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درباره مقاله: 
در خوزستان آمار کرونا باال رفته است؛ در گفتگو 
با سید راضی نوری نماینده شوش/گفتگو از علی 

کالئی

ولی  رسید  ونزوئال  به  نفتشون  سنندج:  از  میالد 
آب شون به غیزانیه هنوز نه...ای وای بر ما مردم

علی موسوی: همه تقصیر را به گردن مردم نیندازید. 
درپاره ای  شدید  وگرمای  شرایطی  درچنین  وقتی 
مناطق آب ویا برق قطع می شود ونمی توان بهداشت 
را رعایت کرد. چه توقعی دارید چرا مدیران ناالیق 

مربوطه اقدام الزم را اجرایی نمی کنند.

دین و علم؛ افتراق یا همنشینی/ماری محمدی

آریا سودمند: خیلی عالی به این مسئله پرداختین و 
فکر کنم مسائل مطرح شده پاسخ سواالت خیلی ها 

باشه.
نگاهی  ادیان  و  علوم  تاریخ  به  اگر  دماوندی:  آراز 
حتی سطحی هم بیندازیم مشاهده می کنیم که همواره 
تنگاتنگ  مبارزه  ان  عام  مفهوم  به  علم  و  ادیان  بین 
و خونین بوده است؛ این یک رویه قضیه؛ اما شیوع 
ویروس کرونا؛ پیام مهم و حیاتی برای ما کشورهای 
سست  را  ادیان  وستون  ها  پایه  داشت:  سوم  جهان 
باورهای خرافاتی و اعتفادات مذهبی مردم را  کرد؛ 
ویران کرد! به معجزات اماکن مقدسه و زیارت گاه 
ها پایان داد که تنها این علم و دانش و اندیشه بشری 
خوشبختی  و  رفاه  و  ها  توده  دهنده  نجات  که  است 

آنهاست... 

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان

در صفحه 7 شماره 109 نقاشی اثر فرزانه 
حمام  مکان های  مجموعه ی  از  فرجی 
و  است  صحیح   bathroom places

از  آزاد  برداشتی  شده  داده  شرح  همچنین 
این اثر بوده و ارتباطی با صاحب اثر ندارد. 
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جوان    ماه، جسد یک  خرداد   ۱ پنجشنبه  روز 
با وضعیتی که دستش از پشت بسته شده بود در 
حوالی روستای کوهدیم از توابع شهرستان چابهار 
شد.  کشف  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  واقع 
منابع محلی از ناموسی بودن انگیزه این قتل خبر 

می دهند.
   ۳ شنبه  روز  سیاسی  متهم  حجاب،  سهیال 

خردادماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران توسط ماموران اطالعات سپاه بازداشت و به 

زندان قرچک ورامین منتقل شد.
اعتراض یک زن 55 ساله در کرمانشاه نسبت   

شتم  و  ضرب  موجب  نوسازش،  خانه  تخریب  به 
وی توسط ماموران شهرداری شد. این زن به علت 
شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان 

جان خود را را دست داد.
معروف    ایرانی  خواننده  مقصودلو،  امیرحسین 

بازداشت  از  خرداد   ۱ پنجشنبه  امروز  “تتلو”  به 
خواهرش نسیم مقصودلو  توسط ماموران امنیتی، 
زن  خواننده  این  بازداشت  می شود  گفته  داد.  خبر 
خصوصی  مراسم  یک  در  آوازخواندن  دنبال  به 

صورت گرفته است.
آنچه “فروش    دلیل  به  تهران  یک شهروند در 

کباب گوشت خوک” عنوان شده است، بازداشت 
شد.

صداوسیما    خبر  گوینده   حیاتی،  محمدرضا 
از اظهاراتش در خصوص خواننده  می گوید پس 
ایرانی مقیم خارج از کشور “ابی” طی تماسی از 
وی خواسته شده است که فعال به صدا و سیما نیاید.

مادر مشهدی که برای دریافت پول از مردم در   

فضای مجازی، فرزند خود را مورد آزار و اذیت 
قرار داده و تصاویر آزار و شکنجه این کودک را 
در صفحه اینستاگرام خود منتشر می کرد بازداشت 

شد.
با شکایت    نویسنده،  صدیقه وسمقی، شاعر و 

احضار  تهران  انقالب  دادگاه  به  اطالعات  وزارت 
شد. بر اساس این احضاریه خانم وسمقی باید در 

تاریخ 4 تیر ماه در این دادگاه حاضر شود.
بازداشت    از  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 

رأس  یک  آزار  به  اقدام  که  کرمان  در  نفر  یک 
مجازی  فضای  در  را  آن  ویدیو  و  کرده  گوسفند 

منتشر کرده بود، خبر داد.
دادگاه مطبوعات؛ مدیرعامل خبرگزاری ایسنا   

مجرم شناخته شد.
به    قزوین  استان  اسفرورین  در  متهم  یک 

اقالم  به خرید  پروانه  بدون  اسلحه  نگهداری  اتهام 
نیازمند  خانواده های  میان  توزیع  جهت  بهداشتی 

جایگزین مجازات حبس محکوم شد.
شلیک    پی  در  خردادماه،   4 یک  شنبه  روز 

شهر  مرزی  مناطق  در  نظامی  نیروهای  مستقیم 
ارومیه در استان آذربایجان غربی، دو کولبر زخمی 

شدند و یک کولبر نیز جان خود را از دست داد.
شهرستان    زیست  محیط  حفاظت  رئیس 

بازداشت  از  شرقی  آذربایجان  در   واقع  ورزقان 
خانواده  از  گونه کمیاب  و شکار یک  آزار  عامل 
روستاهای  از  یکی  در  گوش(  )سیاه  سانان  گربه 

این شهرستان خبر داد.
زیست    محیط  حفاظت  یگان  مامور  یک 

با  درگیری  پی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
دچار  راست  پای  ناحیه  از  چوب  قاچاقچی  یک 

شکستگی شد.
درفشان،    پیام  البرز  استان  تجدیدنظر  دادگاه 

وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به ۱ سال 
حبس و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. 

□ برگزیده اخبار

دیــــــــدهبان
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این محکومیت به مدت 2 سال به حالت تعلیق در 
آمده است.

روز جمعه ۳0 خرداد ماه، تعدادی از شهروندان   
مهمانی  برگزاری  دلیل  به  ساوجبالغ  شهرستان 
خصوصی در 4 ویالباغ توسط نیروهای امنیتی در 

این شهرستان بازداشت شدند.
اثر    بر  شهروند  یک  خرداد،   ۱8 یکشنبه  روز 

و  ایران  جنگ  از  مانده  جای  بر  مین  یک  انفجار 
استان  در  بانه  شهرستان  مرزی  مناطق  در  عراق 
به  درمان  جهت  و  مصدوم  پا  ناحیه  از  کردستان 

مراکز درمانی منتقل شد.
روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه، رئیس پلیس فتای   

استان ایالم از شناسایی و بازداشت گرداننده یک 
مطالب  “انتشار  که  آنچه  دلیل  به  تلگرامی  کانال 

غیراخالقی” خوانده است، خبر داد.
و    شناسایی  از  الهیجان  انتظامی  فرمانده 

در  اینستاگرامی  صفحه  یک  گرداننده  بازداشت 
این شهرستان به دلیل آنچه که “اجرای چالش های 
خوانده  اینستاگرام”  اجتماعی  شبکه  در  نامتعارف 

است، خبر داد.
روز دوشنبه ۱۹ خرداد، یکی از آسیب دیدگان   

جنگ ایران و عراق در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه 
اقدام به خودسوزی کرد و به مراکز درمانی منتقل 

شد.
یک کودک  کار ۱۱ ساله در کرمانشاه دست   

به خود کشی زد و جان خود را از دست داد.
نصراهلل لشنی، فعال سیاسی روز یکشنبه ۱8   

منطقه  اطالعات  اداره  ماموران  توسط  خردادماه 
ارومیه بازداشت شد.

یک متهم به آزار و کشتن توله گراز وحشی   
در سردشت بازداشت شد. این فرد در ویدئویی که 
تعدادی  است  شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 

سگ را به جان توله گراز بی دفاع انداخته بود.
کسری تبریزی، شاعر، ترانه سرا و دانشجوی   

توسط  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  ژنتیک  رشته 
تعزیری  حبس  ماه   6 به  زاهدان  انقالب  دادگاه 

محکوم شد.
شهرستان    توابع  از  کهلوعلیا  روستای  دهیار 

تفرش در استان مرکزی از مارگزیدگی دانش آموز 
پایه یازدهم این روستا که برای استفاده از اینترنت 

به بلندی کوه رفته بود، خبر داد.
کارگر    یک  خردادماه،   2۱ چهارشنبه  روز 

میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه به دلیل 
از  ماهیانه  حقوق  دریافت  عدم  و  مالی  مشکالت 
و  زد  خودکشی  به  دست  آویزکردن  حلق  طریق 
کارگر  این  خودکشی  داد.  دست  از  را  خود  جان 
پس از تماس با پیمانکار موسسه و بی نتیجه ماندن 
درخواست معوقات مزدی او صورت گرفته است.

کامپیوتر    مهندسی  دانشجوی  یونسی،  علی 
دانشگاه صنعتی شریف به بیماری کرونا مبتال شد.

روز دوشنبه 26 خرداد،  ریحانه عامری، دختر   
22 ساله کرمانی به دلیل دیرآمدن به منزل توسط 

پدرش و با ضربه تبر کشته شد.
از    مشهد  دادسرای  عمد  قتل  ویژه  بازپرس 

قتل  اتهام  به  این شهرستان  در  بازداشت یک زن 
یک کودک ۱0 ساله خبر داد.

از    مازندران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بازداشت 42 شهروند در این استان به دلیل آنچه 
که “عضویت در یک باند شیطان پرستی” خوانده 

است، خبر داد.
یک دختر نوجوان در شهرستان سقز دست به   

داد. علت  از دست  را  خودکشی زده و جان خود 
خودکشی این نوجوان فقر عنوان شده است.

روز سه شنبه 20 خرداد ماه، یک شهروند بر   
اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران 
و عراق در یکی از روستاهای پیرانشهر در استان 
آذربایجان غربی دچار مصدومیت شده و انگشتان 

پای خود را از دست داد.
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توی یک کافه دیدمش. اولین و آخرین باری بود که قرار بود 
هم دیگر را ببینیم. این جور کارها شوخی بردار نیستند. مربوط 
به مسائل امنیتی کشورند. برای همین باید حواس را جمع کرد، 
با واسطه و نه با تلفن هماهنگ کرد. او سِر ماجرا بود. البته این 
را بعدا فهمیدم. اولش نمی دانستم. داستانی مربوط به عشق بازی 
دو پسر نوشته بودم و قبل از اینکه منتشر کنم داده بودم دو تا 
او هم خوانده  برای  از دوست هام  بخوانند. یکی  از دوست هام 
بود. خوشش آمده بود و خواسته بود من را از نزدیک ببیند. از 
کوچه ی ابرهای گم شده ی کوروش اسدی گفت، مثل اینکه یاد 
افتاده بود. گفتم که کوروش اسدی را  عشق دو مرد رمان او 
اما کاش خودش بود. گفت شاید نمی توانست  دوست داشتم، 
خودش باشد، شاید چیزهای دیگری بودند که باید آنها می شد. 
کوروش  من  خندیدم.  قاه قاه   و  گلشیری  البد  گفتم  دلم  توی 
اسدی را دوست داشتم، او نویسنده ی فقیر و بی نامی بود. ماند 
و نوشت و همانی شد که می توانست احساسش کند، آخرش 
هم همینی شد که دیدیم، خودش را کشت. تنها، بی کس، ناامید 
و یواشکی توی یک اتاق احتماال سه در چهار متر. اسدی توی 
اما  می رود،  حساسی  موضوع  سراغ  گم شده  ابرهای  کوچه ی 
می دهد  اولویت  را  ترسویش  عاشقانه های  و  می ترسد  هم  باز 
از  البته هیچ کدام  اقلیت اند.  در  مهم ترند چون  به چیزهایی که 
این ها را به او نگفتم. گفتم که خوشحالم که با داستان من یاد 

اسدی افتادی و قضیه را جمع کردم و پی بحثمان را گرفتیم. 
یک داستان دیگر دادم بهش، در مورد زن مرده شوری بود که 
یواشکی با بدن مرده ها حال می کرد. با سردی بدن مرده، موهای 
با  می شد،  تحریک  شستن  از  قبل  مرده  بدن  بوی  و  مرده  تن 
لیوان از آب شستشوی جسد  آنها ور می رفت و سرآخر یک 
و  قمقمه  یک  توی  می ریخت  داشت  دوست  که  را  مرده هایی 
نگه  جدا  را  آب ها  نمونه  این  از  کدام  هر  می داشت.  نگهش 
می داشت و یکی یکی شان را از روی رنگ و بوی شان تشخیص 
از هم جدا  تا را گرفت و  این هم خوشش آمد. دو  از  می داد. 

شدیم.
خودش را میترا معرفی کرد. حدودا چهل ساله، دکتر داروساز. 
او دو تا وبالگ و یک کانال تلگرام را مدیریت می کرد. یک 
داروخانه داشت که با چهار داروخانه ی دیگر در محله های دیگر 
در ارتباط بود. وبالگ ها و کانال به هم لینکی نداشتند. ربطی 
هم به هم نداشتند. هر کدام موضوع خاصی را پوشش می دادند. 
آنها یک شبکه ی منسجم بودند. تشکیالت شان نم پس نمی داد. 
داروخانه ها هم بدون اینکه خودشان مطلع باشند، از طریق او با 
هم در ارتباط بودند. کارشان هم قاچاق بعضی داروهای خاص 

و ممنوع بود که در ایران بدون نسخه ی دکتر و تایید پزشکی 
که  کسانی  به  مخصوصا  نمی شدند.  فروخته  کسی  به  قانونی 
هیچ عالقه ای به تغییر جنسیت و تیغ  جراحی دکترهای ریشو 
نداشتند. آن ها با اسم رمز دکتر میترا می توانستند آن داروهای 
ممنوع را از داروخانه هایی که او با آنها در ارتباط بود بگیرند. 
داروهای شان را هم خودش از بازار سیاه می خرید و می داد به 
دوست های داروسازش توی آن چند داروخانه. گفت دو داستان 
هم  خوبی  پول  می کند.  منتشر  جدا  اسم  دو  با  ماه  دو  توی  را 
بود  دکتر  نمی رفت.  هم  دیگری  انتظار  دستم.  کف  گذاشت 
باالخره. بهم قول داد که خیلی خوب خوانده بشوند. همین طور 

هم شد. 
دوست داشتم که باز هم برایش بنویسم و مشترک باشم توی 
کارهایی که می کردند. اما هرگز خبری ازش نشد دیگر. البته 
منتشر  را  داستان  تا  دو  آن  که  کانالی  طریق  از  و  دوراردور 
باحالی  آدم های  می کردم.  هم رصدشان  بعد  سال  تا یک  کرد 
یهودی ها  مخفی  تشکیالت  به  شبیه  سازماندهی ای  بودند. 
متخاصم  عناصر  همه ی  به  مشکوک  داشتند.  نازی  آلمان  در 
که  کسانی  به  نسبت  خوش بین  و  خوش دل  حال  عین  در  و 
می دهند.  نشان  خودشان  از  را  دوستی  نشانه های  کوچکترین 
نمی دانم اآلن چکار می کند. بسته شدن کانال تلگرامی اش و از 
دسترس خارج شدن دو تا وبالگش کمی نگرانم کرده. اما خیلی 
خوشبینم. خوشبینم، چون می دانم که حتا اگر بازداشت هم شده 
زیرزمینی شان  حیات  به  همین طور  شبکه  عناصر  بقیه ی  باشد، 

ادامه می دهند. 
منتشرش  میترا  دکتر  اسم  به  و  نوشتم  دیگری  داستان  اخیرا  
توی  پنجاه  دهه ی  که  بود  دکتری  مورد  در  داستان  کردم. 
مجانی  را  بیمارهایش  و  داشته  مطبی  تهران  دلگشای  خیابان 
که  بوده  کتاب فروشی ای  دلگشا  خیابان  ته  می کرده.  معاینه 
آن  از  داشته.  صمیمی ای  دوستی  مطب  آن  پزشک  با  تصادفا 
پنهانی. دکتر زیر پرده ی پرستیژ پزشکی و  دست دوستی های 
ارتباط  در  اسلحه  قاچاقچی های  با  می توانست  نویسندگی اش 
باشد، بدون اینکه توجه کسی را جلب کند یا مشکوک جلوه 
و  شاهنامه  کتاب های  توی  و  می خریده  اسلحه  جیب  از  کند. 
حافط و فالن و بهمان کتاب های قطور جاساز و به کتاب فروشی 
اهدا می کرده. او هم خیلی تصادفی آن اسلحه ها را بین چریک ها 
توزیع می کرده. این روند همینطور بدون اینکه کسی بویی ببرد 
ادامه داشته تا زمانی که دکتر بازداشت شده است. با این حال 
کسی بویی از کتاب هایی که به آن کتاب فروشی اهدا می کرده 
بود  گذشته  داستان  انتشار  از  مدتی  نکرده.  هم  شکی  و  نبرده 
نوشت:  این مضمون زیرش  با  کامنتی  ناشناسی  فرد  دیدم  که 
»مرده شور دکتر را برد«. خودش بود. فهمیدم که حالش خوب 
ادامه می دهد. پیگیرش نشدم چون  به کارهایش  است و دارد 

اگر الزم می شد خودش سراغم را می گرفت.

□ داستان های سری
داستانی از سام عقابی
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مرگ را صدا بزن
بگو بیاید به ایران ما
بگو غریبگی نکند
زندگی را صدا بزن

کودکی ام را رو به آئینه بگیر
مرا به عشق
به بادبادک ها

به لی لی
به دختران شاه پریان

به الالیی مادر در قصه ها برگردان.

مرگ را صدا بزن
بگو از زاگرس، البرز و داالهو

گورش را گم نکند
بگو به مرگ، به او که دوستش دارم
بگو ما جز زندگی چه می خواستیم

که عشق گناه بزرگی شد
بگو ما حق داریم ساده تر بمیریم
و تو حق داری عشق را بکشی

تو پدر هستی
خدای بدی که زجه ی مادر را نمی شنوی

با داس، با تبر، با ساطور
با دین، با ناموس، با قانون

اشتباه زدی کربالیی
پاره ی تن ات بود

سر بریدی!

□ گناه بزرگ
         شعری از رضا اکوانیان

مرگ را صدا بزن
بگو مرا از زندگی بگیرد
بگو غریبگی نکند مرگ

یادت هست چگونه آرام در آغوش ات بودم؟
چگونه با لبخند خواب پرنده می دیدم؟

چگونه با بوسه ات، مادر عاشقانه گل می داد؟

بینداز تبر را پدر
مردن با دست های تو شیرین نیست

بینداز داس ات را
و نیاز به چاقو نیست

گونه های من
با بوسه ای آرام می گیرند

مرا بغل بگیر
و جای کشتن ام ببوس
شانه بکش موهایم را

غریبگی نکن
عشق را صدا بزن

بگو بیاید به ایران ما
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امیرحسین مقصودلو، ملقب به امیر تتلو، تبدیل به پدیده 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  و  موسیقی  حوزه ی  در  عجیبی 
ایران یک دهه ی اخیر است. خواننده ی منحصر به فردی 
که بدترین خصلت های اخالقی را از خود بروز می دهد، 
و سخیف ترین و مستهجن ترین ادبیات را به کار می برد، 
اما روزبه روز بر محبوبیت اش افزوده می شود! چندین بار 
اما در کم تر از چند  او بسته می شود،  اینستاگرام  صفحه 
جذب  فالوئر  میلیون ها  جدید،  اکانت  افتتاح  با  ساعت، 
می کند! در صفحه اینستاگرام خود با یک فراخوان ساده، 
رکورد تعداد کامنت، و تعداد تماشاگران الیو اینستاگرام 
را می شکند. و این رکوردشکنی های پی در پی و افزایش 
نجومی محبوبیت و شهرت، او را نه به سمت وقار و متانت 
و مسئولیت پذیری، که به سمت بی اخالقی، بی بندوباری، 
بی مسئولیتی و گل درشتِی بیشتر سوق می دهد. او روز به 
روز مرزهای وقاحت را جا به جا می کند. اما خوشبختانه، 
اینستاگرام بعد از بستن آخرین صفحه او، اجازه تأسیس 

اکانت جدید را نمی دهد.

برخی افراد، بستن پی در پی اکانت های تتلو در اینستاگرام 
و مسدود کردن کامل آن و عدم اجازه ی ساخت اکانت 
جدید را »نقض آزادی« این فرد تلقی می کنند. این تلقی 
حقوق  فلسفه ی  از  نادرست  دریافت  از  ناشی  اشتباه، 
آزادی است. اصوالً آزادی هم مثل بقیه ی مفاهیِم پایه اِی 
»نگاه  ویروس  به  ما،  جامعه ی  در  حقوقی،  و  سیاسی 
ایدئولوژیک و رادیکال« آلوده شده است. اتفاقًا حفاظت 
از جامعه در برابر خطراتی چون پدیده ی تتلو، عین آزادی 
است. معناِی دقیِق حقوقِی مقوله ی آزادی، و بقیه ی حقوق 
به  متعّرض  اگر کسی  که  است  این  قراردادی  و  طبیعی 
حقوق فرد یا افرادی از جامعه شد، »قانون« توان برخورد 
با فرد متعرض و سِرجاِی خود نشاندِن او را داشته باشد. 
و گرنه در جنگل هم آزادی وجود دارد، اما آزادی بدون 
قانون! که هر حیوان قوی می تواند بقیه حیوانات را شکار 
کرده و تبدیل به غذای عادی روزانه خود کند. لذا امثال 
تتلو نباید این امکان را داشته باشند که کودکان را شکار 

و طعمه ی هوس بازی هاِی جنسِی خود بکنند.
رفتار و گفتار و کردار امثال تتلو، اگر تأثیری برای افراد 
جامعه نداشت، حتی اگر احمقانه تر هم می بود، باز مندرج 
در تحت آزادی فردی بود. اما وقتی رفتارها و کردارها 
و گفتارهای فردی، بر کثیری از انسان ها، تأثیر زیان آور 

 □ فضای مجازی و امنیت کودکان

 محمد محبی
پژوهشگر اندیشه سیاسی و فلسفه حقوق

حقوقی
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میان  به  هم  دیگر  افراد  حقوق  پای  آن گاه  باشد،  داشته 
می آید. و قانون وظیفه دارد که از حقوق افراد نگاهبانی 
کند. خاصیت حقوق طبیعی و قراردادی این است که به 
صورت بالقوه برای همه وجود دارد و این »قانون« است 
و  کند  تبدیل  بالفعل  حقوق  به  را  بالقوه  حقوق  باید  که 
به حقوق دیگران و پاسداری  افراد  جلوگیری از تعرض 

از آن حقوق، مهم ترین مصداق این فرآیند تبدیل است.
برخی از رفتارهای نابهنجار امیر تتلو در فضای مجازی، 
مصداق بارز تعرض به حقوق افراد و سوءاستفاده ی لجام 
ریشه های  مورد  در  بود.  شهرت اش  از  او  گسیخته ی 
شهرت او هم می توان بحث کرد. و اتفاقًا این هم به حقوق 
ربط دارد. به طور خالصه، می توان گفت که، از آن جا که 
شرعی  ماهیت  خاطر  به  اسالمی،  جمهوری  حقوقی  نظام 
و ایدئولوژیک خود، مردم ایران را از بسیاری از حقوق 
جنسی خود محروم کرده است، و همچنین حق آموزش 
و  کودکان  از  هم  را  جنسی  مسایل  استاندارد  و  درست 
مهم  نوشتن،  و  خواندن  آموزش  اندازه  به  )که  نوجوانان 
و حیاتی است( سلب کرده است، لذا جامعه ی ایران، به 

شدت از معضالت و کمبودهای جنسی رنج می برد.
اکثر فالوئرهای تتلو، از قشر نوجوان و جوانان زیر بیست 
تکنولوژی،  پیشرفت  خاطر  به  که  افرادی  هستند.  سال 
سبک های مختلف زندگی در جاهای دیگر دنیا را مشاهده 
می کنند و در عین حال در جامعه ی خود، و در خانواده 
با محدودیت های بی شمار روبرو هستند.   ... و مدرسه و 
گل درشتِی جنسِی خاصی که در ادبیات تتلو وجود دارد، 

برای این جوانان و نوجوانان، جذابیت خاصی دارد و آن ها 
تتلو را در قامت پیامبر عصیان گر می بینند که علیه تمام 
محدودیت هایی که در جامعه وضع شده اند طغیان کرده و 

هیچ حد و مرزی هم براِی این شورِش خود قائل نیست.
آهنگ  پخش  وعده ی  خود،  حرکت  آخرین  در  تتلو، 
چندین  در  اما  می دهد.  خود  طرفداران  به  را  حرم سرا 
استوری، خواهان مراجعه دختران نوجوان زیر سن قانونی 
به خانه اش می شود، و این را به عنوان شرط اصلی پخش 
این  به خاطر  اینستاگرام،  می کند.  اعالم  آهنگ حرم سرا 
صفحه  کاربران،  انبوه  ریپورت  دنبال  به  و  استوری ها 
به  جدید  صفحه  افتتاح  اجازه ی  دیگر  و  می بندد  را  او 
اینستاگرام  )که  فیسبوک  سایت  اقدام  این  نمی دهد.  او 
برای  جا،  به  و  درست  اقدامی  است(،  آن  از  بخشی  هم 
حفاظت از دختران زیر سن قانونی در برابر سوءاستفاده ی 
جنسی تتلو از آن هاست. همانطوری که در فضای حقیقی، 
مکانیسم هایی برای محافظت از کودکان وضع شده است، 
باید مکانیسم ها و  بدیهی، در فضای مجازی هم  به طور 
از کودکان )که  برای محافظت  قوانین مناسبی  قواعد و 
از  نمی توان  شود.  وضع  هستند(  آسیب پذیر  شدت  به 
در  و  نوجوانان  و  کودکان  که  داشت  انتظار  خانواده ها 
کل فرزندان زیر سن قانونی خود را از استفاده از فضای 
و  محرومیت  اساسًا  کنند.  محدود  یا  و  محروم  مجازی 
محدودیت، نتایج مثبتی در پی ندارند. بلکه این مسئولین 
فضای  برای  که  هستند  اجتماعی  شبکه های  و  سایت ها 

خود، قوانین کارآمد وضع نمایند.
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چندی پیش همزمان با گزارش سازمان عفو بین الملل و اعالم 
این که عربستان سعودی بعد از چین و ایران بیشترین موارد 
اعدام را دارد، کمیسیون حقوق بشر عربستان در فاصله ی یک 
 ۱8( قانونی  سن  زیر  افراد  برای  را  اعدام  مجازات  هم  روز، 
اما  کمیسیون  این  را.  شالق  مجازات  هم  و  کرد  لغو  سال( 
نهادی مستقل نیست و زیر نظر دولت سعودی عمل می کند؛ 
درست مثل دستگاه قضایی عربستان که استقالل قضایی ندارد 
و تابع دولت است؛ دستگاهی که به جای تکیه بر متنی مدون و 
متناسب با آخرین دستاوردهای حقوقی دنیا، بر اساس تشخیص 
شرعی فقیهان از کتاب و سنت عمل می کند، اما همان فتوای 
فقیهان را هم دولت )پادشاه( می تواند در مرحله عمل متوقف 
کند نظیر آن چه که »اصالحات در عربستان« خوانده می شود. 
به عبارت دیگر حاکم فقط حاکمیت نمی کند بلکه حکمّیت هم 

می کند. هم رهبر است، هم داور.    
مجرمان  این  از  بعد  که  بگیرد  تصمیم  پادشاه  که  است  کافی 
شالق زده نشوند و به جای آن جریمه نقدی بپردازند یا حبس 
شوند، یا مجازات اعدام برای افراد زیرسن قانونی لغو شود؛ در 
عین حال همان پادشاه هنوز هم سایر احکام خشن مانند اعدام 

و قطع عضو به خاطر دزدی را در مالء عام اجرا می کند.
قانونی  افراد زیر سن  برای  اعدام  نکنیم که مجازات  فراموش 
در کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد قبال هم ممنوع بود و 
عربستان سعودی نیز این کنوانسیون را امضا کرده بود اما این 
امضا هرگز باعث نشد اعدام کودکان متوقف شود بلکه هنگامی 

متوقف شد که پادشاه تصمیم گرفت.
امضا  را  از جمله کشورهایی است که کنوانسیونی   عربستان 
کرده که در ماده اول آن آمده است: »منظور از کودک افراد زیر 
۱8 سال است«. در میان 57 کشور مسلمان عضو کنوانسیون 
حقوق کودک، 44 کشور به این صراحت کنوانسیون متعهدند 
و بنابر ماده ۱ کنوانسیون، سن ۱8 سال را به عنوان سن قانونی 

پذیرفته اند.
کنوانسیون  این  به   ۱۳72 اسفند  اول  در  نیز  ایران  جمله  از 
پیوست و در ماده ۳7 قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک 
می گوید »مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون  امکان آزادی 
نمی توان در مورد کودکان زیر ۱8 سال اعمال کرد« اما چون 
این  به  است  مشروط  الحاق  اجازه  که  آمده  قانون  مقدمه  در 
قوانین  با  تعارض  در  زمان  هر  و  مورد  هر  در  آن  »مفاد  که 
داخلی و موازین اسالمی نباشد« عمال این الحاق را بی خاصیت 
کرده است. در نتیجه تا امروز، هم در عربستان و هم در ایران 
کودکان اعدام شدند و می شوند و به هیچ نهاد حقوقی پاسخگو 

نیستند مگر آن که رأی شخص حاکم تغییر کند.
یا مثال در ژوئن 20۱8 محدودیت رانندگی برای زنان سعودی 

□ وقتی حاکم و َحَکم یکی است! 

 محمدجواد اکبرین
روزنامه نگار و دین پژوه 

اجتماعی
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برخوردار  رانندگی  حق  از  عربستان  زنان  و  شد  برداشته 
آزادی  از  پیش  زنانی که  فعاالن حقوق  بعد،  ماه   ۹ اما  شدند. 
می کردند  فعالیت  و  کمپین  حق،  همین  برای  زنان،  رانندگِی 
)که معروف ترین شان خانم لوجین الهذلول است( پس از مدتها 
زندان و شکنجه به دادگاه برده شدند تا به اتهام شان که »فعالیت 
علیه منافع ملی« اعالم شد پاسخ دهند. یعنی همان چیزی که 
در  زنان  وضع  بهبود  و  اصالحات  نماد  پادشاه،  حکم  از  پس 
سعودی شمرده شد، پیش تر و تا قبل از حکم پادشاه با عنوان 

»فعالیت علیه منافع ملی« سزاوار مجازات بود.
نکته مهم این است که چه قبل از حکم پادشاه و چه بعد از آن، 
براساس تفسیر مفتیان آن  بود که  از جمله محّرمات  رانندگی 
دیار از اسالم در عربستان سعودی ممنوع شده بود. حاال هم متن 
همان متن است و مفتیان همان مفتیان، اما اراده پادشاه دیگر 

آن اراده نیست. 
وقتی »قدرِت حاکم« از »قدرت َحَکم« تفکیک نمی شود و رهبر 
با  است  ممکن  و  نیست  پایدار  قانونی  هیچ  است  داور  همان 
تمام  بار چون  این  و  بازگردد  باز محدودیت ها  تغییر شرایط، 
کسانی که در دوران ممنوعیت و محدودیت، عقاید پنهان شان 
حکومت اند  دسترس  در  بهتر  و  بیشتر  بودند  نکرده  آشکار  را 
تا در صورت تغییر اراده حاکم، به روانی و فراوانی سرکوب 

شوند.
»موضوِع« این وضعیت )و نه برخی مصداق هایش( با ایران نیز 
ایرانی اگرچه  اجتماعی  قابل مقایسه است. شرایط فرهنگی و 
بسیار جلوتر و آگاه تر از شرایط فرهنگی و اجتماعی سعودی 
بودن وضعیت حقوقی اش همان شرایط  ناپایدار  در  اما  است؛ 
و  است  متمرکز  جا  یک  در  داوری  و  رهبری  زیرا  دارد.  را 
تعیین کننده ی نهایی در شرعی بودن یا نبودِن قوانین، جمعی از 
فقیهان اند که آن فقیهان را حاکم مادام العمری انتخاب می کند 
که سه دهه است به هیچ نهادی پاسخگو نیست و اراده ی حرمت 

و حلّیت در نهایت با اوست.
بگذارید تجربه ای را مرور کنیم: هر چه بیشتر از عمر جمهوری 
و  جدید  دنیای  دستاوردهای  با  شد  مجبور  و  گذشت  اسالمی 
مصالح و مفاسدی که دستاورد علم و تجربه بشری بود مواجه 
آیت اهلل خمینی  نظام« رفت.  به سمت »مصلحت  شود، طبیعتا 
دریافت های  سود  به  را  پیشینیان  فقهی  دریافت های  گاهی 
و  شطرنج  تئا تر،  سینما،  حوزه  در  مثال  و  کرد  محدود  جدید، 
با فضای رادیکال  موسیقی احکامی صادر کرد که در مقایسه 
مذهبی پس از انقالب و دست باالی روحانیون، هنر و به طور 
مشخص موسیقی توانست نفسی بکشد. اما به جای این که این 
مسیر ادامه پیدا کند و به گشایش قانونِی بیشتری برسد رهبری 
که پس از او سر کار آمد دستور محدود کردن موسیقی را داد 
او »به طور کلی ترویج موسیقی و تدریس آن و  باور  به  زیرا 
با  باشد،  حالل  موسیقی  چند  هر  موسیقی،  کالس های  تشکیل 

اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسالمی سازگار نیست«! 
آیت اهلل خامنه ای موسیقی را حتی جزء »فنون الزم و مفید« هم 
نمی داند و به جوانان توصیه می کند به جای موسیقی بهتر است 
با ارزش خود را صرف یادگیری علوم و فنون الزم و  »وقت 
مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم 
پر نمایند«. ]پاسخ به استفتائات[ این نگاه، عمال حکم تلقی شد 

و دامن و دامنه بسیاری از گشایش ها را برید و محدود کرد. 
حقوقی«  ناپایدار  »وضعیت  توضیح  برای  فقط  را  نمونه  این 
هم  است؛ چون  تعلیق«  در  »تعلیق  از  نمونه ای  که  ذکر کردم 
و  ادا  فقیهی  هر  و  است  مبهم  موسیقی  حلیت  و  حرمت  دامنه 
از  طیفی  که  هنگامی  تازه  هم  و  دارد  را  اطوار خاص خودش 
آن حالل می شود نوبت به سازگاری اش با »اهداف عالیه نظام 
مقدس« می رسد. هیچ کس تکلیفش را نمی داند و اینجاست که 
قانون و متن و جامعه همه آویزاِن آستانی هستند که حاکمیت و 

َحکمّیت را یک جا در اراده ی ملوکانه جمع کرده است.
در مواردی از این دست، فعالیت های راهگشای فقهی هم تاریخ 
برخی در مواردی  مثال  دارند.  به حد حکومت  مصرفی محدود 
بالشبهات«  تدرأ  »الحدود  نبوِی  قاعده  از  اعدام  و  مانند شالق 
کمک می گیرند. بنا بر این قاعده که حاال دیگر یکی از قواعد 
مهم حقوق جزاست، با وارد شدن کمترین شبهه و فرضیه ای که 
داستاِن »جرم« را در معرض تردید قرار دهد و از روشن بوذنش 
روانشناسی  چرا  اما  می شود.  متوقف  حدود  اجرای  بکاهد، 
بزهکاری  و  بلوغ  درباره  مدرن  یافته های  انبوه  و  کودک 
کودکان نمی تواند در استنادات فقهی شما برای مجازات افراد 
زیر سن قانونی تردید ایجاد کند؟ چون شورای نگهبان اجازه ی 
را  شیعی  اسالمی  سنت  چارچوب  از  خارج  مصوباتی  نهایی 
نمی دهد؛ مصوباتی که بتواند با نگاه به انسان امروز و نیازها و 
یافته هایش این حصارها را بشکند. حتی راه حل هایی از جنس 
ناکام  تغییر مصالح رهبران  با  نیز  »مجمع تشخیص مصلحت« 
است  رهبری  دستگاه  از  تابعی  داوری،  دستگاه  وقتی  می ماند. 
حتی قوانین جزائی سنتی هم نمی تواند به پدید آمدن یک رویه 
قوانین  به  پایدار و اطمینان بخش حقوقی کمک کند چه رسد 
و  ایران، موصوف  و  مانند عربستان  در کشورهایی  مدرن که 
متهم اند به محصوالت تمدن شیطانی غرب، مگر آن که حاکم 

رخصت دهد. 
و  رهبری  میان  مرزی  که  کشورهایی  در  که  این  کالم  جان 
داوری شان وجود ندارد پاره ای تغییرات از جنس لغو مجازات 
پایدار  اما  است  مغتنم  بسیار  اگرچه  شالق،  و  کودکان  اعدام 
نیست و چون خطر بازگشت به عقب وجود دارد از یک سو باید 
تمام توان نهادهای داخلی و بین المللی بر »تغییر برگشت ناپذیر 
هرگونه  امکان  دیگر  سوی  از  و  شود  متمرکز  خشن«  قوانیِن 
به قصد  این دست  از  فریب و ظاهرسازی در رفتار حاکمانی 

کاهش فشارها از نظر دور نمانَد.
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اپیزود اول: کپرنشین های چابهار
لوکیشن: چابهار 

مردم همچنان گرفتار کرونا بودند که خبر رسید کپرهای حدود 
سی خانوار از مردم منطقه ی حاشیه نشین جنگولک در شهرستان 
چابهار طعمه ی آتش شد و به خاکستر نشست. علت این حادثه 
گویا آتش سوزی هنگام پخت و پز بوده که با توجه به جنس 
کپرها )کپر، چوب، کامپوزیت و یونولیت فشرده( به سرعت به 
نقاط دیگر سرایت کرده بود و کل این کپرها را درنوردید. در 
این حادثه اگرچه تلفات جانی اتفاق نیفتاد اما اندک اموال این 

مردم آسیب دیده به کلی نابود شده است.
حاشیه نشینان جنگولک از حدود سی سال پیش در این محدوده 
ساکن شده اند. به تدریج بسیاری از ارگان های دولتی همچون 
شرکت نفت، کمیته امداد و سایر ادارات دولتی وارد این منطقه 
شدند اما با این وجود دولت همچنان به این خانوارها اجازه ی 

همچنان  این ها  است.  نداده  را  منطقه  این  در  ساخت وساز 
زمینی  تکه  بر  و حقی  می آیند  به حساب  بیگانه  حاشیه نشینان 
است که  حالی  در  این  ندارند.  بودند  آن ساکن  بر  که سال ها 
ساکنان همین کپرها نیز از امکانات آب، برق، بهداشت، مدرسه 
و ... برخوردار نیستند. مردم اینجا گفته اند اگر دولت اجازه دهد 
می توانند با کمک خیرین در کمتر از چند ماه خانه های بتونی و 
بلوکی محکم بسازند. اما دولت همچنان از پذیرش حق سرپناه 
خودداری  منطقه  این  در  سکونت  سال  سی  از  بعد  افراد  این 

می کند و به روال همیشه آن ها را به دید معضل می نگرد. 
و  سیستان  نیست.  جنگولک  منطقه ی  مردم  شامل  فقط  این 
در  حاشیه نشینی  رکورددار  استان های  جمله  از  بلوچستان 
که  است  کرده  برآورد  شهرسازی  و  راه  وزارت  است.  کشور 
شهرهای  حاشیه ی  در  نفر  هزار   500 از  بیش  استان  این  در 
چابهار، زاهدان، ایرانشهر، کنارک و زابل در سکونت گاه های 
و  دقیق  کار  همچنان  دولت  اما  می کنند.  زندگی  غیررسمی 

جامعی برای اسکان رسمی این تعداد افراد انجام نداده است. 
و  سیستان  حاشیه نشین  مناطق  مردم  که  است  حالی  در  این 
بلوچستان بارها گرفتار آتش سوزی و بالیای طبیعی مثل سیل 

و طوفان شده اند و کپرهایشان را از دست داده اند.

اپیزود دوم: آسیه پناهی
لوکیشن: کرمانشاه 

ماموران واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه به شهرک سجادیه 

□ سه اپیزود از بی سرپناهی

 پانیذ قهرمانی
فعال دانشجویی

اجتماعی
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بدون  گویا  که  را  حاشیه نشینان  خانه های  از  تعدادی  و  رفتند 
مجوز در این منطقه ساخته شده بود تخریب کردند. یکی از این 
خانه ها، اتاقکی متعلق به آسیه پناهی و خانواده اش بود که تنها 
به مدت چهار روز در آن سکونت داشت. آسیه پناهی زن 55 
ساله ی میانسال در پی مقاومت و درگیری با ماموران شهرداری 
و نیروهای کمکی آن به نحو غم انگیزی جان خود را از دست 

داد. این واقعه بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. 
پناهی، حدود سی  آسیه  خانه ی  بر  عالوه  تخریب  این  در طی 
تخریب  غیرقانونی  ساز  و  ساخت  ادعای  با  نیز  دیگر  خانه ی 

شده است. 
در اینجا نیز چند مساله ی اساسی قابل رویت است. اول اینکه 
حفظ  برای  که  است  رسیده  جایی  به  شهروندان  بی سرپناهی 
دولت  و  شده اند  جانشان  کردن  سپر  به  مجبور  خود  آلونک 
همچنان برای جبران خسارت وارده و اعطای حق سرپناه آن ها 
خشونت آمیز  برخورد  اینکه  دوم  نمی کند.  قبول  را  مسئولیتی 
ماموران و استفاده از ابزارهای غیرقانونی چون اسپری فلفل و 
گاز اشک آور با فرودستان و حاشیه نشینان همچنان ادامه دارد. 
سوم اینکه لزوم اجرای قانون در ساخت و سازها از یک طرف 
و حق داشتن سرپناه از طرف دیگر منجر به پیامدهای پیچیده و 

گاه خونین مانند نمونه ی آسیه پناهی شده است. 

اپیزود سوم: زن نابینا و فرزند معلولش
لوکیشن: تربت جام 

شهرداری تربت جام در استان خراسان رضوی، خانه یک پیرزن 
نابینا را که به همراه فرزند معلولش در آن زندگی می کرد به 
وقایعی  آن  از  اتفاق  این  کرد.  پلمب  سیمانی  بلوک  وسیله ی 
نیست که تعداد نفرات زیاد باشد و خبر در میان انبوه درماندگان 
از دست برود و تو تنها به دنبال علت ماجرا باشی. چون افراد 
مشخص هستند و می دانی قرار است دو نفر انسان آسیب پذیر 
تربت  شهرداری  اقدام  این  شوند.  بی سرپناه  و  آواره  معلول  و 
جام با اعتراضات گسترده در رسانه ها و فضای مجازی روبه رو 
احساسات جمعی خصوصا  از  ناشی  به خاطر همین حجم  شد. 
پس از مرگ آسیه پناهی بود که باالخره شهرداری حاضر شد 

بلوک را بردارد.
پس از خبررسانی و انتشار عکس و مطلبی دال بر پلمب خانه ی 
پیرزن و فرزند معلولش توسط شهرداری تربت جام، شهرداری 
در پاسخ به این مطلب  به رسانه ها گفت که از حضور مالک 
نابینا و فرزند معلولش باخبر نبوده و تنها بعد از پلمب ملک از 

این ماجرا مطلع شده است.
خانه  این  شهرداری  ادعای  بر  بنا  که  بود  قرار  این  از  ماجرا   
از  و  بود  بنا ساخته شده  استحکام  و  پروانه  فاقد  بدون مجوز، 
بود عقب نشینی ملک هم  آن جایی که در مسیر خیابان واقع 
الزم است. مساله در اینجا همانند موارد قبلی تضاد و تعارض 
اقتصادی  و  مالی  دشواری های  و  ساخت وساز  قوانین  بین  در 
شهروند شکل گرفته است. جایی که نیاز به داشتن سرپناه در 

ابتدا، راه را برای پیامدها و اتفاقات بعدی هموار کرده است. 
مسئولیتی که بخش عظیمی از آن متوجه دولت است و در طول 

این سال ها هیچ فکر مناسبی درباره ی آن انجام نشده است. 

داشتن سرپناه به عنوان یک حق بدیهی 
در دومین اجالس اسکان بشر که در سال ۱۹۹6 در استانبول 
)سرپناه(  مسکن  معنای  از  جامعی  تعریف  شد  برگزار  ترکیه 
سقف  یک  صرفا  سرپناه  تعریف  این  مطابق  است.  شده  ارائه 
باالی سر فرد نیست. بلکه یک سرپناه مناسب جایی است که 
امنیت  و  فیزیکی  دسترسی  مناسب،  فضای  آسایش،  آن  در 
تهویه ی  و  روشنایی  دوام،  و  پایداری  مالک،  امنیت  مناسب، 
قابل قبول وجود داشته باشد. همچنین یک مسکن مناسب از 
زیرساخت های اولیه ای مانند بهداشت و آموزش، آبرسانی، دفع 

زباله و.. برخوردار است. 
بنابراین مفهوم مسکن مفهومی است که عالوه بر مکان فیزیکی 
و  خانواده  یک  نیاز  مورد  اساسی  تسهیالت  و  خدمات  شامل 
همچنین آموزش، بهداشت و طرح های اشتغال اعضا را شامل 
می شود. این در حالی است که در ایران جمعیت کثیری از افراد 
جامعه حتی از داشتن یک سقف باالی سر محروم اند چه رسد به 

داشتن یک خانه ی مناسب.
در مقررات بین المللی نیز بر بدیهی بودن حق مسکن تاکید شده 
است. یکی از حقوقی که در اسناد جهانی حقوق بشر به آن اشاره 
شده است حق داشتن وضعیت مناسب زندگی است و معنایش 
تأمین حداقل غذا، لباس و سرپناه در سطحی مناسب است. حق 
غذا و حق مسکن بعدتر در اسناد حقوق بشر آورده شدند. در 
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در راستای لزوم 
حفظ جان انسان ها و تاکید بر حق حیات آن ها، مساله ی مسکن 
از اهمیت بنیادینی برخوردار گردید و در نسل دوم حقوق بشر 
که میثاق بین المللي حقوق مدني ـ سیاسي اصلي ترین سند آن 

است، حق مسکن به روشنی به رسمیت شناخته شد.
بر این اساس، چندین سیاست برای تضمین سطح استانداردی 
ایجاد  طریق  از  که  است  شده  پیشنهاد  مردم  برای  زندگی  از 
برای  را  پایه ای  سطح  شهروندان  تمام  به  که  پایه«  »درآمدی 
)این در  مانند غذا و سرپناه می بخشد.  اساسی  نیازهای  تأمین 
حالی است که در ایران حقوق پایه کفاف این نیازهای اساسی 

را نمی دهد.(
بر  تاکید  از  نیز پس  ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی  در 
مسکن  و  سرپناه  داشتن  حق  به  شهروندان  مال  و  جان  حفظ 
به  دسترسی  اساسی  قانون  یکم  و  سی  اصل  است.  شده  اشاره 
مسکن مناسب را حق هر خانواده ی ایرانی برشمرده است. در 
بند ۱2 اصل سوم قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری 
عادالنه  و  صحیح  اقتصادی  پی ریزی  به  موظف  ایران  اسالمی 
بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف 
ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار 
و بهداشت و تعمیم بیمه است. بر اساس این بند، دولت ها در 
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نظام جمهوری اسالمی ایران موظف هستند که مسکن مناسب 
با نیاز هر فرد و خانواده ی ایرانی را تامین کنند. 

حق  مبنای  عنوان  به  که  مقرراتی  و  قوانین  چنین  وجود  با 
سرپناه برای شهروندان جامعه تدارک دیده شده است، اما عمال 
در حال گسترش  از گذشته  بیش  و حاشیه نشینی  بی سرپناهی 

است و عمال حق حیات افراد نادیده انگاشته شده است. 
سراب خانه دار شدن 

شدن  خانه دار  دغدغه ی  همواره  انقالب  بدو  از  اینکه  وجود  با 
برای مردم وجود داشته است، روال خرید خانه همچنان دشوار 
افراد  اقتصادی کشنده،  با این شرایط  تا حال حاضر که  است 
برای اجاره ی خانه نیز با مشکالت شدیدی روبه رو هستند. به 
جز  و  بخشیده اند  لقایش  به  را  خانه  خرید  عطای  که  طوری 
و  کپرنشینی  انگ  پذیرش  و  به حاشیه ی شهرها  متمایل شدن 

مشکالت آن چاره ی دیگری برای آن ها نمانده است. 
به  و  است  کرده  فرار  تولید  بخش  از  سرمایه  که  آن جایی  از 
نیز  خانه  دوانده،  ریشه  مسکن  حوزه ی  در  انگل وار  طور 
همانند  و  است  شده  لوکس  کاالی  به  بدل  ماشین  همچون 
کاالهای ضروری دیگر همچنان در حال تجربه ی سیر صعودی 
افسارگسیخته ی قیمت هاست. این در حالی است که بسیاری 
بخش  و  هستند  سکنه  از  خالی  تهران  در  خصوصا  خانه ها  از 
و  لوکس  غیرمصرفی،  خانه های  شامل  خانه ها  این  از  زیادی 
آن ها  از  را  درآمد  کم  کارگران  دست  عمال  که  متراژباالست 
کوتاه کرده است. کارگری که باید بخش بزرگی از حقوقش 
جمعیت  گسترش  باعث  مساله  این  کند.  سرپناه  صرف  را 
حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ شده است. با این حال 

دولتها به جای اینکه برای این جمعیت فکر چاره ای بیندیشند، 
دائما در حال ایجاد کردن مانع بر سر راه حاشیه نشینان شده اند 

تا هیچ چاره ای برای آن ها وجود نداشته باشد. 
بازار بی متولی مسکن و آینده ی نامعلوم

همه ی  برای  سرپناه  داشتن  حق  و  مسکن  حرف  که  هرگاه 
شهروندان به میان می آید، ناخودآگاه همه ی انگشت ها به سمت 
بدون  می رود،  نشانه   مسکن  مافیای  و  پشت پرده  دست های 
اینکه برای نمایش واقعی این چهره ها کاری صورت گرفته شده 
باشد. مخصوصا در سال های اخیر که برخی از افراد با واسطه ی 
رانت و خرید و فروش مسکن توانسته اند از آب گل آلود ماهی 

بگیرند و پول هنگفتی را به جیب بزنند. 
در حالی که در دولت قبلی بحث طرح مسکن مهر وجود داشت 
بودن،  دسترس  از  دور  و  سازه  ناپایداری  دلیل  به  هم  آن  که 
به  کنونی  دولت  است،  آورده  وجود  به  را  عدیده ای  مشکالت 
نظارت رها کرده و هیچ  متولی و  بدون  را  بازار مسکن  کلی 

اقدام سازنده ای را انجام نمی دهد. 
نرخ  باالرفتن  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  حال 
تورم، معیشت بسیاری از افراد خصوصا حاشیه نشینان به نحو 
چشمگیری سقوط کرده است و به علت بی مالحظگی ارگان های 
ذی ربط، وضعیت سرپناه و آینده ی خانواده ها را ابرهای تاریک 

نومیدی پوشانده است. 
باشیم  امیدوار  باید  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  اکنون 
و  معلولش  فرزند  و  نابینا  پناهی، زن  آسیه  مورد  در  آنچه که 
را  پاسخ  نیاید؟  پیش  دیگر  افتاد،  اتفاق  چابهار  کپرنشین های 

باید در برنامه های عملی دولت های آینده بجوییم.
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هم  هنوز  دانشگاه،  کوی  ماجرای  از  پس  سال  یک  و  بیست 
کوی   ۱۳78 در  چگونه  و  چرا  که  نمی داند  درستی  به  کسی 

دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد.
ظن  از  »هرکسی  ایرانی  قدیم  سنت  به  بنا  واقعه،  آن  از  پس 
خود شد یار من«، بسیاری از مردان سیاست نهایت تالش خود 
را کرده بودند تا چراغ قوه شان را به گوشه ای از اتاق تاریک 
حقیقت بیاندازند تا داستان واقعیت را از آن جایی که خودشان 
که  جا  آن  از  و  کنند  تعریف  عمومی  افکار  برای  ایستاده اند، 
اصرار داشتند که همگان حقیقت را آن گونه که آنان تعریف 
بسیاری  خاطرات  کتاب  زمان  مرور  به  کنند،  قبول  می کنند، 

نگاشتند تا تاریخ نیز بر اساس داستآن های آنان ساخته شود.
گویی همان قصه نانوشته میان سیاستمداران و توده که در هر 
کشوری پنهانی امضا می شود تا کار سیاست ورزان پیش برود، 

در ایران نیز پنهانی نوشته و امضا شده بود.
داد  ترجیح  وقت،  جمهور  رییس  خاتمی،  محمد  روزها  همان 
تا  بگیرد  زنجیره ای  قتل های  به سمت  را  قوه اش  چراغ  نور  تا 
ماجرای کوی دانشگاه را به همان قتل های مرموز مرتبط سازد.

قتل هایی که به اعتقاد برخی، تندی عطر خون کشته شدگانش و 
سنگینی وزن سیاسی پیکر مقتوالنش، فضای ابهام آلود آمیخته 
با ترسی را به وجود آورده بود تا به واسطه ی این شوک بزرگ، 
این  حل  برای  تا  نبیند  جسارتی  و  جرات  خود  در  هیچ کس 

مسئله دهانش را حتی برای ادای کلمه ی چرا هم باز کند!
را،  فراگیر  ترس  همین  نیز  سیاسیون  از  برخی  چند  هر 
دانسته  زنجیره ای  قتل های  علل  ماندن  پنهان  دلیل  اصلی ترین 
بعد، از خیر پرسشگری برای پرت  به آن، سال ها  با استناد  و 
به داخل خیابان  کردن دانشجویان از ساختمان کوی دانشگاه 

به راحتی گذشتند!
حلقه ی  به  وابسته  مدیران  از  برخی  گاهگاهی  حال،  این  با 
خاتمی  دولت  در  مدت ها  که  معین  مصطفی  همچون  قدرت، 
عهده دار مقام وزارت علوم بود، بر بدیهیاتی اشاره می کنند که 
برای همگان واضح و مبرهن است. از جمله این که: »از طرفی 
باشید، که  نداشته  مقبولی  و  فعال  احزاب گسترده،  وقتی شما 
اکثریتی از جامعه عضو آن ها باشند، مطبوعات شما محدودیت 
و  دهند  بازتاب  را  اجتماعی  مشکالت  نتوانند  و  باشند  داشته 
وقتی توده مردم به دانشگاه چشم امید دارند و می گویند شما 
موثر  اصالحات  دولت  تشکیل  و  اصالح طلبی  جنبش  این  در 

بوده اید، دانشگاه می شود نقطه بروز بحرآن ها«.
واسطه ی  به  که  می کند  اشاره  مردم  توده  به  حالی  در  او 
تحصیالتش در حوزه پزشکی، کوچک ترین سواد و تخصصی 
در حوزه علوم سیاسی نداشته و سال هاست که تنها به واسطه ی 
رانت سیاسی اش در جایگاهی که نباید نشسته است. به همین 
جنبش های  آرنت،  هانا  که  نداند  او  که  است  طبیعی  دلیل 
افراد ذره ذره شده  از  توتالیتر را سازمآن های توده ای متشکل 
و جدا از هم بداند که  ویژگی آشکارشان این است که از فرد 
و  چرا  و  چون  بی  نامحدود،  و  تام  وفاداری  اعضایشان،  فرد 

دگرگونی ناپذیر می خواهند.
در  ناخواسته  معین  مصطفی  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
توصیف وفاداری تام و نامحدود خود این چنین می گوید: »در 
نهایت شما باید فضای دانشگاه را توجیه می کردید، دعوت به 
آرامش می کردید. از طرفی به عنوان وزارت علوم باید مدافع 
در  که  آرمآن هایی  می بودیم.  طلبی  اصالح  جنبش  آرمآن های 

□ دانشگاهی که به خون کشیده شد

 فریبرز کالنتری
روزنامه نگار

اجتماعی
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اساس  بود.  شده  مشخص  علوم  وزیر  و  دولت  رییس  مواضع 
کار، برنامه تحول در ساختار آموزش عالی ایران بود، این که 
آموزش عالی در خدمت توسعه و پیشرفت کشور و در خدمت 
آرمآن های اجتماعی و آزادی و مسئله دفاع از حقوق مردم قرار 

گیرد و از آن طرف مرتب بحران ایجاد می کردند«.
کتاب  در  پیش  سال ها  آرنت  هانا  که  است  حالی  در  این 
چنین  توتالیتر  جنبش های  از  تعریف  در  خود  توتالیتاریسم 
و  است  پرداخته  آن  به  و  کرده  بررسی  خوبی  به  را  مواردی 
مقایسه  »در  بود:  گفته  چنین  جنبش ها  این  از  نتیجه گیری  در 
از سوی رهبران  این درخواست،  با جنبش ها و احزاب دیگر، 
به  آن ها  رسیدن  قدرت  به  از  پیش  حتی  توتالیتر  جنبش های 
از آن که کل  یاد شده، معموال پیش  عمل می آید. درخواست 
سازمان کشور در عمل تحت فرمانروایی آن ها درآید، مطرح 
ایدئولوژیک آن ها مایه می گیرد که  این داعیه ی  از  می شود و 
سازمان شان در زمان مقتضی، سراسر نوع بشر را در برخواهد 
گرفت. جنبش توتالیتر باید پس از تثبیت فرمانروایی توتالیتر، 
سازمان داده شود و شرایط رشد آن، باید به گونه ای ساختگی 
تام(  روان شناختی چیرگی  )مبنای  تام  وفاداری  تا  ایجاد شود 
امکان پذیر شود. چنین وفاداری را تنها می توان از انسان کامال 
انزوا یافته دید، انسانی که هرگونه پیوند اجتماعی با خانواده و 
دوستان و آشنایانش بریده شده است و تنها از طریق تعلق به 
یک جنبش و عضویت در حزب، احساس می کند که در این 

جهان جایی دارد«.
همدستی«  »گناه  ماهرانه ی  و  ساده  ترفند  پیامد  به  آرنت  هانا 
اشاره کرده و آن را این گونه تعریف می کرد که: »همین که 
صورت  به  درنگ،  بی  او  پیشین  دوستان  می شد،  متهم  فردی 
سرسخت ترین دشمنانش در می آمدند. بستگان و دوستان متهم، 
می دادند  گواهی  او  علیه  داوطلبانه  خودشان  جان  نجات  برای 
گونه،  بدین  و  می گرفتند  نکوهش هایشان  رگبار  زیر  را  او  و 
مدارک واهی علیه متهم را تایید می کردند. این تنها راه اثبات 
ثابت  تا  می کوشیدند  آن ها  بود.  خودشان  بودن  اعتماد  قابل 
کنند که آشنایی و دوستی شان با متهم، تنها برای سردرآوردن 
یک  عنوان  به  او  خرابکاری های  کشف  و  او  کارهای  از 

تروتسکیست، جاسوس بیگانه یا فاشیست بود«.
نوری رقیب اصلی خاتمی در  ناطق  بود که  برای همین  شاید 
انتخابات 78، نیز آگاهانه یا ناآگاهانه نهایت تالش خویش را 
به کار می بندند که در به وجود آوردن چیرگی تام این جنبش 
توتالیتر نقش داشته باشد. برای همین نهایت تالش خویش را 
هم  از  یکی  داماد  سمت  به  را  قوه اش  چراغ  تا  می برد  کار  به 
در  این رو  از  بگیرد.  یعنی آیت اهلل دستغیب،  لباسی های خود 
جلد اول خاطرات خود این چنین می نویسد که: »ما همان زمان 
باید مسئوالن آموزش عالی را محاکمه می کردیم که چرا به این 

مسئله دامن زدند یا استعفا دادند«.
اما این ترفند »گناه همدستی« در جنبش توتالیتر همچنان ادامه 
می یابد تا سال ها بعد، هم داماد آیت اهلل دستغیب یعنی مصطفی 
معین، پاسخ ناطق را در کتاب »اصالحات و تجربه دموکراسی 
در دانشگاه« این چنین پاسخ بدهد: »جواب من این است که 
شما در آن زمان رئیس مجلس )دوره پنجم( بودید و اکثریت 
قاطع مجلس نیز همفکران شما بودند. حق سوال، استیضاح و 
برکناری سریع وزیر را داشتید، چون اکثریت مجلس و قدرت 
غیرعلنی صحبت  جلسه  در  ساعت  یک  ما  بود.  شما  با  اصلی 

کردیم، دفاع کردیم، توضیح دادیم و شما باالخره یا قانع شدید 
یا نشدید. اگر قانع شدید، که این حرف جایی ندارد و اگر قانع 

نشدید، چرا استیضاح نکردید؟«.
و همین امر هم موجب می شود که مصطفی معین که از سویی 
داماد آیت اهلل است و از سوی دیگر هم وزیر علوم آیت اللهی 
دیگر، هم تالش می کند چراغ قوه اش را به جایی بیاندازد که 
انداخته است. برای همین در همان کتاب این چنین  رئیسش 
می گوید: »برای من از اول روشن بود حمله به کوی دانشگاه 
یک برنامه از پیش طراحی شده است، اصال هیچ ابهامی ندارم 
ده  این  البته رویدادهای  است؛  قرائن مشخص  اساس  بر  چون 
زده  آن  بر  محکمی  مهر  و  کرده  تایید  را  مسئله  این  هم  سال 
است. آخرین مورد آن هم در حمله به کوی در ۱8 تیرماه سال 
هیچ  و  می دهد  هم روی  قبل  از  و گسترده تر  می دهد  88 رخ 
توطئه  قطعا  دانشگاه  کوی  واقعه ی  نمی کند.  جلوگیری  کس 
طراحی شده است و به نظر نمی رسد تنها به دلیل یک راهپیمایی 

مسالمت آمیز صورت گرفته باشد«.
معین به واسطه جایگاهی که در دولت خاتمی داشته، با اصرار 
محمد  یعنی  رئیسش  ناپلئونی  جان  دایی  توطئه ی  توهم  بر 
تا  سازد  بزرگ تر  را  توطئه  توهم  ابعاد  تا  دارد  اصرار  خاتمی 
که  است  دلیل  همین  به  شاید  اثبات شود.  بیشتر  وفاداری اش 
چنین می گوید: »آقای خاتمی گفتند که ۱8 تیر انتقام افشای 
قتل های زنجیره ای بود. من به بیشتر از این باور دارم، این که 
۱8 تیر یک انتقام جدی از دوم خردادی هاست و حداقل تاوان 

آن هم سقوط دولت اصالحات است«.
با این حال، داماد آیت اهلل همچون سیاستمداران دیگر، ترجیح 
هیچ  یا  سیاسی  گروه  هیچ  به  مستقیم  طور  به  که  می دهد 
آیت اللهی که در پی انتقام گیری از دولتی است که اتفاقا آن 
به  که  چرا  نکند.  اشاره ای  بود،  نیز  نانش  مکان کسب  روزها 
گفته ی آرنت »وفاداری تام، تنها زمانی امکان پذیر است که 
اثر  بر  مبادا  تا  شود،  تهی  عینی  محتوای  هرگونه  از  وفاداری، 

دگرگونی در محتوا، تغییری در نوع وفاداری پدید آید«.
جنبش های  ویژگی  این  به  پرداختن  با  پیش  سال ها  آرنت 
توتالیتر مشخص کرده بود که: »هر یک از جنبش های توتالیتر 
به شیوه ی خویش کوشید خود را از شر هرگونه برنامه ی حزبی 
خالص کند، برنامه هایی که محتوای عینی مشخصی داشتند و 
برنامه ای،  هر  بودند.  پیشین  غیرتوتالیتر  تحول  مراحل  میراث 
هر چقدر هم که ریشه ای تنظیم شده باشد، اگر هدف سیاسی 
را  جهانی  فرمانروایی  داعیه  که  باشد  برداشته  در  را  مشخصی 
بیان نکند، و هر برنامه ی سیاسی که به مسایلی به جز مسایل 
راه  سر  بر  مانعی  بپردازد،   آینده قرن های  ایدئولوژیک 

توتالیتاریسم به شمار می آید«.
حراست  مدیر  محسنی  را  تفکری  سیر  همین  که  آن  جالب 
با تاکیدی که بر شناسایی ماهیت  نیز داشته و  دانشگاه تهران 
این گروه دارد، باز هم چنین می گوید: »ما هیچ مورد تاریکی 
در ماهیت این ها نداشتیم و برای ما معلوم بود، ولی هیچ کس 
نمی خواست که ما دنبال ریشه یابی این قضیه برویم. مسئولیت 
ما محدود به داخل دانشگاه و برنامه ریزی این جریانات خارج 
از دانشگاه بود. ما به صورت اتفاقی با این ها برخورد می کردیم. 
گرفتند  را  عده ای  دانشجویان  تیر،  حوادث ۱8  همان  در  مثال 
این  می دانستیم  که  این  برای  آوردند.  دانشگاه  مسجد  به  و 
آوردند  را  آن ها  که  دانشجویانی  برای  می شود  جنجالی  اقدام 
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شر خواهد شد و بهانه ی جدی تری به این ها می دهند، گفتم به 
به  نیستم؟ خیلی  بدهید، مگر من مسئول حراست  من تحویل 
وزارتخانه اعتماد داشتند. گفتند فقط به تو تحویل می دهیم. آن 

جا نماینده نهادهای دیگر هم بودند«.
محسنی هم ترجیح می دهد به بخشی از ماجرا اشاره کند. برای 
همین ناخواسته به ماجرای تحویل گرفتن بسیجی ها اشاره کرده 
چنین  این  زیرنظرش  مجموعه  در  کامل  اختیار  نداشتن  از  تا 
رفتند.  و  کردیم  ردشان  ما  و  دادند  تحویل  ما  »به  دهد:  خبر 
نداریم،  نگهداری  و  بازجویی  احضار،  مجوز  ما  چون  چرا؟ 
هیچ  قانونی  نظر  از  حراست  نیستیم.  نهادی  هیچ  ضابط  ما 
اختیاری ندارد، حتی یک بند قانونی پشتوانه هم برایش وجود 
ندارد. یک مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد 
حراست ها وجود دارد که این نهاد فعالیت می کند. برای همین 
ما نمی توانستیم برای ریشه یابی جریانات بیرون دانشگاه کاری 
کنیم. ضمن این که برای ما روشن بود و چیز پوشیده ای نبود. 
برای من روشن بود هر اتفاقی که در دانشگاه می افتد، از بیرون 

دانشگاه سازمان دهی می شود«.
به موردی اشاره می  نادانسته  یا  جالب آن که محسنی دانسته 
توتالیتاریسم  ها پیش، در کتاب  نیز سال  هانا آرنت  کند که 
خود به آن پرداخته است: »تبلیغات توتالیتر چندان هم بر پایه 
عوام فریبی استوار نیست، بلکه بیش تر مبتنی بر این آگاهی 
زمانی  تنها  همگانی،  نیروی  یک  عنوان  به  مصلحت  که  است 
احساس می شود که ارگان های سیاسی استوار، خطوط ارتباطی 
ضروری میان فرد و گروه را برقرار سازند. در میان توده هایی 
که خصلت اصلی آن ها عدم تعلق به هر گونه ارگان اجتماعی 
یا سیاسی است، تنها هرج و مرج  کامل منافع شخصی را باز 
می کند. در نتیجه، هیچ تبلیغ موثری بر مبنای مصلحت صرف، 
نمی توان انجام داد. تعصب شدید اعضای جنبش های توتالیتر، 
عادی  احزاب  اعضای  وفاداری  بیشترین  با  شدت  نظر  از  که 
قابل مقایسه نیست، از فقدان مصلحت شخصی توده هایی مایه 
می گیرد که کامال برای قربانی کردن خودشان آماده اند. نازی ها 
ثابت کرده اند که یک شخص می تواند با شعار »وگرنه، نابود 

خواهیم شد«، کل جمعیت یک کشور را به جنگ کشاند...«.
تجربه  و  »اصالحات  کتاب  در  نیز  معین  که  آن  تر  جالب  و 
دموکراسی در دانشگاه«، ناخواسته یا نادانسته همچون محسنی 
گوید:  می  چنین  این  و  تاکیدکرده  کامل  ومرج  هرج  این  به 
»بازتاب فاجعه ۱8 تیر و پیامدهای بعدی آن به نوعی سرکوب 
در یک  چیز  همه  و  نرسید  جایی  به  دانشجو  دادخواهی  و  شد 
ناشی  سرخوردگی  طرف،  یک  از  شد.  خالصه  تراش  ریش 
دیگر،  از طرف  و  بود  اصالحات  دولت  و  مجریه  قوه  خود  از 
مشکالتی به صورت های مختلف همراه با سرخوردگی  در سطح 

جامعه مطرح بود که بازتابش در دانشگاه نشان داده می شد«.
این در حالی است که این هرج و مرج کامل را می توان در همه 
مثال وقتی  به طور  نیز مشاهده کرد.  گروه های سیاسی رقیب 
سیاسی  گروه  در  ظاهرا  که  قالیباف  سوی  از  دعوت  به  معین 
آقای   7۹ »سال  می گوید:  چنین  و  کرده  اشاره  اوست،  مقابل 
از  بعد  و  لطیفیان  آقای  از  )بعد  شد  کار  به  مشغول  قالیباف 
واقعه ۱8 تیر( و اتفاقا از من دعوت کرد تا در دانشگاه پلیس 
سخنرانی کنم، به نوعی می خواست از پلیس اعاده حیثیت کند 
اشاره کردم  پلیس  الگوی مطلوب  به نقش و  و من هم رفتم، 
ما  اصلی  رویکرد  و  هدف  مجموع  در  بود.  موثر  هم  بسیار  و 

از حرمت  دفاع  و  دانشجویی  فضای  نشاط  و  پویایی  افزایش 
دانشگاه بود«.

و یا زمانی که معین به دیدارش با هاشمی شاهرودی اشاره و  
اشاره کرده و می گوید:»ایشان  به درآغوش گرفتن شاهرودی 
ایشان  خود  بود.  کرده  شروع  قضاییه  قوه  در  را  کارش  تازه 
اظهار تمایل کرد که با ما مالقات داشته باشد و قرار شد آقای 
و  رفتیم  جا  آن  بیاید.  هم  بهداشت  وزیر  فرهادی،  دکترمحمد 
در  گرم  و  فیلمبرداری  برای  است  آماده  چیز  همه  که  دیدیم 
آغوش گرفتن و صحبت کردن. به نظرم می خواستند به نوعی 
همان  در  مالقات  این  کنند.  مبرا  فاجعه  آن  از  را  قضاییه  قوه 
هفته های اول مسئولیت ایشان بود، به نظر من آقای شاهرودی 
و  دانشگاهی  مسائل  به  نسبت  روشن تری  فکر  و  بینی  واقع 

فرهنگی داشتند«.
در این میان، تنها معین و محسنی نیستند که ناخواسته به این 
هرج و مرج اشاره می کنند. بلکه غالمرضا ظریفیان معاون وزیر 
نیروی  از  کتاب  همان  از  بخشی  در  نیز  خاتمی،  دولت  علوم 
از  اینجا  باید  »من  می گوید:  چنین  و  می کند  دفاع  انتظامی 
انتظامی و  نیروی  الحق و االنصاف  انتظامی دفاع کنم.  نیروی 
با رفتن  با تغییراتی که پس از ۱8 تیر و  رئیس پلیس تهران 
آقای لطیفیان در آن روی داد، با آمدن آقای طالیی متحول شد. 
پلیس آمد و کنار دانشجو قرار گرفت. خیلی جاها نصب شب 
با هم می رفتیم در جمع دانشجویان و می نشستیم روی زمین. 
دانشجویان هم دور ما حلقه می زدند. بنابراین از نتایج ۱8 تیر 
و  گرفت  قرار  دانشجو  کنار  آمد  انتظامی  نیروی  که  بود  این 
بعد  اتفاقا  به خاطر همین رویکرد حل شد.  از بحرآن ها  خیلی 
از حادثه ۱8 تیر شاید صدها بحران دیگر می توانست رخ بدهد 
که این ارتباط و تعامل میان وزارت علوم و دستگاه های دیگر 

نگذاشت این بحران ها شکل گیرند«.
در واقع غالمرضا ظریفیان به اصرار می خواهد حوادث 25خرداد 
از  بیشتری  تعداد  شدن  کشته  و  تهران  دانشگاه  در   ،88 سال 
مخاطبان  به  و  گرفته  نادیده  را  دانشگاه  این  در  دانشجویان 

اینگونه القا کند که نیروی انتظامی در 78 بی تقصیر است.
این در حالی است که هانا آرنت نیز با بررسی رابطه میان هیتلر 
و استالین، با اشاره به اعترافات خروشچف از الپوشانی حقایق 
بیشتری به واسطه اعترافات او خبرداده و چنین توضیح می دهد: 
»ما برای دانستن این که استالین جنایت هایی را مرتکب شده 
که  گرفت  تصمیم  وار«  »دیوانه  اصطالح  به  مرد  این  یا  بود، 
خروشچف  محرمانه  سخنرانی  به  نیازی  کند،  اعتماد  هیتلر  به 
بود  درصدد  و  می خواست  که  کسی  هر  به  نسبت  او  نداریم. 
نابودش کند، به گونه ای موجه، بدگمان بود و این بدگمانی ها 
بر  در  دولت  و  حزب  سطوح  بلندترین  در  را  کسی  هر  عمال 
را  او  بد  که  چرا  داشت،  اعتماد  هیتلر  به  طبعا  او  می گرفتند. 
نمی خواست. اما در مورد قضیه نخست، اعترافات تکان دهنده 
خروشچف که )بدین دلیل آشکار که شنوندگان او و خودش 
همگی در داستان حقیقی درگیر بودند( حقایق الپوشانی کرده 
آن از حقایق آشکار شده اش بیش تر بود، این نتیجه تاسف بار 
را داشت که در نظر بسیاری از افراد )و البته پژوهشگرانی که 
عشق حرفه ای به منابع رسمی دارند( جنایت های گسترده رژیم 
استالین را تخفیف دادند، جنایتی که نه تنها شامل افترا زدن و 
قتل چند صد یا چند هزار شخصیت سیاسی و ادبی برجسته بود، 
که می شد پس از مرگ استالین از آن ها »اعاده حیثیت« کرد، 
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عکسماه

بدون شرح؛ تصویر اختصاصی خط صلح از منطقه شوش تهران، 29 خرداد 1399 

بلکه نابودی میلیون ها مردم گمنامی را نیز در بر می گرفت که 
هیچ کس حتی خود استالین نیز، نمی توانست آن ها را مشکوک 
افشای چند  با  بداند. خروشچف  انقالبی«  به فعالیت های »ضد 
جنایت، جنایت کاری کل رژیم را پنهان کرد و درست علیه 
که  ـ  روسیه  کنونی  فرمانروایان  ریاکاری  و  الپوشانی  همین 
نسل جوان تر  است که  ـ  استالین هستند  بر کشیدگان  همگی 
روشنفکران امروزین روسی، تقریبا در حالت شورش آشکارند، 
زیرا آن ها هر چیزی را که باید درباره »تصفیه های توده گیر و 

تبعید و نابودی وسیع مردم« بدانند، آگاهی دارند«.
این روزها 85 ساله  پیر، که  این دانشگاه  برای  این میان،  در 
روی  دانشجویان  خونی  پنجه های  رد  از  تصاویری  است، 
دیوارها، رد خاک خونی شده دانشجویان کتک خورده ای که 
از سوی نظامیان روی زمین کشیده شده و به زور در ماشین ها 
چپانده می شوند و در و پنجره های شکسته شده و الستیک های 
آتش گرفته در وسط دانشگاه چیزی جز مشتی خاطره نبوده و 
نبود که کالس های مرتب و  بار  این نخستین  نیست. چرا که 
ساکتش، به جبهه جنگی تبدیل شده بود که نظامیان با چکمه های 

خاک آلود و خونی خود در آن مانور نظامی می دادند.
دیوارهای سیمانی این دانشگاه، 66 سال پیش درست در ۱6 
آذر ۱۳۳2 هم این اتفاق ها را تجربه کرده بود. آن زمان اما، 
و  بود  ایران  عالی  آموزش  مدرن  موسسه  تنها  تهران  دانشگاه 

جامعه، هنوز با واژه مدرنیت غریب بود.
نیز در سال ۱۳88، یعنی درست ده سال پس  هر چند بعدها 

از زمانی که قرار بود گفتگوی تمدن های محمد خاتمی درهای 
جهانیان را برای ایرانیان باز کند، باز هم دانشجویان در دانشگاه 
تهران به خاک و خون کشیده می شوند و جز درهای اوین، در 

دیگری برای شان گشوده نمی شود.
اتفاق،  این  سالگرد  در  هم  هنوز  قدرت  به  وابسته  رسانه های 
نهایت  مسئول،  مقام  آن  و  آگاه  مقام  این  با  گفتگوهاشان  در 
بغض  این  دیگری،  جنجالی  تیتر  با  تا  می زنند  را  زورشان 
فروخورده را سرازیر کنند تا شاید سیاستمداران از شدت این 
فریادها، بتوانند تخمین بزنند که چند سال دیگر زمان دارند تا 

از این سریر قدرت بهره مند شوند.
هانا آرنت سال ها پیش این را اثبات کرده بود که: »توتالیتاریسم 
در راس قدرت، همه استعدادهای ناب را بدون هیچ اعتنایی به 
به جای  و  می دارد  بر  کارها  از سر  از جنبش،  آن ها  هواداری 
آن ها عقل باختگان و بی خردانی را می نشاند که همان بی عقلی و 

عدم آفرینندگی شان، بهترین تضمین وفاداری آن هاست«.
شاید برای همین است که هر روز، شاهد تولید صاحب نظرانی 
این حوزه  تنها تخصصی در  نه  در عرصه ی سیاسی هستیم که 
ندارند، بلکه به واسطه ی تحصیل در حوزه های دیگر به اندازه 
کافی عقل باخته و بی خرد هستند که همین ویژگی شان برای 

بقای رهبرانشان کفایت کند.
 اینجاست که سال ها پس از مرگ صادق هدایت همچنان به 
حرف او بر می خوریم که می گفت: »جایی که منجالب گه است 
دم از اصالح زدن خیانت است. اگر به یک تکه آن انتقاد بشود 
قسمت های دیگرش تبرئه خواهد شد. تبرئه شدنی نیست. باید 
تیپا توی خال پرت  با یک  همه اش را دربست محکوم کرد و 

کرد. چیز اصالح شدنی نمی بینم!«.
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کمر نحیف بازنشستگان زیر فشار گران اقتصادی 	
اجتماعی

معین خزائلی
روزنامه نگار

از  می گذرانند؛  را  پرتالطمی  روزهای  ایران  در  بازنشستگان 
زندانی شدن در خانه به دلیل شیوع ویروس کرونا تا ممنوعیت 
دیدار با فرزندان و اقوام. اما در شرایطی که شیوع این ویروس 
دخل و خرج شاغالن را نیز تحت تاثیر قرار داده و با اثرگذاری 
بر وضعیت اقتصادی، جمعیتی را به تعداد فقرای کشور افزوده 
است؛ این کمر بازنشستگان است که زیر بار افزایش قیمت ها 
خم تر از آن چه که بود شده است. جمعیتی که بر اساس آمارها 
دستکم 5 و نیم میلیون نفر را شامل می شوند علیرغم ۳0 سال 
کار و تالش، به قول خودشان اما »در این آخر عمری« به جای 
استراحت و وقت گذراندن با نوه و عروس و داماد، این فکر 
دخل و خرج است که ذهن خسته ی آن ها را به شدت مشغول 

خود کرده است.
اگرچه شاید بتوان کرونا را آخرین ضربه بر پیکر نحیف اوضاع 
مالی بازنشستگان دانست آما آن چه که ضربه ی کاری تر را بر 
آن وارد کرد گران شدن قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته 
بود. در همین زمینه گروه اتحاد بازنشستگان که از شماری از 
بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، لشگری و فوالد تشکیل 
قیمت  شدن  گران  بیانیه ای  صدور  با  پیش  سال  ماه  آذر  شده 
تاثیر آن بر گران شدن دیگر کاالها و خدمات را به  بنزین و 

مانند »آواری بر سر بازنشستگان« دانسته بود.
افزایش تورم، هزینه ی سبد خانوار و  به آمارهای  نگاهی  تنها 
نشان  اخیر  ماه های  در  فقر  افزون خط  افزایش روز  نتیجه  در 
می دهد که این پیش بینی تا چه حد درست بوده است. پیش از 
این در اردیبهشت ماه سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس 
را  بازنشستگان  گزارشی،  انتشار  با  ایران  در  اسالمی  شورای 
در کنار افراد تحت پوشش کمیته امداد به همراه کارگران به 
زیر  به  مطلق  طور  به  که  بود  کرده  معرفی  گروه هایی  عنوان 

خط فقر سقوط کرده اند. این در حالی است که شرایط شکننده 
جمله  از  آن ها  سنی  ویژه ی  نیازهای  به  توجه  با  بازنشستگان 
حمایت های  نیازمند  افزون تر،  مراقبتی  و  درمانی  خدمات 
بیشتری است، کاهش توان مالی این گروه از جامعه که حتی 
دیگر امکان بازگشت به کار مجدد را نیز ندارد، به طور مستقیم 

بر اوضاع سالمت جسمانی آن ها اثرگذار خواهد بود.
میان بازنشسته تا بازنشسته فرق است

نفر  میلیون  هشت  به  نزدیک  چیزی  زندگی  آمارها  اساس  بر 
بازنشستگی  بر مبنای حقوق  یا غیر مستقیم  ایران مستقیم  در 
برای  میلیونی   8۳ جمعیت  احتساب  با  یعنی  این  می گذرد. 
زندگی  ادامه  برای  جمعیت  این  از  درصد  دستکم ۱0  کشور، 
وابسته  بازنشستگی  به صندوق های  مالی معاش خود  تامین  و 

هستند.
کشوری  بازنشستگی  صندوق های  حساب  اگر  میان  این  در 
بدانیم،  بافته  جدا  تافته ای  را  آن ها  و  کرده  جدا  را  لشکری  و 
زیر  کشور  در  بگیر  مستمری  و  بازنشسته  جمعیت  بیشترین 
اصطالح  در  و  داشته  قرار  اجتماعی  تامین  سازمان  پوشش 
از  بیش  چیزی  می شوند:  خوانده  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

۳ و نیم میلیون نفر.
با  لشگری  و  کشوری  بازنشستگان  میان  اصلی  تفاوت 
بازنشستگان تامین اجتماعی البته نه در تعداد آن ها که در فرق 
خود  دریافتی  بازنشستگی  حقوق  میزان  در  که  است  فاحشی 
دارند. بر همین اساس در حالی که میانگین حقوق بازنشستگان 
کشوری در سال گذشته )۹8( دو میلیون و ۹00 هزار تومان 
و بازنشستگان لشگری سه میلیون و ۳00 هزار تومان بوده و 
به  نیز  جاری  سال  در  آن ها  برای  شده  تعیین  حقوق  میانگین 
ترتیب سه میلیون و 800 و چهار میلیون و 200 است؛ این رقم 
برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال گذشته یک میلیون 
و 400 هزار تومان بوده و انتظار می رود که در سال جاری نیز 

به نزدیک دو میلیون تومان برسد.
تورم  افزایش  نرخ 4۱ درصدی  به  توجه  با  اگرچه  رو  این  از 
در سال جاری و هزینه سبد معیشت خانوار )این نرخ در سال 
جاری نزدیک به 5 میلیون تومان تعیین شده( حقوق میانگین 
بازنشستگان کشوری و لشگری نیز کمتر از این رقم است اما 
تفاوت آن با رقم پایه برای بازنشستگان تامین اجتماعی تفاوت 
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از زمین تا آسمان است.
2۱ درصد افزایش یعنی هیچ!

شورای عالی کار در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری 
نمایندگان  نظر  بدون جلب  و  تاخیر  ماه  از یک  بیش  از  پس 
با  آن ها  مخالفت  علیرغم  و  کار  عالی  شورای  در  کارگران 
تعیین رقم یک میلیون و 850 هزار تومان به عنوان نرخ پایه 
و حداقل حقوق کارگران صرفا با افزایش 2۱ درصدی حقوق 
پایه کارگران برای سال ۹۹ موافقت کرد. این بدان معنی است 
که با احتساب حق سنوات، مسکن، حق اوالد، همسر و غیره 
به دو میلیون و 800 هزار تومان  حقوق یک کارگر معمولی 

در ماه می رسد.
آن  ناهماهنگی  از  جدای  مبلغ  این  با  کارگران  مخالفت  علت 
با واقعیت ها و شرایط اقتصادی جامعه، عدم رعایت ماده 4۱ 
قانون کار بود. بر اساس این قانون شورای عالی کار موظف 
است میزان حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به »درصد 
اعالم  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  طرف  از  که  تورمی 
یک  »زندگی  هزینه های  که  کند  تعیین  گونه ای  به  می شود« 
می شود«؛  اعالم  رسمی  مراجع  توسط  که  را  متوسط  خانواده 
تامین نماید. حال آن که رقم تعیین شده از سوی شورای عالی 
کار با نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی )4۱ درصد در پایان 
سال ۹8( و نرخ هزینه سبد معیشت خانوار )5 میلیون تومان( 

به هیچ وجه همخوانی ندارد.
این حداقل مزد کارگران از آن جهت مهم است که بر اساس 
بازنشستگان  حقوق  حداقل  اجتماعی  تامین  قانون   ۱۱۱ ماده 
دستمزد  نرخ  حداقل  از  نباید  سازمان  این  بگیران  مستمری  و 
نرخ  که  معنی  این  به  باشد.  کمتر  کارگران  برای  شده  تعیین 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و  بگیران  پایه دستمزد مستمری 
نیز در سال جاری همان یک میلیون و 850 هزار تومان است. 
با این تفاوت که این رقم برای بازنشستگان تامین اجتماعی و 
مستمری بگیرانش با اضافه کردن حق اوالد، مسکن، همسر و 

غیره تنها به دو میلیون تومان می رسد.
روشن است که این رقم به هیچ وجه در شرایط امروز اقتصاد 
را  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  هزینه های  کفاف  ایران 
نمی دهد. ضمن این که اساسا همین افزایش دستمزد نیز هنوز، 
تا هنگام نگارش این مطلب )24 خرداد ۹۹(، عملی نشده است.

سازمان  عامل  مدیر  ساالری  مصطفی  که  است  حالی  در  این 
تامین اجتماعی چندی پیش وعده داده بود که افزایش حقوق 
مستری بگیران و بازنشستگاه تحت پوشش این سازمان پس 

از تصویب دولت در آخر خرداد ماه سال جاری پرداخت شد.
اما بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران می گویند 
به  توجه  با  گذشته  سال  پایان  در  تورم  نرخ  که  است  چگونه 
اما  یافته  افزایش  درصد   4۱ مرکزی  بانک  آمار  آخرین 
آن  که  است؛  رقم  این  نصف  تنها  آن ها  میزان حقوق  افزایش 
هم هنوز پرداخت نشده است. این بدان معنی است که دستکم 
بار  برای چندمین  اجتماعی مجبور هستند  تامین  بازنشستگان 
از هزینه های خود در راستای برقراری تعادل میزان درآمدشان 
بکاهند تا جایی که احتماال دستمزد آن ها صرفا توان پرداخت 
هزینه  و  خانه  اجاره  مانند  ابتدایی  و  پایه ای  بسیار  هزینه های 

خدمات آب و برق و گاز و تلفن را خواهد داشت.
مشکل چیست؟

در حالی که بر اساس ماده 4۱ قانون کار نرخ سبد معیشت و 
نرخ تورم دو عامل اصلی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 

که به طور مستقیم بر تعیین حداقل دریافتی بازنشستگان تامین 
توجهی  اساسا در سال جاری هیچ  دارد، هستند؛  اثر  اجتماعی 
به این دو نرخ نشده و علیرغم تورم 4۱ درصدی حداقل نرخ 

دستمزد تنها 2۱ درصد افزایش یافته است.
به  اجتماعی  تامین  قانون   ۱۱۱ ماده  اگرچه  دیگر  سوی  از 
صراحت اعالم کرده که حداقل پایه حقوق مستمری بگیران و 
بازنشستگان این سازمان نباید کمتر از نرخ تعیین شده برای 
حداقل دستمزد کارگران باشد، همان افزایش 2۱ درصدی نیز 

برای بازنشستگان این سازمان در عمل اجرا نشده است.
و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون  رییس  بیات  اصغر  علی 
رعایت  عدم  به  اشاره  با  خود  اجتماعی  تامین  بگیر  مستمری 
قانون در این زمینه ۱7 خرداد ماه جاری از بی توجهی مسئوالن 
و دولت به »فشارهای کمرشکن اقتصادی و کوچک شدن سفره 

بازنشستگان و مستمری بگیران« انتقاد کرده بود.
علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران 
با اشاره  نیز اواسط خرداد ماه در همین زمینه  تامین اجتماعی 
بود:  گفته  کار  عالی  شورای  سوی  از  قانون  اجرای  عدم  به 
»پیشنهاد ما صرفا اجرای ماده 4۱ قانون کار است و این هیچ 
گونه نگرانی برای فردی ایجاد نمی شود.« به گفته او رقم پایه 
در  اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  دستمزد 
سال جاری باید دستکم به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد.

حقوق  سازی  همسان  اجرای  عدم  به  اشاره  با  همچنین  او 
بازنشستگان  دیگر  و  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  میان 
)اجرای  قانون  اجرای  لشگری(،  و  کشوری  )بازنشستگان 
توامان ماده 4۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی( 
را تنها راهی دانسته بود که تبعیض موجود میان بازنشستگان 
چرا  می برد.  میان  از  را  بازنشستگان  دیگر  با  اجتماعی  تامین 
که حتی با افزایش رقم پایه به دو میلیون و 800 هزار تومان 
حقوق  میانگین  از  تومان  میلیون  نیم  دستکم  رقم  این  هم  باز 

بازنشستگان کشوری کمتر خواهد بود.
در  تعهداتش  به  دولت  نکردن  عمل  اجتماعی  تامین  سازمان 
برابر این سازمان را دلیل اصلی ناتوانی خود در افزایش حقوق 
دولت  گزارش ها  اساس  بر  است.  کرده  عنوان  خود  اعضای 
هنوز  و  است  بدهکار  سازمان  این  به  تومان  میلیارد  هزاران 

بدهی خود را صاف نکرده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی 
»شاخص پشتیبانی« این سازمان در شرایط فوق بحرانی به سر 
می برد. به این معنی که در شرایطی که این شاخص باید حداقل 
6.۳7 باشد تا سازمان بتواند تعهدات مالی خود را عملی سازد؛ 
شاخص مورد نظر در شرایط فعلی 4.66 رسیده و این به آن 
برای  دولت  از سوی  نظر گرفته  در  رقم  است که حتی  معنی 
تخصیص به بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه امسال )50 
نیز کفاف تعهدات مورد نظر سازمان را  هزار میلیارد تومان( 

نخواهد داد.)۱(
این بحث ها و رقم بازی ها و متهم کردن دولت از سوی مدیران 
کمر  این  آن ها،  میانه  در  که  است  حالی  در  اجتماعی  تامین 
تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  ویژه  به  بازنشستگان، 
اجتماعی است که زیر بار فشار اقتصادی خم تر از آن چه هست 

خواهد شد.

پانوشت ها:
۱ - روزنامه فرهیختگان-کدخبر: ۳۹420
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چالش بزرگ قرن بیستم »زنده ماندن« بود، در حالی که در قرن 
حاضر چالش اصلی »بهبود کیفیت زندگی« در سه حیطه مهم؛ 
جسمی، روانی و اجتماعی است. در قرن بیست و یکم، قرنی 
گذشته  سال   66 مرز  از  جهان  افراد  برای  زندگی  به  امید  که 
است، بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت تا سال 20۳0 
جمعیت سالمندان در جهان به ۱6 درصد و در ایران به ۱7.5 
درصد خواهد رسید و تا سال 2050 تعداد سالمندان در جهان 
به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. به عبارتی هر سال حدود 5.2 
درصد به جمعیت پیر جهان افزوده می شود و با توجه به افزایش 
شمار سالمندان، لزوم توجه به کیفیت زندگی آنها بیش از پیش 

اهمیت پیدا می کند.
اما جمعیت پیر یا سالمندان به چه  کسانی گفته می شود؟

به آن برحسب زمان و  بوده و ورود  امر نسبی  سالمندی یک 
اما طبق  مکان متفاوت است، سالمندی فرآیندی زمانی است 
ترتیب در سه گروه  به  بهداشت جهانی سالمندان  نظر سازمان 

سنی جای می گیرند:
ـ سالمند جوان؛ 60-74 سال

ـ سالمند؛ ۹0 - 74 سال

ـ سالمند پیر؛ ۹0 سال به باال
دوره ی سالمندی آخرین دوره ی حیات آدمی است و با گذشتن 
بروز  سبب  سالمندی  می شود.  آغاز  سالگی  از 60  انسان  سن 
تغیراتی در انسان از جمله تغییر در توانایی جسمی، روحی و 
ادراکی و روابط اجتماعی یک انسان را در طول زمان نمایان 
تحوالت  دچار  سن،  افزایش  موازات  به  سالمندان  کند.  می 
جسمی و روانی متعددی می شوند که معموال کامال متفاوت با 

احواالت دوران جوانی و میانسالی شان است.
هدف از زندگی سالمندان فقط داشتن عمر طوالنی و زنده بودن 
نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها نیز مهم است. از این رو 
داشتن  نیازمند  ابتدا  در  سالمندان  زندگی  کیفیت  بردن  باال 

اطالعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنها است. 

حفظ کرامت و احترام
در سال های پایان زندگی، مفهوم کرامت، به یک مفهوم ذهنی 
تاثیر  تحت  و  مربوط  شایستگی  احساس  به  و  می شود  تبدیل 
موقعیت ها یا اعمال دیگران قرار می گیرد. به طور کلی مفهوم 
کرامت به دو شکل تعریف می شود: شکل نخست کرامتی است 
که به هر فرد به ارث می رسد و تحت عنوان »حس شخصی« 
دوم  شکل  نمی رود،  بین  از  شرایطی  هیچ  در  و  دارد  وجود 
کرامتی است که به شرایط مربوط به سالمندی یا بیماری است 
که با تضعیف و یا تهدید جنبه های فردی و اجتماعی به وجود 

می آید که می تواند کرامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد. 
در  که  نیست  این  فقط  سالمندان،  قبال  در  اخالق  از  مقصود 
این ها  از  مهم تر  بدهیم،  آنها  به  را  خود  جای  مترو  یا  اتوبوس 

راه های امروزی برای تکریم موسپیدان  	
اجتماعی

 روناک فرجی
شاعر و مترجم



24

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، تیر ۱۳۹۹

شماره ۱۱0

زیست  و چگونگی  انسانی  کرامت  به  آشکار  و  عمیق  احترام 
آنها به عنوان سالمند است.

احترام،  سالمندان:  در  کرامت  احساس  ارتقادهنده  عوامل  از 
برقراری ارتباط  مناسب، رعایت حریم خصوصی و رازداری، 
حفظ استقالل و ارائه مطلوب، مکان و سرپناه مناسب، خدمات 
اجتماعی و بهداشتی و خدماتی دیگر از این دست است. از طرف 
دیگر عوامل تهدیدکننده کرامت در سالمندان شامل: بی احترامی 
به آنان و برقراری ارتباط نامطلوب، نادیده گرفتن نیازهایشان 
به استقالل و تصمیم گیری، سپردن آنها به خانه سالمندان و دور 
کردن شان از محیط خانه و خانواده و ارائه نامناسب خدمات، 
نداشتن حریم خصوصی، ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره، 

بازنشستگی و وابستگی اقتصادی می شوند.
را  کالم شان  سالمندان  با  همراهی  و  هم صحبتی  در  افراد  گاه 
نیستند  قائل  ارزش  صحبت هایشان  برای  و  نمی کنند  حفظ 
جدی  و  طردشدگی  احساس  انزوا،  دچار  را  سالمندان  این  و 
گرفته نشدن می کند. گاه شاهد فریاد کشیدن بر سر پدر یا مادر 
سالخورده در اثر غفلت از انجام کاری یا دعوا بر سر تصاحب 
هنگامی  فرزندان  برخی  لحظه شماری  هستیم.  والدین  اموال 
عهده  بر  را  سالخورده خود  مادر  و  پدر  نگهداری  اجبار  به  که 
گرفته و با اندک تأخیر فرزند دیگر برای بردن مادر از خانه اش 
بی تاب می شوند، یا پیرزن سالخورده ای که در خانه دخترش به 
از نشان دادن مادر  او حاال  ثمره زندگی  اما  اجبار ساکن شده 
در میهمانی دوستانه خود طفره می رود و آن را کسر شأن خود 

می داند از دیگر موارد مشابه هستند.
بر اساس گزارش سازمان بهزیستی کشور، خشونت روانی به 
عنوان یکی از مهم ترین خشونت های رایج در سالمند، آزاری 
و  اذیت  مداوم،  لفظی  بی احترامی  همچون  مصادیقی  شامل 
مورد  سالمند،  نداشتن  دوست  مانند  متداول  تهدیدهای  آزار، 
پسند نبودن، دشنام دادن، تمسخر و استهزاء سالمند در جمع، 
به  نسبت  توجهی  بی  دیگران،  با  ارتباط  برقراری  ممنوعیت 
نیازهای جسمانی، اجتماعی و روانی سالمند است که سالمت 
احساساتی  بروز  موجب  و  می اندازد  مخاطره  به  را  آنها  روانی 
به  اعتماد  نداشتن  خود،  زندگی، سرزنش  به  بی میلی  همچون، 
درماندگی،  و  ناامیدی  یأس،  احساس  مثبت،  نگرش  و  نفس 
حقارت،  احساس  گناه،  احساس  اضطراب،  مردم،  از  ترس 
احساس عدم شایستگی و خود ارزشمندی و نهایتًا کناره گیری 

سالمندان می شود.
نقص کرامت فردی به اختالل در کیفیت زندگی منجر می شود، 
بنابراین بسیار الزم است که بیش از پیش به سالمندان توجه و 
محبت ابراز کنیم تا احساس سربار یا اضافی بودن نکنند. باید 
زمانی را به آنها علیرغم مشغله زیاد و یا خستگی اختصاص داد 
و همچنین در تصمیمات مهم زندگی با آنها مشورت کنیم و در 

صورت لزوم از تجارب مفیدشان بهره ببریم.

رفتار اجتماعی
در  مثبت  رویداد  یک  غربی  کشورهای  در  سالمندی  امروزه 
امنیت و مشارکت  با سالمتی،  باید  به شمار می آید که  زندگی 
جهانی  سازمان  این رو  از  باشد.  همراه  سالمندان  اجتماعی 
عنوان  به  را  سالمندان  اجتماعی  مشارکت  افزایش  بهداشت 

سالمندی  پدیده  از  جوامع  نگرانی  مقابل  در  موثر  راهکاری 
پیشنهاد کرده است. مشارکت اجتماعی فرایند مداخله آگاهانه، 
داوطلبانه و گروهی افراد با توجه به عالیق شان در فعالیت های 
با  اجتماعی شان  روابط  در  سالمندان  اگر  است.  اجتماعی 
خانواده، دوستان، بستگان و همکاران حمایت دریافت کنند و 
بدانند هم صحبتی دارند، بسیار در حفظ سالمتی شان موثر است 
منزوی  افراد  از  دیرتر  را  آلزایمر  عالیم  پزشکان  نظر  طبق  و 
بهداشت  بهترین راه حفظ  از خود نشان می دهند.  و گوشه گیر 
باال است،  افسردگی که مشخصه ی سنین  از  اجتناب  روانی و 
فکر  به  و  اجتماعی  انزوای  است،  اجتماعی  فعالیت های  ادامه 
فرو رفتن، محتمل ترین راه ایجاد افسردگی و زوال عقل است. 
بنابراین هرنوع فعالیت اجتماعی که منجر به فعالیت و گفتگو با 
افراد باشد اعم از پیاده روی، خرید، ورزش دسته جمعی، مهمانی، 
پیک نیک و مسافرت می تواند فعالیت اجتماعی سالمند را در 
موقعیتی خوب و نسبت رضایت مندی سالمندان را ارتقا بدهد.

روانی،  و  جسمی  مشکالت  افزایش  و  سن  افزایش  با  معموال 
دشوار  نیز  زندگی  از  رضایت  از  باالتری  درجات  به  دستیابی 
در  مهمی  نقش  سالمندان  زندگی  نحوه  بین  این  در  می شود، 
رضایتمندی آنها ایفا می کند. به نظر می رسد عوامل اقتصادی، 
تحت  را  زندگی  از  رضایت  وضعیت  فرهنگی،  و  اجتماعی 
الشعاع قرار می دهند. در تحقیقات محققین این حوزه، میانگین 
نمره رضایت از زندگی در گروه سالمندان ساکن منازل به طور 
معناداری بیشتر از گروه سالمندان مقیم خانه ی سالمندان بود. 
شوربختانه این روزها فرزندان به دلیل شرایط سخت اقتصادی 
و نداشتن فضا و توان مناسب برای نگهداری والدین خود در 
دوران سالمندی، آنها را یا در خانه هایشان با یک پرستار تنها 
رنج  می فرستند.  سالمندان  خانه  ی  به  را  آنها  یا  و  می گذارند 
درد  سالمندان  از  بسیاری  برای  تنهایی  و  شدن  گرفته  نادیده 
جانکاهی است و این حس را در آن ها تقویت می کند که ناتوان 
و طرد شده اند. بسیاری از سالمندان این رنج را تجربه می کنند 
چرا که به دنبال بازنشستگی، ترک منزل توسط فرزندان، فوت 
یکی از زوجین و ابتالء به برخی بیماری های جسمی و روانی 
جامعه  و  افراد  با  ارتباطشان  دامنه ی  باطنی شان  میل  علی رغم 
سرباری،  احساس  دوره ای  هر  از  بیش  آنها  و  می شود  کمتر 

تنهایی و ناتوانی می کنند.
حسام الدین عالمه، سرپرست دبیرخانه ی شورای ملی سالمندان 
اینکه  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  کشور 
در  هنوز  آنها  تکریم  عدم  و  سالمند آزاری  بومی  شاخص های 
کشور تعریف و تدوین نشده است،  گفت: »هیچ پیمایشی تا 
باید  و  نشده  انجام  سالمندآزاری  درباره ی   در کشور  حال  به 
جنبه های حقوقی مختلف مربوط به سالمندی در حوزه خانواده 
نگهداری سالمندان همچنین در خصوص حضورشان  و مراکز 
انجام  بدون  که  چرا  کنیم  رصد  را  اجتماعی  فضاهای  در 
ابعاد  به  نمی توان  فرهنگی،  و  آموزشی  اجتماعی،  فعالیت های 

قانونی پرداخت«.
و  کرامت  حفظ  گرفت  نظر  در  باید  پایانی،  سخن  عنوان  به 
احترام به سالمندان، به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد و 
تنها به برخی رفتارهای روزمره و کلیشه ای که در جوامعی چون 

ایران بسیار مرسوم است، خالصه نمی شود.
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و  پویا  ساختاری  باید  و  ندارد  مشخصی  متولی  سالمندی  امر 
مدت،  دراز  برنامه های  با  دستگاه ها  تا  بیاید  وجود  به  منعطف 
میان مدت و کوتاه مدت برای ارتقای تکریم و منزلت سالمندی 
و فرهنگ سازی در این حوزه فعال شوند. این ها سخنان دکتر 
حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 
سالمندی  و  فردی  سالمندی  امر  دو  تفکیک  ضمن  او  است. 
مطلوب  امری  سالمندان  تعداد  »افزایش  که  می گوید  جمعیت 

است اما افزایش درصد سالمندان امری نامطلوب است.«
ماهنامه خط صلح در این شماره و با تمرکز بر امر سالمندان به 
سراغ دکتر عالمه رفته است. حسام الدین عالمه مدتی را مدیر 
کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارتخانه بهداشت 
بوده و سابقه فعالیت دانشجویی در جایگاه دبیر انجمن اسالمي 

دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی را دارد. 
در این گفتگو، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با توضیح 
»سامانه محیط دوستدار سالمند« از پایلوت شدن شهر اصفهان 
برای این موضوع خبر داده و می گوید که »یک مطالعه تطبیقی 
شدن  تبدیل  اجرایی  فرآیند  و  سالمند  دوستدار  شاخص های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  سالمند  دوستدار  شهر  به 
مدیریت  با  تهران  شهرداری  و  اصفهان  بهزیستی  اصفهان، 
دبیرخانه شهرداری اصفهان به وجود آمده« و قرار است کتاب 
این تحقیق که »شامل مطالعه تطبیقی، تعریف محیط دوستدار 
سالمند، شاخص های محیط دوستدار سالمند و چگونگی فرآیند 
مختلف  منطقه  پنج  در  سالمند  دوستدار  محیط  طرح  پایلوت 

شهر اصفهان« است در تیرماه منتشر شود. بنا به گفته ی دکتر 
عالمه که خواهان توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه به امری 
برای  الگویی  می تواند  امر  این  و  کتاب  این  است،  سالمندی 
که  می گوید  همچنین  عالمه  حسام الدین  بشود.  استان ها  سایر 
باید بتوان در فرصت پنجره ی جمعیتی و تا زمانی که وضعیت 
رو  پیش  بیست سال  تا  ده  در  نشده،  بدل  بحران  به  سالمندی 
زیرساخت هایی فراهم بشود تا »وقتی که آن بیرون زدگی هرم 
سالمندی  به سنین  است  میان سالی  در سنین  االن  جمعیتی که 
به جامعه  منزلت  نهایت  با  بدون مشکل   بتواند  رسید، کشور 

سالمندی خدمت ارائه بدهد.«
شورای  دبیرخانه  رئیس  عالمه،  با حسام الدین  گفتگو  مشروح 
از نظرتان  با ماهنامه خط صلح در ذیل  ملی سالمندان کشور 

می گذرد: 

انتظار    ایران  در  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  به  توجه  با 
می رود نسبت جمعیتی سالمندان در کشور افزایش یابد. آیا 
برای  آیا  و  دارد؟  وجود  »سالمند«  برای  مشخصی  تعریف 
سالمندی تعریف حقوقی مشخصی در قوانین در نظر گرفته 

شده است؟

تعریف سالمندی براساس معیار فعلی سازمان جهانی بهداشت 
اعتباری  و  قراردادی  تعریف  این  منتهی  است.  سالگی  شصت 
مختلف  کشورهای  در  منعطف  صورت  به  می تواند  که  است 
به  امید  معموال  که  آفریقایی  کشورهای  در  مثال  بکند.  فرق 
به  باالی پنجاه و پنج سالگی  زندگی کمتری وجود دارد، سن 
سن  یافته  توسعه  کشورهای  در  و  است  سالمندی  سن  عنوان 
شصت و پنج سالگی و به صورت متوسط در جهان سن شصت 
سالگی. در ژاپن داده هایی وجود دارد که محققان شان به خاطر 
افزایش کارایی، اعتماد جامعه ی سالمندی و کارآمدی شان در 
بحث کسب و کار و اقتصاد، سن باالی هفتاد سالگی را توصیه 
به عنوان سن سالمندی در نظر گرفته شود. چون  کرده اند که 
این تعریف و درنظر گرفتن هفتاد سالگی، به سال های کار و 

 حسام الدین عالمه؛ 	
سازمان ملی سالمندی در کشور نداریم

گفتگو 

گفتگو از سیامک مالمحمدی
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بنابراین  اقتصاد کمک می کند.  در عرصه  بودن  فعال  و  تولید 
باالی  سن  عموما  ما  کشور  در  است.  قراردادی  امر  یک  این 
شصت سالگی مالک قرار می گیرد. البته دستگاه هایی در کشور 
می دهند.  قرار  را مالک  سالگی  پنج  و  که سن شصت  هستند 
را  سالگی  شصت  سن  سالمندی  ملی  شورای  دبیرخانه  منتهی 

طبق تعریف جهانی به عنوان سن سالمندی قرار داده است. 

با توجه به تعریفی که ذکر کردید، از نظر آماری جمعیت   
سالمندان در ایران چقدر اعالم شده و یا برآورد می شود؟

به  می تواند  شما  هستند.  مبنا  داده های  ما  داده های  از  بعضی 
صورت روزانه آمار ملی را داشته باشید. سازمان های مختلف 
ثبت احوال و مرکز آمار فعالیت دارند. بنا بر آمار، حدود هشت 

میلیون و چهارصد هزار سالمند در کشور وجود دارد. 

را    سالمند  که  ناسنجیده  تصورات  از  بسیاری  برخالف 
یک  را  سالمند  نظران  صاحب  می پندارند،  جامعه  سربار 
خصوص  این  در  شما  نظر  می دانند.  اجتماعی«  »سرمایه 

چیست؟

و  داریم  فردی  سالمندی  یک  ما  که  بدهم  توضیح  است  الزم 
افزایش  فردی  سالمندی  مقوله  در  جمعیت.  سالمندی  یک 
تعداد سالمندان بدون در نظر گرفتن وزن آن ها نسبت به سایر 
گروه های سنی و به عبارتی بدون در نظر گرفتن درصد سالمندان 
نسبت به سایر گروه های سنی مورد توجه قرار می گیرد. مقوله ی 
سالمندی فردی امر بسیار مبارکی است. یعنی هر چه قدر امید 
تعداد سالمندانی که  قدر  پیدا کند، هر چه  افزایش  به زندگی 
به این مرحله از زندگی رسیده اند بیشتر باشد و در حقیقت هر 
چه قدر سالمندی فردی افزایش پیدا بکند برای یک جامعه امر 
مبارکی است. این امر محصول پیشرفت دانش بشر مخصوصا 
در حوزه ی سالمت و سبک زندگی و پیشرفت رفاه و ارتقای 
رفاه  و  توسعه  محصول  عنوان  به  و  سالمندی  مراقبتی  خود 
عنوان  تحت  وقت ها  بعضی  که  چیزی  آن  می شود.  محسوب 
بحران از آن نام برده می شود یا موجب هراس سیاست گذاران 

می تواند باشد، بحث سالمندی جمعیت یک کشور است. 
در بحث سالمندی جمعیتی، ما با درصد و وزن گروه سالمندان 
به سایر گروه ها طرف هستیم. یعنی آن چه که آن جا  نسبت 
متاثر  که  است  موالید  نرخ  کاهش  می دهد،  نشان  را  خودش 
مشکالت  خانواده ها،  آورِی  فرزند  تعداد  و  ازدواج  کاهش  از 
به  زیاد  مهاجرت  به  مربوط  مشکالت  و  ناباروری  به  مربوط 
خارج از کشور است. این مسئله است که نامطلوب است. این 
تعداد  در جامعه کم می شود.  پانزده سال  زیر  افراد  که درصد 
پیدا  کاهش  جمعیت  رشد  و  می شود  کم  بچه ها  آمدن  دنیا  به 
می کند. و باعث می شود که تعداد آن جمعیت سالمند فردی به 
چشم بیاید. یعنی چون جایی تولد فرزند را کم داریم، وزن و 
درصد سالمندان باال می رود و این امر مطلوبی نیست. این ربطی 
به افزایش عمر یک سالمند و تعداد آن ها ندارد. افزایش تعداد 
سالمندان امری مطلوب است. افزایش درصد سالمندان امری 

نامطلوب است. 
اما در مورد بحث سربار خواندن سالمندان. سالمندی یک مرحله 
سالمند  این  دارد.  هم  فراوانی  مثبت  نکات  است.  زندگی  از 
سال های سال در خدمت تولید جامعه بوده و در فرصت پنجره 
جمعیتی برای اقتصاد عامل مولد و عامل تولید بوده است. به 
مصرف  دارد  را  است  کرده  ذخیره  خود  که  چه  هرآن  عبارتی 
می کند. کاشته است که االن دارد برداشت می کند. این بخشی 

از زندگی است. جامعه نسبت به فرد سالمند این دین را دارد که 
شرایط بهینه و مناسب را برای این مرحله از زندگی او فراهم 
ارزشمندی  بسیار  تجارت  واجد  سالمند  که  این  ضمن  بکند. 
است که هم در حوزه ی کاربردی، هم در حوزه ی دانشی قابل 
یک  سالمند  فرهنگی،  و  اجتماعی  مسائل  در  است.  استفاده 
سرمایه ارزشمند برای ارزش ها، سنت ها و به عنوان یک سرمایه 
فرهنگی اجتماعی هم مورد توجه است. از این رو این حرف که 
سالمند، سربار است، امری کامال اشتباه است. چنین مسئله ای 
وجود ندارد. ضمن این که در ظرف پنجره جمعیتی می گویند، 
سود دوم جمعیتی و این به خاطر همین است که سالمندی که 
سود  می کرده،  تولید  داشته،  فعالیت  سن  اول  سود  مرحله  در 
می کرده،  کمک  کشور  به  اقتصادی  نظر  از  و  می کرده  ایجاد 
وقتی وارد سن سالمندی می شود، مدیریت سرمایه را بلد است. 
او تجارب اقتصادی دارد، و سرمایه خودش را سرمایه گذاری 
می کند تا جوانان فعال جسمانی و نیروی فعال کار بتوانند از 
سرمایه ی فرد سالمند استفاده کنند. بنابراین سالمند در دوران 
موثر  تجاری  و  اقتصادی  بحث های  در  می تواند  هم  سالمندی 
باشد. عالوه بر آن بحث های اجتماعی، فرهنگی است که وجود 

یک سالمند نعمت بسیار مبارکی برای جامعه است. 

وضعیت منزلت و احترام اجتماعی سالمندان در ایران را   
انجام  درست  فرهنگ سازی  آیا  می کنید؟  ارزیابی  چطور 
نگهداری،  در  تسهیالت  مانند  پشتیبان  قوانین  یا  می شود 
ایشان،  اداری  امور  تسهیل  آزاری،  سالمند  جرم انگاری 

بیمه های درمانی و ... در این زمینه وجود دارد؟

ما از نظر پایه ی سالمت امکانات خوبی در کشور داریم. همه ی 
افراد حداقل از نظر خدمات بستری تحت پوشش بیمه سالمت 
بیمارستان های دولتی، خدمات  به هر حال در  رایگان هستند. 
مثل  دیگر  حوزه های  در  می گیرد.  سالمندان صورت  به  خوبی 
شهرداری ها هم سراهای محله و کارت های تکریم سالمندی را 
داریم. البته در استان های مختلف در برهه های تاریخی مختلف 
برای تکریم  مثبتی  فراز و نشیب هایی داشته ایم. ولی گام های 
سالمندان به صورت عملی و کاربردی انجام شده و می شود. در 
حوزه ی سالمندی، سازمان بهزیستی متولی سالمندان آسیب پذیر 
و اقشار کم برخوردار است. حدود هفتصد هزار سالمند به نوعی 
تحت پوشش مراکز سالمندی هستند. ما در کمیته ی امداد هم 
به  بازنشستگی  صندوق های  داریم.  پوشش  تحت  سالمندان 
عنوان مثال صندوق بازنشستگی امید که صندوق بازنشستگی 
کشوری است، خدماتی را ارائه می دهد. در سازمان بهزیستی 

خدماتی را به سالمندان ارائه می دهند. 
مراکز روزانه ی سالمندی در بهزیستی خدماتی را ارائه می دهند 
توانمندسازی  و  مشارکت  افزایش  راستای  در  این ها  همه  که 
به  اعتماد  تا  است  سالمندان  اجتماعی  مشارکت  و  سالمندان 
نگاه کار  این  با  مراکز  این  بدهند.  افزایش  را  نفس سالمندان 
می کنند و تالش می کنند که اوقات فراغت آن ها را پر بکنند. 
منتهی واقعیت این است که اگر ما آن هشت میلیون و چهارصد 
هزار نفر را بخواهیم درنظر بگیریم، بخشی زیادی از آن ها تحت 
سالمندی  ملی  سازمان  یک  ما  نمی گیرند.  قرار  کامل  پوشش 
در کشور نداریم. دبیرخانه شورای ملی سالمندی یک جایگاه 
سیاست گذاری، هماهنگی بین بخشی و نظارت راهبردی دارد. 
بنابراین باید بخش ها یا قسمت هایی که در دستگاه های مختلف 
در حوزه ی سالمندی فعال هستند و یا این نیاز وجود دارد که 
در دستگاهی فعال بشوند، تحت نظارت یک ساختار هم عرض 
به نام دبیرخانه شورای ملی سالمندی بدون این که نیاز به یک 
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ساختار بروکراتیک و اداری جدید باشد، با هم هماهنگ شده و 
مورد توجه و اهتمام قرار بگیرند. و این ها از طریق و با کمک 
که  بخش  این  در  سالمندی  ملی  شورای  دبیرخانه  حمایت  و 
طبیعتا شاید یک دستگاه بزرگ و یک وزارتخانه بزرگ جزو 
اولویت های برنامه ای و بودجه ای آن نباشد، بتوانند نقش خود 
را ایفا بکنند. یکی از موضوعات مورد توجه هم می تواند همین 
بحث تکریم سالمندی و فرهنگ سازی ارتقای منزلت سالمندی 
امر  امر فرهنگ و  نداریم.  باشد. ما که سازمان ملی سالمندی 
بین  و  دستگاهی  بین  وجهی،  چند  امر  یک  هم  منزلت  تکریم 
بخشی است. متولی مشخص ندارد. بنابراین باید ساختاری پویا 
و منعطف به وجود بیاید و یا کمک بکند به این که دستگاه های 
فرهنگی ما و دستگاه های نهادهای عمومی مثل شهرداری ها، و 
صندوق های بازنشستگی، بیایند و برنامه های منسجم و حساب 
شده دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدتی برای ارتقای تکریم 
و منزلت سالمندی و همین طور فرهنگ سازی برای این کار 
ارتباط  مهدکودک،  دوران  در  مثال  بتوانیم  تا  بکنند  تدوین 
بین پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها را با نوه ها فراهم بکنیم. در 
دوران مدارس متون آموزشی و مهارت های ارتباطی با سالمند 
و  زن  یک  که  زندگی  مهارت های  در  و  بدهیم.  آموزش  را 
عبارتی  به  شود.  ذکر  مسئله  این  می شود،  داده  آموزش  شوهر 
این امر یک امر فرا دستگاهی است که احتیاج به برنامه ریزی 
دارد. بودجه ی راهبری امور سالمندی به دبیرخانه شورای ملی 
سالمندی از طرف سازمان برنامه بودجه اختصاص پیدا بکند تا 
برنامه منسجمی  را هدایت و راهبری کرد و  این موارد  بشود 

برای آن طراحی کرد. 

دو مسئله در اینجا مطرح است. یکی بحث خانه سالمندان   
و محلی است که سالمندان سال های پایانی شان را در آن 
بگذارنند که می بایستی استانداردهای درستی داشته باشد. 
مسئله دیگر هم فضاهای عمومی و شهری است. این فضاها 
تا چه حد برای سالمندان مناسب سازی شده و ما در ایران تا 

چه حد در این زمینه ها موفق بودیم؟

سالمندی  روزانه ی  و  شبانه روزی  اقامتی  مراکز  اول  مورد  در 
تحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی است. چون 
حوزه  از  که  اطالعی  من  نداریم.  اجرایی  حوزه ی  به  ورود  ما 
برای  اخیر  سال های  در  که  است  این  دارم  آن ها  عملکردی 
استانداردسازی مراکز، ارتقای سرانه سالمندان نگهداری شونده 
در مراکز بهزیستی، شفافیت قراردادهای مالی و ارتقای کیفیت 
زندگی سالمندان در مراکز اقامتی برنامه ریزی های خوبی شده 
است. اما به هر حال جزئیات اجرایی این و آمار را که البته آمار 
زیادی هم نیست ندارم. واقعیت این است که تعداد بسیار کمی 
از سالمندان ما در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند. ولی به 
هر حال وضعیت، وضعیت مناسبی است. شما این را می توانید 
شدگان  فوت  و  مبتالیان  آمار  ببینید.  نیک  عملی  صورت  به 
کرونا در مراکز اقامتی سالمندی سازمان بهزیستی در ایران را 
با مراکز اقامتی کشورهای پیشرفته و غربی مقایسه بکنید. اما 
نفریه معاون  از دکتر  به روز را می توانید  باز جزئیات و آمار 

توانبخشی سازمان بهزیستی بگیرید.
اما در مورد موضوع دوم و بحث مناسب سازی محیطی سالمند. 
توسط واحد مناسب سازی سازمان بهزیستی، چه برای معلوالن 
و چه برای سالمندان، اقدامات خوبی با همکاری شهرداری ها و 
ادارات کل بهزیستی استان ها صورت گرفته است. اما در مورد 
مناسب سازی مخصوص سالمندان و محیط دوستدار سالمند که 
نزدیک به دو دهه است که در جهان شکل گرفته و شاخص های 

سامانه ی  عضویت  به  شهرها  آن  براساس  و  دارد  بین المللی 
اقدامات  که  بگویم  باید  می آیند،  در  سالمند  دوستدار  محیط 
ده  حدود  بهزیستی های  و  شهرداری ها  در  زیادی  پراکنده ی 
استان در کشور صورت گرفته است. ولی متاسفانه هنوز هیچ 
شهری از شهرهای ایران به عضویت شهرهای محیط دوستدار 
سالمند درنیامده است. ما کار را از اصفهان شروع کردیم و شهر 
اصفهان از سال گذشته با عنوان شهر پایلوت محیط دوستدار 
سالمند انتخاب شد. یک مطالعه ی تطبیقی شاخص های دوستدار 
سالمند و فرآیند اجرایی تبدیل شدن به شهر دوستدار سالمند 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بهزیستی اصفهان و 
شهرداری تهران با مدیریت دبیرخانه شهرداری اصفهان به وجود 
تعریف  تطبیقی،  مطالعه  شامل  که  تحقیق  این  کتاب  و  آمده 
سالمند  دوستدار  محیط  شاخص های  سالمند،  دوستدار  محیط 
در  سالمند  دوستدار  محیط  طرح  پایلوت  فرآیند  چگونگی  و 
پنج منطقه مختلف شهر اصفهان است، آماده شده و در تیرماه 
آماده چاپ می شود. این امر الگویی می شود برای این که سایر 
استان های ما هم طبق محتویات این کتاب و فرآیندهای محیط 
دوستدار سالمند بتوانند این اقدامات را انجام بدهند. البته این 
مداخالتی که صورت می گیرد به هر حال مداخالت هزینه بری 
شاخص های  همین  باید  و  داریم  را  تحریم  شرایط  ما  است. 
با وضعیت  متناسب  و  بکنیم  بومی  را  سالمند  دوستدار  محیط 
پایه، متوسط  به سه گروه  اقتصادی و زیرساخت های خودمان 
بر  را  خودمان  اقدامی  مداخالت  فعال  و  بکنیم  تبدیل  عالی  و 
آن گروه پایه و ضروری متمرکز بکنیم تا محیط برای زندگی 
سالمندان در عرصه های مختلف اعم از حمل و نقل، سمت ها 
اجتماعی و  اجتماعی، سالمت، مسائل فرهنگی و  و مشارکت 
به  مختلف  در حوزه های  و فضای مجازی  فناوری  حوزه های 
وجود بیاید تا در حقیقت بتوانیم محیط دوستدار سالمند را برای 

سالمندان فراهم بیاوریم. 

در پایان اگر نکته ای دارید که الزم می دانید گفته شود   
بفرمایید.

تاکید می کنم که ما یک ساختار هرمی و ثابت برای مدیریت 
متمرکز موضوع سالمندی نداریم. این دبیرخانه برای اولین بار 
نقشه ی  و  راه  نقشه ی  در حقیقت  نهادی سالمندی که  نگاشت 
با  می خواهد  می کند.  تدوین  را  است،  کشور  سالمندی  جامع 
موضوعات،  خدمات،  قانونی،  موارد  دستگاه ها،  همه ی  کمک 
چالش ها و راهکارهای اساسی حوزه ی سالمندی را مورد احصا 
چه  در  که  دریابیم  تا  کند  پیدا  دسترسی  آمارش  به  داده  قرار 
یا  است  قانونی  حوزه ی  در  که  این  داریم.  خالء  حوزه هایی 
یا  است  ساختاری  و  نهادی  حوزه ی  در  برنامه ای.  حوزه  در 
شاخص هاست  و  استانداردها  حوزه ی  در  بودجه.  حوزه ی  در 
بکنیم.  مدیریت  را  حوزه  این  بتوانیم  تا  دیگر.  حوزه ی  در  یا 
این احتیاج به توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه و برنامه های 
ذیل سند ملی سالمندی دارد تا بشود در فرصت پنجره جمعیتی 
ما  نشده،  تبدیل  بحران  به  سالمندی  وضعیت  که  زمانی  تا  و 
زیرساخت ها را برای این فرصت ده، بیست ساله ای که پیش رو 
داریم فراهم بکنیم تا وقتی که آن بیرون زدگی هرم جمعیتی که 
االن در سنین میان سالی است به سنین سالمندی رسید، کشور 
بتواند بدون مشکل  با نهایت منزلت به جامعه سالمندی خدمت 

ارائه بدهد. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.   
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سونامی سالمندی در ایران؛ هشداری برای نظام سالمت 	
اجتماعی

مجید زارعی
مشاور و نایب دبیر اتحادیه روان شناسی و مشاوره ایران

پیری جمعیت یک  است،  پیر شدن  حال  در  به سرعت  جهان 
فرایند شناخته شده تحت عنوان انتقال جمعیتی است و ساختار 
سنی جمعیت از گروه جوان به سمت گروه سالمند تغییر پیدا 
می کند. سالمندي بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهاني عبور 
از مرز شصت سالگي است و براي تمام افرادي که از حوادث 
را  میان سالي  و  جواني  و  برده اند  در  به  سالم  جان  اتفاقات  و 
واقع  در  مي کند.  پیدا  تحقق  دوران  این  گذاشته اند  سر  پشت 
سالمندي بخشي از روند طبیعي زندگي انسان محسوب مي شود 
و گذشت زمان، بیماري ها، مشکالت جسمي و روحي و شرایط 

محیطي از عوامل موثر بر این روند هستند.
سالمندان  جمعیت  شدن  اضافه  و  انسان ها  عمر  طول  افزایش 
سالخوردگِی  و  بوده  جدید  قرن  خوب  دستاوردهای  از  یکی 
روبرو  آن  با  بشری  جوامع  برخی  که  است  پدیده ای  جمعیت 
شده و یا خواهند شد. براساس نظریات سازمان بهداشت جهانی 
به  منجر  که  است  بهداشتی  شرایط  بهبود  از  ناشی  پدیده  این 
پیشگیری از بیماری ها و در نهایت افزایش امید به زندگی شده 

است.
بهداشتی  بنابراین سالخوردگِی جمعیت در واقع یک موفقیت 
کنترل  برای  مناسب  برنامه ریزی  عدم  صورت  در  که  است 
شد.  خواهد  تبدیل  بزرگ  چالش  یک  به  سالمندان،  سالمت 

چالش های  حاضر  عصر  در  زندگی  سال های  افزایش  مسلما 
به طریقی می توان گفت در  به وجود آورده است.  را  فراوانی 
کاهش  موجب  پزشکی،  و  علمی  پیشرفت های  فعلی  زمانه ی 
میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی شده است به طوری 
افراد  نفر از جمعیت جهان را  که امروزه حدود 700  میلیون 
این  تا سال 202۱  باالي 60 سال تشکیل مي دهند و  سالمند 

رقم به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید.
چندان  جمعیت  پیری  معضل  از  کردن  صحبت  امروزه  شاید 
سالمندی،  اجتماعی  مسئله ی  اما  نباشد.  توجه  قابل  و  ملموس 
این مسئله  از بحران های آینده کشور محسوب می شود.  یکی 
در حال حاضر علت های متعددی دارد. در صورت ادامه ی روند 
تبعات  کشور  ساله   ۳0 افق  در  جمعیت  سالمندی  علل،  این 
دنبال خواهد  به  ناپذیری  اقتصادی جبران  و  اجتماعی  امنیتی، 

داشت.
مسکن  و  نفوس  عمومي  سرشماري  اساس  بر  ما  کشور  در 
باالي 60 سال حدود 6/6 درصد کل  در سال 75 سالمندان 
جمعیت را شامل مي شدند و براساس سرشماري سال 85 این 
میزان به حدود ۳/7 درصد رسیده است و پیش بیني مي شود تا 

سال ۱42۹ به ۹/24 درصد برسد.
حدود ۱0 سالی است که موضوع سالمندی در ایران جدی شده  
است و هرم جمعیتی تعداد اندکی از مسئوالن را نگران کرده  
است، آن ها از خانواده های جوان انتظار فرزندآوری دارند اما 
و  پای  دست  اقتصادی  بحران های  می گویند  امروز  جوان های 
البته  و  خانواده  تشکیل  در  را  آن ها  جسارت  و  بسته  آن ها 
فرزند آوری کم کرده  است، حاال بماند که در بین بیشتر جوان ها 
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حتی اگر وضعیت اقتصادی خوبی هم داشته باشند، خانواده های 
با تعداد کم فرزندان به یک خرده فرهنگ تبدیل  بی فرزند یا 
نیست که زنگ  بدهکار  انگار هیچ کسی گوشش  شده است؛ 
سالمندی در ایران به صدا در آمده و تا ۳0 سال دیگر، از هر 

سه نفر، یک نفر در کشور سالمند خواهد بود.
در برهه ای از زمان، ایران یکی از جوان ترین کشورهای دنیا 
محسوب می شد اما با توجه به افزایش سن ازدواج و به دنبال آن 
روالی که زوج های جوان برای فرزندآوری در پیش گرفته اند، 
نشان  اعداد  این  می شوند؛  کوچک تر  روز به روز  خانواده ها 
آینده  در  و  باشد  درست  پیش بینی ها  نیست  بعید  که  می دهد 
با یک ایران کهنسال روبه رو باشیم؛ حاال گفته می شود که اگر 
روند کاهش جمعیت ادامه یابد در ۳0  سال آینده ایران جزو 

پنج کشور سالمند جهان خواهد بود.
گذشته  سال    60 طی  روستایی  جمعیت  نسبت  آمدن  پایین 
نشان از تغییر سبک زندگی مردم دارد؛ خانواده های روستایی 
را  شهری  زندگی  بالطبع سبک  و  می کنند  مهاجرت  شهرها  به 
کوچک  خانواده های  تشکیل  یا  کم فرزندی  می گیرند؛  پیش 
برخالف سبک زندگی روستایی است اما روستاییان شهر نشین 
نشان می دهد که  ازدواج  میانگین سن  تبعیت کرده اند؛  از آن 
ازدواج به مرز ۳0 سالگی نزدیک شده است و به دنبال آن سن 
خانواده های  که  این  عالوه  به  و  است  رفته  باالتر  فرزندآوری 
در  را  والدگری  تک  و  شده اند  قانع  بچه  دو  یا  یک  به  جدید 

پیش گرفته اند.
میانگین،  طور  به  سال  در  ازدواج ها  تعداد  کاهش  همچنین 
مسئله ای ریشه ای در بررسی رشد جمعیت سالمند کشور است. 
یکی از دالیل کاهش تعداد تولدها نیز همین موضوع است که 
افزایش  دیگر  دلیل  می کاهد.  آینده  جوان  جمعیت  درصد  از 

شیب مثبت جمعیت سالمندان، کاهش نرخ باروری است.
شده  گزارش  مادر  هر  ازای  به  فرزند   ۱.7 فعلی  باروری  نرخ 
است و در صورت ادامه همین روند، این نرخ تا سال ۱4۳0 
نیز رشدی نخواهد داشت. در نتیجه جمعیت جوان امروز، بدون 
جمعیت  به  آینده،  نسل  در  خودش  آماری  جامعه  جایگزینی 

سالمند تبدیل می شود.
ما شاهد این مساله هستیم که در سال ۱۳۹4 به حداکثر میزان 
تولد یعنی یک میلیون و 570 هزار رسیدیم و در سال ۱۳۹5 
نرخ رشد جمعیت به یک و 24 صدم درصد رسید. میزان تولد 
در سال ۹5، یک میلیون و 527 هزار تولد و در سال ۹6، یک 
میلیون و 480 هزار و در سال ۹7 به یک میلیون و ۳66 هزار 
تولد رسید که یکی از بیشترین کاهش های نرخ زاد و ولد در 
طول تاریخ کشور است؛ در  سال ۹8 با کاهش 45 هزار تولد 
به 2۹۹ هزار تولد رسیده که این میزان کاهش در سه دهه اخیر 

سابقه نداشته است.
کاهش  شاهد  سالمندی،  بحران  کنار  در  گفت  باید  بنابراین 
آمار تولدها و نزول نرخ رشد و پایین آمدن قدرمطلق جمعیت 

کشورهستیم. که از بروز بحرانی نگران کننده در کشور خبر 
می دهد.

در حال حاضر 8  تا ۹  درصد جامعه، باالی 60  سال هستند که 
این آمار تا ۳0 سال آینده به باالی 20  درصد می رسد؛ که الزم 

است پیامد های آن را پیش چشم، ذهن و گوش بنشانیم:
نیروی  این است که  چرا که نخستین مشکل کهنسالی جامعه 
کار کم می شود، چون میانگین سنی نیروی کار بین ۱5  تا 65  
سال است و هر چقدر نیروی کار کمتر شود توسعه اقتصادی 
و سپس  روانی  مراتب سالمت  به  و  مواجه شده  با مشکل  نیز 
شیوع  شاهد  آن  کنار  در  و  یابد  می  کاهش  جسمانی  سالمت 
تعداد  رفتن  باال  با  و  بود  فراگیر خواهیم  و  مزمن  بیماری های 
آن ها جمعیت ۱5 تا 64 سال که نیروی کار کشور محسوب 

می شوند، کاهش می یابند.
خدماتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  لحاظ  به  سالمندان  همچنین 
پیدا خواهند کرد و  به بیش ترین خدمات و زیرساخت ها  نیاز 
ژرف  تاثیرات  کشور  روی  بری  خود  خودی  به  موضوع  این 
تامین  ساختارهای  مساله  این  و  گذاشت  خواهد  فراگیری  و 
تهدید خواهد کرد؛  امنیتی کشور را  نظامی و  بعد  اجتماعی و 
چرا که رشد شمار سالمندان نیازهای رفاهی و اجتماعی آنان 
را از نهادهای مربوط را افزایش می دهد و همین امر بر روی 
سیاست ها  و ظرفیت های کشور تاثیر فراگیری خواهد گذاشت.

باید پیش بینی کنیم، درصورت ادامه روند سالمندی زودرس 
در کشور، تا 20 سال آینده سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
رفاه شاهد بیشترین میزان از درخواست های فراگیر سالمندان 
خواهند بود و بی تردید افزایش کنترل نشده و بی برنامه آن 
این وزارت خانه خواهد  و  این سازمان  به ورشکستگی  منجر 

شد.
اقتصاد  و  صنعت  چرخه  تدریج  به  سالمندی،  رشد  با  همچین 
می شود،  متوقف  علمی کشور  ارتقای  و  رشد  می افتد،  کار  از 
نیروهای نظامی و امنیتی که با نیرو کار جوان سر پا می مانند، 
نظامی  و  روانی  اقتصادی،  امنیت  نتیجه  در  می شوند.  ضعیف 

کشور در خطر می افتد.
زیاد  جمعیت  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  بعدی،  مسئله 
سالمندان است. همواره باید نسبت جمعیت سالمند و بازنشسته، 
که مستمری بگیران هستند، کمتر از جمعیت مستمری دهنده به 
این سازمان باشد. هم اکنون این نسبت ۱ به ۱۳ است، اما در 
سال ۱4۳0 به نسبت ۱ به 2 مبدل می شود. جالب توجه است 
که سازمان تأمین اجتماعی اکنون نیز مشکالت مالی بسیاری 
حقوق  وضع  نتیجه  در  دارد؛  بازنشستگان  حقوق  تأمین  در 

بازنشستگان در ۳0 سال آینده روز به روز بدتر خواهد شد.
و  درمانی  ابعاد  به  فقط  کنونی  وضعیت  در  دیگر  سوی  از 
و  روانی  حمایت های  و  می شود  توجه  سالمندان  مراقبتی 
از  تنهـا )یـکـی(  مانده است. چرا که   آنان مغفول  اجتماعی 
معضالت سالمندان در چندین سال آینده، سندروم آشیانه های 
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خالی است. این سندروم نوعی فشار روانی شدید است که برای 
به دالیل مختلف ازجمله تحصیل،  والدینی که فرزندان آن ها، 
ازدواج و غیره ترک کرده اند، رخ می دهد و نیاز به پرستاری و 

مراقبت را، بیش از پیش پررنگ و با اهمیت می کند.
نباید غافل شد که در صورت رشد شاخص جمعیت سالمندي، 
طب  متخصص  کمبود  جمله  از  زیادي  مشکالت  با  کشور 
سالمت،کاهش  هزینه هاي  آور  سرسام  افزایش  سالمندي، 
توان تولیدي و دفاعي کشور، افزایش بیماري هاي غیر واگیر، 
افزایش  و  معلولیت ها  افزایش  کارافتادگي ها،  از  افزایش 

هزینه هاي بیمه اي مواجه مي شود.
تحلیل وضعیت فعلي و دورنماي آینده حاکي از وجود چالش ها 
و مشکالت فراوان در حال حاضر و پیچیده تر شدن و گسترش 
لذا  نه چندان دور است.  یافتن چالش ها و مشکالت در آینده 
توجه جدي به سامان دهي، حمایت و ارتقاء سالمت سالمندان، 

گرچه دیر هنگام ولي امري اجتناب ناپذیر است.
برای  مسئول  سازمان های  و  نهادها  تمامی  است  الزم  بنابراین 
هرچند  باشند؛  آماده  ایران  در  زودرس  سالمندی  با  رویارویی 
و  مهار  برای  برنامه ای  هیچ  تاکنون  مربوطه  نهادهای  متاسفانه 
کنترل این پدیده نداشته اند و اگر داشته اند، همانند طرح »تعالی 
خانواده و جمعیت« اجرایی نشده است و در مجلس سرگردان 

و حیران باقی مانده است.
بزرگي  تغییرات  کشور  سالمت  نظام  سیاست گذاري  در  باید 
ایجاد کرد، تغییراتي که جوابگوي نیاز جامعه در حال ورود به 
گذار سوم سیماي سالمت کشور باشد. باید باور داشت که در 
یک وضعیت بحراني جمعیت قرار داریم که اگر شاخص هاي 
ازدواج و  افزایش طالق، کاهش  باروري،  نرخ  تجرد، کاهش 

جمعیت  سالمندي  چالش  ابر  به  دهیم  قرار  آن  کنار  در  را   ...
خواهیم رسید. ابر چالشي که باید با محاسبه مدیریت شود نه 
با هیجانات گذرا و این ابر چالش نیاز به افزایش تقریبي 2/5 

برابري بودجه سالمت نسبت به وضعیت کنوني دارد.
و  برنامه ریزی  تفکر،  به  نیاز  فوق،  توضیحات  به  توجه  با 
احساس  کامال  سالمندی  پدیده ی  درباره ی  سیاست گذاری 
می شود. بی گمان ما باید بدانیم که برای مقابله با بحران پیری 
از  جدی  برنامه ریزی  نیازمند  بشری،  مسایل  سایر  و  زودرس 

سوی دولت و سازمان های مسئول هستیم.
بنابراین با این احوال مشوق های دولتی، مرخصی های طوالنی 
آموزش  شود،  پرداخت  مادر  به  ماه  به  ماه  که  حقی  زایمان، 
جمعیت  پیری  معضل  ابعاد  مورد  در  روشنگری  و  رایگان 
می تواند  درآمد  و  معاش  بین  تعادل  و  مردم  نگرش  تغییر  و 
خانواده ها را ترغیب به فرزندآوری کند؛ همچنین تغییر فرهنگ 
اشتباه ازدواج و فرزندآوری، طرح سیاست های تشویقی برای 
والدین جهت ترغیب به داشتن فرزندان بیشتر، تسهیل شرایط 
محسوب  مجلس  و  دولت  وظیفه  که  ازدواج  رفاهی  و  مالی 
ادامه  از  جلوگیری  برای  ممکن  راهکارهای  جمله  از  می شود، 
این روند است. البته در سیاست گزاری های کارآمد و صحیح 
حقوق  و  حق  به  تبدیل  باید  دولتی  مشوق های  این  جمعیتی، 

شهروندان شود.
در انتها امیدوارم، هرچند کم سو! که با این نگاشته ی تحلیلی، 
برنامه ریزی  جهت  در  را  گیرندگان  تصمیم  و  سیاست گذاران 
برای سالمندان، که در آینده ی نه چندان دور یک معضل جدی 
خواهد بود، هوشیار کرده باشیم تا بتوانند زیرساخت های الزم و 

ضروری را برای روبرو شدن با چالش سالمندی ایجاد نمایند.
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مورد  همواره  کارگر  طبقه ی  از  بخشی  عنوان  به  بازنشستگان 
مانده اند.  محروم  خود  حقوق  از  و  گرفته  قرار  ظلم  و  تبعیض 
زمان  در  چه  است  دیروز  شاغل  کارگر  همان  که  بازنشسته 
اشتغال و چه در دوره ی بازنشستگی به معنای واقعی کلمه به 
اسالمی  جمهوری  در  مکتوب  قوانین  می شود.  کشیده  استثمار 
موقعیتی فراهم می کنند تا اقلیت قدرتمندی که هیچ درکی از 
درد و دغدغه ی طبقه کارگر ندارد، برای طبقه ی مذکور تصمیم 
گیری و تعیین تکلیف و حقوق مسلم آن را به نفع خود چپاول 

کند.
در این شماره خط صلح به سراغ آقای جوانمیر مرادی، فعال 
کارگران  صنفی  انجمن  عضو  و  کارگری  حوزه ی  آشنای  نام 
برق و فلزکار کرمانشاه رفته و نظرات او را راجع به معضالت 
سیاسی  زندانی  مرادی  آقای  است.  شده  جویا  بازنشستگان 
سال های شصت و دو و شصت و سه در زندان کرمانشاه است. 
وی همچنین سال هشتاد و پنج به اتهام برگزاری مراسم روز 
تبرئه شد. سال  بازداشت و سپس  جهانی کارگر در کرمانشاه 
جهانی  روز  مراسم  برگزاری  اتهام  به  باز  نیز  هفت  و  هشتاد 
به مدت چهل و هفت روز در  بازداشت و  کارگر در عسلویه 
انفرادی اداره اطالعات بوشهر و زندان بوشهر در بازداشت بوده 

این  نهایت  در  و  محکوم  تعزیری  ماه حبس  به شش  و سپس 
محکومیت به جریمه نقدی دو میلیون تومان تبدیل شد.

مشروح گفتگو در ادامه می آید:

در ابتدا بفرمایید که طبقه کارگر شامل کدام گروه ها و   
مشاغل می شود و چند درصد از جامعه را تشکیل می دهد؟

کارگران  از  می شود.  زیادی  الیه های  شامل  کارگر  طبقه ی 
کارگری،  مختلف  محیط های  در  شاغل  کارگران  و  کارخانه 
پرستاران،  معلمان،  تا  گرفته  خدماتی  چه  و  تولیدی  چه 
نیروی  باید  که  انسان هایی  تمام  و  بیکاران  بازنشستگان، 
کارشان را بفروشند تا بتوانند از طریق آن زندگی شان را اداره 
کنند. حتی پزشکانی که دارای مطب نیستند و در بیمارستان ها، 
کلینیک ها و مراکز درمانی مشغول به کار هستند و در ازای 
بخش  نیز  می کنند  دریافت  ماهیانه  حقوق  می کنند  که  کاری 
دیگری از طبقه کارگر هستند. مشخص است که همه الیه های 
طبقه ی کارگر چه از لحاظ سطح زندگی و چه تفکر و نگرش 
همچون دیگر بخش های جامعه یکسان نیستند و دارای الیه های 
متفاوتی هستند. اما طبقه ی کارگر به عنوان یک کلیت شامل 
کارشان  نیروی  فروش  طریق  از  که  می شود  بخش هایی  همه 
امرار معاش می کنند. در مورد بخش دوم سوال تان باید بگویم 
طبق برآوردهایی که اکنون وجود دارد شاید بیشتر از دو سوم 
جامعه را بخش های مختلف طبقه کارگر تشکیل می دهد. طبق 
نفر  میلیون  چهار  یا  سه  و  بیست  به  نزدیک  حاکمیت  آمار 
مشمولین تامین اجتماعی هستند از کارگران گرفته تا معلمان 

 تمام مواد قانون کار ضد کارگری هستند ؛  	
  در گفتگو با جوانمیر مرادی فعال کارگری

گفتگو 

گفتگو از ماری محمدی
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که  پزشکانی  و  پرستاران  بیکار،  افراد  باید  همچنین،  غیره.  و 
فاقد مطب های شخصی هستند را به آن ها اضافه کرد. این موارد 
نشان می دهد که درصد باالیی یعنی بیش از دو سوم از جامعه 

را افرادی تشکیل می دهند که در طبقه کارگر قرار می گیرند.

کار، شورای    قانون  ماده ۴1  طبق  می دانید  که  همانطور 
کارگران  دستمزد  ساله حداقل  هر  است  موظف  کار  عالی 
را که طبق گفته ی شما بیش از دو سوم جامعه را تشکیل 
مشخص  شده  تعیین  معیارهای  به  توجه  با  می دهند، 
جاری  سال  در  شده  تعیین  دستمزد  حداقل  درمورد  کند. 
اعتراضات بسیاری وجود داشت. کمی در این باره توضیح 

دهید.

ضد  کار  قانون  مواد  تمام  بلکه  هیچ  که  کار  قانون   4۱ ماده 
نمایندگی  را  کارگران  منافع  از  یک  هیچ  و  هستند  کارگری 
نمی کنند. ماده 4۱ قانون کار که شما اشاره کردید دارای دو 
بند است که بند اول آن به تورم اشاره می کند که هرسال باید 
به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود و بند دوم آن به مولفه ی 
سبد هزینه معیشت اشاره می کند. اما هر دو بند تشخیص میزان 
و  دولتی  عوامل  دست  به  را  معیشت  سبد  خصوصا  و  تورم 
اسالمی سپرده است.  از جمله خانه ی کارگر شورای  حکومتی 
به منافع طبقه کارگر ندارد و در عین حال  این ها هیچ ربطی 
تشکل هایی هستند که در ضدیت با منافع طبقه کارگر هستند 
و توسط دولت و حکومت ساخته شده اند ولی عنوان نمایندگی 
اعتباری  هیچ  من  جهت  این  از  می کشند.  یدک  را  کارگری 
قانون کار  از مواد  برای هیچ یک  بلکه  برای ماده 4۱  تنها  نه 
قائل نیستم و همه آن ها را ضد کارگری می دانم. اما اعتراضات 
حول حداقل دستمزدها سال های سال است که در جریان است 
دارد.  ادامه  اعتراضات  این  بیشتری  جدیت  با  هم  امسال  و 
کارگر  طبقه  نظر  از  دستمزد  حداقل  تعیین  مسئله  هم  هنوز 
برای  ساله  هر  ارقامی که  و  اعداد  از  هر یک  نیست.  حل شده 
جانبه  سه  گروه های  توسط  می گیرند  نظر  در  دستمزد  حداقل 
صورت  هستند  جانبه  یک  حقیقت  در  که  کار  عالی  شورای 
میز گرد  عالی کار یک  جانبه شورای  می گیرد. گروه های سه 
تشکل های  و  از شاخه ها  یکی  میز  این  از  هر طرف  که  دارند 
طبقه ای  درمورد  و  نشسته اند  کارفرمایی  و  حکومتی  و  دولتی 
ندارند  قرار  جمع  آن  در  نمایندگان شان  که  می گیرند  تصمیم 
می کنند.  تکلیف  تعیین  کارگر  برای  کارگر  سر  باالی  از  و 
مبارزه برای افزایش دستمزد همچنان ادامه دارد و اعتراضات 
کارگران همچنان به قوت خود باقی هستند و به هیچ وجه با 
این حداقل دستمزد حقارت بار و توهین آمیزی که برای کارگر 
در نظر گرفته اند راضی نمی شوند. در عین حال مصمم هستند 
به خواسته های خودشان برسند . آن چه که در حال حاضر  که 
در خصوص آن توافق عمومی میان کارگران وجود دارد و به 
این است که حداقل  عنوان یک گفتمان عمومی جاری است 
کند.  پیدا  افزایش  تومان  میلیون  نه  باالی  به  فورا  باید  حقوق 
دولتی  است که خود دست اندرکاران  تومان عددی  میلیون  نه 
و حکومتی طی سال گذشته به عنوان خط فقر عنوان کرده اند 
فقر  از خط  باالتر  باید  این است که حقوق  و خواست کارگر 

تعیین شود.

کاهش    )درحقیقت  کارگران  حقوق  ظاهری  افزایش 
حقوق آن ها با در نظر گرفتن تورم( و پرداخت آن در قالب 

مزایا و نه افزایش پایه حقوق، چه تاثیراتی بر میزان افزایش 
حقوق کارگران در سال های آتی و نیز حقوق بازنشستگی 
آن ها دارد؟ چه کسی تعیین می کند افزایش حقوق باید در 
حقوق  پایه  افزایش  به  منجر  یا  شود  پرداخت  مزایا  قالب 

شود؟

فریبی است.  مزایا و غیره یک عوام  قالب  افزایش حقوق در 
برای  را  مزایایی  هزینه  کمک  و  کارانه  همچون  عناوینی  با 
کارگر در نظر می گیرند. سپس به بهانه های متفاوت هر زمان 
که بخواهند می توانند بگویند ما تشخیص می دهیم امروز شما 
دیگر نیاز به کمک هزینه ندارید و مزایا را قطع کنند. به این 
ترتیب، خیلی راحت می توانند حقوق کارگر را پایمال کنند و 
بر سر  به چماقی  ببرند. یا آن که مزایا را تبدیل کنند  بین  از 
کارگر که کارگر بیشتر به خودش فشار بیاورد و کار بیشتری 
انجام دهد تا چیزی تحت عنوان تشویق و پاداش به او بدهند 
و هر زمان هم که کارفرمایان اراده کنند مزایا را قطع کنند. 
افزایش حقوق پایه جزء حقوق اولیه کارگر است. حقوق پایه 
در شرایط فعلی برای کارگر یک امر حیاتی محسوب می شود 
و چیزی است که به راحتی نمی شود از کارگر پس گرفته شود 
چون به عنوان حقوق پایه تعیین شده و در ازای ساعات کار 
معین باید حقوق پایه را به کارگر پرداخت کرد. در نتیجه به 
بهانه های مختلف مثل کم کاری، بی انضباطی و غیره نمی توانند 
بخشی زیادی از حق کارگر را از او سلب کنند. عالوه بر این، 
حقوق دوران بازنشستگی متناسب با حقوق پایه در نظر گرفته 
می شود. به خصوص االن که میانگین حقوق پایه سه سال آخر 
حقوق  اساس  این  بر  و  می گیرند  نظر  در  را  اشتغال  دوران 
بازنشستگی را تعیین می کنند. به همین خاطر حقوق پایه کم 
و زیاد بودنش تاثیر و نقش مستقیمی در تعیین میزان حقوق 
باید  شاغل  افراد  و  بازنشستگان  بنابراین،  دارد.  بازنشستگی 
روی این مسئله حساس باشند و تاکید کنند که حقوق پایه شان 
افزایش پیدا کند که در زمان بازنشستگی هم بتوانند از حقوق 

و مزایای بهتری برخوردار شوند.
و  دولت  کارفرما،  بگویم  باید  سوال تان  دوم  بخش  مورد  در 
بخشی که به عنوان نماینده کارگر، در واقع بخش ضد کارگری، 
یعنی شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر در شورای عالی کار 
کارگر  حقوق  افزایش  نوع  درمورد  و  می شوند  جمع  هم  دور 
چه به شکل مزایا و چه به شکل افزایش حداقل حقوق تصمیم 
می گیرند. آن ها کسانی هستند که اصال زندگی شان متاثر از این 
حقوق ها نیست و کامال جدا از این وادی هستند اما برای پنجاه 
شصت میلیون انسان تعیین تکلیف می کنند که چقدر از ثروت 
اجتماعی و از ثروتی که خود کارگر تولید می کند به کارگران 

و خانواده های شان و تمام بخش های کارگری تعلق بگیرد.

استخدام کارگران به صورت قراردادی و نه رسمی، چه   
تاثیراتی بر وضعیت آن ها در دوره بازنشستگی دارد؟

اشتغال  زمان  در  چه  قراردادی  صورت  به  کارگران  استخدام 
استخدام  با  زیادی  تفاوت های  بازنشستگی  زمان  در  چه  و 
حقوق های  و  مزایا  رسمی  استخدام  کارگران  دارد.  رسمی 
جانبی بیشتری نسبت به کارگران قراردادی دارند و در زمان 
بازنشستگی هم همچنان این تفاوت ها وجود دارد. بازنشسته ی 
قرارداد رسمی مزایا و محاسنی دارد که برای کارگر قراردادی 
در نظر گرفته نمی شود؛ از جمله این که میزان سنوات بازنشسته 
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خیلی  اشتغالش  دوره  و  جمع  مدام  صورت  به  رسمی  قرارداد 
کوتاه تر می شود. کسی که قرارداد دائمی و رسمی دارد وقفه ای 
در جریان اشتغالش اتفاق نمی افتد و بعد از سی سال کار مداوم 
است  ممکن  قراردادی  کارگر  که  حالی  در  می شود  بازنشسته 
بیکار شود.  و  تعطیل  کار  محیط  قراردادش فسخ شود،  بارها 
این موارد وقفه هایی هستند که در روند اشتغال تاثیر می گذارند 
و ممکن است زمان بازنشستگی کارگر را به تعویق بیندازند. 
پنج  یا  چهار  و  بیست  در  و  است  رسمی  استخدام  که  کسی 
و چهار  پنجاه  یعنی  از سی سال  بعد  استخدام می شود  سالگی 
قرارداد  کارگر  که  حالی  در  می شود  بازنشسته  سالگی  پنج  یا 
تا  است  ممکن  کرده  کار  به  شروع  مشابه  سن  در  که  موقت 
نشود؛  بازنشسته  پنج سالگی  و  یا حتی شصت  شصت سالگی 
افتاده  اتفاق  اشتغالش  دوران  در  که  وقفه هایی  خاطر  به  فقط 
است. این باعث می شود سالیان بیشتری مجبور به کار کردن 
بازنشستگی  مزایای  از  و  برسد  بازنشستگی  مرحله  به  تا  شود 
به  سنواتش  دارد  رسمی  قرارداد  که  کارگری  کند.  استفاده 
عنوان سرمایه برایش باقی می ماند و در زمان بازنشستگی آن 

می تواند  که  می کند  دریافت  جا  یک  را 
به  تاثیر  زندگی اش  در  که  باشد  مبلغی 
برای  که  حالی  در  باشد.  داشته  سزایی 
کارگر قرارداد موقت ممکن است ده بار 
هر  از  بعد  و  شود  اخراج  شود،  استخدام 
سنوات  عنوان  به  که  مبلغی  اخراج  بار 
متناسب  می شود  گرفته  نظر  در  برایش 
در  برایش  می شود  اخراج  که  سالی  با 
در  که  می بینیم  نتیجه  در  می گیرند.  نظر 
زمان بازنشستگی مبلغ چندانی به عنوان 

سنوات برایش باقی نمی ماند.

شاغل    کارگر  همان  بازنشسته  فرد 
تعیین  برای  نظرش  که  است  دیروز 
عالی  شورای  برای  دستمزدش  حداقل 
جایگاه  اما  است.  بوده  بی اهمیت  کار 
او در دوران بازنشستگی برای افزایش 
حقوق بازنشستگی اش چگونه است؟ با 
توجه به این که دیگر شاغل نیست که 
برای افزایش حداقل دستمزد که تعیین 
است،  بازنشستگی اش  حقوق  کننده 

مبارزه کند.

در  سزایی  به  تاثیر  هم  بازنشستگی  دوران  در  بازنشسته  فرد 
مبارزات در راستای دفاع از حق معیشت دارد. تاکنون بارها 
برای  آن ها  مبارزه  و  اعتراض  و  بازنشستگان  تجمع  شاهد 
که  نیست  طور  این  نظرم  به  بوده ایم.  پایه  حقوق  افزایش 
حقوق  بودن  ناچیز  علیه  مبارزات  در  جایگاهی  بازنشستگان 
نداشته باشند. درست است که کارگران شاغل در محیط های 
کار می توانند کار را بخوابانند، اعتصاب کنند و اعتراض شان 
را به این طریق بیان کنند. اما برای بازنشستگان هم زمینه ی 
برگزاری  شاهد  بارها  که  همچنان  است.  زیاد  بسیار  اعتراض 
تجمعات و اعتراضات در مقابل ارگان ها و ادارات مربوطه در 
خیابان ها و در سطح شهرها بوده ایم که خواهان افزایش حقوق 
خواهانش  شاغل  کارگران  که  حقوقی  افزایش  همان  بوده اند؛ 
هستند. بازنشستگان هم از آن حمایت کرده و به عنوان حق و 

خواسته خود از آن حمایت کرده و خواستار تحقق آن بوده اند. 
در نتیجه به نظرم جایگاه بارنشستگان همچون کارگران شاغل 
در مبارزه برای افزایش دستمزد کم اهمیت نیست و جایگاه، 

اهمیت و تاثیر قابل توجهی داشته اند.

و    مبارزات  نهایت  در  که  بود  این  بنده  منظور  درواقع، 
بازنشستگی شان  حقوق  تعیین  در  بازنشستگان  اعتراضات 

چه قدر مورد توجه شورای عالی کار قرار می گیرد؟

بلکه نظر کارگران شاغل هم چندان  بازنشستگان  تنها نظر  نه 
برای شورای عالی کار اهمیت ندارد. آن چه که دارای اهمیت 
است مبارزه کارگران و بازنشستگان است. چرا که بدون این 
کار  عالی  شورای  در  دخیل  بخش های  از  یک  هیچ  مبارزات 
گوش شنوایی برای خواست کارگران و بازنشستگان ندارند . 
در نتیجه، فشار اعتصابات کارگری و تجمعات بازنشستگان در 
خیابان ها است که توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند و 
باعث می شود که نهایتا شورای عالی کار به خواست و مطالبات 
در  کنند.  توجه  بازنشستگان  و  کارگران 
غیر این صورت آن ها حتی گوش شنوایی 
برای کارگران شاغل هم ندارند. همچنان 
که سال هاست می بینیم اگر کارگر دست 
خیلی  بکشد  اعتصاب  و  اعتراض  از 
راحت اعالم می کنند که حداقل دستمزد 
کرد.  نخواهد  پیدا  افزایشی  هیچ  سالیانه 
اگر می بینیم هر ساله مبلغ بسیار ناچیزی 
و  نتیجه  ناچیز  مبلغ  این  می کنند،  اضافه 
بر  کارگر  طبقه  که  است  فشاری  تاثیر 
شورای  مجموعه ی  و  حکومت  دولت، 
وارد  نماینده ی آن ها  به عنوان  عالی کار 
می کند. در نتیجه بازنشستگان هم همین 
این  از  حرف شان  و  دارند  را  شرایط 
راهی  این  از  غیر  می شود.  شنیده  طریق 
برای شنیده شدن حرف شان نیست. فقط 
اعتراضات، تجمعات و مبارزات متحد با 

بخش های کارگری.

حقوق    کردید  اشاره  که  همانطور 
معوقه و عدم افزایش حقوق از دالیلی 
هستند که موجب می شود بازنشستگان 
کنار  در  چه  و  مستقل  طور  به  چه 
کارگران شاغل دست به اعتراض و تحصن بزنند. اما اغلب 
اوقات به جای پاسخ به مطالبات و مواخذه عوامل مربوطه، 
این اعتراضاِت به حق است که با برخوردهای امنیتی مواجه 
می شود. کارفرمایان و متولیان پرداخت حقوق بازنشستگی 
چقدر از امنیتی کردن اعتراضات بازنشستگان و کارگران 
سود می جویند؟ عده ای از فعالین کارگری وجود سندیکای 
شما  نظر  می دانند.  موثر  اعتراضات  کنار  در  را  مستقل 

چیست؟

امنیتی کردن مبارزات کارگران و بازنشستگان و هر مبارزه ای 
در جامعه پدیده ای نو نیست و چهل و یک سال است که این 
امنیتی  انگ  تجمعی  و  اعتراض  هر  به  دارد.  ادامه  برخوردها 
و  ملی  امنیت  علیه  اقدام  مثل  بی اساسی  اتهامات  و  می زنند 

عکس از ایلنا
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اخالل در نظم عمومی و امثال آن را به معترضان نسبت می دهند. 
با این بهانه های واهی به صفوف کارگر و بازنشسته و هر بخش 
دیگر معترض جامعه حمله می کنند. برای بازنشستگان هم همین 
برخورد در نظر گرفته شده است. بارها بازنشستگان معترض در 
بازداشت  حمله،  سرکوب،  مورد  دولتی  مراکز  و  ادارات  مقابل 
و اذیت و آزار قرار گرفته اند. اما راه حل مثل سایر بخش های 
کارگری ادامه مبارزات متحد است تا بتوانند با قدرت توده ای 
با  بیایند، در مقابل آن مقاومت کنند و  این برخوردها فائق  بر 
قدرت ظاهر شوند تا بتوانند طرف مقابل را به عقب نشینی وادار 
کنند. پر واضح است که اگر تشکالت مستقل چه سراسری و چه 
تعرض  و  مورد سرکوب  راحت تر  باشد  نداشته  منطقه ای وجود 
وجود  تشکلی  اگر  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  می گیرند  قرار 
نداشته باشد کارگر و بازنشسته دیگر توان اعتراض ندارند. وقتی 
غیره  و  بازنشسته  کارگر،  یابی  تشکل  ابزار  و  تشکل  وجود  از 
نظر  در  هم  را  خفقان  و  شرایط سرکوب  باید  می کنیم  صحبت 
بگیریم. دولت و حاکمیت این امکان را به هیچ بخشی از جامعه 
نمی دهد که به راحتی بتواند تشکل خودش را ایجاد کند اما همین 
مبارزات، اعتراضات و اعتصابات هم بدون تشکل امکان ندارد 
راه بیفتند. بخش های مختلف کارگری و معترض در جامعه بین 
مورد  در  که  دارند  نشست هایی  و  صحبت ها  قرارها،  خودشان 
تصمیم گیری  و  کنند  صحبت  مبارزات  و  کار  زندگی،  اوضاع 
کنند. این ها خود تشکل هستند هر چند که ممکن است به دلیل 
شرایط امنیتی اسمی روی آنها گذاشته نشود. اما این اعتراضات 
و اعتصابات مطمئنا به اصطالح خودجوش نیستند، به این معنا 
بیدار شوند، همه یک خواب  از خواب  که یک روز صبح همه 
دیده باشند و احساس کنند که باید اعتصاب و یا تجمع کنند. 
برای هر تجمع و اعتصابی از قبل در بین محافل و نشست های 
کارگران و بازنشستگان تصمیم گیری می شود. به نظر من این 
نیستند.  شده  اعالم  تشکل های  چند  هر  هستند  تشکل  خود  ها 
تشکل هایی هستند از نوع مجامع عمومی که تصمیم گیرندگان به 

طور کلی خود کارگران و بازنشستگان هستند.

جمهوری    اساسی  قانون   29 اصل  تاکیدهای  از  یکی 
نظر  از  اجتماعی  تامین  حق  از  همگان  برخورداری  اسالمی، 
اجرای  در  حکومت  است.  غیره  و  بیکاری  بازنشستگی، 
اصولی که خود نوشته و تصویب کرده، چقدر اهتمام ورزیده 
است؟ آیا اصال حکومت به اجرای قوانین خود فکر می کند؟

بعضی از قوانین ممکن است ذره ای از حقوق اجتماعی حمایت 
را طی  این ها  آن هستند.  برخالف  قوانین  سایر  اما  باشند  کرده 
این چهل و یک سال در عمل در جهت تامین منافع مردم و رفاه 
عمومی و همگانی از بازنشسته گرفته تا بیکار و غیره از طرف 
دولت و حکومت هیچ اقدام حمایتی صورت نگرفته و شرایطی 
زندگی  تامین  است.  واقعیت  همین  گواه  می بینیم  امروز  که 
انسان ها جزء حقوق اولیه و بدیهی بشر در هر جامعه ای است و 
حکومت ها موظف به تامین معیشت مردم جامعه هستند. اما در 
کشور ما چنین اتفاقی هیچ وقت نیفتاده و مدام جواب مطالبات 
معیشتی مردم از جمله بیکار، بازنشسته، شاغل و غیره همیشه با 
سرکوب، بازداشت، فشارهای روحی و روانی داده شده است. نه 
تنها اصل 2۹ بلکه هیچ یک از اصول دیگر و قوانین جاری آن 
چنان که انتظار می رود در راستای خدمت به منافع مردم نیستند. 
در مکتوبات و خصوصا در عمل هیچ نشانی از دفاع از حقوق 
با مردمی  امنیتی  و  قهرآمیز  بسیار  برخوردهای  اما  نیست  مردم 

دیده می شود که زندگی شان تحت فشار است و خواهان بهبودی 
وضعیت معیشت و یک زندگی انسانی هستند اما می بینیم که چه 

برخوردهای امنیتی می شود و همه را سرکوب می کنند.

با فرا رسیدن دوره بازنشستگی و سر برآوردن نیازهایی   
تا  شده  تعیین  بازنشستگی  حقوق  سالمندی،  دوره  خاص 
را  خانواده هایشان  و  بازنشستگان  زندگی  کیفیت  حد  چه 
حقوقی  با  می توانند  آن ها  آیا  است؟  داده  قرار  شعاع  تحت 
که  برای شان تعیین شده، که پرداخت آن هم چندین ماه به 
تعویق می افتد، زندگی توام با کرامت انسانی داشته باشند و 
به نیازهای اولیه خود پاسخ بدهند؟ وضعیت آن ها را چطور 

توصیف می کنید؟

آن ها  از  سنی  که  این  خاطر  به  بازنشستگان  زندگی  وضعیت 
خیلی  مراتب  به  می برند  سر  به  کهولت  دوران  در  و  گذشته 
در  باید  هم  نکته  این  آن هاست.  اشتغال  دوران  از  سخت تر 
نظر گرفته شود که حقوقی که به بازنشسته تعلق می گیرد تنها 
درصدی از میانگین حقوق سه سال پایانی دوره اشتغال است، نه 
همه ی آن. در نتیجه طبیعی است که سطح زندگی بازنشستگان 
از سطح زندگی کارگران شاغل پایین تر باشد و فشار بیشتری 
بر آن ها اعمال شود. کیفیت زندگی بازنشستگان تعریف چندانی 
با  زندگی شان  و  کرده اند  کار  سال  سالیان  که  افرادی  ندارد. 
سختی و مشقت گذشته و می گذرد، در شرایطی زندگی می کنند 

که شایسته هیچ انسانی نیست.

در پایان اگر نکاتی مد نظرتان هست، بفرمایید.  

در پایان دو مورد الزم است که کمی بیشتر توضیح داده شود.
اول این که عملکرد دولت و حکومت با قوانین مصوب خودشان 
 2۹ اصل  مورد  در  ندارند.  هم  با  تطابقی  عدم  و  منافات  هیچ 
قانون اساسی که ظاهرا دولت را موظف به تأمین زندگی مردم 
کرده، اما این تعیین وظیفه برای دولت مادامیکه حق بی چون و 
چرای اعتراض و تظاهرات برای مردم در صورت قصور دولت 
و حکومت از وظیفه شان محفوظ نداشته باشد، در عمل فقط یک 

فریبکاری است.
از  را که ظاهری در حمایت  ایران  قوانین  از  بندی  و  هر اصل 
منافع کارگران و مردم را با خود دارد، اگر درست مورد دقت 
قرارش دهید متوجه خواهید شد که به اصل ها، مواد و بندهایی 
دیگر مرتبط و مشروط هستند که کامال دست دولت و حکومت 

را در اعمال بی حقوقی بر مردم باز گذاشته است.
مورد دوم این است که بازنشستگان از قدرت اعتراضی فراوانی 

برخوردارند و این قدرت را بارها به میدان آورده اند.
از طریق  تولید  بازنشستگان مانند کارگران شاغل توان توقف 
اعتصاب ندارند، اما قدرت بستن خیابان و تعطیل کردن شهر را 
دارند. بارها شاهد بوده ایم که اعتراضات بازنشستگان در سطح 
شهرها از طرف مردمی که منزجر از شرایط موجود هستند، مورد 

حمایت قرار گرفته اند.
در نتیجه بازنشستگان، بیکاران و بخش های شاغل طبقه کارگر 
در صورت پیوند زدن بیشتر مبارزات و اعتراضاتشان بین خود 
و جامعه خواهند توانست مطالبات خود را بر دولت تحمیل کنند.

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



35

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، تیر ۱۳۹۹

شماره ۱۱0

تبلیغات  وقتی  بعد  به   60 دهه  جوانان  از  بسیاری  احتماال 
گسترده ی این سال های اخیر در مورد فرزند آوری را می بینند 
نیم نگاهی به پدرها و مادرهایشان دارند. اینکه چرا سیستم های 
بیمه، خدمات اجتماعی و بازنشستگی و یا تسهیالتی که معموال 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای رده های سنی 65 سال 
وجود  آنها  مادرهای  و  پدر  برای  می شود  گرفته  نظر  در  باال  به 
امنیت  و  ثبات  و  فکری  آرامش  و  رفاه  شرایط  مثال  یا  ندارد؟ 
اقتصادی که قاعدتا یک فرد بعد از کارکردن در بیشتر از نیمی 
از عمرش باید از نهادهای مدیریتی جامعه متوقع باشد شامل حال 
اندیشه ای را  والدین آنها نمی شود و نخواهد شد؟ این حقیقت، 
پیش روی همه ی جوانان و میانساالن امروز ایران قرار می دهد، 

چطور دوران سالمندی را خواهیم گذراند!
آمار سالمندان

زده  تخمین  جهانی  بهداشت  و سازمان  ملل  آمار سازمان  به  بنا 
می شود تا سال 20۳0 جمعیت سالمندان جهان از نزدیک به ۹ 

درصد به بیش از ۱6درصد برسد. این آمار اما در ایران تا ۱7.5 
تا   ۱۳۳5 سال  از  ایران  جمعیت  داشت.  خواهد  رشد  درصد 
سالمندان  جمعیت  حالیکه  در  است  شده  برابر   4 ۱۳۹5حدود 
ایران در همین فاصله زمانی 6 برابر شده است. تعداد سالمندان 
مناطق شهری ۹ برابر و تعداد سالمندان مناطق روستایی 2 برابر 
شده است. در 50 سال اخیر تعداد زنان سالمند اما رشد بسیار 
این  از  بخشی  است.  داشته  مردان  جمعیت  به  نسبت  بیشتری 
موضوع را می توان به باال بودن امید به زندگی و سالمت جسمی 
و کاهش تاثیرعواملی مرگ آور چون تصادفات جاده ای و جنگ 
و حوادث در محل کار و استفاده از دخانیات و الکل و غیره بر 

روی جامعه آماری زنان مرتبط دانست.
 مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در 
به اطالعات مرکز آمار  بنا  رسانه های رسمی اشاره می کند که  
تا 2۹ سال  اخیر، جمعیت جوان ۱5  سال  از ۱0  درکمتر  تنها 
کشور از حدود 24 میلیون نفر به ۱8 میلیون نفر کاهش یافته 

است، یعنی نرخ رشد منفی۳.24  درصد.
به این ترتیب بنا به آمار مرکز امار کشورتا سال ۱4۳0، یک  
چهارم جمعیت کشور سالمند خواهند بود. یعنی برنامه ریزی و 
تدارک زیرساخت های الزم برای سالمندان جامعه بسیار پیش از 

گذشته ضرورت می یابد. 
بازنشستگی آغاز بحران تازه ی اقتصادی

سالمندی سخت در ایران  	
اجتماعی

 اعظم بهرامی
فعال محیط زیست و حقوق زنان
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نخستین برنامه ای که یک سالمند در کشوری مانند ایتالیا پس 
از بازنشستگی برای خود تدارک می بیند سفر است. در بسیاری 
از موارد افراد با این حقوق قادر هستند تمام هزینه های مورد نیاز 
خود برای زندگی آرام و در امنیت و احترام با اداره خود به شکل 
مستقل را پرداخت کنند. حتی کارگران و کشاورزان و دامداران 
با گذراندن دوره های آموزشی کوتاه و  نیز قادرند  باغداران  و 
بازنشستگان  قانونی  بندی  تقسیم  وارد  مهارت.  مدرک  کسب 

مشمول تمام مزایای بازنشستگی شوند.
بنا به آمار وزارت کار ۹0 درصد کارگران با قراردادهای موقت 
یک تا سه  ماهه کار می کنند. این هم به معنای آن است که نه تنها 
بازنشستگی و حقوق و مزایای آن را نخواهد داشت  افراد  این 

بلکه هیچ امنیت شغلی و اقتصادی نیز ندارند.
 دسته ای دیگر از مشاغل مانند کشاورزی و دامداری نیز نه تنها 
از بیمه و خدمات درمانی الزم و مناسب برخوردار نیستند، بلکه 
امیدی به داشتن ممر درآمدی در زمان پیری و از کار افتادگی 
هم ندارند. در میان مهاجران اقلیمی که در کالن شهرها راننده و 
ماشین خواب می شوند و یا کارگران ساختمانی روزمزد افرادی 
باالی 50 سال و 60 سال نیز سرشماری شده اند. کسانی که پس 
از سال ها کار و زحمت و تولید، هنوزهیچ امنیت شغلی و مالی 
ندارند. به این گروه زنان و مردان فعال در حوزه صنایع دستی را 
نیز باید افزود. بسیاری از این افراد نیز علی رغم اینکه سال های 
طوالنی بدن خود را برای کسب درآمد و گذران روزانه ی زندگی 
ندارند.  بازنشستگی  و  بیمه  برای  امکانی  کرده اند  مستهلک 
دستفروشی و رانندگی در انواع سرویس های حمل و نقل عمومی 
مانند تاکسی یا اسنپ شغل دوم و سوم بسیاری از بازنشستگان 

است.
شرایط زنان سالمندی که استقالل مالی ندارند هم بسیار سخت 
است. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد اغلب این زنان 
برای درمان و نیازهای بهداشت و سالمت خود از عینک گرفته 
تا داروهای ضروری بیماری های مزمن مشکالت زیادی دارند. 
برخی  از این زنان سالمند حتی خودشان سرپرستی خانواده ای را 
هم به عهده دارند که این نیاز به کار در هر شرایطی را برایشان  

ضروری و اجباری می کند. 
امکانات و خدمات درمان

از  زیادی  بخش  کشور  بازنشستگی  صندوق  آمار  حالیکه  در 
برای  مناسبی  مالی  حامی  اما  نمی گیرد  بر  در  را  بازنشستگان 
فنی  کل  مدیر   ۱۳۹7 سال  در  نمی آید.  شمار  به  هم  اعضایش 
صندوق بازنشستگی کشوراعالم کرد که 80 درصد بازنشستگان 
تومان  هزار   400 و  میلیون   2 از  کمتر  حقوقی  صندوق  عضو 
دریافت می کنند. تعداد اعضای صندوق بازنشستگی کشوری تا 

پایان سال ۹7 به حدود یک میلیون و ۳80 هزار نفرمی رسید.
به نقل از مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور: »۱7 درصد 
و  هستند  بگیران  موظفی  بازنشستگی  حقوق بگیران صندوق  از 
می دهند.  تشکیل  مختلف  دستگاه های  بازنشستگان  را  مابقی 
بیشترین تعداد حقوق بگیران نیز بازنشستگان وزارت آموزش و 

پرورش هستند«.
 26.56 که  این  است  توجه  قابل  جمعیت،  همین  در  آنچه  اما 
 60 حدود  هستند.  تهرانی   بازنشستگان  جمعیت،  این  درصد 
درصد آنها معلمان  بازنشسته و کادر آموزش و پرورش هستند 
و البته حدود 500هزار نفر از این بازنشستگان تحصیالت دکترا 
تا فوق دیپلم دارند. به این ترتیب در بخش خدمات پیش بینی شده 
برای بازنشستگان عضو این صندوق هم تبعیض جغرافیای محل 

سکونت حاکم است و هم تحصیالت. 
سازمان تامین اجتماعی نیز دومین مرجع مهم خدمات درمانی و 
پرداخت مستمری به بازنشستگان است. بنا به آمار تا پاییز سال 
۹8 حدود 5 میلیون و ۹48 هزار و 467 نفر مستمری بگیر اصلی 
که  جمعیتی  داشتند.  قرار  سازمان  این  پوشش  تحت  تبعی  و 
می شد.  شامل  را  بازماندگان  و  ازکارافتادگان  بازنشستگان، 
به  ملزم  اجتماعی  تامین  پوشش  تحت  بازنشستگان  درحالی که 
بودند و هستند،  این سازمان  به  مبلغ مشخصی  ماهانه  پرداخت 
و  بیم  و  مشکالت  دولت  به  سازمان  این  بدهی  باالی  رقم 
هراس های زیادی را برای بازنشستگان بوجود آورده تا جایی که 
گفته ی  به  است.  مفتوح  ارتباط  دراین  نیز  قضایی  پرونده های 
به  دولت  »بدهی  کارگری  جامعه  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس 
تامین اجتماعی حدود 26۳ هزار میلیارد تومان است و واگذاری 

شرکت های زیان ده دردی از این سازمان دوا نمی کند«.
اما موضوع مهمی که اغلب البالی آمار پنهان می ماند این است 
که شیوه ی زندگی بسیاری از ایرانیان به علت مشکالت اقتصادی 
یا فرهنگ و سنت های اشتباه در استفاده از مواد غذایی، بستری 
مختلف  بیماری های  به  بیشتر  ابتالی  برای  است  کرده  فراهم 
مخصوص دوران سالمندی. به طور مثال از هر ۱00 سالمند یکی 
انجمن  گزارش های  یا  می شود،  مبتال  پارکینسون  بیماری  به 
نفر گرفتار  دقیقه یک  ایران هر 7  در  آلزایمرنشان می دهد که 
آلزایمر می شود  و تا ۳0 سال آینده این بیماری تبدیل به چالشی 
بزرگ خواهد شد. به این مجموعه آمار انواع سکته و سرطان و 
بیماری های گروه دیابت و فشار خون را هم باید افزود. به این 
و  آرام  کهنسالی  دوران  نمی توانند  نه تنها  سالمندان   ترتیب 
و  فعال  نقش  نمی توانند  همینطور  بلکه  بگذرانند،  را  بی رنجی 

موثری را در پیوند با اعضای خانواده و جامعه داشته باشند. 
شرایط سالمندان در ایران به صورت ناخودآگاه چهره ی سالمندانی 
و  خانه  خرید  مسئول  نه تنها  که  می آورد  خاطر  به  اروپا  در  را 
آشپزی آخر هفته برای اعضای خانواده و نگهداری از حیوانات 
خانگی هستند، بلکه بخشی از مسئولیت مراقبت از کودکان و 

نوه ها را هم به عهده دارند.
 آمار جهانی به طور کلی نشان می دهد که حتی در کشورهای 
مواجه  زیادی  با دشواری های  سالمندان  نیز شرایط  توسعه یافته 
نهادها و سازمان های دولتی و سیاست اجرایی  است. به عبارتی 
امر  این  می رود.  پیش  جهان  کردن  جوان  سمت  به  جهان  کلی 
در  مختلف  حوزه های  در  را  ناگفته  یا  گفته  تصمیماتی  اجرای 
راستای حداقل کردن بودجه های مربوط به سالمندان رقم می زند. 
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بر  است.  شدن  سالمند  حال  در  به شدت  بیستم  قرن  دنیای 
اساس گزارشات سازمان ملل جمعیت باالی 60 سال تا سال 
20۳0 به یک میلیارد و 400 میلیون نفر و تا سال 2050 به 
2 میلیارد نفر یا 20 درصد جمعیت جهان رشد خواهد یافت.

این رشد بیشترین سرعت را در کشورهای در حال توسعه ی 
عبارتی  به  داشت.  خواهد  التین  آمریکای  و  آفریقا  آسیا، 
تحوالت  مهم ترین  از  یکی  جهان  جمعیت  شدن  سالمند 

اجتماعی جهان در قرن 2۱ خواهد بود. 
و  اقتصادی  توسعه ی  با  کشورهای  جمعیت  سنی  ترکیب 
اجتماعی و بهبود شرایط بهداشتی، کاهش مرگ و میر تغییر 
ماه   6 در  است.  شده  داده  سوق  سالمندی  سمت  به  و  یافته 
نفر  میلیون   805 از  بیشتر  کووید۱۹-  پاندمی  که  گذشته 
هزار   462 جان  بهای  به  و  مبتال  جهان  کشور   2۱۳ در  را 
درجه  در  است،  شده  تمام   2020 جون  ماه  تا  نفر   68۱ و 
نخست سالمندان جهان را مورد آسیب قرار داده است. زیرا 
7۳.6 درصد از کسانی که در اثر این پاندمی جان خود را از 

دست داده اند، یعنی ۳40 هزار و 5۳۳ نفر 65 سال یا بیشتر 
سن داشته اند. از این رو در تاریخ ۱5 ژوئن که روز جهانی 
»ارتقای آگاهی در خصوص اذیت و آزار سالمندان« است، 
سازمان ملل به ویژه روی پاندمی کووید۱۹- و فرآیندهای 
آسیب زای آن بر سالمندان تکیه کرده و از کشورهای جهان 
آزار  و  اذیت  خشونت،  مقابل  در  سالمندان  از  تا  خواسته 
ویژه  حمایت  سالمندان  انسانی  حقوق  نقض  و  بی توجهی  و 
در  که  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  بگیرد.  صورت 
که  باال  به  سال   60 سالمند  افراد  جمعیت  درصد   ۱5 اروپا 
قریب به ۳0 میلیون نفر است در سال گذشته مورد اذیت و 

آزار قرار گرفته اند.
نقض حقوق انسانی سالمندان در دوران پاندمی کرونا بسیار 
این  که  کرد  اشاره  باید  و  گرفته  صورت  پیش  از  شدیدتر 
روانی،  فیزیکی،  مالی،  مسائل  برگیرنده ی  در  آزار  و  اذیت 
بوده  غیرعامدانه  و  عامدانه  بی توجهی  جنسیتی،  جنسی، 
نهادهای  پژوهشگران  توجه  جهان،  سالمندان  رشد  و  است 
ویژه  به  بیستم  قرن  دهه  آخرین  اوایل  از  را  ملل  سازمان 
دسامبر   ۱4 در  کرد.  جلب  آن  چالش های  و  مسئله  این  به 
 45/۱06 قطعنامه  تصویب  با  ملل  سازمان  اجالس   ۱۹۹0
کرد.  نامگذاری  سالمندان  جهانی  روز  را  اکتبر  اول  روز 
متعاقب آن در سال ۱۹۹۱ طی قطعنامه ی 46/۹۱ اصول و 
موازین حقوق انسانی سالمندان تعیین شد و در سال 2002 

زنانه شدن فقر، تنهایی و سالمندی در ایران  	
زنان

الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل
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پیرامون مساله »سن« و مقتضیات سنی  اجالس دوم جهانی 
به فرصت ها  بین المللی مادرید را برای پاسخگویی  برنامه ی 
و چالش های جهانی که به سرعت در حال سالمند شدن است 

تدوین کرد.
انسانی آنان، رفع  اقدام به حفظ حقوق سالمندان و کرامت 
زندگی  به  جهانی  توجهات  قلب  در  نابرابری ها  و  تبعیضات 

سالمندان است.
ملل  سازمان  پایدار«  توسعه ی  »اهداف  از   ۱0 شماره  هدف 
به کاهش نابرابری ها در هر یک از کشورهای جهان و بین 
کشورهای )به ویژه کشورهای شمال اروپا و آمریکای شمالی 
شاخص های  از  یکی  است.  قاره(  سه  جنوب  کشورهای  و 
اهداف توسعه ی پایدار کاهش نابرابری ها و ارتقای کیفیت 
سالمندان  اجتماعی  و  اقتصادی  به شاریط  سالمندان  زندگی 
است. این امر امروزه بیشتر از هر زمان دیگری طبقاتی شده 
جهان  کشورهای  اکثر  در  ثروت  و  فقر  شکاف  زیرا  است، 
کمپانی  ثروت  آمریکا  در  است.  شدن  عمیق تر  حال  در 
آمازون در هر ثانیه 2.4۹8 دالر است و خط فقر برای 50 

که  آمریکایی  میلیون 
معیشت  و  فقر  زیر خط 
برای  ماهانه  دارند،  قرار 
خانواده 4 نفری 2 هزار 
در  است.  دالر   ۱8۳ و 
که  گذشته  هفته ی   ۱0
سرمایه  صاحبان  ثروت 
در بخش هایی از اقتصاد 
 ۳0 تا  کرونا  دوران  در 
یافته،  فزونی  درصد 
برای  نفر  میلیون   40
تقاضا  بیکاری  بیمه های 

داده اند.
تعمیق  به  توجه  با 
اقتصادی  نابرابری 
از   ۱0 هدف  که  است 
پایدار  توسعه ی  اهداف 

برای  سالمندان  توانمندی های  که  دارد  تاکید  امر  این  بر 
حضور فعال، سالمت و امنیت آنان نقش کلیدی در کاهش 

نابرابری ها و تحقق اهداف توسعه ی پایدار دارد.
هستند.  و  بوده  بشری  جامعه  از  ارزش  با  بخشی  سالمندان 
تجربیات و گنجینه ی انسانی آنان نقش راهبردی در بسیاری 
از جوامع بشری داشته، احترام به حقوق انسانی آنان و کیفیت 
زندگی شان به غنای جامعه و نسل های بعد از آنان می افزاید. 
از کشورهای جهان  نیازهای سالمندان حتی در هر یک  اما 
قومیت،  اجتماعی،  و  اقتصادی  شرایط  نیست،  یکسان 
سالمند  انسان های  باورهای  و  مذهب  و  فرهنگ  جنسیت، 

متفاوت بوده و نیازهای آنان نیز اگرچه وجوه مشترک داشته 
دارند.  را  خود  خاص  ویژگی های  موارد  از  بسیاری  در  اما 
برخورداری سالمندان از امکانات بهداشتی، مسکن، تغذیه و 
دستیابی به اطالعات و حق تصمیم گیری بر مداوای پزشکی 
خود، حق برخورداری از مناسبات انسانی و اجتماعی که نور 
حقوق  جمله  از  می دارد  نگه  زنده  سالمندان  دل  در  را  امید 
حاشیه  به  موارد  از  بسیاری  در  که  است  سالمندان  انسانی 

رانده می شود. 
زنان به مثابه نیمی از جامعه به نیمه ی فقیر و فرودست جامعه 
تغییر چهره داده است، به طوری که گفته می شود فقر در جهان 
چهره ای زنانه دارد. نابرابری های دیرپای جنسی-جنسیتی را 
با شدت بیشتری در دوارن سالمندی تجربه می کنند. از این 

رو چهره ی سالمندی و فقر در سطح جهان زنانه است.

در ایران
میلیون   7۹ جمعیت  از   ،۱۳۹5 سال  سرشماری  اساس  بر 
 ۹.28 یعنی  نفر   ۹۱ و  هزار   ۱4 و  میلیون   7 ایران،  نفری 
و  بوده  سالمند  درصد 
که  می شود  پیش بینی 
سال  تا  سالمندان  درصد 
سال   5 یعنی   2020
تا  به ۱0 درصد و  آینده 
از  بیش  به   2050 سال 
این  برسد،  درصد   ۳0
و  فاحش  تفاوت  میزان 
نسبت  نگران کننده ای 
سالمندان  جمعیت  به 
است  جهان   سطح  در 
 ،2050 سال  برای  که 
شده  برآورد  درصد   20
سال  در  واقع  در  است. 
هر  از  ایران  در   2050
سالمند  نفر  یک  نفر  سه 
چنین  با  بود.  خواهد 
زیرساخت ها، خدمات  فاقد  ایران  بی سابقه ای جامعه ی  رشد 
آسایشگاه های  و  نهادها  بازنشستگی،  بیمه های  اجتماعی، 
الزم برای سالمندان است. حتی در حال حاضر مشکالت و 
خدمات  بازنشستگی،  صندوق های  اقتصادی،  نابرابری های 
تامین اجتماعی و سایر حمایت های اجتماعی برای سالمندان 
ایران وجود ندارد. از این رو از رشد تصاعدی و فزون تر از 
فاجعه  واژه  با   2050 سال  تا  درصدی   ۳0 جهانی  میانگین 
جمعیت  از  درصد   ۳0 کنونی  شرایط  در  شود.  توصیف 
نبوده  برخوردار  اجتماعی  تامین  از خدمات  ایران  سالمندان 
صندوق های  پوشش  تحت  سالمندان  از  درصد   40 تنها  و 
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می کنند  نرم  دست وپنجه  بحران  با  نیز  خود  که  بازنشستگی 
قرار دارند. )صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور(

طبقاتی  شدت  به  ایران  در  سالمندان  زندگی  شرایط  امروزه 
شده است، متجاوز از 50 درصد از زنان سالمند در ایران فاقد 
کمترین امکانات اقتصادی بوده و به طور کامل وابسته هستند. 
۱7 درصد از جمعیت سالمندان فعلی فاقد هر گونه درآمدی 
هستند و ۹۱ درصد با خانواده های خود زندگی می کنند. نظام 
سالمندان  از  درصد   70 و  ندارد  وجود  سالمندان  از  حمایتی 
بیمه ی تکمیلی ندارند. در برنامه ی ششم توسعه هیچ سیاست 
مشخصی برای سالمندان تدوین نشده و از سال گذشته قرار 
تدوین  سالمندان«  راهبردی  »سند  عنوان  تحت  سندی  بوده 
و  کودکان  از  »حمایت  ملی  سند  چون  نیز  سند  این  شود. 
برابر  در  زنان  امنیت  تامین  جامع  قانون  الیحه  و  نوجوانان« 

خشونت در سال های متمادی بدون نتیجه خواهد ماند.
زنان که تبعیضات قانونی، اقتصادی و اجتماعی را در جای جای 
زندگی روزمره ی خود تجربه می کنند و حقوق انسانی آنان در 
حوزه خصوصی و عمومی با اشکال گوناگون خشونت پایمال 
می شود حین سالمندی بارشان سنگین تر می شود و آسیب های 

فرهنگی و تبعیضات سنی را نیز تجربه می کنند.
بر اساس گزارش آمار در سال ۱۳۹5 نسبت جنسی در ایران 
۹7 است، یعنی ۹7 مرد در برابر ۱00 زن. با توجه به اینکه 
همپای  سالمند  زنان  است،  مردان  از  بیشتر  زنان  عمر  طول 

وابستگی اقتصادی، حضور کمرنگ اجتماعی و فقدان حضور 
نیز بیشتر از مردان رنج  سیاسی در جامعه ی ایران از تنهایی 
مردان  درصد   5 و  ایران  سالمند  زنان  از  درصد  می برند. 20 
تعداد  آمار  این  اساس  بر  زندگی می کنند.  تنها  ایران  سالمند 
است.  تنها  سالمند  مردان  برابر   4 ایران  در  تنها  سالمند  زنان 
و  قانونی  حمایت های  وجود  عدم  پدر-مردساالرانه،  فرهنگ 
نگرش های واپسگرایانه سبب انزوا و افسردگی زنان سالمند 
و  کرده  ازدواج  همسرشان  دادن  دست  از  با  مردان  می شود. 
باز  قانونی  نظر  از  را  آنان  دست  همواره  نیز  زوجات  تعدد 
همسرشان  فوت  از  پس  موارد  اغلب  در  زنان  اما  گذاشته، 
ازدواج  که  گرفته  قرار  خود  پسر  فرزندان  قیمومیت  تحت 
نمی دهند.  قرار  تایید  مورد  موارد  اغلب  در  را  آن ها  مجدد 
همچنین زندگی شهری و فضای محدودتر زندگی خانوادگی 
نگهداری از افراد مسن تر خانواده را با مشکالت عدیده روبرو 
از  اذیت و آزار قرار داده است.  کرده و آن ها را در معرض 
امکانات  ایران، شهرسازی و  جانب دیگر، فضای عمومی در 
برای سالمندانی که با مشکالت ناتوانی روبرو هستند، فضای 
تشویق کننده ای نیست. زنان که بار تبعیضات اقتصادی و فقر 
را بیشتر از مردان بر دوش دارند، مشکالت سالمندی را نیز 
در گرو  اجتماعی  انسجام  و  توانمندی  تجربه می کنند.  بیشتر 
ایران  سالمندان  برای  جنسیتی  و  طبقاتی  نابرابری های  رفع 

است.
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چالش  پدیده ای  سن،  افزایش  و  سالمندی  مسئله  کلی  طور  به 
به عنوان یک سالمند کوییر می تواند  اما زندگی  برانگیز است. 
چالش های دیگری عالوه بر چالش های معمول افراد سالمند را 

به همراه داشته باشد.
و  سرکوب  با  جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های  که  شرایطی  در 
هستند  مواجه  اسالمی  جمهوری  طرف  از  سیستماتیک  فشار 
بالغ،  همجنس  دو  بین  جنسی  رابطه ی  اثبات  صورت  در  و 
مجازات هایی از شالق تا اعدام تهدیدشان می کند، فرد سالمندی 
را تصور کنید که عالوه بر تحمل تبعیض های دوران سالمندی با 
تبعیض هایی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی اش هم 

رو به رو می شود.

جمعیت   ۱۳۹5 سال  در  جمعیت  سرشماری  آخرین  اساس  بر 
سالمندان بیش از ۹.۳ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهد و 
پیش بینی می شود که شمار سالمندان در ایران در سال ۱420 به 
بیش از 26 میلیون نفر خواهد رسید که معادل 25 درصد از کل 

جمعیت ایران خواهد بود.)۱(
حدودی  جمعیت  از  جهانی  بهداشت  سازمان  که  آماری  طبق 
 افراد ال. جی .بی .تی منتشر کرده است، حدود 7 تا ۱0 درصد از 
جمعیت هر کشوری را این جامعه تشکیل می دهند، بر این اساس 
می توان گفت نزدیک به دو میلیون و 600 هزار شهروند سالمند 

ال .جی .بی .تی در سال ۱420 خواهیم داشت.

و  با گرایش جنسی  چالش های سالمندان و رویارویی آن ها 
هویت جنسیتی  

افراد با باالتر رفتن سن شان با پدیده ی تبعیض بر اساس پیری  
رفع  در  افراد  توانایی  چالش ها  این  از  یکی  می شوند.  مواجه 
نیازهایشان و همچنین عدم به کارگیری آن ها در امور مختلف 
گرایش  متوجه  باال  سنین  در  معموال  که  سالمندی  افراد  است، 

چالش های زندگی افراد سالمند کوئیر 	
اقلیتهایجنسی

ملیکا زر
فعال برابری حقوق جنسیتی
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بروز آن  به  یا تصمیم  جنسی و هویت  جنسیتی شان می شوند و 
می گیرند اغلب دارای فرزند، نوه، »عروس« و »داماد« و به طور 

کلی خانواده ای کامل هستند.

ممکن  خود،  از  شناخت  این  بروز  بستر  آیا  شرایط  این  در 
است؟

در شرایطی که جمهوری اسالمی  ارتباط جنسی با رضایت بین 
دو فرد بالغ را جرم انگاری کرده است، اطالع رسانی و آگاه سازی 
اساس  بر  غلط  اطالعات  و  سانسورهای شدید  با  زمینه  این  در 
کردن  پزشکینه  و  متفاوت  جنسی  گرایش های  انگارِی  بیماری 
هویت ترنس رو به رو است که عمدتا باعث عدم آگاهی جامعه، 
به ویژه اقلیت های جنسی و جنسیتی، در این حوزه شده است و 
از  نوع شناحت  این  به  افراد ممکن است در طول زندگی خود 

خود نرسیده و در سنین باالتر با این شرایط مواجه شوند.
به دلیل این اطالعات غلط، صحبت از گرایش جنسی متفاوت 
که  بزند  رقم  فرد  برای  ناپذیری  جبران  هزینه های  است  ممکن 
با توجه به این که افراد سالمند معموال به مراقبت، مامنی برای 
زندگی و آرامش، امکان مشارکت در امور نیازمند هستند و باید 
دادن  دست  از  و  آشکارسازی  امکان  شود،  حفظ  آن ها  کرامت 

خانواده و محلی امن برای این افراد بسیار سخت می شود.
het- دگرجنسگرایانه  زندگی  تحمیل  و  اجباری  )ازدواج های 

شدت  به  سیستم  از  متاثر  که  افراد  به   )erosexuality

جنسیتی محور  همان سو  و  دگرجنسگراساالرانه  مردساالرانه ، 
حاکم در جمهوری اسالمی است، نیز قدرت انتخاب زندگی  از 

به  محکوم  را  آن ها  و  شده  سلب  جنیستی  و  جنسی  اقلیت های 
تحمل سال ها رنج می کند.

که  سال هایی  در  افراد  این  که  است  فراهم  بستری  آیا  اما 
توانایی بروز گرایش شان را پیدا می کنند، بتوانند با شرایط 

سابق به زندگی خود ادامه دهند؟

پذیرش و برخورد فرزندان، و بیان آن به همسر و فرزندان هم 
از چالش هایی ست که افراد سالمند را تحت تاثیر قرار می دهد. 
از  زندگی  و محل  مراقبت  به  نیازمندی  و  امنیت  احساس  عدم 
مواردی ست که باعث خودداری این افراد از بروز احساسات و 

بیان انتخاب شان است.
از  که  ایران  در  سالمندان  عمومی  شرایط  به  توجه  با  پایان  در 
حقوق اولیه ی خود که تامین معیشت و داشتن حقوق بازنشستگی 
محروم  است،  بهداشت  و  سالمت  سیستم  از  استفاده  تضمین  و 
و  بیان  از  ناشی  خطراتی  و  تبعیض ها  می گیریم  نتیجه  هستند، 
بروز گرایش جنسی و هویت جنسیتی که افراد را تهدید می کند، 
خواسته ی  با  مطابق  سالمندان  زندگی  برای  بازدارنده  عاملی 
جنسی و عاطفی شان است و این امر با توجه به شرایط سیاسی-

اجتماعی موجود در ایران و آمار رو به افزایش سالمندان حوزه ی 
ال .جی .بی .تی می تواند به معضل حاد اجتماعی بدل شود چرا که 
از اساس اهتمامی برای در نظر گرفتن این افراد و چاره جویی و 

حمایت برای مشکالت پیش رویشان وجود ندارد.

پانوشت ها:
۱ - اقتصادآنالین- کدخبر: ۳847۹2
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یک دقیقه و نیم آخر ناگهان ورق برگشت. ظاهرا پرسش از 
آنچه گفته بودند ذهن ایشان را برهم زد و تماس قطع شد و 

تماس های بعدی هم به جایی نرسید.
آهنگ پیشواز تلفن همراه شان همان است که می گوید »ای 
است.  بیات  اصغر  علی  نامش  درماندگان«.  ملجا  حرمت 
مستمری بگیر  و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون  رئیس 
پیشتر و در ۱0 خرداد ۱۳۹۹ در گفتگو  اجتماعی.  تامین 
حقوق  2۱درصدی  افزایش  از  انتقاد  به  مهر  خبرگزاری  با 
که  بود  گفته  و  بود  پرداخته  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
بازنشستگان  حقوق  ثابت  و  رویه  یک  افزایش  »معتقدیم 
مزدی  سطوح  همه  در  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و 
موجب افزایش شکاف درآمدی خواهد شد و حداقل بگیران 
در این میان بیش از همه ضرر خواهند کرد«. دو روز بعدش 
بازنشستگان  مهر، همسان سازی حقوق  با  باز در گفتگو  و 
را گروگان بی تدبیری مسئوالن خواند. با توجه به موقعیت 
ایشان و در خصوص مسائل بازنشستگان، خط صلح تصمیم 
گرفت با او گفتگو کند  و قرار شد که من با ایشان تماس 

بگیرم.
تماس حاصل شد و بعد از سالم و احترام و معرفی خودم 
شروع به پرسیدن کردم. در آن لحظه ایشان نگفت که در چه 
وضعیتی است. شاید اگر می گفت، تماس به زمان دیگری 

موکول می شد. قطعا من نمی خواستم او تصادف بکند!
»فرد  که  بوده  این  اولم  پرسش  کردم.  پرسیدن  به  شروع 
مشغول به کار در چه شرایطی بازنشسته می شود؟ آیا سن 
به  امید  شاخص  با  متناسب  ایران  در  بازنشستگی  روند  و 

زندگی تنظیم شده است یا خیر؟«.
من  ولی  بفرمایید.  که  گفت  اولم  سوال  پرسیدن  از  بعد 
پشت  که  داد  پاسخ  پرسیدم.  را  گفتم سوال  بودم.  پرسیده 
را  سواالتت  که  خواست  باز  ولی  است.  اتوموبیل  فرمان 
آقای  و  کردم  تکرار  دوباره  را  فوق  سوال  هم  من  بپرس. 

بیات شروع به پاسخ دادن کرد.
»بازنشستگی در کشور متنوع است. بعضی با شصت سال 
سن و ده سال کار، بعضی با شصت سال سن و هشت سال 
کار، بعضی با بیست سال کار و پنجاه سال سن و بعضی 
با بیست سال در کار مشاغل سخت و زیان آور. تنوعش 

زیاد است«.
آقای  و  پرسیدم  زندگی  به  امید  شاخص  خصوص  در  باز 
بیات گفت که در خصوص این شاخص اطالعی ندارد. بعد 

  پرسش های بی پاسخ در گفتگو با علی اصغر بیات؛  	
بیشتر از مهدکودک به آسایشگاه سالمندان نیاز داریم

گفتگو از علی کالئی

گفتگو
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ادامه داد: »اما در هر حال سن مطرح است. وقتی مالک می 
و  دادند.  قرار  اصلی  مالک  را  سن  البد  سال،  شصت  گوید 
بعد برای سابقه عدد مشخص کرده اند. ولی وقتی میرگویند 

شصت سال سن، یعنی خط کشی برای شصت سال است«.
مصاحبه داشت خوب پیش می رفت. پرسیدم »بازنشستگان 

چند درصد از مستمری بگیران را شامل می شوند؟«.
- یعنی بازمانده ها و باز نشسته ها و از کار افتاده ها و …

- عرض کردم مستمری بگیران ما چند درصدشان بازنشسته 
هستند؟

- من آمار دقیقی ندارم. روزانه آمار در کشور تغییر می کند. 
االن  که  نیست  معلوم  شده،  گرفته  پیش  ماه  چهار  که  آمار 
درست باشد. روزانه تعدادی بازنشسته می شوند. ولی عمدتا 
50 درصد بازمانده و ازکارافتاده هستند  بقیه بازنشسته. این 
روالی است که ما همیشه می گوییم. 65 درصد حداقل بگیر 

)حداقل حقوق بگیر( هستند.
مستمری  و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون  رئیس  از 
از  پس  زندگی  »تصویر  که  پرسیدم  اجتماعی  تامین  بگیر 

بازنشستگی در ایران چگونه است؟«.
و پاسخ گفت که »از زندگی شخصی آدم ها که اطالعی ندارم. 
حداقل  یا  درصد   65 دریافتی شان،  حقوق  به  توجه  با  ولی 
بگیرند و یا دریافتی زیر حداقل دارند. بخشی از این حداقل 
بگیرها هم ممکن است کاسب کار، تاجر، طالفروش، بنگاه دار 
و مانند این ها باشد که در شرایطی آمده اند و چند سالی حق 
بیمه پرداخت کرده اند. تعداد بسیاری هم البته حداکثر حقوق 

را نمی گیرند. درصد حداکثر بگیران بسیار کم است«.
که  پرسیدم  بازنشستگان  حقوقی  وضعیت  این  به  توجه  با 
چه  هستند  درگیر  آن  با  بازنشستگان  امروز  که  »معضالتی 

مواردی هستند؟«.
از  تنهایی که  دادند که »معضالتی مثل  بیات پاسخ  و آقای 
آن رنج می برند. از مریضی رنج می برند. بعضا بچه های شان 
رفته اند و تنها زندگی می کنند. از بعضی جاها سقوط می کنند. 
خوب است که پناهگاه یا آسایشگاهی این ها را تحت پوشش 
همسرشان  با  یا  و  تنها  یا  هم  بعضی ها  بدهد.  قرار  خودش 
زندگی می کنند. بعضی ها با بچه هایشان زندگی می کنند. ولی 
در هر حال عمدتا مراقبت های ویژه زیادی می خواهند. ما االن 
مهدکودک  به  داریم،  نیاز  سالمندان  آسایشگاه  به  که  آنقدر 
کل  ما  آقا  که  می گویند  و  می کنند  مراجعه  نداریم.  احتیاج 
پول و حقوق و خانه مان و این ها را می دهیم که فقط یکی ما 

را نگه دارد. بعضا اینطوری هم داریم«.
همان  بدهم.  ارجاع  ایشان  خود  از  گفتگویی  به  کردم  فکر 
گفتگو با عنوان »همسان سازی حقوق بازنشستگان گروگان 

بی تدبیری مسئوالن« که پیشتر صحبتش رفت. 
ولی خب ظاهرا این پرسش به مذاقشان خوش نیامد و یک 

دقیقه و نیم آخر را ساخت.

یک دقیقه و نیم آخر!

تمام  محترمانه  خیلی  خوب!  اما  شد.  آغاز  محترمانه  گفتگو 
»به توچه« ها  توهین و  قابل حدس است که  البته قطعا  نشد. 
و  خبرنگار  شنید!  چه کسی  را  دارد«ها  ربطی  چه  تو  »به  و 
روزنامه نگاری که به جرم پرسیدن، باید از مسئولی پا به سن 

گذاشته، عصبانی و پشت فرمان حرف بشنود!
گفته اید  مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در  اخیرا  »شما  پرسیدم: 
بی تدبیری  گروگان  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  که 
مسئوالن شده است. می شود بفرمایید که چه شده و چرا شما 

چنین مسئله ای را مطرح کردید؟«.
که  دانشگاهی  استاد  شما  »مگر  که  برآشفت  ناگهان  ایشان 
داری من را مواخذه می کنی؟ شما بحث خودت را بکن. برای 
چی من باید این جواب را به شما بدهم؟ مگر شما چه کاره ای 

که من این جواب را به شما بدهم؟«.
تالش کردم روند مکالمه را آرام کنم تا به بقیه گفتگو برسیم. 
حتی از لفظ »مخلص شما« استفاده کردم تا این مسئول موی 
سپید، قدری آرام بشود. )به نظرم اشتباه کردم. بیش از حد 
تواضع نشان دادم!( اما خوب! ظاهرا ایشان آتشش تند بود و 

آتشبار کالمش آماده!
در  گفتگو  برای  ما  انگیزه ی  کال  که  بود  عصبانی  هم  آنقدر 
خصوص بازنشستگان را به چالش کشیده پرسید که »اصال 
بازنشسته به شما چه ارتباطی دارد که من بخواهم پاسخ شما 
را بدهم؟ من اینقدر مصاحبه کرده ام. مگه من االن در دانشگاه 
نشسته ام که شما دارید از من درس پس می گیرید؟ که چرا 

اینطوری است؟«.
مشکل اینجا بود که او زمانی برای پاسخگویی نمی داد. تند 
نداشت.  شنیدن  برای  هم  گوشی  می کرد!  فرمایش  تند  و 

متاسفانه البته!

»شما خودت رو معرفی کن که من برای چه باید این حرف ها 
را به شما بزنم؟ راجع به چی من باید این را به شما بگویم؟«.

در حالی است که اول تماس، من خودم را معرفی کردم. با 
نام و نام خانوادگی و ماهنامه ای که از طرف آن با آقای بیات 
روزنامه  من  بیات!  آقای  که  دادم  پاسخ  باز  گرفتم.  تماس 

نگارم و پرسشم را مطرح می کنم.  
این  بدهد،  جواب  نمی خواست  ظاهرا  هم  بیات  اصغر  علی 
ادعایی  یا دستکم  اتوموبیل بودنش  به مدد پشت فرمان  بار 
ذهنم  درصد  هفتاد  تا  »پنجاه  که  گفت  داشت،  خود  که 
درگیر  ذهنم  نمی توانم  االن  که  من  است.  رانندگی ام  درگیر 

رانندگی ام باشد و به شما پاسخ بدهم«.
اما  بگیرم.  تماس  دیگرش  ساعت  نیم  من  شد  قرار  خالصه 
برداشت.  را  البته یکی  نشد.  داده  پاسخی  تماس من  چندین 
الو. معرفی کردم. مکالمه قطع شد. ظاهرا این رئیس  گفت 
تأمین  بگیر  مستمری  و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون 
در  که  ندارد  و  نداشته  عالقه ای  کشور  سراسر  اجتماعی 
خصوص مواضعش در رسانه های دیگر، از او پرسش بشود. 
ظاهرا می خواست و می خواهد متکلم وحده باشند. ولی خوب 

از بخت بدشان نشد!
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یکی از نکات مهم در حوزه سالمندی، لزوم مشارکت و حضور 
بیشتر این قشر در جامعه است. زیرا یکی از مهم ترین راه های 
رسیدن به توسعه پایدار این است که تمام گروه های سنی به 
باشند، مشارکت  بتوانند در جامعه حضور داشته  طور عادالنه 

کنند و از امکانات اجتماعی بهره گیرند. 
نظر  از  چه  جامعه  آسیب پذیر  زمره ی شهروندان  در  سالمندان 
جسمی و چه از نظر روحی به شمار می آیند که بسیار زود از 
عرصه ی اجتماع رانده شده اند و الزم است شرایط حضور آن ها 
در فضاهای شهری مهیا شود. این در حالی است که در بسیاری 
با  به فضای شهری  از موارد عمال راه های ورود مستقل آن ها 
مشکالت جسمی و روحی همراه است. از آن جایی که جامعه 

متعلق به همه ی اعضا است و همچنین در جهت تحقق عدالت 
شهروندی، نیاز است که طرح های شهرسازی به گونه ای باشند 
که سالمندان بتوانند به طور مستقل و با کم ترین نیاز به کمک 

دیگران از تمامی فضاهای شهری استفاده کنند. 
بدون شک فضاسازی مناسب می تواند شرایط برقراری روابط 
فعالیت های  عرصه ی  و  شهروندی  فعال  مشارکت  اجتماعی، 

سازنده را برای سالمندان فراهم کرده و بهبود ببخشد.

سالمند و پدیده ی سالمندی
زیادی  سال های  که  می شود  اطالق  کسی  به  سالمند  برچسب 
از زندگی و حیات خود را گذرانده باشد و ما باقیمانده ی عمر 
پدیده ی  دیگر  بیانی  به  باشیم.  داشته  انتظار  او  از  را  کمتری 
عمر  طول  میانگین  از  پیشی گرفته  سال های  به  سالمندی 
سال ها،  طول  در  عدد  این  آستانه ی  دارد.  اشاره  بشر  متوسط 
همراه با افزایش امید به زندگی بشر تغییر یافته است تا االن 
که ما در ابتدای قرن بیست ویکم قرار داریم و امید به زندگی 
گفت  باید  است.  گذشته  سال   66 مرز  از  جهان  مردم  برای 
ارتباط  و  است  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  رقم  این  که 
و  اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  فرهنگی  وضعیت  با  مستقیمی 

فضاسازی شهری متناسب با سالمند  	

آبان پرتویی
فعال دانشجویی

اجتماعی
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اجتماعی یک جامعه دارد.
سالمندی سبب بروز تغییراتی در انسان می شود. تغییراتی که 
بیماری هایی را در پی دارند. با این حال پیری، به خودی خود 
یک بیماری نیست و روال طبیعی بدن انسان را دربرمی گیرد. 
و  روحی  ویژگی های  فرد،  جسمی  توانایی  در  تغییرات  این 
در  است.  رویت  قابل  زمان  طول  در  انسان  یک  اجتماعی 
که  است  طبیعی  سیر  یک  از  ناشی  سالمندی  پدیده ی  واقع 
بدن  در  روانی-اجتماعی  و  فیزیولوژیکی  تغییرات  آن  در 
می کند.  دگرگون  را  او  زندگی  مختلف  جنبه های  و  داده  رخ 
و  دشواری ها  سالمندی  که  گفت  می توان  ترتیب،  همین  به 

محرومیت هایی را به دنبال خود دارد.
است  متفاوت  سالمندی  دقیق  سن  تعیین  درباره ی  نظرها 
به  می پذیرد.  تاثیر  جامعه  یک  فرهنگی  تعاریف  از  اغلب  و 
اساس  بر  که  است  جامعه  یک  فرهنگ  این  دیگر  عبارت 
شاخص های مخصوص خود تعیین می کند که چه سنی نقطه ی 
انتهایی فعالیت های یک انسان محسوب می شود. با این حال، 
تقسیم  دسته  سه  به  را  سالمندی  سن  جهانی  بهداشت  سازمان 

کرده است. این سه دسته به ترتیب زیر قابل مشاهده هستند:
ـ سالمند جوان: 60-74 سال

ـ سالمند: ۹0 - 74 سال
ـ سالمند: ۹0 سال به باال

تحت  دیگری  مفهوم  با  ما  سالمندی،  مفهوم  با  ارتباط  در 
عنوان »سال خوردگی جمعیت« روبه رو هستیم. سال خوردگی 
جمعیت به مرحله ای اطالق می شود که در طول آن، میانگین 
تعداد افراد سال خورده ی جامعه افزایش می یابد و درصد باالیی 
از کل جمعیت را به خود اختصاص می دهد. همراه با کاهش 
نرخ  آمدن  پایین  و  طرف  یک  از  باروری  میزان  توجه  قابل 
مرگ و میر افراد و باال رفتن امید به زندگی از طرفی دیگر، 
به  از سن جوانی  تدریج  به  جامعه  ساختار سنی جمعیت یک 

سن پیری تغییر می یابد.

رشد جمعیت سالمند در جهان و ایران
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان خصوصا کشورهای 
واقع  در  مواجه هستند.  پیری جمعیت  مساله ی  با  توسعه یافته 
الگوی جمعیت جهانی، به سمت سالمند شدن متمایل است و 
تبدیل شده  این جوامع  مهم  از دغدغه های  به یکی  این مساله 
دارای  اروپا  قاره ی  حاضر  حال  در  که  می شود  گفته  است. 
است  باالتر  و  با 60 سال سن  افراد  درصد جمعیت  بیشترین 
به سرعت در  نیز این روند  اما در سایر مناطق  )24 درصد(. 
حال رشد است. به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2050 
از قاره ی آفریقا، حدود  به غیر  تمام مناطق عمده ی جهان  در 
یک چهارم یا بیشتر از جمعیت آن ها را افراد باالی 60 سال 

تشکیل دهند. 

 ۱۳۹8 سال  در  کشور  جمعیت  اینکه  وجود  با  نیز  ایران  در 
ما شاهد رشد ۱.24  و  است  نفر رسیده  میلیون  به حدود 8۳ 
سالمند  جمعیت  رشد  نرخ  اما  بوده ایم؛  جمعیت  در  درصدی 
 ۳.62 معادل  رشدی  و  است  بوده  باال  به  رو  نیز  کشورمان 

درصد را به خود اختصاص داده است.
بنابراین در حال حاضر در ایران نیز پدیده ی سالمندی جمعیت 
است.  شده  اساسی  و  مهم  دغدغه ای  به  تبدیل  آن  به  توجه  و 
خصوصا اینکه این نرخ دائما در حال افزایش است و رسیدگی 
به نیازمندی های این قشر از جامعه در آینده ای نه چندان دور 
باالی  درصد  حقیقت  در  شد.  خواهد  بدل  اساسی  معضلی  به 
جمعیت  باالی  درصد  نشان دهنده ی  کشور،  جوان  جمعیت 
لزوم  امر  این  و  است  نزدیک  آینده ای  در  سال خورده  بالقوه 
در  را  آن  کیفیت  ارتقای  و  سالمندان  نیازهای  به  ویژه  توجه 

فضاهای شهری دوچندان می کند.

سالمندی و شهرها
یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با سالمند و افزایش 
نرخ رشد جمعیت سال خورده مطرح است، مساله ی شهرنشینی 
و جایگاه شهروندی این افراد است. در واقع مساله ی سالمندان 
می شود  تلقی  امروز  دنیای  در  شهری  مساله ی  یک  نوعی  به 
زیرا در جهان روستایی سالمندان اغلب از جایگاه سنتی خود 

در جامعه برخوردارند. 
رشد  مساله ی  بر  عالوه  جهان  کشورهای  که  است  این  نکته 
پیری جمعیت، با یک روند مشترک دیگری نیز مواجه هستند 
در  پیری  روند  حاضر  حال  در  است.  شهرنشینی  همان  که 
موازات با روند شهرنشینی پیش می رود. این روند دارای ابعاد 
مثبت و منفی است. زیرا رشد جمعیت سالمند از یک طرف 
به دلیل ارتقای سطح سالمت و اقتصاد مردم و افزایش امید به 
زندگی، نشانه ی توسعه و بهبود یک جامعه محسوب می شود 
و از طرف دیگر چالش های جدیدی را برای جوامع به وجود 

آورده  است. 

ضرورت فضاسازی متناسب با سالمند
هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه ی پایدار، نیازمند آن است 
تا نیازهای همه ی اقشار جامعه را مدنظر داشته باشد و در راه 
می رود  انتظار  واقع  در  بردارد.  گام  شهروندی  عدالت  تحقق 
فعالیت و کنش همه ی  برای  مکانی  و فضای شهری  که شهر 
شهروندان باشد. اما گاهی شرایطی به وجود می آید که بهبود 
محدودیت ها  ایجاد  به  منجر  گروه  یک  برای  محیطی  شرایط 
بنابراین الزم است  برای گروهی دیگر شود.  و دشواری هایی 
که در برنامه ریزی هایی که برای فضای شهری انجام می گیرد، 
لحاظ  آسیب پذیر  اقشار  اقشار خصوصا  همه ی  نیازمندی های 

شود. 
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در آن فضا  داریم که  انتظار  ایده آل  از یک فضای شهری  ما 
عدالت شهروندی رعایت شود و همه ، به ویژه اقشار آسیب پذیر 
جامعه همچون معلوالن و سالمندان بتوانند به طور برابر از این 

فضاها و امکانات موجود در آن استفاده کنند. 
فضای  کشور  شهرهای  از  دربسیاری  که  است  حالی  در  این 
شهری برای سالمندان مساعد نیست و سالمندان امکان حضور 

در جامعه را به سختی پیدا می کنند. 

شهر دوستدار سالمند 
عنوان  تحت  جهانی  بهداشت  سازمان  که  مدلی  اساس  بر 
بایستی  شهرها  این  کرد،  ارائه  سالمند«  دوستدار  »شهرهای 
بازتاب دهنده ی تالش برای توسعه ی فضاهای شهری در راستای 
حمایت از افراد سالمند باشد تا از این طریق »پیری فعال« را 

بهینه سازی  وسیله ی  به 
جهت  در  فرصت ها 
و  مشارکت  سالمت، 
افزایش  منظور  به  امنیت 
افراد  زندگی  کیفیت 
ترویج  و  تشویق  مسن، 

کند. 
سازمان  مبنا،  این  بر 
هشت  جهانی  بهداشت 
به  را  اصلی  شاخصه ی 
جهانی  معیارهای  عنوان 
در  سالمند  دوستدار  شهر 
معیارها  این  گرفت.  نظر 

عبارتند از: 
مکان های  و  ساختمان ها  شهری،  باز  فضاهای  »شاخص   های 
عمومی، شاخص های حمل و نقل، شاخص های ایمنی و سهولت 
مشارکت  شاخص های  اجتماعی،  احترام  شاخص های  تردد، 
اجتماعی و روابط اجتماعی، شاخص های بهداشت و درمان و 

شاخص های فرهنگی و تفریحی«. 
گونه  هر  برای  که  می رود  انتظار  شاخص ها،  این  به  توجه  با 
حالی  در  این  شود.  لحاظ  معیارهایی  چنین  شهری  توسعه ی 
است که در ایران، در برنامه ریزی های شهری، ساخت وسازها 
معیار ها  این  از  بسیاری  فرهنگی،  و  اجتماعی  برنامه های  و 

رعایت نمی شود. 
نکاتی  می آیند،  یادشده  مولفه های  ذیل  در  که  معیارها  این 
هستند که به طور اساسی نیازمندی های سالمندان را در جامعه 
دنبال می کنند. توجه به این موارد کمک می کند تا افراد درک 
موارد  اغلب  در  معیارها  این  کنند.  پیدا  شرایط  از  درستی 
سرمایه گذاری  به  نیاز  که  دربرمی گیرند  را  زیرساخت هایی 
که  می بینید  شما  حال  این  با  دارد.  هدایت شده  مدیریت  و 

برای  زیرساخت ها  وضعیت  ایران  شهرهای  از  بسیاری  در 
سالمندان قابل قبول نیست.

در  هوا  آلودگی  و  سروصدا  کنترل  وضعیت  زمینه ی  در   -
مکان های عمومی، شرایط مساعد نیست. 

- پیاده روهای شهرها پر از موانع و سطوح شیب دار است.
وجود  کافی  اندازه ی  به  عمومی  توالت های  شهر،  در سطح   -

ندارد. 
- در بسیاری از موارد اطالعات کافی برای نشان دادن مسیر 
ناواضح اند و موجب سردرگمی  ندارد و نشانه ها اغلب  وجود 

سالمند می شوند.
تجهیزات  عمومی  حمل ونقل  ایستگاه های  و  پایانه ها  در   -

مناسب سالمندان وجود ندارد.
اتوبوس  و  مترو  صندلی های  بر  سالمندان  نشستن  اولویت   -

رعایت نمی شود. 
- رانندگان سرعت مجاز و 
به  عابران  عبور  تقدم  حق 
رعایت  را  سالمندان  ویژه 

نمی کنند و ...
این  در  که  گفت  می توان 
موارد و نمونه های مشابه با 
برخی  در  کارهایی  این که 
گرفته  صورت  شهرها  از 
اولیه ی  نیازهای  تنها  اما 
سالمندان در سطح ابتدایی 
تامین می کند و با وضعیت 
زیادی  فاصله ی  ایده آل 
تالش های  زمینه ها  از  بسیاری  در  است  الزم  بنابراین  دارد. 
برای  اتوبوس ها  در  مثال  عنوان  به  بگیرد.  جدی تری صورت 
تجمع  برای  شود،  گرفته  نظر  در  ویژه  صندلی های  سالمندان 
ایجاد  فضاهایی  فرهنگی  اماکن  و  پارک ها  در  سالمندان 
زمینه ی  در  مخصوصی  مالحظات  پیاده روها  طراحی  در  شود، 
به  آسان تر  دسترسی  امکان  بگیرد،  آن صورت  و شکل  شیب 

سرویس های بهداشتی برای سالمندان فراهم شود و ...

سخن پایانی
مناسب سازی شهرها برای سالمندان، نیازمند یک تغییر نگرش 
کلی است که آگاهی افراد و عزمی فرهنگی را طلب می کند. تا 
زمانی که این نگرش در سطوح مختلف مدیریتی نهادینه نشود 
و ارگان های ذی ربط از شهرداری ها گرفته تا بهزیستی با هم 
باشند، سالمندان همچنان  نداشته  تعامل سازنده  این زمینه  در 
نیروی  از  بزرگی  بخش  و  می مانند  باز  جامعه  در  حضور  از 

بالقوه ی آن ها در سکوت و سکون هدر خواهد رفت. 
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رفیقش شیخ جعفر شجونی یک بار شوخی هایی که با او می شد 
را در گفتگو با رضا رشیدپور بازگو کرد. این که با سن و سالش 
زیاد شوخی می شود. شیخ جعفر شجونی شش سال از رفیقی که 
ُجک ها را در خصوص او می گفت کوچک تر بود. شجونی از دنیا 
رفت. احمد جنتی اما با حدود ۹4 سال سن، عضو فقها و دبیر 
مجمع  عضو  رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیس  نگهبان،  شورای 
تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در 
دولتش  سن  میانگین  که  نظامی  است.  اسالمی  جمهوری  نظام 
حدود 60 سال است. مقامی مادام العمر به نام ولی فقیه دارد و 
مدیرانی که تا آخرین لحظه حیات، به شرط وفاداری به حاکمیت 
یا در سمتشان برقرار هستند و یا در چرخه حاکمان، از صندلی ای 

به صندلی دیگر می روند.
به  آش آنقدر شور است که آشپز هم فهمیده! جوان گرایی بدل 
سرلوحه بیانیه گام دوم انقالب شده که چهلمین سالگرد انقالب 
57 توسط رهبر نظام صادر شد. یک سال و اندی هم هست که 

برای آن انواع و اقسام برنامه ها و میزگردها برگزار می شود. اما 
انگار حاکمیتی که در آن مسئوالن قدیمی ریشه دوانده اند، به این 
با  تازه  هم  دولت  در  اینکه  کما  نیست.  جوان شدنی  سادگی ها 
به  میانگین سنی  یا نسبتا جوان ۳8 ساله،  دوپینگ وزیر جوان 

حدود 60 سال رسید.
انقالب که شد همه جوان بودند. همین شیخ احمد جنتی میان سالی 
بود پنجاه و اندی ساله. رهبر امروز هشتاد و یک ساله نظام هم 
و  موقت  دولت  از  بعد  بود.  سالگی  چهل  آستانه  در  روزها  آن 
صاحب تجربه هایی که آمده بودند تا کشتی طوفان زده پساانقالب 
را به آرامش برسانند و اما با سیل روبرو شدند و حذف شدند، 
حاکمیت،  یک دست کننده ی  کودتای  آن  و   60 خرداد  از  پس 
جوانانی آمدند که نام های آن ها از آن روزگار تا امروز همچنان 
اولین  رجایی  محمدعلی  می شود.  تکرار  رسانه ها  و  اخبار  در 
رئیس جمهور پسا کودتای خرداد 60 زیر پنجاه سال بود که با 
ترور کشته شد. بعدش علی خامنه ای رئیس جمهور شد که حال 
چهل و اندی ساله بود و چند سالی در شورای انقالب و نمایندگی 
کرسی  و  اسالمی  جمهوری  حزب  و  جنگ  در  نظام  بنیانگذار 
نام های  اما قدری  بود.  تجربه شده  تهران، صاحب  خطابه جمعه 
هیئت دولت آن زمان را بخوانیم متوجه می شویم که نام ها چقدر 

جوان گرایی ادعایی یا پیرساالری ذاتی 	
اجتماعی

مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر
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هنوز آشنا هستند. نام هایی که هنوز در صحنه ی سیاست ایران 
از  بخشی  رهبر  و  است  حصر  در  وزیرش  نخست  فعال اند. 
محمد  بهشتی،  علیرضا  سید  فعلی.  رهبر  حاکمیت  مخالفان 
مرندی،  علیرضا  والیتی،  اکبر  علی  ریشهری،  محمدی  خاتمی، 
بیژن نامدار زنگنه و نام های دیگری که انگار قرار نیست دست 
از صحنه سیاست در ایران بردارند. نمایندگان مجلس نظام هم از 
و  مجلس ششم  در  گامی  که  بماند  نیستند.  مستثنی  قاعده  این 
انگار  برگزار شد،  انتخاباتش  اخیرا  گامی دیگر در مجلسی که 
اما  و  دموکراسی  به سود  قدری سنت شکنی شده. مجلس ششم 
در  دموکراسی  برای  نفعی  می دانم  بعید  خوب!  جاری،  مجلس 

ایران داشته باشد.
چرخش  بیافتد،  دموکراسی  یک  در  باید  که  اتفاقاتی  از  یکی 
نخبگان است. چرخش نخبگانی که قاعدتا باید با انتخاب مردم 
صورت بپذیرند. اما در نظام جمهوری اسالمی یک مسئله بسیار 
و  حقوقی  رژیم  از  اعظمی  بخش  می شود.  امر  این  مانع  بزرگ 
است.  انتصابی  کشور  حقیقی  رژیم  از  بزرگتری  بسیار  بخش 
یعنی منصوب توسط مقام و جایگاهی است که از سوی کسی 

انتخاب نمی شود.
که  است  این  می افتد  اتفاق  مردم ساالر  های  حکومت  در  آنچه 
مقاماتی توسط مردم انتخاب می شوند. دوره شان تمام می شود و 
دوباره  بعضا  و  جدیدی  عموما  انتخاب شوندگان  و  می روند 
یک  در  است  قرار  می گیرند.  را  آن ها  جای  انتخاب شده ای 
دموکراتیک  است  قرار  و  است  جمهوری  نامش  که  حکومت 
باشد، هیچ فرد و گروهی دوامدار نباشد. قرار است چهره ها تغییر 
کند و افراد جدیدی جای آن ها را بگیرند. اما خوب! نمی شود. 
نام ها تکراری می شوند. افراد در حاکمیت و قدرت از مقامی به 
مقامی منتقل می شوند و اگر جوانانی هم وارد حاکمیت می شوند، 
در واقع دست پروردگان همان قدیمی ها هستند. یعنی آدم هایی 
جوان سن اما با افکار و اندیشه های همان قدیمی ها. این بار اما 

شاید قدری علمی تر و مسلح تر به تکنیک!
در  اساسی  قانون  مبنای  بر  قدرت،  از  اعظمی  بخش  ایران  در 
اختیار مقامی است مادام العمر. مقامی که قرار بود توسط مجلسی 
داستان  اما  کند.  نظارت  آن  بر  مجلس  آن  بعد  و  انتخاب شود 
تغییر کرد. آن انتصاب به کشف آن مقام بدل شد و گفتند که 
ولی فقیه را انتخاب نمی کنیم. بلکه کشفش می کنیم و در واقع او 
منتصب امام عصر است و نماینده ی او. بنیان گذار نظام می گفت 
که آنچه از شئون والیت فقیه در قانون اساسی نوشته شده بخشی 
از اختیارات اوست. )۱( پس در واقع مقامی بر صدر حاکمیت 
در ایران نشست که انتخابی نبود. مادام العمر هم بود. بنیان گذار 
نظام در هشتاد و هفت سالگی از دنیا رفت. رهبر فعلی هشتاد و 
یک ساله است. بنیان گذار نظام بیش از ده سال بر ایران حکومت 
کرد. سی و یک سال است که رهبر فعلی نظام جایگاه رهبری آن 
را بر اساس همین قانون اساسی در دست دارد. گفتیم که خصلت 

قدرت.  چرخش  و  نخبگان  چرخش  دموکراتیک  نظام  یک 
بر  که  است  سال  یک  و  سی  ایران  در  قانونی  قدرت  باالترین 

مسند است. 
مسئله دیگر این بود که مجلسی که قرار بود آن رهبر و انتخاب 
و بر او نظارت کند، از نهاد ناظر به نهاد صیانت کننده ی او بدل 
که  می گوید  و  می رود  فراتر  حتی  علم الهدی  احمد   )2( شد. 
"وقتی رهبری در مسئله اقتصادی و معیشتی مردم مطالبه دارد و 
امر می  کند و در عرصه  های مختلف، فرمان رهبر لگدمال شده و 
پشت پا انداخته می  شود، این وظیفه خبرگان است در مطالبه امر 
رهبری قیام کند." یعنی نه تنها نهاد ناظر به نهاد صیانت کننده 
تنزل یافته، بلکه این نهاد فوق رهبری به ذیل او و پیگیری کننده ی 
مطالبات او بدل می شود. مجلسی که میانگین سنی اش بیش از 
هفتاد و یک سال است و وظیفه نظارت بر عالی ترین مقام نظام 
از  عده ای  نرسیده،  دوره  پایان  به  هم  هربار  دارد.  عهده  بر  را 
اعضایش دار فانی را وداع می کنند و در واقع تعداد آغازکنندگان 
هر دوره اش با تعداد پایان دهندگان آن دوره برابر نیست. عده ای 
به  ویلچر  با  را  اعضایش  از  بخشی  که  مجلسی  شده اند!  فوت 
صحن جلسات به شدت کم تعدادش می آورند. یعنی نگاه برای 
رهبر  ادعایی  جوانانه  نگاه  نه  کشور  مدیریتی  سطح  عالی ترین 
نظام در بیانیه گام دومش که بر مبنای "پیرساالری" است. این 
پیران، خود و خانواده شان به سبب سود بردن از موهبت قدرت، 
آرام آرام از موهبت ثروت و نفوذ نیز بهره مند می شوند و چون 
به صندلی شان در قدرت الصاق شده اند، کسی را یارای مقابله با 
آنها نیست. اگر کسی به دنبال پدیده آقازاده هاست، باید به سراغ 
خانواده این کبار ملحق شده به صندلی قدرت برود. خانواده ای 
که سه یا چهار دهه، همواره در باالترین جایگاه های قدرت در 
ایران بوده، آنهم بدون نظارت و بی حساب و کتاب، چون کسی 
جراتش را ندارد که به آقایان نزدیک شود، مشخص است که چه 
فسادی در بیتش و خانواده اش موج می زند و چه پول هایی جابجا 
می شود. گه گاه اخبارش را می شنویم. به قول اکبر طبری، متهم 
اقتصادی و معاون سابق رئیس قوه قضائیه که می گوید دوستانی 
دارد که از آن ها بخواهد کل لواسان را به نامش بکنند، می کند. 
من  به  ندارید،  دوستان  این  از  شما  "اگر  که  می گوید  بعد  و 

ارتباطی ندارد!" )۳(
و  می زنند  نام  به  لواسان  که  دوستانی  همین  پیرساالری،  همین 
همین ارتباطات سمی مهلک برای مردم ساالری، جامعه ی مدنی 
آن  در  سالم  مدنی  و  اقتصادی  روابط  باید  که  است  مملکتی  و 
حکم فرما باشد. اما نکته اینجاست. تنها نهاد راس نظام و نهادهای 
انتصابی مسئله نیستند. نهادهای انتخابی هم خود به دلیل تحدید 
انتخاب توسط نهادهای انتصابی، به بخشی از مشکل بدل شده اند.

برای هر انتخابات در کشور، به جز انتخابات شوراهای شهر و 
"احراز  نگهبان  شورای  توسط  می بایستی  نمایندگان  روستا، 
صالحیت" شوند. یعنی نظارت شورای نگهبان بر آن ها از جنس 
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فردی  که  نیست  کافی  تنها  یعنی  استطالع.  نه  است  استصواب 
شروط مندرج در قانون برای تصدی این پست انتخابی را داشته 
انتظامی و  نظامی،  نهادهای  توسط  بر علیه اش  باشد و گزارشی 
امنیتی نباشد. بلکه باید صالحیت او توسط شورای نگهبان احراز 
ماه  اسفند  متولد  همانطور که عرض شد،  این شورا،  دبیر  شود. 
۱۳05 است. او از نخستین روز تشکیل این شورا در آن حضور 
داشته است. او بیست و هفت سال است که دبیر این شوراست. 
عضو دیگر این شورا که در واقع ثقل انتخابات در ایران عصر 
جمهوری اسالمی است، شیخ محمد یزدی است. او متولد تیرماه 
۱۳۱0 است. فقط یک مورد، در نامه نگاری میان او و صادق 
الریجانی، صادق الریجانی در مورد توان ذهنی او و تمرکز  و 
توجهش به مسائل مطرح شده در جلسات شورای نگهبان اینگونه 
بدانید  اینکه  بدون   ، آن جلسه کذایی شورا  در  "ما  نگارد:  می 
مساله چیست، به خیال آنکه هنوز بحث در مساله قبلی است که 
راجع به آن رای گیری شده و به تصور اینکه بنده بعد از رای گیری 
مجددا بر حرف خودم اصرار می کنم، مثل همیشه شروع کردید 
به داد و قال کردن و توهین کردن و همه هاج و واج مانده بودند 
که شما چه می گویید. آیت اهلل مدرسی و آقای دکتر کدخدایی به 
شما تذکر دادند که آقا آن مساله گذشته است و فعاًل بحث بر سر 
به توهین  این را هم ظاهرا متوجه نشدید و  چیز دیگری است. 
کردن های خودتان ادامه دادید و خطاب به آقای جنتی گفتید که 
رعایت  جلسات  نامه  آیین  و  کند  اداره  را  جلسه  باید  رئیس 

شود". )4(
و بعد صادق الریجانی می پرسد که "جناب یزدی، بنده که طبق 
عوالمی  چه  در  شما   . می کردم  بحث  جدید  درمساله  و  نوبت 

بودید".
نکته اینجاست که همین صادق الریجانی، خود در آستانه شصت 

سالگی است و شصت سالگی سن بازنشتگی در ایران. )5(
را  کاندیدها  شرایط  اوضاع،  این  با  نگهبان  شورای  این  خوب 
مقامی  برای  یعنی کسی  این وضعیت،  با  می کند. خوب  احراز 
انتخابی تائید صالحیت خواهد شد که به لحاظ نظری به آنچه که 
تائید  کسی  یعنی  باشد.  نزدیک  می دانند  صالحیت  آقایان  این 
صالحیت می شود که به لحاظ ذهنی به نگاه این پیران مستقر در 
تائید  هم  جوانانی  اگر  پس  باشد.  شبیه  حاکمیت  اصلی  هسته 
شوند، در واقع نه نگاه جوانانه که ادامه منطقی نگاه همین پیران، 
این بار در لباس و کالم و جوانان است. بماند که اصوال چنین 
آزاد  چرخش  دموکراسی،  با  تناسبی  کوچک ترین  نه  وضعیتی 
نخبگان و امکان انتخاب آزاد، انتخابات سالم و عادالنه و چرخش 
حزبی و حضور نگاه های مختلف در ساختار تصمیم گیری دارد و 

نه حتی نزدیک به آن است.
که  را  مقدس  آستان های  تولیت های  کنید  اضافه  این ها  همه  به 
منصوب می شوند و هستند و دیگر نمی روند تا حضرت عزرائیل 
آن ها را از منصب جدا کند. شیخ عباس واعظ طبسی را در مشهد 

به یاد داریم. او سال ها و از همان ابتدای انقالب تا زمان مرگش 
تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت. کار به جایی رسیده 
بود که محلی ها و مشهدی ها او را امپراطور خراسان می خواندند! 
از این امپراطوری ها در کشور کم نیستند. محمد محمدی نیک، 
مقدس  آستان  تولیت  امروز  تا   ۱۳6۹ فروردین  از  ریشهری 
حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری است. تولیت شاهچراغ در 
رهبر  دو  هر  منصوب   ،۱۳۹2 اسفند  تا   ۱۳60 آذر  از  شیراز 
بود. سید  دستغیب  مهدی  قدرت سید  ید  در  اسالمی،  جمهوری 
مهدی دستغیب در فروردین ۱۳۹۳، یعنی کمتر از یک ماه پس 
از قدردانی رهبر نظام از تولیتش، درگذشت و سید علی اصغر 

دستغیب جای او را گرفته است.
الزم به توجه است که تولیت های آستان های مقدس، با توجه به 
وجه مالی آن خود از جمله بزرگترین کارتل های مالی کشور و 
ایران  در  سیاست  امر  در  نفوذ  بزرگترین صاحبان  از  نتیجه  در 
کنونی هستند. مراکز نفوذی با مسئولیت های مادام العمر که تنها 
شاید ماهی پیش از مرگ آن را از آن فرد بگیرند و به دیگری 

بسپارند.
بیش از یک سال است که رهبر نظام در بیانیه گام دوم انقالبش 
دم از جوان گرایی زده است. اما با توجه به آنچه گفته شد، شاید 
هسته ی  باشیم.  کشور  در  جوان گرایی  ظاهر  قدری  شاهد  تنها 
اصلی فکری و نظری حاکمیت و نگاه ها، نگاه همان پیرانی است 
که از ابتدای انقالب تا امروز بر جان و جهان ایران و مردمش 
و  نبوده  ایشان  با  برخورد  یارای  هم  را  کسی  بوده اند.  حاکم 
نیست. پول و قدرت و نفوذ در اختیار پیرساالرانی است که بر 
تمامی نهادهای قدرت و ثروت در ایران خیمه زده اند و جوانی 
آنها  تائید  فیلتر  از  باید  شود،  منصب  صاحب  بخواهد  اگر  هم 
بگذرد. در چنین وضعیتی آیا می توان دم از جوان گرایی زد و 
امیدوار بود که جوانان به صاحبان کشور در آینده بدل شوند؟ 
پاسخ این پرسش با قضاوت خوانندگان است. خیلی هم سخت 

نیست!
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