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خــــوانندگان

□ شما چه گفتهاید...

درباره مقاله:

فوران آتشفشان های زیر خاک؛ چه دست و پاها که
غیب شدند
میالد برادوست :مقالهی 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 مینهای
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
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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!

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

سه شهروند در استان قم به دلیل آن چه «ماساژ
جنس مخالف» عنوان شده ،بازداشت شدند.
محمدجواد حق شناس ،عضو شورای شهر تهران
به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد .این اقدام به
دنبال درخواست مکرر وی مبنی بر انتشار آمار تفکیکی
مبتالیان و جان باختگان بیماری کرونا و با اتهام
«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
علت آنچه «انتشار تصاویر نامتعارف اخالقی» خوانده
است ،خبر داد.
مژگان کاوسی ،مترجم ،محقق و یکی از بازداشت
شدگان اعتراضات سراسری آبان  ،۹8بازداشت 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
اقتصادی به اعدام توسط شعبه دوم ویژه رسیدگی به
اخالل در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
فرمانده انتظامی استان لرستان از پلمب  284واحد
صنفی و بازداشت  46شهروند در این استان ،به دلیل
روزه خواری و آنچه «هتک حرمت ماه رمضان» خوانده
است ،خبر داد.
در پی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت
یک قایق در بند کالهی واقع در استان هرمزگان ۳
شهروند کشته و زخمی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد واقع در استان
فارس از بازداشت یک شهروند در این شهرستان خبر
داد .به گفته وی این شهروند که مدعی شده بود امام
دوازدهم شیعیان است با تشکیل پرونده تحویل مراجع
قضائی شد.
آیین نامه اجرایی «قانون اصالح قانون تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی» را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت
دولت ارائه شد.
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سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی
گیالن از بازداشت یک شهروند زن در رشت ،به دلیل
آنچه “تبلیغ عرفانهای نوظهور در اینستاگرام” خوانده،
خبر داد.
سهیال حقیقت و شهناز ثابت شهروندان بهایی ساکن
شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقالب این شهر مجموعا
به  ۱2سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رضا اسالمی ،دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای
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  4۱واحد 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  ۱6سالگی قربانی
کودک همسری و در  ۱8سالگی صاحب یک فرزند شده
بود ،او در  20سالگی توسط همسر خود به قتل رسید.
معاون دادستان مشهد از بازداشت  4شهروند از
جمله یک زن  50ساله با اتهاماتی از جمله “توهین به
مقدسات” در این شهر خبر داد.
دستکم  5تن از کارگران شهرداری کوت عبداهلل با
شکایت یکی از مسئولین این شهرداری ،به دلیل شرکت
در تجمعات اعتراضی بازداشت شدند.
راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشتههای
تخصصی دندانپزشکی حاوی فرم تعهدنامهای برای
زنان متاهل شده است؛ رضایتنامهای که مرد باید برای
همسرش پر کند تا زن اجازه ادامه تحصیل و اشتغال
داشته باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی دزفول از پلمب یک باغ ویال به دلیل برگزاری
مهمانی خصوصی در این شهر و بازداشت تعدادی از
مهمانان دختر و پسر خبر داد.
منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی زوج زندانی
سیاسی محبوس در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج
توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.
فرمانده انتظامی لنگرود از بازداشت یک شهروند

در این شهرستان به دلیل آنچه ” ارتباط با شبکههای
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
اختالف مالی با یکی از دوستانش اقدام به اسیدپاشی
بر صورت او کرده بود ،بازداشت و به مراجع قضایی
تحویل داده شد.
یک معلم در شهرستان مسجد سلیمان اقدام به
خودسوزی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد .این معلم
در اعتراض به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزلش
توسط پرسنل اجرائیات شهرداری این شهرستان ،دست
به این اقدام زده است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز از بازداشت
یک زن در کرج که مدیر یک صفحه اینستاگرامی را
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 بیانیهای اعالم کرد
که  ۱6نفر در استان های آذربایجان غربی و کردستان
به دلیل “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام”
بازداشت شدند.
در جریان مراجعه ماموران نیروی انتظامی با ادعای
موضوع سرقت مسلحانه به محل هایی در ایرانشهر و
تیراندازی به سوی متهمین سه شهروند کشته شدند .گفته
میشود سن یکی از کشته شدگان زیر  ۱8سال بوده
است.
دو متهم در تهران به اتهام رابطه خارج از ازدواج با
یکدیگر هرکدام به  ۹۹ضربه شالق محکوم شدند.
سخاوت سلیمی ،احمد براکوهی ،مجید رشیدی،
مهدی مهدوی ،مرتضی کنگرلو ،محمود براکوهی،
علیرضا آزادروش ،سینا انتصاری ،مجتبی بیرانوند،
رضا یاوری ،احمد ایرانی خواه ،مهدی بختیاری ،محمد
کریمایی ،بشیر ریاحی ،رضا انتصاری ،مهدی ایزدپناه
و علیرضا لک ۱7 ،تن دیگر از دروایش گنابادی به
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،بوشهر،
خراسان رضوی تبعید شدند.
یک شهروند حین جستجو برای بقایای پیکر جان
باختگان جنگ ایران و عراق در ارتفاعات قالویزان بر
اثر انفجار مین از ناحیه پا مصدوم شد.
یک متهم در مشهد ،توسط دادگاه کیفری یک
خراسان رضوی به قصاص چشم (کور شدن) ،محکوم

شد.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،خرداد ۱۳۹۹
شماره ۱0۹

5

دو کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در
ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت و چالدران کشته و
زخمی شدند.
تعدادی از شهروندان افغانستانی که به صورت
غیرقانونی قصد ورود به ایران را داشته اند از کشته
شدن دستکم  2۳تن از همراهان خود توسط مرزبانان
ایرانی خبر دادند.
سعید شیرزاد ،زندانی سیاسی با پایان مدت
محکومیت  6ساله خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد
شد .آزادی آقای شیرزاد پیشتر با دستور دادستانی به
تعویق افتاده بود.
محمد یلمه ،خواننده رپ زیر زمینی ترکمن ،طی
یک تماس تلفنی از سوی نیروهای امنیتی از ممنوع
الخروج شدن خود مطلع شده است .او پیشتر طی یک
موزیک اعتراضی ،نسبت به عملکرد مسئوالن حکومتی
انتقاد کرده بود.
یک شهروند  22ساله در شهرستان الهیجان
توسط پلیس امنیت این شهر بازداشت شد .به گفته
فرمانده انتظامی الهیجان ،بازداشت وی به دلیل “تبلیغ
عرفانهای 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.
یک دختر  ۱5ساله به دنبال تجاوز و بارداری
ناخواسته ،از طریق حلقآویز کردن دست به خودکشی
زده و جان خود را از دست داد.
یک کودک ده ساله در روستای صیداویه آبادان از
طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان
خود را از دست داد.
دادستان تهران از بازداشت مدیر کانال تلگرامی
خبرگزاری ایلنا خبر داد .به گفته او ،دلیل بازداشت وی
انتشار یک کارتون با مضمون توهین آمیز در کانال
تلگرامی این خبرگزاری بوده است.
زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست
خبرگزاری ایسنا ،به دلیل انتشار مطالبی در توئیتر از
این خبرگزاری اخراج شد.
حکم اعدام شایان سعیدپور کودک-مجرم زندانی
در زندان سقز به اجرا درآمد .آقای سعیدپور در پی
شورش در زندان سقز موفق به فرار از زندان شده بود
اما مدتی بعد بازداشت و به زندان سنندج تبعید شده بود.

□

فرار از محفل

داستانی از حمید کریمیفر

آقای بشارت با یک سبیل ،یک اورکت سبز و یک عینک
کائوچویی و قبل از همه تشریف آورده بود ،سر همین اصل
به خودش حق میداد اول از همه کتش را دربیاورد ،اول از
همه عرق بخورد ،قبل از همه سرش کمی گرم شود و طبیعتا
قبل از همه هم وراجی کند .برای همین وقتی حس کرد
همه رسیدهاند ،لباسهایشان را عوض کردهاند و نشستهاند
پیکبهدست ،خوشوبشهایشان را هم کردهاند ،لب دیگری
تر کرد ،پشتبندش یک قاشق ماست خورد ،بعد بدون این
که بخواهد ،لبولوچهاش تا نزدیکیهای چمش یکهو باال رفت
دماغش سقوط کرد تا پایینهای چانهاش ،نفس عمیقی کشید،
همه چیز را به حالت عادی برگرداند و شروع کرد حرف زدن.
نمیدانم چرا وقتی چند پیک عرق میخورم ،شور حسینی
میگیردم و دوست دارم از چیزهایی بگویم که زیاد ربطی نه به
من دارد و نه به شما .رفقا! امیدوارم از این که رفقا خطابتان
میکنم ناراحت نشوید .ما سالهاست همدیگر را میشناسیم،
ولی هیچ وقت در مورد تاریخ معاصری که متعلق به ماست
و همه به نوعی محصول آنیم گپ نزدهایم .امشب میخواهم
ِ
ضمن
از اشتباهات استراتژیک جالل برایتان بگویم و در
حرفهایم تقدس ازدسترفتهی جزنی را به او برگردانم.
به حرمت شبنشینیهایمان قسمتان میدهم چند ساعت
تحملم کنید و بگذارید صفایم را با شما مشترک بشوم .مکث
کوتاهی کرد و خواست پی حرفش را بگیرد که یکهو نگاهش
افتاد به نگاههای بقیه که کاتورهای و پیاپی با چشمهایشان
از هم میپرسیدند« ،چی شد؟ چند ساعت!؟» ،آقای بشارت
که خودش هم میدانست سوتی داده و از همین اول نقشهاش
را برای تِلیت مخ بقیه لو داده و این را هم میدانست که اگر
بالفاصله پی حرفش را نگیرد هیچکی از صفایش بهرهای نخواهد
برد و اجازه هم نخواهد داشت رفقا خطابشان کند و مخشان
را تاالپ تولوپ  ،...کمی دستپاچه شده بود .میدانست که
خیلی سریع همه چیز عوض خواهد شد و مثل همیشه هر کسی
از هر دری چیزی خواهد گفت و او باید امشب هم مست و
پاتیل برگردد خانهی پدرش و شب زیر پتو جلق بزند .پس
بیخیال روشن کردن سیگارش شد ،دهان باز کرد و خواست
بگوید رفــ ...که مریم ،رو کرد به سینا و با لحن کشیده،
مضطرب و البته آبداری گفت« ،سیناااا ،دیدی ممد امشب
چه شیطون شده؟» .مداخلهی مریم مثل صاعقه همه را از جا
پراند .همه با ذوق رو کردند به ممد ،پیکها را باال گرفتند،
زدند به سالمتی ممد و سالمتیِممد-کنان کانون را از بشارت
به سمت ممد عوض کردند .اآلن دیگر جفت چشمهای از خط ِر
بشارترسته زل زده بودند به ممد و یکییکی زیباییهای ممد
را دید میزدند .بشارت سیگارش را روشن کرد و خاموش ماند
تا در فرصتی مناسبتر حملهاش را از سر بگیرد.
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ممد الک بنفش تند و براقی زده بود ،یک دسته از موهای
جلوییاش را بنفش کمرنگتری کرده بود و ُسرش داده بود روی
پیشانی به سمت باالی چشم و گوش راستش ،تیشرت نفتی
کمی چسبان کمی گشاد تنش بود و شلوار کتان تیرهای پایش.
پوست صورت و دستش هم کمی تیرهتر از قبلنها میزد،
ِ
انگشت اشارهی کشیده و نازکش را که با بقیهی انگشتهایش
دور پیکش حلقه شده بود از پیک و از بقیهی انگشتها جدا کرد
و با چشمک شیطنتآمیزی رو به بشارت ،سالمتی رفقایی سر
داد و پیکش را رفت باال .وقتی داشت پیکش را میخورد همه
میخندیدند و مطمئن شده بودند دیگر بهکلی از دست بشارت
ِ
همیشگی مهمانیشان را پی
خالص شدهاند و میتوانند روال
بگیرند و برقصند و بخندند و وقتی کمی سرشان گرمتر شد توی
گوشهکنارهای هال و آشپزخانه یا توی یکی از اتاقها همدیگر
ِ
یواشکی همینجاچالشکن
را بوسهای یکی دو ثانیهای و کاملن
بکنند و ممد را با هیوالیی مثل بشارت تنها بگذارند و بعد دوباره
برگردند و السهای چند دقیقهای در مورد سینما قلهک و آیفون
و برجام و بام و شام و کام و چیزهای دیگر بزنند.
چسب قانون اول کانونهای آنهاست ،چسب با قدرت
جذبهای متنوع و با ماندگاری ثابت ،ماندگاری تا حدی
که گوشت هم را بخورند ولی استخوانش را دور نیندازند.
استخوانها بخشی از همان ماندگاریست که باید حفظش کرد،
سنگ قبرش را یا نام و نشانش باید حفظ شود به هر حال.
ماندگاری قانون دوم آنهاست ،قانونهای دیگری هم دارند
مربوط به بیرون از خودشان .بیرون از آنها همه چیز نجس
است ،مخصوصا اگر بیرونشان چیزی نباشد شبیه به خودشان،
چیزی باشد شبیه به لواط مثلن .در این موارد تا وقتی که دور
باشد میخندند ،نزدیک که شد هفتتیر میکشند.
حالوهوای من هم طوریست که از دور بهم میخندند و از
نزدیک نشانهاش میروند ،برای همین مجبورم به چیزی نزدیک
نشوم ،در واقع به هر چیزی نزدیک نشوم ،همین باعث شده از
نظر فیزیولوژیک فرقهایی با بقیه داشته باشم .آرامتر ،آهستهتر
و باحوصلهتر ،کمتر هیستریک و خیلی کمتر از بقیه َه َول،
کمحرفتر و بیهیچ ارتباط اضافی ،بی چسبیدنهای بیخود،
در هواهای سرد مخصوصن دور از کانونهای گرم .و منتظر
شکار چیزی که بشود بهش نزدیک شد ،با حرکاتی آرام که
سردی هوا اقتضا میکند ،با بیشترین طاقت در برابر سرما و
کمترین تکان به قصد ذخیرهاش برای روز مبادا ،برای دستدادن
با همان پسری که مردمک چشم راستش توی هیچ هوایی هرگز
تکان نمیخورد .صاف و ثابت و باحوصله ،به دور از همهی
نگرانیهایی که آدمهای معمولی با چشمهای گستاخشان تف
میکنند توی صورت آدم ،دست َممد را گرفتم و بردمش سمت
خانه ،تا دیگر هیچ مان ِع جذابی چسبیدنهای درونخودی بقیه
را از شر بشارت خالص نکند .تا اگر ممد زد به سرش و خاست
نزدیکشان شود به رویش هفتتیر نکشند .اینطوری آنها هم
هیچ طعمهای برای پناهگرفتن در مقابل چنگالهای تیز ِسبیل
«رفیقبشارت» ندارند ،باشد که تکهپارهشان کند.
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□ خیابان کهنهکار
شعری از بکتاش آبتین

تیرآهن خالی میکنند
و من مشغول ساختن رویایی تازهام
اگر در سرم لوالیی داشتم
گردنم را کامل میچرخاندم
و نگاهم را روی تو قفل میکردم
خیابانی کهنه کار
لخته لخته آکنده از آسفالتی پریشان
آزادی خیابانی باالبلند بود
آنچنان که جانهای بسیاری در او خونی شدند
تیرآهن خالی میکنند
و من مشغول ساختن رویایی تازهام
از سلولی تاریک
به راهرویی باریک میچرخم
احتکارچی بغض و فقیر اشکم
و این لحظههای آخر را
چشم در چشم تو قدم میزنم
در تاریکی مشغول توام
گرم و خیس
و در آخرین لحظه
میخواستم بر گونههایت دست ببرم
اما افسوس
من با چشمهای بسته و
دستهای بسته
تیرباران شده بودم.
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یادبود

□ نگاهی به جنبش دانشجویی دهه نود/بازنشر یادداشتی از زنده یاد علی عجمی
پیکر علی عجمی در  ۱7اردیبهشت ماه سال جاری در
دریاچهای در شهر هیوستون آمریکا پیدا شد .او که متولد سال
 ۱۳62بود علیرغم عمر کوتاه خود کارنامهی قابل احترامی در
دفاع از انسانیت از خود به جای گذاشته است.
آقای عجمی ،متولد محیطی روستایی در سبزوار بود ،علیرغم
دشواریها و محرومیتها به عنوان یکی از رتبههای برتر کنکور
وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.
او که درد رنج و محرومیت و تبعیض را چشیده بود دغدغهی
انسانی خود را با پیوستن به جنبش دانشجویی «آزادیخواه و
برابریطلب» دنبال کرد .علی در سال  88به دلیل فعالیتهای
صلحطلبانهی خود بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد .او
پس از آزادی در حالی که فقط یک ترم تا پایان تحصیل فاصله
داشت از دانشگاه اخراج شد .علی در این زمان و به ناچار
دورهی پناهندگی را آغاز کرد و با همکاری با نهادهای مدافع
حقوق بشر فعالیت خود را شکل و فرم جدیتری داد.
عجمی در دورهی پناهندگی به عنوان معلم به کودکان پناهنده
درس میداد ،برای دو سال سردبیر خبرگزاری هرانا بود ،سپس
در کمپین بینالمللی حقوق بشر به عنوان محقق برای دو سال
همکاری کرد عالوه بر این که همکاری خود را با رسانههای
مختلف تحت عنوان نویسنده آزاد نیز حفظ کرد.
علی عجمی همچنین از نویسندگان ماهنامهی خط صلح
محسوب میشد ،از او نوشتار متعددی به جا مانده است ،برای
ادای احترام و نور تاباندن بر آن چه که دغدغهی این فعال
حقوق بشر محسوب میشد ،تحریریهی خط صلح تصمیم به
بازنشر یکی از یادداشتهای او که در ادامه میآید گرفته

است .مطالب بیشتر از او را میتوانید در وب سایت خط صلح
بخوانید .یادش گرامی.
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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 نمیکنید .تنها جوابی که آن لحظه به ذهنم
رسید و گفتم این بود که بقیه را نمیدانم ولی از نظر من فعاالن
نسل کنونی نه تنها از ما بلکه از کلیت تاریخ چپ تنها به
شیوه لقمان میتوانند چیزی یاد بگیرند و چون جوابی در این
مایهها داد که لقمان دیگر چه خری است ،ناچار شدم اشاره
کنم به حکایت سعدی در گلستان که« :لقمان را گفتند ادب
از که آموختی ،گفت از بیادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم
ناپسند آمد ،از فعل آن پرهیز کردم» ،و خالصه کردم که
جنبش دانشجویی دههی نود بیشتر میتواند به شیوهای سلبی
از اشتباهات نسل پیشین یاد بگیرد و پرهیز کند تا به شکلی
ایجابی از دستاوردها.
هر چند این جواب یک شوخی برای رفع مسئولیت و پایان
دادن به مکالمه بیشتر نبود ،اما رگههایی از واقعیت را نیز
در خود داشت؛ رگههایی که اینک پس از آشنایی بیشتر
همگان با فعاالن این نسل در مراسم  ۱6آذر سال ،۱۳۹6
پیوند خوردنش با اعتراضات سراسری دیماه ،و به ویژه پس
از بازداشت پیشگیرانهشان در جریان اعتراضات بیشتر آشکار
شده است.

گرایشهای سیاسی فعاالن صنفی-دانشجویی دههی نود خیلی
متنوع است و حداقل تا پیش از این اهمیتی هم نداشت که خود
را چه بنامند .در هیچ رسانه یا بیانیهای اعالم نکردند کمونیست،
سوسیالیست و یا چپ هستند و یکی از وجوه افتراقشان با
پیشینیان هم در همین است .اما دغدغهها ،مطالبات ،نتیجه و
خروجی فعالیتهایشان به وضوح چپگرایانه و در دفاع از
طبقهی کارگر و فرودستان بوده است؛ شعار یا آرمانی را هم
نشانه نگرفتند که نتوانند از پسش بربیایند.
یکی از مهمترین ویژگیهای فعالیت سیاسی این دانشجویان
که اغلب فعاالن صنفی بودند ،این واقعیت مهم بود که که آنان
اعتراض را از شرایط عینی و مشکالت و مطالبات خودشان
آغاز کردند؛ مشکالتی که البته مختص آنان نبود و همین
واقعیت آنان را به سایر گروههای فرودست پیوند میزد .در
واقع اعتراض این دانشجویان از دغدغههای خودشان در محیط
دانشگاه مثل افزایش شهریه و هزینههای خوابگاه و سنوات
تحصیلی و کنترل دانشجویان دختر شروع میشد ،ولی این
پولی شدن فزاینده فضاهای آموزشی چیزی نبود که فقط در
دانشگاه اتفاق افتاده
باشد و نتیجهی بالفصل
آن چیزی بود که تحت
عنوان خصوصیسازی
از سالها پیش در همه
جامعهی
عرصههای
ایران آغاز شده بود.
سرمایهداران جمهوری
اسالمی شروع کردند تا
امتیازاتی که بخشهای
پیشروی انقالب 57
برای فرودستان به
ارمغان آورده بود ،در
همهی حوزهها و از جمله
آموزش باز پس بگیرند.
شتاب این فرایند که
در مقیاس بزرگتر به
نئولیبرالیسم جهانی پیوند
میخورد ،در سالهای پس از توافق هستهای به اوج خود رسید
و تاثیرات فاجعه بارش بیش از پیش آشکار شد .بنابراین
طبیعی بود که ذهن نقاد دانشجویانی که خود از قربانیان این
برنامهها بودند ،از اعتراض به موضوع به ظاهر سادهای مثل
ِ
گرانی خوابگاه ،به نقد سرمایهداری برسد و این روند برای
جنبش دانشجویی دههی نود به شکلی ارگانیک و قدم به قدم
اتفاق افتاد.
نسلهای پیشین فعاالن چپ ،محرک فعالیتهایش بیش از
آن که شرایط عینی جامعه باشد ،کتابهایی بود که خوانده
بود و سنت و تاریخ چپ در جهان و ایران را بیشتر و بهتر
از شرایط واقعی ایران میشناختند .دربارهی دانشجویان دههی
نود ماجرا برعکس بود ،نه این که کتاب نخوانده باشند ،ولی
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بیشتر شرایط عینی بود که آنان را به وادی فعالیت صنفی
کشاند و البته خیلی زود هم متوجه شدند که هر امری -از جمله
امر صنفی -سیاسی است؛ به ویژه در ایران.
مشکالت معیشتی و صنفی دانشجویان در سالهایی که
عوارض خصوصیسازی اقتصاد تازه داشت احساس میشد
در کنار انفعال و حل شدن تشکلهایی مثل انجمن اسالمی
در اصالح طلبان و بعد دولت روحانی و عدم جواز تشکل
مستقل ،دانشجویان فعال دههی نود را به سمت شوراهای
صنفی سوق داد .تشکلی در مقایسه با بسیج و انجمن اسالمی
غیرایدئولوژیک که مستقیم با رای دانشجویان انتخاب میشد،
قانون و مهمتر از همه بدنه دانشجویی هم به آن اعتماد داشت و
از آن حمایت میکرد و سرکوب آن به راحتی فعالیت سیاسی
مستقل نبود.
فعالیت این نسل تقریب ًا از سال  ۱۳۹2شروع شد .نقطه
شروع پیدا کردن برای یک جنبش معموال کار بیهوده و
البته پرمناقشهای است ولی توجه شخص من به حضور
رگههای پررنگ نوعی چپگرایی و پیوند با سایر جنبشهای
اجتماعی و هدف گرفتن
مستقیم خصوصیسازی
در شوراهای صنفی
دانشگاهها ،بعد از مراسم
 ۱6آذر  ۱۳۹4و در
زمستان  ۹4جلب شد.
شوراهای صنفی بیش
از سی دانشگاه کشور،
اسفند  ۹4در اعتراض
به کاالیی شدن آموزش
بیانیهای صادر کردند که
همان زمان در نشریات
و خبرگزاریهای داخلی
ایران هم منتشر شد و
تا جایی که اطالع دارم
نویسندهی بیانیه هم از
کسانی بود که در جریان
اعتراضات دی ماه و
بازداشتهای پیشگیرانه زندانی شد .این بیانیه با یادآوری سه
اصل از درخشانترین و فراموش شدهترین اصول قانون اساسی
حاصل از انقالب  57شروع میشد که خصوصیسازی کامال بر
خالف آن عمل میکرد؛ اصل نوزده درباره رفع هرگونه تبعیض
قومی نژادی و زبانی ،اصل سیام درباره آموزش رایگان و اصل
چهل و سوم درباره تامین نیازهای اساسی خوراک ،پوشاک،
بهداشت ،و آموزش برای همه.
این بیانیه عالوه بر نقد بومی گزینی و پولیسازی دانشگاه به
خصوصیسازی 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 میکند و مناطق محروم از تحصیل باز میمانند .اشارهای

که بالفاصله میتوانست این دانشجویان را حداقل روی کاغذ
به جنبش معلمان پیوند بزند که از مدتها پیش با دغدغههای
مشابهی فعال بود.
شوراهای صنفی در این بیانیه ضمن اعتراض به شکلی
پیشگویانه هشدار داده بودند که ادامهی این طرحها باعث
به وجود آمدن مشکالت فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
بسیاری برای کشور خواهد شد که بیشک اولین جرقههای
آن در دانشگاهها دیده خواهد شد و از دولت خواسته بودند
به جای شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی خود با
عزمی جدی و راسخ ،محرومیت زدایی از مناطق محروم را
آغاز کند ،حق انتخاب محل تحصیل ،تمرکز زدایی از امکانات
آموزشی و امکانات برابر آموزشی را به رسمیت بشناسد،
گسترش وسایل تحصیالت عالی
تا سرحد خودکفایی کشور را،
همانگونه که در قانون اساسی
آمده است ،وظیفه خود بداند و
از این موج ویرانگر تبعیض،
خصوصیسازی و تجاری سازی
آموزش جلوگیری کند.
البته این فعالیتها از چشم
دم و دستگاه امنیتی و به ویژه
شعبههای دانشگاهیاش دور
نماند .تعدادی از شوراهای
صنفی منحل شدند یا مانع
برگزاری انتخابات آنها شدند،
دانشجویان فعال در دانشگاههای
مختلف احضار شدند و در واقع
برخورد با این دانشجویان
مدتها قبل از بازداشت
پیشگیرانه در دی ماه آغاز شده
بود .اعتراضات سراسری فقط
دستگاه امنیتی را با دستپاچگی
در سرکوب این دانشجویان مصمم کرد.
فعالیت خستگیناپذیر دانشجویان ،تدوین آییننامه ،مقاومت
در برابر پولیسازی خدمات آموزشی و سازماندهی فعالیتهای
صنفی به موازات احضارها و کارشکنیهای نهادهای امنیتی
ادامه داشت .اما شاید نقطه عطف  ۱6آذر  ۱۳۹5بود که
دانشجویان سراسر کشور بیانیهی فراگیری در اعتراض به
تبعیض طبقاتی و جنسیتی در دانشگاهها ،پولیسازی فزایندهی
آموزش عالی و فضای امنیتی در دانشگاهها تدوین و منتشر
کردند که به امضای چهار هزار دانشجو و شورای صنفی بیش
از سی دانشگاه و تعدادی از انجمنهای علمی و فرهنگی
دانشگاهها رسید و باز نیمی از تدوین کنندگان این بیانیه از
جمله دانشجویانی بودند که در اعتراضات سراسری دی ماه
احضار یا بازداشت شدند.
دانشجویان برآمده از همین فعالیتها بودند که در  ۱6آذر
 ۱۳۹6و مراسم روز دانشجو به شکلی سیاسیتر در دانشگاه
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برنامه برگزار کردند و پیوندشان با بقیه جنبشهای اجتماعی
و کارگران و زنان و معلمان و زندانیان سیاسی و کولبران
را فریاد زدند و در شروع اعتراضات سراسری نیز ،روبروی
دانشگاه تهران شعار “کارگر ،دانشجو ،اتحاد اتحاد” و “نان،
کار ،آزادی” سر دادند؛ شعارهایی نمادین که نهادهای امنیتی را
در برخورد و سرکوب نهایی آنان با عنوان بازداشت پیشگیرانه
مصمم کرد.
اما شوربختی برای نهادهای امنیتی این که این بازداشتها
نتوانست و نخواهد توانست از هیچ چیزی پیشگیری کند.
جنبش دانشجویی دههی نود با مطالبات فرودستان پیوند
خورده بود و آن لحظهی تاریخی که معترضان در خیابان
انقالب و دانشجویان این سوی نردهها شعار “نان ،کار ،آزادی”
و “کارگر ،دانشجو ،اتحاد اتحاد”
سر دادند فقط جلوهی بیرونی این
پیوند بود .شاهد این پیوند هم این
که اغلب این فعاالن دانشجویی
از بازداشت و بازجویی سربلند
بیرون آمدند و با قدرت ناشی
از این پیوند و انگیزهی جاری
در جامعه پس از اعتراضات
سراسری تقریبا بالفاصله در
قامت قهرمان به عرصه فعالیت
بازگشتند.
برای آنها و البته همهی فعاالن
سیاسی و مدنی و کارگران و
زنان همه چیز تازه شروع شده
است .فضای فعالیت و الجرم
شیوههای فعالیت قبل و بعد
از دی  ۹6متفاوت خواهد بود
و قطعا جای بحث و گفتگو
دارد ،اما تا این جای کار این
دانشجویان نه تنها از اشتباهات
نسل پیشین جنبش دانشجویی ،بلکه از اشتباهات کلیت تاریخ
فعالیت سیاسی چپ و راست در ایران به خوبی درس گرفته و
عبور کردهاند چه به شیوهی لقمان و چه با ایستادن روی شانهی
غولها که از اصطالحات مورد عالقهی من است و دوست دارم
هر جایی بیمناسبت و با مناسبت از آن استفاده کنم؛ مخصوصا
این جا بعد از کلی تعریف از آنها ،چارهی دیگری ندارم که
یک حالی هم به پیشینیان بدهم .ظاهرا هگل ،نیوتن یا بزرگ
دیگری چیزی با این مضمون را جایی نوشته است که اگر
چیزهای بیشتر و فاصله دورتری را دیدهام ،با ایستادن بر
شانههای غولها بوده است .شاید این مهمترین چیزی است که
نه تنها جنبش دانشجویی ،بلکه کلیت جنبشهای اجتماعی باید
به یاد داشته باشند و یاد بگیرند .این که روی شانهی غولها
ایستادهاند و مهمتر این که نباید مرعوب این غولها شوند و به
جای ایستادن روی شانهها ،زیر پایشان له شوند .این تنها راه
آموختن از تاریخ و فراروی از آن است.

اجتماعی

□ کودک در ایران متولی ندارد؛
کودکانی در کنار سرپرستان خطرناک
کیومرث امیری
روزنامه نگار

زن و کودک در جامعه سنتی و دینی ایران امروز دو قشر
مظلومی هستند که متولی و مدافعی ندارند و به خاطر شرایط
خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض
آسیبها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور
کلی جامعه را تهدید میکند .کودک از آن جایی که کمترین
قدرت دفاعی از خودش ندارد در فقدان این بیپناهی و خال
قانونی بدترین آسیبها را متحمل میشود.
در این رابطه ضروری است نخست دیدگاه حاکمیت در
خصوص کودک را مورد دقت و توجه قرار دهیم.
ماده  220قانون مجازات اسالمی بیان میکند :پدر یا جد پدری
که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه
به ورثه مقتول و تعزیر محکوم میشود .مستند این حکم در
قرآن نیست و روایاتی است از ائمهی معصومین ،بر پدری که
قاتل فرزند خود است واجب است که بابت کشتن فرزندش
کفاره بدهد .کفاره عمل او چنان که عالمه حلی و دیگر بزرگان
از فقهای شیعه تصریح کردهاند ،کفارهی جمع است یعنی 60
مسکین را طعام دهد .یک بنده آزاد کند و  60روز روزه بگیرد.
ماده  220الیحه قصاص :مادر اگر فرزند خود بکشد قصاص
میشود.
کودکان در پناه والدین و در کانون خانواده رشد و نمو کرده و
بزرگ میشوند و با توجه به دیدگاه فلسفی حاکمیت امروز در
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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
ِ
انسانی
و با این حساب کودک نه به عنوان یک انسان با حقوق
شناخته شده بلکه به عنوان بخشی از داراییهای پدر و در یک
کالم ملک طلق پدر محسوب میشود ،چرا که همین قانون
الیحهی قصاص که تنها مختص به قوانین قضایی رایج در
جمهوری اسالمی ایران است و در هیچ کجای دنیای متمدن
وجود ندارد ،تصریح میکند :قصاص یا عدم قصاص قاتل فقط
در ید اولیای دم مقتول بوده و تصمیم گیری نهایی با آنهاست
که قصاص کنند یا ببخشند و آزاد کنند.
در یک تعریف کلی میتوان گفت تنها متولی کودک در همه
زمینهها پدر و یا جد پدری اوست .پدر است که تصمیم میگیرد
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 تاماالختیار سرنوشت فرزندان خود
است آیا صالحیت ،شناخت و لیاقت چنین وظیفهی مهمی را
دارد یا خیر و در این رابطه کالنشهر کرمانشاه را به عنوان
نمونه مورد بررسی قرار میدهیم و نتیجهی حاصله را میتوان
کمابیش به کل جامعه ایران تعمیم داد.
شهر کرمانشاه از نیم قرن پیش تاکنون جمعیت و وسعتش
بیشتر از سه برابر افزایش پیدا کرده است .همهی مهاجرینی
که از روستاها برای امرار معاش به کرمانشاه مهاجرت کردهاند
در  ۱4شهرک اقماری این شهر در شرایط نامساعد معیشتی و
اکثرا فالکت بار با زندگی دست و پنجه نرم میکنند .هر چند
تعداد قلیلی از آنها با استفاده از هرج و مرج اقتصادی و داللی
به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کردهاند! مردم کرمانشاه که
اکثرا با پدیدهای به نام فرزند کمتر بیگانهاند همان طور که با
پدیدهای به نام الگوی تربیت فرزندان نیز بیگانهاند و همچنین
به علت نبود دغدغههای کالن برای تربیت و پرورش کودک
و عدم اهمیت به آن ،کودک آن چه را در خانه یاد گرفته است

متضاد آن را در کوچه و در برخورد با هم سن و سالهایش
مشاهده میکند و در مدرسه نیز با فرهنگ و تربیتی متفاوت و
متضاد با آن چه در خانه و کوچه و بازار آموخته روبرو میشود.
فقر مادی که برادر دوقلوی فقر فرهنگی است و تنزل ارزش
تحصیالت در جامعه بیشتر پدران را وادار میکند بچههایشان
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 میشوند .بیکاری ،فقر و
فالکت و گرانی سرسام آوری که جامعه را در بر گرفته و هر
روز هم بدتر میشود 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
بخور و نمیری رقم میخورد که به دلیل سخت بودن آن
زشتیها و زشت کاریها قبح خود را از دست دادهاند تا جایی
که متاسفانه برخی پدران دختران کم سن و سال خود را به تن
فروشی وادار میکنند و یا بر این عمل آنها چشم میپوشند.
بسیار اتفاق افتاده پدرانی در حالتهای عادی و غیرعادی به
دختران کم سن و سال خود تجاوز جنسی کرده و بچهی بیپناه
فقط آسیبهای روحی و روانی را متحمل شده است .مادرانی
در مقابل چشم فرزندان کم سن و سال خود مکرر اقدام به تن
فروشی کردهاند و کودک شاهد این رفتار مادر خود بوده است.
متاسفانه برای رفع و حل این معضالت که در آینده جامعه
باید تاوان آن را بدهد و بار خطرات آن را به دوش بکشد
هیچ کاری از هیچ کس ساخته و پرداخته نیست و آحاد جامعه
تماشاگران خاموش این همه رنج و پلیدی هستند که تمامی
ارکان نظام اجتماع را به شدت در بر گرفته و حال و آینده آن
را تهدید میکند.
فشارهای اقتصادی روزافزون ،شکافهای طبقاتی سرسام آور،
فقدان عدالت ،بلبشو و هرج مرج ،فسادهای اقتصادی و ...
افراد جامعه را به نوعی دچار نهیلیسم ،پوچی و متاسفانه بیماری
کرده است .در این کالنشهر هر پدری تفکر و شیوهی رفتار
مختص به خود را دارد که متضاد با دیگری است.
در درون هر یک از این خانهها نوعی زندگی و رفتار ناهنجار
و خارج از اصول و معیارهای تربیتی در جریان است که بیشتر
رنگهای 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 میکنند.
متاسفانه فروش مواد مخدر در جامعهی امروز ایران نه تنها
قبحی ندارد که در باور عموم نوعی ارزش و حتی نبوغ
اقتصادی هم محسوب میشود!
عدهای دیگر نیز هستند که کودکانشان را به کار کردن
در سنین پایین وادار می کنند .امروز تمامی آت و آشغال
و ضایعات پرت شده توسط همین قشر به بازار بازگردانده
میشود تا از قبل فروش آنها لقمه نانی دستشان را بگیرد.
فقر و فالکت تا به حدی است که برخی از شهروندان به ویژه
ساکنان این شهرکهای حاشیه نشین نان خالی برای خوردن
ندارند و حتی به اندازه کافی جا برای خوابیدن در کپرهایشان
ندارند و بعضا داخل وانت بارها و در تابستانها ناچارند روی
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پشت بامها بخوابند.
این وضعیت در پیوند با رفتار و کردار این سالهای حاکمیت
و مشکل تحریمها که باعث شده مردم روز به روز فقیرتر و
محتاجتر شوند و زیر بار گرانی روزافزون از همهی داشتههای
اخالقی و انسانیشان دور و حتی بیزار شوند و هرگز احساس
نیاز به تحصیل و تفکر نداشته باشند و اکثریت را به سوی
هر کاری غیر از کارهای اصولی و متعارف وادار میکند و
به همین خاطر هزارها کودک از رفتن به مدرسه محرومند و
مشغول کار و امرار معاش.
در رابطه با بازماندن کودکان از تحصیل آمارها بسیار نگران
کننده است و هر ساله هم سیر صعودی دارد .هر چند این
معضل در استانهای کشور متفاوت است و در استانهایی چون
سیستان و بلوچستان ،ایالم ،لرستان ،کرمانشاه و  ...نسبت به
سایر استانها آمار باالتر است ولی مشکل همه گیری است که
جامعهی ایران را به شدت به سوی بیسواد ماندن پیش میبرد
و به عقب ماندگی بیش از پیش تهدید میکند و عالوه بر آن
کم و کیف تحصیالت دانشگاهی را نیز به شدت تقلیل داده
است .رفتار و کردار حاکمیت با کودکان در همهی زمینهها
فاقد معیارهای حقوق بشری و خصوصا ناقض حقوق کودکان
است .کودکان از هیچ حقوق شناخته شدهای در این حاکمیت
برخوردار نیستند و بر این منوال کودکان تحت حمایت
والدینشان نیز حق و حقوقی از جانب والدین خود ندارند.
به این معنی که والدین به دالیل فقر فرهنگی و مادی و متاسفانه
با باورهای سنتی و خرافی کمترین حقوقی را برای کودکان
قائل نیستند .والدین در تنبیه بدنی کودکانشان ،واداشتن
آنها از تحصیل ،اجبارشان به کار و تامین معیشت و به ویژه
کارهای سخت و کاذب خود را محق دانسته و ابایی در این
موارد ندارند.
طی این سالها بسیار اتفاق افتاده والدینی برای تامین مایحتاج
زندگیشان دختران جوان خود را برای تنفروشی راهی
کشورهای حاشیهی خلیج فارس کنند و نیز بسیار پیش آمده
دخترانی به خاطر داشتن رابطه سالم با جنس مخالف خود به
دست پدر و یا برادرانشان بابت تعصبات کور دینی و سنتی
کشته شوند بی آن که کسی از آنها خونخواهی کند و یا
قاتالن آنها مجازات شوند .چرا که اصوال کودکان در ایران
متولی ندارند!
دختران به این خاطر بیشتر در معرض آسیب دیدن از جانب
والدینشان هستند که در جامعهای زندگی میکنند که زن و
کودک در آن مظلومترین اقشار با کمترین حقوق ممکن
هستند ولی به این معنی نیست که پسران از جانب والدینشان
آسیب نبینند .آنها نیز در شرایط خاص خود ناچار به تحمل
بسیاری از صدمات روحی و جسمانی هستند.
والدینی که الفبای حقوق انسانی و تربیتی را یاد نگرفتهاند و
غرق در جهل و خرافات با تکیه بر سنتهای عهد بوق و در
فقدان حمایتهای قانونی از کودکان با فرزندانشان رفتارهای
ناشایست میکنند .والدینی که در هیچ زمینهای کمترین
آموزشی ندیدهاند قدر مسلم از رفتار و کردار نرمال و انسانی
برخوردار نخواهند بود و جامعهی امروز ایران متاسفانه متاثر
از روابط اجتماعی غلط این چنینی که باید ریشههای تاریخی
و فرهنگی را نیز در آن دخیل دانست تحت تاثیر رسانههای

جمعی و گروهی چون صدا و سیما ،رسانهای که با برخورداری
از چندین شبکه شب و روز و به انحای مختلع تبلیغ ایدئولوژیک
میکند و تمام و کمال در اختیار حاکمیت بوده نه تنها کمکی به
آموزش صحیح شهروندان نکرده بلکه باعث انحرافات و القای
بسیاری از بدآموزیها در آنها نیز شده است .مدتهاست فرار
کودکان و به ویژه دخترها از خانه و از چنگال والدین خشن
و بدرفتار و بدسرپرست به یک معضل اجتماعی فراگیر تبدیل
شده است و همه اینها در حالی اتفاق میافتد که هیچ نهاد
و ارگانی نیست که به عنوان حامی و طرفدار حق و حقوق
کودکان در جامعه ایفای نقش کند.
در ادامه روایتی از سرگذشت غم انگیز پرستو از نظر گذرانده
میشود:
پرستو که تازگیها قدم به چهارده سالگی گذاشته است در
خانوادهای فقیر با هفت نفر جمعیت در خانهای  60متری در
حاشیه شهر کرمانشاه زندگی میکنند .پدری سال خورده و
دو برادر بزرگتر و خواهر و برادری کوچکتر از خود دارد.
پرستو مانند بسیاری از همسن و سالهایش در این شهرک به
مدرسه نمیرود.
پرستو یک روز با (الف) پسر همسایهشان که  ۱7ساله است
از خانه فرار میکنند.
(الف) او را به منزل برادرش در استان آذربایجان غربی میبرد.
آنها کمتر از  48ساعت توسط میزبان لو رفته و به وسیله
نیروی انتظامی به کرمانشاه انتقال داده میشوند.
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،
دستور تعزیر او و (الف) را
میدهد و آنها را آزاد میکند
قاضی رو به پرستو میگوید:
این دفعه را میبخشم ولی بار
دیگر رات این جا بیفته میدهم
سنگسارت کنند ،حاال برو
خانهات.
پرستو با شنیدن نام خانه انگار
دنیا روی سرش آوار میشود.
پرستو :آقا مرا خانه نفرستید تو
را به خدا به هرچی میپرستی
مرا خانه نفرستید برادرهایم مرا
میکشند.
قاضی با تشر :کجا بفرستمت؟
پرستو :نمیدانم ،بفرستید
زندان ،پرورشگاه ،بفرستین هرکجا ولی خانه نفرستین چون
میدانم برادرانم خونم را میریزند.
قاضی اما گوشش بدهکار نیست و با اشاره به پدر پرستو از او
میخواهد دخترش را ببرد.
در حیاط دادگستری پرستو شروع به داد و بیداد و شیون و
واویال میکند و از مردم استمداد میطلبد .ای مردم به من
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کمک کنید ،برادرهایم میخواهند مرا بکشند .شما کاری بکنید.
جمعیت فراوان داخل حیاط دادگستری بیاعتنا به عجز و
البههای پرستو فقط تماشا میکنند.
سه روز بعد از این ماجرا این بار به جای پرستو( ،ت) برادر ده
سالهی پرستو است که به سواالت قاضی جواب میداد.
قاضی :خواهرت را چه کسی کشت؟
پسرک :برادرهایم
قاضی :چطوری کشتند؟
پسرک :آقا اجازهس ،روسریاش را تپاندند توی دهانش تا
صداش باال نیاد و بعد دو نفری با قمه و شمشیر به جانش
افتادند .مادرم شیون میکرد 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 اجازهس ،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 میداد.
پدرم هم نگاه میکرد و هیچ نمیگفت.
اقا اجازهس ،خواهر کوچکمان غش کرد و االن مریض است.
پسرک در حالی که رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود و به
خود میلرزید بیاراده یکریز حرف میزد.
آقا اجازهس استخوانهای سوخته خواهرم را توی حیاط چال
کردند خودتان میتانید بیاید ببینید و رویش را با خاک
پوشاندند.
قاضی خطاب به پیرمرد پدر پرستو که گوشه اتاق بازپرسی
سرپا ایستاده و گوش میدهد:
پس این بچه چه میگه پیرمرد؟ میگه برادرهایش پرستو را به
قتل رساندند نه تو ،چرا دروغ میگی؟
پیرمرد با نوعی اعتماد به نفس
جواب میدهد :دخترم را خودم
کشتم .این بچهست قربان،
ترسیده و دچار خیاالت شده
و سپس رو به طرف زنش که
نزدیک او ایستاده کرده و با
اشاره به او میفهماند بچه را
بیرون ببرد :این بچه را ببرش
بیرون .قاضی چیزی نمیگوید.
در برابر فاجعهی قتل پرستو
احدی بازداشت و زندانی
نشد! پرستو اولین و آخرین
قربانی این فجایع وحشتناک و
دردآور در جامعه مصیبت دیده
ما نبوده و نیست .هر روز و هر
هفته پرستوها قتل عام میشوند
و یا به دلیل فقر و فالکت گرفتار هزار و یک جور مصیبت
میشوند 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
آنها در حالتی جنون آمیز دختر دو سالهاش را باالی سر برد و
به زمین کوبید و طفل در جا مرد!

زنان
□ شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست
الهه امانی
کنشگرکمیسیون زنان سازمان ملل
در آوریل  2020که نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه قرار
داشت ،چرخههای جهان ما با تکیه بر اینترنت و فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی از حرکت باز نایستاد .در واقع کوید۱۹
اولین پاندمی عصر رسانههای اجتماعی ،سبب شد تا هرچه
بیشتر به این واقعیت که دسترسی به اینترنت و شبکههای
اطالعاتی و ارتباطی همچون دستیابی به آب و برق یکی از
ضروریات زندگی در هزارهی سوم است و برجستگی آن به
مثابه یکی از حقوق انسانی ،بیش از پیش نمایان شود.
چهار میلیارد و  570میلیون نفر در اوایل آوریل در فضای
مجازی حضور داشتند که بر اساس گزارشات سازمان ملل ،رشد
 50الی  70درصدی داشته است .جهان ،دیگر بدون دسترسی به
اینترنت قابل تصور نیست و از هم اکنون مباحث نوینی با توان
و بار سیاسی فزونتری پیرامون مسئولیت دولتها در تحقق
امر دسترسی همه شهروندان به اینترنت مطرح میشود .جامعهی
جهانی دستیابی به امکانات و پتانسیلهای فناوریهای نوین
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اطالعاتی و ارتباطی را در حوزهی حقوق انسانی همواره مطرح
ساخته و سازمان ملل ،شورای حقوق بشر رهنمودهای متعددی
در این زمینه صادر کرده و دولتها را تشویق به تدوین قوانین
و برنامهریزی در زمینهی اینترنت و دستیابی به شبکههای
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.
اما دستیابی به اینترنت و فناوری اطالعاتی و ارتباطی در
هزارهی سوم هنوز برای بسیاری از انسانها امکانپذیر نیست.
در کشورهای در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر دسترسی
به اینترنت داشته و بر اساس گزارشات یونسکو  55درصد از
خانوادهها در جهان ،اینترنت را در دسترس داشتند.
از یک میلیارد کودکی که در جهان در سر کالسهای مدارس
حضور نیافتند ،بسیاری نمیتوانند از طریق آنالین به آموزش
خود بپردازند .این امر با سایه روشنهای گوناگون و در
بسیاری از کشورهای جهان موجود است؛ حتی در گزارش
کنگره آمریکا در سال  20۱7آمده است که  ۱2میلیون کودک
در آمریکا در خانههایی بزرگ میشوند که دسترسی به اینترنت
وجود ندارد .اکثریت عظیم این کودکان در اقلیتهای نژادی و
شهروندان فقیر هستند .انتظار میرود که این تعداد در خالل سه
سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته باشد اما هنوز بسیاری از
دسترسی به این حق انسانی خود در آمریکا نیز محروم هستند.
شکاف بین دستیابی به اینترنت در کشورهای در حال

توسعه و کشورهای پیشرفتهی غربی به سرعت در حال بسته
شدن است .در تحقیقی که در سال  20۱5-20۱6انجام شد،
هر روزه  640هزار نفر برای اولین بار به اینترنت دسترسی
مییافتند که معادل بالغ بر ساعتی  27هزار نفر است.
بسته شدن تدریجی شکاف دسترسی به اینترنت و تکنولوژی
اطالعاتی و ارتباطی در تقاطع با الیههای ستم طبقاتی ،نژادی و
جنسی-جنسیتی تبلورهای گوناگونی به خود میگیرد .اقشار و
طبقاتی که در حاشیه جامعه قرار دارند و در موقعیت فرودست
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی هستند ،از این حق انسانی به
نسبت بیشتری محرومند .از آن جایی که زنان نیمی از جامعه
بشری هستند ،گستردگی شکاف جنسیتی در عرصه دنیای
دیجیتال بسیار گسترده است.
شکاف جنسیتی در
دسترسی به تکنولوژی
اطالعاتی و ارتباطی
چیست؟ توجه به این
شکاف که در خالل 25
سال گذشته از حاشیه
به مرکز مباحث جهانی
و توانمندی زنان گذار
کرده ،ارتباط نزدیکی
با توسعهی اقتصادی
و اجتماعی ،احترام به
حقوق انسانی شهروندان و
دموکراسی دارد و ادبیات
غنیای نیز در این زمینه
موجود است .مباحثی چون
دسترسی زنان و دختران به اینترنت ،برخورداری از مهارتهای
الزم در استفادهی بهینه از اینترنت و منابع اطالعاتی ،تشویق
دختران و زنان به توجه به تحصیل در رشتههای علوم،
تکنولوژی و ریاضیات و میزان حضور زنان در بازار کار و در
مرکز این مباحث ،قوانین تبعیضآمیز و نابرابری جنسیتی در
جوامع به مثابه مهمترین عوامل بازدارندهی زنان و دختران در
دستیابی به تکنولوژی مدرن و بهرهمندی از امکانات آن در
جهت توانمندی زنان ،امروزه بسیار مطرح است.
کشورهایی که در آموزش دختران سرمایه گذاری کرده ،از
نرخ رشد اقتصادی باالتری برخوردارند .فرایند نابرابریهای
جنسیتی و محدودیتها برای زنان و دختران در آموزش نه
تنها منجر به کاهش سرمایهی انسانی در اقتصاد بوده ،بلکه
منجر به عدم وجود فرصتهای شغلی و اشتغال زنان و سپس
نابرابریهای جنسیتی در دستمزد میشود که این رابطه متقابل
است و نابرابریهای جنسیتی و محدودیتها در مشارکت
اقتصادی زنان ،خود باعث نابرابریهای جنسیتی در آموزش
میشود .این امر به ویژه در اقلیتهای قومی و فقرای جامعه و
دستیابی زنان و دختران به آموزش متوسطه و آموزش عالی
نمودار میشود.
شکاف جنسیتی در زمینهی حضور زنان در آموزش عالی در
رشتههای تکنولوژی ،ریاضیات و علوم و شکاف جنسیتی در
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زمینهی بازار کار در این رشتهها برای زنان از نمودهای شکاف
ِ
جنسیتی عرصهی دیجیتال است .در آمریکا زنان بخش قابل
توجهی از بازار کار و مشارکت اقتصادی در خالل سالهای
بعد از جنگ جهانی دوم تا سالهای  ۱۹60بودند .در سال
 ۱۹70زنان  ۱۳.6درصد فارغ التحصیالن رشته کامپیوتر بوده
و در سال  ۱۹84این تعداد به  ۳7درصد رشد یافت.
ولی از سالهای میانی  ۱۹80تا کنون این آمار رو به کاهش
داشته و در سالهای اخیر به  ۱8درصد رسیده است و زنان
امروزه تنها  20درصد از مشاغل حرفهای در رشته کامپیوتر و
تکنولوژی مدرن را دارند.
جنبش جهانی زنان به ویژه چهارمین کنفرانس جهانی زنان در
پکن و اجالسهای ساالنهی کمیسیون مقام زن سازمان ملل،
تاکید بر این امر داشتهاند
که از پتانسیل ارتباطات
الکترونیکی و تکنولوژی
مدرن باید برای
توانمندسازی زنان ،رفع
نابرابریهای جنسیتی
بهرهمندی از نیروی
انسانی زنان و توسعهی
پایدار استفاده کرد.
این گفتمان که استفاده از
تکنولوژی مدرن میتواند
مناسبات قدرت پدر/مرد
ساالرانه و ساختارهایش
را به چالش کشیده و
سبب توانمندی اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی زنان شود و آرایش جدیدی در مناسبات
جنسی ،جنسیتی و تقسیم کار جنسیتی به وجود آورد ،امروزه
در زمرهی اهداف بسیاری از نهادهای جهانی و جامعه مدنی،
فعاالن حقوق انسانی و زنان قرار دارد.
تجربهی زنان در کشورهای گوناگون بیانگر آن است که
دستیابی زنان و دختران به فضای مجازی و کسب مهارتهای
الزم در استفاده بهینه از منابع و امکانات آموزشی و حرفهای
برای آنان ،میتواند توانمندی زنان را تسهیل و تشویق کند و
فرصتهای نوینی در اختیار زنان قرار دهد تا هنجارهای سنتی
را به چالش کشیده و زمینههای برابری جنسیتی را فراهم آورد.
اما نیروهایی که با انگیزههای اقتصادی ،ایدئولوژیک و با تکیه
بر انگارههای ذهنی واپسگرایانه ،از جمله افراطیون مذهبی و
نیروهای پوپولیست که به صورت سنتی خواهان فرودست
نگه داشتن نیمی از جامعه بودند نیز در تالش هستند تا از
امکانات تکنولوژی مدرن ،فرصتها و ابزارهای نوینی برای
بازتولید ساختارهای پدرمرد ساالرانه ،تبعیض جنسی-جنسیتی
و جنبههای نوینی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی بهره
گیرند.
شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران
جامعهی ایران از نظر دسترسی شهروندان به اینترنت و
تکنولوژی مدرن ،شهروند دیجیتال بودن و شکاف جنسیتی

دیجیتالی از ویژگیها و پارادوکسهای خاصی برخوردار
است .در حالی که  ۱7درصد از فارغ التحصیالن آموزش عالی
در رشتههای فن آوری ارتباطات و اطالعات هستند و از این
تعداد قریب به  50درصد را زنان تشکیل میدهند ،نیروی
انسانی زنان و سرمایهی با ارزشی که در این زمینه وجود دارد،
مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد .در حالی که  65درصد از
دانشجویان آموزش عالی در ایران را زنان تشکیل میدهند،
حضور زنان در بازار کار کمتر از  ۱۳درصد است .این شکاف
قریب به  50درصدی ،یکی از عمیقترین شکافها در سطح
جهان در زمینهی زنان با آموزش عالی و میزان حضورشان در
بازار کار است .در واقع جامعهی جنسیتزدهی ایران ،قوانین
تبعیضآمیز و انگارههای ذهنی واپسگرایانه ،بارزترین موانع
در شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران است.
تنها در استان آذربایجان غربی ساالنه  ۱600نفر در رشتههای
مربوط به تکنولوژی فارغ التحصیل شده و بیش از  50درصد
آنان را زنان تشکیل میدهند .اهداف  ICTکه در مراسم روز
جهانی دختران با شعار «توسعهی دانش و تغییر نگرش» و
راهاندازی «شبکهی ملی اطالعات ایران» و «توسعهی دولت
الکترونیکی» و یا وعدههای «همایش زنان و اینترنت در
هزارهی سوم» از حیطهی سخن فراتر نمیرود .اما صاحبان
قدرت در آن جا که بتوان از نیروی زنان و مهارتهای آنان
برای استقرار قدرت و اهداف ایدئولوژیک بهرهمند شوند ،برای
زنان به صورت محدود راهگشایی میکنند .نیروی انسانی
و پتانسیل زنان تحصیل کرده به ویژه در رشتههای علوم،
ریاضیات و تکنولوژی مورد بهره مندی قرار نمیگیرد زیرا
فضای تبعیض جنسیتی مجال بروز آن را نمیدهد .در واقع
عالوه بر چالشهای جهانی در زمینهی حضور برابر زنان در
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عرضه تکنولوژی و تبعات آن ،اکسیژن آزادی و خواست
سیاسی برای رشد و شکوفایی استعدادهای زنان وجود ندارد.
شکاف جنسیتی ،اقتصادی و قومی در زمینهی دستیابی به
اینترنت نیز در ایران بسیار چشمگیر است .مناطق مرزی ایران
چون سیستان و بلوچستان از کاستیهای زیادی در زمینهی
دستیابی به اینترنت و شکاف جنسی پر رنگتری دارند.
فرهنگ پدر/مرد ساالرانهی اقتدارگر که زمینهی رشد باورهای
سنتی کلیشههای جنسیتی را تشویق میکند ،میکوشد تا
فضای غالب در زمینهی نابرابریهای جنسیتی را با اشاعه و
ترویج انگارههای ذهنی واپسگرایانهای از قبیل «طبیعت زن»
و «مقدورات طبیعی» شکاف جنسیتی دیجیتال را توجیه کند
و این که عدم حضور زنان در فرصتهای شغلی در عرصهی
فنآوری اطالعاتی و ارتباطی به این علت است که «زنان به
صورت طبیعی رغبت کمتری به حضور در همهی عرصههای
اجتماعی و فرهنگی دارند» و «موانع طبیعی از قبیل بارداری،
شیردهی و ضعف قوای جسمانی موجب میشود که عمال
نتوانند پا به پای مردان در همهی عرصهها فعالیت کنند».
چنین فضای جنسیتزدهای است که سبب فرار مغزها به ویژه
زنان از ایران شده و از این استعدادها که سرمایههای انسانی
ایران هستند ،جوامع غربی بهرهمند شوند .چنان چه ساختارهای
پدر/مرد ساالرانه به چالش کشیده شود ،برابری جنسیتی تحقق
یابد و شهروندان از حقوق انسانی خود در زمینهی دستیابی
به اینترنت به صورت آزاد و نه حربهای برای استقرار قدرت
در بحرانهای اجتماعی و بهرهمندی از آن برای توانمندی زنان
و توسعهی پایدار صورت گیرد ،زنان ایرانی در صدر زنانی
در جهان خواهند بود که نشان دهند که میتوانند و عزم آن را
دارند تا پا به پای مردان در همهی عرصهها فعالیت کنند.

اجتماعی
□ حمامهای عمومی؛ اقلیتهای جنسیتی و کارگری جنسی
هیراد آریافر
فعال برابری جنسیتی
فقر و بیکاری در کنار مسائل فرهنگی یکی از اصلیترین دالیل
کارگری جنسی در ایران حاضر به شمار میرود .میتوان گفت
فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی و عاطفی بستر مناسبی برای
کارگری جنسی مهیا کرده است .نابسامانیهای خانوادگی،
اعتیاد ،فرار از منزل ،وجود قوانین تبعیض آمیز و جرم انگاری
گرایشهای جنسی خارج از سنت و دین ،و  ...عوامل زمینه
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
برخورد با این گونه موارد از احکام مربوط به «زنا»« ،لواط»
و «جرائم بر ضد عفت و اخالق عمومی» استفاده میکنند ،البته
برای حل این موضوع اجتماعی دو راه حل اسالمی نیز مطرح
شده است ،راه حل اول کشتن و سوزاندن کارگران جنسی و
خانههای فساد و راه حل دوم ازدواج موقت ،تعدد زوجات یا
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تشکیل خانههای عفاف!
در این میان ماجرای مردان همجنسگرا و کارگران جنسی
مردی که به سایر مردان در قبال دریافت پول خدمات
جنسی ارائه میدهند با وجود قوانین صفت و سخت مقابله با
همجنسگرایی و جرمانگاری آن مشکل را دو چندان کرده
است .مجازاتی از قبیل حبس ،شالق ،اعدام و حتی در مواردی
سوزاندن ،پرتاب از بلندی و !...
عدم آموزش و آگاهی از انواع بیماریهای مقاربتی و راههای
انتقال آن تنها یکی از معضالتی است که جامعهی امروز ایران
به خصوص کارگران جنسی و سایر افراد درگیر با این مسائل
را تحت تاثیر قرار داده است .معضل دوم عدم وجود مراکزی
برای حمایت از کارگران جنسی و ارائه خدمات کاهش
آسیب به آنهاست .خدماتی همچون آموزش مسائل جنسی،
بیماریهای مقاربتی ،راههای انتقال و پیشگیری ،و همچنین
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
شود و مشتری از کاندوم استفاده کند باعث کاهش مبلغی
میشود که قرار است در مقابل ارائه خدمات جنسی به کارگر

جنسی پرداخت کند پس همین امر باعث میشود 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 نمیشوند.
در این میان نباید از خشونت و تهدید و تجاوز و حتی گاهی
قتل کارگران جنسی و اقلیتهای جنسی و جنسیتی غافل
شویم .در بسیاری از موارد کارگران جنسی و اقلیتهای
جنسی و جنسیتی قربانی خشونت کالمی و جسمی نیز
میشوند .کارگران جنسی از سوی مشتری مورد ضرب و شتم
قرار میگیرند و حتی به قتل میرسند .موارد خشونت علیه
اقلیتهای جنسی و جنسیتی فقط به مقوله کارگری جنسی
محدود نمیشود و در مواردی هدف از اعمال خشونت و توهین
میتواند آموزههای 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 اقلیتهای جنسی و
جنسیتی ایران باشیم .یکی از عمدهترین نگرانیها در خصوص
اقلیتهای جنسی و جنسیتی به خصوص همجنسگرایان،
دوجنسگرایان و کارگران جنسی مرد ،وجود برخی از
گرمابههای عمومی کوچه و محلههای ایران به ویژه تهران
بزرگ است که هنوز بعد از سالها در محلههای جنوب شهر
یا کنار بازارهای بزرگ قدیمی به فعالیت خود ادامه میدهند.
گرمابههایی که روزی جزء محیطهای اصلی شهر به حساب
میآمدند ،محیطی برای نظافت که مورد توجه همگان قرار
میگرفتند و حاال تبدیل شدهاند به محلی برای آمیزش جنسی
متنوع عدهای از همجنسگرایان ،دوجنسگرایان و کارگران
جنسی مرد .تا این جای بحث کامال روشن است اما موضوع
جایی نگران کننده میشود که با عدم آگاهی و فقر فرهنگی نرخ
رشد بیماریهای آمیزشی ،خطر تجاوز و قتل و سواستفادههای
جنسی در این حمامهای عمومی روز به روز در حال افزایش
است.
بیتوجهی به نکات بهداشتی ،عدم استفاده از لوازم پیشگیری
و کاندوم ،شرکای جنسی متعدد ،عدم وجود امنیت ،خطر
تجاوز و قتل ،خرید و فروش و استعمال مواد مخدر و  ...همگی
تنها گوشهای از معضالت و مشکالتی است که روزانه در این
حمامهای عمومی ممکن است جان عدهای از اقلیت های جنسی
و جنسیتی و کارگران جنسی مرد را تهدید کند.
در ادامه مشاهداتم از دو گرمابهی عمومی تهران را برایتان
بازگو میکنم:
۱
درست چند کوچه باالتر از میدانی بزرگ و قدیمی در جنوب
پایتخت ،ساختمانی به سیمان سفید یک دست شده؛ داخل
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گرمابه پیرمردی چاق و بیحوصله پشت میزی بزرگ و قدیمی
نشسته بود .کمی آن طرفتر جوانی الغر اندام اما کنجکاو ،به
محض ورود سر تا پای مشتری را بر انداز میکرد ،انگار که آدم
شناس باشد! پشت سر پیرمرد چند برگه به دیوار چسبیده بود؛
«هزینه استحمام ابتدا اخذ میشود»« ،لطفا نظافت را رعایت
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
با کاشیهایی سفید و قدیمی و سقفی بلند ،طرف دیگر دری
آهنی به رنگ آبی با شیشههای مات و بخار گرفته
ـ عمومی!
پیرمرد با حالتی از روی بیحوصلگی با دست به سمت راست
اشاره کرد.
قدم اول را که برداشتم پیرمرد پرسید« :چیزی نمیخواهی؟
حوله؟ صابون؟»
ـ یک صابون لطفا
صابون را گرفتم و به سمت در آهنی آبی رنگ با شیشههای
مات و بخار کرده رفتم ،در را که باز کردم بخار گرمی به
صورتم خورد ،اتاقی بخار گرفته با کمدهایی کوچک و آبی
رنگ و مردانی که لنگی به کمر بسته و گویی به انتظار
نشستهاند! وسط اتاق بخاری بزرگ نفتیای بود برای خشک
کردن حولههای خیس.
اولین کمد خالی پناهگاهی بود برای دور شدن از نقطهی
مرکزی اتاق و چشمهایی که خیره به من بود ،با هر تکه لباسی
که از تن خارج میکردم انگار حجم نگاها بیشتر و سنگینتر
میشد ،و برقی پرنور تر در چشمها .انتهای اتاق در زنگ زدهی
کوچکی بود ،جایی که بخار از آنها به رختکن رخنه میکرد،
در که باز شد ،اتاقی سیمانی و قدیمی ،نسبتا تاریک با سقفی
بلند و مردانی که تنها شورتهایی رنگ پریده و کهنه به پا
داشتند دیده میشد .دور تا دور روی سکوها نشسته ،چند نفری
زیر دوشهای 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
میشد ،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
بیمورد ،گاه دست روی شورت و خیره به من ،و اشارههایی با
چشم و ابرو .تو فقط باید انتخاب کنی از میان مردانِ ،
باقی کار
را بسپار به کاردان!
این جا یکی از چند گرمابهی پایتخت است ،و البته یکی از
معدود گرمابههایی که هنوز سالن عمومی آن فعال است و
مشغول به کار .فقط کافیست وقتی وارد حمام میشوی عالوه

بر پول حمام ،انعامی هم در جیب جوانک حمامی بگذاری
تا کمی بیشتر هوای تو را داشته باشد ،این رسم نانوشتهی
این حمام است! انگار مدرکی برای این که تمایل جنسیات
را نشان دهی .حتی گاهی باب میلش که باشی در یکی از
حمامهای نمره میتوانی تجربه مشت و مال و کمی شیطنت را
هم داشته باشی با این جوانک!
2
انتهای کوچهای تنگ و البالی خانههایی فرسوده ،در محله
شوش (شبیر) تهران ،گرمابهای با کاشیهای آبی و ترک خرده
و دری سفید و آهنی ،از اتاقک ورودی ساختمان که وارد
میشوی میرسی به سالن اصلی گرمابه ،پیرمردی الغر و عبوس
روی صندلی نشسته ،آن طرفتر میزی بزرگ و قدیمی و دو
شاگرد پیرمرد منتظر ورود مشتری! یکی الغر اندام و قد بلند،
دیگری کمی کوتاهتر با اندامی تراشیده و درشت ،سمت راست
راهرویی طوالنی با سقفی بلند ،دیوارها از کاشیهای سفید
کوچک کنار هم نشسته و زمین از موزائیکهای پولکی قدیمی
پوشیده بود .ابتدای سالن چند صندلی انتظار به رنگ خاکستری
کنار هم ردیف شده بود .در دو طرف راهرو حمامهایی با دو
بخش رختکن و محل آب گرفتن و در هر کدام سکویی بود.
دوشها پوسیده و آهک گرفته ،چند نفری مشغول حمام کردن
بودند .حمام شماره  4به نام من خورد.
ـ چیزی هم میخواهی؟ صابون؟ شامپو؟ واجبی؟
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واجبی! نه ،فقط صدا میکنم برای مشت و مال «نگاهم به آن
جوان قد کوتاه و درشت اندام بود»
ـ کوچیک شما مجید
این جا خبری از برگههای روی دیوار نیست «هزینه حمام ابتدا
اخذ میشود» ،اتفاقا انتهای کار بعد از اتمام حمام هزینه را
حساب میکنند! آب که گرم شد ،حسابی که بخار کرد و خیس
شد ،صدا میزنی برای مشت و مال ،شاگرد حمامی نگاهی به
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 رفیقمعلی شاگردیم این جا ،مشت و مال ،کیسه کشی ،واجبی و
موبری ...اگه کسی هم طالب باشه یه حالی هم میکنیم ،پول
که بدی باقی مشتریام خبر میکنیم بیان پیشت ،اما هر کسی
نرخی داره ،بسته به جیب و بدنت...
پیرمرد هیچ به روی خودش نمیآورد که برنامه چیست ،نرخ
حمام را حساب میکند و پول مشت و مال شاگرد را...
ماجرای گرمابههای پایتخت ،به همین دو حمام ختم نمیشود،
کمی آن طرفتر نزدیک پارکی بزرگ و قدیمی در جنوبیترین
نقطه تهران داخل گرمابهای قدیمی و بزرگ؛ پیرمردهایی لنگ
بسته در انتظار جوانی تازه وارد تا به یاد جوانی شاید لحظههایی
را تکرار کنند ،حتی گاهی به قیمت نیمی از مستمری حقوق
ماهانهشان...

اجتماعی
□ حل معضل کودکان کار و خیابان ،مستلزم عزم ملی
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
متاسفانه وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران به گونهای است
که از آن میتوان به کلکسیونی از نقض حقوق بشر یاد کرد.
اما گاهی سوال میشود که نقض چه موردی از حقوق بشر در
ایران از همه مهتر یا بغرنجتر است؟ نگارنده بر این باور است
که حقوق بشر یک کل یکپارچه است که همهی موضوعات آن
به یکدیگر وابسته بوده و هر یک بر دیگری تاثیرگذار هستند.
اما در این میان شاید بتوان گفت؛ "کودکان کار و خیابان"
متاثرکنندهترین موضوع نقض حقوق بشر در ایران است.
کودکانی که باید در کانون گرم خانواده ،عشق بیقید و شرط
دریافت کنند و بهترین دوران زندگانی خویش را به بازی،
شادی و آموزش بگذرانند و در محیطی سالم رشد (جسمی و
روانی) یابند ،اما در بدترین و خشنترین وضعیت برای امرار
معاش خود یا خانوادهشان در کف خیابانها قرار دارند ،و مورد
سوءاستفاده ،تعرض ،تجاوز ،تحقیر و  ...قرار میگیرند .در این
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میان باندهای تبهکار نیز بسیاری از آنان را اجیر میکنند ،این
در حالی است که ایران کشور ثروتمندی است.
مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران ،در
سال  ۱۳۹6اعالم کرد که  ۹0درصد از کودکان کار مورد
آزار جنسی قرار میگیرند .وی میافزاید 75" :درصد این
کودکان ایرانی نیستند ،کودکانی هستند که برای تکدیگری
سر چهارراههای تهران ترانزیت میشوند ،آنها از کشورهای
افغانستان ،پاکستان و اخیرا بنگالدش هستند" (در واقع،
حقوق پناهندگی نیز در خصوص این کودکان پناهجو رعایت
نمیشود).
اما صرف جمعآوری این کودکان چارهی کار نیست .در واقع،
استانداردهایی برای نگهداری و زندگی آنان باید رعایت
شود ،در غیر این صورت فقط ظاهر ماجرا تغییر میکند و
حتی ممکن است ،نتایج وخیمتری در پی داشته باشد .چنان
که فعاالن حقوق کودک از فرستادن این کودکان به اردوگاه
یاسر در ورامین و تراشیدن موهای کودکان به شدت انتقاد
کردند .آنان معتقدند؛ اعزام کودکان به مراکز "پذیرش" عالوه
بر این که آنها را از رفتن به مدرسه و از زندگی با خانواده
باز میدارد ،آسیبهای عاطفی-روانی گوناگونی برای آنان و
خانوادههایشان ایجاد کرده است .وانگهی ،کودکان کار تنها
آنهایی نیستند که در خیابانها خردهفروشی میکنند و باید
به کودکانی که در کارگاهها و فضاهای بسته هستند ،نیز توجه

کرد؛ کودکانی که بنابر شواهد ،در این مکانها بیش از خیابان
تهدید میشوند.
ماده  ۳2کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز با حق شرط
به آن ملحق شده است ،مقرر میدارد" :کشورهای طرف
کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در
برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار
بوده و یا در آموزش وی توقف ایجاد کند و یا برای بهداشت
جسمی ،روحی ،معنوی ،اخالقی و پیشرفت اجتماعی کودک
مضر باشد را به رسمیت میشناسند" .این کنوانسیون افراد
زیر  ۱8سال را کودک میداند (مگر آنکه 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  ۱5سال میداند و افراد میان سنی  ۱5تا  ۱8سال را
کارگران نوجوان مینامد که ساعات کاری این افراد به نسبت
دیگران نیم ساعت کمتر است .صرفنظر از ایراداتی که به سن
کار کودکان در ایران وجود دارد که مستند به ماده ۱2۱0
قانون مدنی و متاثر از فقه است ،اما موضوع مهمتر این است
که قوانین داخلی و بینالمللی در خصوص حقوق کودکان و از
جمله شرایط کار ،استاندارد زندگی ،آموزش و دیگر موارد در
خصوص کودکان کار در ایران بدرستی اجرا نمیشود.
عملکرد غیرقابل قبول حکومت
در خصوص حقوق کودکان و
به طور مشخص کودکان کار و
خیابان بر کسی پوشیده نیست و
بحث در این خصوص نه هدف
این مقال است و نه در این
مختصر میگنجد .اما یادآوری
مواردی با تاکید بر محوریت
نقش مردم و نهادهای سنتی و
مذهبی مفید به نظر میرسد.
نخست این که حل معضل
کودکان کار در ایران،
مشارکت بیشتر مردم و جامعه
مدنی را میطلبد .اگرچه هماینک نیز سازمانهای مردمنهاد
زیادی در این زمینه فعال هستند و کمکهای شایانی نیز ارائه
کردهاند .اما با توجه به عملکرد ضعیف حکومت و گسترهی
وسیع این پدیده ،حل آن تنها در پرتو عزم ملی و مردمی میسر
است .بنابراین ،کمکهای سازماندهی شده مردم از طریق
سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه حقوق کودکان از اهمیت
بسزایی برخوردار است.
از سویی دیگر ،برخی آداب و رسوب مذهبی و سنتی مانند
مخارجی که برای دادن غذای نذری در مناسبتهای مذهبی
(عاشورا ،تاسوعا و )...و یا بازسازی آرامگاه ائمه (که تمامی
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ندارد) ،ساخت مساجد و دیگر اماکن مذهبی که گاهی مازاد
بر نیاز است ،بودجهی ساالنه هنگفت موسسات مذهبی ،خمس
(معموال به روحانیان تعلق میگیرد) و زکات ،یا کاخهایی
که به نام مصالی تهران ،مقبرهی آیت اهلل خمینی ،وجوهات
مذهبی و هزاران هزینهای که در این چنین مواردی میشود،
ظلم فاحشی است که در حق این کودکان مظلوم میشود .البته
برخی از موارد یاد شده در اختیار حکومت است و به راحتی
نمیتوان آنها را متوقف کرد .اما همین هزینههایی که مردم
برای مراسم و مناسبتهای مذهبی صرف میکنند ،میتواند
مشکل کودکان کار و خیابان را از نظر کمبود بودجه حل کند.
برای نمونه مخارجی که صرف غذاهای نذری و دیگر مراسم
مذهبی و بیشتر آن نیز نصیب اغنیاء میشود و در عمل بیهوده،
شایسته و بایسته است که برای سامان دادن به وضعیت این
کودکان آسیبدیده هزینه شود ،که ظلمی که به آنان روا داشته
میشود ،از آنان که در روز عاشورا مورد ظلم قرار گرفتهاند،
کمتر نیست .آن فاجعه گذشت و به تاریخ پیوست ،از تاریخ
باید درس گرفت ،آنان بیشترشان بزرگسال بودند ،اینان
هزاران کودک هستند!
گذشته از متاثر شدن وجدان از پدیدهی کودکان کار ،نباید
فراموش کرد که این کودکان بخشی از آیندهی جامعه ما را
تشکیل میدهند (حتی اگر ایرانی
نباشند ،اما در ایران زندگی
میکنند) و آیندهی شغلی،
تحصیلی و کیفیت زندگی آنان
بر زندگی و امنیت کل جامعه ما
تاثیر میگذارد .از این رو ،هر
کوتاهی در این خصوص دامنهی
کل جامعه را خواهد گرفت.
بنابراین ،همه ما در این خصوص
مسئول هستیم (بر این باورم که
خودم در این خصوص کوتاهی
کردم!) .شایسته است ،هر
شخص به تناسب توان خود،
برای حل این معضل اجتماعی گام (مادی و معنوی) بردارد
و به ویژه با سازمانهای مردم نهاد در این زمینه همکاری
کند ،از متخصصان کمک بگیریم ،در صورت توان مادی و
معنوی ،سرپرستی آنان را برعهده بگیریم ،در مواجهه با این
کودکان با سعهی صدر و مسئوالنهتر برخورد کنیم ،به عملکرد
حکومت دربارهی این پدیده اعتراض و انتقاد کنیم .سلبریتیها
نیز بیشتر به این موضوع بپردازند ،بخشی معینی از مالیات به
این موضوع اختصاص یابد (یارانهها) .جامعهی علمی نیز در
راستای پژوهش در این حوزه و فراهم کردن زمینه تغییر و
اصالح قوانین مربوط گام بردارد.

اقلیتهایجنسیتی
□ پیچیدگیهای نقض گسترده حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی
ملیکا زر
فعال برابری حقوق جنسیتی
 ۱7ماه می روز جهانی مقابله با «همجنسگراستیزی،
دوجنسگراستیزی ،ترنسستیزی و اینترسکسستیزی» چرا
حایز اهمیت است؟ این روز ما را با چه چالشهایی مواجه
میکند؟ وقتی از ستیز با اقلیتهای جنسی و جنسیتی حرف
میزنیم از چه حرف میزنیم؟
در قانون مجازات جمهوری اسالمی ،رفتارهمجنسگرایانه
جرمانگاری شده است و حتی برای آن تحت لوای «لواط»
مجازات اعدام نیز وجود دارد.
جرمانگاری روابط همجنسگرایانه به شکلی ساختاری و در
امتداد آن اجتماعی منجر به حذف همجنسگرایان میشود.
این مسئله زمانی پیچیده میشود که با تابوسازی از مسئله
همجنسگرایی و به کمک همجنسگراستیزی نهادینه شده در
جامعه ،حاکمیت موفق به جلوگیری از هرگونه فعالیت مدنی
و سیاسی در راستای جرمزدایی از همجنسگرایی در داخل
مرزهای کشور میشود .این مسئله سنگ بنای جلوگیری از
به رسمیت شناختن انواع گرایش جنسی و هویتهای جنسیتی
افراد ال.جی.بی.تی.آی میشود و در ادامه سبب میشود که
اقلیتهای جنسی و جنسیتی به صورت خاموش و روزانه انواع
تبعیض و خشونت را متحمل شوند ،بدون آن که بتوانند علیه
خشونتی که میبینند به مراجع قانونی و حمایتی شکایت کنند.
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حاکمیت نظم حاکم بر اجتماع را علیه افراد ال.جی.بی.تی.آی
تنظیم کرده است.
اما حاکمیت تنها مسئله همجنسگرایی را جرمانگاری نکرده
است ،بلکه با پزشکینه کردن و بیماری خواندن گرایش جنسی
و هویتهای جنسیتی افراد ال.جی.بی.تی.آی ،از طریق غیر
علمیترین و غیر اصولیترین روشهای ممکن ،مانند تجویز
بیرویهی داروهای ضد افسردگی و تجویز داروهای ضد
جنون ،الکتروشوکتراپی و حتی هدایت همجنسگرایان به
سمت عملهای موسوم به «تغییر جنسیت» از طریق فشارهای
ساختاری و اجتماعی سعی در انکار گرایش و هویت جنسی
و جنسیتی افراد ال.جی.بی.تی.آی دارد .امری که بسیاری از
فعالین این حوزه از آن به عنوان حذف سیستماتیک افراد
ال.جی.بی.تی.آی از صحنه اجتماعی یاد میکنند.
همچنین فقدان قوانین حمایتی از اقلیتهای جنسی و جنسیتی
به شکل کلی و همین طور فقدان این قوانین برای ترنسجندرها
قبل و بعد از عملهای «تطبیق جنسیت» شرایطی را به وجود
آورده است تا بسیاری از افراد ال.جی.بی.تی.آی به شکل روزانه
ِ
ستیزی موجود در جامعه از طرفی
با همجنسگراستیزی و ترنس
و ستم ساختاری از طرف دولت و حاکمیت از طرف دیگر رو به
رو شوند .دامنهی این ستیز ویژه با اقلیتهای جنسی و جنسیتی
نهادهای آموزشی ،سالمت ،قضایی ،مسائل اقتصادی-معیشتی
و همین طور خانواده را در بر میگیرد و ستم را به تمام سطوح
زندگی افراد ال.جی.بی.تی.آی میرساند.
مسئله آشکارسازی اقلیتهای جنسی و جنسیتی و بیخانمانی

به موجب این سطح از ستم ساختاری و اجتماعی نهادی بسیاری
ِ
آشکارسازی گرایش
از اقلیتهای جنسی و جنسیتی بعد از
جنسی یا هویت جنسیتیشان از خانواده طرد شده و مجبور به
ترک خانه میشوند .همجنسگراستیزی و ترنسستیزی موجود
در ساختارها منطق اقتصادی خود را هم دارد و منجر به حذف
استقالل مالی و شرایط دشوار کاری برابر برای اقلیتهای
جنسی و جنستی میشود ،از آنجایی که این افراد هیچ پشتیبانی
مالی و شغلی ندارند ،بسیاری از آنها افراد بیخانمانی میشوند
که حتی خوابگاههای مخصوص افراد بیخانمان هم میزبانی
آنها را قبول نمیکند.
بسیاری از اقلیتهای جنسی و جنسیتی پس از آشکارسازی با
انواع خشونت از طرف جامعه مواجه میشوند .این خشونتها
همیشه فرم و فشردگی یکسانی ندارند .عدم دسترسی به نهادهای
حمایتی و عدم وجود قوانین حمایتی در نهایت این طیف از
اقلیتهای جنسی و جنسیتی را به سمت گرفتن مشاوره از دم
دستترین نزدیکان و دوستان خود سوق میدهد .امری که به
صورت معمولی شاید در زندگی همه اتفاق میافتد اما در جایی
که احتیاج به تخصص است باید به متخصص رجوع کرد.
برای روشن شدن این گوناگونی در خشونت پس از آشکار
سازی به دو روایت متفاوت میتوان ارجاع داد:
روایت اول« :بعد از آشکار کردن هویت جنسیتیام برای
خانواده با خشونت فیزیکی از سوی پدرم مواجه شدم که
مدتها ادامه داشت و باعث شده بود تحت فشار روانی زیادی
قرار بگیرم تا این که یک روز با یک کولهپشتی 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 خشونتها 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 روحانیای که به عنوان یک فرد خیر و درستکار شناخته
میشد پناه ببرم .بعد از این که به خانهاش رفتم بارها به من
تجاوز کرد و در نهایت من مجبور شدم به خانوادهام که به
پلیس مراجعه کرده بودند ،و گم شدن من را گزارش داده
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 خانوادهام زندگی میکردم،
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 خانوادهام مطرح کردم من را با خشونت از خانه بیرون
کردند و من به سمت تهران به راه افتادم ،در تهران پیش یک
دوست زندگی میکردم تا این که خانوادهاش متوجه ترنس
بودن من شدند و مجبور به ترک خانهشان شدم .وقتی از خانه
آنها بیرون آمدم به دنبال کار گشتم اما هیچ کس به من
کار نمیداد ،یا مدرک تحصیلی میخواستند یا سنم را بهانه
میکردند اما مشکل اصلیشان چیز دیگری بود .برای خواب
به مسجد رفتم اما بعد از چند ساعت به من گفتند میخواهند
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مسجد را ببندند و من باید بروم ،جایی نبود که به آن پناه ببرم».
به همین میزان هر چه تعداد روایتهایی که از افراد پس از
آشکارسازیشان وجود دارد باال برود ،تفاوت و پیچیدگیهای
متفاوت فرم و محتوای خشونتی که اقلیتهای جنسی و
جنسیتی با آن رو به رو هستند بیشتر روشن میشود .ارجاع
به این روایتها و خواندن آنها به بهانههایی مثل روز جهانی
مبارزه با همجنسگراستیزی ،دوجنسگراستیزی ،ترنسستیزی
و اینترسکسستیزی هم از همین جهت حائز اهمیت فراوان
است.
به تازگی علی ربیعی ،سخنگوی دولت ،حمایت دولت از
بازگشایی مرکز طلوع بینشانها به منظور پناهدهی به افراد
ترنس را اعالم کرده است و اما این رویکرد چیزی از خشونت
ساختاری که بر علیه افراد ترنس وجود دارد را کم نمیکند.
پزشکینه کردن هویت ترنس باعث شده است تا به افراد
ترنس به دید افراد دارای اختالل و بیماری نگاه شود .همچنین
دوگانهی زن و مرد باعث شده تا افرادی که در این هنجار
غالب جامعه همانجنسیتی (سیس) محور نمیگنجند بیشتر در
معرض خشونت ،تبعیض و انگزنی اجتماعی قرار بگیرند .در
این میان افراد همجنسگرا با این مشکل مواجهند که در عین
بیماری انگاری حیات جنسی و عاطفیشان با جرمانگاری انکار
و تا حدودی «ناممکن» میشود.
بررسی هر چه بیشتر پیچیدگیهای ساختاری در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی نشان میدهد که ستیز عمومی موجود در جامعه
با اقلیتهای جنسی و جنسیتی تنها یک مسئله فرهنگی نیست،
کما این که مسئلهی فرهنگ هم هیچگاه بدون ساختارهایی که
این فرهنگ را میسازند قابل تعریف نیست .جامعه ال.جی.
بی.تی.آی ایرانی با مسایل زیادی از جمله مسئلهی جرمانگاری
و قانونگذاری ،مسئلهی اقتصادی-معیشتی ،بحران بیکاری،
خشونت خانوادگی و خشونتهای اجتماعی مواجه است .نقض
گستردهی حقوق بشر در مورد افراد ال.جی.بی.تی.آی از آن
جایی که حیات و زیست اجتماعی این بخش از جامعه را به
کل با موانع گسترده مواجه میکند ،در نهایت امر با الیههای
بسیار زیرینتری از جمله حق مسکن (حق داشتن سرپناه که
در مادهی  25اعالمیهی جهانی حقوق بشر و مادهی  ۱۱میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطرح شده
است) و مسئله بیخانمانی نیز میرسد .یعنی با وجود این که
قانون مشخص تبعیضآمیزی در مورد ممنوعیت اسکان افراد
ال.جی.بی.تی.آی در جمهوری اسالمی وجود ندارد ،اما نقض
گستردهی حقوق این افراد در بسیاری از موارد تا مرحلهی
بیخانمانی و بیسرزمینی این بخش از جامعه پیش میرود.
به همین دلیل وقتی از مناسبتهایی چون  ۱7ماه می برای بیان
روایتهای جامعه ال.جی.بی.تی.آی استفاده میشود ،مسئله
چیزی فراتر از تعریف یک سری روایت غمانگیز یا بحث بر
سر گرایش جنسی ،چیزی که به کرات به عنوان مغلطه علیه
روایتگری جامعه ال.جی.بی.تی استفاده میشود ،است .بلکه
موضوع شکستن این سکوت و بازنمایی وجود جامعهایست
که به واسطه ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی موجود در
حال حذف شدن دائمی و تجربه خشونت مکرر است.

اندیشهوآزادیبیان

□ دین و علم؛ افتراق یا همنشینی
ماری محمدی
فعال حقوق بشر
دین در طول تاریخ همواره یکی از مقولههای بسیار بحث
برانگیز بوده است .در هر برههی زمانی ،در کشورها و خطههای
مختلف و با توجه به وقایعی که شاید حتی هیچ ارتباطی با دین
نداشتهاند ،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.
این بار ویروس کرونا در جایگاه یکی از عوامل کامال غیر
مرتبط با دین قرار گرفته که برای برخی بستری برای بروز
و بیان احساسات منفی نسبت به مقولهی دین را فراهم آورده
است.
پیش از هرگونه اظهار نظر و یا حتی شکلگیری هر احساسی
در قلب و ذهنمان ابتدا الزم است نسبت به مبحث مورد
نظر به دور از هر گونه جانبداری و هیجانزدگی به درک
و شناخت الزم ،کافی و بیطرفانه از طریق مطالعهی منابع
مختلف و شنیدن نظرات موافق و مخالف برسیم .در دورهای
که کروناویروس در گسترهی جهانی تاثیرات عمیقی بر جای
گذاشته شاهد هستیم که عدهای به بهانهی تاثیرات ویرانگر و
جانستان ویروس کرونا ،دین را به چالشی غیر منطقی کشیده
و درصدد برآمدهاند تا دین را به خاطر عدم نجات انسان و
جهان از این اپیدمی ناکارآمد جلوه دهند .عقیدهای که تا پیش
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از شیوع کرونا نیز به دالیل دیگر مطرح شده بود .به عبارت
دیگر ،کرونا علت پدید آمدن فرضیهی ناکارآمدی دین نیست
بلکه بهانهای برای تکرار کلیشهای قدیمی است .در ذیل اجماال
بعضی از اقدامات و توجیهات مطروحه برای اثبات ناکارآمدی
دین ذکر شده و به آنها پاسخ داده شده است .پس از مطالعهی
این نوشتار میتوانید به این سوال پاسخ دهید که آیا به وجود
آمدن ویروس جدید کرونا و عواقب آن به خودی خود اذهان
را به سمت مبحث ناکارآمدی دین کشانده یا آن که دالیل
دیگری وجود دارند.
توقع درمان کرونا توسط دین؛ دافعه میان علم و دین!
برخی این پرسش را مطرح میکنند که چرا دین در زمان حال
که کرونا جان کرور کرور انسان را میگیرد ،وارد عمل نشده؟
سپس خود پاسخ میدهند چون خرافه است ،وعدههای پوچ
میدهد و از هر اقدام عملی ناتوان است .همچنین دینداران را
به قهر بودن با علم متهم و دینداری را تقبیح میکنند.
همان طور که پیشتر 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.
نکتهی اول آن که مقصود نویسنده دفاع از یک دین مشخص
نیست و صرفا مقولهی "دین" را مد نظر دارد .هرچند ممکن
است یک دین خاص به دالیلی همچون عملکرد حکومتهای
دینی تصورات مردم و حتی جامعهی مدنی را نسبت به "کلیت
دین" مخدوش کرده باشد.
نگاه عقالیی آن است که برای هر شاخه از دانشهای گوناگون
حیطه و محدودهای متصور باشیم .به عنوان مثال از علم
روانشناسی متوقع نباشیم که برای درمان تومور مغزی راه

حل ارائه دهد! و اگر ارائه نداد آن را محکوم به ناکارآمدی
کنیم .علم روانشناسی برای پاسخ به سواالت مرتبط با روان
انسانها و درمان بیماریهای آن تخصص دارد و منطقا نباید
در حوزههای دیگر به سخن پراکنی مشغول شود .در خصوص
کرونا نیز مسئولیت پیشگیری ،درمان و ساخت واکسن و دارو
بر عهدهی علوم پزشکی و داروسازی است .شوربختانه عده
ای از خداناباوران و پژوهشگران فلسفه علم به جای آن که
پیگیر پیشرفت های علوم پزشکی و داروسازی در زمینه کرونا
باشند ،بدون در نظر گرفتن اصول نقد در مصاحبهها ،مناظرهها
و نوشتههای 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!
پیشرفت هر روزهی دانشها لزوم تقسیم بندی و طبقهبندی
جزئیتر را پدید آورده است .این تقسیم بندیهای جزئی و
باریکتر شدن مرز میان شاخههای مختلف سبب ایجاد
ارتباطات متقابل و چندگانه میان چندین رشته شده و تفکیک
مطلق برخی رشتهها از یکدیگر بسیاری از اوقات بیمعنا و
آسیبزا است .مع هذا ،این اصل بسیاری از اوقات مغرضانه زیر
پا گذاشته میشود .گاه ارتباطات بیمعنی میان علوم مختلف
برقرار میشود و گاه از برقراری ارتباطات الزم میان برخی
رشتهها ممانعت به عمل میآید .تجاوز از حدود تعریف شده در
این اصل نه یک امتیاز مثبت بلکه یک ویژگی منفی محسوب
میشود .دو نمونهی چشمگیر آن ،یکی برقراری ارتباط بیمعنا
میان علوم دینی و الهیاتی با علوم پزشکی و داروسازی در
دورهی کرونا و توفع انجام وظایف علوم پزشکی و داروسازی
از علوم الهیاتی و دینی و دیگری دخالت دادن دین در امور
سیاسی است که خال سکوالریسم را بوجود آورده و دست کم
مردم ایران سالهاست با عواقب مخرب آن زیستهاند.
قطعا آن چه که دربرابر خداباوری و دینداری ایستاده ،علم
نیست بلکه خداناباوری است که خود به شاخهها و زیر
شاخههای متعدد تقسیم شده است و میتوان گفت بسیاری
از خداناباوران ،خداناباوری را به یک دین دیکتاتور تبدیل
کرده و هر تفکر متفاوت را مذموم میدانند و هر متدین و
خداباوری را (افرادی با تفکر متفاوت) محکوم میکنند .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 بیآنکه
از خداناباوری متوقع باشند در این بحران کارآمدی داشته و
راه حلی ارائه کند .آن دسته از خداناباوران و فیلسوفان علم
که با ستیز با اعتقاد به خدا و دین ،خداباوران و دینداران()۱
پیکار میکنند ،هوشمندانه و پیوسته به جای آن که خداباوری
و خداناباوری را رو به روی هم قرار دهند خداباوری و علم را
قیاس میکنند و این دو را در تقابل با یکدیگر جلوه میدهند و
ماهرانه بیپاسخی خداناباوری را در این بحران در البه الی اتهام
زنی به خداباوری میپوشانند.
از طرف دیگر خرافات را به دین وصله میزنند و آن را برای
انسان قرن بیست و یک ناشایست معرفی میکنند .واکنش
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منفی دینداران پس از انتشار تصاویر مربوط به درمان کرونا
با ادرار شتر ،لیس زدن ضریح و یا تجمع در اماکن دینی -با
بیتوجهی به این که در بحران کرونا تجمع سبب انتشار سریعتر
و همهگیری کرونا میشود -به قصد دعا برای از بین رفتن
کرونا و عدم ابتال به آن و تقبیح آن شاهد و مویدی بر این ادعا
است که دینداران مسیر خود را از خرافهپرستان جدا کردهاند.
هر چند ذکر این نکته ضروری است که تمام افراد متعلق به
یک گروه فکری ،در جزئیات باورها و تامالت خود با یکدیگر
تفاوتهایی دارند .همان طور که در بین خداناباوران هستند
افرادی که دلبستهی خرافات هستند و باورهایشان درمورد
دین و خدا مانع خرافهگرایی آنها نشده ،در بین خداباوران و
دینداران نیز خرافه گرایی دیده میشود.
همچنین ،عدهای دیگر ابراز امیدواری کردند که در دورهی پسا
کرونا پایبندی به دین دچار ضعف شدید و آشتی دینداران
با علم خواهد شد .این گزاره از پایه غلط است .ممکن است
در دورهی پساکرونا شاهد باشیم آن دسته از دیندارانی که
توان جداسازی باورهای دینی و خرافهها را ندارند و در توهم
دینداری مومنانه دل در گروی خرافهها دارند ،تجدید نظر کرده
و خرافهها را به زباله دان بسپارند و نیز دیدگاهها و توقعات
خود را نسبت به دین تغییر دهند .اما در حالت کلی ،ادعای قهر
و بیگانه بودن دینداران با علم( )2را میتوان پذیرفت مشروط
بر این که پیش از آن بپذیریم هیچ دینداری تحصیل نکرده
و به مراتب باالی علمی نرسیده و تمام پزشکان ،پرستاران،
حقوقدانان ،معلمان ،نویسندگان فاخر ،محققان و فعاالن
حوزههای علمی دیگر خداناباور هستند و حتی یک خداباور و
دیندار در بین آنها پیدا نمیشود!
معتقدات دینی دانشمندان قرون گذشته نیز که مسیر و تاریخ
علم را متحول کردهاند ،در نقض این مدعی که دینداران با علم
بیگانه هستند سخن میگویند .به نمونههای زیر توجه کنید.
ورنر کارل هایزنبرگ ( )۱۹76_۱۹0۱فیزیکدان نامور
آلمانی ،یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتومی ،یکی از پنج
فیزیکدان تاثیرگذار در فیزیک نوین و برنده جایزه نوبل
فیزیک در سال  ۱۹۳2است .هایزنبرگ گفته است" :اولین
جرعه از لیوان علوم طبیعی شما را آتئیست خواهد کرد ،اما در
انتهای لیوان خداوند در انتظار شماست )۳(".همچنین "دین
شالوده اخالق است و اخالق پیش فرضی از زندگی است)4(".
ایزودور ایزاک رابی ( )۱۹88_۱8۹8فیزیکدان لهستانی تبار
و برنده جایزه نوبل فیزیک به دلیل ابداع روش تشدید برای
ثبت خواص مغناطیسی هستههای اتمی است .رابی گفته است:
"فیزیک من را سرشار از هیجان کرده؛ مرا در تماس مستقیم
با علل اصلی قرار داد .فیزیک من را به خدا نزدیکتر کرد.
احساسی که در تمام سالهایی که به علم مشغول بودم با من
همراه بود .هرگاه یکی از دانشجویانم برای پروژهای علمی نزد
من میآید؛ تنها یک سوال از او میپرسم :آیا این پروژه علمی
تو را به خدا نزدیکتر میکند؟"()5
لویی پاستور ( )۱8۹5_۱822از شیمیدانان و زیستشناسان
مشهور فرانسوی که با کشف نقش باکتریها در بروز بیماری

و واکسن ضد هاری شناخته میشود .پاستوریزه کردن مواد
غذایی را هم از نام وی وام گرفتهایم .او یک مسیحی متدین بود
و با سخنان و نوشتههای خود اعتقاد خود به خدا را برای مردم
بازگو کرده است" .علم کم انسان را از خدا دور میکند ،اما
داشتن علم زیاد او را به خدا نزدیک میکند" ".هر چه بیشتر
در مورد طبیعت مطالعه میکنم ،بیشتر در کار آفرینندهی این
همه زیبایی متحیر میمانم)6(".
گالیلئو گالیله ( )۱642-۱564ستاره شناس و ریاضیدان
ایتالیایی با تایید نظریهی خورشید مرکزی کوپرنیک ،مخالفت
سخت کلیسای کاتولیک را که قدرت سیاسی را در دست
داشت و نمونه ای از دخالت های مخرب دین و سیاست در
حیطه کاری یکدیگر است ،برانگیخت .انتشار یافتههای وی
در خصوص نظر کوپرنیک که ثابت میکرد زمین ثابت نیست
و به دور خورشید میچرخد باعث شد از سوی کلیسا مورد
بازجویی و تفتیش عقاید قرار گیرد .این نظریه هم در تضاد
تعالیم رسمی کلیسا و هم نظریات ارسطو که مورد تایید کلیسا
بود ،قرار داشت و در نهایت به همین دلیل به حبس خانگی
محکوم شد .با این که مذهبیون عوام با او مخالف بودند اما
از بیانات و نوشتههای وی برمیآید 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(".
یافتههای نیوتون ( ،)۱727-۱642بنیان مکانیک کالسیک و
دیفرانسیل بینهایت کوچک است .نیوتن یک ملحد نبود اما
او در چشم بیشتر مردم دوران خود به دلیل اعتقادات مخالف
کلیسای ارتدکس ،یک بدعت گذار به شمار میآمد .نیوتن
در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی که یکی از مهمترین
کتابهای علمی و دورانساز است به اعتقاد به خدا اعتراف
کرده است.
"این سیستم زیبای خورشید ،سیارهها و ستارهها تنها میتوانند
آفریدهی موجود با هوش و قدرتمندی باشند  ...این موجود
بر همه چیز حکمرانی میکند ،نه به عنوان روح جهان بلکه به
عنوان حاکم همهی موجودات .و به علت این حاکمیت باید او
را خدای مالک یا فرمان روای جهان نامید".
"جاذبهی زمین علت حرکت سیارات را بیان میکند اما در
مورد این که چه کسی این سیارات را به حرکت درمیآورد
نمیتواند نظر دهد .خدا بر همه چیز حاکمیت میکند و از همهی
چیزها و کارها با خبر است)8(".
دانشمندان مذکور و اهالی علم نامبرده تنها عدهی قلیلی از
دانشمندان خداباور و دیندار هستند که در ادوار مختلف ثابت
کردهاند میتوان 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 نمونههای بارز و
برجستهی فوق قویا ادعای بیگانگی دینداران با علم یا همان
کلیشههای "یا علم یا دین" و "دین افیون تودههاست" را رد
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میکند .عالوه بر این ،گالیله مثالی است از دانشمندان متدین
که عالوه بر حفظ معتقدات دینی خود در برابر چالشهای زمانه
خود و باورهایی که دستگاه دینی حاکم به طور مستقیم یا
غیرمستقیم تلقین و تحمیل میکند ،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 میشوند و نمیتوان
با سطحینگری و بدون تحقیقات گسترده ،اصولی و حرفهای
تنها یک دلیل را عامل گرایش افراد به باورمندی به خدا و دین
دانست .اما آن چه که مبرهن است افراد خداباور نمیشوند که
در هنگام بیماری ،خدا دست شفا بر سر آنها بکشد و مراجعه
به پزشک و دریافت واکسن و دارو را از برنامههای خود حذف
کنند .قطعا در اطراف خود افراد دیندار بسیاری را دیدهاید که
در هنگام بیماری به پزشک مراجعه میکنند و هر اقدام الزم را
همچون یک خداناباور برای معالجهی خود با راهنمایی پزشک
متخصص صورت میدهند .در حقیقت ،حتی خود دینداران
توقع ورود مستقیم خدا برای درمان بیماریهایشان را ندارند.
تنها مخالفان دین و دینداری هستند که برای ناکارآمد جلوه
دادن دین ،مسئولیتهای بیربط را به دین تحمیل میکنند و
سپس نتیجه میگیرند که دین ناکارآمد است .میتوان گفت
این اقدام در موارد بسیاری با برنامهریزی قبلی و به طور
سیستماتیک انجام میشود .رسانهها که از یک طرف اقدام به
برجسته کردن اقدامات نابخردانه برخی دینداران کم مطالعه
که به خرافات گرایش پیدا کردهاند ،میکنند (خصوصا در
دورهی بحران کرونا) و از طرف دیگر موفقیتهای علمی و نیز
کمکهای اصولی و بشردوستانهی دیندارا ِن دیگر را بایکوت
میکنند ،این گمانه زنی را تقویت میکند که این نوع انتقادات
که در تالش برای اثبات ناکارآمدی دین هستند ،برنامهریزی
شده و سیستماتیک هستند تا دین گریزی و حتی دین ستیزی
را گسترش دهند .البته ناگفته نماند که عدهای دیگر صرفا به
تکرار طوطی وار شنیدههایشان مشغولند و بی آن که قصد تبلیغ
علیه گروهی را داشته باشند ،به این جریان دامن میزنند .گروه
سومی هم هستند که به طور مشخص در ایران به علت انواع
سرکوبها ،دخالت در تمام ابعاد زندگی انسانها و نقض حقوق
بشر توسط حکومت به نام دین و اسالم ،دست از تمام ادیان
شستهاند و هر زشتی و هر عمل سرکوب گرانه و تحدیدکنندهی
حقوق و آزادیهای افراد را به "دین" و "خدا" ربط میدهند
و هر خداباور و دینداری را ولو از شهروندان عادی باشد" ،کم
عقل" و یا حتی "سرکوبگر کوچک" میدانند .این نگرش
افراد را از ریشهیابی و آسیبشناسی وضعیت غیرانسانی
کنونی باز میدارد و راه کوتاهتر ،آسانتر و بیفایده را جلوی
پای آنها میگذارد که از دین یک سیبل بسازند و در دم هر
چیزی که خاطر آنها را مکدر میکند به سمت سیبل پرتاب
کنند بدون آن که راه حلی کاربردی پیدا کنند و با این کار
ناخواسته به پایداری مشکالت دامن زده ،از حل و فصل آنها
ناتوان شده و از درک و شناخت دلیل اصلی مشکالت و از
میان برداشتن آن که نه "دین" بلکه "سوءاستفادهی سیاست

و سیاستمداران از دین" است غافل میمانند .در واقع این
وضعیت دقیقا خواست قدرت حاکم و سرکوبگر است که
مردم توان ریشهیابی و حل ریشهای استبداد را از کف بدهند و
تالش و مبارزه خود را برای دستیابی به حقوق خود به غرولند
کردن تقلیل دهند.
آن چه که بیش از هر منبع دیگری آگاهیهای عمومی،
اجتماعی ،دینی و سیاسی را افزایش دهد مطالعهی کتابهای
نفیس و ارزشمند است .اما متاسفانه اکثریت در شبکههای
اجتماعی که البته فواید خاص خود را هم دارد ،و رسانهها با
محتواهای جهتداری که تولید میکنند ،به طور میانگین یک
سوم از وقت خود را در هر شبانه روز تلف میکنند و از طرف
دیگر عالوه بر کتابهای سانسور شده ،مشکالت عدیدهای از
جمله مشکالت اقتصادی که نه تنها انگیزهی مطالعهی کتاب
بلکه انگیزهی زندگی را هم از مردم سلب کرده ،در تسخیر
شدن آنها نسبت به اطالعات ،محتویات و خوراک فکری به
صورت لقمههای آماده ،کوچک و زود هض ِم تهیه شده نقش
اصلی را دارند .بدین ترتیب ،فرصت آگاه شدن و تشخیص
حق و حقایق به حداقل رسیده و آسیب جدی از تمام جهات بر
پیکرهی جامعه به مدت بسیار طوالنی وارد میشود.
به طور خالصه میتوان عدم مطالعهی کافی و عدم دسترسی
کامل و آسان به کتب و مقاالتی که از گزند ممیزی در امان
مانده باشند ،تاثیرپذیری از محتویات برنامهریزی شده رسانهها
و مهمتر از همه سوءاستفادهی حکومت جمهوری اسالمی از دین
و ظلم به مردم تحت پوشش دین را از مهمترین علل بدبینی
مردم نسبت به دین در جامعه ایران دانست.
نقض حق آزادی دین و اندیشه به اسم آزادی بیان
عالوه بر اینها ،نقدی هم به برخی افراد وارد است که در
پشت سنگر و سپر آزادی بیان در رسانهها و با استفاده از
تریبونهای مختلف با روشهای مختلف به طور ویژه در دوره
کرونا به تقبیح دینداری (به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر)
میپردازند .اما توجه نمیکنند که همان قوانین و موازینی که بر
اصل و حق "آزادی بیان" تاکید میورزند ،حدود و ثغور آن را
نیز تعیین کردهاند .بند  ۳ماده  ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی به صراحت اعالم کرده" :اعمال حقوق مذکور در بند
 2این ماده [آزادی بیان] مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی
است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که
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".
بنا بر بند-۳الف ماده  ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی احترام به حقوق دیگران از خطوط قرمزی است که
نباید به بهانه آزادی بیان از آن عبور کرد.
دینداری نیز یکی از حقوق بشر است و در زمرهی آزادی در
اندیشه و عقیده قرار میگیرد .بنابراین ،تقبیح دینداری در تضاد
با حق مذکور است و بستر عدم رعایت احترام به این حق
را فراهم میکند .به این ترتیب ،فاعل هم به طور مستقیم و
هم غیرمستقیم به حدود تعیین شده در خصوص آزادی بیان و
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حقوق دیگران تعرض میکند .به این مثال توجه کنید .تصور
کنید عدهای که دستکم در بین بعضی از اقشار مردم از مقبولیت
برخوردارند "رقص توسط زنان" را دائما تقبیح میکنند .تداوم
این قبیحسازی و تکرار آن سبب میشود اکثریت در طول
زمان با آنها هم عقیده شوند؛ همان طور که دروغ به شیوهی
"تکرار" به باور عام بدل میشود .حتی اگر در قوانین حکومت
فرضی "رقص توسط زنان" جرم تلقی نشود اما هنگامی که
زن اقدام به رقصیدن میکند از جامعه طرد میشود .در واقع،
در این مثال حکومت مانع رقص زنان نشده بلکه برخی دیگر با
روش "قبیحسازی" رقص را به عملی خالف عرف و غیرقابل
پذیرش برای جامعه تبدیل کردهاند .عرفی که تبدیل به فرهنگ
میشود .تغییر فرهنگ و افکار مردم بسیار زمانبر و دشوار
است و تا این تغییر میسر شود چندین زن از حق رقصیدن
محروم میشوند و چندین زن به خاطر پافشاری بر حق مسلم
خود باید هزینههای سنگین را متحمل شوند و برای این حق
بدیهی "مبارزه" کنند؟
فعال مدنی که مهمترین هدفش تحقق حقوق بشر است باید
روشنگری کند و از تقبیح کورکورانه حقوق بشر جلوگیری
کند نه آن که خود در دام بازیهای سیاسی گرفتار شود؛
سیاسیکاریهایی که گاه دینداری را به نفع برخی گرایش
های سیاسی میداند و گاه بیدینی را منطبق با اهداف نحلهی
سیاسی دیگر میپندارد و ناغافل همراه با این جریانات حرکت
میکند .حقوق بشر مشخص و مصرح است و در هر شرایطی
باید در راستای صیانت از آن کوشید.
در این وضعیت که بسیاری در تالش بیوقفه برای گسترش
ِ
فرهنگی دینستیزی ،این حق بدیهی بشر مشغولند ،اگر
بی
این تقبیحسازی و ایجاد بدبینی نسبت به کلیت خداباوری
و دینداری به فعاالن حقوق بشر نیز کشیده شود ،وضعیت
مردم دیندار به وضعیتی بدتر از وضعیت زنانی که میخواهند
برقصند (در مثال فوق) بدل میشود .اقلیتهای دینی را در
نظر بگیرید که بدون ارتکاب به هیچ جرمی هم توسط حکومت
سرکوب میشوند و هم جامعه نسبت به آنها واکنش منفی
نشان میدهد .فعاالن مدنی و حتی شهروندان چگونه چنین
وضعی را تاب میآورند؟!
پانوشتها:

 - ۱در این نوشتار روحانیون حکومتی از واژه دینداران مستثنی شدهاند.

 - 2دین خود یکی از علوم تحت عناوین علوم الهیاتی و دینی محسوب میشود

و دلیل کاربرد عبارت علم و دین که علیالظاهر متفاوت بودن و حتی تقابل این
دو را نشان میدهد ،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-

28

zen", Harvard University Press
6,7,8-www.wikiquote.org

اقلیتهایجنسیتی
□ چگونه هموفوبیای درونمان را بشناسیم و با آن مقابله کنیم؟
آزیتا دوستی
فعال برابری حقوق جنسیتی

هموفوبیا که ترجمه فارسی آن همجنسگراهراسی است،
اصطالحی است که به نگرشهای منفی و تبعیضآمیز نسبت
به همجنسگرایی اشاره دارد .این کلمه ممکن است به طورعام
برای توصیف هرنوع رفتار نامنصفانه علیه کلیهی اقلیتهای
جنسی به کار رود .این نگرشهای منفی ،ممکن است ظاهر
و پوشش ،گرایش ،سبک زندگی ،نوع رابطه جنسی یا حتی
رفتارها و شخصیت اقلیتهای جنسی را هدف قرار دهد.
دامنهی هموفوبیا بسیار گسترده است :از خشونت آشکار،
تالش برای حذف و حتی کشتار همجنسگرایان گرفته تا تالش
برای به اصطالح درمان اقلیتهای جنسی .از عقاید تبعیضآمیز
چندالیه و بسیار ظریف و پنهان گرفته تا لطیفهها و اصطالحات
عامیانه.
افراد زیادی هستند که ادعا میکنند هیچ مشکلی با اقلیتهای
جنسی ندارند اما  ( ...آنها معموال در ادامهی این اما عقاید
هموفوبشان را به زبان میآورند) .به طور مثال:
 -اما آنها نباید خون اهدا کنند.
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 اما دوست ندارم معلم بچهام همجنسگرا باشد. اما امیدوارم این بال برسرم نیاید که فرزندم همجنسگرا شود!آیا هموفوبیا یک نوع ترس بیمارگون از همجنسگرایان
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 میتواند به دالیلی چون
شرطیشدن یا وجود خاطره یا اتفاقی منفی در ذهن شما اتفاق
افتاده باشد .این نوع از ترس بهطور معمول با رفتاردرمانی،
مواجههی تدریجی با محرک ایجادکنندهی ترس و نزدیک
شدن به آن از بین میرود .فوبیاها گوناگون هستند .فردی
که مبتال به فوبیاست ،خود به بیدلیل بودن و غیرمنطقی بودن
ترسش اذعان دارد و مایل است از شر آن رها شود؛ اما قادر
به کنترل آن نیست.
اصطالح همجنسگراهراسی یا هموفوبیا اما به معنای نگرش
منفی یا تبعیضآمیز نسبت به همجنسگرایی و همجنسگرایان
در میان افراد دگرجنسگرا است .این کلمه به درستی توسط
مدافعان حقوق اقلیتهای جنسی در سراسر دنیا مورد انتقاد قرار
گرفته است .نخست به این دلیل که به نظر نمیرسد هموفوبیا،
ترس در مفهوم سنتی آن باشد .چرا که این ترس الزاما بیدلیل

و از دید خود فرد غیرمنطقی نیست .به عبارت بهتر ،اگر شما
با یک بیمار مبتال به ِ
فوبی گربه صحبت کنید ،او به شما خواهد
گفت که خودش میداند که گربهها موجودات بیآزاری هستند
و رد شدن یک گربه از کنار او نمیتواند آسیبی به او برساند،
با این حال ،نمیتواند ترس خود را از گربه کنترل کند و این
ترس تحت ارادهی او نیست .ولی اگر با یک فرد هموفوب
صحبت کنید ،تقریبا بعید است که او به شما بگوید که نگرش
منفیاش تحت کنترل و ارادهی خودش نیست یا آرزو دارد
از شر این نگرش رها شود .در عوض ،افراد هموفوب بهطور
رایجی از تعصبات خود دفاع میکنند .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 میداند.
بسیاری به اشتباه و ناآگاهانه ،از هموفوبیا به عنوان بیماری
روانی نام میبرند .باید دانست که هموفوبیا بیماری روانی
نیست بلکه نوعی اختالل فرهنگی و اجتماعی مانند نژادپرستی
است! اگر افراد نژادپرست را بیمار تلقی کنیم چه اتفاقی
میافتد؟ آنها همواره از بیماری ،به عنوان توجیهی برای
خشونت و نفرت پراکنی علیه دیگر نژادها استفاده میکنند
و خواهند گفت که این بیماری
تحت ارادهی خودشان نیست.
به همین ترتیب ،بیماری نامیدن
هموفوبیا نیز از افراد هموفوب
سلب مسئولیت میکند و هرگونه
خشونتی را توسط آنها علیه افراد
همجنسگرا موجه جلوه میدهد.
مسئولیت ما چیست؟
اگر موضوع دموکراسی و حقوق
بشر برای ما اهمیت دارد و خود
را شهروندی دغدغهمند میدانیم،
الزم است هموفوبیا و جنبههای
پنهان و آشکار آن را در خودمان
شناسایی کنیم و درصدد تغییر این
عقاید برآییم .شناسایی این عقاید
به هریک از ما کمک میکند که
دنیا را تبدیل به مکانی بهتر برای همهی شهروندان کنیم.
عقاید هموفوبیک چه عقایدی هستند؟
به طور کلی اغلب عقاید هموفوبیک را میتوان در یکی از
شش دستهی زیر طبقهبندی کرد:
 .۱عقایدی که تالش دارد گرایش به همجنس را بیماری،
جرم ،کمتر «نرمال» ،سزاوار ترحم یا مجازات جلوه دهد .مثال
«همجنسگرایی نوعی بیماری روانی است که در اثر فالن و
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بهمان ایجاد شده و باید درمان شود».
یکی از رایجترین این عقاید به ویژه در میان ایرانیان ،خلط
مبحث همجنسگرایی با موضوعات دیگری مانند آزار جنسی
کودکان است .در حالی که همجنسگرایی ،رابطهی جنسی بین
دو همجنس عاقل ،بالغ و راضی است که هیچ ارتباطی با آزار
جنسی کودکان -که در تمام جهان جرم به حساب میآید-
ندارد.
 .2عقایدی که افراد دارای گرایش به همجنس را به واسطه
گرایش جنسیشان ،از حقوق و مزایایی که دیگر افراد جامعه
دارند ،محروم میکنند یا سعی در جداسازی این گروه از بقیه
دارند .مثال« :بچهدار شدن یا به سرپرستی گرفتن فرزند توسط
زوجین همجنس صحیح نیست» یا «بهتر است چنین افرادی
درباره گرایششان در فضاهای عمومی صحبت نکنند».
 .۳عقایدی که تالش دارد افراد دارای گرایش به همجنس
را در یک چارچوب کلیشهای دگرجنسگرایانه بگنجاند یا
دگرجنسگرایی را اصل و سایر گرایشها را انحراف از اصل در
نظر بگیرد .مثال« :همجنسگرایان اگر واقعا بخواهند میتوانند
به جنس مخالف گرایش پیدا کنند» یا « در روابط بین دو
همجنس ،یکی «مرد» و دیگری «زن» رابطه است» یا « این
فرد [همجنسگرا] از کجا مطمئن است که میل به همجنس
دارد وقتی هرگز با فردی از جنس
مخالف رابطه جنسی نداشته؟!»
( معموال چنین سوالی هرگز
دربارهی یک دگرجنسگرا مطرح
نمیشود!)
 .4عقایدی که روابط عاطفی و
جنسی دوهمجنس را به رسمیت
نمیشناسد و آنها را به نوعی
کم ارزشتر یا کمتر از روابط
میان دگرجنسگرایان جدی
میگیرد .مثال «دو زن نمیتوانند
با هم سکس کنند .کاری که
آنها میکنند فقط معاشقه است و
سکس واقعی نیست» یا «ساختار
مقعد برای سکس ساخته نشده
پس رابطهی جنسی بین دو مرد،
خالف ماهیت فیزیولوژیک بدن است».
 .5عقایدی که با تکیه بر کلیشههای جنسیتی رایج ،همه افرادی
را که به نوعی از هنجارهای جنسیتی تبعیت نمیکنند (حتی
اگر عضو اقلیتهای جنسی نباشند) مورد اهانت مستقیم یا غیر
مستقیم قرار میدهد .مثال« :آرایش کردن مردان ،مشمئزکننده
است» یا «این پسر چقدر اواخواهره» یا «این زنه چقدر شبیه
مردهاست!»

کلمه اواخواهر یک کلمه توهینآمیز و هموفوب است که بیان
جنسیتی مردانی را که در ساختار سنتی و کلیشهای مردانه
نمیگنجند به سخره میگیرد .از سویی جنسیت زده نیز هست
چرا که با انتساب کلمه خواهر به این مردان ،در واقع زنانگی
را دستمایه تحقیر قرار میدهد.
 .6عقایدی که تالش دارد همجنسگرایی را نه یک گرایش
و میل درونی بلکه نوعی تقلید ،تلقین ،غربزدگی یا نتیجهی
استعمار جلوه دهد که خالف شئونات اخالقی یا فرهنگ بومی
جامعه است .این نوع هموفوبیا در کشورهایی که قوانین ضد
اقلیتهای جنسی دارند رایجتر است و بخشی از پروپاگاندای
جمهوری اسالمی نیز هست .مسئوالن حکومتی ،وقتی دربارهی
حقوق اقلیتهای جنسی در مجامع بینالمللی مورد سوال قرار
میگیرند غالبا به این موضوع اشاره میکنند که «همجنسگرایی
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 همجنسگرایانه از زمان باستان
در تمام اقوام و جمعیتها وجود داشته و محصول استعمار یا
سلطهی فرهنگ خاصی نیست .در واقع عکس این موضوع
صادق است :ممنوعیت قانونی رابطه با همجنس ،به وضوح
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عکسماه
علیرضا جاپلقی ،عکاس و
پارکورکار ساکن تهران با
انتشار عکس و ویدئوهایی
با عنوان “طلوع تهران”
در فضای مجازی در حال
بوسیدن دختری بر فراز
یکی از ساختمانهای بلند
این شهر خبرساز شده بود.
این شهروند مدتی پیش با
انتشار یک ویدئو از احضار
خود توسط نهادهای امنیتی
اطالع داده بود .وی پس از
مراجعه بازداشت شد.
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با تاریخ استعمار در بسیاری کشورها گره خورده است.
در کشورهایی که مستعمرهی بریتانیا بودهاند همانند هند،
بنگالدش ،نپال و سریالنکا این ممنوعیت توسط نیروهای
استعماری صادر شده است .در الجزایر ،مراکش و لبنان نیز،
ممنوعیت رابطهی با همجنس ،حاصل قوانین تدوین شده در
دورهی استعمار فرانسه است .بدین ترتیب ،برخالف باورهای
رایجی که همجنسگرایی را سوغات غرب میدانند ،در واقع
ممنوعیت رابطه با همجنس ،دربسیاری از کشورها محصول و
نتیجهی استعمار است.
همچنین بروز رفتارهای همجنسخواهانه در سایر گونههای
جانوری ،ادعای وابسته بودن آن به فرهنگ یا تقلیدی بودنش
را به طور جدی زیر سوال میبرد.
شاید الزم باشد این بار قبل از اظهارنظر دربارهی مسائل مرتبط
با اقلیتهای جنسی یا در برخورد با دوستان و اطرافیانمان که
متعلق به این گروه هستند ،به این شش دستهبندی فکر کنیم و
از خودمان بپرسیم تا چه اندازه ممکن است به واسطهی داشتن
امتیاز جایگاه دگرجنسگرایانه ،سخنانی را به زبان بیاوریم
که تبعیضآمیزند در حالی که حتی نسبت به آنها آگاهی
نداریم .به امید روزی که همهی ما با تالش برای ارتقای آگاهی
جامعه و فایق آمدن بر تعصبات شخصیمان ،حقوق برابر سایر
انسانها را به رسمیت بشناسیم.
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عکس از فردای کرمان

اجتماعی
روزگار پس از کرونا و آن چه در انتظار ماست
مهدیهگلرو
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
را تحت تاثیر قرار داده اما کدام بخش بیشتر آسیب دیده!
بخش اجتماعی انسانها با مسئله غیبت از جامعه! یا فرهنگی
که سالها بشر برای ساختن آن تالش کرد بود که شامل همه
مراسمهای ملی و مذهبی انسانهای سراسر جهان است! یا
اقتصاد جان را مورد حمله قرار داده اقتصادی که در دنیای
مدرن بر همه شئونات بشر ارجحیت یافته و سایر ابعاد انسان
را تحت تاثیر قرار داده است! خوب اگر این بخشی است که
بیشترین آسیب را دیده چه کسانی از این بحران بیشترین
آسیب را میبینند!
امروز اخبار جهان پر است از اعالم این بحران؛
کرونا و سونامی فقر در جهان؛ نیم میلیارد فقیر رهآورد 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  ۹0سال گذشته بیسابقه است!
گویی جنگی در پیش است و شیپور آن به صدا در آمده است!
سربازان این جنگ چه کسانی هستند! جمعیت بیکارها و فقرای
جهان که بیش از این هم از تبعیض و شکافت طبقاتی رنج
میبردند چطور قرار است از این جنگ جان سالم به در ببرند؟
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اخیرا (آوریل  )2020دانشگاه سازمان ملل نتیجه شوکآور
مطالعهای را منتشر کرده که طی آن برآورد شده است بر اثر
تاثیرات گسترده اقتصادی کرونا ،بیش از نیم میلیارد نفر فقیر
یعنی  8درصد جمعیت جهان به جرگهی فقرا خواهند پیوست
و کرونا میتواند وضعیت فقر برخی کشورهای در حال توسعه
را به سی سال قبل برگرداند .سازمان جهانی کار میگوید که
زندگی حدود یک میلیارد و  600میلیون نفر در سراسر جهان
از اپیدمی کرونا به خطر افتاده است .در جهان حدود ۳05
میلیون موقعیت شغلی تماموقت از دست رفته است .این بدین
معناست که سونامی فقر ناشی از کرونا به نیروی کار هم رحم
نخواهد کرد و به همین دلیل است که باید اذعان داشت و
پیشبینی کرد که با یک فاجعه اقتصادی غیرعادی ،دردناک و
مصیبتبار مواجه شدهایم.
این ویروس بیشتر فقرا و قشر ضعیف را تحت تاثیر قرار
میدهد مگر آن که واکسن بیماری کشف شود ،کسانی که به
دلیل شرایطی که پیش از کرونا داشتهاند از آمادگی بدنی خوبی
برخوردار نیستند و این ضعف سیستم ایمنی به شدت روی
میزان آسیب پذیری افراد اثر دارد همچنین این گروه همان
کسانی هستند که اغلب مجبور به شکستن قرنطینه برای امرار
معاش بودهاند .پس این گروه نه تنها بعد از کرونا گروههای
آسیب پذیر خواهند بود بلکه در زمان کرونا هم بیشترین
قربانی را دادهاند!
حال با وجود چنین بحرانی چه میتوان کرد؟! این نوع نگاه که
ما در برابر فقرا مسئولیتی نداریم ناشی از نظریههای داروینیسم
اجتماعی است .در جامعه و در جهان مردم و همه انسانها به
یکدیگر وابستهاند و باید متوجه آن باشند که هر خطری از
یک نقطه میتواند به کل شبکه جهانی تسری پیدا کند خطری
که پیش آمده و هم اکنون در حال افزایش و تداوم است و
البته نتیجه این تفکر (داروینیسم اجتماعی) اقتصاد نئولیبرال و
سرمایهداری نئولیبرال است .ترجیح منافع فردی به جمع و در
نهایت منافع ملتی بر ملت دیگر.
در کشورهایی مثل سوئد ،آلمان و نیوزلند سیستمهای بهداشتی

مناسب و پوشش اجتماعی وجود دارد که به قدری غیر متمرکز
است که دسترسیها را به حداکثر می رساند و فقر رسانهای
و فرهنگی را به حداقل رسانده است .در برابر این کشورها
کشورهای دیگری که در طول سالهای اخیر سیاستهای
نئولیبرالی پیشه کرده و بهداشت عمومی را نادیده گرفته و نقش
دولت را کم رنگ کرده بودند ،وضعیت بسیار نامناسبتری
دارند مثال در ایتالیا ،اسپانیا و ایاالت متحده آمریکا .صندوق
بینالمللی پول با پیشبینی 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 ایرانیها 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 پژوهشهای مجلس
در گزارش خود به صراحت اعالم کرده کرونا  2تا  6میلیون
نفر را بیکار میکند .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
جیبهای بزرگ مسئولین جمهوری اسالمی که پر نمیشود
و جیبهای دست نشاندههایش در لبنان و سوریه را بررسی
کنیم .باید ببینیم با واقعیت موجود که یک اقتصاد شکننده
فاسد در شرایط تحریم است چه کسانی بیشتر آسیب میبینند
و برای کاهش این آسیب چه میتوان کرد .هرچند که این
بررسی و تالش برای کاهش آسیبهای معیشتی ،انتظار
نمیرود در دستور کار مسئولین جمهوری اسالمی قرار داشته
باشد .بحران اقتصادی در شرایطی پیش روی ایرانیان است
که در سالهای  ۹7و  ۹8شاهد کاهش تشکیل سرمایه ثابت
در اقتصاد ایران بودهایم .ظرفیت تولید بالقوهی اقتصاد کاهش
یافته و حتی دستیابی به سطح رفاه ِ
سال نُه سال پیش یعنی سال
 ۱۳۹0نیز دشوار است .باال بودن نرخ تورم برای دو سال ذکر
شده و پیشبینی تورم باالی  25درصد برای سال جاری نیز از
نگرانیهای مهم و چالش برانگیز است .صندوق بینالمللی پول
در تازهترین گزارش خود از تاثیر بحران کرونا در وضعیت
اقتصادی جهان که هفته گذشته منتشر شد پیش بینی کرده
که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی برای سومین
سال پیاپی منفی خواهد بود و تولید ناخالص ملی در سال
 2020شش درصد کاهش یابد .این نهاد بینالمللی برآورد
کرده امسال میزان تورم در ایران اندکی بیش از  ۳4درصد
باشد و رشد اقتصادی منفی و تورم شدید در سال آینده نیز
ادامه یابد .از طرف دیگر بودجه سال  ۱۳۹۹کشور با نرخ 50
دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است .در این بین ،شاهد
کاهش شدید قیمت نفت ایران و به طور کلی فرآوردههای
نفتی هستیم.
دولت برای حمایت از معیشت کسانی که به اجبار در دورهی
شیوع کرونا کار خود را از دست دادهاند ،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 بازماندهاند امابا توجه به نبود تولید هر گونه حمایتی
در شرایط فعلی ،با احتمال زیاد از منابع تورمزا تأمین شده و
درنتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود .بنابراین
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اگر حمایتها معطوف به نیروی کار رسمی باشد ،بخش زیادی
از نیروی کار که عمدت ًا در دهکهای پایین درآمدی قرار
دارند ،بیبهره خواهند بود .همچنین این شامل افرادی میشود
که در استخدام هستند چه تعداد از افراد دهکهای پایین بیمه
بودهاند چرا که کار در کارگاههای کوچک و کارهای روزمزد
اغلب در این دهکهای کم بضاعت است و به دلیل بدتر بودن
شرایطشان قبل از کرونا (بیکاری یا کارهای بدون بیمه) بعد
از کرونا هم شامل کمکهای دولتی نخواهند شد! در ایران
کم نیستند افرادی که بدون بیمه ،بدون برخورداری از حداقل
ایمنی کار و با دستمزدی پایینتر از حداقل تعیین شده تن به
کار میدهند.
در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و
گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفتهاند .در این بین زنان
به دالیلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی میدهند .آنها
ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند ،بنابراین
راحتتر با نداشتن بیمه کنار میآیند .ممکن است زن سرپرست
خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز
کنند .بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق
را میپذیرند .این شاغالن غیررسمی جدای از آن دسته زنانی
هستند که در خانه کار میکنند ،اما مدیریتی بر فروش محصول
و درآمد خود ندارند .چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است
وخیمتر شود.
گستردگی فقر در میان شهروندان ایرانی در سالهای گذشته
چنان فزونی یافته است که تقریبا تمام شهرهای کشور از
بحرانهای یکسانی مثل بیکاری و فقر رنج میبرند .دیماه ۹6
و آبانماه  ۹8نمونههای بارزی از فوران خشم عمومی علیه
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 تهرانیهای مترو سوار در این سالها
برایمان عادی شده ،دست فروشی در مترو است چهرههایی که
به مرور برایمان آشنا شدهاند و در یک خط ثابت کار میکنند.
هر روز آنها را میبینیم و گویی وارد مغازه آنها شدهایم .هیچ
فکر کردهاید در این مدت که متروها تعطیل بوده و یا مسافران
کمی داشته که آن مسافران هم با کسی حرف نمیزنند تا بیمار
نشوند چه بالیی بر سر آنها آمده!؟ کدام یک از این بستههای
حمایتی شامل حال آنها میشود! چطور میتوانند ثابت کنند
کسب و کارشان از بین رفته و چکهایی که برای خرید آن
وسایل قابل فروش داده بودند برگشت خورده! یا آن کسی
که هر فصل چیزی برای فروش روی چرخ دستیاش 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 بستههای معیشتی شود!؟
همانهایی که در هفت آسمان ستارهای نداشتهاند حاال شرایط
بدتری را تجربه خواهند کرد اما در آمار جمهوری اسالمی
نیستند همانطور که آن آقازاده و اختالسگری را نمیبیند
که پولهای باد آورده در حسابش دارد ،این زنان و مردان
را نیز نمیبیند .همانطور که نمیپرسد پول پورشه زیر پای
فالن آقازاده از کجا آمده ،توجه هم نمیکند که زندگی ساکنان
دهک اول چطور میگذرد و تا زمانی که اقتصاد ایران از
بیماری رانت و فساد که زاییدهی سیاستهای جمهوری اسالمی
است رنج میبرد دو گروه فوق هرروز از هم فاصله بیشتری
خواهند گرفت.

اجتماعی
اقتصاد سیاسی در وضعیت کرونایی
نصراهلل لشنی
پژوهشگر و فعال سیاسی

در رابطه با تأثیرات عمیق پاندمی کرونا بر اقتصاد جهان و
ایران یادداشتها ،مقاالت و گفتههای زیادی منتشر شده
است .بسیاری از نهادهای اقتصادی معتبر جهانی بنابر آمار
و ارقام موجود و مدلهای علمی و آکادمیک ،پیشبینیهایی
نیز انجام و انتشار دادهاند .توان ،دانش و اطالعات محدود
نگارنده بهقدری نیست که بتواند بر این دادهها چیزی بیفزاید
و پرداختن به این تأثیرات بنابر آمار و ارقام موجود ،تکرار
مکرر همانهایی خواهد بود که تاکنون گفتهشده است .لذا برای
گرفتار نشدن در ورطهی 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
واژهی اقتصاد سیاسی را اولین بار "آنتوان دو مونکرتین"
فرانسوی در آغاز قرن  ۱7میالدی ،برای عنوان یکی از
کتابهای خود به کار برد و از آن زمان تا اواخر قرن نوزدهم
کاربردی محوری و جدی در مباحث اقتصادی داشته است.
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به کار بردن این واژه توسط مونکرتین با این استدالل بود
که چون واژهی اقتصاد یا  economyاز ریشهی یونانی
 okonomieاست و تنها ترجمان مدیریت خانه و خانواده
است ،نمیتواند مدیریت کالن اقتصاد شهر (کشور) را بیان
کند ،لذا با اضافه کردن سیاست یا  politicalبه آن ،ترکیب
واژگانی ( political economyالبته به زبان فرانسوی)
را در انداخت که در فارسی به اقتصاد سیاسی ترجمه شده است.
در اواخر قرن نوزدهم و بهخصوص با موجافشانیهای اجتماعی
نظریات اقتصادی مارکسیستی ،قطب لیبرالیسم جهانی در
واکنش به تئوریهای فلسفی و اقتصادی کارل مارکس در
تالش شد که در بحثهای علمی و آکادمیک ،کمتر از ترکیب
واژگانی اقتصاد سیاسی استفاده کند و ترجیحشان این بود که
تنها از واژهی اقتصاد یا علم اقتصاد استفاده کنند که این علم
خود به دو حوزهی اصلی اقتصاد کالن و خرد تقسیم میشود.
اگرچه دالیل دیگری چون ریاضی شدن روزافزون اقتصاد و
دست باال یافتن روشهای اقتصادسنجی و طراحی و استفاده از
مدلهای ریاضی و  ...بهویژه بعد از انتشار کتاب درسی آلفرد
مارشال در به کار نبردن اقتصاد سیاسی تأثیر داشت ،اما واکنش
به مارکسیسم ،نقشی جدی داشت تا جایی که اقتصاددانان
مکتب شیکاگو و دستاندرکاران مدرسهی ویرجینیا هنوز هم
اقتصاد سیاسی را مترادف اقتصاد مارکسیستی میدانند و آن را
شیوهی اقتصادیای میدانند که دولت در آن همهکاره است.
به هرحال امروزه هم اقتصاد به مثابه علم به کار برده میشود و

هم اقتصاد سیاسی به مثابه تأثیر و تأثرات متقابل و دیالکتیکی
مؤلفههای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر عملکردها
و نتایج اقتصادی و بالعکس بهکار میرود .پس وقتی از اقتصاد
سیاسی سخن میگوییم گسترهای وسیع را در نظر داریم و
بیش از آن که بر اقتصاد به عنوان یک علم محض تمرکز کنیم
به مطالعاتی میانرشتهای توجه داریم .اقتصاد و روانشناسی،
اقتصاد و سیاست ،اقتصاد و حکومت ،اقتصاد و توسعه ،اقتصاد
و برنامهریزی ،اقتصاد و اجتماع و  ...ترکیبهای مطالعاتی و
پژوهشی هستند که با قدری تسامح میتوان همهی آنها را
ذیل اقتصاد سیاسی جا داد.
کرونا و اقتصاد سیاسی ایران
شیوع ویروس کرونا و تأثیراتی که بر رفتار و عملکردهای
شخصی و اجتماعی بهمنظور پیشگیری از ابتال به آن داشته
است ،نتایج اقتصادی منفی زیادی به بار آورده که تا مدتها
نیز ادامه خواهد داشت .درواقع تأثیرات کرونا بر اقتصاد هم
مستقیم و هم غیرمستقیم بودهاند و از سویی دیگر اقتصاد و
کرونا نیز بر یکدیگر تأثیرات دیالکتیکی داشتهاند؛ یعنی
عملکرد جوامع متعدد با اقتصادهای مختلف ،در مبارزه و مهار
کروناویروس متفاوت بوده و نتایج متفاوتی نیز داشته است.
اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به بحثی در حوزهی فلسفهی
اخالق نیز تبدیل شده بود ،اکنون متأثر از شیوع ویروس کرونا
دوباره بحث اخالق و اقتصاد مطرح و برجسته شده است.
رفتاری از برخی دولتها سر میزند که متناسب با بنیانهای
نظری و مبانی فلسفهی اخالق فرهنگ و جوامعشان نیست
اما آن را به حساب حفظ ساختار اقتصاد بیان میکنند و در
تالشاند تا برای این رفتار اقتصادی خود توجیهات اخالقی
بسازند .در برخی جوامع با نظام اقتصادی بازار بنیاد و باورمند
به لیبرالیسم اقتصادی شاهد دخالت روزافزون دولتهایشان
در مناسبات اقتصادی هستیم و عملکردشان برخالف بنیانهای
فلسفهی سیاسی است که زیربنای اقتصاد سیاسیشان محسوب
میشود و  ...ازایندست مثالها بسیار میتوان شماره کرد که
مبین این واقعیتاند که تأثیرات کرونا بیش و پیش از هر چیز
بر اقتصاد سیاسی کشورها بوده است .در ایران اما موضوع
قدری پیچیدهتر است.
اقتصاد را علمی میدانند که موضوع آن ندرت یا کمیابی
است .دانشی که به تحلیل رفتار انسان برای برآورده کردن
بیشترین نیازهای مادی و معنوی از منابع محدود و کمیابی که
در اختیار دارد ،میپردازد .میدانیم که انسان احتیاجات عینی
و ذهنی بسیاری دارد و میآفریند ،اما ازآن جا که نمیتواند در
یکزمان همهچیز داشته باشد و هر کاری که میخواهد 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 داشتههای خویش را مصروف هدف اولیه و اصلی خود
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کند .بحث هزینهی فرصت در علم اقتصاد نتیجهی منطقی این
واقعیت است .برای ایجاد فرصت ناگزیر از پرداخت هزینهای
هستیم .جمهوری اسالمی برای خود اهدافی تعریف کرده است
که میتوان آنها را ذیل اصل کلی "امالقرای اسالمی" قرار
داد .سالهاست که نظام برآمده از انقالب  57در تالش است
خود را در مقام رهبری مسلمانان جهان تعریف کند و تمام
فعالیتهای اقتصادی را به این هدف معطوف کرده است.
بهخصوص با قدرت گرفتن آقای خامنهای و تعیین استراتژی
محور مقاومت ،این هدف برجستهتر و محوریتر نیز شده است،
طوری که تمام مناسبات داخلی کشور در مؤلفههای 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 حوزههای داخلی و خارجی
دایرهای را تشکیل میدهند که حول این مرکز است .این
واقعیت از ابتدای رهبری خامنهای بسیار برجسته و هویدا
بود و حتی سیاستهای سازندگی هاشمی رفسنجانی و توسعه
سیاسی خاتمی هم نتوانست این محور اساسی را به حاشیه ببرد.
اهمیت این هدف در چشمانداز هستهی سخت قدرت غیرقابل
کتمان بود و ورای توسعهی اقتصاد رفسنجانی و توسعهی
سیاسی خاتمی قرار داشت و بهوضوح قابل دیدن بود .چنانکه
افرادی مثل مهندس سحابی در همان دوران سازندگی به این
هدف و استراتژیهای معطوف به آن انتقاد میکرد و از این
که توان ،سرمایه و منابع ایران صرف این هدف میشوند ،به
حاکمیت ایراد میگرفت .هزینه _ فرصت جمهوری اسالمی
قربانی کردن اهداف و نیازهای مردمی برای هدف و ایدهآل
سیاسی خود بوده است .هستهی سخت قدرت طی سالهای
گذشته تمام سرمایهها و درآمدهای ملی و مردمی را صرف
تحقق چشمانداز امالقریای اسالمی و نفوذ استراتژیک خود
کرده و هر روز مردم را بیش از پیش گرفتار فقر و بیکاری
و فالکت کرده است .اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر برآوردن
نیازها و مطالبات مردمی بهمنظور باال بردن سطح رفاه و ارتقای
کمی و کیفی زیست فردی و اجتماعیشان نبوده ،بلکه کاستن
از آنها جهت برآوردن نیازهای ایدئولوژیک خود بوده است.
در چنین شرایطی ،ایران با تحریمهای جهانی مواجه و بر عمق
و گسترهی فقر ایرانیان افزوده شد ،حال کرونا نیز به آن اضافه
شده است .با توجه به هزینه _ فرصتهای جمهوری اسالمی،
محور مقاومت اصالت دارد و در وضعیت کرونایی نیز تغییری
در این محوریت و اصالت نمیبینیم ،پس طبیعی است که در
چنین شرایطی که منابع مالی و مناسبات اقتصادی در تنگنای
بیشتری قرار گرفتهاند ،جمهوری اسالمی سهم بیشتری از
مردم را برای حفظ محور مقاومت و ایدهآل امالقریای خود
اختصاص دهد .درواقع تحریمها و کرونا موجب شدهاند که
مردم ایران هم از درآمدهای پیشین برخوردار نباشند و هم از
آنچه دارند و پسانداز کردهاند به انواع روشها و لطایفالحیل

برای اهداف منطقهای و جهانی جمهوری اسالمی بپردازند .به
دیگر سخن ،جمهوری اسالمی برای تأمین منابع استراتژیهای
سیاسی خود دست در جیب مردم کرده و آنها را بیش از پیش
گرفتار فقر و فالکت میکند.
این واقعیت را در اصطالح "رزمندگان بدون مرز" آقای
خامنهای بهوضوح میتوان دید .رزمندگان بدون مرز اصطالحی
جدید است که از زبان وی بیان شده است ،اما در ایران پدیدهای
تاریخی است .حتی برخی سلسلههای سلطانی غیر ایرانی مثل
غزنویان و سلجوقیان به واسطهی همین پدیده بر ایران و ایرانیان
مسلط شدهاند .این نیروهای نظامی خارجی به خدمت سلطان
ایرانی درمیآمدند و بهمنظور تحکیم پایههای نظام سلطانی و
بسط سلطهی استبدادی در سرکوب مردم شرکت میکردند.
بهمرور در ساختار قدرت استبدادی ارتقای موقعیت سیاسی
مییافتند و بهواسطهی رانت سیاسی ،در ساختار اجتماعی و
اقتصادی ارباب _ رعیتی مبتنی بر استبداد ایرانی ،صاحب مال
و منال و خدم و حشم میشدند و ارتقای اقتصادی و اجتماعی
هم مییافتند .هنگامیکه سلطنت وقت دچار زوال و اضمحالل
میشد ،همین رزمندگان بدون مرز ،با توجه به موقعیت و
امکانات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی که داشتند و
صاحب شده بودند ،قدرت مطلقه میشدند ،سلطنت خود را
میگستراندند و بر هست و نیست ایرانیان حاکم میشدند.
در نظام والیت مطلقهی نادری (نادرشاه افشار) رزمندگان
بدون مرز سپاه نادری عمدت ًا افغان و ازبک بودند .درنتیجهی
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جنگهای مستمر نادرشاه اقتصاد ایران ویرانشده بود و مردم
در فقر و فالکت و بدبختی میزیستند .پول و مالی نداشتند
که بابت مالیات بپردازند .جهانگشایی و امالقریای نادری نیز
نیاز روزافزون به پول و منابع داشت و بهطور مستمر بر میزان
مالیاتها میافزود .در چنین شرایطی نادرشاه در مقام والیت
مطلقهی وقت حکم حکومتی صادر کرد و اعالم کرد آنان که
توان پرداخت مالیات ندارند ،زنان و دخترانشان را بهعنوان
مالیات در اختیار رزمندگان بدون مرز او قرار دهند .بنابر اسناد
موجود ،دختران به ازای  ۱5روبل (برابر با  ۱تومان و  5قران)
و زنان به ازای  ۱0روبل (برابر با  ۱تومان) محاسبه و بهعنوان
مالیات جهت عیش و عشرت در اختیار رزمندگان بدون مرز
نادری قرار میگرفتند.
در اقتصاد سیاسی نظامهای استبدادی ایران با پایههای خارجی،
رزمندگان بدون مرز بهواسطهی خدماتی که به چشمانداز نفوذ
و سلطهی حاکمیت مستبد ارائه میدهند در اولویت قرار دارند
و همهچیز قربانی آنها میشود .در ایران امروز نیز اصالت و
اولویت با محور مقاومت و استراتژی نفوذ منطقهای جمهوری
اسالمی است ،لذا تمام منابع حتی مردم ایران قربانی این اولویت
میشوند .پس تأثیرات منفی کرونا که متعاقب تحریمهای
جهانی است ،بر مردم ایران بسیار شدیدتر از دیگر کشورها
خواهد بود و چهبسا آیندهی این مردم را نابود کند .چه اساس ًا
زیست و سرنوشت مردم کمترین دغدغهی حکومت ایران است
و جایگاهی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ندارد.

اجتماعی
کرونا و کارگران فصلی؛ بیکاری بدتر از بیماری
معینخزائلی
روزنامهنگار

عموما یا سر چهارها میایستند یا در یکی از میدانهای شهر؛
البته جایشان برای آنها که به دنبال کارگر روزمزد هستند
شناخته شده است .از صبح زود در مکانی که دیگر تبدیل به
محل فروش کارشان شده میایستند و منتظر میشوند تا فردی
به سراغشان بیاید و از آنها برای کار استفاده کند .چرا که
درآمدشان از همین کار روز مزد تامین میشود .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.
زندگی کارگران فصلی و روزمزد به شدت به شرایط کار و
عوامل تاثیرگذار بر آن وابسته است .از این رو هیچ تضمین و
امنیت شغلی برای این افراد وجود ندارد .آنها بسته به وضعیت
اقتصاد و بازار کار در بهترین حالت تنها چندین ماه در سال
کار میکنند و اگر همین چند ماه نیز بنا بر هر دلیلی تعطیل
شود؛ این افراد عمال هیچ گونه منبع درآمدی نداشته و قادر به
تامین معاش خود و خانوادهشان نیستند .جدای از استرس و
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 نمیتوانند استفاده کنند .بسیاری از آنها 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 اضافهی شرایط بد اقتصادی در ایران با همراهی
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ویروس کرونا و تاثیر آن بر بازار کار تبدیل به کابوس زندهی
کارگران فصلی و روزمزد در ایران شده است .در شرایطی
که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی قرنطینه،
دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از انتشار ویروس
کرونا وضعیت اشتغال بین  ۳تا  6.5میلیون نفر از افراد شاغل
در ایران را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از کار بیکار کرده
است؛ وضعیت کارگران فصلی و روزمزد از همه بدتر گزارش
شده است .چرا که آنها امکان بهرهمندی از بیمه بیکاری را
نیز ندارند.
اعالم این رقم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در حالی
است که با توجه به آمارهای گزارش شده از سوی مقامات
کارگری در مورد شمار کارگران فصلی و روزمزد در ایران به
نظر میرسد این کارگران حتی در گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس نیز لحاظ نشدهاند؛ چرا که آن طور که علی اصالنی عضو
هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار  ۱5اردیبهشت ماه
سال جاری گفته شمار کارگران فصلی و زیرزمینی در ایران
بین  8تا  ۱0میلیون نفر بوده و این قشر بیشترین تاثیر و آسیب
را از شرایط برآمده از کرونا متحمل شدهاند.
به گفته این عضو کانون عالی شورای اسالمی کار در حالی که
پیشتر اعالم شده بود کارگران فصلی و روزمرد نیز از  5هزار
میلیارد تومان بیمه کاری در نظر گرفته شده برای کارگران
بیکار شده از کار به دلیل کرونا بهرهمند خواهند شد؛ اما بعد از
تدوین آیین نامهی 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
است که دستکم چیزی بین  8تا  ۱0میلیون نفر در ایران به
دلیل شرایط ناشی از کرونا و عدم حمایت دولتی هیچگونه منبع
درآمدی نداشته و عمال در فقر مطلق زندگی میکنند.
مشکل کجاست؟
وزارت کار ایران در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته
از کارگران بیکار شده به دلیل شرایط ناشی از کرونا خواست

برای دریافت حق بیمه بیکاری خود ثبت نام کنند .در نتیجه
این فراخوان بر اساس آن چه که اداره کل حمایت از مشاغل و
بیمه بیکاری وزارت کار اواسط فروردین ماه اعالم کرد نزدیک
به  800هزار نفر برای دریافت این حق بیمه ثبت نام کردهاند
که همه آن ها نیز واجد شرایط برای بهرهمندی از حق بیمه
بیکاری نیستند.
به گفتهی مسعود بابایی مدیر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت کار این حق بیمه تنها به افرادی تعلق میگیرد 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 آنها از شمول قانون کار خارج هستند و
یا حق بیمه بیکاری را نمیپردازند؟ مسلم است که پاسخ این
سوال منفی است .در حقیقت عدم بهرهمندی کارگران فصلی و
روزمزد از حق بیمه بیکاری به ویژه در شرایط فعلی نه به دلیل
خارج بودن آنها از شمول قانون کار بلکه به دلیل تفسیری
است که سازمان تامین اجتماعی با حمایت دیوان عدالت اداری
از قانون بیمهی بیکاری ارائه کردهاند .تفسیری که آغاز آن با
صدور دستور العملی از سوی سازمان تامین اجتماعی در سال
 7۹مبنی بر عدم بهرهمندی کارگران فصلی و روزمزد از بیمه
بیکاری بود.
این دستورالعمل اگرچه در ابتدا با اعتراض فعاالن کارگری
مواجه شد اما دیوان عدالت اداری نیز با صدور رایی بر آن صحه
گذاشت .بر اساس مادهی دوم قانون
بیمهی بیکاری ،بیکار در این قانون
فردی است که «بدون میل و اراده» خود
و به دلیل شرایطی خارج از کنترل وی
از کار بیکار شود .دیوان نیز در رای
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
آنها بدون میل و اراده نبوده و در نتیجه
آنها نمیتوانند از بیمه بیکاری استفاده
کنند!
البته این به این معنی نیست که این
کارگران به هیچ وجه حق بهرهمندی از بیمه بیکاری را ندارند؛
بلکه صرفا در صورتی که آنها میان یک پروژه کاری اخراج
شوند یا به دالیلی پروژه متوقف شود مشمول قانون بیمه
بیکاری بوده و حق بیمه به آنها تعلق خواهد گرفت .این
یعنی این کارگران در صورت داشتن قرارداد رسمی حق بیمه
میپردازند ،اما از دریافت بیمه محرومند!
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار تیر ماه سال
گذشته با ناعادالنه خواندن این شرایط گفته بود« :کارگران
فصلی و مشاغل غیرمستمر از حق قانونی خود محروم هستند.
آنها با وجود پرداخت سهم سه درصد صندوق بیمه بیکاری از
سوی کارفرمایانشان اما از مزایای این قانون بیبهرهاند».
این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار پرسیده بود
«اگر قرار است این کارگران از شمول پرداخت بیمه بیکاری
محروم شوند ،چرا سهم سه درصدی صندوق بیمه بیکاری از
سوی کارفرمایان این کارگران دریافت میشود تا برای
پرداخت بیمه بیکاری به سایر کارگران هزینه شود؟»
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سوالی که البته همچنان و با وجود شرایط اورژانسی فعلی
برای این کارگران نیز همچنان از سوی مقامات سازمان تامین
اجتماعی و وزارت کار بیپاسخ مانده است.
ناعادالنه بودن این وضعیت به حدی است که مسعود بابایی
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اوایل
اردیبهشت ماه سال جاری با انکار نقش این وزارتخانه در
مورد عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران فصلی و روزمزد
گفته بود« :این وزارتخانه تنها وظیفه ثبت نام و پاالیش
بیکار شدگان را انجام میدهد 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 بهرهمندی
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 میتوانند
از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند».
این تفسیر به این معنی است که عالوه بر کارگران فصلی
و روزمزدی که عموما بدون قرارداد رسمی کار میکنند و
بیمه تامین اجتماعی نیز نیستند ،کارگران فصلی و روزمزد با
قرارداد نیز از شمول دریافت بیمه بیکاری مربوط به کرونا
خارج خواهند بود .در عین حال گفته شده که این کارگران
میتوانند از وام یک تا دو میلیون
تومانی با بهرهی پایین بهرهمند شوند
که برای آن هم هنوز هیچ ساز و کار
مشخص پرداختی تعیین نشده است.
فشار اقتصادی ناشی از این وضعیت بر
کارگران فصلی و روزمرد و خانوادههای
آنها به حدی است که علی اصالنی
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای
اسالمی کار  ۱5اردیبهشت ماه جاری در
مورد آن گفته بود« :بسیاری از این افراد
[در شرایط فعلی] به بستههای معیشتی
که تحت عنوان کمک مومنانهی تهیه
شده نیاز دارند!»
برای کارگران فصلی و روزمزد مهاجر و خارجی که اوضاع به
مراتب بدتر است .آنها حتی شرایط استفاده از وام دولتی یا
بهرهمندی از کمکهای 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 بستههای غذایی و بهداشتی از سوی خیرین و همچنین
کمکهای بینالمللی میان اتباع و مهاجران خارجی آسیب دیده
از شرایط فعلی در این استان خبر داده بود.
با این حال در شرایطی که بر اساس گزارشها خط فقر برای
یک خانواده چهار نفره در سال جاری به  ۹میلیون تومان
افزایش یافته؛ کمکهایی از این دست و یا وام یک میلیون
تا دو میلیون تومانی نیز کمکی به کارگران فصلی و روزمزد
نخواهد کرد .کارگرانی که صبحها به امید یافتن کاری از خانه
خارج شده و عالوه بر مورد سرزنش قرار گرفتن از سوی جامعه
به دلیل عدم رعایت قرنطینه ،شبها با دست خالی و جیب
خالیتر به خانه باز میگردند.

عکس از خبرآنالین

اجتماعی
روزهای کرونازده و جیب خالی رانندگان
فرزاد صیفیکاران
نویسنده و روزنامه نگار

مردم خسته و از نفس افتادهی ایران در حالی که با تمام فراز
و فرودهای سال پر تالطم  ۹8مشغول به پایان رساندن آن
بودند تا در نوروز نفسی برای آغاز سال جدید تازه کنند ،با
شوکی ناگهانی ،یعنی شیوع گستردهی ویروس جدید کرونا
مواجه شدند .اما بحران شیوع ویروس کرونا یک تفاوت عمده
با سایر حوادثی که مردم در سال  ۹8با آن روبهرو شدند داشت،
و آن این که به تنهایی تمام معضالتی که هر حادثه برای مردم
در سالهای گذشته به همراه داشت را یکجا در خود جمع کرده
بود ،از به خطر انداختن سالمت و جان شهروندان گرفته تا به
زانو درآوردن اقتصاد و آزادیهای اجتماعی شهروندان.
در چنین شرایطی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با آسیبها
و خطرات جدی و مختلفی روبهرو شدند .ایجاد محدودیتهای
اجتماعی مانند تاکید به ماندن در خانه به منظور جلوگیری از
گسترش شیوع ویروس کرونا و یا فاصلهگذاری فیزیکی برای
مشاغلی که امکان دورکاری برای آنها مسیر نبود ،مساوی بود
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با از دست رفتن کسب و کارها که در نهایت به از بین رفتن
درآمد خانوارها ختم شد.
از جمله گروههایی که در خط مقدم آسیبهای اجتماعی-
اقتصادی ویروس کرونا قرار دارند ،رانندگان هستند .رانندگان
عالوه بر مشکالتی که به صورت منظم در فقدان مدیریت و
نظارت صحیح بر صنف آنها وجود دارد ،دست به گریبان
هستند ،گسترش ویروس کرونا بر مشکالت آنها به صورت
مضاعف افزود .از این رو چشمانداز روشنی از آینده شغلی
متزلزل آنها وجود ندارد.
رانندگان در ایران طیف وسیعی از شهروندان را شامل
میشود که برای امرار معاش و کسب درآمد به این شغل
روی آوردهاند و از این دسته میتوان رانندگان تاکسی (انواع
تاکسی و مسافرکش) ،رانندگان آژانسهای تلفنی ،رانندگان
اتوبوسهای داخل شهری و بین شهری ،رانندگان اسنپ،
رانندگان جادهای ،رانندگان ماشینهای سنگین و رانندگانی
که به عنوان شغل دوم و یا از روی ناچاری و فقدان شغل
با خودروهای شخصی مسافرکشی میکنند .همین تعدد از
طیفهای مختلفی که به شغل رانندگی مشغول هستند ،مانع از
دستیابی به آمار دقیقی در مورد رانندگان میشود.
همهی این افراد به دلیل موقعیت شغلی با آسیبها و خطرات
گوناگونی روبهرو هستند ،چرا که به جز رانندگان ماشینهای

سنگین ،تقریبا تمامی گروههای مختلف از رانندگان در ارتباط
مستقیم با طیف وسیعی مردم هستند .رانندگان بدون امکان
حضور در بیرون از منزل و تماس با مردم (مسافر) امکان
امرار معاش ندارند ،اما در دوران کرونایی این روزهای ایران،
ارتباط با مردم به عنوان راننده مساوی است با احتمال ابتال
به این ویروس کشنده کرونا یا در صورت ماندن در خانه،
مصادف است با قطع جریان زندگی این گروه ،یعنی درآمد.
رانندگان در چنین شرایطی با چند راهی و سرگردانی روبهرو
هستند و تاثیر این شرایط به سرعت خود را بر وضعیت شغلی
و درآمدی رانندگان نشان داد.
علیرضا قنادان ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ،دوشنبه
یکم اردیبهشت ماه با اشاره به کاهش ظرفیت مسافران
تاکسیها پس از آغاز بحران کرونا ،اظهار داشت که در حال
حاضر رانندگان تاکسی  80درصد درآمد خود را از دست
دادهاند .از عمده علتهای کاهش  80درصدی درآمد رانندگان
تاکسی ،کاهش تقاضای مسافر است ،چرا که مردم با توجه
بحران کووید ۱۹ترجیح میدهند برای رفت و آمد با تاکسی
که معموال چند مسافر در یک خودرو کنار هم مینشینند-پرهیز کنند و یا از خودروهای شخصی استفاده کنند تا وسایل
حمل و نقل عمومی .بر این شرایط باید تعرفههای پایین برای
رانندگان ،ساعتهای کاری نامشخص و طوالنی ،نداشتن
بیمههای بیکاری و غیره را هم افزود که قبل از شیوع بحران
کرونا نیز جریان داشت.
عبداهلل جاللی ،رئیس شورای اسالمی شهر قم 25 ،اردیبهشت
در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم بیکار شدن بسیاری از
رانندگان اتوبوس و تاکسی به علت شیوع بیماری کرونا در
کشور را مورد اشاره قرار داد و اعالم کرد باید هر چه سریعتر
مشکل بیمه بیکاری رانندگان برطرف شود.
با توجه به گفتههای جاللی ،با شیوع ویروس کرونا ،دولت
بخشنامهای را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که
در اثر ویروس کرونا بیکار شدهاند ،مشمول دریافت حق بیمه
بیکاری خواهند شد ،اما تاکنون اجازه ثبتنام به تاکسیرانها
و رانندگان اتوبوس برای درخواست بیمه بیکاری داده نشده
است.
اما مشکالت رانندگان به همینجا هم محدود نمیشود ،بلکه
نبود تدابیر الزم برای محافظت از آنها در برابر بیماری
ِ
مشکالت
کووید ۱۹نیز از جمله رشتههای کالف پیچیدهی
بیپایا ِن آنهاست.
کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در اقدامی
ابتدایی ،دستورالعملی را در رابطه با کنترل شیوع ویروس
جدید کرونا صادر کرده که بر اساس آن استفاده از ماسک
برای مسافران و خدماتدهندگان حملونقل عمومی را اجباری
کرد .این دستورالعمل شامل تاکسیهای رسمی و رانندگان
خودروهای سواری میشود که به مسافرکشی مشغول هستند.
همچنین تاکسیها تنها میتوانند دو مسافر را در صندلی عقب
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سوار کنند تا فاصله فیزیکی مناسب میان مسافران ایجاد شود.
همچنین به عنوان آخرین اقدام قرار است در تمام تاکسیهای
رسمی ،فضای بین راننده و مسافران با پوشش پالستیک
جداسازی شود .اقداماتی که بسیاری از رانندگان به صورت
طبیعی قبل از مصوبهای برای رعایت آنها ابالغ شود ،به اجرای
آن جهت محافظت از خود و ادامه امرار معاش همت ورزیده
بودند.
اما اجرای چنین طرحهایی موجب خواهد شد که درآمد
تاکسیرانها کمتر شود ،چرا که ناچارند مسافر کمتری در هر
سرویس جابهجا کنند .همین فقدان برنامههای مشخص برای
حمایت از رانندگان ،تاکنون منجر به جانباختن بیش از ۳۱
راننده تاکسی در سراسر کشور بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹
شده است .به گفته مرتضی ضامنی ،مدیر عامل اتحادیه
تاکسیرانی کشور با توجه ابتالی شمار زیادی از رانندگان
تاکسی به ویروس کرونا ،در خصوص اجباری شدن استفاده
از ماسک در تاکسیها دستورالعملی از سوی نهادهای دولتی
اعالم نشده است.
اکنون به رانندگان وعدهی یارانهی کرونا داده شده است.
مهران قربانی ،معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای،
از بستههای حمایتی دولت از رانندگان و شرکتهای حمل و
نقل جادهای در شرایط شیوع کرونا خبر داد و گفت« :بستههای
حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیبدیده مرتبط با حمل و
نقل جادهای در شرایط شیوع کرونا فعال شامل  5بسته است
که  ۳بسته آن نهایی شده و  2بسته آن در آینده نزدیک نهایی
میشود».
به گفتهی مهران قربانی ،بسته حمایتی اول شامل کاهش
هزینهی ناشی از تهیه اسناد فعالیت حمل و نقل همچون ایجاد
امکان تمدید غیر حضوری کارتهای هوشمند فعالیت راننده و
تمدید مجوز فعالیت شرکتهای حمل و نقلی است که در حال
حاضر توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام
میشد .بسته دوم پرداخت بیمه بیکاری از تاریخ اسفند ماه ۹8
تا اردیبهشت  ۹۹است که توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در نظر گرفته و ابالغ شده است و هر یک از رانندهها
یا عوامل حوزه حمل و نقل میتوانند وارد سامانه مورد نظر شده
و موضوع بیمه بیکاری خود را آن جا اعالم کنند .بسته سوم
ارائه کارتهای اعتباری خرید یک و یا دو میلیون تومانی
است که توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است و به
گفته قربانی این بسته مربوط به اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد
ثابت از قبیل رانندههای اتوبوس ،مینیبوس و سواری کرایه
بین شهری است.
این سه بستهی حمایتی از مجموع پنج بستهی حمایتی است که
به گفته مهران قربانی نهایی شدهاند ،اما با این وجود هنوز خبری
از ارائهی این تسهیالت به رانندگان دیده نمیشود .آن چه در
حال حاضر بیشتر از همه در سطح جامعه عیان است ،جیبهای
خالی رانندگان در روزهای کرونا زدهی ایران است.

گفتگو

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 نمیافتد».
سید راضی نوری همچنین در پاسخ پرسشی در خصوص فاصله
گذاری اجتماعی و تاثیرش بر بحران کرونا به استانی که از
آن نماینده شده ،یعنی استان خوزستان اشاره کرد و گفت که
«به خوزستان نگاه بکنیم .با وجود این که وضعیت کرونا در
بسیاری از استانها رو به سفیدی میرود ،چون در خوزستان
این مسائل کم رعایت شده ،آمار باالتر رفته است».
مشروح گفتگوی خط صلح با سید راضی نوری ،نمایندهی
شوش در مجلس دهم شورای اسالمی را در ذیل میخوانید:

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

گفتگو از علی کالئی

در گفتگو با ایسنا گفته بود که مجلس یازدهم باید از کرونای
اجتماعی جلوگیری کند .سید راضی نوری ،پزشک و نمایندهی
خوزستان (شوش) در مجلس دهم جمهوری اسالمی است .ناظر
به سخنان او و با توجه به اظهار نظرهای متعدد نمایندگانی
چون غالمعلی جعفرزاده که گفته بود دوران پسا کرونا در ایران
وحشتناک است ،خط صلح تصمیم گرفت تا با آقای نوری
در خصوص بیماری کرونا و وضعیت کشور گفتگوی کوتاهی
انجام دهد .گفتگویی که به سختی میسر شد و در میانهی بحث
هم نمایندهی 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 نمایندگیاش از لزوم فراموشی نفت به عنوان سرمایه
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شما در نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو با
ایسنا گفتید که «مجلس یازدهم باید از کرونای اجتماعی
جلوگیری کند ».منظورتان از کرونای اجتماعی چیست؟
مشکالتی که در جامعه ما هست .مسائلی چون بیکاری که با
وجود ظرفیتهایی که برای اشتغال جوانان هست ،ممکن است
حل نشده باشد .یعنی ما بیاییم و این آسیبهای اجتماعی را
درنظر بگیریم .یعنی همان طور که در زمینه کرونا توانستند
از فرصتها استفاده بکنند و شرکتهای دانش بنیان کارهای
بسیار بزرگی را انجام دادند ،ما بتوانیم از این تالش برای حل
مشکالت و بعضی ناهنجاریهای اجتماعی که من آنها را
کرونای اجتماعی خواندم استفاده کرده و آن مشکالت را حل

کنیم .همان دستهایی که توانستند ماهواره را پرتاب بکنند
و مغزهای متفکری که توانستند در این زمان کوتاه کشور را
در زمینهی ماسک و وسایل دیگر مرتبط با کرونا از واردات
بینیاز بکنند و آنها را تولید کنند ،به صورتی که صادر کنندهی
این وسایل باشیم! همان دستها ،اگر دست به دست هم بدهیم
و قدر این مجموعههای جوان را بدانیم و به داشتههای خودمان
اطمینان داشته باشیم ،برنامهی خوبی برایشان داشته باشیم،
قدر شرکتهای دانش بنیان را بدانیم و به آنها بها بدهیم و
به اقتصاد مقاومتی ایمان و اعتقاد داشته باشیم ،میتوانیم این
مشکالت را به مانند مشکل بیکاری که کرونای اجتماعی است،
حل بکنیم.
یکی از نمایندگان مجلس ،مسعود رضایی ،پیشتر گفته
بود که «مشکالت اقتصادی و معیشتی را به کرونا ربط
ندهید ،قبل از کرونا هم وضع بهتر نبود ».نماینده دیگری،
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی حدودا یک ماه پیش از
وحشتناک بودن وضعیت اقتصادی ایران در دوران پسا
کرونا سخن گفته و دربارهی خطر فروپاشی اقتصاد ایران
هشدار داده بود .نظر شما چیست؟ آیا به واقع اقتصاد ایران
در معرض چنین خطری قرار دارد؟
مسائل مربوط به کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان بر کسی
پوشیده نیست .ولی ما یاد گرفتیم که همیشه میتوانیم از تهدید
فرصت بسازیم .ما در زمینهی تولید و خودکفایی مایحتاج
کرونا توانستهایم 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 ،میتوانیم از فرصتهای داخلی در زمینهی
اقتصادی به جایی برسیم که ایران برای جهان حرف خودش
را مطرح کند .یعنی اگر ما تهدید را به عنوان فرصت در نظر
بگیریم ،برنامهریزی 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 ،میتوانیم در زمینهی
اقتصادی به جایگاهی برسیم که دیگران ما را به عنوان یک
الگو در نظر بگیرند.

و توصیههای بهداشتی از بیماری پیشگیری بکنند و میتوانند
مسئله را بهتر تحمل بکنند.
اما به خوزستان نگاه بکنیم .با وجود این که وضعیت کرونا در
بسیاری از استانها رو به سفیدی میرود ،چون در خوزستان
این مسائل کم رعایت شده ،آمار باالتر رفته است .این
میرساند که در جاهایی که این فاصله گذاری اجتماعی اعمال
شده ،نتیجه داده است.
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به اقتصاد بدون نفت اشاره کردید .برخی نمایندگان از
راه حل دیگری سخن میگویند .آنها این طور فکر میکنند
که باید دیوان ساالری و بروکراسی در کشور برای مدیریت
بحرانهای اینچنینی ،حذف شود .نظر شما چیست؟
کدامیک اولویت دارند و میتوانند راهگشا باشند؟
هر دو باید انجام شود .تا زمانی که وابستگی به درآمد نفت داشته
باشیم ،هیچ اتفاقی نمیافتد و به سمت ظرفیتها و قابلیتهای
دیگری که در کشور وجود دارد ،نمی رویم .کشورهایی هستند
که نفت ندارند ولی با برنامهریزی مسائلشان را حل کردهاند.
برنامهریزی خوب از سویی و مدیریت خوب از سویی دیگر .و
همچنین باید از کاغذ بازیها جلوگیری شود .ما بایستی نفت را
به عنوان پشتیبان در نظر بگیریم و نه به عنوان سرمایه که بیاییم
و تمام برنامهریزی 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.

مدیریت بحران کرونا از سوی دولت را چطور ارزیابی
میکنید؟ آیا دولت توانسته در رسیدگی به معیشت و
اقتصاد مردم موفق باشد؟
دولت و مردم هر جا توانستند با هم باشند و یک دل و یک صدا
عمل کنند ،کارهای بزرگی انجام دادهاند .در زمینهی کرونا هم
دولت تمام سعی و تالشش را کرده و به جاهایی که میتوانست
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 شرکتهای
دانش بنیان واگذار بکند ،در آینده میتوانند در بسیاری از
مشکالت و مسائل بحرانی کشور موفق عمل بکنند.
آیا فاصله گذاری هوشمند و دعوت به ماندن مردم در
خانه در کشور برای مهار بحران کرونا موثر بوده است؟
به نظرم خوب عمل شده .اما از سویی دیگر مسئله اقتصاد
خانوادهها هم مطرح است .تا زمانی که برای بیماری کرونا
واکسنی در نظر گرفته شود ،مردم میتوانند با رعایت نکات

در همین استان خوزستان ،یک سری دارای کسب
و کارهای خُ رد هستند و یک سری کارگران فصلی و
روزمزدند که از در خانه ماندن زیان دیدهاند .مجلس برای
حمایت از اینها چه میکند؟
دولت و ستاد ملی کرونا مسائل اقتصادی و مسائل بهداشتی،
درمانی را در نظر گرفته است .از آن جایی که نمیشود همیشه
درخانه ماند ،باید با رعایت یک سری پروتکلهای بهداشتی،
کارهای اقتصادی را انجام داد .دولت ممکن است از آن مقدار
مبلغی که مقام رهبری اجازه داده که از صندوق توسعهی ملی
برداشت شود استفاده کرده و آن را در اختیار این مجموعهها
بگذارد تا ببینیم که تا چه حد میتواند جوابگو باشد .باید
برنامه و پروتکلهای بهداشتیای تعریف کنیم تا مردم بتوانند
درآمدزایی کنند ،کسب و کار داشته باشند و ارتزاق کنند.
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عمر مجلس دهم در حال اتمام است .فکر میکنید مجلس
بعدی با چه رویکردی میتواند به اقتصاد و معیشت مردم،
باالخص در وضعیت پسا کرونا کمک کند؟
دغدغه مردم و رهبری مسئله اقتصاد و اشتغال است .و البته به
اضافهی مسائل فرهنگی و مسائل دیگر .این را باید به عنوان
هدف در نظر بگیرند و دغدغههایی که هر سال رهبری مدنظر
دارند و دستورالعمل میدهند در برنامهشان باشد و همچنین
مسائل سیاسیشان را کم رنگ بکنند .این گونه نباشد که کسی
بیاید و دیگری را حذف بکند و جایگاهاش 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.

عکس از سایت کلوت

اجتماعی

رکود در صنایع دستی بلوچستان بر اثر شیوع کرونا
توران حملزهی
فعال مدنی
به جرات میتوان گفت استان سیستان و بلوچستان از
محرومترین و فراموش شدهترین مناطق ایران در چند دههی
گذشته بوده است .در تایید این ادعا میتوان به سخنان اخیر
علیم یارمحمدی ،نماینده زاهدان اشاره کرد که گفته است« :
مردم استان سیستان و بلوچستان حدود  74درصد زیر خط فقر
امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند ،اغلب به صورت
روزانه فعالیت میکنند و روزمزد هستند».
یکی از پیشههای رایج بین مردم این منطقه صنایع دستی
است ،صنایعی که در این منطقه رایج و بومی هستند عبارتند
از :سوزندوزی و حصیربافی ،بلوچی دوزی ،سفالگری،
دودنیبافی ،سیسبافی و خولکبافی و  . ...شایان ذکر است که
شمار قابل توجهی عمدتا از زنان و دختران که بعضا سرپرست
خانوار نیز هستند از طریق همین صنایع محلی که خود یک
میراث فرهنگی گرانبهاست امرار معاش میکنند .یعنی با
استفاده از هنر خود و مواد اولیهای که سرمایهی سرسام آور
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نیز نمیخواهد محصوالتی را تولید و به فروش میرسانند .بعضا
کسانی که سرمایهی بیشتری دارند کارگاههای بزرگی را نیز
در این راستا دایر کرده و به استخدام کارآموز پرداختهاند.
طبق تحقیقات انجام شده در استان سیستان و بلوچستان بر
اثر شیوع کرونا کارگاهها و فروشگاههای صنایع دستی که
طی هشت ماه از سال  ۹8زحمت فراوانی کشیده بودند که به
درآمد حاصل از آن برسند ،به کل بسته شدند و تا به این حال
خانوادههای زیادی از این بابت متضرر شدهاند .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
زنان و عدهایی از مردان ،صرفا از طریق تولیدات در خانه و
صنایع دستی بومی امرار معاش میکردند اینک برای تامین
حداقلهای معیشتی خویش به مشکل برخورده و زندگیشان
مختل شده است.
همچنین کارگاههای صنایع دستی زیادی در سطح استان
خصوصا بلوچستان در حال کار بودند که حتی شمار کارکنان
آنان به بیش از دویست نفر کارآموز میرسید و طبیعیست که
بسته شدن یک کارگاه این چنینی ،یعنی مختل شدن زندگی
دستکم دویست خانواده آن هم از قشر نیازمند ،بدون بیمه و
حمایت و پسانداز.
صنایع دستی در این منطقه نه تنها منبع درآمد قشر قابل توجهی

از مردم است بلکه صنعتگران سیستان و بلوچستان همواره میزبان
گردشگران داخلی و خارجی بودند و بیشترین تالششان را طی
یک سال جهت آمادگی مشارکت در نمایشگاههای کشوری و
استانی کرده بودند تا تولیدات خود را هم در معرض دید و هم
به فروش برسانند .صنایع دستی در بلوچستان یک هنر قدمت
دار و از عوامل احیای فرهنگ مردم بلوچ است .آنها عمدهی
ماههای سال را زحمت کشیدند که در تعطیالت نوروزی با ارایه
صنعت گرانبهای دستان خود خستگی از تن به در کنند و نانی
بر سر سفرهی خانواده بیاورند ،دریغا که اپیدمی کرونا باعث
شد هیچ نمایشگاهی و هیچ گردشگری به سیستان و بلوچستان
ورود پیدا نکند.
با یکی از صنعتگرانی که در هنر سوزندوزی و حصیربافی
فعالیت میکند گفتگویی داشتم ،وی گفت «کرونا باعث شد
من میلیونها تومان بدهکار شوم و کل تولیداتی که از طریق
کارآموزان تهیه شده بود همه روی دستم بماند و فکر میکنم
این چندسال را باید هر چه کار خواهم کرد جهت پرداخت
بدهیهایم صرف کنم ».این شهروند بلوچ شدیدا نگران آینده
بود و از این که نمیدانست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد
داشت ،پریشان.
اپیدمی کرونا حتی زندگی دالالنی که صنایع دستی صنعتگران
را به دلیل این که دولت هیچگونه بازار کار و بازارچهای به
نام صنایع دستی در بلوچستان ایجاد نکرده ،مختل کرده است.
آری بازار صنایع دستی پربار بلوچستان به علت نبود توسعه و
زیرساختهای الزم صرفا به واسطهی دالالن چرخیده میشود که
اکنون آنها نیز از وضعیت پیش آمده دچار آسیب شدهاند.
بعضی از صنعتگران که تعداد آنها انگشت شمار است توانستند
ازطریق خرید آنالین تا حدودی کار کنند که باز هم به گفتهی
خودشان در حد یک چهارم از مایحتاج زندگی را توانستهاند از
این طریق تامین کنند .اگر چه فروش آنالین میتواند شیوهی

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،خرداد ۱۳۹۹
شماره ۱0۹

45

جایگزین مناسبی باشد ،اما نبود اینترنت با سرعت مناسب و
همچنین عدم آشنایی صنعتگران با بازار آنالین و پیچ و خمهای
آن ،این عرصه نتواسته است جایگاه مناسب خود را پیدا کند .در
تایید این ادعا خبرگزاری مهر  7اردیبهشت ماه طی خبری به این
مسئله پرداخت « :وضعیت اینترنت در سیستان و بلوچستان
نامطلوب است از همین رو کسب و کارهای اینترنتی در این
استان با مشکالتی مواجه است».
از طرف دیگر عالوه بر مشکل دسترسی به بازار و فروش
تولیدات ،بزرگترین مشکل صنعتگران تهیهی مواد اولیه است
که ویروس کرونا مانع بزرگی برای این امر شده است و طبیعتا
با اتمام مواد اولیه موجود ،تولید نیز متوقف میشود کما اینکه
تولیدات فعلی نیز روی دست صنعتگران مانده است.
اگر بخواهم در این زمینه گزارهای جامع و سراسری گفته باشم
باید بگویم که عمدهی صنعتگران در اکثر حوزههای صنایع
دستی دچار آسیب شدهاند .اگر کرونا به همین روند ادامه پیدا
کند با توجه این که استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود
تمهیدات بهداشتی و درمانی جزء استانهای وضعیت قرمز است،
صنعتگران استان در کل حوزههای صنایع دستی ضرر جبران
ناپذیری را باید متحمل شوند و این باعث یاس و دلسردی
نسبت به ادامهی کار خواهد شد.
دولت و میراث فرهنگی آن طور که باید و شاید ،حامی
صنعتگران نیست و اگر تسهیالتی هم به آنها تعلق گیرد مانند
همیشه با وامهایی با بهرهی باال و ضمانتهای سنگین و ناشدنی
خواهد بود که خود به خود فعاالن این عرصه را از گرفتن این به
اصطالح تسهیالت منصرف خواهد کرد.
بدیهی است منطقهای که پیش از کرونا نیز با فقر گسترده
دست و پنجه نرم میکرد اکنون در سایه کرونا و عدم رسیدگی
مسئولین و دولت آیندهای تیرهتری در انتظارش خواهد بود و ای
کاش که گوش شنوایی بود.

حقوقی
بیگانگی انسانها در جمهوری اسالمی؛
وضعیت مهاجران در دوره کرونا
فریبرزکالنتری
روزنامهنگار
بعد از انقالب  57یکی از کلید واژههایی که فراز و نشیبهای
بسیاری به ویژه در رسانهها داشته است ،کلمه «افغانیها» بوده
است.
در این سالها ،در رسانهها به صورت مرتب با این تیترها مواجه
بودهایم :افغانیها مرتکب قتل شدند ،افغانیها مرتکب دزدی
شدند ،افغانیها در تظاهرات شرکت کردند ،افغانیها مسلحانه
مقاومت میکنند و  ...سهل انگاری یا دقت نکردن یا مغرض
بودن نویسندگان خبری به خودی خود موجب به وجود آمدن
جوی علیه مهاجران افغان به کشورمان شده بود.
چندی پیش نیز در جریان اعتراضات آبان ماه ،با این که به
صورت رسمی اعالم نمیکردند اما در شب نامهها و محافل
رسانهای به صورت مستقیم به حضور مهاجران افغانستانی در
عملیات مسلحانه اشاره میکردند .این در حالی است که برخی از
مهاجران ایرانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند ،مرتکب
خطاهایی شده یا میشوند .اما نتیجهی عمل چند ایرانی منجر به
این نمیشود که تیترهای رسانههایشان کل افراد ساکن در
کشور ایران را مورد حمله قرار دهند.
جالب آن که این موارد همه در شرایطی رخ میدهد که بر اساس
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معیارهای عرفی ،اخالقی و حتی با معیارهای شرعی ایرانیان
مطابقت ندارد.
این در حالی است که اصلیترین علل مهاجرت بسیاری از
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  ۱20تومان باال رود .دستمزدی که در
آن روزگار در کابل تنها معادل پنج تومان بود.
بر اساس نتایج سرشماري سال  ،۱۳85تعداد یک میلیـون و
 ۳04هـزار مهـاجر (تبعـه) خارجي در ایران وجود داشته که
حدود  ۱/84درصد جمعیـت ایـران را تـشکیل مـيدهـد.
همچنین در این سرشماري ،تعداد  2۹0هزار نفر نیز تابعیت خود
را اعالم نکردهانـد کـه بـه احتمال زیاد این افراد ،عمدتا مهاجران
غیر قانوني در ایران بودهاند.
در سرشماري  ۱۳75این تعداد یک میلیون نفر بود که این
افزایش ،به خوبی بیانگر افزایش تعداد مهاجران خارجي در ایران
در دهههاي اخیر است.
در میان جمعیت مهاجر خارجي در ایران سهم مهاجران و اتباع
کشور افغانستان بـسیار قابل توجه است .این مهاجران که از
زمان حضور آنها در ایران بـیش از یـک ربـع قـرن ميگذرد،
در این سرشماري جمعیتي برابر با یک میلیون و  206هزار نفر
داشتهانـد کـه معـادل  88/۹2درصد جمعیت مهاجر خارجي در
ایران است.
با این حال متاسفانه ،دولت مردان ما نیز سالهاست مثال با درنظر
گرفتن تدابیر سیاسی راه دیگری را برگزیده و برای صحبت در

مورد همسایگان افغانستانی از اصطالح «اتباع بیگانه» استفاده
میکنند.
این در حالی است که مهمترین قانون ایران در مورد مهاجران
خارجی« ،قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»
است .قانونی که در  ۱۹اردیبهشت سال  ۱۳۱0تصویب شد.
نکته جالب این است که در هیچ کجای این قانون از کلمه
«بیگانه» استفاده نشده است.
اما در آییننامهی اجرایی این قانون که در سال  ۱۳52تصویب
شد و بعد از انقالب هم بارها مورد بازبینی قرار گرفت ،اصطالح
اتباع بیگانه آورده شده است« :آییننامه اجرایی قانون ورود و
اقامت اتباع بیگانه».
با این حال ،در این روزها که وجود کرونا ،برخی از واژهها و
شرایط سیاسی ـ اقتصادی کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار
داده و تا حدودی موجب تغییر برخی از مرزبندیها شده است،
متاسفانه در ایران ،استفاده از این لفظ به همراه تهدید به اخراج
اتباع بیگانه در صورت رعایت نکردن فاصلهگذاری اجتماعی
توسط حسن عباسی فرماندار پیشوا ،موجب واکنشهایی
میشود.
محمدسرور رجایی نویسنده افغانستانی ،در واکنش به این
عبارت در نامهای به فرماندار پیشوا در کانال تلگرامی خودش
مینویسد« :آقای عباسی! به استناد تاریخ و فرهنگ و ارزشهای
دینی و مذهبی مشترک ،ما اتباع بیگانه نیستیم .اکنون که
جهانیان در خطر ابتال به ویروس کرونا قرار گرفتهاند و جهان
دچار بهت سنگین شده است ،چارهی 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 میافتد که همسایه دیگرمان ،ترکیه برای
مهاجران الجزایری که در ترکیه اقامت و قصد بازگشت به
کشورشان را داشتند ،ولی با مخالفت الجزایر برای ارسال
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 پنجشنبه  2۹بهمن ۱۳۹8
به صورت رسمی تأیید شد .با فوت دو بیمار مسن با عوارض
تنفسی در بیمارستان کامکار-عربنیای قم شایعاتی در مورد
ابتالی آنان به ویروس کرونا شکل گرفت .با انجام آزمایشها
ابتالی آنان به کرونا تأیید شد .پس از آن در شهرهای مختلف
شاهد تأیید موارد ابتال به ویروس کرونا بودهایم.
در حالی که وزیر بهداشت سعید نمکی،در روز یکشنبه  4اسفند
 ۱۳۹8در مورد منشأ این بیماری به خبرگزاریها گفت« :طبق
بررسیهایمان منبع ویروس را پیدا کردیم که از ناقلین چینی
بوده است و موارد آن در حال مشخص شدن است .همچنین یکی
از فوتیها در قم بازرگانی بود که از طریق پروازهای غیرمستقیم
سفرهایی به چین داشته است».
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اما باز شاهد بودیم که برخی از دولت مردان دیواری کوتاهتر از
همین «اتباع بیگانه» پیدا نکردند ،چرا که اسداهلل عباسی،
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی پس از جلسه
غیرعلنی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت به رسانهها چنین
گفت« :طبق گزارش وزارت بهداشت ،عامل ابتال به کرونا در
ایران افرادی بودند که از مبادی خروجی غیرقانونی از پاکستان،
افغانستان و چین به ایران آمدهاند».
این در حالی است اگر قرار بود منشا این شیوع مواردی باشد که
سخنگوی مجلس ذکر میکند ،باید شاهد موج اول فراگیری
بیماری در استانهای شرقی کشور بوده باشیم .نکته قابل تامل
آن که ،زمستان سال گذشته شاهد کمترین رفت و آمدهای
مرزی غیر مجاز در مرزهای شرقی کشور بودهایم.
با شیوع بیماری کرونا در ایران ،بسیاری از افغانستانیهای
مقیم ایران ،با مشکالت بزرگی مواجه شدند که از جمله میتوان
به عدم پذیرش این بیماران در بیمارستانها ،دریافت هزینههای
سنگین در هنگام ترخیص ،عدم امکان ثبت نام برای غربالگری
(برای آن دسته از مهاجرینی که مدارکی ندارند جمعیتی بالغ بر
 800هزار نفر) و همچنین عدم فروش ماسک و لوازم ضدعفونی
کننده از سوی برخی داروخانهها به مهاجرین افغانستانی اشاره
کرد .مواردی که موجب شد گزارشهای متعددی از برخورد
تبعیضآمیز 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« :شکایتهایی در
شبکههای اجتماعی مبنی بر عدم پذیرش بیماران افغانستانی در
بیمارستانهای ایران شده که سفارت «به دقت بررسی کرده و با
مراجع ایرانی» در میان گذاشته است».
به همین علت بود که یکی از مسئولین وزارت بهداشت در
واکنش به این اخبار و انتشار دردنامهی یکی از زنان افغانستانی
در خبر آنالین در جایگاه پاسخگویی قرار گرفته و چنین گفت:
«دکتر رضا رضایی ،رییس ادارهی بودجه و اعتبارات معاونت
درمان وزارت بهداشت ،اظهارات فاطمه مبنی بر گرفتن پول
هنگام ترخیص همسرش را رد میکند و به خبرآنالین اعالم
میکند که مبتالیان به کرونا در بیمارستانهای مشخص شده از
سوی وزارت بهداشت بالفاصله بستری میشوند».
اما حقیقت فراتر از اینهاست .مشکل افغانستانیهای مقیم در
ایران ،برای امروز و دیروز نیست؛ قبل از آن که کرونا پایش را
به ایران بگذارد و بسیاری از مهاجران افغانستانی را روانهی
کشورشان کند هم انتقاداتی به روند رسیدگی به مشکالت آنها
وجود داشته است .از شناسنامه نگرفتن کودکانی که مادرانشان
ایرانی و پدرانشان افغانستانی است تا هزاران مشکل اقتصادی
و سیاسی که دولت ایران برایشان به وجود میآورد .با شیوع
کرونا و کمبود وسایل بهداشتی در کشور برای مقابله با این

ویروس ،بحث درباره مهاجران افغانستانی را جدیتر کرده
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
افغانستانی در زمینهی مهار و کنترل شیوع بیماری کرونا،
اعالم کرد :سیاست جمهوری اسالمی ایران ،پیشگیری از اعمال
هر گونه تبعیض در ارایه خدمات و مراقبتهای بهداشتی بین
اتباع ایرانی و خارجی مقیم ایران است و در همین راستا ،همه
شهروندان خارجی مبتال به کرونا به صورت رایگان در
بیمارستانهای ایران درمان میشوند.
محمودی تاکیدکرد :در همین مدت ،برای حدود  6هزار خانوار
از ساکنان خارجی مهمانشهرهای ایران انواع کیتهای
حفاظت شخصی شامل ماسک ،عینک ،دستکش و لباس
ایزوله ،تجهیزات بهداشتی نظیر صابون مایع ،ژل ضدعفونی
کننده و دارو و کمکهای نقدی و معیشتی تامین و پرداخت
شده است .همچنین به طور مداوم از مهمانشهرها و اردوگاههای
مراقبتی ،سرکشی به عمل میآید و تست تبسنجی از آنها
انجام میشود.
محمودی تا آن جا پیش میرود که از قدردانی حنیف اتمر وزیر
امور خارجهی افغانستان از جمهوری اسالمی ایران ،به دلیل
اقدامات بشردوستانه جمهوری اسالمی خبر میدهد.
اما این مطالب در حالی بیان میشود که به عنوان نمونه حسن
روحانی ،رئیس جمهور ایران با پیشنهاد علیرضا آشناگر،
استاندار سمنان مبنی بر رایگان شدن پروسه درمانی مهاجران و
اتباع مبتال به کرونا در این استان ،در حالی موافقت میکند که
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بیش از یک ماه از بحران کرونا در کشور گذشته بود.
همچنین کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت
بهداشت ایران دربارهی درمان کووید ۱۹در 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
از خدمات بهداشتی و درمانی برای درمان کرونا برخوردار
میشوند و اگر بیمه داشته باشند از خدمات بیمهای نیز استفاده
میکنند ،اما حضور غیر قانونی اتباع افغانستان یا کشور
دیگری برای درمان به کشور در این شرایط که خودمان درگیر
بحران کرونا هستیم قابل قبول نیست و این افراد به کشور
خودشان مرجوع میشوند».
همه کشمکش ها در حالی اتفاق میافتد که مطابق آماری که
ابراهیم حجازی ،نمایندهی وزارت امور مهاجران در سفارت
افغانستان در تهران اعالم کرده است نشان میدهد که 50
مهاجر افغان بر اثر ویروس کرونا در ایران جان باخته و حدود
 ۱00مهاجر دیگر افغان به این ویروس مبتال شدهاند.

این در شرایطی است که مرگ بسیاری از بیماران کرونایی که
ایرانی بوده و در کشور خودشان ساکن هستند ،با عناوین
دیگری از جمله مشکالت تنفسی حاد ثبت میشود .این جاست
که تنها نتیجهای که از عملکرد جمهوری اسالمی در این 40
سال میتوان گرفت این است که حکومتی که مردم خود را به
رسمیت نمیشناسد ،هرگز نمیتواند به مهاجران و مسافران
دیگر کشورها احترام بگذارد .این حقیقتی است که شاید مردم
ایران به تازگی با آن مواجه شدهاند ،اما ساکنان بسیاری از
کشورها از جمله افغانستان خیلی قبلتر از مردم ایران با
گوشت و پوست خود این درد را حس کرده بودند.
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اجتماعی
کرونا؛ پیروزی بازار آنالین بر بازار کار سنتی
پانیذ قهرمانی
فعالدانشجویی
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان
همزمان با گسترش ویروس کرونا در میان بسیاری از
کشورها ،جهان یک باره دچار شوکی بزرگ شد و جنبههای
مختلف زندگی روزمرهی بسیاری از مردم دنیا تحوالت و
دگرگونیهای چشمگیری به خود دید .به طوری که بسیاری از
صاحب نظران اعتقاد دارند بروز چنین تغییرات همه جنبهای از
جنگ جهانی دوم به بعد سابقه نداشته است.
شاید بتوان گفت مهمترین و اصلیترین پیامد ناشی از ویروس
کرونا ،تغییرات بازار کار ،رکود بیسابقهی کسب و کارها
و بر هم خوردن نظم اقتصادی جهان باشد .در نتیجهی چنین
بحرانهای غیر قابل پیشبینی ،بسیاری از معادالت اقتصادی
در سراسر کرهی زمین به هم خورد و به تبع آن تأثیرات مخرب
و گاه مثبتی را بر کسب و کارهای داخلی و بینالمللی بر جا
گذاشت .عالوه بر این ،به علت ناشناخته بودن این ویروس
کذایی و نا معلوم بودن آخر و عاقبت بحران جهانی ناشی از
آن ،هنوز برآورد ضررهای به وجود آمده به سادگی امکان پذیر
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نیست و این مساله چشم انداز آیندهی بسیاری از کسب و
کارها را در پردهای از ابهام فرو برده است.
همزمان با گسترش این ویروس ،دولتهای درگیر این اپیدمی،
از مردم کشورشان درخواست کردند که اهمیت موضوع را
جدی گرفته و فاصله گذاری اجتماعی را به عنوان رکن اساسی
جلوگیری از گسترش بیماری رعایت کنند .در نتیجه بسیاری
از رفت و آمدهای مردم محدود شد و زندگی در چارچوب
قرنطینه شکلی دیگر به خود گرفت.
در کنار رکود برخی از کسب و کارها ،وضعیت بسیاری
از مشاغل روند رو به رشدی داشته و شرایط به وجود آمده
موجبات رونق هر چه بیشتر آنها را فراهم آورده است .به
خصوص مشاغلی که توانستند نبض بازار آنالین را به دست
بگیرند و با درک وضعیت موجود بحران را مدیریت کنند .به
بیانی دیگر اینها همانهایی هستند که توانستند از آب گل
آلود به بهترین نحو ممکن ماهی بگیرند و به حیات خویش
ادامه دهند!
بازار آنالین و نقش آن در کاهش شیوع ویروس
شاید یکی از مهمترین مسالههایی که در حال حاضر ،جهان
را به سوی یک تغییر اساسی پیش برده است ،تغییر الگوهای
سنتی کسب و کار به سوی شیوههای جدید بازار کار باشد.
اگرچه دهها سال از ورود اینترنت به زندگی مردمان جهان
میگذرد و زندگی بدون آن برای همهی ما تقریبا ناممکن به

نظر میرسد 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 دریافتهاند.
به این صورت که شیوع ویروس کرونا ،در وهلهی 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 فعالیتهایی نظیر
رستورانداری ،گردشگری ،هتلداری ،حملونقل در حوزههای
مختلف زمینی ،ریلی ،هوایی ،مراکز خرید و سایر مورادی
که در آنها شکلگیری اجتماعات غیر قابل اجتناب است،
بیشترین آسیب را دیدهاند.
در مقابل دسترسی به اینترنت و استفاده از آن موجب رشد
استارتآپها و کسب و کارهای آنالین چه در سطح خرد و
چه در سطح کالن شده است .به عنوان مثال در چنین شرایطی
بسیاری از فروشگاهها ،کارگاهها و مراکز فروش کاال به جهت
پرهیز از تماس رو در رو ،بیش از گذشته به فروش آنالین روی
آوردهاند .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 میدهند.
در واقع همزمان با تغییر سبک زندگی افراد به سوی سبک
زندگی دور از جمع و به صورت قرنطینه و همچنین ضرورت
فاصله گذاری اجتماعی ،با این که بسیاری از مشاغل از بین
رفتهاند و یا دست کم با رکود مواجه شدند ،مشاغلی نیز
توانستند از هوش مصنوعی و تکنولوژی روز دنیا به ویژه
راهکارهای آنالین و اینترنتی بهره بگیرند و با کمک بهرهگیری
از فناوریهای مدرن ،خود به روز کرده و همچنان سرپا باقی
بمانند .در حقیقت ویروس کرونا تنها جنگ بقای موجودات
قویتر و ضعیفتر نبود بلکه تنازع اصلی بین دو پدیدهی جدید
و قدیم صورت گرفت .جایی که زنده ماندن بدون حضور
فیزیکی و مداوم افراد در جامعه ،شرط ادامهی بقای ساکنین
زمین است.
نقش بازار آنالین در دوران کرونا
گذشته از سهولت انجام فعالیتها به صورت آنالین ،این نوع
بازار توانسته است به دو صورت بر کنترل شیوع این ویروس
تاثیرگذار باشد.
اول این که با توجه به لزوم قرنطینهی خانگی ،این بازار با
تشویق افراد به خانه ماندن و عدم حضور در مناسبات اجتماعی
معمول ،توانسته است میزان عبور و مرور افراد را به اماکن
شلوغ نظیر فروشگاهها و مراکز خرید پر جمعیت محدود کند،
و با این کار نقش به سزایی را در کنترل بیماری در سراسر
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 نمیتوان دست کم گرفت.
دوم این که با رواج و افزایش محبوبیت پرداختهای آنالین
و استفاده از روشهای پرداخت نقدی ATM ،و حتی چک
به شدت کاهش یافته است .در واقع در این روزها پولهای
نقد به عنوان یکی از مهم ترین و اصلیترین ناقلهای شیوع
ویروس کرونا محسوب میشوند و بنابراین پرداختهای
آنالین توانسته از مبادالت نقدی پول به عنوان منبع ویروس
جلوگیری کند.
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سایر مزایای استفاده از بازار آنالین
دسترسی به بازار و مشتریان گسترده؛ به نظر میرسد مهمترین
امتیاز گسترش بازار آنالین برای فروشندگان این است که در
فروش اینترنتی و آنالین محدودیت جغرافیایی چندانی وجود
ندارد و فروشنده میتواند با کمترین محدودیت جغرافیایی
در جهت عرضهی محصوالت و خدمات خود وارد عمل شود.
نتیجهی این امر دسترسی به حجم گستردهای از مشتریان و
به تبع آن رشد سود حاصل از فروش نسبت به فروش سنتی
خواهد بود .اگرچه این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی
نیازمند زمان بیشتری باشد.
ایجاد فرصتهای کاری جدید؛ تجارت دیجیتال و بازارهای
آنالین توانستهاند برای بسیاری از افراد جامعه فرصت کاری
جدید ایجاد کنند .به عنوان مثال برای کسانی که مدیریت
شبکههای اجتماعی فروشگاهها را به منظور فروش آنالین
بر عهده دارند فرصت کاری مساعدی فراهم شده است .از
طرفی دیگر انواع پیکها و افرادی که بهعنوان واسطه برای
فروشگاهها کار میکنند و سعی دارند کاالی مورد نظر مصرف
کنندگان را در نقاط مختلف شهر بهدست مشتری برساند امکان
فعالیت بیشتری فراهم شده است.
چالشهای بازار آنالین ایران در زمان کرونا
اینترنت در ایران از بدو ورود تا زمان حاضر همواره با چالشها
و محدودیتهای بسیاری رو به رو بوده است .این محدودیتها
چه از جنبهی سیاسی و قانون گذاری و چه از نظر فرهنگی
همیشه مورد توجه و دغدغهی بسیاری از افراد جامعه بوده
است .به خصوص در حال حاضر که به علت گسترش ویروس
کرونا ضرورت دیجیتالیزه شدن امور مختلف ضروری است.
بازار اینترنتی و خرید و فروش آنالین نیز به عنوان زیر
مجموعهی خدمات دیجیتال در ایران ناچار است با چالشهایی
از این دست ،دست و پنجه نرم کند تا بلکه بتواند وضعیت
مساعدی را برای خود فراهم آورد.
به طور کلی چالشهایی که بازار آنالین در ایران با آن مواجه
است را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد :اول محدودیتهای

زیرساختی و اینترنتی در کشور و دوم محدودیتهای فرهنگی.
محدودیت های زیرساختی بازار آنالین:
از جمله محدودیتهای زیر ساختی در ایران ،نداشتن سرعت
کافی اینترنت و پهنای باند مناسب است .از طرفی بسیاری
از رسانههای تعاملی همچون فیسبوک و تلگرام فیلتر هستند
و این امر کسب و کار آنالین بسیاری از افراد را با دشواری
همراه کرده است .عالوه بر اینها دسترسی تعداد محدودی از
افراد جامعه به اینترنت است .بسیاری از افراد به گوشیهای
هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند .بنابراین نمیتوانند به راحتی
به وبسایت فروشگاهها و اپلیکیشنهای مراکز خرید کاال و
خدمات دست یایند .از طرف دیگر گران بودن خدمات اینترنتی
خصوصا اینترنت موبایل نیز مشکالتی را برای کاربران در
سرتاسر کشور به وجود آورده است.

مناسب دسترسی پیدا کنند.
عالوه بر این ،بسیاری از فروشندگان خصوصا سوپرمارکتهای
آنالینی که بعد از ارسال کاال پول خود را دریافت میکنند ،از
تماسها و سفارشهای غیر واقعی شکایت دارند.
مشکل دیگر سرعت پایین ارسال محصوالت است .این مشکل
همچنان در ایران وجود دارد و حتی فروشگاههایی که در زمینهی
فروش آنالین سابقه دارند نیز در این زمینه همچنان کند هستند.
این مساله خود در پیشرفت بازار آنالین اختالل ایجاد کرده
است .اختاللی که به نظر میرسد جنبهی فرهنگی داشته باشد.
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محدودیتهای فرهنگی بازار انالین:
محدودیتهای فرهنگی به اندازهی محدودیتهای زیرساختی
همچون سرعت پایین اینترنت از اهمیت باالیی برخوردار است.
مسالهی اصلی اعتماد متقابل فروشنده و خریدار به یکدیگر
است .متاسفانه بسیاری از خریداران از کیفیت پایین محصوالت
و قیمت باالی اجناس شکایت دارند .این مساله مانع مهمی بر
سر خرید آنالین به حساب میآید .در موارد زیادی دیده شده
است که فروشندگان در تبلیغات خود ،از ارائهی تصاویر واقعی
اجتناب میورزند و هنگامی که کاال به دست خریدار میرسد با
چیزی خالف آن چه که انتظارش را داشته است مواجه میشود.
بنابراین بسیاری از خریداران مایلند به طور فیزیکی در بازار
حضور داشته باشند تا بتوانند به اجناس با کیفیت و قیمت
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آیندهی مشاغل آنالین در دوران پسا کرونایی
بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان ،بر جنبههای مثبت
کسب و کار آنالین به خصوص در دوران پساکرونا امیدوارند.
در واقع این امید وجود دارد که در دوران پساکرونا سبک
زندگی افراد جامعه و همچنین شیوهی کسب و کار آنها با
همین روال ،دستخوش تغییرات چشمگیری شود.
بسیاری به آیندهی بازار آنالین خوش بین هستند .با این که
تعدادی از این تغییرات میتواند جنبهی 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
الیههای میانی مدیریت از بین برود و در این میان افراد زیادی
بیکار شوند .اما به هر حال ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق
بسیاری از مشاغل اینترنتی را هم نمیتوان نادیده گرفت.
اهمیت دیجیتالی شدن بازار ،بیش از همه ،یافتن آمادگی الزم
برای مواجهه با بحرانهای احتمالی دیگر است .بحرانهایی
چون سیل ،زلزله و اپیدمیهای دیگر که افراد را در چنین
وضعیتهایی به احیای کسب و کارشان امیدوار میکند.

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

درست نشود ،شما توقع نداشته باشید آسیبهای اجتماعی
آن افزایش پیدا نکند».
مشروح گفتگو با دکتر مصطفی اقلیما ،پدر مددکاری ایران
را در ذیل میخوانید:

گفتگو از سیامک مالمحمدی
میگوید کسی در مملکت پاسخگو نیست .مسئولین هم
تخصص و شایستگی حضور در موقعیتشان را ندارند .دکتر
مصطفی اقلیما تصریح میکند که «اگر به مشکالت جامعه
نرسیم ،انفجار در ایران خواهیم داشت».
دکتر مصطفی اقلیما ،پدر مددکاری و رئیس انجمن علمی
مددکاران اجتماعی ایران است .ماهنامهی خط صلح در
روزگار کرونایی میهنمان به سراغ او رفته تا قدری از
تاثیرات اجتماعی کرونا بر ایران بداند .اما اقلیما میگوید
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 آسیبهای اجتماعی در ایران
به خط صلح گفت که «جامعهای که این همه آسیب در
آن هست ،آدمهایش همین مشکالت را دارند .هیچ وقت
هم نمیتواند جامعهی سالمی را درست کند .تا زمانی که
زیر ساختهای آن جامعه درست نشود ،برنامهریزیاش
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بحران کرونا با از بین بردن فرصتهای شغلی و
تاثیر منفی جدی روی اقتصاد کشور ،فقر را به صورت
چشم گیری گسترش داده است .طبق آمار منتشر شده
توسط مرکز پژوهشهای مجلس  2الی  6میلیون نفر بر
اثر کرونا بیکار شدهاند که اکثرا از کارگران هستند و
همچنین با توجه به رویت ناپذیر بودن کارگران روزمزد
و بدون قرارداد از نظر کارشناسان حدود  8میلیون نفر
باید بر این آمار افزوده شود .عدم حمایت مناسب از
این جمعیت باال که ممکن است سرپرست خانواده نیز
باشند ،چه تبعات اجتماعی را رقم خواهد زد؟ موج در
حال گسترش فقر چه اقشاری در بافت اجتماع را بیشتر
نشانه گرفته و پیامدهای اجتماعی آن از نظر شما چه
خواهد بود؟ چه آسیبهایی برای چه اقشاری مورد
انتظار است؟
همهی دنیا و نه تنها ایران را نگاه کنید .آمریکا برای پنج ماه،

سه هزار میلیارد دالر بودجه گذاشته بود تا به کسانی که کار
نمیکنند بدهند .کارگران و کسب و کارهای کوچکشان را
تامین بکنند تا بعد از حل مسئله بر سر کارهایشان برگردند.
دولت این قدر برای این مسئله بودجه گذاشت .اما فکر کنید
که در کشوری مثل ایران تورم قبل از آمدن کرونا کوالک
میکرد ،بیکاری سرسامآور بود ،هشتاد درصد تحصیل
کردگان ما بیکار بودند .یکسری کارخانهها هم بسته بودند.
در چنین وضعیتی دولت اعالم کرد که فقط میتوانیم ۱5
درصد حقوقها را افزایش بدهیم .از سویی دیگر مثال اجاره
خانهها چهل تا پنجاه درصد افزایش پیدا کرد .مردم دچار
آسیب بودند و این آسیبها مسائلی را آفرید .دزدی فراوان
شد .اعتیاد زیادتر شد .تجاوز زیادتر شد .انواع کارهای
خالف افزایش پیدا کرد .حاال در چنین شرایطی کرونا آمد.
دولت چه میتواند بکند؟ دولت تنها کاری که کرد گفت که
یارانهی قشری که آسیب دیده و ندارد را زودتر به ایشان
میدهیم .یعنی پول خودمان را به خودمان دادند .من تا یک
سال دیگر هم این پول را ندارم .یعنی آن مبلغی که طرف
یارانه میگرفت ،دیگر از سر این ماه آن را ندارد .آن را
پیشتر گرفته و خرج کرده است .این یعنی این فرد نان برای
خوردن هم ندارد .تنها کمکی که دولت کرد این بود که پول
خودم را زودتر به خودم داد و گفت که هیچ گونه پول و
حمایت دیگر نداریم بدهیم .خب این از دولت که نمیشود
روی آن حساب کرد .میبینید که دالر باال رفته و به همان
نسبت بقیه چیزها در مملکت گران شده است.
دولت به انتهای زمان کارش رسیده است .کرونا هم نمیشد
فرقی نمیکرد .کال دولتهایی که در ایران کار میکنند 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
هم نمیشود کرد .کارخانهها بستهاند .شما نگاهی به قیمت
خودرو بیاندازید .آن را باال بردند و دومرتبه پایینش آوردند.
آنهایی که در بورس شرکت کردند هم موجودیشان صفر
میشود .سود بانکی هم کاهش یافت .وقتی تورم در مملکت
 45درصد است ،منی که سود  ۱5درصد میگیرم ،یعنی 25
تا  ۳0درصد پول من از بین رفته است .یعنی آنهایی که
پول در بانکها هم دارند که سود هم میگیرند ،دارند ضرر
میدهند .همیشه ما میگوییم دولت باید کاری بکند.
آسیبهای اجتماعی چرا افزایش پیدا کرده؟ چون آدمها 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 میکرد که شما پدر مردم را درآوردید
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و مملکت را نابود کردید .حال خودش دوباره همان کارها
را تکرار میکند .خب در این شرایط خیلی طبیعی است که
چرخ مملکت نچرخد .اگر به همین صورت پیش برود ،کرونا
هم تمام بشود ،انفجار افراد بیکار در ایران اتفاق میافتد.
سروصدای مردم هم بلند میشود .وقتی مردم بیکار باشند و
فشار به آنها بیاید ،در خیابان راه میافتند .ما همیشه گفتیم
که اگر توجه نکنیم ،آن موقع باید جوابگوی قشر فقیر
جامعه باشیم که بر میخیزند .ما هفتهی اولی که کرونا شروع
شد ،از طریق اینترنت تحقیق و پرسش کردیم و دریافتیم
که مشکل باالی شصت درصد افراد بیکاری و مشکالت
اقتصادی است .همان گزارش را عینا ما به دفتر وزارت
کشور فرستادیم .همیشه وقتی رئیس جمهور نزد رهبری
میرود ،دو رهنمود ایشان به او میکند .یکی شایسته ساالری
و بعد هم میگوید پاسخگویی .میگوید که کسی باید سرکار
بیاید که شایستهی 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
آمده و رفته و هیچ کاری هم نکرده است .روز به روز در
این چهل سال وضع ما بدتر شده است .حاال درست است
تحریم هستیم ،اما رئیس جمهور باید اینها را نگاه کند .او
مملکت را میبیند .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 برایتان از سازمان بهزیستی میزنم.
سازمان بهزیستی کشور تنها سازمانی است که مسئول و
متولی آسیبهای 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 نمیداند .حال او آمده و طرحی برای مراکز مثبت
زندگی آورده .چه کسی اینها را باز میکند؟ آدمهایی که
مشکل دارند را چه کسی رسیدگی میکند؟ در این مراکز
دکتر ندارند .چون پول ندارند .بعد این مراکز جواب نمیدهد
و این همه تالش و انرژی کارکنان از بین میرود .چرا؟
برای اینکه همان طور که رهبر در مورد شایسته ساالری
و پاسخگویی گفته بود ،رئیس سازمان بهزیستی پاسخگو
نیست .شما کسی را شهردار تهران میگذارید که بیست سال
در شهرداری تهران کار کرده باشد تا مشکالت شهر تهران را
بفهمد .بعد شهردار را فردی میگذارند که معماری خوانده از
مشکالت شهری هم هیچ نمیداند .این آدم از شهرداری چه
میداند؟ مشکل این است که شایسته ساالری و پاسخگویی
در مملکت ما نیست .در همهی جای دنیا یک رئیس جمهور
وقتی مسئلهای پیش میآید باید جوابگو باشد .اما در این
مملکت از هیچ کس جواب نمیخواهند .طرف را از وزارت

علیهی من میزنید ،علیه اسالم میزنید! اما در واقعیت امر،
هیچ کس علیه دین بلند نشده.
ببینید بچه در خانه اگر تا حدی عصبانی شود ،به پدرش
هم فحش میدهد .دعواها را نگاه کنید! کسی که عصبی
میشود ،بر سر پدرش داد می زند .وقتی مردم عصبانیاند،
معلوم است که علیه باالترین آدم نظام هم حرفی بزنند .داد
میزنند که شاید او بفهمد و کاری برایشان انجام بدهد.
نه این که با او مشکل شخصی دارند .مشکل ما با کسانی
که وزیر و رئیس جمهورند یعنی مسئولین است .من با
روحانیای که در قم مینشیند مشکلی ندارم.
حرف مردم را درست بفهمیم و نخواهیم که جوسازی کنیم.
مشکل ما این است که مسئولینی که سرکار هستند ،حرف
را برعکس میزنند .میگویند مردم این طور کردند ،پس
بزنیم پدرشان را در بیاوریم!

صنایع بر میدارند و در وزارت رفاه میگذارند .خب تو که
وزارت صنایع را خراب کردی ،میخواهی بروی آن جا چه
کار کنی؟ از این وزارت خانه میرود و در آن وزارت خانه
وزیر میشود 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 زندگیاش بگذرد را به او
بدهیم ،کار درست میشود .همین االن در همین وضعیت
کرونا ،پنجاه درصد خبرنگاران را بیرون کردهاند.
درختی که کرمو باشد ،میوه سالم نمیتواند بدهد .جامعهای
که این همه آسیب در آن هست ،آدمهایش همین مشکالت
را دارند .هیچ وقت هم نمیتواند جامعه سالمی را درست
کند .تا زمانی که زیر ساختهای آن جامعه درست نشود،
برنامهریزیاش درست نشود ،شما توقع نداشته باشید
آسیبهای اجتماعی آن افزایش پیدا نکند.

آقای دکتر! با توجه به گزارشهای موجود ،روابط
عاطفی درون خانوادهها طی بحران کرونا و پس از آن
آسیب دیده و آسیب خواهد دید .نظر شما چیست؟
ریشهها چه هستند و تبعات احتمالی چیست؟

شما به نوعی اعتراضاتی را در آینده پیش بینی کردید.
آیا ممکن است که باز هم شاهد اعتراضات سراسری و
مردمی باشیم؟
ببینید! من متخصص مسائل
اجتماعی هستم و آسیبهای
داخل کشور را میشناسم .جاهایی
مانند مرکز پژوهشهای مجلس
که آمارها به دستشان میرسد و
افرادی که متخصص هستند ،همه
گفتهاند که امکان این که اعتراض
را در جامعه شاهد باشیم طبیعی
است .شما وقتی کار نداری ،کرایه
خانه را نمیتوانی بدهی ،همه چیز
گران میشود ،خود به خود این اعتراضات به وقوع خواهد
پیوست .در هر جای دنیا ،وقتی که نتوانی حداقل زندگی
مردم را تامین کنی ،مردم بلند میشوند .بلند شدن مردم
ناشی از اعتراض به حکومت نیست .بلند شدنشان به این
دلیل است که چرخ زندگیشان نمیچرخد .مشکلشان با
دولت است ،ربطی به حکومت ندارد! ما حرف مردم را
اشتباه میفهمیم .افراد فکر میکنند که وقتی مردم بلند
میشوند و داد میزنند ،میخواهند حکومت عوض شود .هر
حکومت دیگری هم بیاید ،وقتی مردم گرسنه باشند بلند
میشوند .مردم بلند میشوند چون کسانی که راس کارند،
کاری برایشان نکردهاند .مردم بر علیه اسالم که بلند
نمیشوند .مردم مسلماناند .میگویند این آقا کار نکرده.
آن آقا هم میگوید من نمایندهی دولت اسالمیام .حرفی
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در کشور ما مسئولین دوست
دارند بگویند مردم ما افسردهاند و
مشکل دارند .اما نگویند که مشکل
ما هستیم نه مردم .مردم مشکلی
ندارند .ببینید بحثی در روانشناسی
هست؛ وقتی که من صبح تا
شب کار میکنم .زن و بچهام را
نمیبینم .دیگر آنها را نمیشناسم
که هستند .سر موضوعی بدون این
که بدانیم منظور همدیگر چیست
دعوایمان میشود .این کرونا یک ُحسنی برای مردم ما
داشت .آدمها در خانه ماندند .خانوادهها با هم جر و بحث
کردند و دعوا کردند .اما به آن جا رسیدند که همسرشان
را شناختند .فهمیدند که آن ذهنیتی که از همسرشان داشتند
اشتباه بوده .آنی که فکر میکردند نبوده .چون تازه او را
شناخته .بچه پدرش را نمیشناخت .حاال او را شناخت.
پدر بچه خودش را شناخت .چون قبال شب وقتی به خانه
میآمد که آنها خواب بودند .اتفاقا کرونا از این نظر در
کشور ما مشکلی ایجاد نکرد .اتفاقا مثال درمورد خیلی از
زن و شوهرهایی که میخواستند از هم طالق بگیرند ،من
تو این مدت پرسیدم و گفتم چه کردهاید؟ گفتند ما با هم
صحبت کردیم و چقدر خوب شد و آشتی کردیم .من اشتباه
فکر میکردم .شما به من میگفتی اشتباه است اما من قبول

نداشتم .اما حاال همسرم را شناختم.
من به شما قول میدهم که آمار طالق ما کم میشود! اما
مشکلی که بعد از کرونا به وجود میآید ،بیکاری است .فقر
خانواده است .االن اینها رابطهشان با هم درون خانه خوب
شده ،ولی کرایه خانه را ندارند بدهند .قیمتها هم سرسام
آور باال میرود .بعد از این اگر داد و فریاد و عصبانیت
ببینیم ،مال کرونا نیست و کرونا کاری نکرد .بیکاری و
فقر است که مسئلهساز است .فردی که پرخاشگر میشود،
همه میگویند بیمار است .اما این آدم مسئله دارد .تا حرف
میزنیم میگویند افسرده است .طرف کار ندارد بیحال
در خانه نشسته است .میخواهد
برود بیرون ولی پول ندارد .باز
میگویند افسرده شده است.
نه بیحوصله است .کجا برود؟
کاری هم برایش نیست .اتفاقا
در این مدت و با این ماندن در
خانه همبستگی خانواده زیاد شد.
اما این خانواده همبسته سر ماه
باید کرایه خانه بدهد .وقتی کار
ندارد چه بکند؟ هر سال بعد از
عید معموال ده ،بیست درصد افراد
بیکار میشوند چون قراردادها
باطل میشد .بعد میگشتند و یک کاری پیدا میکردند .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
هم مسائل اقتصادی و کار است .تمام دنیا گفتند اگر کار
نکنند اخراجشان نکنند .ما چه کردیم؟ هیچ! دولت ما گفت
که پول مردم را به خود مردم میخواهد بدهد .تازه بهره هم
میخواهند بگیرد!
البته برخی میگویند که دولت ما مثل کشورهای
صنعتی و توسعه یافته توان این را نداشت که بتواند
حمایتهای همه جانبه بکند .آیا از نظر شما چنین ادعایی
درست است؟
خیر .من اصال این را قبول ندارم .مردم ما با مردم آن
کشورها فرق دارند .همچنین قبل از این که کرونا بشود،
ما همه چیزمان داغان بود! ربطی به کرونا نداشت .تورم
چهل ،پنجاه درصد مال کرونا نیست .مسئله نبود شایسته
ساالری است .کسی که کاری را میگیرد ،باید تخصص در
آن کار داشته باشد .وقتی کسانی که در دوران قبل هم وزیر

بودند ولی کاری نکردند ،مسئول میشوند ،همین میشود
که میبینیم .آدمها در این چهل سال از این دولت به آن
دولت رفتهاند .خب معلوم است همین میشود .اگر مسئولین
درستی داشتیم ،دچار کمبود نمیشدیم .االن هر روز آدمهایی
به دادگاه میروند که مشخص شود چقدر خوردهاند و بردهاند.
مشخص نیست پولها کجا رفته است .در حوزهی سهام،
دولت میخواهد پول دربیاورد ،یک سری سهام میفروشند.
این که این کارخانهای که سهامش فروخته شده کار میکند
یا نمیکند و یا پنج سال دیگر ورشکست میشود را دیگر
کسی حساب نمیکند .ما مشکل مالی نداریم .مشکل ما
مدیریتی است .مشکل ما عدم
تخصص است .مثال در رشتهی
خود ما ،آگهی میکنند که
مددکار اجتماعی میخواهند.
مددکار اجتماعی کسی است
که لیسانس ،فوق لیسانس یا
دکترای مددکاری اجتماعی دارد.
اما وقتی آگهی میکنند ،لیسانس
روانشناسی ،جامعه شناسی علوم
اجتماعی و همه رشتهها را میزند
که میتوانند بیایند ،شما فکر
نمیکنید هر آدم عاقلی بیاید این
وضع را ببیند مسخره میکند؟ میگوید اگر مددکار است
چرا روانشناسی خوانده؟ پس برای چه رشته روانشناسی را
درست کردهاند؟
مردم ما خودشان به خودشان میرسند .در همین کرونا هم
دولت کمکی نکرد .خود مردم کمک کردند .همه هم به هم
رسیدند.
به نظر شما آسیبها در کشور چطور به وجود میآیند؟
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آسیبها به خودی خود به وجود نمیآیند .با طی دوره و
به مرور زمان به وجود میآیند .بر اثر کم کاری سیستم و
مشکالت آن به وجود میآیند .وقتی هم که به وجود میآیند
و بعدیها هم نمیآیند درستش کنند ،هرکسی کار خودش را
میکند و میگوید به من ربطی ندارد ،در مملکت بازخواست
و پاسخگویی وجود ندارد ،آسیب تداوم پیدا میکنند و
عمیقتر میشوند .هر جای دنیا پاسخگویی نباشد از ما
بدتر میشود .از سویی دیگر در کشور ما قوانین بسیاری
در زمینههای مختلف وجود دارد .ولی هیچ کدام از آنها
اجرا نمیشود .همچنین آسیبها از بیقانونی در میآید .از
قانونهای خلع الساعه خلق کردن.
در این کشور خبرنگارها چشم و گوش دستگاههای دولتیاند.

زندان برود ،محکوم مادامالعمر است .این بخشی از قضیه
است .وجهی دیگر بچههایی هستند که مادرشان مثال معتاد یا
روسپی است .پدر دزد بوده یا فوت کرده .این بچهها درس
خواندهاند و دنبال خالف هم نرفتهاند .دانشگاه هم رفتهاند.
اما این بچهها ،بیگناهان محکوم مادامالعمرند .فردا بخواهد
برود جایی کار کند! گزینش استعالم میکند و سابقه فرد
را میبیند .به او با این سابقه خانوادگی کار نمیدهند .یا
به او میگویند که در اولویت نیست .همین فرد میخواهد
ازدواج کند .تا دختر خانم میفهمد پدر پسر معتاد است ،با
او ازدواج نمیکند و خانواده دختر به چنین آدمی نمیدهند.
یا دختر از جنوب شهر است و خانواده پسر نمیپذیرند که
ازدواجی سر بگیرد .خب آدمی که این فشارها را میبیند
آیندهاش چه خواهد شد؟ در چنین شرایطی چه باید بکند؟
معتاد معلول مسائل و مشکالت جامعه است .طالق معلولی
از علتهاست .روسپیگری معلولی از علتهاست .این
به نگاه جامعه و سیستم حاکمیتی بر میگردد .در ایران
آسیبهای اجتماعی ما روز به روز افزایش پیدا میکند .من
به شما میگویم که اگر به مشکالت جامعه نرسیم ،انفجار در
ایران خواهیم داشت .این بار اگر مردم راه بیافتند دیگر نگاه
نمیکنند جلویشان چه کسی است .هرکسی هم با انگیزهی
خاص خودش ،بنا به دردش بیرون میآید.

اگر حرفها کامل زده شود و آنها هم خبرها را بخوانند
کامال مطالب را میفهمند .اما وقتی خبری در میآید به
خبرنگار میگویند که چرا این حرف را زدی؟ تازه پدر
خبرنگار را هم در میآورند که چرا این حرف را زدی.
روز به روز در کشور کارهای خالف افزایش پیدا میکند.
به فرد فشار میآید و میرود معتاد میشود .میپرسند 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 میرود و او به این جوان قرص آرام بخش
میدهد .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 میکند و تمام.
نهایتا هم با این قضایا برخورد انتظامی میشود.
بازداشت میشوند .در بدترین جای ممکن مدتی
بازداشت میمانند و به وضعیت قبلی بر میگردند.
یعنی هیچ طرح مشخصی برای حل ریشهای این مسائل
نیست .چرا؟
میدانید چرا؟ شما این بچههای خیابانی و بچههای کار
را ببینید .بارها گفتهایم که برای چه اینها را بازداشت
میکنید؟ برای چه اینها را میگیرید و بعد جریمه گرفتن
رهایشان میکنید؟ یک کارمند هر روز سرکار می رود و
حقوقش را میگیرد .آدمی که والدین ندارد و در یک خانه
با چهار پنج بچه است ،باید به خیابان بیاید و کار کند.
باید دستفروشی کند .باید بیاید و کاری پیدا کند .شمای
حکومت به او چه کمکی کردهای؟ با  200هزار تومان مثال
میشود زندگی کرد؟ کرایه خانه برطرف میشود؟ کدام
مسئولی میتواند این گونه زندگی کند؟  200تومان یارانه
میدهید به کسی که چهار ،پنج تا بچه دارد .خب طبیعی
است این آدم بچههایش به خیابان میآیند تا کار کنند .به
اینها میگویند بچههای خیابانی و کودکان کار .یک سری
را جریمه میکنند و بعد رهایش میکنند .این کودک به سر
جایش بر میگردد و باز این مسئله تکرار میشود.
یا یک معتاد را میگیرند و بعد رهایش میکنند .خب
کجا برش میگردانید؟ در همان محیط اجتماعی و محل
زندگی و همان جامعه .خب این دوباره به همان کار قبلی بر
میگردد چون کار دیگری نمیتواند بکند .بخواهد کار بکند
چون سوء سابقه دارد نمیتواند .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 سابقهاش باید بنویسند
که این آدم جرمی ندارد تا بتواند کار بکند .اما وقتی کسی

آیا میان آسیب اجتماعی و آسیب فردی تفاوتی
هست؟ نوع اجتماعیاش در چه مدتی و چطور حل
میشود؟
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آسیب اجتماعی و آسیب فردی با هم تفاوت دارند .وقتی
فردی معتاد میشود آسیب فردی است .مشکل این فرد
معتاد که حل میشود ،مسئله تمام شده است .اما وقتی
در جمعی پنج نفر معتاد میشوند ،نمیگوییم مسئله فردی
است .مسئله اجتماعی است .باید ببینیم که در مدرسه و
دانشگاه و محل زندگی و کار و تحصیل اینها چه خبر
است .چه اتفاقی افتاده است که این افراد به سمت مثال
اعتیاد رفتهاند .پس مسئله اجتماعی است .مسائل اجتماعی
در دراز مدت به وجود میآید .و راه حل آن هم بلند مدت
است .اگر میخواهیم اعتیاد را درمان کنیم ،از االن باید در
کشور برنامهریزی کنیم و چهل یا پنجاه سال بعد میتوانیم
بگوییم که معتاد جدید در کشور درست نکردیم .اما این که
بگوییم فردا مسئله را درست میکنیم ،این حرف بیربطی
است .خیلی زیرساختها باید عوض شود تا بسیاری از
مسائل اجتماعی درست بشود.
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

زنان

مصیبتهای بارداری در زمان کرونا
آبان پرتویی
فعالدانشجویی

در روزگار شیوع گستردهی ویروس کرونا ،محدودیتهای
ناگزیر قرنطینه بسیاری از خانوادهها را مجبور کرده است که
برای حفظ سالمتی خود و اطرافیانشان ،به ناچار زمان بیشتری
را در خانههایشان و در نزدیکی اعضای خانوادهی خود سپری
کنند! در چنین وضعیتی بسیاری از مشاغل در سطح اجتماع،
موقتا به حالت تعلیق در آمدهاند و بسیاری از افراد شاغل نیز به
دورکاری مشغول شده و به انتقال فعالیتهای کاری خود از
فضای بیرون به درون فضای خانه روی آوردهاند که این اتفاق
تماسهای مداوم اعضای خانواده را بیشتر کرده است.
این تغییرات و تحوالت تنها محدود به شغل افراد نبوده و
محدودیتهای قرنطینه بسیاری از جنبههای زندگی مردم را به
نحو متعددی تحت تاثیر خود قرار داده است .میتوان 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 آیندهی
دور و نزدیک به دنبال خواهد داشت.
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در این میان تغییراتی که در زندگی اقلیتهای ضعیفتر جامعه
هم چون زنان به وجود آمده است ،باعث شده که بسیاری از
کارشناسان و فعاالن حوزهی زنان با نگرانیهای متعددی در
مورد وضعیت زنان رو به رو شوند .از جملهی این دغدغهها و
نگرانیها ،افزایش بارداریهای ناخواسته در میان زنان است که
در آیندهی دور و نزدیک تبعات منفی متعددی را به دنبال
خواهد داشت.
محدودیتهای قرنطینه و افزایش ساعتهای با هم بودن زوجها
در کنار هم موجب شده است که رابطهی جنسی غیر پیشگیرانه
و بارداریهای ناخواسته افزایش پیدا کند .در این رابطه صندوق
جمعیت سازمان ملل نیز در گزارشی اذعان کرده است که این
دست از محدودیتهای قرنطینه در دوران شیوع گستردهی
کرونا در سطح جهان ،ممکن است باعث بروز میلیونها مورد
بارداری ناخواسته در سراسر دنیا شود .اهمیت این وضعیت،
زمانی روشن خواهد شد که فرض کنیم این محدودیتها به شش
ماه و یا حتی در مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند .در این
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.

تنها برای زنان طبقات باالتر جامعه امکان پذیر است و زنان
طبقهی پایین در بسیاری از موارد قادر نیستند به این خدمات از
راه دور دسترسی پیدا کنند .از طرفی آنها نمیتوانند با حفظ
شرایط ایمن به بیمارستانها و درمانگاههای دولتی مراجعه کنند.
به عالوه گرفتن نسخهی پزشک ،دسترسی به انواع داروها و
ویتامینها و همچنین حضور در داروخانهها نیز با دشواریهای
متعدد همراه است که در این مساله نیز زنان طبقهی فرودست با
مشکالت و سختیهای بیشتری رو به رو هستند.

بنابراین این مساله زنان اقشار فرودست جامعه و نوزادانشان را
با خطرهای جدی مواجه خواهد کرد که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت.
تاثیر بیماری کووید  19بر جنین و زنان باردار
آن چه که مقابله با ویروس کرونا را دشوار کرده است ،جدید و
نا شناخته بودن آن است .بنابراین نمیتوان به طور قطع دربارهی
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
دل گرم کننده و امید بخش به حساب میآید اما بسیاری از
پزشکان بر تاثیرات غیر مستقیم این ویروس هشدار دادهاند .به
این دلیل که مادر و نوزاد اغلب به عنوان گروههای حساس در
مواجهه با انواع بیماریها به حساب میآیند .البته هنوز قاطعانه
به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا ویروس از طریق
مادر به فرزند انتقال مییابد؟ و البته نتایج کنونی تقریبا این ادعا
را رد کردهاند .اما به نظر میرسد سایر عفونتهای ویروسی
تنفسی هم چون آنفوالنزا در دوران
بارداری ممکن است جنین را با
مشکالتی چون وزن کم در زمان تولد و
زایمان زودرس رو به رو کند .که این
مساله ممکن است در آینده سالمت
نوزادان را به خطر بیاندازد .عالوه بر
این ،زنان باردار به خصوص در ۳
ماههی سوم بارداری خود از ذخیرهی
تنفسی کمتری برخوردارند و همچنین
سیستم ایمنی آنها با تغییرات قابل
توجهی همراه است ،بنابراین این احتمال
وجود دارد که عالئم بروز بیماری برای آنها شدید و سخت
باشد .از طرفی سرفههای پیاپی احتمال پاره شدن کیسهی آب را
افزایش خواهد داد و این مساله خود احتمال تولد کودک نارس
و ممکن است حتی مردهزایی را به دنبال داشته باشد.
عدم دسترسی مستقیم به پزشک و مراقبتهای سالمتی
دوران بارداری در زمان کرونا
میدانیم که به علت حفظ سالمتی اعضای جامعه در برابر ویروس
کرونا ،از آنها خواسته شده است که از رفت و آمد به اماکن
شلوغ پرهیز کنند و در وضعیت فاصله گذاری اجتماعی و تداوم
قرنطینهی خانگی باقی بمانند .این مساله باعث شده است که
بسیاری از زنان باردار به علت ترس از پیامدهای حضور در
اماکن بهداشتی ،نتوانند به مراقبتهای سالمتی در دوران
بارداری دسترسی پیدا کنند .اگر چه تمهیدات از راه دوری برای
ویزیت بیمار توسط پزشک صورت گرفته است اما این اتفاق
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پیامد های سقط غیر قانونی و غیر بهداشتی
بارداری ناخواسته تمایل افراد را برای سقط جنین افزایش
خواهد داد .دالیل متعددی برای سقط جنین وجود دارد .یکی از
مهمترین 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
ایران ،سقط جنین عملی غیر قانونی و مذموم است .براساس
آماری که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ارائه شده است ،در ایران از میان  80هزار سقطی که به طور
سالیانه اتفاق میافتد ،بیشتر آنها به
صورت غیر قانونی و غیر بهداشتی
صورت میگیرد.
با توجه به این مساله که انجام سقط در
ایران شکل قانونی ندارد ،ما به اطالعات
دقیقی از عوارض و پیامدهای متعدد
جسمی ،روحی و روانی ،اجتماعی و
اقتصادی آن نیز دسترسی نداریم .اما
نکتهی مهم این است این عوارض بسیار
جدی است و بسیاری از این سقطهای
پنهانی با مراجعه به بیمارستان صورت
نمیگیرد.
در دوران قرنطینه و افزایش بارداریهای ناخواسته ،قاعدتا ما
شاهد افزایش سقط جنین به طور غیرقانونی و غیربهداشتی
خواهیم بود .خصوصا برای کسانی که از وضعیت اقتصادی
مطلوبی برخوردار نیستند ،این مساله افزایش مرگ و میر زنان
و بیماری های جسمی و روحی بعد از سقط را در پی خواهد
داشت.
وضعیت زنان کم سواد و اقشار کم درآمد در زمان بارداری
ناخواسته
همان طور که میدانید امکان بارداری ناخواسته در میان زنان
فرودست جامعه بسیار بیشتر از زنان طبقات باال است .دلیل این
امر داشتن آگاهی و دسترسی بهتر به مراقبتهای سالم است.
بنابراین آموزش و پایگاه اقتصادی زنان در استفادهی آنها از
خدمات سالمتی دوران بارداری بسیار تاثیرگذار است .خصوصا

سطح سواد و تحصیالت مادر میتواند وضعیت اقتصادی و
اجتماعی و نحوهی دسترسی او به مراقبتهای سالمتی را تغییر
دهد .چرا که تحصیالت از طریق افزایش قدرت تصمیم گیری
زنان ،افزایش آگاهی از خدمات سالمتی و تغییر الگوهای
ازدواج ،بهرهمندی از خدمات سالمتی را تحت تاثیر قرار خواهد
داد.
در طول سدهی اخیر برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان
تالشهای بسیاری صورت گرفته است که از جملهی این
تالشها فراهم آوردن شرایطی مساعد در جهت تسهیل دسترسی
زنان به مراقبتهای سالمت دوران بارداری و حین زایمان است.
اما با وجود اهمیت بهرهمندی زنان از چنین مراقبتهایی،
بسیاری از زنان در دوران بارداری خود از این مراقبتها استفاده
نمیکنند .این مساله به عوامل جمعیت شناختی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد.
در این میان زنان طبقات فرودست جامعه ،قدرت پرداخت
هزینههای خدمات سالمت مادری را ندارند .خصوصا در روزهای
قرنطینه و کرونا ،به علت محدودیت حمل و نقل ،بیکاری و
تغییر در قیمتهای خدمات مراقبت سالمت و هزینههای جانبی
آن ،نبود امکانات مناسب برای سقط جنین ،وضعیت این زنان
رل با دشواری بیشتری همراه کرده است .از طرفی نامناسب
بودن فضای فیزیکی مراکز بهداشتی ،کمبود تجهیزات در دروان
شیوع ویروس کرونا و در دسترس نبودن کادر پزشکی این

مشکالت را بیشتر نیز خواهد کرد.
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پیامدهای بارداری ناخواسته
دالیل متعددی منجر به بارداری ناخواسته خواهد شد .دالیلی
چون گرانی و عدم دسترسی مناسب به انواع وسایل جلوگیری از
بارداری ،همچنین غیرقانونی بودن سقط جنین و محدودیتهای
اجرایی پزشکی موجب خواهد شد که یک فرزند ناخواسته به
جمع خانواده و در نهایت به جامعه اضافه شود.
آن چه که مسلم است این است که فرزند ناخواسته بر روی
کیفیت مطلوب جمعیت یک کشور تاثیر نامناسب و جدی می
گذارد .در بسیاری از موارد خانوادهها به دالیل شخصی و
محرومیتهای اقتصادی ،مایل نیستند فرزند ناخواسته را نگه
دارند .در موارد متعددی دیده شده است که این کودکان به حال
خود رها می شوند و هزینههای کالنی را روی دست دولت و
جامعه باقی میگذارند.
در آینده نیز به دلیل عدم وجود زیر ساختهای اجتماعی مناسب،
بحرانهای فردی و اجتماعی بسیاری در انتظار کودک ناخواسته
خواهد بود.
بنابراین افزایش فرزند ناخواسته در جامعه به هیچ وجه نوید
دهندهی یک جامعهی سالم و پویا نیست و سیر توسعهی جامعه
را به سمت نامطلوبی پیش خواهد برد.
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