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درباره مقاله: 
فوران آتشفشان های زیر خاک؛ چه دست و پاها که 

غیب شدند

میالد برادوست: مقاله ی خوبی بود، امیدوارم این موضوع 
از زوایای دیگه هم بررسی بشه و به همین یه مقاله ختم 
نشه. در مناطق زیادی از آذربایجان غربی هم مرز با عراق 
با اینکه ادعا میشه منطقه پاکسازی شده اما باز مین های 
سرگردان هستند و جان کولبران، چوپانها و دام هاشونو 

تهدید می کنند.
 

سعید میرفالح: جا داشت که در این مقاله بر نقش ان.جی.
او ها و جامعه مدنی برای اطالع رسانی و پاکسازی این 
مناطق تاکید بیشتری می شد. بازوی اصلی آن ها هستند 
و مشخصا حکومت کاری نمی کنه. حتی نقشه مناطق مین 
گذاری شده را هم در اختیار فعاالن بی ادعا قرار نمی دهند 

که کارشان را راحتتر و با امنیت بیشتر انجام دهند.

مواجهه با بحران از نوع جمهوری اسالمی/نصراهلل لشنی

زینب اهلل یاری: به نظر من نویسنده درست به مسئله 
پرداخته و برخالف اینکه خیلی ها فکر می کنند خوب 
این یک بحران جهانیه و حتی کشورهای پیشرفته هم 
موفق نبودند در مواجهه با این بحران و در نهایت به توجیه 
وضعیت می پردازن تونسته که نقش مخرب جمهوری 
اسالمی رو در عواقب این مصیبت نشون بده. در دید 
مردم واضح است که حکومت حتی سعی نکرده با بحران 

مواجهه بشه. بیشتر به نفع خودش از آن بهره برده.

فرهاد آقاکرمانی: راستش جمهوری اسالمی اگر هم می 
خواست کاری بکند برای رفع بحران کرونا و مواجهه 
درست با آن نمی توانست چرا که از قبل زیرساخت و 
انسجام اجتماعی ای در ایران نمانده که بشود کاری کرد. 

مردم هم دیگر انتظار آنچنانی ندارند!

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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»ماساژ    چه  آن  دلیل  به  قم  استان  در  شهروند  سه 
جنس مخالف« عنوان شده، بازداشت شدند. 

تهران    شهر  شورای  عضو  شناس،  حق  محمدجواد 
به  اقدام  این  شد.  احضار  رسانه  و  فرهنگ  دادسرای  به 
دنبال درخواست مکرر وی مبنی بر انتشار آمار تفکیکی 
اتهام  با  و  کرونا  بیماری  باختگان  جان  و  مبتالیان 

»تشویش اذهان عمومی« صورت گرفت.
امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز با تودیع قرار   

وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
 سرپرست پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و   

بازداشت مدیر یک صفحه اینستاگرامی در این استان به 
خوانده  اخالقی«  نامتعارف  تصاویر  »انتشار  آنچه  علت 

است، خبر داد.
مژگان کاوسی، مترجم، محقق و یکی از بازداشت   

شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹8، بازداشت و جهت 
تحمل دوران محکومیت خود به زندان نوشهر منتقل شد.

 لیال حسین زاده، فعال صنفی و دانشجوی دانشکده   
علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اعمال بخشنامه اخیر قوه 

قضاییه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت دو تن از متهمان   

به  رسیدگی  ویژه  دوم  شعبه  توسط  اعدام  به  اقتصادی 
اخالل در نظام اقتصادی کشور خبر داد.

 فرمانده انتظامی استان لرستان از پلمب 284 واحد   
دلیل  به  استان،  این  در  بازداشت 46 شهروند  و  صنفی 
روزه خواری و آنچه »هتک حرمت ماه رمضان« خوانده 

است، خبر داد.
 در پی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت   

 ۳ هرمزگان  استان  در  واقع  کالهی  بند  در  قایق  یک 
شهروند کشته و زخمی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد واقع در استان   
این شهرستان خبر  بازداشت یک شهروند در  از  فارس 
امام  بود  شده  مدعی  که  شهروند  این  وی  گفته  به  داد. 
دوازدهم شیعیان است با تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شد.
تعیین    قانون  اصالح  »قانون  اجرایی  نامه  آیین   

ایرانی  ازدواج زنان  از  تابعیت فرزندان حاصل  تکلیف 
با مردان خارجی« را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت 

دولت ارائه شد.

 سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی   
گیالن از بازداشت یک شهروند زن در رشت، به دلیل 
آنچه “تبلیغ عرفان های نوظهور در اینستاگرام” خوانده، 

خبر داد.
سهیال حقیقت و شهناز ثابت شهروندان بهایی ساکن   

شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقالب این شهر مجموعا 
به ۱2 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

رضا اسالمی، دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی   
نیروهای  توسط  بهشتی  شهید  دانشگاه  حقوق  دانشکده 

وزارت اطالعات بازداشت شد.
 فرمانده های انتظامی پاکدشت و رودسر از برخورد   

با واحدهای صنفی به دلیل آنچه “رعایت نکردن موازین 
شرعی” خوانده شده است در ماه رمضان خبر دادند. در 

این راستا مجموعا 4۱ واحد صنفی پلمب شدند. 
چهار شهروند در شهرستان سراب که در پی تذکر   

یک شخص تحت عنوان “امر به معروف” با وی درگیر 
شده بودند، بازداشت شدند. 

یک زن از اهالی شهر گشت در سیستان و بلوچستان،   
به دنبال ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی 
استخوان و ضربه به سر جان خود را از دست داد. منابع 
محلی مدعی شدند همسر وی با کمک دوست خود روی 
جسد او اسید پاشیده و در کنار بیمارستان شهر رها کرده 
است. این زن که هاجره نام دارد در ۱6 سالگی قربانی 
کودک همسری و در ۱8 سالگی صاحب یک فرزند شده 

بود، او در 20 سالگی توسط همسر خود به قتل رسید.
از    شهروند   4 بازداشت  از  مشهد  دادستان  معاون 

با اتهاماتی از جمله “توهین به  جمله یک زن 50 ساله 
مقدسات” در این شهر خبر داد.

دستکم 5 تن از کارگران شهرداری کوت عبداهلل با   
شکایت یکی از مسئولین این شهرداری، به دلیل شرکت 

در تجمعات اعتراضی بازداشت شدند.
رشته های    در  دستیار  پذیرش  آزمون  راهنمای   

برای  تعهدنامه ای  فرم  حاوی  دندانپزشکی  تخصصی 
زنان متاهل شده است؛ رضایت نامه ای که مرد باید برای 
اشتغال  و  تحصیل  ادامه  اجازه  زن  تا  کند  پر  همسرش 

داشته باشد.
صنایع    و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 

به دلیل برگزاری  دستی دزفول از پلمب یک باغ ویال 
از  تعدادی  بازداشت  و  شهر  این  در  خصوصی  مهمانی 

مهمانان دختر و پسر خبر داد.
زندانی    زوج  صادقی  حسن  و  مثنی  فاطمه  منزل 

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

بازداشت یک شهروند    از  لنگرود  انتظامی   فرمانده 

□ برگزیده اخبار
دیــــــــدهبان
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شبکه های  با  ارتباط   ” آنچه  دلیل  به  شهرستان  این  در 
معاند از طریق فضای مجازی” عنوان کرده است، خبر 

داد.
 رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از بازداشت یک   

دختر نوجوان که با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی 
اقدام به انتشار ویدئو رقص خود کرده بود خبر داد.

یک متهم به اسیدپاشی در جنوب تهران که به علت   
اسیدپاشی  به  اقدام  دوستانش  از  یکی  با  مالی  اختالف 
قضایی  مراجع  به  و  بازداشت  بود،  کرده  او  بر صورت 

تحویل داده شد.
به    اقدام  سلیمان  مسجد  شهرستان  در  معلم  یک 

خودسوزی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد. این معلم 
منزلش  دیوار حیاط  از  قسمتی  تخریب  به  اعتراض  در 
توسط پرسنل اجرائیات شهرداری این شهرستان، دست 

به این اقدام زده است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز از بازداشت   

اینستاگرامی را  یک زن در کرج که مدیر یک صفحه 
عهده دار بود، خبر داد.  وی دلیل بازداشت این شهروند 
را “انتشار مطالب علیه نظام و مسئوالن دولتی” عنوان 

کرد.
 وزارت اطالعات ایران با انتشار بیانیه ای اعالم کرد   

که ۱6 نفر در استان های آذربایجان غربی و کردستان 
نظام”  مخالف  احزاب  از  یکی  با  “همکاری  دلیل  به 

بازداشت شدند.
در جریان مراجعه ماموران نیروی انتظامی با ادعای   

و  ایرانشهر  در  هایی  محل  به  مسلحانه  سرقت  موضوع 
تیراندازی به سوی متهمین سه شهروند کشته شدند. گفته 
بوده  سال   ۱8 زیر  شدگان  کشته  از  یکی  سن  می شود 

است.
دو متهم در تهران به اتهام رابطه خارج از ازدواج با   

یکدیگر هرکدام به ۹۹ ضربه شالق محکوم شدند. 
رشیدی،    مجید  براکوهی،  احمد  سلیمی،  سخاوت 

براکوهی،  محمود  کنگرلو،  مرتضی  مهدوی،  مهدی 
بیرانوند،  مجتبی  انتصاری،  سینا  آزادروش،  علیرضا 
رضا یاوری، احمد ایرانی خواه، مهدی بختیاری، محمد 
ایزدپناه  مهدی  انتصاری،  رضا  ریاحی،  بشیر  کریمایی، 
به  گنابادی  دروایش  از  دیگر  تن   ۱7 لک،  علیرضا  و 
بوشهر،  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 

خراسان رضوی تبعید شدند.
پیکر جان    بقایای  برای  یک شهروند حین جستجو 

باختگان جنگ ایران و عراق در ارتفاعات قالویزان بر 
اثر انفجار مین از ناحیه پا مصدوم شد.

یک    کیفری  دادگاه  توسط  مشهد،  در  متهم  یک   
به قصاص چشم )کور شدن(، محکوم  خراسان رضوی 

شد.
در    نظامی  نیروهای  تیراندازی  پی  در  کولبر  دو   

ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت و چالدران کشته و 
زخمی شدند.

صورت    به  که  افغانستانی  شهروندان  از  تعدادی 
کشته  از  اند  داشته  را  ایران  به  ورود  قصد  غیرقانونی 
مرزبانان  توسط  همراهان خود  از  تن  دستکم 2۳  شدن 

ایرانی خبر دادند.
مدت    پایان  با  سیاسی  زندانی  شیرزاد،  سعید 

محکومیت 6 ساله خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد 
به  دادستانی  دستور  با  پیشتر  شیرزاد  آقای  آزادی  شد. 

تعویق افتاده بود.
طی    ترکمن،  زمینی  زیر  رپ  خواننده  یلمه،  محمد 

ممنوع  از  امنیتی  نیروهای  سوی  از  تلفنی  تماس  یک 
الخروج شدن خود مطلع شده است. او پیشتر طی یک 
موزیک اعتراضی، نسبت به عملکرد مسئوالن حکومتی 

انتقاد کرده بود.
الهیجان    شهرستان  در  ساله   22 شهروند  یک   

گفته  به  شد.  بازداشت  شهر  این  امنیت  پلیس  توسط 
فرمانده انتظامی الهیجان، بازداشت وی به دلیل “تبلیغ 

عرفان های نوظهور” صورت گرفته است.
سید مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی   

عمران دانشگاه تهران، توسط دادگاه انقالب این شهر به 
پنج سال حبس تعزیری، 74 ضربه شالق، سه ماه کار 
رایگان فرهنگی و دو سال منع ورود به خوابگاه محکوم 

شد.
بارداری    و  تجاوز  دنبال  به  ساله   ۱5 دختر  یک   

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

یک کودک ده ساله در روستای صیداویه آبادان از   
جان  و  زد  به خودکشی  دست  کردن  آویز  حلق  طریق 

خود را از دست داد. 
تلگرامی    کانال  مدیر  بازداشت  از  تهران  دادستان 

خبرگزاری ایلنا خبر داد. به گفته او، دلیل بازداشت وی 
کانال  در  آمیز  توهین  مضمون  با  کارتون  یک  انتشار 

تلگرامی این خبرگزاری بوده است.
زیست    محیط  حوزه  خبرنگار  رحیمی  زینب   

از  توئیتر  در  مطالبی  انتشار  دلیل  به  ایسنا،  خبرگزاری 
این خبرگزاری اخراج شد. 

زندانی    کودک-مجرم  سعیدپور  شایان  اعدام  حکم 
پی  در  سعیدپور  آقای  درآمد.  اجرا  به  سقز  زندان  در 
شورش در زندان سقز موفق به فرار از زندان شده بود 
اما مدتی بعد بازداشت و به زندان سنندج تبعید شده بود.
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عینک  یک  و  سبز  اورکت  یک  سبیل،  یک  با  بشارت  آقای 
اصل  همین  سر  بود،  آورده  تشریف  همه  از  قبل  و  کائوچویی 
از  اول  دربیاورد،  را  کتش  همه  از  اول  می داد  حق  خودش  به 
از همه سرش کمی گرم شود و طبیعتا  همه عرق بخورد، قبل 
کرد  حس  وقتی  همین  برای  کند.  وراجی  هم  همه  از  قبل 
نشسته اند  و  کرده اند  عوض  را  لباس هایشان  رسیده اند،  همه 
دیگری  لب  کرده اند،  هم  را  خوش وبش های شان  پیک به دست، 
این  بدون  بعد  خورد،  ماست  قاشق  یک  پشت بندش  کرد،  تر 
که بخواهد، لب ولوچه اش تا نزدیکی های چمش یکهو باال رفت 
دماغش سقوط کرد تا پایین های چانه اش، نفس عمیقی کشید، 

همه چیز را به حالت عادی برگرداند و شروع کرد حرف زدن.
حسینی  شور  می خورم،  عرق  پیک  چند  وقتی  چرا  نمی دانم 
می گیردم و دوست دارم از چیزهایی بگویم که زیاد ربطی نه به 
من دارد و نه به شما. رفقا! امیدوارم از این که رفقا خطاب تان 
می شناسیم،  را  همدیگر  سال هاست  ما  نشوید.  ناراحت  می کنم 
ماست  به  متعلق  که  معاصری  تاریخ  مورد  در  وقت  هیچ  ولی 
می خواهم  امشب  نزده ایم.  گپ  آنیم  محصول  نوعی  به  همه  و 
ضمِن  در  و  بگویم  برای تان  جالل  استراتژیک  اشتباهات  از 
برگردانم.  او  به  را  جزنی  ازدست رفته ی  تقدس  حرف هایم 
ساعت  چند  می دهم  قسم تان  شب نشینی های مان  حرمت  به 
تحملم کنید و بگذارید صفایم را با شما مشترک بشوم. مکث 
کوتاهی کرد و خواست پی حرفش را بگیرد که یکهو نگاهش 
چشم های شان  با  پیاپی  و  کاتوره ای  که  بقیه  نگاه های  به  افتاد 
بشارت  آقای  ساعت!؟«،  چند  شد؟  »چی  می پرسیدند،  هم  از 
که خودش هم می دانست سوتی داده و از همین اول نقشه اش 
را برای تِلیت مخ بقیه لو داده و این را هم می دانست که اگر 
بالفاصله پی حرفش را نگیرد هیچکی از صفایش بهره ای نخواهد 
برد و اجازه هم نخواهد داشت رفقا خطاب شان کند و مخ شان 
که  می دانست  بود.  شده  دست پاچه  کمی   ،... تولوپ  تاالپ  را 
خیلی سریع همه چیز عوض خواهد شد و مثل همیشه هر کسی 
و  هم مست  امشب  باید  او  و  دری چیزی خواهد گفت  هر  از 
پس  بزند.  جلق  پتو  زیر  شب  و  پدرش  خانه ی  برگردد  پاتیل 
بی خیال روشن کردن سیگارش شد، دهان باز کرد و خواست 
کشیده،  لحن  با  و  سینا  به  کرد  رو  مریم،  که  رفــ...  بگوید 
امشب  ممد  دیدی  »سیناااا،  گفت،  آب داری  البته  و  مضطرب 
جا  از  را  همه  صاعقه  مثل  مریم  مداخله ی  شده؟«.  شیطون  چه 
گرفتند،  باال  را  پیک ها  ممد،  به  کردند  رو  ذوق  با  همه  پراند. 
زدند به سالمتی ممد و سالمتی ِممد-کنان کانون را از بشارت 
به سمت ممد عوض کردند. اآلن دیگر جفت چشم های از خطِر 
بشارت رسته زل زده بودند به ممد و یکی یکی زیبایی های ممد 
را دید می زدند. بشارت سیگارش را روشن کرد و خاموش ماند 

تا در فرصتی مناسب تر حمله اش را از سر بگیرد.

موهای  از  دسته  یک  بود،  زده  براقی  و  تند  بنفش  الک  ممد 
جلویی اش را بنفش کم رنگتری کرده بود و ُسرش داده بود روی 
نفتی  تی شرت  راستش،  و گوش  باالی چشم  به سمت  پیشانی 
کمی چسبان کمی گشاد تنش بود و شلوار کتان تیره ای پایش. 
می زد،  قبلن ها  از  تیره تر  کمی  هم  دستش  و  صورت  پوست 
انگشِت اشاره ی کشیده و نازکش را که با بقیه ی انگشت هایش 
دور پیکش حلقه شده بود از پیک و از بقیه ی انگشت ها جدا کرد 
و با چشمک شیطنت آمیزی رو به بشارت، سالمتی رفقایی سر 
داد و پیکش را رفت باال. وقتی داشت پیکش را می خورد همه 
می خندیدند و مطمئن شده بودند دیگر به کلی از دست بشارت 
پی  را  مهمانی شان  همیشگِی  روال  می توانند  و  شده اند  خالص 
بگیرند و برقصند و بخندند و وقتی کمی سرشان گرم تر شد توی 
گوشه کنارهای هال و آشپزخانه یا توی یکی از اتاق ها همدیگر 
را بوس های یکی دو ثانیه ای و کاملن یواشکِی همین جاچالش کن 
بکنند و ممد را با هیوالیی مثل بشارت تنها بگذارند و بعد دوباره 
برگردند و الس های چند دقیقه ای در مورد سینما قلهک و آیفون 

و برجام و بام و شام و کام و چیزهای دیگر بزنند.
قدرت  با  چسب  آن هاست،  کانون های  اول  قانون  چسب 
حدی  تا  ماندگاری  ثابت،  ماندگاری  با  و  متنوع  جذب های 
نیندازند.  دور  را  استخوانش  ولی  بخورند  را  هم  گوشت  که 
استخوان ها بخشی از همان ماندگاری ست که باید حفظش کرد، 
حال.  هر  به  شود  حفظ  باید  نشانش  و  نام  یا  را  سنگ  قبرش 
دارند  هم  دیگری  قانون های  آن هاست،  دوم  قانون  ماندگاری 
نجس  چیز  همه  آن ها  از  بیرون  خودشان.  از  بیرون  به  مربوط 
است، مخصوصا اگر بیرون شان چیزی نباشد شبیه به خودشان، 
چیزی باشد شبیه به لواط مثلن. در این موارد تا وقتی که دور 

باشد می خندند، نزدیک که شد هفت تیر می کشند.
از  و  می خندند  بهم  دور  از  که  طوری ست  هم  من  حال وهوای 
نزدیک نشانه اش می روند، برای همین مجبورم به چیزی نزدیک 
نشوم، در واقع به هر چیزی نزدیک نشوم، همین باعث شده از 
نظر فیزیولوژیک فرق هایی با بقیه داشته باشم. آرام تر، آهسته تر 
َهَول،  بقیه  از  کم تر  خیلی  و  هیستریک  کم تر  باحوصله تر،  و 
ارتباط اضافی، بی چسبیدن های بی خود،  کم حرف تر و بی هیچ 
منتظر  و  گرم.  کانون های  از  دور  مخصوصن  سرد  هواهای  در 
که  آرام  حرکاتی  با  شد،  نزدیک  بهش  بشود  که  چیزی  شکار 
سردی هوا اقتضا می کند، با بیش ترین طاقت در برابر سرما و 
کم ترین تکان به قصد ذخیره اش برای روز مبادا، برای دست دادن 
با همان پسری که مردمک  چشم راستش توی هیچ هوایی هرگز 
همه ی  از  دور  به  باحوصله،  و  ثابت  و  صاف  نمی خورد.  تکان 
با چشم های گستاخ شان تف  نگرانی هایی که آدم های معمولی 
می کنند توی صورت آدم، دست َممد را گرفتم و بردمش سمت 
خانه، تا دیگر هیچ مانِع جذابی چسبیدن های درون خودی بقیه 
را از شر بشارت خالص نکند. تا اگر ممد زد به سرش و خاست 
نزدیک شان شود به رویش هفت تیر نکشند. اینطوری آن ها هم 
ِسبیل  تیز  پناه گرفتن در مقابل چنگال های  برای  هیچ طعمه ای 

»رفیق بشارت« ندارند، باشد که تکه پاره شان کند.

□ فرار از محفل
داستانی از حمید کریمی فر
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تیرآهن خالی می کنند
و من مشغول ساختن رویایی تازه ام

اگر در سرم لوالیی داشتم
گردنم را کامل می چرخاندم

و نگاهم را روی تو قفل می کردم
خیابانی کهنه کار

لخته لخته آکنده از آسفالتی پریشان
آزادی خیابانی باالبلند بود

آن چنان که جان های بسیاری در او خونی شدند
تیرآهن خالی می کنند

و من مشغول ساختن رویایی تازه ام
از سلولی تاریک

به راهرویی باریک می چرخم
احتکارچی بغض و فقیر اشکم

و این لحظه های آخر را 
چشم در چشم تو قدم می زنم

در تاریکی مشغول توام
گرم و خیس

و در آخرین لحظه
می خواستم بر گونه هایت دست ببرم

اما افسوس 
من با چشم های بسته و 

دست های بسته
تیرباران شده بودم.

□ خیابان کهنه کار
         شعری از بکتاش آبتین
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در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   ۱7 در  عجمی  علی  پیکر 
دریاچه ای در شهر هیوستون آمریکا پیدا شد. او که متولد سال 
۱۳62 بود علیرغم عمر کوتاه خود کارنامه ی قابل احترامی در 

دفاع از انسانیت از خود به جای گذاشته است.
آقای عجمی، متولد محیطی روستایی در سبزوار بود، علیرغم 
دشواری ها و محرومیت ها به عنوان یکی از رتبه های برتر کنکور 
وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. 
او که درد رنج و محرومیت و تبعیض را چشیده بود دغدغه ی 
انسانی خود را با پیوستن به جنبش دانشجویی »آزادی خواه و 
برابری طلب« دنبال کرد. علی در سال 88 به دلیل فعالیت های 
صلح طلبانه ی خود بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد. او 
پس از آزادی در حالی که فقط یک ترم تا پایان تحصیل فاصله 
ناچار  به  و  زمان  این  در  علی  شد.  اخراج  دانشگاه  از  داشت 
دوره ی پناهندگی را آغاز کرد و با همکاری با نهادهای مدافع 

حقوق بشر فعالیت خود را شکل و فرم جدی تری داد.
عجمی در دوره ی پناهندگی به عنوان معلم به کودکان پناهنده 
درس می داد، برای دو سال سردبیر خبرگزاری هرانا بود، سپس 
در کمپین بین المللی حقوق بشر به عنوان محقق برای دو سال 
با رسانه های  این که همکاری خود را  بر  همکاری کرد عالوه 

مختلف تحت عنوان نویسنده آزاد نیز حفظ کرد.
صلح  خط  ماهنامه ی  نویسندگان  از  همچنین  عجمی  علی 
محسوب می شد، از او نوشتار متعددی به جا مانده است، برای 
فعال  این  دغدغه ی  که  چه  آن  بر  تاباندن  نور  و  احترام  ادای 
به  تصمیم  تحریریه ی خط صلح  می شد،  محسوب  بشر  حقوق 
گرفته  می آید  ادامه  در  که  او  یادداشت های  از  یکی  بازنشر 

است. مطالب بیشتر از او را می توانید در وب سایت خط صلح 
بخوانید. یادش گرامی.

جنبش دانشجویی دهه نود؛ روی شانه غول ها و آموختن   
از تاریخ به شیوه لقمان

دو سال پیش رفیق جوانی پرسید چرا شما فعاالن دانشجویی 
چپ دهه هشتاد تجربیات خودتان را برای نسل کنونی جنبش 
دانشجویی مکتوب نمی کنید. تنها جوابی که آن لحظه به ذهنم 
رسید و گفتم این بود که بقیه را نمی دانم ولی از نظر من فعاالن 
به  تنها  چپ  تاریخ  کلیت  از  بلکه  ما  از  تنها  نه  کنونی  نسل 
شیوه لقمان می توانند چیزی یاد بگیرند و چون جوابی در این 
اشاره  شدم  ناچار  است،  خری  چه  دیگر  لقمان  که  داد  مایه ها 
کنم به حکایت سعدی در گلستان که: »لقمان را گفتند ادب 
نظرم  در  ایشان  از  چه  هر  بی ادبان؛  از  گفت  آموختی،  که  از 
که  کردم  خالصه  و  کردم«،  پرهیز  آن  فعل  از  آمد،  ناپسند 
جنبش دانشجویی دهه ی نود بیش تر می تواند به شیوه ای سلبی 
از اشتباهات نسل پیشین یاد بگیرد و پرهیز کند تا به شکلی 

ایجابی از دستاوردها.
پایان  و  مسئولیت  رفع  برای  این جواب یک شوخی  چند  هر 
نیز  را  واقعیت  از  رگه هایی  اما  نبود،  بیش تر  مکالمه  به  دادن 
بیش تر  آشنایی  از  پس  اینک  که  رگه هایی  داشت؛  خود  در 
 ،۱۳۹6 سال  آذر   ۱6 مراسم  در  نسل  این  فعاالن  با  همگان 
پیوند خوردنش با اعتراضات سراسری دی ماه، و به ویژه پس 
از بازداشت پیشگیرانه شان در جریان اعتراضات بیش تر آشکار 

شده است.

□ نگاهی به جنبش دانشجویی دهه نود/بازنشر یادداشتی از زنده یاد علی عجمی 
یادبود



10

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، خرداد ۱۳۹۹

شماره ۱0۹

گرایش های سیاسی فعاالن صنفی-دانشجویی دهه ی نود خیلی 
متنوع است و حداقل تا پیش از این اهمیتی هم نداشت که خود 
را چه بنامند. در هیچ رسانه یا بیانیه ای اعالم نکردند کمونیست، 
با  افتراق شان  وجوه  از  یکی  و  هستند  یا چپ  و  سوسیالیست 
نتیجه و  پیشینیان هم در همین است. اما دغدغه ها، مطالبات، 
از  دفاع  در  و  چپ گرایانه  وضوح  به  فعالیت هایشان  خروجی 
طبقه ی کارگر و فرودستان بوده است؛ شعار یا آرمانی را هم 

نشانه نگرفتند که نتوانند از پسش بربیایند.
دانشجویان  این  فعالیت سیاسی  مهم ترین ویژگی های  از  یکی 
که اغلب فعاالن صنفی بودند، این واقعیت مهم بود که که آنان 
خودشان  مطالبات  و  مشکالت  و  عینی  شرایط  از  را  اعتراض 
همین  و  نبود  آنان  مختص  البته  که  مشکالتی  کردند؛  آغاز 
در  پیوند می زد.  فرودست  به سایر گروه های  را  آنان  واقعیت 
واقع اعتراض این دانشجویان از دغدغه های خودشان در محیط 
سنوات  و  خوابگاه  هزینه های  و  شهریه  افزایش  مثل  دانشگاه 
این  ولی  می شد،  شروع  دختر  دانشجویان  کنترل  و  تحصیلی 
در  فقط  نبود که  آموزشی چیزی  فزاینده فضاهای  پولی شدن 

افتاده  اتفاق  دانشگاه 
بالفصل  نتیجه ی  و  باشد 
تحت  که  بود  چیزی  آن 
خصوصی سازی  عنوان 
همه  در  پیش  سال ها  از 
جامعه ی  عرصه های 
بود.  شده  آغاز  ایران 
جمهوری  سرمایه داران 
تا  کردند  شروع  اسالمی 
بخش های  که  امتیازاتی 
 57 انقالب  پیش روی 
به  فرودستان  برای 
در  بود،  آورده  ارمغان 
همه ی حوزه ها و از جمله 
بگیرند.  پس  باز  آموزش 
که  فرایند  این  شتاب 
به  بزرگ تر  مقیاس  در 
نئولیبرالیسم جهانی پیوند 

می خورد، در سال های پس از توافق هسته ای به اوج خود رسید 
بنابراین  شد.  آشکار  پیش  از  بیش  بارش  فاجعه  تاثیرات  و 
طبیعی بود که ذهن نقاد دانشجویانی که خود از قربانیان این 
مثل  ساده ای  ظاهر  به  موضوع  به  اعتراض  از  بودند،  برنامه ها 
برای  روند  این  و  برسد  سرمایه داری  نقد  به  خوابگاه،  گرانِی 
جنبش دانشجویی دهه ی نود به شکلی ارگانیک و قدم به قدم 

اتفاق افتاد.
از  بیش  فعالیت هایش  محرک  چپ،  فعاالن  پیشین  نسل های 
خوانده  که  بود  کتاب هایی  باشد،  جامعه  عینی  شرایط  که  آن 
بود و سنت و تاریخ چپ در جهان و ایران را بیش تر و بهتر 
از شرایط واقعی ایران می شناختند. درباره ی دانشجویان دهه ی 
نود ماجرا برعکس بود، نه این که کتاب نخوانده باشند، ولی 

صنفی  فعالیت  وادی  به  را  آنان  که  بود  عینی  شرایط  بیش تر 
کشاند و البته خیلی زود هم متوجه شدند که هر امری -از جمله 

امر صنفی- سیاسی است؛ به ویژه در ایران.
که  سال هایی  در  دانشجویان  صنفی  و  معیشتی  مشکالت 
می شد  احساس  داشت  تازه  اقتصاد  خصوصی سازی  عوارض 
اسالمی  انجمن  مثل  تشکل هایی  شدن  حل  و  انفعال  کنار  در 
تشکل  جواز  عدم  و  روحانی  دولت  بعد  و  طلبان  اصالح  در 
شوراهای  سمت  به  را  نود  دهه ی  فعال  دانشجویان  مستقل، 
صنفی سوق داد. تشکلی در مقایسه با بسیج و انجمن اسالمی 
غیرایدئولوژیک که مستقیم با رای دانشجویان انتخاب می شد، 
قانون و مهم تر از همه بدنه دانشجویی هم به آن اعتماد داشت و 
از آن حمایت می کرد و سرکوب آن به راحتی فعالیت سیاسی 

مستقل نبود.
نقطه  شد.  شروع   ۱۳۹2 سال  از  تقریبًا  نسل  این  فعالیت 
و  بیهوده  کار  معموال  جنبش  یک  برای  کردن  پیدا  شروع 
حضور  به  من  شخص  توجه  ولی  است  پرمناقشه ای  البته 
رگه های پررنگ نوعی چپ گرایی و پیوند با سایر جنبش های 
اجتماعی و هدف گرفتن 
خصوصی سازی  مستقیم 
صنفی  شوراهای  در 
دانشگاه ها، بعد از مراسم 
در  و   ۱۳۹4 آذر   ۱6
شد.  جلب   ۹4 زمستان 
بیش  صنفی  شوراهای 
کشور،  دانشگاه  سی  از 
اعتراض  در   ۹4 اسفند 
آموزش  شدن  کاالیی  به 
بیانیه ای صادر کردند که 
نشریات  در  زمان  همان 
داخلی  خبرگزاری های  و 
و  شد  منتشر  هم  ایران 
دارم  اطالع  که  جایی  تا 
از  هم  بیانیه  نویسنده ی 
کسانی بود که در جریان 
و  ماه  دی  اعتراضات 
بازداشت های پیش گیرانه زندانی شد. این بیانیه با یادآوری سه 
اصل از درخشان ترین و فراموش شده ترین اصول قانون اساسی 
حاصل از انقالب 57 شروع می شد که خصوصی سازی کامال بر 
خالف آن عمل می کرد؛ اصل نوزده درباره رفع هرگونه تبعیض 
قومی نژادی و زبانی، اصل سی ام درباره آموزش رایگان و اصل 
اساسی خوراک، پوشاک،  نیازهای  تامین  چهل و سوم درباره 

بهداشت، و آموزش برای همه.
بیانیه عالوه بر نقد بومی گزینی و پولی سازی دانشگاه به  این 
خصوصی سازی در آموزش متوسطه هم پرداخته بود و این که با 
این وضعیت مدارس غیر دولتی و موسسات خصوصی کنکور، 
»طبقه« خاصی از جامعه امکان ورود به مدارج تحصیلی باالتر 
را پیدا می کند و مناطق محروم از تحصیل باز می  مانند. اشاره ای 
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که بالفاصله می توانست این دانشجویان را حداقل روی کاغذ 
به جنبش معلمان پیوند بزند که از مدت ها پیش با دغدغه های 

مشابهی فعال بود.
شکلی  به  اعتراض  ضمن  بیانیه  این  در  صنفی  شوراهای 
باعث  طرح ها  این  ادامه ی  که  بودند  داده  هشدار  پیشگویانه 
به وجود آمدن مشکالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
جرقه های  اولین  بی شک  که  شد  خواهد  کشور  برای  بسیاری 
بودند  خواسته  دولت  از  و  شد  خواهد  دیده  دانشگاه ها  در  آن 
با  خود  اجتماعی  مسئولیت های  از  کردن  خالی  شانه  جای  به 
را  محروم  مناطق  از  زدایی  محرومیت  راسخ،  و  جدی  عزمی 
آغاز کند، حق انتخاب محل تحصیل، تمرکز زدایی از امکانات 
بشناسد،  رسمیت  به  را  آموزشی  برابر  امکانات  و  آموزشی 

گسترش وسایل تحصیالت عالی 
را،  کشور  خودکفایی  سرحد  تا 
اساسی  قانون  در  که  همان گونه 
و  بداند  خود  وظیفه  است،  آمده 
تبعیض،  ویران گر  موج  این  از 
خصوصی سازی و تجاری سازی 

آموزش جلوگیری کند.
چشم  از  فعالیت ها  این  البته 
ویژه  به  و  امنیتی  دستگاه  و  دم 
دور  دانشگاهی اش  شعبه های 
شوراهای  از  تعدادی  نماند. 
مانع  یا  شدند  منحل  صنفی 
شدند،  آن ها  انتخابات  برگزاری 
دانشجویان فعال در دانشگاه های 
مختلف احضار شدند و در واقع 
دانشجویان  این  با  برخورد 
بازداشت  از  قبل  مدت ها 
پیش گیرانه در دی ماه آغاز شده 
فقط  سراسری  اعتراضات  بود. 
دستگاه امنیتی را با دست پاچگی 

در سرکوب این دانشجویان مصمم کرد.
مقاومت  آیین نامه،  تدوین  دانشجویان،  فعالیت خستگی ناپذیر 
در برابر پولی سازی خدمات آموزشی و سازماندهی فعالیت های 
امنیتی  نهادهای  کارشکنی های  و  احضارها  موازات  به  صنفی 
که  بود   ۱۳۹5 آذر   ۱6 عطف  نقطه  شاید  اما  داشت.  ادامه 
به  اعتراض  در  فراگیری  بیانیه ی  کشور  سراسر  دانشجویان 
تبعیض  طبقاتی و جنسیتی در دانشگاه ها، پولی سازی فزاینده ی 
منتشر  و  تدوین  دانشگاه ها  در  امنیتی  فضای  و  عالی  آموزش 
کردند که به امضای چهار هزار دانشجو و شورای صنفی بیش 
فرهنگی  و  علمی  انجمن های  از  تعدادی  و  دانشگاه  سی  از 
از  بیانیه  این  تدوین کنندگان  از  نیمی  باز  و  دانشگاه ها رسید 
ماه  دی  سراسری  اعتراضات  در  که  بودند  دانشجویانی  جمله 

احضار یا بازداشت شدند.
آذر   ۱6 در  که  بودند  فعالیت ها  همین  از  برآمده  دانشجویان 
دانشگاه  در  به شکلی سیاسی تر  دانشجو  مراسم روز  و   ۱۳۹6

بقیه جنبش های اجتماعی  با  پیوندشان  برنامه برگزار کردند و 
کولبران  و  سیاسی  زندانیان  و  معلمان  و  زنان  و  کارگران  و 
روبروی  نیز،  سراسری  اعتراضات  شروع  در  و  زدند  فریاد  را 
“نان،  و  اتحاد”  اتحاد  دانشجو،  “کارگر،  شعار  تهران  دانشگاه 
کار، آزادی” سر دادند؛ شعارهایی نمادین که نهادهای امنیتی را 
در برخورد و سرکوب نهایی آنان با عنوان بازداشت پیش گیرانه 

مصمم کرد.
بازداشت ها  این  که  این  امنیتی  نهادهای  برای  شوربختی  اما 
کند.  پیشگیری  چیزی  هیچ  از  توانست  نخواهد  و  نتوانست 
پیوند  فرودستان  مطالبات  با  نود  دهه ی  دانشجویی  جنبش 
خیابان  در  معترضان  که  تاریخی  لحظه ی  آن  و  بود  خورده 
انقالب و دانشجویان این سوی نرده ها شعار “نان ،کار، آزادی” 
و “کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد” 
سر دادند فقط جلوه ی بیرونی این 
پیوند بود. شاهد این پیوند هم این 
دانشجویی  فعاالن  این  اغلب  که 
سربلند  بازجویی  و  بازداشت  از 
ناشی  قدرت  با  و  آمدند  بیرون 
جاری  انگیزه ی  و  پیوند  این  از 
اعتراضات  از  پس  جامعه  در 
در  بالفاصله  تقریبا  سراسری 
فعالیت  عرصه  به  قهرمان  قامت 

بازگشتند.
فعاالن  همه ی  البته  و  آن ها  برای 
و  کارگران  و  مدنی  و  سیاسی 
شده  شروع  تازه  چیز  همه  زنان 
الجرم  و  فعالیت  فضای  است. 
بعد  و  قبل  فعالیت  شیوه های 
بود  خواهد  متفاوت   ۹6 دی  از 
گفتگو  و  بحث  جای  قطعا  و 
این  کار  جای  این  تا  اما  دارد، 
اشتباهات  از  تنها  نه  دانشجویان 
نسل پیشین جنبش دانشجویی، بلکه از اشتباهات کلیت تاریخ 
فعالیت سیاسی چپ و راست در ایران به خوبی درس گرفته و 
عبور کرده اند چه به شیوه ی لقمان و چه با ایستادن روی شانه ی 
غول ها که از اصطالحات مورد عالقه ی من است و دوست دارم 
هر جایی بی مناسبت و با مناسبت از آن استفاده کنم؛ مخصوصا 
این جا بعد از کلی تعریف از آن ها، چاره ی دیگری ندارم که 
یک حالی هم به پیشینیان بدهم. ظاهرا هگل، نیوتن یا بزرگ 
اگر  که  است  نوشته  جایی  را  مضمون  این  با  چیزی  دیگری 
بر  ایستادن  با  دیده ام،  را  دورتری  فاصله  و  بیش تر  چیزهای 
شانه های غول ها بوده است. شاید این مهم ترین چیزی است که 
نه تنها جنبش دانشجویی، بلکه کلیت جنبش های اجتماعی باید 
به یاد داشته باشند و یاد بگیرند. این که روی شانه ی غول ها 
ایستاده اند و مهم تر این که نباید مرعوب این غول ها شوند و به 
جای ایستادن روی شانه ها، زیر پای شان له شوند. این تنها راه 

آموختن از تاریخ و فراروی از آن است.
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قشر  دو  امروز  ایران  دینی  و  سنتی  جامعه  در  کودک  و  زن 
مظلومی هستند که متولی و مدافعی ندارند و به خاطر شرایط 
معرض  در  است  حاکم  ایران  امروز  جامعه  در  که  خاصی 
آسیب ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور 
کلی جامعه را تهدید می کند. کودک از آن جایی که کمترین 
بی پناهی و خال  این  فقدان  در  ندارد  از خودش  دفاعی  قدرت 

قانونی بدترین آسیب ها را متحمل می شود.
در  حاکمیت  دیدگاه  نخست  است  ضروری  رابطه  این  در 

خصوص کودک را مورد دقت و توجه قرار دهیم.
ماده 220 قانون مجازات اسالمی بیان می کند: پدر یا جد پدری 
دیه  پرداخت  به  و  نمی شود  قصاص  بکشد  را  خود  فرزند  که 
در  این حکم  مستند  می شود.  محکوم  تعزیر  و  مقتول  ورثه  به 
قرآن نیست و روایاتی است از ائمه ی معصومین، بر پدری که 
بابت کشتن فرزندش  فرزند خود است واجب است که  قاتل 
کفاره بدهد. کفاره عمل او چنان که عالمه حلی و دیگر بزرگان 
از فقهای شیعه تصریح کرده اند، کفاره ی جمع است یعنی 60 
مسکین را طعام دهد. یک بنده آزاد کند و 60 روز روزه بگیرد.

اگر فرزند خود بکشد قصاص  مادر  ماده 220 الیحه قصاص: 
می شود.

کودکان در پناه والدین و در کانون خانواده رشد و نمو کرده و 
بزرگ می شوند و با توجه به دیدگاه فلسفی حاکمیت امروز در 

ایران و قوانینی که بخشی از آن ذکر شد تنها حامی و نگهبان 
کودک در چنین شرایطی والدین و البته پدر و جد پدری اوست 
و با این حساب کودک نه به عنوان یک انسان با حقوق انسانِی 
شناخته شده بلکه به عنوان بخشی از دارایی های پدر و در یک 
قانون  همین  که  چرا  می شود،  محسوب  پدر  طلق  ملک  کالم 
در  رایج  قضایی  قوانین  به  مختص  تنها  که  قصاص  الیحه ی 
متمدن  دنیای  هیچ کجای  در  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
وجود ندارد، تصریح می کند: قصاص یا عدم قصاص قاتل فقط 
در ید اولیای دم مقتول بوده و تصمیم گیری نهایی با آن هاست 

که قصاص کنند یا ببخشند و آزاد کنند.
در یک تعریف کلی می توان گفت تنها متولی کودک در همه 
زمینه ها پدر و یا جد پدری اوست. پدر است که تصمیم می گیرد 
فرزندانش به مدرسه بروند یا نروند؟! دختران کی به خانه بخت 
بروند و یا نروند. مادر نیز در این رابطه نقش بسیار کمرنگی 
دارد. حال ببینیم این پدر که تام االختیار سرنوشت فرزندان خود 
لیاقت چنین وظیفه ی مهمی را  است آیا صالحیت، شناخت و 
عنوان  به  را  کرمانشاه  رابطه کالن شهر  این  در  و  خیر  یا  دارد 
نمونه مورد بررسی قرار می دهیم و نتیجه ی حاصله را می توان 

کمابیش به کل جامعه ایران تعمیم داد.
وسعتش  و  جمعیت  تاکنون  پیش  قرن  نیم  از  کرمانشاه  شهر 
مهاجرینی  همه ی  است.  کرده  پیدا  افزایش  برابر  سه  از  بیشتر 
که از روستاها برای امرار معاش به کرمانشاه مهاجرت کرده اند 
در ۱4 شهرک اقماری این شهر در شرایط نامساعد معیشتی و 
اکثرا فالکت بار با زندگی دست و پنجه نرم می کنند. هر چند 
تعداد قلیلی از آن ها با استفاده از هرج و مرج اقتصادی و داللی 
به ثروت های هنگفتی دست پیدا کرده اند! مردم کرمانشاه که 
اکثرا با پدیده ای به نام فرزند کمتر بیگانه اند همان طور که با 
پدیده ای به نام الگوی تربیت فرزندان نیز بیگانه اند و همچنین 
به علت نبود دغدغه های کالن برای تربیت و پرورش کودک 
و عدم اهمیت به آن، کودک آن چه را در خانه یاد گرفته است 

 □ کودک در ایران متولی ندارد؛
 کودکانی در کنار سرپرستان خطرناک

 کیومرث امیری
روزنامه نگار

اجتماعی
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با هم سن و سال هایش  برخورد  متضاد آن را در کوچه و در 
مشاهده می کند و در مدرسه نیز با فرهنگ و تربیتی متفاوت و 
متضاد با آن چه در خانه و کوچه و بازار آموخته روبرو می شود.

فقر مادی که برادر دوقلوی فقر فرهنگی است و تنزل ارزش 
تحصیالت در جامعه بیش تر پدران را وادار می کند بچه هایشان 
را به جای این که راهی مدرسه کنند به دنبال لقمه نانی بفرستند 
و چون بازار آلوده است و کانون جامعه و اقتصاد مملکت بلبشو 
است در نتیجه جذب مشاغل کاذب می شوند. بیکاری، فقر و 
فالکت و گرانی سرسام آوری که جامعه را در بر گرفته و هر 
روز هم بدتر می شود هر گونه امکان تفکر و نیاز به تفکر را از 

آحاد شهروندان سلب کرده است.
این جا همه چیز برای درآوردن یک لقمه نان و حفظ زندگی 
آن  بودن  سخت  دلیل  به  که  می خورد  رقم  نمیری  و  بخور 
زشتی ها و زشت کاری ها قبح خود را از دست داده اند تا جایی 
که متاسفانه برخی پدران دختران کم سن و سال خود را به تن 
فروشی وادار می کنند و یا بر این عمل آن ها چشم می پوشند. 
بسیار اتفاق افتاده پدرانی در حالت های عادی و غیرعادی به 
دختران کم سن و سال خود تجاوز جنسی کرده و بچه ی بی پناه 
فقط آسیب های روحی و روانی را متحمل شده است. مادرانی 
در مقابل چشم فرزندان کم سن و سال خود مکرر اقدام به تن 
فروشی کرده اند و کودک شاهد این رفتار مادر خود بوده است.

جامعه  آینده  در  که  معضالت  این  حل  و  رفع  برای  متاسفانه 
بکشد  دوش  به  را  آن  خطرات  بار  و  بدهد  را  آن  تاوان  باید 
هیچ کاری از هیچ کس ساخته و پرداخته نیست و آحاد جامعه 
تمامی  که  هستند  پلیدی  و  رنج  همه  این  خاموش  تماشاگران 
ارکان نظام اجتماع را به شدت در بر گرفته و حال و آینده آن 

را تهدید می کند.
فشارهای اقتصادی روزافزون، شکاف های طبقاتی سرسام آور، 
 ... و  اقتصادی  فسادهای  مرج،  هرج  و  بلبشو  عدالت،  فقدان 
افراد جامعه را به نوعی دچار نهیلیسم، پوچی و متاسفانه بیماری 
کرده است. در این کالن شهر هر پدری تفکر و شیوه ی رفتار 

مختص به خود را دارد که متضاد با دیگری است.
در درون هر یک از این خانه ها نوعی زندگی و رفتار ناهنجار 
و خارج از اصول و معیارهای تربیتی در جریان است که بیشتر 

رنگ های متفاوت و متضادی با یکدیگر دارند. 
برخی والدین به دلیل فقر مالی و فقر فرهنگی کودکان خود را 
به کارهای کاذب و خطرناکی چون فروش مواد مخدر، دزدی 
و ... تشویق و ترغیب و دخترانشان را در سنین پایین وادار به 

ازدواج می کنند.
تنها  نه  ایران  امروز  جامعه ی  در  مخدر  مواد  فروش  متاسفانه 
نبوغ  حتی  و  ارزش  نوعی  عموم  باور  در  که  ندارد  قبحی 

اقتصادی هم محسوب می شود!
کردن  کار  به  را  کودکان شان  که  هستند  نیز  دیگر  عده ای 
آشغال  و  آت  تمامی  امروز  کنند.  می  وادار  پایین  سنین  در 
بازگردانده  بازار  به  قشر  همین  توسط  شده  پرت  ضایعات  و 

می شود تا از قبل فروش آن ها لقمه نانی دستشان را بگیرد.
فقر و فالکت تا به حدی است که برخی از شهروندان به ویژه 
برای خوردن  نان خالی  این شهرک های حاشیه نشین  ساکنان 
ندارند و حتی به اندازه کافی جا برای خوابیدن در کپرهایشان 
ندارند و بعضا داخل وانت بارها و در تابستان ها ناچارند روی 

پشت بام ها بخوابند. 
این وضعیت در پیوند با رفتار و کردار این سال های حاکمیت 
و  فقیرتر  به روز  باعث شده مردم روز  تحریم ها که  و مشکل 
محتاج تر شوند و زیر بار گرانی روزافزون از همه ی داشته های 
اخالقی و انسانی شان دور و حتی بیزار شوند و هرگز احساس 
سوی  به  را  اکثریت  و  باشند  نداشته  تفکر  و  تحصیل  به  نیاز 
و  می کند  وادار  متعارف  و  اصولی  کارهای  از  غیر  کاری  هر 
به مدرسه محرومند و  به همین خاطر هزارها کودک از رفتن 

مشغول کار و امرار معاش.
در رابطه با بازماندن کودکان از تحصیل آمارها بسیار نگران 
این  چند  هر  دارد.  صعودی  سیر  هم  ساله  هر  و  است  کننده 
معضل در استان های کشور متفاوت است و در استانهایی چون 
سیستان و بلوچستان، ایالم، لرستان، کرمانشاه و ... نسبت به 
سایر استان ها آمار باالتر است ولی مشکل همه گیری است که 
جامعه ی ایران را به شدت به سوی بی سواد ماندن پیش می برد 
و به عقب ماندگی بیش از پیش تهدید می کند و عالوه بر آن 
داده  تقلیل  به شدت  نیز  را  دانشگاهی  تحصیالت  کیف  و  کم 
زمینه ها  همه ی  در  با کودکان  حاکمیت  کردار  و  رفتار  است. 
فاقد معیارهای حقوق بشری و خصوصا ناقض حقوق کودکان 
است. کودکان از هیچ حقوق شناخته شده ای در این حاکمیت 
حمایت  تحت  کودکان  منوال  این  بر  و  نیستند  برخوردار 

والدین شان نیز حق و حقوقی از جانب والدین خود ندارند. 
به این معنی که والدین به دالیل فقر فرهنگی و مادی و متاسفانه 
برای کودکان  را  باورهای سنتی و خرافی کمترین حقوقی  با 
واداشتن  کودکان شان،  بدنی  تنبیه  در  والدین  نیستند.  قائل 
آن ها از تحصیل، اجبارشان به کار و تامین معیشت و به ویژه 
این  ابایی در  کارهای سخت و کاذب خود را محق دانسته و 

موارد ندارند.
طی این سال ها بسیار اتفاق افتاده والدینی برای تامین مایحتاج 
راهی  تن فروشی  برای  را  خود  جوان  دختران  زندگی شان 
کشورهای حاشیه ی خلیج فارس کنند و نیز بسیار پیش آمده 
به  با جنس مخالف خود  رابطه سالم  داشتن  به خاطر  دخترانی 
بابت تعصبات کور دینی و سنتی  برادرانشان  یا  دست پدر و 
یا  و  کند  خون خواهی  آن ها  از  کسی  که  آن  بی  شوند  کشته 
ایران  در  اصوال کودکان  آن ها مجازات شوند. چرا که  قاتالن 

متولی ندارند!
دختران به این خاطر بیش تر در معرض آسیب دیدن از جانب 
و  زن  که  می کنند  زندگی  جامعه ای  در  که  هستند  والدینشان 
ممکن  حقوق  کمترین  با  اقشار  مظلوم ترین  آن  در  کودک 
هستند ولی به این معنی نیست که پسران از جانب والدین شان 
آسیب نبینند. آن ها نیز در شرایط خاص خود ناچار به تحمل 

بسیاری از صدمات روحی و جسمانی هستند. 
والدینی که الفبای حقوق انسانی و تربیتی را یاد نگرفته اند و 
با تکیه بر سنت های عهد بوق و در  غرق در جهل و خرافات 
فقدان حمایت های قانونی از کودکان با فرزندانشان رفتارهای 
کمترین  زمینه ای  هیچ  در  که  والدینی  می کنند.  ناشایست 
آموزشی ندیده اند قدر مسلم از رفتار و کردار نرمال و انسانی 
متاثر  ایران متاسفانه  امروز  بود و جامعه ی  برخوردار نخواهند 
از روابط اجتماعی غلط این چنینی که باید ریشه های تاریخی 
تاثیر رسانه های  نیز در آن دخیل دانست تحت  را  و فرهنگی 
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جمعی و گروهی چون صدا و سیما، رسانه ای که با برخورداری 
از چندین شبکه شب و روز و به انحای مختلع تبلیغ ایدئولوژیک 
می کند و تمام و کمال در اختیار حاکمیت بوده نه تنها کمکی به 
آموزش صحیح شهروندان نکرده بلکه باعث انحرافات و القای 
بسیاری از بدآموزی ها در آن ها نیز شده است. مدت هاست فرار 
کودکان و به ویژه دخترها از خانه و از چنگال والدین خشن 
و بدرفتار و بدسرپرست به یک معضل اجتماعی فراگیر تبدیل 
نهاد  هیچ  که  می افتد  اتفاق  حالی  در  این ها  همه  و  است  شده 
حقوق  و  حق  طرفدار  و  حامی  عنوان  به  که  نیست  ارگانی  و 

کودکان در جامعه ایفای نقش کند.
در ادامه روایتی از سرگذشت غم انگیز پرستو از نظر گذرانده 

می شود:
در  است  گذاشته  سالگی  چهارده  به  قدم  تازگی ها  که  پرستو 
با هفت نفر جمعیت در خانه ای 60 متری در  خانواده ای فقیر 
و  خورده  سال  پدری  می کنند.  زندگی  کرمانشاه  شهر  حاشیه 
دو برادر بزرگ تر و خواهر و برادری کوچک تر از خود دارد. 
پرستو مانند بسیاری از همسن و سال هایش در این شهرک به 

مدرسه نمی رود. 
پرستو یک روز با )الف( پسر همسایه شان که ۱7 ساله است 

از خانه فرار می کنند.
)الف( او را به منزل برادرش در استان آذربایجان غربی می برد. 
وسیله  به  و  رفته  لو  میزبان  توسط  ساعت   48 از  کم تر  آن ها 

نیروی انتظامی به کرمانشاه انتقال داده می شوند.
قاضی: چرا از خانه فرا کردی؟

پرستو: از ترس پدرم و برادرهایم.
قاضی: فکر آبروی خانواده را نکردی؟

پرستو: نه من از ترس جانم از خانه فرار کردم.
قاضی پس از فرستادن پرستو به پزشکی قانونی و اطمینان از 

سالم بودن پرده بکارت پرستو، 
را  )الف(  و  او  تعزیر  دستور 
می دهد و آن ها را آزاد می کند

می گوید:  پرستو  به  رو  قاضی 
بار  این دفعه را می بخشم ولی 
دیگر رات این جا بیفته می دهم 
برو  حاال  کنند،  سنگسارت 

خانه ات.
پرستو با شنیدن نام خانه انگار 

دنیا روی سرش آوار می شود.
پرستو: آقا مرا خانه نفرستید تو 
می پرستی  هرچی  به  خدا  به  را 
مرا خانه نفرستید برادرهایم مرا 

می کشند.
قاضی با تشر: کجا بفرستمت؟

بفرستید  نمی دانم،  پرستو: 
چون  نفرستین  خانه  ولی  هرکجا  بفرستین  پرورشگاه،  زندان، 

میدانم برادرانم خونم را می ریزند.
قاضی اما گوشش بدهکار نیست و با اشاره به پدر پرستو از او 

می خواهد دخترش را ببرد.
و  شیون  و  بیداد  و  داد  به  شروع  پرستو  دادگستری  حیاط  در 
من  به  مردم  ای  می طلبد.  استمداد  مردم  از  و  می کند  واویال 

کمک کنید، برادرهایم می خواهند مرا بکشند. شما کاری بکنید. 
و  عجز  به  بی اعتنا  دادگستری  حیاط  داخل  فراوان  جمعیت 

البه های پرستو فقط تماشا می کنند.
سه روز بعد از این ماجرا این بار به جای پرستو، )ت( برادر ده 

ساله ی پرستو است که به سواالت قاضی جواب می داد.
قاضی: خواهرت را چه کسی کشت؟

پسرک: برادرهایم
قاضی: چطوری کشتند؟

تا  دهانش  توی  تپاندند  را  روسری اش  اجازه س،  آقا  پسرک: 
جانش  به  شمشیر  و  قمه  با  نفری  دو  بعد  و  نیاد  باال  صداش 
افتادند. مادرم شیون می کرد ولی برادر بزرگم با مشت زد توی 
دهان مادرم و خون آمد. گفتند من و خواهر کوچکم هم باید 
آن جا باشیم و حال و روز پرستو را نگاه کنیم تا از آن کارها 

نکنیم. 
آقا اجازه س، بدن پرستو را تکه تکه کرد و خون کف اتاق را پر 
کرد گوشتش را با چاقو بریدند و روی آتش داخل حیاط خانه 

پختند. بوی کباب می داد.
پدرم هم نگاه می کرد و هیچ نمی گفت.

اقا اجازه س، خواهر کوچک مان غش کرد و االن مریض است.
پسرک در حالی که رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود و به 

خود می لرزید بی اراده یکریز حرف می زد.
آقا اجازه س استخوان های سوخته خواهرم را توی حیاط چال 
خاک  با  را  رویش  و  ببینید  بیاید  می تانید  خودتان  کردند 

پوشاندند.
بازپرسی  اتاق  گوشه  که  پرستو  پدر  پیرمرد  به  خطاب  قاضی 

سرپا ایستاده و گوش می دهد:
پس این بچه چه میگه پیرمرد؟ میگه برادرهایش پرستو را به 

قتل رساندند نه تو، چرا دروغ میگی؟
با نوعی اعتماد به نفس  پیرمرد 
جواب می دهد: دخترم را خودم 
قربان،  بچه ست  این  کشتم. 
شده  خیاالت  دچار  و  ترسیده 
که  زنش  به طرف  رو  سپس  و 
با  و  کرده  ایستاده  او  نزدیک 
را  بچه  می فهماند  او  به  اشاره 
ببرش  را  بچه  این  ببرد:  بیرون 
بیرون. قاضی چیزی نمی گوید.

پرستو  قتل  فاجعه ی  برابر  در 
زندانی  و  بازداشت  احدی 
آخرین  و  اولین  پرستو  نشد! 
قربانی این فجایع وحشتناک و 
دردآور در جامعه مصیبت دیده 
ما نبوده و نیست. هر روز و هر 
هفته پرستوها قتل عام می شوند 
فقر و فالکت گرفتار هزار و یک جور مصیبت  دلیل  به  یا  و 
می شوند بدون آن که کسی یا نهاد و ارگانی خود را در قبال 

این معضالت مسئول بداند و یا کسی به آن حتی فکر کند.
در واقعه دیگری بین دو همسایه حین جنگ و درگیری یکی از 
آن ها در حالتی جنون آمیز دختر دو ساله اش را باالی سر برد و 

به زمین کوبید و طفل در جا مرد!
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در آوریل 2020 که نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه قرار 
اینترنت و فناوری های  بر  با تکیه  داشت، چرخه های جهان ما 
اطالعاتی و ارتباطی از حرکت باز نایستاد. در واقع کوید۱۹ 
هرچه  تا  شد  سبب  اجتماعی،  رسانه های  عصر  پاندمی  اولین 
شبکه های  و  اینترنت  به  دسترسی  که  واقعیت  این  به  بیش تر 
اطالعاتی و ارتباطی همچون دست یابی  به آب و برق یکی از 
به  آن  برجستگی  و  است  هزاره ی سوم  در  زندگی  ضروریات 

مثابه یکی از حقوق انسانی، بیش از پیش نمایان شود. 
فضای  در  آوریل  اوایل  در  نفر  میلیون   570 و  میلیارد  چهار 
مجازی حضور داشتند که بر اساس گزارشات سازمان ملل، رشد 
50 الی 70 درصدی داشته است. جهان، دیگر بدون دسترسی به 
اینترنت قابل تصور نیست و از هم اکنون مباحث نوینی با توان 
پیرامون مسئولیت دولت ها در تحقق  بار سیاسی فزون تری  و 
امر دسترسی همه شهروندان به اینترنت مطرح می شود. جامعه ی 
جهانی دست یابی  به امکانات و پتانسیل های فناوری های نوین 

اطالعاتی و ارتباطی را در حوزه ی حقوق انسانی همواره مطرح 
ساخته و سازمان ملل، شورای حقوق بشر رهنمود های متعددی 
در این زمینه صادر کرده و دولت ها را تشویق به تدوین قوانین 
به شبکه های  اینترنت و دست یابی   برنامه ریزی در زمینه ی  و 
اطالعاتی و ارتباطی و تکنولوژی مدرن کرده است. به عبارتی 
اینترنت، »بند ناف« شهروندان جهان کنونی با دنیای ورای خود 
است و این تجربه را میلیاردها شهروند جهان کنونی در خالل 

قریب به شش ماه گذشته تجربه کردند.
در  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری  و  اینترنت  به  دست یابی  اما 
هزاره ی سوم هنوز برای بسیاری از انسان ها امکان پذیر نیست. 
در کشورهای در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر دسترسی 
به اینترنت داشته و بر اساس گزارشات یونسکو 55 درصد از 

خانواده ها در جهان، اینترنت را در دسترس داشتند.
 از یک میلیارد کودکی که در جهان در سر کالس های مدارس 
حضور نیافتند، بسیاری نمی توانند از طریق آنالین به آموزش 
در  و  گوناگون  روشن های  سایه  با  امر  این  بپردازند.  خود 
گزارش  در  حتی  است؛  موجود  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
کنگره آمریکا در سال 20۱7 آمده است که ۱2 میلیون کودک 
در آمریکا در خانه هایی بزرگ می شوند که دسترسی به اینترنت 
وجود ندارد. اکثریت عظیم این کودکان در اقلیت های نژادی و 
شهروندان فقیر هستند. انتظار می رود که این تعداد در خالل سه 
سال گذشته کاهشی چشم گیر داشته باشد اما هنوز بسیاری از 
دسترسی به این حق انسانی خود در آمریکا نیز محروم هستند.

حال  در  کشو رهای  در  اینترنت  به  دست یابی   بین  شکاف 

□ شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست

 الهه امانی 
کنشگرکمیسیون زنان سازمان ملل

زنان
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توسعه و کشورهای پیشرفته ی غربی به سرعت در حال بسته 
شدن است. در تحقیقی که در سال 20۱6-20۱5 انجام شد، 
دسترسی  اینترنت  به  بار  اولین  برای  نفر  هزار  روزه 640  هر 

می یافتند که معادل بالغ بر ساعتی 27 هزار نفر است. 
اینترنت و تکنولوژی  به  بسته شدن تدریجی شکاف دسترسی 
اطالعاتی و ارتباطی در تقاطع با الیه های ستم طبقاتی، نژادی و 
جنسی-جنسیتی تبلورهای گوناگونی به خود می گیرد. اقشار و 
طبقاتی که در حاشیه جامعه قرار دارند و در موقعیت فرودست 
به  انسانی  حق  این  از  هستند،  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
نسبت بیشتری محرومند. از آن جایی که زنان نیمی از جامعه 
دنیای  عرصه  در  جنسیتی  شکاف  گستردگی  هستند،  بشری 

دیجیتال بسیار گسترده است. 
در  جنسیتی  شکاف 
تکنولوژی  به  دسترسی 
ارتباطی  و  اطالعاتی 
این  به  توجه  چیست؟ 
 25 خالل  در  که  شکاف 
حاشیه  از  گذشته  سال 
جهانی  مباحث  مرکز  به 
گذار  زنان  توان مندی  و 
نزدیکی  ارتباط  کرده، 
اقتصادی  توسعه ی  با 
به  احترام  اجتماعی،  و 
حقوق انسانی شهروندان و 
ادبیات  دموکراسی دارد و 
زمینه  این  در  نیز  غنی ای 
موجود است. مباحثی چون 

دسترسی زنان و دختران به اینترنت، برخورداری از مهارت های 
اینترنت و منابع اطالعاتی، تشویق  بهینه از  الزم در استفاده ی 
علوم،  رشته های  در  تحصیل  به  توجه  به  زنان  و  دختران 
تکنولوژی و ریاضیات و میزان حضور زنان در بازار کار و در 
مرکز این مباحث، قوانین تبعیض آمیز و نابرابری جنسیتی در 
جوامع به مثابه مهم ترین عوامل بازدارنده ی زنان و دختران در 
دست یابی به تکنولوژی مدرن و بهره مندی از امکانات آن در 

جهت توانمندی زنان، امروزه بسیار مطرح است. 
از  کرده،  گذاری  سرمایه  دختران  آموزش  در  که  کشورهایی 
نابرابری های  فرایند  برخوردارند.  باالتری  اقتصادی  رشد  نرخ 
نه  آموزش  در  دختران  و  زنان  برای  محدودیت ها  و  جنسیتی 
بلکه  بوده،  اقتصاد  در  انسانی  سرمایه ی  کاهش  به  منجر  تنها 
منجر به عدم وجود فرصت های شغلی و اشتغال زنان و سپس 
نابرابری های جنسیتی در دستمزد می شود که این رابطه متقابل 
مشارکت  در  محدودیت ها  و  جنسیتی  نابرابری های  و  است 
آموزش  در  جنسیتی  نابرابری های  باعث  زنان، خود  اقتصادی 
می شود. این امر به ویژه در اقلیت های قومی و فقرای جامعه و 
دست یابی  زنان و دختران به آموزش متوسطه و آموزش عالی 

نمودار می شود.
شکاف جنسیتی در زمینه ی حضور زنان در آموزش عالی در 
رشته های تکنولوژی، ریاضیات و علوم و شکاف جنسیتی در 

زمینه ی بازار کار در این رشته ها برای زنان از نمودهای شکاف 
قابل  زنان بخش  آمریکا  در  است.  دیجیتال  جنسیتِی عرصه ی 
اقتصادی در خالل سال های  بازار کار و مشارکت  از  توجهی 
سال  در  بودند.   ۱۹60 سال های  تا  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
۱۹70 زنان ۱۳.6 درصد فارغ التحصیالن رشته کامپیوتر بوده 

و در سال ۱۹84 این تعداد به ۳7 درصد رشد یافت. 
ولی از سال های میانی ۱۹80 تا کنون این آمار رو به کاهش 
زنان  و  است  رسیده  درصد  به ۱8  اخیر  در سال های  و  داشته 
امروزه تنها 20 درصد از مشاغل حرفه ای در رشته کامپیوتر و 

تکنولوژی مدرن را دارند. 
جنبش جهانی زنان به ویژه چهارمین کنفرانس جهانی زنان در 
پکن و اجالس های ساالنه ی کمیسیون مقام زن سازمان ملل، 
تاکید بر این امر داشته اند 
ارتباطات  پتانسیل  از  که 
تکنولوژی  و  الکترونیکی 
برای  باید  مدرن 
رفع  زنان،  توانمندسازی 
جنسیتی  نابرابری های 
نیروی  از  بهره مندی 
توسعه ی  و  زنان  انسانی 

پایدار استفاده کرد. 
این گفتمان که استفاده از 
تکنولوژی مدرن می تواند 
مناسبات قدرت پدر/مرد 
ساختارهایش  و  ساالرانه 
و  کشیده  چالش  به  را 
سبب توانمندی اقتصادی، 
مناسبات  در  آرایش جدیدی  و  زنان شود  و سیاسی  اجتماعی 
جنسی، جنسیتی و تقسیم کار جنسیتی به وجود آورد، امروزه 
نهادهای جهانی و جامعه مدنی،  از  بسیاری  اهداف  در زمره ی 

فعاالن حقوق انسانی و زنان قرار دارد. 
که  است  آن  بیانگر  گوناگون  کشورهای  در  زنان  تجربه ی 
دست یابی  زنان و دختران به فضای مجازی و کسب مهارت های 
بهینه از منابع و امکانات آموزشی و حرفه ای  الزم در استفاده 
برای آنان، می تواند توانمندی زنان را تسهیل و تشویق کند و 
فرصت های نوینی در اختیار زنان قرار دهد تا هنجارهای سنتی 
را به چالش کشیده و زمینه های برابری جنسیتی را فراهم آورد.

اما نیروهایی که با انگیزه های اقتصادی، ایدئولوژیک و با تکیه 
انگاره های ذهنی واپسگرایانه، از جمله افراطیون مذهبی و  بر 
فرودست  خواهان  سنتی  صورت  به  که  پوپولیست  نیروهای 
از  تا  هستند  تالش  در  نیز  بودند  جامعه  از  نیمی  داشتن  نگه 
برای  نوینی  ابزارهای  و  فرصت ها  مدرن،  تکنولوژی  امکانات 
بازتولید ساختارهای پدرمرد ساالرانه، تبعیض جنسی-جنسیتی 
و جنبه های نوینی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی بهره 

گیرند. 
شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران 

و  اینترنت  به  شهروندان  دسترسی  نظر  از  ایران  جامعه ی 
جنسیتی  شکاف  و  بودن  دیجیتال  شهروند  مدرن،  تکنولوژی 
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برخوردار  خاصی  پارادوکس های  و  ویژگی ها  از  دیجیتالی 
است. در حالی که ۱7 درصد از فارغ التحصیالن آموزش عالی 
در رشته های فن آوری ارتباطات و اطالعات هستند و از این 
نیروی  می دهند،  تشکیل  زنان  را  درصد   50 به  قریب  تعداد 
انسانی زنان و سرمایه ی با ارزشی که در این زمینه وجود دارد، 
از  درصد   65 که  حالی  در  نمی گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد 
می دهند،  تشکیل  زنان  را  ایران  در  عالی  آموزش  دانشجویان 
حضور زنان در بازار کار کمتر از ۱۳ درصد است. این شکاف 
قریب به 50 درصدی، یکی از عمیق ترین شکاف ها در سطح 
جهان در زمینه ی زنان با آموزش عالی و میزان حضورشان در 
بازار کار است. در واقع جامعه ی جنسیت زده ی ایران، قوانین 
موانع  بارزترین  واپسگرایانه،  ذهنی  انگاره های  و  تبعیض آمیز 

در شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران است.
تنها در استان آذربایجان غربی ساالنه ۱600 نفر در رشته های 
مربوط به تکنولوژی فارغ التحصیل شده و بیش از 50 درصد 
آنان را زنان تشکیل می دهند. اهداف ICT که در مراسم روز 
و  نگرش«  تغییر  و  دانش  »توسعه ی  شعار  با  دختران  جهانی 
دولت  »توسعه ی  و  ایران«  اطالعات  ملی  »شبکه ی  راه اندازی 
در  اینترنت  و  زنان  »همایش  وعده های  یا  و  الکترونیکی« 
صاحبان  اما  نمی رود.  فراتر  سخن  حیطه ی  از  سوم«  هزاره ی 
قدرت در آن جا که بتوان از نیروی زنان و مهارت های آنان 
برای استقرار قدرت و اهداف ایدئولوژیک بهره مند شوند، برای 
انسانی  نیروی  می کنند.  راه گشایی  محدود  صورت  به  زنان 
علوم،  رشته های  در  ویژه  به  کرده  تحصیل  زنان  پتانسیل  و 
زیرا  نمی گیرد  قرار  مندی  بهره  مورد  تکنولوژی  و  ریاضیات 
واقع  در  نمی دهد.  را  آن  بروز  مجال  جنسیتی  تبعیض  فضای 
در  زنان  برابر  حضور  زمینه ی  در  جهانی  چالش های  بر  عالوه 

خواست  و  آزادی  اکسیژن  آن،  تبعات  و  تکنولوژی  عرضه 
سیاسی برای رشد و شکوفایی استعدادهای زنان وجود ندارد.

به  زمینه ی دست یابی  در  قومی  و  اقتصادی   شکاف جنسیتی، 
اینترنت نیز در ایران بسیار چشمگیر است. مناطق مرزی ایران 
زمینه ی  در  زیادی  کاستی های  از  بلوچستان  و  سیستان  چون 

دست یابی  به اینترنت و شکاف جنسی پر رنگ تری دارند. 
فرهنگ پدر/مرد ساالرانه ی اقتدارگر که زمینه ی رشد باورهای 
تا  می کوشد  می کند،  تشویق  را  جنسیتی  کلیشه های  سنتی 
و  اشاعه  با  را  نابرابری های جنسیتی  زمینه ی  در  غالب  فضای 
ترویج انگاره های ذهنی واپسگرایانه ای از قبیل »طبیعت زن« 
و »مقدورات طبیعی« شکاف جنسیتی دیجیتال را توجیه کند 
و این که عدم حضور زنان در فرصت های شغلی در عرصه ی 
فن آوری اطالعاتی و ارتباطی به این علت است که »زنان به 
صورت طبیعی رغبت کمتری به حضور در همه ی عرصه های 
اجتماعی و فرهنگی دارند« و »موانع طبیعی از قبیل بارداری، 
عمال  که  می شود  موجب  جسمانی  قوای  ضعف  و  شیردهی 

نتوانند پا به پای مردان در همه ی عرصه ها فعالیت کنند.«
چنین فضای جنسیت زده ای است که سبب فرار مغزها به ویژه 
زنان از ایران شده و از این استعدادها که سرمایه های انسانی 
ایران هستند، جوامع غربی بهره مند شوند. چنان چه ساختارهای 
پدر/مرد ساالرانه به چالش کشیده شود، برابری جنسیتی تحقق 
یابد و شهروندان از حقوق انسانی خود در زمینه ی دست یابی 
اینترنت به صورت آزاد و نه حربه ای برای استقرار قدرت  به 
در بحران های اجتماعی و بهره مندی از آن برای توانمندی زنان 
زنانی  در صدر  ایرانی  زنان  گیرد،  پایدار صورت  توسعه ی  و 
در جهان خواهند بود که نشان دهند که می توانند و عزم آن را 

دارند تا پا به پای مردان در همه ی عرصه ها فعالیت کنند.
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فقر و بیکاری در کنار مسائل فرهنگی یکی از اصلی ترین دالیل 
کارگری جنسی در ایران حاضر به شمار می رود. می توان گفت 
فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی و عاطفی بستر مناسبی برای 
خانوادگی،  نابسامانی های  است.  کرده  مهیا  جنسی  کارگری 
اعتیاد، فرار از منزل، وجود قوانین تبعیض آمیز و جرم انگاری 
... عوامل زمینه  گرایش های جنسی خارج از سنت و دین، و 

ساز این بحران اجتماعی است.
در قانون مجازات اسالمی هر چند به صورت مستقیم مجازاتی 
برای کارگران جنسی در نظر گرفته نشده است اما قضات در 
با این گونه موارد از احکام مربوط به »زنا«، »لواط«  برخورد 
و »جرائم بر ضد عفت و اخالق عمومی« استفاده می کنند، البته 
برای حل این موضوع اجتماعی دو راه حل اسالمی نیز مطرح 
شده است، راه حل اول کشتن و سوزاندن کارگران جنسی و 
خانه های فساد و راه حل دوم ازدواج موقت، تعدد زوجات یا 

تشکیل خانه های عفاف! 
جنسی  کارگران  و  همجنس گرا  مردان  ماجرای  میان  این  در 
خدمات  پول  دریافت  قبال  در  مردان  سایر  به  که  مردی 
جنسی ارائه می دهند با وجود قوانین صفت و سخت مقابله با 
کرده  چندان  دو  را  مشکل  آن  جرم انگاری  و  همجنس گرایی 
است. مجازاتی از قبیل حبس، شالق، اعدام و حتی در مواردی 

سوزاندن، پرتاب از بلندی و ...!
عدم آموزش و آگاهی از انواع بیماری های مقاربتی و راه های 
انتقال آن تنها یکی از معضالتی است که جامعه ی امروز ایران 
به خصوص کارگران جنسی و سایر افراد درگیر با این مسائل 
را تحت تاثیر قرار داده است. معضل دوم عدم وجود مراکزی 
کاهش  خدمات  ارائه  و  جنسی  کارگران  از  حمایت  برای 
مسائل جنسی،  آموزش  همچون  آن هاست. خدماتی  به  آسیب 
همچنین  و  پیشگیری،  و  انتقال  راه های  مقاربتی،  بیماری های 
ارائه لوازم پیشگیری از جمله کاندوم برای انجام عمل جنسی 

با درصد احتمال آسیب کمتر.
این فقط یک روی سکه است. روی دیگر آن اصرار مشتری 
در عدم استفاده از لوازم پیشگیری نظیر کاندوم به خاطر لذت 
جنسی بیشتر، موضوعی که اگر با مخالفت کارگر جنسی مواجه 
مبلغی  کاهش  باعث  کند  استفاده  کاندوم  از  مشتری  و  شود 
می شود که قرار است در مقابل ارائه خدمات جنسی به کارگر 

□ حمام های عمومی؛ اقلیت های جنسیتی و کارگری جنسی

 هیراد آریافر
فعال برابری جنسیتی

اجتماعی
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جنسی پرداخت کند پس همین امر باعث می شود تا اکثر آنان 
به آمیزش جنسی بدون کاندوم راضی شوند. همچنین مشتریان 
در صورت استفاده از کاندوم نیز اگر در حین آمیزش جنسی، 

کاندوم سوراخ یا پاره شود، حاضر به تعویض آن نمی شوند.
در این میان نباید از خشونت و تهدید و تجاوز و حتی گاهی 
غافل  جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های  و  جنسی  کارگران  قتل 
اقلیت های  و  جنسی  کارگران  موارد  از  بسیاری  در  شویم. 
نیز  جسمی  و  کالمی  خشونت  قربانی  جنسیتی  و  جنسی 
می شوند. کارگران جنسی از سوی مشتری مورد ضرب و شتم 
علیه  خشونت  موارد  می رسند.  قتل  به  حتی  و  می گیرند  قرار 
جنسی  کارگری  مقوله  به  فقط  جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های 
محدود نمی شود و در مواردی هدف از اعمال خشونت و توهین 
می تواند آموزه های دینی و هموفوبیای نهادینه شده در فرهنگ 

مردساالر جامعه ایران باشد.
تمامی این مشکالت و معضالت و قوانین نابرابر و غیر عادالنه 
دست به دست هم داده تا امروز شاهد گسترش خطرات جانی 
و بروز مشکالت جسمی و روانی در میان اقلیت های جنسی و 
جنسیتی ایران باشیم. یکی از عمده ترین نگرانی ها در خصوص 
همجنسگرایان،  خصوص  به  جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های 
از  برخی  وجود  مرد،  جنسی  کارگران  و  دوجنسگرایان 
تهران  ویژه  به  ایران  محله های  و  کوچه  عمومی  گرمابه های 
بزرگ است که هنوز بعد از سال ها در محله های جنوب شهر 

یا کنار بازارهای بزرگ قدیمی به فعالیت خود ادامه می دهند.
حساب  به  شهر  اصلی  محیط های  جزء  روزی  که  گرمابه هایی 
قرار  همگان  توجه  مورد  که  نظافت  برای  محیطی  می آمدند، 
می گرفتند و حاال تبدیل شده اند به محلی برای آمیزش جنسی 
کارگران  و  دوجنسگرایان  همجنسگرایان،  از  عده ای  متنوع 
اما موضوع  این جای بحث کامال روشن است  تا  جنسی مرد. 
جایی نگران کننده می شود که با عدم آگاهی و فقر فرهنگی نرخ 
رشد بیماری های آمیزشی، خطر تجاوز و قتل و سواستفاده های 
جنسی در این حمام های عمومی روز به روز در حال افزایش 

است.
لوازم پیشگیری  از  استفاده  بهداشتی، عدم  نکات  به  بی توجهی 
خطر  امنیت،  وجود  عدم  متعدد،  جنسی  شرکای  کاندوم،  و 
تجاوز و قتل، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر و ... همگی 
تنها گوشه ای از معضالت و مشکالتی است که روزانه در این 
حمام های عمومی ممکن است جان عده ای از اقلیت های جنسی 

و جنسیتی و کارگران جنسی مرد را تهدید کند.
در ادامه مشاهداتم از دو گرمابه ی عمومی تهران را برای تان 

بازگو می کنم:
 ۱

درست چند کوچه باالتر از میدانی بزرگ و قدیمی در جنوب 
داخل  شده؛  دست  یک  سفید  سیمان  به  ساختمانی  پایتخت، 

گرمابه پیرمردی چاق و بی حوصله پشت میزی بزرگ و قدیمی 
نشسته بود. کمی آن طرف تر جوانی الغر اندام اما کنجکاو، به 
محض ورود سر تا پای مشتری را بر انداز می کرد، انگار که آدم 
شناس باشد! پشت سر پیرمرد چند برگه به دیوار چسبیده بود؛ 
رعایت  را  نظافت  »لطفا  می شود«،  اخذ  ابتدا  استحمام  »هزینه 
فرمایید«، »لطفا از شستن لباس خودداری فرمایید« آخرین قدم 
را که به سمت میز برداشتم، قبل از اینکه پیرمرد سرش را به 

سمت من بچرخاند، جوان پرسید: »عمومی یا نمره؟«
نگاهی به دور و بر انداختم، یک طرف راهرویی بلند و تاریک 
بلند، طرف دیگر دری  با کاشی هایی سفید و قدیمی و سقفی 

آهنی به رنگ آبی با شیشه های مات و بخار گرفته
ـ عمومی!

پیرمرد با حالتی از روی بی حوصلگی با دست به سمت راست 
اشاره کرد.

نمیخواهی؟  »چیزی  پرسید:  پیرمرد  برداشتم  که  را  اول  قدم 
حوله؟ صابون؟«

ـ یک صابون لطفا
با شیشه های  صابون را گرفتم و به سمت در آهنی آبی رنگ 
به  گرمی  بخار  کردم  باز  که  را  در  رفتم،  کرده  بخار  و  مات 
آبی  و  کمدهایی کوچک  با  گرفته  بخار  اتاقی  خورد،  صورتم 
انتظار  به  گویی  و  بسته  کمر  به  لنگی  که  مردانی  و  رنگ 
نشسته اند! وسط اتاق بخاری بزرگ نفتی ای بود برای خشک 

کردن حوله های خیس.
نقطه ی  از  شدن  دور  برای  بود  پناهگاهی  خالی  کمد  اولین 
مرکزی اتاق و چشم هایی که خیره به من بود، با هر تکه لباسی 
که از تن خارج می کردم انگار حجم نگا ها بیش تر و سنگین تر 
می شد، و برقی پرنور تر در چشم ها. انتهای اتاق در زنگ زده ی 
کوچکی بود، جایی که بخار از آن ها به رختکن رخنه می کرد، 
در که باز شد، اتاقی سیمانی و قدیمی، نسبتا تاریک با سقفی 
پا  به  کهنه  و  پریده  رنگ  تنها شورت هایی  که  مردانی  و  بلند 
داشتند دیده می شد. دور تا دور روی سکوها نشسته، چند نفری 
زیر دوش های آب اطراف اتاق در حال شستشوی تن یا شاید 
جلب توجهی برای تازه واردها! گوشه اتاق دو سلول انفرادی با 
درهایی زنگ زده و بدون چفت و بست، هر از گاهی پر و خالی 

می شد، گاهی تک به تک، گاهی دو به دو!
سلول اول که خالی شد، من زیر دوش بودم، در بدون چفت و 
بست باز مانده، روبروی من چند مرد در حال رفت و آمدهای 
بی مورد، گاه دست روی شورت و خیره به من، و اشاره هایی با 
چشم و ابرو. تو فقط باید انتخاب کنی از میان مردان، باقِی کار 

را بسپار به کاردان!
از  یکی  البته  و  است،  پایتخت  چند گرمابه ی  از  یکی  جا  این 
و  است  فعال  آن  عمومی  سالن  هنوز  که  گرمابه هایی  معدود 
مشغول به کار. فقط کافی ست وقتی وارد حمام می شوی عالوه 
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بگذاری  حمامی  جوانک  جیب  در  هم  انعامی  حمام،  پول  بر 
نانوشته ی  رسم  این  باشد،  داشته  را  تو  هوای  بیشتر  کمی  تا 
تمایل جنسی ات  این که  برای  انگار مدرکی  این حمام است! 
از  یکی  در  باشی  که  میلش  باب  گاهی  حتی  دهی.  نشان  را 
حمام های نمره می توانی تجربه مشت و مال و کمی شیطنت را 

هم داشته باشی با این جوانک!
 2

محله  در  فرسوده،  خانه هایی  البالی  و  تنگ  کوچه ای  انتهای 
شوش )شبیر( تهران، گرمابه ای با کاشی های آبی و ترک خرده 
وارد  که  ساختمان  ورودی  اتاقک  از  آهنی،  و  سفید  دری  و 
می شوی می رسی به سالن اصلی گرمابه، پیرمردی الغر و عبوس 
روی صندلی نشسته، آن طرف تر میزی بزرگ و قدیمی و دو 
شاگرد پیرمرد منتظر ورود مشتری! یکی الغر اندام و قد بلند، 
دیگری کمی کوتاه تر با اندامی تراشیده و درشت، سمت راست 
سفید  کاشی های  از  دیوارها  بلند،  سقفی  با  طوالنی  راهرویی 
کوچک کنار هم نشسته و زمین از موزائیک های پولکی قدیمی 
پوشیده بود. ابتدای سالن چند صندلی انتظار به رنگ خاکستری 
کنار هم ردیف شده بود. در دو طرف راهرو حمام هایی با دو 
بخش رختکن و محل آب گرفتن و در هر کدام سکویی بود. 
دوش ها پوسیده و آهک گرفته، چند نفری مشغول حمام کردن 

بودند. حمام شماره 4 به نام من خورد.
ـ چیزی هم می خواهی؟ صابون؟ شامپو؟ واجبی؟

واجبی! نه، فقط صدا می کنم برای مشت و مال »نگاهم به آن 
جوان قد کوتاه و درشت اندام بود«

ـ کوچیک شما مجید
این جا خبری از برگه های روی دیوار نیست »هزینه حمام ابتدا 
را  هزینه  حمام  اتمام  از  بعد  کار  انتهای  اتفاقا  می شود«،  اخذ 
حساب می کنند! آب که گرم شد، حسابی که بخار کرد و خیس 
به  نگاهی  برای مشت و مال، شاگرد حمامی  میزنی  شد، صدا 

اندام من انداخت و شروع کرد به کندن لباس...
بیشتر که صحبت کردیم داستان حمام را گفت؛

- این جا پاتوقه. فاعل و مفعول هم فرقی نداره، من و رفیقم 
و  واجبی  کشی،  کیسه  مال،  و  مشت  جا،  این  شاگردیم  علی 
موبری... اگه کسی هم طالب باشه یه حالی هم می کنیم، پول 
که بدی باقی مشتریام خبر می کنیم بیان پیشت، اما هر کسی 

نرخی داره، بسته به جیب و بدنت...
پیرمرد هیچ به روی خودش نمی آورد که برنامه چیست، نرخ 

حمام را حساب می کند و پول مشت و مال شاگرد را...
ماجرای گرمابه های پایتخت، به همین دو حمام ختم نمی شود، 
کمی آن طرف تر نزدیک پارکی بزرگ و قدیمی در جنوبی ترین 
نقطه تهران داخل گرمابه ای قدیمی و بزرگ؛ پیرمردهایی لنگ 
بسته در انتظار جوانی تازه وارد تا به یاد جوانی شاید لحظه هایی 
نیمی از مستمری حقوق  به قیمت  را تکرار کنند، حتی گاهی 

ماهانه شان...
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متاسفانه وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران به گونه ای است 
که از آن می توان به کلکسیونی از نقض حقوق بشر یاد کرد. 
اما گاهی سوال می شود که نقض چه موردی از حقوق بشر در 
ایران از همه مهتر یا بغرنج تر است؟ نگارنده بر این باور است 
که حقوق بشر یک کل یکپارچه است که همه ی موضوعات آن 
به یکدیگر وابسته بوده و هر یک بر دیگری تاثیرگذار هستند. 
"کودکان کار و خیابان"  بتوان گفت؛  میان شاید  این  اما در 
است.  ایران  در  بشر  حقوق  نقض  موضوع  متاثرکننده ترین 
کودکانی که باید در کانون گرم خانواده، عشق بی قید و شرط 
بازی،  به  را  خویش  زندگانی  دوران  بهترین  و  کنند  دریافت 
شادی و آموزش بگذرانند و در محیطی سالم رشد )جسمی و 
روانی( یابند، اما در بدترین و خشن ترین وضعیت برای امرار 
معاش خود یا خانواده شان در کف خیابان ها قرار دارند، و مورد 
سوءاستفاده، تعرض، تجاوز، تحقیر و ... قرار می گیرند. در این 

میان باندهای تبهکار نیز بسیاری از آنان را اجیر می کنند، این 
در حالی است که ایران کشور ثروتمندی است. 

در  تهران،  شهرداری  اجتماعی  خدمات  سازمان  عامل  مدیر 
مورد  کار  کودکان  از  درصد    ۹0 که  کرد  اعالم   ۱۳۹6 سال 
این  درصد    75" وی  می افزاید:  می گیرند.  قرار  جنسی  آزار 
کودکان ایرانی نیستند، کودکانی هستند که برای تکدی گری 
از کشورهای  ترانزیت می شوند، آن ها  تهران  سر چهارراه های 
واقع،  )در  هستند"  بنگالدش  اخیرا  و  پاکستان  افغانستان، 
حقوق پناهندگی نیز در خصوص این کودکان پناهجو رعایت 

نمی شود(.
اما صرف جمع آوری این کودکان چاره ی کار نیست. در واقع، 
رعایت  باید  آنان  زندگی  و  نگهداری  برای  استانداردهایی 
و  می کند  تغییر  ماجرا  ظاهر  فقط  صورت  این  غیر  در  شود، 
چنان  باشد.  داشته  پی  در  وخیم تری  نتایج  است،  ممکن  حتی 
که فعاالن حقوق کودک از فرستادن این کودکان به اردوگاه 
انتقاد  شدت  به  کودکان  موهای  تراشیدن  و  ورامین  در  یاسر 
کردند. آنان معتقدند؛ اعزام کودکان به مراکز "پذیرش" عالوه 
با خانواده  به مدرسه و از زندگی  بر این که آن ها را از رفتن 
باز می دارد، آسیب های عاطفی-روانی گوناگونی برای آنان و 
تنها  کار  کودکان  وانگهی،  است.  کرده  ایجاد  خانواده هایشان 
باید  و  می کنند  خرده فروشی  خیابان ها  در  که  نیستند  آن هایی 
به کودکانی که در کارگاه ها و فضاهای بسته هستند، نیز توجه 

□ حل معضل کودکان کار و خیابان، مستلزم عزم ملی 

محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

اجتماعی
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کرد؛ کودکانی که بنابر شواهد، در این مکان ها بیش از خیابان 
تهدید می شوند.

نیز با حق شرط  ماده ۳2 کنوانسیون حقوق کودک که ایران 
طرف  "کشورهای  می دارد:  مقرر  است،  شده  ملحق  آن  به 
در  گرفتن  قرار  حمایت  مورد  جهت  کودک  حق  کنوانسیون 
زیان بار  که  کاری  گونه  هر  انجام  و  اقتصادی  استثمار  برابر 
بوده و یا در آموزش وی توقف ایجاد کند و یا برای بهداشت 
اجتماعی کودک  پیشرفت  و  اخالقی  معنوی،  جسمی، روحی، 
افراد  کنوانسیون  این  می شناسند".  رسمیت  به  را  باشد  مضر 
زیر ۱8 سال را کودک می داند )مگر آن که مطابق قانون قابل 
اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود(. در 
مورد کار کودکان قانون کار کشورمان حداقل سن برای کار 
کودک را ۱5 سال می داند و افراد میان سنی ۱5 تا ۱8 سال را 
کارگران نوجوان می نامد که ساعات کاری این افراد به نسبت 
دیگران نیم ساعت کمتر است. صرف نظر از ایراداتی که به سن 
 ۱2۱0 ماده  به  مستند  که  دارد  وجود  ایران  در  کودکان  کار 
قانون مدنی و متاثر از فقه است، اما موضوع مهمتر این است 
که قوانین داخلی و بین المللی در خصوص حقوق کودکان و از 
جمله شرایط کار، استاندارد زندگی، آموزش و دیگر موارد در 

خصوص کودکان کار در ایران بدرستی اجرا نمی شود.
قبول حکومت  غیرقابل  عملکرد 
و  کودکان  حقوق  خصوص  در 
به طور مشخص کودکان کار و 
خیابان بر کسی پوشیده نیست و 
هدف  نه  این خصوص  در  بحث 
این  در  نه  و  است  مقال  این 
یادآوری  اما  می گنجد.  مختصر 
محوریت  بر  تاکید  با  مواردی 
و  سنتی  نهادهای  و  مردم  نقش 

مذهبی مفید به نظر می رسد.
معضل  حل  که  این  نخست 
ایران،  در  کار  کودکان 
جامعه  و  مردم  بیشتر  مشارکت 

مردم نهاد  سازمان های  نیز  هم اینک  اگرچه  می طلبد.  را  مدنی 
زیادی در این زمینه فعال هستند و کمک های شایانی نیز ارائه 
گستره ی  و  حکومت  عملکرد ضعیف  به  توجه  با  اما  کرده اند. 
وسیع این پدیده، حل آن تنها در پرتو عزم ملی و مردمی میسر 
طریق  از  مردم  شده  سازماندهی  کمک های  بنابراین،  است. 
سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودکان از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
مانند  سنتی  و  مذهبی  رسوب  و  آداب  برخی  دیگر،  سویی  از 
مذهبی  مناسبت های  در  نذری  غذای  دادن  برای  که  مخارجی 
)عاشورا، تاسوعا و...( و یا بازسازی آرامگاه ائمه )که تمامی 

ندارد(، ساخت مساجد و دیگر اماکن مذهبی که گاهی مازاد 
بر نیاز است، بودجه ی ساالنه هنگفت موسسات مذهبی، خمس 
کاخ هایی  یا  زکات،  و  می گیرد(  تعلق  روحانیان  به  )معموال 
وجوهات  خمینی،  اهلل  آیت  مقبره ی  تهران،  مصالی  نام  به  که 
این چنین مواردی می شود،  مذهبی و هزاران هزینه ای که در 
ظلم فاحشی است که در حق این کودکان مظلوم می شود. البته 
به راحتی  برخی از موارد یاد شده در اختیار حکومت است و 
اما همین هزینه هایی که مردم  نمی توان آن ها را متوقف کرد. 
می تواند  می کنند،  صرف  مذهبی  مناسبت های  و  مراسم  برای 
مشکل کودکان کار و خیابان را از نظر کمبود بودجه حل کند. 
نذری و دیگر مراسم  نمونه مخارجی که صرف غذاهای  برای 
مذهبی و بیشتر آن نیز نصیب اغنیاء می شود و در عمل بیهوده، 
این  به وضعیت  برای سامان دادن  بایسته است که  و  شایسته 
کودکان آسیب دیده هزینه شود، که ظلمی که به آنان روا داشته 
می شود، از آنان که در روز عاشورا مورد ظلم قرار گرفته اند، 
کمتر نیست. آن فاجعه گذشت و به تاریخ پیوست، از تاریخ 
اینان  بودند،  بزرگسال  بیشترشان  آنان  گرفت،  درس  باید 

هزاران کودک هستند! 
نباید  کار،  کودکان  پدیده ی  از  وجدان  شدن  متاثر  از  گذشته 
ما را  آینده ی جامعه  از  این کودکان بخشی  فراموش کرد که 
تشکیل می دهند )حتی اگر ایرانی 
زندگی  ایران  در  اما  نباشند، 
شغلی،  آینده ی  و  می کنند( 
آنان  زندگی  کیفیت  و  تحصیلی 
بر زندگی و امنیت کل جامعه ما 
هر  رو،  این  از  می گذارد.  تاثیر 
کوتاهی در این خصوص دامنه ی 

کل جامعه را خواهد گرفت.
بنابراین، همه ما در این خصوص 
مسئول هستیم )بر این باورم که 
کوتاهی  خصوص  این  در  خودم 
هر  است،  شایسته  کردم!(. 
خود،  توان  تناسب  به  شخص 
بردارد  معنوی(  و  )مادی  گام  اجتماعی  معضل  این  برای حل 
همکاری  زمینه  این  در  نهاد  مردم  سازمان های  با  ویژه  به  و 
و  مادی  توان  صورت  در  بگیریم،  کمک  متخصصان  از  کند، 
این  با  مواجهه  در  بگیریم،  برعهده  را  آنان  سرپرستی  معنوی، 
کودکان با سعه ی صدر و مسئوالنه تر برخورد کنیم، به عملکرد 
حکومت درباره ی این پدیده اعتراض و انتقاد کنیم. سلبریتی ها 
نیز بیشتر به این موضوع بپردازند، بخشی معینی از مالیات به 
نیز در  )یارانه ها(. جامعه ی علمی  یابد  اختصاص  این موضوع 
و  تغییر  زمینه  کردن  فراهم  و  حوزه  این  در  پژوهش  راستای 

اصالح قوانین مربوط گام بردارد.
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»همجنس گراستیزی،  با  مقابله  جهانی  روز  می  ماه   ۱7
چرا  اینترسکس ستیزی«  و  ترنس ستیزی  دوجنس گراستیزی، 
مواجه  چالش هایی  چه  با  را  ما  روز  این  است؟  اهمیت  حایز 
اقلیت های جنسی و جنسیتی حرف  با  می کند؟ وقتی از ستیز 

می زنیم از چه حرف می زنیم؟
رفتارهمجنس گرایانه  اسالمی،  جمهوری  مجازات  قانون  در 
»لواط«  لوای  تحت  آن  برای  حتی  و  است  شده  جرم انگاری 

مجازات اعدام نیز وجود دارد.
در  و  ساختاری  شکلی  به  همجنس گرایانه  روابط  جرم انگاری 
می شود.  همجنس گرایان  حذف  به  منجر  اجتماعی  آن  امتداد 
مسئله  از  تابوسازی  با  که  می شود  پیچیده  زمانی  مسئله  این 
همجنس گرایی و به کمک همجنس گراستیزی نهادینه شده در 
جامعه، حاکمیت موفق به جلوگیری از هرگونه فعالیت مدنی 
داخل  در  از همجنس گرایی  راستای جرم زدایی   در  و سیاسی 
از  جلوگیری  بنای  سنگ  مسئله  این  می شود.  کشور  مرزهای 
به رسمیت شناختن انواع گرایش جنسی و هویت های جنسیتی  
که   می شود  سبب  ادامه  در  و  می شود  ال .جی. بی. تی. آی  افراد 
اقلیت های جنسی و جنسیتی به صورت خاموش و روزانه انواع 
تبعیض و خشونت را متحمل شوند، بدون آن که بتوانند علیه 
خشونتی که می بینند به مراجع قانونی و حمایتی شکایت کنند. 

حاکمیت نظم حاکم بر اجتماع را علیه افراد ال. جی. بی. تی. آی 
تنظیم کرده است.

نکرده  جرم انگاری  را  همجنس گرایی  مسئله  تنها  حاکمیت  اما 
است، بلکه با پزشکینه کردن و بیماری خواندن گرایش جنسی 
غیر  طریق  از  ال. جی .بی .تی. آی،  افراد  جنسیتی  هویت های  و 
تجویز  مانند  ممکن،  اصولی ترین روش های  غیر  و  علمی ترین 
ضد  داروهای  تجویز  و  افسردگی  ضد  داروهای  بی رویه ی 
به  همجنس گرایان  هدایت  حتی  و  الکتروشوک تراپی  جنون، 
سمت عمل های موسوم به »تغییر جنسیت« از طریق فشارهای 
انکار گرایش و هویت جنسی  اجتماعی سعی در  ساختاری و 
از  بسیاری  امری که  دارد.  ال. جی. بی. تی. آی  افراد  و جنسیتی 
افراد  سیستماتیک  حذف  عنوان  به  آن  از  حوزه  این  فعالین 

ال. جی. بی. تی. آی از صحنه اجتماعی یاد می کنند.
همچنین فقدان قوانین حمایتی از اقلیت های جنسی و جنسیتی 
به شکل کلی و همین طور فقدان این قوانین برای ترنس جندرها 
قبل و بعد از عمل های »تطبیق جنسیت« شرایطی را به وجود 
آورده است تا بسیاری از افراد ال. جی. بی. تی. آی به شکل روزانه 
با همجنس گراستیزی و ترنس ستیزِی موجود در جامعه از طرفی 
و ستم ساختاری از طرف دولت و حاکمیت از طرف دیگر رو به 
رو شوند. دامنه ی این ستیز ویژه با اقلیت های جنسی و جنسیتی 
نهاد های آموزشی، سالمت، قضایی، مسائل اقتصادی-معیشتی 
و همین طور خانواده را در بر می گیرد و ستم را به تمام سطوح 

زندگی افراد ال. جی. بی. تی. آی می رساند.

مسئله آشکارسازی  اقلیت های جنسی و جنسیتی و بی خانمانی

□ پیچیدگی های نقض گسترده  حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی

ملیکا زر
فعال برابری حقوق جنسیتی

اقلیتهایجنسیتی
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به موجب این سطح از ستم ساختاری و اجتماعی نهادی بسیاری 
گرایش  آشکارسازِی  از  بعد  جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های  از 
جنسی یا هویت جنسیتی شان از خانواده طرد شده و مجبور به 
ترک خانه می شوند. همجنس گراستیزی و ترنس ستیزی موجود 
در ساختارها منطق اقتصادی خود را هم دارد و منجر به حذف 
اقلیت های  برای  برابر  کاری  دشوار  شرایط  و  مالی  استقالل 
جنسی و جنستی می شود، از آن جایی که این افراد هیچ پشتیبانی 
مالی و شغلی ندارند، بسیاری از آن ها افراد بی خانمانی می شوند 
میزبانی  هم  بی خانمان  افراد  مخصوص  خوابگاه های  حتی  که 

آن ها را قبول نمی کند.
بسیاری از اقلیت های جنسی و جنسیتی پس از آشکارسازی با 
انواع خشونت از طرف جامعه مواجه می شوند. این خشونت ها 
همیشه فرم و فشردگی یکسانی ندارند. عدم دسترسی به نهاد های 
از  این طیف  نهایت  در  قوانین حمایتی  و عدم وجود  حمایتی 
اقلیت های جنسی و جنسیتی را به سمت گرفتن مشاوره از دم 
دست ترین نزدیکان و دوستان خود سوق می دهد. امری که به 
صورت معمولی شاید در زندگی همه اتفاق می افتد اما در جایی 

که احتیاج به تخصص است باید به متخصص رجوع کرد.
آشکار  از  پس  در خشونت  گوناگونی  این  شدن  روشن  برای 

سازی به دو روایت متفاوت می توان ارجاع داد:

برای  جنسیتی ام  هویت  کردن  آشکار  از  »بعد  اول:  روایت 
که  شدم  مواجه  پدرم  سوی  از  فیزیکی  خشونت  با  خانواده 
مدت ها ادامه داشت و باعث شده بود تحت فشار روانی زیادی 
قرار بگیرم تا این که یک روز با یک کوله پشتی از خانه خارج 
شدم، دوستانم از پناه دادن به من خودداری کردند و من مجبور 
به گذراندن شب در پارک شده بودم، شبی که یک فرد با چاقو 
به من حمله کرد و سعی کرد من را با زور سوار ماشینش کند. 
این یکی از خشونت ها و آزارهایی بود که تجربه کردم. سرما، 
گرسنگی و عدم رعایت بهداشت فردی هم از دیگر مشکالتم 
در آن زمان بود. این مشکالت سبب شد تا به پیشنهاد دوستانم 
به روحانی ای که به عنوان یک فرد خیر و درست کار شناخته 
به من  بارها  به خانه اش رفتم  این که  از  بعد  ببرم.  پناه  می شد 
به  که  خانواده ام  به  شدم  مجبور  من  نهایت  در  و  کرد  تجاوز 
داده  گزارش  را  من  شدن  گم  و  بودند،  کرده  مراجعه  پلیس 
بودند، برگردم. شکایت از این روحانی اما اتفاقاتی را برای من 

رقم زد که در پی آن مجبور به ترک ایران شدم.«
روایت دوم: »من در یک روستا با خانواده ام زندگی می کردم، 
وقتی به شهر مهاجرت کردیم با فردی که مثل خودم یک مرد 
ترنس بود آشنا شدم و حس خوبی گرفتم که من تنها نیستم، 
وقتی با خانواده ام مطرح کردم من را با خشونت از خانه بیرون 
کردند و من به سمت تهران به راه افتادم، در تهران پیش یک 
ترنس  متوجه  خانواده اش  که  این  تا  می کردم  زندگی  دوست 
بودن من شدند و مجبور به ترک خانه شان شدم. وقتی از خانه 
من  به  کس  هیچ  اما  گشتم  کار  دنبال  به  آمدم  بیرون  آن ها 
بهانه  را  سنم  یا  می خواستند  تحصیلی  مدرک  یا  نمی داد،  کار 
برای خواب  بود.  اما مشکل اصلی شان چیز دیگری  می کردند 
به مسجد رفتم اما بعد از چند ساعت به من گفتند می خواهند 

مسجد را ببندند و من باید بروم، جایی نبود که به آن پناه ببرم.«
از  افراد پس  از  تعداد روایت هایی که  میزان هر چه  به همین 
آشکارسازی شان وجود دارد باال برود، تفاوت و پیچیدگی های 
و  جنسی  اقلیت های  که  خشونتی  محتوای  و  فرم  متفاوت 
ارجاع  بیشتر روشن می شود.  به رو هستند  رو  با آن  جنسیتی 
به این روایت ها و خواندن  آن ها به بهانه هایی مثل روز جهانی 
مبارزه با همجنس گراستیزی، دوجنس گراستیزی، ترنس ستیزی 
فراوان  اهمیت  حائز  جهت  همین  از  هم  اینترسکس ستیزی  و 

است.
از  دولت  حمایت  دولت،  سخنگوی  ربیعی،  علی  تازگی  به 
افراد  به  پناه دهی  منظور  به  بی نشان ها  طلوع  مرکز  بازگشایی 
ترنس را اعالم کرده است و اما این رویکرد چیزی از خشونت 
نمی کند.  افراد ترنس وجود دارد را کم  بر علیه  ساختاری که 
افراد  به  تا  است  شده  باعث  ترنس  هویت  کردن  پزشکینه 
ترنس به دید افراد دارای اختالل و بیماری نگاه شود. همچنین 
هنجار  این  در  که  افرادی  تا  شده  باعث  مرد  و  زن  دوگانه ی 
غالب جامعه همان جنسیتی )سیس( محور نمی گنجند بیشتر در 
معرض خشونت، تبعیض و انگ زنی اجتماعی قرار بگیرند. در 
این میان افراد همجنس گرا با این مشکل مواجهند که در عین 
بیماری انگاری حیات جنسی و عاطفی شان با جرم انگاری انکار 

و تا حدودی »ناممکن« می شود.
 بررسی هر چه بیشتر پیچیدگی های ساختاری در نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی نشان می دهد که ستیز عمومی موجود در جامعه 
با اقلیت های جنسی و جنسیتی تنها یک مسئله فرهنگی نیست، 
کما این که مسئله ی فرهنگ هم هیچ گاه بدون ساختارهایی که 
ال.جی. جامعه  نیست.  تعریف  قابل  می سازند  را  فرهنگ  این 

بی.تی.آی ایرانی با مسایل زیادی از جمله مسئله ی جرم انگاری 
بیکاری،  بحران  اقتصادی-معیشتی،  مسئله ی  قانون گذاری،  و 
خشونت خانوادگی و خشونت های اجتماعی مواجه است. نقض 
از آن  ال. جی. بی. تی. آی  افراد  مورد  در  بشر  گسترده ی حقوق 
جایی که حیات و زیست اجتماعی این بخش از جامعه را به 
کل با موانع گسترده مواجه می کند، در نهایت امر با الیه های 
بسیار زیرین تری از جمله حق مسکن )حق داشتن سرپناه که 
در ماده ی 25 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ی ۱۱ میثاق 
شده  مطرح  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی 
است( و مسئله بی خانمانی نیز می رسد. یعنی با وجود این که 
قانون مشخص تبعیض آمیزی در مورد ممنوعیت اسکان افراد 
نقض  اما  ندارد،  اسالمی وجود  ال. جی. بی. تی. آی در جمهوری 
مرحله ی  تا  موارد  از  بسیاری  در  افراد  این  حقوق  گسترده ی 

بی خانمانی و بی سرزمینی این بخش از جامعه پیش  می رود.
 به همین دلیل وقتی از مناسبت هایی چون ۱7 ماه می برای بیان 
مسئله  می شود،   استفاده  ال.جی.بی.تی.آی  جامعه  روایت های 
چیزی فراتر از تعریف یک سری روایت غم انگیز یا بحث بر 
سر گرایش جنسی، چیزی که به کرات به عنوان مغلطه علیه 
بلکه  روایت گری جامعه ال.جی.بی.تی استفاده می شود، است. 
بازنمایی وجود جامعه ای ست  و  این سکوت  موضوع شکستن 
در  موجود  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  ساختار  واسطه  به  که 

حال حذف شدن دائمی و تجربه خشونت مکرر است.
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بحث  بسیار  مقوله های  از  یکی  همواره  تاریخ  طول  در  دین 
برانگیز بوده است. در هر برهه ی زمانی، در کشورها و خطه های 
مختلف و با توجه به وقایعی که شاید حتی هیچ ارتباطی با دین 
نداشته اند، نظرات متفاوتی در اذهان عموم و اندیشمندان نسبت 
به دین شکل گرفته است؛ گاه نظر مساعد و حس مطلوب را 

برانگیخته و گاه حس نفرت و انزجار.
غیر  کامال  عوامل  از  یکی  جایگاه  در  کرونا  ویروس  بار  این 
بروز  برای  بستری  برخی  برای  که  گرفته  قرار  دین  با  مرتبط 
و بیان احساسات منفی نسبت به مقوله ی دین را فراهم آورده 

است.
پیش از هرگونه اظهار نظر و یا حتی شکل گیری هر احساسی 
مورد  مبحث  به  نسبت  است  الزم  ابتدا  ذهن مان  و  قلب  در 
درک  به  هیجان زدگی  و  جانبداری  گونه  هر  از  دور  به  نظر 
منابع  مطالعه ی  طریق  از  بی طرفانه  و  کافی  الزم،  شناخت  و 
برسیم. در دوره ای  مختلف و شنیدن نظرات موافق و مخالف 
که کروناویروس در گستره ی جهانی تاثیرات عمیقی بر جای 
گذاشته شاهد هستیم که عده ای به بهانه ی تاثیرات ویرانگر و 
جان ستان ویروس کرونا، دین را به چالشی غیر منطقی کشیده 
و  انسان  نجات  عدم  خاطر  به  را  دین  تا  برآمده اند  درصدد  و 
جهان از این اپیدمی ناکارآمد جلوه دهند. عقیده ای که تا پیش 

به عبارت  بود.  به دالیل دیگر مطرح شده  نیز  از شیوع کرونا 
دیگر، کرونا علت پدید آمدن فرضیه ی ناکارآمدی دین نیست 
بلکه بهانه ای برای تکرار کلیشه ای قدیمی است. در ذیل اجماال 
بعضی از اقدامات و توجیهات مطروحه برای اثبات ناکارآمدی 
دین ذکر شده و به آن ها پاسخ داده شده است. پس از مطالعه ی 
این نوشتار می توانید به این سوال پاسخ دهید که آیا به وجود 
آمدن ویروس جدید کرونا و عواقب آن به خودی خود اذهان 
دالیل  که  آن  یا  کشانده  دین  ناکارآمدی  مبحث  سمت  به  را 

دیگری وجود دارند.
توقع درمان کرونا توسط دین؛ دافعه میان علم و دین!

برخی این پرسش را مطرح می کنند که چرا دین در زمان حال 
که کرونا جان کرور کرور انسان را می گیرد، وارد عمل نشده؟ 
پوچ  وعده های  است،  خرافه  چون  می دهند  پاسخ  خود  سپس 
می دهد و از هر اقدام عملی ناتوان است. همچنین دینداران را 

به قهر بودن با علم متهم و دینداری را تقبیح می کنند.
همان طور که پیش تر گفته شد ما باید ابتدا شناخت درستی از 
مبحث مورد نظر داشته باشیم تا بتوانیم به درستی به اظهار نظر 
بپردازیم و توقعات خود را از موضوع مورد نظر مشخص کنیم. 
نکته ی اول آن که مقصود نویسنده دفاع از یک دین مشخص 
نیست و صرفا مقوله ی "دین" را مد نظر دارد. هرچند ممکن 
است یک دین خاص به دالیلی همچون عملکرد حکومت های 
دینی تصورات مردم و حتی جامعه ی مدنی را نسبت به "کلیت 

دین" مخدوش کرده باشد.
نگاه عقالیی آن است که برای هر شاخه از دانش های گوناگون 
علم  از  مثال  عنوان  به  باشیم.  متصور  محدوده ای  و  حیطه 
راه  مغزی  تومور  درمان  برای  که  نباشیم  متوقع  روانشناسی 

□ دین و علم؛ افتراق یا همنشینی

ماری محمدی
فعال حقوق بشر

اندیشهوآزادیبیان
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ناکارآمدی  به  محکوم  را  آن  نداد  ارائه  اگر  و  دهد!  ارائه  حل 
روان  با  مرتبط  به سواالت  پاسخ  برای  روانشناسی  علم  کنیم. 
انسان ها و درمان بیماری های آن تخصص دارد و منطقا نباید 
در حوزه های دیگر به سخن پراکنی مشغول شود. در خصوص 
کرونا نیز مسئولیت پیشگیری، درمان و ساخت واکسن و دارو 
عده  شوربختانه  است.  داروسازی  و  پزشکی  علوم  عهده ی  بر 
که  آن  به جای  علم  فلسفه  پژوهشگران  و  خداناباوران  از  ای 
پیگیر پیشرفت های علوم پزشکی و داروسازی در زمینه کرونا 
باشند، بدون در نظر گرفتن اصول نقد در مصاحبه ها، مناظره ها 
و نوشته های خود مبحث دین را در بحران کرونا به میان کشیده 
و از یک طرف دین را افسانه ای کودکانه خواندند و از طرف 

دیگر سراغ معجزه و شفا را از دین در بحران کرونا گرفتند!
طبقه بندی  و  بندی  تقسیم  لزوم  دانش ها  روزه ی  هر  پیشرفت 
و  جزئی  بندی های  تقسیم  این  است.  آورده  پدید  را  جزئی تر 
ایجاد  سبب  مختلف  شاخه های  میان  مرز  شدن  باریک تر 
ارتباطات متقابل و چندگانه میان چندین رشته شده و تفکیک 
و  بی معنا  اوقات  از  بسیاری  یکدیگر  از  رشته ها  برخی  مطلق 
آسیب زا است. مع هذا، این اصل بسیاری از اوقات مغرضانه زیر 
ارتباطات بی معنی میان علوم مختلف  پا گذاشته می شود. گاه 
برخی  میان  الزم  ارتباطات  برقراری  از  گاه  و  می شود  برقرار 
رشته ها ممانعت به عمل می آید. تجاوز از حدود تعریف شده در 
این اصل نه یک امتیاز مثبت بلکه یک ویژگی منفی محسوب 
می شود. دو نمونه ی چشمگیر آن، یکی برقراری ارتباط بی معنا 
در  داروسازی  و  پزشکی  علوم  با  الهیاتی  و  دینی  علوم  میان 
دوره ی کرونا و توفع انجام وظایف علوم پزشکی و داروسازی 
امور  دادن دین در  دینی و دیگری دخالت  الهیاتی و  از علوم 
سیاسی است که خال سکوالریسم را بوجود آورده و دست کم 

مردم ایران سال هاست با عواقب مخرب آن زیسته اند.
علم  ایستاده،  دینداری  و  خداباوری  دربرابر  که  چه  آن  قطعا 
زیر  و  شاخه ها  به  خود  که  است  خداناباوری  بلکه  نیست 
بسیاری  گفت  می توان  و  است  شده  تقسیم  متعدد  شاخه های 
تبدیل  دیکتاتور  دین  یک  به  را  خداناباوری  خداناباوران،  از 
و  متدین  هر  و  می دانند  مذموم  را  متفاوت  تفکر  هر  و  کرده 
خداباوری را )افرادی با تفکر متفاوت( محکوم می کنند. کرونا 
را دستاویزی برای آسیب زدن و تخریب کلیت دین و تاختن 

به آن قرار میدهند.
همچنین دین را در مواجهه با کرونا ناکارآمد تلقی کرده بی آنکه 
بحران کارآمدی داشته و  این  باشند در  متوقع  از خداناباوری 
فیلسوفان علم  از خداناباوران و  ارائه کند. آن دسته  راه حلی 
که با ستیز با اعتقاد به خدا و دین، خداباوران و دینداران)۱( 
پیکار می کنند، هوشمندانه و پیوسته به جای آن که خداباوری 
و خداناباوری را رو به روی هم قرار دهند خداباوری و علم را 
قیاس می کنند و این دو را در تقابل با یکدیگر جلوه می دهند و 
ماهرانه بی پاسخی خداناباوری را در این بحران در البه الی اتهام 

زنی به خداباوری می پوشانند.
 از طرف دیگر خرافات را به دین وصله می زنند و آن را برای 
واکنش  می کنند.  معرفی  ناشایست  یک  و  بیست  قرن  انسان 

منفی دینداران پس از انتشار تصاویر مربوط به درمان کرونا 
با ادرار شتر، لیس زدن ضریح و یا تجمع در اماکن دینی- با 
بی توجهی به این که در بحران کرونا تجمع سبب انتشار سریع تر 
رفتن  بین  از  برای  دعا  قصد  به  می شود-  کرونا  همه گیری  و 
کرونا و عدم ابتال به آن و تقبیح آن شاهد و مویدی بر این ادعا 
است که دینداران مسیر خود را از خرافه پرستان جدا کرده اند. 
به  افراد متعلق  این نکته ضروری است که تمام  هر چند ذکر 
یک گروه فکری، در جزئیات باورها و تامالت خود با یکدیگر 
بین خداناباوران هستند  در  دارند. همان طور که  تفاوت هایی 
درمورد  باورهایشان  و  هستند  خرافات  دلبسته ی  که  افرادی 
دین و خدا مانع خرافه گرایی آن ها نشده، در بین خداباوران و 

دینداران نیز خرافه گرایی دیده می شود.
همچنین، عده ای دیگر ابراز امیدواری کردند که در دوره ی پسا 
دینداران  آشتی  و  دچار ضعف شدید  دین  به  پای بندی  کرونا 
پایه غلط است. ممکن است  از  این گزاره  با علم خواهد شد. 
که  دیندارانی  از  دسته  آن  باشیم  شاهد  پساکرونا  دوره ی  در 
توان جداسازی باورهای دینی و خرافه ها را ندارند و در توهم 
دینداری مومنانه دل در گروی خرافه ها دارند، تجدید نظر کرده 
نیز دیدگاه ها و توقعات  به زباله دان بسپارند و  و خرافه ها را 
خود را نسبت به دین تغییر دهند. اما در حالت کلی، ادعای قهر 
و بیگانه بودن دینداران با علم)2( را می توان پذیرفت مشروط 
نکرده  تحصیل  دینداری  هیچ  بپذیریم  آن  از  پیش  که  این  بر 
پرستاران،  پزشکان،  تمام  و  نرسیده  علمی  باالی  مراتب  به  و 
فعاالن  و  محققان  فاخر،  نویسندگان  معلمان،  حقوقدانان، 
حوزه های علمی دیگر خداناباور هستند و حتی یک خداباور و 

دیندار در بین آن ها پیدا نمی شود!
معتقدات دینی دانشمندان قرون گذشته نیز که مسیر و تاریخ 
علم را متحول کرده اند، در نقض این مدعی که دینداران با علم 

بیگانه هستند سخن می گویند . به نمونه های زیر توجه کنید.
نامور  فیزیکدان   )۱۹76_۱۹0۱( هایزنبرگ  کارل  ورنر 
پنج  از  یکی  کوانتومی،  فیزیک  بنیانگذاران  از  یکی  آلمانی، 
نوبل  جایزه  برنده  و  نوین  فیزیک  در  تاثیرگذار  فیزیکدان 
"اولین  است:  گفته  هایزنبرگ  است.  سال ۱۹۳2  در  فیزیک 
جرعه از لیوان علوم طبیعی شما را آتئیست خواهد کرد، اما در 
"دین  انتظار شماست.")۳( همچنین  در  لیوان خداوند  انتهای 
شالوده اخالق است و اخالق پیش فرضی از زندگی است.")4(

ایزودور ایزاک رابی )۱8۹8_۱۹88( فیزیکدان لهستانی تبار 
برای  ابداع روش تشدید  دلیل  به  فیزیک  نوبل  برنده جایزه  و 
ثبت خواص مغناطیسی هسته های اتمی است. رابی گفته است: 
"فیزیک من را سرشار از هیجان کرده؛ مرا در تماس مستقیم 
نزدیک تر کرد.  به خدا  را  فیزیک من  داد.  قرار  اصلی  با علل 
احساسی که در تمام سال هایی که به علم مشغول بودم با من 
همراه بود. هرگاه یکی از دانشجویانم برای پروژه ای علمی نزد 
من می آید؛ تنها یک سوال از او می پرسم: آیا این پروژه علمی 

تو را به خدا نزدیک تر می کند؟")5(
لویی پاستور )۱822_۱8۹5( از شیمی  دانان و زیست  شناسان 
مشهور فرانسوی که با کشف نقش باکتری ها در بروز بیماری 
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مواد  پاستوریزه  کردن  می شود.  شناخته  هاری  ضد  واکسن  و 
غذایی را هم از نام وی وام گرفته ایم. او یک مسیحی متدین بود 
و با سخنان و نوشته های خود اعتقاد خود به خدا را برای مردم 
بازگو کرده است. "علم کم انسان را از خدا دور می کند، اما 
داشتن علم زیاد او را به خدا نزدیک می کند." "هر  چه بیش تر 
در مورد طبیعت مطالعه می کنم، بیشتر در کار آفریننده ی این 

همه زیبایی متحیر می مانم.")6(
ریاضی دان  و  شناس  ستاره   )۱642-۱564( گالیله  گالیلئو 
ایتالیایی با تایید نظریه ی خورشید مرکزی کوپرنیک، مخالفت 
دست  در  را  سیاسی  قدرت  که  را  کاتولیک  کلیسای  سخت 
از دخالت های مخرب دین و سیاست در  ای  نمونه  و  داشت 
وی  یافته های  انتشار  برانگیخت.  است،  یکدیگر  کاری  حیطه 
در خصوص نظر کوپرنیک که ثابت می کرد زمین ثابت نیست 
مورد  کلیسا  سوی  از  شد  باعث  می چرخد  خورشید  دور  به  و 
تضاد  در  نظریه هم  این  قرار گیرد.  عقاید  تفتیش  و  بازجویی 
تعالیم رسمی کلیسا و هم نظریات ارسطو که مورد تایید کلیسا 
خانگی  به حبس  دلیل  همین  به  نهایت  در  و  داشت  قرار  بود، 
اما  بودند  مخالف  او  با  عوام  مذهبیون  که  این  با  شد.  محکوم 
از بیانات و نوشته های وی بر می آید که به خدا یا قدرت برتر 

اعتقاد داشته است. 
"ریاضیات زبانی است که خدا با آن جهان را نوشته است."

"مسیر زندگی ما هر چه باشد، ما باید آن را به عنوان بزرگترین 
هدیه از دست خدا دریافت کنیم، و او این قدرت را دارد که 

کاری برای ما انجام ندهد.")7(
یافته های نیوتون )۱642-۱727(، بنیان مکانیک کالسیک و 
اما  نبود  ملحد  نیوتن یک  بی نهایت کوچک است.  دیفرانسیل 
او در چشم بیشتر مردم دوران خود به دلیل اعتقادات مخالف 
نیوتن  می آمد.  شمار  به  گذار  بدعت  یک  ارتدکس،  کلیسای 
مهم ترین  از  یکی  که  طبیعی  فلسفه  ریاضی  اصول  کتاب  در 
اعتراف  خدا  به  اعتقاد  به  است  دوران ساز  و  علمی  کتاب های 

کرده است. 
"این سیستم زیبای خورشید، سیاره ها و ستاره ها تنها می توانند 
موجود  این   ... باشند  قدرتمندی  و  هوش  با  موجود  آفریده ی 
بر همه چیز حکمرانی می کند، نه به عنوان روح جهان بلکه به 
عنوان حاکم همه ی موجودات. و به علت این حاکمیت باید او 

را خدای مالک یا فرمان روای جهان نامید". 
در  اما  می کند  بیان  را  سیارات  حرکت  علت  زمین  "جاذبه ی 

به حرکت درمی آورد  را  این سیارات  این که چه کسی  مورد 
نمی تواند نظر دهد. خدا بر همه چیز حاکمیت می کند و از همه ی 

چیزها و کارها با خبر است.")8(
از  قلیلی  عده ی  تنها  نامبرده  علم  اهالی  و  مذکور  دانشمندان 
دانشمندان خداباور و دیندار هستند که در ادوار مختلف ثابت 
کرده اند می توان هم به علم و هم به دین معتقد بود بی آن که 
یکی به دیگری ضربه بزند؛ دین انسان را از علم غافل کند یا 
علم انسان را از دین بی نیاز کند. برخی از نمونه های بارز و 
با علم یا همان  برجسته ی فوق قویا ادعای بیگانگی دینداران 
کلیشه های "یا علم یا دین" و "دین افیون توده هاست" را رد 

می کند. عالوه بر این، گالیله مثالی است از دانشمندان متدین 
که عالوه بر حفظ معتقدات دینی خود در برابر چالش های زمانه 
یا  مستقیم  طور  به  حاکم  دینی  دستگاه  که  باورهایی  و  خود 
غیرمستقیم تلقین و تحمیل می کند، با حکومت سیاسی و دینی 

درافتاد و حاضر به تمکین و سکوت نشد.
زمینه سازی برای ایجاد بدبینی نسبت به دین

افراد به دالیل مختلف به خدا و دین معتقد می شوند و نمی توان 
با سطحی نگری و بدون تحقیقات گسترده، اصولی و حرفه ای 
تنها یک دلیل را عامل گرایش افراد به باورمندی به خدا و دین 
دانست. اما آن چه که مبرهن است افراد خداباور نمی شوند که 
در هنگام بیماری، خدا دست شفا بر سر آن ها بکشد و مراجعه 
به پزشک و دریافت واکسن و دارو را از برنامه های خود حذف 
کنند. قطعا در اطراف خود افراد دیندار بسیاری را دیده اید که 
در هنگام بیماری به پزشک مراجعه می کنند و هر اقدام الزم را 
همچون یک خداناباور برای معالجه ی خود با راهنمایی پزشک 
دینداران  خود  حتی  حقیقت،  در  می دهند.  صورت  متخصص 
توقع ورود مستقیم خدا برای درمان بیماری هایشان را ندارند. 
ناکارآمد جلوه  برای  دینداری هستند که  و  دین  مخالفان  تنها 
دادن دین، مسئولیت های بی ربط را به دین تحمیل می کنند و 
می توان گفت  است.  ناکارآمد  دین  می گیرند که  نتیجه  سپس 
طور  به  و  قبلی  برنامه ریزی  با  بسیاری  موارد  در  اقدام  این 
سیستماتیک انجام می شود. رسانه ها که از یک طرف اقدام به 
مطالعه  کم  دینداران  برخی  نابخردانه  اقدامات  کردن  برجسته 
در  )خصوصا  می کنند  کرده اند،  پیدا  گرایش  خرافات  به  که 
دوره ی بحران کرونا( و از طرف دیگر موفقیت های علمی و نیز 
کمک های اصولی و بشردوستانه ی دینداراِن دیگر را بایکوت 
می کنند، این گمانه زنی را تقویت می کند که این نوع انتقادات 
که در تالش برای اثبات ناکارآمدی دین هستند، برنامه ریزی 
شده و سیستماتیک هستند تا دین گریزی و حتی دین ستیزی 
البته ناگفته نماند که عده ای دیگر صرفا به  را گسترش دهند. 
تکرار طوطی وار شنیده هایشان مشغولند و بی آن که قصد تبلیغ 
علیه گروهی را داشته باشند، به این جریان دامن می زنند. گروه 
سومی هم هستند که به طور مشخص در ایران به علت انواع 
سرکوب ها، دخالت در تمام ابعاد زندگی انسان ها و نقض حقوق 
بشر توسط حکومت به نام دین و اسالم، دست از تمام ادیان 
شسته اند و هر زشتی و هر عمل سرکوب گرانه و تحدیدکننده ی 
حقوق و آزادی های افراد را به "دین" و "خدا" ربط می دهند 
و هر خداباور و دینداری را ولو از شهروندان عادی باشد، "کم 
این نگرش  "سرکوب گر کوچک" می دانند.  یا حتی  عقل" و 
غیرانسانی  وضعیت  آسیب شناسی  و  ریشه یابی  از  را  افراد 
کنونی باز می دارد و راه کوتاه تر، آسان تر و بی فایده را جلوی 
پای آن ها می گذارد که از دین یک سیبل بسازند و در دم هر 
چیزی که خاطر آن ها را مکدر می کند به سمت سیبل پرتاب 
این کار  با  پیدا کنند و  کنند بدون آن که راه حلی کاربردی 
ناخواسته به پایداری مشکالت دامن زده، از حل و فصل آن ها 
از  و  مشکالت  اصلی  دلیل  شناخت  و  درک  از  و  شده  ناتوان 
"سوءاستفاده ی سیاست  بلکه  "دین"  نه  برداشتن آن که  میان 
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این  واقع  در  می مانند.  غافل  است  دین"  از  سیاستمداران  و 
که  است  سرکوب گر  و  حاکم  قدرت  خواست  دقیقا  وضعیت 
مردم توان ریشه یابی و حل ریشه ای استبداد را از کف بدهند و 
تالش و مبارزه خود را برای دست یابی به حقوق خود به غرولند 

کردن تقلیل دهند.
عمومی،  آگاهی های  دیگری  منبع  هر  از  بیش  که  چه  آن 
اجتماعی، دینی و سیاسی را افزایش دهد مطالعه ی کتاب های 
شبکه های  در  اکثریت  متاسفانه  اما  است.  ارزشمند  و  نفیس 
با  البته فواید خاص خود را هم دارد، و رسانه ها  اجتماعی که 
محتواهای جهت داری که تولید می کنند، به طور میانگین یک 
سوم از وقت خود را در هر شبانه روز تلف می کنند و از طرف 
دیگر عالوه بر کتاب های سانسور شده، مشکالت عدیده ای از 
مطالعه ی کتاب  انگیزه ی  تنها  نه  که  اقتصادی  جمله مشکالت 
تسخیر  در  کرده،  سلب  مردم  از  هم  را  زندگی  انگیزه ی  بلکه 
شدن آن ها نسبت به اطالعات، محتویات و خوراک فکری به 
نقش  شده  تهیه  هضِم  زود  و  کوچک  آماده،  لقمه های  صورت 
تشخیص  و  شدن  آگاه  فرصت  ترتیب،  بدین  دارند.  را  اصلی 
حق و حقایق به حداقل رسیده و آسیب جدی از تمام جهات بر 

پیکره ی جامعه به مدت بسیار طوالنی وارد می شود.
دسترسی  عدم  و  کافی  مطالعه ی  عدم  می توان  به طور خالصه 
کامل و آسان به کتب و مقاالتی که از گزند ممیزی در امان 
مانده باشند، تاثیرپذیری از محتویات برنامه ریزی شده رسانه ها 
و مهم تر از همه سوءاستفاده ی حکومت جمهوری اسالمی از دین 
و ظلم به مردم تحت پوشش دین را از مهم ترین علل بدبینی 

مردم نسبت به دین در جامعه ایران دانست.
نقض حق آزادی دین و اندیشه به اسم آزادی بیان

در  که  است  وارد  افراد  برخی  به  هم  نقدی  این ها،  بر  عالوه 
از  استفاده  با  و  رسانه ها  در  بیان  آزادی  سپر  و  سنگر  پشت 
تریبون های مختلف با روش های مختلف به طور ویژه در دوره 
کرونا به تقبیح دینداری )به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر( 
می پردازند. اما توجه نمی کنند که همان قوانین و موازینی که بر 
اصل و حق "آزادی بیان" تاکید می ورزند، حدود و ثغور آن را 
نیز تعیین کرده اند. بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی به صراحت اعالم کرده: "اعمال حقوق مذکور در بند 
2 این ماده ]آزادی بیان[ مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی 
که  بشود  معینی  محدودیت های  تابع  است  ممکن  لذا  و  است 

در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران.

ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی."
و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   ۱۹ ماده  بند۳ -الف  بر  بنا 
که  است  قرمزی  خطوط  از  دیگران  حقوق  به  احترام  سیاسی 

نباید به بهانه آزادی بیان از آن عبور کرد.
دینداری نیز یکی از حقوق بشر است و در زمره ی آزادی در 
اندیشه و عقیده قرار می گیرد. بنابراین، تقبیح دینداری در تضاد 
حق  این  به  احترام  رعایت  عدم  بستر  و  است  مذکور  حق  با 
و  مستقیم  به طور  هم  فاعل  ترتیب،  این  به  می کند.  فراهم  را 
هم غیرمستقیم به حدود تعیین شده در خصوص آزادی بیان و 

حقوق دیگران تعرض می کند. به این مثال توجه کنید. تصور 
کنید عده ای که دستکم در بین بعضی از اقشار مردم از مقبولیت 
برخوردارند "رقص توسط زنان" را دائما تقبیح می کنند . تداوم 
طول  در  اکثریت  می شود  سبب  آن  تکرار  و  قبیح سازی  این 
زمان با آن ها هم عقیده شوند؛ همان طور که دروغ به شیوه ی 
"تکرار" به باور عام بدل می شود. حتی اگر در قوانین حکومت 
اما هنگامی که  نشود  تلقی  "رقص توسط زنان" جرم  فرضی 
زن اقدام به رقصیدن می کند از جامعه طرد می شود. در واقع، 
در این مثال حکومت مانع رقص زنان نشده بلکه برخی دیگر با 
روش "قبیح سازی" رقص را به عملی خالف عرف و غیرقابل 
پذیرش برای جامعه تبدیل کرده اند. عرفی که تبدیل به فرهنگ 
دشوار  و  زمان بر  بسیار  مردم  افکار  و  فرهنگ  تغییر  می شود. 
رقصیدن  حق  از  زن  چندین  شود  میسر  تغییر  این  تا  و  است 
محروم می شوند و چندین زن به خاطر پافشاری بر حق مسلم 
برای این حق  باید هزینه های سنگین را متحمل شوند و  خود 

بدیهی "مبارزه" کنند؟
باید  است  بشر  تحقق حقوق  هدفش  مهم ترین  که  مدنی  فعال 
جلوگیری  بشر  حقوق  کورکورانه  تقبیح  از  و  کند  روشنگری 
شود؛  گرفتار  سیاسی  بازی های  دام  در  خود  که  آن  نه  کند 
گرایش  برخی  نفع  به  را  دینداری  گاه  که  سیاسی کاری هایی 
های سیاسی می داند و گاه بی دینی را منطبق با اهداف نحله ی 
سیاسی دیگر می پندارد و ناغافل همراه با این جریانات حرکت 
می کند. حقوق بشر مشخص و مصرح است و در هر شرایطی 

باید در راستای صیانت از آن کوشید.
برای گسترش  در این وضعیت که بسیاری در تالش بی وقفه 
اگر  مشغولند،  بشر  بدیهی  حق  این  دین ستیزی،  بی فرهنگِی 
خداباوری  کلیت  به  نسبت  بدبینی  ایجاد  و  تقبیح سازی  این 
وضعیت  شود،  کشیده  نیز  بشر  حقوق  فعاالن  به  دینداری  و 
مردم دیندار به وضعیتی بدتر از وضعیت زنانی که می خواهند 
در  را  دینی  اقلیت های  می شود.  بدل  فوق(  مثال  )در  برقصند 
نظر بگیرید که بدون ارتکاب به هیچ جرمی هم توسط حکومت 
منفی  واکنش  آن ها  به  نسبت  جامعه  هم  و  می شوند  سرکوب 
چنین  چگونه  شهروندان  حتی  و  مدنی  فعاالن  می دهد.  نشان 

وضعی را تاب می آورند؟!

پانوشت ها:
۱ -  در این نوشتار روحانیون حکومتی از واژه دینداران مستثنی شده اند.

2 -  دین خود یکی از علوم تحت عناوین علوم الهیاتی و دینی محسوب می شود 
و دلیل کاربرد عبارت علم و دین که علی الظاهر متفاوت بودن و حتی تقابل این 

دو را نشان می دهد، روال ادبیات متون مشابه است.
3-Swami, Saurabhnath. (2015). "Death to Death-

"less: A Beginners Guide to Spiritual Enlightenment

4-www.wikiquote.org

5-John S. Rigden. (2001). "Rabi, Scientist and citi-

zen", Harvard University Press

6,7,8-www.wikiquote.org
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است،  همجنس گراهراسی  آن  فارسی  ترجمه  که  هموفوبیا 
تبعیض آمیز نسبت  منفی و  به نگرش های  اصطالحی است که 
به همجنس گرایی اشاره دارد. این کلمه ممکن است به طورعام 
اقلیت های  کلیه ی  علیه  نامنصفانه  رفتار  هرنوع  توصیف  برای 
ظاهر  است  ممکن  منفی،  نگرش های  این  رود.  کار  به  جنسی 
یا حتی  رابطه جنسی  نوع  زندگی،  گرایش، سبک  پوشش،  و 
دهد.  قرار  هدف  را  جنسی  اقلیت های  شخصیت  و  رفتارها 
آشکار،  خشونت  از  است:  گسترده  بسیار  هموفوبیا  دامنه ی 
تالش برای حذف و حتی کشتار همجنس گرایان گرفته تا تالش 
برای به اصطالح درمان اقلیت های جنسی. از عقاید تبعیض آمیز 
چندالیه و بسیار ظریف و پنهان گرفته تا لطیفه ها و اصطالحات 

عامیانه.
افراد زیادی هستند که ادعا می کنند هیچ مشکلی با اقلیت های 
جنسی ندارند اما ...  ) آن ها معموال در ادامه ی این اما عقاید 

هموفوب شان را به زبان می آورند(. به طور مثال:  
- اما آن ها نباید خون اهدا کنند. 

- اما دوست ندارم معلم بچه ام همجنس گرا باشد. 
- اما امیدوارم این بال برسرم نیاید که فرزندم همجنس گرا شود!

همجنس گرایان  از  بیمارگون  ترس  نوع  یک  هموفوبیا  آیا 
است؟! 

فوبیا در زبان انگلیسی به معنای ترس غیرمنطقی و بیمارگونه 
است. برای نمونه، اگر شما فوبیای گربه داشته باشید، به محض 
دیدن گربه یا فکرکردن به آن، دچار ضربان قلب، لرزش دست، 
تعریق و هراس شوید. ترس از گربه می تواند به دالیلی چون 
شرطی شدن یا وجود خاطره یا اتفاقی منفی در ذهن شما اتفاق 
رفتاردرمانی،  با  معمول  به طور  ترس  از  نوع  این  باشد.  افتاده 
نزدیک  و  ترس  ایجادکننده ی  محرک  با  تدریجی  مواجهه ی 
فردی  هستند.  گونا گون  فوبیاها  می رود.  بین  از  آن  به  شدن 
که مبتال به فوبیاست، خود به بی دلیل بودن و غیرمنطقی بودن 
ترسش اذعان دارد و مایل است از شر آن رها شود؛  اما قادر 

به کنترل آن نیست.
نگرش  معنای  به  اما  هموفوبیا  یا  همجنس گراهراسی  اصطالح 
منفی یا تبعیض آمیز نسبت به همجنس گرایی و همجنس گرایان 
در میان افراد دگرجنس گرا است. این کلمه به درستی توسط 
مدافعان حقوق اقلیت های جنسی در سراسر دنیا مورد انتقاد قرار 
گرفته است. نخست به این دلیل که به نظر نمی رسد هموفوبیا، 
ترس در مفهوم سنتی آن باشد. چرا که این ترس الزاما بی دلیل 

□ چگونه هموفوبیای درون مان را بشناسیم و با آن مقابله کنیم؟

 آزیتا دوستی
فعال برابری حقوق جنسیتی

اقلیتهایجنسیتی
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و از دید خود فرد غیرمنطقی نیست. به عبارت بهتر، اگر شما 
با یک بیمار مبتال به فوبِی گربه صحبت کنید، او به شما خواهد 
گفت که خودش می داند که گربه ها موجودات بی آزاری هستند 
و رد شدن یک گربه از کنار او نمی تواند آسیبی به او برساند، 
با این حال، نمی تواند ترس خود را از گربه کنترل کند و این 
هموفوب  فرد  یک  با  اگر  ولی  نیست.  او  اراده ی  تحت  ترس 
صحبت کنید، تقریبا بعید است که او به شما بگوید که نگرش 
دارد  آرزو  یا  نیست  خودش  اراده ی  و  کنترل  تحت  منفی اش 
از شر این نگرش رها شود. در عوض، افراد هموفوب به طور 
رایجی از تعصبات خود دفاع می کنند. دومین دلیل آن است  که 
هموفوبیا مانند سایر فوبیاها با عالیم فیزیولوژیک مانند تعریق 
و تپش قلب و ..همراه نیست. یعنی فاقد دو مالکی است که 
انجمن روانپزشکی آمریکا برای تشخیص اختالل فوبیا )ترس 

بیمارگونه( ضروری می داند.
بیماری  عنوان  به  هموفوبیا  از  ناآگاهانه،  و  اشتباه  به  بسیاری 
روانی  بیماری  هموفوبیا  که  دانست  باید  می برند.  نام  روانی 
نیست بلکه نوعی اختالل فرهنگی و اجتماعی  مانند نژادپرستی 
اتفاقی  چه  کنیم  تلقی  بیمار  را  نژادپرست  افراد  اگر  است! 
برای  توجیهی  عنوان  به  بیماری،  از  همواره  آن ها  می افتد؟ 
می کنند  استفاده  نژادها  دیگر  علیه  پراکنی  نفرت  و  خشونت 

بیماری  این  که  گفت  خواهند  و 
نیست.  خودشان  اراده ی  تحت 
نامیدن  بیماری  ترتیب،  همین  به 
هموفوب  افراد  از  نیز  هموفوبیا 
سلب مسئولیت می کند و هرگونه 
خشونتی را توسط آن ها علیه افراد 

همجنس گرا موجه جلوه می دهد.
مسئولیت ما چیست؟ 

حقوق  و  دموکراسی  موضوع  اگر 
خود  و  دارد  اهمیت  ما  برای  بشر 
می دانیم،  دغدغه مند  شهروندی  را 
جنبه های  و  هموفوبیا  است  الزم 
پنهان و آشکار آن را در خودمان 
شناسایی کنیم و درصدد تغییر این 
عقاید برآییم. شناسایی این عقاید 
ما کمک می کند که  از  به هریک 

دنیا را تبدیل به مکانی بهتر برای همه ی شهروندان کنیم. 
عقاید هموفوبیک چه عقایدی هستند؟ 

از  یکی  در  می توان  را  هموفوبیک  عقاید  اغلب  کلی  طور  به 
شش دسته ی زیر طبقه بندی کرد: 

بیماری،  را  همجنس  به  گرایش  دارد  تالش  که  عقایدی   .۱
جرم، کمتر »نرمال«، سزاوار ترحم یا مجازات جلوه دهد. مثال 
اثر فالن و  بیماری روانی است که در  نوعی  »همجنس گرایی 

بهمان ایجاد شده و باید درمان شود.« 
ایرانیان، خلط  میان  در  ویژه  به  عقاید  این  رایج ترین  از  یکی 
مبحث همجنس گرایی با موضوعات دیگری مانند آزار جنسی 
کودکان است. در حالی که همجنس گرایی، رابطه ی جنسی بین 
دو همجنس عاقل، بالغ و راضی است که هیچ ارتباطی با آزار 
می آید-  حساب  به  جرم  جهان  تمام  در  -که  کودکان  جنسی 

ندارد. 
واسطه  به  را  همجنس  به  گرایش  دارای  افراد  که  عقایدی   .2
گرایش جنسی شان، از حقوق و مزایایی که دیگر افراد جامعه 
دارند، محروم می کنند یا سعی در جداسازی این گروه از بقیه 
دارند. مثال: »بچه دار شدن یا به سرپرستی گرفتن فرزند توسط 
افرادی  چنین  است  »بهتر  یا  نیست«  همجنس صحیح  زوجین 

درباره گرایش شان در فضاهای عمومی صحبت نکنند.« 
همجنس  به  گرایش  دارای  افراد  دارد  تالش  که  عقایدی   .۳
یا  بگنجاند  دگرجنس گرایانه  کلیشه ای  چارچوب  یک  در  را 
دگرجنسگرایی را اصل و سایر گرایش ها را انحراف از اصل در 
نظر بگیرد. مثال: »همجنس گرایان اگر واقعا بخواهند می توانند 
دو  بین  روابط  در   « یا   کنند«  پیدا  مخالف گرایش  به جنس 
این   « یا  است«  رابطه  »زن«  دیگری  و  »مرد«  یکی  همجنس، 
همجنس  به  میل  که  است  مطمئن  کجا  از  ]همجنس گرا[  فرد 
دارد وقتی هرگز با فردی از جنس 
نداشته؟!«  جنسی  رابطه  مخالف 
هرگز  سوالی  چنین  معموال   (
درباره ی یک دگرجنس گرا مطرح 

نمی شود!(
و  عاطفی  روابط  که  عقایدی   .4
رسمیت  به  را  دوهمجنس  جنسی 
نوعی  به  را  آن ها  و  نمی شناسد 
روابط  از  کمتر  یا  ارزش تر  کم 
جدی  دگرجنس گرایان  میان 
نمی توانند  زن  »دو  مثال  می گیرد. 
که  کاری  کنند.  سکس  هم  با 
آن ها می کنند فقط معاشقه است و 
سکس واقعی نیست« یا »ساختار 
نشده  ساخته  سکس  برای  مقعد 
مرد،  دو  بین  جنسی  رابطه ی  پس 

خالف ماهیت فیزیولوژیک بدن است«.
5. عقایدی که با تکیه بر کلیشه های جنسیتی رایج، همه افرادی 
نمی کنند )حتی  تبعیت  از هنجارهای جنسیتی  نوعی  به  را که 
اگر عضو اقلیت های جنسی نباشند( مورد اهانت مستقیم یا غیر 
مستقیم قرار می دهد. مثال: »آرایش کردن مردان، مشمئزکننده 
است« یا »این پسر چقدر اواخواهره« یا »این زنه چقدر شبیه 

مردهاست!«
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عکسماه
و  عکاس  جاپلقی،  علیرضا 
با  تهران  ساکن  پارکورکار 
انتشار عکس و ویدئوهایی 
تهران”  “طلوع  عنوان  با 
حال  در  مجازی  فضای  در 
فراز  بر  دختری  بوسیدن 
بلند  ساختمان های  از  یکی 
این شهر خبرساز شده بود. 
با  پیش  مدتی  شهروند  این 
انتشار یک ویدئو از احضار 
خود توسط نهادهای امنیتی 
اطالع داده بود. وی پس از 

مراجعه بازداشت شد.

کلمه اواخواهر یک کلمه توهین آمیز و هموفوب است که بیان 
مردانه  کلیشه ای  و  سنتی  ساختار  در  که  را  مردانی  جنسیتی 
نمی گنجند به سخره می گیرد. از سویی جنسیت زده نیز هست 
چرا که با انتساب کلمه خواهر به این مردان، در واقع زنانگی 

را دست مایه تحقیر قرار می دهد. 
گرایش  نه یک  را  همجنس گرایی  دارد  تالش  که  عقایدی   .6
و میل درونی بلکه نوعی تقلید، تلقین، غرب زدگی یا نتیجه ی 
استعمار جلوه دهد که خالف شئونات اخالقی یا فرهنگ بومی 
جامعه است. این نوع هموفوبیا در کشورهایی که قوانین ضد 
اقلیت های جنسی دارند رایج تر است و بخشی از پروپاگاندای 
جمهوری اسالمی نیز هست. مسئوالن حکومتی، وقتی درباره ی 
حقوق اقلیت های جنسی در مجامع بین المللی مورد سوال قرار 
می گیرند غالبا به این موضوع اشاره می کنند که »همجنس گرایی 
خالف قوانین اسالمی و فرهنگ کشور ماست«. این در حالی 
است که مطالعات مردم شناسی و جمعیت شناسی حکایت از 
آن دارد که رفتار و تمایالت همجنس گرایانه از زمان باستان 
در تمام اقوام و جمعیت ها وجود داشته و محصول استعمار یا 
موضوع  این  عکس  واقع  در  نیست.  خاصی  فرهنگ  سلطه ی 
وضوح  به  همجنس،  با  رابطه  قانونی  ممنوعیت  است:  صادق 

است.  خورده  گره  کشورها  بسیاری  در  استعمار  تاریخ  با 
هند،  همانند  بوده اند  بریتانیا  مستعمره ی  که  کشورهایی  در 
نیروهای  توسط  ممنوعیت  این  سریالنکا  و  نپال  بنگالدش، 
نیز،  لبنان  الجزایر، مراکش و  استعماری صادر شده است. در 
در  تدوین شده  قوانین  با همجنس، حاصل  رابطه ی  ممنوعیت 
دوره ی استعمار فرانسه است. بدین ترتیب، برخالف باورهای 
واقع  در  می دانند،  را سوغات غرب  همجنسگرایی  که  رایجی 
ممنوعیت رابطه با همجنس، دربسیاری از کشورها محصول و 

نتیجه ی استعمار است.
گونه های  سایر  در  همجنس خواهانه  رفتارهای  بروز  همچنین 
جانوری، ادعای وابسته بودن آن به فرهنگ یا تقلیدی بودنش 

را به طور جدی زیر سوال می برد. 
شاید الزم باشد این بار قبل از اظهارنظر درباره ی مسائل مرتبط 
با اقلیت های جنسی یا در برخورد با دوستان و اطرافیان مان که 
متعلق به این گروه هستند، به این شش دسته بندی فکر کنیم و 
از خودمان بپرسیم تا چه اندازه ممکن است به واسطه ی داشتن 
بیاوریم  زبان  به  را  سخنانی  دگرجنس گرایانه،  جایگاه  امتیاز 
آگاهی  آن ها  به  نسبت  حتی  که  حالی  در  تبعیض آمیزند  که 
نداریم. به امید روزی که همه ی ما با تالش برای ارتقای آگاهی 
جامعه و فایق آمدن بر تعصبات شخصی مان، حقوق برابر سایر 

انسان ها را به رسمیت بشناسیم.
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روزگار پس از کرونا و آن چه در انتظار ماست 	
اجتماعی

مهدیه گلرو
فعال مدنی

روزگار پس از کرونا چطور خواهد بود و چه چیزی در انتظار 
ماست؟ کرونا به کلیت زندگی ما حمله کرده و همه ابعاد آن 
دیده!  آسیب  بیشتر  بخش  کدام  اما  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
بخش اجتماعی انسان ها با مسئله غیبت از جامعه! یا فرهنگی 
که سال ها بشر برای ساختن آن تالش کرد بود که شامل همه 
یا  است!  جهان  سراسر  انسان های  مذهبی  و  ملی  مراسم های 
دنیای  در  که  اقتصادی  داده  قرار  حمله  مورد  را  جان  اقتصاد 
مدرن بر همه شئونات بشر ارجحیت یافته و سایر ابعاد انسان 
را تحت تاثیر قرار داده است! خوب اگر این بخشی است که 
بیشترین  بحران  این  از  کسانی  چه  دیده  را  آسیب  بیش ترین 

آسیب را می بینند!
امروز اخبار جهان پر است از اعالم این بحران؛

کرونا و سونامی فقر در جهان؛ نیم میلیارد فقیر ره آورد کووید 
!۱۹

میان میزان مرگ و میر کرونا و فقر رابطه مستقیم وجود دارد!
کرونا بدترین بحران اقتصادی جهان از زمان جنگ جهانی دوم 

است!
نماینده مجلس: دوره پساکرونا در ایران وحشتناک خواهد بود! 

رکود اقتصاد جهان در ۹0 سال گذشته بی سابقه است!
گویی جنگی در پیش است و شیپور آن به صدا در آمده است! 
سربازان این جنگ چه کسانی هستند! جمعیت بیکارها و فقرای 
رنج  طبقاتی  شکافت  و  تبعیض  از  هم  این  از  بیش  که  جهان 
می بردند چطور قرار است از این جنگ جان سالم به در ببرند؟

نتیجه شوک آور  ملل  سازمان  دانشگاه  )آوریل 2020(  اخیرا 
مطالعه ای را منتشر کرده که طی آن برآورد شده است بر اثر 
تاثیرات گسترده اقتصادی کرونا، بیش از نیم میلیارد نفر فقیر 
یعنی 8 درصد جمعیت جهان به جرگه ی فقرا خواهند پیوست 
و کرونا می تواند وضعیت فقر برخی کشورهای در حال توسعه 
را به سی سال قبل برگرداند. سازمان جهانی کار می گوید که 
زندگی حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر در سراسر جهان 
 ۳05 حدود  جهان  در  است.  افتاده  خطر  به  کرونا  اپیدمی  از 
میلیون موقعیت شغلی تمام وقت از دست رفته است. این بدین 
معناست که سونامی فقر ناشی از کرونا به نیروی کار هم رحم 
و  داشت  اذعان  باید  که  است  دلیل  همین  به  و  کرد  نخواهد 
پیش بینی کرد که با یک فاجعه اقتصادی غیرعادی، دردناک و 

مصیبت بار مواجه شده ایم.
قرار  تاثیر  تحت  را  ضعیف  قشر  و  فقرا  بیش تر  ویروس  این 
می دهد مگر آن که واکسن بیماری کشف شود، کسانی که به 
دلیل شرایطی که پیش از کرونا داشته اند از آمادگی بدنی خوبی 
روی  شدت  به  ایمنی  سیستم  ضعف  این  و  نیستند  برخوردار 
همان  گروه  این  همچنین  دارد  اثر  افراد  پذیری  آسیب  میزان 
کسانی هستند که اغلب مجبور به شکستن قرنطینه برای امرار 
از کرونا گروه های  بعد  تنها  نه  این گروه  بوده اند. پس  معاش 
بیش ترین  هم  کرونا  زمان  در  بلکه  بود  خواهند  پذیر  آسیب 

قربانی را داده اند!
حال با وجود چنین بحرانی چه می توان کرد؟! این نوع نگاه که 
ما در برابر فقرا مسئولیتی نداریم ناشی از نظریه های داروینیسم 
اجتماعی است. در جامعه و در جهان مردم و همه انسان ها به 
از  خطری  هر  که  باشند  آن  متوجه  باید  و  وابسته اند  یکدیگر 
یک نقطه می تواند به کل شبکه جهانی تسری پیدا کند خطری 
است و  تداوم  و  افزایش  اکنون در حال  آمده و هم  پیش  که 
البته نتیجه این تفکر )داروینیسم اجتماعی( اقتصاد نئولیبرال و 
سرمایه داری نئولیبرال است. ترجیح منافع فردی به جمع و در 

نهایت منافع ملتی بر ملت دیگر.
در کشورهایی مثل سوئد، آلمان و نیوزلند سیستم های بهداشتی 

عکس از فردای کرمان
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مناسب و پوشش اجتماعی وجود دارد که به قدری غیر متمرکز 
رسانه ای  فقر  و  رساند  می  حداکثر  به  را  دسترسی ها  که  است 
کشورها  این  برابر  در  است.  رسانده  حداقل  به  را  فرهنگی  و 
سیاست های  اخیر  سال های  طول  در  که  دیگری  کشورهای 
نئولیبرالی پیشه کرده و بهداشت عمومی را نادیده گرفته و نقش 
نامناسب تری  بسیار  بودند، وضعیت  کرده  رنگ  کم  را  دولت 
ایاالت متحده آمریکا. صندوق  اسپانیا و  ایتالیا،  دارند مثال در 
بین المللی پول با پیش بینی رسیدن نرخ بیکاری اسپانیا به 20.8 
درصد نسبت به ثبت بدترین عملکرد اقتصادی این کشور در 
قرن بیست و یکم هشدار داده است. به گزارش رویترز رشد 
اقتصادی ایتالیا در سال جاری تحت تاثیر شیوع کرونا به منفی 

هشت درصد خواهد رسید.
اما چه چیز درانتظار ایرانی ها خواهد بود! اقتصاد رانتی و فاسد 
ایران چگونه با چنین بحرانی مواجه خواهد شد و بار این رکود 
را چه کسانی بر دوش خواهد کشید! مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش خود به صراحت اعالم کرده کرونا 2 تا 6 میلیون 
نفر را بیکار می کند. این که این رقم چقدر قابل اعتماد است 
بحث ما نخواهد بود اما اگر همین رقم هم اتفاق بیفته چه چیز 
در انتظار اقتصاد ایران است! اقتصاد ایران چقدر از درآمدهای 
نفتی خود را پس انداز کرده است! در این یادداشت قرار نیست 
نمی شود  پر  که  اسالمی  جمهوری  مسئولین  بزرگ  جیب های 
بررسی  را  لبنان و سوریه  در  نشانده هایش  و جیب های دست 
شکننده  اقتصاد  یک  که  موجود  واقعیت  با  ببینیم  باید  کنیم. 
فاسد در شرایط تحریم است چه کسانی بیشتر آسیب می بینند 
این  که  هرچند  کرد.  می توان  چه  آسیب  این  کاهش  برای  و 
انتظار  معیشتی،  آسیب های  کاهش  برای  تالش  و  بررسی 
نمی رود در دستور کار مسئولین جمهوری اسالمی قرار داشته 
است  ایرانیان  روی  پیش  شرایطی  در  اقتصادی  بحران  باشد. 
که در سال های ۹7 و ۹8 شاهد کاهش تشکیل سرمایه ثابت 
در اقتصاد ایران بوده ایم. ظرفیت تولید بالقوه ی اقتصاد کاهش 
یافته و حتی دستیابی به سطح رفاه ساِل نُه سال پیش یعنی سال 
۱۳۹0 نیز دشوار است. باال بودن نرخ تورم برای دو سال ذکر 
شده و پیش بینی تورم باالی 25 درصد برای سال جاری نیز از 
نگرانی های مهم و چالش برانگیز است. صندوق بین المللی پول 
در وضعیت  کرونا  بحران  تاثیر  از  خود  گزارش  تازه ترین  در 
کرده  بینی  پیش  شد  منتشر  گذشته  هفته  که  جهان  اقتصادی 
سومین  برای  میالدی  جاری  سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  که 
سال  در  ملی  ناخالص  تولید  و  بود  خواهد  منفی  پیاپی  سال 
برآورد  بین المللی  نهاد  این  یابد.  کاهش  درصد  شش   2020
درصد  از ۳4  بیش  اندکی  ایران  در  تورم  میزان  امسال  کرده 
نیز  آینده  سال  در  تورم شدید  و  منفی  اقتصادی  رشد  و  باشد 
ادامه یابد. از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ 50 
دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد 
فرآورده های  کلی  طور  به  و  ایران  نفت  قیمت  شدید  کاهش 

نفتی هستیم.
دولت برای حمایت از معیشت کسانی که به اجبار در دوره ی 
شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت 
از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از 
ادامه کار بازمانده اند امابا توجه به نبود تولید هر گونه حمایتی 
در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تأمین شده و 
در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین 

اگر حمایت ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی 
قرار  درآمدی  پایین  دهک های  در  عمدتًا  که  کار  نیروی  از 
دارند، بی بهره خواهند بود. همچنین این شامل افرادی می شود 
که در استخدام هستند چه تعداد از افراد دهک های پایین بیمه 
بوده اند چرا که کار در کارگاه های کوچک و کارهای روزمزد 
اغلب در این دهک های کم بضاعت است و به دلیل بدتر بودن 
شرایط شان قبل از کرونا )بیکاری یا کارهای بدون بیمه( بعد 
ایران  در  شد!  نخواهند  دولتی  کمک های  شامل  هم  کرونا  از 
کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل 
ایمنی کار و با دستمزدی پایین تر از حداقل تعیین شده تن به 

کار می دهند.
با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و  در سال گذشته افرادی 
گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته اند. در این بین زنان 
به دالیلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی می دهند. آن ها 
بنابراین  باشند،  خود  بیمه شوهران  پوشش  تحت  است  ممکن 
راحت تر با نداشتن بیمه کنار می آیند. ممکن است زن سرپرست 
نیاز  احساس  ناچیز  ولو  درآمدی  به  شدت  به  و  باشند  خانوار 
کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق 
را می پذیرند. این شاغالن غیررسمی جدای از آن دسته زنانی 
هستند که در خانه کار می کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول 
و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است 

وخیم تر شود.
ایرانی در سال های گذشته  گستردگی فقر در میان شهروندان 
از  کشور  شهرهای  تمام  تقریبا  که  است  یافته  فزونی  چنان 
بحران های یکسانی مثل بیکاری و فقر رنج می برند. دی ماه ۹6 
علیه  عمومی  خشم  فوران  از  بارزی  نمونه های   ۹8 آبان ماه  و 
نظام، به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی بودند که البته هر بار 
با خشونت شدید نیروهای قهری حکومت سرکوب شده است.

یکی از تصاویری که ما تهرانی های مترو سوار در این سال ها  
برای مان عادی شده، دست فروشی در مترو است چهره هایی که 
به مرور برای مان آشنا شده اند و در یک خط ثابت کار می کنند. 
هر روز آن ها را می بینیم و گویی وارد مغازه آن ها شده ایم. هیچ 
فکر کرده اید در این مدت که متروها تعطیل بوده و یا مسافران 
کمی داشته که آن مسافران هم با کسی حرف نمی زنند تا بیمار 
نشوند چه بالیی بر سر آن ها آمده!؟ کدام یک از این بسته های 
حمایتی شامل حال آن ها می شود! چطور می توانند ثابت کنند 
کسب و کارشان از بین رفته و چک هایی که برای خرید آن 
کسی  آن  یا  خورده!  برگشت  بودند  داده  فروش  قابل  وسایل 
که هر فصل چیزی برای فروش روی چرخ دستی اش داشته از 
بهار با گوجه سبز تا زمستان با لبو در این چند ماه چطور امرار 
معاش کرده است؟! اسمش در کدام لیست بیمه و کار بوده که 

شامل بیمه بیکاری یا بسته های معیشتی شود!؟
همان هایی که در هفت آسمان ستاره ای نداشته اند حاال شرایط 
اسالمی  جمهوری  آمار  در  اما  کرد  خواهند  تجربه  را  بدتری 
نمی بیند  را  اختالس گری  و  آقازاده  آن  که  همان طور  نیستند 
مردان  و  زنان  این  دارد،  حسابش  در  آورده  باد  پول های  که 
پای  زیر  پورشه  پول  نمی پرسد  که  همان طور  نمی بیند.  نیز  را 
فالن آقازاده از کجا آمده، توجه هم نمی کند که زندگی ساکنان 
از  ایران  اقتصاد  که  زمانی  تا  و  می گذرد  چطور  اول  دهک 
بیماری رانت و فساد که زاییده ی سیاست های جمهوری اسالمی 
بیشتری  فاصله  از هم  رنج می برد دو گروه فوق هرروز  است 

خواهند گرفت.
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و  جهان  اقتصاد  بر  کرونا  پاندمی  عمیق  تأثیرات  با  رابطه  در 
شده  منتشر  زیادی  گفته های  و  مقاالت  یادداشت ها،  ایران 
آمار  بنابر  جهانی  معتبر  اقتصادی  نهادهای  از  بسیاری  است. 
و ارقام موجود و مدل های علمی و آکادمیک، پیش بینی هایی 
محدود  اطالعات  و  دانش  توان،  داده اند.  انتشار  و  انجام  نیز 
نگارنده به قدری نیست که بتواند بر این داده ها چیزی بیفزاید 
تکرار  موجود،  ارقام  و  آمار  بنابر  تأثیرات  این  به  پرداختن  و 
مکرر همان هایی خواهد بود که تاکنون گفته شده است. لذا برای 
گرفتار نشدن در ورطه ی تکرار، در این یادداشت تالش شده 
است که از منظر اقتصاد سیاسی به وضعیت ایران که بخشی از 

آن ناشی از شیوع کروناویروس است، بپردازیم.
اقتصاد سیاسی

مونکرتین"  دو  "آنتوان  بار  اولین  را  سیاسی  اقتصاد  واژه ی 
از  یکی  عنوان  برای  میالدی،   ۱7 قرن  آغاز  در  فرانسوی 
کتاب های خود به کار برد و از آن زمان تا اواخر قرن نوزدهم 
است.  داشته  اقتصادی  مباحث  در  جدی  و  محوری  کاربردی 

بود  استدالل  این  با  مونکرتین  توسط  واژه  این  بردن  کار  به 
یونانی  ریشه ی  از   economy یا  اقتصاد  واژه ی  چون  که 
okonomie است و تنها ترجمان مدیریت خانه و خانواده 

بیان  را  )کشور(  شهر  اقتصاد  کالن  مدیریت  نمی تواند  است، 
کند، لذا با اضافه کردن سیاست یا political به آن، ترکیب 
واژگانی political economy )البته به زبان فرانسوی( 
را در انداخت که در فارسی به اقتصاد سیاسی ترجمه شده است. 
در اواخر قرن نوزدهم و به خصوص با موج افشانی های اجتماعی 
در  جهانی  لیبرالیسم  قطب  مارکسیستی،  اقتصادی  نظریات 
در  مارکس  کارل  اقتصادی  و  فلسفی  تئوری های  به  واکنش 
تالش شد که در بحث های علمی و آکادمیک، کمتر از ترکیب 
واژگانی اقتصاد سیاسی استفاده کند و ترجیح شان این بود که 
تنها از واژه ی اقتصاد یا علم اقتصاد استفاده کنند که این علم 
خود به دو حوزه ی اصلی اقتصاد کالن و خرد تقسیم می شود. 
و  اقتصاد  روزافزون  ریاضی شدن  دیگری چون  دالیل  اگرچه 
دست باال یافتن روش های اقتصادسنجی و طراحی و استفاده از 
مدل های ریاضی و ... به ویژه بعد از انتشار کتاب درسی آلفرد 
مارشال در به کار نبردن اقتصاد سیاسی تأثیر داشت، اما واکنش 
اقتصاددانان  که  جایی  تا  داشت  جدی  نقشی  مارکسیسم،  به 
مکتب شیکاگو و دست اندرکاران مدرسه ی ویرجینیا هنوز هم 
اقتصاد سیاسی را مترادف اقتصاد مارکسیستی می دانند و آن را 

شیوه ی اقتصادی ای می دانند که دولت در آن همه کاره است.
به هرحال امروزه هم اقتصاد به مثابه علم به کار برده می شود و 

اقتصاد سیاسی در وضعیت کرونایی 	
اجتماعی

 نصراهلل لشنی
پژوهشگر و فعال سیاسی
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هم اقتصاد سیاسی به مثابه تأثیر و تأثرات متقابل و دیالکتیکی 
مؤلفه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر عملکردها 
و نتایج اقتصادی و بالعکس به کار می رود. پس وقتی از اقتصاد 
و  داریم  نظر  در  را  وسیع  گستره ای  می گوییم  سخن  سیاسی 
بیش از آن که بر اقتصاد به عنوان یک علم محض تمرکز کنیم 
روانشناسی،  و  اقتصاد  داریم.  توجه  میان رشته ای  مطالعاتی  به 
اقتصاد و سیاست، اقتصاد و حکومت، اقتصاد و توسعه، اقتصاد 
و برنامه ریزی، اقتصاد و اجتماع و ... ترکیب های مطالعاتی و 
را  آن ها  همه ی  می توان  تسامح  قدری  با  که  هستند  پژوهشی 

ذیل اقتصاد سیاسی جا داد.
کرونا و اقتصاد سیاسی ایران

عملکردهای  و  رفتار  بر  که  تأثیراتی  و  کرونا  ویروس  شیوع 
داشته  آن  به  ابتال  از  پیشگیری  به منظور  اجتماعی  و  شخصی 
است، نتایج اقتصادی منفی زیادی به بار آورده که تا مدت ها 
هم  اقتصاد  بر  تأثیرات کرونا  درواقع  داشت.  ادامه خواهد  نیز 
و  اقتصاد  دیگر  سویی  از  و  بوده اند  غیرمستقیم  هم  و  مستقیم 
یعنی  داشته اند؛  دیالکتیکی  تأثیرات  یکدیگر  بر  نیز  کرونا 
عملکرد جوامع متعدد با اقتصادهای مختلف، در مبارزه و مهار 

کروناویروس متفاوت بوده و نتایج متفاوتی نیز داشته است.
فلسفه ی  حوزه ی  در  بحثی  به  هجدهم  قرن  در  سیاسی  اقتصاد 
اخالق نیز تبدیل شده بود، اکنون متأثر از شیوع ویروس کرونا 
است.  شده  برجسته  و  مطرح  اقتصاد  و  اخالق  بحث  دوباره 
رفتاری از برخی دولت ها سر می زند که متناسب با بنیان های 
نیست  جوامع شان  و  فرهنگ  اخالق  فلسفه ی  مبانی  و  نظری 
در  و  می کنند  بیان  اقتصاد  به حساب حفظ ساختار  را  آن  اما 
اخالقی  توجیهات  خود  اقتصادی  رفتار  این  برای  تا  تالش اند 
بسازند. در برخی جوامع با نظام اقتصادی بازار بنیاد و باورمند 
دولت هایشان  روزافزون  دخالت  شاهد  اقتصادی  لیبرالیسم  به 
در مناسبات اقتصادی هستیم و عملکردشان برخالف بنیان های 
فلسفه ی سیاسی است که زیربنای اقتصاد سیاسی شان محسوب 
می شود و ... ازاین دست مثال ها بسیار می توان شماره کرد که 
مبین این واقعیت اند که تأثیرات کرونا بیش و پیش از هر چیز 
موضوع  اما  ایران  در  است.  بوده  کشورها  سیاسی  اقتصاد  بر 

قدری پیچیده تر است.
کمیابی  یا  ندرت  آن  موضوع  که  می دانند  علمی  را  اقتصاد 
کردن  برآورده  برای  انسان  رفتار  تحلیل  به  که  دانشی  است. 
بیشترین نیازهای مادی و معنوی از منابع محدود و کمیابی که 
در اختیار دارد، می پردازد. می دانیم که انسان احتیاجات عینی 
و ذهنی بسیاری دارد و می آفریند، اما ازآن جا که نمی تواند در 
یک زمان همه چیز داشته باشد و هر کاری که می خواهد انجام 
دهد، لذا ناگزیر از انتخاب است. در تنگنای محدودیت منابع، 
وسایل و زمان، مجبور است که برای برآوردن یک خواسته و 
دست یازیدن به یک هدف، دیگر مطالبات و اهداف را کنار 
بگذارد و داشته های خویش را مصروف هدف اولیه و اصلی خود 

کند. بحث هزینه ی فرصت در علم اقتصاد نتیجه ی منطقی این 
واقعیت است. برای ایجاد فرصت ناگزیر از پرداخت هزینه ای 
هستیم. جمهوری اسالمی برای خود اهدافی تعریف کرده است 
قرار  اسالمی"  "ام القرای  اصل کلی  ذیل  را  آن ها  می توان  که 
داد. سال هاست که نظام برآمده از انقالب 57 در تالش است 
تمام  و  کند  تعریف  جهان  مسلمانان  رهبری  مقام  در  را  خود 
است.  کرده  معطوف  هدف  این  به  را  اقتصادی  فعالیت های 
به خصوص با قدرت گرفتن آقای خامنه ای و تعیین استراتژی 
محور مقاومت، این هدف برجسته تر و محوری تر نیز شده است، 
طوری که تمام مناسبات داخلی کشور در مؤلفه های مختلف 
معطوف به آن شده است. محور در اقتصاد سیاسی ایران نفوذ 
جمهوری اسالمی بر دنیای اسالم است. تمام مناسبات سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های داخلی و خارجی 
این  است.  مرکز  این  حول  که  می دهند  تشکیل  را  دایره ای 
هویدا  و  برجسته  بسیار  خامنه ای  رهبری  ابتدای  از  واقعیت 
بود و حتی سیاست های سازندگی هاشمی رفسنجانی و توسعه 
سیاسی خاتمی هم نتوانست این محور اساسی را به حاشیه ببرد. 
اهمیت این هدف در چشم انداز هسته ی سخت قدرت غیرقابل 
توسعه ی  و  رفسنجانی  اقتصاد  توسعه ی  ورای  و  بود  کتمان 
سیاسی خاتمی قرار داشت و به وضوح قابل دیدن بود. چنان که 
افرادی مثل مهندس سحابی در همان دوران سازندگی به این 
این  از  انتقاد می کرد و  به آن  استراتژی های معطوف  هدف و 
که توان، سرمایه و منابع ایران صرف این هدف می شوند، به 
اسالمی  جمهوری  فرصت   _ هزینه  می گرفت.  ایراد  حاکمیت 
ایده آل  و  برای هدف  مردمی  نیازهای  و  اهداف  قربانی کردن 
سال های  طی  قدرت  سخت  هسته ی  است.  بوده  خود  سیاسی 
صرف  را  مردمی  و  ملی  درآمدهای  و  سرمایه ها  تمام  گذشته 
خود  استراتژیک  نفوذ  و  اسالمی  ام القری ای  چشم انداز  تحقق 
بیکاری  از پیش گرفتار فقر و  بیش  کرده و هر روز مردم را 
و فالکت کرده است. اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر برآوردن 
نیازها و مطالبات مردمی به منظور باال بردن سطح رفاه و ارتقای 
کمی و کیفی زیست فردی و اجتماعی شان نبوده، بلکه کاستن 
از آن ها جهت برآوردن نیازهای ایدئولوژیک خود بوده است. 
در چنین شرایطی، ایران با تحریم های جهانی مواجه و بر عمق 
و گستره ی فقر ایرانیان افزوده شد، حال کرونا نیز به آن اضافه 
شده است. با توجه به هزینه _ فرصت های جمهوری اسالمی، 
محور مقاومت اصالت دارد و در وضعیت کرونایی نیز تغییری 
در این محوریت و اصالت نمی بینیم، پس طبیعی است که در 
چنین شرایطی که منابع مالی و مناسبات اقتصادی در تنگنای 
از  بیشتری  سهم  اسالمی  جمهوری  گرفته اند،  قرار  بیشتری 
ام القری ای خود  ایده آل  و  مقاومت  برای حفظ محور  را  مردم 
که  شده اند  موجب  کرونا  و  تحریم ها  درواقع  دهد.  اختصاص 
مردم ایران هم از درآمدهای پیشین برخوردار نباشند و هم از 
آن چه دارند و پس انداز کرده اند به انواع روش ها و لطایف الحیل 
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به  بپردازند.  اسالمی  منطقه ای و جهانی جمهوری  اهداف  برای 
دیگر سخن، جمهوری اسالمی برای تأمین منابع استراتژی های 
سیاسی خود دست در جیب مردم کرده و آن ها را بیش از پیش 

گرفتار فقر و فالکت می کند.
آقای  مرز"  بدون  "رزمندگان  اصطالح  در  را  واقعیت  این 
خامنه ای به وضوح می توان دید. رزمندگان بدون مرز اصطالحی 
جدید است که از زبان وی بیان شده است، اما در ایران پدیده ای 
تاریخی است. حتی برخی سلسله های سلطانی غیر ایرانی مثل 
غزنویان و سلجوقیان به واسطه ی همین پدیده بر ایران و ایرانیان 
مسلط شده اند. این نیروهای نظامی خارجی به خدمت سلطان 
ایرانی درمی آمدند و به منظور تحکیم پایه های نظام سلطانی و 
می کردند.  شرکت  مردم  سرکوب  در  استبدادی  سلطه ی  بسط 
سیاسی  موقعیت  ارتقای  استبدادی  قدرت  ساختار  در  به مرور 
و  اجتماعی  ساختار  در  سیاسی،  رانت  به واسطه ی  و  می یافتند 
اقتصادی ارباب _ رعیتی مبتنی بر استبداد ایرانی، صاحب مال 
و منال و خدم و حشم می شدند و ارتقای اقتصادی و اجتماعی 
هم می یافتند. هنگامی که سلطنت وقت دچار زوال و اضمحالل 
و  موقعیت  به  توجه  با  مرز،  بدون  رزمندگان  همین  می شد، 
و  داشتند  که  اجتماعی  و  اقتصادی  نظامی،  سیاسی،  امکانات 
را  خود  سلطنت  می شدند،  مطلقه  قدرت  بودند،  شده  صاحب 
می شدند.  حاکم  ایرانیان  نیست  و  هست  بر  و  می گستراندند 
رزمندگان  افشار(  )نادرشاه  نادری  مطلقه ی  والیت  نظام  در 
بدون مرز سپاه نادری عمدتًا افغان و ازبک بودند. درنتیجه ی 

جنگ های مستمر نادرشاه اقتصاد ایران ویران شده بود و مردم 
نداشتند  مالی  و  پول  می زیستند.  بدبختی  و  فالکت  و  فقر  در 
که بابت مالیات بپردازند. جهان گشایی و ام القری ای نادری نیز 
نیاز روزافزون به پول و منابع داشت و به طور مستمر بر میزان 
مالیات ها می افزود. در چنین شرایطی نادرشاه در مقام والیت 
مطلقه ی وقت حکم حکومتی صادر کرد و اعالم کرد آنان که 
به عنوان  را  دخترانشان  و  زنان  ندارند،  مالیات  پرداخت  توان 
مالیات در اختیار رزمندگان بدون مرز او قرار دهند. بنابر اسناد 
موجود، دختران به ازای ۱5 روبل )برابر با ۱ تومان و 5 قران( 
و زنان به ازای ۱0 روبل )برابر با ۱ تومان( محاسبه و به عنوان 
مالیات جهت عیش و عشرت در اختیار رزمندگان بدون مرز 

نادری قرار می گرفتند.
در اقتصاد سیاسی نظام های استبدادی ایران با پایه های خارجی، 
رزمندگان بدون مرز به واسطه ی خدماتی که به چشم انداز نفوذ 
و سلطه ی حاکمیت مستبد ارائه می دهند در اولویت قرار دارند 
و همه چیز قربانی آن ها می شود. در ایران امروز نیز اصالت و 
اولویت با محور مقاومت و استراتژی نفوذ منطقه ای جمهوری 
اسالمی است، لذا تمام منابع حتی مردم ایران قربانی این اولویت 
تحریم های  متعاقب  که  کرونا  منفی  تأثیرات  پس  می شوند. 
دیگر کشورها  از  شدیدتر  بسیار  ایران  مردم  بر  است،  جهانی 
خواهد بود و چه بسا آینده ی این مردم را نابود کند. چه اساسًا 
زیست و سرنوشت مردم کمترین دغدغه ی حکومت ایران است 

و جایگاهی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ندارد.
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کرونا و کارگران فصلی؛ بیکاری بدتر از بیماری 	
اجتماعی

معین خزائلی
روزنامه نگار

عموما یا سر چهارها می ایستند یا در یکی از میدان های شهر؛ 
دنبال کارگر روزمزد هستند  به  برای آن ها که  البته جای شان 
شناخته شده است. از صبح زود در مکانی که دیگر تبدیل به 
محل فروش کارشان شده می ایستند و منتظر می شوند تا فردی 
که  چرا  کند.  استفاده  کار  برای  آن ها  از  و  بیاید  به سراغشان 
درآمدشان از همین کار روز مزد تامین می شود. به همین دلیل 
هر اتفاقی که سبب شود نیاز به کارگر روزمزد کاهش پیدا کند 
به این معنی است که این کارگران شغلی نداشته و در نتیجه 

درآمدی نیز نداشته باشند.
و  کار  به شرایط  به شدت  و روزمزد  زندگی کارگران فصلی 
عوامل تاثیرگذار بر آن وابسته است. از این رو هیچ تضمین و 
امنیت شغلی برای این افراد وجود ندارد. آن ها بسته به وضعیت 
بهترین حالت تنها چندین ماه در سال  بازار کار در  اقتصاد و 
بنا بر هر دلیلی تعطیل  نیز  کار می کنند و اگر همین چند ماه 
شود؛ این افراد عمال هیچ گونه منبع درآمدی نداشته و قادر به 
و  استرس  از  جدای  نیستند.  خانواده شان  و  خود  معاش  تامین 
فشار روانی ناشی از بیکاری، این افراد عمدتا عضو هیچ تشکل 
کارگری یا اتحادیه یا صنفی نیستند و از این رو از مزایای آن 
نیز نمی توانند استفاده کنند. بسیاری از آن ها حتی بدون داشتن 
هرگونه قرارداد کاری با توجه به شرایط بازار کار مجبور به تن 
دادن به هرگونه تحمیل از سوی صاحب کار از جمله دستمزد 

پایین یا شرایط بدکاری هستند.
این مشکالت به اضافه ی شرایط بد اقتصادی در ایران با همراهی 

ویروس کرونا و تاثیر آن بر بازار کار تبدیل به کابوس زنده ی 
شرایطی  در  است.  شده  ایران  در  روزمزد  و  فصلی  کارگران 
که به گفته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی قرنطینه، 
ویروس  انتشار  از  ناشی  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  دورکاری 
کرونا وضعیت اشتغال بین ۳ تا 6.5 میلیون نفر از افراد شاغل 
در ایران را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را از کار بیکار کرده 
است؛ وضعیت کارگران فصلی و روزمزد از همه بدتر گزارش 
را  بیکاری  بیمه  از  بهره مندی  امکان  آن ها  که  چرا  است.  شده 

نیز ندارند.
حالی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  سوی  از  رقم  این  اعالم 
مقامات  سوی  از  شده  گزارش  آمارهای  به  توجه  با  که  است 
کارگری در مورد شمار کارگران فصلی و روزمزد در ایران به 
نظر می رسد این کارگران حتی در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نیز لحاظ نشده اند؛ چرا که آن طور که علی اصالنی عضو 
هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار ۱5 اردیبهشت ماه 
سال جاری گفته شمار کارگران فصلی و زیرزمینی در ایران 
بین 8 تا ۱0 میلیون نفر بوده و این قشر بیشترین تاثیر و آسیب 

را از شرایط برآمده از کرونا متحمل شده اند.
به گفته این عضو کانون عالی شورای اسالمی کار در حالی که 
پیش تر اعالم شده بود کارگران فصلی و روزمرد نیز از 5 هزار 
کارگران  برای  شده  گرفته  نظر  در  کاری  بیمه  تومان  میلیارد 
بیکار شده از کار به دلیل کرونا بهره مند خواهند شد؛ اما بعد از 
تدوین آیین نامه ی اجرایی متاسفانه مشخص شد که این بیمه به 

کارگران فصلی و روزمزد تعلق نخواهد گرفت.
از این رو در صورت صحت شمار کارگران فصلی و روزمزد 
اعالم شده از سوی این مقام کانون عالی کار، این بدان معنی 
به  ایران  نفر در  میلیون  تا ۱0  بین 8  است که دستکم چیزی 
دلیل شرایط ناشی از کرونا و عدم حمایت دولتی هیچگونه منبع 

درآمدی نداشته و عمال در فقر مطلق زندگی می کنند.
مشکل کجاست؟

گذشته  سال  ماه  اسفند  پایانی  روزهای  در  ایران  کار  وزارت 
از کارگران بیکار شده به دلیل شرایط ناشی از کرونا خواست 
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نتیجه  نام کنند. در  بیکاری خود ثبت  بیمه  برای دریافت حق 
این فراخوان بر اساس آن چه که اداره کل حمایت از مشاغل و 
بیمه بیکاری وزارت کار اواسط فروردین ماه اعالم کرد نزدیک 
به 800 هزار نفر برای دریافت این حق بیمه ثبت نام کرده اند 
بیمه  حق  از  بهره مندی  برای  شرایط  واجد  نیز  ها  آن  همه  که 

بیکاری نیستند.
به گفته ی مسعود بابایی مدیر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار این حق بیمه تنها به افرادی تعلق می گیرد که شامل 

قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند.
اما آیا عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران فصلی و روزمزد به 
این دلیل است که آن ها از شمول قانون کار خارج هستند و 
یا حق بیمه بیکاری را نمی پردازند؟ مسلم است که پاسخ این 
سوال منفی است. در حقیقت عدم بهره مندی کارگران فصلی و 
روزمزد از حق بیمه بیکاری به ویژه در شرایط فعلی نه به دلیل 
تفسیری  دلیل  به  بلکه  قانون کار  از شمول  بودن آن ها  خارج 
است که سازمان تامین اجتماعی با حمایت دیوان عدالت اداری 
از قانون بیمه ی بیکاری ارائه کرده اند. تفسیری که آغاز آن با 
صدور دستور العملی از سوی سازمان تامین اجتماعی در سال 
7۹ مبنی بر عدم بهره مندی کارگران فصلی و روزمزد از بیمه 

بیکاری بود.
کارگری  فعاالن  اعتراض  با  ابتدا  در  اگرچه  دستورالعمل  این 
مواجه شد اما دیوان عدالت اداری نیز با صدور رایی بر آن صحه 

قانون  دوم  ماده ی  اساس  بر  گذاشت. 
قانون  این  در  بیکار  بیکاری،  بیمه ی 
فردی است که »بدون میل و اراده« خود 
و به دلیل شرایطی خارج از کنترل وی 
رای  در  نیز  دیوان  شود.  بیکار  کار  از 
خود با استناد به همین قانون اعالم کرد 
از آن جا که کارگران فصلی و روزمزد 
پیش از آغاز به کار از زمان پایان کار 
و بیکار شدن خود آگاهند، پس بیکاری 
آن ها بدون میل و اراده نبوده و در نتیجه 
آن ها نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده 

کنند!
این  که  نیست  معنی  این  به  این  البته 

کارگران به هیچ وجه حق بهره مندی از بیمه بیکاری را ندارند؛ 
بلکه صرفا در صورتی که آن ها میان یک پروژه کاری اخراج 
بیمه  قانون  مشمول  شود  متوقف  پروژه  دالیلی  به  یا  شوند 
این  گرفت.  خواهد  تعلق  آن ها  به  بیمه  حق  و  بوده  بیکاری 
یعنی این کارگران در صورت داشتن قرارداد رسمی حق بیمه 

می پردازند، اما از دریافت بیمه محرومند!
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار تیر ماه سال 
»کارگران  بود:  گفته  شرایط  این  خواندن  ناعادالنه  با  گذشته 
فصلی و مشاغل غیرمستمر از حق قانونی خود محروم هستند. 
آن ها با وجود پرداخت سهم سه درصد صندوق بیمه بیکاری از 

سوی کارفرمایانشان اما از مزایای این قانون بی بهره اند.«
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار پرسیده بود  این 
»اگر قرار است این کارگران از شمول پرداخت بیمه بیکاری 
از  بیکاری  بیمه  درصدی صندوق  سه  سهم  چرا  شوند،  محروم 
برای  تا  می شود  دریافت  کارگران  این  کارفرمایان  سوی 

پرداخت بیمه بیکاری به سایر کارگران هزینه شود؟«

فعلی  اورژانسی  شرایط  وجود  با  و  همچنان  البته  که  سوالی 
برای این کارگران نیز همچنان از سوی مقامات سازمان تامین 

اجتماعی و وزارت کار بی پاسخ مانده است.
بابایی  مسعود  که  است  حدی  به  وضعیت  این  بودن  ناعادالنه 
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اوایل 
در  وزارت خانه  این  نقش  انکار  با  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
روزمزد  و  فصلی  کارگران  به  بیکاری  بیمه  تعلق  عدم  مورد 
پاالیش  و  نام  ثبت  وظیفه  تنها  وزارت خانه  »این  بود:  گفته 
بیکار شدگان را انجام می دهد و تصمیم گیرنده درباره چگونگی 
پرداخت بیمه بیکاری و رفع ابهام از آن با ستاد ملی مقابله با 

کروناست.«
پیش از آن در فرودین ماه اما حاتم شاکرمی معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت عدم بهره مندی 
کارگران فصلی و روزمزد از بیمه بیکاری را اعالم کرده و گفته 
بود: »صرفا بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار که بیمه شده 
تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری هستند می توانند 

از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.«
فصلی  کارگران  بر  عالوه  که  است  معنی  این  به  تفسیر  این 
و  می کنند  کار  رسمی  قرارداد  بدون  عموما  که  روزمزدی  و 
بیمه تامین اجتماعی نیز نیستند، کارگران فصلی و روزمزد با 
کرونا  به  مربوط  بیکاری  بیمه  دریافت  شمول  از  نیز  قرارداد 
کارگران  این  که  شده  گفته  حال  عین  در  بود.  خواهند  خارج 
میلیون  دو  تا  یک  وام  از  می توانند 
شوند  بهره مند  پایین  بهره ی  با  تومانی 
کار  و  ساز  هیچ  هنوز  هم  آن  برای  که 

مشخص پرداختی تعیین نشده است.
فشار اقتصادی ناشی از این وضعیت بر 
کارگران فصلی و روزمرد و خانواده های 
اصالنی  علی  که  است  حدی  به  آن ها 
عالی شورای  کانون  مدیره  هیات  عضو 
اسالمی کار ۱5 اردیبهشت ماه جاری در 
مورد آن گفته بود: »بسیاری از این افراد 
]در شرایط فعلی[ به بسته های معیشتی 
تهیه  مومنانه ی  کمک  عنوان  تحت  که 

شده نیاز دارند!«
برای کارگران فصلی و روزمزد مهاجر و خارجی که اوضاع به 
مراتب بدتر است. آن ها حتی شرایط استفاده از وام دولتی یا 
بهره مندی از کمک های نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان 
را نیز ندارند. در همین زمینه مهدی سلیمانی مدیرکل امور اتباع 
و مهاجران خارجی استانداری اصفهان اوایل اردیبهشت ماه از 
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی از سوی خیرین و همچنین 
کمک های بین المللی میان اتباع و مهاجران خارجی آسیب دیده 

از شرایط فعلی در این استان خبر داده بود.
با این حال در شرایطی که بر اساس گزارش ها خط فقر برای 
تومان  میلیون   ۹ به  جاری  سال  در  نفره  چهار  خانواده  یک 
میلیون  یا وام یک  این دست و  از  یافته؛ کمک هایی  افزایش 
تا دو میلیون تومانی نیز کمکی به کارگران فصلی و روزمزد 
نخواهد کرد. کارگرانی که صبح ها به امید یافتن کاری از خانه 
خارج شده و عالوه بر مورد سرزنش قرار گرفتن از سوی جامعه 
جیب  و  خالی  دست  با  شب ها  قرنطینه،  رعایت  عدم  دلیل  به 

خالی تر به خانه باز می گردند.
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روزهای کرونازده و جیب خالی رانندگان 	
اجتماعی

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

مردم خسته و از نفس افتاده ی ایران در حالی که با تمام فراز 
آن  رساندن  پایان  به  مشغول   ۹8 تالطم  پر  سال  فرودهای  و 
با  تازه کنند،  برای آغاز سال جدید  نفسی  نوروز  تا در  بودند 
کرونا  جدید  ویروس  گسترده ی  شیوع  یعنی  ناگهانی،  شوکی 
مواجه شدند. اما بحران شیوع ویروس کرونا یک تفاوت عمده 
با سایر حوادثی که مردم در سال ۹8 با آن روبه رو شدند داشت، 
و آن این که به تنهایی تمام معضالتی که هر حادثه برای مردم 
در سال های گذشته به همراه داشت را یک جا در خود جمع کرده 
بود، از به خطر انداختن سالمت و جان شهروندان گرفته تا به 

زانو درآوردن اقتصاد و آزادی های اجتماعی شهروندان.
در چنین شرایطی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با آسیب ها 
و خطرات جدی و مختلفی روبه رو شدند. ایجاد محدودیت های 
اجتماعی مانند تاکید به ماندن در خانه به منظور جلوگیری از 
گسترش شیوع ویروس کرونا و یا فاصله گذاری فیزیکی برای 
مشاغلی که امکان دورکاری برای آن ها مسیر نبود، مساوی بود 

با از دست رفتن کسب و کارها که در نهایت به از بین رفتن 
درآمد خانوارها ختم شد.

اجتماعی- آسیب های  مقدم  خط  در  که  گر وه هایی  جمله  از 
اقتصادی ویروس کر ونا قرار دارند، رانندگان هستند. رانندگان 
و  مدیریت  فقدان  در  منظم  به صورت  که  مشکالتی  بر  عالوه 
گریبان  به  دست  دارد،  وجود  آن ها  صنف  بر  صحیح  نظارت 
هستند، گسترش ویروس کرونا بر مشکالت آن ها به صورت 
شغلی  آینده  از  روشنی  چشم انداز  رو  این  از  افزود.  مضاعف 

متزلزل آن ها وجود ندارد.
شامل  را  شهروندان  از  وسیعی  طیف  ایران  در  رانندگان 
شغل  این  به  درآمد  کسب  و  معاش  امرار  برای  که  می شود 
روی آورده اند و از این دسته می توان رانندگان تاکسی )انواع 
تاکسی و مسافرکش(، رانندگان آژانس های تلفنی، رانندگان 
اسنپ،  رانندگان  شهری،  بین  و  شهری  داخل  اتوبوس های 
رانندگانی  و  سنگین  ماشین های  رانندگان  جاده ای،  رانندگان 
شغل  فقدان  و  ناچاری  روی  از  یا  و  دوم  شغل  عنوان  به  که 
از  تعدد  همین  می کنند.  مسافرکشی  شخصی  خودروهای  با 
طیف های مختلفی که به شغل رانندگی مشغول هستند، مانع از 

دست یابی به آمار دقیقی در مورد رانندگان می شود. 
همه ی این افراد به دلیل موقعیت شغلی با آسیب ها و خطرات 
گوناگونی روبه رو هستند، چرا که به جز رانندگان ماشین های 

عکس از خبرآنالین
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سنگین، تقریبا تمامی گروه های مختلف از رانندگان در ارتباط 
امکان  بدون  رانندگان  هستند.  مردم  وسیعی  طیف  با  مستقیم 
امکان  )مسافر(  مردم  با  تماس  و  منزل  از  بیرون  در  حضور 
امرار معاش ندارند، اما در دوران کر ونایی این روزهای ایران، 
ابتال  احتمال  با  است  مساوی  راننده  عنوان  به  مردم  با  ارتباط 
خانه،  در  ماندن  صورت  در  یا  کر ونا  کشنده  ویروس  این  به 

مصادف است با قطع جریان زندگی این گروه، یعنی درآمد.
رانندگان در چنین شرایطی با چند راهی و سرگردانی روبه رو 
هستند و تاثیر این شرایط به سرعت خود را بر وضعیت شغلی 

و درآمدی رانندگان نشان داد.
تهران، دوشنبه  تاکسیرانی  مدیرعامل سازمان  قنادان،  علیرضا 
مسافران  ظرفیت  کاهش  به  اشاره  با  ماه  اردیبهشت  یکم 
تاکسی ها پس از آغاز بحران کرونا، اظهار داشت که در حال 
دست  از  را  خود  درآمد  درصد   80 تاکسی  رانندگان  حاضر 
داده اند. از عمده علت های کاهش 80 درصدی درآمد رانندگان 
توجه  با  مردم  که  چرا  است،  مسافر  تقاضای  کاهش  تاکسی، 
بحران کووید۱۹ ترجیح می دهند برای رفت و آمد با تاکسی 
می نشینند-  کنار هم  در یک خودرو  معموال چند مسافر  -که 
پرهیز کنند و یا از خودروهای شخصی استفاده کنند تا وسایل 
حمل و نقل عمومی. بر این شرایط باید تعرفه های پایین برای 
نداشتن  طوالنی،  و  نامشخص  کاری  ساعت های  رانندگان، 
بیمه های بیکاری و غیره را هم افزود که قبل از شیوع بحران 

کرونا نیز جریان داشت. 
عبداهلل جاللی، رئیس شورای اسالمی شهر قم، 25 اردیبهشت 
از  بسیاری  شدن  بیکار  تسنیم  خبرگزاری  با  گفت وگو  در 
در  بیماری کرونا  به علت شیوع  تاکسی  و  اتوبوس  رانندگان 
کشور را مورد اشاره قرار داد و اعالم کرد باید هر چه سریع تر 

مشکل بیمه بیکاری رانندگان برطرف شود.
دولت  کر ونا،  ویروس  شیوع  با  جاللی،  گفته های  به  توجه  با 
بخش نامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که 
در اثر ویروس کرونا بیکار شده اند، مشمول دریافت حق بیمه 
بیکاری خواهند شد، اما تاکنون اجازه ثبت نام به تاکسی ران ها 
نشده  داده  بیکاری  بیمه  درخواست  برای  اتوبوس   رانندگان  و 

است.
بلکه  نمی شود،  محدود  هم  همین جا  به  رانندگان  مشکالت  اما 
بیماری  برابر  در  آن ها  از  محافظت  برای  الزم  تدابیر  نبود 
مشکالِت  پیچیده ی  کالف  رشته های  جمله  از  نیز  کووید۱۹ 

بی پایاِن آن هاست.
اقدامی  در  تهران  شهر  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون 
ویروس  شیوع  کنترل  با  رابطه  در  را  دستورالعملی  ابتدایی، 
ماسک  از  استفاده  آن  اساس  بر  که  کرده  صادر  کرونا  جدید 
برای مسافران و خدمات دهندگان حمل ونقل عمومی را اجباری 
رانندگان  و  رسمی  تاکسی  های  شامل  دستورالعمل  این  کرد. 
خودروهای سواری می شود که به مسافرکشی مشغول هستند. 
همچنین تاکسی ها تنها می توانند دو مسافر را در صندلی عقب 

سوار کنند تا فاصله فیزیکی مناسب میان مسافران ایجاد شود. 
همچنین به عنوان آخرین اقدام قرار است در تمام تاکسی های 
پالستیک  پوشش  با  مسافران  و  راننده  بین  فضای  رسمی، 
به صورت  رانندگان  از  بسیاری  که  اقداماتی  جداسازی  شود. 
طبیعی قبل از مصوبه ای برای رعایت آن ها ابالغ شود، به اجرای 
آن جهت محافظت از خود و ادامه امرار معاش همت ورزیده 

بودند.  
درآمد  که  شد  خواهد  موجب  طرح هایی  چنین  اجرای  اما 
تاکسی ران ها کمتر شود، چرا که ناچارند مسافر کم تری در هر 
برای  برنامه های مشخص  فقدان  کنند. همین  سرویس جابه جا 
حمایت از رانندگان، تاکنون منجر به جان باختن بیش از ۳۱ 
راننده تاکسی در سراسر کشور بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹ 
اتحادیه  عامل  مدیر  ضامنی،  مرتضی  گفته  به  است.  شده 
رانندگان  از  زیادی  شمار  ابتالی  توجه  با  کشور  تاکسیرانی 
استفاده  اجباری شدن  در خصوص  کرونا،  ویروس  به  تاکسی 
نهادهای دولتی  از ماسک در تاکسی ها دستورالعملی از سوی 

اعالم نشده است.
است.  شده  داده  کرونا  یارانه ی  وعده ی  رانندگان  به  اکنون 
مهران قربانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
از بسته های حمایتی دولت از رانندگان و شرکت های حمل و 
نقل جاده ای در شرایط شیوع کرونا خبر داد و گفت: »بسته های 
و  حمل  با  مرتبط  آسیب دیده  کارهای  و  کسب  ویژه  حمایتی 
نقل جاده ای در شرایط شیوع کرونا فعال شامل 5 بسته است 
که ۳ بسته آن نهایی شده و 2 بسته آن در آینده نزدیک نهایی 

می شود.«
کاهش  شامل  اول  حمایتی  بسته  قربانی،  مهران  گفته ی  به 
هزینه ی ناشی از تهیه اسناد فعالیت حمل و نقل همچون ایجاد 
امکان تمدید غیر حضوری کارت های هوشمند فعالیت راننده و 
تمدید مجوز فعالیت شرکت های حمل و نقلی است که در حال 
انجام  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  توسط  حاضر 
می شد. بسته دوم پرداخت بیمه بیکاری از تاریخ اسفند ماه ۹8 
تا اردیبهشت ۹۹ است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در نظر گرفته و ابالغ شده است و هر یک از راننده ها 
یا عوامل حوزه حمل و نقل می توانند وارد سامانه مورد نظر شده 
بیکاری خود را    آن جا اعالم کنند. بسته سوم  بیمه  و موضوع 
تومانی  میلیون  دو  یا  و  یک  خرید  اعتباری  کارت های  ارائه 
است که توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است و به 
گفته قربانی این بسته مربوط به اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد 
مینی بوس و سواری کرایه  اتوبوس،  راننده های  قبیل  از  ثابت 

بین شهری است.
این سه بسته ی حمایتی از مجموع پنج بسته ی حمایتی است که 
به گفته مهران قربانی نهایی شده اند، اما با این وجود هنوز خبری 
از ارائه ی این تسهیالت به رانندگان دیده نمی شود. آن چه در 
حال حاضر بیشتر از همه در سطح جامعه عیان است، جیب های 

خالی رانندگان در روزهای کرونا زده ی ایران است.
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در گفتگو با ایسنا گفته بود که مجلس یازدهم باید از کرونای 
اجتماعی جلوگیری کند. سید راضی نوری، پزشک و نماینده ی 
خوزستان )شوش( در مجلس دهم جمهوری اسالمی است. ناظر 
نمایندگانی  متعدد  نظرهای  اظهار  به  توجه  با  و  او  سخنان  به 
چون غالمعلی جعفرزاده که گفته بود دوران پسا کرونا در ایران 
نوری  آقای  با  تا  گرفت  تصمیم  صلح  خط  است،  وحشتناک 
در خصوص بیماری کرونا و وضعیت کشور گفتگوی کوتاهی 
انجام دهد. گفتگویی که به سختی میسر شد و در میانه ی بحث 
هم نماینده ی مذکور با اعالم این که وقت افطار است به گفتگو 

پایان داد. 
این نماینده مجلس که در انتخابات مجلس یازدهم واجد رای 
مردم برای نمایندگی نشده، در گفتگوی با خط صلح در آخرین 
روزهای نمایندگی اش از لزوم فراموشی نفت به عنوان سرمایه 

برای بودجه سخن گفت و بیان کرد که نفت تنها پشتیبان برای 
بودجه است. او به خط صلح گفت که »تا زمانی که وابستگی به 

درآمد نفت داشته باشیم، هیچ اتفاقی نمی افتد.«
سید راضی نوری همچنین در پاسخ پرسشی در خصوص فاصله 
از  که  استانی  به  کرونا  بحران  بر  تاثیرش  و  اجتماعی  گذاری 
آن نماینده شده، یعنی استان خوزستان اشاره کرد و گفت که 
با وجود این که وضعیت کرونا در  »به خوزستان نگاه بکنیم. 
بسیاری از استان ها رو به سفیدی می رود، چون در خوزستان 

این مسائل کم رعایت شده، آمار باالتر رفته است.«
نماینده ی  نوری،  راضی  سید  با  صلح  خط  گفتگوی  مشروح 

شوش در مجلس دهم شورای اسالمی را در ذیل می خوانید:

شما در نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو با   
اجتماعی  از کرونای  باید  یازدهم  ایسنا گفتید که »مجلس 

جلوگیری کند.« منظورتان از کرونای اجتماعی چیست؟
مشکالتی که در جامعه ما هست. مسائلی چون بیکاری که با 
وجود ظرفیت هایی که برای اشتغال جوانان هست، ممکن است 
این آسیب های اجتماعی را  بیاییم و  باشد. یعنی ما  حل نشده 
توانستند  یعنی همان طور که در زمینه کرونا  بگیریم.  درنظر 
از فرصت ها استفاده بکنند و شرکت های دانش بنیان کارهای 
بسیار بزرگی را انجام دادند، ما بتوانیم از این تالش برای حل 
را  آن ها  من  که  اجتماعی  ناهنجاری های  بعضی  و  مشکالت 
کرونای اجتماعی خواندم استفاده کرده و آن مشکالت را حل 

 در خوزستان آمار کرونا باال رفته است؛  	
  در گفتگو با سید راضی نوری نماینده شوش

گفتگو 

گفتگو از علی کالئی
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بکنند  پرتاب  را  ماهواره  توانستند  که  همان دست هایی  کنیم. 
و مغزهای متفکری که توانستند در این زمان کوتاه کشور را 
در زمینه ی ماسک و وسایل دیگر مرتبط با کرونا از واردات 
بی نیاز بکنند و آن ها را تولید کنند، به صورتی که صادر کننده ی 
این وسایل باشیم! همان دست ها، اگر دست به دست هم بدهیم 
و قدر این مجموعه های جوان را بدانیم و به داشته های خودمان 
باشیم،  داشته  برای شان  خوبی  برنامه ی  باشیم،  داشته  اطمینان 
بدهیم و  بها  به آن ها  بدانیم و  بنیان را  قدر شرکت های دانش 
به اقتصاد مقاومتی ایمان و اعتقاد داشته باشیم، می توانیم این 
مشکالت را به مانند مشکل بیکاری که کرونای اجتماعی است، 

حل بکنیم. 

یکی از نمایندگان مجلس، مسعود رضایی، پیش تر گفته   
ربط  کرونا  به  را  معیشتی  و  اقتصادی  »مشکالت  که  بود 
ندهید، قبل از کرونا هم وضع بهتر نبود.« نماینده دیگری، 
از  پیش  ماه  یک  حدودا  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
پسا  دوران  در  ایران  اقتصادی  وضعیت  بودن  وحشتناک 
کرونا سخن گفته و درباره ی خطر فروپاشی اقتصاد ایران 
هشدار داده بود. نظر شما چیست؟ آیا به واقع اقتصاد ایران 

در معرض چنین خطری قرار دارد؟
بر کسی  اقتصاد جهان  بر  تاثیر آن  و  به کرونا  مربوط  مسائل 
پوشیده نیست. ولی ما یاد گرفتیم که همیشه می توانیم از تهدید 
مایحتاج  خودکفایی  و  تولید  زمینه ی  در  ما  بسازیم.  فرصت 
کرونا توانسته ایم به جایی برسیم که صادر کننده باشیم. ما با 
حل مشکالت اقتصادی که چندین سال است به ما فشار آورده 
و به ما تحمیل شده، می توانیم از فرصت های داخلی در زمینه ی 
جهان حرف خودش  برای  ایران  که  برسیم  جایی  به  اقتصادی 
را مطرح کند. یعنی اگر ما تهدید را به عنوان فرصت در نظر 
بگیریم، برنامه ریزی کنیم و اقتصاد مقاومتی را به عنوان فرمول 
موفق برای این قضیه در نظر بگیریم و نفت را فراموش کنیم و 
تنها آن را به عنوان یک پشتیبان ببینیم، می توانیم در زمینه ی 
یک  عنوان  به  را  ما  دیگران  که  برسیم  جایگاهی  به  اقتصادی 

الگو در نظر بگیرند. 

مدیریت بحران کرونا از سوی دولت را چطور ارزیابی   
و  معیشت  به  رسیدگی  در  توانسته  دولت  آیا  می کنید؟ 

اقتصاد مردم موفق باشد؟
دولت و مردم هر جا توانستند با هم باشند و یک دل و یک صدا 
عمل کنند، کارهای بزرگی انجام داده اند. در زمینه ی کرونا هم 
دولت تمام سعی و تالشش را کرده و به جاهایی که می توانست 
کاری انجام بدهد ورود کرده و کارهای نسبتا خوبی انجام داده 
است. ولی در کنار دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، نیروهای 
بسیج، مجموعه نیروهای مردمی هم وقتی ورود کردند، سنگ 
تمام گذاشتند و در کنار دولت توانستند در این بحران کرونا، 
خوب امتحان پس بدهند. مطمئنا زمانی که دولت تمام کارها را 
به بخش خصوصی، تعاونی و مردمی و به خصوص شرکت های 
از  بسیاری  در  می توانند  آینده  در  بکند،  واگذار  بنیان  دانش 

مشکالت و مسائل بحرانی کشور موفق عمل بکنند. 

در    مردم  ماندن  به  و دعوت  فاصله گذاری هوشمند  آیا 
خانه در کشور برای مهار بحران کرونا موثر بوده است؟ 

اقتصاد  مسئله  دیگر  سویی  از  اما  شده.  عمل  خوب  نظرم  به 
کرونا  بیماری  برای  که  زمانی  تا  است.  مطرح  هم  خانواده ها 
با رعایت نکات  واکسنی در نظر گرفته شود، مردم می توانند 

و توصیه های بهداشتی از بیماری پیشگیری بکنند و می توانند 
مسئله را بهتر تحمل بکنند.

اما به خوزستان نگاه بکنیم. با وجود این که وضعیت کرونا در 
بسیاری از استان ها رو به سفیدی می رود، چون در خوزستان 
این  است.  رفته  باالتر  آمار  شده،  رعایت  کم  مسائل  این 
می رساند که در جاهایی که این فاصله گذاری اجتماعی اعمال 

شده، نتیجه داده است. 

کسب    دارای  سری  یک  خوزستان،  استان  همین  در 
و  فصلی  کارگران  سری  یک  و  هستند  ُخرد  کارهای  و 
روزمزدند که از در خانه ماندن زیان دیده اند. مجلس برای 

حمایت از این ها چه می کند؟
دولت و ستاد ملی کرونا مسائل اقتصادی و مسائل بهداشتی، 
درمانی را در نظر گرفته است. از آن جایی که نمی شود همیشه 
درخانه ماند، باید با رعایت یک سری پروتکل های بهداشتی، 
کارهای اقتصادی را انجام داد. دولت ممکن است از آن مقدار 
مبلغی که مقام رهبری اجازه داده که از صندوق توسعه ی ملی 
برداشت شود استفاده کرده و آن را در اختیار این مجموعه ها 
باید  باشد.  جواب گو  می تواند  حد  چه  تا  که  ببینیم  تا  بگذارد 
برنامه و پروتکل های بهداشتی ای تعریف کنیم تا مردم بتوانند 

درآمدزایی کنند، کسب و کار داشته باشند و ارتزاق کنند. 

به اقتصاد بدون نفت اشاره کردید. برخی نمایندگان از   
راه حل دیگری سخن می گویند. آن ها این طور فکر می کنند 
که باید دیوان ساالری و بروکراسی در کشور برای مدیریت 
چیست؟   شما  نظر  شود.  حذف  این چنینی،  بحران های 

کدامیک اولویت دارند و می توانند راهگشا باشند؟
هر دو باید انجام شود. تا زمانی که وابستگی به درآمد نفت داشته 
باشیم، هیچ اتفاقی نمی افتد و به سمت ظرفیت ها و قابلیت های 
دیگری که در کشور وجود دارد، نمی رویم. کشورهایی هستند 
که نفت ندارند ولی با برنامه ریزی مسائل شان را حل کرده اند. 
برنامه ریزی خوب از سویی و مدیریت خوب از سویی دیگر. و 
همچنین باید از کاغذ بازی ها جلوگیری شود. ما بایستی نفت را 
به عنوان پشتیبان در نظر بگیریم و نه به عنوان سرمایه که بیاییم 
و تمام برنامه ریزی و بودجه را روی نفت ببندیم. تا زمانی که 
وابسته به یک محصول خاصی باشیم، قطعا در آینده با مشکل 
مواجه خواهیم شد. آن هم با توجه به نوسان قیمت نفت و غیر 

قابل اطمینان بودن میزان درآمد حاصله از آن در کشور. 

عمر مجلس دهم در حال اتمام است. فکر می کنید مجلس   
بعدی با چه رویکردی می تواند به اقتصاد و معیشت مردم، 

باالخص در وضعیت پسا کرونا کمک کند؟
دغدغه مردم و رهبری مسئله اقتصاد و اشتغال است. و البته به 
اضافه  ی مسائل فرهنگی و مسائل دیگر. این را باید به عنوان 
هدف در نظر بگیرند و دغدغه هایی که هر سال رهبری مدنظر 
همچنین  و  باشد  برنامه شان  در  می دهند  دستورالعمل  و  دارند 
مسائل سیاسی شان را کم رنگ بکنند. این گونه نباشد که کسی 
بیاید و دیگری را حذف بکند و جایگاه اش را بگیرد. مجلس به 
عنوان یک مجلس انقالبی ورود بکند و مسائل و معیشت مردم 
را ببینید و برایش برنامه ریزی کرده و برای دولت آینده ریل 

گذاری بکند. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  
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از  بلوچستان  و  سیستان  استان  گفت  می توان  جرات  به 
ایران در چند دهه ی  محرومترین و فراموش شده ترین مناطق 
اخیر  به سخنان  ادعا می توان  این  تایید  در  بوده است.  گذشته 
علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان اشاره کرد که گفته است: » 
مردم استان سیستان و بلوچستان حدود 74 درصد زیر خط فقر 
صورت  به  اغلب  ندارند،  ثابتی  شغل  و  هستند  غذایی  امنیت 

روزانه فعالیت می کنند و روزمزد هستند.«
دستی  صنایع  منطقه  این  مردم  بین  رایج  پیشه های  از  یکی 
است، صنایعی که در این منطقه رایج و بومی هستند عبارتند 
سفال گری،  دوزی،  بلوچی  حصیربافی،  و  سوزن دوزی  از: 
دودنی بافی، سیس بافی و خولک بافی و ... . شایان ذکر است که 
شمار قابل توجهی عمدتا از زنان و دختران که بعضا سرپرست 
از طریق همین صنایع محلی که خود یک  نیز هستند  خانوار 
با  یعنی  می کنند.  معاش  امرار  گران بهاست  فرهنگی  میراث 
آور  اولیه ای که سرمایه ی سرسام  مواد  و  هنر خود  از  استفاده 

نیز نمی خواهد محصوالتی را تولید و به فروش می رسانند. بعضا 
کسانی که سرمایه ی بیشتری دارند کارگاه های بزرگی را نیز 

در این راستا دایر کرده و به استخدام کارآموز پرداخته اند.
بر  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  شده  انجام  تحقیقات  طبق 
که  دستی  صنایع  فروشگاه های  و  کارگاه ها  کرونا  شیوع  اثر 
طی هشت ماه از سال ۹8 زحمت فراوانی کشیده بودند که به 
درآمد حاصل از آن برسند، به کل بسته شدند و تا به این حال 
خانواده های زیادی از این بابت متضرر شده اند. ضرری که هیچ 
خبری از جبران آن توسط حمایت نهادهای مسئول و ذیربط در 
دست نیست. از آن جا که در استان سیستان و بلوچستان عمدتا 
تولیدات در خانه و  از طریق  از مردان، صرفا  زنان و عده ایی 
تامین  برای  اینک  می کردند  معاش  امرار  بومی  دستی  صنایع 
به مشکل برخورده و زندگی شان  حداقل های معیشتی خویش 

مختل شده است.
استان  سطح  در  زیادی  دستی  صنایع  کارگاه های  همچنین 
خصوصا بلوچستان در حال کار بودند که حتی شمار کارکنان 
آنان به بیش از دویست نفر کارآموز می رسید و طبیعی ست که 
بسته شدن یک کارگاه این چنینی، یعنی مختل شدن زندگی 
بیمه و  نیازمند، بدون  از قشر  دستکم دویست خانواده آن هم 

حمایت و پس انداز.
صنایع دستی در این منطقه نه تنها منبع درآمد قشر قابل توجهی 

رکود در صنایع دستی بلوچستان بر اثر شیوع کرونا 	
اجتماعی

توران حمل زهی
فعال مدنی

عکس از سایت کلوت
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از مردم است بلکه صنعتگران سیستان و بلوچستان همواره میزبان 
گردشگران داخلی و خارجی بودند و بیشترین تالش شان را طی 
یک سال جهت آمادگی مشارکت در نمایشگاه های کشوری و 
استانی کرده بودند تا تولیدات خود را هم در معرض دید و هم 
بلوچستان یک هنر قدمت  برسانند. صنایع دستی در  به فروش 
دار و از عوامل احیای فرهنگ مردم بلوچ است. آن ها عمده ی 
ماه های سال را زحمت کشیدند که در تعطیالت نوروزی با ارایه 
صنعت گران بهای دستان خود خستگی از تن به در کنند و نانی 
باعث  کرونا  اپیدمی  که  دریغا  بیاورند،  خانواده  سفره ی  سر  بر 
شد هیچ نمایشگاهی و هیچ گردشگری به سیستان و بلوچستان 

ورود پیدا نکند.
حصیربافی  و  سوزن دوزی  هنر  در  که  صنعتگرانی  از  یکی  با 
شد  باعث  »کرونا  گفت  وی  داشتم،  گفتگویی  می کند  فعالیت 
از طریق  تولیداتی که  بدهکار شوم و کل  تومان  میلیون ها  من 
می کنم  فکر  و  بماند  دستم  روی  همه  بود  شده  تهیه  کارآموزان 
پرداخت  جهت  کرد  خواهم  کار  چه  هر  باید  را  چندسال  این 
آینده  نگران  شدیدا  بلوچ  شهروند  این  کنم.«  صرف  بدهی هایم 
بود و از این که نمی دانست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد 

داشت، پریشان.
اپیدمی کرونا حتی زندگی دالالنی که صنایع دستی صنعتگران 
به  بازارچه ا ی  و  کار  بازار  هیچ گونه  دولت  که  این  دلیل  به  را 
نام صنایع دستی در بلوچستان ایجاد نکرده، مختل کرده است. 
آری بازار صنایع دستی پربار بلوچستان به علت نبود توسعه و 
زیرساخت های الزم صرفا به واسطه ی دالالن چرخیده می شود که 

اکنون آن ها نیز از وضعیت پیش آمده دچار آسیب شده اند.
بعضی از صنعتگران که تعداد آن ها انگشت شمار است توانستند 
ازطریق خرید آنالین تا حدودی کار کنند که باز هم به گفته ی 
خودشان در حد یک چهارم از مایحتاج زندگی را توانسته اند از 
آنالین می تواند شیوه ی  اگر چه فروش  تامین کنند.  این طریق 

و  مناسب  سرعت  با  اینترنت  نبود  اما  باشد،  مناسبی  جایگزین 
همچنین عدم آشنایی صنعتگران با بازار آنالین و پیچ و خم های 
آن، این عرصه نتواسته است جایگاه مناسب خود را پیدا کند. در 
تایید این ادعا خبرگزاری مهر 7 اردیبهشت ماه طی خبری به این 
بلوچستان  و  در سیستان  اینترنت  »  وضعیت  پرداخت:  مسئله 
اینترنتی در این  نامطلوب است از همین رو کسب و کارهای 

استان با مشکالتی مواجه است.«
فروش  و  بازار  به  دسترسی  مشکل  بر  عالوه  دیگر  طرف  از 
است  اولیه  مواد  تهیه ی  بزرگترین مشکل صنعتگران  تولیدات، 
که ویروس کرونا مانع بزرگی برای این امر شده است و طبیعتا 
با اتمام مواد اولیه موجود، تولید نیز متوقف می شود کما اینکه 

تولیدات فعلی نیز روی دست صنعتگران مانده است.
اگر بخواهم در این زمینه گزاره ای جامع و سراسری گفته باشم 
صنایع  حوزه های  اکثر  در  صنعتگران  عمده ی  که  بگویم  باید 
دستی دچار آسیب شده اند. اگر کرونا به همین روند ادامه پیدا 
کند با توجه این که استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود 
تمهیدات بهداشتی و درمانی جزء استان های وضعیت قرمز است، 
جبران  ضرر  دستی  صنایع  حوزه های  کل  در  استان  صنعتگران 
دل سردی  و  یاس  باعث  این  و  شوند  متحمل  باید  را  ناپذیری 

نسبت به ادامه ی کار خواهد شد.
حامی  شاید،  و  باید  که  طور  آن  فرهنگی  میراث  و  دولت 
صنعتگران نیست و اگر تسهیالتی هم به آن ها تعلق گیرد مانند 
همیشه با وام هایی با بهره ی باال و ضمانت های سنگین و ناشدنی 
خواهد بود که خود به خود فعاالن این عرصه را از گرفتن این به 

اصطالح تسهیالت منصرف خواهد کرد.
گسترده  فقر  با  نیز  کرونا  از  پیش  که  منطقه ای  است  بدیهی 
دست و پنجه نرم می کرد اکنون در سایه کرونا و عدم رسیدگی 
مسئولین و دولت آینده ای تیره تری در انتظارش خواهد بود و ای 

کاش که گوش شنوایی بود.



46

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، خرداد ۱۳۹۹

شماره ۱0۹

بعد از انقالب 57 یکی از کلید واژه هایی که فراز و نشیب های 
بسیاری به ویژه در رسانه ها داشته است، کلمه »افغانی ها« بوده 

است.
در این سال ها، در رسانه ها به صورت مرتب با این تیترها مواجه 
دزدی  مرتکب  افغانی ها  شدند،  قتل  مرتکب  افغانی ها  بوده ایم: 
شدند، افغانی ها در تظاهرات شرکت کردند، افغانی ها مسلحانه 
مغرض  یا  نکردن  دقت  یا  انگاری  ... سهل  و  می کنند  مقاومت 
آمدن  به وجود  به خودی خود موجب  نویسندگان خبری  بودن 

جوی علیه مهاجران افغان به کشورمان شده بود.
به  که  این  با  ماه،  آبان  اعتراضات  جریان  در  نیز  پیش  چندی 
محافل  و  نامه ها  شب  در  اما  نمی کردند  اعالم  رسمی  صورت 
در  افغانستانی  مهاجران  حضور  به  مستقیم  به صورت  رسانه ای 
عملیات مسلحانه اشاره می کردند. این در حالی است که برخی از 
مهاجران ایرانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، مرتکب 
خطاهایی شده یا می شوند. اما نتیجه ی عمل چند ایرانی منجر به 
در  ساکن  افراد  کل  رسانه هایشان  تیترهای  که  نمی شود  این 

کشور ایران را مورد حمله قرار دهند.
جالب آن که این موارد همه در شرایطی رخ می دهد که بر اساس 

ایرانیان  شرعی  معیارهای  با  حتی  و  اخالقی  عرفی،  معیارهای 
مطابقت ندارد.

از  بسیاری  مهاجرت  علل  اصلی ترین  که  است  حالی  در  این 
جوانان کشور افغانستان به ایران، از زمانی آغاز شد که ایران با 
کمبود نیروی کار مواجه شد. همین امر موجب شد که دستمزد 
روزانه کارگر در ایران تا ۱20 تومان باال رود. دستمزدی که در 

آن روزگار در کابل تنها معادل پنج تومان بود.
و  میلیـون  تعداد یک  نتایج سرشماري سال ۱۳85،  اساس  بر 
داشته که  ایران وجود  در  )تبعـه( خارجي  مهـاجر  ۳04 هـزار 
مـي دهـد.  تـشکیل  را  ایـران  جمعیـت  درصد   ۱/84 حدود 
همچنین در این سرشماري، تعداد 2۹0 هزار نفر نیز تابعیت خود 
را اعالم نکرده انـد کـه بـه احتمال زیاد این افراد، عمدتا مهاجران 

غیر قانوني در ایران بوده اند.
این  که  بود  نفر  میلیون  یک  تعداد  این  سرشماري ۱۳75  در   
افزایش، به خوبی بیانگر افزایش تعداد مهاجران خارجي در ایران 

در دهه هاي اخیر است.
در میان جمعیت مهاجر خارجي در ایران سهم مهاجران و اتباع 
از  مهاجران که  این  است.  توجه  قابل  بـسیار  افغانستان  کشور 
زمان حضور آن ها در ایران بـیش از یـک ربـع قـرن مي گذرد، 
در این سرشماري جمعیتي برابر با یک میلیون و 206 هزار نفر 
داشته انـد کـه معـادل 88/۹2 درصد جمعیت مهاجر خارجي در 

ایران است.
با این حال متاسفانه، دولت مردان ما نیز سال هاست مثال با درنظر 
گرفتن تدابیر سیاسی راه دیگری را برگزیده و برای صحبت در 

 وضعیت مهاجران در دوره کرونا  بیگانگی انسان ها در جمهوری اسالمی؛  	

حقوقی

 فریبرز کالنتری
روزنامه نگار
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استفاده  بیگانه«  »اتباع  از اصطالح  افغانستانی  مورد همسایگان 
می کنند.

این در حالی است که مهم ترین قانون ایران در مورد مهاجران 
خارجی، »قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران« 
شد.  تصویب  سال ۱۳۱0  اردیبهشت   ۱۹ در  که  قانونی  است. 
کلمه   از  قانون  این  کجای  هیچ  در  که  است  این  جالب  نکته  

»بیگانه« استفاده نشده است.
اما در آیین نامه ی  اجرایی این قانون که در سال ۱۳52 تصویب 
شد و بعد از انقالب هم بارها مورد بازبینی قرار گرفت، اصطالح 
اتباع بیگانه آورده شده است: »آیین نامه  اجرایی قانون ورود و 

اقامت اتباع بیگانه«.
با این حال، در این روزها که وجود کرونا، برخی از واژه ها و 
شرایط سیاسی ـ اقتصادی کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار 
داده و تا حدودی موجب تغییر برخی از مرزبندی ها شده است، 
متاسفانه در ایران، استفاده از این لفظ به همراه تهدید به اخراج 
اجتماعی  فاصله گذاری  نکردن  رعایت  صورت  در  بیگانه  اتباع 
واکنش هایی  موجب  پیشوا،  فرماندار  عباسی  حسن  توسط 

می شود.
این  به  واکنش  در  افغانستانی،  نویسنده  رجایی  محمدسرور 
عبارت در نامه ای به فرماندار پیشوا در کانال تلگرامی خودش 
می نویسد: »آقای عباسی! به استناد تاریخ و فرهنگ و ارزش های 
که  اکنون  نیستیم.  بیگانه  اتباع  ما  مشترک،  مذهبی  و  دینی 
به ویروس کرونا قرار گرفته اند و جهان  ابتال  جهانیان در خطر 
دچار بهت سنگین شده است، چاره ی کار در همدلی و مهربانی 
است. اگر رعایت نکنیم، ویروس کرونا همه جا در کمین است. 

مشخص هم نیست که زودتر دست چه کسی را خواهد فشرد.«
این در شرایطی اتفاق می افتد که همسایه دیگرمان، ترکیه برای 
به  بازگشت  قصد  و  اقامت  ترکیه  در  که  الجزایری  مهاجران 
ارسال  برای  الجزایر  مخالفت  با  ولی  داشتند،  را  کشورشان 
هواپیما به ترکیه مواجه شده بودند، هواپیمای ترک را ارسال کرد 

تا مهاجران را به مقصد خود بازگرداند.
شیوع بیماری کرونا در ایران در روز پنج شنبه 2۹ بهمن ۱۳۹8 
با عوارض  بیمار مسن  با فوت دو  تأیید شد.  به صورت رسمی 
مورد  در  شایعاتی  قم  کامکار-عرب نیای  بیمارستان  در  تنفسی 
ابتالی آنان به ویروس کرونا شکل گرفت. با انجام آزمایش ها 
ابتالی آنان به کرونا تأیید شد. پس از آن در شهرهای مختلف 

شاهد تأیید موارد ابتال به ویروس کرونا بوده ایم.
در حالی که وزیر بهداشت سعید نمکی،در روز یکشنبه 4 اسفند 
۱۳۹8 در مورد منشأ این بیماری به خبرگزاری ها گفت: »طبق 
ناقلین چینی  از  پیدا کردیم که  را  منبع ویروس  بررسی هایمان 
بوده است و موارد آن در حال مشخص شدن است. همچنین یکی 
از فوتی ها در قم بازرگانی بود که از طریق پروازهای غیرمستقیم 

سفرهایی به چین داشته است.«

اما باز شاهد بودیم که برخی از دولت مردان دیواری کوتاه تر از 
عباسی،  اسداهلل  که  چرا  نکردند،  پیدا  بیگانه«  »اتباع  همین 
جلسه  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه   هیأت  سخنگوی 
رسانه ها چنین  به  بهداشت  وزیر  با  نمایندگان مجلس   غیرعلنی 
ابتال به کرونا در  بهداشت، عامل  گفت: »طبق گزارش وزارت 
ایران افرادی بودند که از مبادی خروجی غیرقانونی از پاکستان، 

افغانستان و چین به ایران آمده اند.«
این در حالی است اگر قرار بود منشا این شیوع مواردی باشد که 
فراگیری  اول  موج  شاهد  باید  می کند،  ذکر  مجلس  سخنگوی 
بیماری در استان های شرقی کشور بوده باشیم. نکته قابل تامل 
آمدهای  و  رفت  کمترین  شاهد  گذشته  سال  زمستان  که،  آن 

مرزی غیر مجاز در مرزهای شرقی کشور بوده ایم.
افغانستانی های  از  بسیاری  ایران،  در  کرونا  بیماری  شیوع  با   
مقیم ایران، با مشکالت بزرگی مواجه شدند که از جمله می توان 
به عدم پذیرش این بیماران در بیمارستان ها، دریافت هزینه های 
سنگین در هنگام ترخیص، عدم امکان ثبت نام برای غربال گری 
)برای آن دسته از مهاجرینی که مدارکی ندارند جمعیتی بالغ بر 
800 هزار نفر( و همچنین عدم فروش ماسک و لوازم ضدعفونی 
کننده از سوی  برخی داروخانه ها به مهاجرین افغانستانی اشاره 
برخورد  از  متعددی  گزارش های  شد  موجب  که  مواردی  کرد. 
تبعیض آمیز با مهاجران افغانستانی مبتال یا مشکوک به کووید۱۹ 

منتشر شود.
همین موارد بود که کار را به یک جدال دیپلماتیک کشاند تا آن 
جا که سفیر افغانستان در تهران نیز تاکید کرد: »شکایت هایی در 
شبکه های اجتماعی مبنی بر عدم پذیرش بیماران افغانستانی در 
بیمارستا  ن های ایران شده که سفارت »به دقت بررسی کرده و با 

مراجع ایرانی« در میان گذاشته است.«
در  بهداشت  وزارت  مسئولین  از  یکی  که  بود  علت  همین  به 
واکنش به این اخبار و انتشار دردنامه ی یکی از زنان افغانستانی 
در خبر آنالین در جایگاه پاسخگویی قرار گرفته و چنین گفت: 
»دکتر رضا رضایی، رییس اداره ی بودجه و اعتبارات معاونت 
پول  گرفتن  بر  مبنی  فاطمه  اظهارات  بهداشت،  وزارت  درمان 
اعالم  خبرآنالین  به  و  می کند  رد  را  همسرش  ترخیص  هنگام 
می کند که مبتالیان به کرونا در بیمارستان های مشخص شده از 

سوی وزارت بهداشت بالفاصله بستری می شوند.«
اما حقیقت فراتر از این هاست. مشکل افغانستانی های مقیم در 
ایران، برای امروز و دیروز نیست؛ قبل از آن که کرونا پایش را 
روانه ی  را  افغانستانی  مهاجران  از  بسیاری  و  بگذارد  ایران  به 
کشورشان کند هم انتقاداتی به روند رسیدگی به مشکالت آن ها 
وجود داشته است. از شناسنامه نگرفتن کودکانی که مادران شان 
ایرانی و پدران شان افغانستانی است تا هزاران مشکل اقتصادی 
و سیاسی که دولت ایران برای شان به وجود می آورد. با شیوع 
این  با  مقابله  برای  کشور  در  بهداشتی  وسایل  کمبود  و  کرونا 
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کرده  جدی تر  را  افغانستانی  مهاجران  درباره  بحث  ویروس، 
است.

در ادامه کشمکش های سیاسی بود که مهدی محمودی مدیرکل 
امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور و دبیر کمیسیون ساماندهی 
اتباع خارجی با تشریح اقدامات و خدمات کشورمان به اتباع 
کرونا،  بیماری  شیوع  کنترل  و  مهار  زمینه ی  در  افغانستانی 
اعالم کرد: سیاست جمهوری اسالمی ایران، پیشگیری از اعمال 
هر گونه تبعیض در ارایه خدمات و مراقبت های بهداشتی بین 
اتباع ایرانی و خارجی مقیم ایران است و در همین راستا، همه 
در  رایگان  صورت  به  کرونا  به  مبتال  خارجی  شهروندان 

بیمارستان های ایران درمان می شوند.
محمودی تاکیدکرد: در همین مدت، برای حدود 6 هزار خانوار 
کیت های  انواع  ایران  مهمان شهرهای  خارجی  ساکنان  از 
لباس  و  دست کش  عینک،  ماسک،  شامل  شخصی  حفاظت 
ضدعفونی  ژل  مایع،  صابون  نظیر  بهداشتی  تجهیزات  ایزوله، 
کننده و دارو و کمک های نقدی و معیشتی تامین و پرداخت 
شده است. همچنین به طور مداوم از مهمان شهرها و اردوگاه های 
از آن ها  به عمل می آید و تست تب سنجی  مراقبتی، سرکشی 

انجام می شود.
محمودی تا آن جا پیش می رود که از قدردانی حنیف اتمر وزیر 
دلیل  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  از  افغانستان  خارجه ی  امور 

اقدامات بشردوستانه جمهوری اسالمی خبر می دهد.
اما این مطالب در حالی  بیان می شود که به عنوان نمونه حسن 
آشناگر،  علیرضا  پیشنهاد  با  ایران  جمهور  رئیس  روحانی، 
استاندار سمنان مبنی بر رایگان شدن پروسه درمانی مهاجران و 
اتباع مبتال به کرونا در این استان، در حالی موافقت می کند که 

بیش از یک ماه از بحران کرونا در کشور گذشته بود.
وزارت  رسانی  اطالع  مرکز  رئیس  جهانپور  کیانوش  همچنین 
بهداشت ایران درباره ی درمان کووید۱۹ در میان اتباع خارجی 
و به خصوص اتباع افغانستان در ایران گفته بود: »اتباعی که از 
قبل به صورت قانونی در کشور هستند مانند هموطنان خودمان 
برخوردار  کرونا  درمان  برای  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  از 
می شوند و اگر بیمه داشته باشند از خدمات بیمه ای نیز استفاده 
کشور  یا  افغانستان  اتباع  قانونی  غیر  حضور  اما  می کنند، 
دیگری برای درمان به کشور در این شرایط که خودمان درگیر 
به کشور  افراد  این  و  نیست  قبول  قابل  هستیم  کرونا  بحران 

خودشان مرجوع می شوند«.
همه کشمکش ها در حالی اتفاق می افتد که مطابق آماری که 
سفارت  در  مهاجران  امور  وزارت  نماینده ی  حجازی،  ابراهیم 
 50 که  می دهد  نشان  است  کرده  اعالم  تهران  در  افغانستان 
مهاجر افغان بر اثر ویروس کرونا در ایران جان باخته و حدود 

۱00 مهاجر دیگر افغان به این ویروس مبتال شده اند.
این در شرایطی است که مرگ بسیاری از بیماران کرونایی که  
عناوین  با  هستند،  ساکن  خودشان  کشور  در  و  بوده  ایرانی 
دیگری از جمله مشکالت تنفسی حاد ثبت می شود. این جاست 
این 40  اسالمی در  از عملکرد جمهوری  نتیجه ای که  تنها  که 
سال می توان گرفت این است که حکومتی که مردم خود را به 
مسافران  و  مهاجران  به  نمی تواند  هرگز  نمی شناسد،  رسمیت 
دیگر کشورها احترام بگذارد. این حقیقتی است که شاید مردم 
از  بسیاری  ساکنان  اما  شده اند،  مواجه  آن  با  تازگی  به  ایران 
با  ایران  مردم  از  قبل تر  خیلی  افغانستان  جمله  از  کشورها 

گوشت و پوست خود این درد را حس کرده بودند.
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اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان
از  بسیاری  میان  در  کرونا  ویروس  گسترش  با  همزمان 
باره دچار شوکی بزرگ شد و جنبه های  کشورها، جهان یک 
و  تحوالت  دنیا  مردم  از  بسیاری  روزمره ی  زندگی  مختلف 
دگرگونی های چشمگیری به خود دید. به طوری که بسیاری از 
صاحب  نظران اعتقاد دارند بروز چنین تغییرات همه جنبه ای   از 

جنگ جهانی دوم به بعد سابقه نداشته است. 
شاید بتوان گفت مهم ترین و اصلی ترین پیامد ناشی از ویروس 
کارها  و  کسب  بی سابقه ی  رکود  کار،  بازار  تغییرات  کرونا، 
نتیجه ی چنین  در  باشد.  اقتصادی جهان  نظم  بر هم خوردن  و 
بحران های غیر قابل پیش بینی، بسیاری از معادالت اقتصادی 
در سراسر کره ی زمین به هم خورد و به تبع آن تأثیرات مخرب 
و گاه مثبتی را بر کسب و کارهای داخلی و بین المللی بر جا 
ویروس  این  بودن  ناشناخته  علت  به  این،  بر  عالوه  گذاشت. 
نا معلوم بودن آخر و عاقبت بحران جهانی ناشی از  کذایی و 
آن، هنوز برآورد ضررهای به وجود آمده به سادگی امکان  پذیر 

و  کسب  از  بسیاری  آینده ی  انداز  چشم  مساله  این  و  نیست 
کارها را در پرده ای از ابهام فرو برده است. 

همزمان با گسترش این ویروس، دولت های درگیر این اپیدمی، 
را  موضوع  اهمیت  که  کردند  درخواست  کشورشان  مردم  از 
جدی گرفته و فاصله  گذاری اجتماعی را به عنوان رکن اساسی 
جلوگیری از گسترش بیماری رعایت کنند. در نتیجه بسیاری 
چارچوب  در  زندگی  و  شد  محدود  مردم  آمدهای  و  رفت  از 

قرنطینه شکلی دیگر به خود گرفت. 
بسیاری  وضعیت  کارها،  و  کسب  از  برخی  رکود  کنار  در 
آمده  وجود  به  شرایط  و  داشته  رشدی  به  رو  روند  مشاغل  از 
به  است.  آورده  فراهم  را  آن ها  بیشتر  چه  هر  رونق  موجبات 
به دست  بازار آنالین را  توانستند نبض  خصوص مشاغلی که 
بگیرند و با درک وضعیت موجود بحران را مدیریت کنند. به 
از آب گل   توانستند  که  همان هایی هستند  این ها  دیگر  بیانی 
خویش  حیات  به  و  بگیرند  ماهی   ممکن  نحو  بهترین  به  آلود 

ادامه دهند!

بازار آنالین و نقش آن در کاهش شیوع ویروس 
جهان  حاضر،  حال  در  که  مساله هایی  مهم ترین  از  یکی  شاید 
را به سوی یک تغییر اساسی پیش برده است، تغییر الگوهای 
باشد.  کار  بازار  شیوه های جدید  به سوی  کار  و  سنتی کسب 
جهان  مردمان  زندگی  به  اینترنت  ورود  از  سال  ده ها  اگرچه 
می گذرد و زندگی بدون آن برای همه ی ما تقریبا ناممکن به 

کرونا؛ پیروزی بازار آنالین بر بازار کار سنتی  	
اجتماعی

پانیذ  قهرمانی
فعال دانشجویی
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نظر می رسد اما شاید بتوان گفت هرگز تا این اندازه، مراوادات 
از راه دور و حضور غیر فیزیکی افراد در اجتماع و محل کار، 
به عنوان یک ضرورت مهم احساس نشده است. این در حالی 
است که نه صرفا کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در 

حال توسعه نیز لزوم این تغییر را به خوبی دریافته اند. 
به این صورت که شیوع ویروس کرونا، در وهله ی اول موجب 
رکود کسب و کارهای سنتی شد. چرا که این نوع از کسب 
و کارها به هیچ گونه روش جایگزینی برای ارائه محصوالت و 
خدمات خود دسترسی نداشتند. در این میان فعالیت هایی نظیر 
رستوران داری، گردشگری، هتل داری، حمل ونقل در حوزه های 
مورادی  سایر  و  خرید  مراکز  هوایی،  ریلی،  زمینی،  مختلف 
است،  اجتناب  قابل  غیر  اجتماعات  شکل گیری  آن ها  در  که 

بیشترین آسیب را دیده اند.
رشد  موجب  آن  از  استفاده  و  اینترنت  به  دسترسی  مقابل  در 
استارت آپ ها و کسب و کارهای آنالین چه در سطح خرد و 
چه در سطح کالن شده است. به عنوان مثال در چنین شرایطی 
بسیاری از فروشگاه ها، کارگاه ها و مراکز فروش کاال به جهت 
پرهیز از تماس رو در رو، بیش از گذشته به فروش آنالین روی 
آورده اند. در مقابل مصرف کنندگان نیز در بسیاری از موارد از 
این امکانات آنالین استقبال کرده و بسیاری از خریدهای خود 

را به صورت اینترنتی انجام می دهند. 
سبک  سوی  به  افراد  زندگی  سبک  تغییر  با  همزمان  واقع  در 
زندگی دور از جمع و به صورت قرنطینه و همچنین ضرورت 
با این که بسیاری از مشاغل از بین  فاصله گذاری اجتماعی، 
نیز  مشاغلی  شدند،  مواجه  رکود  با  کم  دست  یا  و  رفته اند 
ویژه  به  دنیا  روز  تکنولوژی  و  مصنوعی  هوش  از  توانستند 
راه کارهای آنالین و اینترنتی بهره بگیرند و با کمک بهره گیری 
از فناوری های مدرن، خود به روز کرده و همچنان سرپا باقی 
موجودات  بقای  تنها جنگ  کرونا  ویروس  حقیقت  در  بمانند. 
قوی تر و ضعیف تر نبود بلکه تنازع اصلی بین دو پدیده ی جدید 
حضور  بدون  ماندن  زنده  که  جایی  گرفت.  صورت  قدیم  و 
بقای ساکنین  ادامه ی  افراد در جامعه، شرط  فیزیکی و مداوم 

زمین است.  

نقش بازار آنالین در دوران کرونا
گذشته از سهولت انجام فعالیت ها به صورت آنالین، این نوع 
بازار توانسته است به دو صورت بر کنترل شیوع این ویروس 

تاثیرگذار باشد.
با  بازار  این  خانگی،  قرنطینه ی  لزوم  به  توجه  با  که  این  اول 
تشویق افراد به خانه ماندن و عدم حضور در مناسبات اجتماعی 
اماکن  به  را  افراد  مرور  و  عبور  میزان  است  توانسته  معمول، 
شلوغ نظیر فروشگاه ها و مراکز خرید پر جمعیت محدود کند، 
بیماری در سراسر  به سزایی را در کنترل  این کار نقش  با  و 
جهان داشته باشد. اگرچه این شیوه به خصوص در کشورهای 

در حال توسعه چون ایران چندان نهادینه نشده و با محدودیت 
های زیادی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد همراه است اما 

نقش آن را در دوران کرونا نمی توان دست کم گرفت.
دوم این که با رواج و افزایش محبوبیت پرداخت های آنالین 
ATM  و حتی چک  و استفاده از روش های پرداخت نقدی، 
این روزها پول های  یافته است. در واقع در  به شدت کاهش 
ناقل های شیوع  از مهم ترین و اصلی ترین  به عنوان یکی  نقد 
پرداخت های  بنابراین  و  می شوند  محسوب  کرونا  ویروس 
به عنوان منبع ویروس  از مبادالت نقدی پول  آنالین توانسته 

جلوگیری کند. 

سایر مزایای استفاده از بازار آنالین
دسترسی به بازار و مشتریان گسترده؛ به نظر می رسد مهم ترین 
امتیاز گسترش بازار آنالین برای فروشندگان این است که در 
فروش اینترنتی و آنالین محدودیت جغرافیایی چندانی وجود 
جغرافیایی  محدودیت  کمترین  با  می تواند  فروشنده  و  ندارد 
در جهت عرضه ی محصوالت  و خدمات خود وارد عمل شود. 
و  مشتریان  از  گسترده ای  حجم  به  دسترسی  امر  این  نتیجه ی 
به فروش سنتی  به تبع آن رشد سود حاصل از فروش نسبت 
اتفاقی  چنین  که  دارد  وجود  احتمال  این  اگرچه  بود.  خواهد 

نیازمند زمان بیشتری باشد.
بازارهای  و  دیجیتال  تجارت  جدید؛  کاری  فرصت های  ایجاد 
آنالین توانسته اند برای بسیاری از افراد جامعه فرصت کاری 
مدیریت  که  کسانی  برای  مثال  عنوان  به  کنند.  ایجاد  جدید 
آنالین  فروش  منظور  به  را  فروشگاه ها  اجتماعی  شبکه های 
از  است.  شده  فراهم  مساعدی  کاری  فرصت  دارند  عهده  بر 
برای  واسطه  به عنوان  که  افرادی  و  پیک ها  انواع  دیگر  طرفی 
فروشگاه ها کار می کنند و سعی دارند کاالی مورد نظر مصرف 
کنندگان را در نقاط مختلف شهر به دست مشتری برساند امکان 

فعالیت بیشتری فراهم شده است.

چالش های بازار آنالین ایران در زمان کرونا
اینترنت در ایران از بدو ورود تا زمان حاضر همواره با چالش ها 
و محدودیت های بسیاری رو به رو بوده است. این محدودیت ها 
فرهنگی  نظر  از  چه  و  گذاری  قانون  و  سیاسی  جنبه ی  از  چه 
بوده  جامعه  افراد  از  بسیاری  دغدغه ی  و  توجه  مورد  همیشه 
است. به خصوص در حال حاضر که به علت گسترش ویروس 

کرونا ضرورت دیجیتالیزه شدن امور مختلف ضروری است.
زیر  عنوان  به  نیز  آنالین  فروش  و  خرید  و  اینترنتی  بازار 
مجموعه ی خدمات دیجیتال در ایران ناچار است با چالش هایی 
بتواند وضعیت  بلکه  تا  کند  نرم  پنجه  و  دست  دست،  این  از 

مساعدی را برای خود فراهم آورد.
به طور کلی چالش هایی که بازار آنالین در ایران با آن مواجه 
است را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: اول محدودیت های 
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زیرساختی و اینترنتی در کشور و دوم محدودیت های فرهنگی. 

محدودیت های زیرساختی بازار آنالین:
سرعت  نداشتن  ایران،  در  ساختی  زیر  محدودیت های  جمله  از 
بسیاری  طرفی  از  است.  مناسب  باند  پهنای  و  اینترنت  کافی 
هستند  فیلتر  تلگرام  و  فیسبوک  همچون  تعاملی  رسانه های  از 
با دشواری  را  افراد  از  بسیاری  آنالین  امر کسب و کار  این  و 
از  محدودی  تعداد  دسترسی  این ها  بر  عالوه  است.  کرده  همراه 
گوشی های  به  افراد  از  بسیاری  است.  اینترنت  به  جامعه  افراد 
هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند. بنابراین نمی توانند به راحتی 
و  کاال  خرید  مراکز  اپلیکیشن های  و  فروشگاه ها  وب سایت   به 
خدمات دست یایند. از طرف دیگر گران بودن خدمات اینترنتی 
در  کاربران  برای  را  مشکالتی  نیز  موبایل  اینترنت  خصوصا 

سرتاسر کشور به وجود آورده است.

محدودیت های فرهنگی بازار انالین:
زیرساختی  محدودیت های  اندازه ی  به  فرهنگی  محدودیت های 
همچون سرعت پایین اینترنت از اهمیت باالیی برخوردار است. 
یکدیگر  به  خریدار  و  فروشنده  متقابل  اعتماد  اصلی  مساله ی 
است. متاسفانه بسیاری از خریداران از کیفیت پایین محصوالت 
بر  مانع مهمی  این مساله  دارند.  اجناس شکایت  باالی  و قیمت 
به حساب می  آید. در موارد زیادی دیده شده  آنالین  سر خرید 
است که فروشندگان در تبلیغات خود، از ارائه ی تصاویر واقعی 
اجتناب می ورزند و هنگامی که کاال به دست خریدار می رسد با 
چیزی خالف آن چه که انتظارش را داشته است مواجه می شود. 
بازار  در  فیزیکی  به طور  مایلند  از خریداران  بسیاری  بنابراین 
قیمت  و  کیفیت  با  اجناس  به  بتوانند  تا  باشند  داشته  حضور 

مناسب دسترسی پیدا کنند. 
عالوه بر این، بسیاری از فروشندگان خصوصا سوپرمارکت های 
آنالینی که بعد از ارسال کاال پول خود را دریافت می کنند، از 

تماس ها و سفارش های غیر واقعی شکایت دارند. 
مشکل دیگر سرعت پایین ارسال محصوالت است. این مشکل 
همچنان در ایران وجود دارد و حتی فروشگاه هایی که در زمینه ی 
فروش آنالین سابقه دارند نیز در این زمینه همچنان کند هستند. 
کرده  ایجاد  اختالل  آنالین  بازار  پیشرفت  در  خود  مساله  این 
است. اختاللی که به نظر می رسد جنبه ی فرهنگی داشته باشد.   

آینده ی مشاغل  آنالین در دوران پسا کرونایی
مثبت  جنبه های  بر  اقتصاددانان،  و  نظران  صاحب   از  بسیاری 
کسب و کار آنالین به خصوص در دوران پساکرونا امیدوارند. 
سبک  پساکرونا  دوران  در  که  دارد  وجود  امید  این  واقع  در 
با  آن ها  کار  و  کسب  شیوه ی  همچنین  و  جامعه  افراد  زندگی 

همین روال، دستخوش تغییرات چشمگیری شود. 
که  این  با  هستند.  بین  خوش  آنالین  بازار  آینده ی  به  بسیاری 
تعدادی از این تغییرات می تواند جنبه ی منفی هم داشته باشد. به 
عنوان مثال این احتمال وجود دارد زمینه برای حذف جمعی از 
کارگران خصوصا بخش خدمات فراهم شود و همچنین بخشی از 
الیه های میانی مدیریت از بین برود و در این میان افراد زیادی 
بیکار شوند. اما به هر حال ایجاد فرصت های شغلی جدید و رونق 

بسیاری از مشاغل اینترنتی را هم نمی توان نادیده گرفت. 
یافتن آمادگی الزم  از همه ،  بازار، بیش  اهمیت دیجیتالی شدن 
بحران هایی  است.  دیگر  احتمالی  بحران های  با  مواجهه  برای 
چنین  در  را  افراد  که  دیگر  اپیدمی های  و  زلزله  سیل،  چون 

وضعیت هایی به احیای کسب و کارشان امیدوار می کند.
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هم  مسئولین  نیست.  پاسخگو  مملکت  در  کسی  می گوید 
تخصص و شایستگی حضور در موقعیتشان را ندارند. دکتر 
مصطفی اقلیما تصریح می کند که »اگر به مشکالت جامعه 

نرسیم، انفجار در ایران خواهیم داشت.«
دکتر مصطفی اقلیما، پدر مددکاری و رئیس انجمن علمی 
در  صلح  خط  ماهنامه ی  است.  ایران  اجتماعی  مددکاران 
از  قدری  تا  رفته  او  سراغ  به  میهن مان  کرونایی  روزگار 
تاثیرات اجتماعی کرونا بر ایران بداند. اما اقلیما می گوید 
که »قبل از این که کرونا بشود، ما همه چیزمان داغان بود! 

ربطی به کرونا نداشت.«
این استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر ایرانی همچنین در 
پاسخ به پرسشی در خصوص آسیب های اجتماعی در ایران 
در  آسیب  همه  این  که  »جامعه ای  که  گفت  صلح  خط  به 
آن هست، آدم هایش همین مشکالت را دارند. هیچ وقت 
تا زمانی که  نمی تواند جامعه ی سالمی را درست کند.  هم 
برنامه ریزی اش  نشود،  درست  جامعه  آن  ساخت های  زیر 

درست نشود، شما توقع نداشته باشید آسیب های اجتماعی 
آن افزایش پیدا نکند.«

مشروح گفتگو با دکتر مصطفی اقلیما، پدر مددکاری ایران 
را در ذیل می خوانید:

و    شغلی  فرصت های  بردن  بین  از  با  کرونا  بحران 
تاثیر منفی جدی روی اقتصاد کشور، فقر را به صورت 
چشم گیری گسترش داده است. طبق آمار منتشر شده 
توسط مرکز پژوهش های مجلس 2 الی 6 میلیون نفر بر 
اثر کرونا بیکار شده اند که اکثرا از کارگران هستند و 
همچنین با توجه به رویت ناپذیر بودن کارگران روزمزد 
و بدون قرارداد از نظر کارشناسان حدود 8 میلیون نفر 
از  مناسب  حمایت  عدم  شود.  افزوده  آمار  این  بر  باید 
نیز  باال که ممکن است سرپرست خانواده  این جمعیت 
تبعات اجتماعی را رقم خواهد زد؟ موج در  باشند، چه 
حال گسترش فقر چه اقشاری در بافت اجتماع را بیشتر 
چه  شما  نظر  از  آن  اجتماعی  پیامدهای  و  گرفته  نشانه 
مورد  اقشاری  چه  برای  آسیب هایی  چه  بود؟  خواهد 

انتظار است؟

همه ی دنیا و نه تنها ایران را نگاه کنید. آمریکا برای پنج ماه، 

  امکان دارد که شاهد اعتراض در جامعه باشیم؛  	
در گفتگو با دکتر مصطفی اقلیما 

گفتگو از سیامک مالمحمدی

گفتگو
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سه هزار میلیارد دالر بودجه گذاشته بود تا به کسانی که کار 
نمی کنند بدهند. کارگران و کسب و کارهای کوچک شان را 
تامین بکنند تا بعد از حل مسئله بر سر کارهای شان برگردند. 
دولت این قدر برای این مسئله بودجه گذاشت. اما فکر کنید 
که در کشوری مثل ایران تورم قبل از آمدن کرونا کوالک 
تحصیل  درصد  هشتاد  بود،  سرسام آور  بیکاری  می کرد، 
کردگان ما بیکار بودند. یک سری کارخانه ها هم بسته بودند. 
می توانیم ۱5  فقط  که  کرد  اعالم  دولت  چنین وضعیتی  در 
درصد حقوق ها را افزایش بدهیم. از سویی دیگر مثال اجاره 
دچار  مردم  کرد.  پیدا  افزایش  درصد  پنجاه  تا  چهل  خانه ها 
آسیب بودند و این آسیب ها مسائلی را آفرید. دزدی فراوان 
کارهای  انواع  شد.  زیادتر  تجاوز  شد.  زیادتر  اعتیاد  شد. 
خالف افزایش پیدا کرد. حاال در چنین شرایطی کرونا آمد. 
دولت چه می تواند بکند؟ دولت تنها کاری که کرد گفت که 
ایشان  به  را زودتر  ندارد  و  دیده  یارانه ی قشری که آسیب 
می دهیم. یعنی پول خودمان را به خودمان دادند. من تا یک 
سال دیگر هم این پول را ندارم. یعنی آن مبلغی که طرف 
را  آن  ندارد.  را  آن  ماه  این  سر  از  دیگر  می گرفت،  یارانه 
پیشتر گرفته و خرج کرده است. این یعنی این فرد نان برای 
خوردن هم ندارد. تنها کمکی که دولت کرد این بود که پول 
و  پول  هیچ گونه  که  و گفت  داد  به خودم  زودتر  را  خودم 
حمایت دیگر نداریم بدهیم. خب این از دولت که نمی شود 
روی آن حساب کرد. می بینید که دالر باال رفته و به همان 

نسبت بقیه چیزها در مملکت گران شده است. 
دولت به انتهای زمان کارش رسیده است. کرونا هم نمی شد 
فرقی نمی کرد. کال دولت هایی که در ایران کار می کنند در 
یک سال آخر با فاجعه روبرو هستند. االن هم دولت منتظر 
است که این روزها سریع تمام شود و کاری نکند و بگذارد و 
برود. زمان آقای احمدی نژاد هم همین بود. آن آخرش خیلی 
برای ما فاجعه شد. االن هم بدتر از آن شده. همه چیز از هم 
پاشیده و کسی نیست که در ایران مشکل نداشته باشد. کاری 
قیمت  به  نگاهی  بسته اند. شما  نمی شود کرد. کارخانه ها  هم 
خودرو بیاندازید. آن را باال بردند و دومرتبه پایینش آوردند. 
آن هایی که در بورس شرکت کردند هم موجودی شان صفر 
می شود. سود بانکی هم کاهش یافت. وقتی تورم در مملکت 
45 درصد است، منی که سود ۱5 درصد می گیرم، یعنی 25 
بین رفته است. یعنی آن هایی که  از  تا ۳0 درصد پول من 
پول در بانک ها هم دارند که سود هم می گیرند، دارند ضرر 

می دهند. همیشه ما می گوییم دولت باید کاری بکند. 
آسیب های اجتماعی چرا افزایش پیدا کرده؟ چون آدم ها کار 
خودشان رو انجام ندادند و هر کسی آمده، کار را به بعدی 
سپرده. من یادم هست که موقعی که رئیس جمهور خطاب به 
دولت قبل سخنرانی می کرد که شما پدر مردم را درآوردید 

نابود کردید. حال خودش دوباره همان کارها  و مملکت را 
را تکرار می کند. خب در این شرایط خیلی طبیعی است که 
چرخ مملکت نچرخد. اگر به همین صورت پیش برود، کرونا 
می افتد.  اتفاق  ایران  در  بیکار  افراد  انفجار  بشود،  تمام  هم 
سروصدای مردم هم بلند می شود. وقتی مردم بیکار باشند و 
فشار به آن ها بیاید، در خیابان راه می افتند. ما همیشه گفتیم 
فقیر  قشر  جواب گوی  باید  موقع  آن  نکنیم،  توجه  اگر  که 
جامعه باشیم که بر می خیزند. ما هفته ی اولی که کرونا شروع 
دریافتیم  و  پرسش کردیم  و  تحقیق  اینترنت  از طریق  شد، 
مشکالت  و  بیکاری  افراد  درصد  شصت  باالی  مشکل  که 
وزارت  دفتر  به  ما  عینا  را  گزارش  همان  است.  اقتصادی 
رهبری  نزد  جمهور  رئیس  وقتی  همیشه  فرستادیم.  کشور 
می رود، دو رهنمود ایشان به او می کند. یکی شایسته ساالری 
و بعد هم می گوید پاسخگویی. می گوید که کسی باید سرکار 
بیاید که شایسته ی آن کار باشد و در مقابل مردم پاسخگو 
باشد. متاسفانه ما هیچ وزیری و هیچ رئیس جمهوری تا حال 
نداشتیم که شایسته باشد و در مقابل مردم پاسخگو. هرکسی 
در  به روز  نکرده است. روز  رفته و هیچ کاری هم  و  آمده 
است  درست  حاال  است.  شده  بدتر  ما  وضع  سال  چهل  این 
تحریم هستیم، اما رئیس جمهور باید این ها را نگاه کند. او 
مملکت را می بیند. باید بداند که چه طور کارش را جلو ببرد. 
متاسفانه به دلیل این که هیچکدام از این مسئولین تخصص 
در کار خودشان ندارند، شاید نباید بیش از این توقع داشت. 
من یک مثال کوچک برای تان از سازمان بهزیستی می زنم. 
و  مسئول  که  است  سازمانی  تنها  کشور  بهزیستی  سازمان 
متولی آسیب های اجتماعی در کشور است. یعنی هیچ ارگان 
دیگری مسئول نیست سازمان بهزیستی مسئول است. وقتی 
رئیس سازمان بهزیستی یک متخصص اعصاب است، اصال 
مشکل را نمی داند. حال او آمده و طرحی برای مراکز مثبت 
زندگی آورده. چه کسی این ها را باز می کند؟ آدم هایی که 
این مراکز  دارند را چه کسی رسیدگی می کند؟ در  مشکل 
دکتر ندارند. چون پول ندارند. بعد این مراکز جواب نمی دهد 
چرا؟  می رود.  بین  از  کارکنان  انرژی  و  تالش  همه  این  و 
ساالری  شایسته  مورد  در  رهبر  که  طور  همان  این که  برای 
پاسخگو  بهزیستی  سازمان  رئیس  بود،  گفته  پاسخگویی  و 
نیست. شما کسی را شهردار تهران می گذارید که بیست سال 
در شهرداری تهران کار کرده باشد تا مشکالت شهر تهران را 
بفهمد. بعد شهردار را فردی می گذارند که معماری خوانده از 
مشکالت شهری هم هیچ نمی داند. این آدم از شهرداری چه 
می داند؟ مشکل این است که شایسته ساالری و پاسخگویی 
در مملکت ما نیست. در همه ی جای دنیا یک رئیس جمهور 
این  در  اما  باشد.  جوابگو  باید  می آید  پیش  مسئله ای  وقتی 
مملکت از هیچ کس جواب نمی خواهند. طرف را از وزارت 
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صنایع بر می دارند  و در وزارت رفاه می گذارند. خب تو که 
وزارت صنایع را خراب کردی، می خواهی بروی آن جا چه 
کار کنی؟ از این وزارت خانه می رود و در آن وزارت خانه 
وزیر می شود وزیر! خب معلوم است. هیچ کدام تخصص و 

شایستگی کار خودشان را ندارند. 
ما اگر به شایسته ساالری توجه کنیم و حواسمان به نیروی 
کارمان باشد و حداقل حقوق که زندگی اش بگذرد را به او 
االن در همین وضعیت  بدهیم، کار درست می شود. همین 

کرونا، پنجاه درصد خبرنگاران را بیرون کرده اند. 
درختی که کرمو باشد، میوه سالم نمی تواند بدهد. جامعه ای 
که این همه آسیب در آن هست، آدم هایش همین مشکالت 
نمی تواند جامعه سالمی را درست  را دارند. هیچ وقت هم 
کند. تا زمانی که زیر ساخت های آن جامعه درست نشود، 
باشید  نداشته  توقع  شما  نشود،  درست  برنامه ریزی اش 

آسیب های اجتماعی آن افزایش پیدا نکند. 

شما به نوعی اعتراضاتی را در آینده پیش بینی کردید.   
آیا ممکن است که باز هم شاهد اعتراضات سراسری و 

مردمی باشیم؟

مسائل  متخصص  من  ببینید! 
آسیب های  و  هستم  اجتماعی 
داخل کشور را می شناسم. جاهایی 
مجلس  پژوهش های  مرکز  مانند 
و  می رسد  دستشان  به  آمارها  که 
همه  هستند،  متخصص  که  افرادی 
گفته اند که امکان این که اعتراض 
طبیعی  باشیم  شاهد  جامعه  در  را 
است. شما وقتی کار نداری، کرایه 
همه چیز  بدهی،  نمی توانی  را  خانه 

گران می شود، خود به خود این اعتراضات به وقوع خواهد 
نتوانی حداقل زندگی  پیوست. در هر جای دنیا، وقتی که 
مردم  شدن  بلند  می شوند.  بلند  مردم  کنی،  تامین  را  مردم 
ناشی از اعتراض به حکومت نیست. بلند شدن شان به این 
با  نمی چرخد. مشکل شان  زندگی شان  که چرخ  است  دلیل 
را  مردم  حرف  ما  ندارد!  حکومت  به  ربطی  است،  دولت 
بلند  مردم  وقتی  که  می کنند  فکر  افراد  می فهمیم.  اشتباه 
می شوند و داد می زنند، می خواهند حکومت عوض شود. هر 
بلند  باشند  گرسنه  مردم  وقتی  بیاید،  هم  دیگری  حکومت 
می شوند. مردم بلند می شوند چون کسانی که راس کارند، 
بلند  که  اسالم  علیه  بر  مردم  نکرده اند.  برای شان  کاری 
نکرده.  کار  آقا  این  می گویند  مسلمان اند.  مردم  نمی شوند. 
حرفی  اسالمی ام.  دولت  نماینده ی  من  می گوید  هم  آقا  آن 

علیه ی من می زنید، علیه اسالم می زنید! اما در واقعیت امر، 
هیچ کس علیه دین بلند نشده.

پدرش  به  شود،  عصبانی  حدی  تا  اگر  خانه  در  بچه  ببینید 
عصبی  که  کنید! کسی  نگاه  را  دعواها  می دهد.  فحش  هم 
می شود، بر سر پدرش داد می زند. وقتی مردم عصبانی اند، 
معلوم است که علیه باالترین آدم نظام هم حرفی بزنند. داد 
بدهد.  انجام  برای شان  و کاری  بفهمد  او  می زنند که شاید 
نه این که با او مشکل شخصی دارند. مشکل ما با کسانی 
با  من  است.  مسئولین  یعنی  جمهورند  رئیس  و  وزیر  که 

روحانی ای که در قم می نشیند مشکلی ندارم.
حرف مردم را درست بفهمیم و نخواهیم که جوسازی کنیم. 
مشکل ما این است که مسئولینی که سرکار هستند، حرف 
را برعکس می زنند. می گویند مردم این طور کردند، پس 

بزنیم پدرشان را در بیاوریم! 

روابط    موجود،  گزارش های  به  توجه  با  دکتر!  آقای 
عاطفی درون خانواده ها طی بحران کرونا و پس از آن 
چیست؟  شما  نظر  دید.  خواهد  آسیب  و  دیده  آسیب 

ریشه ها چه هستند و تبعات احتمالی چیست؟

دوست  مسئولین  ما  کشور  در 
دارند بگویند مردم ما افسرده اند و 
مشکل دارند. اما نگویند که مشکل 
مشکلی  مردم  مردم.  نه  هستیم  ما 
ندارند. ببینید بحثی در روان شناسی 
تا  صبح  من  که  وقتی  هست؛ 
را  بچه ام  و  زن  می کنم.  کار  شب 
نمی بینم. دیگر آن ها را نمی شناسم 
که هستند. سر موضوعی بدون این 
چیست  همدیگر  منظور  بدانیم  که 
ما  مردم  برای  ُحسنی  یک  کرونا  این  می شود.  دعوای مان 
داشت. آدم ها در خانه ماندند. خانواده ها با هم جر و بحث 
به آن جا رسیدند که همسرشان  اما  کردند و دعوا کردند. 
را شناختند. فهمیدند که آن ذهنیتی که از همسرشان داشتند 
را  او  تازه  نبوده. چون  می کردند  فکر  که  آنی  بوده.  اشتباه 
شناخت.  را  او  حاال  نمی شناخت.  را  پدرش  بچه  شناخته. 
به خانه  پدر بچه خودش را شناخت. چون قبال شب وقتی 
اتفاقا کرونا از این نظر در  می آمد که آن ها خواب بودند. 
اتفاقا مثال درمورد خیلی از  کشور ما مشکلی ایجاد نکرد. 
بگیرند، من  از هم طالق  زن و شوهرهایی که می خواستند 
تو این مدت پرسیدم و گفتم چه کرده اید؟ گفتند ما با هم 
صحبت کردیم و چقدر خوب شد و آشتی کردیم. من اشتباه 
فکر می کردم. شما به من می گفتی اشتباه است اما من قبول 
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نداشتم. اما حاال همسرم را شناختم. 
اما  می شود!  کم  ما  طالق  آمار  که  می دهم  قول  شما  به  من 
مشکلی که بعد از کرونا به وجود می آید، بیکاری است. فقر 
خانواده است. االن این ها رابطه شان با هم درون خانه خوب 
هم سرسام  قیمت ها  بدهند.  ندارند  را  خانه  ولی کرایه  شده، 
عصبانیت  و  فریاد  و  داد  اگر  این  از  بعد  می رود.  باال  آور 
و  بیکاری  نکرد.  کاری  کرونا  و  نیست  کرونا  مال  ببینیم، 
فقر است که مسئله ساز است. فردی که پرخاشگر می شود، 
همه می گویند بیمار است. اما این آدم مسئله دارد. تا حرف 
بی حال  ندارد  کار  طرف  است.  افسرده  می گویند  می زنیم 

می خواهد  است.  نشسته  خانه  در 
باز  ندارد.  پول  ولی  بیرون  برود 
است.  شده  افسرده  می گویند 
برود؟  کجا  است.  بی حوصله  نه 
اتفاقا  نیست.  برایش  هم  کاری 
در  ماندن  این  با  و  مدت  این  در 
خانه همبستگی خانواده زیاد شد. 
ماه  سر  همبسته  خانواده  این  اما 
بدهد. وقتی کار  باید کرایه خانه 
از  بعد  سال  هر  بکند؟  چه  ندارد 
عید معموال ده، بیست درصد افراد 
قراردادها  چون  می شوند  بیکار 

باطل می شد. بعد می گشتند و یک کاری پیدا می کردند. اما 
االن چهل پنجاه درصد بیکار شدند. کارخانه ها تعطیل کردند. 

فقط ایران هم نیست. کشورهای دیگر هم همین است.
خب همین بیکار شدن موجب می شود که فرد عصبی بشود 
و داد بزند. کسی هم نیست که حقش را به او بدهد. مشکلش 
اگر کار  دنیا گفتند  تمام  است.  و کار  اقتصادی  هم مسائل 
نکنند اخراج شان نکنند. ما چه کردیم؟ هیچ! دولت ما گفت 
که پول مردم را به خود مردم می خواهد بدهد. تازه بهره هم 

می خواهند بگیرد! 

کشورهای    مثل  ما  دولت  که  می گویند  برخی  البته 
بتواند  که  نداشت  را  این  توان  یافته  توسعه  و  صنعتی 
حمایت های همه جانبه بکند. آیا از نظر شما چنین ادعایی 

درست است؟

آن  مردم  با  ما  مردم  ندارم.  قبول  را  این  اصال  من  خیر. 
بشود،  کرونا  که  این  از  قبل  همچنین  دارند.  فرق  کشورها 
تورم  نداشت.  کرونا  به  ربطی  بود!  داغان  چیزمان  همه  ما 
شایسته  نبود  مسئله  نیست.  کرونا  مال  درصد  پنجاه  چهل، 
ساالری است. کسی که کاری را می گیرد، باید تخصص در 
آن کار داشته باشد. وقتی کسانی که در دوران قبل هم وزیر 

می شود  همین  می شوند،  مسئول  نکردند،  کاری  ولی  بودند 
آن  به  دولت  این  از  سال  چهل  این  در  آدم ها  می بینیم.  که 
دولت رفته اند. خب معلوم است همین می شود. اگر مسئولین 
درستی داشتیم، دچار کمبود نمی شدیم. االن هر روز آدم هایی 
به دادگاه می روند که مشخص شود چقدر خورده اند و برده اند. 
سهام،  حوزه ی  در  است.  رفته  کجا  پول ها  نیست  مشخص 
دولت می خواهد پول دربیاورد، یک سری سهام می فروشند. 
این که این کارخانه ای که سهامش فروخته شده کار می کند 
یا نمی کند و یا پنج سال دیگر ورشکست می شود را دیگر 
ما  مشکل  نداریم.  مالی  مشکل  ما  نمی کند.  حساب  کسی 
عدم  ما  مشکل  است.  مدیریتی 
رشته ی  در  مثال  است.  تخصص 
که  می کنند  آگهی  ما،  خود 
می خواهند.  اجتماعی  مددکار 
است  کسی  اجتماعی  مددکار 
یا  لیسانس  فوق  لیسانس،  که 
دکترای مددکاری اجتماعی دارد. 
اما وقتی آگهی می کنند، لیسانس 
روانشناسی، جامعه شناسی علوم 
اجتماعی و همه رشته ها را می زند 
فکر  شما  بیایند،  می توانند  که 
نمی کنید هر آدم عاقلی بیاید این 
است  مددکار  اگر  می گوید  می کند؟  مسخره  ببیند  را  وضع 
چرا روانشناسی خوانده؟ پس برای چه رشته روانشناسی را 

درست کرده اند؟ 
به خودشان می رسند. در همین کرونا هم  مردم ما خودشان 
دولت کمکی نکرد. خود مردم کمک کردند. همه هم به هم 

رسیدند. 

به نظر شما آسیب ها در کشور چطور به وجود می آیند؟  

و  دوره   طی  با  نمی آیند.  وجود  به  خود  خودی  به  آسیب ها 
اثر کم کاری سیستم و  بر  به وجود می آیند.  به مرور زمان 
مشکالت آن به وجود می آیند. وقتی هم که به وجود می آیند 
و بعدی ها هم نمی آیند درستش کنند، هرکسی کار خودش را 
می کند و می گوید به من ربطی ندارد، در مملکت بازخواست 
و  می کنند  پیدا  تداوم  آسیب  ندارد،  وجود  پاسخگویی  و 
ما  از  نباشد  پاسخگویی  دنیا  جای  هر  می شوند.  عمیق تر 
بسیاری  قوانین  ما  کشور  در  دیگر  سویی  از  می شود.  بدتر 
آن ها  از  کدام  هیچ  ولی  دارد.  وجود  مختلف  زمینه های  در 
از  از بی قانونی در می آید.  اجرا نمی شود. همچنین آسیب ها 

قانون های خلع الساعه خلق کردن. 
در این کشور خبرنگارها چشم و گوش دستگاه های دولتی اند. 
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بخوانند  را  اگر حرف ها کامل زده شود و آن ها هم خبرها 
به  می آید  در  خبری  وقتی  اما  می فهمند.  را  مطالب  کامال 
پدر  تازه  زدی؟  را  حرف  این  چرا  که  می گویند  خبرنگار 

خبرنگار را هم در می آورند که چرا این حرف را زدی. 
روز به روز در کشور کارهای خالف افزایش پیدا می کند. 
به فرد فشار می آید و می رود معتاد می شود. می پرسند که 
چرا معتاد شد؟ خب شما معتادش کردید! این قدر فشار به 
جوان آوردید که به سمت مواد مخدر رفت تا چیزی نفهمد. 
نزد روانپزشک می رود و او به این جوان قرص آرام بخش 
می دهد. این قرص هم مواد مخدر است و فقط اسمش است 
که شبیه دیگر مواد مخدر نیست و روانپزشک مانند دیگر 

مسئولین مسئله را در سطح رفع و رجوع می کند و تمام. 

می شود.    انتظامی  برخورد  قضایا  این  با  هم  نهایتا 
مدتی  ممکن  جای  بدترین  در  می شوند.  بازداشت 
می گردند.  بر  قبلی  وضعیت  به  و  می مانند  بازداشت 
یعنی هیچ طرح مشخصی برای حل ریشه ای این مسائل 

نیست. چرا؟

کار  بچه های  و  خیابانی  بچه های  این  شما  چرا؟  می دانید 
بازداشت  را  این ها  چه  برای  که  گفته ایم  بارها  ببینید.  را 
می کنید؟ برای چه این ها را می گیرید و بعد جریمه گرفتن 
رهای شان می کنید؟ یک کارمند هر روز سرکار می رود و 
حقوقش را می گیرد. آدمی که والدین ندارد و در یک خانه 
کند.  کار  و  بیاید  خیابان  به  باید  است،  بچه  پنج  چهار  با 
پیدا کند. شمای  بیاید و کاری  باید  باید دستفروشی کند. 
حکومت به او چه کمکی کرده ای؟ با 200 هزار تومان مثال 
کدام  می شود؟  برطرف  خانه  کرایه  کرد؟  زندگی  می شود 
مسئولی می تواند این گونه زندگی کند؟ 200 تومان یارانه 
دارد. خب طبیعی  بچه  تا  پنج  به کسی که چهار،  می دهید 
است این آدم بچه هایش به خیابان می آیند تا کار کنند. به 
این ها می گویند بچه های خیابانی و کودکان کار. یک سری 
را جریمه می کنند و بعد رهایش می کنند. این کودک به سر 

جایش بر می گردد و باز این مسئله تکرار می شود. 
خب  می کنند.  رهایش  بعد  و  می گیرند  را  معتاد  یک  یا 
محل  و  اجتماعی  محیط  همان  در  می گردانید؟  برش  کجا 
زندگی و همان جامعه. خب این دوباره به همان کار قبلی بر 
می گردد چون کار دیگری نمی تواند بکند. بخواهد کار بکند 
چون سوء سابقه دارد نمی تواند. از نظر قانون وقتی کسی 
دوران محکومیت یا بازداشت خالفی را گذراند، خود به خود 
پاک است. در دادگاه پرونده دارد اما جرمی ندارد. این آدم 
محکومیتش را سپری کرده. در آن سابقه اش باید بنویسند 
که این آدم جرمی ندارد تا بتواند کار بکند. اما وقتی کسی 

زندان برود، محکوم مادام العمر است. این بخشی از قضیه 
است. وجهی دیگر بچه هایی هستند که مادرشان مثال معتاد یا 
روسپی است. پدر دزد بوده یا فوت کرده. این بچه ها درس 
خوانده اند و دنبال خالف هم نرفته اند. دانشگاه هم رفته اند. 
اما این بچه ها، بی گناهان محکوم مادام العمرند. فردا بخواهد 
برود جایی کار کند! گزینش استعالم می کند و سابقه فرد 
یا  نمی دهند.  این سابقه خانوادگی کار  با  او  به  را می بیند. 
به او می گویند که در اولویت نیست. همین فرد می خواهد 
ازدواج کند. تا دختر خانم می فهمد پدر پسر معتاد است، با 
او ازدواج نمی کند و خانواده دختر به چنین آدمی نمی دهند. 
یا دختر از جنوب شهر است و خانواده پسر نمی پذیرند که 
این فشارها را می بیند  ازدواجی سر بگیرد. خب آدمی که 
آینده اش چه خواهد شد؟ در چنین شرایطی چه باید بکند؟ 

معتاد معلول مسائل و مشکالت جامعه است. طالق معلولی 
این  علت هاست.  از  معلولی  روسپی گری  علت هاست.  از 
ایران  در  می گردد.  بر  حاکمیتی  سیستم  و  جامعه  نگاه  به 
آسیب های اجتماعی ما روز به روز افزایش پیدا می کند. من 
به شما می گویم که اگر به مشکالت جامعه نرسیم، انفجار در 
ایران خواهیم داشت. این بار اگر مردم راه بیافتند دیگر نگاه 
نمی کنند جلوی شان چه کسی است. هرکسی هم با انگیزه ی 

خاص خودش، بنا به دردش بیرون می آید. 

تفاوتی    فردی  آسیب  و  اجتماعی  آسیب  میان  آیا 
حل  چطور  و  مدتی  چه  در  اجتماعی اش  نوع  هست؟ 

می شود؟

آسیب اجتماعی و آسیب فردی با هم تفاوت دارند. وقتی 
فرد  این  مشکل  است.  فردی  آسیب  می شود  معتاد  فردی 
وقتی  اما  است.  شده  تمام  مسئله  می شود،  حل  که  معتاد 
در جمعی پنج نفر معتاد می شوند، نمی گوییم مسئله فردی 
و  مدرسه  در  که  ببینیم  باید  است.  اجتماعی  مسئله  است. 
خبر  چه  این ها  تحصیل  و  کار  و  زندگی  محل  و  دانشگاه 
مثال  سمت  به  افراد  این  که  است  افتاده  اتفاقی  چه  است. 
اعتیاد رفته اند. پس مسئله اجتماعی است. مسائل اجتماعی 
در دراز مدت به وجود می آید. و راه حل آن هم بلند مدت 
است. اگر می خواهیم اعتیاد را درمان کنیم، از االن باید در 
کشور برنامه ریزی کنیم و چهل یا پنجاه سال بعد می توانیم 
بگوییم که معتاد جدید در کشور درست نکردیم. اما این که 
بگوییم فردا مسئله را درست می کنیم، این حرف بی ربطی 
از  بسیاری  تا  شود  عوض  باید  زیرساخت ها  خیلی  است. 

مسائل اجتماعی درست بشود. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.  
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محدودیت  های  کرونا،  ویروس  گسترده ی  شیوع  روزگار  در 
که  است  کرده  مجبور  را  خانواده  ها  از  بسیاری  قرنطینه  ناگزیر 
برای حفظ سالمتی خود و اطرافیان شان، به ناچار زمان بیشتری 
نزدیکی اعضای خانواده ی خود سپری  را در خانه هایشان و در 
اجتماع،  در سطح  از مشاغل  بسیاری  در چنین وضعیتی  کنند! 
موقتا به حالت تعلیق در آمده اند و بسیاری از افراد شاغل نیز به 
از  خود  کاری  فعالیت های  انتقال  به  و  شده  مشغول  دورکاری 
فضای بیرون به درون فضای خانه روی آورده اند که این اتفاق 

تماس  های مداوم اعضای خانواده را بیشتر کرده است.
و  نبوده  افراد  شغل  به  محدود  تنها  تحوالت  و  تغییرات  این 
محدودیت  های قرنطینه بسیاری از جنبه  های زندگی مردم را به 
نحو متعددی تحت تاثیر خود قرار داده است. می  توان گفت که 
در برخی از موارد، آثار و نتایج این تحوالت و دگرگونی  ها تا 
مدت زمان طوالنی ماندگار خواهد بود و پیامدهایی را در آینده ی 

دور و نزدیک به دنبال خواهد داشت. 

در این میان تغییراتی که در زندگی اقلیت  های ضعیف تر جامعه 
از  بسیاری  که  شده  باعث  است،  آمده  وجود  به  زنان  چون  هم 
در  متعددی  نگرانی های  با  زنان  حوزه ی  فعاالن  و  کارشناسان 
مورد وضعیت زنان رو به رو شوند. از جمله ی این دغدغه  ها و 
نگرانی  ها، افزایش بارداری  های ناخواسته در میان زنان است که 
دنبال  به  را  متعددی  منفی  تبعات  نزدیک  و  دور  آینده ی  در 

خواهد داشت.
محدودیت  های قرنطینه و افزایش ساعت  های با هم بودن زوج  ها 
در کنار هم موجب شده است که رابطه ی جنسی غیر پیش گیرانه 
و بارداری  های ناخواسته افزایش پیدا کند. در این رابطه صندوق 
جمعیت سازمان ملل نیز در گزارشی اذعان کرده است که این 
گسترده ی  شیوع  دوران  در  قرنطینه  محدودیت  های  از  دست 
بروز میلیون ها مورد  باعث  کرونا در سطح جهان، ممکن است 
وضعیت،  این  اهمیت  شود.  دنیا  سراسر  در  ناخواسته  بارداری 
زمانی روشن خواهد شد که فرض کنیم این محدودیت  ها به شش 
این  در  کند.  پیدا  ادامه  بیشتری  زمان  مدت  در  حتی  یا  و  ماه 
صورت افزایش آمار به طور بارزی نگران کننده خواهد بود. زیرا 
طبق برآورد این نهاد در همین مدت نیز، چهل و هفت میلیون زن 
که درآمد پایینی دارند، نخواهند توانست به بسیاری از اقالم ضد 

بارداری دسترسی مناسبی پیدا کنند.

مصیبت های بارداری در زمان کرونا 	
زنان

آبان پرتویی
فعال دانشجویی
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بنابراین این مساله زنان اقشار فرودست جامعه و نوزادان شان را 
با خطرهای جدی مواجه خواهد کرد که در ادامه به آن خواهیم 

پرداخت. 

تاثیر بیماری کووید 19 بر جنین و زنان باردار 
آن چه که مقابله با ویروس کرونا را دشوار کرده است، جدید و 
نا شناخته بودن آن است. بنابراین نمی توان به طور قطع درباره ی 
چند و چون و ابعاد آن به درستی صحبت کرد. به همین ترتیب، 
تاکنون نتایج به دست آمده بر روی زنان باردار نیز نشان داده 
است که این ویروس به طور مستقیم تاثیرات نامطلوبی بیش از 
افراد عادی بر زنان باردار نخواهد گذاشت. این نتایج تا حدودی 
از  بسیاری  اما  می  آید  حساب  به  بخش  امید  و  کننده  گرم  دل  
پزشکان بر تاثیرات غیر مستقیم این ویروس هشدار داده اند. به 
این دلیل که مادر و نوزاد اغلب به عنوان گروه  های حساس در 
مواجهه با انواع بیماری  ها به حساب می  آیند. البته هنوز قاطعانه 
از طریق  آیا ویروس  نشده است که  داده  پاسخ  این پرسش  به 
مادر به فرزند انتقال می  یابد؟ و البته نتایج کنونی تقریبا این ادعا 
ویروسی  عفونت  های  سایر  می رسد  نظر  به  اما  کرده اند.  رد  را 

دوران  در  آنفوالنزا  چون  هم  تنفسی 
با  را  جنین  است  ممکن  بارداری 
مشکالتی چون وزن کم در زمان تولد و 
این  به رو کند. که  رو  زایمان زودرس 
سالمت  آینده  در  است  ممکن  مساله 
بر  عالوه  بیاندازد.  خطر  به  را  نوزادان 
 ۳ در  خصوص  به  باردار  زنان  این، 
ذخیره ی  از  خود  بارداری  سوم  ماهه ی 
همچنین  و  برخوردارند  کمتری  تنفسی 
قابل  تغییرات  با  آن ها  ایمنی  سیستم 
توجهی همراه است، بنابراین این احتمال 

سخت  و  شدید  آن  ها  برای  بیماری  بروز  عالئم  که  دارد  وجود 
باشد. از طرفی سرفه  های پیاپی احتمال پاره شدن کیسه ی آب را 
افزایش خواهد داد و این مساله خود احتمال تولد کودک نارس 

و ممکن است حتی مرده زایی را به دنبال داشته باشد. 

سالمتی  مراقبت های  و  پزشک  به  مستقیم  دسترسی  عدم 
دوران بارداری در زمان کرونا

می دانیم که به علت حفظ سالمتی اعضای جامعه در برابر ویروس 
کرونا، از آن ها خواسته شده است که از رفت و آمد به اماکن 
شلوغ پرهیز کنند و در وضعیت فاصله گذاری اجتماعی و تداوم 
که  است  شده  باعث  مساله  این  بمانند.  باقی  خانگی  قرنطینه ی 
در  حضور  پیامدهای  از  ترس  علت  به  باردار  زنان  از  بسیاری 
دوران  در  سالمتی  مراقبت های  به  نتوانند  بهداشتی،  اماکن 
بارداری دسترسی پیدا کنند. اگر چه تمهیدات از راه دوری برای 
اتفاق  اما این  بیمار توسط پزشک صورت گرفته است  ویزیت 

زنان  و  است  پذیر  امکان  جامعه  باالتر  طبقات  زنان  برای  تنها 
طبقه ی پایین در بسیاری از موارد قادر نیستند به این خدمات از 
با حفظ  نمی  توانند  از طرفی آن ها  پیدا کنند.  راه دور دسترسی 
شرایط ایمن به بیمارستان  ها و درمانگاه های دولتی مراجعه کنند.

و  داروها  انواع  به  دسترسی  پزشک،  نسخه ی  گرفتن  عالوه  به 
ویتامین ها و همچنین حضور در داروخانه ها نیز با دشواری های 
متعدد همراه است که در این مساله نیز زنان طبقه ی فرودست با 

مشکالت و سختی های بیشتری رو به رو هستند.

پیامد های سقط غیر قانونی و غیر بهداشتی
افزایش  جنین  سقط  برای  را  افراد  تمایل  ناخواسته  بارداری 
خواهد داد. دالیل متعددی برای سقط جنین وجود دارد. یکی از 
مهم ترین این دالیل مشکالت اقتصادی شامل سطح پایین درآمد، 
پایین بودن کیفیت معیشت و نگرانی از تامین مایحتاج مادر و 
کودک در آینده است. در بسیاری از کشورها از جمله کشور 
براساس  است.  مذموم  و  قانونی  غیر  عملی  جنین  سقط  ایران، 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  که  آماری 
به طور  از میان 80 هزار سقطی که  ایران  ارائه شده است، در 
به  آن  ها  بیشتر  می افتد،  اتفاق  سالیانه 
بهداشتی  غیر  و  قانونی  غیر  صورت 

صورت می گیرد. 
با توجه به این مساله که انجام سقط در 
ایران شکل قانونی ندارد، ما به اطالعات 
متعدد  پیامدهای  و  عوارض  از  دقیقی 
و  اجتماعی  روانی،  و  روحی  جسمی، 
اما  نداریم.  دسترسی  نیز  آن  اقتصادی 
نکته ی مهم این است این عوارض بسیار 
این سقط های  از  بسیاری  و  جدی است 
صورت  بیمارستان  به  مراجعه  با  پنهانی 

نمی  گیرد.
ما  قاعدتا  ناخواسته،  بارداری  های  افزایش  در دوران قرنطینه و 
غیربهداشتی  و  غیرقانونی  طور  به  جنین  سقط  افزایش  شاهد 
اقتصادی  وضعیت  از  که  کسانی  برای  خصوصا  بود.  خواهیم 
مطلوبی برخوردار نیستند، این مساله افزایش مرگ و میر زنان 
را در پی خواهد  از سقط  بعد  بیماری  های جسمی و روحی  و 

داشت. 

وضعیت زنان کم سواد و اقشار کم درآمد در زمان بارداری 
ناخواسته

ناخواسته در میان زنان  بارداری  امکان  همان طور که می دانید 
فرودست جامعه بسیار بیشتر از زنان طبقات باال است. دلیل این 
است.  سالم  مراقبت های  به  بهتر  دسترسی  و  آگاهی  داشتن  امر 
بنابراین آموزش و پایگاه اقتصادی زنان در استفاده ی آن ها از 
خدمات سالمتی دوران بارداری بسیار تاثیرگذار است. خصوصا 
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و  اقتصادی  وضعیت  می تواند  مادر  تحصیالت  و  سواد  سطح 
اجتماعی و نحوه ی دسترسی او به مراقبت های سالمتی را تغییر 
دهد. چرا که تحصیالت از طریق افزایش قدرت تصمیم گیری 
الگوهای  تغییر  و  سالمتی  خدمات  از  آگاهی  افزایش  زنان، 
ازدواج، بهره مندی از خدمات سالمتی را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد.  
در طول سده ی اخیر برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان 
این  جمله ی  از  که  است  گرفته  صورت  بسیاری  تالش های 
تالش ها فراهم آوردن شرایطی مساعد در جهت تسهیل دسترسی 
زنان به مراقبت های سالمت دوران بارداری و حین زایمان است. 
مراقبت هایی،  چنین  از  زنان  بهره مندی  اهمیت  وجود  با  اما 
بسیاری از زنان در دوران بارداری خود از این مراقبت  ها استفاده 
اقتصادی،  شناختی،  جمعیت  عوامل  به  مساله  این  نمی  کنند. 

اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. 
پرداخت  قدرت  جامعه،  فرودست  طبقات  زنان  میان  این  در 
هزینه  های خدمات سالمت مادری را ندارند. خصوصا در روزهای 
و  بیکاری  نقل،  و  حمل  محدودیت  علت  به  کرونا،  و  قرنطینه 
تغییر در قیمت  های خدمات مراقبت سالمت و هزینه های جانبی 
آن، نبود امکانات مناسب برای سقط جنین، وضعیت این زنان 
نامناسب  طرفی  از  است.  کرده  همراه  بیشتری  دشواری  با  رل 
بودن فضای فیزیکی مراکز بهداشتی، کمبود تجهیزات در دروان 
این  پزشکی  کادر  نبودن  دسترس  در  و  کرونا  ویروس  شیوع 

مشکالت را بیشتر نیز خواهد کرد. 

پیامدهای بارداری ناخواسته
دالیلی  شد.  خواهد  ناخواسته  بارداری  به  منجر  متعددی  دالیل 
چون گرانی و عدم دسترسی مناسب به انواع وسایل جلوگیری از 
بارداری، همچنین غیرقانونی بودن سقط جنین و محدودیت های 
به  ناخواسته  فرزند  یک  که  شد  خواهد  موجب  پزشکی  اجرایی 

جمع خانواده و در نهایت به جامعه اضافه شود.
روی  بر  ناخواسته  فرزند  که  است  این  است  مسلم  که  چه  آن 
کیفیت مطلوب جمعیت یک کشور تاثیر نامناسب و جدی می 
و  شخصی  دالیل  به  خانواده  ها  موارد  از  بسیاری  در  گذارد. 
نگه  را  ناخواسته  فرزند  نیستند  مایل  اقتصادی،  محرومیت های 
دارند. در موارد متعددی دیده شده است که این کودکان به حال 
خود رها می  شوند و هزینه  های کالنی را روی دست دولت و 

جامعه باقی می گذارند.
در آینده نیز به دلیل عدم وجود زیر ساخت های اجتماعی مناسب، 
بحران های فردی و اجتماعی بسیاری در انتظار کودک ناخواسته 

خواهد بود.
نوید  وجه  هیچ  به  جامعه  در  ناخواسته  فرزند  افزایش  بنابراین 
دهنده ی یک جامعه ی سالم و پویا نیست و سیر توسعه ی جامعه 

را به سمت نامطلوبی پیش خواهد برد.
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