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خودکشی کودکان ،خصوصا این اواخر خودکشی دسته
جمعی کودکان آخرین بالیی بود که بر سر مردم ایران
نازل شد و واقعا نمی دانم راه حل چیست .خانم رحیمی
قلم توانایی دارند .از ایشان خواهش میکنم بعضا به راه
چاره هم بپردازن.
آالن:
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مقاله وزینی بود ،پرسش اینه که آیا دلیلی داریم که به
آن کودک بگوییم خودت را نکش؟ چه چیزی میتواند
کودکی که با عروسک شاد میشه رو به مرگ بکشونه؟

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

●نوزادی تازه متولد که شامگاه دوشنبه  ۲۵اسفندماه بدون
لباس در داخل کیسه ای زباله در یکی از شهرک های سقز رها
شده و بدنبال آن توسط تیم اورژانس به یکی از بیمارستان های
این شهر منتقل شده بود ،به علت وضعیت نامساعد جسمی جان
خود را از دست داد.
●روز یکشنبه  ۱فروردینماه ،در پی انفجار یک بمب صوتی
در شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان ،سه
شهروند از جمله یک زن زخمی شدند و یک تن دیگر جان خود
را از دست داد .گفته می شود که این اقدام توسط گروههای
تروریستی صورت گرفته است.
●دستکم  ۸۰تن از کارگران شاغل در شرکت صنایع فوالد
استان خوزستان از محل کار خود اخراج شدند .گفته می شود
بیش از  ۵۰نفر از کارگران اخراج شده ساکنین مناطق محروم
اهواز ،کوت عبداهلل و قلعه چنعان هستند.
●کسری نوری ،درویش گنابادی زندانی شب گذشته جمعه
 ۲۹اسفندماه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد .آقای نوری
صبح دیروز از زندان اوین خارج و به مکان نامعلومی منتقل
شده بود.
●شب پنجشنبه  ۲۸اسفندماه سه خواهر ،مادربزرگ و
خواستگار یکی از این دختران در شهرستان کنگان واقع در
استان بوشهر ،توسط پسرعموی دختران خانواده به قتل رسیدند.
گفته میشود که این قتلها به بهانه نوع پوشش و سبک زندگی
دختران این خانواده صورت گرفته است.
●امیرساالر داودی ،وکیل دادگستری و بکتاش آبتین از
اعضای کانون نویسندگان ایران محبوس در زندان اوین روز
چهارشنبه  ۲۷اسفندماه دست به اعتصاب غذا زدند .اعتصاب
این زندانیان در اعتراض به جابجایی های متعدد زندانیان
سیاسی بخصوص اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان زندانی
صورت گرفته است.
●روز سه شنبه  ۲۶اسفندماه ،در پی شلیک مستقیم نیروهای
نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه دو کولبر زخمی شدند.
●روز چهارشنبه  ۲۷اسفندماه ،یک نوجوان  ۱۵ساله اهل
شهرستان مهاباد ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان
نامعلومی منتقل شد.
●پس از ابتالی صبا کردافشاری فعال مدنی زندانی به
ویروس کرونا ،روز چهارشنبه  ۲۷اسفندماه ،ابتالی  ۲۰زندانی
دیگر در بند  ۶زندان قرچک ورامین ازجمله مریم ابراهیم وند،
نویسنده و کارگردان سینما به این ویروس توسط بهداری
زندان تایید شد .این زندانیان اکنون بدون رسیدگی پزشکی
در این بند بسر میبرند.
● آتنا دائمی ،کنشگر مدنی زندانی روز سهشنبه  ۲۶اسفندماه
از زندان اوین به زندان الکان رشت تبعید شد .خانم دائمی
از آذرماه  ۹۵تاکنون دوره محکومیت خود را بدون یک روز
مرخصی در بند زنان زندان اوین سپری میکرد.
● اسماعیل عبدی ،فعال صنفی معلمان روز سهشنبه ۲۶
اسفندماه از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
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آقای عبدی که روز شنبه  ۲۳اسفندماه بدون هماهنگی قبلی
به زندان رجایی شهر منتقل شده بود ،به بهانه عدم صدور حکم
انتقال توسط امین وزیری ،دادیار ویژه زندانیان سیاسی به
بازداشتگاه کالنتری کرج منتقل شد .او روز یکشنبه با دستبند
و پابند و در ماشینهای انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن
به دادسرای کرج و نهایتا به صورت موقت به زندان اوین
بازگردانده شد.
●فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود در استان سمنان از
خودکشی یک مرد پس از قتل دختر  ۱۲سالهاش خبر داد.
در این واقعه ،مرد مورد اشاره به دالیل نامعلومی ابتدا دخترش
را روی تخت خواب اتاقش به قتل رسانده ،سپس خود را
حلقآویز کرده و به زندگی خود پایان داده است.
● روز یکشنبه  ٢۴اسفندماه ،نازنین زاغری رتکلیف،
شهروند ایرانی بریتانیایی جهت اخذ آخرین دفاع ،در دادگاه
انقالب تهران حاضر شد.
●روز شنبه  ۲۳اسفندماه ،در پی تیراندازی نیروهای نظامی
به سمت یک خودرو در منطقه مورتان از توابع شهرستان
راسک ،دو شهروند از جمله یک کودک کشته و زخمی شدند.
●روز پنجشنبه  ۲۱اسفندماه ،یک سرباز  ۱۹ساله در
شهرستان سنقر پس از فرار از پادگان و از ترس اجبار به
بازگشتن ،از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و
جان خود را از دست داد.
●طی روزهای  ۲۲و  ۲۳اسفند ،در پی شلیک مستقیم
نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرهای بانه و نوسود دو
کولبر به صورت جداگانه زخمی شدند.
●روز شنبه  ۲۳اسفندماه ،یک شهروند سوختبر که یک
هفته پیشتر در شهرستان میرجاوه به دنبال تعقیب و گریز
و تیراندازی نیروهای نظامی مجروح شده بود ،بر اثر شدت
جراحات وارده در بیمارستان خاتم شهرستان زاهدان جانش را
از دست داد.
● روز جمعه  ۲۲اسفندماه ،یک شهروند در شهرستان
اندیمشک بر اثر انفجار یک عدد گلوله توپ به جای مانده از
جنگ ایران و عراق ،جانش را از دست داد.
●روز جمعه  ۲۲اسفندماه ،در پی شلیک مستقیم نیروهای
دریابانی شهرستان سیریک واقع در استان هرمزگان ،یک
سوختبر زخمی و یک تن دیگر کشته شد.
●مونا مهرابی ،الهام کرم پیشه ،افسانه یادگار اردستانی و
احسان اهلل یادگار اردستانی ،شهروندان بهائی توسط شعبه ۲۸
دادگاه انقالب تهران به مجموعا  ۱۲سال حبس تعزیری محکوم
شدند.
●به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو ،زهرا عابدی ،خواننده
و نوازنده بوشهری این اثر احضار و مجبور به عذرخواهی در
صفحه شخصی خود شد .انتشار این موزیک ویدئو تحت عنوان
«دختران بوشهر» و به مناسبت  ۱۸اسفندماه «روز ملی بوشهر»
صورت گرفته بود.
● شاپور احسانی راد و پویا قبادی دو زندانی سیاسی محبوس
در زندان تهران بزرگ ،روز چهارشنبه  ۲۰اسفندماه ،به صورت
تنبیهی و بدون ارائه توضیح به قرنطینه این زندان منتقل شدند.
●سپیده قلیان ،فعال مدنی زندانی ساعات پایانی شب
چهارشنبه  ۲۰اسفندماه از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر
تبعید شد .سپیده قلیان از تیرماه امسال دوران محکومیت ۵
ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکرد.
●روزهای  ۲۱و   ۲۲اسفندماه ،در سایه فقدان ایمنی محیط
و شرایط کار ،طی یک حادثه در معدن هشونی شهرستان

کوهبنان  ۳کارگر مصدوم و یک کارگر دیگر جان باخت .در
خبری دیگر یک کارگر که پیشتر در یک حادثه آتش سوزی
در زنجان ،دچار مصدومیت شده بود ،در پی شدت جراحات
وارده جان خود را از دست داد.
●روز یکشنبه  ۱۷اسفندماه ،یک نوجوان  ۱۴ساله در
روستای سیادک از توابع شهرستان زاهدان ،از طریق حلق آویز
کردن دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد.
● محسن و بهروز منوچهری ،که تنظیم و تولید ترانه «تهران
توکیو» ساسان حیدری معروف به ساسی مانکن را بر عهده
داشتند در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شدند.
●طی روزهای  ۱۹و  ۲۰اسفند ،در سایه فقدان ایمنی محیط
و شرایط کار ۵ ،کارگر در شهرهای کرمان و درمیان دچار
حادثه شدند .در این حوادث یک کارگر جانش را از دست داد
و  ۴کارگر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.
● روز چهارشنبه  ۲۰اسفندماه ،یک شهروند سوختبر در
شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان ،در پی
شلیک مستقیم نیروهای نظامی دچار مصدومیت شد.
●اسماعیل عبدی ،فعال صنفی معلمان محبوس در زندان
اوین روز چهارشنبه  ۲۰اسفندماه پس از تامین خواستهاش به
اعتصاب غذای خود پایان داد .آقای عبدی روز یکشنبه ۱۷
اسفندماه در اعتراض به ایجاد محدودیتهای جدید و محروم
شدن از حق تماس اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
●روز چهارشنبه  ۲۰اسفندماه ،یک کودک  ۱۰ساله در
روستای صالح داود از توابع شهرستان شوش ،بر اثر انفجار
یکی از مین های به جای مانده از جنگ ایران و عراق ،جان
خود را از دست داد.
●مریم اکبری منفرد ،زندانی سیاسی روز سه شنبه ۱۹
اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد .خانم اکبری
منفرد که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری
میکند تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر
برده است.
●جلسهای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی
و دولتی ایران ،در تاریخ  ۳۱شهریور  ،۱۳۹۹در فرمانداری
شهر ساری برگزار شد .با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده،
در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب
اقلیتهای دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی،
به پیروان آیین بهائی و دراویش ،گرفته شده است.
●روز  ۱۹اسفندماه به دنبال تیراندازی در جریان تعقیب و
گریز پلیس با چند متهم ،یک مادر و دختر در تهران مجروح
شدند.
●روز دوشنبه  ۱۸اسفندماه ،یک نوجوان  ۱۴ساله اهل
شهرستان تفتان واقع در استان سیستان و بلوچستان ،از طریق
خودسوزی دست به خودکشی زد و جان باخت.
●شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سوفیا
مبینی و نگین تدریسی ،دو شهروند بهائی را عینا تایید کرد .این
شهروندان بهائی پیشتر توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران هر
یک به تحمل  ۵سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
●روز  ۱۸اسفندماه محمد نوری زاد که از مشکالت قلبی
رنج میبرد و تاکنون از درمان محروم مانده است در اعتراض
به عدم رسیدگی پزشکی ،در زمان مالقات با خانوادهاش سر و
صورت خود را زخمی کرد و گفت« :هر روز بر خود زخمی
عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هالکت اوست ،زودتر
محقق گردد».
● روز دوشنبه  ۱۸اسفندماه ،در پی شلیک مستقیم نیروهای
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نظامی در مناطق مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه ،یک
کولبر زخمی شد.
●به  دنبال تیراندازی نیروهای نظامی در شهرهای میرجاوه
و میناب  ۲سوختبر زخمی و  ۱تن دیگر کشته شد .در این
حوادث ماموران در حین تعقیب و گریز اقدام به تیراندازی
کرده که موجب واژگونی خودرو این شهروندان شدند.
●روز  ۱۸اسفندماه ،جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق
بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به
آمار باالی ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران،
گفت که تبعیض جنسیتی تقریب ًا در همه زمینههای قانون نفوذ
کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار
میشود.
●شنبه  ۱۶اسفندماه یک پسر نوجوان اهل شهرستان ملکان
واقع در استان آذربایجان شرقی در پی بیتوجهی به درخواست
ارائه گواهینامه از سوی پلیس با شلیک ماموران نیروی
انتظامی زخمی و به بیمارستان شهدای تبریز منتقل شد .گفته
میشود پزشکان به خانواده او گفتهاند که در صورت خارج
کردن گلوله وی در راه رفتن با مشکل مواجه خواهد شد.
●روز یکشنبه  ۱۷اسفندماه ،یک دختر نوجوان در شهرستان
سقز واقع در استان کردستان ،دست به خودکشی زد و جانش
را از دست داد.
● روز سهشنبه  ۵اسفندماه ،دستکم  ۳شهروند معترض از
جمله یک نوجوان  ۱۶ساله در ارتباط با اعتراضات سروان،
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
●نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در منطقه مرزی شهرستان
سراوان ،روز دوشنبه  ۴اسفند مسیر تردد گروهی از رانندگان
و سوختبران در منطقه مرزی سراوان را مسدود کردند .این
شهروندان به نشانه اعتراض در مقابل پایگاه سپاه سراوان تجمع
کردند که با تیراندازی نیروهای نظامی مواجه شدند .بنا به
اطالع منابع محلی در جریان این تیراندازی دستکم  ۱۰شهروند
کشته و  ۵تن دیگر زخمی شدند.
●روز یکشنبه  ۳اسفندماه ،یک شهروند بر اثر انفجار مینهای
به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق در منطقه تنگاب از
توابع بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین زخمی شد.
●بهنام محجوبی ،درویش گنابادی زندانی که روز شنبه ۲۵
بهمنماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان
منتقل شده بود ،روز یکشنبه  ۳اسفندماه در بیمارستان لقمان
تهران درگذشت.
●روز شنبه  ۲اسفندماه ،دو شهروند در مرز سردشت به دنبال
تیراندازی نیروهای نظامی جان خود را از دست دادند .در این
حادثه ماموران در حین تعقیب و گریز اقدام به تیراندازی کرده
که موجب سقوط و غرق این دو  شهروند داخل رودخانه شدند.
●روز  ۱اسفندماه ،یکی از وکالی زهرا اسماعیلی ،از مرگ
موکلش در پی ایست قلبی ،قبل از اجرای حکم اعدام خبر داد.
به گفته وی ،زهرا اسماعیلی پیش از اجرای حکم اعدام و با
مشاهده اجرای حکم زندانیان دیگر دچار ایست قلبی شده و
پس از مرگ به دار آویخته شده است .سحرگاه روز چهارشنبه
 ۲۹بهمنماه امسال ،حکم اعدام دستکم  ۹زندانی از جمله خانم
اسماعیلی در زندان رجاییشهر کرج به اجرا درآمد.
●روز جمعه  ۱اسفندماه ،در سایه فقدان شبکه آبرسانی ،یک
نوجوان  ۱۴ساله در روستای تنگ چویل شهرستان باغملک
واقع در استان خوزستان ،در حالی که با استفاده از پمپ اقدام
به تأمین آب شرب خانواده اش کرده بود ،بر اثر برق گرفتگی
جان خود را از دست داد.

□

شاخهی آرزو

داستانی از ثریا کریمخانی

آخرین کام را که از سیگار گرفتم ،آخرین فکرم شعلهور شد.
یادم آمد بچه که بودم یک شب پتو را کشیدم روی سرم و با
فکر به اینکه اگر پشت آسمان ،آن سوی ستارهها هیچ چیز
نباشد چه؟ گریه کردم.
خانهی احمد تنگتر ،نمورتر و تاریکتر شد .بلند شدم .پنجره
را باز کردم و از نو سیگاری گیراندم.
زل زدم به احمد که چیز بیشتری یادم نیاید و دودستی چسبیده
بود به گوشی .مردمک گشاد چشمها و لبخندش از پشت
نورگوشی پیدا بود .تازگی با خانمی آشنا شده بود .به او گفته
بود گیاهخوار و شاعر است .هنوز همدیگر را ندیده بودند.
سرم را چرخاندم .به سقف خیره شدم .مگر نه اینکه زندگی
احمد برای من مهر تایید بر بیهودگیها بود ،پس هر شب اینجا
چه میخواستم؟ صدای احمد آمد که میگفت« :میخوام بهت
بچسبم».
فکر کردم که احمد کرم است .کرمی مقدس «آرزو میکنم در
تو حل شم بعدش بمیرم».
کرمی که از من بود ،خارج از بدن من زندگی میکرد و
لزجترین حواسم را در آزاردهندهترین لحظهها با خود ،با شکوه
تمام بیرون میکشید و به آن پوزخند میزد.
آفتاب نزدیک ظهر پشت پنجرهی باز پیشانیام را سوزاند.
از خواب بیدار شدم .خوابآلوده به آشپزخانه رفتم ،خبری از
بساط چای نبود .احمد روبروی قفس پرندهها زانوهایش را
بغل کرده بود.
دو نخ سیگار روشن کردم .کنارش چمباتمه زدم و پرسیدم:
«چته؟»
بدون اینکه نگاهش را از پرندهها بردارد سیگار را از دستم
گرفت:
 دلم واسه بچههام تنگ شده! خب فردا برو ببینشون. دستم خالیه!بلند شدم سوییچ و کارتم را گذاشتم روی قفس پرندهها و
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گفتم:
درسته خدا مرده ولی من هنوز زندهام .یه مقدار که کارتو را
بندازه توش هست .حاال پاشو یه چیزی بخوریم.
چشمهای احمد برق زد و از جا جهید:
 پس همین امروز برم؟ پس همین امروز بروصبحانه که خوردیم ،احمد رفت .دراز کشیدم و زل زدم به
دیوار روبرو.
«چند نفر مثل احمد زندگی میکنن؟ چطور ممکنه فقیر به دنیا
بیای؟ با فقر هم زندگی کنی؟ فقیر هم باید بمیری؟ چند نفر
مثل احمد به خاطر بیپولی تفالهی پرتابشده بودند؟ اصال
خلقت احمد یعنی چه؟»
هر فکری مثل سنگ تاالپی میافتاد ته چاه مغزم و موجها را
عمیقتر میکرد .خودم کجای چاه بودم؟
سرم را باال آوردم و دیدم احمدها دارند ریز ریز به من میخندند.
در باز شد و احمد با چهرهای درهم از راه رسید.
 چه زود اومدی! رفتی خوشحال برگردی چرا قیافهت یه وریه! آره دیدمشون .خوشحالم اما شرمندهام .شیشه ماشینت روندادم باال .ضبط رو زدن!
 ای بابا! فکر کردم چی شده!حالت چهرهاش عوض شد با چابکیای که خاص خودش بود
پرید لباسهایش را عوض کرد و نشست روبرویم:
 علی تو که شعر بلدی ،میتونی یه شعر بگی بفرستم واسهش؟ گیرم حاال اینم من گفتم! مجبور بودی بگی شاعری؟ باشه بابا مگه شعر گفتن کاری داره حاال! میتونی بگی:«در آن خواب
زمان همراه باد
در موهای شبق گونم
به عقب رانده میشد
در آن خواب

بر دو سوی خیابان مطرود
بر دکهی جراید
در شب پادگانها
و وحشت امتحانها
و دلتنگی تبعید
جوان بودم»
خب چیش به اون؟ حق با توئه ،مثال اینجوری میشه تمامش کرد:«بیدار که شدم
گردن بلند باران تو بودی
چتر کهنهی پدربزرگ من».
تو همین هفته میرم میبینمش.سیگار را روشن کردم و با خودم فکر کردم« :خب بعدش؟
بعدش چی؟ دنبال چی هستی؟»
«خودت دنبال چی هستی مردک؟ این همه روبروی خودت
ایستادی دنبال چه بودی؟ این همه مغزتو بیطبقه کردی که از
باال و پایین و چپ و راست فکر بریزه رو سرت که تو چکاچک
شمشیرکشیهاشون کلهتو داغ نشئگی کنی که چی؟ که بگی
دوام آوردی؟
کاش جای این فکرها میتونستم پاشم مثل بچگی دور تا دور
خونه انقدر تاب بخورم تا سرم گیج بره .تا سرگیجه .دوای درد
من .سرگیجه .سری که گیج میره فرصت نداره فکر کنه که
توش چی میگذره .چون میافته .سری که گیج میره فقط به
فکر اینه که چجوری سر پا بایسته .فرصت نداره چون میافته.
دو روز بعد احمد گلدان پرندهها را سپرد به من و راهی شد.
برای او اتاقی ارزان قیمت هماهنگ کرده بودم .قرار شد وقتی
رسید با من تماس بگیرد».
وقت رفتن گفت« :یعنی از من خوشش میاد؟»
یک قدم عقب رفتم؛ نگاهی به کتوشلوار براقی که جای
خط اتوهایش  برق افتاده بود و کمی سفید شده و کفشی که
گهنگیاش زیر خروارها واکس پنهان شده بود انداختم و گفتم:
«دیگه چی میخواد بهتر از این؟»
و هردو خندیدیم.
فردا عصر شد و خبری از احمد نبود .هر بار به این فکر میکردم
حتما حاال حسابی به هم چسبیدند و لبخند میزدم.
نزدیک شب بود که تلفنم زنگ خورد .صدایی گرفته آنور
خط گفت:
 سالم من میترام .احمد قرار بوده بیاد اینجا .دو روزه اما جوابتلفنم رو نمیده.
 احمد پریشب حرکت کرده! چطور ممکنه؟ ای بابا .نمیدونم.قطع کردم و شماره مسافرخانه را گرفتم .مشخصات احمد را
داد.
 -بله اینجاست  .تا چند دقیقه دیگه شما را از احوال او مطلع
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می کنیم
 نیم ساعت بعد تماس برقرار شد  .صدای سوت ممتدی تویسرم نفیر می کشید.
 شما چه نسبتی باهاش دارید؟ رفیقشم{ صدا با کمی تامل و مکث}
متاسفانه سکته کرده مرد؟!گوشی از دم گوشم که سر میخورد پایین .میشنیدم:
 اطالع بدین به خانواده .سوت .نزدیکاش .مدارک .سوت.تحویل بگیرید .سوووت.
 مدارک داری احمد ؟من چرا تو رو می شناسم احمد؟ میترا رو ندید و مرد؟
 کدوم خانواده؟ پشت ستارهها ،آنسوی آسمان هیچ چیز نبود .سوت.آفتاب هنوزه باال نیامده بود که تپش قلبم بیدارم کرد .صدایش
را با گوشهایم می شنیدم  .کجا بودم که خوابم برد؟ دیالوگها
مثل برق و باد از ذهنم عبور کرد.
آه! احمد ...
بلند شدم و کمد بیقفلش را باز کردم .ترکیب بوی نم و بوی
احمد پاشید توی صورتم .چشمانم سوخت .چنگ زدم و به
لباسها و ریختم بیرون .دو تکه اسباببازی .مال دخترش بود
یا پسرش؟ چشمانم میسوخت .ریختم بیرون.
– ضبط ماشینم! چرا احمد؟ چرا پول میخواستی نگفتی؟ چرا؟
نشستم روی زمین .چشمانم میسوخت .زیر کمد یک دفتر بود.
کشیدم بیرون .صفحه اول را باز کردم« .دخترم "آنا" کاش
بابا میتونست مثل حسین پناهی شعرهایی برای تو بنویسد
و اسمش را بگذارد "نامههایی به آنا" من تو هیچی استعداد
نداشتم:
که این اشك ،خونبهای عمر رفتهی من است
ميراث من!
نه به قيد قرعه
نه به حكم عرف
يكجا سند زدهام همه را به حرمت چشمانت
به نام تو
مهر و موم شده با آتش سيگار متبرك ملعون!
کتیبهخوان خطوط قبایل دور
این ،این سرگذشت کودکی است
که به سرانگش پا
هرگز دستش به شاخهی هیچ آرزویی نرسید
هرشب گرسنه میخوابید
چند و چرا نمیشناخت دلش
گرسنگی شرط بقا بود به آئین قبیلهی مهربانش
پس گریه کن مرا به طراوت».

حقوقی
□ بازداشت دوتابعیتیها دستاویزی برای گرفتن امتیاز از غرب
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
تجربه نشان داده است که جمهوری اسالمی هنگاهی که در
عرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی با بحران روبرو میشود،
از بازداشت و متهم کردن شهروندان دو تابعیتی به عنوان یک
دستاویز استفاده میکند ،تا بتواند از غرب امتیاز بگیرد .برای
نمونه ،در آستانه تصمیمگیری دونالد ترامپ برای خروج از
توافق هستهای (برجام) ،بازداشت دو تابعیتیها با همین هدف
صورت گرفت و یا آقای ظریف در اظهار نظری بیان کرده
بود که اگر آقای ترامپ حسننیت نشان بدهد ،ایران میتواند
موضوع اشخاص دو تابعیتی را به عنوان یکی از موضوعات
مذاکره در نظر بگیرد .چنین پیشنهادی از سوی وزیر امور
خارجه ،قویترین دلیل است که جمهوری اسالمی قصد دارد از
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این افراد برای وجهالمصالحه در مذاکرات سیاسی استفاده کند.
در واقع ،این اشخاص جرمی مرتکب نشدهاند که اینک به علت
آن مجازات شوند ،چه اینکه اگر جرمی مرتکب شده بودند،
برای آزادی آنان مذاکره و مصالحه انجام نمیشد ،بلکه برابر
قانون باید مجازات میشدند .این یک اقدام غیرانسانی ،خالف
قوانین داخلی ایران و موازین حقوق بینالملل بوده و مصداق
بارز گروگانگیری است.
از سوی دیگر ،بازداشت دو تابعیتیها گاهی با هدف کارشکنی
و تحت فشار قرار دادن دولت از سوی سازمان اطالعات سپاه
پاسدران صورت میگیرد .در واقع ،در مواقعی این بازداشتها
بازتابی از جنگ قدرت میان جناحهای درون نظام جمهوری
اسالمی است.
هماینک نیز آلمان ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد و

همچنین ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد .بنابراین،
جمهوری اسالمی با بازداشت سرکار خانم ناهید تقوی قصد
دارد ،از این بدعت مذموم که خالف اصول حقوقی و عرف
دیپلماتیک است ،برای گرفتن امتیاز استفاده کند.
شاید اگر دولتهای اروپایی در گذشته و در زمان وقوع
قتلهای سیاسی از سوی جمهوری اسالمی در خاک کشورشان،
با مسامحه برخورد نمیکردند و در برابر موارد مختلف نقض
حقوق بشر در ایران ،واکنش جدیتر و مسئوالنهتری از خود
نشان میدادند ،اینک شاهد نقض گستردهتر حقوق بشر از
سوی جمهوری اسالمی نبودیم .فرایندی که به مرزهای ایران
محدود نمیشود و پیامدهای آن به دیگر کشورهای جهان نیز
سرایت کرده است.
نگارنده بر این باور است که؛ اتحادیه اروپا و جهان باید در برابر
این بدعت مذموم و غیرانسانی جمهوری اسالمی ایستادگی کند
و از تمام ظرفیتهای موجود برای متوقف کردن آن استفاده
کند .لزوم دخالت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این
سازمان در این راستا ،ضروری به نظر میرسد.
در مقدمه کنوانسیون
بینالمللی گروگانگیری
مصوب  ۱۹۷۹سازمان
ملل متحد ،به نوعی به این
مطلب اشاره شده است و
طبق ماده  ۱این کنوانسیون
«هر شخصی که به توقیف
یا بازداشت و تهدید به
کشتن ،مصدوم کردن یا
ادامه توقیف شخص دیگر
(که از این پس به عنوان
«گروگان» نامیده میشود)
به منظور وادار کردنن
شخص ثالثی – یعنی یک
کشور ،سازمان بینالدولی
بینالمللی ،شخص حقیقی
یا حقوقی ،یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام
اقدامی بهعنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان
مبادرت نماید ،در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب
جرم گروگانگیری شده است».
نمیتوان گفت داشتن تابعیت دوگانه دردسر ساز است .در
واقع ،بسیاری از شهروندان ایرانی تابعیت دوگانه دارند ،اما
با مشکل مواجه نشدهاند .این مسئله سیاسی است و جمهوری
اسالمی در پی این است که با بازداشت برخی از اشخاصی که
تابعیت دوگانه دارند ،برخی امتیازات از دولتهای غربی بگیرد
که یکی از این امتیازات مبادله زندانیان است .حتی ممکن است
بعضی از اشخاص دوتابعیتی از مدیران نظام جمهوری اسالمی
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نازنین زاغری رتکلیف شهروند دو تابعیتی ایرانی
بریتانیایی ،خرداد ماه سال  ۱۳۹۵هنگام بازگشت از تهران
به لندن ،در فرودگاه بازداشت و به  ۵سال زندان محکوم شد
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ایران باشند .برخی از دو تابعیتیهای بازداشت شده سابقه
فعالیت سیاسی یا حقوق بشری داشتهاند که خوشایند جمهوری
اسالمی نیست .اما ممکن است ،برخی از دو تابعیتیهای
بازداشت شده ،سابقه فعالیت سیاسی و مدنی نداشته باشند ،اما
هر زمان حکومت ایران متوجه شود یک فرد دو تابعیتی طعمه
خوبی برای رسیدن به اهداف سیاسیاش است ،او را بازداشت
میکند                                                           .
حکومت ایران اعالم کرده که تابعیت دوگانه را قبول ندارد ،اما
مطابق قوانین داخلی ایران ،نظام جمهوری اسالمی ،باید از اتباع
خود حمایت کند .بدون در نظر گرفتن تابعیت ثانویه افراد،
برابر قوانین داخلی ایران ،افراد دو تابعیتی ،تابعیت ایران را
دارند و حکومت موظف به حمایت از آنها است .موضوع این
است که جمهوری اسالمی ،هیچگاه اعالم نکرده بازداشت افراد
دو تابعیتی بهدلیل دارا بودن تابعیت دوگانه این افراد است.
مسئوالن نظام همواره اعالم کردهاند که زندانیان دو تابعیتی
از نظر ما مرتکب جرم شدهاند .این افراد اگر تابعیت دوگانه
هم نداشتند ،باز هم در ایران با آنها برخورد میشد .مسئوالن
حکومتی با بهانه قرار دادن
یک موضوع ،افراد دارای
تابعیت دوگانه را بازداشت
میکنند ،اما در واقع پشت
این بهانههاجوییها ،یک
هدف سیاسی نهفته است.
منظور این است از آنجایی 
که افراد دو تابعیتی ،تبعه
یک کشور خارجی هستند
و آن کشور موظف است
از این افراد حمایت کند،
جمهوری اسالمی دقیقا
از این مسئله سوءاستفاده
میکند .بهعنوان نمونه،
اگر یک فعال مدنی بدون
تابعیت دوگانه در ایران
بازداشت شود ،هیچ کشوری موظف به حمایت از او نخواهد بود
و در عمل حمایت موثری نیز از وی نمیشود .اما به این علت
که جمهوری اسالمی میداند کشورهای دیگر ملزم به حمایت
از شهروندان خود هستند ،برای باجگیری افراد دوتابعیتی را
بازداشت میکند ،که این یکی از مصادیق بارز گروگانگیری
بینالمللی و مغایر با کنوانسيون بینالمللی عليه گروگانگيری
است که جمهوری اسالمی نیز به آن ملحق شده است.
در نهایت حکومت جمهوری اسالمی داشتن تابعیت دوگانه را
بهخودی خود جرم نمیداند ،اما در حال حاضر به خاطر امتیاز
گیری از کشورهای غربی اقدام به بازداشت این افراد میکند                                  .

زنان
□ معیارهای زیبایی یا خشونت پنهان؛ سلبریتیها تنها با معیارهای مردساالرانه همهچیز تماماند
باران نظرپور
فعال برابری جنسیتی

گسترش و نفوذ اینترنت و امکان دسترسی همگانی به فضای
مجازی در دهه اخیر باعث تغییر سبک ،مدل و روش زندگی
انسانها و به دنبال آن تغییر معیارها شده است .به طوری که
انسانها در دورافتادهترین نقاط کره زمین تا بزرگترین و
مدرنترین شهرها ،فقط با یک کلیک به دنیایی از اطالعات
طبقهبندیشده سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دسترسی
پیدا میکنند.
شبکههای اجتماعی فراگیر همچون اینستاگرام ،فیسبوک،
توییتر ،تلگرام و … مرزها را از میان برداشتهاند و پنجرهای رو
به جزییات زندگی روزمره انسانها باز کردهاند.
به لطف گوشیهای تلفن همراه این دنیای پر از اطالعات در
دسترس همه زنان ،مردان ،جوانان ،نوجوانان و بعضا کودکان
از هر نژاد و فرهنگی قرار گرفته است.
در طول تاریخ شاید هیچ زمانی مانند امروز دسترسی و نفوذ
به زندگی دیگران در سراسر دنیا به راحتی زدن یک کلیک
نبوده است.
در این بین افراد مشهور و به اصطالح سلبریتریها مانند
خوانندگان ،بازیگران و چهرههای سرشناس نیز هر کدام با
باز کردن صفحههای شخصی و اشتراک گذاری در این دنیای
مجازی ما را به خصوصیترین  لحظات خود دعوت کردند.
از خوردن صبحانه و نهار تا شرکت در مهمانیهای خانوادگی
و رسمی ،از حضور در فرش قرمزهای بزرگ تا پیادهروی در
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فروشگاهها ،همه با یک کلیک قابل دیدن است.
این دنیای مجازی تا اینجای داستان بسیار سرگرمکننده و
جذاب است .اما این دسترسی آسان زمانی به فاجعهای بدل
می شود که الگوهای رفتاری ما نیز به سبب نگاه کردن به این
بهاصطالح «سلبریتیها» تغییر کند.
الگوبرداری از زنان با شکل و شمایل و استانداردهای خاص
و تغییر نگاه جامعه بر تعریف «زیبایی» خشونتی است علیه
زنان که من آن را شیوه جدید خشونت علیه زنان در عصر
مدرن مینامم.
این فضا ،فرصت سواستفاده غولهای بزرگ اقتصادی دنیا را
فراهم کرده است .کسانی که تنها هدفشان فروش هر چه بیشتر
کاالهای مصرفی خود به گروهی از زنان است که به دنبال
شبیهشدن به سلبریتیها هستند.
جامعه مردساالر تالش دارد تا با نهادینه کردن باوری در زنان
مبنی بر این که «تو زمانی زیبایی که این الگوها را داشته
باشی» بردگی مدرن در جامعه معاصر را به جود آورد.
این خشونت پنهان اما به نوعی آشکار سبب شده زنان بسیاری
هر روز تالش کنند تا با شبیهکردن خود به معیارهای زیبایی
تحمیلشده توسط شبکههای اجتماعی ،مورد تایید سلیقهای
شوند که چشمانش به دیدن دنیای چهرههای رنگارنگ مجازی
عادت کرده است.
این دنیای مجازی با ساختن استانداردهایی از زیبایی سبب
ایجاد باوری شده که بر مبنای آن تصور میشود هرکس مطابق
این استانداردها نیست نازیبا است و آنقدر چشممان را به
تصاویر استانداردهای خودشان عادت دادهاند که یادمان رفته
زیبایی استانداردی ندارد.

باوربه این موضوع که همه ما با تمام تفاوت هایمان زیباییم و
هر کس با هر ظاهری خواستاری دارد ،به عقیده من بزرگترین
چالش زنان سیسجندر و ترنسجندر در دنیای تکنولوژی و عصر
مدرن است.
دور نگهداشتن زنان از آگاهیهای مدنی و حق و حقوق
انسانیشان در جامعه و سرگرمکردنشان با مقوله هایی چون
اندام و زیبایی چهره ،نه تنها زنان را از رسیدن به مطالبات
برابرخواهی هر روز دورتر می کند بلکه باعث می شود
انتظارات جامعه مردساالر از زنان فقط در مقوله جنسیتی
خالصه شود.
زنانی که در تبلیغات تلویزیون اکثرا در حال آشپزی و کار در
منزل ،در تبلیغات پوشاک و لوازم آرایش با اندام و چهرههای
استاندارد دنیای مردساالر رسانه ،در ساختار خانواده به عنوان
مربی کودکان و در آخر به عنوان یک کاالی زیبا با معیارهای
زیبایی جنسی برای مردان نمایش داده میشوند ،زمانی برای
آگاهی و احقاق حقوق نادیدهگرفته از طرف جهان مردساالر
پیدا نمیکنند.
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عکس ماه

این موضوع در کشورهای توسعهیافته کمرنگتر و در
کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه به صورت پررنگ
دیده میشود.
در کشورهای توسعهنیافته که از توسعه تنها به بخش نوسازی
توجه کرده و آموزش و آگاهی ،بهداشت و درمان را جز
اولویتها نمیدانند و به زنان تنها بهعنوان بخشی از چرخه
فرزندآوری و جنسیتی نگاه میکنند ،بهسختی میتوان حقوق
اساسی و پایهای زنان را یادآوری کرد و آموزش داد .به نوعی
این زنان دیگر زمانی برای مطالعه و آگاهی و تالش برای
رسیدن به حقوق برابر پیدا نمیکنند.
این رویه خواه ناخواه باعث پدیدار شدن روح مردساالری و
منجر به تقسیم جامعه به دو بخش تولید کننده و حکمران و
مصرفکننده و فرمانبر شده است.
راه برونرفت از چالش این دنیای مدرن در خصوص موضوع
خشونت علیه زنان ،به عقیده من تغییر باور درباره جایگاه ما به
عنوان زن است .اول از همه ما زنان باید خودمان باور داشته
باشیم که جایگاه ما دوشادوش مردان است نه پشت سر آنها.
همچنین ایمان بیاوریم که همه ما با هر رنگ و نژاد و هویت
جنسیتی با هر شکل و اندام زیباییم.

مراسم استقبال از نوروز با هنرمندی گروه هنری سیگل و با اجرای بخشهای مختلف نظیر نوروزیخوانی ،اجرای موسیقی محلی،
مراسم آئینی عروسگوله ،هفتسینبران در شهرستان رودسر استان گیالن 26 -اسفند /99عکس از سایت خبری میراث فرهنگی گیالن
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حقوقی
حقوق ،مرکب راهواری جهت رسیدن به عدالت بسازد»()1

■حقوق بشر در پرتوی مفهوم فلسفی عدالت

بی آن که در مقام تعریف عدالت برآییم خاصه دشوارتر عدالت

اجتماعی! سعی بر آن است که در این مقال کوتاه ،در پرتو این

مفاهیم سعی در تفسیر حقوق بشر و صورتبندی منطقی آن و

مصطفیاحمدیان
وکیلدادگستری

سیر مختصری از دیدگاه برخی فالسفه راجع به طرز برداشت
خاص از عدالت و صورتبندی منطقی آن را پی بگیریم  .

در تحقیق خط صلح از من خواسته شده در مورد عدالت

«از حقوق(جمع حق) به عنوان استحقاقات بهرهمندی سخن
گفتهاند که به تمامی آدمیان صرف ًا به خاطر انسان بودنشان

اجتماعی در پرتو حقوق بشر مطلب بنویسم .عدالت آن مفهوم
افسونآمیز و پر رمز و راز که حقوق بشر از پرتوی آن تحقیق

تعلق میگیرند  ...زبان حقوقی به رغم ویژگی تعالی بخش

میشود نه برعکس و بیشک وادی سرگردانی و حیرانی را

خویش ،آن چنان هم روشنگر و آگاهی بخش نیست مگر آن

فراروی ما مینهد .مرحوم استاد امیر ناصر کاتوزیان ،مقالهای
دارد با عنوان سهم عدالت در تفسیر قانون در کتاب گامی به
سوی عدالت که مجموع مقاالت بیشماری از وی است درج

شده است .استاد کاتوزیان ،عدالت را مرکز تمام مطالعات

که کاربران آن ،ارجاعات خویش به حقوق را به نظریهای پیوند
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حقوقی میشمارد که اگر عدالت دگرگون شود ،نظام حقوقی

میشود که «هنر حقوقدان در این زمینه است که از قواعد

قابلیت تأثیر انسان بر ماده نیازمند است .به نحوی که خلق از
کنش و عمل نیست بلکه در اینجا ،برهم کنش نیروها و آن

چه سهمی دارد؟ چرا به تعبیر استاد ،قضات ما شرم دارند که

توجیه نظر خود بگویند راه حلی قانونی است .و نادیده گرفته

در باب مفهوم عدالت ،زبان حقوقی به یک دید پراتیک با
دریافت آن ناتوان و مأیوس نشوند Praxis .در یونان ،تنها

کشور دگرگون خواهد شد .به راستی عدالت در تفسیر قانون
بگویند راه حلی عادالنه است و همیشه سعی میکنند برای

دهند که حداقل به بخشی از پرسشها پاسخ دهد»()2

تأثیری مدنظر است که از راه انسانی بر ماده بیرونی و واقعیت
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بیرونی نهاده میشود .ما از طرفی با یک مفهوم فلسفهی عملی
مواجهیم که فراتر از یک مفهوم صرف است .ایدهی عدالت

جذبهای هولناک دارد گاه ما را وا میدارد برای آن از منافع

نگاه میکنم ،میبینم اینها که میگویند عدالت ،چون چنگال

ورود به اقلیم دیگیری تقسیم کنیم.

چنین حرفی را نمیزدی».

ندارند .میگویم ای بیچاره! تو اگر چنگال میداشتی هرگز

خویش دست شسته و حاصل را با دیگری در کنار او ضمن

فلسفهی عمل بدین معنا که کار از سنجهی صرف فراتر میرود

فیلسوفی که بیشترین تأثیر را بر مفهوم عدالت میگذارد اما
راجع به عدالت مستقیم ًا کمتر صحبتی به میان آورده است و

ارزش ذهنی صرف را ندارد و نه تنها فرد در مفهوم مدرن آن

پیوند میزند ،کارل مارکس است .چکیدهی اندیشهی او در

و در سطح مشتی تئوری برجای نمیماند .سنخی که عدالت از

آن را از حوزهی صرف ایده بیرون میکشد و به حوزهی عمل

آن میآید در وضعیت بیرونی است و حوزهی ایده و مرکزیت

تزهایی دربارهی فوئرباخ به ویژه تز نهم و یازدهم اما به نحو

بلکه تمامی آن گروههای اقلیت و دگرباشان و مهاجرین را نیز

در بر میگیرد.

مصادیق عدالت در حق تحصیل ،در آزادی اندیشه ،در رفاه و

سطح دستمزدها و بهرهمندی از ثروت و در تمامی اشکال روابط
اجتماعی هم در نظرگاه جوامع سوسیالیستی و یا لیبرالیستی

عمیقتر در ایدئولوژی آلمانی در بحث از فلسفهی عمل به این
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همواره دستخوش تسخیر ،تصرف و تهاجم بوده است.

مطلب میپردازد.

عدالت یک امر متعال نیست که به آسمانها مربوط میشود
بلکه یک متن بدیهی است و رشدی فزاینده و سقوطی حتمی
دارد و در پیشگاه آن سیر ع ّلی معلولی و باطنی ،ظاهری ،مرئی

ثروت و سرمایه در دیدگاه کارل مارکس ،آشوب به پا میکند

و نامرئی همه رسوا میشود .مارکس میگوید هستی انسان،

چیزی را به ضد خود بدل میکند»()3

اقتصادی وی مربوط میشود.

متأثر از آگاهی او نیست بلکه به شرایط زیست مادی و

و از آن به «آشوب عمومی ارادهها و فردیتها نام مینهد و هر
خواست عدالت در نظام فکری افالطون ،مبتنی بر نظریه

اما نحلههای بیشماری در تحول مبنایی عدالت و زوال

یا شاهان دل به فلسفه نسپارند ،دولتی که وصف کردیم محقق

رشد فزایندهی اشارات و عبارات کاربردی پوزیتیویسم حقوقی

تدریجی حقوق طبیعی نقش داشتهاند.

فیلسوف شاه است که «اگر در جامعه فیلسوفان پادشاه نشوند و

( )legal positivismدر چند سدهی اخیر از حیث پیوند

نمیشود)4(».

اما آنجا که سقراط به همراه جمعی به خانه پلمارخوس

وثیق میان حقوق و قدرت سیاسی و یا انکار حقوق طبیعی و

گفتگوی سقراط وارد بحث با تراسیماخوس میشود .دیدگاه

حقوقی در دو سدهی گذشته موجب این شده از کاربست

حقوق بشر و اخالق تا زمینههای نسبیت یافته معنی و عبارات

میروند و پس از بحث راجع به مفهوم عدالت با پلمارخوس،

عمومی عدالت و افسون آن کاسته شود و رمز و راز تاریخی

تراسیماخوسی راجع به عدالت امروزه طرفداران سرسخت در

ورودش به علم حقوق با چند و چون و افسون زدایی و انکار و

میان کشورهای استبدادی و توتالیتار دارد .او عدالت را چیزی

جرح و تعدیل فراوان همراه شود .آماج نهایی حمله پوزیتیویسم

در خدمت اقویا و ظفرمندان میداند و حق و عدالت چیزی

حقوقی به حقوق طبیعی بدیهی بود و الجرم عدالت نیز در این

است که برای حکومت آن کشور سودمند باشد و چون در

میان این حمالت صیقل یافت و با دشواری ،بیاعتنایی و به

همهی کشورها قدرت در دست حکومت است اگر نیک بنگری

سخره گرفته شدن دستاوردها روبرو شد .جرمی بنتام مبنای

خواهی دید که در عدالت در همه جا یک چیز بیشتر نیست:

ارزش اخالقی آدمی را در دو انگیختار دوری از رنج و کسب

«چیزی که برای قوی سودمند باشد»( )4و سقراط نیز به روش

لذت میجست .گویی چیزهای مهم و درخور اعتنا به تاسی از

خود به این تعریف از عدالت میتازد و ضعف آن را آشکار

آلبر کامو همانهایی هستند که یا بیش از اندازه مرگآور و

میسازد و طرفین نزاع چندین مرتبه خطابهای به یکدیگر در

دردآمیز و کشنده هستند و یا بیش از حد و اندازه حیاتآفرین

دفاع از مدعای خود به دست میدهند و گفتگوی بینظیری را

است و به شور خاصی از زندگی و لذت و سود میانجامند.

شکل میدهند.

خواست قدرت نیچه از ورای مفهوم عدالت ،در سرگردانی و

«نظرگاه بنتام مبتنی بر وقایع مشاهده شده و منطق تجربی

طبیعی خود در نهایت در خدمت ظفرمندان و اقویای جامعه و

اجتماعی الک و روسو را افسانهسرایی و خیالبافی و اوهام

ریاضی و حسی ،به نحوی بود که حقوق طبیعی و قرارداد

حیرانی آشکار در کمی و بیشی کردن جلوههای رازناک قدرت

بشری میشمرد که از واقعیات اجتماعی قابل دسترس برای

نظام سلسله مراتبی قرار میگیرد و با دیدگاه تراسیماخوس و یا
آلکیبیادس در کتاب جمهور افالطون نزدیک میشود.

آن جا که میگوید «چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیدهام

وقتی دیدهام ضعفا دم از عدالت و عدالتخواهی میزنند،

عموم ،یک مشت مجردات نظری ،انتزاعی و غیر تاریخی ارائه
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می دهد( 5به نقل از پاتریک هیدن) بنتام میگوید اصلی به نام

آزادی طبیعی که الک از آن دم میزند وجود خارجی ندارد چرا

که بشر همواره در جامعه زندگی میکرده و قوانین صرف ًا باید

همین تفاوت را مبنای تمامی فالسفه سیاسی بر میشمرد.

فرامین طبیعی محسوب شود .او تحت همین عنوان شدیدترین

عدالت ،انصاف ،حقوق( )rightsو تعهد به سر میبرد و از

در نظرگاه هارت ،ساحت قانون تحت تصرف مفاهیمی چون

به عنوان فرامین مرجع حاکم و قانونگذاری در دولتشهر و نه

این جا اولین اصل بازگشت به حقوق طبیعی را بنیان مینهد .از

حمله را به اعالمیهی حقوق بشر و شهروند فرانسه میکند)5( .

نظر او عرصهی حقوق ،ساحتی از اخالقیات را برجسته میکند

از دل این اخالقیات فایده گرایانه ،فلسفهای تجربی و عملگرا

که از شاخصهای ویژهای بهرهمند است)2(.

نیز زاده شد که تا امروز نیز طرز تلقی خاص نظام بینالملل

در راستای نقد پوزیتیویسم حقوقی ،امروزه منظر نسبی

قدیم و جدید از آن پیروی کرده است.

در سدهی اخیر از  1900تا  1945درکی عینیتر از پوزیتیویسم

گرای پست مدرنیسم را قرار میدهند که به ضعفها و

وجود آمد که ضرورت بازگشت به حقوق طبیعی را ایجاب
کرد و نهایت ًا به تصویب اعالمیهی جهانی از ورای اصولی

ورای سوبژکتیویته و حیث التفاتی ذهنی توجه میشود .دیدگاه

کسانی چون ویتگنشتاین و فلسفه تحلیلی زبانی او و یا

برای فهم امروزیتر طرز نگرش پوزیتیویسم حقوقی و نزدیکتر

نوسبام و یا عنصر ساخت شکنی ژاک دریدا مهم ارزیابی شده

فلسفهی فایده گرایانه به شرایط امروز ،به مقالهی پروفسور

در این جا اشارهای به دیدگاه دریدا در کتاب «اشباح مارکس،
دولت ِدین و بینالمللل» جدید ضروری است .اثری که در

کاستیهای اراده و نقص دریافت تجربی در میدان عمل از

حقوقی و بازگشت به سطحی نسبی از ارزش حقوق طبیعی به

هرمنوتیک راسل و عنصر تأویل و تفسیر زبان حقوقی مارتا

یکدست و جهانشمول انجامید.

است.

کردن دیدگاه دکترین بنتام و یا جان آستین و به طور کلی
اچ.ال.ای هارت با نام «پوزیتیوسم و جدایی حقوق و اخالق»

خود تفسیر جدیدی از نگرش مارکسی راجع به اوضاع کنونی

بایستی رجوع کرد .همانطور که هارت نیز ثابت میکند حتی

جهان را مفروض خود قرار داده است .دریدا با ساخت شکنی

در آثار بنتام نیز اصول و عناصر مشخصی را برای تمهید دفاع

و برهنه کردن تقابلهای دوتایی بین حق و باطل ،ماهیت و

از حقوق طبیعی همچون آزادی بیان ،آزادی مطبوعات؛ آزادی

صورت ،خیر و شر ،داخلی و بینالمللی و این که چگونه زبان

تشکل سندیکا و انجمن ،لزوم انتشار قوانین و اطالع از آن،

یک سامانهی تفاوتها و تفاسیر چندگانه است در پی عمیقتر

ضرورت کنترل دستگاههای اداری ،فقدان مسئولیت کیفری

و ژرفتر کردن دریافت ما از مسئولیت اخالقی و سیاسی زمانه

بدون تقصیر ،اصل قانونی بودن جرم و  ...میتوان یافت)2(.

منظور راستین بنتام جدایی آن چه هست از آنچه باید باشد

شده است.

دیدگاه افراطی بنتام الجرم در نظرگاه هارت با فرض وجود

بر مبنای برتر بودن حاکمیتها و عنصر ارادهی دولتها برای

دریدا اعتبار حقوق بینالملل و آن ارزشی را که پوزیتیوستها

و بیماری حقوقی عصری بود که وی در آن میزیست .این

ضعف برساختهای عادالنه و ناعادالنه و بیهودگی این مفاهیم

یک حق طبیعی بالشک آشتی یافت که نظریه خود را بر این

بر میشمارد نقد میکند .او نشان میدهد که اشکال فناوری،

مبنا استوار میسازد که اگر حتی حقوقی اخالقی نیز وجود

جهانیسازی اقتصادی ،نظامیگری گسترده چالشهای دشواری

داشته باشند ،باید حداقل وجود یک طبیعی را مفروض و

را در سراسر جهان پیش روی عدالت و دموکراسی و حقوق

موجود تلقی کرد به نحوی که حقوق اخالقی بر آن مبنا به

بشر نهاده است .دریدا ده فاجعه بزرگ نظم نوین جهانی را نام

وجود آمده باشد و آن حق طبیعی همانا «حق برابر همگان در

میبرد :بیکاری عظیم ،محرومسازی انبوه شهروندان ،ناتوانی

برخورداری از آزادی» است .او برای توصیف حقوق برابر همه

در تسلط یافتن بر تنقاضهای موجود ،جنگهای اقتصادی

آدمیان در برخورداری از آزادی به عنوان یک حق طبیعی دو

بیرحمانه ،صنعت و تجارت تسلیحات ،گسترش و تکثیر

دلیل بر میشمرد .اول این حقی است که آدمیان در مقام انسان

بودن خود از آن برخوردار هستند و نه در مقام عضویت در
نوعی از اجتماع یا رابطهی خاص نسبت به یکدیگر و دوم این
حق برخالف دیگر حقوق اخالقی ،به واسطهی هیچ گونه اقدام
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صنعتی و قاچاق و حقوق بینالملل گرفتار در انحصار چند
برای حقوق بشر است  .

این حق از نظر هارت تنها حق مطلق و الغاء نشدنی و زوال

ناپذیر آدمی است که طبیعی و حقوق بنیادی بشری محسوب
حقوق مطلق و جهانشمول و سلب ناپذیری برخوردار نیستند و

قدرت فزاینده شبح دولتها و مافیاها و کارتلهای مواد مخدر

دولت-ملت را نشان میدهد .از نظر دریدا جهانیسازی خطری

ارادی ،ایجاد یا اعطاء نمیشود.

میشود و در مابقی حقوق متصوره ،آدمیان هیچ گاه از چنین

(پاشیدن بذر) تسلیحات هستهای ،جنگهای قومی و قبیلهای،
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او در «بینالملل نوین» به یک تحول و دگردیسی ژرف ارجاع
میدهد «گفتمان حاضر از حقوق بشر ،ناکافی ،بعض ًا ریاکارانه
و در هر صورت صوری و ناهمخوان با خود باقی خواهد ماند

زیرا در زمانی که گستاخی برخی به آنجا رسیده که به نام

امکان پذیر نیست».

به تبشیر آن که لیبرال دموکراسی سرانجام ،خود را به مثابه

تصرف آن است و مسئولیت سیاسی و اخالقی و کنشمندی در

هنوز از عدالت ساختشکنی نشده است و اخالق قانونی تحت

آرمانی از جنس لیبرال دموکراسی به تبشیری نوین میپردازند

عرصهی عمومی راجع به حقوق بشر از حد مسئولیت فردی و

فرجامین آرمان تاریخ بشریت تحقق بخشیده است ،باید فریاد

منادیان حقوق بشری فراتر نرفته است .هزینه را همیشه فعالین

سربرآورد که هیچ گاه! هیچ گاه در طول تاریخ بشریت بلکه

با پر کردن زندانها میدهند ولی هرگز عرصهی عمومی و

زمین ،خشونت ،نابرابری ،محرومیت ،قحطی و فشار خفقان

کنش حقوقی راجع به حقوق بشر رها نشده است.

آور ظلم و ستم اقتصادی بر سر این همه انسان فرود نیامده

در راستای ساخت شکنی از عدالت ،هنوز آن تناقض ذاتی

و بر زندگی آنها تأثیر سوء نگذاشته است! به جای سر دادن

میان حقوق طبیعی و پوزیتیوسم حقوقی که صدق یکی متضمن

سرود ظهور آرمان لیبرال دموکراسی و بازار سرمایهداری

کذب دیگری باشد رفع نشده است و به تجربه نیامده است و

در بد مستی شور و شعف تاریخ ،به جای جشن گرفتن
"پایان ایدئولوژیها" و پایان گفتمانهای بزرگ رهایی

سطح کنشمندی و ساحت اخالق قانونی را پر نکرده است.
تناقض عدالت/ظلم نیز در نهایت در ذات خود یکی از اشکال

بخش(آزادسازانه مارکسیستی) ،بیایید هیچ گاه این واقعیت

دوتایی است که هم کمیت و هم کیفیت و از حیث جهت برمال

آشکار و درشت بینانه را که از بیشمار صحنههای منحصر به

و آشکار است .محدود کردن تحلیل عدالت به سطح تناقضات

فرد درد و رنج تشکیل شده است فراموش نکنیم :هیچ سطحی

حقوقی و خالء آشکار متون قانون دربارهی آن و یا محدود

از پیشرفت به ما اجازه نخواهد داد که این واقعیت را نادیده

کردن آن به دیدگاه اقتصادی و مادی در تفسیر تراسیماخوسی

بگیریم که هیچ گاه در چنین اعداد و ارقام نجومی ،هیچ گاه

از آن که در خدمت اقویا قرار میگیرد .این تحلیلها هر دو

چنین بیشماری از مردان و زنان و کودکان در زمین ،تحت

واجد اشکال است.

انقیاد نبودهاند ،از گرسنگی جان ندادهاند و نابود نشدهاند)2(».
دریدا همچنین ذیل بخش دیگری از کتابش «دولت ِدین» چنان

پوزیتیویسم حقوقی خود داعیه چه چیزی را دارد :عدالت بر پایه

که خود میگوید مکرراً و به کفایت تأکید میکند که نمیتوان
وضعیت یک ِدین به عنوان مثال دین به مارکس و مارکسیسم

انصاف امری سخت ولی منصفانه است ،منتها مسئله این است

که اشک فقرا در مقابل خواست و قدرت اغنیا و دولتمندان و
حاکمان جامعه چیزی در حساب نیامدنی و نادیدنی است.

را درست مثل یک ترازنامه مالی با صورت مجلسی رسمی به

عدالت بر پایهی برابری نیز حاوی دیدگاهی شرورانه و مطایبه

شکلی ایستا و آماری مقرر و معلوم کرد و این که حسابهای
این ِدین را نمیتوان در یک جدول صاف کرد و این که انسان

انگیز است .به مقصودی که مونتنی در مقاالت از آن پرده بر

باشد اما به واسطهی درگیری یا تعهد و یا مشغلهای که بر

برابر تقسیم شود» و یا «بهترین قانون آن قانون است که وجود

میدارد« .دزدی هم نیکو است فقط کافی است محصول دزدی

فقط میتواند حساب خود را پس بدهد و مسئول و پاسخگو

نداشته باشد و بهترین قاضی آن است که در خواب باشد)6(».

میگزیند و تعبیر و تفسیر میکند و بدان جهت میدهد و این

شاید عدالت همان آرامش دونکیشوتوار در حفظ اعتدال

خود همسان چیزی است که آرنت از آن به مفهوم کنشمندی

است منتها این جا نیز باید دست رد به سینه خرد و هر آن چه

و در عرصهی عمومی بودن برای مبارزه به شیوههای انحصاری

مقدس است زده شود.

توتالیتاریسم یاد میکند.

او همچنین وجه دیگر دولت ِدین را با مفهوم بدهی خارجی و

منابع:

نیز مسئلهی سود سرمایه به طورعام به شیوهای مستقیم و رو در

 - 1گامی به سوی عدالت جلد اول ،دکتر امیرناصر کاتوزیان ،مجموعه

رو و مسئوالنه و منسجم و نظام یافته ارائه میدهد که در تفسیر
نهایی حقوق بشر در این نظام سرمایه کمک میکند« .به سودی

که در این نظم کنونی جهان ،یا همان بازار جهانی ،انبوهی از
بشریت را تحت یوغ خود و تحت شکلی نوین از بردهداری نگه

مقاالت ،بنیاد حقوقی میزان
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

میدارد .این مسئله همواره در اشکال یک نهاد دولتی یا بین

 - 3دست نوشتههای اقتصادی فلسفی  1844کارل مارکس ترجمه حسن
 - 4جمهور ،افالطون ترجمه فؤاد روحانی ،شرکت انتشارات علمی و

خارجی و هر آن چه مجاز از این مفهوم باشد بدون حداقل روح

آن چه دولت و حقوق بینالملل را به این بازار پیوند میدهد

رضا علیمیرزایی ،نشر مخاطب
مرتضوی ،نشر آگه

دولتی رخ میدهد و مجاز شمرده میشود .اما پرداختن به بدهی
نقد مارکسیستی ،نقد بازار ،نقد منطق چندگانه سرمایه و تقد

 - 2فلسفه حقوق بشر ،جلد نخست ،پاتریک هیدن ترجمه مهدی یوسفی و

فرهنگی

16

 - 5اشباح مارکس ،ترجمه شیدان وثیق
 - 6ادبیات و حقوق ،فیلیپ مالوری ،ترجمه مرتضی کالنتریان ،نشر اگه

اندیشه

میکردند .پس از جنگ جهانی دوم ،نظریهپردازیها در باره

■صلح پایدار و نظریه توازن معیشتی و توسعهای

صلح به انحصار رئالیستها درآمد ،و لیبرالها به حاشیه رانده

شدند .انگارههای خوشبینانه جان الکی از میان رفت یا نقش
خود را در نظریهپردازیها درباره صلح از دست داد .به جای
آن ایدههای بدبینانه توماس هابز مبنای تفسیرها در باره صلح

احمد فعال
جامعهشناس

قرار گرفت .از آن زمان به بعد ،صلح به مثابه یک حق ،یا

یک حقیقت از حقایق حیات بشری ،دیگر موضوع دستور کار

دستکم بعد از جنگ جهانی اول ،ایده صلح به یک آرمان

نظریهپردازان نبود .بلکه انگاره صلح براساس نوعی مصلحت

بشری تبدیل شده است .لیبرالهای آرمانگرا نخستین جریان

فکری و سیاسی در سطح بینالملل بودند که در باره ایده صلح
نظریهپردازی کردند .لیبرالها صلح را به مثابه یک آرمان،

از ایدههای خوشبینانه جان الک اقتباس و تعقیب کردند.

عام مورد تفسیر قرار گرفت .تفاوت حقیقت و مصلحت در این
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

اما دیری نپائید ،جهان پس از  20سال مجددا با یک جنگ

یک حقیقت و به عنوان یک حق ،در روابط میان ملتها تعقیب

انسانها ارجاع میشد .به غیر از اینکه در مشترک بودن منافع،
اما از سه امر مهم نمیتوان چشمپوشی کرد .یکی اینکه ،منافع

پس از پایان جنگ جهانی دوم ،نه از آن لیبرالهای آرمانگرا
آرمان تعقیب میکرد .لیبرالهای آرمانگرا صلح را به مثابه

انسان ارجاع میشد ،اما مصلحت عام به منافع مشترک میان
و جستجو در منافع مشترک ،ابهامهای بسیاری وجود دارد،

جهانسوز مواجه شد ،و آرمانهای لیبرالها نقش برآب شد.
خبری بود ،و نه کسی دیگر موضوع صلح را به مثابه یک

امر مهم است که :حقیقت سرشت ذاتی انسان ،و به انسانیت

ناپایدار است .یک منفعت خاص از میان میرود یا اهمیت آن
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از دست میرود و منفعت دیگر جانشین آن میشود .دوم اینکه،
منافع متضمن تضاد با منافع دیگری است .چنانچه دورکیم در

کتاب تقسیم کار اجتماعی میگوید« :اگر به محاق واقع

مناقشههای جدی در سطح روابط بینالملل شد .اگر بخواهیم

خود دربردارنده تعارضی نهایی و یا بهتعویقافتاده است».

دولتها نیز تسلیم یک هژمونی برتر شوند ،تداوم صلح در

اشیاء بنگریم ،خواهیم دید که هر گونه هماهنگی منافع،

طبق نظریه هژمونیگرایی به صلح دست پیدا کنیم ،و همه

( )1سوم اینکه ،مصلحت و منافع را قدرت تعریف میکند.

گرو دو چیز است:

و حکومتها هرگاه دچار ضعف میشوند ،به یک نوع مصلحت

ب) دائمی شدن تسلیم  

الف) دائمی شدن هژمونی

طبع قدرت متل ّون و گسترشخواهی است .قدرتهای سیاسی

اما نه هژمونی و نه تسلیم ،هرگز نمیتوانند به امور دائمی
روابط سیاسی بشر تبدیل شوند .هژمونیها دائم ًا در حال تغییر

تن میدهند ،وقتی که از ضعف خارج میشوند ،به نوع دیگری

از مصلحت روی میآورند .نتیجه چنین رویکردی ،ناپایداری

و جابجایی ،با برتری هژمونی دیگری هستند .از میان حدود

صلح در سطح روابط بینالملل است .نه تئوریسینهای

دویست کشوری که در جهان وجود دارد ،ممکن نیست همه

واقعگرایی و نه سیاستمداران ،هیچکدام به صلح باور نداشتند،

برای همیشه تسلیم هژمونی شوند؟ به غیر از اینکه تسلیم شدن،

انگاره صلح به انگارهی «باری به هر جهت» تبدیل شده بود .به

ناقض استقالل کشورها و ناقض شرافتمندی روابط دولت-

هر جهت ،تا زمانی که منفعت اقتضاء میکند ،صلح از جنگ

ملتهاست ،نه همه کشورها تسلیم میشوند ،و نه هر کشوری

بهتر است.

در انگارهای که رئالیستها از صلح ساخته و پرداخته بودند،

که تسلیم شود ،برای همیشه و دائمی تسلیم خواهد شد .از این

یکی اینکه ،طبق نظر هابز ،تمام افراد در وضعیت طبیعی دنبال

نظریهپردازان و دولتهای هژمونیگرا ،باقی نخواهند ماند.

نظر ،نظریه هژمونیگرایی ،بیش از یک توهم ذهنی در سطح

دو امر دیگر وجود دارد که بر ناپایداری انگاره صلح میافزاید.

توهمی که خود آبستن گسترش جنگها و خشونتهاست.

فزاینده کردن منافع خود هستند .بنا به اینکه منابع طبیعت

شاید به همین دلیل است که منشور سازمان ملل موضوع صلح

کمیاب هستند ،منافع افراد با یکدیگر تالقی پیدا میکند .به

را نه به عنوان یک حق ،بلکه به عنوان یک هدف مطرح کرده

همین دلیل هر انسان به گرگ انسان دیگر تبدیل میشود.

است .در فصل هفتم منشور سازمان ملل ،در مواد  41و  42به

با این وجود انسانها این برتری را بر حیوانات دارند ،که به

شورای امنیت اجازه داده است تا به کشورهایی که از قوانین

کمک عقل با یکدیگر قرار میگذارند تا با تشکیل حکومت ،و

سازمان ملل تخطی میکنند ،و یا کشورهایی که به کشورهای

اطاعت از یک قدرت برتر ،با صلح کنار یکدیگر زندگی کنند.

دیگر تجاوز میکنند ،ابتدا با روش تحریم و تهدید ،و سپس

امر دیگر ،وجود قدرت برتر نزد رئالیستها ،موضوعی جهت

در ماده  42به وسیله نیروی نظامی به کشور مزبور حمله

طرح نظریه هژمونی شد .در سطح جهان و روابط بینالملل،

نظامی کنند .به عبارتی ،منشور سازمان ملل موضوع جنگ

همان وضعیتی برقرار است ،که در سطح افراد در یک جامعه.

را به عنوان یک حق ،اگر نه به آشکار ،اما به صورت ضمنی

تا زمانی که یک هژمونی و یا یک قدرت برتر وجود دارد،

مورد تأیید قرار داده است ،اما حقی به عنوان حق صلح مطرح

مردم در صلح زندگی میکنند ،در غیر این صورت به خاطر

نشده است .اگر امروز در منشور سازمان ملل ،صلح به عنوان

منافعشان ،مثل سگ و گربه به هم میپرند .وجود منافع و ذاتی

یکی از اهداف و مقاصد سازمان ملل تلقی شده است ،تعیین

بودن ،زندگی بشری را سراسر آنارشیک کرده است .حتی وقتی

این هدف ممکن است به عنوان یک مصلحت در جامعه جهانی

دولتها تشکیل میشوند ،هر دولت در مقام یک فرد ،در مقابل

امروز در نظر گرفته شده باشد .مثال اقتضای رشد و پیشرفت

افراد دیگر قرار میگیرد .جنگ و نزاع میان افراد ،به جنگ و

و توسعه کشورها و همچنین توسعه تجارت بینالملل ،نیازمند

نزاع میان دولتها تبدیل میشود .وجود یک هژمونی برتر در
سطح جهان همان نقشی را در صلح پیدا میکند ،که وجود یک
دولت در جامعه .به گفته هابز ،برای حفظ صلح تسلط دولت
باید مطلقه باشد و جامعه کامال در برابر هژمونی دولت تسلیم

شوند )2(.در سطح روابط بینالملل نیز وضع به همین قرار

صلح و آرامش در سطح روابط بین ملتهاست .این نیاز چیزی
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

است .جهان در طبیعت و ذات خود ،در وضعیت آنارشیک

جهانی دوم ،وجود چنین هژمونیای هم محل تردید ،و هم محل

بدیلهای کشورهای ضعیف ،و یا به هر دلیل دیگری ،بشریت

بقاء خود به یک جنگ سراسری نیازمند شد ،آن وقت هم

کنیم ،همه ملتها و دولتها مثل گرگ همدیگر را میدرند.
است که صلح را تضمین میکند .با این وجود ،از بعد از جنگ

و یا به دلیل رویارویی تمدنها و مسئله شدن آلترناتیوها و
پذیرفت که جنگ یک مصلحت است ،و بشر آن روز برای

قرار دارد .اگر همه دولتها و ملتها را به حال خودشان رها

بنابراین ،وجود یک هژمونی برتر و تسلط بالمنازع این هژمونی

جز یک مصلحت نیست .اگر روزی به دلیل ازدیاد جمعیت

دولتهای هژمونی و هم جامعه بینالملل و سیاستمدارانی
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که جهان را اداره میکنند ،مصلحت جنگ را برتر از صلح
معرفی خواهند کرد .بدین ترتیب است که در پرتو منفعت و

مصلحت ،هیچ صلح پایداری در میان نخواهد بود .سرانجام به

هیچگاه دست یافتنی نیست.

گفت« :زیرا در جایی که نفع حکومت دارد ،چون هیچ چیز

هژمونیگرایی ،هیچکدام نتوانستند ،صلح پایدار در سطح

واقیعت این است که نه نظریه توازن قوا و نه نظریه

همین نظریهای میرسیم که بیش از یک صد سال پیش دورکیم
سدکننده خودخواهی نیست ،هر "من"ی در برابر "من" دیگر

روابط بینالملل ایجاد کنند .نظریه هژمونیگرایی تا اندازهای
میتوانست موفق باشد ،که به جای متمرکز کردن و انباشت

در حالت جنگ است .و هر گونه متارکهای در این مخاصمه و

قدرت در دست یک دولت ،نیروهای محرکه بازدارندگی

ستیزهجویی جاویدان ،دراز مدت نمیتواند بود»)3(.

در مقابل نظریه هژمونی ،عدهای از نظریهپردازان روابط

قدرتهای سیاسی و متجاوز را در یک کانون بیطرف

صلح بینالملل در گرو توازن قدرت میان بازیگران اصلی در

کشورهای ضعیف و جهان سومی درخواست چنین هژمونیای

بینالمللی ،مانند سازمان ملل ،متمرکز کنند .بسیار از

بینالملل به نظریه توازن قوا روی آورند .به این معنا که تضمین

را در سطح روابط بینالملل دارند .اما قدرتهای بزرگ

صحنه سیاست بینالملل است .نظریه توازن قوا پیش از نظریه

هرگز مایل به توانمندسازی سازمان ملل به مثابه یک هژمونی

هژمونی توسط منتسکیو مطرح شده بود .محتوای نظریه منتسکو

بالمنازع نیستند .این است که سازمان ملل ،به خصوص در

در بیان نظریه توازن قوا ،ایجاد توازن قدرت میان نهادهای

بخشهای مالی و امنیتی ،مثل بانک جهانی و شورای امنیت،

قانونگذاری و نهادهای اجرایی بود .اما انگیزههای منتسکیو

خود به عرصه تلکهگیری منافع میان قدرتهای بزرگ تبدیل

در ارائه نظریه توازن قوا چی بود ،بماند تا خواننده محترم به

شدهاند .اگر سازمان بینالملل میتوانست خود را از موازنه

مطالعه کتاب قدرت ،قانون و آزادی اثر نویمان ،مراجعه کند.

( )4نظریه توازن قوای منتسکیو وقتی از سطح نظام قانونی

قدرت میان قدرتهای سیاسی آزاد کند ،و اگر تمام کشورها

کرد ،سراسر ابهام آمیز و مغشوش بود ،به همین دلیل عدهای

موازنه قدرت در سطح بینالمللی داشته باشند ،جامعه جهانی

میتوانستند ،هر کدام یک رأی مساوی و فارغ از نقش آنها در

و حقوقی یک کشور به سطح روابط بینالملل تسری پیدا

شانس زیادی برای دستیابی به صلح پایدار بدست میآورد .اما

از رئالیستها از دهه  1370به بعد به نظریه هژمونی روی

این شانس بدون تغییر بنیادی در دیدگاههای نظری در سطح

آورند .نظریه توازن قوا بر این قاعده استوار بود ،که قدرت

حقوق بشر و در سطح روابط بینالملل ،و از جمله در باب حق

در یک جا نباید جمع شود .اگر قدرت در یک جا جمع شد ،و

صلح و مفهوم صلح پایدار ،دوام جدیای نخواهد داشت.

هیچ راهی برای خروجی آن پیدا نکرد ،مثل آبی میماند که در

یک جا جمع شود ،و همه محیط را از درون و بیرون به گندابی

نظریه توازن معیشتی ،و توسعهای

از فساد تبدیل میکند .انتقادی که طرفداران نظریه هژمونی به

نظریه توازن قوا نیز اگر به نظریه «توازن معیشتی و توازن

نظریه توازن قوا وارد کردند ،این بود که باید یک قدرت فائقه

توسعهای» در سطح جهان تبدیل میشد ،از نظریه هژمونی

وجود داشته باشد تا نظم و صلح جهانی را تضمین کند .اگر

سازمان ملل ،نیز شانس بیشتری در برقراری صلح بینالمللی

قدرت و قدرتهای دیگری در برابر وی وجود داشته باشند و
دنبال توازن قوا با وی گردند ،دائم ًا هم باید منتظر کشمکش

خواهد داشت .به دیگر سخن ،عدالت یکی از مولفههای اساسی

قدرت مقابل خود را رصد کند و ببیند با او توانسته موازنه

ایجاد یک صلح نیاز به دائمی شدن هژمونی و دائمی شدن

صلح است .در نظریه هژمونیگرایی مشاهده کردیم که برای

دائمی میان آنها باشیم ،و هم آنکه یک قدرت باید همواره اندازه

تسلیم داشتیم .اما تغییرات قدرت و تغییر در شتاب توسعه

ایجاد کند یا خیر؟ از این رو موازنه قدرت منجر به یک نوع

در سطح کشورهای صنعتی و قدرتمند ،هیچگاه مجال دائمی

رقابت پایانناپذیر تسلیحاتی میان ابرقدرتها میشود و شد.

شدن هژمونی را به هیچ کشوری نمیدهد .چنانچه رشد

به عنوان مثال ،والتز یکی از نظریهپردازان موازنه قدرت معتقد
بود ،افزایش قدرت هستهای صلح بینالمللی را تضمین میکند.

انتقادی که در این قسم از نظریه موازنه قدرت وجود دارد ،این
است که در سطح روابط بینالملل ،چون طرفین موازنه هیچ
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که هژمونی برتر ،اساسا صلح طلب باشد و خود بنا به قاعده 

یک نوع رقابت تسلیحاتی کور میشوند ،که هیچ نتیجهای برای

هابزی ،جنگهای تازهای به خاطر حداکثر کردن منافع خود

آن نمیتوان قائل شد .این نظریه منجر به تخریب بخش بزرگی
به در» دنبال نقطه تعادل قدرت در تاریکی بگردند .نقطهای که

قدرتهای روسیه و اروپا ،در بسیاری از عرصههای سیاست
بینالملل خنثی کردهاند .عالوه بر این ،چه تضمینی وجود دارد

اطالعی از چندی و چونی قدرت طرف مقابل خود ندارند ،وارد

از نیروهای محرکه طبیعت و جامعه میشود ،تا قدرتها «در

اقتصادی چین در دو دهه اخیر رقیب جدیای برای هژمونی
آمریکا ایجاد کرد که عم ًال نقش هژمونی آمریکا را همراه با
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ایجاد نکند؟ اگر ایجاد کرد ،تجاوزهای او توسط کدام هژمونی
متوقف خواهد شد؟ آیا برای جلوگیری از خیرهسریهای دولت

هژمونی ،به یک هژمونی دومی نیاز خواهد بود؟ مالحظه کردید

که سازمان ملل نمیتوانست نقش این هژمونی را بازی کند،

افراطی ،خشونت و تروریسم ندارد .اگر تقسیم جهان به جهان

و با اهرمهای مالی که در اختیار دارند ،نهادهای آن را تحت

بود ،اما با وجود شبکههای اجتماعی ،انفجار اطالعات ،دسترسی

فقیر و غنی در دوران گذشته ،هم طبیعی و هم قابل تحمل

چون کشورهای قدرتمند حقوق ویژه برای خود قائل هستند،

آسان و ارزان به منابع اطالعات ،و در نتیجه آگاهی روزافزون

سیطره خود نگاه میدارند ،کشورهای فقیر هم با ناتوانیهای

به موقعیت طبقاتی و وضعیت خود ،دیگر نه این تضادها

مالی ،تسلیم سیاستهای جاهطلبانه کشورهای قدرتمند

طبیعی است ،و نه قابل تحمل .نتیجه چنین وضعیتی ،گسترش

میشوند .نظریه «توازن معیشتی و توازن توسعهای» میتواند

مهاجرت و خشونت ،گسترش تروریسم و افراطگرایی ،و به

بهترین مدل جایگزینی برای نظریههای هژمونیگرایی و نظریه

خطر افتادن صلح جهانی است .ممکن است گفته شود ،توازن

توازن قوا باشد .این نظریه بر حقوق ذاتی و طبیعی انسان

معیشتی و توسعهای ،تا آن حد که فاصله میان کشورهای فقیر

استوار است ،هرگاه:

 1-صلح بدون یک توازن معیشتی و توسعهای و بدون عدالت

و غنی از میان برود ،ممکن نیست .به عالوه فقر در کشورهای

در بسیاری از مصالحهها و صلحنامهها در سطح بینالملل صلح

نیافته است .با فرض پذیرفتن این ادعاها و نادیده گرفتن

توسعهنیافته به دلیل دولتهای ناکارآمد و جامعههای توسعه

و مساوات معنایی جز تسلیم شدن ضعیف در برابر قوی ندارد.

همه عوامل بینالمللی و حمایت کننده دیکتاتوریها و نادیده

زمانی به دست آمده که یک دولت تسلیم دولت دیگر شده است.

گرفتن سرگذشت روابط استعماری ،نویسنده به لحاظ نظری

صلحنامهها اغلب بر اساس موازنه قوا تنظیم میشوند .طرفی که

از شرایط بینالمللی یک صلح پایدار و عواملی که مانع صلح

در قدرت «دست برتر» دارد ،بهتر میتواند مفادی در صلحنامه

پایدار میشوند سخن میگوید ،اگر استداللی وجود دارد باید

به نفع خود تنظیم کند .نمونه آن برجام است که در مقاالت

روی این ابعاد نظری صلح پایدار متمرکز شود.

دیگر توضیح دادهام چیزی جز تسلیمنامه نبود .این توافق زمانی
صورت گرفت که دولت ایران و اقتصاد ایران کام ًال ورشکسته

 - 3صلح به مثابه یکی از حقوق انسان تلقی شود .تا زبانی که
اندیشه بشر بر ثنویت سرشتی و ذاتی انسان استوار است ،صلح

بود و دول اروپا و آمریکا موفق شدند اراده و خواست خود را

نمیتواند به مثابه یکی از حقوق اساسی و مسلم انسان تبدیل

به دولت ایران تحمیل کنند .در دولت ایران برای خروج از
بن ِ
بست ورشکستگی ،راه حلی جز تسلیمشدن در برابر اراده

شود .زیرا در دیدگاه ثنویتگرایی ،جنگ و تنازع ،ذاتی انسان

برجام نیز همین بیعدالتی در توافقنامه بود .گروههای افراطی

این حقیقت وجود دارد که سرشت انسان ثنویتگرا ،منافعجو

است .در جوامع مسلط یک نوع توافق نانوشته و پنهان در باره

قدرتهای اروپایی و آمریکایی نداشت .یکی از دالیل شکست

و در نتیجه و ستیزهجوست .دیدگاههای لیبرالیستی به ثنویت
منافع سرشتی و دیدگاههای سوسیالیستی به دیالکیتیک ستی ِز

در ایران که میل به گسترشخواهی و جاهطلبی منطقهای را

در سر میپروراندند ،نه به خاطر بیعدالتیها بلکه به خاطر

سرشتی ارجاع میدهند ،بنابراین تا زمانی که این دیدگاهها در

زمینگیرکردن دولت ،بیعدالتیها را بهانه موشکپرانی و

تئوریهای روابط بینالملل فرض گرفته میشوند ،نه صلح به

تشدید مداخالت منطقهای کردند .به این ترتیب ،زمینهای

مثابه یک حق پذیرفته میشود و نه هیچ انتظاری میتوان از

به دست دولت بعدی آمریکا دادند ،تا از برجام خارج شود.

یک صلح پایدار داشت.

جنگ جهانی دوم به طور روشن به موجب بیعدالتیهایی بود

 - 4عدالت به مثابه یکی از حقوق انسان تلقی شود .عدالت

که در پایان جنگ جهانی اول علیه آلمان صورت گرفت.

بدون عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی بدون ایجاد

این بیعدالتیها زمینه رواج گرفتن ناسیونالیسم و روی کار

حداقلهایی از مساوات اقتصادی (مساوات نسبی) به مهمترین

آمدن حزب نازیها و در نتیجه منجر به جنگ جهانی دوم شد.
در جنگها نیز اغلب یک دولت برای به دست گرفتن برگ
برنده در لحظات پایانی جنگ ،قسمتی از سرزمین دشمن را

اشغال میکند تا موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد .روشن
است که این گونه مصالحهها ،تا وقتی که یک طرف ضعیف

ابزار بیعدالتی و فریب عدالت تبدیل میشود .مراد من در

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

است ،تسلیم ادامه دارد ،اما به محض خارج شدن از ضعف،

و جهان توسعه نیافته ،پیامدی جز مهاجرت ،گسترش راست

چنین عدالتی در دنیای واقعی هم ناممکن است و هم نامطلوب.

وجود ندارد .نامطلوب است چون وقتی زمینههای ذهنی و عینی

هیچ مصالحه پایداری ایجاد نخواهد شد.

است .تقسیم جهان به جهان فقیر و غنی ،جهان توسعه یافته

حداکثری یک خواست آرمانی و آخر زمانی است .درخواست
ناممکن است چون هیچ بستر عینی و ذهنی برای چنین عدالتی

مصالحه بههم میخورد .نتیجه آنکه بدون عدالت و مساوات
 - 2توازن معیشتی و توسعهای ضرورت یک صلح پایدار

اینجا مساوات نسبی و حداقلی است .ایجاد مساوات کامل و

وجود ندارد ،ایجاد برابری کامل هم منجر به برقراری بدترین
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استبداد میشود و هم پیامد آن ایجاد بدترین نابرابریهاست.
با این وجود مساوات آرمانی ،میتواند الگویی برای مساوات
نسبی باشد .ماده هفتم و ماده بیست و یکم اعالمیه جهانی

حقوق بشر ،اشارهای به مساوات در برابر قانون و حمایتهای

تفکر مانع هرگونه صلح پایدار است .قراردادها ممکن است

راولز هم در کتاب خود از عدالت سیاسی یاد می کند(،)5

کنند .باید مسئله صلح پایدار در خاستگاه و سرچشمه خود

قانونی و مساوات شرایط اشتغال کار ارائه کرده است ،جان

صلح ایجاد کنند اما این قراردادها نمیتوانند صلح را تضمین

اما هیچ اشارهای به عدالت معیشتی و توسعهای به عنوان یک

روشن شود .باید حقوق انسان را مک ّمل یکدیگر بشناسیم ،نه

حق ندارند .بدون شناختن عدالت به عنوان یک حق ،نمیتوان

تنها این بلکه باید حقوق هر فرد انسانی را مک ّمل حقوق افراد

تصویری از یک صلح پایدار ارائه کرد.

دیگر و حتی فراتر از آن ،حقوق هر ملت را مک ّمل حقوق سایر

 - 5توازن معیشتی و توسعهای ،بدون عدالت و عدالت بدون

ملل بشناسیم .نظریههای موازنه قوا و هژمونیگرایی نهتنها

آزادی دستاویز رژیمهای توتالیتر

نتوانستند صلح پایدار ایجاد کنند،

و تمامیتخواه است .دستکم وقتی

بلکه به جنگ و خشونت دامن زدند.

در یک جامعه فقر زده و عدالت

میزان و حجم خشونتهای آشکار

رختبربسته است ،کسانی که تحت

و پنهانی که امروز در سطح جهان

ستم و بیعدالتی قرار میگیرند ،باید

وجود دارد ،چندین برابر خشونتهایی

بتوانند فریاد استغاثه سر دهند .یک

است که پیش از دو جنگ جهانی

کارفرما اگر به زیردست خود زور

اول و دوم وجود داشت .نظریههای

بگوید و بخواهد او را به استثمار

هژمونیگرایی و توازن قوا ،تنها کاری

بکشد ،باید بتواند یا از طریق فریاد و

که پیش بردند این بود که یک رشته

یا از طریق تهییج افکار عمومی یا از

از تسلیمنامههایی بر اساس ضعف و

طریق تشکیالت کارگری و صنفی از

قوت نیروهای سیاسی در سطح روابط

حقوق خود دفاع کند .به عالوه بدون وجود آزادیها هر دولتی

بینالملل ایجاد کردند ،که با به هم خوردن موازنه ضعف و

و مساوات معرفی کند بدون اینکه بتوان یک نقد جدیای در

را به کام خشونت و مرگ فراخواندند .بدون توازن معیشتی و

میتواند با آمارسازیهای جعلی کارنامه خود را مظهر عدالت

قدرت ،تسلیمنامهها به ورق پارههایی تبدیل شدند ،که جهان

منظر دید و آگاهی عمومی ارائه داد.

توسعهای ،هیچ تصویری از یک صلح پایدار نمیتوان داشت.
توازن معیشتی و توسعهای پایان دادن به تقسیم جهان فقیر

حاصل سخن

و جهان غنی ،و پایان دادن به موازنه قوا ،و پایان دادن به

میدانیم کسانی که اعالمیه حقوق بشر را نوشتند ،و فالسفه

هژمونیگرایی است .طرح «نظریه توازن معیشتی و توسعهای»

این حقوق را در تضاد و تعارض با یکدیگر میشناسند .نه تنها

این نظریه در گروه تعمیم اصل تکمیلگری نیلز بور در حوزه

طبیعی در غرب ،وقتی حقوقی را برای انسان تعریف میکنند،

در گرو ذاتی شماردن حق صلح و حق عدالت است .پیشرفت

این ،بلکه حقوق هر فرد را با حقوق سایر افراد در تعارض و

حقوق انسانی و حقوق بشر است .بدینمعنا که حق صلح و

تضاد میشناسند .به عنوان مثال حق مالکیت بر اصل منافع

حق عدالت و حق آزادی و سایر حقوق انسان مکمل یکدیگر

تعریف میشود ،مالحظه کردید که در ذات منافع تضاد وجود

هستند .چنین نظریهای میتواند معیاری برای ارائه یک صلح

دارد .هر فرد برای حراست از منافع خود و یا حراست از

پایدار تلقی شود.

حقوق خود با دیگران وارد رقابت میشود .حاال این رقابت

چه عوارضی ایجاد میکند؟ چیزی است که امروز ،نگفته ،در
جهان شاهد آن هستیم .هابز هم در کتاب لویاتان مثال روشنی
را در تضاد و تعارض حق ناشی از حیات و حق ناشی از آزادی

ارائه میدهد .او میگوید هر فردی که در زندان قرار دارد،
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برای رهایی و آزادی خود از زندان ،حق دارد که زندانبان
خود را بکشد .از دید فرد زندانیِ ،
حق آزادی او ،مقدم بر حق
امنیت زندانبان است .این تقدم و تأخر در تمام حقوق وجود
دارد .مث ًال تقدم امنیت بر آزادی .امروز تمام کشورها برای خود

منافع ملی و امنیت ملی تعریف کردهاند و در پرتو آن به خود
حق میدهند که آزادیهای جامعه را محدود کنند .این طرز
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گفتگو
■عدالت اجتماعی مستمسکی برای غارت ،ظلم و نابرابری؛
در گفتگو با سعید معیدفر
گفتگو از سیامک مالمحمدی
دکتر سعید معیدفر ،جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه تهران،
که در سالهای  -۱۳۸۷ ۱۳۸۳رئیس انجمن جامعهشناسی
ایران را نیز بر عهده داشته است ،اکنون به عنوان مشاور
اجتماعی وزیر راه و شهرسازی مشغول به کار است .دکتر
معیدفر دارای تالیفات و مقاالت زیادی به زبان های فارسی
و انگلیسی در زمینه جامعه شناسی است .از جمله آثار وی
میتوان به «بنیادهای نظریه اجتماعی» و «جامعه شناسی مسایل
اجتماعی معاصر در ایران اشاره کرد.
وی در گفتگو با خط صلح راجع به مفهوم عدالت اجتماعی ابراز
بدبینی میکند و تمایل دارد آن را به کار نبرد و از واژههایی
دیگر از دید ایشان علمیترند و کمتر این قابلیت را دارند که
مورد سوء استفاده قرار بگیرند.
شرح این گفتگو در ادامه میآید:
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■در شروع صحبت میخواهم تعریف شما از عدالت
اجتماعی را بدانم!
مفهوم عدالت در معنی تحتالفظی عبارت است از «هر چیزی
را در جای خود قرار دادن» و در مفهوم التین ()justice
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عمدتا یعنی اگر کسی متهم باشد باید یک قضاوت عادالنه
نسبت به او انجام بگیرد ،اگر بیگناه باشد تبرئه شود و اگر
گناهکار باشد در حد گناهش بتواند جزا داده شود ».اما از
آنجایی که عدالت هم مانند خیلی از مفاهیم دیگر بار ارزشی
داشت (خصوصا در میان کسانی که پیرو ایدئولوژی اسالمی
بودند ،چه قبل از این چه بعد از این) این مفهوم و مفاهیم
دیگر عمدتا خیلی مطرح شدند ،مثال مستضعف یا مفاهیم دیگر
شبیه به آن .این مفاهیم که در قالب شعار مطرح میشدند،
هیچگاه نهتنها محقق نشدند بلکه به ضد خود نیز تبدیل شد.
به هر حال شاهد بودیم که چگونه در سالهای گذشته مفهوم
مستضعف با تفاسیر جدیدی مطرح شد و همه کسانی که فکر
میکردند در این مقوله قرار میگیرند از آن خارج شدند .این
موضوع را میتوان در مورد عدالت اجتماعی هم مطرح کرد.
عدالت اجتماعی اصطالح علمیای نیست ،بلکه بیشتر در قالب
ایدئولوژیها و نگرشهای تحولخواهانه یا برابرطلبانه مطرح
شده و تهی از معنا است .اگرچه گاهی برای توضیح آن شاهد
مثالهایی از آنچه که در صدر اسالم گذشته (مثال دستگیری
و کمکی که از مظلومین و ستمدیدگان و فقرا و محرومین
انجام گرفته توضیح داده شده یا مثال برای توضیح چگونگی
انباشت ثروت در یک جا و به وجود آمدن محرومیت در
جای دیگر .گفته میشود که عدالت به این معناست که به ما
فاصلههای طبقاتی و انباشتن ثروت از یک طرف و به وجود
آمدن محرومیت را از طرف دیگر بتوانیم جبران کنیم ،یعنی
کاری بکنیم که همه انسانها از رفاه و همه امکاناتی که در
شان یک انسان است برخوردار باشند .اما به نظر میآید که
این واژه هم از واژههای بسیار تهی است که هر چه بیشتر به

کار رفته از هدفهای اصلی خودش بیشتر دور شده است .به
عبارت دیگر مستمسکی شده برای غارت ،ظلم و نابرابری و
اجحاف بیشتر .بنابراین من دگر خیلی به این مفهوم عالقهای
ندارم .به نظر میآید اگر بیاییم تجربه کشورهای مختلف دنیا را
بررسی کنیم و ببینیم که در بین این کشورها کدامها توانستند
جهات انسانی ،مساوات و حقوق انسانی را برقرار کنند ،باید از
معادلهای این مفهوم استفاده کنیم ،نه مفهوم عدالت اجتماعی
که میتواند به ضد خودش تبدیل بشود.
■برداشت من از صحبت شما این است که در مورد این
مفهوم یک تجربه تاریخی و سیاسی دارید و این تجربه
خصوص ًا از طرف گروههای دینی و یا با ایدئولوژی چپ
تجربه شده و شما نسبت به این مسئله دید مثبتی ندارید
اما آن چیزی که بیشتر مد نظر بنده هست اینه که سازمان
ملل تحت لوای چهارچوب حقوق بشر روزی( ۲۰فوریه)
را تعیین کرده به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی.
تعریفی که در این اسناد از این واژه میبینیم این است که
فرصتهای برابری برای شهروندان وجود داشته باشد و
جامعهای عاری از تبعیض داشته باشیم .یعنی در این مورد
هم آیا شما این مفهوم رو قبول ندارید یا این مسئله امر
متفاوتیست؟
حتی اگر سازمان ملل بحث عدالت اجتماعی را مطرح کرده
باشد ،بیشتر جنبههای قضایی دارد تا چیزی که ما تصور
میکنیم .یعنی که ما نگذاریم حقوق یک انسان که بیشتر
جنبههای امنیتی است تا الزام ًا اقتصادی و اجتماعی نادیده
گرفته بشود .پس مفاهیم دیگری داریم که میتوانند به بحث
رفاه و برابری بپردازند .ولی عدالت اجتماعی احتماال شرایطی
را ایجاد میکند که انسانها نتوانند در آن به هم تعدی کنند،
یعنی قانون بتواند بین آنها یکسان عمل کند و به کسی ظلم روا
داشته نشود و آزادی کسی از او سلب نشود (مثال در زمینههای
آزادی اندیشه ،آزادی فکر ،آزادی در سبک زندگی ،لباس
پوشیدن و جنسیت و خیلی چیزهای دیگر) .به نظر من مفهوم
عدالت اجتماعی بیشتر به این برگردد تا به آن تصوری که ما
از لحاظ ایدئولوژیک در مورد آن به معنای برابری در بخش
اقتصادی یا فقدان تبعیضهای طبقاتی داشتهایم.
■امروز در کشور ما کارگران در مورد دستمزد اعتراض
هست و خبر رسیده که ممکن است میزان دستمزد بین
کارگر و کارفرما توافقی شود و حداقل دستمزدی که
باید به کارگر داده میشد قانونا لغو شود .کارگرها این را
ناعادالنه میدانند یا این که اقلیتهای مذهبی ،قومی ،جنسی
جنسیتی با توجه به وضعیتی که در ایران در جریان است
مطالباتی دارند و از فرصتهایی که یک شهروندی که باید
داشته باشند را ندارند .نظر شما در این مورد و شرایطی که
کشور ما در آن قرار دارد چیست؟
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من از واژههای دیگری استفاده میکنم ،چون واقعا دیگر
عالقهای ندارم از مفهوم «عدالت اجتماعی» و چهره زشتی
که برای آن درست کردیم استفاده کنم .به همین دلیل مثال
واژههای امروزی که خیلی علمیتر هم هستند ،مثل سیاست
اجتماعی ،سیاستگذاری اجتماعی یا حقوق بشر ،مفاهیمی
هستند که حداقل میتوان بحثهایی را که شما مطرح کردید
با آنها توضیح داد .مثال سیاست اجتماعی یا رفاه اجتماعی که
به بررسی تفاوتهای طبقاتی و تفاوت در انباشت سرمایه
میپردازد .ما میدانیم که در جهان سرمایهداری اعتقاد بر
این بود که اگر تولید انباشته بیشتری ایجاد شود یا اگر دست
سرمایهگذار برای سرمایهگذاری و تولید بیشتر باز شود ،به
همان میزان هم انسانها به رفاه خواهند رسید که دیدیم چنین
چیزی اتفاق نیفتاد .بنابراین عمال از همان اوایل قرن بیستم
که سیاستهای اجتماعی ،دولتهای رفاه ،برنامههای سیاست
اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی مطرح شد ،بحث از این شد
که هرچه ضریب جینی باالتر باشد تبعیض و مشکالت اقتصادی
بیشتر خواهد بود .بنابراین باید ضریب جینی را کنترل کرد بعد
برنامههای مددکاری و توسعه و تعاون اجتماعی را گسترش
داد ،باید برنامههای فقرزدایی را در نظر گرفت .بنابراین امروزه
انبوهی از سیاستگذاریهای اجتماعی را مانند ارزیابیهایی
که خصوصا در کشورهای توسعهیافته و دولتهای رفاه
(کشورهای اسکاندیناوی ،شمال اروپا یا حتی کشوری مثل
نیوزیلند) میبینید .آنها دیگر برای توزیع عادالنهی ثروت نه با
واژهها ،شعارها و بازی با کلمات به صورت ایدئولوژیک ،بلکه
با ارزیابی وضعیت ،فاصلههای طبقاتی که به وجود آمده و تغییر
برنامههای اجرایی سروکار دارند .برای دستیابی به عدالت باید
به توزیع عادالنه منابع و فرصتها پرداخت و نامگذاریهای
بیاساس ایدئولوژیک ،به شکلی که بتوان زمینههای توسعه
بیشتر را فراهم کرد و به توسعه پایدار رسید.
امروزه در کشورهای سرمایهداری یا توسعهیافته صرفا با
مفهوم توسعه اقتصادی روبرو نیستیم ،بلکه توسعه اجتماعی،
توسعه فرهنگی و توسعه پایدار هم هستند و ذیل آنها نیز
سیاستهایی تعیین شده است .اقدامات و سیاستهایی که به
تعدیل و کنترل رابطه انسان با محیط زیست و روابط طبقات
اجتماعی میپردازد .مثال در کشوری مثل آمریکا که امروز
بزرگترین نظام سرمایهداری دنیا است بسیاری از معیارها که
ما آنها را به اسم عدالت میشناسیم ،بیشتر و بهتر از کشوری
مثل چین (که ظاهراً کمونیستی است) اجرا میشود .آنها
توانستند مالیاتهای سنگینی را از بنگاهها بگیرند و آنها را
به نحو درستی توزیع کنند .در مقابل ،کشوری مثل ایران که
از اول با ایدئولوژی حمایت از مستضعفان ،عدالت اجتماعی و
این شعارها شروع شد ،االن در اکثر شاخصهای انسانی مانند
شاخصهای فاصله طبقاتی ،ضریب جینی و شاخص شفافیت
اقتصادی یکی از بدترین کشورهای دنیا است .بنابراین من فکر
میکنم که به جای پرداختن به واژهای مثل عدالت اجتماعی
باید راجع به شفافیت اقتصادی ،توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی
و سیاستهای اجتماعی صحبت کنیم .با بررسی این مسائل

خود داریم .کشورهایی داریم که با محدودیتها و مضیقههای
فراوان مسیر توسعه خود را پیدا کرده و در پیش گرفتهاند.
مگر در صدر اسالم کاری به جز این کردند ،منابع علم و دانش
را از روم و یونان گرفتند ،ترجمه کردند و بهکار گرفتند.
بنابراین نخستین گام برای ما پذیرش اشتباه است ،دومین گام
نیز عبارت است از جستجو و یافتن نمونههای موفق توسعه
اجتماعی ،سیاست اجتماعی ،رفاه اجتماعی و انواع تجارب
موفق بشر و بررسی اینکه کدام نمونه تناسب بیشتری با جامعه
ما دارد .راه درست همین است ،پس باید دست از جدالهای
مفهومی بر سر سازههای گذشته برداریم.

بیشتر به این نتیجه میرسیم که اهداف مفهوم عدالت اجتماعی
به ضد خودش تبدیل شده است .به همین دلیل با این مفهوم
حس قرابتی ندارم چون متاسفانه به ضد خودش تبدیل شده
است.
■چیزی که من متوجه شدم تا اینجا این بود که ما به جای
این که به ایدئولوژیها وعدههای اتوپیایی دل ببندیم باید
در یک مسیر روبه رشدی قرار بگیریم که به وسیله مفاهیم
علمی و نگاه علمی به جامعه و انسان به پیش میرود .حال که
این وضعیت برای ما محقق نشده و حاکمیت ایدئولوژیک
ما را به عقب برده ،پرسش این است که برای در مسیر
درست قرار گرفتن ،چه تغییر و تحوالت اجتماعیای الزم
است؟
اولین گام حرکت به سوی یک تحول درست ،قبول اشتباه
راه رفته است .اخیرا دیدم که یکی از این آقایان وزریر سابق
برای تاکید بر مفهوم عدالت اجتماعی ،آن را به ایران باستان
پیوند میداد و همین آرمانها را هم در گذشته جستجو میکرد.
امروزه این امور جز مصیبت چیز دیگری تولید نمیکنند،
همانطور که میبینید در جهان اسالم بیشتر آرمانهایی که
روزی باعث پیشتازی جامعه و تمدن بودند ،االن به ضد تمدن
تبدیل شدهاند.
حرف من این است که قبل از هر چیز بپذیریم وارد یک جهان
دیگر شدهایم ،دیگر با آن مفاهیم و سازهها نمیتوان به تفسیر
یک زندگی خوب برسیم و یک جامعه مناسب بسازیم.
ِ
حاال برگردیم به دنیای جدید ،این دنیا با تجربه انسانهای عالم،
انسانهای فرهیخته ،انسانهایی که تالش کردند دنیای جدید را
به خوبی تبیین کنند ،با مفاهیم و سازههای دقیق شناخته میشود.
حاال من سر منبر عدالت بشینم ،فرد دیگری با من مخالفت کند
و سر این مفهوم با ذهنیات ساختگی بازی کنیم ،مشکالت
جامعه بدبخت و فالکتزده ما روی زمین حل نخواهد شد .در
حالی که در هر زمینه دیگر از دانش و فناوری ودستاوردهای
آنها حتی در زمینه انرژی هستهای استفاده میکنیم ،چرا این
اتفاق در حوزه اندیشه و جانعهشناسی اتفاق نیفتاده است؟ در
حوزه معرفتشناختی ،دانش اجتماعی ،فرهنگی هم به اندازه
حوزه فناوری اتفاقاتی افتاده است .حاال ممکن است که این
اتفاقات انواع مختلفی مانند ژاپنی ،آمریکایی و  ...داشته باشد.
حداقل ما باید بین این نمونهها را ببینیم کدام یکی با جامعه ما
بیشتر سازگار است ،نخواهیم دوباره چرخ را اختراع بکنیم،
دنیای نوین امروز ما سازهها و مفاهیم خودش را دارد که
ثمرهی صدها سال تالش انسان در حوزههای مختلف و گذار
جهان به مدرنیته است .مثال حقوق بشر محصول کار فکری و
انرژی بسیار زیاد آدمهای بزرگی بوده است ،حاال اساس حقوق
بشر باشد یا سازههای دیگری ،بحث این است که با جامعه ما
سازگار باشد و ظرفیت بهکارگیری داشته باشد .فرض کنید در
جامعه ما که یک جامعه دینی با اعتقادات و باورهای خاص
است ،باز انواع توسعه نسبت به چنین جامعهای پیش روی

■یکی از مهمترین موانع ،سیاسی است و مانع دیگر از
ِ
خواست بومیسازی دانش و دستاوردهای جهانی.
نظر من
ً
مثال ما معموال دوست داریم حقوق بشر رو که میگیریم
تبدیلش کنیم به حقوق بشر اسالمی ،روانشناسی و پزشکی
هم همینطور ،من این را یک آسیب میدانم .نظر شما چیست
که ما بیاییم این تجربه علمی جهانی را بومی ،اسالمی یا
ایرانی کنیم .اصالً چنین چیزی ممکن است؟
نه .با بومی کردن مخالفم .به یک عبارت بومیکردن هم نوعی
مداخلهی نارواست .بومیکردن خود شکلی از اعمال سیاست
ایدئولوژیک در زمینههای مختلف است .مثال فرض کنید علوم
انسانی را بومی میکنیم ،میخواهیم بهداشت و درمان را بومی
کنیم ،اینها مداخلهگرانه و مبتنی بر ایدئولوژی هستند و ما
را دچار گمراهی خواهند کرد .مثال ژاپن دهها سال پیش در
دوره قاجار دانشجویانی را به کشورهای توسعهیافته فرستاد.
آنها انواع دانشگاهها و انواع شیوههای زندگی و اقتصادی و
فرهنگی و اجتماعی را یاد گرفتند و برگشتند .بدون این که
با نیت بومیکردن بخواهند این کار را بکنند ،در کشورشان
از هرچه که توانستند استفاده کردند .مث ًال میدیدند که فالن
سازمان خیلی با جامعهشان سازگار نیست ،گفتند پس این را
فعال استفاده نمیکنیم یا مثال این بخش آن خیلی مفید است و
استفاده کردند .در عمل توانستند به آن اضافه کنند یعنی اتفاقا
یک گام به پیش ببرند.
■یعنی کارکردها را نگاه کردند؟
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به عبارتی آنها همه علوم و فناوریها را از یک فیلتر خاص
عبور ندادند ،بلکه تمام این دانشها و فناوریها و  تجاربی را
که کسب کرده بودند در کشور خودشان اجرا کردند .برخی
در عمل به مشکالتی خورد و سعی کردند اصالحش کنند .مثال
فرض کنید نوعی از صنعت غربی را با مدیریت ژاپنی ترکیب
کردند و چیز نوینی در آمد ،اتفاقا چیز قشنگتری درآمد.
این بومیکردن نیست .بلکه شما دانش و فناوری را به کار
میگیرید و بعد در حین بهرهبرداری و استفاده آن را اصالح
میکنید ،چیزی به آن اضافه میکنید یا برخی از جنبههایش
را که به مشکل خورده تصحیح میکنید .این ادامه تجربه است.

دولت رفاه و جامعه خودمان را هم تجربه کردیم .انسان
ایرانی با انسانی که در شمال اروپا دولت رفاه را تجربه
میکند از نظر جامعهشناختی و روانشناسی چه تفاوتهایی
دارد .یعنی چه آسیبهای اجتماعیای به دنبال دارد
وضعیتی که ما داریم تجربه میکنیم نسبت به جوامعی که
موفق عمل کردهاند؟

شما در نظر بگیرید همین االن تو خود اروپا یا آمریکا فلسفه تو
کشور آلمان هست تو فرانسه هم هست تو انگلستان هم هست.
هم در آمریکا ،هم در فرانسه و آلمان و انگلستان فلسفه و
دانشهای دیگر وجود دارد ،اما اینها با هم یکی نسیتند و هر
کدام از زاویه خاصی به جهان مدرن نگاه کردهاند .این زاویه
هم به خاستگاه آن یعنی همان آلمان ،انگلستان و فرانسه
برمیگردد .از همان زاویه به چیز جدیدی رسیدند .اینجا اصال
بحث بومی نیست ،ولی هر کدام از این کشورها میتوانند ادعا
کنند که در این سازههای جدید نقش دارند .همه اینها در عین
حال که با یکدیگر در کل یک تجربه واحد به نام مدرنیته را
دنبال کردند اما هرکدام هم روشنایی دیگری به آن بخشیدند و
آن را یک گام جلوتر بردند و بهبودش بخشیدند.
امروز تجربه کشورهای اسکاندیناوی در بحث رفاه اجتماعی
تجربهی موفقی است که نهایتا ممکن است الگویی برای بقیه
کشورهای اروپایی هم قرار بگیرد .همین قضیه ممکن است
در کشور ما انجام بگیرد .ما در عین حال که در یک رابطه
گفتگویی در حوزههای تمدنی و علمی با غرب قرار میگیریم،
هم میتوانیم به توسعه و رشد کشور خودمان بیفزاییم و
مشکالتمان را حل کنیم و هم میتوانیم یک محصول نوینی را
با رهیافتهای نوین به دنیا عرضه کنیم .یعنی آنها هم از این
استفاده کنند .بومیکردن اصطالح بسیار بد ،بسیار ایدئولوژیک
و شومی است که به نظر من یکی از موانع حل مسائل کشورمان
شده است.
■در واقع از نظر شما تعامل جوامع راه حل است و نه
این که ما دستاوردها را بومیکنیم یا از فیلتر ایدئولوژیک
جامعه خودمان بگذرانیم.
بله .ببینید حتی همین قوانینی که ما به اسم قوانین اسالمی
میشناسیم ،لزوما مربوط به اسالم نیستند.
خیلی از اینها در جوامع دیگر وجود داشته و در آن زمان
توسط جامعه اسالمی درک و دریافت و به کار گرفته شده
است .حاال ما فکر میکنیم این دیگر آخرالزمان است .نه ،خیلی
از اینها پیشتر اتخاذ شده است ،از یونان و شمال آفریقا یا از
ایرانیان گرفته شدهاند .مثال فالن اصل اقتصادی را از شمال
آفریقا گرفتند و هیچ کدام از این ارزشها و قوانین ذاتی اسالم
نیستند .البته میگویند قرآن هم خیلی از اینها را تایید کرده
است ،بنابراین علم و دانش و تجربه بشر امری است جهانی نه
مختص به یک جامعه خاص و همه باید آن را به کار بگیرند.
مگر در اسالم گفته نمیشود «اطلب العلم ولو به سین»؟ بین همه
چیز ،بهترینش را ببینید و تجربه کنید ،اما با نگاه ایدئولوژیک
خود به آن نگاه نکنید ،بلکه اگر دیدید مناسب است آن را به
کار بگیرید ،اگر در عمل به مشکلی برخورد آن را اصالح کنید
و بهبودش ببخشید ،اینطور به دنیا هم کمک کردهاید.
■سوال پایانی که آسیب شناسانه است این است که ما
مثالً یه تجربه خوبی تو شمال اروپا داریم به عنوان فرضا
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انسان ایرانی را با انسان اروپایی نمیتوان مقایسه کرد .ما
میتوانیم وضعیت امروز کشور را با وضعیت دنیای همین
اطراف خودمان مقایسه کنیم ،اما نمیتوانیم با اروپا مقایسه
کنیم و چنین مقایسهای هم اصال الزم نیست .شما شاخصترین
نتایج بینالمللی را مشاهده کنید و ببینید جایگاه ما کجاست.
ببینید جایگاه نابرابری در کشور ما کجاست .جایگاه فساد در
کشور ما کجاست .ببینید فقر کجاست .دیدید رئیس جمهور
در کشور ما آخرین کسی است که به فکر اقتصاد مردم است.
نیازی نیست من اینها را بگویم ،چون از قبل مشخص و منتشر
شده و همه میدانند.
امروزه کارنامهی بسیار منفیای در دست داریم که حتی در
سطح منطقه هم نمیتوانیم عرضهاش کنیم .بر اساس چشم
انداز بیست ساله قرار بود چهار سال دیگر از نظر معیارهای
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برسیم به مقام اول منطقه ،در
برخی عرصهها هم در سطح بینالمللی رقابت کنیم .ولی در
حال حاضر کارنامهی ما بدترین کارنامه منطقه است .یعنی اگر
ُحسنی هم بوده بیشتر در خود مردم و شاید گذشتهای بوده که
ما داشتیم وگرنه ما چه کارنامه مثبتی داریم؟ در بحث سیاست
اجتماعی کجاییم؟ در رفاه اجتماعی کجاییم؟ در بیعدالتی
چطور؟ در حال حاضر با کشورهای اروپای شمالی اصال قابل
مقایسه نیستیم .اینها متاسفانه نشاندهنده شکست است .ما در
آن رویکردهای ایدئولوژیکی که میخواسته بر اساس سازههای
ایران باستان و سازههای صدر اسالم و تمدن اسالمی بنا شود،
نهایت ًا به اینجا رسیدهایم ،یعنی که این سازهها کارایی ندارند.
بعد از ما خیلی از کشورهای دیگر اسالمی به خصوص آنها
که یک نوع تمدن پیشین داشتهاند یا وابسته به یک تمدن
باستانی بودهاند ،هم همچنان میخواهند آن سازهها را به کار
بگیرند .این کشورها جز شکستخوردهترین کشورها به
حساب میآیند چون در واقع رویای پوشالی آنها نگذاشته که
واقعیت روزمره و مسائل جاری مردم کشور را ببینند .بنابراین
ناچار میشوند بگویند که مستضعف به این معنی نیست .معنای
مستضعف چیز دیگری است .بحث عدالت را هم دیر یا زود
همینطور توضیح و تغییر میدهند ،چون در این زمینه هم
کارنامه موفقی نداشتهاند .مثال میگویند عدالت اجتماعی یعنی
ما بیشتر به فلسطین برسیم ،بیشتر به یمن کمک بکنیم ،بیشتر
به فالن جا کمک کنیم ،یا هر چیز دیگری که دلشان بخواهد.
چرا؟ چون اینها امروزی نیستند و میشود هر محتوایی را در
این قالبها ریخت.
■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

روستای سوالن،همدان -خبرگزاری دانشجو

اجتماعی

■آیا ایرانیان به طور عادالنه به خدمات پایهای دسترسی دارند؟

معینخزائلی
روزنامه نگار
رویای عدالت اجتماعی در ایران؛
کمتر حکومتی را در جهان میتوان یافت که دسترسی به عدالت
اجتماعی از جمله اهداف تعیین شدهی آن در مانیفستها،
منشورها ،قوانین اساسی و حتی قوانین موضوعهی عادیاش
نباشد .قریب به اتفاق سیاستمداران و دولتمردان در اکثریت
مطلق کشورها (البته کشورهایی که قدرت سیاسی انتخابی
است) در سخنرانیهای خود توسعه و گسترش عدالت
اجتماعی را از جمله برنامههای خود اعالم میکنند .حتی در
کشورهایی نیز که دسترسی به قدرت سیاسی موروثی است،
ادعای برقراری عدالت اجتماعی از جمله ادعاهایی است که
توسط حکومت تکرار میشود.
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تالش برای برقراری ،گسترش و پایدار نگه داشتن عدالت
اجتماعی اما صرفا یک شعار جذاب سیاسی و رای جمع کن
یا ادعایی از سوی حکومتهای غیر انتخابی و یا صرفا یک
ژست ایدهآلیستی نیست؛ بلکه موضوعی است که در آموزههای
حقوق بشری نیز بر آن تاکید کرده و با کرامت انسان پیوند
خورده است .مادهی  ۲۵اعالمیه جهانی حقوق بشر به صراحت
حق بهرهمندی از سالمتی و رفاه و دسترسی مناسب به خوراک،
پوشاک ،مسکن و دیگر خدمات اجتماعی برای همه افراد
جامعه را فارغ از هر عامل تبعیضی و به طور مساوی به رسمیت
شناخته شده است .میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی نیز در مادهی  ۱۱خود دسترسی به زندگی کافی و
مناسب را حق همهی افراد جامعه دانسته است.
بر این اساس حق دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی برای
تامین نیازهای ذاتی انسان که بر مبنای کرامت ذاتی اوست،
حقی است که همهی افراد جامعه باید به طور مساوی و عادالنه
از آن بهرهمنده باشند .در عمل اما عدالت اجتماعی در بسیاری
از کشورها از جمله ایران صرفا در حد همان شعار سیاسی
جذاب و رای جمع کن باقی مانده است.

سنجش عدالت اجتماعی در ایران
اهمیت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع برای تضمین حق
کرامت ذاتی انسانها به حدی است که شاخصهای روشنی نیز
برای اندازهگیری و سنجش آن وجود داشته و حکومتها خود
به طور مداوم با هدف اعمال سیاستها و برنامههای مناسب
سطح عدالت اجتماعی را در جامعه خود مورد سنجش قرار
میدهند.
یکی از روشهای معمول در بررسی میزان عدالت اجتماعی در
جوامع رویکردی است که نسبت به نتیجهی عملی آن در سطح
درآمدی شهروندان قابل مشاهده است .به این معنی که مقدار
تفاوت درآمد ثروتمندترین بخش جامعه با فقیرترین بخش
آن(همان چیزی که با عنوان ضریب جینی نیز شناخته میشود)
نشان دهندهی میزان عدالت اجتماعی در آن است و هر چه این
رقم پایینتر باشد مسلما شاخصهای عدالت اجتماعی در آن
جامعه بیشتر است.
به عنوان نمونه در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم
(تفاوت درآمد دهک اول و آخر) نهایتا  ۵تا  ۷برابر است ،در
ایران این رقم در پایان تابستان  ۱۳۹۹چهارده برابر بوده است.
یعنی درآمد دهک اول جامعه در ایران که فقیرترین محسوب
میشوند ۱۴ ،برابر کمتر از دهک پایانی (ثروتمندترین) است.
این رقم در فرانسه  ۹ .۶برابر ،در سوئد  ،۵ .۶در دانمارک .۵
 ۳و در نروژ  ۱ .۶برابر است .روشن است که بر اساس این
شاخص ،عدالت اجتماعی در ایران بیشتر به افسانه شبیه است تا
موضوعی که حتی امکان و احتمال تحقق برای آن متصور باشد.
روش دیگر در بررسی میزان عدالت اجتماعی که البته محبوبتر
است ،محاسبه میزان دسترسی برابر و یکسان شهروندان یک
جامعه به خدمات و فرصتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
است .در این رویکرد به مفهوم عدالت اجتماعی ،عالوه بر آن
که میل و خواستهی انسان برای دسترسی بیشتر مد نظر قرار
میگیرد؛ بر لزوم ایجاد فرصتهای برابر نیز تاکید میشود .بر
اساس این دیدگاه پیشرفت جامعه در گرو وجود فرصتهای
پایهای برابر و نه حداقلی برای همه افراد بوده و تنها در چنین
شرایطی است که امکان بروز استعدادهای بیشتر یا تشویق
افراد به تالش برای دسترسی بیشتر به امکانات معنی پیدا
میکند .چرا که در غیر این صورت اساسا قشر محروم فرصت
تالش برای پیشرفت را پیدا نکرده و چرخهی محرومیت آنها تا
همیشه ادامه خواهد یافت .البته روشن است که شانس افراد در
دسترسی آنها به موقعیت برای رشد بیشتر در بهترین حالت نیز
به طور کامل برابر نبوده و همواره موقعیت اجتماعی-اقتصادی
خانواده و شرایط در آن تاثیرگذار است ،اما فراهمآوری
شاخصهای ابتدایی در بهرهمندی از خدمات و فرصتهای
برابر اجتماعی نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای رشد
همگان ایفا میکند.
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در همین زمینه گزارش تفصیلی «بنیاد برکت» وابسته به «ستاد
اجرایی فرمان امام خمینی» در سال  ۱۳۹۶دربارهی مناطق
محروم در ایران نشان میدهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی
در ایران شامل استانها ،شهرها و روستاها ( ۸ .۵۶درصد)
مناطق کمتر توسعه یافته و محرومند .البته میزان محرومیت
این مناطق و عدم توسعه یافتگی آنان به یک میزان نبوده و
در برخی مانند استان سیستان و بلوچستان  ۱۰۰درصد استان
دارای محرومیت و عدم توسعه یافتگی است .در این گزارش
پس از استان سیستان و بلوچستان ،ایالم با  ۹۵درصد ،کهگیلویه
و بویراحمد با  ۸۸درصد ،بوشهر با  ۸۷درصد ،کردستان با ۸۶
درصد ،خراسان جنوبی با  ۸۵درصد و هرمزگان با  ۸۱درصد
استانهایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته را دارا هستند.
البته آن طور که این گزارش میگوید به عنوان مثال اگر چه
میزان محرومیت سیستان و بلوچستان بر اساس شاخصههای
گزارش  ۱۰۰درصد است اما این به آن معنی نیست که ۱۰۰
درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان از خدمات اجتماعی
و پایهای مانند برق ،آب آشامیدنی ،گاز ،تلفن ،مدرسه و
بهداشت و درمان محروم هستند.
آنچه اما روشن است این است که به عنوان نمونه میزان دسترسی
به خدمات بهداشتی و درمانی در بیش از نیمی از مناطق کشور
بسیار کم است .یعنی دستکم  ۲۵درصد از مناطق محروم ایران
که خود نیمی از بخشهای مسکونی کشور را تشکیل میدهد،
از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند .به
گفته گزارش بنیاد برکت ،در حالی که استاندارد حداقلی برای
بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران هشت خانه
بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر ده هزار نفر است ،این رقم
در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر هشت است.
بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق
محروم چیزی نزدیک به  ۱۰میلیون نفر در ایران از دسترسی
به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دستکم برای
دسترسی به آن با دشواری فراوان روبرو هستند.
همچنین میزان دسترسی به مدرسه راهنمایی بر اساس این
گزارش در  ۳۳درصد از مناطق محروم کشور کمتر از ۲۵
درصد است و تنها همین میزان  ۳۳درصد از جمعیت مناطق
محروم کشور به مدرسه راهنمایی دسترسی دارند .بر این اساس
کمتر از  ۳۵درصد از جمعیت مناطق محروم کشور دسترسی
حداقلی مناسب به مدرسه راهنمایی دارند و برای  ۶۵درصد از
ساکنان این مناطق ادامه تحصیل پس از مقطع ابتدایی به شدت
دشوار بوده و چه بسا پایان تحصیل محسوب شود.
در مورد دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز اگرچه وضعیت
بهتر است اما نتایج پژوهش صورت گرفته از سوی «ستاد
اجرایی فرمان امام خمینی» نشان میدهد میزان دسترسی ده
درصد از ساکنان مناطق محروم در ایران به آب آشامیدنی

سالم نزدیک به صفر است .یعنی در صورت تاخیر در آبرسانی
تانکری یا بروز مشکل در آن ،این بی آبی مطلق است که
در این مناطق حکمفرمایی خواهد کرد .همچنین بر اساس این
گزارش تنها نیمی از مناطق محروم کشور دسترسی مناسب به
آب آشامیدنی سالم دارند؛ بدین معنی که  ۲۵از ساکنان مناطق
مسکونی در ایران از دسترسی مناسب به آب آشامیدنی سالم
محرومند.
در زمینه دسترسی به مسکن نیز اگرچه این گزارش ساکت
است ،اما شواهد ،به ویژه در سالهای اخیر نشان میدهد میزان
دسترسی به مسکن به عنوان یک حق ابتدایی برای شهروندان
در ایران هر سال در حال کاهش است .در همین زمینه بررسی
شاخص امید به خانهدار شدن در ایران نشان میدهد این
شاخص در حالی که در سال  ۱۳۹۵هجده سال بوده در مهر
ماه سال  ۱۳۹۹به بیش از  ۴۵سال رسیده است؛ یعنی به فرض
عدم افزایش قیمتها و تورم  ۴۵سال طول خواهید کشید که
یک خانواده چهار نفره معمولی که در آن هم زن و هم شوهر
شاغل است توان مالی الزم برای خرید یک آپارتمان  ۸۰متری
را کسب کنند .گزارشهای هر روزه منتشره در زمینه انواع و
اقسام روشهای «جا خوابی» که صرفا به معنی محلی برای
خواب است نه مسکن مانند «ماشین خوابی ،پشت بام خوابی،
کانکس خوابی و گور خوابی» نیز حکایت از افزایش شمار
افرادی دارد که از دسترسی حداقلی به مسکن نیز محرومند.
نکته قابل توجه در این میان این است که محرومیت به ویژه
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در دسترسی به برخی خدمات پایهای مانند برق ثابت نبوده و
پدیدهای سیال است .به این معنی که اگرچه ممکن است بر
اساس آمارهای رسمی  ۱۰۰درصد جمعیت شهری در ایران از
برق بهرهمند باشند اما افزایش فقر و در نتیجه ایجاد روز افزون
مناطق حاشیهای این دسترسی را با اخالل مواجه میسازد .ضمن
این که در برخی از فصول سال دسترسی مناطق شهری غیر
حاشیهای به برق نیز ثابت نبوده و گاها با خاموشیهای گسترده
و موقت (ناشی از کمبود برق نه اشکاالت فنی) روبرو هستند.
در این میان نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است
که صرف دسترسی به بخشی از این خدمات پایهای و اساسی
یا دسترسی محدود به همه آنها به معنی ایجاد فرصت برابر
برای همه افراد جامعه نبوده و برقراری عدالت اجتماعی نیست.
چرا که امروزه به عنوان مثال صرف دسترسی به مدرسه به
معنی بهرهمندی از نظام آموزشی کشور نیست؛ به ویژه این
که در شرایط فعلی این بهرهمندی از اینترنت و دسترسی به
ابزار اتصال و استفاده از اینترنت است که در عمل نیاز اول
دسترسی به محتوای آموزشی است .به عالوه این که اساسا آن
چه که توسط نظام آموزشی کشور ارائه میشود ظرفیتهای
برابری را جهت پیشرفت افراد فراهم نمیآورد.
از این رو باید دانست دسترسی حداقلی به امکانات و خدمات
پایهای صرفا به جهت تضمین حق حیات است و اال تضمین حق
ِ
ابتدایی
امنیت ،زندگی با کیفیت و به ویژه حق انتخاب با سطح
عدالت اجتماعی موجود در ایران قابل تحقق نیست.

کارگران
■«عدالت اجتماعی» از شعارهای انقالب  ،57بعد از چهار دهه همچنان نقره داغ میشود
بپردازد )۱(».خود این نامه به مثابه تیر خالصی به دستمزد
کارگران شد .نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در اساس
غیرقانونی است ،چون سازمان تامین اجتماعی حق افزایش

امیر جواهری لنگرودی
فعال کارگری

یا کاهش مزد را ندارد و این سالهای سال است که طبق

قانون کار به عهده «شورای عالی کار» گذاشته شده است .با

از من خواسته شد برای این شماره مجله در محور بحث «عدالت

توجه به اینکه اجرای مزد توافقی و منطقهای در شورای عالی

اجتماعی» در خصوص مزد توافقی و سبد معیشتی کارگران

کار پذیرفته نشده؛ با توجه به فاصله چشمگیر مزد و هزینه

ورود کنم و بنویسم.

چراغ سبز «مزد توافقی» لولو خورخورهای بود که «پژمان

محمدی» ،معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی

دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری ،پیرو
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شده امتیاززدایی از طبقه کارگر با جدیت عملی شود و حتی

قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود ،الزامی برای

مصوب ،همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر

سازمان تامین اجتماعی میکوبند .چرا که امروز رشد قارچگونه

و قانونی کارفرمای اصلی و کارگر را حذف کردهاند ـ باعث

سازمان تامین اجتماعی ارسال و اعالم کرد« :در صورتی که

وجود ندارد و کارفرما میتواند ضمن رعایت حداقل حقوق

درصد کارگران قراردادی میکند بلکه آخرین میخ را بر تابوت

شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی ـ که عمال ارتباط حقوقی

درخواست طرف کارفرمایی ،طی نامهای که به مدیرعامل

رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل

معیشت ،با اجرای آن نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه ۹۰

29

کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی نیز با وجود
برخورداری ازسالها سابقه کار ،مجبورشوند با امضای

قراردادهای موقت پیمانکاری با دستمزد نزدیک به حداقل

قانون کار و مزایای نصف و نیمه کارکنند .در یک کالم این

حداقل مزد سال  ۱۴۰۰مینویسند ...« :مسلم است که

اقتصاد ایران باز شمرد.

خانوار شهری کمتر باشد .بر همین اساس ،تشکلهای مستقل

"حداقل مزد" کارگران نباید از هزینه زندگی متوسط یک

نامه بخشنامه یا ابالغیه را باید بهمنزله استثمار نیروی کار در

میتوان گفت که مزد توافقی را درهمسویی با اعضای

کارگری" ،حداقل مزد" کارگران برای سال  ۱۳٩٩را معادل

تشکلهای مستقل کارگران پس نیفتند .در حالی که طی سال

هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری ،با تعداد متوسط

 ٩میلیون تومان در ماه محاسبه و اعالم کردند .این مبلغ معادل

کارگری شورای عالی کار پیش کشیدهاند که در رودررویی با

اعضای  ۳/۳نفر در سال  ۱۳۹۹در کشور بود .با چنین مبنایی

گذشته ،دادههای اقتصادی پرشماری در دست است که نشان

و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده کنونی و تورم

میدهند روند رشد اقتصادی متأثر از همهگیری ویروس کرونا

مورد انتظار در سال آتی ،حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰

در کشور ما نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها کاهش شدیدی

نمیتواند کمتر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه

داشته و تأثیرات مخرب آن در همه عرصهها ،خاصه در معیشت

باشد و مبلغی کمتر از این زندگی کارگران و خانوادههایشان

الیههای پایین و میانی جامعه مشخص است و روند زندگی

را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سالمت ،تغذیه،

یکایک آنان را با دشواریهای زاید الوصفی روبهرو کرده

دارو و درمان ،پوشاک ،مسکن ،رفت و آمد و تامین نیازهای

است .واقعیت این است که این فشارها و بحرانهای اقتصادی

فرهنگی و در یک کالم ،تامین نیازهای اساسی کارگران و

در بستری از فساد و ناکارآمدی ساختاری ایجاد میشوند و از

خانوادههای آنها ،لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد

خود  ردهای یکسان به جا نمیگذارد.

شرایط اقتصادی ایران در فاصله دو جلسه تعیین نرخ دستمرد

خواهد کرد .ضمن این که بحران سالمت در شرایط بیماری

طبقاتی عمیقتر شده و رشد گرانی و تورم را نقطه به نقطه

هزار و ابتالی صدها هزار تن منجر شده است و هزینههای
ِ
حداقل
گزاف ناشی از این بیماری ،ضرورت مبارزه برای مزد

همهگیر کووید ۱۹که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ دهها

سالیانه ـ اسفند تا اسفند ـ به گونهای ویرانگر افتاد که شکاف
تعریف کردهاند .دیگر تنها صحبت از وضعیت نگرانکننده
ِ
واحدهای تولیدی ،صنعتی و بخش خدمات در سطح
کارگران

فوق را باز هم برجستهتر میکند .با توجه به تورم فزاینده

موجود ،کارگران آگاه و فعاالن کارگری خواستار این هستند
که تعیین حداقل ِ
مزد ساالنه کارگران ،الاقل هر شش ماه یک

پرستاران ،معلمان ،بازنشستگان در میان نیست ،بلکه جمع
عظیمی از اقشار و گروههای شهری و روستایی را به درجات

بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری

مختلف ناتوان  و ضعیفتر کرده و آشکارا فالکت عمومی

هماهنگ گردد .مزد کارگران در سال  ۱۴۰۰نباید از دوازده و 

را در کل حیات جامعه به نمایش میگذارد .این روستائیان

نیم میلیون تومان کمتر باشد»)۳(.

زحمتکش ،زنان سرپرست خانواده ،سوختبران و کولبران،

در ایرانی که توده میلیونی بیکاران و حاشیهنشیناناش ،سونامی

دستفروشان ،انبوه بیخانمانها ،کارتن خوابها ،کودکان

غیر قابل کنترلی را بر کل حیات جامعه تحمیل کرده است،

خیابانی کار و جمعیت میلیونی حاشیهنشینان شامل میشود

در کشوری که چنین بازار سیاه دهشتناکی وجود دارد ،عمال

که از فرط فقر نهفته درجامعه ،همه و همه به مثابه آواری

نه تنها اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد و تعیین

درحال فروریختن برفرق جامعهاند .درست درچنین شرایطی

سبد معیشت و اجرای این و آن بند قانون کار ناممکن میشود،

موضوع تعیین حداقل دستمزد برای نیروی پرشمار میلیونی

بلکه در مجموع قدرت چانهزنی تشکلهای کارگری در مقابل

حقوقبگیران جامعه مطرح میشود.

در ایران طبق برآوردهای انجام شده «حدود  ۱۴میلیون و
 ۷۰۰هزار بیمهشده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که
با احتساب خانوادههای آنها ،دایره جمعیت رسمی کارگران
حداقل به حدود  ۴۸میلیون نفر میرسد .از این رو تعیین

سرمایهداران به شدت پایین میآید .در جمهوری اسالمی که
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دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد کشور

و سفید امضاء کار میکنند ،بازار سیاه کل اقتصاد را دربر
شدهاند .در کشوری که فضیلتش را پول تعریف میکنند و

شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر زندگی مردم ،تعیین دستمزد
مستقل کارگران ،بازنشستگان و معلمان در بیانیهای پیرامون

و امروز بیش از  ۹۰درصد کارگرانش با قراردادهای موقت

میگیرد و بخش اعظم کارگران رسما به قانون جنگل سپرده

محسوب میشود .همچنین با توجه به تبعات اقتصادی ناشی از

سال  ۱۴۰۰از اهمیت باالیی برخوردار است  )۲(».تشکلهای

کارگاههای زیر  ۱۰نفر رسما از شمول قانون کار خارج شدهاند

برای بدست آوردنش به همه راههای غیر قابل پیشبینی متوسل
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میشوند .این تنها توده کارگرانند که زیر دست و پا و استثمار
و بردگی مزدی له میشوند.

در کشوری که تشکلهای کارگری مستقل از دولت وجود

سقوط قدرت خرید مردم را که دستمزدهای زیر خط فقر و

عالی کار هیچ ضمانتی برای اجرای تعیین با پشتوانه حداقل

 ۳۰درصدی تقاضا برای مواد غذایی و میوه در شب عید

پائینتر از نرخ تورم از دالیل مهم آن است به صورت «کاهش

ندارند ،و تشکلهای زرد و فرمایشی موجود در ساختار شورای

تیتر کرده است» .روزنامه «تعادل» نیز با اشاره به «کاهش

دستمزد ندارند ،و در برابر نمایندگان دولت بهمثابه بزرگترین

هر روزه قدرت خرید کارگران» یادآوری کرده که «فاصله

کارفرما و نمایندگان کارفرمایان ،همچون سالهای پیش،

حقوق کارگران با خط فقر  ۶میلیون تومان است» و روزنامه

همه چیز را به لطف و کرم دولت و سرمایهداران وا مینهند

«آسیا» به وضعیت کارگران زیر زمینی اشاره کرده و از قول

ـ امری که در تمام سالهای گذاشته شاهد بودیم ـ بدون هیچ

اصالنی نوشته که « ۵تا  ۶میلیون کارگر زیرزمینی داریم که

تردیدی وجود تشکلهای کارگری وابسته به دولت نه تنها

بین  ۸۰۰تا ۹۰۰هزار تومان حقوق میگیرند و قانون کار در

کمکی به کارگران نمیکنند ،بلکه در عمل ،چنانکه از کارکرد

نمایندگانشان در شورای عالی کار مثال آورده شد ،بهعنوان
مانع جدی در مقابل مبارزات و سازمانابی مستقل کارگران

قرار میگیرند .چرا که وظیفه اصلی و دلیل وجودی تشکلهای
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قبال آنها اجرا نمیشود و هیچ نهادی هم نیست که به داد آنها

برسد ».در این باب کانال تلگرامی روزنامه نگاران مستقل
ایران نوشته...« :این درحالی است که افرادی از انجمن صنفی
روزنامه نگاران تهران ،ضمن عادی سازی دستمزد زیر خط

وابسته به دولت ،کنترل کارگران است ،نه سازمان دادن

فقر ،استثمار نیرو کار را تنها راه نجات حیات رسانه عنوان

اراده آنها؛ این نوع تشکلها گاهی حتی بیش از دستگاههای

میکنند .رسالت روزنامهنگاران و اهالی رسانه این است که

سرکوب دولتی به سازمانابی مستقل کارگران حساسیت دارند

در چنین شرایطی ،چه در مقام کارگر چه در مقام رکن چهارم

و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی میکنند.

این تشکلهای زرد وابسته از فردای بعد از انقالب بهمن و در

دموکراسی ،صدای محذوفان ،فرودستان و طبقه کارگر باشند

تشکل مستقل کارگری را تهدیدی علیه موجودیت خود می

و مقابل دولت و صاحبان سرمایه که تنها ذینفعان رقم حداقل

و پرده از این پروژه فقیرسازی و کشتار سیستماتیک بردارند

طی این چهار دهه حاکمیت ضد کارگری رژیم اسالمی هر نوع

دستمزد هستند ،بایستند .همانطور که کامیار فکور( )4در

دانند .از هین روست که در روز  ۱۷اسفند ،وقتی سرکوب

تجمع  ۱۷اسفند گذشته مقابل وزارت کار حضور یافت».

بازنشستگان در مقابل وزارت کار با اعتراض آنها مواجه شد،

جمعبندی :چهار دهه پس از انقالب  ،۱۳۵۷هنوز نمیتوان

مأموران میگفتند که از طرف کانون بازنشستگان ،تشکل زرد

از تحقق «عدالت اجتماعی» در جمهوری اسالمی صحبتی به

وابسته به خانه کارگر اسالمی که همان روز ،تجمعی موازی در

میان آورد .تو گویی این خواست و شعار انقالب ،به سان کفر

مقابل مجلس برگزار میکردند ،گفته شده :تجمع کنندگان دیگر

ابلیس است در سرزمین معلی! امروز مفهوم حداقل دستمزد در

مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی «ضد انقالب» هستند .و

کشورهای سرمایهداری ،یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان

با این انگ و به این بهانه به شکلی وقیح و ننگین بازنشستگان

پیکارهای طبقاتی کارگران است و بیرون از آن نمیتواند

را با ضرب و شتم متفرق کردند تا این فقط تشکلهای زرد

معنایی داشته باشد .زیرا وظیفه تعیین حداقل دستمزد ،دفاع

و وابسته باشند که بتوانند حتی تجمعات اعتراضی را تحت

از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیبپذیرترین بخش

مدیریت و کنترل خود ،به نحوی خنثی برگزار کنند.

سرانجام شورای عالی کار ،افزایش  ۳۹در صدی حقوق ،کف

طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن قدرت تشکلهای

و اما خبری که از میزان و نحوه افزایش  ۳۹درصدی دستمزد

از دولت به خشنترین وجه ،با سرکوب و شکنجه و زندان،

بازتاب یافت هم در روزنامههای رسمی با واکنشهای منفی

کرم نداشته دولت و سرمایهداران
ندارد و همه چیز به لطف و َ

کارگری است .در حکومتی که از تشکلهای کارگری مستقل

حقوق کارگران  ۴میلیون و دویست هزار تومان  اعالم شد!

ممانعت میشود ،ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد وجود

بعنوان رقم حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۰دررسانههای کشور

بستگی دارد .نمایش هر ساله شورای عالی کار و گشودن جعبه

روبرو شده است .روزنامه «همدلی» نوشته که «دغدغه معیشتی

مارگیری رقم «کمیته دستمزد» قوای آرایش یافته به اصطالح

خانوارها به پیشگیری از سو تغذیه رسیده» .روزنامه «مردم

سه جانبهگرای شورای عالی کار ،که همواره جانب سرمایه را

ساالری» یادآوری کرده که این میزان «سه میلیون تومان زیر

خط فقر» است .روزنامه «نوآوران» با اشاره به این که «کمر
مردم زیر بار گرانیها پر شده است» پرسیده که آیا «سفره خالی

کارگران در سال ُ ۱۴۰۰پر می شود؟» .روزنامه «همشهری»
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نمایندگی میکنند ،تنها برای مشروعیت بخشیدن به  نهادهای
کارگری رژیم که ماهیت کام ًال ضد کارگری دارند ،برگزار

میشود.

مهمترین و حیاتیترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضد

ِ
همگرایی همین جمعی که بیانیه و قطعنامه تجمع اعتراضی

ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است .کارگران بدون

افزایش مزد حداقل سال پیشرو امضا کردهاند ،با افق برگزاری

تشکلهای مستقل کارگران ،بازنشستگان ،معلمان را برای

کارگری جمهوری اسالمی ،متمرکز شدن روی مبارزه برای

تجمعات وسیع و صدور بیانیههایی با اشتراکات و فراگیری

نیرومند شدن نمیتوانند به فالکت عمومی کنونی پایان بدهند

الیههای بیشتری از اردوی کار و زحمتکشان ،در اول ماه

و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل و

مه سال جاری که در پیش است ،میتواند سنگ بنای چنین

قدرتمند حول خود موضوع دستمزد آغاز میشود ،نه با های و

آرایشی باشد .نباید درنگ کرد ،باید از همین امروز چنین

هوی جناحی-سیاسی ،غیر متشکل و نامنظم!

مبارزهای را برای اول ماه مه سال  ۱۴۰۰سازمان داد.

امروز یگانه راه برای پاک کردن جنبش مطالباتی مزد و حقوق
بگیران از نا اهلها که با قلب و غصب نام شریف کارگر و با

گذر از غربال اطالعاتی و امنیتی حکومت در شورای عالی کار
و کمیته دستمزد سالیان سال النه کردهاند ،تنها و تنها در دست
ِ
مبارزاتی
خود کارگران است .خاصه با تمرکز بر کانونهای
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ِ
همگرایی پایدار برای شکل دادن به یک بلوک
دارای ظرفیت

پانوشتها:
 - ۱روزنامه همشهری  ،مزد توافقی  ...چراغ سبز معاونت حقوقی ریاست
جمهوری به کارفرمایان ،دوشنبه  ۲۰بهمن  ،۱۳۹۹کد خبر 583885
 - ۲خبرگزاری مهر ،برای تعیین هزینه سبد معیشت ...کارگران چشم

کارگری-عدالتخواه مستقل و متعلق به «پایینیها» یعنی

انتظارند ،دوشنبه  ۲۷بهمن  ،۱۳۹۹کد خبر 5147438

اکثریت مردم ایران ،که ستون اصلی هر تحول رادیکال هستند.

 - 3وبالگ اندیشه ،بیانیه تشکلهای مستقل کارگران ،بازنشستگان و

جنگ بر سر دستمزد را نباید در نمایش زنگار گرفته پایان

معلمان پیرامون حداقل مزد سال  ۲۶ ،۱۴۰۰بهمن۱۳۹۹

اسفندماه هر سال خالصه کرد ،این جنگ باید از همین امروز و

 - 4کامیارفکور ،دانشجو و روزنامهنگار مدافع حقوق کارگران در تجمع

طی سال با سازمانیابی متشکل همه الیههای کارگران به شکل

اعتراض به دستمزد  ۱۴۰۰بازنشستگان در مقابل وزارت کار در  ۱۷اسفند

یک مبارزه هدفمند به پیش برده شود.

با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.
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اجتماعی
■راه دشوار عدالت در ایران
محمدنیستانی
فعال مدنی

عدالت یا قسط ،موضوع و شاخصی است که در عین داشتن
کثی ِر هواخواهان ،نهتنها سخت مورد غفلت واقع شده است،
بلکه همواره ملعبه رهزنان سیاسی بوده است تا با دم زدن از
این ارزش فطری در میان مردم ،مطامع سیاسی و اقتصادی
خویش را پیش برند .با وجود آن که آیات وحیانی قرآن کریم،
قسط و عدالت را تا آن پایه مورد تاکید قرار داده است که از
طریق برپایی این ارزش فطری از سوی انسانها ،بُعدی از
ابعاد چرایی ارسال ُر ُسل تبیین میشود ،مشخصا در خصوص
جغرافیای سیاسی کشور ایران ،عدالت همپای آزادی به مذبح
رفته است و به نام شریعت و به بهانهی حکومت دینی و صد
البته به ناحق ،ذبح شده است.
هر چند امروزه عدالت دارای انشعابات متعددی از جمله
جنسیتی ،قضایی ،آموزشی ،سیاسی و  ...است اما همچنان
عدالت اقتصادی از جمله مهمترین دستهبندیهای عدالت است
که در آن به مسأله تخصیص منابع پرداخته میشود .از قضا
اقتصاد نخستین امری است که پس از شنیدن عدالت به ذهن
متبادر میشود .از این رو در این نوشتار نیز بیشتر در خصوص
این معنا از عدالت به اختصار سخن خواهیم گفت.
ضریب جینی بهعنوان یک شاخص قدیمی برای سنجش
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نابرابری از سوی مراجع رسمی کشور ،عددی نزدیک به
 40درصد را برای سال  ۱۳۹۸نشان میدهد و مسئوالن
مصرانه تاکید میکنند که همچنان در این شاخص وضعیت
بهتری نسبت به برخی کشورهای توسعهیافته داریم ،حال آن
که اختالف طبقانی شدید میان توده مردم با اقلیتی متنعم و
برخوردار از مواهب رانتی ،کارد را به استخوان رسانده است.
شاید ایران تنها کشوری باشد که حاکمانش آنجا که سخن از
آزادیهای فردی و اجتماعی میرود کشور و شرایط موجود
را با نظامهای توتالیتر ،دیکتاتوری یا سوسیالیستی مقایسه
میکنند و لحظهای بعد ،آنجا که شاخصی از عدالت و برابری و
 ...روی میز میآید ،موقعیت کشور را با اقتصادهای نئولیبرال و
سرمایهداری قیاس میکنند .پس اینگونه است که در جمهوری
اسالمی ما توأمان هم از چین برتریم و هم از ایاالت متحده.
اما پیش از آن که به تبیین و توصیف دقیقتر موضوع بپردازیم
و ناراستیها را به سود اکثریت ملت اصالح نماییم ضروری
است تا اشاره شود که عمق تیرهروزیهای تحمیل شده بر ملت
ما ،پیش از سیاستگذاری اقتصادی و به سطحی از معرفت
شناسی بازمیگردد ،آنجا که ما از اسالم انتظار ارائه راهکار
اقتصادی داشتهایم .اخیرا همین امر در یک بحث حوزوی میان
دو تن از استادان مطرح شد .جالب آنجاست هنگامی که جناب
ِ
منتقد این تلقی که اسالم
آقای علوی بروجرودی ،به عنوان
مکتبی اقتصادی دارد ،گفتند که همه آنچه از اسالم در خصوص
اقتصاد آمده است و به عنوان فقه اقتصادی مطرح است،
علیاالغلب احکامی امضایی و ناشی از بنای عقال بوده است و
سایر موارد نظیر رعایت بیشتر انصاف و  ...در معامالت جنبه

ارشادی و اخالقی دارد ،با نظر به چنین منظومهای نمیتوانیم
از مکتب اقتصادی اسالم یاد کنیم .همچنین در پاسخ آقای
خسروپناه ،به عنوان مدعی مکتب اقتصاد اسالمی فرمودهاند
که مراد ما از مکتب چیزی غیر از همین آموزهها و موارد
کلی نیست .جالب اینجاست که این بزرگوار چندمرتبه و
برای ایضاح بیشتر مواضع خود تاکید کردند که مرادشان از
مکتب همان  Schoolاست .معنای این سخن این است که
فی المثل مکتب شیکاگو یا نئولیبرالیسم و یا نهادگرایان و
سوسیالیستها و  ....صرفا با ارائه چند آموزه کلی که غالبا
فاقد هرگونه ابداعی بوده است ،مکاتب اقتصادی خود را سامان
دادهاند .پر واضح است که تلقی به قبول این سخن از رد آن
بسیار دشوارتر است .و از بد روزگار چنین اندیشمندانی با
چنین نگاههای خامی سکاندار کشور شدهاند .مشخصا تا زمانی
که این نگاه ناپخته به اسالم اصالح نشود ،که البته آبشخور
اصلی این دست کژاندیشیها در دین اسالم ریشههایی عمیقتر
دارد ،سایر اقدامات اصالحی به منظور بسط عدالت اقتصادی
به بار نخواهد نشست .چرا که این دست رویکردها به اقتصاد،
به دلیل نارسایی ذاتی آن نمیتواند منجر به رشد ،توسعه و
خلق ثروت شود ،چه برسد به اینکه ضرورت لزوم توزیع و
تخصیص منابع حاصل از افزایش تولید در آن مطرح شود .البته
آن که در شرایط اضطرار نحوه توزیع و تخصیص نابهرهمندیها
نیز میبایست الگویی مطابق با درک عمومی جامعه از مقوله
عدالت داشته باشد ،امری ثانوی است.
اما پس از اشکال اساسی فوق و در مقام سیاستگذاری و از
پس آن برنامه عمل میبایست به مقوله سیاستهای مالیاتی،
به عنوان مهمترین ابزار مداخلهآمیز و با کمترین میزان تبعات
منفی در پایه پولی و چرخه اقتصادی ،اشاره کرد .برای فهم
صحیح این امر ابتدا باید به سیاستهای مالیاتی حکومت که
در قوانین مالیاتی کشور انعکاس یافته است و سپس به روند
جاری در چرخه نظام مالیاتی توجه کرد .اگر از این سخن مبنی
بر اینکه در جمهوری اسالمی کمتر از  ۳۰درصد از منابع قدرت
در اختیار رئیس کابینه است استفاده کنیم ،باید در نظر داشته
باشیم که دو سوم باقیمانده قدرت در جمهوری اسالمی اگر نه
بیشتر بلکه در کمینه شرایط به میزان قدرتی که در ساختار
سیاسی جمهوری اسالمی کسب کرده است اقدام به کسب
منافع اقتصادی برای خود کرده است و منافع خود را با انباشت
سرمایه به حداکثر میرساند .فارغ از آن که این کسب درآمد
تا چه حد وابسته به رانت بهرهمندی از قدرت سیاسی باشد،
توجه مخاطبان را به متن ماده  ۲قانون مالیاتهای مستقیم
جلب میکنم:
«ماده  ۲اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این
قانون نیستند:
- ۱وزارتخانهها و موسسات دولتی - ۲دستگاههایی که بودجه
آنها به وسیله دولت تأمین میشود - ۳شهرداریها و دهیاریها
 - ۴بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از
طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری».
با خوانش صرف متن دومین ماده قانون مصوب کشور به
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وضوح مشخص است که بخش عمدهای از صاحبان ثروت
در ایران به صورت قانونی از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف
هستند ،همچنین این نکته را نیز نباید از یاد برد که با اندکی
درنگ در متن این قانون و دستورالعملهای اجرایی آن
میتوان به مصادیق متعدد دیگری دست یافت که در آن بخش
عظیمی از اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی برخوردار شدهاند
یا به صورت واضحی شرایط برای پولشویی از طریق برخی
فعالیتها فراهم شده است .بنابراین در مهمترین قانون مالیاتی
کشور شاهد هستیم که شرایط فعلی ،کارکردی برخالف
کارکرد مدرن خود در جوامع امروزی یافته است .یعنی به
جای آنکه به کاهش اختالف طبقاتی و اخذ مالیات بیشتر از
ثروتمندان منجر شود دقیقا مسیری خالف جهت را طی میکند.
اما اگر بنا باشد که به اجمال به بحث رویهها و ساز و کارهای
اجرائی نیز بپردازیم باید به بحث شفافیت اشاره کنیم .شفافیت
در بودجهریزی به عنوان مهمترین سند مالی ساالنه کابینه،
شفافیت در تخصیص اعتبار ،شفافیت در اخذ مالیات و در
نهایت شفافیت در تراکنشهای مالی .هرچند در زمینه شفافیت
به لطف رسانهها و انفجار اطالعات گامهای بسیار مثبتی
برداشته شده است ،اما همچنان مشکالت عدیدهای وجود دارد
که هم در نظام مالیاتی (محل درآمدهای دولت) و هم در نظام
بودجهریزی (محل هزینههای دولت جهت کاالهای عمومی و
کاهش شکاف طبقاتی) به چشم میخورد که به نظر ریشههایی
سیاسی دارد.
از آنجا که به واسطه ساخت قدرت در جمهوری اسالمی
رئیسجمهورها ،نمایندگان مجلس و اساسا کلیت حاکمیت
منعکسکننده خواست اکثریت جامعه نیست و به منابع
درآمدی سرشار نفتی تکیه دارد:
اوال در نظام بودجهریزی ضرورتی به هزینه کردن منابع جز
در راستای تقویت پایگاههای محدود اجتماعی خود نمیبیند
و ثانیا در نظام مالیاتی نیز نه تنها ضرورتی به اصالح قوانین
احساس نمیکند بلکه بر اجرای قوانین حاضر نیز به دلیل عدم
نیاز جدی اصرار نمیورزد .اینگونه است که فساد در دستگاه
مالیاتی در افواه شایع است ،به نحوی که بسیاری از اشخاص
حقیقی و حقوقی اصل فعالیت خود را براساس پرداخت رشوه
به ماموران دولتی بنا مینهند .بدیهی است در سالیان اخیر و با
افزایش تحریمها خصوصا بر فروش نفت شاهد تالش دولت
برای ایجاد شفافیت بر نظام مالیاتی هستیم اما همچنان در نظام
بودجهریزی راه بلندی تا ایجاد عزم برای گسترش شفافیت
و قطع بودجههای بال وجه در خیر عمومی از سوی مسئوالن
داریم .متاسفانه باید اذعان داشت که هرگونه تغییر در شرایط
خصوصا از پس حوادث آبان  ۹۸که حاکمیت در ایران را در
مرز اقتدارگرایی قرار داده است از داالن فشار به حاکمیت
میگذرد .در پایان باید توجه داشت که بسیاری از مسائل ایران
در حوزه سیاسی و اقتصادی و به صورت خاص در حوزه عدالت
اقتصادی در چنان وضعیت بحرانی و حادی هستند که ادامه
شرایط موجود برای مدت زمان زیادی ممکن نخواهد بود و
حاکمیت میبایست ولو برای بقا تغییراتی در خود اعمال کند.

گفتگو
■ستم مضاعف بر زنان اقلیتهای دینی؛
در گفتگو با رضا کاظمزاده ،روانشناس

شناسی خشونت سیاسی»  ۲۰۱۹به چاپ رسیده است .از او
مقاالت متعددی در زمینه روانشناسی خشونت ،روانشناسی
خانواده ،نقد ادبیات (بررسی روانکاوانه آثار هدایت) و نقد فیلم
(بررسی برخی از آثار اصغر فرهادی ،حمید نعمت اهلل و مازیار
میری) در مجالت داخل و خارج از ایران منتشر شده است.
با این حال عالقه و مرکز اصلی کارهای تحقیقی او مطالعه
فرهنگ (به ویژه فرهنگ ایرانی) از منظر علوم روانشناسی
است .او در این حوزه مقاالتی در باب مفاهیمی همچون
«تعاریف»« ،آبرو»« ،احترام» و «غیبت» نوشته است .کاظم
زاده در حال حاضر مدیر کلینیک روان درمانی  Exilدر شهر
بروکسل در بلژیک است Exil .یکی از قدیمیترین مراکز
درمان در اروپا است که با قربانیان خشونت سازمان یافته کار
میکنند .او هم زمان در زمینه روانشناسی فرهنگی ،مسائل
مربوط به مهاجرت و ارتباط در موقعیت میان فرهنگی در چند
مدرسه عالی در بلژیک دورههای آموزشی برگزار میکند.

گفتگو از ماری محمدی
در حکومت جمهوری اسالمی شاهد هستیم که برخورد با
اقلیتهای دینی غیررسمی (مانند مسیحیان فارسی زبان،
بهاییان ،یارسانها و غیره) به دو شیوهی برخوردهای مستقیم و
امنیتی و هم برخوردهای غیر مستقیم و اعمال محرومیتهای
جدی اجتماعی با شدت تمام با هدف حذف آنها صورت
ِ
همزمانی قرار گرفتن در گروههایی که به طور
میگیرد .اما
سیستماتیک مورد تبعیضهای جدی قرار میگیرند ،شرایط را
به گونهای خاص و بسیار دشوار رقم میزند .در این شماره از
خط صلح به وضعیت زنانی که به اقلیتهای دینی غیر رسمی
تعلق دارند پرداختهایم؛ زنانی که عالوه بر تحمل تبعیضات
گسترده به واسطه زن بودن و اقلیت دینی غیر رسمی بودن،
باید در برابر مشکالتی که به طور خاص برای زنان اقلیتهای
دینی غیررسمی علیهشان سینه سپر کرده نیز مقاومت کنند .به
همین منظور در این شماره ،خط صلح با آقای رضا کاظم زاده
گفتگو کرده است.
رضا کاظم زاده روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده
است .او تحصیالت خود را در دانشگاه  ULBبروکسل و دوره
تخصصیاش را در دانشگاه  UCLلوون به پایان رسانده است.
از او تا کنون سه کتاب «ادبیات ،فرهنگ و جامعه از منظر
روانشناسی» « ،۲۰۰۸روانکاوی بوف کور»  ۲۰۰۹و «روان
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■به تبعیضهای اعمال شده بر زنان و اقلیتهای دینی
غیررسمی معموال به طور تفکیک شده پرداخته میشود.
اما ادغام این دو چه وضعیتی برای زنا ِن اقلیتهای دینی
غیررسمی پدید میآورد؟
زنان اقلیتهای دینی ستم مضاعف را تحمل میکنند و قربانی
هر دو نوع ستمی که در جامعه ایران به بخشهایی از اجتماع
اعمال میشود ،هستند؛ یکی در ارتباط با زن بودنشان و دیگری
در ارتباط با تعلق داشتن به اقلیت دینی غیررسمی.
از یک طرف آنها به عنوان زن به رسمیت شناخته میشوند
اما قوانینی که در مورد زنان در جامعه ما در حال حاضر اجرا

میشوند قوانین کامال تبعیضآمیزی هستند که آنها را تبدیل
به شهروند درجه دوم کرده است .از طرف دیگر به عنوان
عضوی از یک اقلیت دینی که به رسمیت شناخته نشده ،مثل
نوکیشان مسیحی و بهاییان ،با نوع دیگری از ستم رو به رو
هستند؛ ستمی که این بار حتی مقام و منزلت فردی که به این
اقلیتها تعلق دارد را به رسمیت نمیشناسد .به عبارت دیگر
برخالف موردی که پیشتر اشاره کردم ،اعضای اقلیتهای
دینی غیررسمی افرادی هستند که به حاشیه جامعه رانده
میشوند .مکانیزمی که تبعیض به کار میبرد این است که حتی
آنها را در تعریفی که از خودشان دارند ،مثال به عنوان یک
انسان مسیحی ،حاضر نیست به رسمیت بشناسد و به شیوههای
کامال متفاوت و غیرمستقیم سعی میکند آنها را به حاشیه
جامعه براند و در حاشیه نگاه دارد .در واقع سعی میکند به
نوعی با تحمیل محرومیت از امکانات اجتماعی امیدشان را به
آینده نابود کند.
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■سلب حق تحصیل و حق کار و جلوگیری از
پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی متاثر از این محرومیتها
چه عواقبی برای زنانی که اقلیت دینی غیر رسمی نیز
هستند ،به بار میآورد؟
هدف از سلب حق تحصیل و حق کار و جلوگیری از
پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی از زنانی که به اقلیتهای
دینی غیررسمی متعلق هستند در ارتباط با همان سیاست به
حاشیه راندن است .میتوان گفت تمامی امکاناتی را که یک
فرد به لحاظ اجتماعی میتواند داشته باشد که از طریق آن
زندگی خود را سامان دهد ،اداره کند و پیشرفت کند ،از این
افراد میگیرند .به عنوان مثال تحصیل در جوامع مدرن یکی از
مهمترین وسائل پیشرفت اجتماعی ،جابهجایی طبقاتی و تغییر
وضعیت اجتماعی فرد است .وقتی فردی را از حق تحصیل
محروم میکنید مانع رشد و پیشرفت او میشوید و تالشتان
این است که آن فرد را به طور کلی تا آن جا که میشود از
بافتهای پیشرفتهتر و الیت جامعه جدا کرده و دور نگاه دارید.
در واقع ،سعی میکنید این اقشار را در جامعه همچنان ضعیف
نگاه دارید .ضعیف نگاه داشتن سبب القای احساس خود کم
بینی نیز به این افراد میشود .هدف حکومت از القای این
احساس حقارت به این افراد و فرزندانشان که به طور مداوم
در این محرومیتها تجربه میکنند ،این است که با تحقیرهای
مکرر به نوعی احساس خود کم بینی و در مواردی حتی نفرت و
بیزاری از خود ،موقعیت و تعلقات اجتماعی خانوادگی ،دینی و
غیره را ایجاد کند که به طور صریح و روشن هویت اجتماعی،
مرکزی و فردی افراد را هدف قرار میدهد و به چالش میکشد
و سعی میکند این هویتها را به طور مدام سرکوب کند و یا
الاقل آنها را در بحران نگاه دارد.
■سال گذشته شاهد سلب حق حضانت فرزند از یک
زوج مسیحی فارسی زبان بودیم .حکومت از این اقدام چه
هدفی دارد؟ چرا یک زن مسیحی فارسی زبان حق مادر
شدن ندارد؟

جمهوری اسالمی مانند تمامی رژیمهای تمامیتگرا و
غیردموکراتیک تصویری از انسان و جامعه ایدهآل ارائه
میدهد .یکی از وظایف مهم این نوع حکومتها به وجود
آوردن این انسان و جامعه ایدهآل است .این انسان یا جامعه
ایدهآل که بر اساس ایدئولوژی تعریف میشود توجیهی در
اختیار این قبیل حکومتها قرار میدهد تا بتوانند شهروندانی
را که از نظر آنها برازنده این سیستم یا نظام نیستند و یا
ضد آن تعریف میشوند به عنوان پارازیت و موجودات
اخاللگر را که باعث نرسیدن به این اهداف میشوند شناسایی
و به جامعه معرفی بکند و به حاشیه بفرستد و حذفشان کند.
این نوع ایدئولوژی ،یا ظاهرا اخالق گرایی و ایدهآلیسم در
خدمت سرکوب مستقیم هر کسی است که مخالف تشخیص
داده شود .از این بابت میتوان گفت رژیمهای تمامیتگرا از
جمله جمهوری اسالمی ،رژیمهای کمونیستی سابق مثل اتحاد
جماهیر شوروی ،رژیمهای فاشیستی مثل نظامهای هیتلری و
موسیلینی همگی حکومتهای ایدهآلیست بودند .یعنی هدف
دولت را در درجه اول رسیدن به یک ایدهآلی از یک انسان
و جامعه تعیین میکردند .این اهداف ظاهرا بسیار واال و ایده
آل است که امکان سرکوب و وضع قوانین تبعیض آمیز را
در جامعه ایجاد میکند که موردی که شما ذکر کردید را هم
میتوان به عنوان یکی از این موارد به حساب آورد.
■چرا سایر اقشار جامعه درک صحیحی از وضعیت
اسفناک زنان اقلیتهای دینی غیر رسمی ندارند؟ این
مسئله چه فشارهای روانی بر این قشر وارد میکند؟ غالبا
دیده شده حتی مردان اقلیتهای دینی غیر رسمی درک و
تصوری از رنج و تبعیض زنان هم کیش خود ندارند.
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یک خصوصیت مشترک بین تمامی نظامهایی که بر تبعیض
استوار هستند ،ایجاد گروههای اجتماعی جدا از هم و کاهش
ارتباط میان این گروهها است .به عنوان مثال در مورد جامعه
خودمان برای این که بتوانند بر زن تبعیض قائل شوند باید
زن و مرد را کامال از هم تفکیک کرد که این کار در ایران به
نام دین انجام میشود ،رابطه زن و مرد را شدیدا کنترل کرد
و تا آن جا که امکان دارد محیط تربیتی ،رفت و آمد و حتی
شغلها و نقشهایی را که در جامعه میتوانند بر عهده بگیرند
نیز تفکیک کرد .هدف از این تفکیکها این است که هر چه
بیشتر امکان ارتباط میان این دو بخش از جامعه را کاهش
دهند .کاهش رابطه بین این دو بخش باعث عدم اطالعات
کافی از موقعیت ،وضعیت و گرفتاریهایی که ممکن است هر
کدام از این دو بخش به آنها دچار شده باشند ،میشود .این امر
در ارتباط با اقلیتهای دینی هم صدق میکند .یعنی در ضمن
این که این اقلیتها را از هم تفکیک میکنند ،قواعد و فرهنگی
را در جامعه ترویج میکنند که این اقلیتها تا آن جا که امکان
دارد با یکدیگر و با اکثریت مسلمان جامعه در ارتباط نباشند.
این سیاست که افرادی که به گروه اکثریت تعلق دارند از
اطالعات هر چه کمتر در مورد اقلیتها برخوردار باشند و نیز
هر چه کمتر با آنها ارتباط داشته باشند از جمله روابط عاطفی،
دوستانه ،همسایگی و حتی روابط نزدیکتر مثل ازدواج و غیره
که میدانیم در جامعه ایران سدهای عظیمی برای این نوع

میکنند ،امکان دارد این اتفاق برای خودشان نیز بیفتد .هیچ
کس در چنین نظامهایی در امان نیست .با تقویت و بازسازی
پیوندهای اجتماعی که توسط نظام تبعیض تضعیف شدهاند
میشود جامعه بهتری برای همه ساخت.

ارتباطات بین گروهها ایجاد کردهاند ،بر این اصل استوار است
که شما هر چه کمتر از یک فردی بدانید نسبت به وضعیت،
حال و ظلمی که به آن فرد میشود هم کمتر حساسیت از خود
نشان میدهید .اساسا در تمامی نظامهایی که بر اساس تبعیض
استوار است یک سری ارزشهای اخالقی به نام ایدئولوژی،
مذهب و یا قراردادهای عرفی برقرار است که سعی میکنند
بخش تحت ستم را از سایر بخشها جدا کنند و ارتباطش را
با گروههای دیگر شدیدا کاهش دهند .ظلم بر اساس نوعی
ناآگاهی از سرنوشت افراد میتواند دوام بیاورد و در دراز مدت
به شکل یک روند همیشگی به اجرا دربیاید.

■چگونه حکومت با بیش از چهل سال اعمال تبعیض
سازمان یافته همچنان پابرجاست؟

■چرا سایر اقشار جامعه باید نسبت به تبعیض علیه
قشری که به آن تعلق ندارند ،اقدام عملی کنند؟
موضوعی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که
نظامی که بر اساس تبعیض شکل گرفته برای آن که بتواند
خودش را بازتولید کند و به حیاتش ادامه دهد این است که
پیوندهای اجتماعی را شدیدا تحت کنترل درآورد و در مواردی
حتی آن را کامال شکننده و سست کند .یعنی به میزانی که
در جامعه افراد به دالیل مختلف مورد تبعیض قرار میگیرند
رابطه میان انسانها حتی روابط خانوادگی ،دوستی و شغلی
در خارج از خانه شکننده ،سست و به راحتی بحران پذیر
است .فرض کنید هنگامی که هم زمان به زن در جامعه ستم
میکنید مسلما به رابطه زن و مرد صدمه میزنید .چرا که
زن میتواند در خیلی از موارد احساس کند که مرد حتی به
عنوان همسرش در بعضی از مواقع اگر منفعتی داشته باشد
همدست حکومت و پاسدار آن سیستم و نظام است .ما این
مسئله را در فرهنگمان و در آن چه که آن را قتلهای ناموسی
مینامیم ،همکاری و همبستگی میان مردان با حکومت و نظام
تبعیض را شاهد هستیم .یعنی ایدئولوژیای که توسط تربیت
به کودک ،خصوصا کودک پسر ،انتقال داده شده به نوعی از
مردان همدستان ساکت و یا فعال با حکومت ساخته است .این
مسئله در رابطه با اقلیتهای دینی هم صادق است .پیوند و
نگاه اقلیتهای دینی نسبت به اکثریت جامعه توام با تردید
و گاهی بدبینی است .کسانی که به عنوان اکثریت در جامعه
زندگی میکنند ،باید این موضوع را در نظر بگیرند که در
تمامی مواردی که به خاطر یک خصوصیت فردی به عنوان یک
مرد ،مسلمان و یا دگرجنسگرا میتوانند حتی با سکوتشان در
کنار حکومت قرار بگیرند ،به نام مسلمانان ،به نام مردها و به
نام دگرجنسگراها به اقشار دیگر جامعه ستم میکنند .اگر شما
به عنوان شهروندی که به اکثریت جامعه تعلق دارید از حقوق
اقلیتها دفاع میکنید از یک طرف به اقلیتها کمک کردهاید
اما از طرف دیگر که بسیار مهم است از شرافت انسانیتان و
پیوندهای اجتماعیای که با یکایک اعضای گروههای دیگر
جامعه دارید ،دفاع میکنید .به هر حال ممکن است شما از
برخی زوایا هم طرف حکومت قلمداد شوید (مثال شیعه زاده
و مرد باشید) اما از زاویهای دیگر چون دگرجنسگرا نیستید،
همین یک تفاوت میتواند باعث شود مورد ستم جدی قرار
بگیرید .به همین خاطر هر کسی باید به خودش بگوید عین
تجربهای که این افراد به طور سیستماتیک از لحظه تولد تحمل
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یکی از دالیل بسیار مهم این است که سیستمی که بر پایه
تبعیض استوار است و قصد دارد در دراز مدت به حیات خود
ادامه دهد باید بتواند بخشهایی از جامعه را شریک و همدست
خودش بکند .این شراکت و همدستی میتواند بسیار فعاالنه
باشد یا به شکل کامال منفعالنه باشد .یعنی همین که علیه ستمی
که به بخشهایی از جامعه اعمال میشود اعتراض نمیکنیم،
همدستان خاموش و منفعل سیستم تبعیض هستیم .همان طور
که در پاسخهای قبلی اشاره کردم ،در جامعه دو صف کامال
مجزا از قربانی و جالد نداریم .شاید بتوان گفت در مجموع
بیست درصد از جامعهی ما کامال قربانی یا کامال جالد هستند.
سایرین ترکیبی از این دو هستند .من امکان دارد به عنوان یک
شهروند به لحاظ عقاید سیاسیام تحت ستم باشم ولی به عنوان
یک مسلمان زاده و شیعه زاده ،فارس و دگرجنسگرا احساس
کنم حکومت به نوعی طرف من است و از حقوق من دفاع
میکند .کاری که نظام تبعیض در تقریبا تمامی این سیستمها
انجام میدهد این است که از منی که در رابطه با مسائل
سیاسی خود را متفاوت احساس میکنم ،حکومت با سکوت
من در زمینههای دیگر مثل حقوق زنان از من به عنوان یک
مرد یا به عنوان یک مسلمان زاده در ارتباط با بهاییان برای
خودش همدست میسازد .این سیستم تبعیض در ضمن اعمال
سرکوب ،بخشهای دیگری را هم فاسد میکند چرا که به آنها
در جامعه آوانتاژهایی میدهد که امکان دارد بعدها به خاطر
حفظ این آوانتاژها مثال یک مرد به عنوان شهروندی که نسبت
به زن حقوق بیشتری در مسائلی مثل ارث ،انتخاب شغل و
بسیاری از موارد دیگر دارد ،به طور غیرمستقیم فقط به صرف
سکوت کردن به نوعی رضایت خود را برای سرکوب زنان در
جامعه نشان بدهد .برای این که بتوانیم یک سیستم تبعیض را
از بین ببریم باید بتوانید با افراد جامعه با تربیت درست و به
بحث گذاشتن این نکات نشان دهیم که حتی بیتفاوتی نسبت
به ظلمی که در جامعه اعمال میشود ،همین که ما نسبت به آن
واکنشی نشان نمیدهیم به نوعی در حال همدستی با سیستم
هستیم و گاهی اوقات پشت این همدستی حتی حفاظت از
منافع خودمان هم خوابیده است .اگر در یک جا که صاحب
منافعی هستیم و سکوت میکنیم باید مطمئن باشیم که وقتی
در جای دیگری مورد ظلم قرار میگیریم دیگران هم ساکت
خواهند ماند .با این مکانیزم جدا کردن و تقسیم بندی انسانها
به گروههای اجتماعی متفاوت و با آوانتاژ دادن به برخی از
آنها در برخی از زمینهها است که یک سیستم میتواند به طور
سیستماتیک و دراز مدت به نظام تبعیض خودش ادامه دهد.
■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

اجتماعی
■بیکاری و نیروی کار ارزان به دنبال نیم قرن
سیاست اقتصادی نادرست در ایران
کیومرث امیری
روزنامهنگار
اقتصاد در دنیا هر تعریفی که داشته باشد در این سالهای
طوالنی هیچ نماد و نمودی از آن در جمهوری اسالمی ایران
وجود ندارد و نزدیک به نیمقرن است که جایی برای یک
ِ
علمی تعریفشده در این سرزمین .جود
اقتصاد پویا ،واقعی و
ندارد.
در فقدان یک برنامهی اقتصادی اصولی ،آنچه هست بلبشویی
است لجامگسیخته و هرج و مرجی غیر قابل پیشبینی در
سطوح مختلف جامعه که بعضیها از آن با عنوان اقتصاد
رانتی ،اقتصاد داللی و یا اقتصاد زیرزمینی یاد میکنند .به ُیمن
همین اقتصاد بیمار ،پیچیده و درهمریخته و ناکارآمد است که
بیکاری در این کشور به یک بحران بزرگ و روزافزون و
الینحل تبدیل شده و جامعه را به انحطاط و تیرهروزی کشانده
است.
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معضل بیکاری در جامعهی امروز ایران به سان غدهای سرطانی
کلیهی شئون زندگی بهویژه سرنوشت جوانان را نسل از پی
نسل متاثر از خود کرده و آنها را در تشکیل یک زندگی ساده
هم ناتوان کرده است .کلیت نظم و نظام جامعه دچار چالش
شده و در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است.
معضل بیکاری در جامعهای که اختالف طبقاتی در آن با هیچ
کجای دنیا قابل قیاس نیست ،پیامدهای زیانبار خاص خود را
دارد و بانی پدیدههای خطرناک بسیاری است که جامعه امروز
ایران با آن روبروست.
در وانفسای بیکاری مدام و گسترده در جامعه امروزی ایران
پدیدههای ناپسند و معضالت خطرناک زیادی سر برآوردهاند
که پیشتر وجود نداشتند .اخالق ،راستگویی ،حفظ ارزشها
در جامعه از میان رفته و رفتارهای ناشایست ،دروغ و ضد
ارزشها پدیدار شده است.
در زندگی امروز مردم ایران هیچ معیار و تضمینی برای این که
مثال در طول یک شبانه روز چه کسی یا کسانی ناگهان صاحب
ثروتهای بادآورده و افسانهای میشوند و از قِبل آن چند هزار
خانوار از زندگی کوچکشان سقوط کرده و به دام فالکت و
گدایی میافتند ،وجود ندارد .ممکن است با یک امضا ،معروف
به امضاهای طالیی که این سالها در ایران رایج شده است
یا انعقاد یک قرارداد آنچنانی ،فردی یک شبه دارای ثروت

هنگفتی بشود یا صدها خانوار از هستی ساقط شوند.
این روال و رویهی غیر اصولی که نتیجهی ویرانی اقتصاد کشور
و همچنین فقدان عدالت و کاردانی و دلسوزی عقالی قوم در
جمهوری اسالمی است ،باعث شده در ایران امروز ارزانترین
نیروی کار موجودیت پیدا کند و سطح فقر و فالکت در جامعه
روزبهروز افزایش یابد.
در سایهی چنین ساختار معیوبی است که جوانان برای پیدا
کردن کاری ساده با تحصیالت باال ناکام مانده و سالها
سرگردان هستند.
به دنبال این فاجعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی که باعث
پیدایش جمعیت بیکار فراوان در کشور شده است دختران و
پسران جوان با تحصیالت عالی حاضر میشوند برای ماهانه
کمتر از ششصد هزار تومان حقوق ،چهارده ساعت و حتی
بیشتر در روز به کارهای سخت و طاقتفرسا تن بدهند ،بدون
آن که کوچکترین حامیای از ناحیهی قانون و یا دیگر نهادهای
اجتماعی داشته باشند.
کار کردن با ششصد هزار تومان دستمزد ماهانه در حالی است
که مسئولین اجرائی کشور ،زیر ده میلیون تومان درآمد ماهانه
را خط فقر در جامعهی ایران تعیین کردهاند .حال شکاف
به این بزرگی را چگونه میتوان توجیه کرد؟ شاید فقط
هنر سردمداران جمهوری اسالمی است که در شکل دادن به
معضالت ید طوالیی دارند و برای رفع مشکالت گوش شنوا
نداشته و ندارند.
آمار و ارقام رسمی در رابطه با نرخ بیکاری در کشور رقم
 ۲۲درصد و در برخی استانها چون استانهای کرمانشاه و
ایالم  ۴۲درصد و در سیستان و بلوچستان  ۶۵درصد را نشان
میدهد ،در حالی که واقعیت آن است که نرخ بیکاری در
کشور غیر قابل محاسبه است .بیان چنین درصدهای غیر واقعی
شاید ناشی از آن است که نگاه آماری در این داده آن است که
زنان خانهدار ،سربازان وظیفه ،دانش آموزان و دانشجویان و ...
را نیز شاغل قلمداد کردهاند.
گذری بر علم جامعهشناسی گویای این واقعیت است که مادر
بسیاری از معضالت و مشکالت در جوامع« ،مشکل بیکاری»
است .معضلی که در عین حال که علت معلولهای بسیاری
است ،خود معلول علتهای زیادی نیز هست .به دنبال بیکاری
در جامعه است که معضالتی چون ،فقر ،دزدی ،یاس و ناامیدی،
سرخوردگی از زندگی ،خودکشی ،اعتیاد و دهها نوع معضل
گوناگون و خطرناک دیگر در جامعه شکل گرفته و افزایش
مییابد و ارکان زندگی انسانی مورد تهدید قرار میگیرد و فرو
میریزد .تجارب نشان داده است که هر اندازه که نرخ بیکاری
در جامعهای باال باشد ،نرخ فالکت ،بزه و فساد در آن جامعه نیز
سیر صعودی پیدا میکند و معضالت و گرفتاریها یکی از پس
دیگری خودشان را نشان میدهند ،معضالتی که سالهاست
گریبانگیر جامعه ایران است.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

39

بیعدالتی در استخدام
اگر چه بهدنبال نبود اقتصادی پویا و از سوی دیگر هرج و
مرجهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مدام و طوالنی در
کشور طی این سالها نه تنها مراکز و کارخانجاتی برای جذب
نیروهای آمادهی کار در کشور بهوجود نیامده ،بلکه بسیاری
از مراکز کار و کارخانجات بزرگ و کوچک نیز تعطیل و
کارگرانشان به جمعیت بیکاران اضافه شدهاند .متاسفانه برای
جذب همان اندک نیرو که گاه و بیگاه و به ندرت صورت
میگیرد هم هیچگونه ضابطه و عدالتی وجود ندارد و معموال
این مقدار کم جذب نیرو هم به برخی از خانوادههای شهدا
و جانبازان و  ...تعلق میگیرد و عموم مردم از آن محروم و
بینصیب هستند.
عالوه بر آن ،کسانی که با هر مشکلی موفق شدهاند یا از طریق
سهمیه و یا با پرداخت رشوه و ترجیح روابط بر شایستگیها،
شغلی نامتناسب با رشتهی تحصیلی و عالقهشان به دست
آوردهاند هم حین کار با مشکالت زیادی از قبیل پائینبودن
دستمزد و فقدان محل امن و استاندارد حین انجام کار روبرو
هستند .دلیل آن نیز مشکالتی است که در قوانین کار به وجود
آوردهاند .طی سالهای گذشته قوانین کار و امور اجتماعی
روزبهروز چتر حمایتی خود را بیشتر از سابق از سر کارگران
برداشته و قوانین را به ضرر کارگران و به سود کارفرمایان و
البته به سوی هرج و مرج تغییر پیدا کرده است .تغییراتی مانند
برداشتن مادهی الزامیبودن بیمهی کارگران توسط کارفرماها
به اشکال گوناگون و یا عدم توجه کافی به ایجاد محیط امن و
استاندارد کارگاهها .این تغییر و تحوالت زیانبار به ضرر طبقه
کارگر و خیل بیکاران تا جایی بوده که وزرات کار و امور
اجتماعی اخیرا و از چند سال گذشته با ادغام در سازمان تعاون،
عمال نقش وزارتی این وزراتخانه بسیار کم اهمیت شده است و
به شکلی درآمده که توجه چندانی به مسئلهی مهم کار و مسائل
اجتماعی ندارد .این موارد در خصوص کسانی که در مراکز
کارگاهی و کارخانجات شاغل هستند صدق میکند ،در حالی
که خیل جوانان تحصیلکرده بیکار و جویای کار به دلیل نبود
کار اکثرا امید به زندگی را از دست داده و راه به بیراهه بردهاند
و در دام فالکت افتادهاند .یا قشر وسیع دیگری از جوانان که
به دلیل بیکاری دست از تشکیل زندگی زناشویی شسته و یله
و سرگردان شبها را به روز پیوند میدهند .در این وانفسای
نبود کار و کاسبی ،بسیاری از جوانها ناگزیر به مشاغل کاذب
روی آوردهاند .دستفروشی یکی از عمده مشاغلی است که
جوانهای بیکار و بعضا با تحصیالت عالی به آن هجوم بردهاند،
دایم در جنگ و گریز با ماموران شهرداری هستند و هر بار
داستان دردناکی از این درگیریها رقم میخورد و دودش به
چشم جوانها و جامعه میرود.
چنین وضعی باعث شده که کارفرمایان اندکی که نیاز به
کارگر دارند از افراد بیکار و جویای کار با کمترین دستمزد
و کمترین مزایا استفاده کنند .همچنین برای آنکه صاحب کار

هر طور دلش بخواهد با کارگر رفتار کند و پس از آنکه اخراج
شد ،حق هیچگونه ادعایی نداشته باشد قبل از به کارگیری از
آنها سفته و یا چک با مبالغ باال اخذ میکنند و این روند در
جامعه امروز ایران حالت همهگیری به خود گرفته است.
ِ
شرایط
متاسفانه چنانچه برای بررسی دقیق معضل بیکاری در
بهوجود آمده قصد تحقیق به صورت آماری را داشته باشیم،
آمار قابل استنادی وجود ندارد و آمارها به حدی مخدوش و
دور از واقعیت هستند که امکان دسترسی و نتیجهگیری درست
از آن کاری عبث و بیهوده است.
چنین اوضاعی در کشور باعث شده مقولهای به نام عدالت و
اخالق در جامعه بطور کلی از بین برود.
جامعه ای امروز ایران افسانه ای هزارگون است که دل هر
انسان آزاداندیشی را به درد می آورد .در جامعه ناهمگون
امروز ایران ثروت کشور در دست عده قلیلی قرار دارد ،بر این
اساس یک سو سردمداران و وزرا و وکالی مجلس هستند که
ثروت خود و اطرافیانشان به رقمهای نجومی میرسد و سمت
دیگر ملتی که در فقر و بیکاری و گرانی و تورم روزبهروز
زندگیشان سخت و سختتر میشود.
نگاهی به وضعیت جامعه کنونی ایران گویای این واقعیت تلخ
و نگرانکننده است که بعضی خانوادهها با داشتن چهار فرزند و
کمتر یا بیشتر که بعضی از آنها دارای تحصیالت عالی هستند
همگی بیکار و فاقد درآمد هستند .علیرغم آنکه سن و سالی
از آنها گذشته است ،ناامیدانه سربار پدران و مادرانشان بوده و
امیدی به یافتن کار ندارند .همچنین بهدلیل بیعدالتی گسترده
در جامعه و نگاه خودی و غیرخودی حاکمیت به شهروندان،
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خانوادههایی هستند که نورچشمی نظام  بوده و کلیه اعضا
خانوادهشان در هر شرایطی شاغل و دارای درآمدهای سرشار
هستند.
این تضاد و تبعیضها بیشتر خود را در استانهای مرزی کشور
چون کردستان ،سیستان و بلوچستان ،کرمانشاه ،ایالم و  ....که
نرخ بیکاری در آنها حتی تا  ۷۵درصد هم میرسد ،خودش را
نشان می دهد و وجود مشاغل کاذب و سخت و زیانآوری
چون کولبری ،سوختبری یا کارهایی چون زبالهگردی و ...
نتیجه وجود بیکاری شدیدی است که سالهاست در این استانها
ادامه داشته و روزبهروز نیز بدتر میشود.
هماکنون هزارها دختر و پسر جوان با تحصیالت عالی در تهران
و دیگر استانها به ناچار تن به مشاغلی با دستمزدهای ماهانه
 ۶۰۰-۷۰۰هزار تومان دادهاند و هزارها جوان دیگر از فارغ
التحصیالن مقاطع فوق لیسانس و دکترا سالهاست به دنبال
کار سرگردان هستند.
به همین دلیل هم شاهد موج خودکشیها بهویژه در میان قشر
جوان در این مناطق هستیم .خودکشیهایی که بیشتر آنها به
خاطر بیکاری و فقر بوده و شکل اعتراضی دارند.
این سالها در جامعه مصیبتزده ایران هزاران هزار جوان که
سن و سالی از آنها گذشته است به دلیل آنکه پس از سالها
پیگیری شغلی بهدست نیاوردهاند ،امید به زندگی و تشکیل
خانواده را از دست داده و در شرایط بسیار سختی بهسر میبرند
و هزاران جوان دیگر به دنبال کار یله و سرگردان هستند ،در
مقابل هیچ کسی به فکر آنها نیست پس به خیل جوانان نا امید
می پیوندند و این حکایت تلخ همچنان باقی است.

اجتماعی
■کار اجباری؛ سهم کودکان از عدالت اجتماعی
سایهرحیمی
روزنامه نگار

در قرن هجدهم میالدی ،در نتیجه انقالب صنعتی و تمایل
کارفرمایان به استخدام نیروی کار ارزانقیمت و غیرمتخصص
و همچنین مهاجرت افراد از روستاها به شهرها برای یافتن
شغل مناسب ،نرخ بیکاری به طور سرسامآوری افزایش یافت
و پدیدهای به وجود آمد که بعدها از آن به عنوان معضل بزرگ
جوامع امروزی یاد کردند .پدیده «کودکان کار» و استثمار
آنها در چرخه مشقتزای کار اجباری.
پدیدهای که با وجود همه تالشهای جهانی ،همچنان یکی از
چالشهای اساسی جوامع به خصوص در کشورهای در حال
توسعه و فقیر است و با وجود اینکه در  20سال گذشته شمار
کودکان کار در جهان کاهش چشمگیر داشته اما به گواهی
آماری که توسط سازمان جهانی کار و یونیسف منتشر شده
همچنان بیش از  150میلیون کودک ،در جهان محروم از
کودکی کردن و محکوم به کار اجباری هستند.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار ،در سال  ۲۰۱۸در
سراسر جهان  ۱۵۲میلیون کودک میان  ۵تا  ۱۷سال قربانی
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پدیده «کار کودک» بودهاند.
ماده  ۳۲پیمان جهانی حقوق کودک میگوید کودکان باید در
برابر هر کاری که رشد و سالمتی آنها را تهدید میکند حمایت
شوند و دولتها نیز باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان
را مشخص کنند و یونیسف «فقر» را به عنوان مهمترین دلیل
کار کودک اعالم کرده و گفته تا زمانی که فقر در کشورها
به طور کامل ریشهکن نشده امیدی به پایان بخشیدن به کار
کودک نیست .طبق گزارش یونیسف از هر  12کودک در
جهان یک کودک به صورت اجباری ناچار به کار میشود.
در ایران ،طبق آمار رسمی دو میلیون و طبق آمارهای غیررسمی
هفت میلیون کودک کار وجود دارد .کودکانی که در زمینهای
کشاورزی ،کارگاهها ،خانهها و کف خیابان مشغول به کار
هستند و از حقوق اولیهی خود مانند حق آموزش و تحصیل
محروم ماندهاند.
تنگناهای اقتصادی ،فقر و بینوایی ،بیکاری ،اعتیاد،
تمرکزگرایی و فقر فرهنگی از جمله مهمترین دالیلی هستند
که منجر به کار کودکان میشوند؛ معضالتی که ارتباط مستقیم
با نابرابریهای اجتماعی دارند و در نتیجه فروپاشی «عدالت
اجتماعی» حادث میشوند.
عدالت اجتماعی به عنوان پیششرط ضروری توسعه پایدار،
یعنی توزیع برابر فرصتهای اجتماعی اقتصادی ،آموزشی،

در شرایطی که فالکت به مرحله هشدار رسیده و خطر بیکاری و
گرسنگی اقشار فرودست جامعه را تهدید میکند ،دیگر مجالی
برای تحصیل نیست ،چون خانواده به نانآورانی هر چه بیشتر
نیاز دارد و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد ،تعداد کسانی که
باید بهجای مدرسه به خیابانها فرستاده شوند بیشتر میشود.

رفاهی ،سالمت و بهداشت برای همه اقشار جامعه و در همهجا
و این هرگز به معنای نادیده گرفتن استعداد و تواناییهای
متفاوت افراد نیست ،بلکه به این معناست که فرصتهای
یکسان و عادالنهای در اختیار افراد قرار بگیرد تا استعدادها
و تواناییهایشان ،شکوفا شود و هر فردی با بهرهگیری از
فرصتهای یکسان ،مشروط به اینکه توانایی ،استعداد و
اشتیاق داشته باشد و تالش کند به اهداف خود دست یابد.
ایجاد شرایط عادالنه و فرصتهای برابر نیز وظیفهای بر
دوش دولتمردان است .درباره اینکه حاکمیت ایران با وجود
شعارهایی که در تمام چهل سال گذشته درباره عدالت اجتماعی
داده چقدر این مسیر موفق بوده ،شواهد موجود از وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و سیاسی کشور به قدر کافی
گویاست.
توزیع نابرابر فرصتهای آموزشی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی بهگونهای که همه این فرصتها در اختیار گروهی
از اقشار جامعه قرار بگیرد و گروهی دیگر از آن برخوردار
نباشند ،منجر به پدیدار شدن معضالت اجتماعی میشود و
کودکان از آنجا که جزو اقشار آسیبپذیر جامعه هستند در
نتیجه نابرابریهای موجود قربانی پدیدههایی همچون ازدواج
زودهنگام و کار اجباری خواهند شد.
نسبت فقر و کار کودک
فقر و سنتهای غالب بر خانواده ،مهمترین عواملی هستند
که پدیده کار کودک را تداوم میبخشند؛ فقر ،بینوایی و
ناکامیهای اقتصادی شرایطی را در خانواده ایجاد میکند
که آنها مجبور میشوند برای تأمین نیازها و ارتزاق روزانه
کودکان خود را به بازار کار بفرستند .سرپرستان این کودکان
به دلیل اینکه خود نیز از کودکی ،کار را شروع کردهاند به
دالیلی از جمله بیماری ،زود بازنشسته میشوند و در نتیجه این
کودکان آنها هستند که باید بار زندگی را بر دوش بگیرند.
اما اینکه چرا در جامعهای همچون ایران با وجود ظرفیتهای
موجود پدیده فقر وجود دارد و منجر به کار کودکان میشود،
پرسشی است که پاسخ آن را میتوان در اقتصاد سیاسی کشور،
توزیع نابرابر فرصتهای اقتصادی ،تمرکزگرایی ،عدم حمایت
از فرصتهای شغلی ،انحصار اقتصادی و رانتجوییها یافت
که فقر عمیق و شکاف طبقاتی را در جامعه ایجاد کرده و یکی
از مهمترین پیامدهای چنین رویهای نیز افزایش تعداد کودکان
کار است؛ به عبارت دیگر ریشههای کار کودکان و بهرهکشی
از آنها را نه در فقر که باید در ساز و کارهایی جستجو کرد
که منجر به فقر ،بینوایی و فروپاشی نظام خانواده میشوند و
کودکان را در همهمه آسیب و ناکامی ،بیپناه و یله میکنند.
سرپرست خانوادهای که در نتیجه بحران اقتصادی بیکار شده یا
دستمزد اندک او مخارج خانواده را تأمین نمیکند و زیر بار
مشکالت زندگی کمر خم کرده و از هیچگونه حمایت دولتی،
هم برخوردار نیست ناگزیر میشود فرزندش را برای اینکه
کمکخرج خانواده باشد از ادامه تحصیل منع کرده و او را به
بازار کار بفرستد.

کودکان کار و سرپرستهای کارگر
بر اساس آمارهای رسمی در کشور  ٢٤میلیون خانوار وجود
دارد که از این تعداد حدود  ٢٢میلیون نفر فرزند کودک دارند
و حدود هفت و نیم میلیون خانوار از این تعداد نیز خانوادههای
کارگری هستند که به طور تقریبی نیمی از کودکان کشور،
یعنی حدود  12میلیون کودک ،فرزندان خانوادههای کارگر
هستند .این کارگران در بخشهای عمومی ،خصوصی به
صورت دائم ،روزمزد و فصلی کار میکنند اما  ۸۵درصد
آنها در بخش خصوصی هستند و قوانین کار درباره آنها
اعمال نمیشود یعنی ضمانت شغلی ندارند و به همین دلیل
خطر سقوط آنها به زیر خط فقر بسیار است .چنانچه مرکز
پژوهشهای مجلس ایران در یکی از جدیدترین گزارشهای
اعالم کرده  ۲۷میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و
این یعنی نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دایره آسیبپذیری
خانوادههای کارگر و کودکان آنها را وسیعتر کرده و آموزش،
سالمت ،رفاه و از همه مهمتر معیشت آنها را تحت تاثیر قرار
داده است .سال گذشته شبکه یاری کودکان کار در بیانیهای
به مناسبت دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک،
ضمن هشدار درباره وضعیت نگرانکننده کارگران ،به عنوان
اصلیترین نیروی خلق کننده  ثروت و سرمایه در کشور
اعالم کرد« :درآمد کارگران حتی کفاف اجارهبهای منزلشان
را نمیدهد و در این جوالنگاه یکسویه که صاحبان قدرت و
ثروت گروههای اجتماعی بیشتری را به ورطه فقر و ناداری
کشاندهاند چگونه میتوان صحبت از پایان بخشیدن به کار
کودکان کرد و یا آرزوی فرصت «رؤیا پردازی ،به جای
کار» برای آنان را داشت؟» شبکه یاری در این بیانیه فاصله
گرفتن از رویکردهای نابرابر اقتصادی ،سمتگیری در جهت
رویکردهای مشارکتی و بسط و استقرار عدالت اجتماعی به
عنوان راهکارهای حذف کار کودک نام برده بود.
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بحران اشتغال والدین و کودکان کارگر
بیکاری ،ابر معضل جوامع امروز است که نسبت مستقیم با فقر
و نابرابریهای اجتماعی دارد و میتواند زمینهساز آسیبهای
اجتماعی و معضالت ثانویه در جامعه شود چون رشد بیکاری،
باعث خواهد شد برخی افراد به فعالیت در بخشهای غیرقانونی
و اقتصاد زیرزمینی تمایل پیدا کنند ،اما خطر بزرگ دیگر
بیکاری ،افزایش شمار کودکان کار است .خانوادهای که از
ضمانت شغلی برخوردار نیست و کابوس بیکاری و از دست
دادن درآمد همواره او را تهدید میکند ،برای کاهش میزان
خسارات موجود و تأمین امنیت ،کودک خود را به کار وادار
میکند این در حالی است که افزایش شمار کودکان کار و

به کارگیری آنها کاهش دستمزد بزرگترها و افزایش نرخ
بیکاری آنها را در پی دارد .چراکه کار کودك با وجود اینکه
به نسبت کار یک فرد بزرگسال بازدهی کمتری دارد اما به
خاطر دستمزد پایینتر ،جایگزین آن میشود و همین مسئله
موجب کاهش دستمزد بزرگساالن شده و در نتیجه کار کودک
و بیکاری بزرگساالن به موازات هم گسترش پیدا میکنند.
کودکان کار و مهاجرت و حاشیهنشینی
مهاجرت پدیدهای چندعاملی است که باید از جوانب و ابعاد
مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد ،اما اکثریت قریب مهاجران
با هدف دستیابی به زندگی و امکانات بهتر ،اقدام به مهاجرت
میکنند و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک نیز از
این قاعده مستثنا نیست .در واقع دلیل عمدهای که باعث
میشود ساکنان روستاها و شهرهای کوچک ،به همراه خانواده
مهاجرت کنند ،تمرکزگرایی و توزیع ناعادالنه فرصتهاست
به طوریکه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک ،از امکانات
و فرصتهای به مراتب کمتری نسبت به شهرهای بزرگ
برخوردار هستند .آنها برای پایان بخشیدن به محرومیت
و یافتن شغل و درآمد مناسب به شهرهای بزرگ مهاجرت
میکنند اما چون توان پرداخت هزینههای زندگی در شهر را
ندارند در حاشیه شهرها ساکن میشوند .حاشیهنشینی ،عالوه
بر اینکه خانوادهها را در معرض انواع آسیبها قرار میدهد
آنها را با بحران عمیق بیکاری و دستمزدهای ناچیز نیز مواجه
میکند و نتیجه چنین رویدادی ،روانه کردن تعداد زیادی از
کودکان این خانوادهها به چرخه کار است به خصوص اینکه در
حاشیه شهرها امکانات مناسبی برای تحصیل و آموزش آنها
نیز وجود ندارد و کودکان در معرض آسیبهایی همچون
بزهکاری و اعتیاد نیز قرار میگیرند .مهاجرانی که سکونت در
حاشیه شهرها را انتخاب میکنند و فرزندان خود را به کار
اجباری میگمارند ،نیک میدانند که دستمزدهای پایین و نرخ
بیکاری میان آنها و زندگی شهری فاصله زیادی ایجاد کرده
اما چون وضعیت اقتصادی نا امن و نابسامانی در روستاها
دارند و نابرابریها برای آنها محرومیت بوده به مهاجرت ادامه
میدهند.
کودکان کار و بحران بیسوادی والدین
فقر فرهنگی ،بیسوادی و اعتیاد نیز از جمله عواملی افزایش
پدیده کار کودک هستند .اعتیاد نسبت مستقیمی با فقر و
بیکاری دارد و بیسوادی ،نا آگاهی و فقر فرهنگی نیز نتیجه
بالمنازع توزیع نابرابر امکانات آموزشی است .بسیاری از
والدین که خود نیز از امکانات آموزشی مناسبی برخوردار
نبودهاند درک عمیقی از اهمیت آموزش کودکان و حق
تحصیل آنها ندارند و چه بسا مانع ادامه تحصیل کودکان خود
شوند؛ و برای جبران بخشی از هزینههای خانواده و آمادهسازی
کودکان برای ورود به مرحله مسئولیتپذیری کودکان خود را
وارد چرخه کار میکنند .نکته قابلتأمل اینجاست که درباره
این کودکان که به دالیل فرهنگی و سنتهای رایج خانوادگی
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از تحصیل منع میشوند نه تنها حمایت مؤثری وجود ندارد بلکه
عدم وجود امکانات آموزشی و تسهیلگر در مناطقی که آنها
زندگی میکنند باعث شده ،این رویه همچنان تداوم داشته
باشد به عنوان مثال میتوان برخی دختران دبیرستانی را در
روستاهای استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان مثال
زد؛ در بسیاری از این روستاها مدارس دوران متوسطه وجود
ندارد و دختران نوجوان در صورت تمایل به ادامه تحصیل
باید هر روز مسیر زیادی را تا روستای دیگری پیاده بروند و
همین موضوع باعث شده برخی خانوادههای متعصب مانع ادامه
تحصیل دختران خود شوند در صورتی که اگر مدارس متوسطه
در همه روستاها وجود داشته باشد احتمال ترک تحصیل آنها
کاهش مییابد.
این مسئله به شکل دیگری درباره کودکانی که والدین درگیر
اعتیاد دارند نیز صادق است؛ این گروه از کودکان نیز به دالیل
شرایط خانوادگی محکوم به کار اجباری میشوند و در حالیکه
از سوی خانواده مراقبت الزم از آنها نمیشود از طرف نهادهای
حمایتی و مسئول نیز مثل بهزیستی و آموزش و پرورش ،هم
حمایتهای الزم را دریافت نمیکنند.
قربانیان اصلی نابرابری
کودکان و به خصوص کودکان کار قربانیان اصلی
نابرابریهای اجتماعی و تبعیض هستند ،چرا که یکبار به دلیل
ناکارآمدی سیستم و عدم وجود حمایتهای اجتماعی مناسب
قربانی کار اجباری میشوند و یکبار دیگر هم توسط همین
سیستمی که شرایط را برای آنها ایجاد کرده با برخوردهای
قهری و مجرمانه روبرو میشوند .منظور اجرای طرحهایی مثل
ساماندهی کودکان کار و خیابان است که در طول سالهای
اجرا به کودکان کار بسیاری صدمات روحی و روانی وارد کرد
و هرگز منجر به کاهش تعداد کودکان کار نشد.
کودکان کار در محیط کار هم با شرایط ظالمانه و نابرابری
مواجه میشوند ،کم نیستند کارفرمایانی که در سایه اقتصاد
بیمار و نبود نظارتهای اصولی کودکان را با دستمزدهای
پایین استخدام کرده و با تحمیل شرایط ظالمانه به آنها
آسیبهای جسمی ،روحی ،روانی و حتی جنسی وارد میکنند.
کودکان کار عمدت ًا در شرایط نامناسب از نظر ایمنی و بهداشت
فعالیت میکنند و در معرض انواع خطرات از جمله آسیبهای
جسمی و روانی قرار دارند .این کودکان علیرغم ساعتها کار
طوالنی در شبانهروز ممکن است حتی روزی یک وعده غذای
گرم نیز نداشته باشند و این موضوع خود زمینهساز بروز انواع
بیماریهاست .عالوه بر بازماندگی از تحصیل ،سوء تغذیه،
ویروس اچ آی وی ،اعتیاد ،افسردگی ،خودزنی ،خودکشی،
آزارهای جنسی و خشونت کنترل نشده آسیبهایی است
که کودکان کار را تهدید میکند و همه اینها نتیجه قهری
نابرابریهای اجتماعی است« .کار» انتخاب آگاهانه کودکان
نیست ،بلکه نتیجه اجبار و تحمیل شرایط و ساختار نادرست
جامعه ،به ویژه شرایط بد اقتصادی است.

اجتماعی
■فساد سیستمی و پادشاه لُخت ،حکایت اقتصاد امروز ایران
و بسیاری دیگر ،ما با فسادی پیچیده و نظاممند و تو در تو

علی کالئی
فعال حقوق بشر

در تمام سطوح حاکمیتی مواجهیم و باید ارادهای سیاسی برای

مقابله با آن وجود داشته باشد و پرسش این است که آیا چنین

خرداد  1396بود که رهبر نظام به سخن درآمد و منکر فساد

ارادهای اصوال موجود است؟()3

سیستمی یا سیستماتیک در حاکمیت جمهوری اسالمی ایران

وبسایت سازمان شفافیت بین الملل( (�Transparency In

شد .او گفت که از نظر او فسادهای این دوران موردی هستند

 ،)ternationalایران را در سال  2020در رتبه  149از

نه سیستمی )1(.اما نظر همه باورمندان به نظام حاکم این گونه

نظر شفافیت و همردیف با لبنان ،گواتماال ،نیجریه ،موزامبیک،

نیست .احمد توکلی ،عضو امروز مجمع تشخیص مصلحت

کامرون ،تاجیکستان و ماداگاسکار طبقه بندی کرده است.

نظام و رقیب دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بر

این در حالی است که کشورهایی چون ازبکستان ،بنگالدش و

این باور است که در ایران فساد سیستماتیک شده و اگر با آن

جمهوری آفریقای مرکزی در رتبهای باالتر از ایران ( )146قرار

مبارزه نشود ،این فساد حکومت را ساقط میکند)2(.

دارند .این نهاد غیردولتی بینالمللی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری

تنها توکلی و امثال او قائل به این مسئله نیستند .دانشگاهیان

هم در برابر فساد سیستماتیک در حاکمیت به صدا در آمدهاند.

علی اصغر پورعزت ،استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم
این فساد را سیستماتیک میداند و از لزوم برانگیختن عزم ملی

و پاسخگویی و صداقت و امانتداری را از جمله عواملی میداند
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در مسیرهای قانونی سخن میگوید .ابراهیم حاجیانی ،جامعه

یکدیگر را میشناسند و با هم هماهنگ میشوند ».به باور او

با سه پله سقوط در زمینه فساد اداری و اقتصادی در رتبهای

به نظر الزم است که در ابتدا با چه بودگی پدیده فساد آشنا

نظاممند است و بدون اینها امکان بقا ندارد ».وی در خصوص
فساد در ایران ،در حوزههای زیادی به هم متصل شدهاند،

مبنای گزارش ساالنه این نهاد بینالمللی ،ایران در سال 2020
گفته شد قرار دارد)4(.

شناس هم گفته است که «فساد ماهیتا شبکهای ،ساختارمند و

شبکههای فساد در ایران هم بر این باور است که «شبکههای

که با توسل به آنها میتوان به فساد در جامعه پایان داد .بر

شویم .سن توریا فساد را سوء استفاده از قدرت دولتی برای
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منافع شخصی میداند و آمندولسن آن را سوء استفاده و

بهرهگیری شخصی از کاالها و امکانات دولتی و عمومی توسط
مامورین دولتی میشمارد )5(.باید توجه داشت که در اینجا

دولت ،State ،به معنای تمامیت حاکمیت یک کشور است

قانونی از امکانات مملکتی که در تعدد مراکز تصمیم گیری در

تنها به بخش اجرایی حاکمیت دولت اطالق میشود .اما آنچه در

در زمان استعفا به ملت« ،چند قطبی» بودن حاکمیت در کشور

کشور و به تعبیر مهندس مهدی بازرگان در پیام تلویزیونیاش

و نه صرفا آن بخشی که ما در ایران دولت میدانیم .در ایران

باید جستجو کرد .این عامل تا زمان حیات بنیانگذار نظام

تعریف منظور کلمه دولت است ،در گفتار ما با کلمه حاکمیت

جمهوری اسالمی تبلور چندانی نداشت .چرا که آنان که در کار

یا حکومت مترادف است.

بگذارید به چهاردهه پیش بازگردیم .انقالب بهمن  57در ایران

مملکت داری از پس از کودتای خرداد  60باقی مانده بودند
همگی مطیع او بودند و اگر هم اِن قلتی داشتند ،با منطق مولوی

جنگ و خرداد  60پیش آمد .نماد حاکمیت پس از خرداد

دهه  70و باالخص با ورود بازیگر تازهای به نام سپاه پاسداران

پیروز شد و نظامی آمد که هرچه داشت ،دستکم با ادعای مقابله

و ارشادی بودن سخنان رهبر نظام حل مسئله میکردند .اما در

با فساد اقتصادی در حاکمیت ،جایگزین نظام پیشین شده بود.
 60مدل زندگی محمدعلی رجایی بود .اما در همین دوران،

بنیانگذار نظام و رهبر آن در خانهای زندگی میکرد که سالها

بعد ،فاطمه هاشمی رفسنجانی ،دختر یار غار بنیانگذار نظام از

سه هزار متری بودن آن سخن گفت و گفت که آنچه به مردم

به عرصه اقتصادی کشور ،آرام آرام با این تعدد مراکز تصمیم
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نشان میدهند همه جایی نیست که در اختیار روحاهلل خمینی

گیری و برهم ریختگی ساخت مدیریت اقتصادی کشور مواجه

میشویم .مسئله تنها ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصادی
نیست .بلکه قدرتمند شدن هر کدام و بدل شدن هر کدام از این

نهادهای حاکمیتی به قطبی در برابر دولت و یا در واقع دولتی

در برابر دولت (نهاد اجرایی در حاکمیت ایران) است .بدل به

بوده است .البته فاطمه هاشمی بعد از مواجهه با حمالت بسیاری

قدرت شدن این نهادهای دخیل خود تولیدگر فساد هستند و

توضیح داد که در آن سه هزار متر ،همه امورات رهبری نظام

«به میزانی که قدرت بیشتر باشد تعداد بروز فساد بسیار بیشتر

از دفتر تا حسینیه و درمانگاه و اقامتگاه محافظین و  ...هم بوده

است و فرقی هم نمیکند که در چه پست و مقامی باشیم.

است )6(.حرفهای فاطمه هاشمی در خصوص رفتار بنیانگذار

قدرت سیاسی ،قدرت اقتصادی ،قدرت اطالعاتی ،قدرت

نظام و دیگر مسئوالن دهه اول تازگی نداشت .پیشتر اولین

اداری و هر قدرتی که از آن نام ببریم میتواند باعث بروز

رئیس جمهور نظام پس از انقالب که ساکن پاریس شده است

فساد شود)9(».

در خصوص فساد اقتصادی رقیبش دکتر بهشتی سخن گفته

بگذارید علل فساد را در دو سطح بررسی کنیم .و گام اول،

بود و او را به کالهبرداری  22میلیون دالری متهم کرده بود.

( )7حسن عابد جعفری ،از موسسین سپاه و وزیر بازرگانی در

سری به نقش امر سیاست در فساد اقتصادی در ایران بزنیم.

اول نیست و تنها میگوید که در آن دهه «میزان فساد کمتر

گرفت .نقطه آغاز ما میتواند عدم شفافیت باشد .ما بازیگران

برای بازشناسی این نقش باید عوامل بسیاری را در نظر

دولتهای اول و دوم میرحسین موسوی هم منکر فساد در دهه

بسیاری در عرصه سیاسی در کشور داریم که دستی در سیاست

بود)8(».

اگر معنای فساد را آنچه گفته شد یعنی بهره گیری شخصی

دارند و دستی در اقتصاد .تنها در  1398و در آستانه انتخابات

رخ داده و پروندههای بسیاری که در بایگانیهای دادستانی

عرصه سیاست در ایران حضور دارند بحثهای فراوانی را در

مجلس یازدهم طرح پولهای کثیف و پول ساالرانی که در

و غیرقانونی از امکانات حاکمیتی بدانیم ،آنچه در دهه اول

پی داشت )10(.مسئله عدم شفافیت تنها به پولهای کثیف

انقالب و نهاد قضایی آن روز مدفون شده نشان میدهد که با

هم ختم نمیشود .از استفاده نهادهایی چون سپاه از قدرت

ظهور حاکمیت جدید ،همچنان امکان استفادههای فرا قانونی از

اقتصادی برای کسب قدرت سیاسی تا نقش نهادهایی که

امکانات حاکمیتی موجود بوده است .روندی که در دهه  70با

مالیات نمیدهند (و یا اخیرا نحوه پرداخت مالیاتشان مشخص

پروندههای شهرداری تهران ،اختالس  123میلیارد تومانی که

شده( ) )11چون آستان قدس رضوی و استفاده از توان مالی

در آن فاضل خداداد اعدام شد و مرتضی رفیق دوست ابتدا

آستان برای حضور در بازی قدرت در ایران ،بخشهایی از

حبس ابد گرفت و بعد آزاد شد ،اختالس شهرام جزایری و بعد

نقش امر سیاست در فساد نظاممند موجود است .خود احزاب و

ماجرای شستا و اختالس در صداوسیما و  ...ادامه پیدا کرد.
تا جایی که در دولت محمود احمدی نژاد از ُگم شدن دکل

تشکلهای سیاسی هم شفافیت مالی ندارند .در مهر  1398ما

میلیارد تومانی یعنی محمدرضا خاوری سر از کانادا درآورد و

شش جبهه سیاسی داریم که از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز

در ایران  82حزب با گستره فعالیت ملی 34 ،حزب استانی و

نفتی سخن به میان آمد و مشارکت کننده در اختالس سه هزار

مرغ مختلس از قفس پرید.

اما به نظر میرسد که دلیل فساد در ایران پسا انقالب را نه
صرفا در فساد یک شخص و یک نهاد و یا صرف استفاده فرا

دارند )12(.انصافا چقدر از این احزاب را می شناسیم؟ چقدر

45

از گردش مالی آنها و درآمد و مخارج آنها آگاهیم؟ چقدر
حوزه مالی احزاب در ایران شفاف است؟ پاسخ چیزی است

به کسی حساب پس نمیدهند و آن قدر هم دستشان باز است

نزدیک به هیچ.

ادامه این عدم شفافیت تمام عیار خود از عوامل فساد سیاسی

که وارد بازار سهام هم میشوند )15(.سپاه پاسداران هم در زمان

خودشان ،خویشانشان هم فاسدند .این مقامات دستشان در

ایران بود ،امروز به بزرگترین نهادی بدل شده که هم پول دارد و

ریاست دولت هاشمی رفسنجانی تازه کاری در عرصه اقتصاد

حاکمیتی است .مقاماتی که یا خود فاسدند و یا عالوه بر فساد

اقتصاد .هم تفنگ دارد و در حوزه نظامی حاضر است و هم دستگاه

حوزهای که قاعدتا باید با فساد مقابله کند یعنی دستگاه قضایی

امنیتی مخوفی دارد که «گاندو» میسازد و با وزارت اطالعات

هم باز است و هر که بر تاریکخانه فساد ایشان نوری بیافکند،

ُرخ به ُرخ میشود .تنها بررسی یکی از زیر مجموعههای سپاه

به حکم و حبس و شالق مبتال میشود .از آخرین مواردش

یعنی قرارگاه خاتماالنبیاء کافی است تا مشخص شود که سپاه تا

هم محکومیت فریبرز کالنتری است که به دلیل افشای برادر

کجا در تمامیت اقتصادی کشور حضور دارد .وقتی وزیر کابینه

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت نظام ،به حبس و

یعنی جهرمی با سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم عکس

شالق و جزای نقدی محکوم می شود )13(.در چنین ساختاری،

میاندازند و با هم مسائل اینترنت استان سیستان و بلوچستان را

نهادهای نظارتی هم خود دچار فساد شده و ضعیف میشوند.

بررسی میکنند(( )16در حالی که قاعدتا باید مناقصهای برگزار

رئیس پیشین دستگاه قضاییای که اکبر طبری ،مدیرکل امور

شود و همه برابر با هم برای گرفتن پروژهها در مناقصهها شرکت

مالی و معاون اجراییاش متهم به فساد مالی میشود و خودش

کنند) مشخص است که کسی به کسی پاسخگو نیست و عدهای

هم با افشاگریهای هنگامه شهیدی ،روزنامهنگار علیه او مواجه

پشت درهای بسته پروژههای اقتصادی را میان خود تقسیم

میشود .در زمان ریاستش شهیدی زندانی میشود .پس از آن

میکنند .و همین میشود که سعید محمد ،فرمانده سابق قرارگاه

با عفو رهبری ،هنگامه شهیدی آزاد میشود )14(.وقتی نهاد

خاتم سودای ریاست جمهوری بر سرش میزند و عزم انتخابات

نظارتی خود فاسد باشد در واقع عدالتخانه به عنوان خواست

ریاست جمهوری پیش رو میکند.

بیش از  110ساله مردم ایران موجود نباشد ،ارکان فاسد در

وضعیت بقیه نهادهای حاکمیتی هم بهتر از سپاه نیست .اصوال

مملکت با تمام قوا میتازند .در این ساختار اما اگر گردش

کسی به سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی کشور جوابگو

نخبگان باشد ،میتوان قدری امید داشت که ارباب فساد بروند

نیست که هم خود نهاد نظارتی از سالمت برخوردار نیست و هم

و دیگرانی جایگزین آنان شوند .اما در ایران ما نه با گردش

بازیگران اقتصادی خُ رد و کالن ،خودشان را نیازمند بودن تحت

نخبگان که با انسداد سیاسی تمام عیار مواجهیم .از نظارت

نظارت نهادهای حاکمیتی نمیبینند .وقتی خود این بازیگران از

استصوابی تا چند مرکز تصمیم گیری بودن قانون اساسی و

مجموعههای خصولتی میآیند که خودشان دستی در حاکمیت

قوانین ذیل آن در امر اداره کشور ،در کنار بسته بودن دایره

دارند ،دیگر نهاد نظارتی به شرط سالمت چه توانی خواهد

شخصیتهای اداره کننده کشور ،انسداد سیاسیای را موجب

داشت؟ وقتی پلیس شریک دزد و سود اوست ،کسی نیست

شده است .به قول امانوئل والسترین «نظامی که قدرت را به

دزد بگیرد.

صورت غیر دمکراتیک و نابرابر توزیع کند ،بدین معناست

آنچه گفته شد مختصری بود از عوامل فساد در سطح سیاسی در

که سایر چیزها را هم به صورت نابرابر توزیع میکند و

مملکت .همین مسئله را میتوان در سطح اقتصادی هم ردیابی

چنین نظامهایی نمیتوانند مردمساالر باشند ».و عالوه بر این

کرد .سطحی که البته خود با فساد سیاسی حاکمیت در رابطه

که نمیتوانند مردمساالر باشند ،چنین نظامهایی دچار فسادی

است .اقتصاد کشور رانتیر است .این رانتی بودن اقتصاد هم

نظاممند در تمامی ساختار خود خواهند شد.

در این ساختار اراده سیاسی برای مقابله با فساد هم وجود ندارد.

تنها دلیلاش تصدیگری دولت نیست .تنها در عرصه منابع

به معنای اقدامی عملی از سوی نهادهای نظارت حاکمیتی است.

خصولتی-رانتی با مجموعه  76میلیارد تومان سود مواجهیم.

اراده سیاسی نه به معنای صرف حرف زدنها که بسیار است که
همانطور که گفته شد ،خود نهاد نظارتی گرفتار فساد است و
چنین در ساختاری در هم تنیده با بقیه نهادهای حکومتی قرار

گرفته که امکان مقابله با فساد را هم ندارد .در ایران این اراده

مدنی ،نفت و گاز و انرژی الکتریکی ،ما با حضور  20بنگاه

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

سیاسی باید از حرف به عمل بدل شود که خب! حرف خروار

رانت خوار که عموما وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی هستند

عظیمی در این اقتصاد رانتی در کشور ما دارد .به این معجون

در ساختار حکومتی جمهوری اسالمی ،عالوه بر نبودن اراده
مملکتی هم به کسی پاسخگو نیستند .نهاد رهبری و بیت او که

در کشور تعمیم بدهید .آن وقت در مییابید که خصولتیهای
و به پشتوانه آن نهادها به کسی هم پاسخگو نیستند ،چه نقش

خروار است و عمل کمتر از مثقال!

سیاسی مقابله با فساد که پیشتر از آن سخن رفت ،مسئوالن

( )17خودتان این عدد و میزان را به بقیه حوزههای اقتصادی

اضافه کنید عواملی چون پایین بودن دستمزدها که خود به فقر
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بیشتر و نابودی اقشار کم درآمد منجر میشود .مدعیان البته

میگویند که اگر دستمزدها را زیاد کنیم ،تورم زیاد میشود.

یاد زنده دکتر فریبرز رئیس دانا همواره جاوید که فریاد میزد

 - 3دانلود فایلهای تصویری و صوتی همایش مبارزه با فساد

پیدا میکند که آن هم قابل مهار است )18(.تورم از واردات

دانشگاه تهران 27 ،آذر 1397

در ایران :نظاممند یا موردی؟ ،وب سایت دانشکده مدیریت

که اگر حقوقها را  1.7برابر کنیم ،تورم تنها  4درصد افزایش

 - 4گزارش شفافیت بینالملل :سقوط سهپلهای ایران در

لوکسجاتی چون مازراتی است نه افزایش حقوق زحمتکشان

جدول فساد و وضعیت نامطلوب خاورمیانه ،بی.بی.سی

جامعه.

مرحوم شاملو در بحثی در خصوص آلودگی زبان گفت« :بر

فارسی 9 ،بهمن 1399

سیستمی و نظاممند در ایران هم باید همین را گفت .امروز،

جمالی اسگویی ،احمد بخشایشی اردستانی ،میرقاسم بنی

 - 5اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسالمی ایران ،سیدجمال

هر که بنگری به همین درد مبتالست» .حال در خصوص فساد

هاشمی؛ فصلنامه علمی مجلس و راهبرد به صاحب امتیازی

 42سال پس از انقالب با ساختاری مواجهیم که تا بُن دندان
به فساد سیاسی ،اقتصادی و اداری آلوده شده است .در آن هم
فقط با معلول برخورد میکنند .یک سلطان را میگیرد و اعدام

میکنند و هیچ اتفاقی هم نمیافتد .وحید مظلومین را سلطان
سکه خواندند و اعدامش کردند .آیا سکه از  23آبان  1397که

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 18 ،مهر 1398
ماهنامه حقوقی اجتماعی
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مظلومین اعدام شد ،باالتر نرفت؟ مسئله بیماری است که به

 - 6توضیح فاطمه هاشمی درباره یک فایل صوتی ،ایسنا11 ،
اسفند 1395

 - 7کالهبرداری  ۲۲میلیون دالری آیت اهلل بهشتی ،محمود
دلخواسته ،گویانیوز 22 ،فوریه 2019

ِ
دولت دهه /۷۰
 - 8پایهگذاری فساد اقتصادی از تفکرات
ِ
فساد شبکهای هست ،سیستمیک نه ،تسنیم 5 ،مهر 1398

بیماری خود آگاه نیست و یا آگاه است و عزمی برای درمانش

ندارد .فقط سعی میکند که خود را جوری بنمایاند که انگار

 - 9وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در کافه خبر مطرح

خبری نیست که نیست .همین فساد سیستمی است که گسلها

کرد؛ ریشه فساد اقتصادی کجاست؟  /چرا در تصمیمات

و شکافهای موجود در جامعه را فعال کرده و عمق میبخشد.

اقتصادی از ژنرالها کمک نمیخواهند؟ خبر آنالین 21 ،مهر

جامعهای که امروز با شکاف جنسیتی ،سیاسی ،قومی و طبقاتی

1398

روبروست .ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در آن وجود

 - 10ردگیری پولهای کثیف از حواشی انتخابات ،ایرنا21 ،

ندارد .وقتی هم مردم ،کسانی که این سیاستها بر سرشان

آبان 1398

آوار میشود و روز به روز زندگیشان را تحت الشعاع قرار

 - 11با رای نمایندگان؛ نحوه پرداخت مالیات آستان قدس

میدهد به میدان میآیند و به تصمیمی اعتراض میکنند هم

رضوی مشخص شد ،ایرنا 9 ،اسفند 1399

حاکمیت آبان  98میآفریند و از نیروی زمینی ارتش تا سپاه

 - 12توسط وزارت کشور اعالم شد؛ اسامی احزاب دارای

و نیروی انتظامی به میدان میآیند و مردم را به گلوله میبندند

مجوز فعالیت انتخاباتی ،باشگاه خبرنگاران جوان 28 ،مهر

و صدها کشته و زخمی و هزاران بازداشتی بر روی دست مردم

1398

میگذارند.

 - 13محکومیت فریبرز کالنتری به حبس ،شالق و جزای

سیاست حاکمیت در برابر فساد سیستمیای که به آن گرفتار

نقدی  /سند ،هرانا 18 ،بهمن 1399

است و اعتراض مردم ،انکار است و برخورد امنیتی تمام عیار.
پادشاه لُخت است .اما نمیخواهد بپذیرد که لخت است .فساد

 - 14هنگامه شهیدی آزاد شد ،هرانا 6 ،اسفند 1399

کی این عصا را موریانه بجود و هیکل بر زمین بیافتد و پادشاه

بیت وارد بازار سهام میشوند ،بی بی سی فارسی 1 ،بهمن

 - 15معاون نظارت بیت رهبری :نهادهای اقتصادی زیر نظر

سیستمی است و مانند موریانه تمام حاکمیت را جویده است.

1398

لخت بفهمد که فسادش سیستمی است و موردی نیست و واقعا

 - 16عکس /سعید محمد و آذری جهرمی ،جهان نیوز10 ،

هیچ در برش نیست را هم تاریخ مشخص میکند .کاش پادشاه

دی 1399

بفهمد که لباسی بر تنش نیست!

 - 17سکوت و همراهی با رانت در این خصولتی ها؛  ۲۰بنگاه
خصولتی-رانتی با  ۷۶هزار میلیارد تومان سود ،نبض بورس،

منابع:

 - 1رهبر انقالب :فساد موردی داریم نه سیستمی ،خبر آنالین،

 2اسفند 1398

 - 2احمد توکلی :فساد سیستماتیک شده /اگر مبارزه با فساد

ها را  ۱.۷برابر باال ببریم ،تورم فقط  ۴درصد اضافه میشود/

 17خرداد 1396

نشود قطعا جمهوری اسالمی را ساقط میکند ،آفتاب نیوز17 ،
بهمن 1396

 - 18مرحوم فریبرز رئیس دانا اقتصاددان چپگرا :اگر حقوق
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این شما هستید که خودروهای لوکسی مثل مازراتی میخرید و
در جامعه تورم ایجاد میکنید ،نود اقتصادی 26 ،اسفند 1398

اجتماعی
■احساس امنيت اجتماعي و ارتباط آن با سالمت روان

گرفته شده ،که البته کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده

است.

امنيت ( )securityنیز در لغت به معناي نداشتن و یا

کمبودن دلهره و دغدغه است ،بنابراين معناي لغوي آن ،رهايي
از تشويش ،اضطراب ،ترس يا احساس آرامش و اطمينان

مجید زارعی
مشاور و معاون اتحادیه علمی روانشناسی ومشاوره ایران

خاطر است .در ديدگاه سنتي ،امنيت صرفا به معناي حصول

امروزه با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژي قرن حاضر و

شرايط فردي ،گروهي و اجتماعي است كه عاري از خشونت

تأثيرات بر نحوه زندگي انسان ،مساله سالمت در تمام ابعاد

و پرخاشگري باشد .در ديدگاه مدرن و نوين ،امنيت هم ايمني

آن شامل سالمت جسمي ،رواني ،معنوي و اجتماعي اهميت

ناشي از فقدان خشونت را دربر ميگيرد و هم مبتني بر شرايطي

خاصي يافته است .امروزه سالمت اجتماعي به عنوان يكي از

است كه انسان به لحاظ شغلي ،خانوادگي ،فكري و عقيدتي،

ابعاد سالمت در كنار سالمت جسمي ،رواني و معنوي ،نقش

و اهميت گستردهاي يافته است .به گونهاي كه ديگر سالمتي
فقط عاريبودن از بيماريهاي جسمي و رواني نيست ،بلكه
چگونگي عملكرد انسان در روابط اجتماعي و چگونگي تفكر

سياسي ،اجتماعی ،فرهنگي و مانند آن نيز در آسودگي يا در
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دوازدهم ،فروردین 1400
شماره 119

وي از اجتماع نيز به عنوان معيارهاي ارزيابي سالمت فرد در

به وسیله متولیان سامانه سالمت و حاکمان کشورها نادیده

و اساسيترين جز رفاه هر جامعه محسوب مي شود .همه ما

عالئم آن تعريف ميكنند .در حالی که تعريف سازمان بهداشت

اگر چه  WHOاز سال  1946میالدی برای سالمت تعریف
بیشتر کشورها دو بعد روانی و اجتماعی سالمت تا حد زیادی

سالمت مفهومي است كه در فرهنگ تمام جوامع وجود دارد
میدانیم که در حالت عاميانه سالمت را به معني نبود بيماري و

سطح كالن جامعه به شمار ميرود.

سهبعدی زیستی ،روانی و اجتماعی را بیان کرده است ،اما در

رفاه و آسايش باشد.

جهاني با تعريفي كه عامه از سالمت در نظر دارند متفاوت
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است .سازمان بهداشت جهانی در تعريف خود سالمت را به

عنوان حالتي از رفاه كامل جسمي ،رواني و اجتماعي ،صرفا
تعريف ميكند نه فقدان بيماري .چراکه سالمت بخشي از

سرمايه انساني هر جامعه است و يكي از شاخصهاي اصلي

كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خاص خود شاخصهاي

متأثر از عوامل پزشكي است ،به عوامل اجتماعي بيشتر وابسته

استانداردهای جهانی میتوان گفت :جامعه سالم ،جامعهاي

متعددي براي سالمت اجتماعي در نظر گرفتهاند .براساس

رفاه براي مقايسه جوامع امروزي است و عالوه بر اين كه

است كه در آن فقر و خشونت نباشد یا کم و کنترل شده باشد،

است .سالمتي تحت تأثير عوامل و شرايط اجتماعي ،فرهنگي

رشد جمعيت متعادل باشد ،بيكاري وجود نداشته باشد ،تبعيض

و اقتصادي جامعه است.

سالمت اجتماعي اثرات ويژه و مهمي بر جامعه دارد ،يكي از

قومي و نژادي و منطقهاي وجود نداشته باشد ،حكومت نزد

ميآيد و در مطالعات انجام شده در ايران كمتر به آن توجه شده

باشد ،قانون همه را در اجرا و حمايت برابر بداند ،پيمان حقوق

مردم مشروعيت داشته باشد ،تبعيض جنسيتي وجود نداشته

اين تأثيرات كه به واسطه سالمت اجتماعي در جامعه به وجود

بشر براي تمام انسانها رعايت شود ،شهروندان از زندگي خود

است ،احساس امنيت روانی ـ اجتماعي است .چرا که امنيت

احساس رضايت داشته باشند ،همه مردم تحت پوشش بيمه

نيازي اساسي و همگاني است كه با داشتن ابعاد اجتماعي و

فرهنگي اهميت و ضرورتي انكار ناپذير در زندگي اجتماعي
خواهد داشت.

هر فرد در زندگي خود بعد از رفع نيازهاي زيستي ،نياز به
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باشند ،آموزش تاپايان دوره راهنمايي و دبیرستان اجباري و

رايگان باشد ،همگان به خدمات سالمت جسم و روان دسترسي
داشته باشند ،امنيت و آزادي عقيده وجود داشته باشد ،توزيع

درآمدها عادالنه باشد ،حاكمان به شيوه مردمساالرانه انتخاب

وجود امنيت دارد .مساله مهمتر از امنيت ،مساله احساس امنيت

شوند و پس از انتخاب نيز تحت نظارت مردمساالرانه باشند.

است ،زيرا امكان دارد ،امنيت از تمام جنبه هاي مورد نظر آن

درواقع سالمت اجتماعي نوعي بهداشت رواني ،فردي و جمعي

در جامعه حاكم باشد ولي افراد در آن جامعه احساس امنيت

است كه در صورت تحقق آن شهروندان داراي انگيزه و روحيه

نكنند .از طرف ديگر احساس امنيت يكي از حقوق اساسي هر

شاد بوده و در نتیجه آن جامعه شاداب و سالم خواهد بود .اهميت

فرد در جامعه است زيرا كه احساس امنيت و آرامش در يك 

سالمت اجتماعي در حدي است

جامعه زيربنايي براي تامين ساير

كه اشخاص برخوردار از سالمت

نيازها بوده است و درصورتي كه

اجتماعي ،با موفقيت بيشتري

احساس امنيت در بين افراد نباشد،

ميتوانند با مشكالت ناشي از

افراد نمي توانند در جامعهي خود

ايفاي نقشهاي اصلي اجتماعي

فعاليت ،مشاركت ،يا همكاري با

كنار بيايند .فقدان سالمت

يكديگر داشته باشند و مهمتر از

اجتماعي نيز حاصل عدم جذب

همه ،افراد نميتوانند اهداف خود

افراد در چارچوبهاي اجتماعي

را با آرامش خاطر در زندگي

و در نتيجه عدم جامعهپذيري

دنبال كنند .به همين دليل وجود

صحيح آنها است .بنابراين سالمت

احساس امنيت اجتماعی و روانی

از موارد ضروري است كه در يك 

اجتماعي عامل مهمي در كنترل

همانطور که اشاره شد ،سالمت

حفظ نظم اجتماعي و در نهايت

آسيبها و مسائل اجتماعي و

جامعه بايد وجود داشته باشد.

در معني عام ،مستلزم نبود نشانههاي اختالل در كاركردهاي

تأمين امنيت اجتماعي است.

وجهي از سالمت كه کمتر مورد توجه قرار گرفته مربوط به

امنيت باالتري داشته باشند ،سطح مدارا و تحمل اجتماعي آنها

در كل هرچه شرايط به گونهاي باشد كه افراد بتوانند احساس

بدن است و این امر همواره مورد توجه بوده است .در برابر

باال ميرود و شرايط بسيار مناسبتري براي افزايش ميزان

ابعاد اجتماعي و رواني است .افراد در جريان زندگي روزمره

انسجام ،همبستگي ،انطباق ،مشاركت و شكوفايي اجتماعي و

خود به صورت مداوم با وضعيتها و مسائل گوناگوني مواجه

در يك كالم سالمت اجتماعي ايجاد ميشود.

ميشوند كه در وضعيت سالمت اجتماعي آنها تأثيرگذار است.

چون مدتهاست که مجموعهای از چالشها و مشکالت  

كميت و كيفيت درگير شدن و تعامل فرد با اجتماع به منظور

نبض «امنیت روان» در اجتماع ما را هدف قرار داده  است.

ارتقاي رفاه آحاد جامعه يكي از تعاريف سالمت اجتماعي است

در چنین شرایطی پرسش از اینکه «تهدید امنیت روان» تا چه

و نتيجه نهايي اين تعامل ارتقاي سرمايه اجتماعي ،كاهش

فقر و بيعدالتي است كه نقطه مقابل آن افزايش آسيبهاي
اجتماعي است.
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حد میتواند سرمایه اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد،

قوت میگیرد .چرا که چالشها ،کمبودها و ناکامیها میتوانند

سالمت روان هر عضوی از جامعه را به خطر بیاندازند و این

سپرده میشوند یا اولویت کمتری دارند .انسانی که شدیدا و

و اجتماعی یک کشور را با مشکالت اساسی روبه رو میسازد.

غذا ندارد .او خواب غذا میبیند ،فقط غذا را به یاد میآورد ،فقط

بهطرز خطرناکی در معرض گرسنگی است ،عالیق دیگری جز

سالمت روان آسیبدیده سرمایه اجتماعی و نهایتا امنیت روانی
کوتاه سخن اگر بخواهیم خودمان را براساس سلسله نیازهای

به غذا فکر میکند ،فقط غذا را میفهمد ،و فقط غذا میخواهد.

موارد زیر را بررسی کنیم:

آشغالهایی به کار سیر کردن شکم نمیآیند ،به حاشیه میروند.

آزادی ،عشق ،احساس تعلق به جامعه و فلسفه ،همگی به عنوان

پنجگانه هرم آبراهام مازلو (پدر روانشناسی انسانگرا) مانند

1ـ نیازهای فیزیولوژیک (هوا ،غذا،آب ،مسکن ،نیازهای

چنین شخصی تنها برای نان زنده است و با توجه به همین مساله

2ـ نیازهای امنیت (حفاظت ،امنیت ،ثبات در قانون و شغل و

بنابراین زمانی که نیازهای زیستی بهطور نسبی ارضا شوند،

شاهد نابودی امنیت جسمی و روان فرد خواهیم بود.

جنسی و خواب)

نداشتن ترس از عوامل اجتماعی و محیطی)

3ـ نیازهای تعلق (عشق ،دوستی ،پذیرش از جانب دیگران)
4ـ نیازهای احترام (پرستیژ ،موقعیت اجتماعی ،دستاوردها)

 5ـ خودشکوفایی و تعالی (خودکامیابی ،رشد تجارب شخصی

آنوقت است که دسته تازهای از نیازها که آنها را نیازهای
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مربوط به امنیت دستهبندی میکنیم پدیدار میشوند .این

نیازها شامل امنیت ،پایداری ،تعلق ،حفاظت ،آزادی از ترس،
اضطراب و هرجومرج ،نیاز به ساختارمندی ،نظم ،قانون و حد
و حدود ،داشتن محافظ قدرتمند و … میشود .بر این اساس

و اجتماعی).

به این نتیجه خواهیم رسید که ما در قعر هرم سلسلهمراتب

میتوان گفت که آدمیان یک اجتماع تا چه میزان از امنیت

برای سیر کردن شکم (با توجه به قیمت محصوالت غذایی)،

میتوان به حال و آینده مردمان یک سرزمین امید داشت.

جسمی ،اجتماعی و امنیت روانی برخوردارند و تا چه اندازه

نیازهای مازلو ،در حال حفاری کف هرم هستیم .در تالش

راهبردها و راهکارهایی ذیر میتواند امید روشنی  برای اصالح

پیدا کردن سرپناه (با توجه به قیمتهای رهن و اجاره) و تامین

سالمت روانی-اجتماعی اجتماع باشد:

نیازهای مربوط به امنیت (با توجه به تهدیدات استرسزایی

الزم است وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

که هر روز روی سر مردم آوار میشود) .چرا که اجتماع ما با

 - 1عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سالمت را شناسایی ،تعیین

نیازهای کف هرم دستوپنجه نرم میکند و از نبود امنیت روانی

محدوده و با موازین بومی و فرهنگی درجهبندی کند.

روزمرهاش رنج میبرد .چرا که آبراهام مازلو به این نتیجه رسید

 - 2تأثیرات جسمی-روانی و حتی اقتصادی عوامل اجتماعی را

که انسان طبق هرم مازلو شروع به رفع نیازهایش میکند و تا

بر جامعه بررسی کند.

زمانی که نیازهای کف هرم برطرف نشده باشد ،اقدام برای رفع

 - 3فراز و فرود و سیر عوامل اجتماعی و تأثیر آنها را بهطور

نیازهای سطوح باالتر نمیکند.

مثال پدر و مادر نیاز به سرپناه و رفع گرسنگی و پوشاک کودک

مداوم بررسی کند.

بخواند (بدون اینکه به فکر رفع این نیازها باشد) .در همین حین

انتظامی ،خصوصی و )...برهمزننده سالمت اجتماعی را تعیین و

 - 4سهم دستگاهها ،نهادها و اشخاص (تقنینی ،اجرایی ،قضایی،

را برطرف میکنند .کودک حاال میتواند به مدرسه برود و درس

به آنها و جامعه اطالعرسانی کند.

کودکان کار را میبینید که در سن مدرسه در خیابانها مشغول

 - 5با فرهنگسازی دستگاهها ،نهادها و اشخاص برهمزننده

کار کردن هستند .با خود فکر میکنید آنها نمیخواهند به مدرسه

سالمت اجتماعی را از تداوم کار باز دارد.

بروند و علم و دانش یاد بگیرند؟ مازلو در پاسخ به این سوال

به بیان دیگر وزارت بهداشت به همان صورت که به آلودگیهای

به شما میگویدکه  آنها میخواهند این نیازها را رفع کنند ،اما

زیستی ،میکروبی ،صوتی و  ...حساسیت نشان داده و اقدامات

نیازهای ابتداییتر جلوی آنها را گرفته است .مازلو عقیده دارد

به-جا و الزم انجام میدهد ،ضرورت دارد نسبت به تنشهای

نیازهای زیستی ،اصلیترین و پیشنیاز سایر نیازهاست .به این

روانی-اجتماعی و ناهنجاریهای ارتباطی نیز حساس و چارهجو

معنا که در انسانی که همهچیزش را در زندگی به طور کامل از

باشد .بنابراین الزم است که وزارت بهداشت برای رسیدن به

دست داده ،بیشترین احتمال این است که این شخص به دنبال

جامعهای آرام و بهدور از تنش ،برخوردار از تعادل هیجانی،

ارضای نیازهای زیستی خود برود نه چیز دیگری .هوش ،حافظه،

سرشار از سرور و شادی و پرهیز از غم و خشم افراطی و

عادات ،همگی اکنون ابزاری برای ارضای گرسنگی هستند.

مراعاتکننده جنبههای ارتباطی آحاد افراد بر مبنای اخالق

تواناییهایی که برای این منظور بیفایدهاند ،خاموش میشوند و

یا به حاشیه رانده میشوند .انگیزه سرودن اشعار ،تمایل به داشتن
خودرو ،عالقه به تاریخ جهان و هستی ،تمایل به یک جفت

کفش جدید ،همگی در این حالت افراطی ،به دست فراموشی

انسانی و اخالقی؛ مشوق و هدایتگر سیاستگذاران،
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قانونگزاران ،متولیان اجرایی ،قضایی ،نظامی ،انتظامی ،امنیتی
باشد.

اجتماعی
■کولبری و سوختبری نتیجه نبود عدالت اجتماعی در ایران
بهارعباسی
روزنامهنگار
روز پنجم اسفند ماه نیروهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در مناطق مرزی شهرستان «سراوان» به تعدادی
از سوختبران بلوچ تیراندازی کردند .در پی این اتفاق شماری
از سوختبران کشته و زخمی شدند .کشته شدگان سوختبرانی
بودند که برای گذران زندگی سوخت را از ایران به پاکستان
انتقال داده و آنجا میفروختند« .محمد بلوچی» یکی از کسانی
بود که همان روز قصد داشت به پاکستان برود .بسیاری از
دوستانش کشته و زخمی یا در اعتراضات بازداشت شدند .او
هم به مرز پاکستان پناهنده شده است و به دلیل نبود امنیت جانی
نمیتواند به ایران برگردد .او میگوید« :من یک گازوئیلکش
هستم .سوختبر لقبیست که در ایران به ما دادهاند .ما گازوئیل
را خودمان میخریم و خودمان هم میفروشیم .نه دزدی کردیم
و نه از کسی گرفتیم».
او در ادامه میافزاید« :ما سوخت را از فروشگاهها میخریم و
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آن را میفروشیم .در جایی که سوخت میخرم دوازده کارگر
کار میکنند .آنها هم روزمزد کار میکنند و برای هر ماشین
ده هزار تومان یا پانزده هزار تومان میگیرند .من به ازای هر
بار پنجاه هزار تومان به کارگران میدهم ،بعد بار را میزنم و
به طرف مرز میآیم .در راه هیچ امنیت جانیای ندارم .االن
میگویند گازوئیل قاچاق است و در ایستهای بازرسی برای
ما مشکل درست میکنند .در مرز پاکستان هم مجبوریم به
ارتش پاکستان  پول حمل بار بدهیم تا اجازه دهند سوخت را
به پاکستان برسانیم و در آنجا بفروشیم .بعد از سه روز به مرز
پاکستان میرسیم و در مرز «پنجور» بار را خالی میکنیم .بعد
پول بار را جدا میکنیم و پول فروشندهی اولیه را از آن پراخت
میکنیم .مبلغ ناچیزی برای خودم و خانوادهام میماند .سه
خانواده باهم زندگی میکنیم .حتی نمیتوانیم مستقل زندگی
کنیم .زندگی همهی ما به این سوختبری وابسته است .سیستان
و بلوچستان از لحاظ رفاهی زیر خط فقر است».
محمد در ادامه میافزاید« :جدا از مشکالت جانی و مالی در
راه پاکستان هم امنیت نداریم .مسیر پر از دزد است .دزدهای
پاکستان هر شب از ما دزدی میکنند .در مرز ایران هم معموال
ما را میگیرند بازخواست  میکنند که چرا به مرز پاکستان
رفتهاید .اگر پول داشته باشیم پول و ماشین را میگیرند و

بیست روزی نگهمان میدارند».
«رحمت محمودپور» در یک خانوادهی تحصیلکرده به دنیا
آمده است ولی به دلیل مشکالت معیشتی در مرز «هرزنی»
سردشت کولبری میکند .او سی و شش ساله و فارغالتحصیل
رشتهی مهندسی برق است .رحمت میگوید« :به صورت
قراردادی معلم بودم ولی استخدام رسمی نشدم .در نتیجه من و
کل خانوادهام کولبر شدیم .با پدر هفتاد سالهام برای یک مزد
ناچیز به کولبری میرفتیم در این مسیر امنیت جانی و مالی
نداشتیم بهسختی زندگی میگذراندیم ».او در ادامه میافزاید:
«ما بارها را از مرز سردشت به اقلیم کردستان میبردیم .بارمان
معموال گازوئیل ،پوشاک ،نقت یا سیگار بود .یکی از دالیلی
که به کولبری روی آوردیم فقر و بیکاری بود .ساکن روستای
مرزی هرزنی سردشت بودیم .در این روستا نهتنها هیچ کاری
به جز کولبری وجود نداشت ،بلکه هیچ گونه امکانات اولیه
زندگی مانند آب ،برق ،بهداشت ،مدرسه و جاده هم نبود .در
آنجا کودکان ،زنان و جوانان در وضعیت بدی قرار داشتند .ما
هم با کار کولبری هیچ آیندهای برای خود متصور نبودیم ،به
همین دلیل ایران را ترک کردیم».
«عبداهلل عارف» از کمپین فعاالن بلوچ به ماهنامه خط صلح
میگوید« :سوختبری مرگ بارترین شغلی است که شهروندان
بلوچ به اجبار به آن تن میدهند .بر اساس رسمی ،استان
سیستان و بلوچستان باالترین میزان فقر و بیکاری را در کشور
دارد .همچنین ساالنه بیش از  ۴۰سوختبر کشته میشوند و یا
در جریان تعقیب و گریز توسط نیروهای دچار در پی سوانح
رانندگی یا تیراندازی نیروهای انتظامی به بار آنها ،در آتش
میسوزند .همچنین در تعقیب و گریز مامورانی که وضعیت
جاده و تردد ماشینهای معمولی را رعایت نمیکنند ،گاهی
تصادفهایی رخ میدهد که منجر به مرگ یا زخمی شدن
سرنشینان دیگر اتومبیلها میشود .ساالنه دهها مورد کشته
و زخمیشدن شهروندان بر اثر تصادف با ماشین سوختبران
گزارش میشود».
او در ادامه میافزاید« :شهروندان بلوچ از طریق مرزهای دریای
یا زمینی مشغول به کار سوختبری هستند .در مرزهای زمینی
با ماشین ،موتور ،االغ یا قاطر چند گالن سوخت را جابجا
میکنند .از طرفی بعضی از مرزهای استان مینگذاری شدهاند.
همچنین بعضی از سوختبران به علت نبود عالیم دقیق و واضح
بر اثر عبور از میدان مین جان خود را از دست دادهاند .نیروهای
انتظامی در مناطق مرزی حتی به االغهایی که در جابجایی
سوخت مورد استفاده قرار گرفتهاند ،تیراندازی میکنند .با
تمامی این خطرات باز هم شاهد آن هستیم که شهروندان به
کار سوختبری روی میآورند .در بین سوختبران ،کودکانی
هستند که بعد از کشته شدن پدرش به این کار روی آوردهاند».
به گفته او «آمار دقیقی از تعداد سوختبران در دسترس نیست،

گفته میشود حدود  ۵۰۰هزار ماشین مشغول به کار سوختبری
هستند و هر ماشین  3الی  4خانوار را پوشش میدهد .در
نهایت درآمد ماهانه برای هر خانواده کمتر از  ۷۰۰هزار تومان
خواهد بود .هر خانواده حداقل  ۴الی  ۵عضو دارد .طرح جدید
دولت بنام رزاق در واقع جهت قطع روزی بیشتر از شهروندان
بلوچ طراحی شده است .آنها با این طرح میخواهند این کار را
انحصارا در دست خود بگیرند».
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تبعیض ساختاری
توسعهنیافتگی استانهای مرزی در ایران باعث شده است که
شهروندان در سیستان و بلوچستان و کردستان به کارهای
با مزد ناچیز روی بیاورند .کولبری و سوختبری در سیستان
و بلوچستان و کردستان حاصل سیاست انکار و طرد است.
در این مناطق مردم از کوچکترین امکانات اولیهی زندگی
محروم هستند .معموال لولهکشی آب و جاده و دراکثر مواقع
مدرسه وجود ندارد و کودکان از ادامه تحصیل باز میمانند.
گاهی بعضی از جوانان بدون هیچ امکاناتی به درجات باالی
دانشگاهی میرسند ولی دوباره با تبعیض و طرد روبرو میشوند.
چون مرز نشینی در ایران با سیاست انکار و طرد روبهروست.
اقلیتنبودن در ایران یک مزیت حساب میشود .کسانی که
ناخواسته در مرزها به دنیا آمدهاند شانس این را ندارند که
یک شغل دولتی کسب کنند .پس مجبورند به کولبری و
سوختبری روی بیاورند .هویت کردها و بلوچها سوختبری و
کولبری نیست ولی به دلیل فقر اقتصادی این شغلها درست
شدهاند .این کسب و کار به یک فرصت شغلی تبدیل شده و
آنها که از کار محرومند هم به خاطر آن جان خود را از دست
میدهند .کولبری و سوختبری نتیجهی سیاستهای تکاتنیکی
و تکمذهبی مربوط به توسعه است .کولبری و سوختبری
بیشتر یک پدیده سیاسی هستند .کولبری به عنوان یک پدیده،
نشانگر توسعهزدایی استقراریافته در کردستان و نشانه وضعیت
استثنایی سیاسی_اقتصادی است آنچه که مودیمبه آن را در
مفهوم عمومیتر« ،ساختار استعمارگرانه» مینامد .این ساختار
باعث دوگانگیهای پارادایمی مانند «اقتصادهای معیشتی در
مقابل اقتصادهای مولد» میشود .پارادایمهای اقتصادی دوگانه
مشابه در ایران کولبری را به وجود آورده که بیانگر نوعی
آپارتاید اقتصادی در کردستان و سیستان و بلوچستان است.
طرح رزاق
این طرح که به گفته مسئوالن برای کمک به درآمد خانوادههای
فقیر منطقه و جلوگیری از قاچاق سازمانیافته سوخت ایجاد
شده ،از شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
بر اساس این طرح آزمایشی ،به هر خانوار مرزنشین در هفته
 ۲۰۰لیتر گازوئیل با نرخ دولتی عرضه میشود .آنها میتوانند

شروع میشود .مردم این مناطق از امتیازاتی که در سایر نقاط
ایران به آن دسترسی دارند ،محروم هستند .هیچ وقت شرایط
زندگی مردم تهران با شرایط زندگی مردم در نقاط مرزی
سیستان و بلوچستان و کردستان قابل مقایسه نیست .مردم
در این مناطق از کوچکترین امکانات تفریحی و رفاهی محروم
هستند.

سهمیه خود را در جایگاههای تعبیهشده که  ۵کیلومتر با مرز
فاصله دارد تحویل گرفته و از طریق معابر تعیینشده به
پاکستان برده و در آنجا بفروشند .اما این طرح در اجرا با
مشکالتی مواجه شد ،تا جایی که شش روز پس از کشته شدن
چند تن از سوختبران بلوچ بر اثر تیراندازی ماموران در مرز
ایران و پاکستان در نزدیکی سراوان ،یک مسئول ستاد مبارزه
با قاچاق کاال از دولت به دلیل کارشکنی در توزیع سوخت
در چهارچوب طرح «رزاق» انتقاد کرد و گفت« :این طرح
به وضعیت سوختبران در سیستان و بلوچستان بیشتر آسیب
زده است».
کولبری و سوختبری
کولبر به کسانی گفته میشود که برای کسب درآمد به حمل
اجناسی بین دو طرف خط مرزی اقدام میکنند .کولبران بیشتر
در استانهای آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه و ایالم
مشغول به کار هستند .کولبران اجناس را بر روی پشت خود
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و یا به کمک حیوانات بارکش از مناطق مرزی عبور میدهند
و پس از گذر از مرز در بازارچههای اقلیم کردستان به فروش
میرسانند .بیشتر این اجناس کولر ،بخاری ،سیگار ،تلویزیون،
پوشاک و منسوجات هستند .مردم در مرزهای شرقی و غربی
ایران با فقر دست و پنجه نرم میکنند ،چنین وضعیتی کولبری
و سوختبری را بهوجود میآورد .ریشه این وضعیت از تبعیض
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افکار عمومی
در پی کشته و زخمی شدن شماری از سوختبران در مناطق
مرزی سراوان و اعتراضات و اعتصابات شهروندان در استان
سیستان و بلوچستان ،هزاران کاربر در شبکههای اجتماعی
کارزار مجازی در حمایت از سوختبران راه انداختند و با
هشتگهای «سراوان تنها نیست» و «سوختبر نکشید» به
شرایط معیشتی سوختبران اعتراض کردند .این کارزار به
ترند اول در ایران تبدیل شد .پیشتر نیز بارها هشتگهای
مجازی در حمایت از کولبران ترند شد ،اما متاسفانه تاثیری
در رویکرد نیروهای مرزبانی نسبت به این شهروندان نداشته
و روز کولبران و سوختبران بیشتری قربانی میشوند .درک
متفاوت شهروندان از پدیده کولبری و سوختبری با حاکمیت
و شیوهی برخورد با ابن قشر از جامعه از تبعات عدم وجود
نهادهای دموکراتیک و تسلط تمامیت خواهی در کشور است
که به افکار عمومی اهمیتی نمیدهد.

عکس از ایلنا

اجتماعی

■قدرت خرید مردم در آستانهی نوروز؛ «بنویس مردم بدبختند»

پرتگاه فقر مطلق نزدیک میشوند  .

در روزهای پایانی سال صحبت بر سر حداقل دستمزد کارگران

در سال جدید ،بحث داغی است که کارگران و کارفرمایان
را به نحوی مشغول خود داشته است .هر چند که در این میان

آبان پرتویی
فعالدانشجویی

کارگران بیشتر در معرض وضعیت بحرانی و نابسامان قرار

سالی دیگر گذشت اما گویا وضعیت معیشتی مردم قرار است

دارند.

اینک تا رسیدن سال جدید کمتر از چند روز باقی است با

دستمزد برگزار شد ،رقم  ۶میلیون و  ۸۹۵هزارتومان برای سبد

برخالف سالهای قبل از هیجان و تب و تاب نوروزی خبری

قرار گرفت .عالوه بر این ،براساس مصوباتی که برای تعیین

همچنان به روال سابق ،سیر نزولی خود را با شدت ادامه دهد.

در جلسهای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیتهی

این حال به خاطر گرانیهای سرسامآور و شیوع کرونا ،امسال

معیشت ،مورد توافق نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت

نیست .به نظر میرسد موج تورم کمسابقهای که در طول

سالهای اخیر به خصوص سال گذشته تمام کشور را در
نوردیده است ،برکت را از زندگی مردم زدوده و دیگر رمقی
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دستمزد کارگران صورت گرفت ،برای حداقل بگیران ،پایه

مزد و سایر مولفههای مزدی تنها  ۳۹درصد افزایش یافت .این

در حالی است که بر اساس آمارهای موجود خط فقر در ایران

برای جشن و پایکوبی و چیدن سفرهی رنگارنگ نوروزی باقی

بیش از نه میلیون تومان برای هر خانوار برآورد شده است که

میآید قیمت اقالم مصرفی و ضروری ،خصوصا خوراک و

در سال جدید است.

نگذاشته است .طبق شواهد و آنچه که از بازارهای ایران بر

این رقم بسیار باالتر از سبد معیشت کارگران و دستمزد آنها

پوشاک در طول این یک سال گاها تا بیش از صد در صد

این عدم انطباق آشکار سبب شده است تا کارگران قدرت

افزایش قیمت داشته است و بسیاری از مردم توانایی و قدرت
خرید کاالهای ضروری خود را از دست داده و روزبهروز به
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خرید خود را به خصوص در آستانهی جشن باستانی نوروز

از دست بدهند .این در حالی است که بسیاری از کارگران

همچنان حقوقهای معوقهی خود را از کارفرما دریافت

راضی نیست .چند مشتری وارد میشوند و شاگرد مغازه

بسیاری نیز به علت کرونا و رکود اقتصادی در آستانهی نوروز

مغازه دربارهی تغییراتی که کسب و کارش در این یکسال

بیاینکه به من توجهی کند کارشان را راه میاندازد .از صاحب

نکردهاند ،بسیاری مشمول عیدی و عواید جانبی نشدهاند و

اخیر داشته میپرسم .او ضمن تاکید بر کاهش قدرت خرید

و پیش و پس آن بیکار هستند.

موضوع کاهش قدرت خرید مردم و عدم انطباق حداقل دستمزد

مردم ،پاسخ میدهد که نسبت به سال گذشته مشتریهایش از

است و بسیاری از کسبه و بازاریان نیز به خار این وضعیت

«قیمتها دو برابر و بعضا سه برابر شده است .مثل بادام هندی،

نصف هم کمتر شدهاند:

آنها با نرخ تورم کشور ،تنها برای کارگران دردسرساز نشده

مغز فندق و حتی شکالت ایرانی که آن هم سه برابر شده

دچار آشفتگی شدهاند .پر واضح است که همهی ما سوار یک

است .بیشتر مردم که قدرت خریدشان کم است ،سراغ اینها
نمیآیند .بیشتر ِ
آجیل درهم میبرند چون که برایشان ارزانتر و

کشتی مشترک هستیم و با کاهش قدرت خرید کارگران و
اقشار کم درآمد ،بازاریان نیز به تدریج مشتریان خود را از
دست خواهند داد.

انبوه خریداران یا غلغلهی تماشاگران
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بهصرفهتر است .شما نگاه کنید ،همان پولی که پارسال میدادند
را میدهند اما نصف آنچه که قبال میخریدند را هم نمیتوانند

بخرند».

به اطراف نگاهی میاندازم .همه جور آجیلی دیده میشود؛

در این روزهای پایانی سال ،گذارم که به خیابانهای جنوب
شهر تهران میافتد با جمعیتی انبوه از مردم و بساطچیان ِ
لب

باکیفیت و کمکیفیت ،گرانتر و ارزانتر .با این حال رقمها به

بسیاری از مسیرها را نیز بند آوردهاند .البته هر سال دم عید،

نوروز خرید کرده است یا نه .پاسخ میدهد که خوشبختانه خرید

خیابان مواجه میشوم که تقریبا خیابان را ُق ُرق کردهاند و

کلی باالست .راجع به اوضاع خودش میپرسم و اینکه آیا برای

عید خانواده را خیلی وقت پیش انجام دادهاند و از آنجایی که

ماجرا همین است .شاید هم نسبت به سالهای گذشته جمعیت

دستشان به دهانشان میرسد مشکلی برای خرید و اولویتبندی

کمتری به خیابان آمده باشد ،با این حال نسبت به طول سال،

کاال نداشتهاند:

جمعیت چشمگیری است.

آنچه که در وهلهی اول از گشتوگذار در خیابانها به ذهن

«دروغ چرا؟ ما خرید عیدمان را انجام دادهایم .حاال نه به

خیابانها آمدهاند تا دست به جیب شده و خرید نوروزی خود را

او فرقی نمیکند که مثال گوشت بشود کیلویی یک میلیون

اندازهی سالهای قبل .ولی کسی که پول زیادی دارد برای

آدمی متبادر میشود این است که جمعیت بزرگی از مردم به

تومان .ولی من میبینم که طبقهی پایین له شده است .مردم

با فراغ بال انجام دهند .اما در وهلهی دوم کافی است که کمی

برای دولت هیچ ارزشی ندارند .فقط همین یک قلم آجیل شب

دقیقتر شوید تا ببینید که اکثریت این جمعیت بدون بستهی

عید که نیست .اگر تنها آجیل باشد که طرف میگوید به جهنم!

قابل توجه و با دستان خالی از مغازهها بیرون میزنند .آنها در
ِ
عصرگاهی خیابانهای شهر هستند که به قصد
واقع تماشاگرا ِن

آجیل نمیخریم! حاال اگر میتوانی برو گوشت بخر ،برو کشک

مراکز خرید پرسه میزنند.

شده است».

بخر ،برو مانتو بخر .هر چیزی بخری ،سه برابر الی چهار برابر

تماشا و یافتن کاالی ارزانقیمتتر در اطراف دستفروشان و

در همین موقع چند نفر وارد مغازه میشوند .به یک زن و شوهر

چه حرف تازهای داریم بزنیم؟

جوان نگاه میکنم .سرگرم خرید هستند و مایل به گفتگو

بعد از کمی قدم زدن ،ویترین خوشمزه و خوش آبو ِ
رنگ

هم نیستند .به خاطر افزایش جمعیت و رعایت پروتکلهای

آجیل برای من محدود به خرید تخمهی کدو میشود که تقریبا

میوه است و یک چهارچرخ که ترشک و چاقاله میفروشد.

بهداشتی مغازه را ترک میکنم .چند قدم آن طرفتر وانتهای

یک آجیل فروشی نظرم را جلب میکند .هر چند که خرید

باالی چاقالهها روی مقوای سفیدی نوشته شده است :چاقاله

از بقیهی اقالم ارزانتر است .وارد مغازه که میشوم خبری

نیمکیلو  40تومان!

از مشتری نیست .به صاحب مغازه که حدود چهل سال دارد

در دست مردم مشماهای کوچکی از میوههایی چون پرتقال و

میگویم که خبرنگارم و میخواهم دربارهی بازار شب عید با او

سیب دیده میشود .به نظر میرسد به خاطر حجم کم مشماها،

گفتگویی داشته باشم .همان ابتدای کار با لهجهی تُرکی آذری،

بیشتر برای خرید روزانه آمدهاند تا خرید عید .سر راه به یک

زبان به شکایت میگشاید و میگوید« :چه حرف تازهای داریم
بزنیم؟ فقط بنویس مردم بدبختند .تمام».

معلوم است که از وضعیت بازار و فروش مغازه به هیچ وجه
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شیرینیفروشی میرسم .پیرمرد صاحب مغازه پشت میزی
نشسته است و چرت میزند .الغر است و ماسک آبیرنگی به

صورت دارد .از او راجع به اینکه چرا مغازه اینقدر خلوت است

میپرسمَ .پکر جواب میدهد« :نسبت به پارسال فروشمان کم

عالمت تایید تکان میدهم .کمی با نگاه براندازم میکند و

شیرینی بشقابی میزدم ،اما امسال این مقدار شده است صد و

«نرسد هم باید بنویسیم».

میپرسد « :حاال صدای ما به جایی هم میرسد؟» میگویم:

شده است .چه کاری میتوانیم بکنیم؟ هر سال دو تا سه هزار تا
پنجاه تا .تازه معلوم نیست بتوانم بفروشم یا نه».

نگاهی به قیمتها میاندازم .کیفیت اجناسش چندان مرغوب

مجلس و بازیِ مرغ و تخممرغ!

شیشهی مقابل شیرینی نارگیلی نوشته شده است کیلویی نود

به نزدیکی یکی از لباسفروشیهای مورد عالقهام میروم .دو

به راهپیماییام ادامه میدهم .بساطیها حسابی شلوغ کردهاند.

نیست .نازلترینهایشان از پنجاه تومان شروع میشود .روی

زن روی نیمکتی نشستهاند .یکی حدود شصت سال دارد و

هزار تومان .سرم سوت میکشد .از آخرین باری که به یک

دیگری حدودا چهل ساله به نظر میرسد .کنارشان مینشینم

قنادی سر زدهام چقدر گذشته است؟ خدا میداند.

دوباره به خیابان برمیگردم .لباسفروشیها غلغله است.

و سر صحبت را باز میکنم .خانم مسنتر زودتر حرفهایم

خریدهام .به خودم قول دادهام حسابی مراقبش باشم!
کسانی که از مغازهها بیرون میآیند اغلب ِ
دست خالیاند و

اجناس و گرانتر شدنشان:

«نه برای سفرهی عید خرید کردهام و نه لباس خریدهام .امروز

که احتماال مردم خرید خوراکی نوروز را نه به طور ویژه بلکه

چیز گران است چیز دیگری نخریدم .االن یک مانتو هفتصد

را میشنود و شروع میکند به شکوه؛ از پایین بودن کیفیت

اخیرا یک شلوار جین معمولی را به قیمت سیصد هزار تومان

تولد دخترم بود و آمدهام که برایش یک مانتو بخرم .چون همه

یا اینکه بستههای کوچکی در دست دارند .به این فکر میکنم

تومان شده است .البته مانتوی چهارصد تومانی هم بود ولی

مثل روزهای معمولی دیگر با حجم کم انجام میدهند و بیشتر

خود مغازهدار گفته که جنسش آشغال است .خب اگر آشغال

مایلند که حداقل چند قلم پوشاک نو برای خودشان تهیه کنند.

است برای چه آوردهای؟ حتی رفتم حوله بگیرم ،مغازهدار گفت

خصوصا که فصل در حال تغییر است و باید لباسهای نازکتر

پانصد تومانیاش را بردار ،دویست تومانیاش آشغال است».

جایگزین لباسهای گرم شوند.

وارد یک لباس فروشی مردانه میشوم .دو جوان فروشنده را

فکر میکنم واژهی آشغال توصیف مناسبی برای کاالهای

گاهی یک مشتری میآید و قیمت میپرسد .از آن یکی که قد

باالتر میرود ،کیفیت اجناس نیز پایینتر میآید .خصوصا در

بیکیفیتی است که بازار را پر کرده است .هر چقدر قیمتها

میبینم که روی چهارپایه نشستهاند و مگس میپرانند! هر از

زمینهی پوشاک که اغلب وارداتیاند و از چین میآیند.

بلندتر است و گمان میکنم صاحب مغازه باشد راجع به بازار

میگوید شاغل است و به همراه دخترش در یک تولیدی به

عید میپرسم .میگوید« :فروشمان نسبت به سال قبل خیلی

عنوان خیاط کار میکنند« .خوراکی هیچ چیز نخریدم .مرغ

ضعیف شده است .قدرت خرید مردم آمده پایین .پارسال به

که باید برویم صف بایستیم ،امروز هم تا ساعت چهار سر کار

خاطر تعطیلی کرونا مردم هجوم آوردند و خریدشان را کردند.

بودیم .فردا که برویم صف مرغ بایستیم ،دیگر معلوم نیست

االن تلویزیون اعالم کند ده روز میخواهند مغازهها را ببندند

کی استراحت میکنیم».

کاسبی همه خوب میشود».

از این حرف خوشش میآید و میخندد .از همکارش که خیلی

یادم به صفهای دراز مرغ یخزدهی دولتی میافتد .صفهای

جواب میدهد که برای خودش لباس خریده ولی پدر و مادرش

روزانه تعداد زیادی از مردم ناچارند از وقت و سالمتیشان

طوالنی که در شرایط کرونا واقعا خطرناک به نظر میرسند.

جوان است میپرسم که آیا برای عید نوروز خرید کرده است؟

بگذرند و برای کمی صرفهجویی در هزینهها در چنین

به خاطر حقوق ناچیز بازنشستگی نتوانستند حتی اقالم خوراکی
مختص عید را بخرند .میگوید:

«برای چی بخرند؟ خوردن این چیزها برای کارگر حرام است.

پرتقال پارسال بود هفت تومان ،االن شده بیست و خردهای،
قیمتها خیلی فرق کرده است .حتی پرتقال هم دیگر برای

صفهایی طویلی بایستند .این در حالی است که مسئوالن دائما
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مایهدارهاست ».آن یکی در جوابش میگوید« :خیار هم ،موز

را روی ده میلیون نبندی به هیچ جایت نمیرسد ».سرم را به

در همین زمان دختری از مغازه بیرون میآید و وقتی میبیند
چیزها را لو دادی» زن همانطور بیحوصله جواب میدهد« :هیچ

جدی به خود میگیرد و از وضع دستمزدها و عدم انطباق آن با

«دستمزدی که میگیریم به هیچ جایمان نمیرسد .اگر حقوقت

صف مرغهای یخزده را راه میاندازند.

گرم صحبتیم به خنده میگوید« :االن درد و دل کردی؟ همه

هم» .جوان پوزخندی میزند .بعد از لحظاتی دوباره حالتی
نرخ تورم شکایت میکند:

مردم را از سفرهای نوروزی برحذر میدارند و از سویی دیگر

چیز لو دادنی نیست که کسی نداند .دارم واقعیت را میگویم.
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هرکاری هم میخواهند بکنند .ما را ببرند اعدام کنند راحت

شویم».

دوباره آتشش تند میشود و حرف به مسئوالن و نمایندگان

مجلس میافتد .زن حسابی شاکی است .میگوید« :خجالت هم

زنی که کنارش نشسته و تا االن ساکت بود نزدیکتر میآید .در

و تخم مرغ .شما شش ماهه فقط دارید میگویید مرغ و تخم

میشود .میخواهد وارد بحث شود .میگوید:

دستش مقداری سبزی جعفری و کمی تخمه آفتابگردان دیده

نمیکشند .میروند توی مجلس مینشینند و هی میگویند مرغ

«یارانه و معیشت همه مزخرف است .چهل و پنج تومان هر

مرغ! زن و بچههایشان توی کشورهای دیگرند ما گرفتار اینها

ماه به ما میدهند .خب این به چه درد ما میخورد؟ آب و برق

شدهایم .خدا گردنشان را بزند».

دخترانش به تلخی میخندند .از وضعیت بازنشستگی همسرش

و گازمان هم نمیشود .االن هفتصد هزار تومان پول گازمان

بارها وعده دادهاند که میخواهیم حقوقشان را اضافه کنیم .اما

تومان چه پولی است که به او بدهم تا از خانه بیرون برود؟

آمده است .پسرم نوجوان است و پانزده سال دارد .چهل و پنج

میگوید که حقوقشان کفاف این گرانیها را نمیدهد .میگوید

یک کتانی معمولی شده است سیصد-چهارصد هزار تومان ،آدم

کو؟ از وضعیت حقوق و درآمد خودش هم ناراضی است.
میگوید هنوز به او و دخترش عیدی ندادهاند:

«امروز زنگ زدم گفتم نمیخواهید به ما عیدی بدهید؟ گفتند

عیدی چیه؟ مگر ما امسال کار کردیم که به شما عیدی بدهیم؟
فقط همان خشکه حقوق را به ما میدهند تا بتوانیم زندگی

پیش بچهی خودش شرمنده میشود».
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حرفهایش را تایید میکنم .او نیز مانند بسیاری از خانوادههای

ایرانی فرزندش در اولویت است .بسیاری حتی از شکمشان
میزنند تا بتوانند برای فرزندانشان یک جفت کفش تهیه کنند.

ادامه میدهد« :البته شوهر من نظامی است .پنج میلیون حقوقش

کنیم .االن نه میتوانیم با آن پول میوه بخریم ،گوشت بخریم،

است .االن به من زنگ زده که یک تومان برایت ریختم .قرار

شیرینی بخریم ...دهانمان را هم که با ماسک بستهاند!».

نظرش را دربارهی سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران

است دو میلیون دیگر هم بریزد .االن رفتیم بازار مانتو شده

ندادند .همهاش دروغ است .اخبار این مملکت اول تا آخرش

بخرم؟»

چهارصد و پنجاه تومان .خب من با این یک میلیون چه میتوانم

میپرسم .حسابی ترش میکند« :دور از جانت کوفت هم

با خودم فکر میکنم که در حال حاضر با یک میلیون تومان چه

دروغ است .من شصت سال دارم .با این سن نباید بتوانم یک

چیزهایی میتوان خرید؟ آن هم کارگری که حقوقش به سختی

کیلو پسته بخرم؟  9تا هم نوه دارم .چند تا دختر و پسر و

به سه-چهار میلیون تومان میرسد .عقلم به جایی قد نمیدهد.

عروس.».
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