۱80 کشور جهان، در  به حدی است که 
قعر جدول در میان ۱0 کشور آخر از منظر امنیت جاده ای و 
ترافیک قرار دارد. فقدان همین امنیت است که سوانح رانندگی 
ایران  پزشکی-درمانی  نظام  اصلی  چالش های  از  یکی  به  را 

تبدیل کرده است.

در همین زمینه جلیل حسینی رییس چهارمین کنگره سالمت 
را  ترافیکی  حوادث  شد  برگزار  جاری  سال  دی ماه  که  مردان 
یکی از عوامل اصلی هدف قرار گرفتن سالمت مردان در ایران 
بودن  فاجعه  از  نشان  ارقام  و  اعداد  که  حوادثی  بود.  دانسته 

آن ها دارند.

آمارها چه می گویند؟
حوادث  مجروحان  و  قربانیان  به  مربوط  آمارهای  اگرچه 
برخی  در  مختلف  نهادهای  و  بوده  متغیر  ایران  در  رانندگی 
موارد آمارهای متفاوتی را ارائه می کنند؛ اما آن چه روشن است 
آن  تبع  به  و  ایران  در  رانندگی  حوادث  میزان  که  است  این 
مجروحان و قربانیان آن به حدی باالست که چند هزار اختالف 
در آمارها، صحت آن را زیر سوال نبرده و در صورت پذیرش 

کمترین آن نیز باز هم چیزی از عمق فاجعه کم نمی کند.
برای درک بهتری از میزان باالی تصادفات رانندگی در ایران 
کافی است به عنوان نمونه بدانیم تا سال ۹6 به طور متوسط 
در هر دو ساعت پنج نفر جان خود را در این سوانح از دست 
داده اند؛ یعنی روزانه 60 نفر و ساالنه چیزی بیش از 2۱ هزار 
نفر. سیاوش صحت، دبیر علمی جامعه جراحان ایران اسفندماه 
حوادث  جریان  "در  بود:  گفته  آمار  این  بیان  با   ۹6 سال 
رانندگی در ایران طی 20 سال گذشته بیش از 402 هزار نفر 
جان خود را از دست داده اند". او "مرگ زود هنگام" در نتیجه 
حوادث رانندگی را سبب از دست رفتن چهار میلیون سال عمر 

در ایران خوانده بود.
سال  از  که  بود  گفته  همچنین  پزشکی  فرهنگستان  عضو  این 
57 تا 88 بیش از 24 هزار نفر در ایران به دلیل وقوع حوادث 

در  سمند  با   405 پژو  خودرو  بین  تصادف   
خوزنیوز از  عکس  مکان؛  جنت  به  گتوند  جاده 
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رانندگی مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده اند.
به  نیز  ایران  اورژانس  رییس  کولیوند،  حال حسین  همین  در 
عنوان یکی از نهادهایی که به طور مستقیم با موضوع قربانیان 
سوانح رانندگی در ایران در ارتباط است مهر ماه سال ۹7 تعداد 

کشته شدگان این سوانح را ساالنه ۱6 هزار نفر دانسته بود.
انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال  سرانجام 
به عنوان مرجع اصلی مسئول در تصادفات رانندگی در ایران 
بهمن ماه سال جاری آمار قربانیان تصادفات رانندگی در ایران 
را "هر نیم ساعت یک نفر" اعالم کرد؛ یعنی هر روز دست کم 
48 نفر و هر سال بیش از ۱7 هزار و 500 نفر در ایران در 

نتیجه سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند.
رانندگی  و مصدومان سوانح  آمار مجروحان  میان  این  در  اما 
می شود.  فراموش  و  گرفته  قرار  غفلت  مورد  عمدتا  ایران  در 
نوع  دلیل  به  این مصدومان  از  توجهی  قابل  تعداد  آن که  حال 
مصدومیت و یا شدت آن مجبور هستند تبعات جسمی، روحی 

و اقتصادی آن را گاهًا تا آخر عمر خود تحمل کنند.
در همین زمینه سیاوش صحت، دبیر علمی جامعه جراحان ایران 
در  رانندگی  تعداد کل مصدومان حوادث  ماه سال ۹6  اسفند 
ایران در جریان 20 سال قبل از آن را بیش از چهار میلیون و 
5۹0 هزار نفر دانسته بود. حال آن که بر اساس گزارش پزشکی 
قانونی در شهریور ماه سال ۹7 به طور متوسط ساالنه نزدیک 
به ۳00 هزار نفر در ایران در نتیجه حوادث رانندگی مجروح، 

مصدوم و معلول می شوند.
مهرماه سال ۹7 نیز حسین کولیوند رییس اورژانس ایران گفته 
بود: "ساالنه نزدیک به ۳70 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی 
دچار مصدومیت شده که از میان آن ها بین ۱5 تا 20 درصد 

یعنی 60 تا 70 هزار نفر دچار معلولیت دائمی می شوند".
عین اله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور 
ناجا نیز دی ماه سال جاری با اعالم این که روزانه هزار نفر در 
اثر سوانح رانندگی مصدوم می شوند، گفته بود از این تعداد ۱0 
درصد مصدومین ویلچری می شوند. این یعنی ساالنه دستکم سه 
نتیجه تصادفات رانندگی دچار  ایران در  نفر در  هزار و 650 

معلولیت شده و ناچار به استفاده از صندلی چرخ دار می شوند.
مرگ ساالنه دستکم ۱7 هزار نفر و مصدومیت ۳65 هزار در 
حوادث رانندگی در ایران به این معنی است که ساالنه بیست 
صدم درصد از جمعیت ایران به دلیل تصادفات رانندگی کشته 
و 4 درصد مصدوم می شوند. در پایان برای درک بهتر از فاجعه 
بودن این آمار کافیست بدانیم آمار قربانیان تصادفات رانندگی 
در سوئد، سه هزارم درصد )سالیانه ۳25 کشته(، در لهستان، نه 
صدم درصد )سالیانه سه هزار و 500 کشته( و در ترکیه دوازده 

صدم درصد )سالیانه ۱0 هزار کشته( است.

عامل تصادفات رانندگی در ایران چیست؟
بی توجهی و عدم رعایت قانونی از سوی رانندگان، غیراستاندارد 
فقدان  یا  ایمنی حداقلی خودروها  بودن جاده ها، عدم  ناامن  و 
تکنولوژی مناسب نهادهای امدادی؛ این ها معمول ترین دالیلی 
است که گروه های مختلف دخیل در سوانح رانندگی به عنوان 

عنوان  ایران  در  سوانح  این  بودن  فاجعه بار  دالیل  اصلی ترین 
خودروسازی،  کارخانه های  سرزنش  با  رانندگان  می کنند. 
رانندگی  حوادث  اصلی  مقصر  را  آن ها  تولیدی  خودروهای 
قانون  رعایت  عدم  و  بی احتیاطی  خودروسازها  می دانند؛ 
پلیس هر  دلیل معرفی می کنند؛  به عنوان  را  رانندگان  توسط 
نهایتا کارشناسان از عدم  دو را مورد سرزنش قرار می دهد و 

استاندارد بودن جاده ها شکایت می کنند.
سوانح  در  موثر  اصلی  عوامل  تشخیص  در  آشفتگی  این 
که  پژوهشی  یافته های  که  است  حالی  در  ایران  در  رانندگی 
در سال ۱۳85 در ایران انجام شده نشان می دهد فقدان نیروی 
انسانی متخصص به عنوان کارشناس تصادفات و عدم تحلیل 
کارشناسانه و علمی تصادفات یکی از علل اصلی عدم کاهش 

شمار سوانح ترافیکی در ایران است)۱(. 
با این وجود اما می توان نقش سه عامل اصلی سوانح رانندگی 
در جهان یعنی عامل انسانی، عامل خودرو و عامل محیط را در 
ایران نیز مورد توجه قرار داد. به ویژه این که آمارهای ارائه شده 
از سوی نهادهای مسئول ترافیکی نشان می دهد فاجعه سوانح 
رانندگی در ایران محصول وجود ضعف های شدید در هر سه 

عامل است.

عامل انسانی
با  مرتبط  نهادهای  و  مسئوالن  سوی  از  شده  منتشر  آمارهای 
ترافیک و سوانح رانندگی در ایران نشان می دهد عامل انسانی 
بروز  در  مهمی  فوق العاده  نقش  دستکم  اصلی،  نقش  نه  اگر 

تصادفات رانندگی در ایران دارد.
عضو  و  ایران  جراحان  جامعه  علمی  دبیر  صحت،  سیاوش 
نقش  بر  تاکید  با   ۹6 سال  ماه  اسفند  پزشکی  فرهنگستان 
رانندگان به عنوان عامل انسانی در بروز تصادفات در این باره 
گفته بود: "سرعت غیرمجاز با 22 درصد، انحراف به چپ، با 
2۱ درصد، بی توجهی به مسیر با 20 درصد و عدم رعایت حق 
تقدم با حدود ۱7 درصد مهم ترین علل عمده تصادفات است".

به  توجه  عدم  همراه،  تلفن  با  صحبت  زمینه  همین  در 
خستگی  کافی،  تمرکز  و  دقت  و  نداشتن  سرعت،  محدودیت 
مواد  و  الکل  مصرف  از  ناشی  حالت های  و  خواب آلودگی  و 
سبقت  همچنین  و  مجاز  فاصله  نکردن  رعایت  روان گردان، 
غیرمجاز از قانون شکنی هایی هستند که عموما توسط رانندگان 

وسایل نقلیه موجب وقوع تصادفات رانندگی می شوند.
به طور  زمانی که  یعنی  در سال ۱۳85،  نیز که  پژوهشی  در 
متوسط در هر روز ۹ نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته 
از  تنهایی در 2۳ درصد  به  انسانی  انجام شده عامل  می شدند، 
تصادفات نقش اصلی را داشته که در 64 درصد آن بی توجهی 

راننده موثر بوده است)2(.
بر اساس آمارهای منتشر شده از پلیس راهور ناجا در بهمن ماه 
سال جاری نیز در ۳6 از تصادفات منجر به فوت ۹ ماهه اول 
سال بی توجهی راننده به جلو به دالیل مختلف به ویژه صحبت با 

تلفن همراه علت وقوع تصادف بوده است.



27

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، فروردین ۱۳۹۹

شماره ۱07

نشان  پژوهش ها  نتایج  نیز  درون شهری  تصادفات  در  حتی 
می دهد عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت 
فاصله طولی از اصلی ترین دالیل بروز تصادف هستند. به عنوان 
نمونه بر اساس پژوهشی که در مورد تصادفات درون شهری در 
اصفهان در فاصله سال های 88 و 8۹ انجام شده، این عوامل به 
اضافه سرعت و سبقت غیرمجاز از اصلی ترین دالیل تصادفات 

منجر به فوت بوده است)۳(.

عامل خودرو
به ویژه  ایران و  از علل اصلی وقوع تصادفات در  یکی دیگر 
سرنشینان،  شدید  مصدومیت های  یا  فوت  به  منجر  تصادفات 
کار  به  ایمنی  نکات  منظر  از  خودروها  بودن  استاندار  عدم 
زمینه  این  در  است.  آن  تکنولوژی  و  تولید  در  شده  گرفته 
تجهیزات  فقدان  تولید خودرو،  در  دنیا  روز  تکنولوژی  فقدان 
آلیاژی  مواد  از  استفاده  هوا، عدم  فقدان کیسه  دهنده،  هشدار 
استاندارد و همچنین عدم رعایت نکات ایمنی در تولید خودرو 

از اصلی ترین مواردی است که می توان به آن ها اشاره کرد.
نشان  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  آمارهای  نمونه  عنوان  به 
تصادفات  موارد  درصد   ۳4 در  گذشته،  سال   ۱۱ در  می دهد 
استفاده  مورد  خودروی  شدید  مصدومیت  یا  فوت  به  منجر 

خودروی پراید بوده است.
پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال 
نیز  رانندگی  و  راهنمایی 
با  جاری  سال  شهریورماه 
اشاره به نقش عامل خودرو در 
موارد فوت سرنشینان  افزایش 
از  رانندگی  تصادفات  در 
ناایمن بودن خودروهای داخلی 
خودروی  ویژه  به  ایران  در 
کرده  انتقاد  شدت  به  پراید 
به  بارها  "ما  بود:  گفته  و 
که  دادیم  هشدار  خودروسازان 

تولید خودرویی مانند پراید ایمنی مناسبی ندارد". او همچنین 
از قصد پلیس راهور مبنی بر توقف شماره گذاری پراید از سال 

آینده خبر داده بود.
توقف تولید و یا شماره گذاری خودرو پراید موضوعی است که 
تاکنون بارها در ایران از سوی مقامات دولتی و پلیس مطرح 
برای  تالش ها  تاکنون  اما  وجود  این  با  ندارد.  تازگی  و  شده 
نرسیده  سرانجام  به  خودرو  این  شماره گذاری  یا  تولید  توقف 

است.
نیز  ایران  در  پلیس راه  فرمانده  حسینی،  تیمور  حال  عین  در 
توقف  برای  پلیس  قصد  بر  تاکید  با  جاری  سال  شهریورماه 
تصادفی  هر  در  خودرو  "این  بود:  گفته  پراید  شماره گذاری 
غیرایمن دیده می شود و یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف 
شود. چرا که سهم دخالت این وسیله در سوانح منجر به مرگ 

بسیار باالست".

عامل محیط
طراحی  در  جهانی  استاندارهای  رعایت  عدم  جاده ها،  ناایمنی 
و ساخت راه ها و همچنین خرابی و آسیب دیدگی راه و عدم 
تعمیر به موقع آن از دیگر عواملی است که به عنوان علل اصلی 

تصادفات در ایران شناخته می شود.
انجام   85 سال  در  ایران  در  تصادفات  مورد  در  که  پژوهشی 
شده نشان می دهد عامل انسانی و عامل محیط )جاده و راه( به 
ایران  طور مشترک عامل نزدیک به 50 درصد تصادفات در 

هستند)4(.
نیز  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  رییس  هادیانفر،  کمال 
وقوع  در  محیط  عامل  به  اشاره  با  جاری  سال  شهریورماه 
حادثه  نقطه  هزار   ۳ از  بیش  شناسایی  از  رانندگی  تصادفات 
خیز در جاده های ایران خبر داده بود. او در عین حال با انتقاد 
حادثه خیز  راه های  تعمیر  عدم  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  از 
بهانه ای دارد  نمی دانیم دولت و وزارت راه چه  "ما  بود:  گفته 
که نسبت به رفع نقاط حادثه خیز اقدام نمی کند اما معتقدیم که 
اگر نقاط حادثه خیز به طور کامل برطرف شود، آمار تصادفات 

جاده ای کاهش چشم گیری خواهد داشت".
بودن  قدیمی  جاده،  ظرفیت  به  نسبت  باال  تردد  کم،  عرض 
ریزش  احتمال  و  بودن  کوهستانی  مسیر،  ساخت های  زیر 
نور  بودن،  برف گیر  سنگ، 
کشی،  خط  وجود  عدم  کم، 
دهنده  هشدار  تابلوهای  فقدان 
چاله  وجود  همچنین  و  کافی 
و فرورفتگی در جاده از اصلی 
به  که  هستند  مواردی  ترین 
تردد  ایمنی  کارشناسان  نظر 
خودروها در جاده های ایران را 

به شدت تهدید می کنند.
روشن  مطالب  این  به  توجه  با 
است که در ایران هر سه عامل 
و  باالترین  در  تصادفات  وقوع 
شدیدترین وجه خود فعال بوده و در بروز سوانح رانندگی نقش 
دارند. به ویژه آنکه ترکیب این سه عامل جاده های ایران را به 

تابوت هایی برای تردد وسایل نقلیه تبدیل کرده است.
پانوشت ها:

۱ - بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده ای بر اساس 
مدل های رگرسیون LR و CART، علیرضا پاک گوهر، محدثه خلیلی، محمود 

صفارزاده، فصلنامه مطالعات مدیرین ترافیک، تابستان 88
2 - همان

۳ - بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری 
اصفهان(، علی زنگی آبادی، غالمرضا شیران، خیری گشتیل، فصلنامه مطالعات 

راهور، شماره ۱7، فروردین ۹۱
4 - بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده ای بر اساس 
مدل های رگرسیون LR و CART، علیرضا پاک گوهر، محدثه خلیلی، محمود 

صفارزاده، فصلنامه مطالعات مدیرین ترافیک، تابستان 88

تصادفات  وقوع  اصلی  عوامل  از  بی کیفیت  راه های 
جوان خبرنگاران  باشگاه  از  عکس  است؛  ایران  در  جاده ای 
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مناسبات روستایی تا همین چند دهه پیش، به سیاق مناسبات 
چند قرن پیش، کامال ساده، سنتی و هم شکل با شیوه ی زیست 
جوامع ابتدایی بود. علیرغم توسعه و باال رفتن کیفیت زندگی 
در شهرها، به لحاظ رفاه، معیشت و امکانات تکنولوژیک ولی 
امکان  و  راه  نبود  و  دورافتادگی  و  پراکندگی  به  بنا  روستاها 
ارتباط با شهر، همچنان در محرومیت و محدودیت قرار دارند. 
با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در سده ی اخیر، عقب ماندگی 
مناطق روستایی بیشتر آشکار شد و در تمامی جوامع، طرح هایی 
از طرف دولت برای توسعه روستاها تدوین و ارائه شده تا در 

چند راستا سطح کیفیت زندگی روستاییان باال برود.
طبق تعریف بانک جهانی، توسعه روستایی، راهبردی است که 
برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین 
توسعه ی  میزان  به  جوامع،  اقتصادی  توسعه ی  شده است.)۱( 
بخش کشاورزی بستگی دارد. اگر چه اهداف کلی طرح های 
از  روستاییان  بهره مندی  برای  توسعه،  برنامه های  در  دولت ها 
رفاه عمومی بوده، اما عمده ترین هدف آن جهت تولید ثروت در 

بخش کشاورزی توسط روستاییان است.
نشده  محقق  چندان  روستایی  توسعه ی  نام  به  امری  ایران  در 
است. آن چه در روستاها دیده می شود یا توسعه نیافتگی است 
از  جدای  می شود.  محسوب  نامتوازن  و  ناهمگون  توسعه ی  یا 
بحث فرهنگی، اصلی ترین عنصر در توسعه نیافتگی روستاها، 
اعتبار  تخصیص  در  نابرابری  و  دولت  اقتصادی  سیاست های 
از  بودن  ذاتی روستاها و دور  این بخش هاست. محرومیت  به 
فضاهای شهری، خود امری دخیل در تشدید محرومیت است. 
پیرامونی بودن روستاها و نبود امکانات ارتباطی مدرن و حمل 
آن  متعاقب  و  آن ها  نشدن  دیده  عمده  دلیل  مناسب،  نقل  و 

بی توجهی به روستاهاست.
و  رشد  مولفه های  از  دامداری،  و  کشاورزی  که  است  مبرهن 
نیازهای  تامین  در  هم  دولتی  هر  هستند.  اقتصادی  توسعه ی 
کشاورزی  بخش  توسعه ی  به  نیاز  ثروت  تولید  هم  و  غذایی 
و مدرن و مکانیزه کردن آن دارد. اما آن چه در عمل در ایران 
اتفاق می افتد، کشاورزی سنتی است که بیشتر از انتفاع مادی 

کشاورز، به نفع تجار، دالالن و واسطه هاست.
بحران های  و  آب  بحران  و  خشک سالی  با  اخیر  سال های  در 
زیست محیطی، کشاورزی از رونق افتاده و به تبع آن معیشت 
روستاییان که درآمدشان از طریق کشاورزی و دامداری است 
به مخاطره افتاده است. این امر در سایه ی بی توجهی دولت و 
اجرایی نکردن طرح های توسعه روستایی، موجبات بیکاری و 
فقر مضاعف روستاییان را فراهم کرده است. بر این اساس اکثر 
روستاییان برای رهایی از رنج فقر و بیکاری مجبور به مهاجرت 

وجود راه مناسب، مهمترین عامل توسعه روستایی 	
اجتماعی

امیر چمنی
فعال مدنی

استان  روستاهای  از  یکی  ارتباطی  راه  شدن  مسدود 
کهگیلویه و بویراحمد بر اثر بارش باران؛ عکس از بویرنیوز
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به شهرها می شوند. این مهاجرت، تعادل زیستی و فرهنگی شهر 
و روستا را برهم می زند، ترکیب جمعیتی را دگرگون می کند، 
نسل  شدن  گسیل  با  می کند،  تعارض  دچار  را  زندگی  سبک 
جوان به عنوان نیروی کار به شهرها جمعیتی پیر در روستاها به 

جای می گذارد که توان بهره وری ندارند.
و  کشاورزی  رکود  دوران  ار  برون رفت  برای  اساس  این  بر 
توجه به روستاها، طی دوره های مختلف طرح هایی برای تحقق 
روستایی  توسعه ی  طرح  مهمترین  است.  شده  ارائه  امر  این 

"طرح هادی" است.

نابسامانی وضعیت کالبدی و کیفیت نامناسب مسکن روستایی 
بهسازی  و  اصالح  ضرورت  که  هستند  عواملی  مهمترین  از 
روستایی،  هادی  "طرح  می کنند.  بیان  را  روستایی  بافت های 
است  اقداماتی  اساسی ترین  از  یکی  سابقه  دهه  دو  از  بیش  با 
که از سال ۱۳67 تا پایان سال ۱۳8۹ برای بیش از 248۹۹ 

 ۹۹۱2 از  بیش  در  و  تهیه  روستا 
حیات  تجدید  هدف  با  روستا 
فیزیکی،  ابعاد  لحاظ  به  روستا 
اجرا  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
که  آن جا  از  است.")2(  درآمده 
برای  رسمی  سند  یک  طرح  این 
است،  روستاها  کالبدی  توسعه ی 
عمران  در  ویژه ای  نقش  می تواند 
بهبود زندگی  و  روستاهای کشور 
روستاییان ایفا کند. اما از آن جایی 
که به لحاظ نابرابری در تخصیص 
به  جدی  توجه  عدم  و  اعتبار 
مناطق  مانند  پیرامونی  محیط های 

این  عملیاتی  لحاظ  به  شهری،  حاشیه های  و  روستاها  محروم، 
طرح با کندی و ضعف اجرا شده و در بعضی مناطق به صورت 

نیمه تمام رها و فراموش شده اند.
و  امکانات  عمومی،  بودجه  از  ناچیزی  بسیار  سهم  روستاییان 
خدمات دولتی و هر آن چه که از محل درآمدهای دولت باید 
صرف تک تک افراد ساکن در کشور شود را دارا هستند. اجرا 
شدن طرح های توسعه روستایی با محرومیت زدایی از مناطق 
روستایی، موجبات رفع تبعیض و زیست نابرابر روستانشینان 
با شهرنشینان را فراهم آورده و امکان برخورداری روستاییان 
عنوان  به  که  کند  می  فراهم  را  عمومی  امکانات  و  بودجه  از 
مردمانی که تحت سیاست های مالی، بهداشتی و آموزشی یک 

دولت زندگی می کنند، باید از آن بهره مند باشند.
همین طرح ها باعث تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی، تولید 
ثروت از طریق رونق کشاورزی و افزایش تولیدات روستایی 
دستی  و صنایع  دامی  تولیدات  محصوالت کشاورزی،  از  اعم 
می شود. امکان صنعتی کردن کشاورزی و دامداری را فراهم 
می کند. مسکن های فرسوده و خطرآفرین روستایی را نوسازی 
می کند. امکانات عمومی مانند شبکه های آب رسانی، برق، گاز 
و شبکه های ارتباطی مثل راه و مخابرات را ایجاد می کند. مانع 
از برهم خوردن  به شهرها شده و مانع  از مهاجرت روستاییان 

تعادل زیست اجتماعی در روستا و شهر می شود.
در بحث توسعه ی روستایی، "آب" و "راه" از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند. وجود آب در روستاها موجب رونق کشاورزی، 
به  روستاییان  مهاجرت  از  ممانعت  و  آبادانی  ثروت،  تولید 
ارتباط  موجب  نیز  کارآمد،  جاده  و  راه  وجود  می شود.  شهرها 
با شهر، ورود تکنولوژی و برخورداری از امکانات برای رفع 

محرومیت خواهد شد.
توسعه شبکه ی ارتباطی و راه های مواصالتی به روستاها یکی 
روستاییان  حیات  بهبودی  برای  نیازمندی ها  ترین  اساسی  از 
که  روستاهایی  روستاها،  یافتگی  توسعه  بررسی  در  است. 
نزدیک به شهرها بوده یا کنار جاده ها واقع شده اند، تنها به دلیل 
روستاهای  و  یافته اند  توسعه  با شهرها  ارتباطی  راه های  وجود 
برده اند،  رنج  محرومیت  از  مردمانشان  همیشه  که  دورافتاده 
از  آن  بودن  نامناسب  یا  راه،  شبکه ی  بودن  ناموجود  دلیل  به 

چرخه ی برخورداری از امکانات عمومی حذف شده اند.
جغرافیای ایران از حیث کوهستانی بودن و پراکندگی روستاها 
یکی  العبور،  مسیرهای صعب  در 
نبود  دلیل  به  بحران زا،  مناطق  از 
ارتباطی  راه های  مناسب  شبکه ی 
هر  مساله  همین  است.  روستایی 
سیل،  مثل  بحران هایی  در  سال 
زلزله، بارش برف و ریزش کوه ها 
می شود.  بحران  تشدید  موجب 
و  آذربایجان  مناطق  از  برخی  در 
روستاهای  از  بسیاری  کردستان، 
دورافتاده در فصل بارش برف، به 
دلیل بسته بودن راه، ارتباطشان با 
شهرها که ضروری و حیاتی است، 
از  هم  امر  همین  می شود.  قطع 
جنبه ی بهداشت و سالمت، هم از لحاظ آموزش و هم از جنبه ی 
دچار  را  روستاییان  خانوار،  مصرفی  اقالم  تهیه ی  و  معیشت 
مشکل می کند. مضاف بر این، رفت و آمد پزشک یا معلمان 
غیر مقیم به این مناطق را دچار مشکل کرده و زیست آن ها را 
مختل می کند. طبق اخبار و گزارش های منتشر شده، هر ساله 
چند ده نفر به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی در روستاها و بسته 
به مراکز درمانی، جان  اعزام فرد  ناممکن بودن  بودن راه ها و 

خود را از دست داده اند.
به  کردستان  و  آذربایجان  محروم  و  دورافتاده  روستاهای  در 
بودن  از مسائل درمانی که بسته  بودن، گذشته  دلیل برف گیر 
رفت  می شود،  امر  این  از  از  مانع  استاندارد،  راه های  نبود  یا 
مدرسه ی  به روستایی که  از روستاها  نیز  دانش آموزان  آمد  و 
مادر آن جا قرار دارد دچار مشکل می شود. هر سال اخباری از 
حمله ی گرگ ها، ماندن زیر بهمن، گم شدن در مسیر و از این 

دست اتفاقات برای دانش آموزان این مناطق گزارش می شود.
مردمان  نیز  معموالن(  و  )پلدختر  لرستان  از  بخش هایی  در 
سوی  آن  در  شدن  واقع  دلیل  به  ابراهیم آباد  مثل  روستاهایی 
رودخانه و نبود پل برای ارتباط با این سوی رودخانه، مردم به 
"گرگر" استفاده می کنند که هم خطر  نام  به  ابزاری  از  ناچار 
سقوط به رودخانه و غرق شدن را دارد، هم این که عمدتا مردم 
انگشتان خود را الی قرقره ی "گرگر" و سیم بکسل از دست 

می دهند.

روستای ابراهیم آباد، روستایی روبروی شهر معموالن که با 
انگشتان قطع شده مردمش شناخته شده است، چرا که مردمانش 
با وسیله ای به نام "گرگر"رفت وآمد می کنند؛ عکس از تسنیم
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باید ته دنیا دانست و بن بستی که در  روستاهای دورافتاده را 
برای هیچ کس  مردمانشان  زندگی  آن گرفتار شده اند. گویی 

اهمیتی ندارد و هیچ وقت دیده نمی شوند.
در سال ۹8 که سیل و زلزله های متعدد در آن رخ داد، بررسی 
وضعیت مناطق خسارت دیده و آسیب دیده از دو منظر حائز 

اهمیت است.
یک: مستحکم نبودن خانه های روستایی و حاشیه ای در شهر

بودن  صعب العبور  و  روستاها  دورافتادگی  و  پراکندگی  دو: 
راه های ارتباطی

مثل سیل  طبیعی-انسانی  بحران های 
جا  هر  است.  طبقاتی  کامال  زلزله  و 
پول و امکانات و توجه دولت هست، 
کمترین آسیب را می بینند، هر جا فقر 
و محرومیت و فراموشی توسط عمال 
می دهد.  رخ  ویرانی  هست،  دولت 
هیچ برجی در باالشهر بر اثر زلزله فرو 
نمی ریزد و هیچ خانه ای زیر سیالب 
مدفون نمی شود. اگر آسفالت خیابانی 
فورا  بردارد،  ترک  مناطق شهری  در 
وقت  هیچ  اما  می شود،  بازسازی 
چرخ  بارش،  فصل  در  که  روستایی 
هیچ ماشینی روی گل و الی راه اش 
را  مسیر  ساعت ها  باید  و  نمی چرخد 

پیاده طی نمود، دیده نمی شود.
مستحکم نبودن خانه ها:

می دهد،  رخ  زلزله ای  وقت  هر 
در  حاشیه ای  مناطق  و  روستایی  مناطق  را  آسیب ها  بیشترین 
ندرت دیده شده است که  به  بافت شهری،  شهرها می بینند. در 
وارد  آن ها  به  جدی  آسیب  دیوارها،  جزیی  خوردن  ترک  جز 
اما  بدهد.  دست  از  را  جانش  و  مانده  آوار  زیر  کسی  یا  شده 
خانه های روستایی به دلیل خشتی و نامستحکم بودن سازه ها، 
با لرزه های زلزله، یا کامل تخریب می شوند یا به دلیل آسیب 
اتفاق سال هاست که  این  قابل سکونت می شوند.  جدی، غیر 
تکرار می شود. حداقل در ۳0 سال اخیر، در زلزله های رودبار، 
بم، آذربایجان، کرمانشاه و در سال اخیر زلزله ی میانه و قطور، 
ویرانی های به بار آمده، تخریب ها و کشته شدگان تماما مربوط 
به خانه هایی بوده است که  به مناطق روستایی، آن هم متعلق 
همین  در  است  ذکر  قابل  داشته اند.  گلی  و  خشتی  سازه های 
روستاها، خانه هایی که ساختمان آن تجدید بنا شده و با آجر و 
سیمان )حتی غیر مهندسی( ساخته شده بود تخریب کامل اتفاق 
نیفتاده بود و هم ساکنین آسیب ندیده بودند و هم لوازم زندگی 
بودجه  زلزله،  هر  از  بعد  بود.  نشده  نابود  و  نمانده  آوار  زیر 
گرفته  نظر  در  زده  زلزله  مناطق  برای  بازسازی  هزینه های  و 
جای  به  و  زلزله،  از  قبل  هزینه ها  این  نصف  اگر  که  می شود 
بازسازی به نوسازی اختصاص یافته بود، عالوه بر صرفه جویی 
در هزینه ها، هیچ خانواده ای چهره ی مرگ را به روی عزیزان 
خود نمی دید و هیچ مادری سیاه پوش نمی شد. وجه انسانی این 
امر، مهم تر از جنبه ی مادی آن است. اما چگونه است که همین 

"جان" وقتی بدیهی ست در آینده با یک تکان و لرزه قربانی 

خواهد شد، قبل از فروریختن آوار، عزیز پنداشته نمی شود؟
مشابه همین اتفاق در سیل های گلستان )آق قال و گمیشان(، 
رخ  هم  بلوچستان  و  سیستان  و  معموالن(  و  )پلدختر  لرستان 
بودند  مدفون شدند، روستاهایی  زیر سیل  داد. بخش هایی که 
امکان  آن  هر  که  داشتند  قرار  رودخانه هایی  مجاورت  در  که 
طغیان داشت، اما هیچ وقت ساماندهی و جابجایی برای مصون 
انجام نگرفته بود. همچنین محالتی که  ماندن از خطر سیالب 
رعایت  بدون  شهرها،  حاشیه های  در 
اصول شهرسازی و مدیریت فاضالب 
شهری و آب های سطحی ساخته شده 

بودند، بیشترین آسیب را دیده اند.
صعب العبور بودن راه ها:

مواصالتی،  راه های  بودن  نامناسب 
عادی،  شرایط  و  معمول  مواقع  در 
دسترسی به روستاها را دچار مشکل 
می کند و رفت و آمد مردم و دسترسی 
به امکانات را مختل می کند. حال در 
مواقع بحرانی مثل سیل و زلزله، این 
بغرنج  و  آمده  بحران  مدد  به  نقص 
می کند.  تشدید  را  وضعیت  بودن 
چنان چه ذکر شد، عمده ترین آسیب ها 
در مناطق روستایی اتفاق می افتد. با 
هم  آن  روستاها،  پراکندگی  به  توجه 
روستاهایی با راه های خاکی و مالرو، 
مانع از امدادرسانی به موقع می شود. 
در  تاخیر  دلیل  به  افتاده  اتفاق  بارها 
انسانی جان خود را  به مناطق حادثه دیده،  رسیدن امدادگران 

از دست داده است.
همانطور که دولت در توجیه عدم بازسازی خانه های روستایی، 
بحث کمبود بودجه و باال بودن تعداد خانه های روستایی را که 
دولت وظیفه ی حمایتی برای نوسازی را بر عهده دارد، مطرح 
می کند. در بحث راهسازی روستاها نیز بهانه هایی دارد که هر 

یک عدول دولت از وظایف قانونی اش را نشان می دهد.
زندگی  آن  در  خانوار   ۱۳ که  روستایی  برای  می گویند  مثال 
و  زیرسازی  هزینه ی  کیلومتر   40 نمی کند  صرف  می کنند، 
آسفالت آن کنیم. انگار آن ۱۳ خانوار روستایی انسان نیستند و 
حق و سهمی از بودجه ی عمومی را ندارند. اما همین دولت برای 
مناطق ویالیی که در دل جنگل و طبیعت به دست ثروتمندان 
ساخته شده، بهترین راه ها را می سازند. در تکمیل همین بحث، 
فقط کافی ست به روستاهایی که در همجواری آن ها "معدن" 
یا کارخانه ای وجود دارد نگاهی انداخته شود. در کمترین زمان 
آن جا  در  راهسازی  برای  طرحی  هیچ  که  روستاهایی  ممکن 
وجود نداشت، به مدد وجود معدن صاحب راه می شوند. چون 

سرمایه در آن جا جریان دارد.
پانوشت ها:

1- World Bank. (1975). "Rural Development: Sector 

Policy Paper", Washington, DC. World Bank

2 - نخعی، مهدیه - نقش طرح هادی روستایی در توسعه کالبدی روستایی؛ ۱۳۹5

رفت وآمد سخت  دانش آموزان روستای داغ کندی منطقه 
شهروند از  عکس  شرقی؛  آذربایجان  در  چاراویماق 
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به  را  مسئله  صلح،  خط  پرسش های  بیشتر  پاسخ  در 
از  هوایی  ناوگان  خصوص  در  می دهد.  ارجاع  تحریم ها 
می گوید  نو  هواپیمای  خرید  بر  تحریمی  خاص  شرایط 
را  پرسش ها  که  است  باور  این  بر  هم  اکثر حوزه ها  در  و 
نیازمند  حوزه  این  در  ما  چون  بدهد.  جواب  باید  "دولت 

نیستیم!" خاصی  قانون  به 
اول  رئیس  نایب  بیوکی،  موسوی  ابوالفضل  سید 
اسالمی  شورای  مجلس  دهم  دوره ی  عمران  کمیسیون 
می آید  )صدوق/یزد(  یزد  انتخابیه  حوزه  از  او  است. 
فراگیر  ائتالف  لیست  در  دهم  مجلس  انتخابات  در  و 
خط  ماهنامه  است.  داشته  حضور  دوم،  گام  اصالح طلبان؛ 
به  کشور  در  نقل  و  حمل  سوژه  با  شماره  این  در  صلح 
او  جایگاه  به  توجه  با  تا  رفت  مجلس  نماینده  این  سراغ 

با وی در این حوزه  در کمیسیون مرتبط، پرسش هایی را 
مطرح کند. پرسش هایی که او در پاسخ به آن ها مصر بود 
نداریم  کشور  در  حوزه  این  در  قانون گذاری  مشکل  که 
به  پاسخ  در  او  شود.  مطرح  دولتی ها  با  باید  مسائل  و 
و  حمل  رانندگان  خودمالکی  مسئله  خصوص  در  پرسشی 
نقل باری در کشور هم گفت که "بحث خودمالکی را هم 
بکنند.  حل  خودشان  بتوانند  باید  حقوقی  شرکت های  در 
داشته  خودشان  برای  تعریفی  باید  مسئله  این  از  یعنی 

باشند".

مشروح گفتگوی خط صلح با این نماینده مجلس در ذیل 
می گذرد: نظرتان  از 

کنیم.    شروع  کشور  در  نقل  و  حمل  ناوگان  عمر  از 
ناوگان  مسئله  مثال طرح  انجام شده  علی رغم تالش های 
توسط  نقل  و  از چالش های حمل  عنوان یکی  به  هوایی 
اتفاق  که  می رسد  نظر  به  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
چه  مجلس  و  چیست  شما  نظر  نیافتاده.  جدی ای 

  مشکل متوجه تحریم هاست! 	
 در گفتگو با نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس

گفتگو 

گفتگو از سیامک مالمحمدی
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بکند؟ می تواند 

هوایی  ناوگان  در حوزه  کنیم.  قسمت بندی  باید  را  مسئله 
ما  است که  این  مسئله  نقل،  و  ناوگان حمل  بحث عمر  و 
هستیم  تحریم  چون  و  بخریم  نو  هواپیمای  بتوانیم  باید 
ما  که  است  این  دیگر  راه  بکنیم.  کاری  چنین  نمی توانیم 
باید به هواپیمای دست دوم رو بیاوریم که آن هم شرایط 
بر  کلی  طور  به  بخریم.  بتوانیم  که  دارد  را  خودش  ویژه 

است. تحریمی حاکم  ما شرایط خاص  هوایی  ناوگان 
سبک تر  قدری  مسئله  ریلی،  ناوگان  و  قطار  حوزه  در 
خودکفا  حوزه  این  در  قطعات  از  برخی  در  ما  است. 
شده ایم. تکنولوژی ساخت برخی از قطعات را هم نداریم 
و در این حوزه هم مشکل تحریم ها را داریم. اما در بقیه 
برخی  از  غیر  به  و  داشته ایم  خوبی  پیشرفت های  حوزه ها 
خط  در  پیش روی  حال  در  که  گفت  می توان  قطعات 
باب  چون  ریل  حوزه  در  من  نظر  به  هستیم.  خودکفایی 

برسیم. کامل  خودکفایی  به  می توانیم  شده،  بسته  خرید 
بسیار  وضعیت  اتوبوس ها  و  جاده ای  نقل  و  حمل  در 
فرسوده  ناوگان  نام  به  مشکلی  و  داریم  روان تری 
از  برخی  در  حال  هر  به  منتهی  نیست.  ما  گریبان گیر 
در  اما  می کنند.  کار  هنوز  قدیمی  اتوبوس های  خطوط، 
قابل  نمره  و  نیست  فرسوده  ما  ناوگان  ما  اصلی  خطوط 
باید  را  مسائل  این  البته  داد.  آن ها  به  می توان  قبولی 
به  نیازمند  حوزه  این  در  ما  چون  بدهد.  جواب  دولت 

نیستیم! خاصی  قانون 

مواجه    خودمالکی  با  زمینی  سنگین  نقل  و  حمل  در 
که  است  امری  شرکت محوری  که  حالی  در  هستیم. 
جلوی  که  شده  شناخته  رسمیت  به  کنونی  دنیای  در 
آیا تالشی  این حوزه را هم می گیرد.  مجوزهای سوری 
برای حل این معضل حمل و نقل زمینی در ایران شده 

است؟

است  باری  یکی  داریم.  سنگین  نقل  و  حمل  نوع  دو  ما 
به  توجه  با  مسافری  حوزه  در  مسافری.  دیگری  و 
شرکت هایی که هست، اگر خودمالکی هم باشد در درون 

می شود. تعریف  شرکت ها 
هم  بار  نقل  و  حمل  بر  حاکم  سیستم  بار،  بحث  در  اما 
بشوند.  تشکیل  شرکت ها  که  می رود  سمت  همین  به 
که  شده اند  تشکیل  غیره  و  استانی  مختلف  تعاونی های 
برای  مسئله  این  می کنند.  شرکت  مناقصات  در  آن ها 
سامان دهی حمل و نقل بار صد در صد الزم است. این که 
استانی  هر  در  تعاونی،  شرکت های  یا  باشد  خودمالکی 

به تفاهم می رسند. ولی برای سامان دهی آن اگر  خودشان 
خیلی  بروند  حقوقی  شخصیت های  و  شرکت ها  سمت  به 

بکنند.  کار  می توانند  روان تر 
حقوقی  شرکت های  سمت  به  باید  قطعا  بار  حوزه  در 
حقوقی  شرکت های  در  هم  را  خودمالکی  بحث  برویم. 
باید  مسئله  این  از  یعنی  بکنند.  حل  خودشان  بتوانند  باید 
تعریفی برای خودشان داشته باشند. این تعریف در بخش 
انجام  می گیرند  شکل  که  شرکت هایی  در  و  خصوصی 

می شود. 
است.  اجرایی  شیوه های  بلکه  نیست  قانون  هم  مسئله 
حمل  که  ماشین هایی  میزان  است.  بار  ساماندهی  مسئله 

بار موجود در کشور است. از  بیشتر  بار می کنند، 

یکی از طرح های مطرح در توسعه ی بخش هوایی و   
شهرسازی  و  راه  وزیر  که  است  لیزینگ   ریلی،  بخش 
شما  نظر  به  است.  کرده  تاکید  موضوع  این  بر  بارها 
نقل  حمل  و  توسعه  به  می تواند  طرح  هایی  چنین  چقدر 

کند؟! کمک  کشور 

در  مسئله  است.  مالی  روش  یک  و  ابزار  یک  لیزینگ 
ناوگان، خرید هواپیمای  نقل هوایی و عمر  حوزه حمل و 
تحریم ها  دلیل  به  فعلی  وضعیت  در  آن  باب  که  است  نو 
خرید  آن  دوم  راه  گفتم  که  همان طور  است.  بسته 
دارد.  شرایطی  هم  آن ها  که  است  دوم  دست  هواپیمای 
شرایط  به  و  باشد  قابل  می خریم  که  هواپیمایی  این که 
آن  پرداخت  روش  این که  باشد.  نزدیک  نو  هواپیمای 
روش های  یا  باشد  تعهدی  باشد،  نقدی  باشد،  لیزینگ 
مسئله  و  بحث  است.  مالی  منابع  تامین  بحث  آن  دیگر، 
آن  در  که  است  نو  هواپیمای  جایگزینی  و  خرید  ما 

داریم. محدودیت 

صندوق    تشکیل  با  پیشتر  مجلس  نمایندگان 
و  زیرساخت  توسعه  منظور  به  ونقل  حمل  توسعه ی 
چنین  کرده اند.  موافقت  کشور  نقل  و  حمل  ناوگان 
توسعه  به  می  تواند  چقدر  مجلس  سوی  از  مصوبه  ای 

نقل کشور کمک کند؟ حمل  و 

این هم یک روش مالی است و ما در روش مالی مشکلی 
نداریم. با یکی از روش های موجود می توان کار را انجام 
داد. یا از طریق صندوق یا لیزینگ یا بورس یا روش های 
می تواند  روشی  هر  و  است  جداگانه ای  بحث  این  دیگر. 
خارجی  وجود  جنس  آن  که  است  این  بحث  ولی  باشد. 
حوزه  در  مشکلی  ما  خرید.  را  آن  بتوان  و  باشد  داشته 
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هم  حوزه  این  در  قانون  به  نیاز  نداریم.  آن  مالی  تامین 
نداریم. این که مشکل هست یا نیست بحث دیگری است. 
خریدها  از  برخی  در  ما  هاست.  تحریم  بحث  مشکل 
حوزه  در  خصوص  به  می خوریم.  بر  تحریم  مشکل  به 
این که یک شریک اصلی شرکت های  به  با توجه  هواپیما. 
یا خود شرکت در آمریکاست، ما  هواپیمایی، آمریکاست 
دیگری  تحریم های  و  می خوریم  بر  آمریکا  تحریم های  به 

نداریم.

برویم.    نقل  و  در حوزه حمل  بحث سوخت  به سراغ 
مثال  دیگر  سویی  از  است.  ارزان  سوخت  می گویند 
با گرانی سوخت و  و  دارند  نظر دیگری  کامیون داران 
هم  بارها  کرایه  هستند.  روبرو  دیگر  مسائل  و  قطعات 
به  می کند.  اضافه  بار  قیمت  به  همین  به  می شود  گران 
پیش بینی  راه حلی می شود  باید کرد؟ چه  نظر شما چه 

کرد؟

سوخت گران نشده و دولت سعی کرده قیمت آن را ثابت 
نگه دارد. قیمت سوخت در حوزه حمل و نقل ثابت مانده. 
مانند قطعات  دارد؛  بعدی وجود  هایی  آیتم  این حوزه  در 
آن ها  شدن  گران  بله  که  موارد  دیگر  و  الستیک  یدکی، 
بشود  کنترل  چطور  این که  است.  گذاشته  تاثیر  مسئله  در 
چون  بدهند.  جواب  باید  دولت مردان  که  است  پرسشی 
قانون گذاری  حیطه ی  در  و  است  اجرایی  بحث ها  این 

 . نیست

نظر شما را به عنوان نماینده مجلس می خواهم بدانم.  

اما  است.  گذاشته  را  تاثیرش  این ها  که  کردم  عرض  من 
است.  رفته  باال  خب  چرا؟  بدانید  می خواهید  شما  این که 
تغییر  بازار  در  دستمزد  جمله  از  چیزها  خیلی  وقتی 
از  برخی  می رود.  باال  هم  قطعات  تولید  هزینه  بکند، 
آن ها  ارز  تغییر  با  که  دارد  ارزی  وابستگی  هم  قطعات 
با  ما  الستیک  مسئله  در  مثال  یعنی  می کنند.  تغییر  هم 
مشکل  از  بخشی  هم  آن  هستیم.  روبرو  موضوع  همین 
داخلی  تولید  در  که  هم  بخشی  و  تحریم هاست  متوجه 
می شود.  ایجاد  مشکل  است  محدود  ظرفیت  چون  است، 
ولی دولت  داریم.  و  داشته  در الستیک  را  قیمت  تغییر  ما 
موضوع  داخلی  تولید  افزایش  و  واردات  با  کرده  سعی 
در  بکند.  مدیریت  توانسته  حدی  تا  اما  کند.  مدیریت  را 
بحث الستیک و قطعات، به طور مشخص الستیک، دولت 
اولویت  این مشکل آن را جزو کاالهای دارای  برای حل 
گذاشت که به آن ارز دولتی تعلق بگیرد و با این سیاست 

بکند.  کنترل  را  ها  قیمت  از  قسمتی  توانست 

ساالنه تعداد زیادی از شهروندان به دلیل تصادفات   
به نظر  ایام نوروز.  جاده ای فوت می کنند. خصوصا در 
به  می توان  را  مشکل  همه  آیا  کجاست؟  مشکل  شما 
ما  راه های  آیا  دانست؟  منحصر  رانندگان  خطای 

چیست؟ شما  نظر  ندارند؟  مشکل 

کاهش  با  کرونا  مسئله  دلیل  به  امسال  نوروز  در  ما  البته 
در  ماندن  مبنا  و  بود  خواهیم  روبرو  سفرها  تعداد  شدید 
برگزار کنیم.  باید  نوروز را  از  خانه است و مدل دیگری 
روبرو  عوامل  از  مجموعه ای  با  ما  هم  تصادفات  مورد  در 
دارند.  را  خودشان  جای  هم  عوامل  از  کدام  هر  هستیم. 
ایمنی  وضعیت  دوم  خودروهاست.  کیفیت  مسئله  یکی 
رانندگان  آموزش  سوم  زیرساخت هاست.  و  جاده ها 
جاده ای  نقل  و  حمل  بر  نظارتی  مختلف  عوامل  است. 
مستقیم  نظارت  یا  نظارتی  دوربین های  از  اعم  هست.  هم 
دخیل  تصادفات  تعداد  در  که  است  عواملی  این ها  پلیس. 
طبیعی  شده،  کم  جاده  روی  بر  بار  وجود  چون  است. 
کاهش  سال  از  مقطع  این  در  ما  تلفات  تعداد  که  است 
فال  به  را  این  جهت  این  از  داشت.  خواهد  چشم گیری 
سال  در  سفرها  شروع  در  امیدواریم  و  می گیریم.  نیک 
نقاط  در  مثال  ما  بکنیم.  رفع  را  مشکالت  این  ما  آتی 
در  شهری،  بین  جاده های  و  آزادراه ها  بحث  یا  حادثه خیز 
نقاط هم  از  بسیاری  داریم. در  حوزه زیرساخت ها مشکل 
پیشرفت های  است.  افتاده  اتفاق  جاده ها  کردن  دوبانده 

داشته ایم.  خوبی هم در حوزه زیرساخت های جاده ای 

تالش های    مواجهیم.  کشور  در  کرونا  مشکل  با 
و  حمل  ناوگان  کردن  عفونی  ضد  برای  هم  بسیاری 
نقل مسافر در کشور شده. نظر شما چیست؟ آیا کافی 

است؟

در  است.  شده  کم  بسیار  ترافیک  که  هوایی  حوزه  در 
میدانی  بازدیدهای  هم  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راه آهن 
تذکر  که  بوده  ایراداتی  داشتیم،  مستقیم  صورت  به  که 
رعایت  خیلی  هم  مردم  خود  این که  به  توجه  با  شده.  داده 
اجراست.  حال  در  قبولی  قابل  حد  تا  کار  این  می کنند، 
به  بدهند.  ادامه  را  ها  رعایت  که  هستند  مردم  ماجرا  بقیه 

قابل قبول است.  به صورت کلی  نظر من 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.  
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به  توجه  روزنامه نگار،  عنوان  به  ما  امروز  رسالت  بزرگ ترین 
که  است  جامعه  فرودست  و  محروم  قشر  مشکالت  و  مسائل 
تعداد  بر  روز  هر  آمده  پیش  اتفاقات  با  روزها،  این  متاسفانه 
با  زراندوز  حاکمان  روزها،  این  گرچه  می شود.  افزوده  آن ها 
اختراع واژه هایی همچون قشر کم درآمد و کم برخوردار، سعی 
در کتمان این حقیقت داشته و محرومیت را معموال به برآورده 
می کنند.  تعریف  کفایت  حد  به  بشر  اساسی  نیازهای  نشدن 
اما باید از آنان این سوال پرسیده شود که به راستی نیازهای 
اساسی از نظر آن ها کدام است و این که تا چه حد از تامین این 

نیازها، از نظر آن ها کافی است؟
این در حالی است که در ارائه تعریف حداقلی از محرومیت، 
به عواملی اشاره می کنند که موجبات بقا و حیات آدمی است 
و تعریف حداکثری  از محرومیت را، رفع نیازهای بشر عنوان 
کرده و به آن استناد می کنند. هرچند نباید فراموش کرد که در 
شرایطی  در  نیز  محرومیت  تعریف  ایدئولوژیک  حکومت های 

خاص خود صورت می گیرد و غالبا تعاریفی از محرومیت ارائه 
آمیخته  درهم  نیز  ایدئولوژیکی  و  دینی  عقاید  با  که  می شود 

است.
این عقاید نیز همواره درآمخیته شده از چیزهایی است که یا از 
فیلسوفان یونان عاریت گرفته شده اند و یا به آموزه های دینی 

ـ  اسالمی اشاره دارند.
شاید برای همین است که تعریف شان از محرومیت یک چیز 
مبهم من درآوردی میان آرمان شهر فیلسوفان یونانی و مدینه 
نمود  واقعی هرگز  دنیای  در  است که  دینی  آموزه های  فاضله 

خارجی نداشته و همواره به صورت مبهم بیان می شود.
اما در چنین شرایطی، محققان علوم اجتماعی عوامل مختلفی 
مهم ترین  دانسته اند که  موثر  فقر و محرومیت  را در گسترش 
آن ها عمران منطقه ای ، آموزش و پرورش و اعطای کمک های 

دولتی است.
تحقق  که  دریافت  می توان  عامل  سه  این  به  دقیق  نگاهی  با 
و  راه ها  توسعه  به  نیازمند  آن ها،  این  از  یک  هر  حداکثری 
برقراری  تاریخ،  طول  در  که  چرا  است.  ارتباطی  مسیرهای 
ارتباط میان نقاط مختلف، یکی از ضرورت های اساسی جوامع 
راه های  ایجاد  طریق  از  تنها  نیز  امر  این  که  شده  محسوب 

ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی امکان پذیر بوده است.
این در حالی است که این نیاز در شرایط کنونی، برای حضور 
درعرصه اقتصاد جهانی به صورت ویژه ای نمود پیدا کرده است. 

راه که نباشد، صندوق های رای پرواز می کنند! 	

اجتماعی

فریبرز کالنتری
روزنامه نگار

صندوق های اخذ رای با یک فروند بالگرد به مناطق سخت گذر و کوهستانی 
دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ منتقل شد؛ عکس از صدا و سیما
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وجود شبکه حمل و نقل مناسب و مطلوب به منظور دست یابی 
برای  نیازهای زیرساختی  از مهم ترین  مناطق مختلف کشور  به 

توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
ایجاد شبکه ای مطمئن و ایمن به منظور تردد و جا به جایی مسافر 
نقلیه  وسایل  مشخصات  و  رانندگان  ویژگی  به  توجه  با  کاال  و 
و  راه آهن  که  حالی  در  می آید.  شمار  به  ناپذیر   اجتناب  امری 
قادرند نقش مهمی را در توسعه مناطق مجاور  راه های شریانی 
ایفا کنند، اما نیاز به شبکه راه های روستایی که در سلسله مراتب 
به  ناپذیر  اجتناب  امری  دارند،  برعهده  را  دسترسی  نقش  راه ها 

شمار می آید.
همان طور که هر نقطه از بدن انسان به وسیله شبکه مویرگ ها، 
 رگ ها و شاهرگ ها به مرکز بدن یعنی قلب مربوط می شوند و 
در  که  نیز  کشور  یک  می شود،   حیات  ادامه  باعث  ارتباط  این 
حکم یک ارگان زنده است، برای ادامه حیات و توسعه روابط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نیازمند شبکه گسترده ای از 
بتواند تمام  راه های روستایی، فرعی، اصلی و شاهراه هاست که 
بخش های مختلف کشور را به هم متصل کند. در این میان، راه 
نقش  ایفای  بدن  در  مویرگ  همانند  کشور  در  روستایی  های 

می کنند.
در  عمده ای  سهم  روستایی  راه های  که  کنیم  فراموش  نباید 
پیشرفت مناطق محروم دارد. در گذشته روستاها یک واحد بسته 
اقتصادی و دارای سفرهای محدود بودند. اما توسعه روستاها و 
اجرای برنامه های سیاست توسعه روستایی، باعث افزایش سفرها 

شده است.
بخش  تقویت  الزمه  که  است  این  دیگر  اهمیت  حایز  نکته 

کشاورزی، دامی و در نهایت ایجاد 
مستلزم  کشور  هر  غذایی  امنیت 
راه های  شبکه  از  برخورداری 

روستایی مناسب است.
یک  برخورداری  صورت  در 
از راه های روستایی مناسب  منطقه 
به جایی  عالوه بر کاهش زمان جا 
نیز  کاال  حمل  هزینه  محصوالت،  
امر  این  که  یافت  خواهد  کاهش 
کاالها  قیمت  بر  خود  خودی  به 

تاثیرگذار است.
سکونت  دلیل  به  نیز  ما  کشور  در 
بیش از ۳0 درصد جمعیت کشور 

در نقاط روستایی و وجود سکونتگاه های متعدد روستایی،  رفع 
اولویت های  و  نیازها  مهم ترین  از  می تواند  روستاییان  نیازهای 

یک توسعه کامل و پایدار محسوب شود.
مجلس  انتخابات  برگزاری  با  همزمان  که  است  حالی  در  این 
برگزاری  نحوه  به  اشاره  با  نظامی  فرماندهان  از  یکی  یازدهم، 
را  شرایطی  بتوانند  این که  برای  که  بود  کرده  اشاره  انتخابات، 
برای حضور مردم در انتخابات ایجاد کنند مجبور شده اند به 270 

نقطه از کشور به صورت هوایی صندوق های رای را اعزام کنند، 
چرا که هیچ راه روستایی برای رساندن این صندوق ها به آن جا 

وجود نداشته است.
در شرایطی که از انقالب اسالمی 40 سال می گذرد، به اعتراف 
برخی از مسئوالن هنوز هم بسیاری ازمناطق روستایی در چنین 
وضعیتی قرار دارند که عبور و مرور زمینی و برقراری ارتباط 
شرایطی  چنین  در  نیست.  امکان پذیر  برای شان  نقاط  دیگر  با 
محرومیت های  با  بزرگ  و  کوچک  روستاهای  از  بسیاری 
بودن  ناشناخته  واسطه  به  تنها  که  بود  خواهند  مواجه  بسیاری 
درصد  تواند  نمی  کس  هیچ  آن ها،   با  ارتباط  برقراری  عدم  و 

محرومیت و عقب ماندگی این روستاها را برآورد کند.
مانند  باالدستی  اسناد  اکثر  در  که  آن جاست  تا  اهمیت  این 
ویژه ای  تاکید  توسعه  برنامه های  و  اسالمی  چشم انداز جمهوری 

به بازسازی و گسترش راه های روستایی شده است.
بند چهارم سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران،  به برخورداری 
توزیع  برابر،   فرصت های  اجتماعی،   تامین  رفاه،   سالمت،  از 
فقر،  از  گرفتن  فاصله  و  خانواده  نهاد  استحکام  درآمد،  مناسب 
فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب، تاکید دارد.

همچنین در جزء 8 بند ۱۹ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، 
به "رفع محرومیت ها به ویژه در مناطق روستایی کشور" اشاره 
و ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع 
فقر به وسیله ی تقویت زیرساخت های مناسب تولید، ذکر شده 

است.
بدیهی است همه این الزامات قانونی بدون وجود راه های ارتباطی 
مناسب و مطمئن و در واقع دسترسی آسان و سریع به مناطق 
در  این  نیست.  امکان پذیر  محروم 
راه های  گسترش  که  است  حالی 
شرایط  ایجاد  منظور  به  روستایی 
میان  ارتباط  برقراری  برای  مناسب 
روستاهای کشور و همین طور شبکه 
کمترین  صرف  با  کشور،  راه های 
هزینه امکان پذیر است به نحوی که 
اقتصادی  اجتماعی،   نیازهای  آن  در 
کامل  طور  به  نیز  زیست محیطی  و 

رعایت شده باشد.
با این حال، رفع نیازهای روستاهای 
کشور، حمل و نقل ایمن و طراحی 
و  مالی  های  امکان  اساس  بر 
اعتبارات قابل دسترس از جمله مواردی هستند که در خصوص 

مدیریت پروژه های در این خصوص باید مد نظر قرار گیرند.
هر چند در سال های اخیر اعتبارات احداث و بهسازی راه های 
روستایی افزایش یافته، اما تخصیص بهینه و مناسب منابع برای 
تحقق این امور به دلیل نبود نظارت های دقیق هرگز انجام نشده 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  حتی  مسئوالن  که  آنجا  تا  است 

ساده نیز،  نیازمند به کارگیری خدمات هوایی هستند!

یک راه روستایی در شهرستان سقز
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در دهه های اخیر مساله ی ترافیک و مشکالت حمل و نقل تبدیل به 
یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسائل و نگرانی های روز 
دنیا به خصوص در کالن شهرهای پر جمعیت شده است. این مساله 
در حجمی گسترده هزینه های هنگفتی را بر شانه ی مردم و دولت ها 
گذاشته است. این در حالی است که بسیاری از این شهرها نه تنها 
در زمینه ی کنترل و بهبود ترافیک و مشکالت تردد، موفقیت قابل 
توجهی را به دست نیاورده اند بلکه به علت برنامه ریزی های غیر 
عقالنی و ناکارآمد، مساله ی ترافیک در این شهرها دچار پیچیدگی 

و دشواری بیشتری نیز شده است. 
بنابراین با توجه به اهمیت مساله، در سراسر جهان کارشناسان و 
صاحب نظران در حیطه ها و حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی 
با  و فرهنگی سعی کرده اند برای کنترل تعادل ترافیکی شهرها، 
بررسی راهکارها و پیامدهای احتمالی حاصل از برنامه ریزی های 
خرد و کالن، راه حل ها و پیشنهاداتی را طراحی کرده و ارایه دهند. 
این حجم گسترده از تالش ها و فعالیت ها با هدف بهبود وضعیت 
جامعه ی شهری، شهروندان و محافظت از محیط زیست در مقابل 
صدمات متعدد ناشی از استفاده ی بی حد و اندازه از وسایل نقلیه 

شخصی و عمومی صورت می گیرد.
این دغدغه ها در کالن شهرهای ایران خصوصا تهران بزرگ، به 
عنوان بزرگترین کالن شهر ایران که با مساله ی ترافیک و نتایج 
است،  نرم کردن  پنجه  و  در حال دست  آن همچنان  ناخوشایند 
بسیار شدت گرفته و مردم، نهادهای مختلف مدیریتی و سازمان های 
طرح ریزی و تصمیم گیری در این زمینه را درگیر خود کرده است. 
هزینه هایی که مشکل ترافیک به وجود می آورد به راحتی از ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پا را فراتر گذاشته و حتی شیوه های 
ناسالم و نامطلوب سبک زندگی را در میان افراد یک جامعه به 
وجود می آورد. به طور روزانه میلیون ها شهروند که قریب به اتفاق، 
جمعیت فعال به حساب می آیند، وقت، انرژی و سرمایه ی خود را 
در خیابان های کند، پر ازدحام و شلوغ شهرهای بزرگ از دست 
می دهند. جنبه های روانی و فردی این پیامد به آسانی همه را درگیر 
کرده است. شیوع روز افزون اضطراب، خستگی مفرط، فشارهای 
عصبی و نزول چشمگیر آستانه ی تحمل انسان ها و همچنین تاخیر 
افراد و اتالف وقت، تنها گوشه ای از ابعاد روانی این ماجرا است. 

عالوه بر کاهش ضریب ایمنی و سالمت روانی شهروندان، رشد 
چشمگیر آمار تصادفات و انواع خسارت های جانی و مالی ناشی از 
شده  مساله ساز  جامعه  افراد  برای  اتومبیل ها  تردد  حجم  افزایش 
است. در موارد اورژانسی نیز سرعت رساندن خدمات کادر درمانی 
به بیماران کند شده و سرنوشت مرگ و زندگی بسیاری از افراد 
گرفته  قرار  ها  خیابان  ازدحام  پر  و  شلوغی  ساعات  تاثیر  تحت 
است. همچنین اجرای عملیات اطفاء و خاموش کردن حریق و یا 
کمک  زمان  افزایش  با  همراه  چنینی،  این  غیرمترقبه ی  حوادث 
را  مالی  و  میزان خسارت ها و آسیب های جانی  امداد،  و  رسانی 
بسیار باال برده است. از طرفی دیگر روزانه هزاران لیتر از سوخت 
و بنزین مورد استفاده به وسیله ی خودروهای روشن از بین می رود 
و آلودگی های حاصل از دود آن ها اغلب ازحد مجاز خود فراتر 
رفته و در نتیجه به محیط زیست انسان ها و سایر جانداران لطمه ی 
روز  هر  نیز  شهرها  چهره ی  بصری،  طور  به  می کند.  وارد  جدی 
دلگیرتر می شود و خیابان   ها تبدیل به یک پارکینگ بزرگ و غول 

پیکر شده اند. 
سیاست  در  بهینه  مدیریت  نقش  و  چیست  شهری  ترافیک  اما 
گذاری های خرد و کالن یک کشور تا چه اندازه در کنترل ترافیک 
و عبور و مرور اهمیت دارد؟ ترافیک در واقع یک واژه ی شناخته 
شده در عرصه ی بین الملل است و در قوانین کشورها به مجموعه ی 
عبور و مرور وسایل نقلیه، افراد و حیوانات در طول راه ها اطالق 

مدیریت ترافیک شهری  	
نمونه ای از ترافیک در تهران؛ عکس از خبرگزاری موجاجتماعی

امیرعلی محزون
دانشجوی مطالعات شهری



37

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، فروردین ۱۳۹۹

شماره ۱07

می شود. ترافیک برای معنا یافتن به سه عامل تشکیل دهنده ی خود 
متکی است: وسیله ی نقلیه، راه و انسان. این به آن معنا است که 
حضور این سه عامل برای وجود پدیده ی ترافیک ضروری است و 
اگر هر کدام از این عوامل تشکیل دهنده وجود نداشته باشد، ما با 
پدیده ی ترافیک نیز مواجه نخواهیم بود. بنابراین در صورتی که 
هماهنگی بین این سه عامل در راه های شهری دچار مشکل شود، 

تعادل و توازن در ترافیک شهری نیز بر هم خواهد خورد. 
این دست از ناهماهنگی ها و عدم تعادل در ترافیک شهری مرتبط 
به عوامل و شرایط محیطی خاصی است. مثال ممکن است میان 
وجود  هماهنگی  نقلیه  وسایل  تعداد  و  راه  گنجایش  و  ظرفیت 
نداشته باشد، یا این که شرایط راه و نوع وسیله ی نقلیه با هم سازگار 
نباشند، یا تعداد استفاده کنندگان وسیله نقلیه و زمان حرکت آن ها 
تقاضای  در  ناهماهنگی هایی  همچنین  نباشد.  متناسب  هم  با 
نقلیه خاص و شرایط زمانی و مکانی  استفاده کنندگان از وسیله 

می تواند منجر به بر هم خوردن تعادل ترافیک شهری شود. 
بنابراین می توان گفت که هر گونه بر هم خوردن تعادل و توازن در 
میان این سه عامل یاد شده یعنی انسان، راه و وسیله ی نقلیه ی مورد 
استفاده، می تواند در ترافیک یک مسیر ایجاد مشکل نموده و امر 
عبور و مرور را با دشواری هایی رو به رو کند که هر یک به نوبه ی 
خود می توانند سایر حوزه های انسانی و محیطی را دچار اشکاالت 
آن  مدیریتی  شیوه های  و  ترافیک  امر  به  توجه  لذا  کنند.  فراوان 
همواره مورد توجه مسئولین ذی ربط است تا تبعات ناشی از این 

مشکل را با کمترین هزینه و بهترین روش حل و فصل کنند. 
در  جدی  مشکالت  با  که  شهرهایی  مهمترین  از  یکی  ایران  در 
زمینه ی عبور و مرور وسایل نقلیه رو به رو است، کالن شهر تهران 
است. در به وجود آمدن چنین شرایطی عوامل بسیاری دست به 
مسائل  و  مشکالت  عوامل  مهمترین  از  یکی  داده اند.  هم  دست 
بدون  که  است  شهری  توسعه ی  قرن  نیم  حدود  از  برآمده 
برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های دوراندیشانه و عقالنی صورت 
گرفته است. به همین دلیل است که هر گونه تالش برای حل یا 
به  ضرورت  خاطر  به  ترافیکی  معضالت  و  دشواری ها  کاهش 
کارگیری نیروی انسانی و منابع مادی زیاد، در مدت زمان کوتاه 
امکان پذیر نیست و چشم انداز وسیع تر و طوالنی تری را می طلبد. 
اما به علت تغییر مدیران و تغییر رویکردها همواره این مساله به 

زمان و مدیر دیگری موکول شده است.
افزایش  با  همراه  مشاغل  و  امکانات  در  تمرکز  دیگر،  از سویی 
مهاجرت ها به سوی این شهر، ظرفیت خیابان ها را بیش از توان آن 
لبریز کرده است. عالوه بر این، تمایل مردم به داشتن خودروهای 
شخصی و عموما تک سرنشین بودن این خودروها، حتی برای افراد 
مختلف خانواده، خود باعث هجوم افسار گسیخته ی وسایل نقلیه 
ناکارآمدی  و  دیگر محدودیت  است. مساله ی  در خیابان ها شده 
اگرچه حرکت های  است.  شهر  این  عمومی  نقل  و  سیستم حمل 
ایجاد  همچون  است،  گرفته  صورت  زمینه  این  در  مفیدی 
ایستگاه های زیرزمینی مترو و اتوبوس که در مکان های پر تردد تا 
حدودی راه گشا بوده است. اما همچنان تعداد این وسایل نقلیه ی 
عمومی جواب گوی این جمعیت انبوه نیست و بسیاری از آن ها 

کهنه و فرسوده شده اند. 
سیاست های  اجرای  در  ناکارآمدی  باعث  که  دیگری  عوامل  از 
کنترل تعادل ترافیکی در ایران شده است، می توان محدود کردن 
سیاست ها در زمینه ی ساخت راه ها و مسیرها دانست. اگرچه این 
امر به کمک سایر عوامل می تواند در بعضی مواقع جوابگو باشد اما 
عمال در بسیاری از موارد درست نبوده است. زیرا به برون ریزی 

تقاضای پنهان افراد برای داشتن وسایل نقلیه شخصی شده است. 
یعنی به محض این که شرایط مهیا شده، تعداد وسایل نقلیه شخصی 

موجود در مسیرها افزایش چشمگیری داشته است. 
عامل دیگر عدم هماهنگی نهادهای مختلف برای بهبود وضعیت 
سیستم  شهرداری ها،  راهسازی،  مرتبط  نهادهای  است.  ترافیک 
ساخت و ساز، سیستم حمل و نقل، آموزش و رسانه ها برای جلب 
مرور  و  عبور  زمینه ی  در  سازی  فرهنگ  و  عمومی  افکار  توجه 
شهری باید با یکدیگر همصدا و همفکر باشند. همچنین آن ها با در 
نیز کنار گذاشتن  و  آرا  تبادل  و  نظر گرفتن معیارهای مختلف 
ترافیک،  بهبود معضالت  به  منافع شخصی و گروهی، می توانند 

کمک شایانی بکنند. 
معضالت  می تواند  چیزی  هر  از  بیشتر  که  آن چه  وجود  این  با 
در  حضور  برای  افراد  تقاضای  کاهش  کند،  کم  را  ترافیکی 
مسیرهای پر تردد است. بنابراین با اتخاذ رویکردهای عمومی و 
فرهنگی می توان تا حدود زیادی این مساله را مدیریت کرد و آن 

را سامان دهی کرد. 
یکی از بهترین راهکارهای مدیریتی در کاهش تقاضای افراد برای 
حضور در مسیرهای پر تردد، ترویج و گسترش خدمات از راه دور 
است. این که افراد بتوانند به جای حضور در سازمان های مختلف 
که اغلب دور از هم هستند، کارهای خود را به صورت اینترنتی 
انجام دهند و یا به مراکز خرید و سازمان های الکترونیک دسترسی 
قابل قبولی داشته باشند. در واقع رشد و ارتقای خدمات خرید از 
راه دور به طور چشمگیری بر کاهش سفرهای درون شهری اثر 

گذار است.
 از دیگر عوامل تاثیرگذار می توان به دورکاری و آموزشی از راه 
دور، اشاره کرد که البته این ها نیز زیر مجموعه ی خدمات اینترنتی 
محسوب می شوند. سفرهای شغلی و سفرهای آموزشی از مهمترین 
عوامل بروز عدم تعادل در ترافیک های سطح شهر هستند. بنابراین 
کاهش این سفرها و سمت و سو دادن به آن، در سامان دهی مسیرها 
اغلب مورد توجه مدیران است. دورکاری از روش های مدیریتی 
در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری است که در بسیاری از 
کردن  محدود  موجب  و  است  بوده  کارآمد  بسیار  شهرها  کالن 
سفرهای شغلی به ویژه در ساعات اوج ترافیک می شود. سفرهای 
آموزشی نیز پس از سفرهای شغلی سهم عمده ای در سفرهای درون 
جدی  طور  به  برنامه ریزان،  از  بسیاری  بنابراین  دارند.  شهری 
گسترش سیستم آموزش از راه دور را مد نظر دارند. در این سیستم 
از آن جایی که محدودیت زمانی و مکانی برای یاد گیرنده وجود 
ندارد و یاد گیرندگان می توانند بدون نیاز به حضور در کالس از 
کنترل  مدیریت  در  کار آمدی  شیوه ی  شوند،  بهره مند  آموزش 

ترافیک شهری محسوب می شود. 
جابجایی  شیوه ی  در  است.  کار  ساعات  جابجایی  دیگر  روش 
ساعات کاری می توان زمان آغاز و پایان ساعت کاری را جابجا 
از  برخی  در  کاری  ساعت  کردن  اضافه  با  این  بر  عالوه  کرد. 
روزهای هفته و در نتیجه حذف یک روز کاری، می توان زمان سفر 
افراد شاغل را به ساعتی غیر از ساعت اوج تردد منتقل کرد و از 

شدت آن کاست. 
روش های برشمرده در باال تنها بخشی از کارهایی است که می توان 
به کاهش سفرهای درون شهری کمک کرد. با این حال در کنار 
عواملی چون بهبود زیرساخت ها و ارتقای وسایل نقلیه عمومی، 
انتخاب فضاهای مناسب برای انواع ساخت و ساز،  ایجاد طرح های 
بهبود  پاسخگوی  می توانند  فرهنگ سازی،  و  رانندگی  مختلف 

وضعیت ترافیک شهرها باشند.
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بر رقابت ناصحیح بین جاده و ریل در کشور تاکید می کند و 
می گوید که تا وقتی چنین رقابت صحیحی نباشد، گردش مالی 
مخدوش  رقابتی  فضای  این  او  نمی گیرد.  این حوزه شکل  در 
را از دالیل اصلی و کالن مشکل تامین مالی در صنعت حمل 
میثم  سید  با  شماره  این  در  صلح  خط  می داند.  کشور  نقل  و 
اقتصادی  مطالعات  مرکز  نقل  و  حمل  گروه  مدیر  الجوردی، 
در  ریلی،  نقل  و  حمل  کارشناس  و  صنعت  و  علم  دانشگاه 
خصوص برخی معضالت حوزه حمل و نقل کشور گفتگو کرده 
است. الجوردی که مهندسی راه آهن خود را از دانشگاه علم و 
از دانشگاه  صنعت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اش را 
تهران اخذ کرده، در خصوص رقابت ناسالم میان ریل و جاده 
می گوید که "وقتی این رقابت صحیح و متوازن نباشد، طبیعتا 
آن  نتایجش  و  می خورد  مشکل  به  هم  بهره برداری  چرخه  در 
می شود که در صنعت پشتیبان، شاهد این مشکالت می شویم".

لنت  تولیدکنندگان  هیات  مدیره  عضو  و  اقتصادی  فعال  این 
خود،  گفتگوی  از  دیگری  بخش  در  همچنین  کالچ،  و   ترمز 
ضمن نقد وضعیت اجرایی در کشور به خط صلح می گوید که 
ولی  نداریم.  مسئله ای  خیلی  قانون گذاری  حوزه  در  شاید  "ما 
نظارت بر قانون، ضمانت اجرایی قانون، این ها مواردی است 

که باید بیشتر به آن ها توجه و سازوکارهای عملی برایشان در 
نظر گرفته بشود تا به نتیجه برسد". وی در پاسخ به پرسشی 
در خصوص دالیل این مشکالت اجرایی، از تضاد منافع و عدم 
"یک بخشی از آن  تخصص گرایی سخن گفته و می گوید که 
بخش  یک  می کند.  ایجاد  برخی  برای  که  است  منافعی  تضاد 
دیگر این است که وزارت راه به عنوان نهاد باالسری هم وظیفه 
توسعه راه را دارد. هم وظیفه توسعه بنادر را دارد. هم وظیفه 
توسعه حمل و نقل ریلی را دارد. در کنار همه این ها که بحث 
حمل و نقل است، وظیفه تامین مسکن و حواشی آن را هم دارد. 

این عدم تخصص گرایی است".
برای  جامعی  "برنامه  که  نکته  این  ذکر  با  ادامه  در  الجوردی 
حمل و نقل وجود ندارد و به صورت جزیره ای عمل می شود"، 
در خصوص تفکیک یا ادغام دو مجموعه راه و ترابری و مسکن 
و شهرسازی می گوید که "با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به 
دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری موافق هستم. 

ولی با بزرگ شدن زیر مجموعه ها نه".

زیر  در  را  میثم الجوردی  با سید  مشروح گفتگوی خط صلح 
می خوانید:

علی رغم    کنیم.  شروع  نقل  و  حمل  ناوگان  عمر  از 
تالش های انجام شده، مثل طرح ناوگان هوایی به عنوان یکی 

  سیستم حمل و نقل کشور بهینه نیست؛  	
در گفتگو با سید میثم الجوردی کارشناس حمل و نقل ریلی

گفتگو از علی کالئی

گفتگو
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از چالش های حمل و نقل توسط مرکز پژوهش های مجلس، 
به نظر می رسد که اتفاق جدی ای نیافتاده. این مشکل را در 
زمینی  بار  نقل  و  حمل  همچنین  و  ریلی  نقل  و  حمل  حوزه 
هم داریم. نظر شما چیست؟ ارگآن های مختلف چه می توانند 
بکنند و چه راه حلی برای حل این موضوع می شود پیش بینی 

کرد؟ 

با توجه به پژوهش ها و بررسی هایی که کرده ام، خدمتتان عرض 
می کنم؛ از نظر توان ساخت داخل، این امکان برای کشور فراهم 
است که بتوان در تولید ناوگان ریلی، چه کشنده )لوکوموتیو( 
و چه ناوگان مسافری و باری از حیث دانشی خودکفا شویم. ما 
در خودرو هم پیشرفت های خوبی داشته ایم. در سیستم احتراق 
و دینامیک نیز به همین صورت. ولی این دانش در حوزه حمل 
و نقل ریلی به خوبی منتقل نشده، در این حوزه و باالخص در 
از  این که  به  با توجه  ناوگان کشنده سرمایه گذاری نشده است. 
نظر فضا و مکان دسترسی ها بیشتر است و می توان این کار را 

آن جا انجام داد. 
80 تا ۹0 درصد دانش در حوزه ناوگان باری در داخل کشور 
وجود دارد و می شود تولید داخل انجام داد. این عدد در حوزه 
مسافری چیزی بین 40 تا 60 درصد است. در حوزه کشنده ها 
کمتر است و حدود 20 تا ۳0 درصد است. مشکل اصلی این است 
که به خودکفایی کامل نمی رسیم. ما هفت شرکت تولید کننده 
ناوگان داریم منتهی سن ناوگان ما همچنان باال و فرسوده است. 
این  می شود.  انجام  کندی  به  ناوگان  سیستم  به  تزریق ها  یعنی 
تامین مالی است. طبیعتا مصرف کننده سیستم  بیشتر بحث های 
حمل و نقل ریلی کشور در حوزه باری، شرکت های خصوصی 
به  باید  که  دارد  نقدینگی ای  دادن  سفارش  برای  این ها  هستند. 
شرکت تولید کننده تزریق کنند. اما با توجه به رقابت ناصحیح 
بین جاده و ریل در کشور، این گردش مالی شکل نمی گیرد. این 
اقتصاد به سمت حمل و نقل ریلی سرازیر نمی شود. مجموعه ای 
از این مشکالت زنجیره وار باعث شده است که صنعت حمل و 
نقل ریلی ما آن طور که باید و شاید توسعه پیدا نکند. دولت هم 
فراهم  تسهیل گیری  و  واسطه گری  با  را  مالی  مکانیزم های  باید 
بکند و امکانات مالی را با شرایط لیزینگی در اختیار شرکت های 
به  طریق  این  از  بتوانند  شرکت ها  این  تا  بدهد  قرار  بهره بردار 
واگن سازهای داخلی سفارش بدهند، نقدینگی آن ها فراهم بشود 

و جریان تولید هم شکل بگیرد. 

در    مطرح  طرح  های  از  یکی  کردید.  اشاره  لیزینگ  به 
توسعه ی بخش هوایی و بخش ریلی، لیزینگ  است که وزیر 
به  بر این موضوع تاکید کرده است.  بارها  راه و شهرسازی 
و  توسعه حمل   به  می تواند  چنین طرح  هایی  چقدر  شما  نظر 

نقل کشور کمک کند؟!

این یک سه ضلعی است. یک ضلع آن تولیدکننده است. یک 
عنوان  به  است  دولت  ضلعش  یک  و  است  بهره بردار  ضلعش 
تسهیل گر مسئله مالی. پیش از این فاینانس می کردیم و تعهدات 
سنگین برای پرداخت به کشورهای دیگر می دادیم. ولی این در 
است.  نگرفته  قرار  تولیدکننده  اختیار  در  و  است  نیامده  داخل 
می توان با تزریق سرمایه به تولیدکننده، واگنی تولید شود و در 
اختیار بهره بردار قرار بگیرد و آن سرمایه اولیه هم توسط بهره بردار 
و طی مدتی با در نظرگرفتن سودش به دولت بازپرداخت بشود. 
نتیجتا این حلقه شکل می گیرد و می تواند جریان تامین مالی این 
راه گذشته  وزیر  هم  و  فعلی  راه  وزیر  هم  کند.  را حل  صنعت 
طرح را عنوان کرده اند ولی در عمل پیاده نشده است. یکی از 
ریل  و  جاده  میان  رقابتی  فضای  هم  آن  کالن  و  اصلی  دالیل 
است. ما حجم بار ریل پسند در کشور کم نداریم. ما حدود 50 
بار ریل پسند  بر روی ریل داشته ایم. ولی حجم  بار  تن  میلیون 
باشد،  ریل  مناسب  که  باری  و  ریلی  به شبکه  دسترسی  نظر  از 
این ها  چرا  اما  بوده.  تن  میلیون  تا ۱20  به ۱00  نزدیک  شاید 
روی ریل نیامده؟ خب دالیل مختلفی دارد مانند برنامه ای نبودن 
ترافیک  کنترل.  سیستم  بودن  پایین  یا  باری  قطارهای  حرکت 
شبکه باعث می شود که سرعت ریل مناسب نباشد. ما در جاده 
سوبسید می دهیم اما در ریل حق دسترسی به ازای عبور هر بار 
می دهیم. شاید در مواردی صرفه ی اقتصادی آن در جاده بیشتر 
باشد. ولی وقتی این رقابت صحیح و متوازن نباشد، طبیعتا در 
چرخه بهره برداری هم به مشکل می خورد و نتایجش آن می شود 

که در صنعت پشتیبان شاهد این مشکالت می شویم. 

این    برگردیم. در  نقل سنگین زمینی  و  به حمل  بگذارید 
حوزه ما با خودمالکی مواجهیم. در حالی که شرکت محوری 
امری است که در دنیای کنونی به رسمیت شناخته شده که 
جلوی مجوزهای صوری این حوزه را هم می گیرد. آیا تالشی 
برای حل این معضل حمل و نقل زمینی در ایران شده است؟

جانبه  یک  است.  مطرح  که  هست  بحث هایی  از  یکی  هم  این 
تبعات  تغییرات  این  از  خیلی  کرد.  بررسی  را  آن  نمی شود  هم 
صورت  به  و  درآمده  خودمالکی  از  این که  دارد.  اجتماعی 
اجتماعی  مقاومت  با  بیاید،  در  بزرگتر  تعاونی های  و  شرکت ها 
سیاست گذاری هایی  و  مکانیزم ها  با  باید  می شود.  روبرو 
بحث  در  تعرفه ها،  بحث  در  بتوان  تا  بیافتد  اتفاق  فرآیند  این 
فرسودگی ناوگان و بحث های دیگر نظارت کرد. مدل ها در دنیا 
هم هست و خیلی هم نباید پیچیده باشد. در این حوزه تجارت 
موفقی وجود دارد که می شود از آن ها الگوبرداری کرده و آن ها 
نیاز است که کار پژوهشی بشود و  را بومی سازی کرد. منتهی 
بعد هم به سمت قانون گذاری و سیاست گذاری برود و در نهایت 

اجرایی بشود.
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و    دانش  ضعف  هم  حوزه  این  در  ما  شما،  باور  به  یعنی 
پژوهش داریم هم ضعف قانون؟

از تجارت موفق دنیا مدل بومی استخراج  با استفاده  باید  بله. 
به  باید  هم  اجرا  و  گذاری  سیاست  حوزه  در  همچنین  بشود. 
سویی برویم که این مدل را پیدا کنیم. حتما مقاومت اجتماعی 
از  درآمدشان  کسب  و  اشتغال  مردم  از  بسیاری  دارد.  هم 
بگیرند،  شکل  واسط  شرکت های  اگر  حال  است.  طریق  این 
ممکن است این ها را تحت تاثیر خودشان قرار بدهند که باید 
داشته  را  تبعات  کمترین  که  بشود  ساری  و  جاری  مکانیزمی 

باشد و قابل کنترل باشد. 

نمایندگان مجلس با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل   
کشور  نقل  و  حمل  ناوگان  و  زیرساخت  توسعه  منظور  به 
چقدر  مجلس  سوی  از  مصوبه  ای  چنین  کرده  اند.  موافقت 
می تواند به توسعه حمل  و نقل کشور کمک کند و موفقیت 

این طرح در گرو چه پیش  شرط  هایی است؟

از نظر قانونی موارد خیلی خوبی داریم. مثال در برنامه توسعه 
بندهای خیلی خوبی برای حمایت از حمل و نقل ریلی  ششم 
باید  که  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  بحث  در  داشتیم. 
نقل عمومی و ریلی تخصیص داده  به حمل و  از آن  درصدی 
می شد، قانون داریم. جایی دیگر از محل صرفه جویی مصرف 
ریلی  نقل  و  حمل  برای  خوبی  خیلی  مالی  تامین  سوخت، 
می توانیم داشته باشیم. از نظر قانونی قوانین متعدد و مختلفی 
هست که می تواند صنعت حمل و نقل ریلی را حمایت کند. 
منتهی مسئله این است که این قوانین باید اجرا بشود و اگر اجرا 
نشد، یک نهادی پشت سرش باشد که دولت را وادار کند که 
این اتفاق بیافتد. با توجه به شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم 
شده، صرف قانون گذاری و ایجاد بستر مسئله را حل نمی کند. 
یعنی این که من اشاره کردم باید پژوهش بشود، مدل در بیاید 
و به سمت سیاستگذاری و قانون شدن برود. از همه مهمتر این 
است که تا وقتی که این قانون اجرا نشود، این روند درست 
نداریم.  قانون گذاری خیلی مسئله  نمی شود. ما شاید در حوزه 
مواردی  این ها  قانون،  اجرایی  قانون، ضمانت  بر  نظارت  ولی 
است که باید بیشتر به آن ها توجه بشود و سازوکارهای عملی 

برایشان در نظر گرفته بشود تا به نتیجه برسد. 

گروه    مدیر  عنوان  به  هم  و  پژوهشگر  عنوان  به  هم  شما 
حمل و نقل مرکز مطالعات اقتصادی یکی از دانشگاه های 
در  نمی افتد؟  اتفاق  این  چرا  می کنید  فکر  کشور  معتبر 
وضعیتی که به گفته شما قانون داریم ولی در حوزه اجرایی 

مشکل داریم. مسئله و ضعف به نظر شما کجاست؟

ایجاد  برخی  برای  که  است  منافعی  تضاد  آن  از  بخشی  یک 
می کند. یک بخش دیگر این است که وزارت راه به عنوان نهاد 
باالسری هم وظیفه توسعه راه را دارد، هم وظیفه توسعه بنادر 
را دارد. هم وظیفه توسعه حمل و نقل ریلی را دارد. در کنار 
همه این ها که بحث حمل و نقل است، وظیفه تامین مسکن و 

حواشی آن را هم دارد. این عدم تخصص گرایی است. 
به  و  ندارد  وجود  نقل  و  برای حمل  جامعی  برنامه ی  همچنین 
نظر  زیر  سازمان های  به  اگر  می شود.  عمل  جزیره ای  صورت 
وزارت راه نگاه کنید، می بینید که سازمان راهداری دارد با یک 
دیگر  مکانیزم  یک  با  راه آهن  شرکت  می رود.  جلو  مکانیزمی 
جلو می رود. به صورت جامع و در امتداد هم پیشرفت و توسعه 
این  از  بعضی  منافع  که  است  ممکن  هم  بعضا  نمی کنند.  پیدا 
سازمان ها در تضاد منافع سازمان دیگری قرار بگیرد. وزارت 
راه باید به عنوان نهاد باالسری و سیاستگذار کالن، این ها را به 
اجرای یک فرآیند قانونی ملزم بکند. شما از وزارت راه گامی 
باالتر بیایید. در خود دولت هم که نگاه می کنید، وزارت نفت 
به سمتی می رود و وزارت راه به سمتی دیگر. حتی قانونی که 
اختیار وزارت راه  نفت را مکلف کرده که هزینه را در  وزیر 
قرار بدهد، این اتفاق نمی افتد. همین طور اگر از باال نگاه کنید و 
داخل شبکه ریز بشوید، به همین صورت جاری و ساری است. 
می خواهم بگویم قوانینی که ما در حوزه وزارتخانه، دولت، قوه 
مجریه و چه خود قوه مقننه داریم، آن ها باید ضمانت اجرایی 
واقع  در  است.  کدام  تقصیر  که  گفت  نمی شود  باشند.  داشته 
در جایگاه های مختلف، تقصیر هر دوست. ما باید بتوانیم این 
راستای  در  و  کرده  هدفمند  و  نظام مند  به صورتی  را  ساختار 
این کاری  این ها را هم راستا کنیم.  نقل  برنامه جامع حمل و 
است که با همکاری دولت و مجلس باید اتفاق بیافتد. کاری 
بلند  باید  و  باشد  مجلس  این  و  دولت  این  که مختص  نیست 

مدت و جامع به این موضوع نگاه کرد. 

با توجه به تاکید شما بر تخصصی کردن مسئله، ما قبال   
وزارت راه و ترابری داشتیم که با ادغام در وزارت مسکن 
و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی را تشکیل دادند. آیا 
یا  خانه  وزارت  یا  برگردیم،  دوره  آن  به  باید  شما  نظر  به 
نهادی که به صورت تخصصی این کار را انجام بدهد باید 

تشکیل شود؟

با  ترابری  ادغام وزارت راه و  با  بگویم،  بخواهم  به طور کلی 
از  هرکدام  چون  نیستم.  موافق  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
این ها مسائل خاص خودش را دارد و تخصصی است.  کسی 
می گیرد،  قرار  شهرسازی(  و  )راه  وزارتخانه  این  راس  در  که 
ورود  حوزه  دو  این  به  کارآمد  صورت  به  نتواند  اصال  شاید 
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این که  ولی  بشود.  تخصصی  که  باشد  الزم  این جا  شاید  بکند. 
سازمان راهداری مثال برای خودش یک وزارتخانه بشود یا نهاد 
من  نظر  این  نه  بشود،  چنین  راه  شرکت  یا  بشود،  بزرگتری 
بر بحث توسعه حمل  تمرکزش  اگر حوزه  راه  نیست. وزارت 
باید  باشد.  داشته  جامع  برنامه  یک  باید  نقل کشور هست،  و 
برنامه  با  همراستا  را  خودش  نظر  زیر  سازمان های  شرکت ها 
جامع بکند. استقالل شرکت راه آهن و سازمان راهداری در این 
حدی که االن هست، قابل قبول است. ولی این عدم همخوانی 
راه  وزارت  توسط  باید  این  اجرا،  در  و  سیاست گذاری ها  در 

همسو شده و سیاست گذاری کالن بشود. 
و  راه  وزارت  تفکیک  با  بله  بگویم،  کوتاه  بخواهم  یعنی 
و  راه  و  شهرسازی  و  مسکن  خانه  وزارت  دو  به  شهرسازی 
نه.  مجموعه ها  زیر  شدن  بزرگ  با  ولی  هستم.  موافق  ترابری 
موجود،  و شهرسازی  راه  توسط وزارت  باید  همین که هست 
با وضع قوانین نظارت بشود و این ها همسو و همراستای هم 
باشند. فزاینده باشند نه این که بر روی تصمیمات و اجرائیات 

همدیگر تاثیر منفی بگذارند و کار را هدر بدهند. 

مسئله    یک  کردید،  اشاره  نفت  وزارت  بحث  به  چون 
سوخت  قیمت  گذشته  سال  چند  است.  سوخت  بحث  مهم 
افزایش پیدا کرد و در نتیجه قیمت قطعات و اجناس دیگر 
هم باال رفت. همین گران شدن ها بر کرایه بار اثر می گذارد 
و آن را هم اضافه می کند. همین هم مستقیم بر روی قیمت 
گفتم،  که  آن چه  با  آیا  می گذارد.  تاثیر  کشور  در  اجناس 
در  مسئله  این  که  می شود  چه  همچنین  و  دارید  موافقت 

کشور حل شود؟ 

که  کاالیی  بشوند.  حمل  تخصصی  صورت  به  باید  کاالها 
را  ریلی  نقل  و  حمل  توسط  حمل  قابلیت  و  باالست  حجمش 
دارد که مصرف سوختش یک دوم حمل و نقل جاده ای است 
باید بر روی ریل برود. طبیعتا وقتی این بار بر روی جاده قرار 
استهالک  و  و سوخت  مثل الستیک  معضالتی  دچار  می گیرد، 
خود کامیون و کاال می شود. نتیجتا می بینیم که قیمت تمام شده 
محصوالت هم به تبع آن باال می رود و در نتیجه تورم در جامعه 
بتوانیم به صورت تخصصی بارهایی که  ایجاد می کند. اگر ما 
ریل پسند هستند را بر روی ریل ببریم و بارهایی که به ذات 
باید از طریق جاده حمل بشود به روی جاده برود، طبیعتا دیگر 
اثرات ناشی از این ها را در اقتصاد کالن کشور کمتر می بینیم. 
سیستم هم بهینه تر عمل می کند. االن می شود گفت که سیستم 
حمل و نقل کشور سیستم بهینه و بهره ور نیست. شرکت های 
ناراضی اند. چه در حوزه ریلی و چه در  ما  باری  نقل  حمل و 
حوزه جاده ای. مردم ناراضی اند. قیمت تمام شده کاالها با گران 
افزایش  می شود  که  اعتصابی  یا  و  الستیک  و  سوخت  شدن 

پیدا میکند و سریع چنین مسائلی بر اقتصاد کالن کشور تاثیر 
می گذارد. برای این که این زنجیره، رو به تعالی نیست و این ها 
با هم تناقض دارند. بعضا برخی جاها بیش از حد بزرگ شده 
و سیستم اصال کشش آن را ندارد. سیاست گذار وظیفه اش این 
است که بیاید و متناسب با ظرفیتی که دارد و با توجه به اهداف 
به  سیستم  این  در  را  بارها  شده،  خلق  آن  برای  که  ای  ذاتی 
صورت متعادل سوار بکند که اگر هر کدام از این معضالت هم 
پیش آمد، اقتصاد کالن کشور را دچار مشکل نکند. در نهایت 
هم فشار همه این ها بر روی قشر ضعیف مردم می رود و سفره 

مردم را کوچکتر می کند. 

شاهد    کرونا  بیماری  دلیل  به  نوروز  در  احتماال  امسال 
ساالنه  که  می دانیم  اما  بود.  نخواهیم  زیادی  مسافرت های 
جاده ای  تصادفات  دلیل  به  شهروندان  از  زیادی  تعداد 
به نظر شما مشکل  نوروز.  ایام  باالخص در  فوت می کنند. 
رانندگان  خطای  به  می توان  را  مشکل  همه  آیا  کجاست؟ 

منحصر دانست؟ آیا راه های ما مشکل ندارند؟

اخیر  الحق و االنصاف در دهه  نقل جاده ای   در حوزه حمل و 
سیستم های  بحث  است.  افتاده  اتفاق  خوبی  پیشرفت های 
نظارتی در جاده ها وجود دارد. فرهنگ عمومی که در برخورد 
صعودی  سیر  این  کرده.  رشد  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  با 
کشته ها در حوادث جاده ای و رانندگی متوقف شده و حداقل 
بیشتر نشده. همین عدد هم خیلی زیاد است. ولی می توان گفت 

که شیب صعودی آن متوقف شده است.
زیاد  را  جراحات  و  تصادفات  حجم  که  اصلی  دالیل  از  یکی 
می کند، همین وجود بارهای سنگین در جاده هاست. صرفا در 
ایام نوروز هم نیست. در ایام نوروز تراکم آن بیشتر است. ولی 
این روال جاری در کل سال است. دلیل عمده اش هم این است 
که ما بارهایی که قابلیت حمل توسط ناوگان ریلی دارد را به 
ریل منتقل نکردیم. باری که می خواهد باالی 500 کیلومتر سیر 
داشته باشد، به آن بار ریل پسند می گویند. این بار باید بر روی 
ریل برود. طبیعتا اگر این اتفاق بیافتد، حجم فرسودگی جاده ها 
کمتر می شود. تلفات ناشی از خستگی رانندگی و این ها کمتر 
می شود. این ها همه موثر است. ضمن این که در برخی محورها، 
مثل محور تهران-مشهد، شاید بگوییم که سیستم حمل و نقل 
ریلی هم به عنوان یک سیستم کارآمد جواب می دهد. شاید در 
مسافت های کوتاه پر متقاضی نباشند، ولی حداقل در مسیرهای 
در  بار  این  اگر  و  ریلی جواب گوست  ناوگان  باال،  با مسافت 
بشود،  منتقل  ریل  روی  بر  دارد  را  قابلیتش  که  مسیرهایی 

طبیعتا حجم تلفات هم کاهش پیدا خواهد کرد. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  
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سید  توسط  شده  ارائه  آمارهای  و  صحبت ها  مطابق 
کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
 ،۱۳۹8 تیر  در  خودرو  عصر  نشریه  با  گفت وگو  در 
دارای  ایران،  در  ریلی  حوادث  از  درصد   ۹2 از  بیش 

است. انسانی  عوامل 

ایران،  در  ریلی  نقل  و  حمل  ایمنی  اهمیت  دلیل  به 
اتفاقات  و  حوادث  بروز  بر  تاثیرگذار  عوامل  شناخت 
می شود.  محسوب  راه آهن  صنعت  هدف های  از  نیز  آن 
و  علم  پیشرفت  با  این که  بر  عالوه  که  هدف هایی 
مدرن  چالش های  ریلی،  ترابری  سیستم  در  تکنولوژی 

به حوادث رخ داده  نگاه تخصصی  به همراه دارد.  نیز  را 
ایجاد حوادث  مبناي  که  داده  نشان  مختلف،  در صنایع 
اصلي ترین  انسانی  خطاهای  و  نداشته  زیادي  تنوع 
شناخت  بنابراین  است.  حوادث  این  اکثر  وقوع  عامل 
بروز خطا، یک رویکرد مهم در  الگو و ریشه یابی علل 
در  است.  صنایع  در  ایمنی  مدیریت  بهبود  و  درک 
صنعت حمل و نقل نیز عوامل انسانی یکی از بیشترین 
و  تأکیدها  وجود  با  اما  است.  حوادث  بروز  عوامل 
قوت  به  همچنان  آمارها  صنعت،  این  در  سوانح  تعداد 

است. نداشته  زیادی چشم گیری  باقی و کاهش  خود 
انسانی   بزرگ  انسانی همان خطاهای کوچک و  عوامل 
یا صدمه )جسمی - روحی(  و  به مرگ  منجر  است که 
به  خسارت  ورود  یا  و  انسان ها،  از  عده ای  یا  و  یک 
از  جزیی  هم  خطا  می شود.  ترابری  صنعت  و  سیستم 
انسان ها  عملکرد  زمانی که  تا  چراکه  است،  انسان  ذات 
اتفاق  خطا  می گیرد،  صورت  پیچیده  محیط  یک  در 

خطای انسانی، مهمترین عامل حوادث ریلی در ایران 	
اجتماعی

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

حادثه برخورد دو قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان بین شهرهای دامغان 
و سمنان در سال ۹5 که علت آن خطای انسانی اعالم شد؛ عکس از ایرنا
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انسانی  خطاهای  بروز  حد  چه  تا  اما  افتاد.  خواهد 
وابسته به شرایط و محیط کار است؟ پرسشی که قطعا 
با  استاندارد  محیط  یک  و  است  واضح  پر  آن  پاسخ 
را  انسانی  خطاهای  درصد  مطلوب،  کاری  شرایط 
به  که  بود  نخواهد  معنا  بدین  اما  داد،  خواهد  کاهش 

از بروز آن جلوگیری خواهد کرد. صورت کامل 
که  سازمان هایی  از  بسیاری  انسانی،  خطاهای  وجود  با 
تالش  است،  انسانی  نیروی  پایه  بر  آن ها  فعالیت 
می کنند به سطح خطای صفر برسند، ولی این هدف در 
و  نیست  دست یافتنی  کامل  صورت  به  ابعاد  تمام 
و  اضافه کاری  استرس زا،  شرایط  در  امر  این  احتمال 
باید  صنایع  و  سازمان ها  می کند.  پیدا  افزایش  خستگی 
این  از  و  کنند  مدیریت  کارآمد  صورت  به  را  خطاها 
کاهش  را  آن  از  ناشی  صدمات  و   خطا  احتمال  طریق 
دهند و گاها نیز به عنوان فرصت برای بهبود شرایط و 

کنند.  استفاده  آن  از  پیشرفت 
عوامل/خطای   - موضوع  این  اهمییت  به  باتوجه 
مختلف  سازمان های  در  گسترده ای  تحقیقات   - انسانی 
را  اعداد  و  آمار  فقط  بیشتر آن ها  اما  است،  انجام شده 
که  حوادث  بروز  ریشه ای  علل  به  و  می دهند  ارائه 
است،  کار  نامناسب  شرایط  دلیل  به  آن ها  بیشتر 
این  تحلیل  و  شناخت  بررسی،  بنابراین  نپرداخته اند. 
جهت  در  مناسب  راهکارهای  ارائه  با  همراه  عوامل 
کاهش و یا رفع آن ها، نقش بسزایی در کاهش حوادث 

به همراه خواهد داشت. و سوانح 
با  تحقیقات  در  بسیاری  مدارک  و  اسناد  راستا  این  در 
که  است  شده  انجام  توصیفی-میدانی  تحقیق  روش 
ساخته  محقق  مدل  اثبات  بیانگر  تحقیقات  این  نتایج 
عوامل  این  که  است  ریلی  سانحه ساز  انسانی  عوامل 

از: عبارتند 
کارکنان فیزیولوژیک  و  عوامل جسمانی   _ 

 _ عوامل روحی، روانی و رفتاری کارکنان

 _ عدم رعایت مقررات عمومی حرکت

 _ ضعف و ناکارآمدی در مدیریت

 _ عوامل فیزیکی موجود در محیط کار

کارکنان  موثر  و  کافی  تجربه  و  آموزش  عدم   _  

راه آهن
و  روانی  روحی  "فاکتورهای  عوامل،  این  میان  از 
بیشترین  ریلی  سوانح  ایجاد  در  کارکنان"  رفتاری 

نقش را داشته است.

عوامل  به  انسانی  عوامل  فاکتورهای  آنالیز  روش  با 
که  می رسیم  نهفته(  نقایص  و  فعال  )خطاهای  سببی 

می شوند: دسته بندی  چهار سطح  به  خود 
ناایمن 2/۳4 درصد ۱- اعمال 

ناایمن 4/22 درصد برای اعمال  2- پیش شرایط 
۳/26 درصد ناایمن  اعمال  ۳- نظارت و سرپرستی 

۱7/۱ درصد تأثیرات سازمانی   -4
در نشست  راه آهن  مدیرعامل شرکت  سعید محمدزاده، 
از  "بیش  بود:   گفته  جوان  خبرنگاران  باشگاه  خبری 
خطای  به  مربوط  ریلی  بخش  سوانح  از  درصد   ۹0
واگن ،  قبیل  از  عواملی  بقیه  ۱0 درصد  و  است  انسانی 

خط ، عالیم و... است ".
)به  استثنای عوامل  تمامی سوانح و حوادث  درحالی که 
و  خطا  اثر  در  سیل(  حدودی  تا  و  زلزله  مانند  طبیعی 
مفرط  خستگی  جمله  از  است،  انسانی  نیروی  غفلت 
برای حضور  انگیزه کافی  نداشتن  کاگران و متصدیان، 
از  استفاده  غیراستاندارد،  کار  محیط  کار،  محیط  در 
مثال  برای  است.  غیره  و  پیشرفته  چندان  نه  روش های 
سانحه  بروز  موجب  واگن  در  نقصی  هرگونه  اگر  حتی 
شود، در اثر خطا و غفلت نیروی انسانی است که پس 
از تشکیل و تنظیم قطار، بدون انجام بررسی های الزم، 
سایر  است.  کرده  صادر  آن  اعزام  جهت  حرکت  جواز 
پیشگیری  قابل  انسانی  نیروی  به وسیله  نیز  عوامل 
به طور  حرکت  و  سیر  غفلت  ماموران  همچنین  است. 
در  قطار  دو  برخورد  چون  سنگین  حوادث  در  مستقیم 
سهل انگاری ،  به واسطه  ایستگاه  از  قطار  فرار  بالک ، 
اتفاق  حرکت  و  سیر  ماموران  اهمال  و  ندانم کاری 

می افتد.
دلیل  به  ریلی  سوانح  تمام  گفت  می توان  بنابراین 
از  تنها  انسانی،  عوامل  اما  است.  انسانی  خطاهای 
جانب کارگران و کارمندان سیستم ریلی رخ نمی دهد، 
وجود  هم  خارجی  دیگر  انسانی  عوامل  برخی  بلکه 
ریل های  خودکشی  برای  که  افرادی  جمله  از  دارد؛ 
و  وسایل  برخی  کردن  رها  می کنند،  انتخاب  را  قطار 

غیره. و  ریلی  مسیر خط  در  ضایعات صنعتی 
است،  مبرهن  و  واضح  که  آن چه  کلی،  طور  به 
تکنولوژی  از  استفاده  با  تنها  حوادث  این  از  جلوگیری 
از طرف  استاندارد  مقررات  اجرای  تعهد کاری،  نوین، 
به  وظایف  واگذاری  همچنین  و  کاری  نیروهای  تمامی 

است. ممکن  اصولی،  به طور  متخصص  افراد 
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وسیله نقلیه یا ارابه ی مرگ؟ شاید باید در خصوص نامش دوباره 
فکر کرد. فرق نمی کند خودرو باشد یا اتوبوس. کامیون باشد یا 
قطار و یا هواپیما. خودت خطا کنی یا دیگری و یا مثل مورد 
خاص در سالی که گذشت. پدافند هوایی با خطای انسانی تو را 
سرنگون می کند! در هر حالتی خطر هست و امکان هم هست. 
چهار  می گذرد.  اسالمی  جمهوری  نظام  حاکمیت  از  دهه  چهار 
دهه ای که در آن هم مرگ با خودرو هست و بوده، هم مرگ با 
قطار و هم هواپیما. هم در زمین و هم در هوا. شاید گفته شود که 
خب! همه جای دنیا چنین رویدادهایی ممکن است. اما وقتی به 
ترکیه،  می شود.  متفاوت  قدری  مسئله  می کنیم،  مراجعه  آمار 
کشور همسایه ما بیش از 8۳ میلیون نفر جمعیت دارد. جمعیت 
ایران در پایان سال 20۱۹ چیزی نزدیک به 8۳ میلیون نفر بوده 
است. یعنی آمار جمعیتی این دو کشور نزدیک به هم است. اما 
در ترکیه در سال میالدی 20۱۹ و در یازده ماه اول این سال، 
2۳46 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.)۱( در ایران اما در 
سال ۱۳۹7 شمسی، ۱7 هزار و ۱8۳ نفر در چنین حوادثی کشته 
بیشتر  توضیح  به  نیازی  و  هویداست  عددها  تفاوت  شدند.)2( 

ندارد.
برای بررسی حوادث ترابری در چهاردهه گذشته باید آن را به سه 
دسته ی هوایی، ریلی و رانندگی خیابان و جاده ای تقسیم کرد. 
قطعا این مطلب قصد بحث مفصل در این حوزه را ندارد که این 
بحث و بررسی این چهار دهه فرصتی به تفصیل را می طلبد که از 

حوصله یک مطلب خارج است. اما در ادامه تالش می کنیم تنها 
نوع  این  به  نگاهی کلی  اشاره کرده و  این حوادث  از  برخی  به 
حوادث در طول این چهاردهه حکمرانی نظام جمهوری اسالمی 

در ایران بیاندازیم.

سال ۱۳58، هواپیمای شماره 2۹۱ ایران ایر که پروازی تجاری 
با بوئینگ 727 بود، در مسیر تهران – مشهد با کوه های لشکرک 
برخورد کرد و سقوط کرد و همه ۱28 نفر سرنشین آن کشته 
شدند. تازه انقالب شده بود و دولت موقت هم استعفا کرده بود و 
دیگر بر سر کار نبود. سقوط شکل گرفت، در شرایطی که پرواز 

هنوز خیلی از فرودگاه مهرآباد دور نشده بود.
دهه ی شصت شمسی دستکم 7 سانحه هوایی دارد. این ها سوانح 
هوایی سیویل هستند که به جز سه مورد آن، بقیه بر اثر سانحه در 
این سوانح سه  از  افتادند.  اتفاق  به کوه  اصابت  پرواز و  هنگام 
مورد هم در شرایط جنگی و پس از آن با حمله ناجوانمردانه ناو 
فروند اف 27  اسفند ۱۳64 یک  داد.  آمریکایی رخ  وینسنس 
فرندشیپ در 25 کیلومتری اهواز در محاصره دو میگ عراقی 
قرار گرفت و تمام 5۱ سرنشین آن کشته شدند. مهر ۱۳65 هم 
بوئینگ 7۳7 در فرودگاه شیراز مورد حمله جنگنده عراقی قرار 
گرفت و 2۳ مسافر آن غافلگیر شده و کشته شدند. فاجعه بزرگ 
تیرماه ۱۳67 هم فراموش ناشدنی است. این که ماجرا دقیقا چه 
بوده هنوز محل بحث است. این که ناو آمریکایی چرا به ایرباس 
این که آیا عملیات سپاه در  ایر شلیک کرده است.  ایران   655
فضای پائینی موجب خطای ناو آمریکایی شده یا ناو عمدا چنین 
کاری کرده است و 2۹0 سرنشین این هواپیما را کشته است. 
هرچه بود یکی از دردناکترین رویدادهای هوایی دهه اول پس از 

انقالب در همین سال رقم خورد.
دهه هفتاد شمسی هم دستکم پانزده مورد ثبت شده سانحه هوایی 
دارد. از توپولوف ۱54 ایران ایر تور که با یک سوخو24 ارتشی 

در هوا و ریل و جاده می میریم! 	
اجتماعی

مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر

از بقایای هواپیمای ساقط شده ی اوکراینی؛ عکس از گاردین
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و  فوکر27  تا  می گذارد  برجای  کشته  و ۱۳4  می کند  تصادف 
جان  سقوطشان  با  که  نظامی  غیر  و  نظامی  ایلوشین76 
سرنشینانشان را می گیرند. و حتی تا آنتونوف ۱24 عبوری که 
از دبی به سوی آسیای میانه می پرید و در نزدیکی کرمان سقوط 
فرمانده   ۱۳7۳ دی  شدند.  کشته  سرنشینش   ۱7 همه  و  کرد 
جت  سقوط  در  ستاری  منصور  سرلشکر  ارتش،  هوایی  نیروی 
که  شد  کشته  همراهانش  همراه  به  اصفهان  نزدیکی  در  الکهید 
همان موقع هم ارتشی ها و باالخص کارکنان نیروی هوایی آن را 

مشکوک می دانستند. 
یکی از باالترین تعداد سقوط هواپیماهای سی۱۳0 هرکولس را 
اسفند  امروز.  تا   ۱۹67 سال  آپریل  از  مورد   ۱4 دارد.  ایران 
فرودگاه  در  توقف  در حال  ارتش  فروند سی۱۳0  ۱۳75 یک 
این  شدند.  کشته  آن  سرنشین   8 همه  و  کرد  تصادف  مهرآباد 
هواپیما از جنگ ویتنام تا عراق و افغانستان کمک کار ارتش 
آمریکا برای ترابری آن ها بوده است و قابلیت پریدن در باندی 
بسیار کوتاه )در قیاس با دیگر پرنده های هم اندازه و هم وزن( 

را دارد.
سقوط و کشته شدن سرتیپ سپاه یوسف رضا ابوالفتحی، فرمانده 
انتظامی فارس در اسفند ۱۳78 با بالگرد نیروی انتظامی رخ داد. 
پرواز  یک  در  هوانیروز  آموزشی  بالگرد  هم   ۱۳7۹ بهمن 
آزمایشی در یک گاوداری در شرق اصفهان سقوط کرد و دو 

افسر ارتش بر اثر این اتفاق کشته شدند.
دهه هشتاد شمسی دهه تلخ و دردناکی برای هوانوردی در کشور 
بوده است. دستکم 47 سانحه هوایی. سال مرگبار، سال ۱۳85 
است. با ده سانحه هوایی. از همان سال ۱۳80 که بر اثر سقوط 
به  ترابری  هواپیمای یاک40 رحمان دادمان، وزیر وقت راه و 
همراه تنی چند از نمایندگان استان گلستان کشته شدند تا سال 
تا  کرد  سقوط  ارتشی  سی۱۳0  یک  دیگر  بار  که   ۱۳84
خبرنگاران و پرسنل ارتشی را به کام مرگ فرستاد. پروازی که 
بازهم باالخره دلیل اصلی سقوطش اعالم نشد. دی ۱۳84 فالکون 
کاظمی،  احمد  و  کرد  سقوط  ایران  غرب  شمال  در  سپاه   20

فرمانده نیروی زمینی سپاه را کشت. 
دارد.  ثبت شده  هوایی  هم ۹ سقوط  تلخ ۱۳88  و  سال خاص 
تا  روسی  توپولوف  از  متفاوت اند.  هواپیماها  نوع  و  دالیل 
و  آسمان.  هواپیمایی   ۱00 فوکر  تا  نظامی  آموزشی  هواپیمای 
حتی تا ایلوشین 76 ارتشی که به سیستم آواکس هم مجهز است 
و در حال مانور هوایی سقوط می کند. تلخ ترین دهه برای سوانح 

هوایی در کشور در دهه هشتاد شمسی رقم می خورد.
 4۳ دستکم  شمسی،   ۹0 دهه  از   ۱۳۹0 سال  خود  احتساب  به 
دیگری  از  یکی  فجایعی  است.  خورده  رقم  هوایی  حادثه 
و  کاسپین   8۳-MD مورد  دو  جز  به  آخرینش،  دهشت بارتر. 
نداشت، ساقط کردن  بر  در  تلفاتی  ایر که  ایران  ایرباس ۳۱۹ 
موشک  دو  دستکم  شلیک  با  اوکراینی  مسافربری  هواپیمای 
پدافند هوایی تهران در دی ماه سال ۱۳۹8 بود. برای اولین بار 
به هواپیمای مسافربری غیر  پایتخت  نزدیکی  پدافند هوایی در 
ایرانی حمله می کرد. گفتند خطای انسانی است. بعید هم نیست. 
ناظر به آموزش دیده نبودن کادر سامانه تور ام ۱ ایرانی و عدم 
یکی بودن فرماندهی کنترل در پروازهای نظامی و غیرنظامی. 
پرنده  هر  در  و  پرنده اند  هم  که  ارقامی  و  فاجعه  پشت  فاجعه 

جمعی مسافر!

دور  از  هواپیماهای  و  فنی  نقص  از  متنوع اند.  و  مفصل  دالیل 
عام  قتل  به  دهه 70  در  به طور مشخص  که  روسی  شده  خارج 
شهروندان ایران پرداخت تا خطاهای عمدی و غیرعمدی نظامی 
تا نقص فنی هایی که برخی به نظر خیلی هم غیرعمدی نمی آمد. 
به طور خالصه، از عوامل انسانی تا فنی، از نقص فنی های اتفاقی 
سقوط  دالیل  جمله  از   … و  پدافندی  خطاهای  تا  و  عمدی  تا 
هواپیماها در ایران در چهاردهه گذشته بوده است. آسمانی غیر 
نوع  در  اما  نیست،  جهان  امن های  غیر  جمله  از  گرچه  که  امن 
کنید  عالوه  این ها  همه  به  است.)۳(  ترسناکی  آسمان  خودش 
اجازه خرید هواپیمای جدید،  را که  اخیر  تحریم های کمرشکن 
بازبینی فنی هواپیماها توسط شرکت های سازنده و حتی خرید 

هواپیمای دست دوم در حد نو را نیز از ایران ستانده است.

تنها آسمان نیست که خطرناک است. زمین و به روی ریل های 
از  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه  است.  کمین  در  خطر  هم  قطار 
امن ترین شبکه های حمل و نقل در سراسر جهان است. در ایران 
هم این ریل ها بودند که اولین گام حمل و نقل مدرن را نمایندگی 
نقل  ایام جنگ هشت ساله هم همین شبکه حمل و  کردند. در 
ریلی به عنوان یکی از مهمترین ابزار ترابری جنگ بود که سالح 

و نفر به جبهه های جنگ، باالخص در جنوب کشور می رساند.
شبکه حمل و نقل ریلی در ایران در قیاس با شبکه ی هوایی و 
حتی شبکه ی زمینی خصوصی و عمومی مقرون به صرفه تر هم 
هست. فجایع این شبکه هم اعتماد مردم به سیستم ریلی کشور 
مخاطره  به  را  آن ها  کاالهای  و  جان  هم  و  می گیرد  هدف  را 
در  را  باری  فاجعه  بعضا  اما همین شبکه هم حوادث  می افکند. 

تاریخ خود دارد.
آذر ۱۳۹5 ایستگاه هفت خوان در محور سمنان-دامغان. قطار 
سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد در حال توقف 
در همان خط برخورد کرد. چهار واگن از ریل خارج شدند و پنج 
واگن دچار حریق شدند.)4( 47 نفر کشته و ۱0۳ نفر مجروح 
شدند. اجساد کشته شدگان کامال سوخته و شناسایی سخت بود. 
ناقص  عملکرد  تا  تبریز  قطار  لوکوموتیو  موتور  یخ زدگی  از 
سیستم ATC، نقص سوزن و سرعت قطار به عنوان دالیل این 
رویداد نامبرده شد. گزارشش، حتی تا سه سال پس از حادثه هم 
عمران  کمیسیون  نکرد.  پیدا  را  مجلس  در  شدن  خوانده  اجازه 
صحن  را  سانحه  آن  گزارش  داشت  قصد   ۹8 آبان  در  مجلس 
علنی بخواند، اما برای همیشه از دستور کار مجلس خارج شد. 
وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود که همه کشته شدگان بیمه 
از  زمان   همان  در  تبریز  نماینده  علیرضابیگی  احمد  هستند! 
مافیای  از  و  مجلس  در  گزارش  شدن  خوانده  از  جلوگیری 
این گزارش در مجلس خبر  قرائت  از  ممانعت  برای  آخوندی! 

داد.)5(
تنها تیرماه ۱۳۹6 هم سه سانحه ی ریلی در خود داشت. شنبه 24 
تیرماه ۱۳۹6، قطار اهواز-قم، به دلیل گرمای بیش از حد هوا و 
انبساط ریل، در منطقه هفت تپه از خط خارج شد. روز قبلش 
هم یک مسافربری خرمشهر به تهران، در نزدیکی ایستگاه شوش 
از ریل خارج شده بود. پیش از آن در 20 تیرماه ۹6 هم قطار 
مسافربری خرمشهر-تهران از ریل خارج شده بود. گرمای شدید 
و انبساط ریل عامل خروج سه سالن مسافری از ریل شده بود. 

)6(
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آمار حوادث ریلی در ایران مثال در میان سال های ۱۳87 تا ۱۳۹4 
نشان می دهد که به طور میانگین ساالنه دستکم 6 نفر بر اثر حوادث 
شبکه ریلی جان خود را از دست داده اند. در سال ۱۳87 سیزده نفر 
از هموطنان، دو نفر مسافر و یازده مامور شرکت راه آهن و در سال 
۱۳88، ۱4 نفر از هموطنان، هشت مسافر و 6 مامور شرکت راه آهن 
جان خود را در حوادث ریلی کشور از دست داده اند. این آمار در 
شرکت  مامور  دو  و  مسافر  دو  است.  بوده  نفر  چهار   ،۱۳8۹ سال 
راه آهن. در سال ۱۳۹0 این عدد به پنج نفر و در سال ۱۳۹۱ به شش 
نفر رسیده است. روند کاهشی ادامه یافته و در سال ۱۳۹۳ دو نفر، 
دست  از  را  خود  جان  راه آهن  شرکت  مامور  یک  و  مسافر  یک 
داده اند. اما آمار در سال ۱۳۹4 افزایش یافته و به 4 نفر رسیده است.

)7( سال ۱۳۹5 هم که فاجعه قطار هفت خوان رخ داد که پیشتر در 
خصوص آن سخن گفتیم. 

اما یکی از فاجعه بارترین حوادث ریلی فاجعه قطار نیشابور در سال 
۱۳82 است. بهمن ۱۳82، یک روز پیش از انتخابات هفتمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در نزدیکی ایستگاه خیام در ۱7 کیلومتری 
نیشابور، ۳50 کشته و 460 زخمی برجای گذاشت تا 20 کیلومتری 
بزرگترین  می توان  را  حادثه  این  داد.)8(  تلفات  هم  انفجار  محل 
حادثه ریلی ایران و یکی از بدترین فجایع ریلی در جهان ذکر کرد. 
هیچ گاه هم به طور رسمی مشخص نشد که چه چیزی در آن قطار 
حمل می شده که توانسته معادل انفجار ۱80 تن TNT انرژی تولید 
کند و صدها کشته برجای بگذارد و حتی زمین لرزه ای با ۳ و 6 دهم 

در مقیاس ریشتر ایجاد کند.
متهمان این حادثه به حبس محکوم شدند اما هیچ گاه دقیقا معلوم نشد 
حدس هایی  البته  برخی  است.  بوده  چه  حادثه  این  دقیق  علت  که 
ماده  چند  نادرست  "اطفای  آن  علت  که  است  شده  گفته  زده اند. 
ناهمگون و خطرناک در کنار" است. درون "واگن ها شامل کود 
شیمیایی، پشم شیشه، مواد سوختی بوده و در نتیجه مخلوط شدن با 

آب، گازهای خطرناک و قابل انفجار تولید کرده است.")۹(
در همان زمان هم گروه هایی چون نهضت آزادی ایران در بیانیه های 
خود در خصوص آمار قربانیان این فاجعه تشکیک کردند و گفتند 
شهروندان  جان  حفظ  بر  مملکت  سیاسیون  برای  قدرت،  حفظ  که 
اولویت دارد و در مملکت "چنین شرایطي به بهاي واپس ماندگي 

آشفتگي و نابساماني امور تمام خواهد شد.")۱0(

و پس از ریل و در رقابت حمل و نقل بار با آن، پای خیابان ها و 
رتبه  میان ۱۹0 کشور،  از  است. سال 20۱5  میان  در  هم  جاده ها 
و  ژاپن  برابر   25 داشتیم.)۱۱(  جاده ای  تصادفات  در  را  ام   ۱8۹
دوبرابر ترکیه در همان سال. این در حالی است که در سال میالدی 
گذشته، تعداد تصادفات ترکیه به 2۳46 نفر و در ایران ما در مدتی 
حدودا مشابه، ۱7 هزار و ۱8۳ نفر نفر از هموطنان مان را به علتی 
مشابه از دست داده ایم. در سال ۱۳۹6 مدیرعامل ستاد دیه کشور 
سال   ۱0 در  رانندگی  تصادفات  کشته های  "تعداد  که  بود  گفته 
گذشته بسیار بیشتر از شهدای انقالب اسالمی، شهدای ترور و شهدای 
جنگ تحمیلی است." )۱2( این یعنی از دست دادن چیزی حدود 

2۱۱ هزار نفر از هموطنان مان در چیزی حدود هشت سال. 
البته از حدود سال ۱۳۹۳ می توان گفت که میزان مرگ و میر ساالنه 
در حوادث جاده ای عدد ثابتی بوده است. این در حالی است که مثال 
در سال ۱۳84، چیزی میان 25 تا ۳0 هزار نفر از هموطنان مان در 
حوادث رانندگی جان باخته اند. اما از حدود سال های ۱۳۹۳ به این 

سو، ابتدا رقم ۱6,۹ هزار نفر برای جانباختگان تصادفات در ایران 
ثبت شد و بعد این عدد به چیزی حدود ۱6 هزار نفر در سال رسید. 
افزایش  شاهد  ما  مشابه،  مدت  همین  در  که  این جاست  نکته  اما 
به ۳۳6  نزدیک  بوده ایم. عددی  ایران  در  تصادفات  زخمی شدگان 
هزار نفر در سال ۱۳۹6. ایران در آمار سال ۱۳۹5 در ردیف 2۳ ام 
کشورهایی بود که بیشترین تلفات در حوادث رانندگی را در جهان 
داشتند. جایگاهی باالتر از هند با جمعیت امروزین ۱,۳7 میلیارد نفر 

جمعیت. و بیش از میانگین خاورمیانه و جهان.)۱۳(
دالیل هم مختلف اند. رسانه های رسمی حکومت بیشترین سهم را به 
مشکالت رانندگان و عدم رانندگی درست آن ها می دهند.)۱4( در 
حالی که عواملی چون مشکالت جاده ها و بی کیفیت بوده خودروها 
تنها  مناسب،  بستر  نبود  در  واقع  در  گرفت.  درنظر  باید  هم  را 

نمی توان از رانندگان توقع داشت که مسئله را حل کنند!

در هوا و زمین، ریل و جاده خطر مرگ در کمین است. اعداد ثبت 
با  که  می شوند  ترسناک  وقتی  ایران  در  جانباختگان  برای  شده 
کشورهای دیگری که به لحاظ جایگاه جهانی شبیه ما هستند مقایسه 
شویم. و یا حتی با کشورهایی که چندین برابر ما جمعیت دارند. آن 
وقت میتوان فهمید که چرا نیازمند یک نگاه دوباره به حوزه ترابری 
انسان ها  نگاهی که جان  ایران هستیم.  نقل مسافری در  و حمل و 
برایش در اولویت باشد. نگاهی که نیست و امیدواریم روزی بر این 
داریم در روزگاری که مرگ هر  امید  ایران حاکم شود.  در  حوزه 

روزه هموطنان مان را در کشور شاهدیم.

پانوشت ها:
 Daily - ۱- در یازده ماده، حوادث ترافیکی در ترکیه جان 2۳46 نفر را گرفت

Sabah – ۱8 دسامبر 20۱۹

2- تلفات حوادث رانندگی در سال نود و هفت ۱,2 درصد افزایش یافت - سایت 
سازمان پزشکی قانونی کشور – ۱0 اردیبهشت ۱۳۹8

۳- مسافرانی که به مقصد نرسیدند؛ مرور مرگبارترین سوانح هوایی ایران – بی بی سی 
فارسی – 8 ژانویه 2020

4- 45 کشته و بیش از ۱0۳ مصدوم در برخورد دو قطار در سمنان/ اجساد کامال 
سوخته اند و شناسایی آن ها بسیار سخت است/عملیات امدادی پایان یافت +تصاویر – 

انتخاب – 5 آذر ۱۳۹5
5- گزارشی که سه سال پس از حادثه اجازه ندادند در مجلس قرائت شود – تسنیم – ۹ 

آذر ۱۳۹8
6- سه سانحه ی ریلی در کمتر از یک هفته – ایران اینترنشنال – 24 تیر ۱۳۹6

7- حوادث و سوانح ریلی – قطارهای فدک – 4 نوامبر 20۱8
8- مراسم سالگرد جان  باختگان انفجار قطار در نیشابور برگزار شد – ایرنا – 2۹ بهمن 

۱۳۹7
۹- بازخوانی یک واقعه پس از ۱6 سال – راز – دی ماه ۱۳۹8

۱0- بیانیه نهضت آزادي درباره حادثه انفجار قطار در نیشابور: اولویت حفظ قدرت بر 
حقوق شهروندان – رادیو فردا – ۱4 اسفند ۱۳82

۱۱- حوادث جاده ای؛ رتبه ۱8۹ ایران در میان ۱۹0 کشور – دویچوله فارسی – 6 
جوالی 20۱5

۱2- قربانیان تصادفات ۱0 سال اخیر بیشتر از شهدای انقالب، ترور و جنگ تحمیلی 
– تسنیم – 2۹ شهریور ۱۳۹6

۱۳- مرگ در حوادث رانندگی؛ سالی چند نفر در ایران کشته می شوند؟ - بی بی سی 
فارسی – 27 شهریور ۱۳۹7

۱4- مهم ترین علت تصادف جاده ای چیست؟ - خبر آن الین – 26 تیر ۱۳۹8
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تمام جوامع از گروه های مختلفی تشکیل می شوند که هر عضو 
آن، گاه در اکثریت و گاه در اقلیت قرار می گیرد. هر شخص به 
مالی،  تمکن  میزان  مذهبی،  و  دینی  اعتقادات  جنسیت،  سبب 
اما  قرار می گیرد  در چند گروه  غیره همزمان  و  قومیت  صنف، 
یکی از مشکالت عمده آن است که هنگامی که در گروه اقلیت 
قرار می گیرد به احتمال قوی به طرق مختلف به واسطه اکثریت 
قرار  بی عدالتی  تبعیض، فشار و  یا هر دو تحت  یا حاکمیت و 
می گیرد. توجه به حقوق اقلیت ها از فاکتورهای بسیار مهم برای 
ارزیابی میزان توجه به حقوق بشر قلمداد می شود. حقوق اقلیت ها 
آن  پی  در  و  تبعات  آن  نقض  و  است  گوناگون  ابعاد  دارای 

اعتراضاتی را به دنبال خواهد داشت.
از جوامعی است که در گروه  ایران یکی  در  معلولین  جامعه ی 
اقلیت قرار گرفته و همواره با بی توجهی و تبعیض مواجه بوده و 
از حداقل ها محروم مانده است. نادیده گرفتن حقوق معلوالن در 
حقوق  این  می شود.  محسوب  سیستماتیک  تبعیض  یک  ایران 
پایمال شده تمام ابعاد زندگی معلوالن را تحت تاثیر قرار می دهد 
و موانع بسیاری بر سر راه آن ها در راستای پیشرفت و نیل به 
آتیه ای درخشان سد می کند. شدت تبعات بی توجهی ساختاری به 
حقوق معلوالن به گونه ایست که منجر به خسارات جانی جبران 

ناپذیر و مرگ و میر نیز شده است.
یکی از نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت، برخورداری از حمل 
بین  تردد  نقل عمومی، مناسب سازی محیط و تسهیل سفر و  و 
شهری است. در این شماره از خط صلح با آقای بهروز مروتی 

عضوی از جامعه معلولین، فعال در عرصه حقوق معلوالن و مدیر 
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره حقوق مذکور 
به  بهروز مروتی در شهر تهران چشم  گفتگویی داشته ایم. آقای 
جهان گشود. او دومین فرزند از خانواده ای هفت نفره است. چهار 
به  مبتال  برادرش  دو  هم  و  خود  هم  میان  این  از  و  دارد  برادر 
بیماری ژنتیکی دیستروفی عضالنی هستند. پدر و مادرش نیز در 
اثر نگهداری از آن ها دچار معلولیت شده اند. آقای مروتی مرداد 
ماه ۱۳۹6 ازدواج کرده است. همسر آقای مروتی و همسر یکی 
دیگر از برادرانش نیز دارای معلولیت جسمی حرکتی از ناحیه 

یک پا هستند.
بهروز مروتی تحصیالت خود را در تهران تا مقطع دیپلم علوم 
انسانی ادامه داده است. او یکی از دالیل ترک تحصیل را عدم 

دسترسی به حمل و نقل عمومی می داند.

 گفتگوی خط صلح با آقای مروتی را در ادامه می خوانید:

افراد دارای معلولیت بر چه مبناهایی به چند دسته تقسیم  
می شوند؟ آیا آمار رسمی درخصوص تعداد معلولین در ایران 
واقعیت  با  آمار  این  آیا فکر می کنید  بله،  اگر  دارد؟  وجود 

همخوانی دارد؟

بنابر اعالم سازمان بهداشت جهانی ۱۱ تا ۱5 درصد جمعیت هر 
کشوری را افراد دارای معلولیت با شدت و انواع معلولیت های 

عدم دسترسی معلوالن به حمل و نقل عمومی؛  	
در گفتگو با بهروز مروتی، فعال حقوق معلوالن

گفتگو

گفتگو ازماری محمدی
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در  و  ندارد  وجود  کاملی  آمار  ایران  در  می دهند.  تشکیل  مختلف 
آخرین سرشماری که سال ۹5 شمسی انجام شد افراد دارای معلولیت 

شمرده نشدند.
در خبرها و گزارشات سازمان بهزیستی آمار افراد دارای معلولیت 
حدود ۱ میلیون و 500 هزار نفر اعالم شده است. حدودا 550 هزار 
نفر هم معلول جنگی که معروف به جانباز هستند، داریم. این آمار 
مربوط به معلوالنی است که تحت پوشش این سازمان قرار دارند. 
مسلما این آمار با واقعیت همخوانی ندارد و همین امر موجب شده 
مشکالت عدیده ای در این زمینه وجود داشته باشد از بی برنامه گی و 

عدم سیاستگذاری تا پیشگیری و رسیدگی و غیره.
کم بینایان،  و  نابینایان  حرکتی،  جسمی  شامل  نیز  معلولیت ها 
روان  و  اعصاب  و  گفتار  حسی،  ذهنی،  کم شنوایان،  و  ناشنوایان 
خود  به  را  آمار  این  زنان  درصد   ۳7 و  مردان  درصد   6۳ هستند. 
 ۳۹ حرکتی  جسمی  معلوالن  درصد  همچنین  داده اند.  اختصاص 
درصد، نابینایان ۱۱ درصد، ناشنوایان ۱۳ درصد، ذهنی 24 درصد، 

روانی مزمن 8 درصد، صوت و گفتار 5 درصد است.
شدت معلولیت ها: خفیف ۱7 درصد /متوسط 2۹ درصد/ شدید ۳6 

درصد/ خیلی شدید ۱4 درصد/ نامشخص 5 درصد

همان طور که می دانید یکی از مشکالت اساسی جامعه معلولین  
نقل  و  حمل  به  دسترسی  جهت  الزم  امکانات  و  تسهیالت  نبود 
عمومی و دشوارسازی سفرهای بین شهری است. لطفا مشکالت 
معلولین را در هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی )چند نمونه 

را بصورت موردی( شرح دهید.

ناوگان و سامانه های حمل و نقل عمومی دسترس پذیر نیستند. مثال 
به ندرت ایستگاه مترویی وجود دارد که 
آسانسور داشته باشد یا داخل ایستگاه ها، 
داشته  وجود  نابینایان  برای  حسی  خط 
باشد. گیت هایی وجود دارند که ویلچر 
از آن ها رد نمی شوند. در مورد اتوبوس ها 
هم همین طور است ولی اخیرا ایستگاه ها 
 BRT تندرو  خطوط  اتوبوس های  و 
مشکالت شان  ولی  شده اند  دسترس پذیر 
هنوز مرتفع نشده مثال رمپ های ورودی 

باز نمی شوند. رانندگان و متصدیان  اتوبوس ها پرچ شده و  به کف 
امور حمل و نقل آموزش کافی ندیده اند. اخیرا )اواخر مرداد امسال( 
یک فرد نابینا در یکی از همین ایستگاه های اتوبوس )فرایبورگ( در 
اصفهان در هنگام پیاده شدن به علت فاصله زیاد اتوبوس و ایستگاه 
به طرز  ماند و  ایستگاه  اتوبوس و  بین  راننده  ناگهانی  با حرکت  و 
این  از  پس  سپرد.  جان  و  شد  شدیدی  جراحات  دچار  دل خراشی 
معلوالن  برای  همچنان  اتوبوس  ایستگاه های  اصفهان  در  اتفاق، 

دسترس پذیر و مناسب سازی نشده است.

حمل و نقل جاده ای نیز تهی از امکانات است.
درباره حمل و نقل ریلی نیز تقریبا شرایط همین طور است و واگن ها 

و ایستگاه های قطار دسترس پذیر نیستند.
فردی که از ویلچر استفاده می کند برای این که وارد واگن شود را 
کول می کنند و به همین طریق هم پیاده اش می کنند. همچنین، آن ها 

نمی توانند از سرویس بهداشتی استفاده کنند.
البته حمل و نقل هوایی مناسب است اما به دلیل گرانی برای همه 

معلوالن قابل استفاده نیست.
بلیط برای معلوالن در نظر گرفته اند. ولی  50 درصد تخفیف تهیه 
فقط ایران ایر، آن هم برای بلیط های درجه ۱ این تخفیف را در نظر 
گرفته است که افراد ترجیح می دهند بلیط های درجه دو شرکت های 

دیگر را تهیه کنند تا این که از این تخفیف استفاده کنند.
البته در تهران به ویژه از سال ۹۱ یک سامانه حمل و نقل با شصت 
دستگاه ون که ویلچر با یک باالبر به داخلش هدایت می شود ویژه 
این  کشور  سطح  در  بودیم  امیدوار  افتاد.  راه  معلوالن  و  جانبازان 
اواخر  این  کمی  بسیار  شهرهای  شود.  گرفته  نظر  در  تسهیالت 
توانستند این امکانات را مهیا کنند اما هیچ یک نه در حد تهران که 
حدود 60 ون و 70 اتوبوس دسترس پذیر دارد. این اقدام در دوران 
شهرداری سابق انجام شد ولی با توجه به تعداد نزدیک به 200 هزار 
نفر معلول در تهران که تحت پوشش بهزیستی استان تهران هستند 
به اضافه معلوالنی که تحت پوشش نیستند، 60 ون و 70 اتوبوس 
خیلی کم است. ماشین ها مستهلک شده اند و در طی شش هفت سال 
گذشته به تعداد ناوگان ها اضافه نشده است. شهرهای دیگر همچون 
تبریز، مشهد و اصفهان اخیرا یکی دو اتوبوس و در شیراز 5 ون به 
اما اصال کافی  امیدوار کننده است،  اتفاقات  این  اضافه شد.  آن ها 

نیست.
کالن شهرها  برای  امکانات  این  البته 
حتی  دیگر  شهرهای  در  و  دارد  وجود 
چنین اتوبوسها و خط مترویی هم نیست 
و کال نمی شود درباره آن ها صحبت کرد.

در   معضالتی  چه  مذکور  مشکالت 
روند زندگی روزمره و حضور فعال و 
موثر معلوالن در جامعه به وجود آورده 

است؟

این مشکالت اوال باعث شده اند افراد دارای معلولیت از حضور و 
مشارکت در امور اجتماعی محدود و به نوعی ایزوله و طرد بشوند 
و به دنبال این، تبعات شغلی، تحصیلی، درمانی و توان بخشی را به 
از  نیستند  قادر  درمان  و  توان بخشی  برای  است.  آورده  وجود 
منازلشان خارج بشوند و یا نمی توانند شغل دلخواهشان را انتخاب 
کنند و یا حتی نمی توانند به دلیل عدم تردد در سطح شهر شغلی پیدا 
کنند. بسیاری از افراد از تحصیل بازمانده اند و دچار مسائل روانی 

عدم  به  نسبت  اعتراضی  تجمع 
جانی  امنیت  تامین  و  مناسب سازی 
معلوالن در محل مرگ جواد ایزدی
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و اقتصادی شده اند. این مشکالت نه به علت معلولیت که به علت 
عدم فرصت ها و امکانات برابر ایجاد شده اند.

عدم مناسب سازی محیط و نبود تسهیالت تردد شهری چه  
مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دسترسی به مراکز 
آموزشی و تحصیل مهارت برای این قشر در پی داشته و نیز 
تا چه اندازه کیفیت زندگی معلوالن را تحت الشعاع قرار داده 

است؟

عدم  که  مشکالتی  عمده ترین 
نبود  و  محیط  مناسب سازی 
وجود  به  معلوالن  برای  تسهیالت 
آورده محدودیت بیش از حد افراد 
است. به نوعی افراد از حضور در 
حضور  شده اند.  محروم  جامعه 
اجتماعی  نداشتن مسلما مشکالت 
به  بسیاری  اقتصادی  خصوصا  و 
به  معلوالن  است.  آورده  وجود 
حضور  جامعه  در  این که  خاطر 
ندارند دیده نمی شوند؛ و چون دیده 
پرداخته  مشکالتشان  به  نمی شوند 
نمی شود. افراد عادی که دغدغه ی 
مشکالت معلوالن را ندارند، هنگام 

تعداد  این  ما  و می گویند  تعجب می کنند  معلوالن  آمار  شنیدن 
معلول نمی بینیم. علت این است که امکان حضورشان در جامعه 
وجود ندارد. اماکن عمومی مناسب سازی نشده و ناوگان حمل و 
معلوالن  برای  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه های  و  عمومی  نقل 
از  می توانند  معلوالن  از  تعداد  چه  مگر  نیستند.  دسترس پذیر 
آژانس و امکاناتی که در کالن شهرها وجود دارد استفاده کنند؟ 
حتی آن ها هم به شدت محدودند. ما خطوط مترویی داریم که 
حتی یکی از ایستگاه های آن آسانسور ندارد. وقتی من قصد دارم 
فکر  که  چیزی  اولین  به  بروم  مقصد  به  و  شوم  خارج  خانه  از 
می کنم این که از حمل و نقل عمومی استفاده کنم. اما اگر این 
امکان مهیا نباشد چه طور باید به مقصد برسم؟ امکانات شهری 
برای معلوالن در دسترس نیست. فرض کنید فردی در تهران تا 
به حال نتوانسته به تئاتر و سینما برود و در فستیوال ها شرکت 
کند. این امر از لحاظ اجتماعی مشکل ساز است چون مردم کمتر 
معلوالن را در سطح جامعه می بینند و با تعجب به تعداد معدودی 
که حضور دارند نگاه می کنند. اخیرا متاسفانه به گوش من رسید 
آن  در  که  رو  پیاده  یک  مورد  در  شهری  مدیران  از  یکی  که 
بود  بازسازی داشت گفته  به  نیاز  خطوط حسی وجود داشت و 
مگر چند نابینا می خواهد از این جا رد شود؟! و از بازسازی آن 

سر باز می زند.

و یا سال ها پیش دوستان می گفتند نیاز است که سر چهارراه ها 
بلندگو برای اعالم چراغ قرمز و سبز وجود داشته باشد تا نابینایان 
و  راهنمایی  دست اندرکاران  از  یکی  کنند.  استفاده  بتوانند 
رانندگی پاسخ داده بود که مگر چند نابینا از چهارراه رد می شود؟! 
وجود  معلولیت  حوزه  در  فرهنگی  فقر  می دهد  نشان  نگاه  این 
دارد. وقتی محیطی مناسب سازی می شود چه قرار باشد یک نفر 
از آن جا عبور کند چه صد هزار نفر اهمیتی ندارد. مهم این است 
یکسان  همه  برای  حضور  فرصت های  و  امکانات  این  باید  که 
باشد. البته این موضوع فقط به معلوالن منحصر نیست. به عنوان 
مثال ناوگان حمل و نقل عمومی 
زنان  سالمندان،  استفاده  مورد 
باردار و زنانی که کودکان خود را 
نیز  می برند  بیرون  کالسکه  با 

هست.
ایستگاه های  از  بسیاری  در 
به  رو  فقط  پله برقی  یا  اتوبوس 
پایین است و رو به باال نیست و یا 
رو به پایین ندارد و فقط پله برقی 

رو به باال وجود دارد.
نیز  تحصیلی  و  آموزشی  بحث 
همین طور. یکی از دالیلی که بنده 
تحصیل را ادامه ندادم این بود که 
نه شرایط رفت و آمد مناسب بود 
و نه محیط هایی که قرار بود در آن حضور یابم مناسب سازی و 
دسترس پذیر شده بود. بنابراین، خیلی زود تحصیل را رها کردم. 
همین طور دوستان بسیار زیادی به دانشگاه رفته اند اما دانشگاه ها 
مناسب سازی نشده و یا حمل و نقل عمومی مناسبی نیست که 
بتوانند رفت و آمد کنند. حتی منابع تحصیلی شان دسترس پذیر و 
مناسب سازی نشده است. چون مناسب سازی فقط فیزیکی نیست 
باید از لحاظ نرم افزاری هم انجام شود. مثال برای نابینایان باید 
همه منابعی که برای دیگران وجود دارد به صورت گویا وجود 
این  باشد.  اشاره  به صورت زبان  ناشنوایان  برای  باشد و  داشته 
مسائل مشکالت بسیاری را به وجود آورده است، حضور افراد را 
به شدت محدود کرده و از همه امکاناتی که دیگر افراد استفاده 
به شدت  معلوالن  زندگی  کیفیت  است.  کرده  محروم  می کنند، 

پایین است.

برای   شهری  تردد  تسهیل  عدم  فرمودید  که  همان طور 
معلولین سبب انزوا و مطرودسازی آن ها از جامعه و در خانه 
اماکن  به  دسترسی  قابلیت  حتی  می شود.  آن ها  داشتن  نگاه 
عمومی و تفریحی همچون پارک، سینما و غیره را با ناهمواری 
مواجه می کند. این محدودیت ها چه تاثیراتی بر سالمت روان 

معلوالن برجای می گذارد؟

در  که  نابینایی  جوان  ایزدی  جواد 
ایستگاه اتوبوس تندرو BRT کشته شد
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افسردگی، ناامیدی، یاس، سرخوردگی، عصبانیت پرخاشگری و 
عدم  علت  به  که  هستند  روانی  مشکالت  از  بخشی  خشمگینی 

تردد و حضور در اجتماع به وجود می آید.

فعال   و  معلولین  جامعه  از  عضوی  عنوان  به  شما،  نظر  به 
این  از  برون رفت  راهکارهای  یا  راهکار  معلوالن،  حقوق 

شرایط چیست؟

پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان شهروندانی که دارای حق 
مثل سایر  امکانات  و  از همه فرصت ها  باید  و  و حقوق هستند 
افراد برخوردار شوند. مستلزم این امر بروزرسانی و اجرای قانون 
توسطه همه دستگا ه ها و تحقق کنوانسیون بین المللی حقوق افراد 

دارای معلولیت است.

برای حل این مشکالت آیا بودجه ای کالن مورد نیاز است  
که مسئوالن از زیر بار آن شانه خالی می کنند؟

مسئولین ادعا می کنند که کالن است اما واقعا کالن نیست. با 
کل  باید  و  هست  نیاز  بودجه  بله  مخالفم.  کالن  بودجه  عنوان 
بودجه اجرای قانون پرداخت بشه. مسلما در مقایسه با بودجه هایی 
که هدر می رود یا اختالس می شود یا تبدیل به رانت می شود هیچ 

نیست.
متاسفانه به همین بهانه ی کالن بودن، بودجه تخصیص نمی دهند. 
مثال بودجه پیش بینی شده برای اجرای قانون در سال جاری ۱2 
هزار و 500 میلیارد تومان بود که فقط ۱ هزار و ۱00 میلیارد 
از  تومان  میلیارد  فقط 7۱2  االن  تا  که  دادند  اختصاص  تومان 
برای  و  کرده اند  پرداخت  را  داده  تخصیص  ی  بودجه  همین 
پرداخت مابقی بودجه که حدود ۳55 میلیارد تومان است هیچ 
امیدی نداریم. برای ۹۹ از بودجه مورد نیاز 20 هزار میلیاردی 

فقط ۱ هزار و ۳00 میلیارد اختصاص داده اند.

مناسب سازی   و  شهری  جابه جایی  تسهیل  این که  علیرغم 
محیط از حقوق شهروندی معلولین محسوب می شود، قوانین 
بین المللی بدان تاکید کرده و در فصل دوم قانون حمایت از 
تاکنون  اما  شده  پرداخته  امور  این  به  نیز  معلوالن  حقوق 
به  حقوق  این  شناختن  رسمیت  به  از  غیر  ذی ربط  مسئوالن 
طور مکتوب، اقدامی عملی، موثر و در سطح گسترده نکرده 

است. انتقاد و حرف دل جامعه معلولین چیست؟

بین المللی  کنوانسیون  از  ماده ای  و  بند  هیچ یک  اجرای  تقریبا 
راضی  ما  ندیده ایم.  کشور  در  را  معلولیت  دارای  افراد  حقوق 
هستیم که مفاد همین قانون حمایت از حقوق معلوالن اجرا شود 

تا شرایط مان تغییر پیدا کند. انتقاد و حرف دل جامعه معلوالن 
اجرای قانون است. ما سال هاست در خانه هایمان محبوس هستیم 
و نمی توانیم از امکانات استفاده کنیم. به هر حال پیگیر اجرای 
این قانون هستیم. یک زمانی کمپینی وجود نداشت و این حقوق 
پیگیری نمی شد ولی ما مجدانه پیگیر اجرای بند به بند و ماده به 
ماده این قوانین هستیم. ما دوست داریم راحت از خانه هایمان 
خارج شویم و به هر نقطه شهر که می خواهیم تردد داشته باشیم و 
عمومی  نقل  و  حمل  سرانه  کنیم.  استفاده  شهری  امکانات  از 
معلوالن برای تجهیز سامانه ها و ناوگان هایی استفاده می شود که 
ما در آن ها تقریبا هیچ سهمی نداریم. حرکت هایی که اخیرا انجام 
شده مختص کالن شهرها خصوصا تهران است. در نقاط دورافتاده 
رسما هیچ امکاناتی برای معلوالن وجود ندارد. معلوالن منزوی 
شده و از جامعه دور هستند. از لحاظ اقتصادی، معیشت، درمان 
تنگنا  در  بهداشتی  امکانات  از  برخورداری  و  توان بخشی  و 

هستند.
فرض کنید شخصی که قادر به رانندگی نیست قصد جا به جایی 
از  یکی  باشد.  داشته  را  دیگر  نقطه  ای  به  شهر  نقطه  یک  از 
معضالت، هزینه زیاد آژانس ها و تاکسی سرویس های اینترنتی 
است. معضل دیگر جا به جایی است. خود من حتی اگر قادر به 
با  را  به جایی من  توان جا  باشم، کسی  پرداخت هزینه آژانس 
حدود صد کیلو گرم وزن ندارد. چهار نفر باید مرا جا به جا کنند 
که این خودش مشکالت بسیاری را به همراه دارد. می تواند این 
جا به جایی خطر آفرین باشد. مثال به زمین افتادن و یا اصابت 
سر به سطح سخت. حتی افرادی که مرا جا به جا می کنند ممکن 
مشکالت  و  بگیرد  کمرشان  مهره های  کار  این  حین  در  است 

حادی برایشان به وجود بیاید.
ما می خواهیم حق و حقوقی که سایر افراد از آن برخوردارند ما 
هم برخوردار شویم. همان طور که پیشتر گفتم این امکانات الزم 
فقط مختص افراد دارای معلولیت نمی شود بلکه شامل حال زنان 
باردار و سالمندان نیز می شود. بنابراین برخورداری از امکانات 
شهری و حقوقی که سایرین از آن ها برخوردارند، حرف دل آن ها 

هم هست.
معلوالن افراد توانمندی هستند مشروط به این که زیرساخت های 
حضور و مشارکت ما در جامعه به رسمیت شناخته و آماده بشود. 
و  شهری  جایی  به  جا  مهم  بسیار  زیرساخت های  این  از  یکی 
مناسب سازی محیط است که اگر رعایت شود و به حد استاندارد 
اشتغال،  مشکالت  از  بسیاری  می توانیم  خودمان  ما  برسد، 
معیشت و تحصیل را حل کنیم. نیازی نیست که حتما برای ما 
شغل پیدا کنند اما مشروط به استانداردسازی زیرساخت ها که 
اماکن  و  معابر  محیط،  مناسب سازی  آن ها  ترین  مهم  از  یکی 

عمومی و حمل و نقل عمومی است.

در پایان اگر نکاتی هست بفرمایید. 
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که  زمانی  تا  است.  ساختاری  معلولیت  دارای  افراد  مشکالت 
مشکالت به صورت سیستماتیک حل نشود اتفاق خاصی نخواهد 
بخش های  در  سیستماتیک  یا  ساختاری  مشکالت  این  افتاد. 
دعوی های  اقامه  و  پیگیری  قانون،  بر  نظارت  قانون،  اجرای 
یا  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت  کانون  با  رابطه  در  حقوقی 
هستند.  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  المللی  بین  کنوانسیون 
مجلس  می روند.  طفره  قانون  اجرای  از  اجرایی  دستگاه های 
کارآمد نداریم که بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد. سیستم 
افراد  به ویژه در عرصه حقوق  نظارتی خاصی در همه عرصه ها 
از طرف دیگر، سازمان های دولتی هم  نداریم.  معلولیت  دارای 
نسبت به دستگاه های اجرایی دیگر اقامه دعوی قضایی برای عدم 
اجرای قوانین مربوط به حقوق  معلوالن نمی کنند. مثال سازمان 
اجرا  را  از حقوق معلوالن  قانون حمایت  ماده 2۱  صدا و سیما 
را   2 ماده  نمی کند.  اجرا  ارشاد  وزارت  را   20 ماده  نمی کند. 
شهرداری ها اجرا نمی کنند. سازمان متولی ما که سازمان بهزیستی 
اقامه  دستگاه ها  این  به  نسبت  که  نداشته  سابقه  تاریخ  در  است 
چه  معلولیت  دارای  افراد  اوصاف،  این  با  کند.  قضایی  دعوی 
دولتی سازمان های  بدهند؟ سازمان های  انجام  اقدامی می توانند 
غیر دولتی را به وجود آورده اند که این سازمان های غیر دولتی یا 
با  را  دولتی  سازمان های  همان  کار  تقریبا  خصولتی  اصطالحا 
انجام می دهند. بودجه هایی دریافت می کنند اما به دلیل  واسطه 
وابستگی هایی که به سازمان های دولتی دارند حقوق افراد دارای 
معلولیت را پیگیری و نظارت نمی کنند. در حالت کلی، نتیجه 
با  اجرا  یا در صورت  نمی شوند  اجرا  یا  قوانین  این می شود که 
متولی  سازمان  بود.  خواهد  همراه  سلیقه  اعمال  یا  و  نقصان 
رعایت  را  قانون  این  مفاد  از  بسیاری  نیست. خودش  پاسخگو 
نمی کند و از قانون تخطی می کند. وقتی سازمان متولی تخطی 
می کند چطور می شود از دستگاه های اجرایی دیگر توقع داشت. 
سازمان بهزیستی در خصوص عدم اجرای ماده 2 قانون حمایت 
از حقوق معلوالن کوچک ترین انتقادی نمی کند. گر چه انتقاد هم 
از  می تواند  بهزیستی  سازمان  چون  نیست  کافی  و  کارساز 
شهرداری ها به دلیل عدم اجرای ماده 2 شکایت کند ولی تا االن 
سابقه نداشته چنین اقدامی کند. دو سال پیش یک شخص نابینا 
بسیاری دید مگر  افتاد و آسیب های  به زمین  پیاده  از پل عابر 
سازمان بهزیستی از شهرداری شکایت کرد؟ مگر چند روز پیش 
معلولی را که به بهانه شیوع ویروس کرونا می ترساندند و ویدیو 
آن به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شد، سازمان 
بهزیستی به مسئله ورود کردن و ترتیب اثر داد؟ دوست عزیزمان 
جواد ایزدی که بر اثر حادثه ایستگاهBRT فرایبورگ اصفهان 
دچار سانحه شد و به صورت دلخراش کشته شد، مگر سازمان 
بهزیستی اقدامی انجام داد؟ سازمان بهزیستی سازمانی است که 
باید این کارها را انجام بدهد ولی متاسفانه انجام نمی دهد. دیگر 

از سازمان ها و دستگاه های دیگر نمی شود انتظاری داشت.
و  رسیدگی  امور  این  به  است  موظف  مجلس  دیگر  طرف  از 
تبدیل  مجلس  می گویند  مجلس  نمایندگان  خود  کند.  نظارت 
آن  اجرای  بر  که  قانونی  قوانین.  تولید  کارخانه  به  است  شده 
نظارت نشود و کسی نباشد که مسئوالن دستگاه های اجرایی را 
مواخذه کند به چه دردی می خورد؟ ما این همه نسبت به بودجه 
نوشتن  به  اقدام  نهایت کاری که کردند  آن ها  اعتراض کردیم. 
این قدر  وقتی  برای چه گذاشته اند؟  را  استیضاح  بود. پس  نامه 
بی اهمیت است مسلم است  برای مجلس  قانون معلوالن  مسئله 
این  که  می دهند  اجازه  و  حق  خودشان  به  اجرایی  دستگاه های 
اجرا  سلیقه ای  به صورت  قانون  بنابراین  نکنند.  اجرا  را  قوانین 
شود. با ادامه این روند فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفتد هر چند 
که افراد دارای معلولیت خودشان هم پیگیر اجرای قانون هستند 
معلولیت  دارای  افراد  خود  چقدر  که  نمی دانم  نهایت  در  ولی 
کنند،  اجرا  را  قوانین  که  کنند  موظف  را  دستگاه ها  بتوانند 
بتوانند  که  باشند  داشته  امکاناتی  و  کنند  بیشتر  را  نظارت ها 
اقامه دعوی قضایی کنند. سازمان های غیر  به دستگاه ها  نسبت 
دولتی و مردم نهاد که امکانات و بودجه دارند اقدامات ریشه ای 
اجرا  را  قانون  که  دستگاه هایی  به  نسبت  دعوی  اقامه  مثل 

نمی کنند، صورت نمی دهند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید. 
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